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  مقدمة

جواد، ليلى، حليمة، شاستري، الفسفوري، وأبوغيدا، "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"، عشت معهم تجربة   
غنية، كنت شاهدًا عليهم، وكانوا شهودًا علي في مخيمات لبنان، ومنطقة أحراش عجلون في االردن في أواخر 

صيات"، كما يقول "لويجي  ستينيات القرن العشرين. "لم يكن كل منا شخصية واحدة، بل كان كل منا عدة شخ
( صاحب المسرحية العالمية الشهيرة "ست  1936/ 12/ 10- 1867/ 28/6بيرانديلو" الكاتب االيطالي الشهير )

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

منا شخصُا واحدًا محددًا، وبالنسبة آلخرين يكون شخصًا مختلفًا تمامًا. بل إن الشخص الواحد يكون شخصًا  
جديدًا عند كل عمل جديد، كما انه شخص آخر في عالقته مع كل شخص آخر". كان الستة هؤالء، وزمالئهم، 

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

كيييين قييييد تجيييياوزت ألكننييييي رسييييمتهم كمييييا كييييانوا بالنسييييبة لييييي فييييي تليييي  الفتييييرة، وضييييمن تليييي  ال ييييرو . حينهييييا لييييم 
 المعرفيييييية. كييييييان عنييييييدي بالروايييييييةذا صييييييت تسييييييميتها إعنييييييدما كتبييييييت هيييييي   الرواييييييية،  الثامنيييييية عشييييييرة ميييييين عمييييييري 

 والتجربييييية  أبيييييو غيييييدا، وأبيييييو كنعييييان.... سييييعاد، ،الفوسييييفوري، حليميييييه : شاسيييييتري،العديييييدةبشخصيييييياتها  العميقيييية
دّون ميييييا أن أواخييييير سيييييتينات القيييييرن العشيييييرين دفعتنيييييي ألهيييييا، فيييييي  عليهيييييا ومعاصيييييراً  التيييييي كنيييييت شييييياهداً  ييييييةالغن

 بيوم.  شاهدت وسمعت يوماً 

 ، تليييي  االورام المكتوبيييية بخييييت اليييييد فييييي بيتنييييا فييييي مخيييييم بعلبيييي  فييييي لبنييييان، وغييييادرت الييييى بييييالد المهجييييرتركييييتُ 
عثيييييير علييييييى هيييييي   األورام بعييييييد أ ن أوحييييييدها،  والصييييييدفة، الصييييييدفةالييييييدنمارء.  شيييييياءت  خيييييييراً أبيييييياري  و ، المانيييييييا 

 يالحقنييييييالمليييييت  بيييييدأ السيييييؤال. كيييييم ُدهشيييييُت عنيييييدما قيييييرأُت هييييي   األورام مييييين جدييييييد. الطويليييييةكيييييل هييييي   السييييينين 
وراقييييي أتركهييييا ضييييمن أم أهييييل أدققهييييا وأدفعهييييا للنشيييير،  عمييييل بهيييي   األورام أ بشييييكل شييييبه دائييييم: ميييياذا علييييي أن 
 غير المنشورة التي تكتظ بها خزانتي 
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 (:بطباعة ه   األورام )الرواية ، وقراري الحقاً كانت وراء ترددي أوالً  ةساسيأثالثة عوامل 

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

  .في نفسي. سيقول "شتان بين الثرى والثريا"... ه ا ماقلته "أو "اللورد جيم" أو "نوسترومو
مهدمه )هي قريتي لوبيه(، والمقابالت   فلسطينية  ةحصولي على منحة ألربعة سنوات للبحث في تاريخ قري -2

كثر من عشر بالد، ومقابالت مع الضباط االسرائيليين  أفي  مقابلهالتي انجزتها مع ما يناهز خمسمائة 
عن    اإلسرائيلي(، ومئات الوثائق من األرشيف  فاشلة  ، )بعد عّدة محاوالت 1948عام     القرية  احتلواال ين  
الن ر    ألعاد كل ه ا دفعني  (  mahmoud.dk//: http)  )لوبية( وتاريخها وعائالتها وعدد آبارها    القرية

عقود، إذ أدركت األهمية القصوى لكل قصاصة ورم. فالصورة الوحيدة  خمسةباألورام التي كتبتها قبل 
... تدفع مئة دوالر للحصول اإلسرائيلي األرشيفلقرية لوبيه قبل تدميرها بالكامل )مثال( موجود  فقت في 

  صانعيه الحقيقيين،  بأقالم والمعاصر لم ُيكتب بعد  الحديث باء واألجداد!!! إن تاريخنا على صورة لبلد اآل 
 .ن ترى النور، رغم عيوبها الفنيةأ الروايةوان له   : آن اآليضاً أفقلت في نفسي 

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

بو نائل مشكورا بتدقيق  أعقود. وقد قام الصديق    خمسة النور بعد    الروايةالدور األساس، والحاسم، كي ترى  
 .ن تبقى معبرة عن سن الكاتب، وثقافته عند كتابتهاأورام، مع الحرص ه   األ

                    المسييييييييييتحيل،  هيييييييييي   تجربيييييييييية مجموعيييييييييية ميييييييييين الشييييييييييباب والشييييييييييابات اليييييييييي ين تجييييييييييرأوا علييييييييييى اقتحييييييييييام  وأخيييييييييييراً 
                       ن، بميييييا لهيييييا مييييين ينعيييييت اآلأفكيييييارهن، وفرشيييييوا األر  بييييي ورا أألفكيييييارهم و  ودفعيييييوا زهيييييرة شيييييبابهم وشيييييبابهن ثمنييييياً 

، والعداليييية والكراميييية الحريييييةميييين ربيييييع يلهيييي  بألحيييان عصييير الحييييراء العربييييي بمييييا فييييه بعييييد ثميييار وشييييوء، لُتنشيييير 
 .وما به من انتكاسات وخيبات.......وما زال موسم الحصاد بعيداً 

، تقرأوهييييييياورام... وبمجييييييرد دفعهيييييييا للمطبعيييييية، أكييييييون قييييييد تخليييييييت عنهييييييا لكييييييم: هييييييا أنييييييا ذا أقييييييّدم لكييييييم هيييييي   األ
 ...و عليهاأوتحكمون لها 
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 محمود عيسى 

   الدنمارء -كوبنهاغن 

 

 

                      
 

 

 الفصل األول
 

 

 

 

 

 الـمخيـم ..

 
 

بحيييييوالي أربعييييية آال  فلسيييييطيني إليييييى أحيييييد المعسيييييكرات القريبييييية مييييين  1948سييييينة القسيييييرية الهجيييييرة دفعيييييت     
اثنييييي كيلييييو  )ويفييييل(. وعلييييى بعييييد حييييوالي بريطانيييييامدينيييية بعلبيييي  فييييي لبنييييان، واليييي ي سييييمي باسييييم أحييييد جنييييراالت 

سييييم أحييييد الجنييييراالت، إأقيييييم تجمييييع فلسييييطيني آخيييير فييييي ثكنيييية سييييابقة للجييييي  الفرنسييييي سييييمي أيضييييًا ب قييييد  متيييير
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رو( التييييي مييييا لبثييييت أن نقلييييت بييييأمر الدوليييية فأصييييبحت اليييييوم جييييزءًا ميييين مخيييييم الرشيييييدية فييييي فكانييييت ثكنيييية )غييييو 
 منطقة صور في الجنوب اللبناني. 

فييييي ثكنيييية ويفييييل التييييي اعتبييييرت مخيمييييًا فلسييييطينيًا، اسييييتقرت جمييييو  النيييياس بييييادئ ذي بييييدء، وبعييييد أن تأكييييدوا     
هين علييييى سييييكن هيييي   البركسييييات حيييييث ميييين اسييييتحالة العييييودة إلييييى بلييييدهم فييييي المييييدى المن ييييور، اصييييبحوا مكيييير 

كانيييييت مخصصيييييية لخييييييول الييييييدرء الفرنسيييييي. ال زال الجميييييييع مييييين الكبييييييار يتييييي كرون أيييييييام البيييييرد القييييييارس شييييييتاء 
لعييييييدم تعييييييود أهييييييالي فلسييييييطين علييييييى بييييييرد بعلبيييييي  ، يييييييوم الهجييييييرة واليييييي ي أودى بحييييييياة بعييييييض األطفييييييال الصييييييغار

 وثلجه.

فكانييييت مهنيييية الزراعيييية هييييي  ، شييييعروا بشيييييء ميييين االسييييتقراربييييدأ النيييياس بممارسيييية حييييياتهم اليومييييية بعييييد أن 
أمييييا الرجييييال فكييييانوا  .السيييائدة فييييي تليييي  الفتييييرة ومييييا زالييييت حيييييث يمتييييد سيييهل البقييييا ، وخصوصييييًا القطييييا  النسييييائي

فييييييي الغالييييييب يعملييييييون فييييييي البنيييييياء وصييييييب البيييييياطون وتعبيييييييد الطرقييييييات وغيرهييييييا ميييييين األعمييييييال الحييييييرة. وبيييييي ل  
 العاملة الرخيصة، وخاصة في قطاعي الزراعة والبناء. اصبت المخيم مصدرًا جيدًا لليد 

حطميييييت الهجيييييرة إليييييى حيييييد ميييييا البنيييييية العائليييييية والعشيييييائرية المتواجيييييدة سيييييابقًا فيييييي فلسيييييطين، فليييييم يبيييييق ثمييييية 
مخييييياتير ووجهييييياء لهيييييم نفييييي  النفيييييوذ السيييييابق. وميييييع ذلييييي  فيييييي بقعييييية اقيييييل مييييين كيليييييومتر مربيييييع تيييييوز  مجميييييو  

 ,نسيييييبة إليييييى صيييييفورية ,لمخييييييم الشيييييبيه بالسيييييجن. فكيييييان حيييييي الصيييييفافرةاآلال  القليلييييية عليييييى عيييييدة أحيييييياء مييييين ا
والفرارضيييييييية وغيييييييييرهم ي )وغييييييييدت هيييييييي    ,والكسيييييييياير,  ةلشييييييييفا عمرييييييييي و اواللوابنيييييييية  ,قرييييييييية المجيييييييييدل, والمجادليييييييية 

التسييييميات رمييييزًا للقييييرى التييييي أرغمييييوا علييييى الهجييييرة منهييييا حيييييث حاف ييييت هيييي   القييييرى علييييى سييييكنهم بييييالقرب ميييين 
 قات الزواج ما زالت سائدة مع بعض االستثناءات.بعضهم البعض(، حتى عال

جيييييياءت خييييييدمات الوكاليييييية )وكاليييييية غييييييوم الالجئييييييين أونييييييروا( الحقييييييًا لتخفييييييف ميييييين بعييييييض العييييييبء المييييييادي 
 ،عليييييى األهيييييالي ففتحيييييوا مطعميييييًا للصيييييغار وخصوصيييييًا طيييييالب المدرسييييية، ومقيييييرًا لتوزييييييع الحلييييييب عليييييى األطفيييييال

وال ميييييانع  "،بقجييييية مالبييييي "الباليييييية حييييييث يكيييييون لكيييييل عائلييييية وأحيانيييييًا يوزعيييييون الثيييييياب  ،ومركيييييز توزييييييع طحيييييين
 إذا كان فردة ح اء واحدة في البقجة. ل ل  سما  البعض بمخيم »أبو فردة« للهزء بأوضا  النزوح.

دخل درء الدولة أواًل إلى المخيم في مطلع الخمسينات في مهمة حفظ األمن. فكان المهم بالنسبة لهم شهريًا  
بت كيفما كان حتى يثبتوا إخالصهم للدولة، وجاء الحقًا المكتب الثاني بكل ثقله وكابوسه أن يعبئوا دفتر الض 

مسموح بها. بقي المخيم لفترة طويلة من الزمن بمعزل العلى الناس بكافة الطرم المسموح بها وغير    ن امليفر  ال
 ، من ذل  قلة قليلة تأثرت بالمد الناصري   ر المباشر بالتيارات السياسية السائدة في أعقاب الهجرة، ويستثنىيعن التأث

وبعضهم بالحزب السوري القومي االجتماعي. لقد دفعت الهجرة أهالي ه ا المخيم إلى التقوقع على أنفسهم وكان 
 ، البعض من أهالي بعلب  يحاول االتصال بالمثقفين والمتعلمين من هؤالء المهاجرين، بغية تن يمهم في أحزابهم
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 األحزاب الناصرية والقومية وجماعة الحاج أمين الحسيني والحزب الشيوعي، لكن ه   األحزاب   فنشطت في البداية
دون تأثير فعال بين الناس طوال فترة الخمسينات وصواًل إلى بداية العمل المسلت وتأثير  على جماهير  يقيت 

 المخيم. 

فبدأت الحركة أكثر نشاطًا في المخيم وشرعت    ،بقي الوضع هك ا إلى أن تم تأسي  من مة التحرير الفلسطينية
  ، وأحيانًا الت اهر في المناسبات الوطنية ،مجموعة من الشباب بتوزيع المنشورات السرية للتحريض على التحرء

أيار وغيرها من المناسبات، وجمع التبرعات من القرى اللبنانية المجاورة  15ك كرى وعد بلفور وتسليم فلسطين و
مة. وقد كان اإلقبال على التبرعات مدفوعًا بحماس عارم أحيا األمل في النفوس، وقد سبقها أيضًا  لصندوم المن 

فكانت بعض النساء ترمي ببعض حليهن ال هبية في صندوم التبرعات مع ما  ،حملة أخرى لدعم الثورة الجزائرية
وخصوصًا على  تشديد القبضة اكثر فأكثركان لها من قيمة في تل  الفترة. فكان ه ا المد دافعًا أكثر للمخابرات ل

 قطا  الشبيبة المتحم . 
فييييي تليييي  الفتييييرة بييييدأت طالئييييع الكفيييياح المسييييلت بالتواجييييد بشييييكل سييييري فييييي المخيييييم، وبييييدأ اإلعييييداد الطويييييل 

 .1969للعمل العلني في المخيمات وال ي برز للعيان عام 

حتييييى أييييييام الجمعيييية واألحيييييد مييييين جييييزء كبيييييير ميييين الشيييييبيبة ينطلييييق فيييييي فتييييرات العطيييييل الصييييي ية الطويلييييية و 
 كل أسبو  على مدار السنة للعمل في ورش البناء والزراعة في القرى المجاورة.

كييييييان جييييييواد أحييييييد هييييييؤالء الشييييييبيبة، يحمييييييل زوادتييييييه، ر يييييييف خبييييييز وبيضييييييتين وحبيييييية بنييييييدورة، لييييييي هب فييييييي 
الطويليييية وحيييير أيييييام ، يحيييياول باسييييتمرار التهييييرب ميييين أيييييام العمييييل هالصييييباح للعمييييل فييييي )تصييييريم( البصييييل وقلعيييي 

الصييييف ويتييي ر  بحجييي  مختلفييية كيييي يتغييييب ربيييع سييياعة هنيييا وثليييث سييياعة هنييياء حتيييى ينقضيييي النهيييار ليأخييي  
فيييي نهايتيييه ليرتيييان وأحيانيييًا يزيدونيييه ربيييع لييييرة. وكيييان صييياحب العميييل تيييارة يحميييل بييييد  عصيييا  يضيييرب بهيييا كيييل 

حييييييث ال تسيييييتطيع الفتييييياة إال أن  مييييين يتيييييأخر عييييين اللحيييييام بالموكيييييب وتيييييارة أخيييييرى يغيييييازل هييييي   الفتييييياة أو تلييييي ،
تسييييكت عيييين هيييي   المعامليييية كييييي يمضييييي يييييوم العمييييل لتعييييود إلييييى أهلهييييا بييييالثالم ليييييرات بعييييد أن تكييييون دفعييييت 

 حوالي الليرة والنصف ثمن زوادتها.

»أو  إن ظهيييييري ييييييؤلمني ي ال أسيييييتطيع أن اسيييييتمر بهييييي ا العميييييل وبهييييي   النقيييييود القليلييييية«. تميييييتم جيييييواد بينيييييه 
واألهييييم ميييين ذليييي   ،أجييييد عميييياًل آخيييير أكييييون فيييييه اكثيييير حرييييية واحصييييل علييييى ليييييرات اكثيييير وبييييين نفسييييه، البييييد أن

أن ال أعيييييود اسيييييمع شيييييتائم هييييي ا النييييي ل رب العميييييل الييييي ي ين ييييير إليييييى سييييياعته لحسييييياب فتيييييرة  يييييياب العاميييييل أو 
ل طوليييييت ييييييا ابييييين القحبييييية... أنيييييت ليييييي  بتحكيييييي ميييييع زميلتييييي ، ممنيييييو ، هيييييون  العاملييييية فيييييي المرحيييييا  ي »عجيييييّ

.. وانييييت يييييا غزالتييييي، يييييا دجيييياجتي ال تتعبييييي نفسيييي  كثيييييرًا... حييييرام هاإليييييدين النيييياعمين عمييييل ميييي  طييييق حنيييي .
 يتبهدلوا...«.
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وهكييييي ا يمضيييييي بأسيييييلوبه الفييييي  حييييياماًل عليييييى رأسيييييه طاقيتيييييه المعروفييييية الصيييييحاب األعميييييال متأبطيييييًا العصيييييا 
 مكفهّرًا المع الوجه كالح اء الجديد.

فيييييي إحيييييدى األييييييام ممسيييييكًا بفتييييياة محييييياواًل تقبيلهيييييا عييييياد جيييييواد إليييييى البييييييت غاضيييييبًا عنيييييدما رأى رب العميييييل 
 بالقوة وهي تدفع به إلى أن فاجأهم.

 »لماذا أتيت إلى هنا يا ابن الشرموطة... ابتعد يا كلب وال تأِت غدا إلى العمل«.

لييييم تكيييين سييييعاد ذات الوجييييه البييييدري والعينييييين الحييييالمتين تبليييي  عامهييييا الثالييييث عشيييير. تركييييت المدرسيييية بعييييد 
بتيييييدائي وهيييييي اآلن منييييي  أربيييييع سييييينوات تركيييييب يومييييييًا البييييياص فيييييي الصيييييباح لينقلهيييييا اإلالرابيييييع أن أنهيييييت الصيييييف 

ميييييع اآلخيييييرين إليييييى سيييييهول البقيييييا  الواسيييييعة لتعيييييود فيييييي المسييييياء. ال طعيييييم لييييييوم عطلييييية أو غيييييير ... إال عنيييييدما 
ة ترتفيييييع درجييييية الحيييييرارة كثييييييرًا فيييييي جسيييييم هييييي   الفتييييياة أو تلييييي  فتضيييييطر مكرهييييية عليييييى االسيييييتراحة طالبييييية المعييييي ر 
والغفيييييران مييييين الوكييييييل متمنيييييية أن تصيييييحوا مييييين المييييير  بعيييييد ييييييوم ي فييييييرد الوكييييييل الفلسيييييطيني بنبرتيييييه الحيييييادة 
»طيييييييب اسييييييمحل  بيييييييومين فقييييييت وأكثيييييير ميييييين  ييييييي  بشييييييطب اسييييييم  ميييييين مجمييييييوعتي )مفهييييييوم(«    فتييييييرد أم 

والدء، سييييعاد: »ف يوفقيييي  يييييا أبييييو شيييياكر، ف يسييييمع منيييي ، سييييتنهض سييييعاد اليييييوم ميييين الفييييراش، ف يخلييييي  أل
 احسبها بنت  يا أبو شاكر ولو...«.

والييييييدتي، سييييييأحاول أن أجييييييد عميييييياًل آخيييييير«... قالهييييييا  »ال أريييييييد أن اذهييييييب اليييييييوم إلييييييى تصييييييريم البصييييييل يييييييا
حزينيييية وهييييي تحسييييب  ةعلييييى األر . أجابييييت والييييدة جييييواد بنبيييير  ةالييييزواد  جييييواد بعييييد أن ركييييل البيييياب بقدمييييه رامييييياً 

ه  اسيييييتريت  ضيييييمنًا أن عليهيييييا أن تيييييدفع لصييييياحب اليييييدكان قيمييييية اليييييدين الشيييييهري. »خيييييير ييييييا جيييييواد، ميييييريض يميييييّ
 إذا كنت مريضًا اليوم.، شايف وجه  اصفر، لي  مابتوكل يا ولدي«

انيييييا ميييييريض وال  أجييييياب جيييييواد وهيييييو يخيييييرج بسيييييرعة مييييين البييييياب كميييييا دخيييييل وبنبيييييرة غضيييييب الشيييييباب ي »ال
 يييي  بيييدي اتيييرء عمليييي مييين الزراعييية، يلعييين أبوهيييا مييين صييينعة«، ليييم يكييين جيييواد قيييد بلييي  الثالثييية عشييير  !!شيييي

مييييل أكييييياس ورم ويبيعهييييا بالسييييوم حي .ميييين عميييير  بعييييد. فكييييان عليييييه أن يعمييييل باسييييتمرار حتييييى وقييييت الدراسيييية
ويصيييييينع منهييييييا أكييييييياس ورم صييييييغيرة. وكييييييان التجييييييار فييييييي  ،ويشييييييتري ميييييين مييييييزار  الييييييدجاج األكييييييياس الكبيييييييرة

الخضييييييار ال يعيييييييرون جييييييواد أي اهتمييييييام وهييييييو يطلييييييب ثميييييين الكيلييييييو أربعييييييين قرشييييييا فيعطونييييييه خمسيييييية  سييييييوم 
ن قرشييييا مهييييددين إيييييا  إذا لييييم يقبييييل ي يمضييييى جييييواد بالعييييًا ريقييييه متحسييييرا وفرحييييا بالوقييييت نفسييييه بييييبعض يوعشيييير 

أربيييييا  اللييييييرات التيييييي فيييييي جيبيييييه. األب ال يعميييييل إال بعيييييض الوقيييييت فيييييي البييييياطون، جسيييييمه ليييييم يعيييييد يحتميييييل 
يحميييل تنكييية البييياطون إليييى اليييدور الخيييام  أو السيييادس. فقيييد وقيييع ميييرة هيييو وكيييي  االسيييمنت مييين أعليييى  وهيييو

 السلم فهوى على األر ، رآ  صاحب العمل موبخًا وشاتمًا أَلنه دلق الكي  على األر .

ر الورشيييية وهيييي   العملييييية مييييا غييييداً »شييييو اجيييياني منيييي  ي  ص وخرجيييي   ال تييييأتي، انييييت بتخسييييِّ بتييييوفي معنييييا خلييييِّ
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لييي !«.. سيييأل جيييار  أبيييو رشييييد القيييادم ميييين إلبييييت بقيييا«. ييييا أبيييو جيييواد ليييي  ميييا تطالييييب بضيييمان صيييحي تعيييود ل
 مخيم اليرموء في سوريا حيث يعيشون بمثل هك ا إجراءات..

»اييييييي  ضييييييمان صييييييحي وضييييييمان زفييييييت... هيييييي   الضييييييمانات غييييييير موجييييييودة عنييييييدنا واذا كّثرتهييييييا بتوكلهييييييا 
شيييييخ.. ف بيييييرزم يييييا أبييييو رشيييييد ومييييا  أتوكييييل علييييى ف يييييا حييييدا قييييدء ي وبتمشييييي، تمييييزط بريشيييي  بهييييا الييييبالد ومييييا

 . بقى من العمر اكثر ما مضى«

يييييييا عييييييم أريييييييد أن اعمييييييل عنييييييدء ي سييييييأل جييييييواد صيييييياحب المقهييييييى المنييييييتفخ الجييييييال  وراء الطاوليييييية بجبهيييييية 
د شيييييواربه تييييارة ويميييي  نفسييييًا ميييين األ رجيلييييية نافخييييًا بهييييا إلييييى السييييماء الصيييييافية عريضيييية ورأس قليييييل الشييييعر يمسييييّ

ارة أخييييرى، ليصيييينع مييييا يشييييبه المحرقيييية ميييين أنفاسييييه المتواصييييلة. وبييييدون أن يلتفييييت إلييييى جييييواد هييييدر سييييائاًل.. »تيييي 
»انييييت شييييو كنييييت تشييييتغل قبييييل يييييا صييييبي«  ي كنييييت طالييييب وعالمتييييي ممتييييازة ومعييييي شييييهادة بعالميييياتي«. كييييان 
 جييييواد ميييين األوائييييل بييييين الطييييالب، وكييييان يتصييييور بييييان الدراسيييية هييييي كييييل شيييييء وخصوصييييًا وهييييو داخييييل البيييييت 

بصييييير أسييييتاذ بعييييد كييييم سيييينة... ف يحف ييييه وبييييدر عليكييييوا  ،  إيييييا ليييي ألمييييه »: ف يخلي النسييييوةأو خارجييييه تقييييول 
 الخير إن شاء ف«.

 أجابه المعلم القابع كالكدي  خلف الطاولة بحّد  ولكن بدون انفعال: ي

ِدَم جييييواد ميييين طييييز المعلييييم ألشييييو طييييز.. اييييي  يعنييييي طالييييب. خيييي  ارمييييي هالورقيييية فييييي النهيييير  » «.. صييييُ
ولكييييين ييييييد المعليييييم المميييييدودة بالورقييييية ايق تيييييه مييييين المفاجيييييأة والبهتييييية. تنييييياول الورقييييية ورماهيييييا فيييييي النهييييير القرييييييب 
ميييين طاوليييية المعلييييم وعيييياد ليقييييف امامييييه باسييييتعداد بييييالرغم ميييين عييييدم تمّرسييييه فييييي العمييييل العسييييكري، هكيييي ا ُتشيييياهد 

المعليييييم وهيييييو يضيييييع الجميييييرة  قيييييالبكييييير  تعيييييال مييييين الصيييييبت فييييياهم« ي  العسيييييكرية فيييييي االفيييييالم السيييييينمائية ي»برافيييييوا
بييييه قبييييل قليييييل ميييين  قمييييا لحيييي معلييييم ي.. اجابييييه جييييواد والفييييرح بيييياد علييييى وجهييييه ناسيييييًا  ي حاضيييير يييييا .علييييى التنبيييياء

هانيييييات.. واسيييييتدرء متسيييييائاًل »لكييييين كيييييم سيييييتعطيني وهيييييو الييييي ي تيييييرء عمليييييه فيييييي الزراعييييية هربيييييا مييييين اإل ةاهانييييي 
 . المعلم متسائال قال.. هل عندء بدلة سوداء تلبسها اثناء العمل  ةال بكر يوميًا«  »خلص يا ولد تع

ي سيييييأحاول أن احصيييييل عليييييى بدلييييية.. اذن اتفقنيييييا ي اجابيييييه المعليييييم ي سيييييأعطي  لييييييرتين يومييييييًا ي غيييييدًا تحضييييير  
 الساعة الثامنة صباحًا وتنهى العمل السادسة مساًء.

ييييي لكييييين ييييييا وليييييدي حيييييياة المقهيييييى صيييييعبة كميييييا أسيييييمع عنهيييييا.  هنييييياء سيييييّكيرين يضيييييربون ، وتبقيييييى حتيييييى »ي
والييييييدتي اد   لييييييي  يييييييا" المسيييييياء والطريييييييق طويليييييية«... تسيييييياءلت والييييييدة جييييييواد بعييييييد أن عرفييييييت بعملييييييه الجديييييييد.. 

 ". استطيع العمل اال شهرًا واحدًا الن المدرسة ستفتت بعدئ   تنسى بأنني ال بالتوفيق وال

ن لليييييييتعلم فيييييييي مدرسييييييية األونيييييييروا  و   األخييييييير ؤ كيييييييان يقطعهيييييييا جييييييواد وزميييييييال   ، المسييييييافة تتجييييييياوز الكيليييييييو متيييييييرين 
اذ عليييييهم االنطييييالم مييييين البيييييت صييييباح كييييل يييييوم فيييييي    . حتييييى فييييي فصييييل الشييييتاء واليييييثل  والبييييرد الشييييديد   ، البعيييييدة 
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  السادسييييية والنصيييييف للوصيييييول إليييييى المدرسييييية السييييياعة الثامنييييية. المواصيييييالت ليييييم تكييييين بالحسيييييبان المييييين قرييييييب وال 
 من بعيد. 

لعميييييل حتيييييى الثامنيييييَة مسييييياًء، ثيييييم امتيييييدت حتيييييى العاشيييييرة بحجييييية ومضيييييى جيييييواد بعمليييييه وامتيييييدت سييييياعات ا
 .وجود زبائن كثر في المقهى 

اتفقييييييت معيييييي  حتييييييى السادسيييييية، تسيييييياءل جييييييواد بغضييييييب مييييييع الوكيييييييل المنييييييدوب عيييييين المعلييييييم ي  أنيييييياي لكيييييين 
نيييييييه آلييييييية أوتوماتيكيييييييية، معطييييييييًا أرمنيييييييي الناشيييييييف الوجيييييييه ذو العينيييييييين الحيييييييادتين والمتحيييييييرء كهييييييي ا األ أجابيييييييه»
 نا وهناء له ا الشغيل أو ذاء، امرًا ونا يًا في المقهى...وامر هاأل

»حسييييينًا أنيييييت وكييييييل وَأنيييييا فلسيييييطيني وسييييينرى« تميييييتم جيييييواد فيييييي نفسيييييه حانقيييييًا. كيييييان يطيييييالع فيييييي المجيييييالت 
عيييين نقابيييية  لعمييييال المقيييياهي والمطيييياعم. لكنييييه يعيييير  جيييييدا أن ال أحييييد يسييييتطيع تحصيييييل حقييييه إال بنفسييييه. لقييييد 

يعيييير  كيييييف يأخيييي  البخشييييي  ميييين هيييي ا الزبييييون أو ذاء، بييييل وصييييلت بييييه الحاليييية تعلييييم جييييواد سيييير المهنيييية وبييييدأ 
إلييييييى أن حاسييييييب إحييييييدى الطيييييياوالت ولييييييم يييييييدفعها للصييييييندوم. »بهيييييي   القيميييييية حصييييييلت علييييييى حقييييييي الطبيعييييييي« 

سييييرم، أرب سييييامحني علييييى عملييييي، ال يوجييييد أحييييد ليضييييمن لييييي حقييييي، أنييييا ال  ون يييير هنيهيييية إلييييى السييييماء.. يييييا
ن يؤلمييييييه فييييييي البداييييييية أن يييييييرد علييييييى تصيييييي يقة األيييييييدي لندائييييييه إلييييييى حصييييييل علييييييى حقييييييي فقييييييت«. ي كيييييياألكيييييين 

الطاوليييية، ثييييم يحميييير وجهييييه إذا دخييييل المطعييييم أو المقهييييى أحييييد المعييييار ، لكنييييه اعتيييياد هيييي   الحاليييية خييييالل هيييي   
الفتيييرة القصييييرة مييين عمليييه. لقيييد قيييرأ كتابيييًا صيييغيرًا فيييي تلييي  الفتيييرة عييين تحدييييد سييياعات العميييل وحقيييوم العميييال، 

يتحيييييدم ميييييع رفاقيييييه فيييييي العميييييل عييييين هييييي ا الكتييييياب. لكييييين القهقهييييية والضيييييح  كانيييييا الجيييييواب... فحييييياول فيييييورًا أن 
 »اشتغل وما تتدخل بالسياسة احسن ما يطردوء بكر  ويلعنوا أبونا وأبوء...«

فييييييي المدرسيييييية لييييييم يكيييييين مسييييييموحا الحييييييد أن يييييييتعلم شيييييييئًا عيييييين بلييييييد  /فلسييييييطين/ ماعييييييدا تليييييي  المناسييييييبات 
م حيييييييث يجتمييييييع الطييييييالب والمدرسييييييين ومنييييييدوب عيييييين المخييييييابرات فتلقييييييى القليليييييية كوعييييييد بلفييييييور وذكييييييرى التقسييييييي

الكلمييييييات بحييييييي ر وبحييييييرص شيييييييديد وأخييييييييرًا: »انشيييييياء ف سييييييينعود إلييييييى بليييييييدنا فلسيييييييطين بقيييييييادة اليييييييدول العربيييييييية 
 الحكيمة والمخلصة«. يقر  الجرس ويدخل الطالب.

ي  فرقيييييَة كشييييي ية ي يتقيييييدم جيييييواد وأربعيييييَة مييييين رفاقيييييه بطليييييب إليييييى ميييييدير المدرسييييية كيييييي يعمليييييوا عليييييى تأسييييي  
»اييييي  وييييين عايشييييين انتييييوا بعييييدكم صييييغار علييييى هيييي   الشييييغلة... انتبهييييوا لدروسييييكم، وارجعييييوا إلييييى الصييييف ومييييا 

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

. صييييغار صييييغار، هييييه. ههييييهههيييي   اإلجابيييية  تمييييتم الييييبعض ميييين الخمسيييية »دائمييييا األسييييطوانة نفسييييها  »مييييا
هييييو الكبييييير فييييي عييييرفهم  حتييييى يصييييبَ  الشيييييب  رأسيييينا ونصييييبت متييييزوجين ونبتسييييم لقهيييير السييييلطات نصييييبت ميييين 

كبيييييار« .. »دعونيييييا نجيييييرب غيييييير  أجييييياب جيييييواد »خييييي  هييييي   المجموعييييية مييييين الكتيييييب واقرأوهيييييا وأنيييييا أحبييييي  هييييي   
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الفكييييرة« أجيييياب األسييييتاذ سييييعيد »يييييا عمييييي أنييييا كنييييت فييييي الكشييييا  ميييين زمييييان لكيييين كمييييا تييييرون كبرنييييا ولييييم نعييييد 
لت اآلن لهيييي   الشييييغلة«. أ عجييييَب جييييواُد بالكتيييياب اليييي ي قييييرأ  وكانييييت ميييين تجربيييية الييييرئي  عبييييد الناصيييير فييييي نصيييي 

فتييييرة االحييييتالل اإلنكليييييزي لمصيييير، فييييأكثر ميييين قييييراءة هيييي   الكتييييب التييييي تركييييت تييييأثيرًا جييييديا فييييي نفسييييه ونفييييوس 
 اآلخرين من رفاقه وأشعلت فيهم الروح الوطنية وأججتها.

ة إليييييى الجنيييييوب وذلييييي  لرؤيييييية سيييييكة الحدييييييد وبعيييييض المنييييياطق فيييييي الجنيييييوب فيييييي تلييييي  الفتيييييرة ُن ميييييت رحلييييي 
 كقلعة صيدا والحدود.

»شييييييباب سيييييين هب لرؤييييييية فلسييييييطين. سيييييينكحل اعيننييييييا برؤييييييية بلييييييدنا«. تناقلييييييت مجموعيييييية الطييييييالب الخبيييييير 
بفييييرح واضييييت وبييييدأ احيييييد األسييييات ة بتعليييييم الطييييالب قسيييييم فلسييييطين كييييي ينشييييدو  بيييييالقرب ميييين الحييييدود.. »خليييييف 

الهضييييبة سعسييييع، وهنييييا جليييي  اهلنييييا لالسييييتراحة فييييي رمييييي  فييييي اعقيييياب الهجييييرة وعلييييى تليييي  الييييتالل تقييييع تليييي  
اس فيييييي  مدينييييية )صيييييفد( وهنييييياء فيييييي الخليييييف طبرييييييا«. ليييييم يكييييين يسيييييمع سيييييوى هييييي ا الميييييدرس الييييي ي اجييييي  الحميييييَ
نفيييييوس الطيييييالب والهيييييبهم بالحمييييياس اغرورقيييييت عينيييييا  باليييييدمو  وهيييييو يتيييييابع التعرييييييف بهييييي   المنطقييييية، »وعنيييييدما 

شيييييدنا نشييييييد القسيييييم كانيييييت الودييييييان الحبيبييييية تنشيييييدها معنيييييا ايضيييييًا. ذهبنيييييا إليييييى الشيييييريت فصييييير  فينيييييا ضيييييابُت ان
األميييين ارجعييييوا للخلييييف... لكيييين لييييم يأبييييه لصييييراخه احييييد. اسييييتطا  اكثيييير ميييين عشييييرين طالبييييا أن يكمشييييوا حفنييييًة 

 ي صيييييعق ضيييييابت مييييين التيييييراب ي مييييين تيييييراب بليييييدهم ورفعيييييوا قبضييييياتهم المليئيييييَة بيييييالتراب وانشيييييدوا ذلييييي  القسيييييم الييييي 
األمييييين ومرافقييييييه وهيييييم ييييييرون تلييييي  المفاجئييييية عليييييى الحيييييدود والتيييييي اسيييييتدعى عليييييى اثرهيييييا األسيييييتاذ جهييييياد إليييييى 
بيييييروت )ليأكييييل نصيييييبه( فعيييياد الينييييا االسييييبو  الثيييياني حليييييَق الييييرأس باديييييًة علييييى وجهييييه اثييييار  الضييييرب. فمييييا كييييان 

 من الطالب اال أن استقبلو  بنف  القسم ال ي علمهم ايا .«

ميييه أ، حييييث كانيييت 65 جيييواد أن يحضييير معيييه حفنيييًة مييين التيييراب فيييي مسييياء ذلييي  الييييوم مييين سييينة ليييم يييينَ  
فيييييي حياتيييييه. وميييييازال الطيييييالب  كليييييةأجميييييل أكيييييل لتكيييييون بييييي ل  تطيييييبخ الفيييييول االخضييييير، فوضيييييع الحفنيييييَة ميييييع األ

 صابعهم ليصبغوا بعض الحجارة بالدم ويرموها في الداخل.أيروون لآلخرين كيف جرحوا 

ليييييرحالت أن تعيييييم كيييييل ميييييدارس الفلسيييييطينيين، لكييييين اوقفيييييت فيييييورا بنييييياء عليييييى تعليميييييات كيييييان مقيييييررا لهييييي   ا
 السلطة ون را لنتائجها الخطيرة على الطالب.

وسييييييييارت ألول مييييييييرة م يييييييياهرُة صييييييياخبُة ميييييييين ذليييييييي  المخيييييييييم  ،لتزييييييييد األوار أواراً  67وقعيييييييت حييييييييرب سيييييييينة 
نيييييار والضيييييرب بأعقيييييياب ولكييييين السيييييلطة فيييييي الطرييييييق عمليييييت عليييييى اطيييييالم ال ،الصيييييغير بتعيييييداد  إليييييى بعلبييييي 

وهربيييييت مجموعييييية مييييين  ،البنيييييادَم إليييييى أن تفرقيييييت الم ييييياهرة بيييييالقوة . سييييييق مييييين سييييييق إليييييى مكاتيييييب المخيييييابرات 
 العمال والطالب إلى سوريا خوفًا من المالحقة.

  تسيييياءل صييييديقه وهييييو يهييييم بييييدخول بيييييت  م «ن سييييليم قييييد ُأطلييييق سييييراحه بيييياألأجييييواد بيييي  »هييييل عرفييييت يييييا
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 يع أن يتحرء.جواد متورم الجسم وال يستط

ُل أن نيييي هب غييييدًا أدعنييييا نيييي هب لنييييرا ...  جابييييه جييييواد بغضييييب بيييياد علييييى محيييييا . لكيييين بيتييييه مراقييييب وأ فضييييِّ
 بالمساء ي

»البيييييأس. لكييييين لمييييياذا النتصيييييل بيييييبعض الشخصييييييات الوطنيييييية فيييييي بعلبييييي . انهيييييم سيسييييياعدوننا إذا طلبنيييييا 
العييييييييون وخصوصييييييييًا أننييييييييا سييييييييمعناهم فييييييييي مناسييييييييبات عديييييييييدة بييييييييأنهم سييييييييند لنييييييييا... نريييييييييد أن نوقييييييييف اعتقييييييييال 

 المجموعات وضربها لمجرد أن يعبر الواحد منا عن رأيه.

الى الضييييرب علييييى جييييواد وزميلييييه بعييييد مييييا كييييادوا أن »تن يييييم م يييياهرة يييييا كلييييب« ي )طييييق طييييام طييييام( ويتتيييي 
 ينجحوا في تحريض طالب المدرسة بالقرب من المخيم على االضراب..

المرحييييا ، لييييم يعييييد ينقصيييينا اال انييييتم يييييا بالعيييييت ي ادخلييييوا... شييييوارب الكبييييار فيكييييوا دسييييناها ي    ى ليييي إ »ادخلييييوا  
وأ قفيييييل عليييييييهم البييييياب  لحييييييوالي سيييييياعتين  ناقصييييينا زبيييييياين زّيكيييييوا.. خشييييييوا«. اسيييييتقر جييييييواُد وزميلييييييُه فيييييي المرحييييييا   

 خنازير ي حسابنا معكم الحقًا«.   سمعوا بعدها صراخًا وهتافًا ومفتاحًا يدور بالقفل »اُخرجوا يا 

يييييُق ثاليييييُث لجيييييواد أن يييييي هب إليييييى المدينيييييَة ويبليييييِّ  بعيييييَض المدرسيييييين الييييي ين ميييييا لبثيييييوا أن  لقيييييد اسيييييتطا  رفيييي
وا م ييييياهرًة مييييين الصيييييفو  التحيييييق بهيييييا  تيييييوا إليييييى المخييييييم ليقيميييييوا اميييييام أبعيييييُض المؤييييييدين مييييين االهيييييالي و ن ميييييّ

إليييييييى جيييييييي   االنضيييييييمامطيييييييالبوا فييييييييه بالحريييييييية للفلسيييييييطيني وبيييييييأن يتييييييياح للشيييييييباب  اً خطابيييييييي  اً المدرسييييييية مهرجانييييييي 
 التحرير وممارسة حرية التعبير في المخيم.

ُد ميييين اللكمييييات والضييييربات المميتيييية علييييى كافيييية أنحيييياء جسيييي  ِفَي بعييييَ مه. بقييييي ثمانييييية لييييم يكيييين سييييليم قييييد شيييي 
عشيييير سيييينة يعمييييل فييييي البيييياطون حتييييى أن كتفييييه اليمنييييى أصييييبحت اكثيييير ارتفاعييييا ميييين اليسييييرى التييييي اعتيييياد أن 
يحمييييل عليهييييا تنكيييية البيييياطون. لييييم ينسييييا  جييييواد منيييي  شييييهرين وهييييو فييييي الورشيييية عنييييدما كييييان يسيييياعد  فييييي رفييييع 

األجيييييرة سيييييت لييييييرات، التنكييييية حتيييييى يصيييييل بهيييييا مكيييييان تلييييييي  الجيييييدران. كييييييف ال يعميييييل جيييييواد فيييييي البييييياطون و 
وجهيييه مباشيييرة عنيييدما عييياد جيييواد فيييي اليييييوم األول  ىثالثييية أضيييعا  العميييل فيييي الزراعييية وفيييي المقهيييى، نيييام علييي 

مييييين العميييييل، وليييييم تشيييييأ أميييييُه أن توق يييييه للييييي هاب إليييييى العميييييل. لكييييين ميييييا أن الح الصيييييباح حتيييييى نهيييييض جيييييواد 
قييييد تقاسييييم سييييليم وجبيييية الغييييداء مييييع بييييدون زوادة راكضييييًا إلييييى ورشيييية البنيييياء التييييي سييييجن بهييييا هييييو وغييييير  الحقييييا. ل

جيييواد )تعيييال ييييا جيييواد كيييل معيييي. أنيييا اعييير  ظروفييي  وظيييرو  واليييدء. مسيييكين واليييدء كيييان رفيقيييي فيييي العميييل 
طييييوال عشيييير سيييينين. تعييييال وسأسيييياعدء بقييييدر اسييييتطاعتي فييييي الورشيييية، غييييدا سييييأتكلم مييييع المعلييييم حتييييى »تييييزم« 

 الماء وبعض الشغالت الخ يفة األخرى...

 ا اعتقلوء، وهل حقًا وزعت مناشير تدعو فيها إلى اإلضراب «»قل لي يا سليم لماذ 
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تسيييياءل جييييواد وهييييو يهميييي  همسييييًا بييييالقرب ميييين أذن سييييليم وخاصيييية أن الجيييييران يسييييمعوا بعضييييهم الييييبعض 
فييييييي تليييييي  البركسييييييات الطويليييييية حيييييييث ال يسييييييتر بييييييين العائليييييية واألخييييييرى اال نصييييييف حييييييائت غييييييير ممتييييييد إلييييييى 

 السقف.

      طويلييية مييين الهجيييرة ببنييياء نصيييف حيييائت بيييين العيييائالت. فقيييت كانيييت  لقيييد تيييم اسيييتبدال الخيييي  بعيييد سييينوات 
تفصييييل العائليييية عيييين األخييييرى قطعيييية قميييياش فييييي هيييي   البركسييييات الطويليييية وأحيانييييًا يييييدخل الشييييخص لييييياًل ليجييييد 

 نفسه في الغرفة المجاورة دون دراية أو قصد.

 النهييييو  قليييييياًل لكنييييه عييييياد »أراء تكبيييير بسييييرعة ييييييا جييييواد« أجابيييييه سييييليم محيييييدقًا بعينييييه الواسييييعتين محييييياوالً 
إليييييى وضيييييعيته السييييييابقة وهيييييو يعييييييض عليييييى شيييييفتيه ميييييين شيييييدة األلييييييم »لقيييييد كسيييييروا لييييييي عيييييامودي الفقييييييري أوالد 
الكلييييب آ ... حيييياول أن تسييييتدعي لييييي دكتييييور يييييا جييييواد، اتفييييق معييييه علييييى السييييعر، قييييل لييييه بييييأني عامييييل وعنييييدي 

جيييييواد بسييييرعة فاتحييييًا البييييياب مييييع زميليييييه جابييييه أسييييبعة أوالد لييييي  معيييييي نقييييود كثييييييرة«... »وال يهميييي  يييييا سيييييليم« 
 كي يطلبوا الدكتور من المدينة.

»ميييييا رأيييييي  فرحيييييات« سيييييأل جيييييواد زميليييييه »كييييييف نسيييييتطيع أن نسييييياعد سيييييليم بتكييييياليف المعاينييييية الطبيييييية«. 
.. فييييي صييييندوم الطالييييب اليييي ي عملنييييا  يوجييييد حييييوالي عشيييير ا فرحييييات فرحيييي  ي»جييييواد عنييييدي فكييييرة« لمعييييت عينيييي 

 ت والفرح ما زال باد على محيا .ليرات، ما رأي   تساءل فرحا

 »لكن ه ا يحتاج إلى اجتما  لجنة الصندوم، وسليم غير طالب كيف نستطيع أن نقنع البقية «

أجابيييييه جيييييواد وهيييييو يسيييييتعر  فيييييي مخيلتيييييه مجمييييييو  الطيييييالب الييييي ين يسييييياهمون بقروشيييييهم المحيييييدودة فييييييي 
 ه ا الصندوم، وذل  لمساعدة أي طالب يقع في مشكلة.

خ انييييييييا مسيييييييتعد أن اتحمييييييييل المسييييييييؤولية، إذا لييييييييم نسييييييياعد سييييييييليم وغييييييييير  فمييييييييا هييييييييد  »وال يهمييييييي  يييييييييا شييييييييي
الصييييندوم، هييييل نبقييييى طالبييييًا مييييدى الحييييياة. إن سييييليمًا قييييام بعمييييل  نحيييين نقييييوم بييييه اآلن. أصييييبت عملنييييا مشييييتركًا 

 الدكتور«. إلحضاروعلينا أن نسر  

ييييييدة والتيييييي يعيييييي  ركيييييض فرحيييييات ولحقيييييه جيييييواد إليييييى عييييييادة اليييييدكتور يسيييييتدعيانه إليييييى غرفييييية سيييييليم الوح
وغرفييييييية  والكرييييييييدورفيهيييييييا ميييييييع أوالد  السيييييييبعة وزوجتيييييييه، المطيييييييبخ والصيييييييالون، وغرفييييييية النيييييييوم وغرفييييييية الطعيييييييام 

الجلييييوس، كلهييييا فييييي غرفيييية واحييييدة طولهييييا سييييتة أمتييييار بعيييير  أربعيييية أمتييييار ونصييييف، ينقصييييها المرحييييا  فقييييت 
 ألنه في الخارج وعلى بعد مئة متر من البيت. »العو  بسالمتكم شباب«...

ان للكلميييية َوقييييع الُقنبليييية علييييى العائلييييَة وجييييواد وفرحييييات، ومييييا لبثييييت القنبلييييُة أن انفجييييرت فييييي عويييييل  وبكيييياء  كيييي 
جمييييييع الحيييييييح كلييييييُه خييييييالل لح ييييييات... »عشييييييرون ليييييييرة إذا سييييييمحتم« شييييييد الييييييدكتور جييييييواد ميييييين قميصييييييه طالبييييييًا 
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 تمأل عينيه... المبل  يي »معنا عشر ليرات دكتور إنه عامل ولي  معه نقود... أجابه جواد والدمو 

يييي تجييييار لحييييم بشييييري،  »الحييييق علييييي مييييا اتفقييييت معكييييم قبييييل أن احضيييير معكييييم، هيييياتهم«... » تفييييو عليييييكم يي
 والغضب يلفه ويدا  ترتجُف لعدم قدرته على تفري  غضبه. ت حتى انتم يا انسانيين« تمتم فرحا

دن ميييين اقربائييييه لييييم يعيييير  الجميييييُع بمييييوت سييييليم إال فييييي اليييييوم التييييالي. لقييييد جيييياءت وفييييود  ميييين مختلييييف الميييي 
وبلدتييييه وسييييارت فييييي المقدميييية خارطيييية فلسييييطين وواكييييَب الييييدرء والمخييييابرات الجنييييازَة... فييييي المقبييييرَة اعتلييييى احييييد 

 القادمين كتف زميله وبدأ الكالم:ي

ِمَع صيييييوُت مييييين ميييييؤخرة  »لييييين نسيييييكت بعيييييد الييييييوم عليييييى المجيييييرمين قييييياتلي المناضيييييل العميييييالي سيييييليم«، وسيييييُ
ر تحييييت التييييأثير الحماسييييي للخطييييب وميييين فييييرط حقييييدهم وكييييرههم علييييى مييييا الجنييييازة يهييييدُد ويتوعييييد لكيييين الجمهييييو 

ببو  لسييييييليم هجمييييييوا جموعييييييًا متالحقيييييية علييييييى عناصيييييير المخييييييابرات والييييييدرء بقبضيييييياتهم وبالحجييييييارة إلييييييى أن  سييييييَ
 انتصار  حققه ابناء المخيم العزل على جالديهم. هربوا جميعًا ودماء بعضهم تسيل، فكان ب ل  أول

 شراء السالح، البد من السالح لن تنقع العصُي والحجارُة مع األوغاد.لمعت في ذهن جواد فكرُة 

ي فرحييييييات مييييييا رأييييييي  بييييييان نشييييييتري قطعييييييَة سييييييالح... فييييييوج  فرحييييييات بيييييياالقتراح »هييييييا سييييييالح.. ل... لكيييييين 
 النقود، ثم كيف نستعمله... ومن أين نشتريه«.

قواتنييييييا بنسييييييف نفييييييق  لقييييييد بييييييدأت تصييييييل بعييييييض الجرائييييييد السييييييرية بالبالغييييييات العسييييييكرية المتتالييييييية. »قامييييييت 
عيلبيييييون ردًا عليييييى مخططيييييات العيييييدو بتحوييييييل مجيييييرى نهييييير األردن وعيييييادت المجموعييييية إليييييى قواعيييييدها سيييييالمة، 

 دمرت المنشآت ولم ُيَصب أحد  مقاتلينا االبطال...«

وتلتهييييا البيانييييات: تييييدمير مجنييييزرة، ضييييرب كمييييين ميييين إغييييارة علييييى مييييؤخرة العيييير  العسييييكري فييييي القييييدس، 
 عب طريقنا للنصر...نسُف عبارة ، حرُب الش

ف الييييي ي ييييييدرس فييييييه جيييييواد وفرحيييييات وبييييياقي رفاقيييييه فيييييي البكالورييييييا. تبيييييدو  كانيييييت حليميييييُة فيييييي نفييييي  الصيييييّ
نشيييييييطة مختلفيييييية عيييييين المجموعييييييِة الباقييييييية ميييييين البنييييييات. بييييييل كانييييييت تتجييييييرأ وتجلييييييُ  بييييييالقرب ميييييين جييييييواد فييييييي 

وشييييييعرها المنثييييييور  الصييييييف... كييييييان خجيييييياًل ومرتبكييييييًا بعييييييض الشيييييييء وهييييييي تجليييييي  بقربييييييِه بابتسييييييامتها المرحيييييية
عليييى الكتفيييين وذلييي  الوجيييه الميييدور بعينيييين تخ ييييان ر بيييًة ميييا أو طليييب ميييا أو ال شييييء كميييا تصيييور جيييواد فيييي 

 ذهنه.

يييي أريييييد أن اكلمييييي  فييييي موضييييو  خيييياص« تكلمييييت حليميييييُة  وامتييييدت الصييييداقة إلييييى اكثيييير مييييين ذليييي  »جييييواد يي
هيييييي ا الطلييييييب. »فييييييي البيييييييت عنييييييدكم« بعييييييد أن انتهييييييى درُس الفيزييييييياء. لكيييييين أييييييين  تسيييييياءل جييييييواد مرتبكييييييًا ميييييين 

أفضيييل هنيييا.. لقيييد كيييان ييييدرء جيييواد بيييأن بيتيييه مراقيييب مييين كيييل قيييادم إلييييه،  ..أجابيييت حليمييية بتيييودد. آ.. آ.. أنيييا
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يييييي عليييييييه أن يميييييير أواًل علييييييى مكتيييييب المخييييييابرات ويسييييييجل اسييييييمه عنييييييد  وكيييييل غريييييييب يييييييأتي ميييييين خييييييارج المخييييييم يي
مخيييييم... إذن ال بيييييأس يييييا جيييييواد، سيييين هب بعيييييد مسييييؤول المفييييرزة، وعنيييييد ميييين ذاهيييييب ومييييا يرييييييد ومتييييى يغيييييادر ال

الدراسييييية إليييييى بيتيييييي. انيييييا اسيييييكن فيييييي بييييييت منفيييييرد ونسيييييتطيع أن نأخييييي  حريتنيييييا. اجابيييييت حليمييييية بنبرتهيييييا الواثقييييية 
 مختتمة كالمها بابتسامة مفعمة بروح الصداقة واألمل وريعان الشباب.

ييييييدخل البييييييت، لكنهيييييا كانيييييت  ليييييم يسيييييع جيييييواد اال أن يقبيييييل اليييييدعوة، وقيييييد الحيييييظ العييييييون التيييييي ترقبيييييه وهيييييو
 واثقة بنفسها وبعملها وتعر  من تصادم وكيف.

ي لقيييييد عرفتييييي  عييييين قيييييرب ييييييا جيييييواد واسيييييتطيع أن اثيييييق بييييي  بشيييييأن بعيييييض المسيييييائل ي واقتربيييييت منيييييه أكثييييير 
وصيييييوتها يكييييياد ال يسيييييمع وهيييييي تحميييييل بعيييييض اليييييدفاتر فيييييي ييييييديها... »هييييي   دفييييياتر تبرعيييييات للمقاومييييية« ارييييييدء 

بييييييين اصييييييدقائ . أرجييييييوء أن يبقييييييى هيييييي ا سييييييرًا بيننييييييا كييييييي ال اتعيييييير  للسييييييجن.. أن تسيييييياعدني فييييييي مخيييييييمكم و 
 فنحن مالحقون مثلكم ايضًا..«.

إنهييييييا تييييييتكلم بصيييييييغة نحيييييين »ميييييين أنييييييتم« تمييييييتم جييييييواد فييييييي داخلييييييه لكنييييييه أوقييييييف تفكييييييير  وتحجييييييرت عينييييييا  
كانيييييت الواسيييييعتان عليييييى اليييييدفاتر وبيييييان السيييييرور عليييييى وجهيييييه وارد  قيييييائاًل .. »حليمييييية ارييييييد أن اتصيييييل بهيييييم« و 

أصيييييابع يدييييييه تيييييرقص مييييين الفيييييرح »بمييييين«   أجابيييييت حليمييييية مندهشييييية قليييييياًل. »بهيييييؤالء، بالييييي ين اعطيييييوء هييييي   
األورام« احسييييت حليميييية برعشيييية تجييييري فييييي جسييييدها. وبييييدا واضييييحًا بأنهييييا تتيييينف  بسييييرعة غييييير عادييييية رافعييييًة 

بهيييييي    خصييييييلًة ميييييين الشييييييعر تتييييييدلى علييييييى جبينهييييييا العييييييالي، وهييييييي ال تعيييييير  لميييييياذا يطلييييييب جييييييواد هيييييي ا الطلييييييب 
السييييرعة وتسيييياءلت  »لكيييين انت يييير قلييييياًل يييييا جييييواد وعلييييي  أن تكييييون فييييي منتهييييى الحيييي ر والسييييرية. و..« سييييمع 

حليمييييية  أمطيييييرم عليييييى البييييياب فأخييييي ت حليمييييية اليييييدفاتر ودس جيييييواد فيييييي معطفيييييه دفتيييييرين وجلييييي  هادئيييييًا. و ذ بييييي 
 تدخل ومعها صينية القهوة وتعود بعد أن القت السالم.

بنشيييييياط  « تسيييييياءل جييييييواد بصييييييوت هييييييام  »كييييييال، ال يمكيييييين أن اعلمهييييييا بشيييييييء« »هييييييل تعيييييير  والييييييدت  
وغيييادر جيييواُد يكييياُد ييييرقص مييين الفيييرح. فبيييالرغم مييين اليييثل  المتسييياقت بكثافييية وبيييالرغم مييين شيييدة البيييرد التيييي تكييياد 
د الييييييّدم فييييييي العييييييروم انطلييييييق جييييييواد يعييييييدو بدفئييييييه المحيييييياط بييييييالثل ، وبوجنتيييييييه المتييييييوردتين ميييييين الييييييركض  تجمييييييّ

 لتي ترتسم على الشفا  وكأنه يحاور شخصًا قريبًا إلى قلبه.وابتسامته ا

ليييييم يسيييييتطع جيييييواد أن يجيييييد زميييييالء  بسيييييهولة. فقيييييد كيييييان فيييييي المخييييييم أحيييييُد األعيييييراس حييييييث يخيييييرج المخييييييم 
 ،والسيييييييجاد   باليييييييدنا ديييييييي شيييييييبابه ونسييييييياء  وأطفاليييييييه وشييييييييوخه للمشييييييياركة. العيييييييري  يركيييييييب عليييييييى فيييييييرس ميييييييزين 

واليييييورود مغنيييييين تلييييي  األغييييياني التيييييي يرددونهيييييا فيييييي كيييييل األعيييييراس، والفتييييييات خلفيييييه يحملييييين  صيييييواني الزهيييييور 
حلوا بعبيييياتوا« وأمييييام العييييري  يمتييييد حبييييل طويييييل ميييين الرجييييال يصييييفقون مييييرددين خلييييف  »احلييييق يييييا حييييالم ومسييييِّ
أبيييييو عيييييدنان »ييييييا حالليييييي وييييييا ميييييالي« وعنيييييدما يشيييييتعل الحمييييياُس بهيييييم وخصوصيييييًا عنيييييد ميييييرورهم أميييييام مكتيييييب 
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سييييييف اليييييدين الحييييياج أميييييين. سييييييف اليييييدين الحييييياج أميييييين..« وكيييييأنهم بييييي ل  اليييييدرء والمخيييييابرات ييييييردد اليييييبعض »
ويغنييييييي أبييييييو عييييييدنان العتابييييييا التييييييي تيييييي كر بفلسييييييطين  ،يفّرجييييييون عيييييين كييييييربهم وكييييييرههم بهيييييي   العبييييييارات وغيرهييييييا

ويبيييييييدأ  ،وبآمييييييال العييييييودة القريبييييييية. وتنتهييييييي »السييييييحجة« فيييييييي إحييييييدى الباحيييييييات حيييييييث ُيتيييييياَبع الغنييييييياُء والييييييرقُص 
حيييييث يبييييدو مح وظييييًا  ،الراحييييِة والحلييييوى  "بكيتييييات"  بالتوافييييد علييييى الطاوليييية واضييييعين ؤ اصييييدقاء العييييري  واقربييييا

 ذل  العري  كلما كان علوُّ األكياس أكثر..

بيييييدأت المجموعيييييُة بتن ييييييم عملهيييييا وبوضيييييع ليييييوائت الشيييييباب الموثيييييوم بهيييييم وليييييوائت مضيييييادة. وبيييييدأت عمليييييية 
فكييييييار والمشيييييياريع التييييييي تييييييراود   األاالتصيييييياالت بشييييييأن التبرعييييييات وبشييييييأن العمييييييل الجميييييياعي وغيرهييييييا ميييييين تليييييي 
 مجموعاِت مختلفِة من قطاعات المخيم في تل  ال رو  التي يمرون بها.

وسيييييار العمييييييل عليييييى مييييييا يييييييرام لكيييييّن العواقييييييَب لييييييم تكييييين سييييييهلًة فكانيييييت بحجمهييييييا أكبيييييير مميييييا توقعتييييييه تليييييي  
وعييييية ممييييين وال يكييييياد يخليييييو اسيييييبو  بيييييدون أن تطليييييب مجم .وبيييييدأت حملييييية االعتقييييياالت  ،الطليعييييية مييييين الشيييييباب 

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

عييياد جيييواد مرهقيييًا بعيييد احيييدى المغيييامرات الجريئييية بالنسيييبة ليييه، اقفيييل عليييى نفسيييه بييياب غرفتيييه الوحييييدة فيييي 
الغرفييييية المخييييييم بسيييييطحها »الزينكيييييو« وبابهيييييا التنييييي  المرقيييييع مييييين عيييييدة امييييياكن ليمنيييييع المييييياء مييييين التسيييييرب إليييييى 

وقبيييييع خليييييف طاولتيييييه التيييييي تزكيييييزء ألقيييييل حركييييية، بعيييييد أن أحضييييير ورقييييية وقلميييييا يرييييييد أن يكتيييييب شييييييئًا ميييييا ليييييم 
يعرفيييييه بشيييييكل واضيييييت فيييييي تلييييي  الليلييييية. كيييييان عليييييى وشييييي  اتخييييياذ قيييييرار مهيييييم فيييييي حياتيييييه بعيييييد أن طفيييييت كييييييل 

»ابلييييت« قبييييل خصوصييييًا بعييييد أن سيييياقو  وثالثيييية آخييييرين إلييييى ثكنيييية  ،الصييييبر المعجييييون بييييالمرارة واأللييييم فييييي نفسييييه
 يومين بتهمة انهم شباب واعون، ل ا عليهم التعاون مع السلطة كي يتم منع الشغب بين األهالي.

ل عليييييى رجليييييي «. لقيييييد كانيييييت »الفلقييييية« )الضيييييرب المبيييييرح عليييييى  لقيييييد جييييياء أبيييييو  ليقيييييول ليييييه: »اليييييب  وثقيييييّ
َلُب إلى ابلت أو بيروت.  القدمين( مؤكدة لكل من ُيط 

 وهيييييو جيييييال  إليييييى طاولتيييييه مستعرضيييييًا كافييييية الصيييييور التيييييي رآهيييييا ميييييؤخرًا وامتيييييدت لح ييييية االنت يييييار طيييييويالً 
وخصوصييييًا صييييورة احييييد عناصيييير المخييييابرات وهييييو يمسيييي  شاكوشييييًا ليكسيييير األسيييينان األمامييييية لفلسييييطيني تجييييرأ 
ون يييير بغضييييب إلييييييه رافضييييًا أمييييير  بييييالمجيء إليييييى المركييييز. كييييان ذلييييي  امييييام اكثييييير ميييين ثالثيييييين شخصييييًا جييييييء 

من يييييير تحييييييت حراسيييييية مسييييييلحين وعناصيييييير ميييييين الييييييدرء. ومييييييا زال جييييييواد فييييييي بهييييييم خصيصييييييًا كييييييي يشيييييياهدوا ال
المخييييا . إنييييه لييييم يييييألف حاليييية الكتابيييية بعييييد، عيييين ميييياذا يكتييييب  لميييين وميييياذا يريييييد بالضييييبت فييييي هيييي   اللح يييية 

 التي قادته إلى الغرفة وعقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة لياًل... ال يعر .

ن متضيييييادين إليييييى أن سيييييمع قرعيييييًا قوييييييًا عليييييى بييييياب التنييييي  اميييييواج افكيييييار  تتصيييييار  وتتصيييييادم فيييييي اتجييييياهي
 الخارجي انق ته من غرقه من دوامة صراعه الفكري الحاد..
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 »مين نعم  تفضل الباب مفتوح« وكان الباب مفتوحًا الحتماالت شتى في ذل  الحين.

زال منيييارًا فيييي ليييم يكييين احيييد غييييرهم. هيييم، هيييم دائميييًا فيييي مثيييل تلييي  السييياعة مييين اللييييل: »لمييياذا الضيييوء ميييا 
هييييي   اللح ييييية المتيييييأخرة مييييين اللييييييل  قالهيييييا أحيييييد حيييييراس اللييييييل بينميييييا بقيييييي اآلخييييير واقفيييييًا بيييييالقرب مييييين الطاولييييية 

 يتصفت األورام البيضاء على الطاولة.

»أنييييييا طالييييييب واسييييييتعد المتحانيييييياتي واكتييييييب بعييييييض.. افكيييييياري«. لييييييم يعيييييير  جييييييواد فييييييي تليييييي  اللح يييييية بمييييييا 
راسييييه  ولكيييين لميييياذا فييييي هيييي   اللح يييية باليييي ات جيييياءوا ومييييا اليييي ي يجيييييب، هييييل يقييييول لهييييم حقيقيييية مييييا يييييدور فييييي 

 يبغونه من ه   الزيارة الشيطانية في منتصف الليل.

»أفكيييييار مييييياذا تكتيييييب« قالهيييييا احيييييدهم واالسيييييتهزاء بييييياد عليييييى محييييييا  وابتسيييييامة سيييييخرية تليييييف بيييييوز  اليييييدائري 
ميييية حييييراس الليييييل »هييييل واليييي ي مييييا تمييييرس إال بهيييي ا اليييينمت ميييين االبتسييييامات بعييييد عشييييرين سيييينة قضيييياها فييييي خد 

نييييت مازليييييت فييييي هييييي ا السيييين المبكيييييرة. أعنييييدء افكييييار.. هيييييي.. هييييي.. رف زمييييين، اصييييبحت تفكييييير يييييا خيييييرا... و 
قييييل لنييييا مييييع ميييين وزعييييت هيييي ا البيييييان التحريضييييي ضييييدنا « وصييييمت قلييييياًل وجييييواد شييييارد اليييي هن يسييييعى جهييييد  

ر الغرفيييية منيييي  أن عييييدت ميييين لتماليييي  اعصييييابه المتييييوترة قبييييل دخييييولهم. اجيييياب بعييييد مهليييية قصيييييرة »انييييا لييييم أغيييياد 
 المدرسة، انني غير مسؤول عن... »اعتر  بالحسنى افضل ل «.

 رف، إني...

لييييم يييييتت لجييييواد انهيييياء العبييييارة عنييييدما انهييييال عليييييه الرجييييل الثيييياني باللكمييييات المتواصييييلة علييييى وجهييييه، حتييييى 
عر جيييييواد باليييييدوار افقدتيييييه توازنيييييه. فيييييارتمى عليييييى األر ، بعيييييد أن تيييييابع الحيييييارس ركليييييه بكلتيييييا قدمييييييه حتيييييى شييييي 

 وهو صاحب الجسم الضعيف أصاًل.

ليييم يكييين جيييواد بحاجييية  إليييى تأكييييد مييين احيييد بينيييه وبيييين نفسيييه التهاميييه بالبييييان، لقيييد ذهيييب قبيييل ييييومين إليييى 
طييييرابل  واسييييتطا  بحيليييية  أن ُيقنييييع صيييياحب المطبعيييية بييييان يطبييييع البيييييان اليييي ي يييييدعو بوضييييوح إلييييى االضييييراب 

اللييييييل بتوقييييييف كيييييل مييييين ليييييه عالقييييية بحادثييييية خطيييييف ميكروفيييييون احتجاجيييييًا عليييييى امييييير اصيييييدر  رئيييييي  حيييييراس 
مكتبييييييه واال سيييييييكون جميييييييع سييييييكان المخيييييييم مسييييييؤولين عيييييين الحييييييادم وسيييييييعاقبون وفقييييييًا لقييييييوانين الدوليييييية. بهيييييي ا 

 كانوا ينادون المطلوبين والمشاغبين لطرفهم كي ينالوا العقاب الشديد. ن كريفو االم

هييييا بعييييد ذليييي  تنفييييي  التهديييييد »يييييتم اسييييتدعاء كييييل عشييييرة تال .فييييي اليييييوم التييييالي ميييين التهديييييد لييييم يسييييلم احييييد 
ميييييين سييييييكان المخيييييييم إلييييييى مقيييييير القيييييييادة فييييييي بيييييييروت وهنيييييياء يييييييدخلون إلييييييى غيييييير  مختلفيييييية، قسييييييم مخصييييييص 
للفلقييييات، وقسييييم للبكسييييات، وقسييييم لضييييربات الكييييرابي  وهلييييم جييييّرا.. وعنييييد العصيييير تعييييود المجموعيييية إلييييى المخيييييم 

خييييييت أرجلهييييييم وتوّرمييييييت أجسييييييادهم علييييييى أن تييييييأتي المجموعيييييية منتفخييييييي األرجييييييل ومتييييييورمي األجسيييييياد، وقييييييد انتف
األخييييرى فييييي اليييييوم التييييالي وهكيييي ا دوالييييي . كييييل مجموعيييية تستفسيييير سييييابقتها عيييين وسيييييلة التعيييي يب. هيييي ا الحيييياج 
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مصيييييطفى يضيييييع رجلييييييه فيييييي طشيييييت مييييين المييييياء السييييياخن ميييييع المليييييت كيييييي يخفيييييف ورم رجلييييييه، وذلييييي  الطاليييييب 
وثالييييث  ،جزًا عيييين الحركيييية لضييييربة قوييييية علييييى عييييامود  الفقييييري ابيييين األربعيييية عشيييير ربيعييييًا ينييييام علييييى فرشييييته عييييا

يضييييح  بأنييييه أكييييل مئيييية عصييييا وهييييو غييييير مهييييتم ويفيييياخر بأنييييه يسييييتطيع أن يأكييييل مئيييية عصييييى أخييييرى إذا لييييزم 
ن على المجموعة التي ست هب في اليوم التالي...  األمر، كي يهوِّ

ا احييييدهم قبييييل أن يركلييييه الركليييية »غييييدًا السيييياعة الرابعيييية مسيييياء تكييييون فييييي مكتبنييييا يييييا كلييييب... فيييياهم«. قالهيييي 
األخييييييرة مغيييييادرًا غرفييييية جيييييواد.. ليييييم يعيييييد المكروفيييييون موجيييييودًا حتيييييى ينيييييادوا بيييييه المطليييييوبين إليييييى المكتيييييب فكيييييان 

 البد من قدومهم بأنفسهم، إنه تواضع جميل.

 ،مييييا زال جييييواد متكئييييًا علييييى رجييييل الطاوليييية وكييييأنح مييييا حصييييل كييييان حلمييييا وسييييت ضييييجي  افكييييار  المتصييييارعة
 .األم  علييييييى بيييييييت المفتييييييي كييييييي يوقييييييف الضييييييرب، ولكيييييين اإلجابيييييية كانييييييت غامضيييييية قبييييييل اللقيييييياءلقييييييد مييييييروا بيييييي 

وذهبييييوا إلييييى بييييييت رئييييي  اليييييوزراء فييييي طيييييرابل ، علييييى عفيييييويتهم، ولييييم يكييييين هنيييياء، وذهبيييييت المجموعيييية أخييييييرًا 
مر  ميييين مفتييييي المدينيييية )اليحفييييوفي( بعييييد أن هييييدد بتطييييوير االعتصييييام إذا ألتعتصييييم فييييي الحسييييينية فييييي بعلبيييي  بيييي 

 وقف الضرب.. فأوقف الضرب..لم ي

ورأى عبييييير  ونهيييييض جيييييواد عليييييى قدمييييييه فاتسيييييعت دوائييييير الصيييييدى التيييييي خلفتهيييييا ضيييييربة البييييياب فيييييي رأسيييييه
خيييييت الييييدم الرفيييييع اليييي ي سييييال علييييى الطاوليييية ميييين وجهييييه، تليييي  النقطيييية البعيييييدة التييييي كييييان يبحييييث عنهييييا طييييوال 

 نه... »غدا يجب أن أغادر«.الليل. رأى ذل  القرار ال ي أراح ه ا الجدل والصرا  القائم في ذه

لييييم يسييييتطع جييييواد أن ينييييام فييييي تليييي  الليليييية، بقييييي يق ييييًا حتييييى الصييييباح، السيييياعة السادسيييية ذهييييب إلييييى بيييييت 
 رفيقه فرحات وسلمه القرار مكتوبًا.

 ي انت ر قلياًل يي خلينا نحكي في الموضو .

ب، انت يييير حتييييى اجيييياب فرحييييات وهييييو يهييييم بييييالنهو  ليقييييف بييييالقرب ميييين جييييواد »أنييييا ايضييييًا اريييييد أن اذهيييي 
 غد وسن هب سويًا.

يييي تييييرء  يييي إلييييى اللقيييياء يي ال، أبييييق انييييت هنييييا رتييييب بقييييية الشييييباب وانييييا اتخيييي ت قييييراري وال يمكيييين الرجييييو  عنييييه يي
 جواد بيت رفيقه مخلفا صديقه م هواًل من المفاجأة.

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

 أريد أن أذهب إلى بيروت ألسجل بالجامعة يي ال تحسبي شيئًا«. »والدتي يي 

يييي ف يسييييهل علييييي  يمييييي« ويوفقيييي  ي احتييييرس ميييين والد الحييييرام احسيييين  وخبييييي مصيييياري  بالجيبيييية الجوانييييية ،يي
 ما يسرقول  اياهن«. اجابته والدته وهي تودعه إلى باب البيت.



19 
 

وال ألخوتييييييه الصييييييغار، لييييييم يالعييييييب احييييييدًا. وداعييييييًا  ألبيييييييهتلكييييييأ جييييييواد فييييييي مشيييييييته قلييييييياًل. لييييييم يقييييييل حتييييييى 
»ممكييييين اال أعيييييود ثانيييييية أرييييييد أن أودعهيييييم للميييييرة األخييييييرة، ال أعييييير  ايييييين سيييييتلقي بيييييي الريييييياح« »تسيييييمحر فيييييي 

 مكانه را بًا بعمق أن يود  والد  واخته الصغيرة التي احبها كثيرًا...«

يييي انقيييي   تسيييي  يييي »هييييل نسيييييت شيييييئًا يييييا جييييواد تفقييييد هويتيييي  لتكييييون نسيييييتها« يي اؤل امييييه ميييين حيرتييييه وتييييردد  ي ال يي
 .لم ان  شيئاً 

طييييييرم البيييييياب وراء  وامتيييييييدت امييييييام عينييييييييه المغييييييرورقتين باليييييييدمو  سييييييهول متراميييييييية، سييييييهول متراكضييييييية،  
واالكييييوا  الموحليييية الموصييييلة إلييييى البيييييت والجييييرذان التييييي قامييييت فييييي  ،تختييييرم البنايييييات وخشييييب حبييييال الغسيييييل

يييي ميييي  شييييايف  يييي العمييييى وييييين عيونيييي  يي يييي هييييي يي الصييييباح تتنييييز  فييييي األزقيييية لتسييييتحم قلييييياًل بضييييوء الشييييم : »هييييي يي
لمخييييييم، العمييييييان طرشيييييان والمفتحيييييين عمييييييان«. أجييييياب أحيييييد كهلييييية ا لصيييييبت ي يلعييييين ديييييين هييييياا عليييييى سييييييعة هيييييا

مود خشيييييب ممتيييييد مييييين سيييييقف الخشيييييابية لتجنيييييب جيييييواد الييييي ي داهميييييه فجيييييأة ليييييدى المخييييييم بعيييييد أن اصيييييطدم بعيييييا
 خروجه من بيته.

يييييي اسييييييتوت االر  فييييييي عينيييييييه خيييييييوط العييييييرم تسيييييييل ميييييين جبهتييييييه، وازدادت  السييييييهول مييييييا زالييييييت تييييييركض يي
يييي سييييهر ودمييييو  وقلييييق وفرحيييية االنتصييييار علييييى اليييي ات والييييودا  واصييييطدامه ببنييييت جييييار  الصييييغيرة  عينييييا  احمييييرارا يي

األفكييييييار تتالحييييييق  ...بالميييييياء اليييييدالف منييييييه  ي ييييييينّ  رتين فييييييي سييييييقف غرفتييييييه الييييي بعينيييييييه المسيييييمّ  وجثميييييان سييييييليم
 تتسار  يي ولم يألف جواد نفسه إال وهو يركض ويركض، لم يح  بقدميه ابدًا...

 طق، طق، طق -

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

ن سيييييار وركيييييض ثالثييييية كيليييييومترات.. »اهيييييال »أنيييييا جيييييواد افيييييتت« وميييييا زال يلهيييييث مييييين شيييييدة التعيييييب بعيييييد أ
ييييي خيييييير عليييييى سييييي  وكرشيييييه  ،وفميييييه الواسيييييع مييييين التثييييياؤب  ،ة الصيييييبت«.. اجابيييييه حسيييييين بشيييييعر  المنفيييييوشاعجيييييواد يي

 امامه. المدلوء

مهيييييم، قيييييررت الييييي هاب إليييييى القواعيييييد. إليييييى  بيييييأمر»السييييياعة اصيييييبحت تسيييييعة مييييي  بكيييييير وال شيييييي ي جيتييييي  
عمل لييييييي  مشيييييييكلة كبييييييييرة إذا ليييييييم تسييييييياعدني، عليييييييي  سيييييييأ. وال داعيييييييي لالعتيييييييرا  اطالقييييييياً  ،مركيييييييز انطالقهيييييييم

ايصيييييييالي عبييييييير الحيييييييدود اآلن، واطليييييييب منييييييي  شييييييييئًا واحيييييييدًا، أن تمييييييير عليييييييى البييييييييت وتتفقيييييييد اوضييييييياعهم فيييييييي 
  يابي..«

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

يهيييييم فيييييي ضيييييربه إن هيييييو كييييين وال شيييييي ي اليييييب  وسيييييت هب معيييييي اآلن« واقتيييييرب مييييين حسيييييين وكأنيييييه ل»ال 
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 عار  طلبه.

لقيييييد أدرء حسيييييين أن ال مجيييييال للتراجيييييع بيييييالرغم مييييين ميييييراهنتهم عليييييى جيييييواد بانيييييه سييييييكون ركييييييزة اساسيييييية 
لهيييييم فيييييي المخييييييم. لقيييييد تعييييير  جيييييواد علييييييه ميييييؤخرًا وكيييييان حلقييييية الوصيييييل ميييييع الثيييييورة. واسيييييتمرت االجتماعيييييات 

مييين مجموعييية فيييي المخييييم وبيييدأت البالغيييات  ألكثييير مييين ثالثييية شيييهور فيييي كيييل اسيييبو  تقريبيييًا. وتيييم تن ييييم اكثييير
 بالقواعد. لاللتحاموالمناشير تصل تباعًا ي ومأل جزء  من الشباب استمارات العمل 

ي لكييين علييييّي أن اكيييون القييييدوة وليييي  كمييييا يقيييال »اذهييييب انيييت وربيييي  فقييياتال وانييييا هيييا هنييييا قاعيييدون«. اجيييياب 
 جواد حسين وهو يقنعه بالبقاء قلياًل من الوقت.

