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 اإلهداء

 

 

 غير ذلك فهو ليس بوطن  كانإن الوطن أنثى، 

 

 الث..ثلا ثانل ا ىلإ ...يناطو أ ىلإ

 نايا  زهرة.. غيداء..

 ست سكناملدينة لي
 
  ،فحسب ا

 وال ذكريات وأرواح
 
 .إنما أم فقط، ا

 دمشق.
 
  ... األم التي أنجبتني وأرضعتني ورحلت باكرا

 .... األم التي مللمت أجزائي واحتضنتنيأمستردام

 
 
 فأعطتني قبلة الحياة مجددا
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جربت ذات مّرة أن أقرأ الغرب بلغة العقل وأن أقرأ الشرق بلغة 

 ،القلب. ثم جربت أن أقرأ الشرق بلغة العقل والغرب بلغة القلب

بحسب لغة القراءة. حينها  عكوسةذاتها لكن مفحصلت على النتائج 

 إنما بلغة القراءة. ،أدركت أن املشكلة ليست بالشرق وال بالغرب
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 :عزيزي القارئ 

ه بين دفتي هذا الكتاب ليس سوى سيناريو مترجم ؤ إن ما ستقر 

 
 
أدواته. ب كل ،بكتابته شركاءوكلنا  ،عن الواقع الذي نعيشه جميعا

، لنبيذوآخر يكتب فصله با من يكتب الفصل الخاص به بالدم مّنا

فصله يكتب  ، أحدناباملوسيقىيكتب آخر هناك من يكتب بالقلم و 

من . هناك يكتب بالدمع وهناك من ،يكتب بالجوع آخر و  ذهببال

أما أنا فقد اخترت أن أكون ، يكتب بالصمت آخر و  ،يكتب بالحنين

 لهذا الواقع إلى كلمات
 
لك كتابة بعض العناوين  وتركت ،مترجما

فلربما ستجد لها ؛ نفس يل احتكار عناوينهاعلى  ؤ لفصول لم أجر 

 أنسب.  عناوينأنت 
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 القسم األول

 

 لمـالح
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 الفصل األول

 األخرية الرصاصة
 
 

قالها ، لكن حظي العاثر جاء بي إلى هنا" ،"لست أنا حيث أنا
 بندقيته قبل أن يلقي

 
بها في الوادي العميق وُيتبعها بحذائه  مخاطبا

الطاعة. لم السمع و  نالخائفيالذي لطاملا قدم له آالف  ،العسكري 
فصاروا ، يرغب بأن يحمل في ذاكرته وجوه من رفضوا السجود

  وجوه ولم يرغب أن يتذكر  ه،ضحايا لرصاصات
 
طاره سلوا بمن قبـ

 من 
 
 بقربه ، العسكرية بدلتهخوفا

 
للحصول على ش يء أو ربما طمعا

 وجبروت العسكر. من سلطة الجندي
 ! ... الرحيل فقط.كل ما أراده الرحيل

 
لكن الرحيل ليس خيارا

 على القتال حتى 
 
هو إنما  ؛النفس األخيرللجندي الذي أقسم مرغما

  ية صعبة املنال.ـأمن
ه 

ّ
 كي يرتب فوض ى السنوات األخيرة علـ

 
يبحر في خياله عميقا

 آخر لكن  ، ما قبل ذلك من حياةيعود ثانية إلى 
 
ال يجرؤ  للحرب أمرا

 على عصيانه أحد.
 ذ"

 
من املدرسة كي يلقي  يهربك املراهق الذي لليتني أعود يوما

، "نظرة خاطفة على حبيبته من الشارع املقابل ملدرسة البنات
 سوى ذلك الطفل الذي يالحق ظل نليتني لم أك" :يتمتم

 
ه ـيوما

  ،تحت الشمس
 
 فلم ي غير  مني أنه أحدظنا

 
. ليت أمي كانت عاقرا

 هذا العالم البائس
 
 ".أعرف يوما

أو رغبة منه في البلوغ، إنما الحرب هي من  لم يكبر مصادفة
 اختارت له هذا املشيب املفاجئ.

يتأمل الضفة الثانية من الحياة قبل أن يرمي بنفسه وراء 
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 يُ  ، الالبندقية
 
 ثالثةوليس من ضفة  ذكر بين الضفتينيجد فرقا

 للنجاة.
 .. الرحيل فقط.. يرغب بأكثر من الرحيل لم

 
لكنه لم يجد ريحا

 ..وتطير لهتحم
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 الفصل الثاني

 مدينة الصمت
 

  املحل وليديغلق 
 
 هذا الربيع ال يكترث لنسائمف ويهرول مسرعا

  هذه املدينة رعايا ،الذي ينتظره
 
فهو لم يخرج ، بفارغ الصبر سنويا

 ،القديمة املدينة زواريب بين الهواء العليليستمتع بل و أليتمش ى 
املتمايلة بعضها على  البيوت العتيقة ئهاتفيّ التي  الضيقة حاراتهاو 

 ،فجأة أو ربما أرهقها التاريخ وكأن أحدها يوشوش اآلخر ،بعض
 . فاتكأ بعضها على بعض

يتحاش ى لربما  ،أقصر الطرق إلى املنزل يقصد على غير عادته، 
 من  املنزل قابل ملركز الشرطة. ليس املرور من الشارع امل

 
أكثر أمانا

 تختزن شيقد جدرانه ، لكن هذه املدينةفي  ارعالش
 
من عوالم  ئا

التي يأوي إليها النسان عادة كلما شعر بالخوف. يتلفت  الطفولة
فيخترق  ،وراءه طوال الطريق خشية أن يقترب منه أحد املخبرين

في هذه حتى الحيطان ف، السمع إلى خوالج نفسهعوامله ويسترق 
 املتحكم النظام ما يعادي هيكن يجول بخاطر لم لها آذان. املدينة 

فسر  في هذا البلد مقيملكنه كما كل 
ُ
بشكل نواياه يخش ى أن ت

. يلقي نظرة خاطفة أو أن تتشابه مع نوايا أحد املارة بجانبه ،مغاير
 لعل على جانبيه

ّ
 طمئن ه يلمح ما يُ ـ

ّ
أن كل  به نفسه ويبدد ذعره، إال

 .خوفبال بقعة الجغرافّية من العالم ملعون ش يء في هذه ال
نادل ، املقاهي، السينمادور  ،الشوارع: هنا مرعب كل ش يء

شرطي ، خادم الكنيسة، مؤذن املسجد ،س الجامعياملدرّ  ،املطعم
بائع ، سائق التاكس ي، أقارب املوظف ،املوظف ،العسكري ، املرور

 ،جارك املسكين، بائع الجرائد، الدخان بجانب إشارة املرور
صاحب الكشك ، صديقك املعارض، املجنون الذي ينام في الحديقة



- 16 - 

القائد األب تماثيل ، من ذوي االحتياجات الخاصة املقابل ملنزلك
املعلقة وسط العاصمة  األخ القائدصورة ، تراقبك في كل مكان

والبكم يقولون نعم لألبد يا سيادة جمعية الصم ": مكتوب بأسفلها
 ".الرئيس

: نفسهل فيأوي  جانبيه ليتأكد أن ال أحد يالحقه، إلى وليد يتلفت
لن ُيعَرف لهم و  ورطوا أنفسهم! ؟مجانينملاذا فعلوا ذلك؟ هل هم "

رى . مكان بعد اآلن
ُ
بالتأكيد سوف ُينسون في تلك السجون التي ال ت

  فيها الشمس
 
ها أنا حر في هذا ، ما هي الحرية التي يريدونها .مطلقا

كل ما أريد وأفعل آ ،أخرج من منزلي ساعة أشاء وأعود كذلك ،البلد
الذي  األجنبيأم ذلك السائح  ؟!ذلك أكثر منماذا يريدون . ما أريد

ما شأنه وشأن  !؟أ مجنون هو. رت املخابرات الكاميرا فوق رأسهكّس 
لو أنه اكتفى بتصوير  .هؤالء الشباب تجمعحتى يصور  هذا البلد
لكان  والحارات الضيقة كما يفعل السياح عادة القديمةالحجارة 
  وليديلحظ  ."أفضل له

 
وجهه  رّ يصف ،خلفه فتتزايد دقات قلبهظال

. تتسارع املتقطعة بالكاد يلتقط أنفاسهو ، قطع بوحه الداخلينوي
 من سيارة و يوزع نظراته في املكان خو  خطواته وترتجف قدماه

 
فا

خاصة  صورةهذه السيارة تخيف الجميع هنا وتحمل  .ستيِشن
هذه  صندوق يبتلع  .في هذا البلد للرعاياللرعب في الوعي الجمعي 

  الصغير ةالسيار 
 
 ككيس بضاعة قديم شخصا

 
بأمر من  مكبال

 املخابرات 
 
ملاذا ُيبرح  يعلم أحدال  في الشارع. بعد أن ُيوَسع ضربا

 
 
مة قياس الكائن ءتم مواتربما كي ؛ الناسأمام الشخص ضربا

أو كي ال يقاوم عملية االعتقال حينما ، البشري مع حجم الصندوق 
 للنجاة

 
 مؤقتا

 
، أو ربما كي يحمد يرى في هذا الصندوق الصغير طوقا

ليس الضرب وحده ما يؤلم  ربهم أنهم ليسوا مكانه. املتلصصون 
أعين املارة  فيتراه الضحية الخذالن الذي . إنما الخذالنالنسان 
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ملنتج يقطع  إعالن سريع باشمئزاز وكأنه تختلس النظر التي 
 أثناء مشاهدة فيلم ممتع.  هماسترخاء
 ويطمئن حينما يرى  وليد يهدأ

 
الذي كان خلفه فد الظل  أنقليال

 آخربعد أن  اختفى
 
صور الشباب ة وليد مخيلتسترجع  .سلك طريقا

قبل أن يعتقلهم األمن. يرتاب في نفسه  محلهفي املظاهرة مقابل 
 ".هم مجانين وليدفعوا ثمن جنونهم ؟أنا دخليما " ويقول:
 يحتاج الحرية التي يطالبون بها إال أن من يولد في ظل  وليد

 
أيضا

 اهيَم مف ثدائهاأيرضع من املستبدة ويترعرع في أحضانها،  األنظمة
 من املطالبة ها فيسري في عروقه الخوف من، للحريةمشوهة 

 
بدال

 :له يقالكأن ا. به
حبات الفواكه  ي يشتر  ةالديمقراطي الدول في  املواطنن إ 

هناك ن سعر علبة الدخان وإثمنها كاملة  مقطعة لعجزه عن دفع
  بسبب الحرية. هناسعرها  خمسة أضعاف

 على أداءحينما كنت أنني أذكر 
 
 معسكر التدريب الجامعي مجبرا

ليك وال حيوان هنت وياه : "في إحدى املرات قال لنا أحد الضباط
 عايش . أنا ابن خالتيبهاد البلد اانخلقتو ربكن انكون  الك احمدو 

نو األمريكي بيشتهي ياكول جبسة كاملة. بيشتروها إ قليبأمريكا 
 . هللا يخليلنا األمن واألمان وسيادة الرئيس." عنابالقطعة ما متل 

 رغبة جامحة في الصالح النظامى بأن لد لنايقال  هذا البلدفي 
من الفراغ األمني يه على لكنه يخش ، املواطن صفة املواطنومنح 

حيث تحدث جريمة كل نصف دقيقة ، بالد الديمقراطيةفي  تاداملع
  يمتلكها النظام هنا.  لتيهناك ال تملك أدوات التحقيق ا ألن الدولة

أن بعلى مسامعنا  يرتل مشايخ السلطة وقسيسيها هذا البلدفي 
ا ا باألمن واألمان في ظل هذالحرية الحقيقية هي تلك التي ننعم به

حمي أدياننا وعاداتنا من املؤامرات التي ي ذيال النظام الحكيم
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ومن أفكار الليبرالية والعلمانية التي تسعى لتفتيت ، تحاك ضدها
ن إ لنا قالة. يدول الديمقراطياملجتمع واألسرة كما حدث في 

لكنه لن  أفضل من تلك التي هناك ديمقراطيةصاغ  النظام
فأي  ؛العمل بها اآلن بسبب الخطر الخارجي املحدق بالبالد ستطيعي

سيصب  ،تغيير يطرأ في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بالوطن
ويخّيل  حكى عن املؤامرة في كل زمان ومكاني في مصلحة األعداء.
 بحقه. لإلنسان أنه شريك  

 
يوشوش لنا أن  بها إذا ما اعترض مطالبا

املشكلة ليست في النظام، إنما فينا، نحن الفئة العامة الجاهلة 
 من الحرية ال 

 
 كبيرا

 
والضالة التي ستؤذي البالد إذا منحت قدرا

   . املتخلفيتناسب ووعيها 
تتنفس  أن، إنما زرغيف الخبفقط ليست بأن الحرية  وليديعرف 

  ،وتطلب ما تريد دون أن ينتظرك الجالد ،بهدوء
 
أو أن تكتب نصا

ترسم لوحة دون أن تكون هذه ، أو دون أن تحسب مقاس الحرف
الحرية وهو يدرك أن أو منفاك األخير.  نفراديةاللوحة زنزانتك اال 

طلب ي ، وأنالعدالة باملالشتري أحدهم ي بأبسط مفاهيمها تعني أال 
، دون هطفالأل كاد يكفي ثمن خبز الذي ال ي، هزيادة على راتباملوظف 

دفع على  الشابُيجبر  أال ، و التعسفي جاب بالسجن أو الطرديُ أن 
  عمل لسنواتفي ،ضريبة الدم

 
كخادم لدى ضباط الجيش  مجانا

أن  الجامعييضطر  أال، و يهينوه ويدفع لهم الرشوة كي ال الفاسدين
  هدرسمل يدفع

 
ف أحدهم بغير كفاءة يُ  أال ، و لشهادته العلميةثمنا

ّ
وظ

 يعمل في املخابرات
 
يتمكن أحدهم من  أال ، و سوى أن له قريبا

 خسر تس هدري كم من سنين عمر تفال  دون إذن قضائيك اعتقال
التجاري الخاص  ُيتاح للتاجر أن يبدأ مشروعهأن ، و وراء الشمس

يتاجر رجال النظام  ، وأال األخ القائدأقارب  دون أن يسرقه أحد
املتحكم بالدخان املهرب ويستقوي عناصره على عجوز يبيع علبتي 
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دخان في الشارع، ليشتري ما يسد به جوعه، فُيعتقل بتهمة زعزعة 
 على مصادرة  االقتصاد الوطني، وأال 

 
يكون النظام املتحكم قادرا

أمالكك، بحجة االستمالك للصالح العام، ويمنحهم ألحد تابعيه 
في بلد يحكمها نظام  االبن السلطة عن األبيرث  فأة لوالئه، وأال مكا

على تحكم حزب واحد في الحياة  البالدينص دستور  أال ، و جمهوري
ومالحقة كل إنسان أو تجمع سياس ي ال يقدم فروض  السياسية

دستور على دين ومذهب رئيس الينص  أال ، و الطاعة للحزب الحاكم
  الجمهورية وأال 

 
 للدولةيحدد توجها

 
ُيفرض على كل مكونات  عقائديا

ُيحكم على أحدهم بالعدام بسبب انتمائه لحركة  أال ، و الناس
من الكالم بلغته  ُيمنع أحدهم ، وأال املتحكم سياسية تعارض النظام

 الثقافةاملتحكم  النظام يسميهالخاصة التي تختلف عما  وثقافته
 على تحريك  األخ القائديكون  ، وأالللبالد القومية

 
لقمع  الجيشقادرا

 التغيير. وأطالب بالصالح الذي ي الشعب
 !الحرية فقط.. ..ةيهو الحر  في هذا البلد الرعيةه تكل ما افتقد

  وليد
 
العسكر كانت تردعه عن  بدالتالحرية لكن  يريدأيضا

 املعتادين، فالعادة دين ، أو أنه اعتاد أن يشتري الدولة باملالطلبها
للمنزل حيث  الخلفية الحديقةإلى ، يتجه البيتإلى صل ي عليها.

أمام املسبح العريض ، يدخن الشيشة يجلس والده مع أزهاره
 عكس وجه السماءتقلبه بلطف أجهزة الفلترة، وياململوء باملاء 

  عودته للبيتسبب والده عن  يسأل .هلنقائ
 
دق وليد يح، فباكرا

وأنك سمعت  البدبفك أزرار قميصه: " ةبالساعة وأصابعه منشغل
كل أصحاب املحالت فأنت سيد السوق. ، في السوق  بما حدث

ينتقل الخبر في هذه املدينة الصامتة  ".بيوتهم وانصرفوا إلىأغلقوا 
 بين الناس، لكن ال أحد يدعي معرفته

 
 بالخبر إن كان فيه ما سريعا

  .املتحكم النظاميخص 
 
 فمنأغلق الناس محالهم حتى ال يروا شيئا
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كما  يسمع، ال يرى وال يتكلم في هذا البلد يجب أال  يعيشيريد أن 
 .

 
 كانت تردد جدتي دائما

ويضع ، بحقيبته الجامعية على األرض يلقي ،البيتعمر إلى  صلي
، هءيخلع حذامفاتيحه على الطاولة املستطيلة بجانب الباب. 

حيث أمه ، عبر غرفة الطعام إلى املطبخ ةالشهيالرائحة فتسوقه 
  .الغداءتشرف على الخادمة التي تعد 

 
"، تقول له أمه: صغيري "أهال

" ال تسأله كي تطمئن على !"كيف كانت جامعتك اليوم أيها الشقي
أحوال ابنها الدراسية، فهي تعلم أن أحوال كل الطالب جيدة في 

 
 
مالية باهظة، لكنها تعيد  الجامعات الخاصة التي تتقاض ى أقساطا

 بابنها الجامعي.  للفخر األم  حاجةهذا السؤال باستمرار لترض ي 
يجيب عمر: "كما كل يوم يا أمي! كما كل يوم. متى يجهز 

 الطعام؟ أنا ميت من الجوع."
مالبسك واجلس  صعد لغرفتك، بدلساعة على األكثر. ا ربع"

 في الصالة ريثما يجهز الطعام." 
 
 قليال

 مع لألعلىحيل لي على الصعود "ال 
 
 والدي. سأجلس خارجا

  "ووليد.
في الواجهة الزجاجية العاكسة الكهربائي الباب زر عمر  يضغط

. الحديقة ليفتح ببطءالتي تفصل الصالة الخارجية عن للرؤية 
صحن الفواكه من  عنبيجلس بجانب والده، يلتقط حبات 

: ه بأسئلته الفضوليةاأخ يواجه، يلتهمها بنهم، على الطاولة املستدير 
 "، خير إن شاء هللا؟ةمغلق تاملحال  كل مررت بالسوق فوجدت"

" يجيب ألم تكن في الجامعة؟، لسوق وما الذي أتى بك إلى ا"
  وليد. 

 فلم أجد أحد ألعرف ماذا جرى ، كعادتي، ساقني الفضول  -
 
، ا

 كمل حديثه:ييضع حبتي عنب في فمه و 
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حياتي التي أرى فيها سوق املدينة القديمة إنها املرة األولى في  -
 على عروشه."

 
 خاويا
داء، يتسابق وليد وعمر إلى الداخل، ويحاول عمر لغتنادي األم ل -

أخاه على العشب كي يسبقه. يضع األب الشيشة  يعرقلالشقي أن 
 لولديه الشقيين.

 
، ويدخل مبتسما

 
لى الطاولة إ وليديجلس  جانبا

يتجول يمسك عمر بصحنه و  وعمر بمواجهة والدته. ،بمواجهة والده
 أخيه مباشرةى لإالنظر  يتحاش ىاملتنوعة بعينيه بين أطباق الطعام 

 وي
 
 "؟اليوم في السوق  ى ما الذي جر ! وليديا لم تقل لي ": عيد متسائال

، خابراتمشهد الشر املنبعث من أعين عناصر املثانية  وليدل تراءىي
ن في و املبرح الذي تعرض له املتظاهر والضرب  العص ي الحديدية

 على عقب في  الشارع قبل
 
سيارات صناديق أن يتم احتجازهم رأسا

اهتم بدروسك  !ء  يلم يحدث ش ": ه املعتادببرود ، ويجيبنالستيش
 ".وال عالقة لك بما يثيره بعض املشاغبين هنا وهناك أنت
لقد "يرد: فر عمر عينيه على وليد غير راض عن كالمه سّمِ ي 

إلى متى ستظل  .هذا هو أنت كما أعرفك توقعت هذه الجابة منك.
 