مييييييع احييييييد العييييييارفين  كيلييييييومترات كييييييان جييييييواد علييييييى نقطييييية الحييييييدود السييييييورية بعييييييد سييييييير سيييييتة فيييييي المسيييييياء 
بطبيعييية المنطقييية بعثيييه حسيييين معيييه. لييييم يييير جيييواد مالميييت وجيييه هييي ا الييييدليل. المهيييم بالنسيييبة ليييه هيييو الوصييييول، 
فكانييييت المسييييافة قصيييييرة جييييدًا، لييييم يكيييين الوقييييت سييييوى لح ييييات بييييالرغم ميييين الخييييو  اليييي ي سيييييطر علييييى الييييدليل 

 التي كانت تجوب المنطقة في ذل  الحين لمطاردة المهربين. اللبنانية ت السلطةمن دوريا
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 في التدريب         
 الهامة

 

 

 

 

 . "وصلنا يا شباب  انزلوا " 
ة المرّقطيييية والكالشيييينكو  وأصييييبت يييييرى فييييي  الواقييييع مييييا كييييان ممنوعييييًا ميييين وأخيييييرًا اكتحلييييت عينييييا جييييواد بالكوفيييييّ

 رؤيته على صفحات الجرائد في مخيمات السجون في لبنان.

أحييي  جيييواد ألول ميييرة بيييأن ليييه قاميييًة أطيييول مميييا كانيييت ليييه سيييابقًا. رأسيييه بيييدأ يرتفيييع أكثييير وهيييو ين ييير إليييى 
تليييييي  الوجييييييو  السييييييمر التييييييي يميييييير بجوارهييييييا وصييييييواًل إلييييييى مقيييييير القيييييييادة. خيييييييم وبركسييييييات و »مغيييييير« وحركييييييات 

 هنا وهناء.سريعة 

 ي قف ي أطف  النور ي من 
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 »تنام الليلة في تل  الخيمة وبعد يومين ست هب إلى الالذقية الدورة تبدأ األسبو  المقبل«

قالهييييييا قائييييييد المعسييييييكر ذو الوجييييييه الحيييييياد وقامتييييييه المنتصييييييبة متمنطقييييييًا بمسدسييييييه، مقييييييدمًا الشييييييكر للجنييييييود 
 السوريين ال ين أوصلوا جواد إلى المعسكر.

.. قالهييييييا جييييييواد بيييييينف  اللهجييييية العسييييييكرية وكأنييييييه ابيييييين الكيييييار منيييييي  سيييييينوات طويليييييية، بعييييييد أن ي »حاضييييير«.
 القيادة. وقف وقفة عسكرية مقلدًا من كانوا يدخلون ويخرجون من غرفة

ي « واسييييتلقى علييييى األر ، نييييام الجميييييع فييييي الخيميييية. رغييييم التعييييب الشييييديد واإلرهييييام ميييين ّتهُ أخيييي  جييييواد »كيييي
لييييييم يسييييييتطع أن  ...الماضييييييية، والضييييييربات التييييييي نالهييييييا ميييييين المخييييييابرات  المشييييييي والييييييركض وعييييييدم نومييييييه الليليييييية

يغمييييييض عينيييييييه ميييييين شييييييدة الفييييييرح، عينييييييا  الصييييييقة فييييييي سييييييقف الخيميييييية المحييييييدودب ويييييييدا  متشييييييابكتان تحييييييت 
والهيييييواء يلعيييييب فيييييي  ،وركيييييب جيييييواد خياليييييه ومضيييييى.. اليييييريت تلفيييييت وجهيييييه، شيييييعر  يتماييييييل ميييييع اليييييريت ...رأسيييييه
 والمهماز ال يقف لح ة على جنبي الجواد الطائر. ،صدر 

بقييييي سيييياعة فييييي الفضيييياء علييييى هيييي   الوضييييعية إلييييى أن سييييمع  .والسييييماء أيضيييياً  ،لييييم تعييييد األر  موجييييودة
 الصفارة.. لإلفطار.

مييييد يييييد  بسييييرعة بييييالقرب ميييين رأسييييه ليأخيييي  الييييزوادة وكييييأن قطيييياُر العمييييل قييييد فاتييييه.. ي هييييا ي ميييياذا ي أييييين أنييييا ي 
 هم  في نفسه.

 بسرعة يا أ  ي إلى طابور الرياضة ثم اإلفطار«ي »

قييييدمت ثليييية ميييين الحييييرس لرفييييع وتحييييية العلييييم، ووسييييت نشيييييد.. بييييالدي، بييييالدي فييييتت ثييييورة عاألعييييادي. وقييييف 
جمييييييييع مييييييين فيييييييي المعسيييييييكر فيييييييي اسيييييييتعداد عسيييييييكري، رؤوس مرفوعييييييية وبصيييييييوت تتجييييييياوب معيييييييه المرتفعيييييييات 

المعسيييييكر، أخيييييرى لتن ييييييم اإلفطيييييار والمتبقيييييون يتوزعيييييون المجييييياورة، مجموعييييية لحراسييييية المسيييييتودعات وبوابيييييات 
 في مجموعتين كبيرتين تحت قيادة ضابطين لمتابعة دورة التدريب في منطقة جبليه قريبه.

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

 ي أنا جاهز حضرة المدرب.

لمييييييدرب بلهجيييييية ودودة وهييييييو ي »ال لييييييي  حضييييييرة ي بييييييل أ ، لييييييي  عنييييييدنا حضييييييرات وأسييييييياد هنييييييا« أجابييييييه ا
يعيييير  ذليييي  اليييينمت ميييين المجتمعييييات اليييي ي ال يفييييرز إال عالقييييات العبييييد برئيسييييه. فييييي الثييييورة فقييييت تسييييقت وتييييزول 

 ه   الحواجز.

 دخلت السيارة باب المعسكر القريب من الالذقية.
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بعييييد خميييي  سييييياعات ميييين القيييييادة المتواصيييييلة تنيييياوب فيهييييا جيييييواد والسييييائق مختلييييف أطيييييرا  الحييييديث عييييين 
 رة وشجونها وبدأ جواد يتحس  أن فلسطينيي األردن ليسوا في ظرو  أفضل من فلسطينيي لبنان.الثو 

ي »ييييييا أ ... كييييييان حييييييراس الباديييييية يييييييأتون لقريتنييييييا، فيييييال يقبلييييييون إال بييييييأن يجلسيييييوا علييييييى حشييييييّية الصييييييو ، 
أو  ،اويمتطيييييون جييييييادهم ويييييي هبون بعيييييد أن يكونيييييوا قيييييد أنجيييييزوا مهميييييتهم فيييييي إهانييييية هييييي   ،ونييييي بت لهيييييم الزغالييييييل

تبلييييي  ذاء باليييي هاب إلييييى المخفيييير للتحقيييييق بحجيييية أنييييه كييييان يفييييتت الراديييييو علييييى »صييييوت العييييرب« تصييييور. لييييم 
ينقطييييع السييييائق عيييين مواصييييلة حديثييييه بعييييد أن اسييييتمع أيضييييًا عيييين مخييييابرات لبنييييان، فكييييان يقطييييع كثيييييرًا حييييديث 

 جواد المسترسل ليقول ي 

وسييييحبو  فييييي الليييييل قبييييل عشيييير سيييينوات    قلقيلييييية ي نفيييي  القصيييية معنييييا يييييا جييييواد ي جيييياؤوا إلييييى والييييدي فييييي قرييييية  
لخروجييييييه فييييييي الم يييييياهرة التييييييي انطلقييييييت فييييييي مختلييييييف مييييييدن الضييييييفة الغربييييييية اسييييييتنكارًا للعييييييدوان الثالثييييييي علييييييى  
مصيييير، واتهمييييو  يومهييييا أنييييه شيييييوعي وكييييافر، سيييياقو  أمييييامهم وهييييم يييييرددون هيييي   العبييييارات وقييييد سييييمعنا بعييييد فتييييرة  

ييييييث يسيييييجن كيييييل مييييين يعيييييار  السيييييلطة وليييييم يخيييييرج إال فيييييي  طويلييييية بأنيييييه فيييييي »الجفييييير« فيييييي قليييييب الصيييييحراء ح 
.. أكييييياد ييييييا جيييييواد أن ال أعييييير  واليييييدي وأنيييييا أن ييييير إلييييييه بعينييييييه الضيييييامرتين وجسيييييمه  1967أعقييييياب حيييييرب سييييينة  

النحيييييل، وذقنييييه الطويليييية.. لقييييد هييييزل كثيييييرًا ولكيييين بريييييق عينيييييه يلمييييع أكثيييير فييييأكثر وهييييو يشييييد علييييى يييييدي. مودعييييًا  
  واطلييييييع زي أبييييييوء، عشيييييير سيييييينين ولييييييم أوقييييييع اسييييييتنكاري للحييييييزب وتأييييييييدي  »اآلن دورء يييييييا ابييييييرا يم، شييييييد حيليييييي 

 ولن أخرج..«.   قلقيلية للسلطة« ي أسلم  الراية يا إبرا يم وأنا سأبقى هنا في  

كيييييان إبيييييرا يم يضيييييغت أكثييييير فيييييأكثر عليييييى دعسييييية البنيييييزين وهيييييو ينطيييييق بكلميييييات، شيييييد حيلييييي ، خليييييي  زي 
بيييييه جيييييوادًا ومضيييييى عليييييى هييييي   الحالييييية يسيييييت كر أييييييام أبيييييوء، أسيييييلم  الرايييييية.. لقيييييد نسيييييي نفسيييييه ونسيييييى بيييييأن بقر 

 أحد الحراس ي قف ي أورام السيارة والهويات.. همالماضي القاسية التي قضاها في بلد  إلى إن استوقف

هييييا هييييو المعسييييكر بمسيييياحته الواسييييعة وثييييالم بنايييييات كبيييييرة وجمييييو  غفيييييرة ميييين الشييييباب موحييييدي األزييييياء ي 
 س  بقصعة الطعام منت رًا دور .ببدلة الكاكي، والوجو  السمر، كل يم

ي أ  حلميييييي ي جيييييواد مييييين فلسيييييطينيي لبنيييييان وجاءنيييييا أمييييير بإلحاقيييييه باليييييدورة الحاليييييية ي قيييييال األ  إبيييييرا يم بعيييييد 
أن أدى التحييييييية المتعييييييار  عليهييييييا فييييييي صييييييفو  الفدائييييييية، وخييييييرج تاركييييييًا جييييييواد وقائييييييد المعسييييييكر وحييييييدهم فييييييي 

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

لييييم يكيييين قييييد مضييييى علييييى تليييي  المعركيييية أيييييام قليليييية فتحييييت للثييييورة آفاقييييًا واسييييعة للعمييييل فييييي األردن بعييييد ان 
 كانت تعطي المكافآت لمن يرشد على عناصر الثورة في منطقة الغور.

ليييييييى معسيييييييكرنا. لقيييييييد ي أهييييييياًل وسيييييييهاًل أ  جيييييييواد، يعطيييييييي  العافيييييييية، البيييييييد أنييييييي  عانييييييييت قليييييييياًل للوصيييييييول إ
 أخبرونا عن  إخوان  في المنطقة..
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تميييييتم جيييييواد فيييييي نفسيييييه، وبنبيييييرة عسيييييكرية ي بيييييدأ األ   . ليييييي اخيييييوان ال أعييييير  بهيييييم فيييييي المنطقييييية ، أنييييياي هيييييا
 حلمي بجبهته العالية وحاجبيه المنعقدين على قصبة أنفه ووجهه الحليق، يمأل بعض األورام.

شيييييي.. تشيييييي..  يفيييييارا..« رد جيييييواد بسيييييرعة وليييييم يكييييين قيييييد »مييييياذا ترغيييييب أن يكيييييون اسيييييم  الحركيييييي« ي »ت
انقضييييى علييييى مييييوت تشييييي فييييي غابييييات بولي يييييا سييييوى بعييييض الوقييييت. مييييازال يحفييييظ بعييييض المقيييياطع عيييين ظهيييير 
قليييييب مييييين كلميييييات تشيييييي فيييييي رسيييييالته األخييييييرة إليييييى والدتيييييه ي» ييييييا واليييييدتي سيييييأبقى أحميييييل السيييييالح طالميييييا يوجيييييد 

يييي، لكيييين المهييييم أن يحمييييل ميييين بعييييدي الراييييية مناضييييل مضييييطهدين فييييي هيييي ا العييييالم. ال يهمنييييي كيييييف وأييييين س أموتي
 آخر..«.

ي أجابيييييه األ  حلميييييي بعيييييد أن  آخييييير جيييييواد. اختييييير اسيييييماً  ييييييا ي لقيييييد سيييييبق  رفييييييق آخييييير يحميييييل هييييي ا االسيييييم
 استعر  لوحة األسماء الحركية المتواجدة أمامه.

 إذن أفضل أن يبقى اسمي جواد إذا سمحتم لي.

اسييييمًا آخيييير وذليييي  لييييدوافع أمنيييييه وحفاظييييًا علييييى سييييالمت  أيضييييًا سييييتتعر  فييييي ي ال يييييا أ  علييييي  أن تختييييار 
المسييييتقبل علييييى ذليييي ، انيييي  لييييم تتعيييير  بعييييد علييييى محيطيييي  جيييييدًا... أجابييييه حلمييييي بلهجيييية المناضييييل المحنيييي  

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

علقيييييية فييييييوم رأس األ  ي اختييييييار أن أحمييييييل اسييييييم ذاء الشييييييهيد »الفسييييييفوري« مشيييييييرًا بيييييي ل  إلييييييى صييييييورته الم
 حلمي.

 ي لكن أخا  عندنا يا أ  جواد وهو يحمل االسم بالوراثة أجابه حلمي واالبتسامة بادية على محيا .

ي أصيييييير أن يبقييييييى لييييييي هيييييي ا االسييييييم أيضييييييًا. قييييييال جييييييواد هيييييي   العبييييييارة ومازالييييييت عينييييييا  عييييييالقتين بييييييبعض 
 العبارات المكتوبة بأسفل الملصق لتعر  بالشهيد.

 واد فليكن ل  ه ا. وبعد أن حدد له األ  حلمي السرية التي عليه التواجد بها.ي ال بأس يا ج

ي موقعييييي  فيييييي السيييييرية األوليييييى عنيييييد األ  مصيييييطفى وشيييييد عليييييى ييييييد  )أتمنيييييى لييييي  التوفييييييق فيييييي اليييييدورة وان 
تحمييييييل اسييييييم هيييييي ا البطييييييل حتييييييى يبقييييييى شييييييهداؤنا أحييييييياء بيننييييييا« »سييييييأعمل كييييييل جهييييييدي يييييييا أ  حلمييييييي«. أدى 

مسيييييييتود  ليحصيييييييل عليييييييى بدلتيييييييه الكييييييياكي وقصيييييييعة األكيييييييل و »الكيييييييت« المقيييييييررة لكيييييييل التحيييييييية وخيييييييرج إليييييييى ال
 متدرب.

                                                                                                                                                                                                               طييييييييييييييييار الفسييييييييييييييييفوري فرحييييييييييييييييًا وهييييييييييييييييو يلييييييييييييييييب  بدليييييييييييييييية الكيييييييييييييييياكي حيييييييييييييييياماًل تحييييييييييييييييت ابطييييييييييييييييه »كتيييييييييييييييية
والييييييبعض منهييييي  ميييييين تعييييييب  ،الييييييبعض يضيييييح  ...« متوجهيييييًا إلييييييى غرفتيييييه و الشييييييباب منتشيييييرون هنييييييا وهنييييياء

ل  وحملييييييت رشاشييييييي..  التييييييدريب وأغيييييياني الثييييييورة تصييييييدح »أنييييييا يييييييا أخييييييي.. آمنييييييت بالشييييييعب المضييييييّيع والمكبييييييّ
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 .[ال. ال. ال. ال يؤجل نا األجيال منجل... دين علينا دماؤنا.. والدين حقُ لتحمل بعد 

وقييييف الفسييييفوري يصييييافت زمييييالء  فييييي السييييرية فييييردًا فييييردًا فييييي فتييييرة االسييييتراحة سييييابحًا فييييي نشييييوة اللح يييية، 
وألييييم الماضييييي وهييييو يرقييييب معييييالم هييييؤالء الرفييييام اليييي ين تجمعييييوا ميييين مختلييييف األقطييييار، هيييي   مجموعيييية الكويييييت، 

ن األردن وهيييييياذان الشييييييابان ميييييين فرنسييييييا وذاء ال يعيييييير  العربييييييية اتييييييى ميييييين إيييييييران.. جمعييييييت هييييييؤالء وتليييييي  ميييييي 
 عروس واحدة.. وقضية واحدة مخلفين وراءهم سنين ال ل والروتين، واالغتراب عن ال ات.

وبيييييييدأ التيييييييدريب عليييييييى الكميييييييائن واالغيييييييارات بعيييييييد أن أعطييييييييت السيييييييرية حيييييييوالي عشيييييييرة محاضيييييييرات عليييييييى 
 نو .اوالسيماستعمال الكالشنكو  

 سمع الصفارة ويباشر التدريب بكافة أنواعه.في الصباح الباكر تُ  

لقييييييد زالييييييت الفرحيييييية والسييييييرور ميييييين وجييييييه الكثيييييييرين »لميييييياذا هيييييي ا التييييييدريب القاسييييييي، ال يجييييييوز هيييييي ا« يييييييردد 
تأخيييي هم المفاجييييأة بهيييي ا االنتقييييال السييييريع ميييين الهييييدوء واالسييييتقرار المعيشييييي فييييي بيييييوتهم  ،الكثيييييرون هيييي   العبييييارة

 إلى الصعوبات الشديدِة في التدريب.

غييييييادر حييييييوالي عشييييييرين عنصييييييرًا المعسييييييكر بعييييييد مضييييييي شييييييهر ميييييين التييييييدريب القاسييييييي متيييييي رعين بحجيييييي  
 منهم عاد إلى لبنان..مختلفة، حتى أن بعضهم قفز لياًل عن السور وهربوا في اتجاهات مختلفة وقسم 

سييييييهل الشييييييوء يمتييييييد طييييييوياًل.. »ازحييييييف، ازحييييييف ي ال ترفييييييع جسييييييم « يرددهييييييا المييييييدرب حيييييياماًل البندقييييييية 
 برصاص حقيقي يطلقه هنا وهناء بين أجسام الشباب.

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

شييييياب بييييياد علييييييه آثيييييار التييييينعم فيييييي  « ي يرددهييييياالحاليييييةهي »يلعييييين أبيييييو  يييييي  تيييييدريب ميييييا حيييييدا عييييياد يتحميييييل 
 دول المهجر.

ي بييييدء تتحمييييل يييييا أ ، هنييييا يولييييد الرجييييال ي أجابييييه الفسييييفوري بصييييوت خافييييت والعييييرم الحييييار يتصييييبب ميييين 
 جبهته وصدر .

وبييييييين التييييييردد وبعييييييض أصييييييوات االسييييييتنكار وأحيانييييييًا الشييييييتم وصييييييل المجمييييييو  إلييييييى نهاييييييية حقييييييل الشييييييوء 
متيييييير المليئيييييية بالشييييييوء ي »طييييييابور ، اجمييييييع... اسييييييتعد«.  يالمييييييائتمنهكييييييي القييييييوى بزحييييييف  ةبصييييييدورهم المييييييدما

 واصطف الجميع وامارات الغضب تكسو وجوههم والبعض يضع يد  على الجروح

لكيييييين بييييييدون هيييييي   الصييييييعوبات ال يمكيييييين أن تسييييييتطيعوا مواجهيييييية  و »أنييييييا أعيييييير  بييييييأن الييييييبعض مسييييييتاء، 
أقسيييى فيييي الحيييياة العمليييية. لقيييد زحفنيييا كيليييو متيييرين فيييي وسيييترون أشيييد مييين ذلييي  و  ،العيييدو فيييي حيييرب عصيييابات 

إحيييييدى المعيييييارء ميييييع العيييييدو بيييييالقرب مييييين القيييييدس حتيييييى اسيييييتطعنا أن نفليييييت مييييين الطيييييوم المضيييييروب حولنيييييا، 
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 ركضنا أكثر من ثالم ساعات متواصلة بدون استراحة، ستعرفون ذل  غدًا في الممارسة العملية«.

دة بمصييييييداقّية قائييييييد كييييييان المتوقييييييع أن يصيييييير  قسييييييم كبييييييير ميييييين السييييييرية ا سييييييتنكارًا، ولكييييييّن معييييييرفتهم الجيييييييّ
 السرية وتصورهم لآلتي من المصاعب رد  الجميع بأن ال ينبسوا ببنت شفه.

ومضييييى الطييييابور رميييياًل  إلييييى المعسييييكر ليصييييحوا ميييين بعييييد سيييياعة ميييين النييييوم علييييى آثييييار قنابييييل ورصيييياص 
 عب في القلوب الفتية..داخل الغر  وصياح ووجو  مقنعة تجوب في طوابق البنايات زارعة الر 

 ي العدو يقتحم المعسكر ي انتبا ، انتبا ، العدو داخل المعسكر.

خائفييييييًا فييييييي ظييييييالم الغرفيييييية الييييييدام ، كييييييل األنييييييوار مطفييييييأة ورشييييييقات الرصيييييياص وقنابييييييل  ي وقييييييف الفسييييييفور 
الييييدخان والقنابييييل الصييييوتية تزيييييد خوفييييه أكثيييير فييييأكثر، ميييياذا يفعييييل، لييييم يكيييين أحييييد فييييي الغرفيييية، »أفضييييل لييييي أن 

قيييييى فيييييي هييييي   الزاويييييية الم لمييييية، لييييين يكتشيييييفني العيييييدو.. مييييياذا، عيييييدونا هنيييييا« ردد جيييييواد فيييييي نفسيييييه، صيييييرا ، أب
 قنابل، كالم غير مفهوم، لغة عبرية.

، ركييييييض الفسييييييفوري مهييييييرواًل الميكروفييييييون أنييييييير المعسييييييكر »الجميييييييع إلييييييى سيييييياحة المعسييييييكر« ردد صييييييوت 
 إلى الساحة، لم يكن قد وصلها بعد ربع العدد من المتدربين.

 »اجمع بسرعة ي الجميع انت ام في الساحة«

ي هيييييي ا أول طييييييابور ازعيييييياج تعيشييييييونه أيهييييييا األخييييييوة ي انطلييييييق صييييييوت األ  حلمييييييي. ان وضييييييعكم التييييييدريبي 
 مازال ضعيفًا وحتى ه   اللح ات مازال البعض ينضم إلى الطوابير.

ميييين فيييييهم قائييييد أطييييل أحييييد العناصيييير ميييين فييييوم الطييييابق الثالييييث، »هيييي ا مييييزح إذًا هييييا« ممييييا جعييييل الجميييييع ب
 المعسكر يشارء في الضح  المدوي في الساحة.

 ،ي »المهيييييم أن ال يكيييييون أحيييييد قيييييد عملهيييييا تحتيييييه« ي قالهيييييا أحيييييد قيييييادة السيييييرايا وازداد الضيييييح  أكثييييير فيييييأكثر
 والجميع ين رون إلى المراحيض وهم يرون عنصرين خارجين لتوهم بعد أن سمعوا صوت الضح .

لصييييعوبة حتييييى ألفتييييه السييييرايا، فكانييييت فتييييرة الطعييييام فييييي بعييييض ومضييييى التييييدريب علييييى هيييي   الحاليييية ميييين ا
»رميييال« وأحيانيييًا يضيييع هييي ا الميييدرب  األحييييان ال تتجييياوز اليييدقائق، عليييى الجمييييع انهييياء األكيييل وهيييم فيييي حالييية

و ذاء حصييييييى صييييييغيرة فييييييي قصييييييعة بعييييييض المقيييييياتلين حتييييييى يييييييتم تعويييييييد المقيييييياتلين علييييييى مختلييييييف أصيييييينا  
  مصيييييطفى الجمييييييع النهيييييو ، ومييييين هنييييياء إليييييى البركييييية حييييييث عليييييى الحيييييياة ومشيييييقاتها. وفيييييي اللييييييل ييييييأمر األ

الجمييييييع أن ينزلوهيييييا بكاميييييل ثييييييابهم ويعيييييودوا بعيييييدها إليييييى المعسيييييكر فيييييي منتصيييييف اللييييييل بعيييييد ركيييييض حيييييوالي 
 سبع كيلو مترات بالثياب المبللة وبعدها على الجميع النوم به   الحالة.

 فسفوري مطلوب إلى قائد المعسكر.
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ة المجتمعيييية حييييول المييييدرب وهييييو يشييييرح لهييييم خصييييائص سييييالح قيييياذ  الييييدبابات، نهييييض بسييييرعة ميييين الييييدائر 
ال اربييييي جييييي وركييييض إلييييى غرفيييية قائييييد المعسييييكر وكيييياد أن يتوقييييف علييييى رجييييل واحييييدة وهييييو يييييرى والييييد  وعمييييه 

 وقائد المعسكر ين رون إليه.

َق عميييييي واليييييدي بسيييييرعة مسيييييتهجنًا هييييي ا االسيييييم، بعيييييد أن صيييييافحتهم، بيييييادرن ي ي تفضيييييل ييييييا فسيييييفوري ي َرميييييَ
قائييييد المعسييييكر ي أ  فسييييفوري والييييدء طلييييب أن تعييييود إلييييى المخيييييم ألن والييييدت  وضييييعها تعييييب وخصوصييييًا أنيييي  

 المسؤول عن العائلة حيث ان  وحيد أسرت . فاألمر يعود ل .

 -: قاطع الفسفوري كلمات األ  حلمي مستهجناً 

حتييييى ليييييو  المييييراحيض!! الحقيييية باسييييتمرار! واالعتقييييال فيييييلمميييياذا! أعييييود للمخيييييم! للسييييجن والمطيييياردة! وا" 
 " .إطالقًا.. (السجن)لم يبق غيري في الدورة لن أعود إلى ذاء المعسكر 

ازداد والييييد جييييواد شييييحوبًا ميييين هيييي   اإلجابيييية حيييييث بييييدا عليييييه اإلرهييييام والتعييييب، محييييدقًا فييييي األر  بعينيييييه 
 :الثابتتين شابكًا أصابع يديه وكأن ال حول له وال قوة مست كرًا بالتأكيد أقوال زوجته

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

لييييفح األربعيييية صييييمت  مطبييييق  قطعييييه صييييوت القائييييد ي أقولهييييا مييييرة أخييييرى، نحيييين نعيييي رء ل روفيييي  حيييييث أنيييي  
 وحيد عائلت .

ي قييييراري هييييو البقيييياء واالسييييتمرار فييييي الييييدورة وبعييييدها سييييأذهب لمتابعيييية عملييييي فييييي القواعييييد ي أرجييييو المعيييي رة  
 بخاطركم. ...المحاضرة إلكماليا والدي ي بخاطرء عمي، أ  حلمي أنا عائد 

أقفييييل الفسييييفوري البيييياب دون أن يمييييد يييييد  لتوديييييع والييييد  اليييي ي تكبييييد الكثييييير للوصييييول إلييييى هيييي ا المكييييان بعييييد 
 اسيييييت كر الواليييييد  .تفقيييييد مواقيييييع كثييييييرة للثيييييورة فيييييي دمشيييييق وغيرهيييييا، تاركيييييًا إييييييا  فيييييي لح يييييات صيييييمت عميقيييييةأن 

ومسيييييت كرًا أيضيييييًا الواقيييييع المعيشيييييي  36نفسيييييه عنيييييدما كيييييان يافعيييييًا وهيييييو ينقيييييل الطعيييييام للثيييييوار فيييييي الجبيييييال سييييينة 
ون عنييييدما تتيييييت بييييدون أي مييييورد رزم سييييوى األيييييام القليليييية التييييي كييييان يعملهييييا فييييي البيييياطعيشييييه يالصييييعب اليييي ي 
 له صحته ذل ..

صييييييقت عينييييييا الفسييييييفوري بوالييييييد  وهييييييو خييييييارج ميييييين المعسييييييكر واغرورقييييييت عينييييييا  بالييييييدمو  مشييييييفقًا علييييييى تلا
الوالييييد اليييي ي كابييييد األمييييرين فييييي حييييياة الغربيييية، التفييييت أبييييو جييييواد إلييييى الخلييييف كييييي يييييرى ولييييد  آلخيييير مييييرة.. لكيييين 

 ينهم.الجميع يلبسون الكاكي حليقي الرؤوس.. يصعب معرفة جواد ب

 رفع يد  بالهواء مودعًا دون أن يرى ولد  وقفل عائدًا..

مييييا علييييى ركبيييية  إ»تهييييادى إلييييى أذنييييي جييييواد صييييوت المييييدرب هكيييي ا تضييييع الق يفيييية وتهييييي  األمييييان وتجلييييُ  
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 ونصف أو هك ا منبطحًا«.

وضييييغت علييييى الزنيييياد.. ويييييا لهييييول الكارثيييية لقييييد اشييييتعل اثنييييان ميييين الشييييباب وانطلقييييت الق يفيييية لتييييدمر جييييزأ 
سييييرح معسييييكر التييييدريب، ومييييا لبييييث الشييييباب أن ميييياتوا فييييي اليييييوم الثيييياني متييييأثرين بييييالحروم العميقيييية ميييين ميييين م

 اثر الق يفة..

لييييم تقييييف األمييييور عنييييد هيييي ا الحييييد ميييين المصيييياعب بييييل اسييييتمرت أكثيييير فييييأكثر.. كييييان عليييييهم تعلييييم اجتييييياز 
بقيييييوا وحيييييدهم تتقييييياذفهم  النهييييير.. فشيييييبكوا األييييييدي وبيييييدأت عمليييييية االجتيييييياز، ولكييييين الثالثييييية الييييي ين فيييييي المقدمييييية

أميييييواج النهييييير الحيييييادة وتراجيييييع البييييياقي، وفشيييييلت كيييييل الجهيييييود فيييييي إنقييييياذهم. لقيييييد كييييياد أحيييييد الميييييدربين أن يغيييييرم 
وهييييو يحيييياول انتشييييال أحييييدهم، وقييييف الجميييييع مشييييدوهين لمن يييير ثالثيييية يموتييييون غرقييييًا أمييييامهم علييييى بعييييد أمتييييار 

 قليلة دون أن يستطيعوا فعل شيء.

ن قبليييه ميييدرب شيييّيع الثالثييية فيييي الييييوم ال تيييالي وليييم نييير الميييدرب ميييرة أخيييرى فقيييد نقيييل للمحاكميييِة كميييا نقيييل ميييِ
 قاذ  الدبابات.

تمضيييييي أييييييام عيييييدة دون أن يسيييييمت ألحيييييد بيييييأن يخليييييع حييييي اء  وذلييييي  اسيييييتعدادا مسيييييتمرًا لطيييييوابير اإلزعييييياج 
وتفادييييييييًا للتيييييييأخير عييييييين الطيييييييابور )والييييييي ي يكليييييييف العنصييييييير المتيييييييأخر عقوبيييييييات متعيييييييددة،.. وكانيييييييت المسييييييييرة 

ويلييييية ي مئييييية وخمسيييييون كيليييييو متييييير ي آخييييير عميييييل فيييييي اليييييدورة، لتزييييييل الترهيييييل والتشيييييحم مييييين أجسييييياد الشيييييباب الط
ولتضيييييعهم بعييييييد أسييييييبو  فيييييي الباصييييييات الجيييييياهزة ليييييينقلهم إليييييى جهيييييية مييييييا فييييييي قواعيييييد الثييييييورة، مناضييييييلين تحملييييييوا 

 الكثير خالل الخمسة أشهر التدريبية.
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 في )األغوار(  اوال:
كمييييا اجتيييياز بعضييييهم حييييدود لبنييييان قبييييل ذليييي . كييييل عشييييرة    ، المجموعييييات حييييدود األردن فييييي ال ييييالم أيضيييياً اجتييييازت  

برصيييييياص حقيقييييييي ولييييييي     ، بقيييييييادة دليييييييل. لقييييييد كييييييان الحيييييي ر علييييييى أشييييييد ، وبيييييييد كييييييل عنصيييييير سييييييالحه الفييييييردي 
كانييييت األوامييييير تقضييييي بعيييييدم االشييييتباء ميييييع أي جنييييدي عربييييي حتيييييى ولييييو اضيييييطر المناضييييل أن يسيييييلم    ". فشيييين  " 

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

لكييييين المجموعيييييات اجتيييييازت الحيييييدود بأميييييان.. ومييييين السيييييلت حييييييث نقطييييية التجميييييع تيييييم توزييييييع الميييييائتي مقاتيييييل  
وهكيييي ا أمضيييييى    . الجييييدد علييييى مختليييييف المنيييياطق األردنييييية.. إليييييى القطييييا  الشييييمالي، إليييييى األوسييييت، إلييييى الجنيييييوب 

الفسيييييفوري ومجموعتيييييه )حييييييث اسيييييتحق أن ينيييييال قائيييييد مجموعييييية مييييين التيييييدريب الجييييييد فيييييي اليييييدورة( ليليييييتهم األوليييييى  
 ليستقلوا بعدها إحدى السيارات العسكرية إلى منطقة الغور، إلى الحدود مع الحلم الدائم..  ، في اربد 

الجبييييال التييييي طلييييت عليييييه ميييين  ي أييييين ذاهبييييون اآلن يييييا أ .. »تسيييياءل  الفسييييفوري بمييييرح وهييييو ين يييير إلييييى
، ن ييييير السيييييائق إليييييى السيييييائل  "أليسيييييت تلييييي  جبيييييال فلسيييييطين" .فيييييوم الهضييييياب المرتفعييييية المشيييييرفة عليييييى الغيييييور

 متسائاًل« أه   المرة األولى التي تزور فيها األردن ي

 ي نعم يا أ  ه   أول مرة..

اآلن سيييييتة كيليييييو متييييير وتلييييي  هيييييي جبيييييال فلسيييييطين. نبعيييييد  ،ي »نحييييين اآلن ذاهبيييييون إليييييى الشيييييونة الشيييييمالية
 ستمّل من ه   المنطقة بعد أيام«. ،عن الحدود 

فنضييييطر أن  ،أجابييييه السييييائق والنرفييييزة بادييييية عليييييه »كييييل أسييييبو  نتعيييير  للمحاصييييرة ميييين بعييييض الضييييباط
أجابييييييه  ،نبقييييييى أيامييييييًا عديييييييدة بييييييدون أن يصييييييلنا تمويننييييييا اليييييييومي ي »ولكيييييين علينييييييا أن نصييييييبر ونصييييييمد يييييييا أ «

 سًا وقوة يالفسفوري وهو المشتعل حما

أجابييييه  علييييى كييييل حييييال، أهيييياًل وسييييهاًل فييييي . ة ،الصيييينعا ي بعييييدء طيييياز  يييييا أ ، بيييياين علييييي  جديييييد علييييى هيييي 
 السائق وقد باتت القساوة على تجاعيد وجهه أكثر وأكثر..

 .هميييييي  الفسييييييفوري فيييييي نفسييييييه »انييييييه خييييييري  سييييييجون ومشييييييام متعييييييددة« ،«رفييييييي »الكيييييياي يبيييييدو أنييييييه قييييييديم 
 ،مختلييييف القضييييايا ي ذاء يحييييدثهم عيييين ابنييييه الصييييغير واشييييتياقه الشييييديد لييييه كانييييت بقييييية المجموعيييية تييييدردش فييييي

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

فيييييي  .وهيييييا هيييييو ينبيييييو  الشيييييعب يقيييييدم المزييييييد  ،)أهييييياًل وسيييييهاًل بالشيييييباب، قبيييييل أسيييييبو  فقيييييدنا مهييييياجر وفيييييارس
عليييييم الحسييييياب النييييياقص ال يعيييييو ، أميييييا عنيييييدنا فيييييالعك (. بيييييدا المفيييييو  السياسيييييي متأججيييييًا ومييييينفعاًل ي نعيييييم 
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 وسنزداد أكثر وأكثر ألن قضيتنا عادله، والنصر حليف الشعوب دائمًا.. ،أيها األخوة ها أنتم عشرة

  التيييييييي  تعيييييييانق الجمييييييييع وهيييييييم يسيييييييتقبلون المجموعييييييية الجدييييييييدة ويقيييييييدمون لهيييييييم الشييييييياي فيييييييي إحيييييييدى الغييييييير 
تعرضييييييت للقصييييييف المباشيييييير، فأصييييييبحت بييييييدون سييييييقف، ممزقيييييية بالشيييييي ايا ميييييين كييييييل جانييييييب.. وابتييييييدأت حفليييييية  

 التعار . 

ي نعييييييرفكم علييييييى األ  أبييييييو غيييييييدا، قائيييييييد القاعييييييدة. أشييييييار المفييييييو  بيييييييد  إليييييييى ذليييييي  الشيييييياب األشييييييقر ابييييييين  
أهيييياًل بالشييييباب، يييييا هيييييال  وهييييو يييييردد )»أهيييياًل    ، الثالثييييين عامييييًا اآلتييييي ميييين غييييزة واالبتسييييامة تكيييياد ال تفيييييارم شييييفتيه 

اعملييييوا أكييييل للشييييباب، إخييييواني خيييي وا راحييييتكم، اللييييي بييييدوا ينييييام ينييييام ألن مشييييواركم طويييييل، يييييا هييييال بالشييييباب. ف  
 يحييكم(. 

لييييييم يكيييييين الفسييييييفوري قييييييد شيييييياهد ميييييين قبييييييل آثييييييار قصييييييف وتييييييدمير. كييييييان يسييييييمع ميييييين والييييييد  كيييييييف دخييييييل 
ففقيييييدوا  ،األهيييييالي فيييييي اليييييدفا  عييييين قيييييريتهمالصيييييهاينة قيييييريتهم »لوبييييييه« بيييييالقرب مييييين طبرييييييا، وكييييييف استبسيييييل 

أربعيييييين شيييييهيدًا عليييييى حيييييدود القريييييية، لكييييينهم اسيييييتطاعوا أن يصيييييدوا المهييييياجمين الصيييييهاينة ميييييدة طويلييييية قبيييييل أن 
تسيييييياعد المهيييييياجمين الييييييدبابات والطييييييائرات، فكييييييان ميييييين نتيجيييييية ذليييييي  الصييييييمود أن دمييييييروا القرييييييية ومحوهييييييا ميييييين 

 ن قريتنا، بنوا مستعمرة بالقرب منها«.الخارطة.. »لم يبق يا ولدي بيت واحد اليوم م

، لكيييييين الطييييييائرات تطييييييورت وأصييييييبحت ميييييييراج وفييييييانتوم، والييييييدبابات 68واليييييييوم عييييييام  ...48روايييييييات عييييييام 
والرشيييييياش لييييييم يعييييييد يسييييييخن بسييييييرعة ممييييييا يضييييييطر الرامييييييي ان يسييييييقيه بميييييياء أو بييييييدماء  ،أصييييييبت لهييييييا جنييييييازير

 ي كل شيء تغير.أضعف شباب طاقم الرشاش كما كان النازيون يعلمون شبيبتهم 

توارثهييييا األبنيييياء عيييين اآلبيييياء ميييين فلسييييطين، إلييييى حييييياة المهجيييير إلييييى يمييييا عييييدا إرادة الحييييياة، إرادة الحرييييية، 
 حياة النضال مرة أخرى.

ييييييأتي المزارعيييييون فيييييي الصيييييباح مييييين قيييييرى مختلفييييية ويييييي هبون إليييييى بييييييارات الفواكيييييه للعميييييل وتبقيييييى القريييييية 
تبقييييى بييييالرغم ميييين القصييييف المتواصييييل علييييى القرييييية كعقوبيييية  أصييييرت أن ،خاليييييًة ميييين أهلهييييا مييييا عييييدا قليييية قليليييية

هييييي   القلييييية التيييييي أصيييييبحت متالحمييييية حياتييييييًا ميييييع هييييي   المجموعيييييات باللبييييياس الميييييرقت  .»المخيييييربين« إليوائهيييييا
وأسييييلحتهم الخ يفيييية التيييييي بعثييييت فيييييهم روح المقاومييييية والصييييمود بعييييد االنتصيييييار الجميييييل اليييي ي حققتيييييه  والكوفييييية

مييييية حييييييث اسيييييتطاعوا بيييييأم أعيييييينهم أن ييييييروا خسيييييائر الصيييييهاينة مخلفييييية عليييييى أر  تلييييي  القلييييية فيييييي معركييييية الكرا
 المعركة.

طع الشيييييم  بحرارتهيييييا الال بييييية فيييييي تحييييييث تسييييي  ،القريييييية تبيييييدو كجثييييية هاميييييدة وخصوصيييييًا فتيييييرات ال هييييييرة
فصييييييل الصيييييييف وال تعييييييود إليهييييييا الحييييييياة إال عصييييييرًا عنييييييدما يعييييييود المزارعييييييون ميييييين عملهييييييم فييييييي الطريييييييق إلييييييى 

ل عنييييدما ينتشيييير الفييييدائيون فييييي الطييييرم المختلفيييية ميييين القرييييية تحسييييبًا لعبييييور العييييدو واسييييتعدادًا وفييييي اللييييي  ،قييييراهم
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 للعمليات الليلية التي تنطلق من هناء.

، سييييواء أكانييييا فييييي سييييويةتوطييييدت صييييداقة متينيييية بييييين أبييييو غيييييدا والفسييييفوري فكانييييا يقضيييييان مع ييييم وقييييتهم 
 القاعدة أو في االستطال  اليومي لتحركات العدو..

« قييييال أبييييو غيييييدا للفسييييفوري اليييي ي كييييان يغييييت فييييي لالسييييتطال ز نفسيييي  يييييا فسييييفوري، سيييين هب اآلن ي »جهيييي 
السييييياعة تشيييييير إليييييى الثانيييييية  .نيييييوم عمييييييق مييييين التعيييييب، وهيييييو يتجيييييول فيييييي المنطقييييية مسيييييتطلعًا القيييييرى المحيطييييية

 صباحًا، عاد الفسفوري للنوم مرة أخرى وكأنه في حلم.

صييييف نيييياهض ميييين بطانيتييييه التييييي يفترشييييها علييييى أر  وهييييو ن ،»هييييا، إلييييى أييييين اآلن   أجيييياب الفسييييفوري 
الغرفييييية نائميييييًا بيييييدون غطييييياء مييييين شيييييدة الحييييير، متوسيييييدًا البطانيييييية األخيييييرى، حييييييث ليييييم يكييييين للواحيييييد أكثييييير مييييين 

 بطانيتين و »دبر نفس « بعدين.

»أمامنيييييا مسيييييير لميييييدة سييييياعة ونصيييييف، وعليييييي  أن تحتيييييرس فيييييي المسيييييير وابيييييق رشاشييييي  جييييياهزًا ستشيييييترء 
 دمة والبد ل  أن تتعر  على المنطقة«.معنا في الدورية القا

ي »إذن سييييييأدخل معكييييييم إلييييييى الييييييداخل« أجابييييييه الفسييييييفوري وهييييييو ال يصييييييدم بأنييييييه سيشييييييارء فييييييي المعركيييييية 
 المقبلة.

ي ال يييييا فسييييفوري، سيييييكون موقعيييي  فييييي الحماييييية فييييي البداييييية أنييييت ومجموعتيييي ، ثالثيييية ميييينهم فقييييت يكونييييون 
ولكييييين الدوريييييية الالحقييييية سيييييتكون فيهيييييا حتميييييًا. واآلن أسييييير  فيييييي مشييييييت  وال تيييييتكلم ألننيييييا  ،برفقييييية راميييييي الهييييياون 

 نقترب من مواقع العدو.

رائحييييية شيييييجر البرتقيييييال تنتشييييير فيييييي تلييييي  المنطقييييية والصيييييباح ينيييييبل  روييييييدا روييييييدا وخريييييير المييييييا  يتهيييييادى 
 ليعز  ذل  النشيد الخالد للمرج المزهر مع الصباح..

وري وعينييييا  تن ييييران فييييي مختلييييف االتجاهييييات مييييع فوهيييية بندقيتييييه ي ان يييير تليييي  اقتييييرب أبييييو غيييييدا ميييين الفسييييف
، هنييييياء فقيييييدنا قبيييييل أسيييييبو  ي كميييييا قيييييال لكيييييم أخيييييي المفيييييو  مهييييياجر وفيييييارس. صيييييمت قليييييياًل "جيشيييييد "مسيييييتعمرة 

 ولم يعد يسمع له أنفاس.

 ي حدثني قلياًل أ  أبو غيدا عن تل  الدورية »أجابه الفسفوري بصوت مسمو .

وتيييييييابع معرفيييييييًا: »هييييييي ا يسيييييييمونه المشيييييييرو ، هنييييييياء  ،إننيييييييا بمحييييييياذاة كميييييييائن العيييييييدو«ي اخفيييييييض صيييييييوت ، 
وهييييي   التيييييي تلميييييع أمامنيييييا بيييييرء للسيييييم  أقامهيييييا الصيييييهاينة ، "دجانييييييا"، وتلييييي  مسيييييتعمرة "بييييييت يوسيييييف"مسيييييتعمرة 

 لتكون حاجزًا مائيًا وموردًا اقتصاديًا لهم..«.

األشييييييكال التييييييي تميييييير بسييييييرعة والحييييييت بعييييييد قليييييييل بعييييييض  ،فييييييي الطريييييييق اآلخيييييير ةمع صييييييوت مجنييييييزر سييييييُ 
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 متخطية شجر القصيب ال ي يقف حائاًل دون الرؤيا الواضحة.

ي اسييييمع يييييا فسييييفوري، أال تييييرى  تليييي  هييييي المجنييييزرات التييييي سنضييييربها بعييييد غييييد. هييييا هييييي تييييأتي لتسييييحب 
 ،الكمييييائن قبييييل طلييييو  الفجيييير. ون يييير أبييييو غيييييدا إلييييى السيييياعة كييييي يحييييدد بدقيييية موعييييد قييييدوم وذهيييياب المجنييييزرات 

كييييل يفكيييير فييييي اتجييييا ،  .وعييييد مجمييييو  المجنييييزرات، فكانييييت ثالثيييية. تسييييمرت عينييييا االثنييييين علييييى الجهيييية المقابليييية
أبييييو غيييييدا تيييي كر فييييارس، رامييييي اآلربييييي جييييي، واليييي ي حملييييه أبييييو غيييييدا ميييين تليييي  المنطقيييية، هييييي ذات المنطقيييية 

ليييييزواج منهيييييا التيييييي ين ييييير إليهيييييا اآلن وهيييييو يوصييييييه آخييييير لح ييييية باالهتميييييام بخطيبتيييييه التيييييي كيييييان عليييييى موعيييييد ل
والكوفيييييية  ،والخيييييو  يهيييييز جسيييييمها ،ويييييين فيييييارس ييييييا أبيييييو غييييييدا    تسييييياءلت ليليييييى ...بعيييييد عودتيييييه مييييين الدوريييييية

حاملييييية المجرفييييية فييييييي ييييييدها اسيييييتعدادًا لليييييي هاب إليييييى البييييييارات فييييييي الصيييييباح للعميييييل مييييييع  ،ملتفييييية حيييييول عنقهييييييا
ا اليييي ي كييييان فييييي واليييدها.. أبييييو غيييييدا، هييييل حصييييل شيييييء لفييييارس، هييييل...  وغصيييت وهييييي تن يييير إلييييى أبييييو غيييييد 

 تل  اللح ة ين ر إلى قميصه والدم ينتشر بقعا متناثرة عليه.

يييي لييييم اسييييتطع ان اتماليييي  أعصييييابي أمييييام ليلييييى وقييييد كييييان للح ييييات يوصيييييني بهييييا قبييييل ان يفييييارم الحييييياة  ،»ي
اخترقيييييييت صيييييييدر  وهيييييييو عائيييييييد بعيييييييد ان اسيييييييتطا  ان ييييييييدمر آليتيييييييين حضيييييييرتا إليييييييى  500مييييييين صيييييييلية رشييييييياش 

ة االقتحيييييام. لقيييييد كيييييان اقتراحيييييه ان تيييييتم حفلييييية العييييييد فيييييي اليييييداخل ووافقنيييييا جميعيييييا المسيييييتعمرة لتطوييييييق مجموعييييي 
 على الفكرة يا أ  فسفوري«.

ي أبيييييو غييييييدا هييييي ا الرجيييييل الطييييييب الهيييييادئ الييييي ي سييييياقته الحيييييياة مييييين غيييييزة إليييييى الغيييييور والييييي ي اسيييييتطا  ان 
 يقيم عالقات ودية مع كل الفالحين المتواجدين في المنطقة، يبكي وهو يت كر فارس.

 ي أبو غيدا

تجمييييد فيييييه كييييل شيييييء  ،والفسييييفوري اتسييييعت عينييييا  اكثيييير وبانييييت الييييدمو  فييييي مقلتيييييه ،لييييم يجييييب أبييييو غيييييدا
ماعيييييدا هيييييزة الكالشييييينكو  فيييييي ييييييد  ي ليييييي  فقيييييت فيييييارس... ومهييييياجر أيضيييييا، مهييييياجر بقييييييت جثتيييييه هنييييياء ليييييم 

ينييييام بييييد ء   نسييييتطع ان نخرجييييه معنييييا. ولميييياذا نخرجييييه   دعييييه يرتيييياح فييييي التييييراب اليييي ي مييييات ميييين اجلييييه، دعييييه
 بين اتالم البيارات بهدوء وحنان...

لييييم يكيييين الفسييييفوري قييييد تعييييود ذليييي  الحنييييان الرجييييولي اليييي ي يقييييود إلييييى البكيييياء أحيانييييا. لقييييد درس فييييي الكتييييب 
بيييان البكيييياء صيييفة النسيييياء، وهكييي ا كييييان يقميييع نفسييييه عنييييدما يهتيييز قلبييييه وعاطفتيييه لمشييييهد يقتضيييي البكيييياء أحيانييييًا 

... 

يييي الزلييييت يييييا فسييييفوري أتيييي ك ر مهيييياجرًا قبييييل شييييهرين عنييييدما ذهبنييييا إلييييى الناصييييرة. لقييييد زحييييف حتييييى وصييييل »ي
 »ذل  هو بيتنا يا ابوغيدا« :واشار لي بإصبعه ،على بعد خمسين مترا
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والييييييدوريات تطييييييرم  ،والبيييييييت مراقييييييب باسيييييتمرار ،ليييييم يجييييييرؤ ان ييييييدخل بيتييييييه، لقييييييد تركيييييه منيييييي  فتييييييرة طويلييييية
دعنيييييي ييييييا أبيييييا غييييييدا أزورهيييييا  ،ميييييي اآلن مسيييييتيق ةالبييييياب باسيييييتمرار بحثيييييا عييييين مهييييياجر... »ممكييييين ان تكيييييون أ

وخصوصييييييا بعييييييد ان أنجزنييييييا هييييييدفنا  ،ولييييييو لييييييدقيقتين. »وقييييييد منعتييييييه خوفييييييا ميييييين الييييييدخول فييييييي معركيييييية جانبييييييية
 بضرب أحد المطارات القريبة بالصواريخ الموقوتة، ونريد العودة قبل البدء بالتمشيت ...

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

 ي اركض خلفي يا فسفوري، دعنا نبتعد عن المنطقة قبل أن ُنكَشف..
 ولم تمض بضع ثوان على استعداده للركض وإذ بصوت قذيفة مدويٍة تسقط بالقرب منهما. 

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

ارتبييييي  الفسيييييفوري للموقيييييف ولكييييين أوامييييير أبيييييو غييييييدا المتالحقييييية ليييييم تجعيييييل ليييييه مجيييييااًل لالستسيييييالم للخيييييو  
 والخطر المفاج .

اركييييض بأقصييييى سييييرعة خلفييييي و ييييياء أن ترفييييع رأسيييي .. وهكيييي ا اسييييتطا  الوصييييول إلييييى العبييييارة قبييييل أن  ي
 تصطادهما الق يفة الثانية التي لم تسقت بعيدًا عنهما سوى أمتار قليلة.

ددة فيييييي المنطقييييية  ،ي علينيييييا تأجييييييل الدوريييييية ألسيييييبو  ييييييا فسيييييفوري. لقيييييد ُكشيييييفنا وسييييييأخ ون احتياطيييييات مشيييييّ
أجابيييه الفسيييفوري وهيييو  ،وأنيييا واثيييق مييين نفسيييي ،تيييدربت بشيييكل جييييد عليييى قييياذ  اليييدبابات  لقيييد  .»قيييال أبيييو غييييدا

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

 »ثم لي طلب آخر من  أ  أبو غيدا.. أن تعطيني ه ا القميص الملطخ ببقع من دم فارس«.

 »حتى نعود للقاعدة سالمين يا فسفوري«.

عييييير  أبيييييو غييييييدا بحكيييييم تجاربيييييه السيييييابقة، انهيييييم ييييييأتون لالسيييييتطال   ،صيييييوت طيييييائرتين مع بيييييالجولقيييييد سيييييُ 
 وأحيانًا يباشرون القصف إذا تعرضت مجنزراتهم للرماية. ،باستمرار

ي بييييرج المراقبيييية عنييييدهم يحييييرء طييييائرة، وعنييييدما يحتيييياج إلييييى موافقيييية أعلييييى القيييييادات حتييييى تتحييييرء المييييراوح 
ميييين غييييزة ومالحقيييية القييييوات المنسييييحبة بالطييييائرات المقاتليييية دون  »أجيييياب أبييييو غيييييدا وهييييو يتيييي كر عملييييية خروجييييه

أن يييييرى فييييي الجييييو طييييائرة عربييييية. مييييازال ييييي كر زوجتيييييه وابنييييه الصييييغير وهييييم يمسييييكون بييييه قبييييل لح ييييات مييييين 
معييييييرفتهم بقييييييرب رحيلييييييه.. »لقييييييد اصييييييبت عميييييير  اآلن خميييييي  سيييييينوات يييييييا صييييييديقي، سيييييييدخل المدرسيييييية ويكبيييييير 

وبتشيييييكيل جييييييي   .الثيييييين سيييييينة، خيييييدمت فيييييي الجييييييي  المصيييييري ويكبييييير ييييييا فسيييييفوري.. عمييييييري اآلن خمسييييية وث
وهييييا أنييييا اآلن كمييييا ترانييييي.. مييييا أجمييييل أن يكييييون اإلنسييييان حييييرًا سيييييدًا لنفسييييه يييييا  ،التحرييييير دخلتييييه فييييورًا فييييي غييييزة

ومضييييييى أبييييييو غيييييييدا فييييييي حديثييييييه المتواصييييييل وكأنييييييه يحمييييييل  .فسييييييفوري، سييييييتعر  ذليييييي  ميييييين تجربتيييييي  الخاصيييييية
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قيييييي هييييي ا العيييييبء ميييييع بيييييزوق الشيييييم  المرسيييييلة شيييييعاعها فيييييوم بييييييارات هميييييوم السييييينين الطويلييييية ويرتييييياح اآلن ليل
وكأنييييه شييييعا  ينضيييي  الخاليييييا الضييييامرة  ،ووجييييه أبييييو غيييييدا اتسيييياعاً  ،الليمييييون والبرتقييييال لتزيييييد الخضييييرة اخضييييراراً 

 في تجاعيد وجهه.

وصييييييحن فييييييول »علماشييييييي« واتجهييييييا  ،السيييييياعة الثامنيييييية صييييييباحًا، احتسيييييييا كييييييوبين ميييييين الشيييييياي بالنعنييييييا 
 لقاعدة.بعدها إلى ا

ر بالرصيييياص ومسييييدس برواننيييي    الحمييييد ى علييييى السييييالمة  أبييييو غيييييدا ي مرحبييييًا يييييا أ  ي قالهييييا شيييياب طويييييل مزنييييّ
 ، وسيارة الالندروفر تنت ر  خارج الغرفة.

ي أ  أبييييييو غيييييييدا مطلييييييوب فييييييورًا لغرفيييييية العمليييييييات ي آميييييير القطييييييا  يريييييييدء فييييييورًا. أنييييييا فييييييي انت ييييييارء منيييييي  
 ساعتين.

 ى فكرة األ  الفسفوري قائد المجموعة الجديدة التي التحقت بنا قبل أيام. »أنا جاهز أ  جمال، عل 

ييييييييا مرحبيييييييا بالشيييييييباب »أجييييييياب األ  جميييييييال وهيييييييو يصيييييييافت الفسيييييييفوري بحيييييييرارة  . ي أهييييييياًل، أهييييييياًل، وسيييييييهالً 
 وطر  ابتسامة بادية على شفتيه«.

لييييم نيييير ضييييابت العمليييييات فييييي  ،»إنييييه ضييييابت عمليييييات القطييييا ، يبييييدو أن األميييير علييييى درجيييية ميييين األهمييييية
 مثل ه   الساعة المبكرة«.

 قالها أحد المقاتلين المتواجدين سابقًا في القاعدة.
غييييياب أبيييييو غييييييدا ثالثييييية أييييييام، وكيييييان جمييييييع مييييين فيييييي القاعيييييدة ميييييوزعين أثنييييياء فتيييييرة النهيييييار فيييييي المنطقييييية 

 ،وقسييييم ييييي هب إلييييى المقهييييى للعييييب الييييورم والشييييي  بييييي ، وآخييييرون يدردشييييون مييييع بعييييض المييييزارعين ،المجيييياورة
« والالمييييييع تحييييييت الشييييييم  يهميييييي  بييييييأذن ةوشييييييعر  المرتييييييب علييييييى »الليبيييييير  ةوهيييييي ا أبييييييو كنعييييييان بياقتييييييه المكوييييييي 

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

 إيا  االبتعاد عن ه   القضايا. ضح  الفسفوري واعت ر عن مشاركته ناصحاً 

ي »أو  انتييييوا دوختييييوني بالحييييديث عيييين العالقيييية مييييع الجميييياهير، ألييييي  هيييي ا تالحييييم عنييييدما نقيييييم عالقيييية مييييع 
 الفتيات  الزم يعني فقت مع الرجال، انتو بتقولوا في الكتب أنو المرأة نصف المجتمع«.

ينيييييا أن نحتيييييرم تقالييييييد هييييي   اليييييبالد، ي »أييييييو  بييييي  العيييييادات ييييييا أبيييييو كنعيييييان فيييييي هييييي   المنطقييييية تختليييييف، عل
 األمور في لبنان تختلف نسبيًا«.

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

ومضييييى ضيييياحكًا لينضييييم إلييييى مجموعيييية لعييييب الييييورم فييييي القهييييوة وعينييييا  تلصلصييييان وتبرقييييان يمينييييًا وشييييمااًل  
لشييييار  الغيييياص بالعييييامالت العائييييدات ميييين البيييييارات، ثييييم ال يلبييييث أن يتمشييييى علييييى طيييير  الشييييار  مختييييااًل  علييييى ا 

  ، كنعيييييان ن ييييييف  دائمييييياً   ا ميييييع فيييييارم بيييييأن أبييييي   ، ي الكييييياو بيييييو إلييييييه بيييييأفالم    ر النييييياظرَ  كّ ببدلتيييييه المموهييييية المكويييييية، تيييييُ 
رصيييياص يتبعييييه بيييييان    ومرتييييب فييييوم العييييادة ويلمييييع ميييين رأسييييه حتييييى أخمييييص قدميييييه. »رأسييييمال الواحييييد فينييييا طلقيييية 

الشيييييهادة، أليييييف جبيييييان ييييييا شييييييخ وال كلمييييية ف يرحميييييه« يقهقيييييه الجمييييييع عليييييى كلماتيييييه وروح الميييييرح التيييييي ال تفارقيييييه  
 .  حتى وهو يسير في الدورية إلى األر  المحتلة، وال يسكت إال بعد األمر المشدد 

يليييييية القادميييييية. بييييييدأت وأخيييييييرًا جيييييياء أبييييييو غيييييييدا وبييييييدا علييييييى الفييييييور أن شيييييييئًا مييييييا سيييييييحدم فييييييي األيييييييام القل
وشييييييرطان وقنابييييييل  ،صييييييواريخ الكاتيوشييييييا تتواجييييييد فييييييي أحييييييد الكهييييييو  البعيييييييدة عيييييين القرييييييية، وسيييييياعات توقيييييييت 

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

 

 طبريــــــــا  :ثـانـيــــاً 

 كانت األوامر واضحة.. طبريا..

لؤليييييييؤة الجلييييييييل ال هبيييييييية أرسيييييييلت لشيييييييبابها بطليييييييب عاجيييييييل لزيارتهيييييييا. وأهملهيييييييا الصيييييييقيع مييييييين كيييييييل جانيييييييب 
تجميييييدت أعضييييياؤها عييييين الحركييييية، هّودوهيييييا، سييييييجوها ي وصيييييل السييييييف رأس القليييييب فصيييييرخت بيييييأعلى صيييييوتها 

ًة فيييييي بحيرتيييييي. زحفيييييت جبيييييال سييييييرين   ،رة تضيييييح يييييي ليييييّي، البحإتعيييييالوا... تعيييييالوا... انهيييييم يحييييياولون دفنيييييي حييييييّ
واحتضييييييينتني فيييييييي القيييييييا ، لكنيييييييي مشييييييييتاقة لكيييييييم ييييييييا أحبيييييييائي، مشيييييييتاقة إليييييييى انسييييييييانكم  ،راقص بأمواجهييييييياوتتييييييي 

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

ي »اقتربيييت آخرتنييييا يييييا شييييباب« ي قالهيييا أبييييو كنعييييان وهييييو ييييرى أبييييو غيييييدا صيييياعدًا الكهيييف المعلييييق فييييي سييييفت 
 الشغلة جد كما يبدو.. ،»كل واحد يكتب وصيته« ...الجبل خلف الشونة

لييييم يتوقييييع أبييييو كنعييييان خطييييًأ. فقييييد أعطيييييت األواميييير باالسييييتنفار الكامييييل والحيطيييية والحيييي ر الشييييديدين حتييييى 
ال يعيييير  القرويييييون بالحركيييية، للعييييدو عيييييون فييييي كييييل مكييييان. وبييييدت حركيييية غييييير عادييييية لتنفييييي  المهميييية غييييير 

والقيييييييدرة عليييييييى  ،طيييييييورة كبييييييييرةنسيييييييبة الخ ...هيييييييي قصيييييييف ليييييييبعض المنشيييييييآت العسيييييييكرية فيييييييي طبريييييييياو  ،عادييييييييةال
 الوصول إلى عمق العدو عملية صعبة ومعقدة.

»قبييييل ثالثيييية شييييهور لييييم يسييييتطع رفيقنييييا  ،»شييييباب« انطلييييق أبييييو غيييييدا علييييى غييييير عادتييييه بلهجتييييه الييييودودة
وعيييييييادت الدوريييييييية  ،حسيييييييين الضييييييياوي ومجموعتيييييييه مييييييين الوصيييييييول إليييييييى طبرييييييييا. لقيييييييد اصيييييييطدموا بعيييييييدة كميييييييائن
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أن توفيييييق فيييييي الوصيييييول إليييييى أهيييييدافها، ولكننيييييا اآلن سيييييننف  هييييي   المهمييييية  بخسيييييارة شيييييهيدين مييييين شيييييبابنا بيييييدون 
ولكيييين عبيييير طريييييق آخيييير، آملييييين بأننييييا سيييينوفق فييييي الوصييييول هيييي   المييييرة. البييييد ميييين وصييييول هدييييية نارييييية دافئيييية 

»وابتسيييييم قليييييياًل مسيييييتعيدًا هيييييدوء محييييييا  اليييييودود  ،إليييييى طبرييييييا حتيييييى تقيهيييييا شييييير الصيييييقيع والميييييوت شيييييبه المؤكيييييد 
 اتيوشا«.»هدية صواريخ الك

تيييييم اختييييييار مجموعييييية االسيييييتطال  مييييين العيييييارفين فيييييي المنطقييييية مييييين األخيييييوة / عبييييياس وموسيييييى. آ  عبييييياس 
»تييييي كر الفسيييييفوري مخيميييييه بعيييييد أن كييييياد ينسيييييا  وينزعيييييه مييييين تفكيييييير  »ان لهييييي ا العبييييياس نفييييي  المالميييييت لييييي ل  

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

سيييييين عاميييييًا التيييييي قضييييياها فيييييي مختليييييف األقطيييييار بعيييييد أن سييييياهم فيييييي الثيييييورات المتعيييييددة عبييييياس ابييييين الخم
أصييييير أن يبقيييييى ميييييع الثيييييوار عنيييييدما طرقيييييوا بييييياب بيتيييييه فيييييي الغيييييور لييييييدلهم فيييييي الدوريييييية األوليييييى  ،فيييييي فلسيييييطين

علييييى مميييييرات المييييييا  فيييييي نهيييير األردن لنسيييييف نفيييييق عيلبيييييون. ومنيييي  ذلييييي  الحيييييين يتيييييابع عملييييه فيييييي النهيييييار فيييييي 
وينت ييييرهم فييييي  ،وفييييي الليييييل يسيييياعد الشييييباب فييييي المييييرور عبيييير المخاضييييات  ،مجيييياورة لخييييت التميييياسالبيييييارات ال

العيييييييودة ليييييييييؤمن لهيييييييم الطريييييييييق وهيييييييو العييييييييار  بالمنييييييياطق المزروعيييييييية باأللغيييييييام فييييييييي كيييييييال الطييييييييرفين األردنييييييييي 
 اإلسرائيلي.

ان فيييي أوقيييات فراغيييه كييي  .لقيييد تيييرء عبييياس زوجييية ليييه فيييي بيسيييان ميييع وليييد صيييغير ليييم يعيييد يعييير  عنيييه شييييئاً 
يصييييييعد إلييييييى قميييييية الجبييييييل المشيييييير  علييييييى القرييييييية ويسييييييرح ن يييييير  فييييييي األفييييييق البعيييييييد، إلييييييى بيسييييييان محيييييياواًل أن 

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

بقيييييي عليييييى العهيييييد الييييي ي قطعيييييه لزوجتيييييه بيييييأن تنت ييييير حتيييييى يعيييييود.. وميييييازال العهيييييد قائميييييًا.. ازداد وجهيييييه 
وارتسيييييمت التجاعييييييد فيييييي وجهيييييه وكأنهيييييا اتيييييالم الحيييييواكير التيييييي يرعاهيييييا يومييييييًا بعيييييرم جبينيييييه الخمسيييييين جفافيييييًا، 

كيلييييييو غرامييييييًا ليييييييم تيييييينقص وليييييييم تييييييزد هيييييييو.. هييييييو.. كانيييييييت النسيييييياء فيييييييي العمييييييل يحييييييياولن محاكاتييييييه وممازحتيييييييه 
ولكيييين ييييييرد عليييييهن بابتسيييييامة بيييياردة ويمضيييييي  .»عصييييفور باليييييد أحسييييين ميييين عشيييييرة علييييى الشيييييجرة يييييا عبييييياس«

فيييييي العميييييل قامعيييييًا نفسيييييه، ونزواتيييييه العاط يييييية التيييييي  تتيييييأج  عنيييييدما تغنيييييي البنيييييات أغييييياني العشيييييام المعروفييييية 
 معروفًا للجميع باسم »عباس الصامت« وآخرون يقولون »األخرس«. صارباللهجة البدوية، حتى 

سيييييبو ، بعييييييد أن جهيييييزوا أنفسييييييهم بميييييا يكفييييييي بقيييييي عبيييييياس وموسيييييى فييييييي المنطقييييية الحدودييييييية ألكثييييير ميييييين أ
ألسيييييبو  االسيييييتطال . موسيييييى صيييييديق عبييييياس فيييييي العميييييل، يعميييييل عليييييى الطوريييييية ألكثييييير مييييين عشييييير سييييينين، 
الوحيييييد ميييين قرييييية العدسييييية )وهييييي قرييييية علييييى التميييياس المباشيييير مييييع العييييدو( اليييي ي رفييييض الهجييييرة وبقييييي سيييياكنًا 

بييييالقرب ميييين بيتييييه  .ووالدتييييه العجييييوز ،ين أيضيييياً وولديييييه الصييييغير  ،فيهييييا حتييييى هيييي   اللح ييييات مييييع زوجتييييه العامليييية
تميييير فييييي  "المخييييربين"يحتمييييي بييييه عنييييدما تقصييييف الييييدبابات القرييييية بعييييد أن يلمحييييوا دورييييية ميييين  ،ملجييييأ صييييغير
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حييييييييث يتعييييييي ر عليييييييى أبيييييييراج مراقبييييييية العيييييييدو  ،القريييييييية أو خارجييييييية منهيييييييا وهيييييييي تصيييييييعد مييييييين البييييييييارات الكثيفييييييية
 .اكتشافهم

رشيييييد اليييي ي أتييييى مجييييددًا  .د الخل ييييية منت ييييرين نتيجيييية االسييييتطال بيييياقي المجموعيييية تعييييد نفسييييها فييييي القواعيييي 
ويضييييييع  ،ميييييين دورة تدريبييييييية فييييييي الخييييييارج علييييييى الصييييييواريخ والخييييييرائت، فييييييتت الخارطييييييَة وبييييييدأ يقييييييي  المسييييييافات 

 ويحدد نقطة انطالم الصواريخ. ،عالمات ونقاطًا على خت سير الدورية

رة هييييياؤون ومييييين شييييياط  البحييييييرة بالضيييييبت ي »أ  أبيييييو غييييييد ، إذا ضيييييربنا الصيييييواريخ بيييييالقرب مييييين مسيييييتعم
 فإن الصواريخ لن تصل األماكن العسكرية المقصودة«.

وهييييييو يقلييييييب علييييييى الطاوليييييية مجموعيييييية ميييييين األورام التييييييي تحييييييدد  ،قالهييييييا رشيييييييد بلهجيييييية الواثييييييق ميييييين نفسييييييه
 لها.. صلوأقصى مسافة ي ،خصائص صارو  الكاتيوشا

ي »مييييياذا   أجابيييييه أبيييييو غييييييد  باسيييييتهجان« كييييييف هييييي ا الحكيييييي ي أ  أبيييييو غييييييدا الحيييييد األقصيييييى للصيييييارو  
م، ومعنيييييييييى هييييييييي ا أن  8400  ( متييييييييير بينميييييييييا المسيييييييييافة عليييييييييى الخارطييييييييية ألهيييييييييدافنا العسيييييييييكرية هيييييييييي 8200)

 الصواريخ لن تصيب األهدا .

قييييوة فيييييي األر  تمنعنيييييي ي هيييي ا كيييييالم ال يركييييب عليييييى عقليييييي يييييا رشييييييد، الدوريييييية يجييييب أن نقيييييوم بهيييييا، وال 
مييين تنفييييي  الدورييييية أجيييياب أبييييو غييييدا، وعينييييا  محمرتييييان ميييين شييييدة الغضييييب ومييين المفاجييييأة التييييي أتييييا  بهييييا رشيييييد 

 اليوم، وارد  قائاًل.

ي يييييا رشيييييد إذا كنييييت خائفييييًا ميييين النييييزول معنييييا فييييال تخييييرج لنييييا حججييييًا مختلفيييية. باسييييتطاعت  أن تبقييييى هنييييا 
. الصييييواريخ يجييييب أن تصييييل إلييييى أهييييدافها المحييييددة نسييييتطيع أن نضييييع فييييي القاعييييدة، أنييييا ال أفهييييم فييييي الخييييرائت
 حشوة زيادة للصارو  كي يصل هدفه.

 لكن أ  أبو غيدا ه ا لي  ق يفة هاون حتى تضع له حشوة وال يمكن أن..

لييييم يسييييتطع رشيييييد أن يكمييييل كالمييييه وهييييو يييييرى أبييييو غيييييدا خارجييييًا ميييين المغييييارة بغضييييب  شييييديد مييييرددًا »البييييد 
 مهما يكن«. من إنجاز الدورية

حييييث  ،سيييوى الفسيييفوري  اأحيييد  ييييهبقيييي رشييييد محتف يييًا بميييا دار مييين حيييديث ميييع أبيييو غييييدا سيييرًا ليييم يطليييع عل
وييييدا  تلوحيييان فيييي الهيييواء عليييى  ،الحيييظ رشييييد ممتقيييع الليييون قابعيييًا وحيييد  فيييي المغيييارة بعيييد أن غادرهيييا أبيييو غييييدا

 غير عادته..

 ي »مال  يا رشيد« تساءل الفسفوري.

و غيييييييدا عيييييين وضييييييعية الصييييييواريخ والمسييييييافات وهييييييو غييييييير مسييييييتعد أن يسييييييمع مييييييا ي يييييييا أخييييييي شييييييرحت ألبيييييي 
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 أقوله. الصواريخ ستسقت في الماء ولن يجدينا نفعًا كل ه ا التعب..

لقييييييد تييييييدرب الفسييييييفوري أيضييييييًا علييييييى الخارطيييييية والبوصييييييلة، فمسيييييي  الخيييييييت وبييييييدأ يقييييييي  المسييييييافات ميييييين 
إلييييييى أن وجييييييد المخييييييرج  ،إلييييييى الكنيييييييرت وميييييين سييييييمخ  ،و لييييييى الحمامييييييات  ،هيييييياؤون إلييييييى طبريييييييا، و لييييييى الكنيييييييرت 

 أخيرًا.

 ،ميييييارات الجيييييد« عنيييييدي اقتيييييراح أن نضيييييرب المواقيييييع فيييييي الكنييييييرت إي رشييييييد »قيييييال الفسيييييفوري وعليييييى وجهيييييه 
وهيييي تبعيييد عييين طبرييييا أقيييل مييين كيليييو متييير، وهنيييا أيضيييًا يوجيييد موقيييع عسيييكري مشييييرًا بييييد  إليييى دائيييرة قريبييية مييين 

 طبريا مشار إليها بمجمع عسكري؛ وه   األهدا  ضمن مرمى الصواريخ فما رأي  أ  رشيد.. 

منييييييي تهي لييييييي  عنييييييدي أي اعتييييييرا  علييييييى ذليييييي  يييييييا أ  لكيييييين مازالييييييت تييييييؤلمني كلمييييييات أبييييييو غيييييييدا وهييييييو ي
نني خييييائف وال أرغييييب فييييي المشيييياركة فييييي الدورييييية. لقييييد تألمييييت كثيييييرًا لليييي ي سييييمعته منييييه، لييييم يعيييير  الخييييو  بييييأ

طريقييييييه إلييييييى قلبييييييي حتييييييى اآلن وقييييييد شيييييياركت فييييييي أكثيييييير ميييييين ثييييييالم دوريييييييات. لييييييم أعيييييير  الخييييييو  إال فييييييي 
 اللح ات األولى التي أسمع بها صوت الق ائف، وبعدها يصبت كل شيء عاديًا.

أبيييييو غييييييدا ميييييازال غاضيييييبًا منييييي  استشيييييهاد زميلييييييه مهييييياجر  ،يد( أجابيييييه الفسيييييفوري ي )ماشيييييي الحيييييال ييييييا رشييييي 
 ،وهيييييو كميييييا تيييييرى ميييييتحم  للدوريييييية كثييييييراً  ،وقيييييد جييييياءت ليييييه الفرصييييية ألن ييييييرد علييييييهم بضيييييربة أقيييييوى  ،وفيييييارس

ويتهمنيييييا بأننيييييا عييييياجزون عييييين اجتيييييياز الحيييييدود، وكيييييل دورياتنيييييا هيييييي مييييين  ،وخصوصيييييًا أن العيييييدو يشيييييك  فينيييييا
نيييييت بييييياألم  معيييييه عليييييى الحيييييدود السيييييتطال  بعيييييض المواقيييييع، ولكييييين اسيييييتدعاء  إليييييى خليييييف الخطيييييوط. لقيييييد ك

 مقر غرفة العمليات قطع عليه الدورية(.

فييييي هيييي   اللح يييية دخييييل أبييييو غيييييدا المغييييارة واقتييييرب ميييين رشيييييد معتيييي رًا ي لقييييد كنييييت ميييينفعاًل يييييا رشيييييد أرجييييو 
يخ ف يلعييييين الشييييييطان أنيييييا المعييييي رة، تعيييييال أفهمنيييييي ميييييا يجيييييب عمليييييه ولكييييين شيييييرط عيييييدم إلغييييياء العمليييييية، ييييييا شييييي 

 كنت منرفز قبل أن اتي إلى هنا..

بييييه ميييين  مييييا لحييييقكييييان العتيييي ار أبييييو غيييييدا وقييييع شييييديد فييييي نفيييي  رشيييييد اليييي ي بييييادر لمصييييافحته متناسيييييًا 
إهانييييية قبيييييل قلييييييل، وجلييييي  الثالثييييية للمشييييياركة فيييييي تحدييييييد خيييييت السيييييير واألهيييييدا  الواجيييييب ضيييييربها.. »خليييييص، 

 وا على الخريطة أحسن ما يطلع شي يقصر مسافة الصواريخ«..حاجي تن ر  ،خلينا نتوكل على ف

وتفييييييرم الثالثيييييية وهييييييم يضييييييحكون، إلييييييى أن بييييييادر أبييييييو غيييييييدا الفسييييييفوري ي »أخييييييوي روح عنييييييد عميييييير فييييييي 
الشييييونة ودعييييه يييييؤمن مسييييامير أكثيييير للقييييواذ  ألن المنطقيييية التييييي سيييينرمي منهييييا طينيييييه »بسييييرعة ييييياخوي« وأنييييا 

 ر باالستطال .ذاهب إلى عباس وموسى حتى نرى شو صا

طيييييرم الفسيييييفوري البييييياب مفاجئيييييًا عمييييير مضيييييطجعًا عليييييى الحيييييائت مسيييييرحًا ن ييييير  فيييييي البييييييارات التيييييي تمتيييييد 
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أمامييييه لتصييييل إلييييى جبييييال سيييييرين الشييييماء عبيييير البيييياب المخلييييو  للغرفيييية المعييييدة لنييييوم مجموعيييية الصييييواريخ. لكيييين 
 فيييييي البييييييارات وكأنيييييه ومضيييييى محيييييدقاً  ،عمييييير ليييييم يفاجيييييأ ب هيييييور زميليييييه فيييييي البييييياب، فيييييرد عليييييى السيييييالم ببيييييرود 

 يحاور عزيزًا في قلبه..

ي عمييير ويييين سيييارح، هيييل جهيييزت المسييييامير. يقيييول لييي  أبيييو غييييدا بييييأن تحضييير العيييدد مضييياعفًا كيييي تثبييييت 
القيييييواذ  فيييييي األر  الطينيييييية ي وقيييييد أدرء الفسيييييفوري عليييييى الفيييييور بيييييأن عمييييير البيييييد أنيييييه غيييييارم فيييييي ماضييييييه 

بعييييد أن اضيييييطجع بيييييالقرب منييييه نييييياظرًا مييييين البييييياب  وذكرياتييييه فسيييييأل ي »هيييييل تفكيييير فيييييي شييييييء يييييا عمييييير« قالهيييييا
إلييييى ذات البيييييارات والجبييييال وكأنهييييا تحييييوي طالسييييم عسيييييرة الحييييل. »أخبرنييييي كيييييف حييييال أهليييي ، هييييل وصييييلت  

 رسالة من الكويت«.

كيييان عمييير قييييد أخبييير الفسيييفوري بجييييزء مييين تفاصيييييل حياتيييه هنييياء.. سييييحب عمييير نفسيييًا عميقييييًا مييين صييييدر  
تراب الفسيييييفوري منيييييه ونطيييييق بصيييييوت هيييييادئ مييييين الشيييييفا  الضيييييامرة وعينيييييا  وكيييييأن كابوسيييييًا قيييييد انفيييييرج عنيييييه بييييياق

مازالتييييا تحييييدقان حتييييى تخالهمييييا عينييييي ميييييت قضييييى ميييين رعييييب شييييديد تاركييييًا عينيييييه مفتييييوحتين ويديييييه مسييييبلتين 
 بالقرب منه.