 
  وليسشرارة ثورة  ما حدث اليوم !يا أخي جبانا

 
كفى بنا  أما! شغبا

 ةمر  ألم تقل لي !نيلقد آن األوان كي نصير مواطن ،هذه حياة العبيد
 إن

 
 الف نا محظوظون إذ نملك ماال

 
 شباب الذين ال يملكون ماال

 ".الجيشيخدمون كالعبيد في 
 يحني رأسه باتجاه ملعقة الحساء الساخن ،يمأل وليد طبقه

 ويرتشف ما بها،  ،فوق الطبق
 
وما ": ببروديجيب و ينفخ عليها قليال

، يكفي من املال لشراء كرامتنا دخلنا نحن! فلنحمد هللا أن لدينا ما
 ".ءستطيع تغيير ش يك ال تكما أن
 عمر  يرد

 
 فما قاله وليد صادم  ، من الصمت لحظاتبعد  مغتاظا

في  نشعر بمعاناة الفقراء إن كنا نملك املال فذلك ال يعني أال ": وأناني  
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 ،فقراء بلحظةهذا النظام من املمكن أن يحولنا إلى ن إ، ثم هذا البلد
 حتى والدك ال  ..على قرار مصادرة كل أمالك والدك توقيعمجرد ب

 
أصال

 يملك شي
 
 ".دستور الوبنص  للنظام وما لدينا من مال ملك فنحن ئا

 عادة هذا البلدفي فعل الرعية يكما  صوت التلفازرفع األم ت
أو فيما يخص  للحديث بالسياسةيتطرق أحدهم مصادفة عندما 
تلقي  بخبر كان. كلها ال يسمع أحد فتصبح العائلة حتى، السلطة

نظرة خاطفة على الخادمة في املطبخ، تحدق بولديها وتضع سبابة 
يدها اليمنى على فمها، فحتى الخادمة التي تعمل لديهم منذ عشرين 
سنة واعتادت أال ترى وال تسمع وال تتكلم في هذا البيت، تخيفها 

 عندما يتعلق األمر بالسياسة.  
 ؟عشتارماذا عن " :وليدل بسؤالالحديث األب  يقاطع 

 !ما زلت على عالقة بها
لقد . تتحدث معها بالهاتف وأنت سمعتك مصادفة باألمس

 بهذا األمر يا بني
 
 ".ليست من ديننا هذه الفتاة. تحدثنا كثيرا

ابنتها بلغت  .جارتنا أم دانيزرت "باألمس تساند األم رأي زوجها: 
ما  .حلوة كالعسلصارت صبية ما شاء هللا لقد و  ةعشر  السادسة

  " رأيك أن نخطبها لك؟
 يا أمي ستة"

 
 !"مازالت طفلة. عشر عاما

  ستةحينما أنجبتك كان عمري "
 
 " .عشر عاما

، لن أتزوج عشتارأحب وأنا  هذه طفلة! يا أمي ر تغي  الزمن "
 ..غيرها

 
 ".! قلتها لكم مرارا

 يقاطع األب وليد
 
 ولدي،األخيرة سأقول يا  للمرةوأنا "ثانية:  ا

 "..إالال يمكن أن يتم و  عشتار زواجك من 
:  يقاطع

 
وما املشكلة يا أبي في أن يتزوج عاشق من "عمر متهكما
 ! ..منهما بمعتقده عاشقة ويحتفظ كل
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 وليدإن 
 
 مالم يتزوج من األنثى التي يحب ا

 
، لن يكون سعيدا

 ".ويجب عليكما كوالديه أن تسعيا ملا يسره
 طوال حياتيأمنع عنكما لم " :بهدوء ابنه األصغر على األب  يرد

 
 
 هناك أمور  لكنألجلكما وألني أحبكما فعلته  ،بنيتهما  وكل ،شيئا

 
 ا

القادم  أنا أعرف أن  . .من الصعب أن تفهموها اآلنفي الحياة 
  ..!أسوأ

 
. أرجوك ال ناقة لنا في هذه الحرب يا عمر وأعرفك جيدا

 القادمة وال جمل. 
ّ
 تذك

 
أعلم أننا  أنا -نحن لسنا مع أي طرفر دوما

هنا  هو هذه العائلة. وطني لسنا مواطنين في هذا البلد لكن وطني أنا
 فليس مسؤوليتنا وال سأما ما  معكم في هذا البيت

 
يحدث خارجا

  "!الحكومةدخل لنا به. عدني يا بني بأنك لن تشارك بأي عمل ضد 
ثورة وليست  ستكون  كالمك يا أبي ومشاعرك لكنها أحترمأنا "
 حرب
 
أنا  فعلها اآلن. إلىولو أنكم فعلتموها في زمانكم ملا اضطررنا  ا

  !سف يا أبي ال أستطيع أن أعدك بهذاآ
 أمام ابني وأطلب  -

 
أن يتوانى عن  منهليس بوسعي أن أقف يوما

كلمات عمر في  تصب" .له تخاذلت في صنعه الذي صنع املستقبل
ى لإ ويذهب دون أن يجيبوالده كالصاعقة فينهي طعامه  أذني

وضع في حنجرتها  وكأن أحدهممذهولة  األم صمتبينما ت ملغسلةا
 للصوت

 
أنيب الضمير فهي ليست املرة األولى تال يشعر عمر ب .كاتما

 على كل . التي يرد على أبيه بهذه الطريقة
 
لقد اعتاد أن يكون متمردا

ر الزمن تغي  " ذنه:أويهمس في  أخيه يقترب من ،اسمه على ش يء إال 
ر يلهذا يجب أن تقوم في هذا البلد ثورة تغي يتبدللم  جتمعلكن امل

 ".، فكن معهاري  يتغماال 
  غادر ي

 
تجه إلى غرفته. يستلقي على طعام ويطاولة ال وليد أيضا

ماذا "مكسور:  ث نفسه بقلبداحيالغرفة، و  سقفيتأمل . هسرير 
لكنها  لقد ُولدت مصادفة هناك !من غير ديني عشتار يعني أن تكون 
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تشرب و  تأكل مثلنا، هي مثلنا وليست مثلهم ،ليست من هناك
هي من . وتحب الخير لكل الناسبه، تؤمن بالرب الذي نؤمن ، مثلنا

أو ربما أنا مثلهم لكنني ُولدت . هناك لكنها ال تنتمي إلى هناك
 "!لكننا ال نعرف ذلك بين هنا وهناك ال فرق أو ربما  ،مصادفة هنا

ثورة بعد، و  ر لكن املجتمع لم يتغي   ريّ تغالزمن فعمر محق 
 ر نظامسياسية لن تغيِّ 

 
 سياسي ا

 
 قائم ا

 
مالم تقترن بثورة اجتماعية  ا

 عمرها مئات السنين.  وتقاليد عادات  ر تغيّ 
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 الفصل الثالث

 بال عنوان
 

لو أن العقل البشري الذي تعّدى على الطبيعة فابتكر 
اليوم ة على ما ندركه لاستخدم لفظة شمال للدال، االتجاهات

. قد يصعب 
 
 والغرب شرقا

 
بعقولنا كجنوب، لكان الشرق غربا

ما اعتاد ألنه من ثوابت الطبيعة لكن ألنه ليس  ،تقّبل األمر اآلن
عليه العقل الجمعي للبشر. تخّيل لو أننا نرى أن مشكلة العالم 

 فيإنما  ؛ليس فيما ابتكره أجدادنا فاعتدنا عليه بالتكراراليوم 
 تزوج من أنثى 

 
 مصادفة

 
 ُولد يهوديا

 
ثوابت الطبيعة. فلو أن رجال

ها يعيشان في أرض يصنفها غالبية ساكني، ُولدت مسلمة مصادفة
. ستمنح الطبيعة هذا الطفل املواصفات ، باملسيحية

 
فأنجبا طفال

اه وسيتحدث لغة األرض التي سيشبه أمه وأبو البيولوجية لإلنسان 
اعتاد عليه بما  لكن العقل البشري سيرفض تصنيفه ،هاُولد علي
 سيعد  . كمسلم، يهودي أو مسيحيالبشر 

 
ه العقل البشري كائنا

 عن الطبيعة
 
سيكون لدى الطفل فرصة وحيدة إذا ما و  ،غريبا

 ككاتب ،كبر
 
 عظيما

 
 وتمرد على العقل الجمعي للبشر فأصبح اسما

 أو ربما عاِلم مشهور 
 
املسلمون واملسيحيون  حينها سيتنازع. مثال

 لى الجزء الخاص بكل واحد منهمعظمته إ لرد واليهود فيما بينهم
سيقول املسلمون بأن  .كما يتنازعون على أحقية كل منهم باملسيح

ه الذي وسيرى اليهود بأن أباالتي أرضعته الطفل يرث ذكاء أمه 
قمح رّدون عظمته إلى أما املسيحيون فسي رباه وعلمه سر عظمته

 . املباركةهذي األرض 
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 الفصل الرابع

 ملـح
 

 تطل علىال أحد يعلم كم عمر شجرة الصنوبر الضخمة التي 
يسأل  مل هاملصلى وسط الحديقة الخلفية لكلية الحقوق. ربما ألن

 قراءة  الجميعيكتفي عن عمرها. أحد 
 
بتأمل أغصانها وأحيانا

لكنها بالتأكيد هي أقدم الشجرات  ،الذكريات املحفورة على ساقها
 ،نفسها املوجودة في املكان، ال بل أقدم من حجارة الكلية املتعرجة

. هذه الشجرة كاتمة  يقول كما أقدم من القائد الخالد أو 
 
آزاد دوما

أسماء من جلسوا على املقعد بجوفها في فظ تأسرار العاشقين تح
هدة على كل قبلة منحها كانت شا املقابل لها وتبادلوا قصائد الغزل.

ولكل حبيب قطف وردة من جانب املقعد  ،عاشق لشفتي عشيقته
لو اكتفت كلية الحقوق  وغرسها بشطآن شعر حبيبته. ،الخشبي

 ،بحديقتها األمامية وتركت هذه الحديقة لكلية العلوم التي تجاورها
ولكان طالبها عرفوا  ،ألصبح اسمها الحديقة األمامية لكلية العلوم

 عمر هذه الشجرة. مقدار 
ينزع آزاد نظارته الشمسية، يقترب من املقعد الخشبي حيث 
يجلس عمر وأنس ويقول بصوت خافت: "يا لشدة غبائنا لم نجد 

يتبادل أنس النظرات مع ".سوى هذا املكان املشبوه لنجلس فيه
عمر ويبتسم ابتسامة خبيثة: "سواء جلسنا هنا أو في أي مكان آخر 

 
ُ
 ولو كنا في املريخالبد أن ن

 
 ".عتقل يوما

.  ،"ال تعجبني تلميحاتك يا أنس"
 
 يقول عمر ساخطا
بين صديقيه  يعض آزاد بشفتيه على طرف نظارته، يجلس

ماذا لو أن هناك أجهزة تنصت مزروعة في " ويحدق بشجرة السرو:
 " .هذه الشجرة أو تحت املقعد منمكان ما 
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: "لك ك ك كن نحن
 
. – يتلعثم أنس مازحا

 
نح  ..لم ن ق ل شيئا

 " – ح ن نح ح ح ب األخ القائئئد
له أعين العسس وأجهزتهم! عمر:" وهل من مكان ال تطو  يسخر 

ال تبالغ يا صديقي فليس لديهم ما يكفي حتى يراقبوا عشرين 
 ".آدميمليون 

"لكننا في الكلية يا عزيزي في مبنى جامعي، أي في أخطر األماكن 
 يجيب آزاد. ، التي يخشاها النظام"

ينظر عمر إلى  ،يسود الصمت لبرهة ويتأمل كل منهم املكان حوله
 أنس ثانية وكأنه يقول:

يعرف  ا"أنت محق فيما تلمح له. ماذا لو اعُتقلنا اآلن وكل من 
 في الحركة! س كل األعضاء

 
بلمح البصر. كان ينتهي أمرنا جميعا

 من االحتياطات
 
 لكن كيف؟" ،يجب أن نأخذ مزيدا

آزاد حالة الصمت بصوت عال: "لقد آن األوان كي نذهب  يشق
 ، ينحني باتجاه عمر وأنسللبيت فلدينا واجبات دراسية كثيرة"

 ".يهمس: "ال تنسيا اجتماع الحركة األسبوع القادمو 
 في طفولته كان أنس يسير 

 
 على األقدام يوميا

 
مسافة ساعة سيرا

في القرية البعيدة عن  الوحيدةومنها إذ هي املدرسة باتجاه املدرسة 
لم يكن والده يملك سيارة كي  .العاصمة حيث كانت تعيش عائلته

  ،ذلك األب البائس. يوصله وأخته إلى املدرسة
 
الذي يعمل موظفا

 وابنته  ،براتب زهيد في العاصمة
 
كان يحلم بأن يرى ابنه قاضيا

. اعتاد أنس أن يمسك  تفكان أنس طبيبة. أما أم
 
تخرج للحقل باكرا

 كما كانت توصيه والدته ويرفع مظلتهما
 
 بيد أخته الصغيرة جيدا

 تقيهما املطر التي لم تكن تكفي ل
 
تحمي ل الصغير  فوق رأسها معا

 يصل إلى املدرسة  أما هو فكان جدائل شعرها من البلل.
 
غارقا

 بخ كثير من األحيانفي . يلتقي الطفالن باملاء
 
الهما الذي يعمل سائقا
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لباص حكومي لنقل العاملين في معمل البيرة، فيقلهما بطريقه. ليس 
هناك أحن من خال ينقذ قدميك الصغيرتين من حفر الطريق 

جزمتها خالل قدمي أخته من يتسرب املطر إلى . الطيناملغمورة ب
أنس طريقة كي يمنع تسرب فابتكر  ،جواربها املمزقةو البالستيكية 

أنس  يحتفظألبسها أكياس نايلون فوق الجزمة. ؛ اء إلى قدميهاامل
بسندويشة الزعتر في حقيبته كي ال يسرقها أحد األطفال من حقيبة 

. باحةإلى الالتالميذ يرن جرس الفرصة فيخرج ، أخته في الدرس
يمسك  ،صف أخته الطابق األرض ي حيث إلىمن صفه أنس  ينزل 

 بيدها ويخرجان 
 
سمنتية املطلية املنصة األ  على درج نيجلسا ،معا

يقسم السندويشة مناصفة بينهما لكن الصغيرة و  باألزرق في الباحة
ال تستطيع إيقاف فكي أسنانها عن الطقطقة ببعضهما من البرد. 

ويضم يدي أخته  ،يضع نصفي السندويشة على الحقيبة بجانبه
  هما كي يدفئها.في هما لفمه وينفخالصغيرتين بيديه، يقرب

لم يعد خاله يأتي كما السنة املاضية ولم ير الطفالن باص 
أخبرته خالهما األصفر لفترة طويلة. حينما سأل أنس عن خاله 

وسيجلب ، لخليج وسيعود في الصيف املقبلى الإبأنه سافر أمه، 
 لهما ألعاب
 
سيارة ستيِشن أتت  ر طفليها بأنأن تخباألم  ؤ لم تجر  ..ا

 ة،خالهما في إحدى ليالي الشتاء املظلم من العاصمة وابتلعت
لن تمكنهما من إخفاء الحقيقة أمام مدرسيهم  فبراءة الطفولة

 األطفال  ن الذين يسألو 
 
عن األخ  أهاليهمماذا يحكي لهم  دوما

 والدولة. القائد
تقّبل طفليها  ،الزعتر في حقيبة أنس ةتضع األم سندويش

وتودعهما عند الباب. يبحث أنس عن كيس ي نايلون في الشارع 
املزخرفة بصورة فلة واألقزام، ليضعهما فوق جزمة أخته الزهرية 

 
 
تفلت يدها  ،ويربطهما بساقيها. يفتح املظلة، ويمسك بيدها جيدا
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من يده وتقفز بحفرة صغيرة مليئة باملاء بجانبه فيتبلل الصغيرة 
، تشتبلل هي أيت، و رأسه حتى قدميهأنس من 

 
لى وجهه إر يضا

يقترب منها ليجفف شعرها  بإصبعها الصغير وتنفجر من الضحك.
 ، يبتسم و ووجهها بكم صدريته املدرسية

 
 يضع يده بيدها مجددا

الطريق. يغلق املظلة فلم يعد لها حاجة ويسيران بتعرج حول حفر 
، وراء بعض بعضهما يهروالن هما باملاء.ابعد أن امتألت صدريت

من الشارع العام ن . يقترباببراءتهما الطفولية يصرخان ويمرحان
ها املدرسة عن جنوبها. ترى فيوجد تالذي يفصل شمال القرية التي 

 أصفر على الجانب اآلخر من الطريق. "خالو حبيبي"
 
، الطفلة باصا

تصرخ وتركض مجتازة الشارع باتجاه الباص، لكن سيارة مسرعة 
تغطي ف جسدها الصغير على األرض وسط الطريق،ها وترمي بتدهس

من سرعتها بعد الحادث فتختفي في السيارة  تزيد الدماء وجهها.
يخلع أنس صدريته  ،الطفلة يتجمع الناس حول جسد ،لحظات

يحكي معها لكنها  ،الدم وجه أخته الصغيرة كي يمسح عناملدرسية 
تختلط يبكي حتى  ،لكنها ال تجيب ، ويصرخيمسح شعرها، ال تجيب

ها إلى املستوصف سيارة تاكس ي لسعاف رجلدموعه بدمائها. يوقف 
يجلس أنس بجانب ي و خلفعلى املقعد الالقريب من القرية. يمددها 

 هادئجسد أخته 
 
. منذ لحظات كان هذا الجسد الرقيق ينبض ا

األلوان ، وتنثر آخرشة تطير من غصن شجرة إلى ة كما فرابالحيا
"ملاذا خلعت  يضع أنس جزمتها تحت إبطه ويصرخ بها: ..خلفها

يصرخ وينهمر  ،"!علي رّدي ..رّدي !ل قدماك وتبردينتبتس !جزمتك
من  زجاج السيارة يغرق على وجهها كاملطر الذي فيسيل  دمعه

 تردألعلى ى الإاملساحات التي تتراكض من األسفل فال تكاد  الخارج
، غيره بغضب حتى يضرب  السيارةاج املاء الذي يضرب زج

 
مجددا

وكأن زجاج السيارة خصم املطر املهاجم الذي ال يترك فرصة لعدوه 
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لن آكل سندويشة  !.."رّدي علي أرجوكفي حلبة املصارعة للرد. 
يمسح ، الزعتر وحدي." يضم قدميها الباردتين بكفيه وينفخ فيهما

 . نامت لألبد .شعرها ويصرخ لكنها ال تجيب.
"هل رأى أحدكم لوحة السيارة أو عرف نوعها" يسأل الضابط 

. "لم تكن السيارة تحمل القرية مستوصفإلى  هاالذين جلب الرجل
لكنها تشبه تلك فهم بأنواع السيارات، ال أ سيدي، يا لوحة

 . الرجل السيارات الفخمة التي نراها في العاصمة" يجيب
قبلة على جبين ولدها ع األم . تطبالخاليمر صيف آخر وال يعود 

كسور. تفتح له أمه املظلة فيخرج ويغلق امل امهدمع انخبئها تاوعين
يشوطه . يحمل له الهواء كيس نايلون، ينظر إليه و خلفه الباب

  بقدمه
 
عن ناظري والدته التي تالحقه بعينيها  يتوارى ن إ. ما بعيدا

 .في الحقيبةمن النافذة حتى يغلق مظلته ويضعها 
 يرن جرس ال

 
 دراسيا

 
 صفا

 
فرصة فيمر بالغرفة التي كانت يوما

ها اوتنتظر أخ عليهي كانت تجلس ذيتأمل املقعد ال، ألخته املدللة
على وحده يذهب إلى الساحة ويجلس . حتى يجيء ويمسك بيدها

يمسك بنصف  ،ندويشة الزعتر مناصفةصيقسم  ،حافة الدرج
ينتهي  .ويضع النصف اآلخر على حقيبته ريثما يأكل نصفه األول 
شارد  اليوم الدراس ي فيوجه أنس ناظريه باتجاه األرض ويمش ي

 املنزل. متباطئة إلى  ابخط الذهن
يتمدد أنس مساء قبل النوم على فراشه ويقرر أن يكتب رسالة 

أزرق ال قلم حبر قلم خاله. ينتزع ورقة من دفتره ويبدأ بالكتابة بى لإ
املدرسة. يبدأ: "خالي العزيز" يشطب مفردة رصاص كما اعتاد في 

 
 
العزيز. ينتقل للسطر الثاني: "إذا أردت أن تعود وليس معك ماال

 
 
 بإمكانك العودة. أبي ليس لديه ماال

 
يشتري لي لتشتري لنا ألعابا

 وال تشتر جع ومع ذلك لم يرحل. ار  ،دراجة كي أذهب بها إلى املدرسة
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 شيلنا 
 
ة وأنا كبرت." يطوي ، أختي لديها الكثير من األلعاب في الجنئا

. يتذكر أنه ال معلمتهيضعها بظرف كان قد أخذه من أنس الورقة و 
يوجد مكتب بريد في القرية كذلك الذي رأى صورته مرة في كتاب 

تحت الصف الثاني، فيضع الرسالة بجزمة أخته التي يحتفظ بها 
 ة القديمة.لخشبيا الخزانة
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 الفصل الخامس

 بال عنوان
 

 لزوجتك وطفلتك بما لديك من مال. 
 