وقبييييييل أسييييييبو  بالضييييييبت كنييييييت قييييييد عييييييدت ميييييين  .ي أتعيييييير  يييييييا صييييييديقي، لقييييييد سييييييبق أن شيييييياركت بييييييدوريتين
يييييية نهاريييييية لضيييييرب إحيييييدى المجنيييييزرات ي اعتيييييدل قليييييياًل بجلسيييييته ومضيييييى ييييييروي لجيييييواد دوريييييية فيييييي البييييياقورة دور 

بعيييييض التفاصييييييل ي تلييييي  هيييييي الميييييرة األوليييييى التيييييي أرى بهيييييا األعيييييداء أميييييام عينيييييي فيييييي وضيييييت النهيييييار، السييييياعة 
تصيييييور أنهيييييا الدوريييييية األوليييييى التيييييي تنفييييي  فيييييي هييييي   المنطقييييية منييييي  بدايييييية العميييييل فيييييي وضيييييت  .التاسيييييعة صيييييباحاً 

سييييييتة جنييييييود بطييييييواقيهم الحربييييييية ووجييييييوههم المختلفيييييية.. اعتييييييدل عميييييير أكثيييييير فييييييي جلسييييييته  ،رأيييييييتهم النهييييييار. لقييييييد 
وحاجبييييا  الكثيفتييييان ينعقيييييدان علييييى قصييييبة أنفييييه وهيييييو  ،وبييييدأت وجنتيييييا  تحمييييران قليييييالً  ،واسييييتعاد حماسييييًا مفقييييوداً 

اعة يتيييييابع... »تصيييييور ييييييا أ  فسيييييفوري، بيييييالرغم مييييين البيييييرد الشيييييديد فيييييي الصيييييباح حييييييث كنيييييا هنييييياء منييييي  السييييي 
الثانيييييية صيييييباحًا أنيييييا واحيييييد الشيييييباب العيييييراقيين وثاليييييث مييييين المجموعييييية كنيييييت أرتجيييييف مييييين البيييييرد، ولكييييين عنيييييدما 
سييييمعت صييييوت المجنييييزرة وقفييييت هكيييي ا بكامييييل طييييولي متناسيييييًا الخطيييير اليييي ي يقتييييرب ميييين كييييل رامييييي آربييييي جييييي 

 نني أخطأتها..وكم كانت مفاجأة لي فسفوري بأ ،ورميتها ،وانت رت حتى أطلت المجنزرة ببوزها اللعين

وأنييييت تعيييير  أنييييي قييييد تييييدربت علييييى اآلربييييي جييييي والبييييد أن يكييييون  ،لقييييد كنييييت مازلييييت ارتجييييف ميييين البييييرد 
 الرامي ثابتًا على األر  ليتمكن من إصابة الجسم المتحرء.

وبييييدأ يحييييرء يديييييه ورأسييييه وكييييل مييييا يسيييياعد  للتعبييييير عيييين  ،اسييييتعاد عميييير مييييرة أخييييرى دفقيييية حميييياس متجييييدد 
القرب منيييييي ومفتييييير  أن ينييييياولني الق يفييييية الثانيييييية ولكييييين ليييييم أجيييييد أحيييييدًا، وعليييييى الموقيييييف ي لقيييييد كيييييان فيصيييييل بييييي 

الفييييور قفييييزت كييييي أهييييرب ميييين المنطقيييية المكشييييوفة إلييييى البيييييارة. آ  يييييا فسييييفوري ي يييييا خييييوي، التييييدريب غييييير عيييين 
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الحييييياة العملييييية. كييييان الرصيييياص يتنيييياثر بييييين قييييدمي وأنييييا أقفييييز قفييييزات مختلفيييية غييييير عييييار  بمييييا يحصييييل فييييي 
 تل  اللح ة.

ي »لقييييد كييييان علييييى حييييق مييييدربنا عنييييدما كييييان يقسييييو علينييييا كثيييييرًا فييييي التييييدريب«، تمييييتم الفسييييفوري فييييي نفسييييه 
فاتحييييًا أذنيييييه وعينيييييه وفمييييه مسييييتمعًا إلييييى عميييير بكييييل جوارحييييه و حساسييييه وأرد  عميييير بصييييوته الييييداف  ون رتييييه 

 الشاردة.

شيييييات و حيييييدى اليييييدبابات »لقيييييد انقلبيييييت المنطقييييية إليييييى جحييييييم والمجنيييييزرات الحدوديييييية الثالثييييية تضيييييرب بالرشا
وزميلييييييي العراقييييييي اليييييي ي  ،منصييييييور .تضييييييرب القيييييي ائف علييييييى مكييييييان انطييييييالم الق يفيييييية. لييييييم أعيييييير  أييييييين ذهييييييب 

نسيييييت اسيييييمه، كييييان للميييييرة األولييييى يشييييياركنا فييييي اللييييييل حيييييث أصييييير أن يشييييارء تلييييي  الدورييييية بيييييالرغم ميييين أنيييييه 
سييييه فييييي رأسييييه قييييائاًل: امييييا وجيييياء واضييييعًا مسد  ،ميييين قاعييييدة أخييييرى. وكييييان قييييد تييييرء الجييييي  المييييرابت فييييي األردن

ان تقبليييييوني معكيييييم أو أطليييييق النيييييار عليييييى رأسيييييي. المهيييييم ييييييا فسيييييفوري ليييييم أعييييير  عييييينهم شييييييئًا وزحفيييييت وقفيييييزت 
مختلييييييف أنييييييوا  القفييييييزات إلييييييى أن وصييييييلت البيييييييارة، وكييييييم كانييييييت مفاجييييييأة لييييييي صييييييعود إحييييييدى طييييييائرات الميييييييراج 

لمنطقيييية الغربييييية والجزائييييري )رامييييي وقصييييفها مكييييان الحماييييية علييييى قنيييياة الغييييور. لقييييد كييييان الصييييهاينة يمشييييطون ا
المنطقييييية الشيييييرقية. فبيييييداًل مييييين أن يرميييييي عليييييى المجنيييييزرات  البييييييارةاليييييدكتريو  فيييييي مجموعييييية الحمايييييية( يمشيييييت 

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

الجهيييييية األمامييييييية ويبييييييدو أن أسيييييينانه  ضييييييح  الفسييييييفوري وابتسييييييم عميييييير حيييييييث بييييييان فييييييي فمييييييه فييييييراق فييييييي
األماّمييييية قييييد انكسييييرت فييييي هيييي   القفييييزات البهلوانييييية بعييييد أن هييييوى علييييى حجيييير فييييي الطريييييق وتييييابع كالمييييه مييييع 
أن الشيييييم  قييييييد شيييييارفت علييييييى المغييييييب مرسييييييلة شيييييعاعها األحميييييير لتيييييداعب رؤوس شييييييجيرات الميييييوز ومخترقيييييية 

منتشيييييرة أميييييام الغرفييييية لتضيييييفي عليييييى الحيييييديث جيييييوًا الخطيييييوط المتوازيييييية ألشيييييجار الليميييييون والبرتقيييييال الخضيييييراء ال
 حالما يريت األعصاب المتوترة وست ه ا السكون العارم.

لقييييد ن ييييرت يييييا أ  إلييييى الطييييائرة وهييييي تغييييير علينييييا وكأنهييييا غرفيييية كبيييييرة سيييياقطة علييييى رأسييييي، لقييييد رأيييييت 
نييييية رؤيتيييه لييييي، الطييييار مباشييييرة حييييث نزلييييت الطيييائرة علييييى ارتفيييا  ميييينخفض جيييدًا، وقييييد انتيييابني القلييييق مييين إمكا

فمييييع كييييل إغييييارة جديييييدة علييييى الموقييييع كنييييت أدفيييين رأسييييي فييييي التييييراب كييييي ال أرا  وال يرانييييي، لكيييين الهييييد  كييييان 
مجموعييييية الحمايييييية.. لقيييييد تصيييييورت بيييييأن تلييييي  القنييييياني النازلييييية مييييين جسيييييم الطيييييائرة المغييييييرة ليسيييييت إال قنادييييييل 

النابييييالم يييييا عزيييييزي كمييييا عرفييييت  عادييييية، ولكيييين النييييار اشييييتعلت بصييييورة واسييييعة علييييى أطييييرا  قنيييياة الغييييور. انييييه
 الحقًا..

وكيييياد يصيييير   ةدمت بمنصييييور فييييي البيييييار طهييييا ي قالهييييا عميييير مسييييتطردًا »لقييييد نسيييييت ان أخبييييرء بييييأنني اصيييي 
وال أخفييييي علييييي  بييييأن ن رتييييه قييييد أخييييافتني عنييييدما  ،عنييييدما أمسييييكته ميييين رجلييييه، لقييييد كييييان يرتجييييف ميييين الخييييو 
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الطييييييييائرة المغيييييييييرة، صيييييييير  »ال ال. ال أريييييييييد أن فييييييييوج  خلفييييييييه. تصييييييييورت أنييييييييه ميييييييييت، فعنييييييييدما رأى منصييييييييور 
 أموت« ورفع رأسه وبوز  يأخ  وضع الطفل المستعد للبكاء.

لقييييد كانييييت كتليييية ميييين الرعييييب الصييييامت يييييا فسييييفوري أمييييام الطييييائرة، وعنييييدما سييييمعنا خرشييييفة بييييالقرب منييييا، 
، ال يمكيييين أن يكييييون زميلنييييا العراقييييي، فهييييي اصييييوات متعييييد  دة وكلمييييات أصييييارح  القييييول بييييأن شييييعر رأسييييي قييييبح

 بلهجة  عبرية  ولم يكن معي حتى سالح فردي..

فيييييي هييييي   اللح ييييية دخيييييل أبيييييو كنعيييييان الغرفييييية وأخييييي  يجوبهيييييا شيييييرقًا وغربيييييًا ي »آ  ي  يييييي  الشيييييفايف وال بيييييالش  
قييييدود وخييييدود زي الييييورود. يييييا عمييييي أنييييا مييييا عييييدت أحتمييييل، عنييييدما أعييييود ميييين الدورييييية سييييأطلب ميييين أبييييو غيييييدا أن  

ف يرحمييييه ي طيييييب وبعييييدين.. « قطييييع أبييييو كنعييييان الحييييوار الييييدائر بييييين عميييير    يخطييييب لييييي ليلييييى. فييييارس استشييييهد 
والفسيييييفوري ي ييييييا أبيييييا كنعيييييان اسيييييكت خلينيييييا نسيييييمع بييييياقي القصييييية مييييين عمييييير تعيييييال اسيييييمع معيييييي، الحقيييييين عليييييى  

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

ي ييييييا شييييييخ كيييييم ميييييرة الواحيييييد بيميييييوت. عمييييير سييييييموت كميييييا ييييييتكلم عييييين دوريتيييييه العتييييييدة، أليييييم يخبيييييرء كييييييف 
. مسييييكين يييييا عميييير، كييييان شييييفناء علييييى التلفزيييييون وصييييرت  ههيهيييي  ههيهيييي  ههيهيييي .. بالبيييييارةحيييياولوا القييييبض عليييييه 

فيييييي بطيييييل، ميييييين داري فيييييي  اآلن، مرميييييي بغرفييييية بيييييال سيييييقف وال بييييياب ي قوميييييوا انهضيييييوا، قاعيييييدين زي النسييييياء 
، علييييييى األقيييييل بتالقييييييي حييييييدا الحيطيييييانعالغرفييييية، قومييييييوا شيييييوفوا الصييييييبايا، ودعيييييوهن، غييييييدًا صيييييوركم رح تتعلييييييق 

 يزعل علي  غير أم  وأبوء، قوموا ودعوا..

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

لتيييييييي عنيييييييد ، انيييييييه يأخييييييي  األميييييييور ببسييييييياطة ي بتعييييييير  ييييييييا فسيييييييفوري، أتمنيييييييى أن تكيييييييون ليييييييي روح الميييييييرح ا
باسييييتمرار، وال يغشيييي  من يييير ، وعنييييدما تقييييع الواقعيييية ي ال يهييييرب إطالقييييًا ويبقييييى بروحييييه المرحيييية حتييييى فييييي أشييييد 
اللح ييييات دقيييية وخطييييورة، هكيييي ا اسييييمع ميييين الشييييباب فييييي القاعييييدة.. أرد  عميييير عنييييدما خييييرج أبييييو كنعييييان ميييين 

لعميييير.. ارجييييوا أن تتييييابع ميييياذا حصييييل ليييي  بعييييدين يييييا  البيييياب ولكيييين الفسييييفوري يريييييد أن يتييييابع سييييما  مييييا حصييييل
 عمر فأجابه:

»ييييييا شييييييخ أبيييييو كنعيييييان معيييييا  حيييييق، قيييييوم حتيييييى نحتسيييييي كوبيييييًا مييييين الشييييياي فيييييي المقهيييييى ونتيييييابع الحيييييديث 
الحقييييييًا، الوقييييييت طويييييييل وأمامنييييييا أيييييييام وليييييييالي طويليييييية نقضيييييييها سييييييوية، ال تسييييييتعجل يييييييا فسييييييفوري، وال يهميييييي .. 

قيييييودين وكيييييانوا يبحثيييييون عييييين صيييييورتي وصيييييورة منصيييييور كيييييي يعلقوهيييييا فيييييي المهيييييم أنهيييييم سيييييجلونا فيييييي عيييييداد المف
اليييييوم التييييالي.. شييييهداء. لقييييد خييييرج زميلنييييا العراقييييي بطريقيييية سييييحرية، لييييم نسييييتطع نحيييين االنسييييحاب حتييييى سيييياعة 

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

ر قصيييية خروجييييه ميييين يتابعييييًا تصييييو ومضييييى عميييير يضييييح  ضييييحكًا خ يفييييًا وهييييم فييييي الطريييييق إلييييى المقهييييى م
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 المأزم.

»كانيييييت قيييييدما منصيييييور ترقصيييييان مييييين الخيييييو  وهيييييو يجتييييياز التلييييية. مئييييية متييييير كانيييييت أطيييييول مسيييييافة فيييييي 
العمييييير، دهنتيييييه بيييييالطين حتيييييى أصيييييبحت ثيابيييييه طينيييييية الليييييون وعيييييدت ألحيييييق بيييييه بعيييييد أن حمليييييت كيسيييييًا وعلييييييه 

ابتعييييييدت عيييييين المنطقيييييية حييييييوالي  بعييييييد أن. ورم مييييييوز واضييييييعًا أسييييييلحتنا فيييييييه حتييييييى أوهييييييم العييييييدو بييييييأني مييييييزار 
أميييام موجيييات  ت كيليييومترين ترانيييي سيييالمًا ييييا فسيييفوري ميييا عيييدا تلييي  األسييينان األماميييية.. ليييم أشيييعر بأنهيييا تحطمييي 

الرصييييياص والقييييي ائف المتتاليييييية. لقيييييد كنيييييت فيييييي التيييييدريب مييييين العشيييييرة األوائيييييل فيييييي اليييييدورة، ولكييييين هنيييييا األميييييور 
 تختلف، الحياة العملية تختلف يا صديقي.

 برني عن األصوات العبرية التي كانت تقترب منكم« تساءل الفسفوري.ي »لم تخ

ي »حكاليييي  أبييييو كنعييييان. لقييييد كانييييت دورييييية ميييين األعييييداء بعييييد أن عرفييييوا بييييأن عييييددنا قليييييل واسييييكتوا الحماييييية 
بقصييييف الطيييييران بالنابييييالم للمواقييييع الخل ييييية، تقييييدموا علينييييا فييييي البيييييار ، لييييم يكيييين معييييي حتييييى سييييالح فييييردي. ميييين 

يحمينييييييي زميلييييييي العراقييييييي وهكيييييي ا كنييييييت مجييييييردًا ميييييين السييييييالح ي اختبييييييأت تحييييييت شييييييجرة المييييييوز  المفتيييييير  أن
وكسيييييرت أوراقهيييييا الواسيييييعة حتيييييى غطيييييت محيطيييييي بشيييييكل كاميييييل وكييييي ل  عميييييل منصيييييور والخيييييو  بييييياد علينيييييا، 
عينييييا  مليئتييييان بالرعييييب وخصوصييييًا بعييييد قصييييف الطيييييران، لييييوال صييييوت الطيييييران المغييييير علينييييا لكنييييا اآلن علييييى 

ن اإلسييييرائيلي كمييييا قييييال أبييييو كنعييييان، لقييييد صيييير  ميييين الخييييو  وهييييو يييييرى النييييار تيييينفل  لتغطييييي شاشيييية التلفزيييييو 
 مساحة واسعة »ابني، ابني، لي أوالد، ال أريد أن أموت«.

المهييييم أنييييه فعييييل كمييييا فعلييييت بعييييد إن طردتييييه ميييين مكيييياني حيييييث ال يتسييييع المكييييان ألكثيييير ميييين واحييييد. فكييييان 
رى ميييين منصييييور يلهييييث بطريقيييية مسييييموعة، أشييييرت إليييييه بإصييييبعي أ ن يكييييم فمييييه، وبعييييد دقييييائق كانييييت األقييييدام تييييُ

مسيييافة غيييير بعييييدة عبييير البييييار . ولكييينهم مشيييوا بخيييت ميييواز وليييم يتقيييدموا إليييى مواقعنيييا، ميييع كيييل خطيييوة يبتعيييدون 
فيهيييييا كيييييان شيييييعر رأسيييييي ينيييييزل قليييييياًل وكنيييييت أرى وجيييييه منصيييييور مييييين خيييييالل األورام شيييييبيهًا بوجيييييه مييييييت منييييي  

ي مطلقييييًا مييييا علييييي أن أتصيييير  إذا داهمييييوا مييييوقعي. أنييييا واثييييق بييييأن أسييييبو . تصييييور يييييا فسييييفوري لييييم يخطيييير ببييييال
منصييييييور غييييييير مسييييييتعد ألن يفيييييي  أمييييييان البندقييييييية فييييييي تليييييي  اللح يييييية.. ان.. ان الحييييييرب رهيبيييييية يييييييا عزيييييييزي، 

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

ليييية التييييي عفييييا عليهييييا الييييزمن، مييييازال الفالحييييون يغييييادرون القرييييية للتوجييييه إلييييى اربييييد وغيرهييييا بالباصييييات الطوي
يتكلميييييون بصيييييوت عيييييال ويتصيييييايحون »الييييييوم أنيييييت سيييييرقت عشييييير دقيييييائق زييييييادة مييييين حصيييييتي فيييييي المييييياء ييييييرد 

تعييييال أنييييت وأخييييوء حتييييى »نكييييّي « المييييوزات أوعيييي   ةآخيييير ي كيييي اب حولييييت القنيييياة علييييى الليبييييرة ي يييييا حميييييد بكيييير 
 عمي... أبو هالعمر الزفت..ستوى يا ا« شاي  ما ىتنسى، يلال يا أخي وين صارت كباية الدفل

 .مستفزا من الطبيعي جدًا في ذل  الجو أن يكون أبو كنعان
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 ي »أليست تل  ليلى يا عمر« تساءل الفسفوري مع أنه يراها للمرة األولى.

ي نعييييم هييييي، هييييي بعينهييييا خطيبيييية فييييارس. لقييييد أصييييبت الجميييييع ينادونهييييا بخطيبيييية فييييارس فكييييم هييييو واهييييم أبييييو 
 قبل به إال إذا ساعدتها األيام على النسيان.كنعان إذ يتصور بأنها ست

وميييييازال أبيييييو كنعيييييان محيييييدقًا فيييييي وجههيييييا األسيييييمر الميييييدور كالبيييييدر وعيناهيييييا الواسيييييعتان برموشيييييهما الطويلييييية 
وخصيييييرها الممشيييييوم والكوفيييييية المعقيييييودة بأناقييييية عليييييى عنقهيييييا. لقيييييد عرفهيييييا الفسيييييفوري مييييين ن يييييرات أبيييييو كنعيييييان 

 ،زميالتهييييا فيييييي انت ييييار البيييياص الثييييياني وهيييين يتجييييياذبن أطييييرا  الحيييييديث المسييييتمرة للزاوييييية المتواجيييييدة فيهييييا ميييييع 
وعنييييييدما يغيييييييب  ،وين ييييييرن خلسيييييية إلييييييى هييييييؤالء الشييييييباب القييييييادمين ميييييين مختلييييييف الييييييبالد، إنهيييييين يعييييييرفن الجميييييييع

ويتسييييّقطن أخبييييار  بممازحيييية حميييييد وموسييييى أثنيييياء العمييييل وهيييين يتوجسيييين شييييرًا ميييين  ،أحييييدهم يتسيييياءلن عنييييه سييييراً 
وثيييياني يييييوم يكييييون  ،الحاليييية منيييي  فتييييرة طويليييية، يجتمييييع الشييييباب فييييي المسيييياء فييييي المقهييييىالغييييياب. لقييييد الفييييوا هيييي   

العييييييدد ناقصييييييًا واحييييييدًا فيعييييييرفن اسييييييمه: »هيييييي ا اليييييي ي كييييييان يجليييييي  بيييييياألم  فييييييي زاوييييييية المقهييييييى وهييييييو يبتسييييييم 
»ال قبييييل يييييوم ميييير بييييالقرب منييييا وقييييال يعطيييييكم العافييييية بصييييوت غييييير مسييييمو  والخجييييل بيييياد علييييى  . لصييييديقه«

ثييييية »ف يرحميييييه، خسيييييارة عليييييى شيييييبابه، ييييييا حسيييييرتي عليييييى أميييييه، بعمييييير اليييييورد، فتجاوبهيييييا اميييييرأة وجهيييييه« تيييييرد ثال
كبيييييييرة ف يقلعكيييييين انتييييييوا بييييييدل هالشييييييباب، الي بييييييال، هيييييين بيموتييييييوا وانتييييييوا عايشييييييات« فييييييال تييييييرد الصييييييبايا علييييييى 

 كالمها وكأنهن يسلمن جداًل وبدون نقاش بأفضلية وأولوية الشاب على الفتاة.

ال بالشييييباب« يرددهييييا أبييييو الوليييييد صيييياحب المقهييييى وهييييو يقييييدم لهيييي ا كاسيييية الشيييياي وليييي اء  ي »يييييا هييييال، يييييا هيييي 
السندويشيييية ي »ييييياّل يييييا أبييييو وليييييد البيييياص راح يمشييييي، خلينييييا نلحييييق« يقولهييييا أحييييد المييييزارعين بحنييييق وغضييييب. يييييرد  
أبييييييو الوليييييييد / الشييييييباب أبييييييدى يييييييا أ ، الحقييييييين اليييييي  ي فيسييييييكت المييييييزار  وكأنييييييه يخشييييييى االحتجيييييياج علييييييى شيييييييء  

دس متعييييييار  عليييييييه. الكثييييييير ميييييين أصييييييحاب المحييييييالت والحوانيييييييت عنييييييدما يعرفييييييون هوييييييية الشيييييياب الفييييييدائي ي  مقيييييي 
 أو كأس الشاي..   البوظة يرفضون أن يتقاضوا أجرة السيارة مثاًل أو أجرة الحالقة أو ثمن صحن  

 )ميييييا بجيييييوز ييييييا عميييييي هييييي ا حقييييي ( »وليييييو احنيييييا مقصيييييرين بواجبنيييييا انتيييييوا فخرنيييييا وعزتنيييييا ي ف يحميكيييييوا ييييييا
 شباب«.. وتسمع انفجارات لق يفتين في المنطقة، فيتراكض األهالي بسرعة إلى الباصات.

ي »عليييييي« ميييييا بتيييييردوا عليييييى قييييي ائف إسيييييرائيل بتيييييردوا.. هيييييا. ييييييرد سيييييائق البييييياص الييييي ي يكيييييل لسيييييانه وهيييييو 
مييييين الفالحيييييين الييييي ين ألفيييييوا هييييي   الحالييييية، فبقيييييوا  ةيسييييتعجل هييييي ا وينيييييادي ذاء.. فيمضيييييي الجمييييييع ميييييا عيييييدا القليييي 

ن شيييييئًا لييييم يكيييين مييييع بعييييض الحيييي ر تتخيييي   الييييدوريات باالبتعيييياد أع تليييي  المجموعييييات التييييي تجييييوب القرييييية وكيييي ميييي 
ويجلسيييييون قريبيييييًا مييييين أحيييييد المالجييييي ، أو يصيييييعدون إليييييى سيييييفت الجبيييييل و ليييييى  ،عييييين الشيييييوار  المكشيييييوفة للعيييييدو

 . « صارو اثخنالمغر المصفحة حيث ال يؤثر فيها »

رشيييييد، الفسييييفوري، عميييير وأبييييو كنعييييان، كييييانوا مجتمعييييين حييييول  حيييييث يجتمييييع ةدخييييل أبييييو غيييييدا إلييييى المغييييار 
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راديييييو الترانزسييييتر، يسييييتمعون إلييييى صييييوت الثييييورة وعيييين العمليييييات فييييي القطييييا  األوسييييت والجنييييوبي وفييييي الييييداخل 
 عادت قواتنا إلى قواعدها سالمة/ خسرنا شهيدين وعهدًا على مواصلة النضال.  /

رشييييييد وهيييييو يشيييييب  يدييييييه عليييييى قدمييييييه ونيييييور المصيييييباح ي لمييييياذا ال يوجيييييد عملييييييات فيييييي منطقتنيييييا  تسييييياءل 
التيييييي ال تسيييييتطيع اليييييدخول  ةينشييييير ضيييييوء  المتيييييراقص عليييييى الوجيييييو  السيييييمر وعليييييى أنحييييياء مختلفييييية مييييين المغيييييار 

إليهيييييا إال منحنييييييًا ي الخارطييييية ملقيييييا  عليييييى صيييييندوم القييييي ائف واألسيييييلحة الفرديييييية متكئييييية عليييييى الحيييييائت الرطيييييب 
ة بشيييييكل قبييييير وفيييييي الزاويييييية صيييييندوقان للمعلبيييييات الناشيييييفة يسيييييتعان للمغيييييارة حييييييث تنتشييييير البطانييييييات المفروشييييي 

 بها عندما ال يتوفر الطعام الطازج.

ورمييييى الكيييياي  مييييع الجعبيييية ليييييريت خصيييير   ،رشيييييد بعييييد أن ألقييييى بندقيتييييه جانبيييياً  أجيييياب أبييييو غيييييدا تسيييياؤلَ 
 والعرم الجا  باد على جبهته العريضة.

ات بيييييأن ال تقيييييام أي عمليييييية حتيييييى ال يبقيييييى العيييييدو ي لقيييييد اتفقنيييييا ميييييع كيييييل التن يميييييات عبييييير غرفييييية العمليييييي 
مسيييتنفرًا مييين الضيييربات المتتاليييية التيييي توجييييه ليييه. وذلييي  حتيييى ننهيييي دوريتنييييا. أليييم يرجيييع الييييوم عبييياس وموسييييى 

 من االستطال . 

ي ينت رونيييييي  فييييييي المجموعيييييية الخل ييييييية »أجابييييييه رشيييييييد« لقييييييد حضييييييروا منيييييي  نصييييييف سيييييياعة قبييييييل دخيييييييول 
 الشباب اآلن.

 وناديهم أ  رشيد إلى هنا. أمر  أبو غيدا.ي اذهب 

آثيييييار التعيييييب والسيييييهر باسيييييتطالعهم الييييي ي دام  الييييي ين بيييييدا عليهمييييي التصيييييافت الجمييييييع ميييييع عبييييياس وموسيييييى 
حيييييوالي األسيييييبو  ونصيييييف. ن ييييير عبييييياس حوليييييه حييييي رًا مييييين اليييييتكلم لكييييين أبيييييو غييييييدا طمأنيييييه »خييييي  راحتييييي  فيييييي 

 الكالم«.

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

ي سيييينكون بعييييد غييييد السيييياعة الرابعيييية عصييييرًا فييييي بيييييارة العدسييييية مسييييتعدين للتحييييرء  »انطلييييق عبيييياس يييييتكلم 
وبعييييييض اليييييينم  ال يييييياهر علييييييى أنفييييييه،  ،بحنيييييي  رفيييييييع ،ووجهييييييه المثلييييييث  ،نيه الكثيفيييييي يبلحيتييييييه الطويليييييية وشييييييارب

امنيييييا قصيييييّيب كثييييييف يحتييييياج منيييييا بعيييييض الوقيييييت الجتيييييياز  »وفيييييي السييييياعة الخامسييييية نجتييييياز نهييييير الشيييييريعة، أم
وهنييييا علينييييا تجهيييييز مقييييص إذ ال يجييييوز  ،ثييييم نواجييييه شييييريطًا شييييائكًا ارتفاعييييه ثالثيييية أمتييييار ،حييييوالي ثلييييث سيييياعة

 نسفه بالبنكلور.

ي »سييييجل يييييا رشيييييد هيييي   الحاجييييات، سييييجلها فييييي الييييدفتر عنييييدء حتييييى يكييييون كييييل شيييييء جيييياهزًا«. أميييير أبييييو 
عينييييييه وأذنييييييه حيييييديث عبييييياس الييييي ي كيييييان ين ييييير إليييييى موسيييييى بيييييين الحيييييين واآلخييييير غييييييدا وهيييييو يسيييييتمع بفميييييه و 
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وأرد  عبيييياس قييييائاًل ي بعييييد الشييييريت األول يوجييييد حقييييل الغييييام طولييييه حييييوالي متييييرين  ،ليؤكييييد علييييى صييييحة كالمييييه
ثيييييم بعيييييد ذلييييي  شيييييار  ترابيييييي تمييييير علييييييه دوريييييية فيييييي الصيييييباح  ،يتليييييو  شيييييريت شيييييائ  آخييييير مثيييييل األول ،ونصيييييف

تسيييييييير فيييييييي المقدمييييييية ميييييييع آالت مغناطيسيييييييية لكشيييييييف  ،وخمسييييييية عناصييييييير هندسييييييية ،والمسييييييياء مييييييين مجنيييييييزرتين
 األلغام إن وجدت، ل ل  علينا أن ننت ر حتى تقطع الدورية المسائية وبعدها سنعبر..

والجمييييييع ليييييم ييييييدركوا أن  ،أو عنصيييييري هندسييييية. أجابيييييه رشييييييد ماسيييييكًا القليييييم والورقييييية اي إذن يلزمنيييييا عنصييييير 
 از أول مئة متر داخل األراضي المحتلة.تكون مثل ه   الصعوبات في اجتي

علييييى الجانيييييب اآلخيييير مييييين الشيييييار   .ي هنيييياء أكثييييير ميييين هييييي ا انت ييييروا قليييييياًل أجيييياب عبييييياس مقاطعييييًا رشييييييد 
 ومن ثم شريت رابع.. ،يتبعه أيضًا حقل ألغام ،يوجد شريت ثالث 

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

وتييييابع عبيييياس ي وبعييييد ذليييي  علينييييا أن نجتيييياز سييييهاًل طييييوياًل حتييييى نصييييل إلييييى أول بيييييارة مييييوز بييييالقرب ميييين 
حييييييث  ،مسيييييتعمرة الحيييييدود القريبييييية حتيييييى نسيييييتطيع أن نبتعيييييد عييييين الكميييييائن المتواجيييييدة بيييييالقرب مييييين المسيييييتعمرة

لميييييزارعيهم أثنييييياء النهيييييار مييييين  وحمايييييية ،لهيييييم بالعيييييادة أن يضيييييعوا مثيييييل هييييي   الكميييييائن حفاظيييييًا عليييييى المسيييييتعمرة
 قصفنا..

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

 ي شو يا موسى شو المخرج تساءل أبو غيدا.

حكييييا  عبيييياس صييييحيت. لكيييين ميييي  مشييييكلة أجيييياب موسييييى  الليييييكييييل  ،هيييياي احنييييا مجتمعييييين !!ي أنييييا عييييار 
الجتييييييياز منيييييياطق  1965ميييييين الييييييدوريات منيييييي   بحنكتييييييه المعروفيييييية فييييييي اجتييييييياز الحييييييدود حيييييييث سيييييياعد العديييييييد 

 ،الخطيييير. وجهييييه يسييييبت فييييي بحيييييرة هادئيييية ال تكيييياد تن يييير إليييييه حتييييى تشييييعر باالرتييييياح لثقيييية هيييي ا الرجييييل بنفسييييه
 وهو يردد أمام أي عقبة بسيطة يا شباب،     بفرجها ف. ،وبابتسامته الدائمة

ونفييييتت ثغييييرة فييييي الشييييرطان  ،البداييييية»إن قييييص الشييييريت لييييي  مشييييكلة، نسييييتطيع أن نعبيييير أنييييا وعبيييياس فييييي 
وأن يكيييييييون معنيييييييا  ،وهييييييي ا ال يتجييييييياوز العشييييييير دقيييييييائق، ولكييييييين المهيييييييم أن ال يكيييييييون الشيييييييريت مفخخييييييياً  ،األربعييييييية

 عنصر هندسة النتزا  األلغام من الممرات الترابية وبعدها يتم العبور«

للجمييييييع  المحببييييية لمعيييييت عينيييييا أبيييييو غييييييدا والمجموعييييية كلهيييييا وموسيييييى يتحيييييدم بنبرتيييييه اليييييودودة وبابتسيييييامته
وكأنيييييه قيييييد أنقييييي  المجميييييو  مييييين ورطييييية أكييييييدة، أو عليييييى األقيييييل سيييييتتأجل الدوريييييية ليييييبعض الوقيييييت حييييييث سييييييتم 

 استطال  منطقة أخرى للعبور.

تيييييم اسيييييتدعاء »شاسيييييتري« وهيييييو مقاتيييييل مييييين قاعيييييدة أخيييييرى فيييييي )الزماليييييية( عييييين طرييييييق ضيييييابت العملييييييات 
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ردد بعييييض الوقييييت وهييييم يعرضييييون عليييييه االقتييييراح جمييييال. وقييييد أتييييى قبييييل أسييييبوعين ميييين دورة لييييه فييييي الصييييين. تيييي 
»فقيييييد تجعلنيييييا نجتييييياز حقيييييل األلغيييييام وتنت رنيييييا فيييييي العيييييودة أو نضيييييع مجموعييييية مييييين عنيييييدنا لحمايييييية الممييييير«... 

 مال  يا شاستري، أترغب في شيء.

لقييييد خجييييل شاسييييتري ميييين نفسييييه أن يفصييييت عيييين السييييبب اليييي ي جعلييييه يتييييردد، لقييييد غيييياب فييييي الصييييين لمييييدة 
إجييييازة عنييييدما عيييياد، هييييدى مازالييييت فييييي انت ييييار  فييييي عمييييان خطبهييييا قبييييل ثالثيييية شييييهور ولييييم يأخيييي   ،سييييتة شييييهور
وهيييا قيييد ميييرت سيييتة  ،ليييم يرهيييا سيييوى ميييرة واحيييدة عييين طرييييق الصيييدفة وهيييو فيييي طريقيييه إليييى المطيييار ،مييين سيييفر 

 64والحنييييييان منيييييي  أن غييييييادر بيييييييتهم سيييييينة  ءبالييييييدفيشييييييهور والوالييييييدة واخوتييييييه مييييييازالوا فييييييي الضييييييفة، لييييييم يشييييييعر 
مارء. ليييييم يسيييييتطع أن يتعييييير  عليييييى مخلوقييييية واحيييييدة هنييييياء حييييييث حييييي  بييييياالغتراب الشيييييديد، للعميييييل فيييييي اليييييدان

لحييييق بأخيييييه للعمييييل وقييييد كييييان هيييي ا متزوجييييًا ميييين فتيييياة دنماركييييية أنجبييييت لييييه ولييييدًا. هييييم شاسييييتري للييييدخول إلييييى 
غرفيييية نومييييه كييييي يحضيييين ابيييين أخيييييه ويالعبييييه، لكيييين الزوجيييية أوقفتييييه  نييييو نييييو نييييو ... ال يجييييوز أن توق ييييه ميييين 

 لينا أن ننتبه للطفل كي ال تتزعز  نفسيته من  الصغر.نومه، ع

 أجابته بلهجة انكليزية والغضب مرتسم على وجهها األجنبي وعيناها الزرقاوان..

لقييييد بلعهييييا شاسييييتري بمضييييض وفييييي اليييييوم التييييالي كييييان صيييياحيًا، اقتييييرب منييييه ليالعبييييه، منعتييييه الزوجيييية مييييرة 
 أخرى نو نو نو، علينا أن ال نعود  على الحمل.

بعيييييد فتيييييرة قليلييييية تيييييم احتفيييييال بعييييييد مييييييالد ابييييينهم األول، تكليييييم معيييييه شاسيييييتري وهيييييو فيييييي قفيييييص األلعييييياب و 
 باللغة العربية، فاعترضت أم الزوجة »كلمة بلهجة بالد ، انه دنماركي ولي  عربيًا«.

ولييييييم يسييييييتطع شاسيييييتري أن يييييييأتي بييييييأي حركيييييية،  ،لقيييييد مضييييييى علييييييى أخييييييه هنيييييياء أكثيييييير ميييييين سيييييبع سيييييينين
ووضييييييعته علييييييى  دانماركييييييياخيييييييه. وعنييييييد بييييييدء الحفييييييل أحضييييييرت والييييييدة الطفييييييل علمييييييًا حفاظييييييًا علييييييى مشيييييياعر أ

البييييياب، فميييييا كيييييان مييييين أخييييييه إال أن ركيييييب سييييييارته بسيييييرعة  وعييييياد بعيييييد سييييياعة  بعصيييييا طويلييييية، أطيييييول خمييييي  
ودخيييييل وشييييياربا  تهتيييييزان  ،وفيييييي طرفهيييييا العلييييم الفلسيييييطيني وثبتهيييييا بالبييييياب  ،ياليييييدنماركمييييرات مييييين عصيييييى العليييييم 

 :عليه للمرة األولى قائاًل للزوجة وألمها دليمن الغضب ال ي 

 تحملت الكثير منكم، ه ا أخي أواًل وأخيرًا، وه ا ابني أنا، انه فلسطيني، مفهوم..

بكييييت الزوجييييَة وصييييمتت أمهييييا وانتهييييى االحتفييييال علييييى هيييي   الشيييياكلة، وعيييياد شاسييييتري ميييين هنيييياء بعييييد أن 
 ساهم في تشكيل نواة التحاد عمال فلسطين قائاًل لهم:

واني البيييييد أن يكيييييون لنيييييا دور مباشييييير فيييييي الثيييييورة، عليييييى األقيييييل البيييييد أن نتيييييدرب عليييييى حميييييل السيييييالح ي أخيييي 
وهييييي ا أضيييييعف اإليميييييان. وغيييييادرهم إليييييى عميييييان حييييييث تعييييير  عليييييى هيييييدى فيييييي معسيييييكر للتيييييدريب جييييياءت ميييييع 
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 مجموعة أخرى من الفتيات مهنئة بالعيد.

اج  الييييي ي انتيييييابني، أهيييييو حيييييب »لقيييييد علقيييييت عينييييياي بعينيهيييييا ييييييا فسيييييفوري، وال أعييييير  ذلييييي  الشيييييعور المفييييي 
ة »كانييييت هييييدى  .الن ييييرة األولييييى أم الشييييعور بييييالقر  ميييين حييييياتي فييييي الييييدنمارء وفتياتهييييا اللييييواتي يحبييييبن بعلميييييّ

 مسؤولة اللجنة النسائية في جبل األشرفية كما عرفت الحقًا«.

ى أن وتعمقيييييت حييييييث بيييييدأت أتيييييردد عليييييى مقرهيييييا متييييي رعًا بكافييييية الحجييييي  إلييييي  ،... وهكييييي ا ابتيييييدأت معرفتنيييييا
بيييييدأنا نلتقيييييي فيييييي بيتهيييييا عنيييييد أمهيييييا فيييييي البييييييت، لقيييييد قضيييييي جمييييييع أفيييييراد العائلييييية ميييييا عيييييدا األم وابنتهيييييا وهيييييم 

 .67خارجون من القدس سنة 

ي »هييييل اتفقييييتم علييييى الييييزواج يييييا شاسييييتري« سييييأله الفسييييفوري وهييييو يعتييييدل فييييي اضييييطجاعه بعييييد أن خييييدرت 
وافييييق شاسييييتري بييييأن يييييدخل  نغييييادروا بعييييد أحيييييث الجميييييع قييييد  ،السيييياعة تكيييياد تشييييير إلييييى الثانييييية عشييييرة .يييييد 

وميييييين بعييييييدها يأخيييييي   اجييييييازة طويليييييية لشييييييهر بشييييييرط »أجيييييياب  ،معهييييييم الدورييييييية كامليييييية ولييييييي  فقييييييت إلييييييى الحييييييدود 
 شاستري ضاحكًا وهو يود  الخارجين من المغارة باقيًا مع الفسفوري وحد  في المغارة.

عليييييى األكثييييير كيييييل شيييييهر. وهيييييا قيييييد  ي نعيييييم ييييييا أ  اتفقنيييييا بعيييييد سيييييتة شيييييهور أن ييييييتم اليييييزواج عليييييى أن نلتقيييييي
مييييرت تسييييعة شييييهور ولييييم أرهييييا سييييوى مييييرة واحييييدة مييييع رسييييالتين تبادلناهييييا وأنييييا فييييي الصييييين ي أرجييييو أن أعييييود ميييين 

 الدورية سالمًا وسأذهب مباشرة في اإلجازة.

 ي للزواج طبعًا، أجابه الفسفوري وهو يهم بالنوم.

 ي نعم، حرام علينا يا خي 

أول مييين دخييييل المغيييارة التييييي ينييييام بهيييا عييييدنان والفسيييفوري بعييييد أن لحيييق بهييييم عميييير  كالعيييادة كييييان أبيييو كنعييييان  
عنييييد انتهائييييه ميييين نوبيييية الحراسييييية »اصييييحوا ي اصييييحوا العمييييى شييييو بتنييييياموا، الحقييييين تنيييياموا النوميييية االخيييييرة، فقيييييت  

ونييييييتقلعت    ، ثالثييييييين سيييييياعة وتكييييييون صييييييورتكم علييييييى الحيطييييييان ي قومييييييوا نشييييييرب خييييييريم )االسييييييم الحركييييييي للشيييييياي( 
 المرح )مشيرًا ب ل  إلى الوجبة شبه اليومية من الجبنة والزيتون والزعتر(.. الثالثي  

 ي مال  صبحت تزعق مثل البوم يا ن ير الشؤم ي

وأشييييعة الشييييم  ترمييييي بنورهييييا علييييى أرضييييية المغييييارة وعلييييى جييييزء  ،أجابييييه الفسييييفوري وهييييو يهييييم ميييين النييييوم
 من بطانيات الشباب.

وبييييدأ يحييييدثهم بصييييوت متقطييييع ميييين  ،ميييين عشييييرة دقييييائقنهييييض الجميييييع وجهييييز أبييييو كنعييييان الفطييييور بأقييييل 
 الضح  »قبل فترة استطلعنا المنطقة قرب المشرو .

 ي »لقد استطلعت تل  المنطقة مع أبو غيدا قبل أسبو « أجابه الفسفوري.
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ي ال، ليسييييت نفيييي  المنطقيييية بييييل تحتهييييا بييييالقرب ميييين جسيييير الشيييييخ حسييييين. »أرد  أبييييو كنعييييان« المهييييم ال 
 فسفوري يرحم والدي  أحسن ما ان  كل شيء.تقاطعني يا 

كيييييان عمييييير وعيييييدنان قيييييد جلسيييييا عليييييى طاولييييية صيييييندوم الييييي خيرة والنعييييياس بييييياد عليييييى وجيييييوههم وشيييييعورهم 
فييييارق وتعبئتييييه ميييين العييييين تحتيييياج ألكثيييير ميييين  "الجييييركن"واسييييتعدوا لألكييييل بييييدون أو يغسييييلوا وجييييوههم.  ،منفوشيييية

 نصف ساعة، نا ي  عن صعود سفت الجبل إلى المغارة.

ي المهيييييم بيييييدأنا باالسيييييتطال  وفيييييي الييييييوم التيييييالي أخبرنيييييا أبيييييو غييييييدا ليييييدعمنا بأربعييييية عناصييييير مييييين القاعيييييدة، 
وهكيييي ا أصييييبحنا سييييتة »قييييال أبييييو كنعييييان متابعييييًا حديثييييه« هيييي   الدورييييية مهمتهييييا تفقييييد الطريييييق الترابييييي فييييي تليييي  

 كانوا أربعة وفتاتين. ،المنطقة مشيرًا بيد  إلى جهة العدو

 لها الفسفوري بعد أن أصبت بينهم مودة ظاهرة رغم خال  الطبا .ي بّل  الخرط ي قا

»ميييي  مصييييدم، اسييييأل الشييييباب يييييا فسييييفوري« قالهييييا أبييييو كنعييييان واالبتسييييامة تكيييياد تنعييييدم علييييى شييييفتيه بعييييد 
عليييييييى كيييييييل حيييييييال صيييييييدم أو ال تصيييييييدم هييييييي   مشيييييييكلت ، وليسيييييييت  .هييييييي   المالح ييييييية الجافييييييية مييييييين الفسيييييييفوري 

 مشكلتي.

ه عيييييدنان وهيييييو ين ييييير إليييييى أبيييييو كنعيييييان مؤييييييدًا وجهييييية ن ييييير  را بيييييًا فيييييي ي ال تقاطعيييييه ييييييا فسيييييفوري »أجابييييي 
اسيييييتمرار الحيييييديث وهيييييم ييييييأكلون بهيييييدوء مسيييييتمتعين بروايييييية »جييييييم  بونيييييد« كميييييا لقبيييييه عيييييدنان عنيييييدما رآ  ألول 

 مرة. دعه يكمل حديثه

 ابتسم أبو كنعان لعدنان وتابع حديثه

ليهييييا، وكانييييت الخطيييية تقضييييي بييييأن نبقييييى ي لقييييد قييييررت أن أقييييف مباشييييرة مقابييييل الفتيييياة كييييي أطلييييق النييييار ع
مسيييييتلقين عليييييى الرابيييييية التيييييي تطيييييل عليييييى فتحييييية الشيييييار  التيييييي سييييييمروا منهيييييا وعنيييييدما ي هييييير السيييييتة جنيييييود لنيييييا 
نطلييييق النييييار نحيييين فييييي نفيييي  اللح يييية. كييييل واحييييد علييييى الجنييييدي اليييي ي أمامييييه، وذليييي  بعييييد أن نسييييمع اإلشييييارة 

 من قائد الدورية.

جابييييه عميييير وهييييو يفييييرء يديييييه ميييين آثييييار الزعتيييير ناسيييييًا أن يحمييييد ف ي أييييينعم، جييييود جييييود يييييا أبييييو كنعييييان »أ
وأخييييييي  عيييييييدنان وضيييييييعية مختلفييييييية فيييييييي جلسيييييييته وهيييييييو يضيييييييم قدمييييييييه بيدييييييييه  .كعادتيييييييه ليتيييييييابع سيييييييما  الكيييييييالم

وعينييييييا  جاح تييييييان نيييييياظرًا إلييييييى أبييييييو كنعييييييان الجييييييال  علييييييى صييييييندوم الخشييييييب  ،وذقنييييييه ميييييينحن   ،المتشييييييابكتين
 قبالته.

ة الثامنييييييية صيييييييباحًا، رأينيييييييا الدوريييييييية اإلسيييييييرائيلية، الكيييييييل أخييييييي  وضيييييييع »المهيييييييم ييييييييا شيييييييباب، عنيييييييد السييييييياع
أنيييييا  .ووضيييييعنا مفتييييياح األميييييان عليييييى السيييييريع بعيييييد أن عبأنيييييا السيييييالح وبيييييدأنا باالنت يييييار ،االسيييييتعداد، وانبطحنيييييا
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كييييان دوري الثالييييث، وكنييييت أعيييير  قبييييل يييييوم بييييأن الفتيييياتين تسيييييران فييييي الدورييييية رقييييم ثالثيييية ورقييييم أربعيييية. »شييييو 
 خوش عيني خوش، طولها طول الحور شعراتها مثل ابصر شو. بنت يا شباب«

ويحيييييرء اليسيييييرى مترافقييييية ميييييع  ،وأبيييييو كنعيييييان يرفيييييع ييييييد  اليمنيييييى ،وبيييييدأ الثالثييييية باالبتسيييييام والقهقهييييية أحيانييييياً 
 حركة عينيه الزرقاوين.

 ي وبعدين شو صار.

وصييييدقوا يييييا شييييباب انقطييييع نفسييييي. يييييا أخييييي قييييريبين كثييييير وهيييي   ثيييياني مييييرة أنييييزل  .ي بعييييدين اقتربييييوا كثيييييراً 
فيهييييا دورييييية، عنييييدما أصييييبت الجميييييع فييييي المرمييييى ابتييييدأ اليييي ي علييييى يمينييييي بييييإطالم النييييار، وقييييد فوجئنييييا جميعييييًا 
وبييييدأ الجميييييع بالرماييييية متجيييياوزين بيييي ل  أميييير قائييييد الدورييييية بييييأن ال نطلييييق النييييار إال بعييييد سييييما  ثييييالم صييييفرات 

اليييييية منيييييه. أفرغنيييييا كيييييل مخيييييازن البنيييييادم وبيييييدأ الشيييييباب بيييييالركض إليييييى عبيييييارة قريبييييية للحمايييييية مييييين قييييي ائف متت
الييييدبابات التييييي بييييدأت بييييالرمي مباشييييرة علييييى مكييييان إطييييالم النييييار. وهنييييا تيييي كر الفسييييفوري مييييا حصييييل لهييييم قبييييل 

بيييييو كنعيييييان وكانيييييت تلييييي  أول تجربييييية ليييييه فيييييي سيييييما  قييييي ائف العيييييدو. وقيييييد بيييييدأ أ ،أسيييييبو  عنيييييدما قييييي فتهم الدبابييييية
يييييتكلم وكأنييييه داخييييل المعركيييية مشيييييرًا بيييييد  اليمنييييى لكي ييييية انطييييالم ق يفيييية الييييدبابات، وقييييد نسييييي نفسييييه حتييييى كيييياد 

 أن يدخل إصبعه في عين عمر الجال  بالقرب منه. فتابع حديثه.

ي أنييييا كانييييت وضييييعية جلسييييتي محمييييية جييييدًا وكأنهييييا خنييييدم، ففضييييلت أن أبقييييى بييييه كييييي أرى كيييييف سييييتأتي 
  القتلييييى ميييين أر  المعركيييية. توقفييييت الييييدبابات عيييين الرماييييية فرأيييييت أول جنييييدي ييييينهض ميييين المجنييييزرات لتأخيييي 

 .فقليييييت بقيييييي خمسييييية قتليييييى ،األر  وقيييييد غطيييييى شيييييجر القصييييييب نصيييييفه األسيييييفل، فليييييم أر إال نصيييييفه األعليييييى
ن يقفيييييون أيضييييييًا يوميييييا هيييييي إال ثييييييوان حتيييييى كييييييان الثييييياني ييييييينهض، ثيييييم ميييييرت لح ييييييات و ذا باألربعييييية المنبطحيييييي 

مسيييييييرتها، ضييييييح  الفسييييييفوري وعييييييدنان وعميييييير بعييييييد أن انقطييييييع نفسييييييهم بعييييييض الوقييييييت وهييييييم  وتتييييييابع الدورييييييية
 يستمعون إلى إطالم النار متشوقين لمعرفة نتائ  المعركة. فقاطعهم أبو كنعان قائاًل.

ي أواًل ثبيييت ليييي بأنيييه ال يوجيييد أيييية فتييياة فيييي الدوريييية، ليييم أر ذلييي  الشيييعر الييي ي رأيتيييه قبيييل ييييوم أثنييياء دوريييية 
م علييييى الفييييور زحفييييت المسييييافة التييييي تفصييييلني عيييين العبييييارة ودخلييييت فبييييادرني أحييييدهم ي تصييييورنا االسييييتطال ، ثيييي 

 أن  جرحت يا أبو كنعان وين كاين 

وكانيييييت األصيييييوات تصيييييل إليييييى أذنيييييي مييييين طييييير  العبيييييارة ومييييين سيييييطحها ذاء يقيييييول ي آ  لقيييييد أصيييييبته فيييييي 
شييييرة فييييي رأسييييه ازداد ضييييح  بطنييييه مباشييييرة.. قفييييز متيييير ونييييزل إلييييى األر  واآلخيييير يقييييول ي ال، أنييييا اصييييبته مبا
 الشباب أكثر فأكثر اآلن بعد أن تبين لهم نتيجة المعركة وتابع أبو كنعان قائاًل.

ي الحقيقييييية فقييييييت كيييييان يعرفهييييييا قائيييييد الدورييييييية، لقييييييد أدرء بأننيييييا لييييييم نقتيييييل وال صييييييوص، لقيييييد أخطييييييأ المقاتييييييل 
نيييه سيييمع سيييتة وليييي  ثالثييية الييي ي عليييى يمينيييي وليييم يتمالييي  نفسيييه عنيييدما رأى الجنيييود أماميييه مباشيييرة وتصيييور بأ



51 
 

صييييفرات كمييييا قييييال الحقييييًا وهيييي ا مييييا أدى إلييييى فشييييل الدورييييية حيييييث انييييبطت الجميييييع قبييييل بييييدء الرماييييية، أو حتييييى 
 لم تتت لنا فرصة التسديد المباشر إلى المرمى.

بييييدت قرييييية الشييييونة ومزارعوهييييا غييييير عادييييية الختفيييياء أحييييد عشيييير شييييابًا لييييم يتييييرددوا علييييى المقهييييى أو يتجولييييوا  
 ، لقييييد جيييياءهم األميييير ميييين غرفيييية العمليييييات بالتوجييييه فييييورًا إلييييى أقييييرب نقطيييية تجمييييع اسييييتعدادًا للعبييييور،  فييييي الشييييوار 

كيييل شيييييء اصييييبت جيييياهزًا اآلن. أميييير أبييييو غيييييدا كييييل ثالثييية أن يتوجهييييوا منفييييردين إلييييى البيييييارة القريبيييية ميييين العدسييييية  
 في نقطة تجمع  ال تبعد مئتين متر عن نهر الشريعة )األردن(.. عن الحدود. 

ليييم يكييين  يييياب أبيييو غييييدا عبثيييًا طيييوال فتييييرة  .اتخييي ت إجيييراءات  واسيييعة  فيييي منطقييية القليعيييات والزمالييييية لقيييد 
االسيييييييتطال ، كيييييييان يجيييييييري االتصيييييييال ميييييييع ثيييييييالم مجموعيييييييات سيييييييتقوم باقتحيييييييام مواقيييييييع حدوديييييييية بعييييييييدة عييييييين 

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

سييييياروا كيييييل ثالثييييية مييييييع بعيييييض بفيييييارم سيييييياعتين مييييين الوقيييييت، التعليميييييات مشييييييددة، »ابقيييييوا داخيييييل الشييييييجر 
 .«عيييييين أي شيييييييء االردنييييييي إييييييياكم ومراقبييييييات العييييييدو، ال تتكلمييييييوا مييييييع المييييييزارعين، ال تخبييييييروا جنييييييود الجييييييي 

 وكان في انت ارهم في المكان المحدد عباس وموسى قائدا االستطال . ،وصلوا جميعاً 

تفقييييد أغراضييييه يييييا شييييباب، هييييل نسييييينا شيييييئًا فييييي الشييييونة  تسيييياءل أبييييو غيييييدا وهييييو ين يييير إلييييى »كييييل واحييييد ي
صييييواعق الصييييواريخ جيييياهزة  نعييييم جيييياهزة الخريطيييية ي المقييييص ي المسييييامير ي سيييياعات  ،كييييل واحييييد ميييين المجموعيييية

 التوقيت ي القنابل«..

خصيييير  وذاء  ومضييييى أبييييو غيييييدا متفقييييدًا كييييل هيييي   األشييييياء مشيييييرًا لهيييي ا بييييأن يضييييبت وضييييع الجعبيييية علييييى
 شادًا على يديه »شد حيل  يا عمر« لقد بقي ساعة من الوقت.

أميييييير  :«وموسييييييى يقودنييييييا إلييييييى المكييييييان اليييييي ي اسييييييتطلعو  ،اآلن عبيييييياس وعييييييدنان تحركييييييا لقييييييص الشييييييريت»ي 
نكييييييون علييييييى طيييييير  أن  علينييييييا السيييييياعة الخامسيييييية بالضييييييبت» ،أبييييييو غيييييييدا وهييييييو يعطييييييي المقييييييص »لعييييييدنان«

 الماء«.

ا الحميييييراء مخترقييييية ورم األشيييييجار مييييييع غييييييوم ملونييييية  سيييييبحت فييييييوم رؤوس كانيييييت الشيييييم  ترسيييييل أشييييييعته
لييييم يييييتكلم أحييييد  ،الجبييييال العالييييية، والشييييباب يضييييطجعون علييييى الحشييييي  البييييارد، كييييل يسييييبت فييييي بحيييير أحالمييييه

اآلخييييير. الجمييييييع يجلييييي  صيييييامتًا مترقبيييييًا تلييييي  السييييياعة المتبقيييييية ليواجهيييييوا بعيييييدها مصييييييرًا مجهيييييواًل ال أحيييييد  ميييييع
 ،والقيييييواذ  ،. أميييييامهم عشيييير سييييياعات متواصييييلة مييييين السييييير محمليييييين بالصييييواريخ الثقيليييييةيعيييير  نتائجيييييه مقييييدماً 

وغيرهييييييييا ميييييييين المعييييييييدات مختييييييييرقين حييييييييواجز متعييييييييددة، مييييييييارين بييييييييالقرب ميييييييين  ،واألسييييييييلحة الفردييييييييية ،والقنابييييييييل
 المستعمرات المحاطِة بالكمائن وحقول األلغام.
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لقييييد أدرء الجميييييع بييييأن نسييييبة النجيييياة قليليييية ومييييع هيييي ا لييييم يجييييرؤ أحييييد علييييى البييييوح بيييي ل . حتييييى أبييييو كنعييييان 
فقييييييت رائحيييييية البيييييييارات المعييييييرو  بمرحييييييه فييييييي مواجهيييييية المييييييوت، والمصيييييياعب القاتلييييييِة لييييييم ينييييييب  ببنييييييت شييييييفه. 

تسييييرح وتمييييرح والشييييعا  األحميييير لشييييم  المغيييييب تنييييير وجييييه هيييي ا للح ييييات وتنييييير وجييييه ذاء للح ييييات أخييييرى 
نهائييييييية للشييييييباب كييييييي تحييييييتفظ بهييييييم فييييييي دفئهييييييا األبييييييدي. اقتربييييييت السيييييياعة ميييييين  ت كاريييييييه وكأنهييييييا تأخيييييي  صييييييوراً 

 نهايتها، ولم يقطعها سوى صوت أبو غيدا.

عليييييى ف، المسيييييافة بييييين الواحيييييد واآلخييييير عشييييرة أمتيييييار، سييييييروا بهيييييدوء  »انهضييييوا ييييييا أخيييييوان خلينييييا نتوكيييييل
 إخواني، رامي الدكتريو  آخر واحد، موسى توكل على ف، خلينا نصل بكّير إخواني«..

وسييييييار الجميييييييع كمييييييا هييييييو مرسييييييوم لهييييييم إلييييييى أن وصييييييلوا إلييييييى ضييييييجي  الميييييييا  الهييييييادرة فييييييي نهيييييير األردن ي 
ارها مييييين المرتفعيييييات القريبييييية مييييين الجيييييوالن ي قصيييييفت إحيييييدى الطيييييائرات الشيييييريعة ي كانيييييت المييييييا  قويييييية فيييييي انحيييييد 

اإلسييييرائيلية أحيييييد السييييدود فيييييي اليييييتالل فييييازدادت سيييييرعة المييييييا  بشييييكل مضييييياعف وأغرقيييييت الكثييييير مييييين البسييييياتين 
المجيييييياورة بالمييييييياء، حارميييييية الفالحيييييييين مييييييين االسييييييتفادة مييييييين الموسييييييم وخصوصيييييييًا بييييييييارات قرييييييية العدسيييييييية وميييييييا 

 جاورها.

يب القرييييب مييين النهييير »المييياء صيييعبة الييييوم ييييا أبيييو غييييدا« كيييان عبييياس وعيييدن ان فيييي االنت يييار فيييي القصيييّ
علينييييا االنتبييييا  كثيييييرًا فييييي العبييييور. كييييل ثالثيييية يعبييييرون متشييييابكي  ...قالهييييا عبيييياس وهييييو يقتييييرب ميييين أبييييو غيييييدا

 األيييييدي وبتعيييياك  ميييين هيييي   المخاضيييية »مشيييييرًا بيييييد  إلييييى منطقيييية ميييين الميييياء تبعييييد قلييييياًل عيييين المنحييييدر الحيييياد 
ارة يبييييدو أن  .لتسيييياقت الميييييا « لقييييد تييييم كييييل شيييييء بشييييكل جيييييد، لييييم نحييييت  إلييييى قييييص أي شييييريت، لقييييد وجييييدنا عبييييّ

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

ي خيييييير إنشييييياء ف، هييييي   وفيييييرت علينيييييا أكثييييير مييييين سييييياعة مييييين الوقيييييت، أسييييير  أخيييييوي عبييييياس، عليييييى األقيييييل 
 اآلخر عند غروب الشم .يجب أن نكون في الجانب 

تحرسيييييهم بييييياقي المجموعييييية  ،دخيييييل عبييييياس وأبيييييو غييييييدا وعمييييير، متشيييييابكي األييييييدي ومتعاكسيييييي االتجاهيييييات 
فييييي العبييييور؛ عبيييياس غطيييي  ثييييالم مييييرات فييييي الميييياء، ظيييين الييييبعض أن نقطيييية العبييييور صييييعبة ولييييم يفهييييم هيييي   

يييييدخل الجنيييية طيييياهرًا إذا الحركيييية سييييوى زميلييييه ورفيقيييية فييييي حييييياة العمييييل وحييييياة الكفيييياح ي موسييييى ي انييييه يتطهيييير ل
 وافا  الموت ال سمت ف على حين غرة.

تبعييييييتهم مجموعيييييية أخييييييرى ي الفسييييييفوري، رشيييييييد، وشاسييييييتري، متبعييييييين نفيييييي  الطريقيييييية فييييييي العبييييييور. الميييييييا  
المييييييا  تغمييييير الشيييييباب حتيييييى الخصييييير وبشيييييدة اسيييييتطاعا  ،بييييياردة، بييييياردة جيييييدًا لكييييين الحيييييرارة دافئييييية فيييييي القليييييوب 

المتتالييييية، ميييين المنحييييدر الجبلييييي أمييييامهم والحجييييارة تتييييدحرج ميييين تحييييت أقييييدامهم الصييييمود أمييييام موجييييات الميييياء 
يختيييييل رشييييييد فيييييي مشييييييته ويكييييياد يقيييييع، لكييييين ييييييد شاسيييييتري قويييييية مشيييييدودة »شيييييدوا الطيييييوم، شيييييدوا  .فيييييي العبيييييور
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لفيييييوم« وتيييييابع اآلخيييييرون العبيييييور بتبييييياطؤ شيييييديد،  يرتفيييييع  سيييييالح الثيييييورة بأييييييدي راسيييييي أحميييييل الطيييييوم ي كيييييل ميييييا
خ عليييييى ظهيييييورهم ومخيييييازن أسيييييلحتهم الفرديييييية والقنابيييييل اليدويييييية تتوسيييييت خصيييييرهم، يرفعونهيييييا محمليييييين بالصيييييواري

أثنييييياء العبيييييور كيييييي ال يصيييييلها المييييياء بكثيييييرة. انتشييييير الجمييييييع عليييييى األر  الحبيبييييية شيييييجيرات القصييييييب تقرقيييييع 
سيييييعة هنييييا وهنيييياء، وخريييييير الميييييا  يعييييز  لحنيييييًا روتينيييييًا جمييييياًل وصييييياخبًا كالضييييربات القوييييية فيييييي السيييينفونية التا

الجمييييييع يتحيييييرء  .حتيييييى المييييييا  كانيييييت مياهيييييًا أخيييييرى الييييييوم، تيييييتالطم لتنشيييييد نشييييييد سيييييعادة .للسيييييعادة البتهوفنيييييية
ويييييييينهض مشيييييييحونًا بطاقييييييية قصيييييييوى مييييييين  ،والفسيييييييفوري منبطحيييييييًا يليييييييثم الثيييييييرى، ميييييييرة، ميييييييرتين، ثالثييييييية ،ببطييييييي 

لعبييييور، خائفييييًا ميييين ويتييييدحرج مييييرات عييييدة فييييي ا ،الشييييجاعة التييييي اهتييييزت قلييييياًل وهييييو يعبيييير النهيييير للمييييرة األولييييى
الغييييييرم وهييييييو ال يجيييييييد السييييييباحة.. »السييييييباحة والحييييييب وحييييييرب الشييييييعب ال يمكيييييين أجادتهييييييا إال فييييييي الممارسيييييية« 

 تمتم الفسفوري في نفسه وهو يعبر النهر بسالم..

يب كثيفييييية جيييييدًا. فليييييوال صيييييوت وقيييييع األقيييييدام وأصيييييوات ارتطيييييام األجسيييييام بالشيييييجيرات لكيييييان  منطقييييية القصيييييّ
وتيييييارة  ،تيييييارة تكيييييون عليييييى مسيييييتوى األر   .الخيييييت المنيييييت م لعناصييييير الدورييييييةمييييين الصيييييعب المحاف ييييية عليييييى 

تهييييبت ليغميييييرء الميييياء إليييييى النصيييييف، ثييييم تصيييييعد ليضيييييرب  نتييييوء قيييييرب العييييين، تبعيييييد  قليييييياًل لتهييييبت ميييييرة أخيييييرى 
ونتيييييوء الشييييييجيرات يييييييرتطم فييييييي قييييييدم .. عشيييييير دقييييييائق صييييييعبة جعلييييييت العييييييرم يتصييييييبب ميييييين الجميييييييع إلييييييى أن 

ارة زحييييييف الجمييييييع متجييييياوزين األسييييييالء األربعييييية وحقييييييول ائكة.. وميييييين العبيييييّ وصيييييلوا إليييييى حييييييائت األسيييييالء الشييييي 
 األلغام والشار ، صدفة جميلة ساعدتهم على العبور.

ي )أ  أبيييييو غييييييدا انيييييي أرى ضيييييوءًا أحمييييير هنييييياء، ان ييييير( قالهيييييا الفسيييييفوري هامسيييييًا وهيييييو يقتيييييرب مييييين أبيييييو 
هيييييي   األضييييييواء فييييييي معسييييييكرات غيييييييدا حانيييييييًا ظهيييييير  كبيييييياقي عناصيييييير الدورييييييية.. لقييييييد تييييييدرب الفسييييييفوري علييييييى 

 التدريب »ربما يكون كمينًا يا أبو غيدا«.

وابييييييق معييييييه حتييييييى تجتيييييياز  هي اآلن أمامنييييييا هيييييي   الفسييييييحة القليليييييية، أخبيييييير أبييييييو كنعييييييان بييييييأن يجهييييييز رشاشيييييي 
 الدورية السهل وبعدها تلحق بنا. ال تطلقوا النار إاّل إذا بادروا هم ي مفهوم ي 

 »حاضر أ  أبو غيدا«.

اميييييه عليييييى بعيييييد خمسيييييين متيييييرًا ي هييييير منهيييييا ضيييييوء أحمييييير خافيييييت، المسيييييت ييييييد الفسيييييفوري كتلييييية سيييييوداء أم
 الق يفة إذا سمع أول طلقة من الكمين. :أمان األربي جي وأخ  وضع االستعداد 

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

عمييير وهيييو يقيييول ليييه ييييا صيييديقي  هييي   اللح يييات تمتيييد عيييادة طيييوياًل رغيييم قصيييرها.. ال يعييير  لمييياذا تييي كر
ي ال اسييييييييتطيع أن أنسييييييييى تليييييييي  اللح يييييييية مطلقييييييييًا.. ودعتنييييييييي وهييييييييي تبكييييييييي، شييييييييعرت بييييييييد ء األر  وحنانهييييييييا 

أقيييييييف بيييييييين قيييييييوتين تتجييييييياذبني إليييييييى أن  ،جنينيييييييًا هالمييييييييًا ميييييييثقاًل بسيييييييكر عمييييييييق فأعيييييييادتنيبضيييييييمتها اللطيفييييييية، 
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وانييييا فييييي شييييبه حمييييى تجتيييياحني البتعييييادي عيييين حبييييي الوحيييييد اليييي ي قييييدم لييييي  لألغييييوارصييييعدت سيييييارًة ووصييييلت 
 العزاء في غربتي القسرية في الكويت..

ي الحييييق الشييييباب يييييال.. دينيييي ، رح نضييييييعهم ي هميييي  أبييييو كنعييييان وهييييو ييييييدفع بالفسييييفوري إلييييى األمييييام بعيييييد 
 أن كاد يختفي شبت آخر عناصر الدورية.

مجموعييييية كالعصيييييافير الطيييييائرة تجتييييياز السيييييهل الواسيييييع الممتيييييد بييييالرغم مييييين وزن الصيييييواريخ الثقيلييييية كانيييييت ال
الغييييييوم تتيييييراكض معهيييييم  .وبيييييالمرور بالمسيييييتعمرات تيييييارة أخيييييرى  ،حتيييييى بحييييييرة طبرييييييا عبييييير بييييييارات الميييييوز تيييييارة

الكيبوتسييييييات والمسييييييتعمرات لييييييم تغييييييير تجاعيييييييد  .أيضييييييًا لييييييتلفهم بضييييييبابها، لتعيييييييدهم إلييييييى انسييييييانيتهم المهيييييياجرة
يعيييير  كييييل »تلييييم« وحيييياكورة، وبيييييارة ميييين هيييي   وبيييييارة ميييين تليييي   كييييان يسييييير أمييييام  األر  وانحناءاتهييييا. عبيييياس

الدورييييية متيييينقاًل بييييين أغصييييان االشييييجار مبتعييييدًا يمينييييًا ومقتربييييًا يسييييارًا وكأنييييه يسييييير فييييي الشييييونة الشييييمالية، عارفييييًا 
 بكل مداخلها ومخارجها..

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

فيجيبيييييه وهيييييو يلهيييييث: »خلينيييييا نأخييييي   .أبيييييو غييييييدا يتلفيييييت إليييييى اليييييوراء »شيييييد حيلييييي  أبيييييو كنعيييييان، وصيييييلنا«
 استراحة يا أخي، ما عدت أقدر أمشي« »م  وقتو هلقيت، اصبر«.

وفجييييأة شييييع نييييور قييييوي قادمييييًا ميييين سييييمخ تليييي  القرييييية الفلسييييطينية القريبيييية ميييين البحيييييرة والتييييي ال تبعييييد سييييوى 
لقييييد كييييان النييييور مفاجئييييًا للجميييييع، وبلح يييية اختفييييى كييييل عناصيييير الدورييييية فييييي  ،رات ميييين الحييييدود بضييييع كيلييييو متيييي 

طريقيييية م هليييية. قسييييم أخيييي  وضييييع االنبطيييياح وقسييييم تييييوارى فييييي البيييييارات المجيييياورة، وبقييييي الشييييعا  وحييييد  يختييييرم 
قيييييد أبقيييييا  أكثييييير مييييين دقيقييييية عليييييى نفييييي  خيييييت مسيييييار الدوريييييية متشيييييككًا  رالبروجكتيييييو ال يييييالم. البيييييد أن حيييييارس 

انيييييه كميييييين مفييييياج  لدوريييييية سييييييارة   نفسيييييه »هيييييل كيييييان هنالييييي  أشيييييباح أم أن عينييييييه ليييييم تعيييييد تصيييييلحان للييييييل«ب
تضييييييء المنطقييييية كيييييل بضيييييعة دقيييييائق خوفيييييًا مييييين تسيييييرب »المخيييييربين« بيييييالرغم مييييين احتياطييييياتهم المشيييييددة عليييييى 

 كون تالحييييدود. انهييييا سيييينة تصيييياعد وتنييييامي العمييييل العسييييكري فييييي كييييل األر  المحتليييية. ال يعيييير  ميييين أييييين سيييي 
 الضربة التالية.

ي أحيييي  الفسييييفوري بالوحييييدة المخيفيييية حولييييه فييييي منطقيييية ال يعيييير  عنهييييا إال الحكايييييات. لكيييين هيييي ا الشييييعور 
فارقييييه عنييييدما سييييمع بحركيييية بييييالقرب منييييه حيييييث عيييياد رفاقييييه وتجمعييييوا مييييرة أخييييرى بعييييد خميييي  دقييييائق ميييين بييييدء 

ير بعيييييد أن اسيييييتراحوا بيييييدون وكيييييأنهم عليييييى موعيييييد دقييييييق بااللتقييييياء عليييييى نفييييي  الخيييييت ليتيييييابعوا المسييييي  ،المفاجيييييأة
 أمر ه   الدقائق القليلة.

اجتييييازت المجموعيييية الشييييار  اليييي ي يييييربت سييييمخ بمسييييتعمرة قريبيييية، ولكيييين المفاجييييآت تصيييير ان تأخيييي  دورهييييا 
فيييييرادي إليييييى الجهييييية األخيييييرى وقيييييد جييييياء اآلن دور نفيييييي مثيييييل هييييي   األوقيييييات، كيييييان اجتيييييياز الشيييييار  ييييييتم بشيييييكل ا
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دورييييييييات العيييييييدو تجتييييييياز الشيييييييار . لكييييييين قيطيييييييان  ألحيييييييدىرة عسيييييييكرية و ذ بسييييييييا ،الفسيييييييفوري الجتيييييييياز الشيييييييار 
»البيييييوت« عليييييق فيييييي الشيييييريت وأصيييييبحت قيييييدما  عليييييى الشيييييار  وجسيييييمه عليييييى الجانيييييب اآلخييييير والنيييييور الكاشيييييف 

 يتحرء بشكل نصف دائري على ظهر المجنزرة.

»األسييييير« كلمييييية لمعيييييت فيييييي ذهنيييييه وأسيييييرت تفكيييييير  كليييييه مانعييييية اييييييا  عييييين التفكيييييير حتيييييى وسيييييالحه بيييييين 
ديييييييه. فقييييييت صييييييوت األخمييييييص وهييييييو يييييييرتطم بيييييياألر  ذكيييييير  بالبندقييييييية واآلربييييييي جييييييي علييييييى ظهيييييير  ي لح ييييييات ي

وينتهيييييي كيييييل شييييييء.. لح يييييات، ثيييييوان قليلييييية، قليلييييية، كيييييان الصيييييوت هيييييادرًا للمجنيييييزرة وهيييييي تمييييير بيييييالقرب منيييييه 
لنييييار، علييييى بعييييد خطييييوات قليليييية. لييييم يسييييتطع الفسييييفوري أن ين يييير إليهييييا، ال يريييييد أن يراهييييا، ال يريييييد أن يطلييييق ا

 الهد  أصبت قريبًا..

ييييييت المهميييييية الصييييييعبة. لكيييييين  أربييييييع سيييييياعات ميييييين المسييييييير المتواصييييييل، لييييييم يعييييييد إال مسييييييافة قصيييييييرة وتينيجي
الفسيييييفوري ليييييم يعتقيييييد بيييييأن سيييييائق المجنيييييزرة ليييييم يييييير.. مييييياذا  مخيييييرب متسيييييلق  عليييييى الشيييييار  واجتييييياز كيييييل هييييي   

عييييييود سييييييريعًا إلييييييى معسييييييكر  ليييييييرقص الكمييييييائن والحييييييواجز  ال يمكيييييين .. يريييييييد أن ينهييييييي مهمتييييييه فييييييي الدورييييييية وي
ليييييم تصيييييل قيييييدم غريبييييية إليييييى تلييييي   .ويسيييييكر وينيييييام بارتيييييياح مبعيييييدًا عييييين نفسيييييه هييييياج  »المخيييييربين« ومتييييياعبهم

 المنطقة المشيكة والمحصنة بعد..

لييييم يعيييير  أحييييد كييييم ازدادت نبضييييات الفسييييفوري فييييي تليييي  اللح ييييات القاسييييية »انييييي خييييائف، خييييائف جييييدًا« 
شييييريت البييييوت للفسييييفوري وتابعييييت الدورييييية سيييييرها بعييييد أن ربييييت الفسييييفوري لقييييد مييييروا.. وعيييياد أبييييو غيييييدا وقييييص 

 القيطان بالشكل المناسب ليضمن سرعة الكلمة..

»إنييييييي تعبييييييان، تعبييييييان، أريييييييد أن أسييييييتريت، يييييييا الهييييييي متييييييى نصييييييل  الخييييييو  يزيييييييد ميييييين التعييييييب، أريييييييد أن 
 استريت، ما أجمل أن أجل  اآلن«..

عييييييب مضيييييين  شييييييديد، لقييييييد أحيييييي  بهييييييا وهييييييو يسييييييير مييييييع وراودت خيالييييييه لح ييييييات الراحيييييية الممتعيييييية بعييييييد ت
الدوريييييية. تعليييييم هييييي ا اليييييدرس فيييييي التيييييدريب، عنيييييدما تعطييييي  ضيييييع بحصييييية فيييييي فمييييي  ومصيييييها وعنيييييدما تتعيييييب 
تخيييييل نفسيييي  فييييي جلسيييية  ممتعيييية  وخرييييير الميييييا  حوليييي ، وفتاتيييي  الجميليييية تشييييرم قبالتيييي  والمائييييدة عييييامرة، فكيييير 

كييييييان الفسييييييفوري كييييييل هيييييي   الخييييييياالت.. كييييييان  أكثيييييير فييييييأكثر.. بأصيييييينا  األكييييييل، بطعييييييم كييييييل صيييييينف.. وهكيييييي ا
يرغيييييب أن يعيييييود لييييييدردش ميييييع أبيييييو كنعيييييان قليييييياًل حتيييييى ييييييرى حالتيييييه هكييييي ا.. لكييييين هييييي ا ممنيييييو ، نعيييييم ممنيييييو  

 دعني استمتع بتل  األضواء القادمة من هناء.

أصييييييبحت أنييييييوار سييييييمخ تسييييييطع أكثيييييير فييييييأكثر والمجموعيييييية تسييييييير باتجاههييييييا »هييييييا هييييييي سييييييمخ« المدينيييييية 
سييييمعت عنهييييا الكثييييير ميييين جارنييييا أبييييو العبييييد يحييييدثني كثيييييرًا عيييين بيتييييه فيهييييا وعيييين مهنتييييه، لييييم الفلسييييطينية التييييي 

ويعيييييود فيييييي  ،رة ي إليييييى بحييييييرة طبرييييييا ليصيييييطاد السيييييم  هنييييياءيييييي يعميييييل فيييييي الزراعييييية بيييييل كيييييان يييييي هب إليييييى البح
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 المساء حاماًل مونة البيت بعد أن يبيع الجزء األكبر منه على الشاط ..

وأعمييييدة بعيييييدة عييييين    ، العربييييية إال البيييييوت الطينييييية والبييييياقي تحييييول إلييييى بنايييييات فخميييية لييييم يبييييق ميييين معالمهييييا  
المبنيييييى القرييييييب الييييي ي يضييييي  بالموسييييييقى الصييييياخبة والصيييييرا ، لقيييييد عييييير  الفسيييييفوري بهييييي   الحفيييييالت وهيييييو يمييييير  
بيييييالقرب مييييين أماكنهيييييا فيييييي احيييييياء الزيتونييييية فيييييي بييييييروت. ليييييم يجيييييرؤ أن ييييييدخل تلييييي  األمييييياكن مطلقيييييًا. بيييييل كيييييان  

ن يييييييدخلها، ينييييييزل إلييييييى بيييييييروت وفييييييي جيبييييييه علييييييى األكثيييييير عشيييييير ليييييييرات.. ين يييييير إلييييييى التسييييييعيرَة و لييييييى  يخييييييا  أ 
فيرضيييييي عاطفتيييييه الجياشييييية بالتحيييييديق بصيييييور الراقصيييييات واألجسيييييام شيييييبه العاريييييية    ة الخارجيييييي   واجهيييييات المحيييييالت 
وجلسييييت  يجليييي  قلييييياًل حتييييى اقتربييييت منييييه    د ة تعهييييد زميلييييه أن يييييدفع التكيييياليف ودخييييل.. لييييم يكيييي د ويعييييود. مييييرة واحيييي 

 فورًا في حضنه، »ال تبق خجواًل يا جواد.. هنا مرقص وبار ي خ  راحت ، ال أحد يعرف  هنا...«. 