سيكفيهم  األكلتشتري طعاما

لليومين القادمين وسيسد رمق جوعهما عن اليومين السابقين. تمش ي 
  وحدك

 
لكنه أقصر  ،. ال تحب عبور هذا الشارعشارع مظلم في ليال

الطرق إلى منزلك. تفكر في ابنتك الجائعة التي ستكون بانتظارك خلف 
ع خطاك. تفكر بما بعد تسّرِ تبتسم و  .الباب. كم ستفرح بما جلبته لها

 التاليين فال عمل لديك وال مال. اليومين
. يخطر لك خالل 

 
يعترض طريقك أحدهم ويشهر بوجهك سكينا

 نل واللص، اعة ثمينة وال جواللحظات بأنه ال مال لديك، ال س
يغامر من أجل كيس طعام بسيط. يفاجئك فال يطلب منك سوى 

ال يسألك إن كنت تحمل أشياء ثمينة. ماذا ، كيس الطعام
 عن طعام ابنتك؟

 
! هو أضخم ستفعل اآلن؟ هل ستصارعه دفاعا

؟ لكن جوع ابنتك يستحق املحاولة، حتى تمكن منكربما منك 
 الكيسالقطط تستميت بالدفاع عن طعام صغارها. هل تعطيه 

 وتعود خالي اليدين؟ 
 ماذا لو كان متقدم
 
ن اائعتعليك بيومين ولديه ابنة وزوجة ج ا

ليومين الحقين!  طعام اءر لشلديه  منذ اليومين السابقين وال مال
ستظن  !ماذا لو أنك قتلته وأخفيت الجثة في هذا املكان املهجور 

زوجته أنه أتى بالطعام لكن عصابة اختطفته، وستنتظره كما 
 يخلص البشرية. ماذا لو أنه قتلك وأخفى  أحدهمينتظر 

 
مسيحا

جثتك؟ ستظن زوجتك أن دورية للمخابرات اعتقلتك، وستنتظرك 
  ما حدألألبد كما ينتظر 

 
 طال غيابه.. مهديا
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 الفصل السادس

 بال أسماء
 

 تحمل األم 
 
املحاط الدرج اللولبي وتصعد الحلويات من  طبقا

تنقر الباب  .وسط الصالة باتجاه غرفة وليد الزجاجيبالدرابزين 
 بالتلفاز، دون يفتح لها  ،بلطف

 
ويرجع ليستلقي على سريره محدقا

 . هاأن يعبأ بوجود
" خفض الصوتا"

 
 القول تعيد األم  ،ولنتكلم قليال

 
. يجلس متربعا

. مكانهماويثبت عينيه  خشب السرير لى إ، يسند رأسه على تخته
عن ناظريه. ينتقل بعينيه إلى  الشاشةتحجب لمقابله أمه تجلس 

تضع املعلقة على الحائط . بإطارها الذهبي، للعذراء  الكبيرةالصورة 
، "تظل صغيري مهما كبرتفمه، فيرفض. تبتسم: في قطعة حلو 

بانتظار  تصمت لثوان  " طعامه وهو يعذبني.إستمتع بأصغيري الذي 
 . يطبق شفتيه الجافتين كالحجارة الصحراوية أي كلمة منه، لكنه

ال  ،يجب أن تعلم يا بني أن والدك يريد سعادتك ال شقاءك"
 تتابع األم كالمها.  تزعل منه"

"سعادتي بحرماني من االرتباط : وليد يصرخ"سعادتي يا أمي!" 
 "!بمن أحب

 "يا بني. إنها مسلمة "لكنها ليست من ديننا
، "ملاذا منحتموني وأخي اسماء إسالمية

 
إن كنتم ال تحبون  إذا

 "اذا!.. ملاملسلمين
ننا ال نحب إإسالمية. ومن قال لك  ال عربية  عمر أسماء"وليد و 

  ككل ما في األمر أن !املسلمين
 
افترض أن أباك  ،ال تفكر باألمر جيدا

سيوافقون على هذا الزواج؟ ماذا  عشتار وافق. هل تظن أن أهل 
 للخطر"

 
 ستفعل؟ هل ستخطفها وتعرضنا جميعا
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ألنها ال "لقد منحتمونا هذه األسماء كي ال نبدو مختلفين عن البقية، 
: "عربية.

 
، هذافعل ك لن نقدم على أي، ال تقلقي يا أمي" يرد وليد متهكما

 ".ستفعل نها، وأنا واثق من أيناع أهلأن نقن اتفقنا وعشتارفأنا 
"حتى لو وافق أهلها لن تجد محكمة تكتب كتابكما وال كنيسة 

 تعلنكما زوج
 
؟ ا

 
" تضع األم وزوجة. ألم تفكر بمصير األوالد مستقبال

 .
 
 الصحن على الطاولة جانبا

أما  ،سنتزوج في قبرص ،يا أمي عشتار "لقد تكلمت في األمر مع 
 نبيهم بخصوص الكنيسة فال 

 
محمد فرق بين ديننا ودينهم. أصال

 أحد تالمذة يسوع وتعلم العهد القديم والجديد على يد ورقةكان 
، لكن ال أحد يعترف بهذه السالم طائفة مسيحية. بن نوفل
 ".هم مسيحيون مثلنا يا أمي الحقيقة.

 ن قال لك ذلك؟""أ مجنون أنت؟ ما هذا التخريف؟ م
 "سمعت ذلك مرة بالكنيسة."

 كينورا بأن محمدآمنت 
 
  ا

 
  كان يسوعيا

 
أراد املجد لنفسه  ،عاصيا

حتى تسبب إيمانها هذا بمقتلها مع  من بين بقية أتباع املسيح،
حينما مرغمة إلى الكنيسة تذهب كينورا كانت  املسلم الذي أحبته.

 كانت تتذرع و ، كانت تخش ى غضب أبيهافهي  كانت مراهقة،
 
أحيانا

في  ، وليداملسلم بالذهاب إلى الكنيسة كي تلتقي بصديق أخيها
الحديقة التي تفصل حارتها عن حارة املسلمين. في ذات الحديقة 

بأخ صديقتها للمرة األولى، حينما كانت مراهقة التقت أم وليد 
 ب كينورا قبل أن تحبه وتتزوج

 
. لم تكن تلك الحديقة تفصل ه الحقا

الحارتين كما رغب إمام املسجد في الحارة الشرقية وقسيس 
  الكنيسة في الحارة الغربية، إنما كانت تجمع العشاق من الحارتين.

 "ماذا لو لم يقبل أهل سالي بك؟" يسأل آزاد.
 و ست املشكلة بأهل سالي صراحة، فأب"لي

 
 عتيدا

 
ها كان شيوعيا
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" .ذلك جمعهما الحبومع  وأمها ليبرالية عاشت في أمريكا طويال

 "إنما بأهلي أنا": يجيب عمر
"شيوعي  ويتابع: آزاد على عامل القهوة ، ينادي"نارة لو سمحت"
 وليس مسيحي ،هما مسلميمع ليبرالية لكن كل

 
األمر  !مع مسلمة ا

 مختلف هنا"
"ملاذا جلسنا في  ويسأل:من البرد يفرك عمر يديه ببعضهما 

 "؟القسم املفتوح من املقهى
ان مزدحم في فاملك ،آزاد:" ألن لسانك طويل يا عزيزي  يضحك

ما هنا فليس من أحد سوانا سمعك من الضجة، أأالداخل ولن 
ن يجلسان بموازاتنا على جانب الحائط في الطاولة ين اللذيوالرجل

 ".األخيرة وراءك
ت الناس تختلف فيما بينها على "في العقود املاضية كان

 يقول لوجية الشيوعية والليبرالية أكثر مما يختلفون بالدين" يو يدال 
 ".وليسا مؤمنين بالسالم انسالي مسلم اعمر. "والد

"
 
 آزاد مستغرب "ال أجد فرقا

 
 .ا

 "الفرق كبير يا صديقي" يسحب عمر 
 
  نفسا

 
 ،من شيشته طويال

فيشكل سحابة من الدخان فوق رأسه ينفخ و إلى السماء  ذقنهيرفع 
"اسمك في قيود السجل املدني عربي لكن الجميع ينادونك ويتابع: 

رض عليك
ُ
 ".آزاد. أنت ال تؤمن باسمك األول لكنه ف

 "وماذا عن أهلك؟" -
 "ه في النهايةنهم سيتقبلو "لن يعجبهم األمر، لكن -
 "وهل أهل سالي أثرياء كأهلك؟" -
 ."نفسها الجامعةفي "نعم، وهي تدرس معي  -

ل الطاولة التي تفصله عن عمر ويتساءيقترب آزاد برأسه فوق 
 هي ليست من جماعتنا!"

 
 يصوت خافت: "إذا
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"غريب أمرك يا صديقي، كيف تحكم على الناس قبل أن 
 تلتقي بهم؟"

ألنها ثرية واألثرياء ليسوا مع الثورة، أنت الوحيد الذي أعرفه "
".

 
 مشرفا

 
 ابن عائلة ثرية وتقف موقفا

 مخطئ يا آزاد، وهذا تعميم ال يجوز.""أنت 
لذي يدفعك ا مافلو كان األمر كما تراه أنت، ال، ليس كذلك، "

 من 
 
ملصاحبتنا في الجامعة الحكومية القديمة والتسكع معنا، بدال

. "املوديرن "اللهو واملتعة، كما يفعل أبناء األثرياء، في جامعتك الخاصة 
 أفكارك. أنت استثناء يا عمر."لم تجد هناك من يفهمك، ويوافق 

، ست فرامل سياراتل متقطعةعالية ت اصو أ آزاديقاطع حديث 
األخ القائد على الزجاج الخلفي وتقف  سيارات ستيشن تحمل صور 

جميع من في  رسلمن الجانبين. ي بعرض الشارع لتسد مدخل املقهى
يرتدون فوق عناصر من السيارات ينزل إلى الخارج.  همر انظى أاملقه
يحمل كل منهم بندقية و صدريات عسكرية، دني امل هملباس

، البنية ضخمالعمر، خمسيني  ضابط،سهم أر يكالشينكوف، 
كثيفة تخفي مالمح ولحية  ينعريض يناربمتجهم الوجه، ذو ش

يحمل بيده جهاز السلكي. يقف ، و اءسود ةيلبس بدلة ونظار ، خدوده
 ته،يخلع نظار  ،على جانبيه العناصر على الباب ويصطف  الضابط

ه عينا تتجول ، في أرجاء املكانمشبعة بالحقد يوزع نظرات غاضبة 
 عن فريسة. تعم بهدوء وتركيز 

 
بين القسمين الشتوي والصيفي باحثا

لوحة ب املقهى أشبهيصبح حتى  منهاكمأالسكينة ويجمد الجميع في 
الشاب الذي يمسك يثبت ؛ من العقود املاضية صامتةكالسيكية 

، هماؤ دون أن يحرك بؤب على الطاولة الشدة هناك عينيهورق ب
عامل  ويقفزهر، الطاولة فوق يصمت النرد بكف العجوز 

 التنظيفات في املقهى 
 
 بعصا مكنسته بشدة  مكانه متجمدا

 
ضاغطا



- 37 - 

 الضابط  عينا تنهي. على األرض
 
القسم رحلة طوافهما في أخيرا

يؤشر ، الحائط حيث يجلس عمر وآزاد الصيفي ويتجهان إلى
، وفوهات بنادقهم املكانون يقتحم، فللداخل بالالسلكي للعناصر 

الخائفتين عمر  اعين مسكتت. موجهة صوب األرض بشكل مائل
ال مفر لبعضهما: "قوالن يوكأنهما اململوءتين بالرعب آزاد  يعينب

  يضع عمر جواله بجيبته "اآلن، لقد هلكنا.
 
لالعتقال.  مستسلما

دورية في مكان عام  أمسكتهنصحه صديق ذات مرة بأال يقاوم إذا 
 حتى ال ُيضرب 

 
 العناصر أمام الناس ويرى ذله في خوفهم. يصل كثيرا

على الجالسين تجاه الرجلين باويتابعان مسيرهما  ة عمر طاول
ال أحد ، والرجلين العناصرأحد  يدور حديث بين. الطاولة األخيرة

يكبل معصميهما ثم يرى بطاقتهما و يسمعه وال أحد يرغب بسماعه، 
مع بعض األوراق آخر حقيبة كتب  عنصر لخلف. يحمل ى الإ

لخارج. يهمس عمر بصوت ى الإعلى الطاولة ويسوقهما املنثورة 
 دون أن  ،مرتجف: "دعنا ندفع الحساب ونمش ي"

 
يرد آزاد هامسا

. إ
 
 "معهم. ن مشينا اآلن سيأخذونناينظر لعمر: "فلننتظر قليال

. املكان نويغادرايدفع عمر الحساب  .تغادر سيارات الستيشن
 ويقلبها همفاتيحب يحدقهو يقول عمر و  ،"دعني أوصلك بسيارتي"

 عيني آزاد.ى لإخشية أن ينظر  بين أصابعه،
 وحدي" "ال..

 
 يجيب آزاد.، أرغب أن أتمش ى قليال

 ، لكن يصعب عليه في الحقيقة باملش يآزاد يرغب  ال 
 
أن أيضا

عتقلف ،ينظر بعيني صديقه
ُ
أن  لكن، فحسب الذل ليس أن ت

  تصمت
 
 لكن روحك أيضا

 
قبل أن  .سجينة، فيظل جسدك طليقا

، األكبر اهأخ اقتحمت املخابرات بيتهم واعتقلت يأتي إلى العاصمة،
 ، حينهالم يتدخل منعهم لكنهم ضربوها وأبعدوها.  حاولت أمه

 
خوفا

 الحقوق قرر أن يدرس  من البدالت والبنادق، لكنه في ذلك الوقت
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عمل لسنوات في مطعم بالعاصمة ه أخو . املظلومينكي يدافع عن 
كي يجمع بعض املال ويبني له غرفتين على سطح بيت أهله يتزوج 

فاليجار في  ،يوفر املاللفيهما. كان ينام في مستودع املطعم 
قد يدفع أكثر من نصف مرتبه الشهري لغرفة  ،العاصمة مرتفع
كل األحوال ال تلزم الغرفة ملن يقض ي ثلثي في  ،بحجم املستودع
 من الشقة عمال البناء نجز أكلما ه أم تزغرديومه في العمل. 

 
 ،قسما

 حتى تصبح جدة
 
م ل .عما قريب ستصبح حماة ولن يطول األمر كثيرا

بلدوزر البلدية برفقة  أن إال  يبق للشقة سوى الكسوة الداخلية
لم  ، الغرفتين وحلم العائلة.هدم كل ش يء واقرر شرطة دورية 

، حينما رأى 
 
 شقاءيتمالك أخو آزاد نفسه عن سب األخ القائد علنا

هم أال يفعلوا ينهار كدموع أمه التي جلست تترجا عمره ومستقبله
 ون األخ القائد، لكن ال أحد يفعلها ذلك. كثيرون من يشتم

 
ن م .علنا

ا في  او عادة الناس خارج العاصمة أن يشتم في سرهم وأحيان 
ا كهين ترددالحمام.  ا بحسرة: "لو أن لي زوج   أم آزاد دوم 

 
لضربها  ا

رئيس الفرقة مع أو  ،رئيس املخفر كما فعل املختار صحبة مع
" قبل .الحزبية كما فعل أخي، وملا استطاع أحد أن يستوطي حيطنا

ها يملك نصف أراض ي القرية، و الخالد البلد كان أبيحكم القائد أن 
ا معظم لكن عناصر القائد الخالد استملكو  ،وكانوا يلقبونه باآلغا

ها ألغراض األمن القومي. في هذا البلد لأراضيه بحجة حاجة الدولة 
التعويض الذي و كل غرض تحتاجه الدولة، يحرم على أصحابه، 

اس مع من يسلبه النظام يتقاضاه املرء هو حياته. يتضامن الن
 أن  ".ماله باملثل الشائع: "باملال وال بالعيالاملتحكم 

 
أدرك آزاد الحقا

ه نالناس في العاصمة يدرسون القانون كي يتعلموا كيف يخالفو 
 ه.نوليس كيف يطبقو 
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 الفصل السابع

 وانبال عن
 

ا عمن تكون  ؟ ما حينما تقول أنا من أنت؟ هل تساءلت يوم 
ا ما  بالضبط كلما تتلفظ بمفردة "أنا"؟الذي تعنيه  هل فكرت يوم 

"أنا" يا ترى عن اسمك الذي ُولد معك أم عن  ـهو أناك؟ هل تعبر ب
روحك أم دماغك  جسمك الذي ارتديته مصادفة؟ هل األنا هي

 لة التي اعتدت تسميتها جسدالذي يدير هذه اآل
 
أم ربما لسانك  ا

و لم تكن ما أنت عليه ما في قلبك وعقلك؟ ماذا لبالذي ينطق 
اآلن من هيئة بشرية جسمانية، إنما صورة فردية تخفي خلفها 

 خليط
 
 معقد ا

 
من األفكار واألرواح التي تجاوزت حدود األجداد  ا

ربما أناك انعكاس ل "أناي" في زاوية ما من هذا العالم  املصطنعة!
ا هيئة جسمانية لروح بشرية تعبر عن ، الالمحدود فأنا أيض 

وكل انعكاس هو هيئة جسمانية لروح بشرية ، سات مختلفةانعكا
  أخرى تجسد انعكاسات مختلفة

 
 ابن لفالحين  ؛أيضا

 
فأنا مثال

 في هذا الكوكب الكبير. تعلمت 
 
بسيطين من قرية صغيرة جدا

ثم تعلمت الكتاب السماوي املقدس لدى  ،منهما أسرار األرض
 ، و شيخ صوفي في مسجد متواضع في زاوية القرية

 
زرت مرارا

بدأت دراستي  ، ثمحسينية للشيعة في أول الحي الذي ولدت فيه
نسة آسني أستاذ فلسطيني و درّ  حينها؛ االبتدائية في السادسة

عراقية، ثم كردي، عربي وسرياني. والداي تعلما القراءة والكتابة 
 في الكّتاب زمن العثمانييناوالد، و في الكّتاب

 
. هما تعلما أيضا

نستي الفلسطينية طافت القدس آاقي درس في بغداد و أستاذي العر 
 بروحها، فأخذُت 

 
كل من و  ،عنهما حب بغداد وعشق القدس مرارا

 في أماكن مختلفة وأزمنة متعددةدرّ 
 
الجامعة في  ؛سني، درس أيضا
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درست الحقوق على أيدي أساتذة محليين لكنهم اكتسبوا  األولى
فرنسية الخليجية، ال صرية،يسميها ساكنوها بامل أرضعلومهم من 

بريطانية أثناء ابتعاثهم، حينها قرأت العالم بعيون شرقية. في الو 
درست العلوم النسانية على أيدي أساتذة الجامعة الثانية 

هولنديين، أستاذة مصرية، مغربي، كردي وأستاذة إنكليزية ألم 
من حلب زمن مذابح  ستني أستاذة هولندية، جدها فّر أسيوية. درّ 

 
 
الجامعة كان من املمكن أن تدرسني في  ؛األرمن فأصبح هولنديا
تخيل أنني هذه الهيئة الجسمانية  ها حلب.األولى لو لم يغادر جُد 

 لبشرية من املمكن أن أكون انعكاسا
 
  ا

ّ
ها في فيكر لك بفكرة ما، أث

ا  هذا الكوكب الذي أصبح منمكان ما ب ي  فأحد ممن أثر  ضيق 
 لتقي أناي بأناك بفكرة ما كانت انعكاستفجأة في زماننا أو ربما 

 
 ا

، فالكلمات من "طاغور ـ "أو قصيدة ل "غوتهـ "لكلينا من نص ل
وال تحتاج جواز  ،الخصائص البشرية التي ال تحمل جنسية محلية

اتولد سفر. ماذا لو أنك لم  ولم يكن صديقنا الهندي  ،مسيحي 
ا وال هندي   ماذا لو أنك ، ماذا لو لم تكن ريتا يهودية ،اهندوسي 

، لست أوروبي
 
على ما نعرفه لم يكن  ندركه اآلنماذا لو أن كل من ا

 لست أنني . ماذا لو عليه
 
تخيل لو  .عليه ُولدت أنا الذيأنا أيضا

مين ُولدنا بأرضين مختلفتين مصادفة أو ربما ليس ءأننا تو
 

 
، القارة األم. من إفريقيامصادفة، بل ألن جدينا هاجرا مبكرا

 مءتخيل لو أن لك تو
 
يشبهك ُولد بالهند وأخرى ُولدت بفيتنام.  ا

ماذا لو أنك  م لديك، لكنك ال تشاركهم اللغة نفسها.وءتخيل كم ت
  ؟!أنت أنا وأنا أنت..
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 الفصل الثامن

 ورةــالث
 

العاصمة شرق في بيت مراد  شهر الحركة كل يجتمع أعضاء 
تقيم في أسرته التي باستثناء أشهر الصيف عندما يسافر لزيارة 

 حيث يعمل والده  دولة نفطية
 
. يلقب مراد نفسه بالغريب، مدرسا

، من مدينة بعيدة عن العاصمة في جنوب البالد نه ينحدراافوالد
ه بابن العاصمة وفي العاصمة ؤ جديه يناديه أقربا عندما يزور و 

أما الناس حيث تعيش أسرته  ،بابن الجنوب ؤهه أصدقاييناد
 فيلقبونه بالوافد. 

. تطلب سالي من سائق التاكس ي أن ينزلها على يمين الشارع
، لكن كما عادة الرعية في هذا بعد شارعينبيت مراد يفصلها عن 

 الحقيقية. ترتدي وجهتهالسائق أال يعرف  يفضل الشخصالبلد 
 حجاب سالي

 
حتى ال تبدو غريبة عن املكان، فالغريب يثير اهتمام  ا
  النظام املتحكمهم أشد أدوات و ، هنا الفضوليين

 
. تدق الباب نفعا

الشقراء الجميلة كما وصفك لي عمر. أنت سالي فيفتح مراد: "
 
 
نظر إن كان هناك مد رأسه خارج الباب وي" ي.ادخلي بسرعة ؟!..إذا

 بك في الحركة. يالحقها. " على الدرج أحد
 
 وسهال

 
عمر وآزاد في أهال

 الطريق. فاطمة وعلي في الداخل وصال منذ قليل."
، اوجهورثت فاطمة جمالها كله عن والدتها التي تتذكر 

 
 جيدا

 نوجنتا، واسعتان نعينا .كلما نظرت باملرآة ترى مالمح أمهاف
سمراء  ةبشر  ،أحالمنسدل كغابة من يطويل أسود  وشعر تانيزهر 

الذي مازال على قيد الحياة أو على  أباهالكنها ال تعرف  ناعمة،
ا و أنها ال تعرفه. كانت والدتها ابنة األقل تتمنى ل ثالثة عشر عام 

فلو أنها لم تكن  ،تلعب مع األطفال في الحارة. ذنبها أنها كانت تلعب
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 زوجوهاحيث كان يعمل والدها، وملا  الخمسينيملا رآها التاجر 
جد فاطمة ألمها يقول إن الفتاة إذا بلغت فيجب  . كانعنوة

الرجل فال يعيبه ش يء وال  ، أماالعار تزويجها قبل أن تجلب ألهلها
أمها لون جسد فاطمة  تستغرب. معين. سنفي ن الزواج ميمنعه 

 طفلةل كيف. الصغير لون جسدها ما كان عليهع مختلف ،قاتمال
يلون جسد والدتها كلما كرباج والدها هو من تدرك أن أن بعمرها 

 امتنعت عن الذهاب معه إلى السرير. هربت والدتها منه لبيت
ردد على مسامعها كان ي. ضربها وأعادها لبيت زوجهاالذي والدها، 

حياتها، مرة من  لواطمرتين البيت من تخرج املحتشمة بأن املرأة 
ن لقبر. تذكر فاطمة كل ش يء عى الإبيت أهلها لبيت زوجها واألخرى 

نفسها، فجسد والدتها املتدلي من به ي شنقت ذالحبل ال، حتى أمها
 السقف ليس مجرد صورة في ممرات الذاكرة، إنما كل الذاكرة.