ومييييين أسيييييئلته السييييياذجة أدركيييييت الراقصييييية نادييييييا بأنيييييه زبيييييون جدييييييد.. لكييييين يبقيييييى أمثيييييال هيييييؤالء أنييييياس، لقيييييد 
أجييييييواء  بكييييييت ناديييييييا، وارتييييييه صييييييورتها مييييييع طفليهييييييا الصييييييغيرين. »ميييييين أييييييين سييييييأعي ، ال مجييييييال للعمييييييل فييييييي

وصييييدم جييييواد وكييييادت عينييييا  أن تيييييدمعا، والييييرقص يضيييي  فييييي القاعييييية  .بيييييروت بييييدون أن تييييدفع الفتيييياة اليييييثمن«
 و لى الطابق األعلى يصعد وينزل الزبائن.

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

ال يوجييييد ميييين أمثييييال هييييؤالء فييييي هيييي ا خرجييييوا ومازالييييت عينييييا ناديييييا عالقيييية بالبيييياب وكأنهييييا تتسيييياءل »أمييييا ز 
 العالم«  

اآلن تيييييي كر الفسييييييفوري عينييييييي ناديييييييا، تيييييي كر وقييييييع أقييييييدام الراقصييييييين، تيييييي كر تليييييي  الضييييييحكات المصييييييطنعة 
 .هييييؤالء النيييياس ايحياهيييي الشييييباب، تيييي كر صييييديقه وناديييييا وحييييياة الرقيييييق األبيييييض التييييي  إلغييييراءميييين هيييي   أو تليييي  

 سًا في المقدمة.ومازال سابحًا في ه   األحالم إلى أن سمع هم

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

لقيييييد سيييييقت عبييييياس فيييييي ممييييير مييييين القييييياذورات يبيييييدو أنيييييه يصيييييل إليييييى البحييييييرة. ليييييم يييييير موسيييييى إال اليييييرأس 
واليييييدين مييييرتفعتين تحيييياوالن عبثييييًا اإلمسيييياء بشيييييء ليقيييييه الغييييرم المحتييييوم.. وبسييييرعة ربييييت موسييييى »الكييييواي « 

 بالتعاون مع عمر ورشيد انتشال عباس من موت مؤكد.واستطا  

ليييييم يتسيييييع الوقيييييت لتبيييييادل التهييييياني إذ أن ضيييييرورات تقتضيييييي باإلسيييييرا  فيييييي اجتيييييياز تلييييي  البقعييييية المكشيييييوفة  
 والمنارة للوصول إلى المكان الم لم ليتمكن عباس من »عصر« ثيابه المبللة بالقاذورات والماء. 

ت طبريييييييا عليييييييهم ببريقهييييييا الجيييييي اب وباسييييييتلقائها علييييييى سييييييفت صييييييعدت المجموعيييييية الرابييييييية الصييييييغيرة فأطليييييي 
الجبييييييل كييييييالجوهرة تبتسييييييم للرييييييياح النقييييييية القادميييييية ميييييين الشييييييرم، تمايييييييل خيالهييييييا راقصييييييًا علييييييى سييييييطت البحيييييييرة 
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الصيييييافية فيييييي تلييييي  السييييياعة مييييين اللييييييل، فارتسيييييمت طبرييييييا أخيييييرى فيييييي أعميييييام المييييياء وسيييييفن القراصييييينة تمخييييير 
 زوابع الحب الدافئة..البحيرة شرقًا وغربًا لحمايتها من 

.. أييييين أنييييت اآلن يييييا أبييييو العبييييد ي أريييييد أن أراء بزورقيييي  فييييي الميييياء، أريييييد أن أنادييييي  ي تعييييال يييييا أبييييو العبييييد 
 لترى بحيرت  الجميلة ي أريد أن أسبت وانت ر صيدء على الشاط ..

واسيييييييييتلقوا جميعيييييييييًا فيييييييييي  ،وضيييييييييعت المجموعييييييييية الصيييييييييواريخ والقيييييييييواذ  واألسيييييييييلحة الفرديييييييييية عليييييييييى األر  
وميييييا   ،الجميليييية ميييين األضييييواء المشييييعة قبييييالتهم الهالييييةوالكييييل ين يييير إلييييى تليييي   ،اسييييتراحة  رائعيييية  لخميييي  دقييييائق

وبعييييييض القييييييوارب تجييييييوب البحيييييييرة.. سييييييكون المقييييييابر وأصييييييوات وقييييييع أقييييييدام  ،البحيييييييرة تترقييييييرم علييييييى سييييييطحها
 بدأت تسمع من قريب تتجه إلى مكان االستراحة ومكان انطالم الصواريخ المقرر سابقًا..

مييييين هيييييؤالء القيييييادمين إلينيييييا    تميييييتم الجمييييييع فيييييي داخلهيييييم وهيييييم يسيييييرعون فيييييي التقييييياط أسيييييلحتهم الفردييييييية 
 النار.. ألطالمتعدين موزعين أنفسهم بشكل نصف دائري مس

القيييييبض علييييييهم إذا داهمونيييييا،  أللقييييياء»إيييييياكم واطيييييالم النيييييار« ي إيييييياكم، موسيييييى والفسيييييفوري وعمييييير اسيييييتعدوا 
 اربطوا أفواههم، إياكم واطالم النار..

ميييياذا  اآلن  بعييييد أن أطلييييت علييييييهم الحبوبيييية الغالييييية تفشييييل الدوريييييية   .لقييييد كييييان أبييييو غيييييدا متيييييوترًا للغاييييية
ور هكييييي ا، فقيييييت أمهلونيييييا ربيييييع سييييياعة نثبيييييت الصيييييواريخ ونرحيييييل، لييييين نيييييزعجكم أيهيييييا القيييييادمون لميييياذا تسيييييير األمييييي 

 خم  عشرة دقيقة ونرحل.. تإلينا، فق

اقتيييييرب الشييييييبان أكثييييير فييييييأكثر حتييييييى بانيييييت مالمييييييت أجسييييييادهم، لقيييييد كانييييييا شييييييابًا وفتييييياًة يخرجييييييان اآلن ميييييين 
ميييييًا باللغييييية العبريييييية، انهيييييم ويهمسيييييان كالميييييًا غيييييير مفهيييييوم، كال ،الميييييرقص وهميييييا يحتضييييينان بعضيييييهما اليييييبعض 
 يتجهان إلى المستعمرة القريبة مستعمرة هاؤون..

أو يسييييييييبت فييييييييي  ى القهقيييييييير فييييييييي لح ييييييييات التييييييييوتر القصييييييييوى »يشييييييييطت« الخيييييييييال ويسييييييييرح أحيانييييييييًا ويعييييييييود 
المسيييييتقبل. من ييييير عاشيييييقين يميييييران عليييييى بعيييييد خطيييييوات قليلييييية ، فيييييي مواجهييييية لح يييييات الميييييوت، ميييييا أجميييييل أن 

كييييييل شيييييييء جميييييييل إال  ،يجمييييييع اليييييي كريات ويقتييييييات منهييييييا فييييييي مواجهيييييية المييييييوت يحلييييييم اإلنسييييييان ومييييييا أرو  أن 
والبييييد وأن  ،المييييوت نفسييييه، البييييد وان شاسييييتري قييييد تيييي كر هييييدى، البييييد وأن عميييير قييييد تيييي كر حبيبتييييه فييييي الكويييييت 

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

أخييييييي وا وضيييييييع االسيييييييتعداد لالنقضيييييييا . عبييييييياس يعطيييييييي  تحفيييييييزت المجموعييييييية للهجيييييييوم علييييييييهم بعيييييييد أن
 اإلشارة »انتبهوا.. اياديكم فورًا على األفوا « أ  عباس، معي كوفية وأنا كفيل بالفتاة.

ليييييم  .همييييي  أبيييييو كنعيييييان بيييييالقرب مييييين عبييييياس »اخيييييرس ييييييا أبيييييو زفيييييت« همييييي  أبيييييو غييييييدا المنيييييبطت قربيييييه
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ج »رشيييييييد، فسييييييفوري، إلييييييى الصييييييواريخ فييييييورًا يتلفتييييييوا إلييييييى يسييييييارهم، ظييييييال يسيييييييران علييييييى الخييييييت الترابييييييي المتعيييييير 
 جهزوا الصواريخ، انتبهوا«.

ميييييير العاشييييييقان بهييييييدوء وبييييييدأت المجموعيييييية المكلفيييييية بترتيييييييب الصييييييواريخ بالعمييييييل وكانييييييت العييييييادة أن تقبييييييل 
المجموعيييييييية الصييييييييواريخ قبييييييييل االنطييييييييالم. وفييييييييي غمييييييييرِة االنفعييييييييال والخييييييييو  والحميييييييياس تييييييييم توقيييييييييت القييييييييواذ  

خ، كيييييان الفسيييييفوري مكلفيييييًا بترتييييييب السييييياعات وتيييييم تيييييدارء الخطييييير الميييييدمر فيييييي وتفجيرهيييييا قبيييييل تفجيييييير الصيييييواري
 شبكة التفجير.. وحان الوقت اآلن للعودة..  اللح ات األخيرة، وعك

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

لكاميييييل وليييييم يبيييييق منهيييييا شييييييء سيييييوى مسيييييتعمرة تلييييي  هيييييي لوبييييييه قريتيييييه الصيييييغيرة التيييييي دمرهيييييا الصيييييهاينة با
وتليييي  هييييي صييييفد وهيييي   الحمامييييات وتليييي  دجانيييييا، وغيرهييييا ميييين األسييييماء العبرييييية. طبريييييا  ،بنيييييت علييييى أنقاضييييها

 وحدها بقيت تحمل اسمها وحولها مستعمرات وأسماء غريبة، وحدها طبريا بقيت طبريا..

ر وسييييييياعات التوقييييييييت واتجيييييييا  »كيييييييل شييييييييء تميييييييام أبيييييييو غييييييييدا« قيييييييال رشييييييييد وهيييييييو ينهيييييييي تفقيييييييد  للمسيييييييامي
الصيييييييواريخ الثمانيييييييية التيييييييي سيييييييتنطلق بعيييييييد سييييييياعتين تماميييييييًا ليتييييييياح للمجموعييييييية االبتعييييييياد عييييييين منطقييييييية تفجيييييييير 

 الصواريخ.

 .قالهيييييا أبيييييو غييييييدا واالبتسيييييامة تكييييياد تضيييييح  عليييييى وجهيييييه :«أ  عبييييياس شيييييرقاً  .يعطيييييي  العافيييييية رشييييييد »ي 
لييييم يجييييرح أو يستشييييهد أحييييد.  ,لمجموعيييية سييييالمةلقييييد نجحييييت المهميييية وهييييا هييييي الصييييواريخ مسييييتعدة لالنطييييالم وا

لييييم يتوقيييييع هيييييو أن الدوريييييية ستصيييييل بنجييييياح إليييييى هييييي ا الحيييييد.. لكييييين مييييين ييييييدري، طرييييييق العيييييودة طوييييييل وملييييييء 
 بالمفاجآت أيضًا كما في الدخول.

همييييييي  شاسيييييييتري فيييييييي أذن الفسيييييييفوري الواقيييييييف بقربيييييييه. اليييييييزواج أصيييييييبت  «أصيييييييبحت اإلجيييييييازة مسيييييييوكرة»ي 
 أكيدًا.

تييييه حتييييى فييييي مثييييل هيييي ا الوضييييع، انييييه ييييينفض التييييراب العييييالق علييييى قيافأبييييو كنعييييان مصييييمم أن يبقييييى علييييى 
ويميييير بكلتييييا يديييييه علييييى »شيييينيور « المتنيييياثر  ،ويهنييييدم نفسييييه وجعبتييييه المليئيييية بييييأقراص ذخيييييرة الييييدكتريو  ،ثيابييييه

الميييييرات فيييييي  وكأنيييييه يأخييييي  حريتيييييه للميييييرة األوليييييى بعيييييد أن أرهقيييييه المشيييييت يومييييييًا عشيييييرات  ،فيييييي اتجاهيييييات عيييييدة
 الشونة..

عمييير بقييييي سيييارحًا، محييييدقًا فييييي البحييييرة بعييييد أن جهييييز نفسيييه للمسييييير »لقيييد وعييييدتها يييييا فسيييفوري بييييأن أعييييود 
 إليها بعد فترة التدريب، وها قد مر على وجودي سنة وال أعر  شيئًا.. مسكينة«.

و الشيييييار  هييييي  بيييييدأت مسييييييرة العيييييودة بسيييييرعة مضييييياعفة وبيييييدأ لهيييييام الشيييييباب بالتصييييياعد أكثييييير فيييييأكثر.. هيييييا
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الرئيسيييييي وهيييييا هيييييي سيييييمخ، وداعيييييًا ييييييا سيييييمخ، إليييييى اللقييييياء.. وهنيييييا جييييياءت المجنيييييزرة وتلييييي  البييييييارة اختبيييييأوا فيهيييييا 
عنيييييييدما أنيييييييار البروجكتيييييييور المنطقييييييية، بسيييييييرعة، بسيييييييرعة ي حتيييييييى نصيييييييل قبيييييييل انفجيييييييار الصيييييييواريخ. الخطيييييييوات 

بعييييييد أن أفييييييرق والجميييييييع منتصييييييب القاميييييية  ،والجعييييييب تتمايييييييل علييييييى األوسيييييياط ،تتالحييييييق بمييييييا يشييييييبه الييييييركض 
الحمولييييية الثقيلييييية وشيييييحنوا أنفسيييييهم بطاقييييية مييييين الراحييييية وبعيييييض المييييياء يكفييييييهم للعيييييودة بيييييدون أن يتييييي كروا حالييييية 
االرهييييام الشييييديد. »عييييو، عييييو، عييييو« وهيييير  الجميييييع فييييي االتجييييا  المعيييياك  للبيييييارة التييييي انطلييييق منهييييا صييييوت 

عمرات كنقيييييياط انيييييي ار الكيييييالب، »أكلييييييت هييييييوا« كييييييالب خصوصييييييية موضييييييوعة بالكميييييائن أو علييييييى حييييييدود المسييييييت
 مبكر لمرور »المخربين«.

ر اتجيييييييا  المسيييييييير قلييييييييالً  وبيييييييدأ موسيييييييى ييييييييتكلم بصيييييييوت مسيييييييمو : ي »لقيييييييد  ،اضيييييييطرت المجموعييييييية أن تغييييييييّ
أخطييييأت الطريييييق يييييا عبيييياس، انحرفنييييا كثيييييرًا إلييييى اليسييييار« ي أنييييا أعيييير  الطريييييق أكثيييير منيييي  يييييا موسييييى، تييييابع 

ي االتجييييا  ذاتييييه، توقييييف موسييييى عيييين المسييييير إلييييى أن المسييييير بييييدون كييييالم »أجابييييه عبيييياس وهييييو يتييييابع سييييير  فيييي 
 فبادر  موسى: ،تبعه أبو غيدا

»أنييييييا ال أمشييييييي فييييييي هيييييي ا االتجييييييا . فييييييي تليييييي  المنطقيييييية يوجييييييد كمييييييائن للعييييييدو، ال يمكيييييين أن أسييييييير فييييييي 
 االتجا  الخاط .

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

 من المجموعة ي يا أخي أنا القائد هنا وعليكم أن...وتتابعت األصوات 

 ويا للكارثة غير المتوقعة.

يرشيييياش ا ميييين مسييييافة ال تبعييييد ثالثييييين متييييرًا بييييدأ يحصييييد بالمجموعيييية وكأنييييه علييييى موعييييد معهييييا منيييي   500 ليييي
العبييييييور، هييييييو الكمييييييين اليييييي ي أشييييييار إليييييييه الفسييييييفوري فييييييي العبييييييور، الكمييييييين بالضييييييوء األحميييييير الخافييييييت، إنهييييييا 

ابتييييية ُمغطييييياة باألشيييييجار المحيطييييية. البروجكتيييييور مييييين هضيييييبة الجيييييوالن بيييييدا يضييييييء المنطقييييية عنيييييدما مجنيييييزرة ث
 سمعوا صوت الرصاص.. رصاص.. رصاص.. رصا..

ي صيييير  أبييييو غيييييدا: ي عبيييياس، عبيييياس، لكيييين عبيييياس لييييم يسييييتطع اإلجابيييية إطالقييييًا. قفييييز قفييييزتين فييييي الهييييواء 
 وهوى كما تهوي النسور.

تصيييياوبت  موسييييى، موسييييى، لييييم يكيييين موسييييى يبعييييد عنييييه سييييوى خطييييوة. ي موسييييى، موسييييى، موسييييى، وييييين 
ميييييد أبيييييو غييييييدا ييييييد  ليتحسييييي  القليييييب... لكييييين البحييييييرة، بحييييييرة اليييييدم قيييييد طميييييرت صيييييدر  عليييييى الفيييييور.. إصيييييابة 

 مباشرة في القلب.

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

ييي بيييي سيييفن أرخيييى  أبيييو غييييدا برأسيييه عليييى ظهييير رشييييد وناميييا بهيييدوء بعيييد أن لفيييظ الحيييرو  األوليييى السيييم الي
 وحامله:  . س. فو..

فيييييي تلييييي  اللح يييييات انطلقيييييت الصيييييواريخ،  .كانيييييت السييييياعة تشيييييير إليييييى الثانيييييية إالح اثنتيييييين وعشيييييرون دقيقييييية
أحيييييي  بلهيبهييييييا الرشيييييياش تقتييييييرب أكثيييييير فييييييأكثر ميييييين رأسييييييه، حتييييييى أنييييييه  ات يصييييييلوفييييييي تليييييي  اللح ييييييات كانييييييت 

وحرارتهيييييا. ليييييم يعييييير  الفسيييييفوري فيييييي تلييييي  اللح ييييية لمييييياذا رغيييييب أن تصييييييبه الصيييييلية التاليييييية فيييييي رأسيييييه، فيييييي 
رأسيييييه بالضيييييبت وليييييي  فيييييي أي مكيييييان آخييييير ي ال يرييييييد أن يسيييييمع انيييييين نفسيييييه، وفيييييي تلييييي  اللح يييييات بالضيييييبت 

اآلن  .و اسيييييييتجمع قيييييييوا  ووقيييييييف منتصيييييييبًا بكبريييييييياء وشيييييييمو  بيييييييدون أن تهتيييييييز ليييييييه أوصيييييييال، بيييييييدون أدنيييييييى خييييييي 
سيييييطلق الق يفيييية وال يهييييم، ممكيييين أن يمييييوت قبييييل أن يطلييييق الق يفيييية ولكيييين الخييييو  غييييادر  نهائيييييًا، لقييييد تسيييياوى 
عنيييييد  الميييييوت والحيييييياة، ليييييم يعيييييد يكتيييييرم لشييييييء، قبيييييل قلييييييل مييييين الوقيييييت كيييييان يخيييييا  لمجيييييرد ضيييييوء آت مييييين 

جثييييية رشييييييد،  بعيييييد، كيييييان يخيييييا  حتييييى السيييييكران وعشييييييقته، كيييييان يرتجييييف، أميييييا اآلن فقيييييد رأى أبيييييو غيييييدا فيييييوم 
ومازاليييييت تتنييييياهى إليييييى سيييييمعه أنيييييات  مييييين الخليييييف وهيييييو الييييي ي رأى قفيييييزة عبييييياس فيييييي الهيييييواء.. اآلن، وقيييييد أدرء 
ضييييييمنًا بييييييأن الجميييييييع قييييييد انتهييييييوا، عليييييييه أن ينتهييييييي أيضييييييًا. ولكيييييين بعييييييد أن يييييييدمر هيييييي ا الجسييييييم البشييييييع اليييييي ي 

ييييي ب  األميييييان وأطلييييييق  .. علييييييى كتفيييييه وحييييييل زر7انطلقيييييت منيييييه صييييييليات الميييييوت والقتييييييل. اآلن وقيييييف ووضييييييع الي
النيييييار، ضييييييغت علييييييى الزنيييييياد والرصيييييياص مييييييازال ينهميييييير بغيييييزارة، ولكيييييين فييييييي االتجييييييا  اآلخيييييير واالتجييييييا  نصييييييف 
اليييييدائري لبييييياقي عناصييييير الدوريييييية، بعيييييد أن انتهيييييى النصيييييف األول.. ليييييم ترتجيييييف ييييييدا ، ليييييم يتحيييييرء، بيييييل نسيييييي 

ن يخطيييييي  الهييييييد  أن يفييييييتت فمييييييه كييييييي ال تصيييييياب طبليييييية أذنيييييييه.. وكيييييييف ال يصيييييييبها اآلن وكيييييييف يسييييييتطيع أ
 بعد أن رأى بأم عينيه رفاقه يتهاوون أمامه كالنسور..

ييييي  وعليييييت أصيييييوات وصيييييرا  مكيييييان إطيييييالم  500ليييييم تشيييييتعل النيييييار فيييييي المجنيييييزرة، بيييييل توقيييييف رشييييياش الي
 الق يفة، وأكمل رشاش الدكتيريو  في المؤخرة على المجموعة في المجنزرة..

 .ن يييير أمامييييه ليييييرى الجثييييث التييييي تعييييانق التييييراب »إذن أبييييو كنعييييان مييييازال حييييي يييييرزم«.. لييييم يسييييتطيع أن ي
انييييبطت ثانييييية وانت يييير لح ييييات. سييييمع حركيييية فييييي الخلييييف فحييييرء رشاشييييه باتجاههييييا، اشييييتم رائحيييية لحييييم مشييييوي، 
ولكيييين هيييي   المييييرة لحييييم آدمييييي ولييييي  لحييييم خييييرا ، لقييييد أصييييابت أبييييو كنعييييان صييييلية رشيييياش حارقيييية فييييي فخيييي   

 لحياة. نام يا هنيال «..ا »نام هون أريحل  من ها

 زحف شاستري بالقرب من الفسفوري: ي »ماذا، هل مات أبو غيدا ورشيد أيضًا«

 ي عباس وموسى أيضًا وأنا تصاوبت ي

لقييييييد تركييييييت عميييييير وبيييييياقي المجموعيييييية خلفييييييي وقييييييد حملييييييت رشاشييييييين ميييييين سييييييالحهم، ال أسييييييتطيع أكثيييييير ميييييين  
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 ه ا. 

ة فييييي المشييييي   ي ي علينييييا تييييرء المنطقيييية بسييييرعة. أبييييو كنعييييان هييييل تسييييتطيع أن تمشييييي أم تحتيييياج للمسيييياعد 
 فقت خ وا سالحي، »خلوني اتعكز على واحد منكم«.

أمييييييامهم خمسييييييون متييييييرًا يليهييييييا سييييييد ميييييين النيييييييران الملتهبيييييية. لقييييييد أصييييييابت صييييييلية رشيييييياش حارقيييييية الخشييييييب 
المرمييييي أمييييامهم والبييييد ميييين اجتييييياز . البييييد ميييين اختييييرام النييييار. ال يسييييتطيعون العييييودة إلييييى الييييوراء و لييييى اليسييييار 

ال مجييييال إال اختييييرام  . يييييزال بعضييييهم أحييييياء فيهيييياالليمييييين المجنييييزرة وميييين فيهييييا، »ربمييييا تييييالل الجييييوالن و لييييى ا
 .« .النار..

قبيييييل االنطيييييالم ألقيييييى الثالثييييية ن يييييرات مليئييييية بمشييييياعر وعواطيييييف متشيييييابكة وهيييييم ال يصيييييدقون ميييييا يجيييييري 
 لييييييم تعييييييد مسييييييافة طويليييييية للخييييييروج. ممنييييييو . ممنييييييو  التفكييييييير .أمييييييامهم: قبييييييل لح ييييييات كييييييانوا جميعييييييًا سييييييالمين

 طوياًل، د  ه ا اآلن..

ي وزحييييييف الثالثيييييية محملييييييين بأسييييييلحتهم الفردييييييية وبغيرهييييييا ميييييين أسييييييلحة المجموعيييييية ولييييييم ينسييييييى الثالثيييييية أن 
يقّبليييييييوا، وهيييييييم يزحفيييييييون عبييييييياس، وموسيييييييى، وأبيييييييو غييييييييدا.. ليييييييي  معهيييييييم وقيييييييت للعيييييييودة لليييييييوراء لتقبييييييييل بييييييياقي 

. ربمييييييا كييييييل يريييييييد أن يثبييييييت بكييييييى أحييييييد ميييييين الثالثيييييية وهييييييم يقبلييييييون الشييييييهداء االمجموعيييييية.. لييييييم يعيييييير  أحييييييد إذ 
رجولتييييه وقدرتييييه وصييييالبته. ربمييييا بكييييوا الثالثيييية فييييي سييييرهم. ال ييييالم يسييييتر الييييدمو ، لكيييين شاسييييتري لييييم يسيييييتطع 
إال أن ينتحيييييب وهيييييو يقبيييييل عبييييياس، تركيييييو  لح ييييية »دعونيييييا نسييييير  ييييييا أخيييييواني، سيييييتأتي اليييييدوريات اآلن دعونيييييا 

 نسر «.

ز اللهيييييب. حتيييييى أبيييييو كنعيييييان المعطلييييية قدميييييه وتيييييابع الثالثييييية زحفهيييييم وبلح يييييات كيييييالبرم تيييييم اجتيييييياز حييييياج
عييييين الحركيييييية اسيييييتجمع قييييييوا  وقفييييييز عليييييى قييييييدم واحيييييدة متكئييييييًا علييييييى األخيييييرى كييييييل ثيييييالم قفييييييزات، اسييييييتطا  أن 

 يخترم النار ويهوي على الجانب اآلخر.

 »قلت ل  انت رني ي أسرعت«

 ي ال يهم، لم أعد أح  باأللم في قدمي.

دورييييية استشييييهد. لييييم يعييييد أحييييد بيننييييا يعيييير  الطريييييق مييييا العمييييل   »الييييدليل األول والثيييياني استشييييهدا، قائييييد ال
بيييدا جيييرح أبيييو كنعيييان يبيييرد، وبيييدأ األليييم، ليييم يعيييد يسيييتطيع الثبيييات فيييي موقيييع واحيييد، بيييدأ ييييئن  .تسييياءل الفسيييفوري 

 آ ، آ ، قدمي.. آ .. »أبو كنعان، صوت ، اخفض صوت ، مازلنا في الداخل«.

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

 ي ال يمكن، ال يمكن أن نترك  أبو كنعان، ما رأي  يا شاستري ما العمل 
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 ي دعنا نسير في ه ا االتجا ، وأشار بيد  شرقًا »ربما نصل إلى النهر«.

ت السييييواد. لكيييين الفجيييير لقييييد أدرء الثالثيييية بييييأن وضييييعهم ميييييؤوس منييييه. ال أحييييد يعيييير  الطريييييق والليييييل كييييال
ربمييييييا تييييييأتي اآلن بيييييياقي المجنييييييزرات، لكيييييين . نصييييييف سيييييياعة وينييييييبل  الضييييييوء .زاحييييييف.. لييييييم يعييييييد وقييييييت طويييييييل

 الثالثة لم يطرحوا ابدأ تصورهم، لم يقل أحد أي كلمة، شاستري فقت نطق بما يفكرون به:

وتيييييابعوا المسيييييير حييييياملين أبيييييو »إذا داهمنيييييا أحيييييد سييييينطلق النيييييار، إيييييياكم واألسييييير، سييييينطلق كيييييل مخازننيييييا« 
 كنعان بينهم تارة بشكل كامل، وتارة أخرى قافزًا على قدم واحدة..

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

ي لمييييييياذا ليييييييم نميييييييت نحييييييين أيضيييييييًا، لمييييييياذا أخطيييييييأتني الرصاصييييييية، كانيييييييت قريبييييييية جيييييييدًا مييييييين رأسيييييييي ي لمييييييياذا 
 ابتعدت  .

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

 الضمانة، اني أرغب، أرغب ولكن.. اولكن م ي سأعود ل  يا هدى،

نسييييييي أبييييييو كنعييييييان آلمييييييه وصيييييير : »الشييييييي  ي الشييييييي  ي  .ي شييييييباب، شييييييباب، الشييييييي ، لقييييييد وصييييييلنا، الشييييييي 
 المقص ي المقص ي هل مع  المقص يا شاستري«.

 ي ال بقي مع عمر.

العييييييودة مسييييييتحيلة. البييييييد وانهييييييم يجوبييييييون المنطقيييييية التييييييي وقييييييع بهييييييا االشييييييتباء.. أربعيييييية اشييييييياء وحقييييييول 
 ألغام.. ال يمكن من المستحيل المرور.

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

 ي العبارة ي العبارة صر  أبو كنعان.

حتيييييى أبيييييو كنعيييييان قفيييييز عليييييى قيييييدم واحيييييدة وتيييييراكض الثالثييييية  .صيييييوت  ييييييا أبيييييو كنعيييييان، اخفيييييض صيييييوت 
شيييييييجر  ،ارة وكيييييييأنهم فيييييييي سيييييييبام. واآلن القصييييييييب متناسيييييييين حيييييييزنهم وتعيييييييبهم، ركيييييييض الثالثييييييية واجتيييييييازوا العبيييييييّ 

الثالثيييييية فييييييي شييييييجر القصيييييييب عنييييييدما سييييييمعت صييييييليات الرشاشييييييات. لقييييييد بييييييدأ واضييييييحًا اآلن القصيييييييب، تييييييوارى 
أشييييييكال المجنييييييزرات وخييييييوذات راكبيهييييييا ميييييين جنييييييود العييييييدو. ربمييييييا ال زال فييييييي المجموعيييييية أنيييييياس أحييييييياء. إنهييييييم 
يطلقييييييون النييييييار علييييييى الجثييييييث الميتيييييية، انهييييييم يقتلييييييونهم مييييييرة أخييييييرى. ال يكفييييييي أن يمييييييوت الفييييييدائي مييييييرة واحييييييدة 

 وهو ميت، يميتونه مرة أخرى...يخافون منه 

أصييييييوات الرشاشييييييات مازالييييييت تسييييييمع وقيييييي ائف هيييييياون تنفجيييييير.. الثالثيييييية ين ييييييرون إلييييييى بعضييييييهم الييييييبعض 
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لقيييييد فاجيييييأهم قصيييييف  ،والمييييياء فييييييه حيييييوالي نصيييييف متييييير ،يب صيييييّ وهيييييم يتقوقعيييييون فيييييي منحيييييدر ملييييييء بشيييييجر القُ 
 المدافع وصوت الق ائف.

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

لقييييييد طلييييييع الفجيييييير ولييييييم يعييييييد أحييييييد منييييييا ورأوا العييييييدو فييييييي نفيييييي  منطقيييييية االشييييييتباء. يسييييييتطيعون أن يييييييروا 
 المنطقة من تالل العدسية. انها تشر  مباشرة على ميدان المعركة 

 استري.ي أال يكفيهم الرصاص المستقر في أجسادهم، أيضًا بق ائفنا   أجاب أبو كنعان مقاطعًا ش

ي لقيييييد مييييياتوا ميييييرة واحيييييدة ييييييا فسيييييفوري »أجابيييييه أبيييييو كنعيييييان وهيييييو يحيييييرء قدميييييه الجريحييييية كيييييي يتقيييييي الفيييييرو  
المتنييييياثرة لشيييييجيرات القصييييييب« ال داعيييييي للتيييييألم، أتصيييييور بيييييأن كالبهيييييم سيييييتالحق األثييييير اآلن، إننيييييا فيييييي وضيييييع 

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

كشييييييييو  لمييييييييراقبتهم، واآلن عيييييييييونهم عشييييييييرة علييييييييى عشييييييييرة والسيييييييياعة الخامسيييييييية صييييييييباحًا. لكيييييييين النهيييييييير م
يسيييييتطيعون أن يرونيييييا مباشيييييرة ونحييييين نجتييييياز النهييييير، ثيييييم أمامنيييييا مسيييييافة طويلييييية حتيييييى نصيييييل إليييييى البييييييارات ييييييا 

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

لنهيييير وحييييدي. ليييين أسييييلمهم نفسييييي هنييييا، إنكييييم مجييييانين، سيصييييلون إليييييكم ي »لييييو لييييم أكيييين جريحييييًا الجتييييزت ا
 اآلن«.

 رأيكم شو مجنون.بيقبل بانهم يمشطون الّقصيب، قلت يلعن اللي 

لقييييييد  .»المهييييييم أن ال تصييييييل كالبهييييييم لعنييييييدنا« أجابييييييه شاسييييييتري وهييييييو يخبيييييي  رأسييييييه، ينزلييييييه أكثيييييير فييييييأكثر
اجتمييييع الثالثيييية وكييييأنهم فييييي حفييييرة واحييييدة والتحمييييوا بعضييييهم بييييبعض.. إنهييييا غريييييزة حييييب البقيييياء، غريييييزة الييييدفا  
عيييييين اليييييينف  حتييييييى الرمييييييق األخييييييير. الثالثيييييية جييييييدد فييييييي فيييييين الحييييييرب ومصيييييياعب القتييييييال وأهوالييييييه.. فييييييي هيييييي   

تبييييي  مييييين اللح يييييات اشيييييتموا ميييييرة أخيييييرى رائحييييية اللحيييييم المشيييييوي، اضيييييطر الفسيييييفوري أن ين ييييير إليييييى تحيييييت. يخ
لقييييد اصييييبت أمينييييًا  .الرصيييياص ليواجييييه آثييييار الرصيييياص، »ثبييييت قييييدم  يييييا أبييييو كنعييييان حتييييى اربييييت ليييي  الجييييرح«

 أكثر اآلن وهو يضمد الجرح، وشاستري يكم فمه عندما يئن من الوجع.

 ابتعدت صليات الرشاش واقتربت صليات أخرى وأصوات بالعبرية تسمع وتختفي..

م يجيييييرؤ أحيييييد أن يبتعيييييد عييييين اآلخيييييرين. أليييييف بييييياء التيييييدريب االنتشيييييار ازداد الثالثييييية التصييييياقًا ببعضيييييهم، لييييي 
ولكيييييين أمييييييام المييييييوت المحييييييتم، أمييييييام الرصيييييياص تبقييييييى غريييييييزة حييييييب البقيييييياء.. وخصوصييييييًا  .إذا فاجييييييأكم كمييييييين

اآلن، اآلن بعيييييييد أن أصيييييييبت الخيييييييروج سيييييييهاًل، اآلن بعيييييييد أن ودعيييييييوا بييييييياقي زمالئهيييييييم عليييييييى أر  المعركييييييية أي 
هيييي   اللح ييييات تتغييييير أشييييياء كثيييييرة فييييي نفيييي  اإلنسييييان ي »يييييا رب، نجينييييا« فييييي  .حركيييية تكلييييف اإلنسييييان حياتييييه
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هميييي  شاسييييتري بصييييوت خافييييت بييييالرغم ميييين تييييأثر  العميييييق باالشييييتراكية العلمييييية وبعييييدم إيمانييييه بييييالقوى الغيبييييية. 
 اآلن الوضع يختلف أمام الموت.

ة فييييييي االتجييييييا  لقييييييد وصييييييلت دورييييييية األعييييييداء إلييييييى بيييييياب العبييييييارة برفقيييييية كلييييييبهم ورشييييييقوا الصييييييليات الطويليييييي 
 اآلخر للعبارة لكن الرؤوس كانت دون الرصاص.

شيييييئتم لييييين أرد علييييييكم ولييييين أميييييوت« تميييييتم أبيييييو كنعيييييان والسيييييخام والطيييييين ينهيييييال عليييييى رأسيييييه  » أطلقيييييوا ميييييا
ميييييين رأس المنحييييييدر المختبئييييييين خلفييييييه. توقييييييف اطييييييالم النييييييار حييييييوالي السييييييابعة، وفييييييتت الشييييييباب فييييييي الشييييييونة 

ار الصييييباحية مييييين رادييييييو العيييييدو بجميييييع العمييييال فيييييي الشيييييونة وليييييم يتحيييييرء الراديوهييييات فيييييي انت يييييار نشيييييرة األخبييييي 
أحييييد للعمييييل. السيييييارات العسييييكرية تنتقييييل وبعييييض المجموعييييات تييييأتي وتيييي هب.. »خييييير إن شيييياء ف يييييا شييييباب، 

ليييييم نعييييير  شييييييئًا حتيييييى اآلن وفيييييي السيييييابعة والنصيييييف فتحيييييت  .« خيييييير إنشييييياء ف خيييييير شيييييو فيييييي، شيييييو صيييييار
 سما  نشرة األنباء.الراديوهات وتجمع العمال ل

الخسيييييييائر  .»تمكييييييين المخربيييييييون مييييييين قصيييييييف طبرييييييييا ومنطقييييييية الحماميييييييات بالصيييييييواريخ الثقيلييييييية، كاتيوشيييييييا
لييييم تقييييع بييييين  .المادييييية ط يفيييية. لكيييين دورياتنييييا تمكنييييت ميييين القضيييياء علييييى المجموعيييية وهييييي فييييي طريييييق العييييودة

 قواتنا أية خسائر باألرواح«.

 شييييديدين. لقييييد بكييييت بعييييض النسييييوة. »يييييا حسييييرتي  تييييرء الجميييييع الميييي يا  وهييييم فييييي حييييال ذهييييول ودهشيييية 
باتجييييا  مقيييير القاعييييدة. لقييييد تجمعييييوا هكيييي ا، بعييييد أن تركييييوا عييييدتهم أمييييام  بالسييييير الشييييباب« بييييدأت النسييييوة والرجييييال

 المقهى وهم يستفسرون من الحارس في القاعدة عن المجموعة.

علييييييى شخصييييييية أحييييييد السيييييياعة العاشييييييرة والنصييييييف: ، ميييييين راديييييييو العييييييدو »تمكنييييييت دورياتنييييييا ميييييين التعيييييير  
 المخربين ويدعى عباس. لقد هرب من عدالة الدولة سنوات طويلة واآلن لقي جزاء  الطبيعي.

عبييييياس ميييييات، عبييييياس ميييييات ييييييا جماعييييية. بكيييييى اليييييبعض، واليييييبعض  ،ي عبييييياس ي عبييييياس ييييييا أخيييييواني معهيييييم
حمييييي  ييييييا ميييييازال شييييياردًا »أكييييييد موسيييييى معيييييه، أكييييييد، االثنيييييان تغيبيييييا عييييين العميييييل ألكثييييير مييييين أسيييييبوعين، ف ير 

 عباس ويا موسى.

لييييييم يحييييييدد العييييييدو العييييييدد. لقييييييد أبقييييييى ضييييييابت العمليييييييات مجموعيييييية بييييييالقرب ميييييين مخاضيييييية العبييييييور: »ربمييييييا 
مييييازال بييييينهم أحييييياء. ابقييييوا هنييييا وسييييتبحث مجموعيييية أخييييرى فييييي البيييييارات المجيييياورة والبيييياقي إلييييى القاعييييدة، سيييينعد 

 لهم ضربة أخرى وأخرى هؤالء األوغاد«.

كثيييييرًا لضييييابت العمليييييات. كييييان يتوقييييع أن ال تصييييل المجموعيييية، ولكنهييييا وصييييلت لييييم تكيييين النتيجيييية مفاجئيييية 
 وها هو راديو العدو يعتر . ال أحد رجع  خبرة عناصر االستطال   كيف  لماذا 
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كانيييييت اليييييدمو  تترقيييييرم فيييييي عينيييييي ضيييييابت العملييييييات. وهيييييو يهيييييم بيييييدخول سييييييارته اسيييييتعدادًا للييييي هاب إليييييى 
 .عملية ناجحة لكن خسارة باه ة ...اربد 

أصييييبحت السيييياعة الثانييييية عشيييير والفسييييفوري وشاسييييتري وأبييييو كنعييييان علييييى نفيييي  الحاليييية التييييي كييييانوا فيهييييا، 
ليييييم يعيييييد ثمييييية أيييييية رصاصييييية تطليييييق، لكييييينهم ميييييازالوا فيييييي الحفيييييرة نفسيييييها والمييييييا  تغميييييرهم حتيييييى الركيييييب. أينميييييا 

أن نبقييييييى علييييييى  تحركييييييوا الميييييييا  نفسييييييها، وربمييييييا يغرقييييييون نهائيييييييًا إذا ابتعييييييدوا عيييييين هيييييي ا المكييييييان. األفضييييييل لنييييييا
حالنيييييا.. بانت يييييار المسييييياء »لكييييين كييييييف سييييينعبر النهييييير فأنيييييا ال أعييييير  السيييييباحة« ي وال أنيييييا »أجييييياب شاسيييييتري« 
وأبيييو كنعيييان يرييييد مييين يحمليييه ولقيييد تفييياقم اثييير الجيييرح وأصيييبت ال يسيييتطيع الحركييية اآلن نهائييييًا قيييدم واحيييدة فقيييت 

 ل عليها.ميح

النيييييييوم عليييييييى الواقيييييييف والحليييييييم   لنيييييييوم رائعيييييييًا اآلنألييييييي  ا .بقيييييييت هييييييي   األسيييييييئلة معلقييييييية بانت يييييييار المسييييييياء
دعنيييييي أمارسيييييه لكييييين رغيييييم التعيييييب الشيييييديد واإلرهيييييام المضيييييني والطيييييين والسيييييخام والمييييياء وبيييييرد الثيييييياب  .جمييييييل

 .المبللة بقي الثالثة ُمَتَيق ين

الفسيييييفوري يحيييييدم بصيييييفحة المييييياء مييييين خيييييالل شيييييجيرات القصييييييب، حيييييّدم طيييييوياًل، طيييييوياًل قادتيييييه الييييي كرى، 
اليييييييوم قبييييييل األخييييييير فييييييي مخيمييييييه »لييييييو كييييييان معييييييي سييييييالح هييييييل يتجييييييرحأ هيييييي ا القيييييي ر ي حييييييارس الليييييييل ي أن إلييييييى 

يضيييييربني، هيييييل يتجيييييرؤون باسيييييتدعائنا ألي شييييييء وكيفميييييا كيييييان .. ربميييييا ميييييات واليييييدي، مييييين سييييييطعم الصيييييغار 
فييييي البيييييت  الثييييورة ستسيييياعدني. ميييياذا سييييأعمل إن بقيييييت أعمييييل طييييول العميييير بييييالثالم ليييييرات أو الخمسيييية ميييياذا 
بعييييد ذليييي   سييييأبقى أسييييير هيييي   الحييييياة الضيييييقة المفرغيييية ميييين الحييييياة مييييدى الحييييياة. و ذا لييييم تسيييياعدء الثييييورة، إذا 

 توفي أبوء ماذا ستفعل  

تييييييارة تدفعييييييه باتجييييييا     . يكبيييييير رأسييييييه مييييييرتين أو ثالثيييييية وهييييييو يتسيييييياءل، وتتصييييييادم فييييييي نفسييييييه تيييييييارات مختلفيييييية 
وتييييارة باالتجييييا  المعيييياك ، مييييا هيييي ا العييييالم اليييي ي أنييييا فيييييه اآلن  ان يييير إلييييى مييييا حييييدم مييييات أشييييخاص فييييي    ، الثييييورة 

لح ييييات. زرت بليييييدي بعيييييد انقطيييييا  مييييدى العمييييير ي هيييييا أنيييييا اآلن أحميييييل سييييالحي ومعيييييي جيييييريت ومييييين الممكييييين أن  
يبيييييي«  ال ال. سيييييأطلق كيييييل الرصاصيييييات وسيييييأحتفظ بالطلقييييية األخييييييرة فيييييي ج     فيييييي األسييييير » أقيييييع فيييييي األسييييير اآلن.  

ن ييييييير للح يييييييات إليييييييى رشاشيييييييه. المخيييييييازن كثييييييييرة، الطلقيييييييات كثييييييييرة، ال يهيييييييم. لييييييين أقيييييييع فيييييييي األسييييييير أبيييييييدًا »و ن  
 وقعت «. 

عنيييدما تشيييتد األسيييئلة تصيييعد إليييى رأسيييه حميييى شييييديدة يحييي  بحرارتهيييا تسيييري فيييي عروقيييه وفيييي دميييه وفييييي 
سأصيييييلي اآلن،   سيييييئلةاالشيييييرايين جبهتيييييه ورأسيييييه: لمييييياذا أسيييييأل دائميييييًا، هيييييل لزاميييييًا عليييييي أن أجييييييب عييييين كيييييل 

 سأصلي ركعتين على الواقف وسأردد آيات من القرآن.

إال مييييا كتييييب  نايصيييييب ليييينانتهييييى الفسييييفوري ميييين صييييالته ليعقبهييييا هييييدوء عميييييق مسييييكر بوعييييود رائعيييية »قييييل 



66 
 

وليييييم يعييييير  لمييييياذا  .« »وال تحسيييييبن الييييي ين قتليييييوا فيييييي سيييييبيل ف أمواتيييييًا بيييييل أحيييييياء عنيييييد ربهيييييم يرزقيييييون«نييييياف ل
ل »صيييييلعم« حيييييول الجهييييياد األصيييييغر والجهييييياد األكبييييير ي عييييياد الرسيييييول مييييين المعركييييية وقيييييال تييييي كر حيييييديث الرسيييييو 

 »انتهينا من الجهاد األصغر واآلن جهاد البيت، جهاد العائلة«.

»ييييا الهيييي هيييل أفضيييل ليييو بقييييت فيييي بيتيييي ويكيييون ذلييي  الجهييياد األكبييير  هيييل ترانيييي قيييد هربيييت مييين عيييبء 
مجهيييييول ال أعييييير  عنيييييه شييييييئًا   ألميييييارس الثيييييورة كميييييا أنيييييا الحيييييياة اليوميييييية للكيييييدح الييييييومي والشيييييقاء إليييييى عميييييل 

    انتهيت قد اآلن  ماذا لو أصابتني تل  الرصاصات المتتالية وأنا خلف أبو غيدا ي هل كنت 

وكالعيييييادة، عنيييييدما يواجيييييه السيييييؤال الصيييييعب يبحيييييث ليطيييييرح تسييييياؤاًل آخييييير: ي »سيييييليم«.. لمعيييييت عينيييييا سيييييليم، 
»سييييليم، ميييين سيييييطعم أوالد   ميييين سيسيييياعد  ثييييم لقييييد  بالييييدكتور، صييييديقه عامييييل البيييياطون اليييي ي مييييات وهييييو يأتيييييه

كييييان يعمييييل بمحييييض ارادتييييه ي أب ألكثيييير ميييين نصييييف دزينيييية ميييين األوالد، كيييييف سيعيشييييون  سييييتعمل األم حتمييييًا 
 في الزراعة والبنت أيضًا، ستترء المدرسة«.

حيييييدًا وأميييييوت »لمييييياذا، لمييييياذا، أخطيييييأتني الرصاصيييييات  كيييييان أمليييييي أن أدخيييييل األر  وأقتيييييل وليييييو جنيييييديًا وا
بعيييييدها..« أعادتيييييه هييييي   األفكيييييار إليييييى أبيييييو كنعيييييان وشاسيييييتري، السييييياعة ال تتحيييييرء، عقيييييرب السييييياعات يمشيييييي 

 ببتء السلحفاة المطاردة بالموت. شاستري ي وين سارح، ها...

ي أفكيييير بميييين أدعييييو إلييييى حفليييية الييييزواج، كيييييف سييييأتزوج  والييييدي ووالييييدتي فييييي الييييداخل، مخصصييييي عشييييرة 
مييييا يشييييغلني يييييا فسييييفوري. سيييأذهب فييييورًا غييييدًا صييييباحًا إلييييى عمييييان أخييييا  أن تكييييون  دنيييانير، أييييين سأسييييكن، هيييي ا

 هدى قد تغيرت...

» يييييييا الهييييييي تمييييييتم فسييييييفوري« بميييييياذا يفكيييييير فييييييي هيييييي   اللح يييييية، لقييييييد نسييييييي رفاقييييييه اليييييي ين استشييييييهدوا قبييييييل 
سييييياعات، نسيييييي أنيييييه محاصييييير اآلن ومعييييير  لألسييييير بيييييل للميييييوت إذا داهميييييتهم أيييييية دوريييييية، أهييييي   هيييييي الحيييييياة 

 «. وا أمواتكم وتابعوا»ادفن

حوارهمييييا الهييييادئ والهييييام ، جفييييل أبييييو كنعييييان ميييين غفوتييييه وهييييم بالتقيييياط  الهليكييييوبترقطييييع صييييوت طييييائرة 
 سالحه لالنتشار، لالختباء في مكان ما يحميه من الطيران، لكن وجود رفيقة بقربه هدأ  قلياًل.

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

قدميييييه ولكييييين ازاح الن ييييير عنهيييييا فيييييورًا، ال يرييييييد أن يتييييي كر الجيييييرح بعيييييد أن نسييييييه فيييييرء عينييييييه ون ييييير إليييييى 
حليييييم بسيييييعاد بشيييييفتيها المكتنيييييزتين المتعطشيييييتين، حليييييم بهيييييا وهيييييو  .للح يييييات غفيييييى فيهيييييا وحليييييم أحالميييييًا جميلييييية

يحتضييييينها ويضيييييمها إليييييى صيييييدر  بقيييييوة ويغفيييييو وهيييييو ييييييداعب وجنتيهيييييا مسيييييرحًا الن ييييير فيييييي عينيهيييييا الحيييييالمتين.. 
 طيران، ألم يكفنا ما حل بنا.لعن ف ال
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بمحييييييياذاة النهييييييير ميييييييرة، ميييييييرتين، ثالثييييييية، أربعييييييية، كيييييييانوا يرونهيييييييا مييييييين خيييييييالل  رالهيلوكيييييييوبتحاميييييييت طيييييييائرة 
 أغصان القصيب. لقد احنوا أكثر من عشر شجيرات حتى يحف وا أنفسهم جيدًا.

 وماذا لو أنزلوا م ليين اآلن  

مييييييا  .نييييييا بسييييييهولة، عشييييييرين متيييييير يبعييييييدون عنيييييياي ومييييييا حيييييياجتهم إلييييييى م ليييييييين  يسييييييتطيعون أن يصييييييلوا إلي
 ..!حاجتهم إلى الطيران أوالد الكيت كيت 

 .غييييييادرت الطييييييائرة المكييييييان وعيييييياد الثالثيييييية إلييييييى يق ييييييتهم بعييييييد أن حلمييييييوا كثيييييييرًا فييييييي هيييييي ا الوقييييييت القصييييييير
وهنيييييياء فييييييي الشييييييونة وفييييييي اربييييييد وفييييييي الصييييييحف كتبييييييوا بخطييييييوط عريضيييييية وبييييييرأس الصييييييفحة األولييييييى أخبييييييار 

يييييير ألنيييييه األول مييييين نوعيييييه فيييييي الوصيييييول إليييييى عميييييق أرضييييينا المحتلييييية. بمييييياذا  »بصيييييواريخ الهجيييييوم الكبيييييير، كب
 لقد وقعت خسارة في صفو  قواتنا وسنوافيكم باألخبار الحقًا. .الكاتيوشا«

 كانت القاعدة مقرًا لالستفسار والتساؤالت المختلفة من المدنيين والعسكريين.

دها لليييييدخول إليييييى القاعيييييدة مطمئنيييييًا »ييييييا واليييييدتي، واليييييدة موسيييييى تنتحيييييب فييييييأتي شييييياب مييييين القاعيييييدة ويسييييياع
لييييم نعيييير  بعييييد ميييين استشييييهد وميييين بقييييي حيييييا، انييييت تعييييرفين أن العييييدو يكيييي ب ولكيييين، لكيييين قييييالوا عيييين عبيييياس«، 
»عبييييياس حبيبيييييي عبييييياس ابنيييييي عبييييياس، كيييييانوا ميييييع بعيييييض، ليييييم يتركيييييوا بعيييييض موسيييييى وعبييييياس ي عاشيييييوا ميييييع 

يييييييا أمييييييي« ي السيييييياعة تقتييييييرب ميييييين الخامسيييييية  بعييييييض وميييييياتوا مييييييع بعييييييض، ف يجييييييازيهم«، »تييييييوكلي علييييييى ف
مسيييييياء. بييييييدأت الحييييييياة تييييييدب فييييييي المجموعيييييية الثالثييييييية، دعونييييييا نتحييييييرء يييييييا شييييييباب، حتييييييى نصييييييل بيييييياكرًا إلييييييى 

 القاعدة.

هييييي ا إذا اسيييييتطعنا عبيييييور النهييييير »أجييييياب أبيييييو كنعيييييان وهيييييو يعيييييض عليييييى شيييييفتيه مييييين األليييييم عنيييييدما حيييييرء 
 قدمه بعد أن بقي على حاله ساعات طويلة...

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

مشيييييوا خمسييييية أمتيييييار بصيييييعوبة وبوقيييييت طوييييييل نصيييييف سييييياعة الجتيييييياز الخمسييييية  .ربميييييا كيييييانوا قيييييريبين منيييييا
أمتييييييار حتييييييى اسييييييتطاعوا أن يضييييييبطوا وضييييييع أبييييييو كنعييييييان، وكي ييييييية حملييييييه وبعييييييد أن حملييييييوهم مييييييا تبقييييييى ميييييين 

ثالثييييية رشاشييييات وسييييالح أبيييييو كنعييييان وجعبتييييه، وعنيييييدما يكيييياد يصيييير  يضيييييع األسييييلحة، كييييان يحميييييل أكثيييير ميييين 
 شاستري يد  فورًا على فمه حتى تزول موجة األلم الناتجة عن الحركة.

أفضيييييييل شييييييييء أن نحمليييييييه عليييييييى أكتافنيييييييا، د  رجلييييييي  كميييييييا هيييييييي أبيييييييو كنعيييييييان، وال تيييييييدوس عليييييييى القيييييييدم 
ا  والسيييييخام الييييي ي يلطيييييخ رأسيييييه وثيابيييييه. األخيييييرى. لقيييييد بيييييدا وجهيييييه كالليمونييييية الصيييييفراء، كالنفييييياس بيييييرغم األوسييييي 

 لكن اقتراب موعد الخروج أحيا ، بث فيه الحياة بالرغم من حالته الصعبة.
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هيييييا هيييييو النهييييير يمتيييييد أميييييامهم بموجاتيييييه المتقلبييييية وبالرطوبييييية التيييييي تفيييييوح مييييين حوليييييه لترسيييييم عليييييى الشيييييفا  
عييييدوا قلييييياًل ميييياتوا الثالثيييية ابتسييييامة الخييييالص. لكيييين اآلن كيييييف يدخلونييييه ميييين أييييين  أييييين هييييي المخاضيييية  إذا ابت

»شيييييب  الثالثييييية  .دفعييييية واحيييييدة، كييييييف  غرقيييييًا نعيييييم غرقيييييًا بعيييييد كيييييل ميييييا حصيييييل لهيييييم. النهييييير لييييين تقهييييير  البنيييييادم
أيييييييديهم ومييييييد الفسييييييفوري قدمييييييه أواًل وتبعييييييه أبييييييو كنعييييييان محمييييييواًل ولحقييييييه شاسييييييتري. خطييييييوة، خطوتييييييان ثالثيييييية.. 

متييييار فقييييت ونصييييل إلييييى الشيييياط  ميييين الناحييييية الميييياء غزييييير والمييييوج يشييييتد، تليييي  هييييي الضييييفة األخييييرى، عشييييرة أ
 األخرى، نعي  مرة أخرى، نعم، عشرة أمتار فقت تعقبها حياة أخرى.

طييييوال النهييييار بقييييوا بييييدون طعييييام حتييييى الميييياء اليييي ي داسييييوا فيييييه شييييربو  بعييييد أن أغمضييييوا أعييييينهم، البييييد ميييين 
 شرب الماء الوسخ، الماء ل ي  جدًا انه الطعام الل ي  في  ياب الطعام.

اآلن عنيييييدما كييييانوا عليييييى طييييير  النهيييير شيييييربوا ميييياء نقييييييًا، شيييييربو  بشييييراهة، وسيييييقوا أبييييا كنعيييييان بكفييييية  ولكيييين
الييييييد، عنيييييدما اصيييييبت المييييياء يغميييييرهم حتيييييى الركيييييب.. المييييياء سيتسيييييرب إليييييى الجيييييرح، اضيييييبت أعصييييياب  ييييييا أبيييييو 
اح كنعيييييان.. الخطيييييوة الخامسييييية والسادسييييية، تحركيييييت الحجيييييارة تحيييييت أقيييييدام الفسيييييفوري فدفعتيييييه الموجييييية بشيييييدة ور 

يتميييياوج فييييي الميييياء تاركييييًا شاسييييتري وأبييييو كنعييييان يتأرجحييييان إلييييى األمييييام و لييييى الييييوراء إلييييى أن رجعييييوا إلييييى الشييييت 
 ثانية وهم ين رون بخو  وهلع إلى الموجات المتتابعة والفسفوري يصار  الموج..

لقييييد غيييياب عنييييدما انحرفييييت الميييياء علييييى الزاوييييية، بقيييييت عيييييونهم شاخصيييية محدقيييية فييييي اتجييييا  المييييوج، فييييي 
نهيييير، وقييييد أدرء كالهمييييا أنهمييييا البييييد هالكييييان. لقييييد تبخييييرت أحالمهمييييا بالنجيييياة وهييييا همييييا يواجهييييان المييييوت مييييرة ال

 أخرى.

مييييين هنييييياء   وسيييييحب شاسيييييتري األقسيييييام تاركيييييًا أبيييييو كنعيييييان منبطحيييييًا عليييييى الشييييياط  واختفيييييى هيييييو خليييييف 
 ييييير إليييييى بعيييييض الحجيييييارة بيييييالقرب منيييييه... أنيييييا، أنيييييا الفسيييييفوري ييييييا شاسيييييتري أجابيييييه وهيييييو يخفيييييض صيييييوته وين

 يسار  متوقعًا رصاصات العدو تنطلق.

« هميييي  شاسييييتري بعييييد أن خفييييض بندقيتييييه واسيييير  لمعانقيييية الفسييييفوري الخييييارج  »يييييا الهييييي هييييل أنييييت حييييي
 كالفأر المبلل من الماء..

والبنيييييادم، كيييييدت أغيييييرم مييييين ثقيييييل    7لقيييييد قييييي فتني الموجيييييه إليييييى الشييييياط  ميييييرة أخيييييرى بعيييييد أن رمييييييت اليييييي ب  
 ن ر إلى أبو كنعان: كيف حال  أبو كنعان، اع رني يا أبو كنعان..  . وقد بلعت كمية من الماء  ،القطع 

 ي الحمد ى على السالمة يا شيخ، مليت اللي رجعت، كنا متنا جميعًا.

هييييدأ الثالثيييية وأصييييبحت السيييياعة السادسيييية والربييييع ي البييييد ميييين أن تجتيييياز النهيييير اليييييوم، لييييم يعييييد باسييييتطاعتي 
 .الوقو  من الجو 
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 دعنا نجرب مرة أخرى ولكن ه   المرة لن يفلت أحد منا مطلقًا..

قالهييييا   لييييو كييييان عبيييياس أو موسييييى معنييييا .تليييي  هييييي تجييييارب القتييييال الصييييعب  .لح ييييات وينتهييييي اإلنسييييان
 هو يحمل أبو كنعان مرة أخرى ويسير الثالثة في الماء.و شاستري 

لمنتصيييييييف، فيييييييي منتصيييييييف النهييييييير الخطيييييييوات تتالحيييييييق، الرابعييييييية، الخامسييييييية، السادسييييييية، اآلن هيييييييم فيييييييي ا
والميييييا  تغمييييرهم فييييوم الوسييييت، وأبييييو كنعييييان يييييدمي شييييفته وهييييو يعييييض عليهييييا ميييين آالم مالمسيييية الميييياء لجرحييييه 
البليييييي . لقيييييد قيييييالوا بأنيييييه جبيييييار وقيييييت الشيييييدائد، نعيييييم انيييييه جبيييييار، عينيييييا  تغرورقيييييان باليييييدمو  وهيييييو فيييييي منتصيييييف 

 ياًل.النهر وال يسمع منه سوى آ.. آ.. آ ، بعد أن يكبت نفسه طو 

الميييياء هييييادئ فييييي المنتصييييف، لييييي  كمييييا علييييى الشيييياط  ي لكيييين ميييياذا لييييو أطلقييييوا النييييار علينييييا اآلن ونحيييين 
فييييي المنتصييييف بهكيييي ا وضييييع.. إلييييى األمييييام.. الميييياء يصييييل إلييييى الصييييدر إلييييى األمييييام، إلييييى األمييييام، ليييين نعييييود 

 ه   المرة طالما نحن واقفون، لم يعد الموج قريبًا.

ى، بيييييدأت الحيييييياة بيييييالعودة ميييييرة أخيييييرى، إليييييى اليييييبطن، إليييييى الوسيييييت، إليييييى وبيييييدا المييييياء باالنحسيييييار ميييييرة أخييييير 
كيييادوا أن ينزليييوا أبيييو كنعيييان فيييي المييياء لشيييدة فيييرحتهم وهيييم  .الركبييية، إليييى األميييام، إليييى األميييام.. هيييا... هيييا.. هيييا

 يطؤون شاط  النهر من الناحية األخرى.

 لقد أصبحت النجاة في اليد.

ختبييييييي ، إليييييييى البييييييييارة، إليييييييى البييييييييارة فقيييييييت، ثالثيييييييون متيييييييرًا، »شيييييييباب انهضيييييييوا، مازلنيييييييا أميييييييامهم، دعونيييييييا ن
 شباب«.

ونهييييييض الثالثيييييية متييييييرنحين لكيييييينهم فرحييييييون حيييييياملين أبييييييو كنعييييييان وسييييييطهم وعينييييييا  غائرتييييييان واالصييييييفرار 
 يزداد، فأصبت يلوح، ويميل كيفما كان، »انه جريت ويحتمل أما نحن«.

ليييييإلرادة طعيييييم  ،ليييييإلرادة قيييييوًة خارقيييييةً  كيييييان يميييييدهم بعزيمييييية ال تقييييياوم، الطعيييييام عنصييييير مهيييييم، لكييييين يبيييييدو أن
 آخر غير م ام الطعام، لإلرادة قوة مادية كالطعام »إلى األمام، إلى األمام قف من هناء   «

وسيييييييقت أبيييييييو كنعيييييييان عليييييييى األر  ي هكييييييي ا الوييييييييًا قدميييييييه ضييييييياربًا برأسيييييييه عليييييييى األر  بعيييييييد أن تركيييييييه 
 الفسفوري وشاستري ليأخ ا وضع االنبطاح..

   أبو كنعان ي رجلي، رأسي، آ آ آ  آ ، آ ، آ ، آ ، صر 

سيييييييمع شاسييييييتري والفسيييييييفوري وقييييييع أقيييييييدام  .هيييييييدر صييييييوت الفسييييييفوري  «ي »جماعتنييييييا يييييييا أخيييييييوان، جماعتنييييييا
لييييم يكيييين مييييع الفسييييفوري سييييوى يديييييه للمقاوميييية ومييييع شاسييييتري السييييالح وأبييييو كنعييييان بييييالقرب  .تييييركض باتجيييياههم

هكيييي ا بوضييييع االنبطيييياح إلييييى صييييباح اليييييوم  ميييينهم فاقييييد الييييوعي علييييى اثيييير ارتطامييييه بيييياألر .. رغبييييوا أن يبقييييوا
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 التالي، رغبوا أن يناموا نومًا عميقًا، رغبوا أن يتركهم الشباب بنومتهم ورقادهم العميق.

 لكن، هل صحيت، جماعتنا، يا فسفوري   تساءل شاستري..

حملييييييوا أبييييييو كنعييييييان وهمييييييوا بحمييييييل الفسييييييفوري  .حييييييوالي الكيلييييييو متيييييير عيييييين موقييييييع الكمييييييينتبعييييييد السيييييييارة 
وا بقييييدم أبييييو كنعييييان، إلييييى المستشييييفى فييييورًا يييييا إخييييوان«.. وانطلقييييت وشاسيييي  تري »ال.. ال.. سنسييييير معكييييم، اهتمييييّ

 السيارة وانطلق الغناء من راديو صوت العاصفة لينشد معه الجميع.

 حين يصيت لبروقي ما في عوقي.

 كالشنكو  يسابقني يطير من شوقي

 يا يما بسالح داوي  والشوم يا

 . ليلي خيت جروحيإيدي شد من  ب 
  



71 
 

 الفصل الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

      ي في المستشفى العسكر 
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 في المستشفى العسكري 

 

ــاعة تشيييييير إليييييى الخامسييييية صيييييباحًا، فيييييي المستشيييييفى فيييييي إربيييييد. ميييييا زال ابيييييو كنعيييييان فاقيييييد اليييييوعي، اتخييييي   الســـ
او  ،استشييييييارته ال بييييييد ميييييين قييييييرار، خييييييرى االطبيييييياء القييييييرار الصييييييعب ببتيييييير السييييييام و ال سييييييتنتقل العييييييدوى إلييييييى األ

ليييييي  عنيييييد  أي قرييييييب. اهليييييه كلهيييييم بعييييييدون عنيييييه متوزعيييييون فيييييي داخيييييل األر  وفيييييي  استشيييييارة اقاربيييييه، ولكييييين
 علم بقرار االطباء في غرفة العمليات.أ و  ،الغربة. ضابت العمليات جمال زار  مساءاً 

 ي ال توجد أي وسيلة أخرى لمنعها 

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

، وال يمكننييييييا ان نعتيييييير ... هيييييي ا مييييييا قالييييييه ، ذليييييي  هييييييو اختصاصييييييكمهيييييي ا صييييييعب، لكيييييين المهييييييم حياتييييييه ي
 جمال...

تييييرت السييييام، وبقييييي ابييييو كنعييييان مخييييدرًا إلييييى صييييباح اليييييوم التييييالي، لييييم يصييييت علييييى شيييييء، كييييان عالمييييه بُ 
صييييييوت قيييييي ائف وال صييييييليات الرشاشييييييات وال دميييييياء، وال ذكييييييرى، حتييييييى هادئييييييًا ال يعكيييييير صييييييفو  أي شيييييييء. ال 

سييييعاد ابتعييييدت عيييين مخيلتييييه. لقييييد احبهييييا بشييييكل جنييييوني، ليييين يميييير وقتييييه بسييييالم إال برؤيتهييييا وهييييي عائييييدة ميييين 
الحقيييل. لقيييد خيييالف كثييييرًا قيييرارات اليييدوام فيييي القاعييييدة حتيييى تسييينت ليييه الفرصييية بمالقاتهيييا وتكحييييل عينييييه بن ييييرة 

عتين المكحلتيييييين بشيييييكل طبيعيييييي و الحيييييالمتين دائميييييًا بشييييييء ليييييم يتأكيييييد منيييييه هيييييو ابيييييدًا. سيييييريعة بعينيهيييييا الواسييييي 
مضييييييى وقييييييت علييييييى استشييييييهاد حبيبهييييييا السييييييابق فييييييارس وال أحييييييد يعيييييير  ميييييين يسييييييكن قلبهييييييا الصييييييغير. امييييييا زال 

 فارس أم انها بدأت تنسى  هل قانون الحياة سينتصر في قلبها وتحيا الحياة 

ت  .كانييييت تبتسييييم لييييه ابييييو كنعييييان نفسييييه لييييم يعيييير  هيييي ا. فقييييت ومييييرة التقيييييا صييييدفة وبشييييكل مفيييياج ، وظلييييّ
، وارتبيييييييي  ابييييييييو كنعييييييييان لح ييييييييات  وظلييييييييّت آثييييييييار الخجييييييييل ينالخطييييييييوات، احمييييييييّرت وجنتاهييييييييا السييييييييمراو   بيييييييياطتُ 

 من ساعة على الوجنات. حتى كلمة صباح الخير لم يقلها أي منهما لآلخر. ألكثرواالحمرار، 

اتخييييييي ت القاعيييييييدة قرارهيييييييا ميييييييرة أن يعميييييييل اليييييييبعض فيييييييي الزراعييييييية وتتيييييييابع بييييييياقي المجموعييييييية مهمتهيييييييا فيييييييي 
ألكثييييير مييييين إسيييييبو .  االردنيييييي الحراسييييية كيييييي يسيييييتطيعوا شيييييراء الطعيييييام بعيييييد أن حاصيييييرتهم قيييييوات مييييين الجيييييي 
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كييييان ابييييو كنعييييان اول المتحمسييييين للعمييييل رغييييم تقصييييير  الشييييديد بيييياداء ابسييييت  .بييييد ومنعييييت عيييينهم الطعييييام ميييين ار 
 : المهمات في القاعدة، يحمل )الطورية( ويغني

 بحب  يا اسمر من السهر الفي...

 حيد عن دربي وقلي عوافي...

 ...الصفصافةيلال نتالقى تحت 

 ونعي  العمر وياء محبوبي...

فيييييي الحيييييواكير القريبييييية مييييين البييييييارة التيييييي يعميييييل  ، كانيييييت عييييييدةً ليييييم تكييييين ب ،كيييييان متأكيييييدًا أن صيييييوته يصيييييلها
 فيها. 

وتعييييير  هيييييي السيييييبب. ولكييييين اليييييي  عيبيييييا أن  ،ن ييييير اليهيييييا زميالتهيييييا فيييييي العميييييلتكانيييييت تسيييييمع الصيييييوت ف
 تحب وتنسى حب فارس   

وقييييررت المجازفييييَة مييييرًة. اشييييار لهييييا ميييين احييييدى الغيييير  الفارغيييية فييييي القريييييَة وأتييييت بعييييد تييييردد شييييديد، ضييييمها  
دت الطييييوم وكانييييه يييييرد جييييزءا ميييين نفسييييه يحيييياول الهييييرب  ثيييي لب   در  برقيييية  فييييي البداييييية ومييييا إلييييى صيييي  ت االيييييدي أن شييييَ

  بأييييييدي الثيييييورة      سيييييالح   كيييييل ميييييا   ... شيييييدو الطيييييوم   ... منيييييه ربميييييا غيييييير اغنيييييية شيييييدو الطيييييوم قيييييائاًل ي شيييييدو الطيييييوم 
يق لتشييييار   راسييييي لفييييوم، قبلهييييا بعنييييف وتركييييت سييييعاد شييييفتيها بييييين شييييفتيه بارتييييياح وبهييييدوء، عيناهييييا تتسييييع وتضيييي 
 على االغفاء، وبعدها رمت راسها على صدر  وبكت، بكت وبصمت وهدوء ي مال  سعاد   سعاد  . 

 تركته بسرعة وعادت.

 ربما يحلم اآلن بتل  القبلة، قبل أن يصحو ...

 »ال، ال رجلي اين رجلي 

البداييييييية، لكيييييين جيييييياءت الممرضييييييات علييييييى صييييييوت الصييييييرخة القوييييييية، فييييييتحن البيييييياب بسييييييرعة  خائفييييييات  فييييييي 
 عماد الطوباسي، زميله في نف  الغرفة هدأ من خوفهن ي

 ي »لقد استيقظ اآلن، اتركو «

 واشار بيد  إلى الممرضات بالخروج من الغرفة.

غفييييييا ابييييييو كنعييييييان مييييييرة اخييييييرى. كييييييان يرغييييييب ميييييين االعمييييييام أن يكييييييون مييييييا رآ  حلمييييييًا ولييييييي  حقيقيييييية، لقييييييد 
انيييييه يحليييييم. يحليييييم حلميييييًا مزعجيييييًا بيييييان قدميييييه مقطوعييييية، لكييييين اغميييييض عينييييييه ميييييرًة اخيييييرى واراد أن يقنيييييع نفسيييييه ب

اسييييتيقظ مييييرة اخييييرى، انهييييا الحقيقيييية، بييييرادي الشييييبابي ، ميييييزان حييييرار ، سييييرير ابيييييض بقربييييه ينييييام عليييييه شييييخص 
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 له راس حقيقي ويدان، ثم انه ين ر اليه مبتسمًا.

لييييم يسييييمع صييييوتًا،  ي اييييين انييييا، فسييييفوري، ابوغيييييدا، شاسييييتري، قييييدمي، اجابييييه الطوباسييييي. لكيييين ابييييو كنعييييان
 ن ر مرة اخرى من فوم الشرشف، قدم تمتد إلى نهاية السرير وقدم اخرى قصيرة، قصيرة جدًا.

 بقيت عينا  جاح تان لدقائق معدودة، ايصر  مرة اخرى  ايبكي 

 مد يد  إلى السام المقطوعة وادرء أن االنتفاخة هي فراق، نعم فراق 

اللييييي  ييييي  والغييييير  ييييي ، كييييان متوقعييييًا أن يقطعييييوا ليييي  قييييدم   ا ، مليييييت ي »الحمييييد ى علييييى السييييالمة يييييا
 الثانية لو تأخرت قلياًل.

 سمع الكلمات بشكل واضت ه   المرة، سمع الحقيقة بشكل كامل.

ي ان ييييير إليييييى ييييييداي، لقيييييد قطعوهميييييا االثنتيييييين، احميييييد ربييييي  يييييياا ، انيييييت تسيييييتطيع أن تقضيييييي كيييييل حاجاتييييي  
 لكن انا 

فيييية، إليييى المصيييل، المعليييق لييييه، إليييى الشيييباء، إلييييى البييياب وهيييو يفييييتت ن ييير ابيييو كنعيييان إلييييى كيييل زواييييا الغر 
 لتدخل احدى الممرضات بابتسامة مه بة مرتبكة وخائفة.

 ي كيف حال  يا ا   الحمد ى على السالمة« .

وهييييييي ترمييييييق وجهييييييه االصييييييفر وعينييييييا  الواسييييييعتان  ،قالتهييييييا الممرضيييييية وهييييييي تقتييييييرب ميييييين السييييييرير بحيييييي ر
 اصابع يديه ترتجف، ترتع . .يراها للمرة االولى وكأنه ،المحدقتان في االشياء

 لم يجب عن السؤال، بقي صامتًا.

دخييييل الشيييييباب السيييياعة العاشيييييرة إلييييى غرفتيييييه، الفسيييييفوري، شاسييييتري يتقيييييدمان المجموعيييية، باقييييية ورد حميييييراء 
 تقدمت المجموعة وهي تستحث الخطى لمعانقة المحبوب ابو كنعان.

 مرة وهم يعانقونه، حتى الفسفوري وشاستري اغرورقت عيناهما بالدمو . ألولبكى 

 واخفوها بالن ر إلى اال  على السرير المجاور مستفسرين عن حالته.

 ي »زي ما انتوا شايفين يا اخوان«.

 عندما مد يد  للمصافحة، لم تكن هنال  كف، كتلة من اللحم واليد االخرى ك ل ،

 ي كيف حال  ابو كنعان  

 ي آ   ي  صار، لو استشهدت مع المجموعة لكان افضل.
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 ي ال تقل ه ا يا أبو كنعان، اجابه شاستري نحن بحاجة ل ، الحمد ى على السالمة.

لقيييييد خجييييييل شاسييييييتري ميييييين نفسييييييه، يريييييييد أن يييييييدعو  للعييييييرس لكيييييين اآلن     لقييييييد عاهييييييد  ابييييييو كنعييييييان بييييييان 
 ...يغني له ويرقص »حتى تنقلب االر  فوقاني تحتاني« لكن 

ابييييو كنعييييان( وفييييي قلبهييييا رسييييالة »ممكيييين أن تييييزورء  بييييأذني باقيييية الييييورد هيييي   ميييين سييييعاد )هميييي  الفسييييفوري 
 غدًا أو بعد .

ابتسييييم ابييييو كنعييييان قلييييياًل، ميييين عادتييييه أن يقهقييييه ويصييييهل كييييالجواد فييييي الضييييح ، واحيانييييًا تمتييييد ضييييحكته 
 الجديد. لكن اآلن اكتفى باالبتسامة وبدأ يتقبل وضعه ،طوياًل مثل »كر السناسل«

 ي ف يساعد  على وضعه ي.

مختلفييييية جعليييييت ابيييييو كنعيييييان يكبييييير اكثييييير مييييين عمييييير   بإصيييييابات ميييييرت عليييييى المستشيييييفى حييييياالت متعيييييددة 
ثالثيييية وعشييييرين سيييينة لكنييييه اآلن اكبيييير بكثييييير. تييييرددت سييييعاد علييييى المستشييييفى، قبلتييييه فييييي البداييييية وخرجييييت ميييين 

 الغرفة، بكت كثيرًا وهي خارج الغرفة، لكنها عادت بعد أن اقنعت نفسها بضرورة ضبت اعصابها.

لهي، لمييييياذا ح يييييي هكييييي ا، االول ميييييات وهيييييا هيييييو الثييييياني ي كييييييف حالييييي ، بسييييييطة وفيييييي نفسيييييها تيييييردد: ي يييييياإ
 بقدم مقطوعة ي لكني احبه كنت اتمنا  أن يكون بقدمين«.

 راودتها االحالم الطويلة والمعلقة، هل ستعر  عليه الزواج في ه   الحالة  ماذا ستفعل  

 هل يتقبل االهل ه   الوضعية لرجل اعرج 

 ي راحت ، انت حرة، واالفضل.....ل  االحراج، خ   ال أسبب ي سعاد، ارجو أن 

 ابو كنعان.. ال.... ألياي 

قطعيييت كلماتيييه، ولكنهيييا ليييم تكميييل كلماتهييييا هيييي ايضيييًا، كانيييا قيييد تواعييييدا فيييي الفتيييرة االخييييرة عليييى الخطوبيييية 
 لكن بعد مرور السنة على استشهاد فارس خوفًا من »القيل والقال«.

آلخيييير حكايتييييه لكيييين نييييو  العمليييييات التييييي شييييارء وفييييي الليييييل يتسييييامر الطوباسييييي وابييييو كنعييييان، كييييل يييييروي ل
بهييييا الطوباسييييي كانييييت ميييين نمييييت مختلييييف، مليئيييية بالمفاجييييآت، بلهجتييييه اللبنانييييية يييييروي الطوباسييييي البييييي كنعييييان 

 حادثة قطع يديه: ي

 )جاءنا االمر بنقل صواريخ »فتت« إلى الداخل، إلى طوباس ي من اجل ه ا سموء الطوباسي  

لهييييييي ا اال  اللبنييييييياني الييييييي ي يشييييييياركه حياتيييييييه وقضييييييييته  بإكبييييييياركنعيييييييان  ي نعيييييييم يييييييياابو كنعيييييييان، احييييييي  ابيييييييو
وثورتيييييه. وتيييييابع الطوباسيييييي كالميييييه: ي عبرنيييييا النهييييير وكنيييييا مجميييييوعتين، مجموعييييية تحميييييل الصيييييواريخ ومجموعييييية 
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 تحمل الق ائف. لم نم  لنصف ساعة حتى تساقطت من حولنا الق ائف

 ي كشفوكم .

تن ييييييم آخييييير ليييييم يعييييير  بعبورهيييييا مييييين نفييييي  المنطقييييية ي ال، لقيييييد كيييييان القصيييييف مييييين الضيييييفة الشيييييرقية مييييين 
 .عنييييدما كنيييييا نيييييدخل بدوريييييية  إليييييى العميييييق كانيييييت االوامييييير مشيييييددة بيييييان نبقيييييي الخبييييير سيييييرًا وال نطليييييع علييييييه أحيييييداً 

المهييييم أن احييييدًا لييييم يجييييرح، لكيييين الكمييييائن المتواجييييدة فييييي المنطقيييية قييييد اسييييتنفرت نتيجيييية القصييييف وهكيييي ا وقعييييت 
 المفاجأة كما وقعت معكم.

اننييييا علييييى اتفييييام مسييييبق هييييا   وضييييح  ابييييو كنعييييان ي يبييييدوا هكيييي ا، ف يلعيييين الحييييظ الوسييييخ المهييييم ي يبييييدو 
أننيييييا وجيييييدنا انفسييييينا بيييييين اكثييييير مييييين كميييييين وهيييييم يطلقيييييون النيييييار، ليييييم يصيييييب فيييييي البدايييييية احيييييد، اطليييييق العيييييدو 

 اشارات التنوير وسقطت احداها على مقدمة الصارو  ال ي احمله على ظهري.

مازالييييت متكامليييية، يميييي  السيييييجارة  وكأنهيييياروي تفاصيييييل الحادثيييية ويحييييرء يديييييه كانييييت عينييييا  تلمييييع وهييييو ييييي 
وييييييينفخ الييييييدخان مراقبييييييًا ايييييييا  فييييييي تصيييييياعد  الحلزونييييييي بعينيييييييه الواسييييييعتين اللتييييييين تشييييييكالن عالميييييية مميييييييزة فييييييي 
وجهيييييه الضيييييامر والضيييييعيف وفميييييه الرقييييييق وشيييييعر شيييييواربه البيييييازق لتيييييو . صيييييار ليييييه شييييياربان نحيفيييييان، لكييييين فيييييي 

 وعلى لسانه كلمات جديدة، نارية مليئة بالد ء والصدم. ي وهل انفجر الصارو  ي  رجولةن راته 

ي ليييييم ينفجييييير وانيييييا امامييييي  حيييييي  لقيييييد اشيييييتعل الشيييييحم الييييي ي عليييييى راس الصيييييارو ، احسسيييييت بيييييالحرارة هنيييييا 
»اشيييييار بييييييد  عليييييى ميييييؤخرة راسيييييه المحروقييييية والتيييييي اصيييييبحت امتيييييدادًا لرقبتيييييه حييييييث بقييييييت تلييييي  البقعييييية بيييييدون 

 احترقت جلدة الراس.شعر بعد أن 

ي المهيييييم شيييييو بيييييدء بطيييييول السييييييرة، حركيييييت ييييييداي بسيييييرعة بعيييييد أن اعتيييييدلت فيييييي جلسيييييتي بيييييرغم الرصييييياص 
الكثيييييف وهنيييييا اعتيييييدل هيييييو فيييييي جلسييييته عليييييى السيييييرير آخييييي ًا نفييييي  الوضييييعية التيييييي اتخييييي ها هنييييياء فيييييي اليييييداخل 

عنيييييدما انفجييييير  ي»ورمييييييت الصيييييارو  بعييييييدًا« لح يييييات وانفجييييير الصيييييارو ، صيييييدم يييييياابو كنعيييييان بيييييانني صيييييعقت 
لييييم اكيييين اتصييييور بييييان صييييوته سييييييكون هكيييي ا. لسييييت انييييا وحييييدي اليييي ي تفاجيييييأ، لقييييد سيييياد صييييمت شييييديد وكانيييييه 

لقيييييد حسيييييب شيييييبابنا بيييييان العيييييدو قيييييد اسيييييتعمل  .صيييييمت المقيييييابر بعيييييد التراشيييييق بيييييالنيران مييييين مختليييييف االسيييييلحة
كيييي ا صييييمت الجميييييع اسييييلحة جديييييدة لتييييدميرنا، كمييييا ظيييين العييييدو باننييييا اسييييتعملنا هيييي ا السييييالح الجديييييد ضييييد ، وه

ورددت الودييييييان المجييييياورة صييييييدى االنفجيييييار، وبعييييييد خمييييي  دقيييييائق رأى مجاهييييييد ي صيييييديقي فييييييي الدوريييييية رجيييييياًل 
 اآلن ويالهول المفاجئة ياابو كنعان.  سيكتشفونيقترب، فمسكه من قدمه قائاًل: ي خ  االر  انبطت، 

 ي فتت ابو كنعان عينيه واذنيه لسما  المفاجأة.

يلييييب  بييييوت اخضيييير مثلنييييا. يبييييدو اننييييا  ألنييييه»لقييييد كييييان جنييييديًا اسييييرائيليًا، ظنييييه مجاهييييد بانييييه ميييين جماعتنييييا 
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 كلنا متشابكين ومتداخلين بشكل صعب تحديد اين شبابنا واين شبابهم.

 ي وماذا حصل بعد ذل  

جايييييي  بييييالحكي، عنييييدما مسييييكه مجاهييييد ميييين قدمييييه كييييان الجنييييدي يحمييييل رشاشييييًا مثييييل الشييييمايزر بمخزنييييه 
النييييار،  ألطييييالمالمييييدور يبييييدو أن الجنييييدي ارتبيييي  بشييييدة، مييييع انييييه يحمييييل سييييالحه فييييي وضييييعية اسييييتعداد كامييييل 

اال انيييه ليييم يطليييق النيييار بيييل فييي  المخيييزن الميييدور مييين البندقيييية ورميييا  بوجيييه مجاهيييد الييي ي كيييان ين ييير الييييه فيييي 
د الرصيييييياص تلييييي  اللح ييييية. لقييييييد اصيييييابه فييييييي انفيييييه، عنييييييدما ادرء مجاهيييييد الموقيييييف بييييييادر  بمخيييييزن كامييييييل وعيييييا

 يلعلع من جديد...

ي هيييييا. هيييييا. هيييييا اطليييييق ابيييييو كنعيييييان ضيييييحكًة مدوييييييًة اعادتيييييه إليييييى اجوائيييييه القديمييييية، إليييييى ضيييييحكته الرنانييييية 
 »وبعدين شو صار«

 ي قلب اال  على ظهر  ي 

 ي اال  ها..«

وضييييييح  االثنييييييان وتييييييابع الطوباسييييييي ي »المهييييييم أن مجاهييييييد بييييييدا يفيييييي  قطييييييان البييييييوت للجنييييييدي االسييييييرائيلي 
يييي..... كسيييير فأجيييياب همسييييت ميييياذا تعمييييل يامجاهييييد    : ي اريييييد أن اتركييييه حافيييييًا وابييييدل بوتييييه، بييييوتي سيييييء ابيييين الي

 منخاري. عضمهلي 

لمجموعييييية، تفرقنيييييا جميعيييييا، ي مييييي  وقتيييييه اآلن اجبتيييييه، يجيييييب أن نتيييييابع السيييييير اآلن ليييييم نعيييييد نعييييير  بييييياقي ا
قسيييم تييييابع المسييييير إلييييى االمييييام وقسييييم عيييياد إلييييى الخليييف. مجاهييييد كييييان مييييع العائييييدين وكنييييت انييييا ميييين المجموعيييية 

 التي تابعت التقدم.

قائييييد الدورييييية كييييان معنييييا، تجمعنييييا بسييييرعة كنييييا سييييبعة ولكيييين القييييواذ  كانييييت مييييع المجموعيييية التييييي رجعييييت، 
اصييييوات طلقييييات متفرقيييية ونحيييين نتييييابع التقييييدم بعييييد أن توقفنييييا  لييييم يكيييين معنييييا سييييوى قيييياذ  واحييييد. مازالييييت تسييييمع

مييييياذا نفعيييييل. قيييييال قائيييييد الدوريييييية أن العيييييودة مسيييييتحيلة اآلن ممكييييين أن تكلفنيييييا حياتنيييييا جميعيييييًا  ي ال نيييييدر للح يييييات 
ليييييي ا علينييييييا أن نتييييييابع المسييييييير ولكيييييين بسييييييرعة قصييييييوى وسيييييينخب  الصييييييواريخ فييييييي المكييييييان المتفييييييق عليييييييه مييييييع 

 .لما سنفعمجموعة الداخل وعندها سنرى 

اكفهييييير وجيييييه الطوباسيييييي وهيييييو يتيييييابع قصيييييته عييييين الدوريييييية »لقيييييد سيييييرنا طيييييوال اللييييييل يييييياابو كنعيييييان وفيييييي 
الرعيييييان، عنيييييدما رآنيييييا  بأحيييييد الصييييباح البييييياكر ونحيييين مختبئيييييون فييييي احيييييد الوديييييان القريبييييية ميييين طوبييييياس التقينييييا 

ح، نريييييد أن نختبيييي ، هييييرب نادينييييا عليييييه فلييييم يلتفييييت، لييييم نسييييتطع أن نطلييييق النييييار فييييي تليييي  اللح يييية ميييين الصييييبا
اصيييييبحنا قيييييريبين مييييين القريييييية وننت ييييير بعيييييض الوقيييييت حتيييييى يسيييييتطيع قائيييييد الدوريييييية أن يتصيييييل بقائيييييد مجموعييييية 
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اليييييداخل. لقيييييد اتفقنيييييا عليييييى الوقيييييت والمكيييييان، وبقييييييت هييييي   المعلوميييييات سيييييرًا حتيييييى السييييياعة السيييييابعة مييييين ذلييييي  
وعييييية اليييييداخل، سنحصيييييل عليييييى الصيييييباح عنيييييدما جمعنيييييا قيييييائاًل: ي »بعيييييد سييييياعة سييييييكون موعيييييدنا ميييييع قائيييييد مجم

المسييييياعدة الالزمييييية ونختبييييي  بضيييييعة أييييييام وبعيييييدها سييييينعود، لننتبيييييه اآلن وعلييييييكم جميعيييييًا أن تخفيييييوا انفسيييييكم فيييييي 
انييييييا وحييييييدي فييييييي البداييييييية عنييييييدما االحييييييظ قائييييييد  سييييييأخرجالصييييييغيرة. الاريييييييد أن ننكشييييييف الحييييييد  الكهييييييو هيييييي   

يقولييييييون ياصييييييديقي، لييييييم يمييييييض ميييييين السييييييفن كمييييييا  يال تشييييييتهمجموعيييييية الييييييداخل.... لكيييييين الرييييييياح تجييييييري بمييييييا 
 «رالهيلوكوبتالوقت نصف ساعة حتى سمعنا اصوات طائرات انها طائرات 

التييييي حلقييييت فييييوم رؤوسييييهم فييييي صييييباح اليييييوم التييييالي  الهليكييييوبتروعلييييى الفييييور تيييي كر ابييييو كنعييييان طييييائرات 
 من عمليتهم.

يسييييييترجع  لقييييييد كانييييييت فرصييييييًة كييييييي يتيييييي كر اآلن ابييييييو غيييييييدا وعبيييييياس وموسييييييى ورشيييييييد، كانييييييت فرصيييييية أن
لح يييييات االليييييم عنيييييدما اخترقيييييت قدميييييه صيييييلية الرشييييياش وعنيييييدما واجههيييييم الكميييييين ليحصيييييد المجموعييييية بلح يييييات 
قلييييييية، وتيييييي كر نفسييييييه وهييييييو يقييييييف رغييييييم االلييييييم والييييييدم النيييييياز  ليرمييييييي المخييييييزن كيييييياماًل ميييييين الييييييدكتريو  علييييييى 

، لكنييييه يريييييد ورآهييييا وهييييي تتجييييه إلييييى المجنييييزرة 7المجنييييزرة التييييي اطلقييييت النييييار، لقييييد سييييمع صييييوت ق يفيييية الييييب 
 أن ينتقم بنفسه من االعداء 

بييييو كنعييييان، هييييل انييييت معييييي   قالهييييا الطوباسييييي بعييييد أن الحييييظ بييييان عينييييي ابييييو كنعييييان أ ي وييييين سييييارح يييييا
مثبتتيييييان عليييييى شييييييء مرعيييييب جميييييدت العينيييييان فيييييي  وكأنهميييييامحيييييدقتان فيييييي طييييير  السيييييرير دون أن يحركهميييييا 

تيييييا  حتيييييى أمسيييييتا كركبتيييييي بعيييييير والتصيييييق المحييييياجر. وغيييييار صيييييدغا  )وكأنهميييييا مييييين اثييييير خسيييييف(، ونتيييييأت وجن
 نشر . الإنشر  جلد  بع مه حتى يصعب نشر  يوم ال

 الممرضة    أناديي هل اصاب  شيء ياابو كنعان، 

 ، تابع حديث ، انا مع  فقت سرحت قلياًل، اين صرنا. عند الطائرات ها ءال شيي ال، ال 

   ما رايي رأيي بان نحتسي كاس شاي ساخن، 

 وباسي، لي  أل....ي حسنًا ياط

دخلييييت الممرضيييية بابتسييييامتها المشييييرقة، وعلييييى الفييييور دم جييييرس التلفييييون الييييداخلي فييييي نفيييي  ابييييي كنعييييان 
عليييييى الطييييير  اآلخييييير محبوبتيييييه، سيييييعاد، سيييييعاد، وردتهيييييا مازاليييييت حميييييراء مازاليييييت وردة مثلهيييييا، رسيييييالتها عليييييى 

 همييييا فييييي الحلييييم جميييييل. وأجمييييل هيييي   الغيميييية.  لمييييا اجميييي الطاولييييِة رائحيييية جسييييمها شيييي ى االرييييي  الحييييائم حولهييييا، 
 .بإحساسهأن يفكر الحبيب   ما أرو انه يح  ويرى. 

كيييييان فيييييي الغرفييييية ثيييييالم ممرضيييييات يتنييييياوبن الحيييييديث والضيييييحكات. الطوباسيييييي مييييين طبيعتيييييه ذلييييي  لكييييين 
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اآلخيييير كييييان خبيييييرًا ومعلمييييًا انمييييا فييييي  ييييياب الطيييير  اآلخيييير )بحضييييور  يلتيييي  اللسييييان(، تنييييدفع موجيييية الييييدم بقييييوة 
 وتتركه حالمًا مع ابتسامة صفراء مصطنعة على الشفا ....إلى الرأس 

  الهليكوبتري ايو  ياطوباسي، شو صار بعد طائرات 

 ي تريد أن تعيدني ياابو كنعان إلى هناء  

حتييييى فارقييييت االبتسييييامة وجييييه الطوباسييييي وكانييييه أفييييام ميييين حلييييم جميييييل  رالهيلوكييييوبتلييييم ييييي كر اسييييم طييييائرة 
رفيييية. لميييياذا يبقييييى مبتسييييمًا وهييييو يعييييود إلييييى لح ييييات المييييوت، لح ييييات بوجييييود الممرضييييات والضييييحكات فييييي الغ

االنفجييييييار وتطيييييياير اصييييييابعه العشييييييرة، طييييييارت فييييييي السييييييماء لييييييم تسييييييتطع االصييييييابع أن تضييييييح ، لييييييم يعييييييد لييييييه 
اصييييابع كييييي يضييييح ، لقييييد ضييييح  اآلن وشييييارء اآلخييييرين الضييييحكات والقهقهييييات، ولكيييين الطييييائرة اعادتييييه إلييييى 

بيييييياب الواحييييييدة يصييييييعب اجتييييييياز ِ إال منحنيييييييًا  ،حيييييييث تقبيييييع مغارتييييييان هنييييياء إلييييييى الييييييوادي ذي السييييييفوح المشييييييجرة
مييييين اربعييييية عليييييى اليييييرغم مييييين الجحيييييور فيييييي الزواييييييا، لكييييين الخيييييو  منيييييع حيييييب  ألكثييييير عال يتسييييي وفيييييي اليييييداخل 

االسييييييتطال  للييييييدخول فييييييي الجحييييييور، اصييييييوات بعييييييض الطيييييييور تسييييييمع وهييييييي تتطيييييياير علييييييى صييييييوت طييييييائرات 
 .الهليكوبتر

وسيييييييمعنا اصيييييييوات الكيييييييالب وبعيييييييد  الم لييييييييون ح يييييييات صيييييييعبة، نيييييييزل ي مييييييياذا احيييييييدث  ياصيييييييديقي، انهيييييييا ل
لح ييييات صييييليات رشييييياش غزيييييرة واصيييييوات بالعبرييييية والعربيييييية، لييييم يسييييتطع قائيييييد الدورييييية أن يبقيييييى مختبئييييًا لقيييييد 
ادرء بيييييان العيييييدو قيييييد اشيييييتب  ميييييع مجموعييييية اليييييداخل القادمييييية عليييييى الموعيييييد المحيييييدد السيييييتالم الصيييييواريخ، فميييييا 

ميييييير بييييييالخروج ميييييين المغييييييارة واالشييييييتباء خصوصييييييًا بعييييييد أن ادرء بييييييان مواقعنييييييا كييييييان منييييييه إال أن اعطانييييييا االوا
المحاليييية مكشييييوفة. كييييالب االثييييير تسييييير خلفنييييا ميييين الحيييييدود وهييييا هييييي تصييييل اآلن إليييييى مواقعنييييا وقييييد اكييييد لهيييييم 

وكانييييييت المعركيييييية ييييييياعزيزي، وجهييييييًا لوجييييييه بالسييييييالح االبيييييييض والقنابييييييل  .الراعييييييي كمييييييا يبييييييدو صييييييحة تكهنيييييياتهم
هم خروجنييييييا ميييييين الكهييييييو  بشييييييكل سييييييريع وايييييييدينا علييييييى الزنيييييياد مطلقييييييين الرصيييييياص تجييييييا  لقييييييد فاجييييييأ ،اليدوييييييية

 .المغارةالمجموعة التي لم تكن تبعد ثالثين مترًا عن باب 

غرفيييية المستشييييفى هادئيييية السيييياعة التاسييييعة لييييياًل ال يسييييمع فييييي الخييييارج سييييوى صييييوت الييييريت المتناوحيييية. لييييم 
دوريييية بقيييي محيييدقًا فيييي شيييباء عبييير اليييريت إليييى هنييياء يكييين الطوباسيييي ين ييير إليييى زميليييه وهيييو ييييروي تفاصييييل ال

تخييييييل الموقيييييع بالتفصييييييل فيييييي الفضييييياء وتيييييابع روايتيييييه بصيييييوت خافيييييت هييييي   الميييييرة ألن اليييييدم سيسييييييل سيسيييييقت 
شييييييهداء وأمييييييام ذكييييييراهم تميييييير موجييييييية الحييييييزن المتبوعيييييية بدفقيييييية بكيييييياء تعتميييييييد علييييييى صييييييالبة الييييييراوي وصيييييييالبة 

ي أمييييا الولييييد  يريييييد الطوباسييييي أن يييييريت اعصييييابه ويسييييمت هكيييي ا تييييم الييييتعلم منيييي  الصييييغر البنييييت تبكيييي  .المسييييتمع
لدفقيييييية الييييييدمو  بيييييياالنطالم، فليبييييييِ ، امييييييه وأبييييييو  واخوتييييييه ليسييييييوا معييييييه ال يعرفييييييون شيييييييئًا عنييييييه البييييييد أن والييييييد  
يستفسيييير عنييييه باسييييتمرار رغييييم قسيييياوته ال يييياهرة، البييييد وأن الوالييييدة تسييييهر اآلن علييييى الميييي يا  واخوتييييه الصييييغار 
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رغبيييييون أن ييييييأكلوا الهريسييييية والمشيييييب  الييييي ي كيييييان يحضييييير  لهيييييم اخيييييوهم فيييييي طرييييييق ينت يييييرون عودتيييييه يحبونيييييه ي
 .عودتييييه ميييين عملييييه فييييي بيييييارات الجنييييوب كييييل اسييييبو  مييييرة. لكيييينهم اآلن ليييين يحصييييلوا عليييييه إال فييييي المناسييييبات 

ينميييييا يييييي هب، لكييييين أاألم تقيييييول لييييين آكيييييل الحليييييو إال إذا عرفيييييت ايييييين هيييييو، لمييييياذا ال يبعيييييث خبيييييرًا ميييييع السيييييالمة 
 هو، اين  يخبرنا أين 

صييييييالبة المعييييييول ردعييييييت قافليييييية الييييييدمو ، احتجزتهييييييا سييييييمحت لهييييييا بوفييييييد علييييييى بوابيييييية العييييييين بييييييأن ينقييييييل 
 المشاعر ويرحل، اغرورقت العينان بالدمو  اتسعت وتابع فمه اهزوجة الموت:

عمييييياد قائيييييد الدوريييييية كيييييان بجيييييانبي قفيييييز بالبدايييييية ولحقنيييييا بيييييه كيييييان ابييييين القريييييية، تربيييييى فيهيييييا يعييييير  كيييييل 
راتهييييا ووديانهييييا وجبالهييييا. »ال يهمكييييم شيييييء« أنييييا ابيييين البلييييد واعيييير  كييييل شييييبر »افييييرق مخزنييييه فييييي حجراتهييييا ومم

تلييييي  الكتلييييية الواقفييييية اماميييييه وهيييييي ترميييييي عليييييى المجموعييييية القادمييييية مجموعييييية اليييييداخل، لكييييين عيييييددنا قلييييييل لقيييييد 
كييييييانوا مجموعيييييية كبيييييييرة، كيفمييييييا ن ييييييرت تييييييرى حوليييييي  البييييييدالت المموهيييييية وطاسييييييات الحييييييرب وبنييييييادم وقنابييييييل، 

يانيييييًا تيييييراهم بيييييين الشيييييجر وخليييييف بعيييييض الصيييييخور، تلييييي  اقيييييدام وهنييييياء رؤوس وصيييييوت طيييييائرات تهيييييدر فيييييي اح
 السماء.

خمسيييييية أو سييييييتة ال أعيييييير  تجنييييييدلوا، لكيييييين بعييييييد أن افييييييرق احييييييدهم مخزنيييييية الكامييييييل فييييييي بطيييييين عميييييياد، لييييييم 
منيييى ، اليييدماء تنفييير مييين صيييدر  رفيييع سيييالحه بييييد  اليألراقبيييهيصييير  ييييا ابيييو كنعيييان. توقفيييت لح ييية عييين الرمايييية 

وخطييييييأ خطييييييوتين ويييييييد  اليسييييييرى علييييييى الجييييييرح وقلييييييب علييييييى ظهيييييير  وميييييين راسييييييه سييييييالت الييييييدماء غزيييييييرة علييييييى 
 الصخرة البيضاء.

ي ركضييييت اسييييرعت فييييي الييييركض وبجييييانبي يسييييير الشييييبل ركيييي ، رفييييض إال أن يشييييارء فييييي دورييييية العمييييق 
جيييي  االردنيييي ليييم نقبليييه لكنيييه هيييرب مييين مقييير القاعيييدة وأتيييى إليييى مكيييان انطيييالم الدوريييية بصيييحبة أحيييد جنيييود ال

 قائاًل: انه يهددني باالنتحار إذا لم ادله عليكم«.

ركضييييت كييييالمجنون مطلقييييًا النييييار فييييي اتجاهييييات مختلفيييية، لقييييد دسييييت علييييى الجثييييث وأنييييا اركييييض فييييي اتجييييا  
الييييوادي اآلخيييير، لييييم أعييييد ارى امييييامي. كنييييت أركييييض وشييييبت عميييياد يالحقنييييي بكامييييل طولييييه بسييييالحه، بانحنائييييه، 

 األر  وعينا  تن ران إلى السماء.بدمه، باستلقائه على 

 ي مين هنا، مين هنا 

صيييير  احييييد الشييييباب اليييي ي يلييييب  لباسييييًا مييييدنيًا مييييع رشاشييييه البييييور سييييعيد، كييييدت اطلييييق النييييار، بييييل اطلقييييت، 
لييييم اعييييد اضييييبت اعصييييابي كنييييت قييييد التفييييت إلييييى الخلييييف فلييييم يكيييين احييييد غيييييري وغييييير ركيييي  اكيييييد لييييم يبييييق احييييد 

 منا. 
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 اتبعوني..ي انا منكم، انا من جماعتكم، 

صيييييعدنا هضيييييبة بعيييييد أن انحرفنيييييا عييييين اليييييوادي مغيييييامرين بييييي ل  بحياتنيييييا، لكييييين ابييييين المنطقييييية يعييييير  اكثييييير 
فيييييي لح يييييات المييييوت تنتييييياب اإلنسيييييان نزعييييية حيييييب البقيييياء، بيييييالرغم مييييين عيييييدم الخيييييو  نزليييييت  .قلييييت فيييييي نفسيييييي

 إلى الوادي في البداية وكأن الشجر والصخور تحميني.

يسيييييل ميييين جبييييين الطوباسييييي، لقييييد ركييييض اآلن وهييييو جييييال ، سييييقت علييييى فييييي هيييي   اللح ييييات كيييياد العييييرم 
 األر ، هوى، فكزت قدمه، لهث اكثر فأكثر، صر  ي مين هنا من هنا، انا منكم..

 ي اطلبل  فنجان قهوة طوباسي 

ي ال شييييييكرًا، انييييييا تعبييييييان يييييييا أبييييييو كنعييييييان بعييييييديها بكمييييييل حييييييديثنا خلينييييييي انييييييام، تصييييييبت علييييييى خييييييير. نييييييام 
وتيييييارة اخيييييرى  ،مييييين سييييياعتين، تيييييارًة يتأميييييل الطوباسيييييي ألكثيييييرقيييييًا، بقيييييي ابيييييو كنعيييييان يق يييييًا الطوباسيييييي نوميييييًا عمي

وطييييورًا آخيييير يركييييب فرسييييه ويرحييييل. يبقييييى مييييرتحاًل والييييريت تييييداعب شييييعر  وعينييييا  شاخصييييتان  ،ين يييير إلييييى قدمييييه
 إلى األمام والفرس طائر، على تل  الصورة كان ينام عندما ال يواتيه النوم بشكل طبيعي.

دثني كييييييف قطعيييييت ييييييدا ، وكييييييف خيييييرج ميييييع الشيييييبل ركييييي  »وعييييياد يركيييييب حصيييييانه الطيييييائر »لكييييين ليييييم يحييييي 
كيييييالريت بدموعييييييه المنهميييييرة ميييييين العينيييييين ميييييين شييييييدة اليييييريت. انفتحييييييت ابيييييواب السييييييماء، انتهيييييت األولييييييى والثانييييييية 

 والسابعة وما زال الفضاء فسيحًا.

 حضرت باقي المجموعة من قاعدته لزيارته في اليوم التالي.

 ي وشاستري.ي أين الفسفور 

 ي انهم يستطلعون لضرب أحد األهدا  في منطقة الكركار.

 ي وشاستري هل تزوج 

العمليييييييية الجدييييييييدة انتقاميييييييًا لييييييي  ولرفاقييييييي  الييييييي ين  17ي ال، اصييييييير بعيييييييد أن رآء بيييييييان يشيييييييارء المجموعييييييية 
 استشهدوا.

بييييييدالت كيييييياكي، رجييييييال تجمعييييييوا ميييييين كييييييل حييييييدب وصييييييوب، صييييييهرتهم التجربيييييية، الحديييييييد طييييييري جييييييدًا فييييييي 
، اللهيييييب يييييي يب التناقضيييييات الثانويييييية. يقيييييرب النييييياس الييييي ين تجمعهيييييم اهيييييدا  واضيييييحة وارضيييييية نضيييييالية النيييييار

واحيييييدة. جنسييييييات مختلفييييية، سيييييوري، عراقيييييي، لبنييييياني، فلسيييييطيني، مصيييييري، ايرانيييييي، تركيييييي، فرنسيييييي، اسيييييت كر 
 ابو كنعان حياته في الطفولة وتميز  عن باقي اخوته فقت ألنه ولد«.

ة الكبيييييييرة عييييييادًة فتقسييييييم الحبييييييات لبيييييياقي كانييييييت امييييييي عنييييييدما تحضيييييير التفيييييي  اح إلييييييى البيييييييت تعطينييييييي الحبييييييّ



82 
 

اخيييييواتي وتحييييي رني: ال تييييي هب قبيييييل أن تأكلهيييييا سييييييراء أوالد الجييييييران سييييييأخ ونها منييييي . وعنيييييدما تشيييييتري اللحيييييم 
 تحوسه لي وحدي وتضع الباقي في الطبخة لكل افراد العائلة.

دهييييييا كييييييل ميييييين ارتيييييياد بيتييييييه »بفرحتيييييي « هكيييييي ا ترعرعييييييت واآلن اجييييييد شاسييييييتري يضييييييحي بفرحتييييييه التييييييي يرد 
انشيييياء ف« وعنييييدما يخيييياطبون والدتييييه تييييرد عليييييهم »ف يسييييمع منيييي ، ميييين فمكييييم إلييييى بيييياب السييييماء. لييييم اعرفييييه 
إال اسييييبو  وهييييا هييييو يجيييياز  بحياتييييه مييييرًة اخييييرى لنييييا جميعييييًا وللقضييييية التييييي جمعتنييييا بشييييكل عييييام. اننييييي اكبيييير 

 ب اكبر كثيرًا في مصنع الرجال، مصنع االنسان.اكبر كثيرًا، اح  عمري خمسين ستين، إنني اشي

 عايز أي خدمة يا ابو كنعان  -

 ال سالمتكم، سلمولي على الشباب جميعًا وخصوصًا على الفسفوري وشاستري.  -

 تسلم، وزميل  اسأله إن كان يريد شيئًا   -

 سالمتكم شباب، سالمتكم، ف معكم، خلينا نراكم دائمًا.  -

 لقد قطعت الحديث ام  ونمت. كان باديًا علي  التعب:ي »هات يا طوباسي، سولفنا،

، عنييييدما اتيييي كر اصييييدقائي، تصييييور ال اسييييتطيع أن انسييييى عميييياد مطلقييييًا لقييييد كييييان بمثابيييية ي ي نعييييم يييييا عزيييييز 
ا  ليييي، لقيييد أتيييى إليييى لبنيييان مييين فتيييرات سيييابقة. لقيييد عميييل مهندسيييًا فيييي احيييدى الشيييركات فيييي بييييروت كميييا قيييال 

يعطينيييييي اهتماميييييًا يعوضيييييني عييييين غربتيييييي. »أنيييييا ويييييياء غربييييياء، نحييييين ليييييي وهيييييو يحيييييب لبنيييييان، احسسيييييت انيييييه 
غربيييياء فييييي هيييي   الييييبالد التييييي تطاردنييييا لكيييين المسييييتقبل لنييييا. إننييييا نمليييي  الحرييييية، يعاملوننييييا كبضيييياعة فييييي العمييييل 
ييييييا صيييييديقي، انيييييت جييييييد طالميييييا تزييييييد مييييين اربييييياحهم وعنيييييدما تخسييييير مصيييييلحتهم يلقيييييون بييييي  فيييييي الشيييييار  غيييييير 

 يحصل ب . ه   البندقية تعيد لنا انسانيتنا المفقودة.مبالين وغير مكترثين لما 

باسيييييتمرار وكلميييييا جلييييي  معيييييي عمييييياد »يفيييييتت هييييي   االحادييييييث، احسيييييه خزانيييييًا مييييين الثيييييورة ييييييا أبيييييو كنعيييييان. 
كانيييييت بعيييييض المشييييياكل بيننيييييا فيييييي  .صيييييدقني احيانيييييًا كثييييييرة كنيييييت خاللهيييييا اضيييييعف وافكييييير بيييييالعودة إليييييى لبنيييييان

صييييور انهييييم احيانييييًا يتقيييياتلون علييييى ميييين الييييدور فييييي الطييييبخ مييييثاًل. واحيانييييًا القاعييييدة تشييييتد فأبييييدأ أفكيييير بييييالعودة. ت
تصيييور ييييا أبيييو كنعييييان  ...يشيييتمون بعضيييهم بأقييي   الشييييتائم وقيييد وصيييلت ميييرًة إلييييى سيييحب السيييالح عليييى بعييييض 

 هل ه ا حدم مع  

وفييييي كييييل مييييرة  كيييييان عميييياد يعيييييدني إليييييى ثبيييياتي، عنييييدما يحيييييدثني عيييين الحييييياة فيييييي مجتمعنييييا، عيييين ال ليييييم 
ًا بييييرب العمييييل عنييييدما، نعمييييل عشيييير سيييياعات ونتقاضييييى اربييييع ليييييرات فقييييت فييييي حقييييول الزيتييييون وفييييي افكيييير فييييور 

الشييييييتاء يتوقييييييف العمييييييل، وعنييييييد الميييييير  ال نحصييييييل علييييييى شيييييييء، نا ييييييي  يييييييا صييييييديقي عيييييين الشييييييتائم واحيانييييييًا 
الضييييرب عنييييدما ترفييييع صييييوت  فييييي وجييييه المعلييييم. ف يرحميييي  يييييا عميييياد، ميييين الصييييعب أن انسيييياء، لهيييي ا يييييا أبييييو 
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 عبت البارحة. فعاًل كدت انفجر في البكاء.كنعان ت

 ي بدء تطول بال  يا طوباسي، هاي اول الطريق.

 ي فعاًل يا ابو كنعان الحكي غير الفعل، فعاًل الطريق ليست سهلة ابدًا.

 ي أنسيتنا الموضو ، وين رحتوا بعدين  

 ي مصيّر أن تسمع باقي الموضو  

المن ييييييير الييييييي ي رسيييييييمه هنييييييياء فيييييييي االفيييييييق. عييييييياد يتخييييييييل اليييييييوادي وعييييييياد ين ييييييير مييييييين النافييييييي ة ليسيييييييتعيد 
ورفيقييييييه ميييييين الييييييداخل اليييييي ي ال يييييييزال يييييييركض امييييييامهم مسييييييتحثًا اييييييياهم  ،عميييييياد وبيييييياقي المجموعيييييية ،والطييييييائرات 

 بسرعة، بسرعة شباب، وصلنا، سيكشفونا إن تأخرنا قلياًل.

كثييييير، ولكييييين عنيييييدما ي ركضييييينا ييييييا ابيييييو كنعيييييان لسييييياعتين متواصيييييلتين، ليييييم يعيييييد ليييييي قيييييدرة عليييييى اليييييركض ا
كنيييييت ان ييييير إليييييى ركييييي  وهيييييو ييييييركض ويلهيييييث كنيييييت اخجيييييل مييييين القيييييول بييييياني تعبيييييان. قيييييدمي بيييييدأت تيييييؤلمني 
كثيييييرًا مييييين اثييييير الفكييييرة لكييييين اللهجييييية الحازمييييية للرجييييل امامنيييييا ليييييم تييييد  ليييييي أيييييية فرصييييية فييييي طليييييب الراحييييية وليييييو 

كنييييا فييييي سيييييفت احييييد الجبيييييال قلييييياًل. »ابقييييوا هنيييييا قلييييياًل« قييييال لنيييييا رجييييل الييييداخل الييييي ي ال اعيييير  اسييييمه بعيييييد، تر 
المغطييييييى بشييييييجر الزيتييييييون، مييييييا ارو  أن اكييييييون بييييييين شييييييجر الزيتييييييون احيييييي  بالراحيييييية وبالتعييييييب بيييييينف  الوقييييييت، 

 ات كر ماضي عملي واهلي وبنف  الوقت احب شجر الزيتون، لقد قضيت طفولتي فيه.

جلييي  تحيييت بعيييد ربيييع سييياعة كيييان بيننيييا صيييدقًا ليييم أحييي  بيييأنني فيييي خطييير أبيييدًا، كنيييت ا ي،المهيييم ييييا عزييييز 
 الزيتون وكأنني في قاعدة »الوهادنة«.

 ي الحقوني شباب ي 

ي وتبعنييييا  لييييم يكيييين بيننييييا وبييييين القرييييية سييييوى امتييييار تفصييييلها عنييييا هضييييبة جييييرداء قطعناهييييا بسييييرعة ودخلنييييا 
احيييييد البييييييوت حييييييث كيييييان صييييياحب البييييييت يحفييييير فيييييي الحديقييييية، وقيييييد ادركيييييت عليييييى الفيييييور بيييييأن الهيييييد  اخفييييياء 

نييييا وركيييي  وانتقلنييييا مييييرة اخييييرى بمحيييياذاة األطييييرا  لنبقييييى فييييي احييييد أالثييييياب المدنييييية لبسيييينا  قييييد السييييالح، وهكيييي ا 
 البيوت اسبوعًا كاماًل ننت ر مجيء الرجل، رجل الداخل.

 ي ما اسم  يا أ  

 ي فهمي.

 ي هل تعر  عماد يا أ  فهمي 

 واجاب بعد أن تغيرت مالمت وجهه األسمر ال ي حفرت فيه السنون أخاديد وتعاري .
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 انه أخي، نعم يا أ ، اخي.ي 

»فيييي هلت يييييا أبييييو كنعييييان ولييييم أتماليييي  اعصييييابي، نهضييييت وقبلتييييه وبييييدات بمواسيييياته بييييدل أن يواسيييييني كييييان 
عمييياد قيييد حيييدثني عييين أخييييه ولكييين وليييي  فهميييي، انيييه اسيييم حركيييي. حيييدثني عييين أخييييه الفيييالح الييي ي يشيييبهني، 

ليييي تفاصيييييل م هلييية عيييين حياتييييه يعميييل فييييي الحقيييل فييييي الزيتيييون، ولكيييين فيييي ملكييييه وليييي  فييييي ملييي  آخيييير. روى 
يييي  بقييييي مزروعييييًا هنيييياء حيييييث كييييان حلقيييية  67عيييين صييييمود ، عيييين رفضييييه الخييييروج ميييين االر  بعييييد احييييتالل الي

الوصييييل مييييع الشييييباب فييييي الييييداخل، قضييييي سيييينة فييييي السييييجن وخييييرج بعييييدها. عجييييز العييييدو إثبييييات التهميييية. عيييياد 
الرميييييوز وحلهيييييا. كنيييييا ال يعميييييل فيييييي الحقيييييل وفيييييي اللييييييل يتحيييييرء يسيييييمع الرميييييوز مييييين الرادييييييو ويمضيييييي فيييييي فييييي  

نفهييييم هيييي   الرمييييوز فييييي البداييييية. ولكيييين اآلن اقتنعييييت بصييييحتها، حييييدد مكييييان لقائنييييا فييييي الييييوادي اليييي ي وقييييع فيييييه 
 االشتباء عن طريق الرموز من صوت الثورة.

 ي أنا اعرف  يا أ  فهمي، انا صديق عماد، اخي  ايضًا.

ركنييييا قبييييل الحييييرب ولييييم أر  منيييي  خميييي  سيييينين، ي كلنييييا اخييييوان ي انييييه نصيييييبه، كييييان الزم اشييييوفه ولييييو دقيقيييية، ت
ف يرحمييييييييه مييييييييات ميتيييييييية ابطييييييييال، حتييييييييى الضييييييييابت اإلسييييييييرائيلي ادى التحييييييييية لييييييييه »قبييييييييل أن يييييييييدفنو  واخوانييييييييه 

 اآلخرين، كنتم سبعة يا أ  .

 ي نعم سبعة لم يبق غيري ورك  اذن  لقد استشهدوا جميعًا.

المالعيييييييين، لكييييييين  فاجأونيييييييالقيييييييد  ي ليييييييي  خمسييييييية فقيييييييت بيييييييل استشيييييييهد منيييييييا سيييييييبعة ايضيييييييًا مييييييين مجموعاتنيييييييا
وهييييييي تنقييييييل قييييييتالهم وجرحيييييياهم علييييييى دفعييييييات. لييييييم  رالهيلوكييييييوبتخسييييييائرهم كبيييييييرة لقييييييد رأى أهييييييل القرييييييية طييييييائرة 

 يموتوا بدون ثمن.

ي رغييييم األسييييى يييييا صييييديقي، رغييييم فقييييدان أخيييييه إال أنييييه صييييلب وشييييجا ، كييييان عميييياد صييييلبًا وهييييو يييييروي لييييي 
ولكيييييين اخييييييا  كييييييان يجسييييييد الصييييييالبة بكفتييييييي يديييييييه  .حيييييياليعيييييين الثييييييورة ومجتمعهييييييا وظلييييييم وفسيييييياد مجتمعنييييييا ال

الخشيييينتين وشيييياربه األسييييود وعينيييييا  التييييي يتطيييياير الشيييييرر منهمييييا. طييييوياًل كمييييا عمييييياد اآلن ادركييييت بييييأن عميييييادًا 
 كان يت كر اخا  عندما يتحدم عن الرجال الشجعان.

 ين استشييييهدوا، لييييم لييييي  هيييي ا فقييييت بييييل جاءتنييييا األخبييييار بعييييد يييييومين بييييأنهم نسييييفوا بيييييوت السييييبعة جميعييييًا اليييي 
 يخبرنا هو بل سمعنا  من الم يا .

 ي وكيف قضيتم الوقت في البيت 

ي كييييان صييييعبًا جييييدًا يييييا أبييييو كنعييييان، لييييم يكيييين يسييييمت لنييييا بييييأن نخييييرج ميييين البيييييت اطالقييييًا حتييييى عنييييدما نبييييول 
أن كيييل ليييم يكييين يسيييمت لنيييا بيييالخروج، كنيييا فيييي قريييية مجييياورة  لطوبييياس لكنهيييا بعييييدة، ليييم يبحثيييوا عنيييا ظنيييًا مييينهم بييي 
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عناصيييير الدورييييية قييييد قتلييييوا، لكيييينهم فتشييييوا القرييييية، طوبيييياس تفتيشييييًا دقيقييييًا. وفييييي نهاييييية االسييييبو  جاءنييييا أ  عميييياد 
ي جهييييييزوا انفسييييييكم، سنوصييييييلكم إلييييييى اقييييييرب نقطيييييية ميييييين الحييييييدود لتعبييييييروا بعييييييدها، هيييييي   الرسييييييالة تعطوهييييييا لغرفيييييية 

 العمليات.

ن اثييييير تنقليييييه اليييييدائم وسيييييهر  علينيييييا ومالميييييت تكييييياد تتحجييييير عليييييى وجهيييييه المتعيييييب مييييي  ،بنبيييييرة قاسيييييية ،هكييييي ا
خيييييالل االسيييييبو  وازماتيييييه البيتيييييية واستشيييييهاد أخييييييه ورفاقيييييه، سيييييار أمامنيييييا وتبعتيييييه ميييييع ركييييي  إليييييى النقطييييية التيييييي 

 حددها مسبقًا.

 ضمني إلى صدر  العريض وعانقنا و»بخاطركم، انتبهوا..«

 كاد أبو كنعان يسأل إذن اين قطعت يداء 

قيييييييال: »وصيييييييلنا إليييييييى طيييييييرم النهييييييير واجتزنيييييييا المنطقييييييية الخطيييييييرة لكييييييين الطوباسيييييييي قطيييييييع تسييييييياؤله عنيييييييدما 
المرشيييييومة بالكميييييائن، وهنييييياء ف يلعيييييين تلييييي  السييييياعة، هنيييييياء وقعيييييت مييييين حزاميييييي قنبليييييية المليييييز، وكيييييم كانييييييت 
مفاجئييييية لييييييي بييييييأن حلقيييييية األمييييييان ليييييم تكيييييين فيهييييييا، مسييييييكتها فييييييورًا ال قييييي فها بعيييييييدًا لكيييييين... كييييييان اللييييييي كييييييان... 

 ها...«.وانفجرت في يدي وأنا أهم بق ف

بقيييييي صيييييامتًا لح يييييات وهيييييو يحيييييدم وعينيييييا  تتسيييييع مسيييييتعيدًا فيييييي ذهنيييييه تلييييي  اللح يييييات الصيييييعبة، ليييييم يييييير 
اصييييابع يديييييه لييييم تودعييييه اصييييابع يديييييه وهييييي تغييييادر ، سييييتبقى األيييييدي هنيييياء فييييي األر ، سييييتزر  هنيييياء لتولييييد، 

 لتنبت عشرات األيدي، عشرات األصابع...

»بقيييييت متمالكييييًا نفسييييي كييييان الجييييرح حاميييييًا سيييياعدني ركيييي  فييييي عبييييور المخاضيييية والييييدماء تسيييييل بغييييزارة، 
لييييم اتيييي كر نفسييييي إال وأنييييا اقطييييع النهيييير واسييييتلقي فييييي البيييييارة المجيييياورة ولييييم اصييييت إال هنييييا فييييي المستشييييفى. نعييييم 
بع ييييييا صيييييديقي كيييييان حلميييييًا وصيييييرخت مثلييييي  عنيييييدما صيييييحوت، ليييييم أكييييين اتصيييييور بيييييأن ال يبقيييييى ليييييي حتيييييى اصييييي 

، لكييييين هيييييا أنيييييا كميييييا ترانيييييي امامييييي  األساسييييييةواحيييييد، اصيييييبعان عليييييى األقيييييل يسييييياعداني فيييييي قضييييياء حاجييييياتي 
 اآلن«.

 ي الحمد ى على السالمة، ستركب اطرافًا تستطيع بها القيام بمع م حاجات .

والتقيييييدير متناسييييييًا قدميييييه، حاميييييدًا ف عليييييى أن يدييييييه ميييييا  ءاليييييدفيكيييييان ابيييييو كنعيييييان يتحيييييدم بلهجييييية ملؤهيييييا 
أرجعتييييه  هالييييت سييييالمتين »القييييدم« مسييييألة بسيييييطة. عنييييدما تييييرى مشيييياكل غيييييرء تهييييون مشييييكلت . ضييييحكة زميليييي ز 

 من حلم اليق ة.

 ي مال  تضح ، في شيء 

ي ال، ال شيييييييء لكيييييين تيييييي كرت فييييييي اليييييييوم الثيييييياني حادثييييييًة طريفييييييًة حصييييييلت معنييييييا، مييييييع ركيييييي  تحديييييييدًا ولييييييم 
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 يخبروني عنها إال عندما تعافيت قلياًل. رغم األلم ضحكت.

انفرجيييت اسيييارير أبيييو كنعيييان وهيييو ييييرى صيييديقه ضييياحكًا بعيييد أن انسيييلح نفسيييه مييين دوامييية الحيييزن التيييي ميييا 
 فيها لساعات فتساءل: إن يقترب في الحديث عنها حتى يغرم 

ي فييييي طريقنييييا إلييييى الييييداخل كييييان مجاهييييد قييييد وقييييف قلييييياًل وابتعييييد عنييييا بعييييد أن قتييييل الجنييييديح اليييي ي ضييييربه 
بمخييييزن الرشيييياش، وجييييد ركيييي  منبطحييييًا، فحييييرء قدمييييه ميييين الخلييييف، ولكيييين ركيييي  لييييم يتحييييرء رفييييع مجاهييييد قدمييييه 

، لقييييد اعتقييييد مجاهييييد بييييأن فحييييرء ركيييي  قدمييييه مييييع اتجييييا  الرفييييع وضييييربها مجاهييييد بيييياألر  فضييييربها معييييه ركيييي 
ركيييي  قييييد استشييييهد ولكيييين ركيييي  كييييان صيييياحيًا عنييييدما ضييييرب الجنييييدي مجاهييييد بييييالمخزن وسييييمع اطييييالم النييييار، 
تكلييييم الجنييييدي بالعبرييييية قبييييل أن يهييييوي واعتقييييد ركيييي  بييييأن هيييي ا الجنييييدي هييييو اليييي ي حييييرء لييييه قدمييييه، لقييييد كييييان 

بيييييو كنعيييييان حتيييييى »تمزعيييييت« ضيييييح  أ .صييييييل هييييي   الحادثييييية عنيييييدما كنيييييا فيييييي اليييييداخلاخائفيييييًا وليييييم ييييييرو ليييييي تف
خواصيييير  وشيييياركه الطوباسييييي بالضييييح  وأرد  قييييائاًل ي لييييي  هيييي ا فقييييت، عنييييدما عيييياد مجاهييييد اخبيييير بييييأن ركيييي  

وعشييييرين قراطييييًا، وكييييم كانييييت  بأربعييييةقييييد استشييييهد، وطبعييييوا لييييه صييييورة ولصييييقوها علييييى الحيطييييان واعتمييييد شييييهيدًا 
يعييييًا بييييل أن مجاهييييدًا بقييييي اكثيييير ميييين سيييياعة وا جمبكيييي المفاجييييأة سييييارة فييييي القاعييييدة عنييييدما شيييياهدوا ركيييي ، لقييييد ارت

 مشدوهًا ال ينطق بكلمة عندما اعلمو  بأن رك  جاء اليهم اآلن.

اغرورقييييييت عيناهمييييييا بييييييدمو  الفييييييرح ميييييين الضييييييح  المتواصييييييل حتييييييى حضييييييرت الممرضيييييية علييييييى صييييييوتهما 
وهيييييي ال تصيييييدم بيييييأن مييييين يصييييياب بهكييييي ا اصيييييابات يمكنيييييه أن يضيييييح  وليييييم يميييييض عليييييى اصيييييابته اسيييييبوعان 

 الضح  بدون أن تعر  السبب، وضحكت اكثر عندما رووا لها مرة ثانية اسباب ضحكهم.فشاركتهم 
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للفسييييفوري اخبييييار االنتفاضيييية فييييي مخيمييييات لبنييييان، وصييييلته وهييييو فييييي الطريييييق إلييييى الجنييييوب مييييع القييييوة  تييييواردت  
 بالدورية القادمة.المحمولة التي ُأمرت بالتوجه للمشاركة 

»لييييين أعيييييود إليييييى المخييييييم إال بعيييييد نييييييل حريتيييييه« تييييي كر الفسيييييفوري هييييي   الكلميييييات التيييييي قالهيييييا عنيييييدما رحيييييل 
إليييييى معسيييييكرات التيييييدريب ومييييين ثيييييم إليييييى القتيييييال. إليييييى األغيييييوار، لقيييييد عييييير  بيييييان زميييييالء  وغييييييرهم ممييييين كيييييانوا 

اللييييييل، مجهيييييولين هيييييم قيييييادة المخييييييم اآلن، هجيييييم األطفيييييال قبيييييل الكبيييييار عليييييى مراكيييييز التعييييي يب، مراكيييييز حيييييراس 
ورشيييييقوها بالحجيييييارة، صيييييحوا بييييياكرًا قبيييييل أن تشيييييرم الشيييييم  وحمليييييوا بضييييياعتهم ورحليييييوا »ليييييو كنيييييت بيييييينكم ييييييا 
أصيييييدقائي، الرصييييياص، الرصييييياص وحيييييد  هيييييو العقييييياب لتلييييي  المجموعييييية التيييييي اذاقيييييت شيييييعبنا وييييييالت التعييييي يب 

فيييييتت المييييي يا  والحرميييييان مييييين ادنيييييى الحقيييييوم. عبييييياس قتليييييو  هيييييم، أهيييييانوا الكبيييييار والصيييييغار، ممنيييييو  ألحيييييد أن ي
خاصيييييية علييييييى صييييييوت العييييييرب. الجرائييييييد ممنييييييو  دخولهييييييا المخيييييييم، حتييييييى جريييييييدة األنييييييوار.. كبييييييرت العييييييائالت 

الجدييييييدة، فقيييييت حيييييائت مييييين الليييييبن  ابييييينهميرييييييدون أن يبنيييييوا داخيييييل بييييييوتهم الضييييييقة حيييييواجز بيييييينهم وبيييييين عائلييييية 
نييييييو  التجمييييييع، ممنييييييو ، داخييييييل البيييييييت. ممنييييييو  منعييييييًا باتييييييًا تلتقييييييي مجموعيييييية بالصييييييدفة لييييييياًل فييييييي السيييييياحة، مم

ممنييييييو ، نا ييييييي  عيييييين الضييييييرب بأنواعييييييه المختلفيييييية، الفلقييييييات، الييييييبك ، الجيييييييدو، ضييييييرب االسيييييينان باإلزميييييييل... 
آ ، ميييييييا أجميييييييل الحريييييييية. تحركيييييييت مجموعيييييييات مييييييين مختليييييييف القطاعيييييييات للمشييييييياركة فيييييييي االنتفاضييييييية لتثبييييييييت 

 انتصارات جماهيرنا في المخيمات.

 جنوب لبنان  ي ا  جمال هل تسمت لي بال هاب معهم إلى

 ي ال يا فسفوري، انت ستكون رامي الي آر بي جي في ه   الدورية ستتحركون غدًا.

 ي صحيت ا  جمال، لكن ارغب في المشاركة المباشرة في انتفاضة شعبنا في لبنان.

ي عليييييي  المشييييياركة فيييييي هييييي   الدوريييييية. كيييييل فيييييي موقعيييييه ييييييا فسيييييفوري، هنيييييا نضيييييال وهنييييياء نضيييييال. علينيييييا 
 ببلدنا. شد حيل  وسن هب الحقًا لزيارة المخيمات علنًا، ه ا اليوم لن يطول. فتت كل الجبهات 

لييييم يكيييين يحييييق لشاسييييتري والفسييييفوري بالمشيييياركة فييييي العملييييية الالحقيييية حتييييى يفسييييت المجييييال امييييام غيييييرهم ميييين  
 االخوة لشر  المشاركة بالرد على شهداء دورية طبريا. لكن اصرارهم حال دون تنفي  القرار. 

االسييييتطال  إلييييى منطقيييية الكركييييار فييييي الغييييور الشييييمالي وتييييم نقييييل المجموعيييية إلييييى كييييرم الزيتييييون  ذهبييييت دورييييية  
القرييييييب مييييين قريييييية ديييييير أبيييييو سيييييعيد. تابعيييييت دوريييييية االسيييييتطال  مهمتهيييييا عليييييى الحيييييدود وباشيييييرت بييييياقي عناصييييير  
الدورييييييية بتجهيييييييز المغييييييارة وحفرهييييييا ميييييين الييييييداخل لتتسييييييع للجميييييييع، وقييييييد تييييييم العمييييييل علييييييى فتييييييرات متالحقيييييية حتييييييى  

 حبت المغارة صالحة للسكن بعد حرقها وطرشها من الداخل للوقاية من الرطوبة الشديدة. اص 
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 )في الكركار(
السيييييياعة اآلن الرابعيييييية مسيييييياًء، الشييييييمُ  تميييييييُل إلييييييى الغييييييروب وسيييييييارة الالنييييييدروفر تفييييييتت قلبهييييييا للعناصيييييير 

 التي ستشارء في الدورية.

فيييييي  .، انطلقيييييت السييييييارُة مجتيييييازًة كيييييرم الزيتيييييون ي بخييييياطركم شيييييباب، احترسيييييوا، نرييييييد أن نيييييراكم جميعيييييًا بيننيييييا
يلوحيييييون بأييييييديهم راسيييييمين إشيييييارة  ،راقبيييييت السييييييارة عييييييوُن األطفيييييال الصيييييغار ،وبيييييالقرب مييييين المدرسييييية ،الطرييييييق

تمييييير بهيييييم السييييييارة فيلتفتيييييون  ،النصييييير للمجموعييييية. كيييييان الكبيييييار يعرفيييييون بيييييأن حركييييية السييييييارة تتجيييييه إليييييى هنييييياء
ويسييييكنون بقييييربهم، بييييين كييييرومهم  ،عون عيييينهم، لكيييين اآلن يييييرونهم مباشييييرةكييييانوا يسييييم ،إليهييييا وهييييي تبتعييييد عيييينهم

 وأراضيهم.

 حاتم سائق السيارة يغني بعد أن خرجوا من محيت القرية:

 يييييييييييييييم نيييييييييييييياق  اسييييييييييييييم  يييييييييييييييا
 

 عليييييييييييييييى كعيييييييييييييييب البيييييييييييييييارودي 
 و ن خلييييييص منييييييي رصاصييييييي 

 
 بقاتيييييييييييييييييييييل بكفييييييييييييييييييييية إييييييييييييييييييييييدي 

 لجعييييييييييييل در  ميييييييييييين صييييييييييييدري  
 

 وأحمييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رفيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 

الخليييييف، الكوفييييييات عليييييى األعنيييييام ملفوفييييية، الكرينيييييو  مليييييثم بيييييينهم وكأنيييييه ينيييييام قبيييييل قرقعييييية السيييييالح فيييييي 
أن يكييييون مسييييتعدًا لالشييييتعال فييييي الليليييية القادميييية، والسيييييارة تييييزداد سييييرعة حتييييى أوشييييكت أن تنقلييييب علييييى احييييدى 

 األكوا  الحادة.

تعجل، تريييييد ي حيييياتم، لميييياذا تقييييود بمثييييل هيييي   السييييرعة الجنونييييية، األكييييوا  خطييييرة يييييا حيييياتم، علييييى اييييي  مسيييي 
 أن تخلص علينا هون 

لكييييين حييييياتم ليييييم يجيييييب تسييييياؤل الفسيييييفوري، بيييييل تيييييابع ضيييييغت البنيييييزين حتيييييى النهايييييية بعيييييد أن أوقيييييف غنائيييييه 
 وشحب وجهه األسمر ونفرت شرايين يديه وهو ممس  بالمقود.

بلهجتيييييه  هوييييييدةعالمييييي  ييييييا حييييياتم، شيييييو نجنييييييت، ييييييا عميييييي عارفينييييي  شييييياطر فيييييي السيييييواقة، »صييييير  أبيييييو 
 الخاصة وبعينيه الجاح تين ويد  نصف المحروقة مشرعة وكأنه يهم بضرب حاتم.

ي ولييييييد الحييييييرام مييييييا يييييييرد ي ون يييييير للفسييييييفوري وكأنييييييه يستشييييييير  إليقييييييا  حيييييياتم عيييييين القيييييييادة وتسييييييليم السيييييييارة 
 لغير .

 ت قييييييت كميييييا هيييييي وازدادت بعيييييد أن تيييييم الخيييييالص مييييين مختليييييف األكيييييوا  الخطيييييرة وأصيييييبحلكييييين السيييييرعة ب
ر اهلهيييييا القصيييييُف اإلسيييييرائيلي المتواصيييييل ميييييا عيييييدا  ،الطرييييييق اآلن مسيييييتقيمة إليييييى قريييييية »القليعيييييات« التيييييي هجيييييّ
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بعيييييض العيييييائالت التيييييي تسييييياوي ليييييديها الحيييييياة والميييييوت فيييييي ظيييييل ظيييييرو  معيشيييييية سييييييئة وتيييييوتر دائيييييم وحييييي ر 
 القصف المدفعي اإلسرائيلي.متيقظ للغارات و 

اسيييييييتغرب الجمييييييييع بكييييييياء  بدهشييييييية  .وفجيييييييأة اوقيييييييف حييييييياتم الالنيييييييدروفر وشييييييير  يبكيييييييي وينحيييييييب كاألطفيييييييال
الييي ي كيييان متحمسيييًا لضيييربه وهيييو يقيييود السييييارة بسيييرعة جنونيييية ن ييير إلييييه بدهشييية  هوييييدةوبصيييمت، حتيييى أبيييو 

 وتجاعيد جبهته منتصبة وكأنها تقف امام من ر ارعبها فجأة.

تم، هييييييل أصييييياب  شيييييييء، اسيييييتطيع أن اقييييييود السيييييييارة إذا تعبيييييت  تسيييييياءل الفسيييييفوري بنبييييييرة هادئيييييية ي أ  حيييييا
 خوفًا من تلقيه إجابة قاسية من حاتم، لكن ال إجابة.

كييييان الشييييعا  األحميييير للشييييم  الغافييييية خلييييف الجبييييال ينتشيييير علييييى الوجييييو  التييييي وجمييييت للح ييييات وهييييي 
سييييهل بيسييييان والمرتفعييييات الجبلييييية التييييي تطييييل عليييييه ميييين قابعيييية فييييي الالنييييدروفر علييييى الشييييار  المواجييييه تمامييييًا ل

 الخلف.

 وسألحق بكم على الفور.، ي شباب، إذا سمحتوا اتركوني وحاتم قلياًل و سبقوني إلى مقهى القرية

قيييييال الفسيييييفوري وكأنيييييه وضيييييع ييييييد  عليييييى الجيييييرح الحقيقيييييي لحييييياتم، غيييييادر الجمييييييع السييييييارة، وكيييييان حييييياتم 
م علييييييى الفييييييور يييييييتكلم مييييييع الفسييييييفوري بييييييدون أن ين يييييير إليييييييه، عينييييييا  فعيييييياًل ينت يييييير هيييييي ا المخييييييرج، فبييييييدأ حييييييات

متجهتييييان إلييييى الغيييييرب، إلييييى ذليييي  الجبيييييل العييييالي البعيييييد المواجيييييه لييييه وقييييد خيييييف نحيبييييه: ا  فسييييفوري »واشيييييار 
إلييييييى الغييييييرب هنيييييياء ينت يييييير والييييييدي فييييييي تليييييي  القرييييييية القابعيييييية خلييييييف الهضييييييبة اسييييييمها طوبيييييياس هييييييل  بأصييييييبعه
 تعرفها. 

 رة أن معركة قوية وقعت بالقرب منها.ي ال، لكن سمعت قبل فت

وازر   ،البسييييياتيني ونسيييييفوا بييييييت واليييييدي، ليييييم أرهيييييم منييييي  سيييييبع سييييينين متواصيييييلة، كنيييييت اعميييييل فالحيييييًا فيييييي 
قبيييييييل سييييييينة كنيييييييت ميييييييع الشيييييييباب مشييييييياركًا فيييييييي إحيييييييدى  .ونعيييييييي  بميييييييا تنتجيييييييه األر   ،ارضييييييينا ميييييييرتين سييييييينوياً 

د أمييييامهم ي يومهييييا اصييييبت بصييييلية رشيييياش وأنييييا إلييييى السييييهل الممتيييي  بأصييييبعهالييييدوريات فييييي تليييي  المنطقيييية ي مشيييييرًا 
أن  تسيييييتطيعفيييييي مجموعييييية الحمايييييية ي واشيييييار إليييييى كتفيييييه ي وبعيييييد خروجيييييي مييييين المستشيييييفى قيييييالوا ليييييي بأنييييي  ال 

تميييييارس عملييييي  فيييييي الجنييييياح العسيييييكري، عليييييي  أن تبقيييييى فيييييي إحيييييدى المكاتيييييب هنيييييا فيييييي عميييييان. ولكييييين كنيييييت 
 اكون مع الشباب.متحمسًا اكثر من  يا أخي ورفضت رفضًا مطلقًا إال أن 

 ي »ماذا تعمل معهم« »تساءل«: ال تستطيع أن تمشي كيلومتر بدون خم  محطات راحة«

وكييييان لييييي  ،ي لكيييين اسييييتطيع أن اسييييوم سيييييارة، لقييييد علمنييييي عمييييي ذليييي  فييييي قريتييييي وأنييييا فييييي سيييين العشييييرين
اكثيييير قبييييل يييييومين سييييمعت األخبييييار، استشييييهد رفييييام الطفوليييية هنيييياء فييييي معركيييية خسيييير فيهييييا العييييدو  .مييييا أردت 
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 ونسفوا بيتنا بتهمة تواجدي مع المخربين. ،من خمسين قتياًل وجريحاً 

 أين يسكن والدي العجوز اآلن ووالدتي الطيبة 

الوالييييييييدين استشييييييييهدوا  بأوضييييييييا عييييييييزاء اليييييييي ين كلفييييييييتهم باالهتمييييييييام صييييييييدقائي األأصييييييييديقي،  ال أعيييييييير  يييييييييا
براسييييه  نييييىلخجييييل وهييييو يبكييييي هكيييي ا، فحجميعييييًا. وذرفييييت عينييييا  جييييدواًل آخيييير ميييين الييييدمو  الحييييارة واحيييي  قلييييياًل با

بعيييييييد انجييييييياز مهميييييييتكم  وسيييييييأنت ركمعلييييييى المقيييييييود قيييييييائاًل: ي ا  فسيييييييفوري، اذهيييييييب اآلن الشيييييييباب فييييييي انت يييييييارء 
 شاء ف تعودوا جميعكم سالمين. ان ،بنجاح

اهلنيييييا ميييييازالوا فيييييي اليييييداخل وال يمكييييين اال  ،بيييييدء تطيييييول بالييييي  ياحييييياتم »هييييي   ظيييييرو  شيييييعبنا، بيييييدنا نتحميييييل
 أن يقدموا لهم كل العون، بخاطرء اآلن إلى اللقاء«

بقييييي حيييياتم حانييييييًا راسييييه عليييييى المقييييود وخييييرج الفسيييييفوري سييييائرا باتجيييييا  المقهييييى حابسييييًا فيييييي صييييدر  غصييييية 
آلن، مييييين بكييييياء مسيييييترجعًا فيييييي ذاكرتيييييه احيييييوال االب واالم العييييياجزين : لمييييياذا ينسيييييفون البييييييوت، ايييييين يسيييييكنان ا

 سيطعمهم بعد أن استشهدت المجموعة كلها، اصدقاؤ  ال ين اوصاهم   

اسيييييير  خطييييييا  وشييييييد بيييييييد  علييييييى ماسييييييورة البندقييييييية المعلقيييييية بكتفييييييه ودخييييييل بيييييياب المقهييييييى دون أن يييييييؤدي 
 التحية على صاحبه ال ي بادر  قائاًل: ي اهلين اهال وسهال.ي

 عنا .كاسة شاي من فضل  مع الن يال تؤاخ ني عفوًا ياخال 

شييييياء ف خييييييير ييييييياا  ي تسييييياءل الشييييييباب المجتمعييييييون حيييييول الطاوليييييية واسييييييلحتهم ملقييييياُة علييييييى الطاوليييييية  ي ان
 عليه في عالقتكم معه ي اال تقسو أو متكئة على الجداري بعض القضايا الخاصة به ي ارجوكم أن 

 يكم« لحاتم وسبب نحيبه. »يعطي  العافية .. ف يعاف م ما حد وراح الفسفوري يقص عليهم 

 المزارعين القادمين من »تحت« صدقائهأعلى ينهض ابو هويدا ويسلم 

 ي كيف المي اليوم كانت قوية واّل شحيحة 

 ي انشاء ف مااختلفتوا على التوزيع  

 ي كما تعر  ياابو هويدا هاي الشغالت البد منها«

ابو هويييييدا قضييييبان حديييييد ي كالعييييادة جيييياءت فييييي الصييييباح المجنييييزرة وامامهييييا دورييييية االسييييتطال  ومعهييييم يييييا
 دخل  هاي   

 ي اية ساعة مروا 

 ي حوالي السابعة
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 ي كم جندي امام المجنزرة 

 ي اربعة خمسة رف ما بنعر  بالضبت، كم جندي يا حميد كانوا 

أعميييييل نفسيييييي اشيييييتغل وأكييييياد ال أن ييييير إلييييييهم إال عنيييييدما  ييييييأتون ي رف أنيييييا مثيييييل ميييييا انيييييت عيييييار  عنيييييدما 
ميييييرة »فيييييين مخيييييربين« ون يييييرت إلييييييهم  سيييييألونيتييييي هب المجنيييييزرة بعييييييدًا عنيييييي ألنيييييي اعميييييل بيييييالقرب مييييينهم. لقيييييد 

 الحالييييييةمييييين خلييييييف النهييييير وهزيييييييت اكتيييييافي وتابعييييييت العمييييييل وكيييييأن الموضييييييو  ال يعنينيييييي. يييييييا شييييييخ ف يلعيييييين 
رايييييت يخييييرب السيييينة. فن يييير إليييييه أبييييو هويييييدا الئمييييًا إيييييا  علييييى كالمييييه دائمييييًا عايشييييين علييييى اعصييييابنا وموسييييمنا 

 وكأنه يتهمهم بأنهم السبب في ذل .

ي هيييياي الحييييرب ييييييا حميييييد، غيييييرء بيميييييوت، بيضييييحي بيييييدموا إذا إنييييت بتضييييحي بشيييييوية مييييوز وغييييييروا، الزم 
 تحمل سالح معانا وتقاتل. فرضًا اطلقوا علي  النار ماذا تعمل  ها 

وهييييو ال يييييدري بميييياذا يجبيييييب. فتييييابع أبييييو هويييييدا كالمييييه بلهجتييييه المحلييييية وهييييو يحييييرء وارتبيييي  حميييييد قلييييياًل 
رأسييييه ويتكيييي  علييييى الطاوليييية بكييييل ثقيييية مقتربييييًا بوجهييييه ميييين حميييييد اليييي ي يجليييي  قبالتييييه والجميييييع يسييييتمعون إلييييى 

 أخرى عندما يحمى النقاش: تارةويكشر  تارةوصاحب المقهى يبتسم  ،الحوار

ي هيييييا جيييييياوب  افيييييير  اطلقييييييوا النيييييار علييييييي   شييييييو بتعمييييييل بترفييييييع العشيييييرة بتمييييييوت مثييييييل الفطييييييي  ال احييييييد 
 ، انييييييت ميييييي  احسيييييين ميييييين الراعييييييي عليييييييان اللييييييي سييييييلمنا  سيييييييمانو  واسيييييير الطيييييييار قبييييييل شييييييهرين، بيييييي يييييييدري 

 سيمانو  اسر ، السالح يا حميدو زينة الرجل وحارسه.

حامييييييية وهييييييو المعييييييرو  بييييييين المييييييزارعين سيييييياد صييييييمت مطبييييييق فييييييي أعقيييييياب إنهيييييياء أبييييييو هويييييييدا كلمتييييييه ال
بشراسييييييته وخصوصييييييًا عنييييييدما كييييييان يييييييدخل إلييييييى المسييييييتعمرات. كييييييان ييييييي هب إلييييييى الييييييداخل ليثبييييييت للمييييييزارعين 
»اليهيييييود« »ميييييا بيخوفيييييوا«، لكييييين اآلن شيييييددت الحراسييييية بعيييييد تصييييياعد العميييييل العسيييييكري واصيييييبت مييييين المتعييييي ر 

 والسالح اصبت غير شكل. ،العبور الدخول بدون احتياطات األمان وأصبت الهد  مختلفًا اآلن من

 ي على كل حال عندما ترجع يا أبو هويدا اشوف  هون في المقهى لي عندء حديث.

 شاء ف يا حميد. ي على خير ان

برقييييت فييييي عينييييي حميييييد شييييرارة غضييييب واكتسييييت مالمحييييه الجدييييية والحييييزم وهييييو يسييييتمع ألبييييو هويييييدا وكأنييييه 
نييييه وبييييين نفسييييه بييييأن السييييالح ضييييروري »سييييأعر  علييييى أبييييو قييييد أيق ييييه ميييين سييييكرة عميقيييية. لقييييد أدرء حميييييد بي

وسيييييأبقى فيييييي البسيييييتان وأراقيييييب تحركييييياتهم وأقيييييوم بعمليييييي واعلمهيييييم عنيييييدما أعيييييود. فعييييياًل ليييييو  ،هوييييييدا أن يسيييييلحني
أو ليييييو قطعيييييوا النهييييير واخييييي وني معهيييييم إليييييى السيييييجن، البيييييد مييييين سيييييالح  ،اطلقيييييوا عليييييّي النيييييار شيييييو كيييييان عمليييييت 

ر حمييييييد فيييييي نفسيييييه تلييييي  الحادثييييية الشييييينيعة التيييييي قيييييام بهيييييا العيييييدو عليييييى األقيييييل كيييييي ال أميييييوت رخيصيييييًا. وتييييي ك
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عنيييييدما دخليييييوا بييييييارة البييييياقورة بعيييييد احيييييدى العملييييييات للشيييييباب مييييين هنييييياء، وخطفيييييوا عييييياملين اخييييي وا واحيييييدًا مييييينهم 
وتركيييييو   ،وبقيييييروا بطنيييييه ،وقطعيييييوا قدميييييه ،وحطميييييوا وجهيييييه ،إليييييى اليييييداخل وقتليييييوا الثييييياني بعيييييد أن قطعيييييوا اصيييييابعه

 التي يعمل فيها ليرعب كل العمال كي يمنعوا مرور »المخربين« من بياراتهم. مرميًا في البيارة

وفعييييييياًل ليييييييم يييييييي هب المزارعيييييييون فيييييييي الييييييييوم الثييييييياني عنيييييييدما اكتشيييييييفوا الجثييييييية وبقيييييييوا ثالثييييييية اييييييييام معطليييييييين 
معرضييييييين موسييييييمهم للهييييييالء حتييييييى بعثييييييوا لهييييييم مجموعيييييية ميييييين الفييييييدائيين تييييييرابت علييييييى سييييييفت التليييييية المجيييييياورة 

 د أول إشارة اتفق عليها مع المزارعين.للتدخل مباشرة عن

لكيييين الخييييو  سيييييطر علييييى الكثييييييرين ممييييا دفعهييييم خطييييوة إلييييى األميييييام فييييي تمتييييين العالقيييية مييييع الفيييييدائيين. 
وأخيييي وا  ،بييييل إن مجموعيييية كبيييييرة ميييين هييييؤالء المييييزارعين بييييدأت بااللتحييييام فييييي القواعييييد بينمييييا تسييييلت القسييييم البيييياقي

 لهيييييم. مزارعيييييوهم، مزارعيييييو الصيييييهاينة كيييييانوا يعمليييييون بهيييييدوء يخبئيييييون السيييييالح فيييييي مكيييييان قرييييييب ليبقيييييى حارسييييياً 
والدبابييييييية تحرسيييييييهم. طلقييييييية تطليييييييق علييييييييهم فييييييييرد عليييييييى الطلقييييييية بق يفييييييية ويهيييييييبت المزارعيييييييون الصيييييييهاينة إليييييييى 

هم نن يييييييي يقو و المالجيييييي ، لييييييم يكييييييين يكفييييييي المييييييزارعين تحيييييييرش اسييييييرائيل اليييييييدائم بهييييييم فكييييييان األسيييييييياد االقطيييييياعي
عليهم »إيييييي  االسيييييياد  دما يشيييييكون مييييين اطيييييالم النيييييار مييييين العيييييدو ييييييرد األميييييرين ولكييييين بطريقييييية مختلفييييية. وعنييييي 

بيييييدكوا تتحمليييييوا ييييييا وطنجيييييية آخييييير زمييييين،  !!بيييييدي اعميييييل الليييييي بيييييدوا يسيييييتقبل الفيييييدائيين بيييييدوا يتحميييييل، واّل كييييييف
 اتحملوهم اآلن«. !!م  احسن لكم لو طردتوهم من البداية

نيييييون الفيييييرص إلعيييييالن سيييييخطهم عليييييى الواقيييييع كيييييان هيييييؤالء يتحي بييييياألمرلقيييييد كيييييانوا مكيييييرهين عليييييى القبيييييول 
 مثالثيييييهوموسيييييمنا، اميييييراء البييييييارات يعطيييييون الجيييييزء البسييييييت جيييييدًا للعميييييال مرابعييييية أو  مشيييييروعاتناالييييي ين دميييييروا 

 والباقي لهم، يحصدون بدون أن يروا بياراتهم في الشهر مرة واحدة.

يييييلوكم« بهييييي ا األسيييييلوب يحرضيييييهم أبيييييو ه وييييييدا، لقيييييد كيييييان »كفييييياكم خنوعيييييًا وذاًل عنيييييد العرصيييييات الليييييي يستغي
مكروهييييًا ميييين الحكوميييية وأزالمهييييا فييييي المنطقيييية بتحيييييريض ميييين األمييييراء االقطيييياعيين عنييييدما كييييان العمييييل صيييييعبًا 

بحثييييوا عنييييه طييييوياًل، وضييييعوا جييييائزة لميييين يقييييبض عليييييه حيييييًا أو ميتييييًا، لكنييييه كييييان  .وسييييريًا قبييييل معركيييية الكراميييية
 ين ليعود في ال الم.يغيب عن القليعات وتل األربعين والزمالية، يغيب شهرًا أو شهر 

 ي لقد رأينا ابو هويدا اليوم..

 ي م  معقول، أبو هويدا مطلوب من الدولة وال يمكن أن يأتي أبدًا، انتم ته ون.

 ي بالشر  انو شفنا .

ي ليييييي  ميييييا حكيتيييييوا، كيييييان بعثنيييييا ليييييه مفيييييرزة مييييين حيييييرس الباديييييية واعتقلنيييييا  وارتحنيييييا منيييييه، يجيييييب أن نمنيييييع 
تنييييييا. إن اسييييييرائيل قييييييدمت شييييييكوى شييييييديدة اللهجيييييية إلييييييى منطقتنييييييا بوجييييييوب هييييييؤالء »اللصييييييوص« ميييييين دخييييييول قري
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سييييييخرب بيتنيييييا... وأبيييييو القنييييياني وأبيييييو هوييييييدا ومنييييييزل وفيييييؤاد ياسيييييين وكيييييل هيييييالمزفتين  واالالكيييييف عييييين النشييييياط 
 الزم نمنعهم من العي  بيننا«.

 به   اللهجة كان المختار يجيب األهالي ال ين رأوا أبو هويدا لياًل.

 ر افتت الباب، أنا أبو هويدا«...»افتت يا مختا

، خافيييييه  لقيييييد سيييييمعه المختيييييار مييييين اليييييداخل، معيييييه سيييييالح ولكييييين سيييييمع عييييين سيييييالح الكالشييييينكو  الرشييييياش
وجهيييه نصيييف المحييييروم وكأنيييه ميييين أثيييار النابييييالم، خيييا  صيييوته الخشيييين كيييان يريييييد أن يصيييل معييييه إليييى اتفييييام 

يكييييييف عيييييين تحريضييييييهم، لييييييم يعييييييودوا ن أبييييييان يتركييييييه وشييييييأنه مقابييييييل عييييييدم التعيييييير  لييييييه ولعمالييييييه فييييييي البيييييييارة، 
 يطيعونا كانوا يهددونا باننا سنصير مثل أبو هويدا.

لكيييين المختييييار يقييييرر أن ينييييام، حتييييى الضييييوء كييييان يطفئييييه بييييالقرب منييييه ليبييييدو أن المختييييار غييييير موجييييود. 
لقييييد أطلقييييوا عليييييه الرصيييياص مييييرة بعييييد أن رصييييدو  وهييييو يييييدخل ليييييزر  لغمييييًا ارضيييييًا ويضييييع بعييييض المتفجييييرات 

ر القريييييب ميييين الكركييييار، زر  لغمييييه ووضييييع العبييييوة وسيييياعة التوقيييييت التييييي كييييان ين يييير إليهييييا كشيييييء فييييي الميييياتو 
مييييييبهم وغييييييامض فييييييي البداييييييية وعيييييياد ليألفهييييييا، بييييييل ليعمييييييل مثلهييييييا، اصييييييبت يسييييييتطيع أن يعمييييييل كييييييل السيييييياعات. 

 االنفجيييييارسييييياعات توقييييييت، سييييياعات تفجيييييير... هيييييا.. هيييييا.. هيييييا.. ويضيييييح  وين ييييير حوليييييه وهيييييو يسيييييمع دوي 
، سيييييتم العفيييييو  لأحسيييينولييييم يعيييير  بييييأنهم يكمنيييييون لييييه علييييى الضييييفة الشيييييرقية ي قييييف. سييييلم نفسيييي  أبيييييو هويييييدا، 

 عن ، سلم نفس ، انت مطوم.

 »فشرتوا يا كالب«

ويلعليييييييع الرصييييييياص ويعيييييييود إليييييييى اليييييييداخل، إليييييييى داخيييييييل األر  المحتلييييييية وييييييييركض هنييييييياء ليغيييييييير مكيييييييان 
 الخروج.

صيييييغير ووالدتيييييه يسيييييكنان فيييييي القليعيييييات يفتشيييييون البييييييت كيييييان يمييييير عليييييى بيتيييييه، زوجتيييييه الهادئييييية ووليييييد  ال
 الغنم، في الحاكورة في قن الدجاج. زاروبهدائمًا وباستمرار، في المرحا ، فوم السدة، في 

يخافونيييييه يرييييييدون قتليييييه بيييييأي وسيييييييلة، أوامييييير مشيييييددة. أوامييييير القييييييادة العربييييييية العلييييييا فيييييي أعقييييياب مييييييؤتمر 
للمعركيييية يجييييب ايقييييافهم« التوقيييييع علييييى عييييامر وجيييياءت األواميييير:  القميييية األول »هييييؤالء يخربييييون علينييييا تجهيزنييييا

 مطلوب حيًا أو ميتًا.

 لكن اآلن في أعقاب معركة الكرامة دخل أبو هويدا القليعات بكبرياء.

 ي عالمكم يا عيال  كوكو!

 ي اهال بالحبيب أبو هويدا.
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المختيييييار ومعيييييه كيييييي  بطاطيييييا وكيييييي  بصيييييل ي هييييياي مونييييية ييييييا أبيييييو هوييييييدا رف ييييييا أبيييييو  وييييييأتييعانقونيييييه، 
هويييييدا.. أ  ف يلعنييييه ميييين زميييين، بشييييرفي يييييا أبييييو هويييييدا انييييا زعييييالن علييييي   ييييي  يييييا رجييييل قبييييل شييييهرين تييييدم 
علييييى بيتييييي وتيييي هب يييييا أبييييو هويييييدا  ف يلعيييين الحكوميييية، كييييل يييييوم يهييييددوني »الزم تسييييلم أبييييو هويييييدا« يييييا أخييييي 

 امسكو  إذا كنتوا  قادرين. روحوا

وتشييييير لييييه بحواجبهييييا، انييييه  ،وهييييي تييييدخل ميييين الغرفيييية الطينييييية الثانييييية ليييييهتن يييير إ ة أبييييي هيييييداكانييييت زوجيييي 
يكييييي ب. لقيييييد كيييييان عليييييى رأس حميييييالت التفتيييييي ، ليييييي  هييييي ا فقيييييت. لقيييييد جاءهيييييا احيييييدهم ميييييرًة وهيييييددها )سييييينعمل 

 ونفعل في  إذا لم يسلم الخنزير نفسه(.