 "أين البقية؟" يتساءل عمر. 
 "لن يحضر سوانا اليوم" يجيب مراد ويسأل: "ويسكي؟" 

ا.  يرد"ال، اليوم أمر وال خمر حتى يسقط النظام"   عمر مبتسم 
 يلنا أكثر من ستة أشهر ونحن نخرج للشارع سلم"صار 

 
ولم  ا

إنه يحاصر كل املدن  ،أنه سيسقطفي صرت أشك  ،يسقط بعد
يعتقل  ،يقطع الخبز عن الناس ،يمنع الحليب عن األطفال ،الثائرة

ا والعالم كله يتفرج ما  إلهي. يا املدنيين، يعذبهم ويعدمهم ميداني 
 يجيب مراد: فاطمة.  تئن" هذا الجرام!

قاسية كالصحراء  جيش، فللعسكر قلوبالعند "املشكلة الكبرى 
حهم ملطخة كبدالتهم بالوحل. هذه ها، وأروافيالتي يعيشون 

 سيرتهم عبر التاريخ منذ النسان البدائي." 
 "رتلبشرية تطورت، والنسانية تغيّ فاطمة: "لكن ا
ت تمتلك تكنولوجيا غدن البشرية تطورت و إ ..مراد: "صحيح
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ة العالم اليوم أن ومشكل ،رإال أن النسان البدائي لم يتغي   حديثة،
التكنولوجيا الحديثة هو غرائز النسان البدائي. من يتحكم ب

، ثمار العلم الحديث، لكن من يستخدمها هو 
 
 هذاالرصاصة مثال

 ثمرة من 
 
البدائي؛ لذا فهي تقتل املدنيين ال تحميهم. العالم أيضا

ثمار التكنولوجيا الحديثة، يثير الفتنة ويخلق الصراعات بين الناس 
 من أن يعلمهم ويجمعهم على مبادئ أخالقية واحدة.

 
كلما زاد  بدال

 من حيوانيته 
 
 من الخارج، كلما زاد قربا

 
 وتحضرا

 
النسان رقيا

اليوم ة في الداخل، فمن يعلن الحروب ويعطي أوامر القتل املنفلت
تراهم في كامل الجامعات العريقة الذين  و هم أنفسهم خريج

بالنسانية والشرف، ومن يبرر  نعلى العالم يحاضرو و  أناقتهم..
 موقته ون لهذه الجرائم ويدافع عن مرتكبيها، هم أنفسهم من يقض

 " املحاضرات. بين الكتب، وعلى املنابر وفي أروقة
ل ءقاتل!" يتسالا وإنهالنسان  األساس هو ن إتريد أن تقول أ"

 عمر. 
 د، والنسان الفرد تعلم بالعابالضبط"

 
ة والتكرار أال يقتل إنسانا

، أصبحت البشرية مجموعات، وكل مثله." يرد مراد: "أكثر من ذلك
مجموعة تحاسب القاتل الفرد املدفوع بدوافعه األنانية، وتكافئ 

ما نسميه اليوم و القاتل باسم الجماعة املدفوع بدوافعها الجمعية، 
ل لشرعية القتل بين الجماعات تداول السلطة ليس سوى تداو 

 تقول سالي: لوجيات املختلفة."يو يدوال 
لوجيا والقناعات يو يدال  فأنا أرى املشكلة في الرأي،أوافقك ال " 

ليس فقط للمأساة التي نعيشها إنما للمأساة ، الحل اليومو  الدينية
 معالبشرية 

 
يجب لدولة فحسب، إنما لعلمنة  كون تيجب أال ؛ وما

، وذلك بتحريره من قبضة الدولة، وتحرير 
 
علمنة الدين أيضا

والفكر ل قفق مع العاو يتجعله و  ،السياسة من قبضة الدين
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أن رجل الدين  على، وبالتالي هاذات البحث أدواتالحديث ويستخدم 
 من تقليد غايته لحقيقة تكون ا

 
من خالل البحث العلمي بدال

السلف. وهذا ال يجب أن ينطبق على دين واحد فحسب، إنما على 
 املتصارعة منها، وفي نهاية املطاف نصل إلى 

 
كل األديان، خصوصا

 متقاربة من أديان تحمل أسماء مختلفة." أشكال
راع ، إنما صيا صديقتي آزاد: "املسألة ليست مسألة صراع أديان

األمس كانت الحروب حزبية وقبل في بشري غرائزي كما يراه مراد. 
 ذلك حروب
 
دينية، واليوم تحل الحروب القومية محل الحروب  ا

 الغرائزي البشري العميق.هذا كله غطاء للنزاع و ، الدينية والحزبية
انظري إلى القوميات املصطنعة في املنطقة كيف تخلق لدى 

 وهمية
 
فنرى بأن ، عميقة وصلبة مع أخيه النسان النسان حدودا

ال لش يء، سوى  مثله أي كائن بشري مدني يفرح ملوت كائن بشري 
 في دائرة ما 

 
 جماعيا

 
الدائرة املجاورة على صنف اآلخر في ألن مزاجا

فالكائن البشري ال يثيره حقيقة سوى  هنفسفي الوقت أنه عدو، و
مقتل أحد أبناء دائرته. أما الكائنات البشرية املدنية من الدوائر 

ما يتقاطع  املجاورة للدائرتين املتحاربتين، فهي غير معنية إال بقدر
من روابط بين دائرتها وإحدى الدائرتين املتصارعتين. هي حرب معها 

 لبدائية والوسطى، لم يتغير ش يء سوى املسميات."العصور ا
، ال وجود لدول متحضرة ودول غير متحضرة إال على 

 
عمر: "إذا

الورق وفي أشكال املباني، ولن يتدخل أحد ممن نسميه العالم الحر 
    لحمايتنا من آلة القتل هذه."

"العالقات بين الدول مصالح،  ..لن يتدخل أحد" يجيب عليال، "
 " .اليوم تقاطع لها بلدناوما يجري في 

ما مصلحة الدول الديمقراطية بالصمت عما يفعله و "
. يضع علي رجله اليمنى على اليسرى، !الديكتاتور؟

 
" عمر مستفسرا
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  يأخذ نفسا

 
: "هي دول ديمقراطية ضمن يتابعمن سيجارته و  عميقا

هي أم حدودها وملواطنيها فقط يا عزيزي. فالدول الديمقراطية 
ين كي تطعم أبناءها، أما خر تفترس أبناء اآل التي الذئبة ك متوحشة

ألم، تأكل القطة ديمقراطية في عالقاتها مع شعوبها كاالغير الدول 
 عن خالي املعارض س

 
عيد أبناءها إذا جاعت. ألم أحدثك سابقا

 من ملج ،الذي تصالح مع النظام
 
ليموت في الغرب ه ئوعاد طوعا

هنا. لقد قال لي بأنهم احتجزوه لسنوات قبل أن يمنحوه حق 
ال لش يء  ،أنه هارب من الديكتاتور في البداية لم يصدقوا ، القامة

 ألن من نراه ديكتاتور  إال 
 
 يرونه مروض ا

 
. هم ال يرون هذه البقعة ا

العالم الغنية بالثروات سوى سيرك ونحن وحوش الجغرافية من 
خلف أقفاص هذا السيرك. يعترضون بين الفينة واألخرى على 

من يدفع ثمن  هم املروض الذي يس يء معاملة الوحوش لكن
التذكرة لحضور العرض. يدفعون للمروض ألنه يمتعهم بالعرض 
ويدفعون له ألنه يسمح لهم باستغالل أرض السيرك الستعراض 

راتهم الفاخرة ويدفعون له ألنه يحميهم من خطر الوحوش. نعم سيا
 إنهم يروننا وحوش ؛خاليلي يا أصدقائي هذا ما قاله 

 
كانوا  بدائيين. ا

يستغربون أنه ، و الالجئين معسكر يتجمعون حوله حينما كان في 
يكتبون عنه في يلتقطون له الصور و  يتحدث اللغة النكليزية.

نه محط اهتمامهم وهم ز أل ان يشعر بالتمي  قد كفالجرائد املحلية. 
أدنى منهم وإن كان يستطيع  فهو لم يزل  ون أنفسهم عنهميزكانوا ي

هم باللغة النكليزية عن أرسطو وسقراط، عن شكسبير أن يحدث
 ما رأيك بهذا البلد وملاذا جئت إلى و 

 
هيغل وغوته. كانوا يسألونه دوما

 ..؟وهل تشعر بأنك في بلدك هنا ؟تذهب إلى دولة أخرى  لم ولَم  ؟هنا
 لكن غريزة التم

 
يز تجعلهم ييسألونه أسئلة يعرفون إجابتها مسبقا

 ألنهم كانوا يتوقعون أنه 
 
 وتكرارا

 
يسوقون هذه األسئلة مرارا
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سيجيب بأنها أحسن من بالد الرب التي جاء منها. حينما تزوج 
ال يعرف  ن أحدهمابل أل  ،بشقراء لم يتزوجا ألنهما أحبا بعضهما

ك لأن ذ محليهي قرأت ذات مرة في رواية لكاتب حقيقة اآلخر. 
جنسية ما الشاب األسمر القادم من بالد الرب لديه من القدرات ال

على  ال يستطيع االكتفاء بواحدة أو اثنتين،و يكفي لمتاع أربع نساء 
كان يظن أن زواجه منها ف. أما هو د.عكس زوجها السابق البار 

. كانت حينما تريد أن تشتمه تشبهه 
 
 أنيقا

 
 علمانيا

 
سيجعل منه رجال

كان يرض ي مخيلته التي  بلبزوجها السابق. لم يكن ذلك يزعجه 
األنيق. وحينما كانت تذهب للكنيسة  العلمانيصورة عنه حمل ت

وتحدثه عن يسوع، فكان يشتمها بتشبيهها بزوجته السابقة. لم 
.يك

 
لم يدم كل األحوال وفي  ن ذلك يزعجها بل يثيرها جنسيا

 .زواجهما لفترة طويلة
 للدراسات التي 

 
بالده، كان معظم ب تختصعندما زار مرة مركزا

الناس هناك يتحدثون لغته األم وكانوا يحدثونه عن أشياء في تاريخ 
لم يكن هو يعرفها. كانوا يعرفون كل ش يء حتى العادات  ،بالده

اليومية البسيطة ألهل القرى في أطراف البالد. لم يعرف حينها هل 
 ،يجب أن يتعامل مع هؤالء بثقافته فيظنون أنه ال يحترم ثقافتهم

أم بثقافتهم فيسيئون فهمه. لكنه في نهاية األمر اكتشف أنه ليس 
فات، إنما هي كذبة غرائزية أنتجها هناك من اختالف بين الثقا

 الناس يتعاملون بغرائزهم فقط. ف ،العقل البشري 
هل سنقتل أبناء اآلخرين كي نأكل ونطعم أبناءنا إذا أصبح "و 

 يتساءل عمر.، ديمقراطية" ةلدينا دول
يوجد على هذه األرض ما يكفي لجميع من ملاذا نفعل ذلك و "ال، 

ال نريدها ثورة ألجل ة بل ثورة. و فنحن ال نريدها ثرو  ،يحيا عليها
 " .بل ألجل النسانيةاملحلية الديمقراطية 
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 يبتسم عمر.  ،"يعجبني تفكيرك"
 يضحك علي.   ،"لهذا يسمون مدينتي مدينة الفكر"

صحيح أن "تقول سالي بابتسامة عريضة تظهر غمازتي خديها: 
هذا أول اجتماع لي معكم، لكنني أشعر بأنني أعرفكم منذ زمن 

لكن مازال لدي فضول ألعرف فاطمة  أشعر بأنكم أسرتي، طويل.
.
 
 تقهقه فاطمة:  "أكثر وأسمع رأيها، حتى ال يكون االجتماع ذكوريا

إلى ملعبي اآلن. تعلمت الصمت من عملي مع الكتب، فأنا  "جئِت 
أعمل بالتنضيد لدار نشر كي أعيش، وأعمل عاهرة في عطلة 

 كفلهم في رعايتي" األسبوع كي أطعم ثالثة أيتام أ
 ويسود الصمت أرجاء الصالة. تقاطع سالي، !""عاهرة

رض ي غريزتي نعم، عاهرة كي أطعم األطفال الثالثة، وكي أ"
 " بإذالل زبائني الذكور 
 تقاطع سالي ثانية.  ،!""عاهرة ودار نشر

 "ال تقاطعينني إن أردت سماعي." 
، متأسفة"

 
 تقول سالي.  ،"حسنا

حبه صأنلتقي بأحد املطاعم ثم . نترنيتعلى ال  بالزبون "أتعرف 
ها من النساء اللواتي يعملن يإلى غرفتي على سطح بناية، كل ساكن

 في املالهي الليلية. 
 
، متشوقا

 
، شبقا

 
يظل الذكر طوال الطريق سعيدا

 خارطةحتى تتغير أغلق الباب وراءنا و يدخل ن إ، وما مسكنيلبلوغ 
  وجهه

 
الذليلتين وهو يتأمل الصور التي تغطي عينيه . استمتع بتماما

ها الخافت في الزاوية، صحن ءاللمبة الحمراء وضو جدران الغرفة،
السجائر اململوء على الطاولة الصغيرة املتسخة بجانب السرير، 

استمتع  زجاجات العرق والويسكي الفارغة، واملنثورة في كل مكان.
لى الحبل الذي حينما أشعر بدقات قلبه ورعشة جسده وهو ينظر إ

الحبل،  أن أفكالزبائن في كل مرة  يطلب مني يتدلى من السقف.
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 شرشف أفتح النافذة وأن أحضر 
 
 نظيف ا

 
للسرير، لكن أحدهم ال  ا

عن اليتامى، ، دينيسأل عن أصحاب الصور؛ عن األطفال املشر 
عن البؤس في أعين العجوز املتربع على األرض بجانب خيمته في 

 عن طعام في الصورة بالصحراء، عن املرأة التي تقلب 
 
القمامة بحثا

خان امللقى على الد علبةتمسك فاطمة ب "التي فوق السرير.
أقول للزبون بأنني ارة بين أصبعيها وتكمل: "جالطاولة، تأخذ سي

نني أرعى األطفال اليتامى في الصورة التي تغلق أؤجره جسدي أل 
، لكنهم ذكور النافذة، وأعرض عليه أن يتبرع لهم دون أن ينام معي

، بعضهم يمش ي دون أن يقول كلمة 
 
. يهربون غالبا

 
وليسوا رجاال

وبعضهم يشتمني ويقول بأنني كاذبة وأريد أن أنصب عليه. ال أحد 
الحجي  أغويت أخي الكبير، ذات مرةمنهم يريد أن يرى الحقيقة. 

رب األسرة الفاضلة، شقيقي ألبي. أرسلت له عبر الشات  املحترم،
 لعندي. 

 
ت رائحة عطره مأل صورة لصبية جميلة، فهرول راكضا

الشارع، ولفتت أناقته مرأى الجميع، هذا الرجل األربعيني الذي 
يستضيف شعره الكثيف بعض الشيب، أغوى كل بنات البناية 

خطا ما إن الداخل، فبسيارته الفاخرة. فتحت له الباب من 
رت خارطة وجهه، كبقية الذكور الذين دخلوا تغي حتى خطوته األولى

؛ اختفت ابتسامته ني بثوب النوم الشفافهذه الغرفة، حينما رآ
الواسعة فجأة واحمرت عيناه، وارتفع صفير شهيقه وزفيره املتسارع 
. هجم 

 
 كالبقية بل غاضبا

 
كثور في حلبة مصارعة. لم يكن خائفا

علي كاملجنون وانهال علي بالضرب بكلتا يديه، ضرب رأس ي بالطاولة 
رخ وأشتمه بوالده، يصرخ ويسبني، وأنا أص كان مرات حتى نزفت،

ظل يلكمني على وجهي حتى تعبت يداه، ثم حملني ورمى بي على 
" السرير وحاول أن يخنقني بالوسادة لوال تدخل حارس البناية.

 تشعل فاطمة سيجارتها وتكمل: 
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وية على لذي أغضبه صراحة! الصور املأسا "ال أدري ما
الغرفة  لبالتأكيد ال، فقد داس صورة والده على مدخ الجدران؟

ال أعتقد، فهو لم يفكر شرف العائلة؟  دون أن ينتبه لوجودها..
نني أل أم  خمس سنوات.. قبل البيت بالبحث عني منذ أن هربت من

 من الضرب ونزفت لكن سعادتي  كشفته على حقيقته؟
 
تأملت كثيرا

كانت غامرة. يجب أن يعرف الذكور أن املرأة التي تؤجر جسدها 
لمال ل يستغل حاجتهاليست عاهرة، ومن لكي تأكل، هي ضحية و 

هو العاهر. كنت أتمنى لو أن فغريزته وال يدفعه ملساعدتها  ليشبع
 سالي وتقول:  اتدمع عينشقيقي شنق نفسه بالحبل." 

 أنثى قوية، كدت تقنعين
 
 ني بأن ما تقولين"أنت حقا

 
. ه صحيحا

 لقد أخبرني عمر أنك تدرسين التمثيل." 
تبتسم فاطمة ابتسامة حزينة: "نعم تمثيل، فالحقيقة أقس ى من 

 أحد سماعها." يود ذلك وال 
: "ليس لنا سوى هللا يا شق صمت الجميعتف ،شهق سالي بعمقت

 أصدقائي!" 
"الرهان على هللا رهان خاسر يا صديقتي. فلو أن هللا موجود ملا 

 يجيب علي.  ،ترك أصحاب الرايات الصفر يذبحون األطفال باسمه"
 ،له حكمة في هذا األمر!"ربما "هللا موجود يا عزيزي، لكن 

  علي يرد. سالي تعترض
 
 : ساخرا

 "."إن كانت حكمته بموت األطفال، فهو ال يستحق العبادة
:
 
 يقاطعه عمر ضاحكا

 يا رجل 
 
 للمسايرة فقط "أال تؤمن أنت أبدا

 
 !"ولو قليال

رأسه للسقف ويطلق يسحب النفس األخير من سيجارته، برفع 
ا من فمه. يحدق بدخانه ويبتسم: "لهذا يسمون  ا كثيف  دخان 

 ".مدينتي، مدينة الكفر
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يتنقل مراد بفكره بين أصوات البقية، فهو ال يعرف نفسه إن 
 لمسكان 

 
، ما

 
 مؤمنا

 
أم الدين هو طقس ، غير مؤمنأم مسلما

 . في هذه اللحظات أيقن أنه لله كالبقيةاجتماعي بالنسبة 
 
يس غريبا

 عن الناس بل غريب
 
. في مدينته يقرّ  ا

 
أهل املدينة  عن نفسه أيضا

بأنهم مسلمون، بينما يراهم كثير من املسلمين غير ذلك. ال يستطيع 
 أم ال! ف

 
 أسرار دينه.بعد يتلق هو لم مراد أن يجزم إن كان مسلما

 أحدبحرقة يتدخل مراد: "كيف نشعل العاصمة وحركتنا كلها 
 
 
ن ليس بيدهم ش يء سوى أنهم يعشقون جمال اورئيس عشر عضوا

 يستطيع أن  رة، ويخشون عليها من أهلها. آه..هذه الثو 
 
لو أن أحدا

يخبرني متى ستنتصر الثورة، أو لو أنني أنام منذ اليوم وال أصحو 
 "!..حتى ينتصر العدل

 يقهقه علي حتى يكاد يقع عن الكرس ي: 
" يقف ويتمش ى باتجاه النافذة. ينظر 

 
لخارج ى الإ"لن تصحو إذا

 
 
  :ويقول جادا

 
 أو خمس  ،"بعد خمسة عشر يوما

 
خمسة عشر شهرا

 ".سنة منذ انطالقها هكذا تقول األسطورة ةعشر 
أشهر من اآلن؟"  تسعة"هل تقصد أنه ربما يسقط النظام بعد 

 يلوح باألمل. 
 
 وكأنه يرى سرابا

 
 يسأل آزاد متحمسا

 يتابع علي: ، "األسطورة يا صديقي التي تقول وليس النبوءة"
"يجب أن أذهب اآلن فالطريق إلى منزلي طويل، حوالي ساعتين 

 " .مش ي
: "خذ تاكس ي أو اركب بالباصا"ساعت

 
يا  ن! أوف" عمر مستغربا

 !"  رجل
يسمون . لهذا ي أجرة التاكس ي أو الباص ملا مشيت"لو أن لد

 مدينتي، مدينة الفقر". يضحك الجميع. 
 "لو أنني جئت بسيارتي ألوصلتك" يقول عمر. 
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 ؟" أيها االرستقراطي الصغير بسيارتك "وملاذا لم تأت
دينتي، مدينة الحب" عمر يسمون ملهذا ، و "كي أتمش ى مع سالي

 .
 
 ضاحكا

 :
 
تقول األسطورة التي يتناقلها أصحاب الرايات الصفراء شفاها

كافر عاصمة حاكم ال"في آخر الزمان وقبل قدوم املهدي، سيحكم 
  . سيبايعهمعهأهل الرايات الصفر وسيقف 

 
رهط من الناس  أيضا

ثم تقوم عليه ثورة من جنوب البالد، يقودها سفياني وهو أحد 
لخمسة الثورة جري بحار من دم وستستمر ت. سقاتلي المام أحفاد

 عشر يوم
 
 ، خمسة عشر شهر ا

 
سنة. يقتل بعدها  ةأو خمس عشر  ا

      ويحكم السفياني حتى ظهور املهدي. ،الحاكم الكافر
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 الفصل التاسع

 املولودون
 

تلف يدها على عمر في طريق العودة إلى بيتها، مع  سالي تتمش ى
 تتغنجكالقطة التي  ،بخدها الرقيق العريضكتفه  تلمستو  ساعده

. رأسهايقبل لأنفه في شعرها بيغوص و  على مربيها، يحني رأسه
أغار عليك، " .الذي سيجمعهماتحدثه عن حلمها بالفستان األبيض 

 سنفتح مكتب .أشتاق إليك حتى وأنت معي، لن أفارقك لحظة
 
 ا

، نعمل 
 
 ه فيمشتركا

 
" !، صحيحيّ لكنك لن تسرق مني موكل معا

  .تضحك سالي
، لكنني سأشفق "أسرق موكليك

 
! ههه لن يوكلك أحد أصال

 عليك وأعطيك بعض القضايا الخفيفة ههه." 
املتحكم  النظام !نائذا ال نفتح شركة محاماة مع أصدقا"ملا

يحكمه العدل ال املال  سيسقط وسيكون لنا نظام جديد
 والسلطة." تهمس سالي. 

يقبض فجأة على يدها بقوة، يوقفها بجانب شجرة السنديان 
 .دمعه عنهاليخفي الضخمة في منتصف حديقة العاشقين. يعانقها 

، ضميره ألنه ترك ذاك املسن الذي سقط على األرض خلفه يؤنبه
للمسجد ذهب . املسكين كان عليه أن يهرب كي ينجو بحياته

وال علم له بمظاهرة ستخرج من هناك. يشعر عمر بالذنب،  ،للصالة
 لم يترك مكاناملتحكم لكن النظام 

 
فيه. هل ليحتشدوا لشباب لآخر  ا

 الذي ظل يضربالشبيح هناك أم ذنب  تظاهروا همهو ذنبهم أن
بالعصا على رأسه حتى فارق الحياة. "ربما كان سيأخذ  العجوز 

 أرغفة الخبز الساخن من الفرن املق
 
لإلفطار من  ابل للمسجد وفوال

ن عادة بعد صالة الجمعة. و حل الذي بجانبه، كما يفعل املسنامل
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للفطور سوية وأحفاده كانوا ينتظرون  اجتمعتالبد وأن عائلته 
يقول عمر في نفسه: "إننا  ،جدهم الذي يجلب لهم السكاكر"

طرفان في هذه املعركة وبيننا طرف ثالث يموت ال ذنب له سوى أنه 
 لكن زمانه مختلف."   ،ه الطبيعيكانوجد مصادفة في م

"ما أجمل الغروب في هذه املدينة، التي تتزين طوال النهار كي 
ى لإللمساء. كل ش يء بديع هنا. انظر يا عمر! انظر  كالعروستزف 
الحجارة العتيقة. كأنها تبوح لنا بأسرار من عبروا من هذا هذه 

املكان. آالف السنين مرت من هنا يا عمر." تغمض سالي عينيها، 
 
 
كما تفعل راقصات تمد ذراعيها على جانبيها  ،تأخذ نفسا  عميقا

 وتطوف متراقصة كالفراشة حول عمر وشجرة السنديان. الباليه 
 . إنهم وحوش واليومهاملظاهرة ليت تلك الشابة لم تشارك في ا

هم ألحد. أجبروها على الركوع وتقبيل صورة األخ القائد. عندحرمة 
 منا إنما ألن أ ،ليس ألنها تذل بهذه الطريقة، تبكي بحرقة ظلت

 
حدا

يا سالي!" تبوح عينا عمر  تخليصها. "أرجوكلم يجرؤ على االقتراب و 
 مصابفبصمت: 

 
 قد قتلوا طفال

 
بمتالزمة داون لم يبلغ الثالثة  ا

 بالحلوى التي اشترتها له ةعشر 
 
، سرقوا حلوياته. بكى وصرخ مطالبا

فاعتقلوه  تنتظرهن أمه إسخروا منه وضربوه. قال لهم ف أمه
ضو التناسلي وأعادوه لها جثة. اقتلعوا عيني طفلة وانتزعوا الع

  !..لطفل آخر. إنهم وحوش
ينة لوال املظالم لكانت جنة. فكم من "نعم يا حبيبتي إن هذه املد

سائح زارها فسحرت عقله. وكم من عابر سبيل تذوق ماءها فأدمن 
 " م من شهيد قدم حياته أضحية لها.ثدييها. وك

 
يأخذ عمر نفسا

 ويبتسم
 
ها وهي التي ء: "تراها تضيق بنا اآلن! نحن أبنابحرقة عميقا

 اتسعت آلالف السنين." 
 وأطفالهم سينجبون 

 
 وأطفالنا سينجبون أطفاال

 
"سننجب أطفاال
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وابنه يحكون عنا الحكايات وسيلعنون األب القائد وف أحفادنا وس
وسيحافظون على ما قدمناه لهم فلن يكون هناك ابن قائد بعد 

 سالي بصوت منخفض.  تقول اآلن." 
. أخاف أن تقعى الإ"أرجوك يا حبيبتي ال تأتي 

 
ي بيد ملظاهرة غدا

 الوحوش وأعجز عن نجدتك. سأقتل نفس ي إن حدث لك مكروه."
 أن 

 
تبتسم العاشقة بخجل وتتأمل دمعته التي يحاول جاهدا

 تهمس:و  ، تمسح دمعته، تضع كفيها الصغيرتين على وجنتيهيخفيها
لن أتركك تنال شرف  "أحبك كهذه الثورة ولي في عينيك ثورة.

دون أن يكون لي ما ثورتنا ر املشاركة فيها وحدك. أخش ى أن تنتص
 ."هاحكيه ألوالدنا عنأ

أحبك كما هذا الوطن وليس لي سوى عينيك  ،أحبك .."أحبك
هما مع شجرة الصنوبر التي لطاملا اوطن." يعانقها فيتوحد جسد

 . الصامتةكتمت أسرار العاشقين في هذه املدينة 
يجلس آزاد وفاطمة مع علي ومراد في املقهى املقابل ملبنى البرملان، 
ويتمش ى البقية فرادى في الشوارع املجاورة بانتظار ساعة الصفر. 

ملجلس تتمركز الحواجز العسكرية على مداخل الشوارع املؤدية 
، تنتشر قوات األمن والشبيحة كالعادة في الشارع. ال الشعب

مظاهرة في باهرات، فال يعقل أن يشارك أحد يتجمهرون لفض املظ
 ،لدب الرعب في قلوبهملتخويفهم، هذا املكان، إنما لرهاب الناس، 

دخل املدينة صحفي أجنبي ال يجرؤ أحد على سأل سائل أو حتى إذا 
الحديث معه أو على األقل لو تحدث معه لشكر األخ القائد. تشد سالي 

 على يد عمر الذي بدا 
 
 إذيعبرا الشارع لواثقة  ابخط نيرايس ..متوجسا

خرج . يُ املتحكم والهتاف ضد النظام بالتجمعبدأ بقية الشباب 
لحرية لن من تحت مالبسهم ويهتفو  تهاوالفتاالشباب أعالم الثورة 

يهتفون بالحرية لسماء ، هتفون بالحرية للمعتقلين، يللمدن املحاصرةو 
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باملوت. تهدر حناجرهم ها يمطر و الطيران الحربي  التي يغتصبهاالبالد 
ز عرش املستبد في قصره القريب وتزلزل مبنى البرملان التابع له. تهفي

تهاجمهم قطعان الشبيحة بالعص ي والسكاكين فيشدون أيديهم بأيدي 
أن مظاهرتهم هذه وحدها  ي املتظاهرونبعض كبنيان مرصوص. يع

د لكنها ستحررهم وستشجع غيرهم. قسقط النظام املتحكم، لن ت
يموتون لكن املوت على أيدي الطغاة يحرر األرواح، فالنسان بدون 

القدرة على الكالم ا الجسد روحه ليس سوى جثة حتى وإن كان لهذ
نقض والحركة. تنقض قطعان األمن والشبيحة على املتظاهرين كما ت

. يقترب الشبيحة من سالي فيسارع عمر الضباع الجائعة على ريم جريح
ويضمها إلى صدره بقوة ليحمي جسدها األنثوي الرقيق  إليها، يعانقها

ة تهوي على رأسه يلكن عصا حديد ،من أنياب هؤالء املفترسين
. مم

 
 فوق دماددكالصاعقة فتطيحه أرضا

 
ه يجاهد بما تبقى له من ئا

 املتهالكتين ليبحث عن  عينيه يفتحوعي أن 
 
سالي. يرى طيفها مسحوبا

يصرخ  ،نحوها ابعه املتثاقلةرفع أصيضخمي البنية.  وحشينبأيدي 
 على رأسههراوة  تسقطقبل أن  بصوت خافت مبحوح: سالي.. سالي..

. يسحبه الشبيحة من قدميه ويلقون به في فيفقد 
 
وعيه تماما

بعض عبر  لداخلهاالنور  يتسللمصفحة سوداء مغلقة بالكامل، 
 املعتقلينالشبيحة  يكدس دون أن يكسر ظالمها. ،الثقوب على جوانبها

. األسود الحديدالخلفي ذي يستطيعون إغالق بابها بالكاد باملصفحة، 
 ينادي الرفاق بعض
 
كي يعرفوا من اعتقل منهم في هذه  ئهمبأسما ا

املغارة املظلمة. تصل املصفحة إلى بوابة الفرع الضخمة التي يعلوها 
، قوس مرسوم على جانبيه صور األب واألخ القائد باللباس العسكري 

يتوسطه عبارة "القائد إلى األبد أو نحرق البلد." يحيط بالفرع أسوار 
ن احاجز الفرع يحميها  بوابة. أسالك كهربائية شائكةب شربكةعالية م

لساحة ى الإن للجند. تدخل املصفحة انبها ومحرسن على جوااسمنتيأ
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مع ة بعضها يساو تاملضخمة ال رماديةالباني امل ، لتتوه بينةالرئيس
، واسعةزفتية ساحات  هافيما بين ، يفصلكأنها صف عسكري بعض 

يبرق سطحها األزرق من حرارة الشمس كما يلمع السراب في الصحراء 
. يفتح فرائسهمملالقاة  ،باستعدادباملصفحة  العناصر . يحيط للعطش ى

أحدهم الباب الخلفي فيبدأ املعتقلون بالتدافع للخارج لرؤية نور 
 بالجنازير  العساكر ينهال عليهم ، فاختناقالشمس والتنفس بعد 

 
ضربا

 وحوشيزمجران كالكلبين شرسين  الشبيحةصطحب الحديدية. ي
بالكاد يستطيع مدربهما و ، على األرضاللزج لعابهما  سيلفيالجائعة 

 ما تبقى من يندفعان لالنقضاض علىتثبيتهما. يفلت حبلهما املشدود ف
 ضهمبعويسقط داخل املصفحة. يصمد من يصمد تحصن ت طرائد
 من ال يحتمل كل هذا  ى  مغم

 
 يسوق الجنود. العذابويخر ميتا

إلى املباني املجاورة حيث يتم توزيعهم على الزنزانات ريثما  يناملعتقل
 لتحقيق الفردي. بامنهم يأتي دور كل 

ذرفت جدرانها الدموع  لطاملا، فمن شيدهاكم تلعن هذه املباني 
على من منع عنهم النور وسدت عليهم منافذ الحياة. كم تمنت هذه 

الذين أرهقهم الزمن  لصغار االحيطان لو أنها كانت ملدرسة تحتضن 
الذين أطبق عليهم الفقر أو ملشفى يواس ي املرض ى  فخرجوا للعمل،

ائمين اله أو ملجأ يأوي املشردينملوت البطيء بين حيطان بيوتهم، وا
أرجوحة  كان. كم تمنى هذا الباب الحديدي لو أنه في الشوارع

 بين عيني أم وابتسامة ولدها. كم تمنى هذا  ،لألطفال
 
وليس سدا

 في حديقة يجلس عليه عاشقاملعدن لو أنه كان 
 
 ،وعشيقة كرسيا

 في مبنى 
 
 أملانيا

 
. كم أبكت صرخات املعذبين للمخابراتوليس كرسيا

 تلك الصخرةواحدة  ولو مرةالسقف ولم تخترق  هذا الحائط وذاك
 التي يحملها السجان بين ضلوعه. 
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 العارش لالفص

 بال عنوان
 
ك أال تقصص رؤياك على إخوتك! ها قد انتهى و ألم يقل لك أب -

 .املعزول عن بقية البشراللعين  البئرفي هذا  ،بك املطاف معنا هنا
كروية وليست قيقة، األرض ليست رؤيا يا صديقي بل ح -

 مسطحة..
هذه الغرفة الضيقة التي تتسع لثالثتنا أكثر من كافية ليرى كل 

، منا العالم 
 
 عن كل ش يء من خالل أعين اآلخرمجردحقيقيا

 
. ا

العالم هنا وهنا فقط، أما العزلة فهي خارج هذا املكان. هناك 
حيث كل منهم يعزل نفسه عن اآلخر. حيث كل منهم يبني بينه وبين 

 خر جدار اآل 
 
ويضع تحت الجدار  ،ويضع على الجدار كاميرات مراقبة ،ا

ثم  ،ويقيم بالقرب من الجدار معسكرات وترسانات ،كالب حراسة
يجهز املعسكرات بجنود مدججين بالسالح. املكان املعزول يا 
صديقي هو خارج هذه الغرفة املغلقة بباب حديدي ضخم مكتوب 

هي  ،رفة فقط هي الالعزلةعليه "للمجانين الخطرين". هذه الغ
 .  اننالعالم كله حيث ال جدار بي
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 القسم الثاني 

 

 الكابوس
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 عرش الحاديالفصل 

  ونوداملوء
 

نة انفرادية ال يتجاوز عرضها يصحو عمر ليجد نفسه في زنزا
 وطولها ال يسمح له يتسع

 
. ب سوى ن سينتمترا

 
 تخزق الوقوف جاثيا

يتنفس. يحيط فبالكاد يستطيع أن  فتحتي أنفهرائحة الرطوبة والدم 
. يتحسس املتجمدبه التعفن من كل جانب من جوانب هذا املكان 

لكنه رؤيتهم  فرصةالظالم الحالك نحه ال يمف أصابعه املكسرةألم 
 سكون  الذي يشبهصمت هذا املكان املرعب  يشقيشعر بنزيفهم. 

 الليلي آاملقابر 
ّ
ملسمعي عمر  تهمصواأات املعذبين، فتتسلل هات وأن

من الزنزانات املجاورة لتروي له كل ما يخبئ هذا املكان  الحيطانعبر 
هات مختلفة عن آز ذنه على الجدار، ينصت أكثر ليميِّ أمن قهر. يضع 

سمنتي األ  الحائط. يطرق على بكاء طفل إنه ؛في املكان الصوائتبقية 
 "أمي..الالذي يفصله عن الزنزانة املجاورة فيرتفع صوت 

 
 بكاء مناديا

. ر ثانية فيصيح الطفل: "أمي تموت.أمي." يدق عمر على الجدا
فيتحامل على أرجوكم أخرجونا من هنا." يتناس ى عمر ألم أصابعه 

نزانة الحديدي. يضرب على الباب باتجاه باب الز  املتكسرتين يهقدم
ال " خرجوهم من هنا أيها املجرمون.أرجوا الطفل وأمه.. "أخ يصرخ:و 

يفتح يرد عليه أحد، فيستمر بالضرب على الباب والصراخ حتى 
.السجان باب الزنزانة 

 
 ،. مصارع ضخم البنية، عريض املنكبينأخيرا

 لطخات تغطيأكمام قميصه العسكري املموه مرفوعة ملرفقيه، 
من الجنود ببدالت عسكرية  اناثن يرافقهشعر ساعديه.  الدماء

بأعلى  يصرخالسجان عمر بنظرات مشبعة بالغل و  يرمقرئة. هتم
أعطيك حرية." يمسك بعمر ح ر ! ..والك حيوان حرية بدك" :صوته

من شعر رأسه ويسحبه خارج الزنزانة. يأمر الجنود بفتح باب الزنزانة 
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 ال يتجاوز الثالثة عشر فاملجاورة 
 
  ةيرى عمر طفال

 
يتحشرج اختناقا
من شدة البكاء وهو يعانق جثة والدته التي لفظت أنفاسها األخيرة 

 للتو. يتصلب عمر من هول املشهد وكأن الدماء جفت في عروقه. 
 يتشبثيأمر السجان الجنود بسحب الجثة ورميها بالقمامة. 

جثة والدته ويشدها لصدره كقطة تحمي رضيعها من خطر بالطفل 
بقوة  فيضمهاول الجنود سحب الجثة من بين يديه أسد جائع. يحا

ويحاول إبعادهم بقدميه الصغيرتين. ينهال الجنود عليه بالضرب 
قواه عمر  يستجمع. ى  بأخمص بنادقهم حتى تخور قواه فيقع مغم

تخليص الطفل من بين أيديهم فيضربه السجان لالسجان ويجتاز 
معصميه نود بالعصا الغليظة التي بيده. يكبل الجمن الخلف 

 لمش ي أمام السجان. ل ينهروه بالبنادقو  ،باألصفاد خلف ظهره
يعرج عمر بقدميه املثقلتين بالجراح عبر ممر ضيق طويل تتوزع 

الغارقة بدموع املظلومين السوداء غرف املوت  ؛الزنزانات على جانبيه
صفراء  ودمائهم. يشق عتمة املمر ضوء خافت ينبعث من ملبة صغيرة

ألسفل ى الإعند الدرج الذي يقود  ة املمر في نهاي تتدلى من السقف
ن يضع عمر قدمه إحيث باحة التعذيب تتوسط غرف التحقيق. ما 

على الدرجة األولى حتى يركله السجان من الخلف ليتدحرج على 
طول هذا الدرج الضيق حتى يصل أسفله. يرفع رأسه بصعوبة فيرى 
سالي وسط الباحة معلقة من رسغيها لألعلى بالكاد تالمس أصابع 
قدميها األرض، عارية الجسد ال ستر لها سوى دمائها. يلملم عمر قواه 

 كما ينهض وينهض 
 
من جريح في معركة مع الذئاب،  ثور راكضا

سكرات املوت. يضم جسدها الصغير فينهال عليه الجنود ثانية 
. يحملو 

 
 لها، يعرونه نه ويعلقو نبالضرب حتى يسقط أرضا

 
ه مواجها

من ثيابه ويسكبون املاء على رأسيهما. تصحو سالي. تنظر بعيني عمر. 
. عمر. ت مبحوح متقطع: عمر.. تناديه بصو تقرأ دموعه العاجزة
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يجيبها بنظرات مكسورة صامتة. يراقبهما السجان عن كثب. ف
 .

 
السجان انتصر بإرضاء غروره وحقده. يقترب  لقديضحك منتشيا

 ويضربهمن سالي. يلطمها على وجهها وهو يحدق بعمر. يقترب منه 
، . يصرخ بوجهه بملف ورقي في يده

 
: "هذه هي الحرية ضاحكا

 
شامتا

 من الحرية!" ينظر عمر بعيني سجانه 
 
التي عندنا! هل تريد مزيدا

، ، يرمقهما بصمت، يبحلق بخطوط وجهه البارزةالقاسيتين للحظات
 عليهيبصق و 

 
ينهال على عمر بالضرب و  . يستشيط السجان غضبا

. يضرب الكفر بالرببسيل من الشتائم و  ويصرخالجنوني بكلتا يديه، 
يأمر الجنود ف وال يشفى غليله، يهالسجان عمر حتى يفقده وع

 
 
. يعيد هليستكمل تعذيببسكب املاء على رأسه كي يصحو مجددا

. يجلس هذا الشاب املكبل بعجزه منحقده  يرويال و  مراتالكرة 
 على كرسيه بعد أن 

 
 أجانبا

 
ه مازالتا ا. يشعل سيجارة ويدنهك تعبا

. ينظر 
 
باغتصاب عمر نار سيجارته ويأمر الجنود ى لإترتجفان غضبا

أنا بأن  حريتي الحرية.. ه"هذ وسالي. يقف ويصرخ بأعلى صوته:
 ال" اتصرف بملكي كما أشاء.