فييييت أن تخبيييير  لييييو اخبرتييييه لفكيييير فييييي األميييير كثيييييرًا، ربمييييا كييييان سيسييييلم نفسييييه إذا ارتعييييدت ميييين الخييييو  وخا
 رهنوا زوجته، وها هم اآلن يأتونه للتهنئة.

يهمهييييم ابييييو هويييييدا بعييييد أن يسييييمع المختييييار ويييييردد ذات العبييييارات »يييييا هييييال بالمختييييار« إنييييه فييييي بيتييييه اآلن 
 »يا هال بالمختار«. حتى لو كان قاتاًل ألحد اقربائه ودخل بيته فلن يحرء ساكنًا.

لييييي  مختييييارًا فقييييت إنييييه أمييييير، أمييييير البيييييارات فييييي الغييييور، الفالحييييون يحنييييون الجبييييا  عنييييدما يقفييييون امامييييه 
 لكن أبو هويدا صافحه وقامته مرفوعة كالطود وهو يرد كوفيته المرقطة على رأسه:

خالقنييييييا جميعييييييًا.  تسييييييعة ونحيييييين والد تسييييييعة، ال تحنييييييوا رأسييييييكم لمخلييييييوم ال نحنييييييي جباهنييييييا إال ى ابيييييينهييييييو 
 به   النبرة كان يخاطب العمال.

لبليييييد« ييييييردد المختيييييار ا »ف يخيييييرب بيتييييي  ييييييا أبيييييو هوييييييدا، ف يلعييييين السييييييعة الليييييي إجييييييت فيهيييييا عليييييى هيييييا
»ف يلعنييييي  ييييييا زميييييان، تفيييييو، والد مبيييييارح يحمليييييوا سيييييالح قيييييال، سيييييالح إيييييي  اوتوماتيييييي ، ويميييييروا بيييييدون مرحبيييييًا 

ا زمييين، ف يعييييدء ييييا سييييدنا قيييوي مثيييل ميييا كنيييت لتسيييحق الطراطيييير هييياي وسييييدنا وبيييدون شييييء. تفيييو عليييي  يييي 
تجمعيييييوا زي النيييييور مييييين كيييييل اليييييبالد ميييييا حيييييدا بعييييير  قرعييييية رأس أبيييييو الواحيييييد منيييييين« وعنيييييدما يمييييير أبيييييو هوييييييدا 

 أمامه. »تفضل، تفضل أبو هويدا اشرب فنجان قهوة يا راجل.

عليييييى العميييييال فيييييي إحيييييدى زياراتيييييه ي مشيييييغول ييييييا مختيييييار، مشيييييغول نشيييييوف  بعيييييدين. كيييييان األميييييير يشييييير  
 يريدون تحويل الماء إلى قناة مجاورة، ال يوجد حجر كبير.

 ي تعال يا ولد واجل  هنا.

 ي في الماء  

 شاء ف بتجل  بالزفت المغلي. كمان، ان بتفلسفي اجل  شو  الكلب 

 كل العمال ين رون إليه، هل يجرؤ أن يتساءل  هل يجرؤ أن يرفض 
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 ي ما رح اجل .

انهالييييييت الشييييييتائم وضيييييييربات الكربيييييياج واميييييير عييييييياملين بحملييييييه الجالسييييييية بييييييالقوة فييييييي القنييييييياة كييييييي يحيييييييول و 
 بجسمه الماء إلى القناة المجاورة.

ي أبييييو هويييييدا يييييا فييييارس الصييييبايا، يييييا زينيييية الشييييباب، يييييا حبيبنييييا ي بكييييى وهييييو جييييال  فييييي القنيييياة مثبتييييًا بأيييييدي 
ابييييًا فييييي الثييييورة، لييييم يسييييمع بثييييورات فيتنييييام والصييييين العيييياملين والييييدم يسيييييل ميييين ضييييربة فييييي جبينييييه ي لييييم يقييييرأ كت

 االسييييييتطال وعنيييييدما اتصييييييلوا بيييييه ليعميييييل مييييييع مجموعيييييات  ،»الثيييييورة فيييييييه تجيييييري كاليييييدم فييييييي العيييييروم  ،وغيرهيييييا
 أجاب: 66األولى سنة 

 حياكم ف، حلمت بكم من زمان حي ف الرجال هاتوا السالح..

وعنييييييدما يييييييدخل األر  المحتليييييية فسيييييييالحه  ،كييييييان سييييييالحه حتييييييى تليييييي  اللح يييييية سيييييييكينة كبيييييياس وخنجيييييير
وسيييييكين قويييييية يمضيييييي بعيييييض الوقيييييت بتمضييييييتها عنيييييدما تيييييرء الزراعييييية  ،الثقييييييل بلطييييية. بلطييييية تفليييييق الصيييييخر

 ورعى الغنم والماعز.

 »مكافأة ثمينة لمن ياسر أول جندي« وقع بين صفوفنا اسرى والبد من اسير لنبادله.

ذهنيييييه وراح يسييييين السيييييكين الشيييييبيه حيييييد  بحيييييد ليييييم ييييييتكلم صيييييمت، أسيييييير حيييييي ييييييرزم، لمعيييييت الفكيييييرة فيييييي 
السيييييييف، اسييييييير، اسييييييير، البييييييد أن آتييييييي بييييييأول اسييييييير إلييييييى الثييييييورة ومضييييييى لييييييياًل إلييييييى المسييييييتعمرة التييييييي اعتيييييياد 
ارتيادهيييا. راقبهيييا طيييوياًل مراكيييز الحراسييية ليييم تيييزل تحييييرس بيييأفراد مييين حيييرس الحيييدود، ليسيييوا جيشيييًا قوييييًا، حييييراس 

 دة.متار عأحدود فرادى بين الواحد واآلخر 

دخيييييل مقييييير المجموعييييية واليييييدم عليييييى ثيابيييييه، ايييييين كنيييييت ييييييا أبيييييو هوييييييدا  ليييييم يجيييييب كيييييان مكفهيييييرًا غاضيييييبًا، 
 ...غاضبًا على السكين، رماها ارضًا، لي  ماضيه كثير لي ، كان هّ  عندنا

ي ماليييي  يييييا ابييييو هويييييدا شييييو صييييار معيييي   وروى لهييييم مييييا حصييييل، روى لهييييم كيييييف دخييييل الحييييدود وترقييييب  
كييية مييين حركاتيييه، واقتيييرب كثييييرًا وهجيييم علييييه، ربيييت فميييه بعيييد أن ثبتهيييا براحييية كفييييه ألكثييير مييين سييياعتين كيييل حر 

سييياعتين كيييل حركييية مييين حركاتيييه، واقتيييرب كثييييرًا وهجيييم علييييه، ربيييت فميييه بعيييد أن ثبتهيييا براحييية كفيييه ومسييي  ييييد  
تمنييييييع واحيانييييييًا يهييييييبت ليييييييجل  علييييييى  .مشييييييي، امشييييييي يييييييا خنزييييييير، يييييييا كييييييافر، امشييييييي«اميييييين الخلييييييف ولبطييييييه »

سييييكين كانييييت علييييى العنييييق، ماضييييية كثيييييرًا يييييا خييييوي، كييييان يلعييييبت كثيييييرًا، ظننييييت انييييه يييييرفض األر  »لكيييين ال
المشيييييي، لكييييين اليييييدماء كانيييييت سيييييالت عليييييى ييييييدي وادركيييييت بأنيييييه اصيييييبت ميتيييييًا عنيييييدما هيييييوى للميييييرة األخييييييرة وليييييم 

 . الماضية وأجيت  هالسيكنينهض. لعنت ح ي ودين 

المجموعييييية بعيييييد أن لبسيييييوا عيييييدتهم وجهيييييزوا   جمييييييع مييييين فيييييي المقهيييييى فيييييردًا فيييييردًا وخيييييرج تتبعيييييه بييييياقي ودّ 



97 
 

 انفسهم » ي ، على عين  يا تاجر«.

 ي خلينا نشوف  يا حميد.

 شاء ف بعد عودتكم بالسالمة. ي ان

 ي ف يسهل علي  يا أبو هويدا، ف يخلي  النا..

 ي توكلي باهلل يا ام علي.

رون فييييييي ال ييييييالم اليييييي ي زحييييييف مشييييييي أبييييييو هويييييييدا امييييييامهم واثييييييق الخطييييييوة تتبعييييييه بيييييياقي المجموعيييييية، يسييييييي
ونبيييياح كلييييب  ،بيييياكرًا، اضييييواء متنيييياثرة خافتيييية تنبعييييث ميييين القرييييية، ال تكيييياد تييييرى وهييييم بعييييد لييييم يغييييادروا حييييدودها

وفييييييي المقابييييييل تشعشييييييع المسييييييتعمرات باألضييييييواء الواضييييييحة تسييييييتطيع لييييييياًل أن تتعيييييير  عليهييييييا  ،يطيييييييل النبيييييياح
 جميعها.

 بيت يوسف، جيشر، الجفتل ، بيسان:

مشييييى الفسييييفوري بخطييييى ثابتيييية وبنفسييييية مرتاحيييية  ...يرحميييي  يييييا ابييييو غيييييدا »عرفنييييي عليييييهم ومضييييى«ف 
 متفاخرة بعد حديث أبو هويدا في المقهى، يسير غير آبه للموت.

لمجموعييييية أبيييييو هوييييييدا، معيييييه الميييييوت مسيييييتحيل  باالنضيييييماممقييييياتلون مييييين المجموعيييييات األخيييييرى يطيييييالبون 
 إال إذا وقع القدر.

وتحيييييرء  ،ووقيييييع اقيييييدام ،وصيييييفير ،غابيييييت األضيييييواء، اصيييييوات زقزقييييية ...المسييييييروتمضيييييي المجموعييييية فيييييي 
 وريت خ يفة تجفف العرم على الوجو . ،اشكال سوداء

هنيييييا تضيييييعون  "...نحييييين نقتيييييرب مييييين قنييييياة الغيييييور"ي »شاسيييييتري، عليييييي، فيييييؤاد، همييييي  صيييييوت ابيييييو هوييييييدا، 
ارة ...قليييييياًل وعييييياداابتعيييييدا  ،وبعيييييد أن تسيييييتريحوا ثبتيييييو  هنييييياء. الحقنيييييي ييييييا شاسيييييتري  ،الرشييييياش اآلن  ،هييييياي العبيييييّ

ييي  صيييوت الق يفيييية فيييورًا اطلقييييوا النيييار، العييييدو  تسييييمعوافييييي حيييال ميييا  .B7ايييياكم أن ترميييوا اال بعييييد سيييما  ق يفيييية الي
وبعييييييدين فييييييورًا للعبييييييارة. ممنييييييو  حييييييد  ،الشرشييييييور كامييييييل !!امييييييامكم وال يبعييييييد ميييييين هنييييييا اربعمائيييييية متيييييير، اخييييييواني

 ارة حتى المساء، حتى احضر لعندكم.ينجرح، ممنو  حد ينخشت، مفهوم، تبقوا هنا بالعبّ 

 يوجد عّبارة تحت مرمى الغرينو  هناء. !!ي أ  أبوهويدا

 وممكن الطيران يقصف فورًا. ،ي يا شاستري الدبابات 

ألن الرمايييييييية  ،ارةالعبيييييييّ   ي سيييييييرعة، إليييييييى هييييييي  ىبأقصييييييي بعيييييييد الرمايييييييية مباشيييييييرة تركضيييييييوا  ...الموقيييييييع هنييييييياء
 .  ستتركز هنا، أخوي شاستري شد همت ، علي، كيف معنويات 
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 ي حديد.

 .  وفؤاد  ..ي  ي  بدي إياء

 ي تن ، وأتبعها بضحكة خافتة.

 ي اخص علي ، رصاص بدي اياء رصاص اخوي.

عييييوا رفيييياقهم علييييى الكرينييييو ، وتييييابع الثالثيييية اآلخييييرون ابييييو هويييييدا والفسييييفوري رمحمييييد المسييييير بعييييد أن ود 
فييييي  (نهيييير األردن)الثالثيييية كييييانوا يرتجفييييون ميييين البييييرد بعييييد أن اسييييتقروا فييييي بيييييارة أبييييو العبييييد المحاذييييية للشييييريعة 

انت ييييييار الصييييييباح كييييييي يأخيييييي وا مييييييواقعهم أمييييييام الهييييييد  مباشييييييرة، نصييييييف مجنييييييزرة محمليييييية بثمانييييييية جنييييييود مييييييع 
 الرشاشات.

اإلنسييييييان يطيييييييل التفكيييييير فييييييي مختلييييييف القضييييييايا التييييييي ومثييييييل هيييييي   المواجهيييييات تجعييييييل  ،االنت يييييار يطييييييول
فييييي الصييييباح، »عينيييي   :، كانييييت تليييي  العملييييية بداييييية ميييينه  جديييييد فييييي التعامييييل مييييع األعييييداءمخيلتييييهتييييزدحم فييييي 

 عين «.

لييييم ييييير فيهييييا شيييييئًا بوضييييوح، صييييحيت  .وواجييييه أشييييباحًا ليلييييية ،لقييييد سييييبق للفسييييفوري أن شييييارء بدورييييية ليلييييية
ورييييية طبريييييا بعييييد أن فتحييييت نيرانهييييا بغييييزارة عليييييهم، لكيييين اليييي ي ارشييييد  إلييييى أنييييه أصيييياب مجنييييزرة الكمييييين فييييي د 

ربمييييا كييييان مصييييدر رشيييياش اإلطييييالم  ،مكييييان المجنييييزرة هييييو مصييييدر الطلقييييات. لييييم ييييير المجنييييزرة بشييييكل واضييييت
كمييييييين. ربمييييييا كانييييييت دبابيييييية، المهييييييم أن الق يفيييييية اخرسييييييت الرشيييييياش. لقييييييد رأى الشييييييباب والفتيييييياة الخييييييارجين ميييييين 

ولكيييين لييييم يييييَر مالمحهييييم عيييين قييييرب، مييييرت المجنييييزرة ثييييالم خطييييوات عنييييه لكنييييه  ،خالمييييرقص بييييالقرب ميييين سييييم
اميييا هييي ا الصيييباح فهيييو عليييى موعيييد معهيييم مباشيييرة بيييدون حييياجز،  ،ليييم ييييَر السيييائق أو راميييي الرشييياش، اميييا الييييوم

لييييو كييييان علييييى الرشيييياش لكييييان فيهييييا ومييييا فيهييييا، لرمييييى كييييل الطلقييييات فييييي االتجييييا  حيييييث تشييييتعل النيييييران، لكيييين 
دور  يختلييييييف اآلن، سيييييييقف ويسييييييدد مباشييييييرة، سيييييييقف امييييييام المجنييييييزرة وين يييييير ميييييين المسييييييدد إلييييييى الشييييييعيرة إلييييييى 

 تسير حتى تتطابق ه   األشكال الثالثة وبعدها سيضغت الزناد. الهد ، سيحرء القاذ  والمجنزرة

رغييييييم البييييييرد الشييييييديد اآلن فييييييي البيييييييارة إال أن الييييييدم يجييييييري حييييييارًا فييييييي عييييييروم الفسييييييفوري وهييييييو يفكيييييير فييييييي 
 لح ات المواجهة، لقد اقترب الصباح.

 »جاهز يا فسفوري، ها، وين سارح ياّل، توكل على ف، اخوي محمد انهض«

ضيييين سييييالحه بييييين قدميييييه وتكييييورت ركبتييييا  ورأسييييه وسييييالحه حتييييى لتحسييييبه بييييرمياًل مييييدورًا. كييييان محمييييد يحت
« لقييييد نيييييادا  أبييييو هوييييييدا مييييرتين وليييييم يصييييتُ  بييييي  ترجيييييع  !!نييييومللوقيييييت  !! الإال عنيييييدما »لكشييييه« انهيييييض »هيييي  

 من الشيطان وانهض«. تعوذ  ،نام لثاني يوم ي يال خوي شد حيل 
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 ،ويكسييييييو اورام المييييييوز الخضييييييراء ،يغطييييييي العشييييييب  والنييييييدى ،بييييييدأت مالمييييييت الصييييييباح تشييييييرم ميييييين بعيييييييد 
وييييييزداد ارتجيييييا  األجسيييييام اكثييييير فيييييي هييييي   اللح يييييات القصييييييرة الطويلييييية  ...بيييييدالت الكييييياكي والسيييييالح ...فتتبليييييل

التييييييوترات الحييييييادة، مغلفيييييية بهييييييدوء طبيعييييييي ال يعتيييييياد  إال ميييييين يييييييألف  بأقصييييييىمييييين فتييييييرات الصييييييباح المشييييييحونة 
يتبعهيييييا  ،، فييييييرى زميليييييه مستشيييييهدًا قربيييييه فيقيييييول »ف يرحمييييي «هييييي   الحالييييية ميييييرات وميييييرات حتيييييى تصيييييبت كعيييييادة

بن ييييرة قصيييييرة يضييييغت فيهييييا علييييى زر اليييي كريات، ويمضييييي ليييييرى زميلييييه الحييييي واقفييييًا أمامييييه فيقييييول »الحمييييد ى 
»الدمعييييية فيييييي  ...مسيييييبحة الحيييييديث عييييين الحيييييياة وقضييييياياها« ديييييير بالييييي  مييييين الطرييييييقوتكييييير عليييييى السيييييالمة« 

 .والحيييييياة فيييييي العيييييين األخيييييرى  ،ف، إليييييى جثيييييث األصيييييدقاء واألميييييل واإلشيييييعا العييييين عنيييييدما ين يييييرون إليييييى الخلييييي 
 دمو  الحزن وهم في الطريق، في المسير إلى األمام، إلى الحياة. ...د الرياحبعد أن تجمّ 

»بعييييييد قييييييدي  حتييييييى نصييييييل أبييييييو هويييييييدا « تسيييييياءل الفسييييييفوري واسيييييينانه تصييييييط  والكلمييييييات ترتجييييييف فييييييي 
ووضييييع  ،تجعلييييه يقييييف كرجييييل هييييرم اضيييينته الحييييياة فيييياحنى كت يييييه ،د وجسييييمه تختلجييييه قشييييعريرة ميييين البيييير  ،شييييفتيه

 ومشى محدودبًا تعبًا من أعباء السنين الثقيلة. ،يديه في جيبه

اسييييييمع صييييييوت النهيييييير يييييييا  ،قمنييييييا ميييييين االسييييييتراحة ...هسييييييه !ي وصييييييلنا وصييييييلنا يييييييا خييييييوي، ماليييييي  تعبييييييت 
جييييزءًا ميييين شخصييييييته. خييييوي«. وارتسييييمت علييييى شيييييفتيه ابتسييييامة سييييريعة لسيييييما  خرييييير الميييييا  التييييي اصيييييبحت 

كيييم مييين ميييرة انق تيييه تلييي  المييييا  مييين الميييوت، كيييم انيييت رائيييع أيهيييا النهييير وانيييت تحتضييين اجسييياد الرجيييال لتحميهيييا 
مييييين الرصييييياص، لتنقلهيييييا مييييين األميييييان الزائيييييف المالحيييييق بيييييالموت إليييييى األميييييان الهيييييادئ فيييييي قلبييييي ، تيييييارة تكيييييون 

بمييييييوتهم وتييييييارة تكييييييون غاضييييييبًا عنيفييييييًا قاسيييييييًا جييييييدًا فييييييال تييييييرحم ميييييين ال يجيييييييد السييييييباحة فيغييييييرم فييييييي ، يحبونيييييي  
وتييييييارة أخيييييييرى تكيييييييون  ،فيسييييييتعينون بالحبيييييييال، يشييييييدونها عليييييييى اجسييييييادهم وتجتييييييياز المجموعييييييية غضييييييب  بهيييييييدوء

وتبقييييييى فييييييي  ،ميييييينهم، تكييييييون فييييييدائيًا لطيفييييييًا فترفييييييع باطنيييييي  فييييييتحملهم مشيييييييًا علييييييى األقييييييدام إلييييييى الجانييييييب اآلخيييييير
 وقسم آخر يفي بوعد  لألر  فيبقى فيها دون أن يعود. ،، قسم يفي بوعد  ل  فيعود االنت ار

كيييييان لهاثيييييه متصييييياعدًا، اقتيييييرب قليييييياًل مييييين الفسيييييفوري وعينيييييا  تن ييييير إليييييى هنييييياء، تلميييييع، تبيييييرم كالغضيييييب 
 الزمهريري:

 »أخوي ه ا هو الماتور، قدام  شايف و ال عالم  «

 ي شايف   ي آ    ي آ 

، انتبيييييه اخيييييوي، بيييييّيض وجهنيييييا هيييييا، مييييي  تخطيهيييييا مييييين هنييييياء سيييييتمر المجنيييييزرة .ي الشيييييار  بمحاذاتيييييه تمامييييياً 
 زي ما عملت بالباقورة، كون زي عمر بدورية طبريا.

ر  أبيييييو هوييييييدا بطبرييييييا تييييي كر تلييييي  اللح يييييات بسيييييرعة. لكييييين صيييييورة  .ارتجيييييف الفسيييييفوري قليييييياًل عنيييييدما ذكيييييّ
عبييييياس كانييييييت عالقيييييية فييييييي ذهنييييييه، صييييييورته والرصاصيييييية مسيييييتقرة فييييييي جبينييييييه مباشييييييرة، لييييييم يأخيييييي  االحتياطييييييات 
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تاميييية، رفييييع رأسييييه قلييييياًل فكانييييت الرصاصيييية فييييي االنت ييييار ارتمييييى علييييى ظهيييير  ووضييييع يييييد  علييييى مييييؤخرة رأسييييه ال
 ونام..

 ي عباس، عباس 

 لم يجب، اخترام الرصاصة في الجبين لم يكن له سوى اثر بسيت لكن الدم في الخلف،

 ي النابلسي عباس يا اخوان ي يا اخوان عباس ميت، ميت، مات عباس.

انسيييييان يميييييوت هكييييي ا بيييييين يدييييييه، رأس زميليييييه ميييييدمى، لكييييين عينييييييه مفتوحتيييييان، ووجيييييه صيييييامت ي كيييييان أول 
 ضاح  قياسًا مع صالبته في األيام العادية، ايام حياته في القاعدة.

مسيييييت الفسيييييفوري وجهيييييه براحييييية ييييييد  ليطيييييرد هييييي ا الكيييييابوس الييييي ي أليييييمح بيييييه اآلن. لقيييييد انقبضيييييت نفسيييييه إليييييى 
فقييييييت اطييييييراُ  االصييييييابع ورأس انفييييييه وجبهتييييييه  .تييييييه شييييييعور  بييييييالبرد تكبيييييير وتصييييييغر بطريقيييييية افقد  ،نقطيييييية مكعبيييييية

خييييارج جسييييمه، مييييا تبقييييى ميييين الجسييييم تسييييري فيييييه الييييدماء وبشييييدة هيييي   المييييرة، يكيييياد يحيييي  دفقييييات الييييدم تصييييعد 
يييييد  حمييييراء ويييييدي  ،بقييييوة إلييييى وجهييييه، تلمييييّ  مييييؤخرة راسييييه ال شييييعوريًا.. الييييدم يتييييدفق ميييين راس النابلسييييي عبيييياس

 طرية والوان مختلفة، بيا  المخ، سواد الشعر احمرار الدم.حمراء، حفرة عميقة لزجة، 

عييييياد يييييينفض راسيييييه ميييييرة أخيييييرى »اعيييييوذ بييييياهلل مييييين الشييييييطان اليييييرجيم« قالهيييييا فيييييي داخليييييه واغميييييض عينييييييه 
وسيييييقت فيييييي محييييييت مييييين الهيييييدوء الرائيييييع »هيييييي موتييييية واحيييييدة مييييي   ،جانبييييياً  7قليييييياًل بعيييييد أن القيييييى قييييياذ  ال ب 

إذا كيييييان الميييييوت قادميييييًا فالبيييييد  .ليييييب الميييييوت توهيييييب لييييي  الحيييييياة«»اط !!الليييييي بيييييدو يصيييييير يصيييييير ...ميييييوتين«
 أن تقهر  أو يقهرء. ،من المواجهة »إنها متعة جيدة أن تقار  الموت وجهًا لوجه

يب قليييييياًل، فانتشيييييله ذلييييي  الصيييييوت مييييين عالميييييه العنييييييف فالتفيييييت إليييييى يمينيييييه و ذا  ،تحركيييييت شيييييجيرات القصيييييّ
يييييا ربييييي، يسييييير باتجييييا  حافيييية النهيييير فجيييياءت عينييييه مباشييييرة بييييأبو هويييييدا بجسييييمه المبرقييييع عاريييييًا كمييييا خلقتنييييي 

 بعين الفسفوري.

 ي اخوي انتبه أنا رايت وجاي.

بقيييي الفسيييفوري عليييى حالتيييه مشيييدوهًا ميييرددًا فيييي نفسيييه »مييين يجيييد مثيييل هيييؤالء األصيييدقاء معيييه تبقيييى لعبييية 
 يموت الموت بين الشجعان. ،الموت سخيفة

فييييية الجميييييود فراقيييييب بعينييييييه حركييييية ابيييييو هوييييييدا فيييييي دبيييييت الحيييييياة فيييييي جسيييييد الفسيييييفوري بعيييييد أن وصيييييل حا
 من الخلف قرقعة اغصان. ا...اصبت والنهر واحد  ،اربعون مترًا اجتازها بهدوء ،الماء

 ي وين راح ابو هويدا »تساءل محمد وهو ينزل طر  الشماق عن فمه.
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 ي ال اعر ، لم يقل لي، شلت ثيابه ودخل وحد .

 على الموت بدون حساب. "حالو بزتّ "، م  عار  إنو ، لي  تخليه ينزلة ي شو مجنون الزلم

 ي ال اعر  يا ا  محمد، صدقني لم ار  إاّل على حافة الماء.

 ي ش ش ش وطي صوت ، ه ا هو إجا.

 غاب عشرة دقائق وعاد بماذا  جالون ماء كان موجود بالقرب من الماتور.

 ي كيف بتنزل بالمي بدون ما تخبرنا 

 الصبت، ما في شي يا شيخ«.»ودي اصلي صالة 

 ولب  ثيابه وتوّجه نحو القبلة »ف أكبر«. ،فاتّم سنن الوضوء ،وابتعد قليالً 

ابتعيييييد محميييييد وهيييييو يحيييييرء برأسيييييه يمينيييييًا وشيييييمااًل عالمييييية عيييييدم الرضيييييى وأخييييي  الفسيييييفوري وضيييييعية اخيييييرى 
ا الواقيييييف اماميييييه وباتجيييييا  هييييي   ،لجلسيييييته بعيييييد أن تخيييييدرت رجيييييال  وهيييييو ثابيييييت يحيييييرء عينييييييه فقيييييت باتجيييييا  النهييييير

 بين »يدي ربه«.

 ي عالم  يا فسفوري ي لي  ما تصلي زيي 

، بعييييييدين نحكييييييي، غلييييييت يييييييا أبييييييو هويييييييدا غلييييييت  هسييييييه بالموضييييييو ي ميييييي  وقتييييييوا يييييييا أبييييييو هويييييييدا نحكييييييي 
 .الشغله

ي »مييييي  عاجبتييييي  الصيييييالة  هيييييا  زبييييياين الييييييوم غيييييير شيييييكل ييييييا عميييييي. هييييي ا الييييي ي ناقصييييينا آخييييير العمييييير 
 اصغر من  قل  بع«.

ِمَعت    َبعييييُض الحركييييات فييييي الجانييييب اآلخيييير اوقييييف الحييييوار فأخيييي  كييييل منهمييييا وضييييع االسييييتعداد، اختفييييى سييييُ
رمحمييييييد يجليييييي  خلييييييف  ،سييييييبطانة الكالشيييييين وحييييييدها تييييييرى بعينييييييي الفسييييييفوري  ،ابييييييو هويييييييدا فييييييي ثنايييييييا األر  

احيييدى الكتيييرات مطييياًل علييييى الفتحييية الصيييغيرة بيييين الشييييجر والتيييي يفتييير  أن يطهييير بهييييا مييين سييييبقى حييييًا ميييين 
وبقيييييي الفسيييييفوري وحيييييد  عارييييييًا إاّل بعيييييض شيييييجيرات القصييييييب تقيييييف أماميييييه متنييييياثرة متباعيييييدة  ،األعيييييداء مجنيييييزرة

سيكسييييير  ،سييييييطلق النيييييار ،سييييييقف ...ال تحجيييييب عنيييييه إاّل القلييييييل مييييين المسييييياحة المقابلييييية. هيييييو سيتصيييييدى أوالً 
بابات وبعيييييدها تشيييييتعل وبعيييييدها... ممكييييين الميييييوت... وبعيييييدها يرميييييي الغرينيييييو  والهييييياون واليييييد  ،حييييياجز الصيييييمت 

 والطائرات. هو سيقف أواًل وبعدها الزلزال. 

ولكيييييين البييييييرودة مييييييا زالييييييت فييييييي العييييييروم، االنت ييييييار يطييييييول ألكثيييييير ميييييين سيييييياعة، سيييييياعة  ،بزغييييييت الشييييييم 
 ونصف، ساعتان، اتعر  ما طول الساعتين إنها حبل العمر قبل االنتهاء.
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ي ليسييييييت إال أصييييييوات، سييييييمع بعييييييض األصييييييوات، ربمييييييا هيييييي تُ  ...ي اآلن سيييييييطّلون... وتييييييزداد حركيييييية الحييييييياة
لكيييييين فييييييي مثييييييل هيييييي   اللح ييييييات يشييييييكل اإلنسييييييان بوحدتييييييه وبمواجهتييييييه المييييييوت اشييييييكااًل ميييييين الخيييييييال، احالمييييييًا 
رائعيييية، عالمييييًا إنسيييييًا، يريييييد أن يسييييمع النيييياس، يريييييد أن يسييييمع صييييوتًا، ال فييييرم صييييوت كلييييب، صييييوت حميييييار، 

ر  أن ين يييير إلييييى الخلييييف، وعينييييا  لييييم يعييييد بمقييييدو  ،صييييوت انسييييان، يريييييد االنتميييياء إلييييى الحييييياة إنييييه علييييى الحافيييية
 جاح تان في المستقبل المخيف.

يرفيييييع الفسيييييفوري القييييياذ  يضيييييعه عليييييى كتفيييييه، يسيييييدد، لكييييين القييييياذ  ييييييرقص، دقيييييات القليييييب تتزاييييييد، البيييييرد 
»انييييي ارجييييف ارجييييف، ميييياذا اعمييييل« يسييييتعين بكييييل مييييا يهييييدئ األعصيييياب. يحلييييم بالميييياء البييييارد فييييي الصيييييف، 

، يعصييييير ذاكرتيييييه يشيييييدها إليييييى اليييييوراء كيييييي يرتييييياح، ةزدورة ميييييع حبوبييييي بكيييييوب الشييييياي الحيييييامي فيييييي الشيييييتاء، بكييييي 
فيطمييييئن قلييييياًل، ولكيييين عنييييدما يسييييتعيد وعيييييه، عنييييدما ينسييييى، عنييييدما يعييييي  لح تييييه تعيييياود  قشييييعريرة البييييرد، ام 

 هي قشعريرة الخو  

 عقارب الساعة تتجه للوقت المحدد لمرور الدورية.

 ي فسفوري، انتبه انا سامع صوت المجنزرة جاي.

 وسييييأطلقتكلييييم ابييييو هويييييدا ملييييؤ  الحيييي ر »خيييي  وضييييع االسييييتعداد يييييا خييييوي، دييييير باليييي ، سييييأنام انييييا بقربيييي  
 النار بعد أن ترمي ق يفت  فاهم 

 ي ما يهم  يا أبو هويدا، اعت الق يفة الثانية لمحمد حتى يكون جاهزًا.

أول جنيييييدي ييييييرا  ي محميييييد سييييييكون عليييييى يسيييييارء وأنيييييا عليييييى يمينييييي ، اسيييييتعد حقيييييًا إنهيييييم قيييييادمون هيييييا هيييييو 
رو  ودفعييييوا اهلييييه للرحيييييل  الفسييييفوري بلحمييييه ودمييييه وعينيييييه منيييي  أن ولييييد خييييارج وطنييييه، هييييا هييييم القتليييية اليييي ين هجييييّ

 »وجهًا لوجه، بيد  السالح وبيدي السالح«.

ضييييبت اعصييييابه بييييل ازداد التييييوتر اكثيييير فييييأكثر لييييم تُ  ،تضييييرب بعنييييف رؤيتييييه لهييييم ،دقييييات قلييييب جييييواد تييييزداد 
سييييرى علييييى قلبييييه كييييي يسييييكته خوفييييًا ميييين انكشييييا  الدورييييية، أمييييا يييييد  اليمنييييى فكانييييت ممييييا دفعييييه للضييييغت بيييييد  الي

 تمس  بالقاذ  آخ ًا كامل االستعدادات لإلطالم.

»مييييا هيييي ا يييييا فسييييفوري  اضييييبت نفسيييي ، بييييّيض وجهيييي  مييييع الجماعيييية، ماليييي   ييييي ، ولييييو شييييو صييييار، معييييه 
صيييييبت اثنيييييين ميييييين سيييييالحه ومعييييي  سيييييالح ، الحيييييق حقيييييي ، مالييييي  ييييييا زلمييييية« مضيييييى يحيييييياور نفسيييييه إليييييى أن ا

 عناصر هندسة العدو امامه ويا للمفاجأة:

واحيييييد منهميييييا ييييييتكلم بجهييييياز  ألقيييييد نيييييادى الجنيييييدي األول لزميليييييه ووقفيييييا قريبيييييًا مييييين المييييياتور وقرفصيييييا، وبيييييد 
الالسيييييييلكي... »انهيييييييم ين يييييييرون باتجييييييياهي، صيييييييحيت « تسييييييياءل الفسيييييييفوري بحييييييييرة ودهشييييييية جعليييييييت اعصيييييييابه 
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 ة المتبقية قبل االنفجار.ترتاح قلياًل الستكشا  الثواني القليل

ن بييييييادروا هييييييم بصييييييلية رشاشييييييات العييييييوزي التييييييي يحملونهييييييا إوبييييييدأ الفسييييييفوري يعييييييد نفسييييييه ليطلييييييق الق يفيييييية 
 بوضع المتأهب ألي طارئ.

»لكيييييين لييييييي  معييييييي اواميييييير إال بييييييأن اطلييييييق الق يفيييييية علييييييى المجنييييييزرة، إنييييييي ال أرى سييييييوى الجنييييييود اآلن« 
وجب التصيييييير  حسييييييب الموقييييييف »عسييييييكري دبيييييير تسيييييياءل فييييييي نفسييييييه وهييييييو يييييييدرء بييييييان مواقييييييف الخطيييييير تسييييييت

 رأس «.

إنييييييه يرغيييييييب ميييييين األعميييييييام أن يقتييييييرب منيييييييه أبيييييييو هويييييييدا رمحميييييييد اآلن، ولكيييييين ليييييييم يجييييييرؤ حتيييييييى عليييييييى 
 حوله. االلتفا 

عيييييدان صييييغيرة ميييين القصييييب تقييييف امامييييه، وعنييييدما كييييان عناصيييير هندسيييية العييييدو ين ييييرون باتجييييا  الضييييفة 
لييييم يعيييير  هييييو نفسييييه لميييياذا تيييي كر علييييى  .ان الصييييغيرةالشييييرقية كييييان الفسييييفوري يخفييييي جسييييد  خلييييف هيييي   العيييييد 

الفيييييور تشيييييي  يفيييييارا حيييييين ييييييروي عييييين احيييييد عناصييييير  عنيييييدما داهمهيييييم الطييييييران فيييييي حقيييييل قصيييييب السيييييكر فيييييي 
خلييييييف عييييييود قصييييييب السييييييكر محيييييياواًل بيييييي ل  أن ال يييييييرى الطييييييائرة  الثخينييييييةوقييييييف هيييييي ا العنصيييييير بجثتييييييه  .كوبييييييا

 ترا . المغيرة على الحقل. به ا أقنع نفسه بأن الطائرة لن

اسييييييتمر الجنييييييديان بوضييييييعيتهما السييييييابقة يقرفصييييييان بييييييالقرب ميييييين الميييييياتور وين ييييييران باتجييييييا  المجموعييييييية. 
عشييييير دقيييييائق بالتوقييييييت العيييييادي لكنهيييييا اللح ييييية األخييييييرة آلخييييير مشيييييهد مييييين المسيييييرحية التيييييي تتجميييييع فيهيييييا كيييييل 

مييييييا وهمييييييا واحييييييالم المسييييييتقبل فييييييي خطيييييير لح ييييية الحاضيييييير. عينييييييا  كانتييييييا تحييييييدقان باتجاهه ،ذكرييييييات الماضييييييي
ايضييييًا يحييييدقان فييييي نفيييي  االتجييييا ، لقييييد ادرء بأنييييه سيييييق   الق يفيييية عنييييدما يييييرى أيييييًا منهمييييًا يهييييم برفييييع رشاشييييه 

 باتجاهه.

»ممكييييين أن يكونيييييوا قيييييد كشيييييفونا ويرييييييدون أن يلقيييييوا بم لييييييين خلفنيييييا ليأخييييي ونا اسيييييرى« وقيييييف شيييييعر رأسيييييه 
م انزليييييوا مجموعييييية مييييين الم لييييييين عنييييدما طيييييرأت عليييييى خييييياطر  تلييييي  الفكيييييرة، مييييياذا سييييييعمل لقيييييد سيييييمع ميييييرة بيييييأنه

وا أخليييييييف مواقيييييييع احيييييييدى المجموعيييييييات بيييييييدون أن ينتبهيييييييوا لييييييي ل ، لقيييييييد كشيييييييفتهم دوريييييييية العيييييييدو قبيييييييل أن يبيييييييد 
 باإلطالم.

ب الفسييييييفوري المشييييييكلة بكافيييييية جوانبهييييييا، لقييييييد اخ تييييييه الدهشيييييية حتييييييى كييييييادت قييييييدما  أن »تخييييييدرا« لعييييييدم قلييييييّ 
لييييه بالحركيييية القليليييية، عينييييا  جاح تييييان لتتلقفييييا ادنييييى  فقييييت قلبييييه كييييان مسييييموحاً  ،قدرتييييه علييييى الحركيييية ولييييو قليييييالً 

حركييييية لليييييرد عليهيييييا فيييييورًا. ممكييييين أن.. ممكييييين ليييييو.. و ذا بهميييييا يقفيييييان وبتابعيييييان المسيييييير هكييييي ا، وبهييييي ا ابتعيييييد 
بيييييدأت  .كيييييابوس ثقييييييل عييييين صيييييدر الفسيييييفوري وهيييييا هيييييو اآلن قيييييد تنييييياهى إليييييى سيييييمعه صيييييوت هيييييدير المجنيييييزرة

وعينيييييا  تيييييود  مالميييييت الجنيييييديين اللييييي ين اربكيييييا   ،عد اكثييييير فيييييأكثربيييييالتحرء واالقتيييييراب الصيييييوت يكبييييير ويتصيييييا
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لمفاجأتهمييييييا بجلوسييييييهم أمامييييييه مباشييييييرة، تييييييبعهم ثالثيييييية أخييييييرون ميييييين زمالئهييييييم وهييييييم يفحصييييييون الطريييييييق الترابييييييي 
الخييييو  يغييييادر تييييدريجيًا والجنييييود يبتعييييدون، وهييييا هييييو اآلن ينتصييييب  أبييييد  ...خوفييييًا ميييين األلغييييام باآلليييية الكاشييييفة

شيييييعر بالرضيييييى  ،مييييين أنيييييه األفضيييييل ليييييه أن ال ينتصيييييب هكييييي ا. لكنيييييه اسيييييتراح اآلن كثييييييراً  بكاميييييل طوليييييه بيييييالرغم
 ،والقناعيييييية التاميييييية والهييييييدوء الشييييييامل يجتاحييييييه بعييييييد أن زال الخطيييييير غييييييير المتوقييييييع، احيييييي  نفسييييييه عمالقييييييًا اآلن

 واثقًا بنفسه ثقة مطلقة، منت رًا قدوم »السيدة المحترمة«.

هيييييا هيييييو الفسيييييفوري يتابعهيييييا مييييين خيييييالل الشيييييعيرة، لح يييييات و  ،هيييييا هيييييو بوزهيييييا اللعيييييين يطيييييل بيييييين األشيييييجار
وتكييييون أمامييييه مباشييييرة. الرجفيييية غادرتييييه إلييييى غييييير عييييودة لح ييييات وت هيييير بكامييييل جسييييمها بضييييع ثييييوان وتضيييييع 

 المجنزرة بين االشجار إن لم يطلق في الوقت الضروري والمناسب...

 ي ماذا، تضيع بعد كل ه ا الجهد 

جنيييييود واضيييييحون األسيييييلحة واضيييييحة الحركييييية واضيييييحة... وضيييييغت ال ،ي واحيييييد مييييين اثنيييييين.. الشيييييكل واضيييييت
 على الزناد...

 صرا ، 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« 

الطييييائرات الحربيييييية الجاثميييية عليييييى األر  لييييم يكيييين الفسيييييفوري قييييد رأى طيرانييييًا حربييييييًا فييييي حياتييييه ميييييا عييييدا 
 في المطارات العسكرية.

 ها هي الميراج التي سمع عنها كثيرًا.

الطيييييار يهييييبت كثيييييرًا »إنييييي أرا ، إنييييي رأيتييييه« صيييياح الفسييييفوري بصييييمت »إنييييه رآنييييي، البييييد أن عينييييي رأت 
 عينه«.

عتييييييه بعييييييد دقييييييائق وسييييييقطت ق يفيييييية ألييييييف باونييييييد وتلتهييييييا ثانييييييية وثالثيييييية، ورابعيييييية، اعقبهييييييا صييييييمت كامييييييل قط
أصييييوات قييييي ائف الييييدبابات والمدفعيييييية الثقيليييية... شيييييجر الميييييوز تطيييياير األورام الخضيييييراء غاضييييبة، ترتفيييييع قليييييياًل 
فييييي الهييييواء، ربمييييا احتجاجييييًا علييييى القصييييف، لتسييييقت بعييييدها علييييى األر  كسييييمكة أخرجييييت ميييين الميييياء ولف ييييت 

 انفاسها األخيرة قبل السقوط.

إليييييييى بييييييييارة الميييييييوز« فلعنيييييييوا أباهيييييييا بالقييييييي ائف مييييييين مختليييييييف  لقيييييييد اعتقيييييييد األعيييييييداء أن الدوريييييييية انسيييييييحبت 
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 العيارات.

»فسييييفوري هييييل اصيييياب  شيييييء، الحمييييد ى علييييى السييييالمة« جفييييل الفسييييفوري عنييييدما حركييييه أبييييو هويييييدا ميييين 
قدمييييييه، لقييييييد نسييييييي أبييييييا هويييييييدا رمحمييييييدًا فييييييي هيييييي   الضوضيييييياء، بييييييل مييييييا زالييييييت فكييييييرة إنييييييزال الم ليييييييين تييييييراود  

بقدمييييييه. لقييييييد حييييييرء سييييييالحه لكيييييين هييييييدأ بعييييييد أن سييييييمع صييييييوت صييييييديقه وخصوصييييييًا عنييييييدما لكييييييز  أبييييييو هويييييييدا 
 الحبيب.

 ي ف يسلم  وانت كيف  

 ي تمام، وين محمد 

 ال أعر ، لم أر  ابداً 

ي ال تخييييف، اجيييياب أبييييو هويييييدا وعينييييا  تبييييرم يمينييييًا ويسييييارًا ليييييرى مييييا يجييييري فييييي الضييييّفة األخييييرى. ال تخييييف 
 عليه، إنه ابن المنطقة« سيعود وحد .

السيييييياعة اآلن حييييييوالي التاسييييييعة والنصييييييف، القصييييييف مسييييييتمر بييييييين مجموعيييييية الحماييييييية وبطارييييييية المدفعييييييية 
 للجي  االردني والمدفعية االسرائيلية.

ارة، بعيييييد أن هيييييدأ القصيييييف  المجموعييييية اآلن فيييييي أميييييان، الفسيييييفوري وأبيييييو هوييييييدا يزحفيييييان بسيييييرعة إليييييى البييييييّ
 ر  اقفز خلف تل  الكترة.على منطقة المواجهة »اسر  اسر  ال تن ر حول ، خ  األ

أبيييييييو هوييييييييدا خبيييييييير بتعرجيييييييات األر  وانحناءاتهيييييييا بدقييييييية، هنييييييياء قضيييييييى اييييييييام طفولتيييييييه وشيييييييبابه. بدونيييييييه 
يصيييييييعب التصيييييييديق بيييييييان الشيييييييخص ممكييييييين أن يسيييييييلم مييييييين المراقبيييييييات فيييييييي الجانيييييييب اآلخييييييير بميييييييرور  بييييييينف  

 المنطقة.

وهييييو يهييييم بإلقيييياء سييييالحه »المييييوز طيييييب كثيييييرًا يييييا فسييييفوري خيييي  كييييل خيييي « ناولييييه أبييييو هويييييدا قييييرن المييييوز 
علييييييى األر  لإلسييييييتراحة بعييييييد المسييييييافة التييييييي اجتازاهييييييا زحفييييييًا ميييييين منطقيييييية االشييييييتباء إلييييييى البيييييييارة. يعطييييييي  

 العافية، آ،  ي  بدي إياء، بّيضتها يا خوي بّيضتها.

 وعانقه وقّبله وعينا  تغرورقان بالدمو ، دمو  الفرح لنجاحه في العملية وسالمة مجموعة الهجوم.

هميييي  يييييا أبييييو هويييييدا، احنييييا لهييييا« اجابييييه الفسييييفوري بلهجيييية فييييرح بادييييية علييييى وجهييييه وخصوصييييًا إنهييييا »وال ي
ر مييييا تعجييييز السيييينون عيييين  المييييرة األولييييى التييييي ينخييييرط فيهييييا بمثييييل هيييي   المواجهيييية، هيييي   المواجهييييات التييييي تغيييييّ

ليصييييينع تغييييييير ، اوقيييييات الهيييييدوء هييييي   اللح يييييات التيييييي تنصيييييهر فيهيييييا األميييييرا  االجتماعيييييية يييييي وب فيهيييييا الفيييييرد 
 من جديد في ضوء اللهب والنار.
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فسييييفوري أخييييوي، شييييو راييييي  أن ننسييييحب اآلن فييييي الييييوادي، نسييييتطيع أن نمشييييي ثالثيييية كيلييييو متييييرات بييييدون 
 أن تكشفنا المراقبة«.

 لكن يا ابو هويدا ي القصف ما زال ُيسمع بشكل متقطع وه ا يعرضنا للخطر.

كيييييياتبوا ف إلنييييييا مييييييا فييييييي مفيييييير »شييييييو رح  واسييييييتعد للمسييييييير »اللييييييي ،ي الحقنييييييي يييييييا رجييييييل ي وحمييييييل سييييييالحه
 يصير يا شيخ، امشي...

 ي يا أبو هويدا ه ا غلت« احت  الفسفوري.

ي »اتبعنييييييي يييييييا خييييييوي، انييييييت صييييييحيت شيييييياب  مييييييتعلم، بيييييي  يييييييا عمييييييي احنييييييا بالكييييييار هيييييي ا ميييييين زمييييييان، يييييييا 
ييييييي  !فسيييييييفوري  حييييييييث ليييييييم يكييييييين معنيييييييا ال كالشييييييينكو  وال بطييييييييخ  65هييييييياي المسيييييييتعمرات كنيييييييت ادخلهيييييييا قبيييييييل الي

«.ام   ِمر   َمس 

لييييم يكيييين ميييين خيييييار آخيييير إال السييييير مييييع ابييييو هويييييدا خصوصييييًا بعييييد أن تأكييييد الفسييييفوري فييييي مسيييييرته بأنييييه 
 غير مكشو  من قبل المراقبات اطالقا.

ي ميييا أرو  كاسييية الشييياي أبيييو هوييييدا، أنيييا تعبيييان كثييييرًا وعييييوني ليييم تييير طعيييم النيييوم طيييول ليلييية امييي ، كنيييت 
 امام المجنزرة«.ارتجف يا أبو هويدا حتى لح ة وقوفي 

»بتعيييير  يييييا فسييييفوري بييييال قطعييييان لحييييديث ، كنييييت خييييايف انييييو مييييا تجييييرؤ علييييى الوقييييو  قييييدام المجنييييزرة، 
صييييارت هيييياي القصيييية معنييييا قبييييل فتييييرة، مييييع ابييييرا يم، بقييييي منبطحييييًا األ  آخيييي ًا راحتييييه ومييييرت المجنييييزرة وال كأنييييه 

لييييييوم الثييييياني نزليييييوا الشيييييباب فيييييي حيييييدا حواليهيييييا... هيييييا.. هيييييا... هيييييا.. ييييييا خيييييوي.. ميييييا بيييييّدء إال تضيييييح  فيييييي ا
ييييي ب  لكييييين ربييييي  كبيييييير كيييييان ميييييع المجموعييييية قييييياذ  ثييييياني  7وصيييييابو  العرصيييييات قبيييييل ميييييا يطليييييق الق يفييييية مييييين الي

 فصمطوها ورجعوا بابرا يم متصاوب في ايدو«.

ي بييييدء الحقيقيييية يييييا أبييييو هويييييدا انييييا لييييم اعيييير  ميييياذا حصييييل لييييي ارتبكييييت بشييييكل غييييير معقييييول، علييييى فكيييير  
 ة اآلن«.كيف اوضا  مجموعة الحماي

ا« و ذا  بأميييييييان»ال تخيييييييف ييييييييا خيييييييوي، الشيييييييباب  اآلن فيييييييي قنييييييياة الغيييييييور لكييييييين يخرجيييييييوا بعيييييييدين مييييييي  هسيييييييّ
ارة كييييي تقيييييهم  بصييييوت مييييدوي إلحييييدى قيييي ائف الييييدبابات... تييييراكض كييييل ميييين كييييان فييييي المنطقيييية إلييييى اقييييرب عبييييّ

 شر القصف.

 تالصق جسدان بطريقة عفوية...

 األنفاس كانت حارة...
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ز فتيييييياة صييييييبية ميييييين ظييييييالم لييييييي  بييييييدام ، تسييييييتطيع  عجييييييوز، إن  امييييييرأة أن تييييييرى بعييييييض الشيييييييء، أن تميييييييّ
، ليييييم يغيييييير الفسيييييفوري جلسيييييته، بيييييل بقيييييي عليييييى حاليييييه رغيييييم أن قدميييييه اليمنيييييى ليييييم تكييييين إميييييرا  تمييييييز رجييييياًل مييييين 

مناسيييييبة فيييييي وضيييييعها، نصيييييف جسيييييد  مالصيييييق لنصيييييف جسيييييدها تقريبيييييًا. ارتعشيييييت اعصيييييابه وكييييياد ينسيييييى بيييييان 
فييييأكثر ذليييي  الوجييييه الييييدائري األسييييمر بشييييفتيه المكتنييييزتين وبخصييييلة  هنيييياء قصييييفًا فييييي الخييييارج، أخيييي  يييييرى اكثيييير

 الشعر المائلة على الوجه...

اسيييتدار وجهييييه بالكامييييل وبقيييييت عليييى هيييي   الحاليييية ألكثيييير مييين عشيييير دقييييائق، هييييي أيضيييًا لييييم تغييييير جلسييييتها 
 بالتأكييييييد ييييييدها اليسيييييرى فيييييي وضيييييع ميييييريت، لكييييين اسيييييتمرت فيييييي جلسيييييتها كالعيييييادة، وابتيييييدأت بعدئييييي  بااللتصيييييام

 أكثر بالجسد اآلخر، لم يعر  الفسفوري إن كان من جهته هو يمارس ه ا الضغت أم هي.

 القصف يشتد أكثر والق ائف تتساقت بالقرب من العّبارة والهم  يعلو..

 ي فوت فوت يا جواد، ابتعد عن الباب، فوت لجّو!

 ي ف  محل أحت فيه رجلي يا راجل.

 ي دبر حال  فوت ألحسن ما تموت، فوت.. ويأتي صوت من الطر  اآلخر: ي 

ميييي  قييييادر القييييت نفسييييي يييييا اخييييوان، سيييياعدوني  الحالييييةهانخنقنييييا يييييا عمييييي، خلينييييا نمييييوت بييييرا أحسيييين ميييين 
 ساعدوني.

 ويرد أبو هيويدى بصوته المعهود: ي

يمكيييين شييييافوا سيييييارة  عالميييي  يييييا راجييييل، افسييييحوا لييييه مجييييال يييييا اخييييوان خلييييي يتيييينف ، طولييييوا بييييالكم شييييوي،
 عسكرية مرت من هون.

 ي ويرد عليه أكثر من صوت: ي

 ي ال حول وال قوة إال باهلل، ف يغير هالحالة ألحسن.

ي ييييييا شييييييخ ويييييين كييييياين، اليييييدنيا مولعييييية مييييين الصيييييبت، دخلنيييييا العبيييييارة أكثييييير مييييين ثيييييالم ميييييرات الييييييوم، اليييييدنيا 
 قاعدة، يمكن م  كاين في المنطقة الخال  .ئمه قا

 ويرد أبو هويدى بلهجته الساخرة.

 ي رف هّسا اجينا يا خوي..

، متييييى نرتييييياح كييييل ييييييوم ي ايييييه، الحمييييد ى عليييييى سييييالمت ، بييييدناش نخليييييص ميييين هالحاليييية الزفيييييت، سييييام ف
 قصف، كل يوم طيران، يا عمي يدنا نخلص.
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ي بييييدء تطييييول بالييييي  يييييا عيييييم ي ايييييه دنييييييا، غيييييرء بيمييييوت وانيييييت خييييزات العيييييين عنيييي  بكاميييييل صييييحت ، شيييييو 
 صاير علي  

لكيييين الفسييييفوري كييييان غائبييييًا عيييين العتميييية والحييييوار الييييدائر انييييه يحيييييا فييييي غيبوبيييية رائعيييية تسييييري فييييي خاليييييا 
دت األيييييييدي بطريقيييييية عفوييييييية وتالمسييييييت أطييييييرا  األصييييييابع وتشييييييابكت أصييييييابع اليييييييد جسييييييمه كامليييييية لقييييييد امتيييييي 

 الواحدة، حاول رفعها لكن اليد قاومت، رفعها مرة ثانية وقبلها.

 ، استعد حتى نخرج.أي فسفوري، القصف هد 

ي ارتخييييت أعصييييابه ولكيييين يييييديها مييييا زالييييت تمسيييي  بيييييد  بقييييوة وعنييييدما تحييييرء قلييييياًل، أدركييييت أنييييه المقصييييود 
 بالنداء.

شييييدت علييييى اليييييد مييييرة أخييييرى ورفعتهييييا بهييييدوء إلييييى شييييفتيها وقبلتهييييا بسييييرعة، وبقيييييت هكيييي ا وخصوصييييًا أن 
 اليد أتت في زاوية م لمة من الصعب أن ترى من خاللها.

ليييم يشيييعر بأنفاسيييها عليييى ييييد ، ليييم يشيييعر بهيييا وهيييي تقتيييرب منيييه لتقبليييه. كانيييت دافئييية وكيييان دافئيييًا تيييرء أبيييو 
 فوري، ورحال إلى الجبال.هويدى مدخل العبارة ولحقه الفس

 دخلوا بيت أبو الهيجا الحتساء كوب من الشاي.

 ي عالعافيه.

 ي ف يعافيكم يا رجال »كوكو«.

أكييييواب الشيييياي ملطخيييية ميييين الخييييارج، لكيييين الر بيييية عارميييية بشييييرب الشيييياي وخصوصييييًا فييييي هيييي   األقييييداح. 
 الموقع اسقطتها من أيديهم: ارتفعت األكواب إلى الشفا  ولكن دوي احدى ق ائف الطائرات القريبة من

 »يلعن أبوء الحقيتنا على كاسة الشاي كمان«.

 امتشق أبو هويدى سالحه: ي

 الحقني يا فسفوري لكن بسرعة، يبدو أنهم كشفونا من نقطة المراقبة.

 ي قلت ل  يا أبو هويدى بالش تطلع من العبارة ما رديت.

 ، الحقني بسرعه.ة ي م  وقتوا هسّ 

 رة أخرى بعد أن حامت مرتين ركضا بعد الضربة األولى.عادت الطائرات م

 ي انتبه يا فسفوري، ستهجم علينا الطائرة بعد لح ة، حاول أن تركض بخت متعرج قلياًل.



109 
 

لقييييد أصييييبت االثنييييان فقييييت فييييي منطقيييية مكشييييوفة تبعييييد حييييوالي المئتييييين متيييير عيييين سييييفت الجبييييل، والطييييائرات 
لكيييين الصييييوت قييييوي واآلن عليييييهم أن ين ييييروا إلييييى الطييييائرة  تحلييييق فييييي السييييماء. لييييم تكيييين الطييييائرات سييييوى اثنتييييين

يييييو  مييييينخفض ورميييييت بصيييييليه رشييييياش  وسيييييقطت بيييييالقرب مييييين الفسيييييفوري القييييياذ  الفيييييارق التقطهيييييا  800عليييييى عيليي
 بسرعة ك كرى رغم أن يد  اكتوت قلياًل من حر القاذ  الفارق.

ب   بشيييييييكل مباشييييييير، ميييييييازال وضيييييييعها فيييييييي الجعبييييييية وتيييييييابع »رمييييييياًل« واآلن دور الثانيييييييية، الهيييييييد  ليييييييم ُيصيييييييَ
 الهد  يتحرء على األر  مازال شخصان يركضان إذن البد من إغارة أخرى..

لكييييين فييييييي تليييييي  الفتيييييرة التييييييي عيييييياد بهييييييا لإلنقضيييييا  كانييييييت الصييييييخور تحتضييييين أبييييييو هويييييييدى والفسييييييفوري 
 ليخت يا وست الممرات المتعرجة والصخور الشاهقة.

حييييييين ركضييييييا مسييييييافة كيلييييييومتر بأقصييييييى كييييييان العييييييرم يتصييييييبب كالجييييييداول ميييييين أبييييييو هويييييييدى والفسييييييفوري 
 سرعة، مشحونة بالخو ، وقد حالفهم الحظ إذ لم يرموهم بصواريخ ثقيلة.

ي ملييييييت اللييييييي ميييييا رمييييييت الطيييييائرة صييييييواريخ كييييييان صيييييار فينييييييا مثيييييل األ  الصيييييييني فيييييي الشييييييهر الماضييييييي، 
ش يومهيييييا رميييييت الطيييييائرة احيييييدى الصيييييواريخ فحفيييييرت بييييياألر  حيييييوالي المتيييييرين. ويومهيييييا أصييييييب الصييييييني بطييييير 

فيييي أذنييييه، كيييان ييييركض باتجيييا  الجبيييل كاألبليييه وأنيييا أنيييادي علييييه ولكييين ال حيييياة لمييين تنيييادي ييييا خيييال.. هيييا .. 
 ها .. ها..

 ي مال  تضح  يا أبو هويدى 

ي »تيييييي كرت علييييييي فييييييي تليييييي  الغييييييارة حييييييين فقييييييد احييييييدى خصيييييييتيه« بتعيييييير  يييييييا فسييييييفوري أول سييييييؤال سييييييأله 
 استطيع بواحد ..اي   قال يا ا  أبو هويدى، رأي  إذا تزوجت 

وضيييييح  االثنيييييان وواصيييييال المسيييييير حتيييييى وصيييييال إليييييى المستوصيييييف المتيييييأخر وقيييييد شيييييارفت الشيييييم  عليييييى 
المغيييييييب، وكييييييم كانييييييت الفرحيييييية كبيييييييرة حييييييين كييييييان حيييييياتم بسيييييييارته ينت يييييير مييييييع بيييييياقي مجموعيييييية الحماييييييية التييييييي 

 تراجعت من مكان آخر دون أن يصاب أحد منهم بأذى.

 الفسفوري وقدم له مسدسه هدية رمزية. تقدم األ  أبو فتحي أبو الهيجا من

 ي أ  أبو فتحي أشكرء له   الثقة، و ذا سمحت سأقدمها بدوري لأل  أبو هويدى.

ي إنييييييه ليييييي  ي وأنييييييت حيييييير التصيييييير  بييييييه، لييييييو كييييييان معييييييي مسييييييدس آخيييييير يييييييا فسييييييفوري كنييييييت قدمتييييييه ألبييييييي 
أرو  أكليييية مقلوبيييية..  هويييييدى.. يلييييه بينييييا األكييييل سييييخن فييييي القاعييييدة، شييييباب الميليشيييييا فييييي القرييييية جهييييزوا لكييييم

 يله سوم يا حاتم...

يييييت السييييييارة والشيييييم  ترسيييييل أشيييييعتها الحميييييراء لترسيييييم عليييييى رؤوس األشيييييجار فيييييي الجبيييييال عالميييييات  وانطلقي
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متقطعيييية دائرييييية حمييييراء ذكييييّرت الفسييييفوري برفاقييييه فييييي طبريييييا. اغرورقييييت عينييييا  بالييييدمو  لكيييين النشيييييد اليييي ي عييييال 
 خرين: يفي السيارة صّلب حنجرته وراح يردد مع اآل

ــي ــي ر يقــــــــــ ــدري واحمــــــــــ ــن  ــــــــــ ــل درح مــــــــــ  لجعــــــــــ
 بايــــــــــــديا شــــــــــــد مــــــــــــن ليلــــــــــــي خــــــــــــي  رجــــــــــــوعي
ــوقي ــافي عــــــــــــ ــي  لبروقــــــــــــــي مــــــــــــ ــين يصــــــــــــ  حــــــــــــ
ــابقني طيــــــــــــر مــــــــــــن شــــــــــــوقي  كالشــــــــــــنكور يســــــــــ

 
أمييييييا موسيييييييقار المجموعيييييية حيييييياتم فقييييييد اسييييييتطا  أن يواكييييييب األنشييييييودة بزامييييييور السيييييييارة حتييييييى دخييييييل كييييييرم 

 ..ى الزيتون، الفرح، القبالت، العنام، دمو  الفرح، دمو  ذكر 

لكييييين الشيييييم  قيييييررت فيييييي تلييييي  اللح ييييية أن تخليييييع ثيابهيييييا وتغطييييي  عاريييييية فيييييي البحييييير تاركييييية الميييييرح فيييييي 
الضييييفة الشييييرقية والحييييزن واألليييييم فييييي الضييييفة األخييييرى فيييييي فلسييييطين بانت ييييار أن تنييييام قليييييياًل لتنييييير الكييييون ميييييرة 

 أخرى بلونها المخضب بالدم عند الغروب..
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 أواًل : ذكـرى 

ــبا     يلييييييف جبييييييال عجلييييييون ووديانهييييييا، النييييييار مشييييييتعلة تأكييييييل مييييييا تيسيييييير لهييييييا ميييييين الحطييييييب، والشييييييباب  الضــــ
 مجتمعون برابت من صمت متقطع.

الفسيييييفوري وحيييييد  محيييييدقًا فيييييي النيييييار لييييييرى بعيييييض اآلثيييييار التيييييي خلفتهيييييا ذكرييييييات فيييييي اجازتيييييه االوليييييى بعيييييد 
  يابه.سنة ونصف من 

كييييان الييييثل  يييييزداد تراكمييييًا ويتييييراقص فييييي السييييماء ويتسيييياقت كمييييا تشيييياء الرييييياح الهادئيييية البييييرد يتسييييرب إلييييى 
 كل أطرافه وهو يقود رجليه باتجا  د ء لم يعهد  بعد...

الكالشيييين ممتييييد وسييييت المجموعيييية والجميييييع يييييداعبون هيييي   اللعبيييية القاسييييية بشييييغف وحيييي ر، الحييييديث ينتقييييل 
وري يقيييييول رأييييييه فيييييي الحيييييياة والثيييييورة والميييييوت والجميييييال والمجتميييييع لكييييين موضيييييوعًا مييييين هنيييييا إليييييى هنييييياء والفسيييييف

يييييييزداد تييييييدفق الييييييدم فييييييي عروقييييييه كلمييييييا اقتييييييرب الحييييييديث ميييييين هيييييي ا  ،واحييييييدًا عجييييييز عيييييين الييييييتكلم فيييييييه »الحييييييب«
 الموضو .

 الضباب ذاته في عجلون يخيم على آرائه في ه   المسألة.

ة ارتسييييمت علييييى ذليييي  الوجييييه الجميييييل، القبليييية لهييييا فييييي تليييي  الفتييييرة اعترضييييت الفسييييفوري سيييينابل قمييييت ذهبييييي 
معنيييييى آخييييير والن يييييرة لهيييييا معنيييييى آخييييير والحيييييزن يرتسيييييم بيييييأعلى درجاتيييييه حييييياماًل فيييييي طياتيييييه فرحيييييًا ع يميييييًا قلميييييا 

 لفحت الفسفوري رياحه.

 أنا معجبة بآرائ ...

ل فيييييي أتبعتهيييييا بن يييييرة سييييياحرة وابتسيييييامة تكييييياد تكيييييون مفقيييييودة عليييييى شيييييفا  أحرقهيييييا ال ميييييأ الشيييييديد إليييييى القبييييي 
 موسم الثل  الحار.

تلعييييثم الفسييييفوري قلييييياًل وتناسييييى االجابيييية وتييييابع اجاباتييييه حييييول اللعبيييية القاسييييية. كييييم طلقييييًة يتسييييع المخييييزن، 
 وكم درجة في لوحة المسافات و و و و و ...

كون آخيييييير لقيييييياء حييييييول الكالشيييييين وبعييييييدها نقييييييول لكييييييم وداعييييييًا. الفسييييييفوري عيييييياد مسييييييرعًا بعييييييد أن يغييييييدًا سيييييي 
ليييييم  .هييييي ا الوجيييييه الهيييييادئ الخجيييييول والمطيييييرم بعينييييييه باتجيييييا  البييييياب لمالقاتيييييه هنييييياء اسيييييترم بضيييييع ثيييييوان مييييين

تعييير  هيييي آثيييار كلماتهيييا الهادئييية فيييي قليييب هييي ا الفسيييفوري القاسيييي الييي ي يقبيييع اآلن فيييي سيييفت جبيييل ميييثل  مييين 
وشييييييرارات النييييييار المتطييييييايرة  ،جبييييييال عجلييييييون يييييييداعب ذكييييييرا  الممزوجيييييية برائحيييييية شييييييجر البلييييييوط المنتشيييييير حولييييييه

 لسنونو من حوله.كفرا  ا
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ميييييازال اليييييثل  يتسييييياقت أكثييييير فيييييأكثر، ونتيييييف اليييييثل  تغيييييزو بييييياب »المغيييييارة« والنيييييار تيييييزداد اشيييييتعااًل بعيييييد أن 
 ألهبت إحدى ج و  البلوط حماسها...

ي حسيييينًا، فلنضييييع يييييا شييييباب ابريييييق الشيييياي علييييى النييييار... للشيييياي طعييييم آخيييير فييييي هيييي   النييييار ي هييييا ي كييييان 
ثناييييييا موجاتيييييه حيييييرارة عنيفييييية يستشيييييعرها اآلن أكثييييير مييييين أي وقيييييت مضيييييى. صيييييوته دافئيييييًا حنونيييييًا تتسيييييرب فيييييي 

 النعاس بدا يداهم عيون الشباب بعد أن حضروا قبل قليل من عملية »سد نهرايم«.

صيييييوت الحيييييياة ييييييزداد عنفيييييًا وغضيييييبًا بعيييييد نسيييييف السيييييد، تناقيييييل الصيييييدى واألثيييييير صيييييوَت االنفجيييييار الكبيييييير 
مد كهربائهييييا ميييين السييييد، وفاضييييت الميييييا  لتغميييير بسيييياتين الغييييور وانقطعييييت الكهربيييياء عيييين ثالثيييية مسييييتعمرات  تسييييت

 القريبة.

خمييييي  سييييياعات وعيييييالء يرتيييييب شيييييبكة التفجيييييير أيييييين  فيييييي قليييييب المييييياء لنسيييييف السيييييدود، الحيييييرس يتمشيييييى 
 ذهابًا فتبدأ المجموعة في العمل، وايابًا ليسود صمت المقابر.

 »عالء، فهد، خالد، حسين، شاستري... كلكم نائمون  

نتييييف الييييثل  كانييييت تتييييراكُض نحييييو الموقييييدِة لتقتييييرَب ميييين د ء الفسييييفوري أكثيييير ميييين حبهييييا للنييييار.. وحييييدها 
 الثل  رباط جميل لل كريات.

 »لماذا كنت جبانًا ولم أفهم اشارتها 

 تابع الفسفوري قراءة ذكرياته وحد  محاورًا ذاته بعد أن تعب من ايجاد رفيق آخر يحاور .

ونارهيييييا وأشيييييجارها سيييييهرت معيييييه فيييييي ذكيييييرا  والشيييييباب جميعيييييًا نيييييائمون  وحيييييدها الطبيعييييية... بثلجهيييييا وليلهيييييا
 »ولكن ربما أنا فهمتها خطأ«.

 وازدادت حيرته عمقًا واتساعًا.

لكيييين فييييي اليييييوم التييييالي كانييييت أكثيييير جمييييااًل وأكثيييير حيويييييًة ولبسييييت أجمييييَل مالبسييييها وكانييييت قريبييييًة جييييدًا ميييين 
 ذل   جسدي وقلبي.. أنفاُسها دافئة على وجهي، ألم أسمع كل 

 تارة وماطًا بوز  بدهشة تارة أخرى. مستهزئاأجابه صوت خافت في نفسِه، 

والمرتبييييية ، ربمييييا هييييي   طبيعتهييييا، ولمييييياذا تحمييييُل األميييييوَر أكثييييير ميييين طاقتهيييييا، أنييييت لييييي  عواطفيييي  المصيييييقولة
 والجرأة... ،والعواطف متقاربة ...االنسان واحد  ...ولكن الثل  واحد ، بطريقة تختلف عن عواطفها

 أجابه صوته الخافت. ،احدةليست و 

 ...ولكن
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 ال أعر !!

افتيييييرس سيييييواد ال لمييييية بزغيييييت الشيييييم ، وانتهيييييت نوبييييية الحراسيييييِة ونيييييام الفسيييييفوري... نوميييييًا هادئيييييًا  ،الشييييياي
وعميقييييًا حالمييييا بييييال شيييييء يحمييييل كيسييييًا ميييين الهمييييوم ويسييييير فييييي وديييييان عجلييييون ليدفنييييه فييييي مكييييان مييييا تحييييت 

 وست الثل  الحار..القلعة، بدون أي شاهد، وبدون أية عالمة، 

 

 وقائع المعارك واألحداث في أحراش عجلون 
علييييى ييييييد فييييي يعبيييييد  1934 تليييي  هيييييي األحييييراش ذاتهيييييا التييييي استشيييييهد فيهييييا قسيييييم  كبييييير  مييييين الثييييوار عيييييام 

 تحت امرة الضابت نفسه.في عجلون  1970أحد ضباط التاج البريطاني، تعيد تاريخها القديم عام 

ه بمتابعيييية حلمهييييم فييييي بلييييدهم فكييييانوا فييييي »دييييير أبييييو سييييعيد« يسييييتمعون لييييم تسيييينت الفرصيييية للفسييييفوري ورفاقيييي 
إلييييييى قييييييرارات ونييييييداءات السييييييلطة العسييييييكرية وهييييييي تنييييييادي بتسييييييليم الميليشيييييييا للسييييييالح، فكييييييان هيييييي ا اييييييي انًا ببييييييدء 

 المعركة بين الثورة والسلطة.

 ربها.الستطال  القوى الموجودة لمعرفتها تمهيدًا لض 7/2/ وفي 10/2لقد جربوا عضالتهم في 

اجتمييييييع قييييييادُة المحيييييياور مييييييع األ  أبييييييو فتحييييييي أبييييييو الهيجييييييا )قائييييييد الوحييييييدة الجنوبييييييية سييييييابقًا وقائييييييد قطييييييا  
عجلييييييييون الحقييييييييًا( )استشييييييييهد فييييييييي معركيييييييية إربييييييييد عنييييييييدما احتلتهييييييييا قييييييييوات السييييييييلطة( وقييييييييرروا نقييييييييل القاعييييييييدتين 

السيييييلطة المتواجييييدتين فيييييي كيييييل مييييين دييييير أبيييييو سيييييعيد وكفييييير المييييا إليييييى أحيييييراش عجليييييون حتييييى ال يسيييييمت لقيييييوات 
 باالستفراد بالقواعد المتفرقة والتي ال تالئم خو  حرب العصابات.

كانيييييت العقبييييية المهمييييية بالنسيييييبة للمنطقييييية هيييييي الميليشييييييا المتواجيييييدة فيييييي القيييييرى التيييييي تبعيييييد عييييين بعضيييييها 
 البعض فهي كالجزر الصغيرة في كل قرية وبعيدة عن مركز الثقل األساسي في أحراش عجلون.

عالقيييييات جييييييدًة مييييع األهيييييالي فيييييي دييييير أبيييييو سييييعيد. وبعيييييض القيييييرى المحيطيييية، فقيييييد أخييييي ت قامييييُة إلقييييد تيييييم 
ة إليييييى الكيييييروم  بعييييض المجموعيييييات دورات زراعيييييية لميييييدة شيييييهر. ففيييييي فتيييييرة بعيييييد ال هييييير تنطليييييق دورييييييات زراعييييييّ
والبسيييياتين ويأخيييي  بمشيييياركة األهييييالي فييييي الفتييييرات المحييييددة لمسيييياعدتهم علييييى الوسييييائل الحديثيييية لتطعيييييم شييييجر 

ن ولقيييييص الكيييييروم، كميييييا بيييييدا الشيييييباب بمسييييياعدتهم فيييييي قطيييييف المواسيييييم بالنسيييييبة للخضيييييار وفيييييي حصيييييد الزيتيييييو 
 الشعير والقمت في المناطق المحيطة بالقواعد.

نتيييييائ  رائعييييية مييييين حييييييث العالقييييية ميييييع جمييييياهير المنطقييييية، ان اليييييبعض مييييينهم لإن هييييي   اليييييدوريات قيييييد أدت 
فتعيييييال االحيييييدام والمشييييياكل ميييييع قيييييوات الثيييييورة قيييييد دخيييييل فيييييي الشيييييعبة الخاصييييية التيييييي شيييييكلتها أجهيييييزُة السيييييلطة ال
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فيييي أمييياكن تواجيييدها ي لكييين جيييزءًا مييين هيييؤالء بيييدا يعطيييي قيييوات الثيييورة كيييل ميييا يعرفيييه وكيييل ميييا هيييو مطليييوب منيييه 
 كمهمات في الشعبة الخاصة. فبعد التجربِة معهم كانوا يقولون »أنتم لستم مثلما يقولون لنا«.

ليييييت المجموعيييياُت المتواجيييييدُة فيييييي دييييير أبيييييو سيييييعيد مختليييييَف أمييييا مييييين حييييييث العالقييييات االجتماعيييييية فقيييييد تباد 
وتبييييادل الزيييييارات الفردييييية وقييييد كييييان  ،إلييييى األفييييراح واألتييييراح ،أنييييوا  العالقييييات ميييين المشيييياركة فييييي الحييييياِة اليومييييية

لمشييييياركة قسيييييم مييييين المقييييياتلين الصيييييالة فيييييي جيييييامع القريييييية ميييييردود  الحسييييين ليييييدى الجمييييياهير فيييييي تلييييي  المنطقييييية 
وقييييييد شييييييارء قسييييييم ميييييين األهييييييالي بشييييييكل فعلييييييي فييييييي  ،م بييييييدورات تدريبييييييية فييييييي القاعييييييدةممييييييا أدى إلييييييى التحيييييياقه

 الصرا  مع العدو الصهيوني وذل  بتواجد  مع مجموعات الحماية.
لكيييين هييييي   التجربييييِة ليييييم تكييييين مطبقييييًة فيييييي بييييياقي المنيييياطق، فقيييييد كانييييت هييييي   التجيييييارب تعتمييييد عليييييى نوعيييييية 

 المقاتلين في المنطقة ونه  مسؤولهم.
األواميييير إلييييى قييييوات الميليشيييييا بااللتحييييام الفييييوري بالقواعييييد العسييييكرية فييييي األحييييراش، لبييييى عنييييدما أصييييدرت 

قسييييم ميييينهم النييييداء، أمييييا القسييييم اآلخيييير فقييييد كييييان يخشييييى هيييي   الخطييييوة ويخييييا  االبتعيييياد عيييين عائلتييييه خوفييييًا ميييين 
إلييييى  ،االنتقييييام، فكييييان هييييؤالء الضييييحية األولييييى عنييييدما دخييييل الجييييي  تليييي  المواقييييع وسيييييقوا إلييييى صييييحراء الجفيييير

 السجون.
وحيييييددت المنطقييييية التيييييي تتييييييت المجيييييال  ،اتخييييي ت كافييييية االحتياطيييييات المتيييييوفرة مييييين تميييييوين وسيييييالح ولبييييياس

 للقوات للتواجد فيها والمحاف ِة عليها لتكون قاعدًة أساسية لالنطالم منها.
فييييارة ي هيييي   المنطقييييُة كانييييت تمتييييد بييييين مثلييييث عجلييييون ي السلسييييلة الممتييييدة بييييين المثلييييث والقلعيييية ي الوهادنيييية ي 

 وادي الرمان.
كييييان البييييد ميييين المحاف ييييِة علييييى هيييي   المنطقيييية بييييأي ثميييين كقاعييييدة ارتكيييياز للعمليييييات العسييييكرية المختلفيييية. 
لكييين الييي ي أتييياح المجيييال للمحاف ييية عليييى هييي   المنطقييية لميييدة طويلييية هيييو أن الثقيييل األساسيييي فيييي حيييرب ايليييول 

ييي  اش أن تتمركيييز بشيييكل فعيييال أكثييير فييييي كيييان فيييي عميييان العاصيييمة مميييا أتييياح المجيييال للقيييوات فيييي األحييير  70الي
 كل من عجلون وجرش واألحراش.

لقييييد كانييييت العالقيييية مييييع أهييييالي القييييرى فييييي هيييي   المنطقيييية تختلييييف بيييياختال  المجموعييييات المتواجييييدة ي فهييييي 
 تارة جيدة وتارة أخرى سيئة في موقع آخر.

اسيييييتطال  دوريييييية  حييييييث ان بيييييدأت المعيييييارء فيييييي أحيييييراش عجليييييون انطالقيييييًا مييييين حادثييييية قريييييية »راسيييييون«
ميييييين سييييييرية الفرسييييييان التابعيييييية للقييييييوات كانييييييت تميييييير فييييييي القرييييييية فمييييييا كييييييان ميييييين عناصيييييير »الشييييييعبة الخاصيييييية« 
ة سييييقت  المييييوالين للسييييلطة وقييييوات الصيييياعقة األردنييييية المتسييييترة بألبسيييية مدنييييية إال أن أطلقييييت النييييار علييييى الدوريييييّ

 نتيجتها كل من األخوة شريتت وأبو ماضي.
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ة أن يعترفييييييوا بالحييييييادم، ولكيييييين أحييييييد عناصيييييير التن يييييييم كييييييان يعمييييييل لقييييييد أنكيييييير سييييييكان القرييييييية فييييييي البداييييييي 
واسييييتطا  أن يسييييمع صييييوت  ،مدرسييييًا فييييي القرييييية اختبييييأ أثنيييياء تبييييادل اطييييالم النييييار بييييالقرب ميييين جييييدار المدرسيييية

وفعييييياًل اسيييييتطا  األخيييييوُة اخيييييراجهم عييييين طرييييييق  .النسييييياء فيييييي القريييييية يحفيييييرن للشيييييهيدين خليييييف جيييييدار المدرسييييية
 القتال المؤقت.اللجنة العربية بعد وقف 

كييييان هييييد  القييييوات الثورييييية عييييدم الييييرد علييييى أي اسييييتفزاز حفاظييييًا علييييى العالقييييات شييييبه المتينيييية التييييي كانييييت  
تييييييربت هيييييي   القييييييوات بييييييالقرى المتواجييييييدة هنيييييياء، وقييييييد اسييييييتجابت القييييييرى المتواجييييييدة فييييييي المحييييييور وهييييييي ي بيييييياعون،  

 ه   العالقة لم تكن بالشكل المطلوب.   اشتفينا، فار ، الوهادنة، الصمدية له   العالقة مع القوات. مع أن 
 البعض كان يردد »اللي بتجوز أمي هو عمي«

ميييييت عليييييى  بقييييييت هييييي   العالقييييية دون المسيييييتوى المطليييييوب رغيييييم اليييييدوريات السياسيييييية واالجتماعيييييية التيييييي ُعمِّ
 أكثر من موقع الحقًا، فكان العمل أقرَب إلى التبشير منه إلى العمل الثوري الهاد .