 
رحمة لسالي، لكن يصرخ عمر طالبا

الضحية. بعد عدة أيام من تكرار التعذيب  بدموعن أان ال يعبيالجندي
أمن ضابط طلب وي نفرادية،غتصاب تموت سالي في زنزانتها اال واال 

 ماتتمن أهلها الحضور الستالم الجثة بعد التوقيع على أنها الدولة 
 
 
أثناء معركة مع الرهابيين. يطلق سراح عمر بعد أن أصبح مجردا

يتجه مباشرة للمناطق الخارجة عن سيطرة ف ،من كل أسباب الحياة
 في قلبه شاملتحكم النظام 

 
 حامال

 
 واحد يئا

 
 االنتقام.  هو : ا
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 عرش الثانيالفصل 

 السافل الحب
 

 عنه ويدفع املال هنا وهناك
 
؛ يطرق والد عمر كل األبواب بحثا

خطبوط لكثرة عالقاته القوية داخل ه امللقب باأل يوكل محامي
ضباط املتنفذين في ال يرشو كل معارفه من ،النظام املتحكم

 و  ،الجيش
 
، بعفو خرجلكن ما من إجابة سوى أنه كان معتقال

 . أما وليد من األخ القائد ،مكرمة
 
فال يشكل له مصير عمر عبئا

، فهو يشغل نفسه بابتكار طريقة يقنع فيها عشتار للهرب معه 
 
كبيرا

 عن شبح املوت املخيم خارج البلد، 
 
حيث يستطيعان الزواج بعيدا

 عشتار رفض تقد يلتهم أحدهما في أي لحظة. و  هذه األرضعلى 
إال أنها تخش ى خسارة  ،عرض وليد فهي على الرغم من هيامها به

لقاء والدها ملحاولة ، وتكرر طلبها لوليد بأبيها والتسبب له بعار
 . بالحوار إقناعه

 النظام من الجيش قبل عدة سنوات لكن عشتار والد تقاعد 
قبل . املطالبة برحيله االحتجاجاتللخدمة بعد اندالع  أعاده املتحكم

 بالجيشثالثين سنة 
 
 مهما

 
الوحدة العسكرية  تفكلإذ  شغل منصبا

بينما كانت قوات أخيه  ،باقتحام املدينة الوسطىنذاك آ التي يرأسها
. أمر جنوده بحرق البشر وتؤمن لوحدته الدعم تطبق عليها الحصار 

الضوء األخضر باستباحة املدينة أعطاهم ، والشجر والحجر
 سكني ر بناء  سبوعين كاملين. يقتحم العسكأل 

 
 مؤلف ا

 
 ،من عدة طوابق ا

الذي يستخدم ، إلى قبو البناية يعيش فيه بالقوةكل من  ن و يصحبو 
عادة كمستودع. تمسك الجدة بيدي حفيديها الصغيرين وتنزل كما 

ه املدينة قبل عدة أيام ولدها وزوجت غادر  ،يأمرها الجنود إلى األسفل
لجيش. مهما حدث فالجند محتمل لا أنباء عن اقتحام مهبعد سماع
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 ويغتصبون لن يقتلوا عجوزا

 
 لكنهم قد يقتلون شابا

 
مسنة وأطفاال

 في مدن أخرى. ت ،شابة
 
ألوامر الجند الجدة نصاع فعلوها سابقا

سكان. "ماذا ستفعلون بقية الوحفيديها إلى املستودع مع كل فتدخل 
الجندي الذي بنا هنا"، يسأل أحد املسنين، فيتلقى صفعة من 

 يترجل ،ى مدخل البناء. تقف سيارة عسكرية عللداخلى الإيسوقه 
ينزلون إلى القبو. العساكر و منها ضابط برفقة مجموعة أخرى من 

عساكره بسكب البنزين على األثاث القديم امللقى في الضابط يأمر 
ألخشاب والكراتين الورقية املكدسة. يحمل املدنيين ااملستودع و 

م الجنود بنادقه شهرأطفالهم ويتدافعون باتجاه الباب الخارجي في
لقبو. يخرج جميع ى الإ أرجلهمبهم نيدفعو من الخارج و  بوجوه الناس

علبة ارة و جن الباب الخارجي. يخرج الضابط سيويقفلو  العساكر 
ارته بعود الثقاب ويلقي به من خلف جيشعل سي من جيبه، كبريت

ه. يجلب الجنود له الباب الحديدي على املستودع ليشتعل بمن في
 وكأس 

 
 كرسيا

 
عرق ليستمتع ببكاء األطفال وصراخ املسنين طلبا

في القسم الغربي من املدينة يقتحم الجنود شقة سكنية للرحمة. 
. تعطيهم كل ما لديها من تتحرك بصعوبةفيجدون فيها امرأة حامل 

ذهب ومال وترجوهم أن يدعوها وشأنها سيما أن زوجها يعمل 
 
 
أحد الجنود بالذهب واملال  يدفعلدى الدولة في العاصمة. موظفا

: "هل تراهنني على كل هذ
 
بأن ه الغنيمة بوجه زميله ويقول له ساخرا

في بطنها صبي ذكر؟" يقهقه اآلخر: "ال في بطنها عاهرة!". تبكي املرأة 
وتركع بصعوبة بين قدميهم تتوسلهم أن يتركوها على قيد الحياة 

الجندي الذي خسر تخبرهم إن جنينها ذكر. يلطمها  ،رحمة بجنينها
" يستل .الرهان على وجهها ويصرخ: "كاذبة! لن أصدق حتى أرى 

املرأة  تلفظو  يسحب الجنين .يشق بطنها بضربة واحدةو سكينه 
. كانت .ل م.. أ.. .ل أم.... أمل بصعوبة: نطقأنفاسها األخيرة وهي ت
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ستسمي طفلتها أمل فيما لو بقيت على قيد الحياة. يركض الشاب 
. يقف  الثالثيني

 
من حارة ألخرى. يتلفت وراءه. يلتقط أنفاسه الهثا

 قبل أن يجتاز الشارع 
 
لحارة املقابلة. ينظر إلى اليمين ى الإحذرا

واليسار. يرى الكثير من الدبابات لكن ال جنود. يقطع الشارع بسرعة 
 لحارة املقابلة. يتلفت ثانية فال يرى أحدنحو ا

 
ى لإ. يسند ظهره ا

. فيخرج فجأة مجموعة من الجنود من لحائط كي يستر ا
 
يح قليال

 فيلحقون به
 
. يصل حارة مسدودة حتى البناء املقابل له. يركض هربا
ود بمالحقته. يصعد الدرج يستمر الجنو يدخل باب بناء على يمينه 

 
 
لطابق األول فالثاني فالثالث فالرابع فالسطح. يقف نحو اراكضا

يقترب يرجع للخلف بحذر حتى يصوبون بنادقهم إليه.  ،الجنود خلفه
لألسفل. يضم طفله إلى صدره  يلقي نظرة خاطفةمن حافة السطح. 
أحد الجنود  يدنو فيغمر وجهه بالدموع.  الرضيعبقوة. يقبل وجنتي 

  ،يأخذ الطفل. يبتسم، على األقل سيحيا طفلهو  منه
 
لم يعد مهما

نه. ينظر الجندي الذي يحمل اآلن إن كانوا سيقتلونه أو سيتركو 
ينادي ألصدقائه في األسفل: "شباب و بين يديه إلى األسفل  الرضيع

: يو...
 
 استلموا!" ويلقي بالطفل. يلقي األب بنفسه وراء طفله مناديا

 كسف. كان 
 
 يوسف. الرضيع جميال

على لقاء وليد تحت ضغط وإصرار ابنته  عشتار يوافق والد 
جبروته أمام دمعة واحدة من يضعف و كل قسوته تلين الوحيدة. 

 املراقبعينيها. يقف وليد أمام باب القصر املحاط بالحرس و 
 ثم يعبر بوابة إلكترونية  الحرس. يفتشه من كل زواياه الكاميراتب

 
جيدا

من الحديقة األمامية  عشتار . تستقبله األمنية بوابات املطاراتك
 عشتار د لرؤية والد سوية ملكتب والدها. يرتعب ولي نللقصر ويدخال 

العادي القصير،  للمرة األولى. لم يكن يتخيل وليد أن هذا الشخص
الضابط أجش الصوت، الذي يخيف اسمه  هو نفسه نحيل الجسد
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 من البذلة العسكرية التي يرتديها كان ماليين البشر. 
 
وليد نفسه خائفا

 وقامته القصيرة. الهزيل وليس من جسده أبو عشتار 
بالجلوس. يتمش ى  تار تحية وليد بصالفة ويأمرهيرد والد عش

 يديه خلف ظهره ويبدأ 
 
حول الكرس ي الذي يجلس عليه وليد واضعا

بتوجيه األسئلة لضيفه كما لو أنه محقق. يتقمص وليد دور املتهم 
الخائف ويجيب على كل األسئلة. يعم الصمت للحظات ثم يعود 

 البنتهللكالم دون أن ينظر لوليد الجالس على يمينه وال  عشتار والد 
 أنت هنا لخطبة ابنتي وحيدتي. وأنتما تخططان 

 
على شماله: "إذا

 ! أنا ال أبدي رأي؟هل أنتما مجانين، باملوضوع للزواج وتريدان رأيي
 
 ا

ويتابع: "أال  طرف عينهب يلقي نظرة على وليد" هنا. أنا صاحب قرار.
 !..في هذا البلد يمش ي بأمرنا تعرف أن كل ش يء

 في هذا البلد ال يتزوج أحد وال يطلق أحد إال بإذننا!
 ال يسافر أحد خارج هذه البلد وال يعود لها إال بإذننا! 

ال يعيش من ال نريد له أن يعيش وال يموت من نأمر بإحياء 
 اسمه لألبد!

. يمش ي بخطا ثابته باتجاه مكتبه. لوهلة عشتاريصمت أبو 
 : الحديثعلى كرسيه. ويستأنف  يجلس

 ،لن أزوج ابنتي البن عائلة تدعم الرهابيين ."ال لن أزوجك ابنتي
 لدينا ورغم أننا عفونا عنه وأطلقنا سراحه،  وكأخ

 
كان سجينا

نكر جميلنا وذهب ليقف في . ماذا فعل! منحناه فرصة ثانية بالحياة
 صف الخونة أعداء الوطن. 

عي كما يدعي الجميع بأنهم ال ؟ ستد  وليد يا.. هل تعرف أين عمر اآلن
لقد ذهب ليحارب مع أنا سأقول لك أين! هم. ؤ يعرفون أين أبنا

أخوك عمر الشاب الجامعي،  الرهابيين املخربين املدعومين من فرنسا.
 املسيحي املتحضر يحارب مع الرهابيين ضد الدولة. ماذا تركتم للهمج!
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فرنسا! لوالنا لم يكن لكم أن تبنوا ماذا تريدون أنتم وأمكم 
ن تصلوا في هذا البلد. لوالنا لكنتم أولم يكن لكم  ،ةكنيس

 ستدفعون الجزية! هل هذا ما تريده لكم أمكم فرنسا! 
، وليد الجالس على طرف الكرس ي الهانة تلو األخرى يمتص 

 ويحمر وجهه لكنه عاجز عن الرد بأي 
 
يستشيط صدره غضبا

 أن الرد على هذا العسكري النرجس ي لن يكلفه حرف. فهو يعي تم
 
اما

أهله. لكن على قد يكلفه حياته وحياة  بل وحدها عشتارخسارة 
ه املختفي على قيد الحياة. يتبادل العاشقان ان أن أخأاألقل اطم

نظرات االستغراب لكن ال يجرؤ أي منهما على مقاطعة هذا 
 العسكري الثرثار. 
يضرب عصا جلدية سوداء من فوق مكتبه و  عشتار يسحب والد 

: "لم تتوقع قبل أن تأتي 
 
هنا ى لإبها يده األخرى ببرود ويقول مالطفا
 أن تسمع هذا الكالم أليس كذلك! 

 لسماعك تطلب يد ابنتي! 
 
 هل كنت تتخيل أنني سأطير فرحا

 ى هذا الزواج هل تتخيل أنك قادر ثم لنفترض أنني وافقت عل
 ؟"كعشتار أنثىعلى دفع مهر 

كل ما تعرض له من إهانة ويرى في الجملة الطرف عن وليد  يغض
أنا " فرصة مناسبة لتقديم عرض:بصيص أمل و  عشتاراألخيرة ألبي 

 لها."هاجاهز لفعل أي ش يء ألجل
 
 . كل ما تطلب سأكون خادما

 للوطن."ال! ال أريدك 
 
 البنتي بل خادما

 
خلف  ءمش ي ببطي" خادما

ويتابع حديثه بهدوء: "أنت ترى يا بني يه على كتفويضع يديه وليد 
ما يمر على بلدنا من أزمات ومصائب وما يحاك ضدنا من مؤامرات. 
إنه الغرب يريد استعمارنا مرة أخرى لكن بأدوات محلية هذه املرة 
بعمالئه الذين يعيشون بيننا. البد من تطهير هذا الوطن من العمالء 

ني معركة وجود وما من أحد خارج هذه والخونة. املعركة اليوم يا ب
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 عن 
 
 وعلينا أن ندافع جميعا

 
املعركة. ال يمكن ألحد أن يقف متفرجا

الوطن والتصدي للعدو الداخلي قبل الخارجي حتى لو كان هذا 
أخوك عمر يقف اليوم في صف أعداء  ،العدو أحد أفراد العائلة

 عن ا
 
 لوطن؟"الوطن، هل يا ترى أنت مستعد لقتل أخيك دفاعا

 .العاشقينكالصاعقة في مسمعي  عشتار  يتصب كلمات أب
رك ادتيعيني اآلخر قبل أن إلى يصيبهما الذهول وينظر كل منهما 

: "بالطبع أنا لن أطلب أبوها املوقف ويشق الصمت بكالمه ثانية
ك لكن مهر ابنتي هو أن تقاتل مع الوحدات اإليك أن تقتل أخ

وأن تقتل مئة خائن. مهر ابنتي مئة  ،الخاصة التي تخدم تحت أمرتي
ما رأيك! أال يليق هكذا مهر وطني  رأس من رؤوس أعداء الوطن.

 "بصبية حلوة كعشتار؟
 قبض على صدره فجأة، فهو 

 
يصاب وليد بالخرس وكأن جاثوما

يرتبط لسانه وال . هعرض زواج كهذا في حياتيتخيل أن يسمع لم 
رض هذا الضابط يعرف بما يجيب لكنه يجب أن يرد على ع

لكن أنا ال أستطيع القتال. ال أعرف حتى كيف أمسك : "املجنون 
عسكري. بوسعي تقديم ثمن سالح أو طعام أو  ال السالح. أنا تاجر 

 أي ش يء آخر لكن القتال مستحيل فهذا ليس عملي." 
 البنتي." يتجه أبو عشتار  "ماذا قلت؟ تاجر!

 
وتقدم لي املال ثمنا

فتاح من على الطاولة ويفتح الخزنة التي على مكتبه، يستل امل نحو 
 يمين الطاولة في الحائط. يخرج رزم
 
سميكة من الدوالرات ويرميها  ا

على الطاولة حتى يمأل سطحها باملال األخضر. "أنت تريد أن تدفع 
املال البنتي"، يقول بغضب: "ألم تفهم بعد أن فتاة استثنائية 

 
 
هل الوطن ملك للفقراء و  ،كعشتار، يجب أن يكون مهرها استثنائيا

يحموا والفالحين فقط وهم من يتوجب عليهم القتال واملوت كي 
ها أنا أملك أضعاف ما تملك عائلتك وأحارب ثرواتكم أيها التجار.. 
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 برجل يريد مصاهرتي أن يقول ال أستطيع ألجل الوطن. 
 
ال يليق أبدا

القتال. أال تعرف من تريد أن تصاهر يا ولد! أنا وعائلتي ولدنا في 
النساء في املالجئ.  بينن و ئساحات املعارك يوم كان رجالكم يختب

أتكرم عليك هنا، أنا . يريد مصاهرتنا يجب أن يكون مثلنامن 
فرصة لنيل هذا الشرف. سندربك حتى تصبح من أمهر  أمنحك

 إن كنت تريد الزواج 
 
أما اآلن  بعشتار.القناصة. فكر باألمر جيدا

 سمع جوابك." أفبوسعك االنصراف وال تقابل ابنتي مرة أخرى حتى 
 
 
لكن والدها باب القصر ى لإر عشتا وتلحق بهينصرف وليد خائبا

  الشوارع بمفرده يجوب وليد. يوقفها في منتصف الطريق
 
وحيدا

 مثل أزق
 
 ة هذه املدينة املكلومةحتى منتصف الليل حزينا

 
، مكسورا

 ؟هل يقاتل !كما أشجارها. كيف له أن يحمل السالح بوجه أخيه
 ،عشتار التي يحب هل يقاتل ألجل ؟وألجل من ؟وضد من ؟مع من

عينا يصل للمنزل لتستقبله  ؟ما يقاتل األخ القائد ألجل العرشك
. ينحني عمربالدموع التي لم تجف منذ اختفاء تفيضان أمه 

يهمس بإذنها: "ابنك عمر بخير هناك من رآه و  يقّبل رأسها ،لجبينها
لديهم كهرباء وال بالريف املحاصر لكنه ال يتصل بنا ألن ليس 

تعانق األم بكرها وتجهش بالبكاء. يترك وليد " اتصاالت هناك.
والدته التي تلح ملعرفة املزيد عن ابنها املفقود ويذهب لغرفته. 

. بعينيه شارد الذهنيشعل التلفاز ويجلس على الكرس ي أمام املرآة، 
 عشتار عشقه املهزوم وقلبه املكسور. تعاود  عشتار يرن هاتفه، إنها 

ث له برسالة: "أنا اخترتك أنت." االتصال مرات دون أن يجيب فتبع
 في ذهنه بأن طلب أبيها

 
قناعها على الهرب معه ليكفي  ينسج حلما

." ِق ارج البلد. يجيب برسالة:" فلنلتخ
 
 غدا

في مكانهما املعتاد مقهى العاشقين. يبادر  يجلس وليد مع عشتار 
"لقد  منذ لقاء أبيها: حلقهوليد بالكالم ليفرغ كل الكالم العالق في 
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لم يبق لنا من خيار . فعلت كما أردِت قابلت أباك وسمعت ما قال
 سوى أن نسافر خارج البلد." 

 يا حبيبي أنا أرى عرض والدي فرصة ذهبية 
 
"على العكس تماما

 كي نرتبط ونعيش هنا دون الحاجة للهرب واالغتراب."
".

 
:" تمزحين! يريدني أن أصبح قاتال

 
 وليد غاضبا

 في سبيل وطنك وأمتك"ال هو يريدك  -
 
أممممم  ،مقاتال

 وحبيبتك.
 ليس بالضرورة أن تقتل أحد -

 
فقط تطوع في فرقته  ا

 أرجوك حبيبي وافق على العرض ألجلي." ... .العسكرية
بيبتي وتطلب ! حىنثى أن تفكر مثل العسكر وأي أنث"كيف أل  -

!
 
كيف تقبلين أن يكون مهرك دماء الناس .. مني أن أصبح قاتال

 وأرواحهم!"
 فقط رافق الجنود، أنا متأكدة أن والدي  -

 
"حبيبي ال تقتل أحدا
 
 
طلبه هذا مجرد اختبار لصهره املستقبلي . ال يريدك أن تقتل أحدا

 فهو ال يتخيل أن يزوج ابنته ملدني." 
أال تعرفين ماذا يعني ! عشتار"تظنين األمر لعبة! هذا جيش يا  -

على اآلخر،  لعساكر جاسوسكل واحد من ا !جيش وعمل عسكري 
هل تعتقدين أن والدك لن يراقبني! وهللا سيقتلني بيديه إن ظن 

 مجرد ظن بأنني أخدعه."
نظر كل قناع اآلخر ويإت االثنان بعد أن عجز أحدهما عن صمي

بأنامله ويتأمل  عشتار اآلخر بحزن. يمسح وليد دموع  يعينمنهما ب
. .عشتاردمعها على كفيه: "يبدو أن إرادة القدر أقوى من حبنا يا 

 حلمنا كان منذ البداية وهم
 
 ." ا

جالسة بمفردها وينسحب من املقهى دون أن ينتظر أي رد  هايترك
عاشقة عنيدة ال  يمش ي وليد دون أن ينظر وراءه، لكن عشتار منها. 
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: "إن كنت قد ردال يف ،تستسلم بسهولة. تلحق به. تناديه
 
. توقفه قسرا

قررت الرحيل لن أمنعك لكن يجب أن تعلم بأنني ال أريدك أن توافق 
. ماذا لو 

 
على عرض أبي فقط ألنني أحبك بل ألنني أخاف عليك أيضا

يكمل عهم." تعاطف مظن والدي أنك ترفض قتال الرهابيين ألنك م
يق عودته للمتجر صور في طر يتأمل وليد  طريقه دون أن يجيبها بش يء.

األخ القائد التي تمأل الشوارع وتغطي الحواجز العسكرية املنتشرة في 
على الحاجز.  ه في أعين الناس املصطفة طوابيرَ خوف رى الطرقات. ي

يخّيل له أن يكون مكان أحد هؤالء العساكر املدججين بالسالح لثارة 
! ..عمر والدهفي  الرعب في قلوب البشر. هل سيتمكن من إهانة مسن

هل يذل والدة أمام أطفالها! هل سيستمتع بضرب شاب على مرأى 
خطيبته أو زوجته! يتذكر أيام الطفولة عندما كان يلعب لعبة من 

 وقتها ادق نالحرب مع أخيه لكن الب
 
كانت بالستيكية. هل يرفع سالحا

 فيما
 
 بوجه أخيه؟ هل يفعلها أخوه؟ من سيطلق النار أوال

 
 لو حقيقيا

الذي سيجلب ا حدثت هذه املصادفة! "ال لن تكون هذه املصادفة فم
 آخر ا عمر ملواجتهي؟" يقول في سره: "لكن ما

 
لفرق فيما لو قتلت شابا

 سيبكيه كما لو بكيت أنا مقتل 
 
غير عمر. هذا اآلخر أخ ألحدهم أيضا

أخي على يد قاتل ال أعرفه. ماذا لو أن هذا اآلخر قتلني سيبكيني أخي 
  !ال ،لو أنه هو من قتلنيكما 

 
ال تستحق أي تفاحة كل هذي ! ..أبدا

 ديوح يجلسيصل وليد املحل، الدماء أن تذرف ألجلها!" 
 
يقلب كلمات  ا

صراع ما بين الرحلة باطنه، توضب نفسه أمتعتها لتبدأ في  عشتار 
، ابن عواطفه، حدثالنسان مهما الضمير والعقل. يظل  ،القلب

 لرغباته
 
 لحاجاته أسيرا

 
لكنه بنفس الوقت  عشتار  يريد. هو وعبدا

أبيها للعمل معه. يشده قلبه باتجاه حبه فيعيده ضميره  رغبةيرفض 
 على أي عاشق أن ينس 

 
 الغرام سنوات ىإلى حيث يجلس. ليس سهال

ه بلحظة. فالحب ليس مجرد تلك الرسائل التي يكتبها عاشق لعشيقت
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عيد العشاق وال املتعة باملش ي معها في وال الوردة التي يهديها إياها 
 تحت حبات املطر

 
ليه فعل ذلك. إنما هو القلب الذي يملي ع؛ صامتا

ن الخفية التي تخترق عواملنا الداخلية فجأة الحب هو تلك املكام
 لكن دون أن نحتاج أي تفسير لها. الحب هو عطشنا 

 
ونحتاجها دوما

وهو السهم الذي إذا  ،كثرتعطشنا إليه أ ،الدائم الذي كلما نهلنا منه
  يقول أصاب صدر ضحيته البد قاتلها. 

 
 بل بطال

 
. فكر قلبه: "لست قاتال

  في لباسك العسكري  نذين يرو خرين الباآل 
 
. يكفيك أن تكون بطال

 ملن تحب فقط." كذلك 
 
 في أعين أحدهم البل يكفي أن تكون بطال

يك "ال تسمع له فهذا شيطانك الذي يريد أن يفتنك بها ويغو 
أنا ضميرك الذي لن  ،ليإ أنصت لعن بشريتك. ال تسمع لرغباتك ب

".
 
  يرد اآلخر. أخذلك أبدا

 لعقله الذي أتى فجأة 
 
يقاطع أحدهم بوحه الداخلي فال يترك مجاال

بين القلب والضمير. "السالم عليكم" يقول  ربما يحسم املعركةكي 
 عند 

 
حو ن. ينظر للبابالخارجية عتبة الالضابط األربعيني مبتسما

 ثم يدخل ويغلق الباب وراءه وحوله املحل
 
ته نظار خلع . يبهدوء جيدا
على الطاولة. يتجول بنظره الحاد في أرجاء املكان.  الشمسية ويضعها

 يقترب من الحمام ويفتح الباب 
 
من زاوية ألخرى. ينتفض  بعينيه متنقال

 دون أن يجر و 
 
على سؤال الضابط ماذا يريد.  ؤ ليد عن كرسيه مرتعدا

يجلس على الكرس ي املقابل  هادئة. ابخطباتجاه وليد الضابط  رجعي
سف إن أخفتك يا وليد! لكن الضرورات األمنية توجب علي آ". له

 ويلقي التحية ثانية. الضابط يبتسم  ".ذلك
 يا سيدي"أهال و  -

 
!" وليد تدخله كما تشاء املحل محلك، سهال

 
 
 ..متلعثما

 مؤسفة عن أخيك  -
 
"ليس لدي الكثير من الوقت. أحمل أخبارا

 عمر." 
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أقسم باهلل يا سيدي ال  ال أعرف ماذا أقول لكن "عمر.. لقد.. -
 منذ اختفى."

 
 نعرف عنه شيئا

"أنا لست هنا ألحقق معك." يدنو الضابط من وليد ويهمس:  -
قتل  .ماتعمر اك أن أخبأخبركم  أني لفون"أنا أعمل مع الثوار وك

 باألمس في اشتباكات معهم."
"مع الثوار! تقصد الرهابيين؟" يجيب وليد: "وكيف لي أن  -

 أصدق أنه مات؟"
يخرج الضابط هاتفه املحمول ويريه صورة عمر جثة هامدة 

 على األرض بين مجموعة من الجثث. مليئة بالدم ملقاة
جب أن أذهب اآلن فال يتوجب "ال أعلم أكثر مما أخبرتك به. ي -
 وليدو جالو  يّ عل

 
 د هنا." يغادر الضابط تاركا

 
. .يواجه مصابه بمفرده ا

يصرخ به قلبه فجأة: "مئة رأس من رؤوس هؤالء الرهابيين قليل 
 لعمر."

 
 ثأرا

يقاطع فيض  يقفل وليد باب املحل على نفسه من الداخل كي ال
ذلك الشقي الذي كان فما أصعب أن تغدو دنياه دون  ،عينيه أحد

األرض  يمسك بيديه للذهاب سوية للمدرسة. يجلس وليد على
 رأسه 

 
دموعه تحفر مجرى لها على خديه. تباغته ى الحائط و إلساندا

لكن لم  ،كرة القدم اكرة بكل ما تحمل من صور. لقد أحبالذا
 أن لعبا في فريقين مختلفين أحدهما خصم لآلخر. كم 

 
يحدث أبدا

اقترفها عمر. يحدق مرة كذب على والديه وتحمل عقوبة أخطاء 
 ه يمر مساء كعادته في أيام العطل كي يذهبا ابالباب لعل أخ

 
ى لإ معا

 إلى الباب الورق أو طاولة الزهر العبيو ملقهى ا
 
. يهرول مسرعا

.  ربما ،ليفتحه
 
 يمر طيف عمر فيجده مغلقا
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 عرش الثالثالفصل 

 عىل الرصاط
 

ليس ألم أن تصدق بأن يرفض والدا عمر تصديق خبر مقتله، ف
تر جثته وتبكي عليه كما يليق بثكلى أن تحزن.  إن لمصغيرها مات 

صورة أخيه جثة.  أتاتكذيب عينيه اللتين ر  فال يجرؤ علىأما وليد 
 كيف ال يصدق وقد أصبح املوت في هذا البلد طقس
 
 يومي ا

 
ال ف ،ا

يمر ال يموت فيه العشرات. أصبح الناس يستقبلون أنباء يوم كاد ي
وبحزن فاتر كما لو أنهم يأسفون لخسارة فريقهم  الوفاة بدم بارد

يدفنون موتاهم كما لو أنه جزء من املفضل في كرة القدم، 
ليومية البسيطة. لم يعد يشعر الناس بأي ش يء تجاه أي أعمالهم ا

حدث فقد تساوت الحياة باملوت وتساوى الفرح بالحزن. بدأت 
 عن مأوى ف البلد تضيق بأهلها

 
غدوا يتدافعون نحو الحدود بحثا

سوى بالبقاء على قيد الحياة  ،غير هذا املكان. ال يفكر الهارب بش يء
اليائسة املدمرة التي تتمنى  أناهليس ألجل  ،أطول فترة ممكنة

 إنما ألجل أطفاله الذين ارتكب حماقة إنجابهم  ؛املوت
 
إلى هذا يوما

 بما ينتظره وراء الحدود
 
فال تعني  ،العالم املتوحش. ال يكترث أبدا

ال يهم شكل و . .كلمة الجئ اآلن بكل ما تخزنه من ألم سوى البقاء
 ذنب له في معركة البقاء.  لكن ما يهم هو أن يحيا من ال ،هذا البقاء

 يعتكف وليد في املنزل فيرفض أن يخرج من غرفته أو يكلم أحد
 
. ا

 لتحاول مرة أخرى أن تكسر صمته وتثنيه عن عزلته. عشتار هتزور 
يخيم الصمت عليهما  ،تستأذن والدته بالجلوس معه بمفردها

الكئيبة. تقترب منه وتضع رأسها على  الحيطان الصامتةداخل 
. تكلمه فال يرد لكنها تشعر به

 
 ،كتفه دون أن يحرك ذلك له جفنا

تشعر بروحه التي  ،تشعر بقلبه الذي بدأ يضعف ،تشعر بأنفاسه
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لى صدرها وتمسح وجنتيه بأناملها إتأخذ رأسه  .استسلمت للبكاء
 تهمس له:. برفق
نحن من  ،مع ال يؤذي سوانا! الد.."الدمع ال يعيد من رحلوا -

تبقى على قيد الحياة. االنتقام وحده من يساعد أرواح املوتى على 
الرقود بسالم ومن يطفئ لهيب صدورنا. لقد أصبح ألخيك دين 

 "..؟عليك فما أنت فاعل لسداد هذا الدين
يبعد رأسه عن صدرها دون أن يرد. تقترب منه مرة أخرى تقّبل 

لعزلته ثانية، لكن زيارتها هذه لم تكن وتتركه  ، تمش يشفتيه
 هذه املرة كسرت كسابقاتها. لقد 

 
 جليدي جبال

 
 جاثم ا

 
 ،على صدره ا

قلبه فحسب. تبحر في  ال هكلجسمه ى لإنار ستمتد أشعلت شرارة و 
رقود ، عن عن االنتقام، فبدأت توسوس كلماتها في روحهو  تهاقبل

في ساحة  نفسهيتخيل األرواح بسالم الدم الذي يغسل الدمع. 
انتهت للتو بعد أن اخترقت رصاصته األخيرة صدر قاتل  ،معركة
بفستانها األبيض وباقة ورد  هحبيبته تركض باتجاه يرى  .أخيه

خلفها. ليس لضميره وال لعقله من مكان أبيها من حمراء في يمينها و 
 املعركة.  تمن حسمهذه املرة هي فروحه  اليوم، هنا

مساء منذ أن كبر ابنه  املجيء إلى املحلعن أبو وليد توقف 
بالنسبة لألب  السوق فغدا  ،وأصبح يحمل عبء العمل عنه

ه هذه إال أن ،للتسلية فقط كعادة معظم التجار في السوق القديم
 ف للجلوس وحده طوال النهار؛ األيام مضطر  

 
وليد مازال معتكفا

 في بيته. 
 
 بين أهله غريبا

 
إلى الساعة  ينظر أبو وليدبصمته وحيدا

ويوضب بضاعته على مهل، فقد حان وقت الغالق في السوق. 
فتاة ال يجلس وراء طاولة البيع، يجرد غلة اليوم. تفتح عليه الباب 

تتجاوز الخامسة عشرة من العمر رثة الثياب، نحيلة الجسد، يخفي 
تسأله  ،تجلى فيها كل إبداع السماواتيهية لوحة إل شحوب وجهها
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 بصوت مبحوح: 
 
؟ أرجوك أي عمل! أنظف "هل أجد لديك عمال

 أشتري  األرض.. أشطف الدرج..
 
 بهأحمل األغراض. أريد عمال

.
 
يخونها و  تعلق الكلمات في حلقها، ف"تحبس حشرجة أنفاسها طعاما

 . الكالم فتجهش بالبكاءصوتها املبحوح عن متابعة 
"يشفق أبو وليد .. سأجلب لك الطعام. !بنتي ادخلي"ادخلي يا 

ها فيطلب لها ما تسد به رمقها. يضع الطعام على الطاولة علي
يدفعه الفضول ا ينقض نسر على فريسة. مفتنقض عليه الفتاة ك

. . تنتبه لنظراته فتخجل من نفسهاوهي تأكلختلس النظر إليها يكي 
تشيح بعينيها بداخله و تتوقف عن مضغ اللقمة تغطي فمها بيدها، 

يمسح خديها بمنديل ورقي ويطعمها بيده كما ، يبتسم لهاإلى األرض. 
ة. تنهي طعامها فتشكره وتستأذنه يفعل أب مع ابنته الجائع

 لرحيل.با
تذهبين اآلن؟ هل لديك مكان ! أين اجلس ي "اجلس ي يا بنتي -

  .لألعلى بخجل تومئ الفتاة برأسهايسأل أبو وليد، فتبيتين فيه؟" 
 احكي لي يا  -

 
سمك؟ كم عمرك؟ من أين اقصتك؟ ما بنتي ما"إذا

 .كم!"أنت؟ أين أهلك؟ لعلي أستطيع مساعدت
ح وجنتيها كأس املاء على الطاولة، تمسمن شفة ر ترتشف الفتاة 

 وليد الحنونتين وتجيب:  يبيديها، تتأمل عيني أب
. ا الوطن الذي خانه بلحظة الزمن.كقصة هذ "قصتي يا عم -

 أما ع
 
جدتي ألبي تناديني مريم ، وخريفينمري فثالثة عشر ربيعا

أنا .. .ريحانةوجدتي ألمي تناديني فاطمة أما أنا فأحب أن ينادوني 
من شرق الحاملين بالطحين حيث الحقول الحزينة. هناك كان بيتنا 
قبل أن تبتلعه األرض مصادفة بإذن من نيزك بشري. أما والدي 

 عن رغيف خبز."لي فصعدا إلى السماء يبحثان 
 يستغرب 

 
أبو وليد فصاحة لسان هذه الطفلة. هي ليست أبدا
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فيغدق عليها باملزيد من األسئلة: "أين تعيشين اآلن؟  ،ابنة عمرها
 وكيف تنامين؟"
 ةاملجاورة لبناية األغراب على بعد شارع من باح "في الحديقة

. تحتضنني األرض القديمةاملسجد األثري وقبل حارتين من الكنيسة 
وأصحو على قارعة  فأغفو عند منتصف الحنين، السماءوتغطيني 

 الحلم. 
 "كيف تعيشين؟" -
"كما يعيش كل الفقراء على بقايا موائد األغنياء وحسنات  -

الذين يحمدون هللا لوجودنا كي يغفر لهم ذنوبهم إن  ،املحسنين
 اطعمونا."

 يا بنتي؟" هذا الكالم الجميل"من علمك  -
 كوالدلم يكن جدي العجوز " -

 
  ،ي  متعلما

 
 بارا

 
لكنه كان ابنا

 ." وتعلم منها الحكمة باحت له بكل أسرارهافنجبته ألألرض التي 
 "أين هو جدك اآلن؟" -
أقسم لها بذلك قبل وفاتها التي  "ظل هناك يحرس قبر جدتي -

 ولم يغادر كالبقية." 
 هذه الطفلة فيعانقها ويقول: لحالوليد األلم  ييعتصر قلب أب

 "لقد فقدت فلذة كبد فهل تصبحين لي ابنة وفلذة كبد؟" -
فأنا بحاجة لعيني أم اتخذهما ملجأ  !"وهل لدى فلذة كبدك أم -

 من شرور هذه الدنيا." 
. يفتح الباب ويفسح لها ريحانةيصل أبو وليد إلى املنزل برفقة 

 مدهوشة تحدق تقف التي قبله فيفاجئ بها زوجته ل املجال للدخو 
 : يقول لها ،بهما وقبل أن تسأل

هدية هللا لنا. لقد فقدت والديها ومنذ اآلن أنا  ريحانة"هذه 
 ؟" لها أماهل تصبحين ف ،أبوها
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 ثم تعانقها وتبكي،  أم وليد تقترب
 
من ريحانة، تتأملها قليال

إن كانت ستقبل بها أم ترفضها!  بعد وهي ال تعرف هابيد تمسك
 د بحسرة: غرفة عمر تتنهى لإتأخذها 

. هو ص"هذا غرفة  -
 
غيري. لم يكن بعمرك بل أكبر منك قليال

غائب اآلن في مكان ال يعلمه سوى هللا. ستنامين هنا في هذه الغرفة 
 ريثما يعود." 

"ال هو ليس بغائب" تجيب الفتاة: "إنه موجود هنا في كل مكان  -
من أماكن هذه الغرفة الجميلة." تمسك أحد الكتب على الطاولة 

 : "أستطيع تصفح روحه بين صفحات هذا الكتاب." ورقهوتقلب 
 .بحرقة: "أهال بك في بيتك يا بنتي! نعم إنه هنا ريحانةتعانق األم 

أخوك عمر هنا في كل مكان في هذا البيت. لقد أحب فتاة جميلة. أنا ال 
 أعرفها لكنه أخبرني عنها. أحبها بجنون قبل أن يخطفه الغياب."

 "سيعود يا أمي. سيعود، وسأترك له هذه الغرفة حينما يعود." -
في هذا البيت الكبير،  ة"ال تقلقي يا بنتي فلدينا غرف كثير  -

 تحيي هذه الغرفة." لكنني أريدك أن 
. حيث كان يسترق السمع لكالم والده املطبخيخرج وليد من 

وما  ،في الصالة ليستوضح قصة الفتاة الدخيلة مقابل أبيهيجلس 
ها في ئن يعرف أن الفتاة من الريف حتى يعترض بشدة على بقاإ

هي؟ فتاة يتيمة فقدت والديها  بلدةاملنزل. "وما بالك أنت من أي 
  وال ذنب لها ،بحرب ال ذنب لهما فيها

 
إن ولدت في زمن هذه  أيضا

 ؟" يجيب األب.االحرب. ما مشكلتك أنت في أن نرعاه
"املشكلة أنها ابنة املسلمين الذين قتلوا أخي! إنها مسلمة  -

 فكيف لك أن تحتضنها في كنفنا!" 
أو ليست الفتاة  ،أم قصر، سيعود طال الزمن عمر لم يمت" -

 ؟"كلذي غير ا التي كنت تريد أن تتزوجها مسلمة! ما
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هذه  اأمابنة لطائفة تشبهنا "املسلمة التي أريد الزواج منها  -
 الفتاة 

 
إن من  ..يا أبي . الفرق كبير فمن طائفة أخرى ال تشبهنا أبدا

. أما أريد ابنتهم يحموننا يا أبي. لوالهم ملا كان لنا مكان في هذا البلد
 "، قتلوا أجدادنا وهجروهم.ن و فهم إرهابي أهل هذه البنت

: "ال أجيد الكالم كعمر لكنه لو كان هنا لقال لك  -
 
األب غاضبا

، إنما من يقتل يون رهابال أن ليس من يسميهم العالم إرهابيين هم 
 بدلة جيش أم لباس ارتدىهو الرهابي سواء  الناس

 
 مدني ا

 
 . ا

 منذ متى يا بني ونحن نتكلم كالم -
 
 طائفي ا

 
؟ هل هذا ما ربيتك ا

 ! ؟عليه
كبرت معهم وعملت ، منذ مولدي املسلمينأنا عشت بجانب 

 وجدي وجد جدي وأنت و معهم و 
 
ك، وأوالدكما و أخوالدي أيضا

."البلد إلى جانبهم ا في هذسيعيشان 
 
 أيضا

. أما ريحانةيدخل األب إلى غرفة عمر فيجد أم وليد تجدل شعر 
 من املنزل. ال أحد 

 
وليد فيكسر اعتكافه للمرة األولى ويخرج غاضبا

 أنهاكما  ،الوحيدة التي تشعر بأمله وحزنه عشتار سيفهمه سوى 
 أخيه. لدم جائزة الخالص والوفاء 

 
 
فما أحوجه اآلن إلى صدر حنون يبكي  ،يتصل بها لتالقيه فورا

بين أحضانها الغريبة عليه غير صدر والدته التي أخذت تلك الفتاة 
كأنها ابنتها. ما أحوجه إلى قلب ينصت لحزنه غير قلب أبيه 

الذي ال يأبه ملوت ابنه الصغير. ما أحوجه إلى حضن  ،املتحجر
شف ت يكصديقتها كي ال  منزل في  عشتار عاشقة يأوي إليه. يلتقي 

 هما. ئها أمر لقاو أب
البيت بمفردهما فصديقتها العازبة مسافرة للضيعة في يجلسان 

 غلتقض ي العطلة مع أهلها. يتمش ى وليد في الصالة الص
 
يرة ذهابا

 دون أن ينظر إلى 
 
الجالسة على الكنبة تراقبه. يقف في  حبيبتهوإيابا
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دهى  لذيا منتصف الصالة. يضرب يده باألخرى. "ال أدري ما
 بدم أخي ،لقد جن أبي فجأة، والداّي 

 
نه إتصوري  ،ال أراه مهتما

 عشتار تبنى فتاة من عوائل الرهابيين الفارين من الريف." تنفض 
ك يؤيد الرهابيين؟" يخش ى وليد اتسأل: "هل تظن أن أبو  سيكارتها

 بصوت خافت: "ال! والدي مجرد تاجر ال 
 
من سؤالها ويجيب متلعثما

 ن تجارته." يهمه أكثر م
"ملا ال تقبل بعرض والدي فتثأر ألخيك وتأخذني جائزة لك. ابن  -

عمي يتقرب من والدي ويود طلب يدي للزواج. أخاف أن يوافق 
 والدي عليه إن تأخرت."

"أنت تعلمين كم أحبك! لكن سبق وقلت لك أنا لست  -
. بوسعي تقديم أي مهر غير ما طلب والدك. ال تنس 

 
  ي  عسكريا

 
أيضا

. لم يبق لهما سواي بعد رحيل أخي أنني ال أستطيع ترك والدي  
 عمر."

وال  ،"حبيبي أنت تتذرع بوالديك فقط. أبوك يملك املال الكثير -
عادي. أنت ستخدم  ي حاجة له بك. كما أنك لن تكون كأي عسكر 

وإجازات  خاص   وسيكون لك شأن   ،في القوات الخاصة بوالدي
 ! أنت ال تحبني!"..ا وليدكثيرة. أنت تتذرع ي

ش يء ألجلك لكنني  ك وسأفعل أي  في"أنا أعشق كل ش يء  -
 بعض الوقت كي أقنع أهلي."ى لإبحاجة 

 عن  "تقنعهم بماذا! بأنك ستثأر ألخيك! بأنك ستحارب -
 
دفاعا

 فأنت ستشرِّ وطنك! هل هذا بحاجة ل
 
فهم قناع! على العكس تماما

 ويجب أن يفخروا بك." 
لم  ،ال تأخذي املوضوع هكذا ،حبيبتي على مهلك! عشتار" -

لن يكون من السهل عليهم  ،يمض وقت طويل على فقدانهم لعمر
 باملوضوع 

 
أن يتقبلوا فكرة غيابي والتحاقي بالجيش. يكفي حديثا
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 ملهر إحداهن."
 