 لث عجلون :الـهجوم على مث
هاجمييييت فئيييية  ميييين الييييدبابات المثلييييث وكييييان الهييييد  أن يييييدخلوا عجلييييون لالتصييييال بلييييواء الحسييييين المتواجييييد 

ون يييييرًا للموقيييييع الهيييييام للمثليييييث  .فُقتيييييل وجيييييرح اليييييبعض وأعطبيييييت دبابييييية سييييينتوريون  ،هنييييياء، لكييييين الهجيييييوم فشيييييل
واجتميييييع ميييييع قييييييادة  كانيييييت تيييييرابت هنييييياء قيييييوة مشيييييتركة مييييين جمييييييع الفصيييييائل، وقيييييد ذهيييييب وفيييييد يمثيييييل المقاومييييية

 في كفرنجا وتم اخبارهم بأن أي قوة تمر عبر ه ا الموقع ستضرب. االردنية اللواء التابع للسلطة

كانييييت حتييييى تليييي  الفتييييرة بعييييض العالقييييات تقييييام هنييييا وهنيييياء بييييين قييييوات الثييييورة والجييييي ، فقييييد كييييان القتييييال 
الحيييييياد فيييييي الصيييييرا  اليييييدائر. لكييييين عليييييى عليييييى أشيييييد  فيييييي عميييييان بينميييييا تتبيييييع هييييي   المنطقييييية أو تلييييي  سياسيييييية 

عنييييييدما تييييييولى القيييييييادة فييييييي عجلييييييون ضييييييابت آخيييييير ألقييييييى  العالقيييييية صييييييعيد عجلييييييون فقييييييد قطعييييييت شييييييعرُة هيييييي  
 في الجنود قائاًل »سنفطر اليوم في عجلون وغدًا سنتناول طعام الغداء في جرش... محاضرةً 

لمتواجيييييد بيييييالقرب مييييين عنجييييير  وباشيييييروا فيييييي سييييياعة مبكييييير  الهجيييييوم عليييييى محيييييور عجليييييون، إال أن الكميييييين ا
 استطا  أن يعطل الهجوم ويدمر بعض اآلليات وفر الباقي م هولين.

فييييي تليييي  الفتييييرة كانييييت المدفعييييية المتواجييييدة فييييي كفرنجييييا تمهييييُد للهجييييوم بقصييييف كثيييييف علييييى قييييوات الثييييورة 
العييييالي  المتواجييييدة فييييي قلعيييية عجلييييون. كانييييت القلعيييية تشيييير  علييييى جميييييع مواقعنييييا بييييدون اسييييتثناء ن ييييرًا لموقعهييييا

 والهام بالنسبة لمدينة عجلون واالحراش المحيطة في المنطقة.
ت ميييين قبييييل القييييوات الثورييييية المتواجييييدة فييييي  كانييييت المقاطعيييية، وهييييي مركييييز عسييييكري فييييي عجلييييون، قييييد ُأحتلييييح

يسيييييتفاد منيييييه  عجلييييون، وقيييييد سييييلحت القيييييواُت نفسيييييها بأسييييلحة  كثييييييرة  كانييييت فيييييي المقاطعييييية، وبقييييي قسيييييم  كبييييير  ال
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 ألسلحة التي تستعمل تل  الق ائف المتواجدة.لعدم توفر ا
هيييي ا االقتييييراح نتيجييييية  ُرفييييض  لقييييد اقتييييرح الييييبعض تفجييييير بقاييييييا المسييييتودعات، وهييييي بييييآال  األطنييييان لكييييين

 التأثير ال ي سينت  عن االنفجار بالنسبة للبيوت المحيطة وغير البعيدة كثيراً عن المقر.

علييييى مصييييادر اطييييالم النييييار ميييين قبييييل الجييييي ، كمييييا  بييييدأ مقيييياتلوا الثييييورة بشيييين هجمييييات مفاجئيييية  وسييييريعة  
ذهبييييت مجموعييييات  لقطييييع الطريييييق فيييييي الغييييور وخصوصييييًا عنييييد انسيييييحاِب اللييييواء األربعييييين للييييدبابات المتراجعييييية 
أمييييام تقييييدم القييييوات السييييورية وقييييت ذاء. لكيييين الفرصيييية لييييم تسيييينت لضييييرب التجمييييع الكبييييير لآلليييييات فييييي منطقيييية 

 »القرن« في الغور.

عييييييدم وجييييييود منهجييييييية  واضييييييحة  وخطييييييِة عمييييييل  موحييييييدة  علييييييى صييييييعيد المنطقيييييية فييييييي هيييييي ا راجييييييع باألسيييييياس ل
التعامييييل مييييع الجييييي ، نا ييييي  عيييين عييييدم وجودهييييا علييييى الصييييعيد العييييام ككييييل فييييي األردن. لقييييد وصييييلت األمييييور 

والتييييييي  ،إلييييييى الحييييييد اليييييي ي يتطلييييييب فيييييييه حسييييييم الصييييييرا  باتجييييييا  الحفييييييا  علييييييى األردن كقاعييييييدة ارتكيييييياز للثييييييورة
وتوجييييد غالبييييية الشييييعب  ،هنيييياء أطييييول جبهيييية مييييع العييييدو .مييييع العييييدو ناقصييييًا وصييييعباً بييييدونها سيييييكون الصييييرا  

 الفلسطيني في الضفة الشرقية وبتماس  مباشر مع الجزء اآلخر في الضفة الغربية ومناطق الداخل.

ان مجمييييو  العمليييييات والييييدوريات التييييي كييييان يقييييوم بهييييا المقيييياتلون لييييم تييييؤثر تييييأثيرًا اسييييترتيجيًا علييييى الجييييي  
دت قسييييمًا كبيييييرًا ميييين فييييي  المنطقيييية، لقييييد لعبييييت األسييييلحة الثقيليييية فييييي قييييوات الثييييورة دورًا دفاعيييييًا سييييلبيًا حيييييث جمييييّ

 المقاتلين وشلت فعاليتهم في تحركهم لضرب األهدا  العسكرية.

 منطقة الرادار :
لقيييييد كانيييييت هييييي   المنطقيييييُة تفصيييييل بيييييين قيييييوات الثيييييورة المتواجيييييدة فيييييي كيييييل مييييين جيييييرش وعجليييييون. فقيييييد كانيييييت  

الجيييييي  فيييييي موقيييييف المتفكييييي  والضيييييعيف فيييييي تلييييي  الفتيييييرة. لكييييين عيييييّدم فعاليييييية العملييييييات العسيييييكرية التيييييي    قيييييوات 
ت  واتسييييييا  االشييييييتباكات فييييييي عييييييدة    ، وقليييييية وجييييييوِد المقيييييياتلين المتمييييييرنيَن علييييييى األسييييييلحة الثقيليييييية فييييييي عجلييييييون   ، تمييييييّ
 امل مع جرش. كان له األثر الواضت في عدم قدرة تل  القوات على القيام بمهمة االتصال الك  ، محاور 

 التحاق قوات الجيش الوطنية بقواعد الثورة :
 ،بيييييدأ قسيييييم  كبيييييير مييييين ليييييواء الحسيييييين وليييييواء خاليييييد بييييين الولييييييد بااللتحيييييام بيييييالقوات المتواجيييييدَة فيييييي المنطقييييية

بعثييييت لهييييم االشييييارة بااللتحييييام قبييييل المعركيييية الفاصييييلة، وهيييي ا  .وقييييد تييييم االلتحييييام بطييييرم فردييييية وغييييير من ميييية
مييييا أتيييياح لقيييييادة الجييييي  بييييأن تعطييييل فعالييييية الكثييييير ميييين الييييوطنيين قبييييل بييييدء المعركيييية بلح ييييات. وعنييييدما بييييدأ 
صيييييوت الثيييييورة يعلييييين التحيييييام قيييييوات الجيييييي  بيييييالثورة بيييييدأت مجموعيييييات عيييييدة تلتحيييييق بالقواعيييييد المجييييياورة، فكيييييان 

أن يبقيييييى اللييييييواء بكامليييييه فييييييي مكييييييان  باإلمكييييييانلقييييييد كيييييان  .لييييييون مييييين لييييييواء الحسيييييينأغليييييب اليييييي ين التحقيييييوا بعج
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تواجييييد  وخصوصييييًا بييييأن غالبيتييييه كانييييت موالييييية للثييييورة، لكيييين افتقيييياد العمييييل الميييين م أدى إلييييى االلتحييييام الفييييردي 
 له   المجموعة أو تل  إلى القواعد المجاورة.

 .واالتفييييام علييييى تنفييييي  اتفييييام القيييياهرة ،الانتهيييت المعييييارء فييييي عمييييان علييييى ميييا انتهييييت إليييييه ميييين وقييييف للقتييي 
ووصيييييلت معهيييييا بييييي ور التراجعيييييات. فتحيييييوا لقيييييوات الثيييييورة طرييييييق اربيييييد عجليييييون بعيييييد  ،وصيييييلت اللجنييييية العربيييييية

 جهد جهيد مع ما كان يرافق ذل  من حواجز فردية وأحيانًا رسمية »كلما دم الكوز بالجرة«.

ورة مييييين ادخيييييال الكثيييييير مييييين المسيييييتلزمات لكييييين كيييييان لهييييي   الهدنييييية حسييييينة جييييييدة وهيييييي تمكيييييين قيييييوات الثييييي 
 العسكرية والتموينية خصوصًا بعد زيارة أبو فتحي قائد القطا  إلى دمشق.

وفيييييييي تلييييييي  االثنييييييياء أيضيييييييًا اسيييييييتطاعت السيييييييلطة أن تجميييييييع شيييييييتاتها وأعيييييييدت العيييييييدة السيييييييتعادة مواقعهيييييييا 
 المفقودة نتيجة حرب أيلول.

تييييأثير سييييلبي علييييى القييييوات المتواجييييدة  السييييقوط ا فكييييان لهيييي  ،سييييقطت نتيجيييية لتليييي  المعييييارء جييييرش المدينيييية
 في عجلون خصوصًا وأن الجي  تعمد أن يفتت معركتين في وادي الرمان وفي مثلث عجلون.

فييييييي وادي الرمييييييان اسييييييتطاعوا بمسيييييياعدة الشييييييعبة الخاصيييييية فييييييي محييييييور الكييييييورة أن يحتلييييييوا وادي الرمييييييان 
وقييييد استشييييهد  ،تواجييييدة هنيييياء ميييين المنطقييييةوذليييي  بعييييد معركيييية اسييييتمرت ليييييومين انتهييييت بخييييروج قييييوات الثييييورة الم

جيييييد قيييييوات الثيييييورة فيييييي اموقفيييييًا وطنييييييًا طيييييوال تو »جيييييديتا« اثنيييييان مييييين المقييييياتلين فيييييي ذلييييي  الموقيييييع. لقيييييد وقفيييييت 
مسيييييؤولة ألحييييييد قييييييادة المحيييييور هنيييييياء قييييييادتهم فيييييي اتجييييييا  مضيييييياد وخصوصييييييًا الاألردن. لكييييين التصييييييرفات غييييييير 

 اشر.بعد سلسلة من الحوادم التي مست أبناءهم بشكل مب

وكييييان  ،ذهييييب وفييييد ميييين المقاوميييية واجتمييييع بقيييييادة الجييييي  فييييي مقاطعيييية عجلييييون بعييييد أن اسييييتعادها الجييييي 
واضيييييحًا مييييين حيييييديثهم انهيييييم يرييييييدون أن يحتليييييوا المثليييييث بشيييييكل أو بيييييآخر، وقيييييد أنييييي روا القيييييوات أربعييييية وعشيييييرين 

 ساعة بوجوب اخالء منطقة المثلث ومنطقة عنجر .

يييييي عقييييييد اجتمييييييا   لضييييييباط القطييييييا  مييييييع أخييييييوي ن ميييييين القيييييييادة المركزييييييية المتواجييييييدين فييييييي اربييييييد »أبييييييو ماهري
 بهجت أبو غريبة ي صالت رأفت« وتم ابالغهم بخطورة الموقف، وكان هناء وجهتا ن ر:

تنتهيييييي بخسيييييارة الموقيييييع وخصوصيييييًا بعيييييد أن تيييييم ابيييييالق    موقعييييييه وبالتيييييالي خيييييوُ  حيييييرب     ، رفيييييض االنسيييييحاب ـ  1
وفييييد المقاوميييية بعييييدد العناصيييير المتواجييييدين فييييي المثلييييث ومواقييييع الخيييييم واالسييييلحة وغيرهييييا ميييين التفاصيييييل، وقييييد  

 تبين بعدئ  بأنه كان يوجد بين المقاتلين أحد العمالء وال ي تم اعدامه بقرار من قادة المحاور. 
ولكيييين يبقيييييى المثليييييث  موقعييييييهال ييييياهري عيييين المثليييييث حتيييييى ال ُتفيييير  حيييييرب  الحييييل الثييييياني هييييو االنسيييييحاُب ـ 2

 تحت سيطرة المقاتلين، على أن ال يدخله أي عنصر من عناصر الجي .



119 
 

 وقد تم اعتماد الحل الثاني.

أمييييا فييييي عجلييييون فقييييد انسييييحبت ميييين هنيييياء قييييوات الصيييياعقة وجبهيييية التحرييييير العربييييية إلييييى األحييييراش بعييييد 
ي  ليييييدى الوسييييياطة العربيييييية ميييييرات عيييييدة، احضييييير الجيييييي  سيييييرية مييييين قواتيييييه وبعيييييد تيييييدخل الجييييي  .فتيييييرة قصييييييرة

ووضييييييعها بييييييالقرب ميييييين قييييييوات الثييييييورة فييييييي مثلييييييث عجلييييييون. وكييييييان واضييييييحًا أن الجييييييي  يهييييييد  إلييييييى احييييييتالل 
ت تكييييير عليييييى أمواقعنيييييا الواحيييييد تليييييو اآلخييييير عييييين طرييييييق اللجنييييية العربيييييية وخصوصيييييًا بيييييأن حبيييييات المسيييييبحة بيييييد 

 صعيد المواقع في كل البلد.

بعيييييد ذلييييي  وضيييييع حييييياجز لقيييييوات السيييييلطة عليييييى الطرييييييق الميييييؤدي إليييييى عجليييييون وأخييييي وا باسيييييتفزاز  تبعهيييييا
 القوات بشكل مستمر.

كميييا أن اخييييالء قيييوات الثييييورة مييين عجلييييون كيييان لييييه أثيييير  السييييء حيييييث أن البسييياط أخيييي  ُيسيييحُب ميييين تحييييت 
وج هيييييي ا التراجييييييع بانسييييييحاب قييييييوات الثييييييورة ميييييين قلعيييييية عجلييييييون ذات الموقييييييع االسييييييتر  ،أقييييييدامنا اتيجي والهييييييام وتييييييُ

 ،وال ي يشر  على كل المواقع للقوات في المنطقة

وذليييي  بحجيييية أن القلعيييية سييييياحية ويجييييب أن تبقييييى حيادييييية، لكيييين سييييرعان مييييا احتلهييييا الجييييي  لييييياًل عنييييدما 
 انسحبت قوات الثورة منها في الصباح.

لقيييييوات  كيييييان واضيييييحًا بيييييأن السيييييلطة تعييييير  ميييييا الييييي ي ترييييييد  فيييييي تلييييي  المرحلييييية وهيييييو احكيييييام الطيييييوم عليييييى ا 
بينمييييييا لييييييم يكيييييين لييييييدى    ، المتواجييييييدة فييييييي األحييييييراش حتييييييى تحييييييين الفرصيييييية المناسييييييبة لالنقضييييييا  النهييييييائي عليهييييييا 

القييييييوات أي مخطييييييت وأي هييييييد  محييييييدد اللهييييييم إال الصييييييمود واالنت ييييييار مييييييع المعرفيييييية المسييييييبقة بأهييييييدا  المرحليييييية  
القيييرى بحجيييية أن التواجييييد  وقيييد طلبييييت السييييلطة فيييي فتييييرة الحقيييية مييين قيييييادة القيييوات االنسييييحاب ميييين    . المقبلييية للن ييييام 

 وكان الرد بالرفض القاطع له ا الطلب.   ، في القرى يعرضها لخطر قصف الصيران االسرائيلي 

 احـتـالل إربـد :

منيييي  انسييييحاب المقيييياتلين ميييين اربييييد بحجيييية أن الغييييور هييييو مكييييانهم الطبيعييييي والجييييي  يمييييأل جنبييييات المدينيييية 
َة فيييييييي مختليييييييف  أنحييييييياء المدينييييييية واحتليييييييوا المقاطعييييييية بعيييييييد انسيييييييحاب ويكيييييييدس قواتيييييييه هنييييييياء، فنشيييييييروا القناصيييييييّ

 وا باالستفزازات التي انتهت باحتاللها عسكريًا.أالمقاتلين منها وبد 

هد آمييييير قطيييييا  عجليييييون ي األ  ابيييييو فتحيييييي أبيييييو الهيجيييييا وكيييييان الستشيييييهاد  وقيييييع  ،فيييييي تلييييي  المعيييييارء اسُتشييييي 
شييييييديد  فييييييي نفييييييوس المقيييييياتلين، تحركييييييت علييييييى األثيييييير عييييييدة دوريييييييات لتضييييييرب مواقييييييع السييييييلطة فييييييي المنيييييياطق 

 المجاورة كرد فعل على عملية االحتالل واستشهاد أبو الهيجا.

 وهك ا انقطعت خطوط االمداد من سوريا عبر اربد.
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وحضيييير األ  أبيييييو  ،د السييييورية األردنييييييةفييييي هيييي   الفتيييييرة نشييييطت مجموعييييية القييييوات المتواجيييييدة علييييى الحيييييدو 
 علي اياد إلى قطا  عجلون حيث كان لوجود  اثر كبير  في رفع معنويات المقاتلين وتعزيز صمودهم.

بيييييييدأ األ  أبيييييييو عليييييييي ايييييييياد بتجهييييييييز دورييييييييات ادناهيييييييا ثالثييييييية وأقصييييييياها خمسييييييية لتتحيييييييرء فيييييييي المنييييييياطق 
مييييييين تثبيييييييت خيانتيييييييه أو انيييييييتقم مييييييين  إلعيييييييدامالمجييييييياورة لالسيييييييتطال  وكانيييييييت ميييييييع بعيييييييض اليييييييدوريات مهميييييييات 

المقيييياتلين. لقييييد كييييان لتشييييكيل هيييي   الييييدوريات اثيييير  الجيييييد فييييي المنطقيييية، كمييييا امتييييدت قواتنييييا لتصييييل إلييييى منيييياطق 
 أبعد من التي كان المقاتلون فيها سابقًا. وخاصة بعد انسحاب المقاتلين من عمان.

 لجديدة التالية:وبعد انتهاء مهام الدوريات، تمركزت قوات الثورة في المناطق ا

فييييي منطقيييية المثلييييث خلييييف مفييييرم عبييييين. وفييييي الييييتالل المجيييياورة ألم الينييييابيع، وتييييالل سييييبير  وفييييي الغييييرب 
مييييين كفييييير ابييييييل... وبييييياقي القيييييوات كانيييييت متواجيييييدة داخيييييل هييييي   المنطقييييية شيييييبه الدائريييييية شيييييغلت هييييي   المنييييياطق 

 خمسة سرايا عسكرية ما عدا قوات الصاعقة.

ان تبييييييّين أن المخييييييابرات األردنييييييية اسييييييتطاعت أن تصييييييل إلييييييى القييييييوات بعييييييد انسييييييحاب المقيييييياتلين ميييييين عميييييي 
عبيييير عييييدد قليييييل ميييين العناصيييير التييييي تبييييرز عييييادًة خييييالل مرحليييية التراجعييييات وفييييي األوقييييات الخطيييييرة، وخاصيييية 

 عندما بدأت ت هر بوادُر انتصار قوات السلطة وتضييق المنطقة على قوات الثورة.

م بمهيييييام خطييييييرة حييييييث دفييييين ثمانيييييية فيييييدائيين تحيييييت األر  ألول ميييييرة تيييييم اعيييييدام أحيييييد هيييييؤالء بعيييييد أن قيييييا
 نصفهم كان مجروحًا واآلخرون سالمون.

لقيييييد أسييييياء اليييييبعض فيييييي العالقييييية ميييييع القيييييرى المجييييياورة، وتضيييييررت بعيييييض المزروعيييييات للفالحيييييين، حتيييييى 
أن أحييييد المقيييياتلين كييييان يأخيييي  آخيييير عنييييزة ميييين القطيييييع اليييي ي يميييير بييييالقرب ميييين القاعييييدة وكييييان الراعييييي يفقييييد كييييل 

م عنييييزة علييييى مييييدى أسييييبو  حيييييث اكتشييييف هييييو يسييييير بييييالقرب ميييين القاعييييدة قييييدمًا لعنييييزة تخييييرج ميييين األر ، يييييو 
فاكتشيييييييف بعيييييييد أن أزاح بعيييييييض التيييييييراب بوجيييييييود حفيييييييرة كيييييييانوا يضيييييييعون فيهيييييييا بقاييييييييا العنيييييييزة... ولكييييييين الجهييييييية 

 المسؤولة عوضت عليه وعلى كل من تضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

رحليييييية بنيييييياء مدرسيييييية فييييييي الصييييييمادية وجييييييامع فييييييي واشييييييتفينا وعنييييييدما علمييييييت قييييييررت القيييييييادة فييييييي تليييييي  الم
السييييلطة بيييي ل  اعتقلييييت فييييي عجلييييون متعهييييد البنيييياء وكييييان ليييي ل  اثيييير سيييييء وسييييت األهييييالي والفالحييييين وهييييددت 

 بقصف الجامع إذا عمر...

كانييييييت تليييييي  أصييييييعب مرحليييييية تميييييير بهييييييا القيييييييوات بعييييييد االنسييييييحاب ميييييين عمييييييان و ربييييييد وعجلييييييون والبقييييييياء 
 األحراش فكان البد من التحرء.محاصرين في 

لقييييييد بيييييييدا الكثييييييير مييييييين المييييييدنيين يعييييييياملون القييييييوات الثوريييييييية هنيييييياء وكأنهيييييييا قيييييياب قوسيييييييين أو أدنييييييى مييييييين 
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االنتهيييييياء، لقييييييد جفييييييت الكثييييييير ميييييين اآلبييييييار فييييييي المنطقيييييية وكانييييييت بعييييييض المجموعييييييات تسييييييير مسييييييافة طويليييييية 
كييييييل واحييييييد »بتعييييييداد  للحصييييييول علييييييى »جييييييركن« ميييييياء. كانييييييت بعييييييض المجموعييييييات تجليييييي  فييييييي الليييييييل ويبييييييدأ

مجنيييييييزرات« القميييييييل التيييييييي تختبييييييي  بيييييييين ثناييييييييا القمييييييييص أو البروتييييييييل بيييييييروح السيييييييخرية والميييييييرح، وروح النكتييييييية 
يتصييييياعد عنيييييدما يكيييييون عيييييدد القميييييل فيييييي قمييييييص القائيييييد أكثييييير مميييييا عنيييييد العناصييييير فييييييرد أحيييييدهم »قائيييييد حتيييييى 

 بأكثرية القمل«...

ين والطييييون حيييييث كييييان الكثيييييرون يفطييييرون منهييييا ولييييم يبييييق ميييين التمييييوين إال المعلبييييات القديميييية ميييين السييييرد 
 ويتغ ون ويتعشون.

كيييييان كيييييوب المييييياء مييييين بعيييييض اآلبيييييار تسيييييبت فييييييه الدييييييدان فيييييي القيييييا  مميييييا يضيييييطر شييييياربه أن يغميييييض 
 عينيه ويشرب إلى ما فوم القا  قلياًل.

مييييا زال الفسيييييفوري يعيييييي  فيييييي القطيييييا  ميييييع ازديييييياد مسييييؤولياته فيييييي القطيييييا ، لقيييييد أصيييييبت مفوضيييييًا سياسييييييًا 
لقييييييد أنهكييييييه التعييييييب لعمليييييية  .للقطييييييا  ومسييييييؤواًل عيييييين العالقيييييية المباشييييييرة بييييييالقرى المتواجييييييدة فييييييي محييييييور القطييييييا 

المتواصييييل ليييييل نهييييار. وبييييدأ يعييييد أيضييييًا لمدرسيييية كييييوادر سياسييييية فييييي احييييدى الكهييييو  للعمييييل علييييى خلييييق تيييييار 
قييييية. لقيييييد سياسيييييي وتن يميييييي متماسييييي  وللحفيييييا  بشيييييكل أساسيييييي عليييييى عالقييييية متينييييية وقويييييية ميييييع جمييييياهير المنط

فيييييي تعميمهيييييا  رغبنيييييا .دخيييييل هيييييو نفسيييييه أول دورة للكيييييوادر السياسيييييية أقيميييييت فيييييي وادي السيييييير فيييييي تلييييي  الفتيييييرة
بيييييالرغم مييييين الضييييييق  .فيييييي المنييييياطق القتاليييييية مباشيييييرة، لكييييين المعيييييارء التاليييييية حاليييييت دون تنفيييييي  هييييي   الر بييييية
لقييييييد كييييييان يصييييييعد احييييييدى الشييييييديد والعمييييييل المتواصييييييل بقيييييييت هيييييي   اآلمييييييال تواكبييييييه حتييييييى اللح ييييييات األخيييييييرة، 

 التالل لزيارة مجموعة الي م طي هناء ولم يستطع أن يكمل صعود  الجبل.

ي كنيييييت أسيييييير إليييييى قمييييية احيييييدى اليييييتالل ولتيييييأثير الجيييييو  الشيييييديد عليييييي أخييييي ت أرى األر  تسيييييير والجبيييييال 
تييييييدور حييييييولي، فوقعييييييت علييييييى األر  ولييييييم أصييييييت إال وأنييييييا ممييييييدد علييييييى سييييييرير الطييييييوارئ فييييييي احييييييدى مواقعنييييييا 

ية، بقييييييت هنييييياء لييييييومين وتابعيييييت بعيييييدها سييييييري... لكييييين الوجيييييه ليييييم يعيييييد وجهيييييي حييييييث يبيييييدو وكأنيييييه العسيييييكر 
 قطعة صغيرة وست لحيتي الكثيفة وشعري الطويل..

 تل  هي قصة الكثيرين...

 ومع ه ا اتخ وا جميعًا قرارهم بوجود قائدهم أبو علي اياد:

سييييييمع الجميييييييَع باننييييييا مازلنييييييا موجييييييودين، »علينييييييا ان نبييييييدأ عملنييييييا العسييييييكري فييييييورًا فييييييي االر  المحتليييييية لنُ 
علينييييا ان نصييييل إلييييى هنيييياء مهمييييا كلفنييييا االميييير، لكيييين اذا اصييييطدمنا بييييالجي  فالبييييد ميييين الصييييدام« تليييي  كانييييت 

 كلمات القائد للمقاتلين.
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 وعلينا متابعة المسيرة«. 1965»انها نف  ال رو  التي انطلقنا منها سنة 

د  ابيييييا صيييييالح قائيييييد مجموعييييية الصيييييواريخ المتجيييييه وهيييييو ييييييو  ابيييييي ايييييياد  كانيييييت اليييييدمو  تختنيييييق فيييييي عيييييين
 لضرب بيسان. »شد حيل  ابو صالح... انا في انت ارء.

وبييييييدات الييييييدوريات فييييييي كييييييل ليليييييية تتجييييييه إلييييييى االر  المحتليييييية، وقصييييييفت بيسييييييان مييييييرتين، فجيييييين جنييييييون 
 . السلطة وفوجئوا كما العدو االسرائيلي، وانطلقوا في اعتقال شباب القرى التي مر منها«

 ن« من المنطقة.يام هؤالء »المخربثجل اجتأيجهزون كل قواهم من بدأوا 

جورين ميييينهم مييييين أوقييييد شييييحنوا اهيييييل القييييرى بكافيييية وسيييييائل االحتيييييال والكيييي ب حييييييث لييييم يتييييور  بعيييييض الميييي 
مقتييييييوال ومحمييييييال علييييييى  قتييييييل بعييييييض المقيييييياتلين بييييييدم رؤوسييييييهم بمسييييييامير كبيييييييرة، واعييييييادوا مييييييرة احييييييد المقيييييياتلين

فقطعيييييوا لسيييييانه ووضيييييعو  فيييييي علبييييية اليييييدخان وكتبيييييوا  ،دخيييييان مييييين قريييييية »سييييياكب«حييييييث ذهيييييب لشيييييراء ، البغيييييل
 عليها »مشروب الهنا«...

لكيييين ردة الفعييييل كانييييت ايضييييًا خاطئييييًة حيييييث ُقصييييفت القرييييية بالصييييواريخ وهيييي ا هييييو المخطييييت اليييي ي كانييييت 
ب بعيييييَض االشيييييخاص بشيييييكل مباشييييير حييييييث تمكنيييييت دورييييييات المقييييياتلين مييييين  تسيييييير علييييييه السيييييلطة. فقيييييد عوقيييييَ

حييييراش لمعيييياقبتهم بشييييكل مباشيييير وهيييي ا االسييييلوب لييييى األم ميييين بيييييوتهم رغييييم َتواجييييد الجييييي  بييييينهم وجييييرهم اسييييحبه
ال لقيييد سييياد جيييو فيييي القيييرى  .بيييريئين فيييي كثيييير مييين الحييياالت مييين كيييان اجيييدى بكثيييير مييين ردة الفعيييل التيييي تنيييال 

 ردني وفلسطيني.أنه بين أالصرا  وك أالقوات اطالقًا حيث بد  ميخد 

تهيييييا المحاصيييييرة وجيييييزًأ كبييييييرًا مييييين قواتنيييييا ينت ييييير نتيجييييية عيييييدم تبليييييور هيييييد  سياسيييييي اسيييييتكملت السيييييلطة قو 
علييييييى ضييييييرب قواتنييييييا ابتييييييداًء بجييييييي   34ونتيجيييييية انت يييييياَر لجييييييان الوسيييييياطات التييييييي عملييييييت منيييييي  سيييييينة  ،محييييييدد 
وانتهيييياًء  ،قبييييل سيييييطرة الثييييورة عليهييييا ،والشييييكل االولييييي لمن ميييية التحرييييير ،ومييييرورًا بحكوميييية حلمييييي باشييييا ،االنقيييياذ 
 طة في عمان.بالوسا

جابييييييه »وان أالموقييييييف الحييييييالي وميييييياذا سيييييينفعل... ف ومييييييا هيييييي لقييييييد سييييييأل احييييييد المقيييييياتلين احييييييد القيييييييادات... 
 . جنحوا للسلم فاجنت لها«... وكانت ه   االجابة قبل ايام قليلة من الهجوم على االحراش

المعركيييية خييييارج كانييييت القييييوات فييييي عجلييييون تضييييرب مواقييييع السييييلطة فييييي منطقيييية الغييييور علييييى اسيييياس نقييييل 
حييييدود القطيييييا ، وقييييد ميييييرت الكثيييييير ميييين اآللييييييات متجهييييية إلييييى جيييييرش ميييين مثليييييث عجليييييون ولييييم يتعييييياطى معهيييييا 

 المقاتلون النهم اعتقدوا انها مجرد تبديل للقوات.

انفجيييير فييييي اليييييوم التييييالي الموقييييف فييييي جييييرش فييييي سيييياعة مبكييييرة ميييين الصييييباح وعلييييى الفييييور اصييييدر اال  
 ثلث عجلون باحتالله، وفعال تم احتالله في مدة وجيزة.ابو علي اياد اوامر  للقوات في م
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فتحييييت السيييييلطة نيييييران ميييييدافعها وبقصيييييف متواصييييل عليييييى منطقييييية المثلييييث وعليييييى مقييييير القيييييادة فيييييي مثليييييث 
 الوهادنة ي فارا ي وعلى مقر التسليت ومثلث االدارة والمواقع القريبة من القلعة.

وحييييوالي السيييياعة الثالثيييية عصييييرًا  .قييييوات هنيييياءكييييان الهجييييوم االساسييييي مركييييزًا علييييى جييييرش حيييييث التنقييييل لل
 وبداية تراجع القوات في جرش. ،تلقى أبو علي اشارًة بسقوط جبل االقر 

هييييييي   الفرصييييييية اتاحيييييييت لقيييييييوات الثيييييييورة فيييييييي عجليييييييون أن تضيييييييرب مواقيييييييع الجيييييييي  المحيطييييييية بالقواعيييييييد فيييييييي  
ت  أ تييييياني بيييييد عجليييييون مييييين جهيييييات عيييييدة، لكييييين بعيييييد ان وجيييييه جيييييي  السيييييلطة هجوميييييه عليييييى عجليييييون فيييييي الييييييوم ال 

 القوات تواجه ضغطًا شديدًا وقد تمت المراهنة وقتها على دخول القوات من سوريا. 

حييييييد  كأقصييييييىكييييييان الواضييييييت ميييييين خييييييالل سييييييير المعركيييييية بييييييان السييييييلطة ستحسييييييم الموقييييييف خييييييالل اسييييييبو  
 لصالحها.

 في عجلون : 
ضيييييييرباتهم كانيييييييت كانيييييييت قلعييييييية عجليييييييون تشيييييييكل نقطييييييية اسيييييييتطال  ممتيييييييازة لمدفعيييييييية السيييييييلطة حييييييييث ان 

محكمييييية. اشيييييتد القصيييييف اكثييييير فييييياكثر عليييييى المثليييييث وعليييييى بييييياقي المنييييياطق بشيييييكل عيييييام. وكيييييان واضيييييحًا ان 
الجيييييي  يرييييييد احيييييتالل المثليييييث، كميييييا باشيييييرت قيييييوات الجيييييي  تقيييييدمها عليييييى محيييييور حيييييالوة، بعيييييد صيييييمود رائيييييع 

عيييييدة للهجيييييوم وتصيييييديهم ميييييرات  ،للقيييييوات هنييييياء وتمكييييينهم مييييين طيييييرد سيييييرية الجيييييي  المتواجيييييدة بمنطقييييية المثليييييث 
ليييييات ميييين جهيييية اربييييد وعجلييييون علييييى المنطقيييية، استشييييهد القسييييم االكبيييير ميييين القييييوات هنيييياء وتراجييييع المييييدعم باآل

 البعض إلى داخل القطا .

 شتفينا. ااستطاعت قوات السلطة ان تحتل المثلث في اليوم التالي وتصل حتى منطقة االدارة في 

 ثورة بقصف مدفعية الجي  في كفرنجا..في الليل دعم المحور بفصيل آخر واستمرت قوات ال

وصييييلت القييييوات فييييي عجلييييون برقييييية ميييين القائييييد فييييي جييييرش تفيييييد بييييان الجييييي  يطييييارد الفييييدائيين فييييي جميييييع 
. المسييييييالة بالنسييييييبة للقييييييوات فييييييي عجلييييييون اصييييييبحت مسييييييالة ة المنيييييياطق والقييييييوات اآلن تتجييييييه إلييييييى وادي خشيييييييب
 وقت حتى يتم للسلطة احتالل المنطقة بكاملها.

الثيييياني تقييييدم الجييييي  ووصييييل إلييييى منطقيييية المستشييييفى، لقييييد ابيييييدت القييييوة المتواجييييدة فييييوم بيييياعون  فييييي اليييييوم
وكييييان احييييد المقيييياتلين يجهييييز نفسييييه للييييزواج ميييين فتيييياة ميييين تليييي  القريييييية.  ،حيييييث استشييييهدت المجموعيييية بكاملهييييا

 وقد التقوا وست الشار  واطلق النار على االثنين معًا فسقطا مضرجين بالدماء.

 العربيييييية فيييييي سيييييورية، وهيييييي اآلناليييييرد بيييييان لجنييييية الوسييييياطة  وييييييأتيليييييي يتصيييييل بدمشيييييق كيييييان اال  ابيييييو ع
ابييييو علييييي »حيييياف وا علييييى حييييياتكم نحيييين فييييي الطريييييق اليييييكم«،  لييييأل فييييي الطريييييق اليييييكم، وجيييياءت آخيييير برقييييية 
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 ،لكيييين السييييلطة أخيييي ت لجنيييية الوسيييياطة إلييييى عمييييان كييييي تتيييياح لهييييا الفرصيييية إلنجيييياز المهميييية كامليييية فييييي عجلييييون 
كانيييييت القيييييوات ترييييييد االحتفيييييا  بيييييآخر  .ن بلجنييييية الوسييييياطة إليييييى األحيييييراش فيييييي نهايييييية المعيييييارءوبعيييييد ذلييييي  ييييييأتو 

محيييييور »الوهادنييييية ي فيييييارة« كيييييآخر معقييييييل، لكييييين الجيييييي  تيييييابع هجوميييييه فييييييي الييييييوم الثاليييييث، وليييييم يعيييييد بإمكييييييان 
 القوات تحقيق أي نصر حاسم على الجي .

د الموقيييييع بييييياألخوة القييييييادة فيييييي سيييييقت آخييييير محيييييور حيييييوالي السييييياعة الثانيييييية عشييييير ظهيييييرًا وقيييييد اتصيييييل قائييييي 
دمشييييق إلبالغهييييم بيييي ل  وكييييان الييييرد علييييى الجهيييياز ميييين األ  أبييييو عمييييار »أنكييييم تغيييييرون وجييييه الحضييييارة قلوبنييييا 

 معكم... جماهير األمة العربية معكم...

لييييم تييييتمكن القييييوة األخيييييرة المتبقييييية فييييي المغييييارة قييييرب الوهادنيييية ميييين متابعيييية االسييييتما .. فقييييد سييييمع هييييدير 
تيييييدخل القريييييية، ميييييا أقسيييييى لح يييييات التراجيييييع وخصوصيييييًا عنيييييدما وقفيييييت إحيييييدى النسييييياء تبكيييييي  اليييييدبابات وهيييييي

 وولدها خلفها وتصر : »إلى أين ذاهبون.. انت روني«.

كييييان الفسييييفوري ويييييون  يسيييييران باتجييييا  وادي صيييييوفر والرصيييياص يلعلييييع حييييولهم وكأنييييه لييييي  رصييييياص.. 
ات الثيييييورة بقييييييادة الشيييييهيد أبيييييو فتحيييييي أبيييييو بيييييدا التراجيييييع باتجيييييا  هييييي ا اليييييوادي الييييي ي انطلقيييييت منيييييه أوليييييى دوريييييي 

الهيجييييا، بييييدأت روح اليييييأس تسيييييطر علييييى القسييييم األكبيييير ميييين القييييوات المنسييييحبة وكييييان الجييييي  يتييييابع سيييييطرته 
 الكاملة على مع م جهات الوادي.

انتشيييييير قسييييييم ميييييين القييييييوات علييييييى السييييييفوح المجيييييياورة ومضييييييى الفسييييييفوري يحييييييدم يييييييون  وكأنييييييه الحييييييديث 
 األخير : ي

أتيييي كر فييييي هيييي   اللح ييييات تشييييي  يفييييارا وهييييو محاصيييير يييييردد فييييي نفسييييه »أريييييد أن أمييييوت  »يييييا أ  يييييون ،
 اآلن وأنا أرتكي إلى ج   شجرة ميتة هادئة..

وضييييييع الفسييييييفوري مخازنييييييه األربعيييييية المملييييييوءة بالرصيييييياص وانت يييييير بداييييييية الهجييييييوم األخييييييير علييييييى الييييييوادي 
 عندما ينتهي القصف المدفعي..

 م...كل شيء كان واردًا ما عدا االستسال
 »يا عدو الشم  لكن لن أساوم«...

 وألخر نبض في عروقي سأقاوم... سأقاوم..
 ...رددهيييييا يييييييون  ميييييرتين وعينييييييا  محيييييدقتان فييييييي الممييييييرات التيييييي كييييييان ينت ييييير تقييييييدم قيييييوات الجييييييي  منهييييييا

صييييييرخات المييييييرأة الفلسييييييطينية مييييييا زالييييييت تييييييرن فييييييي أذنييييييي الفسييييييفوري وصييييييرا  طفلهييييييا يتعييييييالى أكثيييييير فييييييأكثر... 
رؤوس سيييييييمراء تطيييييييل مييييييين خليييييييف الصيييييييخور، تعانقهيييييييا، واليييييييريت تلعيييييييب بخصيييييييالت الشيييييييعر الطويلييييييية، تيييييييداعب 
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أجفانييييييًا أضييييييناها السييييييهر فييييييي الفتييييييرة األخيييييييرة، فييييييي مغييييييارة الييييييوادي تجليييييي  جمييييييو  الجرحييييييى وكييييييأنهم ينت ييييييرون 
لييييم تتقييييدم القييييوات الملكييييية فييييي تليييي   ...فهم مييييوزعين بييييين يييييأس الهزيميييية وعمييييق الجييييرح والر بيييية فييييي البقيييياءحييييت
 وكان ال بد من اتخاذ قرار بشأن الموقف. ،الليلة

ذهييييب وفيييييد مييييين األخيييييوة المتبقيييييين فيييييي اليييييوادي لمقابلييييية األ  أبييييو عليييييي ايييييياد حييييييث يتواجيييييد فيييييي مكيييييان ميييييا 
اليييي ين ذهبييييوا لرؤيتييييه عييييادوا بعييييد أن اصييييطدموا بكمييييين للسييييلطة فييييي بييييالقرب ميييين قييييوات السييييلطة، لكيييين الثالثيييية 

 الطريق. وكان الرأي األخير ال ي استقر عليه الكثيرون هو : ي

أن تتييييييوز  القييييييوة المتبقييييييية إلييييييى مجموعييييييات يقييييييود كييييييل منهييييييا أحييييييد المقيييييياتلين اليييييي ين يعرفييييييون المنطقيييييية. ميييييين  
يبقيييييى فيييييي األردن حتيييييى وقيييييت الحيييييق فلييييييكن.  يسيييييتطيع أن يصيييييل سيييييوريا بمجموعتيييييه فلييييييكن، ومييييين يسيييييتطيع أن  

أميييييا الجرحيييييى فليييييي  لهيييييم خييييييار إال أن يسيييييلموا أنفسيييييهم، وهييييي ا ينطبيييييق عليييييى الجيييييزء الييييي ي ال يسيييييتطيع المسيييييير  
 مطلقًا. 

وانطلقيييييييت المجموعيييييييات فيييييييي المسيييييييير ليييييييياًل، فمييييييينهم مييييييين اسيييييييتطا  الوصيييييييول إليييييييى دمشيييييييق ومييييييينهم مييييييين 
 األمل مطلقًا فسلمت نفسها إلى إسرائيل...استشهد في الطريق وهنال  مجموعة صغيرة جدًا فقدت 

»مشييييييينا سييييييوية  ويتييييييابع قصييييييته قييييييائاًل : ،كييييييان الفسييييييفوري يقييييييود إحييييييدى الييييييدوريات المنسييييييحبة إلييييييى سييييييوريا
حيييوالي سييييبعة عشيييير مقيييياتاًل، وفييييي الطريييييق اقتربنييييا كثيييييرًا ميييين مواقييييع قييييوات السييييلطة، وفييييي الطريييييق القريييييب ميييين 

فيييييًا مييييين أن يكونيييييوا دوريييييية للسيييييلطة، ألننيييييا ليييييم نكييييين نرغيييييب فيييييي فيييييارة رأينيييييا أربعييييية أشيييييخاص فأخييييي نا األر  خو 
االشييييييتباء معهييييييم، لكيييييين تبييييييين الحقييييييًا بييييييأن هيييييي   المجموعيييييية كانييييييت األ  أبييييييو علييييييي إييييييياد وأبييييييو نوفييييييل ي اليييييي ي 

 استشهد معه واثنان من المقاتلين.

دي تييييابعوا مسيييييرهم فييييي تليييي  الليليييية حيييييث استشييييهد أبييييو اييييياد وأبييييو نوفييييل فييييي صييييباح اليييييوم الثيييياني فييييي وا
 سبيرة »وه ا ما علمته مؤخرًا في السجن« وتابعنا نحن طريقنا.

كنيييييت عطشيييييًا لدرجييييية كبييييييرة حتيييييى أن لسييييياني ليييييم يعيييييد بوضيييييعه الطبيعيييييي رمييييييت سيييييالحي وجعبتيييييي عليييييى 
األر  وارتميييييت فاقيييييدًا القييييدرة حتيييييى علييييى الوقيييييو . لقيييييد قلييييت ليييييأل  يييييون  اتركيييييوني هنييييا وتيييييابعوا سييييييركم، ال 

لكنييييه رفييييض سييييما  كالمييييي وسيييياعدني علييييى المشييييي باالتكيييياء علييييى كتفييييه وحمييييل أسييييتطيع المشييييي ولييييو قلييييياًل، 
مقاتييييل آخيييير سييييالحي ومشييييينا بعييييض الوقييييت و ذ بنييييا نييييرى الميييياء... سييييطل ميييين الميييياء بييييالقرب ميييين البئيييير، لقييييد 
نصيييييحني الشيييييباب بعيييييدم الشيييييرب كثييييييرًا.. لكييييين ال أسيييييتطيع، أنزليييييت رأسيييييي كليييييه فيييييي السيييييطل، وشيييييربت عييييييوني 

شييييربت حتييييى ارتميييييت علييييى األر . بييييالقرب منييييا كانييييت خيميييية اتضييييت الحقييييًا بييييأن  وأنفييييي وأذنيييياي مييييع فمييييي...
األ  أبييييو علييييي أكييييل فيهييييا آخيييير وجبيييية طعييييام.. لقييييد وجييييد الشييييباب بعييييض الخبييييز وأثنيييياء سييييير الدورييييية شييييممت 
رائحييييية لحيييييم و ذ بييييييون  يمسييييي  بكلتيييييا يدييييييه رأس الخيييييارو  ويأكيييييل، ليييييو عرفيييييت بيييييه بييييياقي المجموعييييية لرفضيييييت 
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 ن أن تجهز عليه أواًل...المجموعة المسير دو 

كانييييت السيييياعات ثقيليييية ولييييم يكيييين الييييدليل يعيييير  تليييي  األر  معرفيييية جيييييدة، كييييان معنييييا أحييييد األطبيييياء لييييم 
يييييألف بعييييد مثييييل هيييي   ال ييييرو  فييييي حياتييييه، الخييييو  باديييييًا علييييى كييييل تصيييير  ميييين تصييييرفاته ويريييييد أن يصييييل 

ز  مطييييرة الميييياء ميييين فمييييه حيييييث بأمييييان بييييأي طريقيييية ميييين الطييييرم، لقييييد تعيييياون اثنييييان منييييا حتييييى اسييييتطعنا أن ننتيييي 
لييييييم يكيييييين معنييييييا إال مطييييييرتين لسييييييبعة عشيييييير رجيييييياًل، وكييييييان المفتيييييير  أن يرتشييييييف رشييييييقًة فقييييييت، وصييييييلنا وادي 
الييييييياب  وهنيييييياء تركنييييييا  ألن معييييييه جييييييواز سييييييفر سييييييوري ولباسييييييه مييييييدني »وحمييييييدنا ف جميعييييييًا علييييييى مفارقتييييييه، 

ضييييينا طييييوال النهييييار نييييائمين فييييي الغييييور. افتقييييدنا األ  يييييون  حيييييث قطييييع العبييييارة قبلنييييا ولييييم نسييييتطع إيجيييياد ، أم
وفيييييي اللييييييل بيييييدأنا المسيييييير، اسيييييتطعنا أن نقطيييييع مسيييييافة ربيييييع الطرييييييق إليييييى سيييييوريا، وعنيييييدما داهمنيييييا الصيييييباح 

 نامت المجموعة كل ثالثة تحت شجرة في إحدى البساتين.

 كيييييان الفسيييييفوري قيييييد تعييييير  أثنييييياء قياميييييه بمهاميييييه العسيييييكرية بأحيييييد المقييييياتلين »محميييييد« وقيييييد شييييياركه فيييييي
كثييييير مييييين اليييييدوريات أولهيييييا دورييييية الكركيييييار، تيييييرء هييييي ا المقاتييييل العميييييل فيييييي صيييييفو  الثييييورة وعييييياد ليعميييييل فيييييي 
الزراعيييية ويبييييدو أن السييييلطة قييييد ن متييييه فييييي صييييفوفها، أعطييييا  الفسييييفوري عشييييرة دنييييانير لكييييي يشييييتري بهييييا طعامييييًا 

ييييييييات للمجموعييييييية ولكييييييين المجموعييييييية فوجئيييييييت بعيييييييد ميييييييرور حيييييييوالي سييييييياعتين بمكبيييييييرات الصيييييييوت وصيييييييوت اآلل
 المجنزرة : ي

 »سلموا أنفسكم، لن يحدم لكم شيء«

 وترددت ه   العبارة وغيرها مرات عدة.

لييييم يكيييين هنيييياء إمكانييييية للمقاوميييية بعييييد هيييي ا الجهييييد الطويييييل فييييي الفتييييرة األخيييييرة، ولييييم يكيييين هناليييي  اسييييتعداد 
 نفسي اآلن والمجموعة تكاد تخور من الجو  والعط .

ليييييو اآلخيييييير وكيييييان خطيييييأ أول مقاتييييييل أن أعتييييير  بالعيييييدد الكامييييييل بيييييدأت المجموعييييية تسيييييلم نفسييييييها الواحيييييد ت
للمجموعييييييية. بقيييييييي الفسيييييييفوري واثنيييييييان مييييييين رفاقيييييييه مختبئيييييييين بيييييييين أتيييييييالم األر  وبصييييييياطير الجنيييييييود تجيييييييوب 
األر  ذهابييييًا و يابييييًا إلييييى أن رآهييييم أحييييد الجنييييود علييييى بعييييد متييييرين، فقفييييز فييييي الهييييواء شيييياهرًا سييييالحه صيييييارخًا 

 ه.للجنود اآلخرين للتقدم باتجاه
مشيييييييت ورفيييييياقي االثنييييييين أمييييييام الجنييييييدي و ذ بييييييي أعيييييير  ضييييييابت الهجييييييوم، تعانقنييييييا وذهييييييل الجنييييييود لهيييييي ا 
المن يييييير، وتكلييييييم معييييييي الضييييييابت بصييييييوت خافييييييت، ال أسييييييتطيع أن أسيييييياعدكم، ركبنييييييا بالسيييييييارة وأخيييييي ونا إلييييييى 

من يييير المواقييييع الخل ييييية وميييين هنيييياء إلييييى المفييييرم حيييييث جمييييو  الفييييدائيين محتجييييزة فييييي البركسييييات.. كييييان هيييي ا ال
يهزنييييي هييييزًا عميقييييًا حيييييث لييييم أكيييين أتصييييور نهايتنييييا فييييي األردن بهيييي   الطريقيييية رغييييم إدراكنييييا لصييييعوبة الموقييييف 

 ال ي كنا فيه ومعرفتنا المسبقة بنتيجته«.
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ميييييرت عيييييدة أييييييام فيييييي المفيييييرم حييييييث تأكيييييد للفسيييييفوري بيييييأن أبيييييو عليييييي ايييييياد قيييييد استشيييييهد وذلييييي  بسيييييماعه 
 .لحوار بين اثنين من ضباط الجي  حول مصير 

اسيييييتطاعوا أن يفيييييرزوا العناصييييير القياديييييية مييييين جيييييرش وعجليييييون ويعزليييييوهم عليييييى جهييييية، ومييييين جهييييية أخيييييرى 
 وأخرجوا مجموعة كبيرة من الفدائيين إلى سوريا. عربية،وصلت الوساطة ال

 

 

 

 القسم الثاني: في مواجهة االعدام
السيييييجون وفراغهيييييا مييييين المجموعيييييات تنتقيييييل مييييين معتقيييييل إليييييى معتقيييييل، والفيييييرز ييييييتم عليييييى ضيييييوء اميييييتالء  

 ناحية، ومسؤوليات ه ا وذاء في الثورة من ناحية أخرى.

قسيييم إلييييى الجفيييير، قسييييم إلييييى سييييجن المحطيييية، وقسييييم إلييييى المخييييابرات، وقسييييم فييييي مغيييياور غييييير محييييددة ميييين 
قبييييل كسيييييجون، وكيييييان نصيييييب الفسيييييفوري فيييييي سييييجن المحطييييية ميييييع مجموعيييية مييييين خمسييييية عشيييير مناضييييياًل مييييين 

 واحدة.مختلف الفصائل في غرفة 

فييييييي السيييييياعة الرابعيييييية صييييييباحًا فييييييي األسييييييبو  األول ميييييين السييييييجن أبييييييواب الزنييييييازين تفييييييتت وينييييييادي بصييييييوت 
 عال »عدنان«..

كيييييان عيييييدنان قيييييد كليييييف بمهيييييام ثوريييييية عنيييييدما تيييييم انسيييييحاب المقييييياتلين مييييين عميييييان لمعاقبييييية الخونييييية الييييي ين 
 اقع السالح المخبأة..كانوا يرشدون المخابرات وسلطات الجي  على من تبقى في التن يم السري ومو 

 الجو مشحون إلى الحد األقصى بغال  من الر بة، ر بة مواجهة الموت شنقًا..

 »ي أين ست هبون بي«

كييييانوا لطيفييييين فييييي الربييييع سيييياعة األخيييييرة ميييين حياتييييه هكيييي ا تيييينص الشييييرائع اإلسييييالمية عنييييد هييييؤالء القييييوم، 
 حياة..ينف ون الشريعة بح افيرها فقت في الربع الساعة األخيرة من ال

يييييييي لقييييييييد قييييييييررت المحكميييييييية اإلعييييييييدام للمييييييييتهم عييييييييدنان.. وذليييييييي  الرتكابييييييييه جييييييييرائم قتييييييييل بحييييييييق مييييييييواطنين  »ي
 أبرياء«...

 ي كانت عقارب الساعة تتحرء ببط  شديد اللتقاط أنفاسها من وقع القرار على شخص عدنان...
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  في الال العيون ترقب من ثقوب األبواب وهم يعلقون الحبل في رقبته وعينا  زائغتان محدقتان

 شيء...

 ، زوجتيييييه، رفاقيييييه ال االشيييييم  لييييين يراهيييييا، كيييييان يرغيييييب بشيييييدة أن ييييييرى إشيييييعاعاتها آلخييييير ميييييرة.. أميييييه، أبييييي 
أحيييييد حوليييييه اآلن. أرواح الشيييييهداء تنت ييييير  فقيييييت بابتسيييييامة اسيييييتقبال لحيييييياة جدييييييدة بيييييينهم وبدمعييييية حيييييزن لمفارقييييية 

 رفام وأخو  قضوا معه الخم  سنين األخيرة من عمر  في الثورة.. 

 ي ماذا ترغب يا عدنان..

 ي ال أرغب شيء أيها السفاحون...

ي ومشييييى بثقيييية رافعييييًا رأسييييه وبييييين حييييين وآخيييير يلقييييي بن ييييرة سييييريعة وداعييييية إلييييى تليييي  العيييييون التييييي ترقبييييه 
 من خلف أبواب الحديد ي وأغلق الباب...

ت ميييييع بيييييزوق أول الفجييييير تراكضيييييت تلييييي  الحزمييييية مييييين الضيييييوء سيييييريعًا لتالقيييييي عينيييييي عيييييدنان قبيييييل إفيييييال
 الحبل ليشد على عنقه المنتصب كشمو  جبال الجليل..

لييييم تييييرم  عينييييا  أمييييام حزميييية الضييييوء اآلتييييية ميييين الشييييرم، بقيييييت مفتوحيييية باتسييييا  بحييييار يافييييا وعكييييا وحيفييييا 
خصيييييلة شيييييعر صيييييغيرة ماليييييت عليييييى جبينيييييه واغرورقيييييت عينيييييا  باليييييدمو  وهيييييو يسيييييتمع إليييييى النشييييييد الميييييدوي مييييين 

 كافة أنحاء الغر  : 

 أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيَـّع والمكـبَّـل
 عدنا األجيال منجـلي، لتحمل بشوحملت رشا

 ديـن علينـا دماؤنا، والديـن حقـًا ال يـؤجـل

موسيييييقى النشيييييد قبضييييات فوالذييييية تقيييير  بشييييدة علييييى أبييييواب الحديييييد. والعيييييون تجحييييظ ميييين الشييييقوم لتييييرى 
 شيئًا.

انتهييييييت تليييييي  اللح ييييييات بمييييييوت عييييييدنان وباقتحييييييام الغيييييير  إلسييييييكات األصييييييوات المدوييييييية، لكيييييين الغضييييييب 
كثيييييييرين وانتهييييييت هيييييي   المعركيييييية بتوزيييييييع ي المشيييييياغبين ي إلييييييى زنييييييازين فردييييييية فييييييي كييييييان عارمييييييًا، سييييييالت دميييييياء ال

 مواقع مختلفة من البالد..

 ي ما اسم   
 ي فلسطيني من مدينة األشباح الطوافة.

 ي عشرات اللكمات والكرابي  تأتيه من المجموعة التي أحاطته.



129 
 

 ي ما اسم   
 ي فلسطيني من عر  البحار المنتصبة في األفق.

 روا إلى بعضهم البعض وقرروا التحقيق معه إفراديًا..ي ن 

 دخل الفسفوري الغرفة وتبعه فنجان القهوة : ي

 ي تفضل اجل ، أتدخن  

 ي أيو 

ي مييياذا تعييير  عييين أبيييو عليييي ايييياد، قيييل لنيييا كيييل شييييء عنيييه، أيييين كنيييت فيييي المعيييارء األخييييرة، كيييم جنيييدي 
 قتلت، ووو... و..و.. من أنت  

الفسييييييفوري كييييييي يشييييييطت شييييييرقًا وغربييييييًا بالمعلومييييييات غييييييير الصييييييحيحة، وعنييييييدما أعييييييادو ، ي أسييييييعف الخيييييييال 
إليييى الزنزانيييية بقييييي أكثيييير ميييين سييياعة يجهييييد نفسييييه كييييي يتيييي كر بجهييييد األسيييماء والمواقييييع التييييي قالهييييا فييييي التحقيييييق 

 حتى ال يكون التحقيق متناقضًا إذا أعادو .

 ي كيف يا أ   

 ي عال، ماشي الحال

يييييية الغرفييييية، إليييييى البطانيييييية التيييييي كيييييان ينيييييام عليهيييييا عيييييدنان، لكييييين جمييييييع العييييييون ي الجمييييييع ين ييييير إليييييى زاو 
كانييييت تصييييمت عنييييدما تميييير الن ييييرات فييييي تليييي  الزاوييييية، بيييياألم  كييييان هنيييياء، واليييييوم موعييييد زيييييارة زوجتييييه لييييه، 
السييييياعة العاشيييييرة موعيييييد الزييييييارة، السييييياعة العاشيييييرة واليييييدمو  تغيييييرورم فيييييي عييييييون اليييييبعض، بينميييييا بقيييييي اليييييبعض 

 ًا في الحائت.اآلخر محدق

ي علييييى مييييين الييييدور اآلن يييييا شييييباب  قالهييييا أبييييو العييييز بلهجيييية سيييياخرة كييييي يقطييييع جبييييل الصييييمت اليييي ي سيييياد 
 الغرفة بعد أن انقطع بكاء الزوجة وعويلها : ي

ي ف يكفينييييا شييييرء يييييا بييييوم ي رد عليييييه أحييييدهم والخييييو  بيييياد علييييى محيييييا  وخصوصييييًا بييييأن جميييييع البيييييدالت 
ء اللييييون مييييا عييييدا بدلتييييه، وبدليييية عييييدنان فقييييت كانييييت حمييييراء أي أن صيييياحبها التييييي وزعييييت علييييى المسيييياجين زرقييييا
 مرشت للموت ي محكوم باإلعدام..

جمييييييع مييييين بالغرفييييية ين ييييير ليييييه خ ييييييه عليييييى أن المرشيييييت الثييييياني لإلعيييييدام وعليييييى ميييييدى أسيييييبو  ميييييات عيييييدة 
 مرات وعاش كوابي  عدة، وفي بعض الليالي كان يصر : ي ال، ال، ال أنا م لوم، ال.

يصيييحو أبيييو العيييز فيييي الييييوم التيييالي، ييييربت خييييت وينيييزل منيييه خييييت آخييير فيييي مؤخرتيييه حلقيييه وييييدخل رأسيييه 
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 فيها : ي

 ي ماذا تعمل يا أبو العز  

 ي اعمل بروفا لإلعدام.

 يضح  الجميع ما عدا المرشت للموت.

يقيييييير  البيييييياب ويييييييدخل »لجيييييين مرقيييييية العييييييدس« ويهجييييييم الجميييييييع ليتركييييييو  بعييييييد لح ييييييات ن يفييييييًا ال يحتيييييياج 
لمييييرور علييييى المغسييييلة، وتييييدب الحييييياة مييييرة أخييييرى فييييي المجموعيييية ويبييييدأ النقيييياش ويحتييييدم أنييييتم علييييى خطييييأ، ال ل

 أنتم على خطأ، خطنا السياسي أفضل، ال نحن نفهم الواقع أفضل.

ولشييييرب الشيييياي لليييي ي يسييييتطيع  رالكييييوردو ي فييييي كييييل يييييوم تخييييرج المجموعيييية لمييييدة ثلييييث سيييياعة للتمشييييي فييييي 
 أن يدفع طبعًا..

لرؤييييية اآلخييييرين، لسييييما  األخبييييار، لييييم يكيييين سييييوى مصييييدر واحييييد، صيييياحب المقهييييى الصييييغير ي متشييييوقون 
 في السجن.

 ي شو األخبار اليوم يا خال  

 عدموا الجماعة.أ ي انقالب في السودان، يقولون عنهم شيوعيون، لكن فشل و 

 ي أوضا  جماعتنا شو  ..

 »خليها على ف، ماكله زفت... الشغلة.

 كي ال يرا  أحد من الحراس :... ي ويلتفت يمنة ويسرة

 ي مداهمات يومية للبيوت، ما في حدا قادر يرفع رأسو  

ميييير أكثيييير ميييين شييييهر وهييييم فييييي سييييجن المحطيييية وبعييييدها بييييدا التوزيييييع علييييى السييييجون المختلفيييية، فيييي هب قسييييم 
إلييييى الجفيييير وبقييييي قسييييم فييييي المحطيييية وذهييييب اآلخييييرون إلييييى سييييجن المخييييابرات بينمييييا انتقييييل آخييييرون إلييييى العييييالم 

 خر.اآل

فييييي الطريييييق إلييييى سييييجن المخييييابرات تييييم حشيييير خمسيييية عشيييير مناضيييياًل فييييي شيييياحنة وطييييول الطريييييق كييييان 
جنيييييود الباديييييية يرقصيييييون عليييييى رؤوسيييييهم وظهيييييورهم ميييييع الصييييييحات البربريييييية التيييييي نسيييييمعها فيييييي أفيييييالم التتيييييار، 
جنيييييدي مييييينهم يقتيييييرب مييييين ظهييييير الفسيييييفوري ويعضيييييه عضييييية شيييييديدة، يرييييييد أن يقتطيييييع شييييييئًا، لكييييين الفسيييييفوري 

وضيييييربه بكوعييييه. »الغرييييييق لييييم يعيييييد يخييييا  البليييييل« ردد الفسييييفوري فيييييي نفسييييه هييييي   العبييييارة وهيييييو يضيييييرب  تجييييرأ
 وجه الجندي بقوة جعلت صراخه يعلو، وجاء باقي الجنود للنجدة...
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واسيييييييتمر الخبييييييييت واللبييييييييت، إليييييييى أن وصيييييييلوا سيييييييجن المخيييييييابرات، فتحيييييييوا البييييييياب للنيييييييزول لكييييييين »األرجيييييييل 
 خدرانة«.

بيييييالنزول وكيييييل عليييييى طريقييييية خاصييييية، لكييييين مع يييييم الشيييييباب  ادأو بييييي الشيييييباب، فيييييوج  الضيييييابت لعيييييدم نيييييزول 
 نزلوا بوضع غير عادي.

 ي وتحت القبو كان أحد جنود البادية يشهر حربة البندقية، ويهجم بها على المجموعة.. 

 ي »يمزح ه ا الجندي يا عمي والال مالوا  «

الضييييابت اشييييتكى أحييييد الشييييباب لييييه. فييييأمر يتسيييياءل أحييييد الشييييباب فيكييييرر الهجييييوم مييييرة أخييييرى ومييييع مييييرور 
 الضابت بتغيير الجندي.. وبدا يعطينا موع ة عن الوضعية في سجنه، وبأنه ال يضرب هنا أحدًا...

 في تل  اللح ات سمعت أصوات الصرا  في الطابق العلوي، فتجرأ أحد الشباب وسأل  

 ي ما ه ا الصرا  ال ي نسمعه، ما ه ا  

غمييييز أحييييد الجنييييود ليييييأمر بوقييييف الضييييرب تييييم بعييييدها توزيييييع المجموعيييية كييييل فييييي ي ارتبيييي  الضييييابت قلييييياًل و 
 زنزانة فردية.

شييييياب صيييييغير كيييييان قيييييد سيييييبقه إليييييى الزنزانييييية، التهمييييية إخفييييياء معلوميييييات عييييين  ...رقيييييم زنزانييييية الفسيييييفوري )أ(
مسيييييتود  للسيييييالح فيييييي عميييييان. كيييييل أسيييييبو  يجييييير بالحبيييييال عليييييى اليييييبحص بعيييييد أن يعيييييرى مييييين ثيابيييييه وأحيانيييييًا 

ويجرونييييه. الجسييييم مييييدمى، عميييير  ال يتجيييياوز السييييتة عشيييير ربيعييييًا، لكنييييه كبيييير كثيييييرًا كثيييييرًا خييييالل  ارةبسييييييربطييييو  
شييييهرين، أصييييبت فييييي الثالثينييييات، عينييييا  متورمتييييان، جسييييمه مييييدمى، رأسييييه منييييتفخ فييييي مواقييييع متعييييددة، أسيييينانه 

 لسًا.محطمة في فمه، يتألم كلما أخ  وضعية جديدة في جلسته، نادرًا ما ينام وأن نام يبقى جا

 طرم الفسفوري الباب، فأطل الجندي من الطاقة.

 ي وي  بدء

 ي بدي أتوضأ حتى أصلي

 ي ها ي وي  تقول ي أنتم تصلون 

 ي نعم أنا مسلم أبًا عن جد يا أ  وأريد أن أصلي

ي كانييييييت هيييييي   بداييييييية للمعامليييييية الجيييييييدة مييييييع الحراسييييييات، الكييييييل يوصييييييون بعضييييييهم، فييييييي الزنزانيييييية رقييييييم )أ( 
شيييياب يصييييلي. هيييي ا مييييا أتيييياح المجييييال للفسييييفوري أن يخييييرج مييييرات عييييدة ميييين الزنزانيييية إلييييى الحمامييييات والعييييودة، 

 حتييييى أر  الزنزانيييية ال تتسييييع للمشييييي، فييييي المحطيييية كييييان يقضييييي الفتييييرة فييييي االسييييتراحة فييييي الكييييوردور ركضيييياً 
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يحييييييافظ عليييييييى لياقتيييييييه الجسييييييدية، لكييييييين هنيييييييا ممنييييييو ، ال مجيييييييال لليييييييركض وال للمشييييييي، فقيييييييت بعيييييييض التميييييييارين 
 الجسدية.

ي الضييييوء يييييأتي بعيييييدًا ميييين الفتحيييية الصييييغيرة فييييي أعلييييى الزنزانيييية، عيييين طريقهييييا فقييييت يسييييتطيع معرفيييية الليييييل 
 والنهار.

لميييييات، عييييير  فيهيييييا الفسيييييفوري كيييييان الشييييياب الميييييدمى يجلييييي  متأوهيييييًا طيييييوال الفتيييييرة ال ييييييتكلم إال بعيييييض ك
منييييه مييييا تهمتييييه، وفييييي األسييييبو  الثيييياني طييييرم الفسييييفوري البيييياب بشييييدة فييييأتى العسييييكر مهييييرولين »وييييي  فيييييه«  

 عالم   

 ي »مات فؤاد«

أربعيييييية آخييييييرون ميييييين الجنييييييود مييييييع حماليييييية، أتييييييت بسييييييرعة لهييييييا مهمييييييات سييييييريعة ي صييييييفرت الصييييييافرة وأتييييييى 
تحيييييات الصيييييغيرة فيييييي الزنيييييازين المجييييياورة لتيييييود  رفييييييق الحمالييييية فيييييي مراكيييييز التعييييي يب، أطليييييت الوجيييييو  مييييين الف

نضييييال لهييييم. لقييييد أصييييبحت هيييي   الحاليييية مألوفيييية، وقييييف الفسييييفوري والييييدمو  تطفييييت ميييين عينيييييه، يريييييد أن يوصييييله 
حتيييييى البييييياب، حتيييييى الجنييييييدي النيييييت مالمحيييييه وأرخيييييى بندقيتييييييه وليييييم يزعيييييق كالعيييييادة فييييييي الوجيييييو  المطلييييية ميييييين 

أمر الفسيييييييفوري باليييييييدخول إليييييييى الزنزانييييييية، ممنيييييييو  معاملييييييية الفتحيييييييات الصيييييييغيرة فيييييييي البييييييياب لقيييييييد خجيييييييل أن يييييييي 
المسييييياجين إالح معاملييييية الكيييييالب، ن ييييير الجنيييييدي إليييييى الزنزانييييية بعينيييييين منخفضيييييتين وكأنيييييه يسيييييأل الفسيييييفوري أن 

 يدخل حتى ال يعاقب.

جييييير الفسيييييفوري قدمييييييه ودخيييييل، واغليييييق الجنيييييدي البييييياب بصيييييمت وهيييييدوء. وتسيييييمرت عينيييييا الفسيييييفوري عليييييى 
للشييييهيد فييييؤاد. ارتفعييييت حرارتييييه ولييييم يصييييت بسييييهولة ميييين غيبوبتييييه، لقييييد نحييييل جسييييمه أيضييييًا وقييييد الزاوييييية المييييدماة 

 مضى عليه الشهر الخام  في الزنزانة.

حبييييات النييييوفلجين واألسييييبرو وغيرهييييا ممييييا يحضيييير  لييييه الجنييييود تسيييياهم فييييي تهدئيييية األوجييييا ، أسيييينانه تؤلمييييه 
حتيييييى يستشيييييعرها رأسيييييًا آخييييير بمحييييياذاة  والشييييي ية فيييييي رأسيييييه تؤلميييييه وطبلييييية أذنيييييه المثقوبييييية تتضيييييخم مييييين األليييييم

 رأسه.

 »ي الفسفوري   «

 ي حاضر ي جر نفسه وعلى الدرج وقع رفعو  مرة أخرى وأوصلو  إلى المحقق : ي

 ي »جهز نفس «

 ي ماذا أجهز في نفسي  

 ي خ و  إلى.. مقر قيادة الشرطة  
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د كلمييييية »إليييييى« لكييييين ليييييم يعيييييد الميييييوت مسيييييألة مهمييييية فيييييي ن ييييير الفسيييييفوري، لقيييييد انقيييييبض قلبيييييه قليييييياًل بعييييي 
 اصبت األمر عند  سيان.

كيييييان يرغيييييب فيييييي أعماقيييييه أن يحكيييييم علييييييه بالسيييييجن لميييييدة طويلييييية، لعشييييير أو عشيييييرين سييييينة كميييييا عييييير   
الحقييييًا عيييين زمالئييييه، لكيييين إذا واجهييييو  بييييالموت فليييين يصييييعد إلييييى المشيييينقة إال بنفسييييه، لقييييد جهييييز الهتافييييات التييييي 

 سيقولها عند صعود  درب المشنقة.

غمييييى عليييييه بعييييد مسييييير حييييوالي الخمسييييمائة متيييير، لكيييين صييييحا وحييييد  هيييي   المييييرة بييييدون عيييياد مييييرة أخييييرى ي
 مساعدة الشرطي.

وضييييييع فييييييي سيييييييارة الجيييييييب ميييييين الخلييييييف واحكمييييييوا عليييييييه البيييييياب جيييييييدًا وسييييييارت السيييييييارة.. إلييييييى أييييييين   ال 
 يعر ، بعد ساعتين تقريبًا فتت الباب مرة أخرى«...

 مواطنًا صالحًا ولست من ه   المملكة.امشي إلى هناء، أنت منفي من المملكة ألن  لست 

كييييييان الفسييييييفوري قييييييد عيييييير  الرمثييييييا منطقيييييية الحييييييدود، لييييييم يصييييييدم نفسييييييه وهييييييو يسييييييير باتجييييييا  األراضييييييي 
السيييييورية، باتجيييييا  قواعيييييد الثيييييورة ظنيييييو  مجرميييييًا سيييييجنو  هنييييياء أيضيييييًا حيييييوالي األسيييييبو  حتيييييى تأكيييييدوا مييييين هويتيييييه 

 وبعدها أخرجو ...

رب ميييين السييييجن، كييييان رأسييييه محلوقييييًا بطريقيييية مضييييحكة، خصييييلة أعييييادو  مييييرة أخييييرى ظنييييًا ميييينهم بأنييييه هييييا
مييييين الشيييييعر هنيييييا، وخصيييييلة هنييييياء. وقميصيييييه يليييييب  جسيييييد  ميييييرتين، والصيييييندل الييييي ي يلبسيييييه مقطيييييع األوصيييييال 

 وعادوا ليخرجو  بعد أن تأكدوا منه مرة أخرى.

رة عيييياد الفسييييفوري إلييييى ذات المخيييييم اليييي ي انطلييييق منييييه بعييييد  ييييياب أربييييع سيييينوات متواصييييلة لكيييين هيييي   الميييي 
 وعلم بلد  مرفو  عاليًا والشعب مسلت، ومكتب التع يب أصبت مكتبًا للكفاح المسلت.

عيييياد يستفسيييير عيييين زمالئييييه، الكييييل فييييي مواقييييع النضييييال، وخصوصييييًا بعييييد هيييي ا القهيييير اليييي ي امتييييد عشييييرين 
 عامًا متواصلة، لقد تغير الكثير وبقي أيضًا الكثير على حاله.

 والطريق ما زالت طويلة.

 عامًا .. 25بعد مرور 
 حوارات متقاطعة »عبثية« :

فييييي أفييييق األمييييي  عيييياد يييييداعب أحالميييييه. ميييين الصيييييعب أن يرسييييم معييييالم الماضيييييي وخصوصييييا باختالطهيييييا 
بحاضييييير حلمييييييه ومسييييييتقبله، ميييييع كييييييل مسيييييياء وكيييييأس الشيييييياي يفييييييرق ذاتيييييه، يصييييييبت للتييييييداعي معنيييييى آخيييييير فقييييييت 
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عنييييدما يقاطعييييه صييييديقه بالسييييؤال عيييين األحييييوال، ترتيييياح اليييي اكرة قلييييياًل، تعييييود القهقييييرى تنييييزوي فييييي ظييييالل م ليييية 
م، تدغييييييدق خاليييييييا النسيييييييان وتثييييييوي هادئيييييية فيييييييي ربييييييو  الييييييد ء الشييييييتوي، تنت يييييير حييييييوافز ربيعيييييييية، أو األحييييييال

 خري ية لمعاودة االسترخاء الجميل ونز  ثياب االرتكان واالرتخاء...

السيييييييفر الخيييييييروج الييييييي اتي مييييييين قمقيييييييم الجسييييييييد، اليييييييرؤى الجدييييييييدة، الوجيييييييو  الجدييييييييدة، الحيييييييوارات الجديييييييييدة، 
 ت المتنوعة، فيتامينات اإلنها  المبكر لألحالم المتداعية.. الضحكات المتصاعدة، المشروبا

 ي تتحدم دائمًا عن ماضي ، أال تتعب  

ي العكييييي  تماميييييًا، ارتييييياح، يريحنيييييي وأريحيييييه، يجيييييدد شيييييباب اللح يييييات، وأجيييييدد ارتخييييياء  الروحيييييي   والحيييييياة 
 ت.والعمل، واألطفال وضجي  األيام والقطارات واآلخرين. وأورام الضرائب والشقراوا

ي كلهيييييا فيييييرو ، جيييييداول، أقنيييييية تحييييييت بيييييي، أعطيهيييييا معييييياني الحاضييييير عليييييى خل يييييية رفييييييق العمييييير الهيييييادئ، 
 حلمي المتقاعد مبكرًا المنتع  أبدًا.

ي إنيييي  تهيييي ي يييييا صييييديقي، لقييييد طلقييييت الواقييييع إلييييى األبييييد، لييييم تعييييد بيننييييا إال جسييييدًا ضيييياحكًا صييييحيت ولكنييييه 
 مريع، إن  تخيفني.

كون الهجييييين، تعلييييف ذاتيييي  يوميييييًا، تجتيييير مسييييتقبل  المييييدبر، تييييدفن السييييكون ي ولييييم ال تقبييييع فييييي زوايييييا السيييي 
فيييييي سيييييوم المقيييييابر المتنييييياثرة، لقيييييد نسييييييت المشيييييي واليييييركض وعيييييدت تحبيييييو كأطفيييييال الغيييييد، ولييييين تجيييييرؤ عليييييى 

 نها تطيت ب ، تلقي  فريسة الزغاريد والميجنا.االقتراب 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 .

  
شيييييغلني قبيييييل هييييي   الكلميييييات عليييييى نحيييييو خييييياص تقيييييديم الروائيييييي محميييييود عيسيييييى، والحيييييال أن الكيييييالم عييييين 

 الكالم صعب.
 الرواية، وارتوى اللغة من بحر الع اب الفلسطيني ...كيف يمكن تقديم روائي نهل من نهر 

قييييد يكييييون األميييير عسييييرًا حييييين يتييييراهن التقييييديم مييييع التمثيييييل فييييي مثيراتييييه المهيييياجرة بييييين الثوابييييت الفلسييييطينية 
ّر بهيييييا الشيييييعب الفلسيييييطيني منييييي  نكبييييية عيييييام  ، وحتيييييى كتابييييية 1948السياسيييييية والتحيييييوالت االجتماعيييييية التيييييي ميييييَ

. "موسيييييم اليييييثل  الحيييييار" للروائييييي د. محميييييود عيسيييييى، الصيييييادرة حيييييديثًا عييييين "مركيييييز رواييييية "رسيييييالة مييييين طبرييييييا..
 صخر حب  للدراسات والتوثيق" في رام ف.

إن الحييييييييز الفضيييييييائي فيييييييي تكوينيييييييات عيسيييييييى تتعيييييييدد فييييييييه الوحيييييييدات الروائيييييييية ،كيييييييالفراق والييييييينص وصيييييييورة 
ئيييييية لتفكيييييي  وحيييييداتها الراميييييزة الكتلييييية االجتماعيييييية، ومييييين هنيييييا تتيييييأتى إشيييييكالية البحيييييث فيييييي هييييي   العناصييييير الروا

 للوصول إلى المدلول األكثر عمقًا، والمتصل بالداللة الفنية.
هيييييي ا التعيييييييالق الروائييييييي بيييييييين العناصييييييير التكوينييييييية؛ تشيييييييكل وفييييييق ن يييييييام تركيبيييييييي جييييييامع ألشيييييييكال لغويييييييية 

لبنيييييية روائيييييية، تتجيييييدد حسيييييب الوحيييييدة الروائيييييية، والتيييييي اتخييييي ت طابعيييييًا إشيييييكاليًا تشييييياكلت بنيتهيييييا اللغويييييية ميييييع ا
الروائيييييية للغييييية. لغييييية تتراصيييييف  ياكلهيييييا للوحيييييدات الروائيييييية، تتكييييياثف، تتيييييداخل. لتوليييييد نسييييييجًا إيقاعييييييًا بصيييييريًا 

 منسجمًا تتناصف أن مته الروائية بين الكتابي والمضمون.
محمييييود عيسييييى نصييييه الروائييييي بمثييييل هيييي   الفقييييرة:  لييييم أسييييتطع أن أتماليييي  أعصييييابي أمييييام ليلييييى،  عيييير  

اخترقييييت صييييدر ، وهييييو عائييييد   500صيييييني بهييييا قبييييل أن يفييييارم الحييييياة ميييين حليييية رشيييياش وقييييد كييييان للح ييييات يو 
بعيييييد أن اسيييييتطا  أن ييييييدمر آليتيييييين حضيييييرتا إليييييى المسيييييتعمرة لتطوييييييق مجموعييييية االقتحيييييام ، لقيييييد كيييييان اقتراحيييييه 

 .59أن تتم حفلة العيد في الداخل ووافقنا جميعًا على الفكرة يا أ  فسفوري") ( ص 
ل عليييييى طبيعييييية العالقييييية التجاوزيييييية بيييييين الروايييييية والمضيييييمون. فكالهميييييا ييييييتحّكم هييييي ا التعيييييالق الروائيييييي ييييييد 

فييييي  يكليييية وصييييياغة الحيييييز الفضييييائي الروائييييي، وفييييق اتييييزان بصييييري بييييالرغم ميييين اخييييتال  المييييدركات الحسييييية 
م  ة. هيييي ا التييييأليف التركيبييييي بييييين الهياكييييل الروائييييية، والوحييييدات اللغوييييية فييييي اليييينص دعييييّ للكتييييل الروائييييية المتناصييييّ

 ركية البصرية في فضاء الرواية.الح
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ون مهيكيييييل للفضييييياء الروائيييييي. ولعيييييل ميييييا قيييييام بيييييه مييييين   بييييي ل  يتعاميييييل محميييييود عيسيييييى ميييييع الميييييوت كمكيييييّ
تخييييييير بنييييييوي فيييييي مسيييييتوى تيييييأطير التكيييييوين ينيييييدرج ضيييييمن إجرائيييييية حديثييييية خيييييالف بهيييييا المتعيييييار  عليهيييييا فيييييي 

 بناء الرواية الحديثة.

، بيييييل غيييييدا مسييييياهمًا فيييييي دعيييييم تيييييوازن التركيبييييية، مهييييييكاًل فليييييم يعيييييد اإلطيييييار مجيييييرد بيييييرواز لغيييييوي للتكيييييوين
 للفضاء الروائي بعد أن كان دور  مقتصرًا على إحاطة الكتلة الروائية وحصرها في حيز مغلق.

إن القضييييييايا اإلشييييييكالية المطروحيييييية فييييييي الرواييييييية، وجييييييدت االهتمييييييام الكييييييافي )أو القييييييراءات المقنعيييييية( ميييييين 
 م رؤيته الروائية على ه ا النحو:قبل محمود عيسى في روايته، جعلته يقد 

  "يييييا شيييييخ كييييم مييييرة الواحييييد بيمييييوت. عميييير سيييييموت كلهييييا تكلييييم عيييين دوريتييييه العتيييييدة، ألييييم يخبييييرء كيييييف 
حيييياولوا القييييبض عليييييه بالبيييييارة .. هاهاهييييا. مسييييكين يييييا عميييير، كييييان شييييفناء علييييى التلفزيييييون وصييييرت بطييييل مييييين 

نهضييييييوا؛ قاعييييييدين زي النسيييييياء فييييييي الغرفيييييية، قومييييييوا ا –داري فييييييي  اآلن! مرمييييييي بغرفيييييية بييييييال سييييييقف وال بيييييياب 
قومييييييوا شييييييوفوا الصييييييبايا، ودعييييييوهن، غييييييدًا صييييييوركم رح تتعلييييييق عالحيطييييييان، علييييييى األقييييييل بتالقييييييي حييييييدا يزعييييييل 

 .76،77علي  غير أم  وأبوء، قوموا ودعوا" ص 

ومييييييا انزييييييياح اإلطييييييار الروائييييييي إلييييييى الييييييداخل، إال دليييييييل علييييييى التخصيييييييب االجتميييييياعي لتقسيييييييم الفضيييييياء 
مسييييييييياحات هندسيييييييييية اجتماعيييييييييية مهيكلييييييييية بالتناسيييييييييب.. والتناسيييييييييب هنيييييييييا هورصيييييييييد العالقيييييييييات  الروائيييييييييي إليييييييييى

االجتماعييييييية وتييييييأليف الوحييييييدات الروائييييييية وارتبيييييياط الوحييييييدات، ليمتييييييد اإلطييييييار الروائييييييي إلييييييى الفضيييييياء الييييييداخلي. 
ن وعلييييييه فيييييإن تخصييييييب عيسيييييى لإلطيييييار باعتبيييييار  مكّونيييييًا روائييييييًا، أكسيييييبه وجيييييودًا هندسييييييًا اجتماعييييييًا نوعييييييًا مييييي 

خييييييالل التكييييييوين المهيكييييييل لهيييييي   الوحييييييدة الروائييييييية باعتبارهييييييا، متّممييييييا إنسييييييانيًا مقفييييييال لن ييييييام التكييييييوين الروائييييييي. 
وبييييي ل  يعييييييد عيسيييييى داللييييية اإلطيييييار فيييييي اللوحييييية الروائيييييية الحديثييييية. إذ بتكيييييوين البنيييييية الروائيييييية تتجيييييادل اللغييييية 

 الروائية واإلطار والشكل بإتبا  أسلوب إنساني.

ة إلييييى أن زج الفضيييياء المكيييياني، إلييييى جانييييب العالقييييات اإلنسييييانية أعلنييييت صييييراحة، فييييي هنييييا تجييييدد اإلشييييار 
 -الرواييييية، وبعقييييل وجييييداني انفعييييالي، هيييي ا مييييا رصييييد  عيسييييى علييييى النحييييو التييييالي:   بييييدء تطييييول باليييي  يييييا عييييم

 ايه يا دينا، غيرء بيموت وأنت خزات العين عن  بكامل صحت ، شو صابر علي  [.

إنييييه يحيييييا فييييي غيبوبيييية رائعيييية تسييييرى فييييي خاليييييا  عيييين العتميييية والحييييوار الييييدائر،  لكيييين الفسييييفوري كييييان غائبيييياً 
لقييييييد امتييييييدت األيييييييدي بطريقيييييية عفويييييييًة وتالمسييييييت أطييييييرا  األصييييييابع وتشييييييابكت أصييييييابع اليييييييد  جسييييييمه كامليييييية، 

 الواحدة، حاول رفعها لكن اليد قومت، رفعها مرة ثانية وقبلها.

 فسفوري؛ القصف هدأ، استعد حتى نخرج. -

أعصييييابه ولكيييين يييييديها مييييا زالييييت تمسيييي  بيييييد  بقييييوة وعنييييدما تحييييرء قلييييياًل، أدركييييت أنييييه المقصييييود ارتخييييت  -
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 بالنداء.

شيييييددت عليييييى الييييييد ميييييرة أخيييييرى ورفعتهيييييا بهيييييدوء إليييييى شيييييفتيها وقبلتهيييييا بسيييييرعة، وبقييييييت هكييييي ا وخصوصيييييهًا 
 195،196أن اليد أنت في زاوية م لمة من الصعب أن ترى من خاللها. ص 

ة الموصيييييولة بيييييين الحركيييييات الدراميييييية واصيييييلت تجلياتهيييييا التكوينيييييية إليييييى تركييييييب هييييي   التنقيحيييييات المفا يمييييي 
الحييييييز الفضيييييائي الروائيييييي بيييييين التيييييأليف اللغيييييوي، وصيييييواًل إليييييى التكيييييوين التجرييييييدي االحتمييييياعي الييييي ي تتييييي وب 
فييييييه أشيييييكال القييييييم وتنصيييييهر فييييييه األجسييييياد، والتيييييي تتحيييييول إليييييى أشيييييكال هندسيييييية، تيييييم تكوينهيييييا بتطوييييييع اللغييييية 

فيييييييي صيييييييور دراميييييييية أساسيييييييها األشيييييييكال الهندسيييييييية المتماسييييييية والمتجييييييياورة، واللغييييييية الدراميييييييية المنفعلييييييية  الروائيييييييية
والمتشيييييابكة والمعبيييييرة عييييين تلييييي  األشيييييكال، وبتنييييياظم بصيييييري يقسيييييم الحييييييز إليييييى بنيييييى حسيييييية مييييين حييييييث شيييييكلها 

 الهندسي والتي تمثلت باألساس في هيئة المعاناة الفلسطينية الموشحة بالدهشة والغرابة.

مييييينت محميييييود عيسيييييى منجيييييز  الروائيييييي البصيييييري خصيييييائص وثيميييييات فلسيييييطينية، جعلتيييييه يتميييييايز عييييين  لقيييييد 
 التصنيف؛ لي  على التشكيل الروائي الفلسطيني فحسب و نما على التشكيل الروائي العربي.

ولعيييييل هييييي   التحدييييييدات اللغويييييية الروائيييييية تؤكيييييد مشيييييروعية ربيييييت النسيييييي  باللوحييييية الروائيييييية. مفهيييييوم اقتبسيييييه 
ميييييين اللغيييييية المحكييييييية ، وحركييييييات اللفييييييظ ليشيييييياكله بصييييييناعة اللفييييييظ المنسييييييوب بالترويسيييييية والحييييييرو   الروائييييييي

المنطوقييييييييية باللهجييييييييية الفلسيييييييييطينية الصيييييييييائتة. طيييييييييرح أسيييييييييّ  بيييييييييه عيسيييييييييى لمييييييييييالد كييييييييييان روائيييييييييي اجتمييييييييياعي 
يجمييييييع بييييييين جماليييييييات اللهجيييييية المحكييييييية وأدبيييييييات الروائييييييي ضييييييمن رؤييييييية جمالييييييية تهييييييد  إلييييييى  فلسييييييطيني، 

كنييييييات صييييييور اللغيييييية المحكييييييية وتركيبهييييييا اجتماعيييييييًا فييييييي بنييييييية بصييييييرية، حيييييييث تبييييييدو اللغيييييية اسييييييتثمار كييييييل مم
 المحكية فعاًل ومفعاًل، ج ّر به مادية الكتابة وجدليتها كجمالية روائية.

فيييييإذا ميييييددنا ن رنيييييا صيييييوب ميييييادة الكتابييييية الروائيييييية يتضيييييت لنيييييا أن طريقييييية عيسيييييى الروائيييييي، فيييييي تشيييييكيل 
سيييياس أن كليهمييييا يهييييد  إلييييى إحييييدام أقصييييى قييييدر ميييين التناسييييب والتييييآلف مادتييييه، تشييييبه طريقيييية الشيييياعر علييييى أ

والتشيييياكل والتناسيييييق فيييييي صييييياغة مادتيييييه. الشييييياعر وميييييا تقتضيييييه الصيييييورة الشيييييعرية ميييين سيييييب  للعبيييييارة وبالغييييية 
وفييييييق تناسييييييب لف ييييييي بييييييين الحييييييرو  والكلمييييييات، وعيسييييييى عيييييين طريييييييق مييييييا أحدثييييييه ميييييين تناسييييييب وتييييييآلف بييييييين 

المبنى وذليييييييي  بمداعبتييييييييه للكلمييييييييات ومضييييييييامينها وتفكيكهييييييييا و عييييييييادة الصييييييييورة والكلمييييييييات، ليشيييييييياكل المعنييييييييى بيييييييي 
صيييييياغتها فيييييي بنيييييية دراميييييية قوامهيييييا التيييييأليف والتناسيييييخ، وتغيييييدو الصيييييورة اللف يييييية فصييييياًل بينهميييييا. ومثيييييل هييييي ا 
الطييييييرح الفنييييييي يسييييييتمد شييييييرعيته التشييييييكيلية ميييييين السيييييييام الخلييييييدوني ومثلمييييييا يقييييييول: " فييييييي الكتابيييييية انتقييييييااًل ميييييين 

الكلمييييات اللف ييييية فييييي الخيييييال. وميييين الكلمييييات اللف ييييية فييييي الخيييييال إلييييى المعيييياني التييييي  الحييييرو  الخطييييية إلييييى
 498في النف ، فهو ينتقل أبدًا من دليل إلى دليل، من األدلة إلى المدلوالت"مقدمة ابن خلدون ص 

لتبييييييدو شييييييعرية القصيييييييدة نوعييييييًا ميييييين التشييييييكيل المتحييييييرر ميييييين الضييييييوابت البال ييييييية، وبيييييي ل  يتوافييييييق إبييييييدا  
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لروائيييييي ميييييع جمالييييييات الكتابييييية. وهيييييو الييييينص وقيييييد أخرجيييييه المؤليييييف مييييين شييييياعرية المقاربيييييات ال هنيييييية، عيسيييييى ا
ليمنحييييييه متعيييييية جمالييييييية قوامهييييييا الشييييييعرية البصييييييرية.، والتييييييي تفييييييّو  تصييييييور المصييييييطلت فييييييي اقتصييييييار  علييييييى 

 الشعر ليمنحه شرعية التجني  الفني .

ماعييييية تشييييير إلييييى الدالليييية الفنييييية نجييييد هيييي ا التوجييييه فييييي نييييص عيسييييى اليييي ي حيييياول فيييييه بنيييياء  يكلييييية اجت
 عبر مشاكله بصرية مدروسة تركيبة وتكوينًا.

  كييييان الييييثل  يييييزداد تراكمييييًا ويتييييراقص فييييي السييييماء ويتسيييياقت كمييييا تشيييياء الرييييياح الهادئيييية البييييرد يتسييييرب إلييييى 
[ ص   201كل أطرافه وهو يقود رجليه باتجا  د ء لم يعهد  بعد... 

منحوت اللغييييوي ميييين أسييييلوب الجنيييياس إلييييى الترصيييييع الصييييوري عبييييير فيهيييياال إنهييييا مقاربيييية جمالييييية يتراسييييل 
مناصييييير الطبيعيييييية، ذلييييي  أنيييييه أعطيييييى  ييييييكاًل جمالييييييًا حيييييديثًا للحالييييية االجتماعيييييية مييييين خيييييالل البنيييييية الصيييييورية 
التيييييييي وسيييييييعت مثيراتيييييييه اللغويييييييية الروائيييييييية، فكانيييييييت بييييييي ل  ن ييييييييرًا للبنيييييييية االجتماعيييييييية التيييييييي مييييييييزت التجربييييييية 

 النضالية الفلسطينية.

قييييييد نييييييّو  عيسييييييى فييييييي اختياراتيييييييه النصييييييية تصييييييميمًا وتطييييييويرًا، فكيييييييرة وكتابيييييية، ذليييييي  أن نشييييييوءها اقتيييييييرن ل
بمعادلييييية اجتماعيييييية قوامهيييييا تصيييييوير حركيييييات المقييييياتلين الفلسيييييطينيين والييييي ين يتحركيييييون عليييييى غيييييير عليييييم منيييييا 

وعييييدت ومنييييه علييييى حييييد سييييواء. ليييي ا كانييييت خاتميييية الرواييييية علييييى الشييييكل التييييالي:   لقييييد نسيييييت المشييييي والييييركض 
تحبيييييو كاألطفيييييال الغيييييد، ولييييين تجيييييرؤ عليييييى االقتيييييراب مييييين السييييياللم العاليييييية، ألنهيييييا تطييييييت بييييي ، تلقيييييي  فريسييييية 

 الزغاريد والميجنا

 .242ص 

محميييييود عيسيييييى ال يمثيييييل فييييين الروائيييييي الفلسيييييطيني بيييييل الثقافييييية القيمييييية فيييييي الكتابييييية. كتابييييية ُينسييييي  فيهيييييا  
الكلمييييييات كأنهييييييا فيييييييض لنسييييييي  الفكيييييير الروائييييييي، وكييييييأن عيسييييييى المعنييييييى فكريييييييًا بخامييييييات لغوييييييية، حيييييييث تبييييييدو 

 يخطها بالقلم، ثم يعيد نسجها باليد.
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 قراءة في رواية "موسم الثلج الحار" للدكتور محمود عيسى

 بقلم عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(          
تحريضيييييييييا ولييييييييي  عرضييييييييا اوال اود ان احييييييييدد منهجييييييييي فييييييييي عيييييييير  الكتييييييييب، فانييييييييا اعرضييييييييها عرضييييييييا 

 تعويضيا، اي اعر  الكتاب الحّر  من لم يقرأ  بعد على قرائته، ال ألعّوضه عن قرائته.

هيييي   الرواييييية تنتميييييي الييييى االدب اليييييوافعي، كمييييا انهيييييا تقييييع علييييى التمييييياس بييييين الروايييييية التسييييجيلية والروايييييية 
موسييييييم الييييييتل  الحييييييار". فرسييييييالة الخيالييييييية. وعنوانهييييييا ذاتييييييه يييييييوحي بهيييييي ا التميييييياس، فهييييييو "رسييييييالة ميييييين طبريييييييا او 

طبريييييا هيييييي رسييييالة حقيقيييييية يرسييييلها الفيييييدائيون ليقولييييوا لطبرييييييا انهييييم مصيييييممون علييييى تحريرهيييييا، وكانييييت عمليييييية 
قصيييييفها بالصيييييواريخ اهيييييم عمليييييية تسيييييجلها الروايييييية. واميييييا موسيييييم اليييييثل  الحيييييار، فهيييييو ثلييييي  جبيييييال عجليييييون التيييييي 

ار، والمييييييدن االردنييييييية حسييييييب االتفييييييام اليييييي ي اضييييييطر الفييييييدائيون ان يتعايشييييييوا معهييييييا بعييييييد طييييييردهم ميييييين االغييييييو 
اقرتييييه لجنيييية الوسيييياطة العربييييية بييييين االردن ومن ميييية التحرييييير الفلسييييطينية. وكييييان ياسيييير عرفييييات قييييد قييييال عنييييد 

)زميييين احييييدام روايتنييييا هيييي  (، مقوليييية رددتهييييا وسييييائل االعييييالم العربييييية والدوليييييية،  1971وصييييوله موسييييكو عييييام 
دافييييي "، وطبعيييييا انيييييا ال اعليييييم إن كيييييان الكاتيييييب يشيييييير اليييييى هييييي ا  قيييييال ياسييييير عرفيييييات: "ثلييييي  موسيييييكو هييييي ا العيييييام

القيييييول ام ان كيييييل الفلسيييييطينيين شيييييعروا بحيييييرارة اليييييثل  فيييييي مقابيييييل بيييييرودة االن مييييية العربيييييية تجييييياههم فيييييي تلييييي  
 الفترة.

عنيييييييدما يقيييييييرأ الفلسيييييييطيني )وخاصييييييية مييييييين عييييييياي  تلييييييي  الفتيييييييرة( هييييييي   الروايييييييية يكييييييياد يعلييييييين انيييييييه يعييييييير  
ا لشخصيييييية حقيقيييييية )ابيييييو عليييييي إيييييياد، ابيييييو فتحيييييي ابيييييو الهيجيييييا، شاسيييييتري، شخصيييييياتها، سيييييواء مييييين اخييييي  اسيييييم

الفسيييييييفوري( او مييييييين اعطيييييييا  الروائيييييييي اسيييييييما خيالييييييييا )جيييييييواد، ليليييييييى، حليمييييييية، ابيييييييو غييييييييدا، ابيييييييو هوييييييييدا، ابيييييييو 
ل ليضيييييفي عليييييى  كنعييييان...(، ولعيييييل الروائيييييي جييييياء بهيييي   الخلطييييية مييييين االسيييييماء قاصيييييدا خلييييت الحقيقييييية بالمتخييييييّ

 قيقة.المتخّيل لمسة من الح

كميييييا ان هييييي   الروايييييية عرضيييييت تجربيييييية العميييييل الفيييييدائي عاريييييية ميييييين التشيييييويهات التيييييي تعميييييدها الييييييبعض، 
وميييين رتييييوش التجميييييل التييييي وضييييعها الييييبعض اآلخيييير ميييين الييييروائيين اليييي ين تنيييياولوا تليييي  الفتييييرة. وهنييييا يجييييدر بنييييا 

ن التعييييديالت التييييي التنويييييه ان الجسييييم االساسييييي ميييين الرواييييية ُكتييييب فييييي ميييييدانها حيييييث كييييان يعييييي  الكاتييييب، وا
 ُأدخلت عليها قبيل الطبع كانت ط يفة، وفي اغلبها لغوية وصيا ية.

 ماذا اسمي الكاتب 

هيييل اسيييميه الفتيييى محميييود عيسيييى، كميييا عرفتيييه الول ميييرة فيييي قواعيييد الفيييدائيين، حييييث ليييم يكييين قيييد تجييياوز 
العمييييييييل العشييييييييرين ميييييييين عميييييييير   أم اسييييييييميه الشيييييييييخ حسييييييييين كمييييييييا عرفتييييييييه ناشييييييييطا فييييييييي التفييييييييويض السياسييييييييي و 

الجمييييياهيري فيييييي البقيييييا  فيييييي لبنيييييان  ام اسيييييميه الشييييياب محميييييود عيسيييييى كميييييا عرفتيييييه فيييييي الجامعييييية وهيييييو ُيعيييييّد 
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رسيييييالة اليييييدكتورا  فيييييي االدب االنجلييييييزي  ام اسيييييميه محميييييود عيسيييييى كميييييا عرفتيييييه ناشيييييطا سياسييييييا، وثقافييييييا فيييييي 
 ميدان الجاليات الفلسطينية في المنافي والشتات 

واقييييول الصييييديق محمييييود عيسييييى الفلسييييطيني ميييين قرييييية لوبييييية إحييييدى  سييييأتخلى عيييين كييييل تليييي  المسييييميات،
القيييييرى الفلسيييييطينية الميييييدمرة، المهييييياجر اليييييى لبنيييييان، وبالييييي ات اليييييى مخييييييم بعلبييييي ، المقييييييم حالييييييا فيييييي اليييييدنمارء. 
امييييييا شخصييييييييات روايتيييييييه جيييييييواد، وليلييييييى، وحليمييييييية، وشاسيييييييتري، والفلسيييييييفوري، وابوغيييييييدا فقيييييييد كيييييييانوا وزمالؤعيييييييم 

)كميييييا يقيييييول فيييييي مقدمتيييييه( "اشخاصيييييا معينيييييين، وربميييييا سييييييكونون آخيييييرين بالنسيييييبة للقيييييراء، ورفييييياقهم بالنسيييييبة ليييييه 
بيييل قيييد يبيييدون مختلفيييين لكيييل قيييارئ عليييى حيييدة، ولكنيييه رسيييمهم كميييا كيييانوا بالنسيييبة ليييه فيييي تلييي  الفتيييرة، وضيييمن 
 تلييي  ال يييرو ". ويييي كرنا الكاتيييب انيييه فيييي تلييي  الفتيييرة ليييم يكييين قيييد تجييياوز الثامنييية عشيييرة مييين عمييير . كيييان عنيييد 

 المعرفة العميقة بتل  الشخصيات، وكان شاهدا على تل  التجربة ومشاركا بها.

 تأكييييدوا أنيبييييدأ روياتييييه بوصييييف حييييال الفلسييييطينيين فييييي لبنييييان، وقييييد كانييييت عائلتييييه ميييينهم، فيقييييول: "وبعييييد 
 حيييييث  البركسييييات  هيييي   سييييكن علييييى مكييييرهين اصييييبحوا المن ييييور، المييييدى فييييي بلييييدهم إلييييى العييييودة اسييييتحالة ميييين

ليكييييييون مخيييييييم بعلبيييييي . ويواصييييييل فييييييي الصييييييفحة التالييييييية:  (9" )ص الفرنسييييييي الييييييدرء لخيييييييول مخصصيييييية كانييييييت 
 يبييييق فلييييم فلسييييطين، فييييي سييييابقاً  المتواجييييدة والعشييييائرية العائلييييية البنييييية ،مييييا حييييد  إلييييى ،حطمييييت "ورغييييم ان الهجييييرة 

 مجمييييو  تييييوز  مربييييع كيلييييومتر ميييين اقييييل بقعيييية فييييي ذليييي  ومييييع. السييييابق النفييييوذ  ذات  لهييييم ووجهيييياء مخيييياتير ثميييية
 (،صييييفورية إلييييى نسييييبة) الصييييفافرة حييييي فكييييان. بالسييييجن الشييييبيه المخيييييم ميييين أحييييياء عييييدة علييييى القليليييية اآلال 

 التسيييييميات  هييييي   وغيييييدت  .وغييييييرهم ،والفرارضييييية والكسييييياير ،الشيييييفاعمريةو  ،واللوابنييييية دل(،المجييييي  قريييييية) والمجادلييييية
 بعضييييهم ميييين بييييالقرب  سييييكنهم علييييى القييييرى  هيييي   حاف ييييت  حيييييث  ،منهييييا الهجييييرة علييييى أرغمييييوا التييييي للقييييرى  رمييييزاً 

". وفيييييي الصيييييفحات التاليييييية صيييييّور االسيييييتثناءات  بعيييييض  ميييييع سيييييائدة زاليييييت  ميييييا اليييييزواج عالقيييييات  حتيييييى .اليييييبعض 
مأسيييييياة الفلسييييييطينيين فييييييي لبنييييييان كمييييييا يرويهييييييا "جييييييواد" احييييييد شخصيييييييات الرواييييييية، واليييييي ي جعلييييييه الييييييراوي فييييييي 

الفلسييييطينيين اشييييبه بمعانيييياة االسييييرى اثنيييياء الحييييرب العالمييييية الرواييييية، لعلييييه يرمييييز للكاتييييب نفسييييه: كانييييت معانيييياة 
الثانيييييية، إذ تعرضيييييوا للجيييييو  والبيييييرد واالهانييييية دون رحمييييية للنسييييياء والشييييييو  واالطفيييييال، مميييييا جعيييييل جيييييواد يصييييير 
علييييى االلتحييييام بقواعييييد الفييييدائيين، ابتييييداء ميييين "الهاميييية" معسييييكر التييييدريب االساسييييي لحركيييية فييييتت قييييرب دمشييييق. 

ة جييييييواد  عينيييييا حلييييييت اكت وأخييييييراً ليقيييييول: "  كييييييان ميييييا الواقييييييع فيييييي يييييييرى  وأصيييييبت ،والكالشييييينكو  المرّقطيييييية بالكوفييييييّ
 بييييأن مييييرة ألول جييييواد  أحيييي ، و لبنييييان فييييي السييييجون  مخيمييييات  فييييي الجرائييييد  صييييفحات  علييييى رؤيتييييه ميييين ممنوعيييياً 

 يميييير التييييي السييييمر الوجييييو  تليييي  إلييييى ين يييير وهييييو أكثيييير يرتفييييع بييييدأ رأسييييه. سييييابقاً  لييييه كانييييت  ممييييا أطييييول قامييييةً  لييييه
ل مشييييياكل التيييييدريب بميييييا فييييييه مييييين ايجابييييييات وسيييييلبيات، 39" ً)ص القييييييادة مقييييير إليييييى وصيييييوالً  بجوارهييييا (. ويفصيييييّ

عليييى لسييييان جييييواد مييييرة وعلييييى لسييييان غييييير  حتييييى يصيييل الييييى قيييييام اولئيييي  المتييييدربين االلتحييييام بالقواعييييد المنتشييييرة 
ل حيييييياة المقييييياتلين فيييييي قواعيييييدهم، وعالقييييياتهم ميييييع الجمييييياهير مييييين اهلييييي  ي االغيييييوار والعييييياملين بييييياالغوار، فيفصيييييّ
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هنييييياء فيييييي القطيييييا  الزراعيييييي. وكميييييا قلنيييييا فيييييي بدايييييية القيييييراءة ليييييم يحييييياول الكاتيييييب رسيييييم صيييييورة ورديييييية لنفسيييييية 
وسييييييلوء المقيييييياتلين بيييييييل رسييييييمها عادييييييية وواقعيييييييية بهييييييا ايجابيييييييات اليييييييوطنيين الفييييييدائيين، وسييييييلبيات االشيييييييخاص 

ل فييييييييي العمليييييييييات العيييييييياديين الن الفييييييييدائيين اشييييييييخاص عيييييييياديون وليسييييييييو مالئكيييييييية مطهييييييييرين، كميييييييي  ا نييييييييه يفصييييييييّ
العسييييييكرية، ليصييييييور المقيييييياتلين علييييييى حقيقييييييتهم ميييييينهم الشييييييجا  وميييييينهم الجبييييييان، وميييييينهم الشييييييجا  اليييييي ي يجييييييبن 

 احيانا، ومنهم الجبان ال ي يشجع حينما تكون الشجاعة البد منها.

 فهييييي ا ابيييييو كنعيييييان الشخصيييييية الطريفييييية بيييييين فيييييدائيي القاعيييييدة والمختليييييف عييييين رفاقيييييه فيييييي لبسيييييه وسيييييلوكه،
 معيييياي روح" :الفسييييفوري  بييييأذن يهميييي  الشييييم  تحييييت  والالمييييع الليبيييير «» علييييى المرتييييب  وشييييعر  المكويييييه ياقتييييهب

 .جيدات  هنا الفتيات  "لقطه شي عن نبحث 

 .القضايا ه   عن االبتعاد ب إيا  ناصحاً  مشاركته عن واعت ر الفسفوري  ضح 

 مييييع عالقيييية نقيييييم عنييييدما تالحييييم هيييي ا ألييييي  الجميييياهير، مييييع العالقيييية عيييين بالحييييديث  دوختييييوني انتييييوا أو » ي
 (. 64" ً)ص الفتيات 

بينميييييا عبييييياس ميييييثال، ذلييييي  الفيييييدائي الوسييييييم  ممشيييييوم القيييييوام، والييييي ي تيييييرء زوجتيييييه فيييييي بيسيييييان ، وتعاهيييييدا 
 باليييييييد  عصيييييفور» وممازحتيييييهماحكتيييييه، م يحييييياولن العميييييل فيييييي النسييييياء كانيييييت ان ينت ييييير كيييييل منهميييييا اآلخييييير، "ف

 قامعيييياً  العمييييل فييييي ويمضييييي بيييياردة بابتسييييامة عليييييهن يييييرد  ولكيييين. عبيييياس« يييييا الشييييجرة علييييى عشييييرة ميييين أحسيييين
 البدوييييييية، باللهجيييييية المعروفيييييية العشييييييام أغيييييياني البنييييييات  تغنييييييي عنييييييدما تتييييييأج   التييييييي العاط ييييييية ونزواتييييييه نفسييييييه،
 (.68" )ص  األخرس«» يقولون  وآخرون  الصامت« عباس» باسم للجميع معروفاً  صار حتى

عاديييية، يكيييون بطيييال حينميييا يتوجيييب ذلييي ، فهييي ا ابيييو كنعيييان الييي ي كيييان ولكييين الشييياب "الميييايع" فيييي اياميييه ال
مشييييييغوال بلباسييييييه االنيييييييق، ومالحقيييييية الفتيييييييات فييييييي ايامييييييه العادييييييية، يكييييييون بطييييييال فييييييي عملييييييية قصييييييف طبريييييييا 
بالصييييييواريخ، ويصييييييمد فييييييي مواجهيييييية رد العييييييدو حتييييييى امييييييام الطيييييييران، ولكيييييين الهليييييييوكبتر تصيييييييبه اصييييييابة شييييييبه 

 يتييييي كر أن يريييييد  ال فييييورًا، عنهيييييا الن يييير ازاح هولكنيييي  قدمييييه إليييييى ون يييير عينيييييه ءفيييير قاتليييية تقطييييع رجلييييه تقريبيييييا، "
 المكتنييييييييزتين بشييييييييفتيها ،بسييييييييعاد  حلييييييييم جميليييييييية، أحالميييييييياً  وحلييييييييم فيهييييييييا غفييييييييى للح ييييييييات  نسيييييييييه أن بعييييييييد  الجييييييييرح

 مسيييييرحاً  وجنتيهيييييا ييييييداعب  وهيييييو ويغفيييييو ،بقيييييوة صيييييدر  إليييييى ويضيييييمها يحتضييييينها وهيييييو بهيييييا حليييييم المتعطشيييييتين،
(. ويحميييييل المقييييياتلون 124" )ص بنيييييا حيييييل ميييييا يكفنيييييا أليييييم الطييييييران، ف لعييييين.. الحيييييالمتين عينيهيييييا فيييييي الن ييييير

رفيييييقهم ابييييو كنعييييان الييييى المستشييييفى حيييييث ُتقطييييع قدمييييه، ويتبييييادل مييييع الجرحييييى اآلخييييرين قصصييييهم ونييييوادرهم ، 
واهييييا بمييييا فيهييييا ميييين عالمييييات شييييجاعة، وغرابيييية تجعلهييييا بالكيييياد ُتصييييّدم، كالقصيييية التييييي حييييدثت مييييع مجاهييييد، ور 

الطوباسييييي البييييي كنعييييان، والتييييي جعلييييت ابييييا كنعييييان رغييييم مأسيييياته وألمييييه يضييييح  عاليييييا، امييييا الطوباسييييي واليييي ي 
قطعييييييت يييييييدا  فييييييي تليييييي  العملييييييية ، فقييييييد شييييييارء ابييييييا كنعييييييان بالضييييييح ، وهييييييو يييييييروي القصيييييية. وتقييييييول القصيييييية: 
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 اسيييييتعمل قيييييد  العيييييدو بيييييان ناشيييييبابُ  حسيييييب ، العيييييدو عليييييى الطالقيييييه يسيييييتعد  كيييييان الييييي ي الصيييييارو   انفجييييير عنيييييدما"
 الجميييييع صييييمت  وهكيييي ا ضييييد ، الجديييييد  السييييالح هيييي ا اسييييتعملنا باننييييا العييييدو ظيييين كمييييا لتييييدميرنا، جديييييدة اسييييلحة
 رجييييييالً  الدوريييييية فييييييي صيييييديقي ي مجاهييييييد  رأى دقيييييائق خمييييي  وبعييييييد  االنفجيييييار، صييييييدى المجييييياورة الودييييييان ورددت 
 ييييييييياابو المفاجئيييييييية ويييييييييالهول !!اآلن سيكتشييييييييفوء انييييييييبطت، االر   خيييييييي   ي: قييييييييائالً  قدمييييييييه ميييييييين فمسييييييييكه يقتييييييييرب،
 .كنعان

 .المفاجأة لسما  واذنيه عينيه كنعان ابو فتت

 اننييييا يبييييدو. مثلنييييا اخضيييير ابوتيييي  يلييييب  النييييه جماعتنييييا ميييين بانييييه مجاهييييد  ظنييييه اسييييرائيليًا، جنييييدياً  كييييان »لقييييد -
 .شبابهم واين شبابنا اين تحديد  صعب  بشكل ومتداخلين متشابكين ناك

 ذل   بعد  حصل وماذا ي

 بمخزنييييه الشييييمايزر مثييييل رشاشيييياً  يحمييييل الجنييييدي كييييان قدمييييه ميييين مجاهييييد  مسييييكه عنييييدما بييييالحكي، جايييييي -
 النييييار، الطييييالم كامييييل اسييييتعداد  وضييييعية فييييي سييييالحه يحمييييل انييييه مييييع بشييييدة، ارتبيييي  الجنييييدي أن يبييييدو .المييييدور

 فيييي الييييه ين ييير كيييان الييي ي مجاهيييد  بوجيييه ورميييا  البندقيييية مييين الميييدور المخيييزن  فييي  بيييل النيييار يطليييق ليييم انيييه اال
 الرصيييييياص  وعييييياد  كامييييييل بمخيييييزن  بييييييادر  الموقيييييف مجاهيييييد  ادرء عنييييييدما .انفيييييه فييييييي اصيييييابه لقييييييد . اللح ييييية تلييييي 
 ...جديد  من يلعلع

 الرنانييييية ضيييييحكته إليييييى القديمييييية، اجوائيييييه إليييييى اعادتيييييه مدوييييييةً  ضيييييحكةً  كنعيييييان ابيييييو اطليييييق هيييييا. هيييييا. هيييييا ي
 صار« شو وبعدين»

  ظهر  على "اال " قلب  ي

 ..«ها اال  ي

 ،االسييييييرائيلي للجنييييييدي البييييييوت  قطييييييان يفيييييي  بييييييدا مجاهييييييد  أن المهييييييم» ي الطوباسييييييي وتييييييابع االثنييييييان وضييييييح 
ي ابيييييين سيييييييء بييييييوتي بوتييييييه، وابييييييدل حافييييييياً  اتركييييييه أن اريييييييد  ي: فاجيييييياب  يامجاهييييييد   تعمييييييل ميييييياذا همسييييييتُ ف ..... اليييييي

 (.140" )ص منخاري  عضمة لي كسر

الييييييد ء والتقييييييدير متناسيييييييًا قدمييييييه، حامييييييدًا ف وفييييييي المستشييييييفى كييييييان ابييييييو كنعييييييان يتحييييييدم بلهجيييييية ملؤهييييييا 
علييييى أن يديييييه مييييا زالتييييا سييييالمتين، »القييييدم« مسييييألة بسيييييطة. عنييييدما تييييرى مشيييياكل غيييييرء تهييييون مشييييكلت " )ص 

155.) 

رغيييييم ان الكاتيييييب اعطانيييييا تفصييييييالت هامييييية عييييين قواعيييييد الفيييييدائيين، ونميييييت حيييييياتهم، وعالقييييياتهم بالجمييييياهير 
فصيييييييالت تجربيييييية ايلييييييول فييييييي المييييييدن االردنييييييية، النييييييه لييييييم يشييييييهدها، فييييييي االغييييييوار، اال انييييييه تجنييييييب الخييييييو  بت
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واكتفييييييى باشييييييارات مقتضييييييبة،  إذ كانييييييت تجربتييييييه الفعلييييييية فييييييي االردن فييييييي االغييييييوار، وفييييييي االحييييييراش، حيييييييث 
وافقييييييت القيييييييادة الفلسييييييطينية ان تخييييييرج قواتهييييييا ميييييين االغييييييوار، والمييييييدن االردنييييييية وتحديييييييدا ميييييين عمييييييان والزرقيييييياء 

 احراش جرش وعجلون. ويفرد الكاتب له   الفترة الفصل السادس من الرواية. واربد، لتتجمع قواتها في

لقييييييد كانييييييت هيييييي   الفتييييييرة هييييييي االقسييييييى علييييييى المقيييييياتلين الفلسييييييطينيين النهييييييم ُوضييييييعوا فييييييي ظييييييرو  غييييييير 
مواتيييييية وصيييييعبة جيييييدا مييييين حييييييث المنيييييا  القاسيييييي، واالمكانيييييات الشيييييحيحة فيييييي كيييييل المجييييياالت، وحييييياالت عيييييدم 

العيييييداء النسيييييبي، بسيييييبب ماكانيييييت تروجيييييه السيييييلطة االردنيييييية، إضيييييافة للتصيييييرفات غيييييير االسيييييتقرار الجمييييياهيري و 
الالئقيييييية ميييييين قبييييييل بعييييييض المقيييييياتلين الفلسييييييطينيين بسييييييبب الضييييييغت النفسييييييي والجسييييييدي عليييييييهم، او كييييييردة فعييييييل 

 على ممارسات بعض عمالء الن ام في القرى القريبة من قواعد الفدائيين في االحراش.

 بالقواعييييييد  الفييييييوري  بااللتحييييييام الميليشيييييييا قييييييوات  إلييييييى درت االوامييييييروعنييييييدما تييييييدهورت االوضييييييا ، صيييييي 
 ويخييييا  الخطييييوة هيييي   يخشييييى كييييان فقييييد  اآلخيييير القسييييم أمييييا النييييداء، ميييينهم قسييييم لبييييى .األحييييراش فييييي العسييييكرية
 تلييييي  الجيييييي  دخيييييل عنيييييدما لالنتقيييييام األوليييييى الضيييييحية هيييييؤالء فكيييييان االنتقيييييام، مييييين خوفييييياً  عائلتيييييه عييييين االبتعييييياد 
(. إثيييير نجيييياح اجتياحييييات الجييييي ، بيييييدأت روح 207)ص  السييييجون  إلييييى الجفيييير، صييييحراء إلييييى وسيييييقوا المواقييييع

اليييييييأس تسيييييييطر علييييييى القسييييييم االكبيييييير ميييييين القييييييوات المنسييييييحبة، "وكييييييان الجييييييي  يتييييييابع سيييييييطرته علييييييى مع ييييييم 
 الفسييييفوري  ومضييييىوكييييان الفسييييفوري ويييييون  يختبئييييان معييييا خلييييف الصييييخور، "  (.214جهييييات الييييوادي" )ص 

 وهييييييو  يفييييييارا تشييييييي اللح ييييييات  هيييييي   فييييييي رأتيييييي كّ  يييييييون ، أ  »يييييييا:  األخييييييير الحييييييديث  نييييييهوكأ يييييييون  يحييييييدم 
 ..هادئة يتةم   شجرة ج   إلى أرتكي وأنا اآلن أموت  أن أريد » نفسه في يردد  ،محاصر

 الييييييوادي علييييييى األخييييييير الهجييييييوم بداييييييية وانت يييييير بالرصيييييياص  المملييييييوءة األربعيييييية مخازنييييييه الفسييييييفوري  وضييييييع
 ..المدفعي القصف ينتهي عندما

 ...االستسالم عدا ما وارداً  كان شيء كل

 ...أساوم« لن لكن الشم  عدو »يا

 ..سأقاوم... سأقاوم عروقي في نبض  وألخر

" ...منهيييييا الجيييييي  قيييييوات  تقيييييدم ينت ييييير كيييييان التيييييي المميييييرات  فيييييي محيييييدقتان وعينيييييا  ميييييرتين ييييييون  رددهيييييا
 (.225)ص 

اييييياد فييييي مغارتييييه، ولكيييينهم  فشييييلوا النييييه كييييان محاصييييرا، حيييياول ثالثيييية ميييين القيييييادات االتصييييال بييييابي علييييي 
 يعرفيييييون  الييييي ين المقييييياتلين أحيييييد  منهيييييا كيييييل يقيييييود  مجموعيييييات  إليييييى المتبقيييييية القيييييوة تتيييييوز  أن فعيييييادوا، وتقيييييرر"

 وقييييت  حتييييى األردن فييييي يبقييييى أن يسييييتطيع وميييين فليييييكن، بمجموعتييييه سييييوريا يصييييل أن يسييييتطيع ميييين. المنطقيييية
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 ال الييييي ي الجيييييزء عليييييى ينطبيييييق وهييييي ا أنفسيييييهم، يسيييييلموا أن إال خييييييار لهيييييم فليييييي  الجرحيييييى أميييييا. فلييييييكن الحيييييق
 (.226" )ص مطلقاً  المسير يستطيع

 سييييييوية مشييييييينا: » قييييييائالً  قصييييييته ويتييييييابع سييييييوريا، إلييييييى المنسييييييحبة الييييييدوريات  إحييييييدى يقييييييود  الفسييييييفوري  كييييييان
 ميييين القريييييب  الطريييييق وفييييي السييييلطة، قييييوات  مواقييييع ميييين كثيييييراً  اقتربنييييا الطريييييق وفييييي مقيييياتاًل، عشيييير سييييبعة حيييوالي

 فييييي نرغييييب  نكيييين لييييم ألننييييا للسييييلطة، دورييييية يكونييييوا أن ميييين خوفيييياً  األر   فأخيييي نا أشييييخاص  أربعيييية رأينييييا "فييييارة"
 اليييييي ي ي نوفييييييل وأبييييييو إييييييياد  علييييييي أبييييييو األ  كانييييييت  المجموعيييييية هيييييي   بييييييأن الحقيييييياً  تبييييييين لكيييييين معهييييييم، االشييييييتباء
 (.226" )ص المقاتلين من واثنان ،معه استشهد 

 الشديد، اال ان الفسفوري وجماعته وقعوا باالسر، فكيف حدم ذل  رغم الح ر 

 فيييييي شييييياركه وقيييييد  محميييييد«» المقييييياتلين بأحيييييد  العسيييييكرية بمهاميييييه قياميييييه أثنييييياء تعييييير  قيييييد  الفسيييييفوري  كيييييان"
 فييييي ليعمييييل وعيييياد  ،الثييييورة صييييفو  فييييي العمييييل المقاتييييل هيييي ا تييييرء الكركييييار، دورييييية أولهييييا الييييدوريات  ميييين كثييييير

 بهييييييا يشييييييتري  لكييييييي دنييييييانير عشييييييرة الفسييييييفوري  أعطييييييا  .صييييييفوفها فييييييي ن متييييييه قييييييد  السييييييلطة أن ويبييييييدو .الزراعيييييية
 وصيييييييوت  الصيييييييوت  بمكبيييييييرات  سييييييياعتين حيييييييوالي ميييييييرور بعيييييييد  فوجئيييييييت  المجموعييييييية ولكييييييين ،للمجموعييييييية طعامييييييياً 
 :  المجنزرة اآلليات 

 شيء« لكم يحدم  لن أنفسكم، ي»سلموا

 .عدة مرات  وغيرها العبارة ه   وترددت 

 اسييييتعداد  هناليييي  يكيييين ولييييم األخيييييرة، الفتييييرة فييييي الطويييييل الجهييييد  هيييي ا بعييييد  للمقاوميييية إمكانييييية هنيييياء يكيييين لييييم
 .والعط  الجو  من تخور تكاد  والمجموعة اآلن نفسي

 الكاميييييل بالعيييييدد  أعتييييير  هأنييييي  مقاتيييييل أول خطيييييأ وكيييييان ،اآلخييييير تليييييو الواحيييييد  نفسيييييها تسيييييلم المجموعييييية بيييييدأت 
 (.228" )ص للمجموعة

الزنيييييييازين، فيييييييي السيييييييجون المختلفييييييية. وفيييييييي "سيييييييجن المحطييييييية  تيييييييم االعيييييييدام شييييييينقا وسييييييييق الجمييييييييع اليييييييى 
 للمناضل عدنان، ال ي كان قد بقي في عمان، واسندت الثورة له معاقبة الخونة.

عنييييييدما اخيييييي و  ميييييين زنزانتييييييه فجييييييرا لتنفييييييي  حكييييييم االعييييييدام، صييييييار كييييييل المعتقلييييييين يصييييييرخون، ويقرعييييييون 
نييييييية، ثييييييم تحييييييّول القيييييير  الييييييى "تنغيمييييييات لنشيييييييد الثييييييورة اليييييي ي االبييييييواب بقبضيييييياتهم وبمييييييا لييييييديهم ميييييين ادوات معد 

 صاروا يرددونه معا بصوت عال على انغام قرعاتهم البواب الزنازين مرددين:

 والمكيبحيل المضييحع بالشعب  آمنت  أخي يا أنا 

 منجيل األجيال بعدنا لتحمل رشاسي، وحملت 
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 (.232" )ص ييؤجيل ال حق والديين دماؤنا،  علي ديين

 الغضييييييب  لكيييييين المدوييييييية، األصييييييوات  إلسييييييكات  الغيييييير  وباقتحييييييام ،عييييييدنان بمييييييوت  اللح ييييييات  تليييييي  انتهييييييت 
 فييييييي فردييييييية زنييييييازين إلييييييى "المشيييييياغبين" بتوزيييييييع المعركيييييية هيييييي   وانتهييييييت  ،الكثيييييييرين دميييييياء سييييييالت  :عارميييييياً  كييييييان
 ..البالد  السجون المنتشرة في من مختلفة مواقع

 

مشيييياهد ميييين حييييياة جييييواد، الشخصييييية الرئيسيييية فييييي الرواييييية، مشيييياهد يبييييدأ محمييييود عيسييييى روايتييييه بوصييييف 
ميييييين طفولتييييييه وصييييييبا  فييييييي مخيييييييم الجليييييييل الواقييييييع فييييييي منطقيييييية بقييييييا  لبنييييييان، حيييييييث يقيييييييم بضييييييعة آآل  ميييييين 
الالجئييييييين الفلسييييييطينيين فييييييي خيييييييم الخييييييي  التييييييي اسييييييتبدلت بعييييييد سيييييينوات طويليييييية بنصييييييف حييييييائت يفصييييييل بييييييين 

ي زميييييالء  مييييين ظيييييرو  الفاقييييية والعيييييوز الييييي ي يجعليييييه وهيييييو ليييييم العيييييائالت.  وجيييييواد يعييييياني ميييييع أسيييييرته كميييييا بييييياق
يتجيييييياوز الثالثيييييية عشيييييير ميييييين العميييييير يضييييييطر للعمييييييل باسييييييتمرار ليحصييييييل علييييييى نقييييييود قليليييييية لمسيييييياعدة أسييييييرته، 
فواليييييد  طيييييرد مييييين عمليييييه فيييييي ورشييييية البنييييياء، بعيييييد أن ليييييم يعيييييد ظهييييير  يحتميييييل نقيييييل البييييياطون. ويتنقيييييل جيييييواد مييييين 

ة وسييياعات عميييل، يمكنيييه مييين متابعييية دراسيييته، فهيييو متفيييوم فيييي عميييل إليييى عميييل لعليييه يجيييد عمييياًل أقيييل صيييعوب
الدراسيييية وعالماتييييه ممتييييازة. تنقييييل ميييين العمييييل فييييي أكييييياس الييييورم وبيعهييييا، ثييييم فييييي تصييييريم البصييييل، وبعييييد ذليييي  
العميييل فيييي مقهييييى، وحتيييى فيييي ورشيييية للبنييياء لعلييييه يحصيييل عليييى ليييييرات أكثييير، كييييان قيييد سيييمع أنهييييا ربميييا تصييييل 

االسيييتمرار فييييي هييي ا العمييييل الشيييام مييييع متابعييية الدراسيييية. كيييل هيييي ا ترافقييييه  لييييرات، ولكنييييه ليييم يييييتمكن إليييى سييييتة
 شتائم أصحاب العمل : "لي  طولت يا ابن القحبة"... مع الضرب واالهانة.

بقييييي المخيييييم لفتييييرة طويليييية بمعييييزل عيييين التييييأثر المباشيييير بالتيييييارات السياسييييية السييييائدة فييييي أعقيييياب الهجييييرة، 
وبعضييييهم بييييالحزب السييييوري القييييومي االجتميييياعي. لقييييد دفعييييت الهجييييرة  ماعييييدا قليييية قليليييية تييييأثرت بالمييييد الناصييييري 

أهييييالي هييييي ا المخييييييم إليييييى التقوقيييييع عليييييى أنفسيييييهم ...رغييييم محييييياوالت األحيييييزاب االتصيييييال بيييييالمتعلمين مييييين أهيييييالي 
 المخيم بغية تن يمهم في أحزابهم..لكن ه   األحزاب بقيت بدون تأثير فعال بين الناس.....

ى أن تيييييم تأسيييييي  من مييييية التحريييييير الفلسيييييطينية، فبيييييدأت الحركييييية أكثييييير ظييييل الوضيييييع عليييييى هييييي ا الحيييييال إلييييي 
نشيييييياطًا فييييييي المخيييييييم، وشييييييرعت مجموعيييييية ميييييين الشييييييباب بتوزيييييييع منشييييييورات سييييييرية للتحييييييريض علييييييى التحييييييرء 
وأحيانييييًا الت ييييياهر فييييي مناسيييييبات وطنيييييية........في تليييي  الفتيييييرة بييييدأت طالئيييييع الكفييييياح المسييييلت بالتواجيييييد بشيييييكل 

 سري في المخيم.....

لتزييييييد األوار أوارًا....فتنطليييييق الم يييييياهرات .. وتحيييييدم االشيييييتباكات بييييييين  67ا وقعيييييت حيييييرب سيييييينة وعنيييييدم
 شباب المخيم والسلطة، وبدأ الضرب و طالم النار واالعتقال والمالحقة.....

 " تن يم م اهرة يا كلب،. ويبدأ الضرب والشتم لجواد وزميله...
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بالعيت..ادخلييييييييوا ..شييييييييوارب الكبييييييييار فيكييييييييو "" أدخلييييييييوا للمرحييييييييا ، لييييييييم يعييييييييد ينقصيييييييينا إال أنييييييييتم يييييييييا  -
 دسناها..ناقص زباين زيكوا...خشوا"....

وقييييييد أدت مثييييييل هيييييي   الحييييييوادم إلييييييى الضييييييرب حتييييييى تنييييييتفخ األرجييييييل، ويصييييييبت صييييييبي اليتجيييييياوز الربعيييييية 
عشييييير مييييين العمييييير قعييييييد الفيييييراش عييييياجزًا عييييين الحركييييية بسيييييبب ضيييييربة قويييييية عليييييى عميييييود  الفقيييييري، ثيييييم يتيييييوفى 

 سليم زميل جواد......  

 

 ثم فجأة يأتي ذل  القر  على الباب آخر الليل:

 مين، نعم تفضل الباب مفتوح، يدخلون، من غيرهم يأتي في ه ا الوقت من الليل.  -

 لماذا الضوء ما زال منارًا في ه ا اللح ة المتأخرة من الليل  سأل أحد حراس الليل.  -

 أنا طالب واستعد المتحاناتي وأكتب بعض..أفكاري.  -

أفكييييييار ميييييياذا تكتييييييب " قالهييييييا أحييييييدهم واالسييييييتهزاء بيييييياد علييييييى محيا ....وتييييييابع  هييييييىء.. هييييييىء..رف "   -
زمييين، أصيييبحت تفكييير ييييا خرا..وأنيييت فييييي هييي   السييين المبكيييرة، قيييل لنيييا مييييع مييين وزعيييت هييي ا البييييان التحريضييييي 

 ضدنا  .....

  أنا لم أغادر الغرفة من  عدت من المدرسة. -

 أعتر  بالحسنى أفضل ل .  -

  إني...رف -

لييييم يييييتت لجييييواد إنهيييياء العبييييارة، عنييييدما انهييييال عليييييه الرجييييل الثيييياني باللكمييييات المتواصييييلةعلى وجهييييه، حتييييى 
أفقدتيييييه توازنييييييه، فييييييارتمى علييييييى األر ، وتيييييابع الحييييييارس ركلييييييه بكلتييييييا قدميييييييه حتيييييى شييييييعر جييييييواد بالييييييدوار وهييييييو 

 صاحب الجسم الضعيف أصاًل. ولم يتوقف األمر عند ه ا الحد ....... 

 ا كاد جواد ينتهي من الدراسة الثانوية، حتى قرر بنفسه " غدًا يجدب أن أغادر" ... م

أخييييرج ثيابييييه، ولييييب  قميصييييين وكنييييزة وجاكيييييت بييييالرغم ميييين حييييرارة الطقيييي ، وقييييال لوالدتييييه أنييييه ذاهييييب إلييييى 
 بيروت للتسجيل في الجامعة..وخرج ...

................... 

 " وصلنا يا شباب انزلوا" .  -
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عينيييييا جيييييواد بالكوفيييييية المرقطييييية والكالشييييينكو  وأصيييييبت ييييييرى فيييييي الواقيييييع ميييييا كيييييان ممنوعيييييًا  أخييييييرًا اكتحليييييت 
ميييين رؤيتييييه علييييى صييييفحات الجرائييييد فييييي مخيمييييات السييييجون فييييي لبنييييان، أحيييي  جييييواد ألول مييييرة بييييأن لييييه قاميييية 
أطييييول ممييييا كانييييت لييييه سييييابقًا، رأسييييه بييييدأ يرتفييييع أكثيييير وهييييو ين يييير إلييييى تليييي  الوجييييو  السييييمر التييييي يميييير بجوارهييييا 

 إلييييى مقيييير القيييييادة، خيييييم وبركسييييات وحركييييات سييييريعة هنييييا وهنيييياء. " تنييييام الليليييية فييييي تليييي  الخيميييية وبعييييد وصييييوالً 
يييييومين سييييت هب إلييييى الالذقييييية، الييييدورة تبييييدأ األسييييبو  المقبييييل.." حاضيييير" قالهييييا جييييواد بيييينف  اللهجيييية العسييييكرية 

خرجييييون ميييين غرفيييية وكأنييييه ابيييين الكييييار ميييين سيييينوات طويليييية، بعييييد أن وقييييف وقفيييية عسييييكرية مقلييييدًا ميييين يييييدخلون وب
 القيادة. 

 

 "جواد ...انت جهز نفس  لل هاب إإلى الالذقية". -

 " أنا جاهز حضرة المدرب". -

" ال ليييييي  حضيييييرة  بيييييل أ ، ليييييي  عنيييييدنا حضيييييرات وأسيييييياد هنيييييا" أجابيييييه الميييييدرب بلهجييييية ودودة وهيييييو  -
تسييييقت يعيييير  ذليييي  اليييينمت ميييين المجتمعييييات التييييي ال تفييييرز إال عالقييييات العبييييد برئيسييييه، فييييي الثييييورة فقييييت 

 وتزول ه   الحواجز.

 

فيييييي معسيييييكر التيييييدريب كيييييان عليييييى جيييييواد أن يختييييييار إسيييييمًا حركييييييًا، فاختيييييار أن يكيييييون اسيييييمه الفسييييييفوري، 
وهييييو إسييييم الفييييدائي اليييي ي فجيييير نفسييييه ليعيييييق تقييييدم الييييدبابات االسييييرائلية فييييي معركيييية الكراميييية قبييييل بضييييعة أشييييهر 

سييييييرائلية التييييييي اجتاحييييييت مدينيييييية الكراميييييية ، والتييييييي حقييييييق فيهييييييا الفييييييدائيين نصييييييرًا علييييييى القييييييوات اال21/3/1968
 حيث قواعد الفدائيين الفلسطينيين.

وقييييييف الفسييييييفوري يصييييييافت زمييييييالء  فييييييي السييييييرية فييييييردًا فردًا..وهييييييو يشييييييعر بنشييييييوة اللح يييييية و يرقييييييب هيييييي   
 المجموعة القادمة من الكويت وتل  من األردن، وهاذان شابان فلسطينيان قدما من فرنسا، و...و...

 

ب..ومضيييييى عليييييى ذات النحيييييو مييييين الصيييييعوبة كميييييائن وصيييييحو مبكييييير وغيييييارات عيييييدو بيييييدأ التيييييدريب الصع
 مفاجئة في عز النوم..ثم يتبين أنها وهمية  .....وركض لمسافات طويلة تهد الحيل....وذات يوم...

 

 _ " فسفوري مطلوب إلى قائد المعسكر"..
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  الييييدبابات، نهييييض بسييييرعة ميييين الييييدائرة المجتمعيييية حييييول المييييدرب وهييييو يشييييرح لهييييم خصييييائص سييييالح قيييياذ 
ال آر بيييييي جيييييي، ركيييييض إليييييى غرفييييية قائيييييد المعسيييييكر  وكييييياد أن يتوقيييييف عليييييى رجيييييل واحيييييدة وهيييييو ييييييرى واليييييد  

 وعمه وقائد المعسكر ين رون إليه.

 (50وص  49) هنا يدخل مشهد لقاء جواد مع أبيه وعمه في غرفة قائد المعسكر...ص 

عييييية وغيييييير المتوقعييييية، حتيييييى انتهييييييى تيييييابع جيييييواد التيييييدريب فيييييي المعسيييييكر متحيييييديًا كيييييل الصيييييعوبات المتوق 
التيييييدريب وكيييييان مييييين المتفيييييوقين بيييييين مجموعييييية المتيييييدربين، وانطلقيييييت المجموعيييييات لاللتحيييييام بقواعيييييد المقييييياتلين 

 في أغوار شرقي األردن...

 

تعييييييانق الجميييييييع وهييييييم يسييييييتقبلون المجموعيييييية الجديييييييدة ويقييييييدمون لهييييييم الشيييييياي فييييييي إحييييييدى الغيييييير  التيييييييي 
ن سيييييييقف، ممزقييييييية بالشييييييي ايا ميييييين كيييييييل جانب..وابتيييييييدأت حفلييييييية تعرضييييييت للقصيييييييف المباشييييييير، باصيييييييبحت بييييييدو 

 (60وحتى نهاية الفقرة األولى من ص  55التعار ..) يستمر المشهد بقية ص 

 ) عمر زميل الفسفوري يتحدم عن تجربة عملية مر بها...:  

أتعيييييير  يييييييا صييييييديقي لقييييييد سييييييبق أن شيييييياركت بييييييدوريتين وقبييييييل أسييييييبو  بالضييييييبت كنييييييت قييييييد عييييييدت ميييييين  -
 ( 75وحتى نهاية الفقرة الثانية من ص  74و 73ورة...يستمر المشهد ص عملية في الباق

وحتييييى  120) بعييييد ذليييي  وصييييف لمشييييهد العييييودة ميييين إحييييدى العمليييييات، يبييييدأ ميييين الفقييييرة األخيييييرة ميييين ص 
 (123نهاية الفقرة األولى في ص 

) شييييييارء الفسييييييفوري ) جييييييواد ( فييييييي عييييييدد ميييييين العمليييييييات وتميييييييز بييييييالجرأة رغييييييم تجربتييييييه الغضيييييية....حتى 
 بدأت معركة أيلول بين الجي  األردني والفدائيين الفلسطينيين.......(

انتهيييت المعييييارء فييييي عمييييان علييييى ميييا انتهييييت إليييييه ميييين وقييييف القتيييال واالتفييييام علييييى تنفييييي  اتفييييام القيييياهرة . 
وصيييييلت اللجنييييية العربيييييية، ووصيييييلت معهيييييا بييييي ور التراجعيييييات، فتحيييييوا لقيييييوات الثيييييورة طرييييييق إربيييييد عجليييييون بعيييييد 

 كان يرافق ذل  من حواجز فردية وأحيانًا رسمية " كلما دم الكوز بالجرة ". جهد جهيد مع ما

كييييان لهيييي   الهدنيييية حسيييينة جيييييدة وهييييي تمكييييين قييييوات الثييييورة ميييين إدخييييال الكثييييير ميييين المسييييتازمات العسييييكرية 
والتموينيييييية خصوصيييييًا بعيييييد زييييييارة أبيييييو فتحيييييي قائيييييد القطيييييا  ليييييى دمشيييييق. وفيييييي تلييييي  األثنييييياء أيضيييييًا اسيييييتطاعت 

 تجمع شتاتها وأعدت العدة الستعادة مواقعها المفقودة نتيجة حرب أيلول.السلطة أن 

) وبييييالرغم ميييين المقاوميييية الباسييييلة التييييي قادهييييا المناضييييل أبييييو علييييي إييييياد فييييي أحييييراش جييييرش وعجلييييون، إال 
أن المعركييييية بيييييدأت تسيييييير لصيييييالت الجيييييي  األردنيييييي الييييي ي يقاتيييييل عليييييى أرضيييييه، فمهميييييا كانيييييت درايييييية المقييييياتلين 
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 عركة غير متكافئة وشجاعتهم فالم

 يصف محمود عيسى منها المشهد التالي ...( 

انتشيييييير قسييييييم ميييييين القييييييوات علييييييى السييييييفوح المجيييييياورة ومضييييييى الفسييييييفوري يحييييييدم يييييييون  وكأنييييييه الحييييييديث 
 األخير : 

 يا أ  يون  أت كر في ه   اللح ات تشي  يفارا وهو محاصر..... -

وانت يييييير بداييييييية الهجييييييوم األخييييييير علييييييى الييييييوادي وضييييييع الفسييييييفوري مخازنييييييه األربعيييييية المملييييييوءة بالرصيييييياص 
عنييييدما ينتهييييي القصييييف المييييدفعي ...كييييل شيييييء كييييان واردًا مييييا عييييدا االستسييييالم...." يييييا عييييدو الشييييم  لكيييين ليييين 
أسييييياوم ...وآلخييييير نيييييبض فيييييي عروقيييييي سأقاوم...سيييييأقاوم..رددها ييييييون  ميييييرتين وعينيييييا  تحيييييدقان فيييييي المميييييرات 

 التي كان ينت ر قدوم الجي  منها ....

 ت االمجموعة الوصول لموقع أبو علي إياد، ولما لم تتمكن استقر رأيهم: () حاول

أن تتييييوز  القييييوة المتبقييييية إلييييى مجموعييييات، يقييييود كييييل منهييييا أحييييد المقيييياتلين اليييي ين يعرفييييون المنطقيييية، ميييين  
يسييييتطيع أن يصييييل إلييييى سييييوريا مييييع مجموعتييييه فليييييكن، وميييين يسييييتطيع أن يبقييييى فييييي األردن حتييييى وقييييت الحييييق 

رحييييى فلييييم يكيييين لهييييم خيييييار إال أن يسييييلموا أنفسييييهم، وهيييي ا ينطبييييق علييييى الجييييزء اليييي ي ال يسييييتطيع فليييييكن، أمييييا الج
 السير مطلقًا ....

) كيييييييان الفسيييييييفوري يقيييييييود أحيييييييدى اليييييييدوريات المنسيييييييحبة إليييييييى سيييييييوريا ...تيييييييابعوا مسييييييييرهم بعيييييييد أن علميييييييوا 
ل يعيييير  تليييي  المنطقيييية باستشييييهاد قائييييد القييييوات الفدائييييية أبييييو علييييي إياد..كانييييت السيييياعات ثقيليييية ولييييم يكيييين الييييدلي

معرفييييييية جيدة...وعنيييييييدما صيييييييادفوا الشييييييياب محميييييييد وكيييييييان سيييييييابقًا التحيييييييق بالفيييييييدائيين وشيييييييارء فيييييييي عيييييييدد مييييييين 
اليييييدوريات، إال أنيييييه تيييييرء العميييييل معهيييييم وعييييياد لعمليييييه السيييييابق فيييييي الزراعييييية،  أعطيييييا  الفسيييييفوري عشيييييرة دنيييييانير 

 : لكي يشتري بها طعامًا للمجموعة، ...بعد قليل فوجئت المجموعة بصوت 

" سييييلموا أنفسييييكم "،  تييييرددت هيييي   العبيييييارة وغيرهييييا مييييرات عييييدة...لم يكييييين هناليييي  مجييييال والمجموعيييية تكييييياد 
 تخور من الجو  والعط  والتعب ... 

بقييييي الفسييييفوري ) جييييواد ( فييييي االعتقييييال عييييدة أشييييهر، رحيييييل بعييييدها إلييييى سييييوريا، وميييين هنيييياء توجييييه إليييييى 
تغيييييير هنييييياء ميييييع انتشيييييار العميييييل الفيييييدائي فيييييي المخييييييم الييييي ي جييييياء منيييييه،  ولكييييين األوضيييييا  كانيييييت قيييييد بيييييدأت ت

 (. 1971المخيمات الفلسطينية ... مع استقرار قوات من مة التحرير الفلسطينية في لبنان في عام 
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 تعليق خديجه حباشنه 

 الجليلمخيم في مشاهد من حياة جواد، الشخصية الرئيسة في الرواية، مشاهد من طفولته وصبا  بوصف محمود عيسى روايته  يبدأ
في خيم الخي  التي استبدلت بعد سنوات طويلة حيث يقيم بضعة آآل  من الالجئين الفلسطينيين ، الواقع في منطقة بقا  لبنان

ظرو  الفاقة والعوز ال ي يجعله وهو لم يتجاوز   من مع أسرته كما باقي زمالء يعاني جواد و  بنصف حائت يفصل بين العائالت. 
بعد رشة البناء، طرد من عمله في و ساعدة أسرته، فوالد  ليحصل على نقود قليلة لمللعمل باستمرار  يضطر العمر الثالثة عشر من

ه من متابعة يمكنعمل إلى عمل لعله يجد عماًل أقل صعوبة وساعات عمل،   جواد منويتنقل  لم يعد ظهر  يحتمل نقل الباطون.أن 
العمل في أكياس الورم وبيعها، ثم في تصريم البصل، وبعد ذل   عالماته ممتازة. تنقل من العملدراسته، فهو متفوم في الدراسة و 

ليرات، ولكنه لم يتمكن  ان قد سمع أنها ربما تصل إلى ستةوحتى في ورشة للبناء لعله يحصل على ليرات أكثر، كفي مقهى، 
مع   "لي  طولت يا ابن القحبة"...: شتائم أصحاب العمل   شام مع متابعة الدراسة. كل ه ا ترافقهرار في ه ا العمل الاالستم

 الضرب واالهانة.

طويلة بمعزل عن التأثر المباشر بالتيارات السياسية السائدة في أعقاب الهجرة، ماعدا قلة قليلة تأثرت بالمد بقي المخيم لفترة 
الناصري وبعضهم بالحزب السوري القومي االجتماعي. لقد دفعت الهجرة أهالي ه ا المخيم إلى التقوقع على أنفسهم ...رغم  

المخيم بغية تن يمهم في أحزابهم..لكن ه   األحزاب بقيت بدون تأثير فعال بين محاوالت األحزاب االتصال بالمتعلمين من أهالي 
 الناس..... 

الوضع على ه ا الحال إلى أن تم تأسي  من مة التحرير الفلسطينية، فبدأت الحركة أكثر نشاطًا في المخيم، وشرعت مجموعة ظل 
...في تل  الفترة بدأت طالئع الت اهر في مناسبات وطنية.....من الشباب بتوزيع منشورات سرية للتحريض على التحرء وأحيانًا  

 الكفاح المسلت بالتواجد بشكل سري في المخيم..... 

والسلطة، وبدأ  طلق الم اهرات .. وتحدم االشتباكات بين شباب المخيم لتزيد األوار أوارًا....فتن  67سنة  وعندما وقعت حرب
 .... الضرب و طالم النار واالعتقال والمالحقة.

 شتم لجواد وزميله... الضرب و . ويبدأ التن يم م اهرة يا كلب،" 

"" أدخلوا للمرحا ، لم يعد ينقصنا إال أنتم يا بالعيت..ادخلوا ..شوارب الكبار فيكو دسناها..ناقص زباين  -
 زيكوا...خشوا".... 

عاجزًا  صبي اليتجاوز الربعة عشر من العمر قعيد الفراش ويصبت تنتفخ األرجل،  ىوقد أدت مثل ه   الحوادم إلى الضرب حت
 ...  ...زميل جواديتوفى سليم ثم بسبب ضربة قوية على عمود  الفقري، عن الحركة 

 

 يأتي ذل  القر  على الباب آخر الليل: ثم فجأة 

 مين، نعم تفضل الباب مفتوح، يدخلون، من غيرهم يأتي في ه ا الوقت من الليل.   -
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 ضوء ما زال منارًا في ه ا اللح ة المتأخرة من الليل  سأل أحد حراس الليل.  لماذا ال -

 أنا طالب واستعد المتحاناتي وأكتب بعض..أفكاري.  -

" أفكار ماذا تكتب " قالها أحدهم واالستهزاء باد على محيا ....وتابع  هىء.. هىء..رف زمن، أصبحت تفكر يا خرا..وأنت في    -
 ، قل لنا مع من وزعت ه ا البيان التحريضي ضدنا  ..... ه   السن المبكرة

  أنا لم أغادر الغرفة من  عدت من المدرسة.  -

 أعتر  بالحسنى أفضل ل .   -

 رف إني...  -

لم يتت لجواد إنهاء العبارة، عندما انهال عليه الرجل الثاني باللكمات المتواصلةعلى وجهه، حتى أفقدته توازنه، فارتمى على  
 ، وتابع الحارس ركله بكلتا قدميه حتى شعر جواد بالدوار وهو صاحب الجسم الضعيف أصاًل. ولم يتوقف األمر عند ه ا  األر 

   الحد .......

 رر بنفسه " غدًا يجدب أن أغادر"  ... ما كاد جواد ينتهي من الدراسة الثانوية، حتى ق 

حرارة الطق ، وقال لوالدته أنه ذاهب إلى بيروت للتسجيل في  ثيابه، ولب  قميصين وكنزة وجاكيت بالرغم من أخرج 
 الجامعة..وخرج ... 

 ................... 

 " وصلنا يا شباب انزلوا" .   -

أخيرًا اكتحلت عينا جواد بالكوفية المرقطة والكالشنكو  وأصبت يرى في الواقع ما كان ممنوعًا من رؤيته على صفحات الجرائد في 
وهو ين ر إلى تل   السجون في لبنان، أح  جواد ألول مرة بأن له قامة أطول مما كانت له سابقًا، رأسه بدأ يرتفع أكثرمخيمات 

الوجو  السمر التي يمر بجوارها وصواًل إلى مقر القيادة، خيم وبركسات وحركات سريعة هنا وهناء. " تنام الليلة في تل  الخيمة  
، الدورة تبدأ األسبو  المقبل.." حاضر" قالها جواد بنف  اللهجة العسكرية وكأنه ابن الكار من  وبعد يومين ست هب إلى الالذقية 

 سنوات طويلة، بعد أن وقف وقفة عسكرية مقلدًا من يدخلون وبخرجون من غرفة القيادة.  

 

 ". "جواد ...انت جهز نفس  لل هاب إإلى الالذقية -

 " أنا جاهز حضرة المدرب". -

" ال لي  حضرة  بل أ ، لي  عندنا حضرات وأسياد هنا" أجابه المدرب بلهجة ودودة وهو يعر  ذل  النمت من   -
 وتزول ه   الحواجز. المجتمعات التي ال تفرز إال عالقات العبد برئيسه، في الثورة فقت تسقت 
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الفسفوري، وهو إسم الفدائي ال ي فجر نفسه    في معسكر التدريب كان على جواد أن يختار إسمًا حركيًا، فاختار أن يكون اسمه
، والتي حقق فيها الفدائيين نصرًا على القوات 1968/ 21/3قبل بضعة أشهر  ليعيق تقدم الدبابات االسرائلية في معركة الكرامة

 ن الفلسطينيين.يئيث قواعد الفدااالسرائلية التي اجتاحت مدينة الكرامة حي

القادمة من الكويت وتل  من  يرقب ه   المجموعة فردًا..وهو يشعر بنشوة اللح ة و لسرية فردًا وقف الفسفوري يصافت زمالء  في ا
 و... ذان شابان فلسطينيان قدما من فرنسا، و...األردن، وها 

 

الصعب..ومضى على ذات النحو من الصعوبة كمائن وصحو مبكر وغارات عدو مفاجئة في عز النوم..ثم يتبين أنها بدأ التدريب 
 وركض لمسافات طويلة تهد الحيل....وذات يوم... ية  .....وهم

 

 _ " فسفوري مطلوب إلى قائد المعسكر"..

نهض بسرعة من الدائرة المجتمعة حول المدرب وهو يشرح لهم خصائص سالح قاذ  الدبابات، ال آر بي جي، ركض إلى غرفة  
 والد  وعمه وقائد المعسكر ين رون إليه. قائد المعسكر  وكاد أن يتوقف على رجل واحدة وهو يرى  

 ( 50وص  49غرفة قائد المعسكر...ص  يدخل مشهد لقاء جواد مع أبيه وعمه فيهنا ) 

كل الصعوبات المتوقعة وغير المتوقعة، حتى انتهى التدريب وكان من المتفوقين بين  ع جواد التدريب في المعسكر متحدياً تاب 
 مقاتلين في أغوار شرقي األردن... موعات لاللتحام بقواعد المجموعة المتدربين، وانطلقت المج

 

تعانق الجميع وهم يستقبلون المجموعة الجديدة ويقدمون لهم الشاي في إحدى الغر  التي تعرضت للقصف المباشر، باصبحت 
وحتى نهاية الفقرة األولى من   55بدون سقف، ممزقة بالش ايا من كل جانب..وابتدأت حفلة التعار ..) يستمر المشهد بقية ص 

 ( 60ص 

 :  م عن تجربة عملية مر بها...) عمر زميل الفسفوري يتحد 

أتعر  يا صديقي لقد سبق أن شاركت بدوريتين وقبل أسبو  بالضبت كنت قد عدت من عملية في الباقورة...يستمر  -
 (  75وحتى نهاية الفقرة الثانية من ص 74و 73المشهد ص

 ( 123وحتى نهاية الفقرة األولى في ص  120مشهد العودة من إحدى العمليات، يبدأ من الفقرة األخيرة من ص ل  بعد ذل  وصف )
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ي شارء الفسفوري ) جواد ( في عدد من العمليات وتميز بالجرأة رغم تجربته الغضة....حتى بدأت معركة أيلول بين الجي  األردن) 
 .( .والفدائيين الفلسطينيين.....

على ما انتهت إليه من وقف القتال واالتفام على تنفي  اتفام القاهرة . وصلت اللجنة العربية، ووصلت   انتهت المعارء في عمان
معها ب ور التراجعات، فتحوا لقوات الثورة طريق إربد عجلون بعد جهد جهيد مع ما كان يرافق ذل  من حواجز فردية وأحيانًا رسمية 

 لجرة "." كلما دم الكوز با

والتموينية خصوصًا بعد زيارة أبو كان له   الهدنة حسنة جيدة وهي تمكين قوات الثورة من إدخال الكثير من المستازمات العسكرية 
فتحي قائد القطا  لى دمشق. وفي تل  األثناء أيضًا استطاعت السلطة أن تجمع شتاتها وأعدت العدة الستعادة مواقعها المفقودة 

 ول.نتيجة حرب أيل

إال أن المعركة بدأت تسير لصالت  ) وبالرغم من المقاومة الباسلة التي قادها المناضل أبو علي إياد في أحراش جرش وعجلون، 
   أرضه، فمهما كانت دراية المقاتلين وشجاعتهم فالمعركة غير متكافئة  على الجي  األردني ال ي يقاتل

 التالي ...(  يصف محمود عيسى منها المشهد 

 انتشر قسم من القوات على السفوح المجاورة ومضى الفسفوري يحدم يون  وكأنه الحديث األخير : 

 وهو محاصر..... يا أ  يون  أت كر في ه   اللح ات تشي  يفارا -

الهجوم األخير على الوادي عندما ينتهي القصف المدفعي    وضع الفسفوري مخازنه األربعة المملوءة بالرصاص وانت ر بداية
...وآلخر نبض في عروقي  ...كل شيء كان واردًا ما عدا االستسالم...." يا عدو الشم  لكن لن أساوم 

 سأقاوم...سأقاوم..رددها يون  مرتين وعينا  تحدقان في الممرات التي كان ينت ر قدوم الجي  منها .... 

 : (استقر رأيهمولما لم تتمكن بو علي إياد، لوصول لموقع أا  حاولت االمجموعة) 

أحد المقاتلين ال ين يعرفون المنطقة، من يستطيع أن يصل إلى سوريا  أن تتوز  القوة المتبقية إلى مجموعات، يقود كل منها  
يكن لهم خيار إال أن يسلموا  مع مجموعته فليكن، ومن يستطيع أن يبقى في األردن حتى وقت الحق فليكن، أما الجرحى فلم 

 أنفسهم، وه ا ينطبق على الجزء ال ي ال يستطيع السير مطلقًا ....

أحدى الدوريات المنسحبة إلى سوريا ...تابعوا مسيرهم بعد أن علموا باستشهاد قائد القوات الفدائية أبو  يقود كان الفسفوري ) 
ل  المنطقة معرفة جيدة...وعندما صادفوا الشاب محمد وكان سابقًا كانت الساعات ثقيلة ولم يكن الدليل يعر  تعلي إياد..

التحق بالفدائيين وشارء في عدد من الدوريات، إال أنه ترء العمل معهم وعاد لعمله السابق في الزراعة،  أعطا  الفسفوري 
 عشرة دنانير لكي يشتري بها طعامًا للمجموعة، ...بعد قليل فوجئت المجموعة بصوت :  

والمجموعة تكاد تخور من الجو  والعط   ترددت ه   العبارة وغيرها مرات عدة...لم يكن هنال  مجال  وا أنفسكم "، " سلم
 والتعب ...  
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ولكن   ، توجه إلى المخيم ال ي جاء منهومن هناء بقي الفسفوري ) جواد ( في االعتقال عدة أشهر، رحل بعدها إلى سوريا، 
مع استقرار قوات من مة التحرير  مع انتشار العمل الفدائي في المخيمات الفلسطينية ...ء هنااألوضا  كانت قد بدأت تتغير 
 (.  1971الفلسطينية في لبنان في عام  

 

 

 

 