 اآلن. أخاف إن تكلمنا أكثر أن يصبح رأس ي قطافا

 تالمس ،عانقهرور. تتوقف وتقترب منه. تبغ عشتار تضحك 
 :ذنهأالناعمتين ا هشفتيب

 "، وال يمنحه عاشق سواك."هكذا مهر ال يكون لفتاة سواي -
، فيملك الجرأة ألخذ رأسها بين وضحكتها عشتار تثيره كلمات 

 للمرة األولى. تستسلم هي  هاوتقبيل ،يديه
 
التي  لقبالته املتكررة أيضا

يضع يده على ثدييها، ف. تستعر نار الحب في صدره تنهال عليها كاملطر
كطائر  هاييعصر حلمتيها بشفتيه. يتخبط بين ثدييداعبهما قبل أن 

تتسارع أنفاسها فطرفي مذبحه. تتزايد دقات قلبها يتخبط على ذبيح 
 كأنهما يتجاريان فال يسبق أحدهما اآلخر. يستقر 

 
 وزفيرا

 
شهيقا

 تار عشه. تشهق أمبفمه على ثديها األيمن كما يتشبث رضيع بصدر 
 ويتخدر لترتمي بين يدي 

 
بعمق قبل أن يرتعش جسدها كامال

ثدييها  يمّص .. تسلمة كما يستسلم السكران لنومه.عشيقها مس
يطفئ بهما ظمأه، بعنف لعله يجد فيه ولو قطرتين من الحليب 

فلطاملا سمع أن حليب العذراوات إن خرج مصادفة فهو إكسير 
اجهن هو إكسير الحياة. الشباب الدائم ملن يرضعه وأن ماء أفر 

يتعرى العاشقان ويتعانقان كلوحة حاملة. تتشبث به وتغرس 
قتحام جسده. يقتحهما بجسده ويذرفان ال مندفعةأظافرها بظهره 

 سوية أحمر الحب القاني. 
أسابيع ووليد لم يجد فرصة بعد ينتهزها ليفاتح والده تمر أيام و 

وليد نشرة األخبار املسائية الجيش. يتابع أبو ببأمر رغبته بااللتحاق 
تساعدها في حل وظائفها  ريحانةتجلس أم وليد مع  .كعادته

 بمراسلة عشتارالجالس بجانب أبيه، وليد  فيما ينشغل ،املدرسية
الغرفة املخصصة للدراسة من تخرج ريحانة فجأة . على الجوال

. على الشاشة الجنود والسالحبجانب الصالة، لتصطدم بمشاهد 
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فتاة بنوبة رجفان وتركض مسرعة لالختباء في الخزانة. تصاب ال
 تركضرجوكم." يغلق أبو وليد التلفاز و تصرخ: "ال ال تدعوه يقتلني. أ

  ،صدرهاى لإ، تضمها األم خلفها
 
وتمسح وجهها الذي يتصبب عرقا

حيث تبقى حتى تهدأ وتنام بين يدي أمها. يحملها أبو وليد للسرير 
للصالة. يرفع وليد عينيه عن جواله هو ويعود والدتها بجانبها 

 جيد
 
: "إن لهذي الفتاة مستقبال

 
 ويقول ساخرا

 
في الدراما فهي تجيد  ا

ه بنظرة غاضبة: و لى الرغم من صغر سنها." يرمقه أبالتمثيل ع
 "األطفال مالئكة هللا في األرض ال يكذبون." 

في اليوم التالي يجلس وليد مع والده في املحل بعد الظهر. 
نشغل وليد عادة بهذا الوقت في ترتيب البضاعة فهذا وقت الغداء ي

قهوة  يانجمن الزبائن للمحل. يحضر وليد فن وال يدخل الكثير 
ويجلس بجانب والده: "أ ترى يا أبي ماذا حل بالوطن وأين وصل 
الحال ببلدنا! كم أشعر بالعار حين أرى كل أصدقائي الشباب 

 هنا كال
 
 النساء."عجائز و انخرطوا بالجيش وأنا مازلت جالسا

: دع الحرب ألهل الحرب يا بني.  -
 
"أنت! هههه." أبو وليد ضاحكا

 ال ناقة لنا في هذه الحرب وال جمل. لقد قلت لك وألخيك سابق
 
ا

".
 
 أخوك سامحه هللا لم يسمع كالمي. ال أريد خسارتك أنت أيضا

ها. ن البلد إن لم نحماملؤامرة سيدمر "لكن يا أبي الرهاب وا -
 إن سكتنا."

 
 أخش ى ما أخشاه أال يبقى أحد منا حيا

"إرهاب من يا بني ومؤامرة من! نحن نعيش في البلد ونعرف  -
ونحن ليس لنا مكان  ،. إنها حرب على السلطةما يجري هنا حقيقة

 ..!في هذه السلطة. دعهم يتقاتلون كما يريدون. ال شأن لنا
 مازلت تراها"ال يا أبي. ال أظنك ترى األمور كما هي اليوم. أنت  -

 ..ات. اليوم الوضع مختلف. إنها حرب ضد هذا البلديأعين الثمانينب
إنه االستعمار الجديد. وسيكون لي شرف املشاركة في النضال ضد 
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 االستعمار حتى لو رفضت أنت وأمي ذلك."
"اذهب ماذا تنتظر! هذا الطريق أمامك مفتوح. تظنون الحرب  -

لعبة أيها األوالد. تظنون السالح مزحة. بكل األحوال لن أمنعك. لقد 
د تعذيبي وقتلي ك ظهري بغيابه وشل يدي. إن كنت تريو كسر أخ

ك. إن أردت أن تذهب لتشارك في هذه الحرب و ه أخأفاكمل ما بد
 فأنا اذهب لكن دون أن تودعني. وال ترجع من هن، القذرة

 
اك أبدا

.
 
 ، يدير أبو وليد ظهره" لن أنتظر قاتال

 
يمش ي مكسور القلب نادما

ات. لو لم يالثمانينفي ر من أبناء جيله ألنهم استكانوا كما الكثي
سكتوا وقتها ملا خسروا أوالدهم اآلن. هذا الجيل املسكين الذي ي

 يخوض معركة جيل األمس. 
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 عرش الرابعالفصل 

 ةــاألرهب
 
 والديه ال إلى وليد صعدي

 
ذين استسلمت أعينهم لغرفته تاركا

ه ءض بالذكريات والحنين. يودع أشياللنوم بعد سهرة عائلية تفي
التي رافقته منذ الطفولة، حقيبته املدرسية، دفاتره وأقالمه، هدايا 
أعياد ميالده، صور رحالته مع أصدقاء املدرسة، كتاب شعر من 
حبيبته األولى أيام املراهقة، وردة جافة يحتفظ بها لسنوات في دفتر 
قديم، صليبه الذهبي الذي أهداه إياه والده لكن لم يعد يلبسه 

يكتب رسالة وداع لوالديه  ،. يوضب حقيبتهرأحب عشتامنذ 
يعدهما بالعودة بعد الثأر ألخيه. يمسك بصورة تجمعه مع عمر، 

 ،فوق الرسالة. يفتح باب الغرفة بهدوء بروازها لألعلى يقبلها ويضع
الغرفة كي يتأكد من نوم الجميع.  بابرأسه على مهل من  مّد ي

لدرج اللولبي إلى على ايحمل حقيبته ويتسلل على أصابع قدميه 
 ويتابع مسيره، يفتح الباب 

 
الصالة. يتأمل البيت حوله جيدا

ويلقي نظرة  ،الخارجي، يقف للحظة بمنتصفه، يدير رأسه للخلف
خارج املنزل. لم الوداع على كل زاوية من زوايا الصالة، ثم ينطلق 

 
 
يختلس خلف الستارة في الزاوية املعتمة كان  بليكن والده نائما

 غبار كان كم  !ابنهمن األخيرة  النظرة
 
 ،غادرأن يبكره قبل  ضمفي  ا

 ما داخلي  إبعادهكان يرغب ب
 
 عن ذلك.  أوقفهعن الرحيل لكن شيئا

مقر التجنيد وسط العاصمة كما طلب إليه أبو ى لإيمض ي وليد 
معسكر التدريب في ى لإتجميع املتطوعين قبل إرسالهم حيث  عشتار 

التجنيد وينتظر  للرقيب املسؤول عنالصحراء. يسلم هويته املدنية 
 ريثما تأتي السيارة التي ستحملهم 

 
ملعسكر. بعد اى لإمع البقية خارجا

ينبعث  ساعات من االنتظار في الشارع تصل شاحنة الزيل العسكرية.
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التي تسير كسفينة  ،الدخان الكثيف من املدخنة السفلية للزيل
 في عرض البحر. خارجة عن الخدمة صيد 

 
 وشماال

 
يقلبها املوج يمينا

يشتري األخ القائد ال غرابة بأن يتمسك حلفاء النظام املتحكم به ف
 من أن يتلفوها. 

 
ينزل من مخلفات الحرب العاملية من حلفائه بدال

تأكله  وبسطارلة عسكرية مهترئة دبب عريفالباب األمامي للشاحنة 
 ىتلمن املكتب ويخرج ليأمر كل من يُ . يتسلم الهويات املدنية الثقوب
لتسلق  ضود للشاحنة. يسمع وليد اسمه فيركالصععليه اسمه 

، يركله ويوبخه العريف. يقترب منه ..يقعف ،العاليةمؤخرة الشاحنة 
فيعاود وليد النهوض ويتسلق الشاحنة ثانية بمساعدة زمالئه. تسير 

العجوز ببطء يخنق دخانها عشرات العساكر املكدسين في الشاحنة 
أشعة ينسوا كي فتح األحاديث والتعارف الخلف. يبدأ العساكر ب

الشمس الحارقة التي تخترق أدمغتهم. تفارق الشاحنة أسوار املدن 
نهاية. يتأمل له سمنتي طويل ال ترى أوتغوص في الصحراء عبر طريق 

 من التعب والع ،وليد
 
حديد  ينظر إلى ،املشهد أمامه ،طشمتهالكا
 من نفسه ،جسده حرارتهأكل تالذي  ئالزيل الصد

 
فأي ، ساخرا

 اآلن حياة تلك التي استغنى عنها وإلى أي حياة 
 
يمض ي. ال يرى شيئا

هنا الخفيفة حوله سوى بحر من الرمال تقطعه بعض الكثبان 
 
 
ملعسكر. اى لإوهناك وتزينه الشوكيات الصغيرة. تصل الشاحنة أخيرا

بالنزول واالصطفاف بالطابور خلف من وصلوا  العريفيأمرهم 
قبلهم وراء الحاجز الحديدي الذي يفصل الصحراء عن بوابة 
املعسكر. يحين دور وليد للتفتيش بعد ساعتين من الوقوف تحت 
أشعة الشمس والهواء الساخن املحمل بحبيبات الرمل التي استقرت 

 
 
 أمام  بأنفه وأذنيه. يقف مرهقا

 
ضابط العقيد منحني الظهر قليال

يبدأ األخير بالنظر إليه من رأسه حتى قدميه. "استقم و  ،األمن
 بظهرك. ارفع رأسك واعتز بنفسك أيها الحيوان!"
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يصرخ الضابط: "ملاذا شعرك طويل؟ تحلق شعرك اليوم وذقنك 
" يجيب وليد: "لكن يا سيادة العقيد أنا هنا فقط للتدريب ثم 

 
أيضا

ذاهب للقوات الخاصة." يرمقه الضابط بغضب: "تخاطبني بسيدي 
مرتي أنا. تنفذ ما أقوله حتى لو إبسيادة الضابط! أنت هنا تحت  ال 

 كنت ذاهب
 
 دها. مفهوم!" "حاضر سيدي!" يجيب وليد.لجحيم بعاى لإ ا

"ما هذا الذي في حقيبتك دخان أجنبي مهرب! ما حاجتك بكل 
هذه الكمية؟ الدخان األجنبي ممنوع سأصادره. يوجد في ندوة 
املعسكر دخان وطني. ادعم اقتصاد بلدك يا بني. شفرات حالقة 

 مصادرة.
 
 ون جيوجد في الندوة شفرات وطنية. مع أجنبية! أيضا

! تأتي هنا ملحاربة
 
عمالء االستعمار وكل أغراضك  أسنان أجنبي أيضا

 ستخدم منتجأستعمارية! أنا في حياتي كلها لم جات امنت
 
 غربيا

 
 ا

 استعماري
 
الضابط . ال تدعم اقتصاد األعداء يا بني." يرن جوال ا

فيضحك العساكر. يوزع نظرات غاضبة في املكان  (الغرب ةعاصن)
ود لحقيبة وليد. "ما هذا شوك وسكاكين فيسكت الجميع ويع

ضحكة بلهاء: "إلى أين تظن نفسك  بالستيكية!" يطلق الضابط
 هاذ

 
جوازية ر ه. إنها العادات الب! رحلة إلى شواطئ هاواي هههبا

 
 
الغربية التي تسيطر عليكم في املدن الكبيرة. كم سيكون صعبا

الة ويصادر إعادة تأهيلك." يلقي الضابط الشوك واملالعق في الزب
خيرة بداخل العطور والكريمات التي جلبها وليد معه. يلقي نظرة أ

 الحقيبة ويصرخ بجنون:
-  

 
معك للجيش أيها الجحش. أنت  "ما هذا إنجيل! تجلب إنجيال

 ر بشم نفسكهنا قادم لتحارب أم تظن 
 
! أال تعرف محظورات ا

الجيش؟ في جغرافيا الجيش ال إله سوى األخ القائد وال دين سوى 
الحزب. سأكتفي اآلن بعقوبة حالقة شعرك لكن إن كررتها 

 عسكرية.محكمة ى لإسأحيلك 
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 حاضر سيدي" يرد وليد. " -
-  

 
"أعطني هاتفك املحمول. ما هذا تلفون أبو تفاحة مقروطة! إذا

إياه ألرى ما هذا الذي خرب البلد. في تلفوني  لديك فيسبوك. أرني
 القديم ال يوجد فيسبوك."

 "لكن يا سيدي ليس لدي انترنيت هنا." -
"حيوان!" يصرخ الضابط: "أنا ال أسألك عن االنترنيت. أنا  -

 تحملون جواالت ال تعرفون كيف 
 
فقط أريد الفيسبوك. أيضا

. هي أعطنيتستخدمونها. 
 
ا اغرب عن وجهي إياه فهو مصادر أيضا

  خلف زمالئك للساحة."
ق حلوليد ما تبقى لديه من أشياء في الحقيبة على عجل ليجمع ي

حيث سيتسلم البدلة العسكرية،  ،بزمالئه في الطابور التالي
 مفرش، الحذاء

 
ر الحديدي وبطانية عسكرية. يقول في سره يللسر  ا

: "هذا هو الجيش الذي ه
 
 عليّ ربت منه مرة حينما كان ساخرا

 
 فرضا

 
 
 نظيفا

 
أعود إليه اآلن بملء إرادتي. من يصدق أنني تركت بيتا
. الحثالة وأسرة جميلة آلتي إلى هذه الصحراء القاحلة ويذلني هؤالء

رتكبه بحق نفس ي! مهما يكن سأكمل هذا أأي جرم هذا الذي 
 وستمض ي." 

 
الطريق حتى النهاية. الدورة التدريبية خمسة عشر يوما

تعال قيب املسؤول عن التسليم: "هيه أنت يا هذا... يناديه الر 
يمسك وليد بالبطانية يكاد أن يتقيأ " استلم أغراضك ووقع لي هنا.

يمسك البدلة العسكرية. "لكن ، و من رائحتها. يضعها على جنب
 والحذاء أيض

 
 كبيرهذه البدلة ليست بمقاس ي ومتسخة جدا

 
.. ا

 يصرخ الرقيب بوجهه:ف. وليد. يقول 
محل صاحب نني إ"وهل تظنني خياطك الخاص يا هذا أم  -

 بل عرق زمالئك املحاربين ودما! هذا ليس وسخّي كغسيل و 
 
هم. ءا

  ،عليك أن تفخر بهذه البدلة ال أن تقرف منها. اقترب
ّ
ع لي هنا على وق
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 من الطاولة كي يوقع أمام " استالمك هيا.
 
يحني وليد ظهره مقتربا

 خلف الطاولة من إذنه ويهمس له: سفيدنو الرقيب الجال اسمه،
ي لد. حضر معك علبتي متة من الندوةأو  "تعال لعندي مساء   -

يحمل وليد أغراضه ويجر نفسه " مقاسك في الداخل.على بدلة نظيفة 
 خلف زمالئه. يصل ل

 
أكثر من  لمهجع الذي يبعد عن الباب الرئيسجرا

 على األقدام. يتأمل املهجع الذي سيبيت فيه، مبنى 
 
أربعين دقيقة سيرا

التي تتخذ منها  ،مربع الشكل بثالثة جدران اسمنتية تملؤها الثقوب
 
 
، بالطه من الرمال وواجهته األمامية مفتوحة تماما

 
 ،القوارض مسكنا

. مكسرة الجوانبأما السقف فمغطى بألواح حديدية صدئة و 
إلى جانب زمالئه لينتظر اسمه على لسان النقيب الذي يوزع  يصطف

 بعضها بعض، بجانب طوابق ةالعساكر على السرائر املؤلفة من ثالث
 
، ا

يستلم وليد السرير األسفل في ممر ضيق داخل املهجع.  يفصل بينها
 
 
القسم األمامي املطل للخارج ويلبس البدلة العسكرية استعدادا

أمرهم النقيب. يتجه للحمام املجاور للمهجع كما  ،للذهاب للمطعم
 بكل 

 
 فال يستطيع الدخول. ليس مهما

 
تفوح رائحته النتنة ألمتار خارجا

مقطوعة في الحمام وعليه أن يقض ي حاجته كما يفعل املياه األحوال 
خلف أحد الكثبان الرملية البعيدة عن املهاجع. بجانب  ،البقية

 منها يعمل وعليه أن املطعم يوجد صنابير املاء لكن ص
 
 واحدا

 
نبورا

 في طابور كي يغسل يديه
 
قبل أن يأمر النقيب بفتح  ،يقف اآلن أيضا

، هو نسخة مصغرة عن املهجع، و املطعميحتوي باب املطعم للعشاء. 
 تسمنأبداخله طاوالت 

 
لحديدية. تتسع من السرائر ا ية عالية بدال

سطحها القشور املتيبسة للخضراوات لعشرة  الطاوالت التي يمأل 
. يتوسط كل طاولة 

 
ة مطعوجة من عدة حديدي قصعةأشخاص وقوفا

عشر بيضات وخمس حبات بطاطس مسلوقة  ايوجد فيه جوانب،
يوجد خمسة  القصعةجانب ب. أجزاءوحبتي بندورة مقطعة لعشرة 
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 . يقف النقيب أمام باب املطعم ليملي علىمقسومة مناصفة أرغفة
يؤكد على أهمية ، فالعساكر تعليمات الدخول للمطعم والخروج منه

ترديد الهتاف باسم األخ القائد الذي يطعمهم ويسد جوعهم. يأمر 
 النقيب 

 
فيتدافع العساكر من شدة الجوع  ،بابالبفتح أخيرا

. "أي طعام هذا وكيف يكفي لعشرة أشخاص!" للداخلمتسابقين 
إجباري. هنا يقول وليد في نفسه وهو يتظاهر بأنه يأكل فالطعام 

عامه"، يصرخ النقيب: " "خالل عشر عدات، يجب أن ينهي الجميع ط
ثنااان، ثالاثة، أربعة.. خمسة.. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، اوااااحد، 

 .لة أمامكم، انتهت فترة الطعامعشرة. ضعوا كل ما بأيديكم على الطاو 
اليوم سماح، ال تدريب مسائي لكن منذ الغد سيكون هناك تدريب 

 بعد العشاء. إلى املهاجع اآلن."
يشكو جوعه لزميله في السرير ، و يعود وليد إلى سريره خاوي املعدة

  عليهالذي فوقه فيشير األخير 
 
فربما  ،بالذهاب للندوة إن كان يحمل ماال

يبحث وليد عن الندوة، كما يركض  يجد هناك ما يسد به رمقه.
 الظمآن خلف السراب. يجدها 

 
 فهي كما وصفها له زميله ساخرا

 
 ،أخيرا

، مكتوب على حائطها: الصحراء هذه أشبه بحمام عمومي مهجور وسط
يلقي وليد التحية على العسكري ليطل  "لسنا األفضل لكننا الوحيدين."

لشباك الصغير. يشتري وليد أطعمة معلبة ال يوجد سواها. عليه من ا
"ما أنواع الدخان الوطني لديك؟" يسأل وليد. يخرج العسكري رأسه من 

 نظرات باملكان ويجيب بصوت منخفض:الشباك. يوزع 
 أنت العسكري القادم من العاصمة. " -

 
لدي دخان أجنبي إذا

 مهرب إن أردت." 
: غليد مستإلهي هذا دخاني." و "نعم أعطني األجنبي. يا  -

 
ربا

"أستطيع تمييزه هذا الدخان قليل من يدخنه في البلد وهذه العلبة 
 ".

 
 املكسورة من األسفل كانت بحوزتي صباحا
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: ال هذا دينشل البائع علبة ال -
 
خان من وليد ويجيب غاضبا

 الدخان للعقيد ضابط األمن. تريده أم ال؟"
 عندك عطر هوغوبوس؟"  "نعم أعطني علبتين. هل أجد -
 هذا؟"  "ما -
 زجاجة عطر مكتوب عليها هوغوبوس." ."هوغوبوس. -
اسمها.  رة لكن ال أعرفخعطورات أجنبية فاني اليوم ت"وصل -

 هل تقصد هذه؟"
: "و "نعم هذا هو لكن ال أحت -

 
" وليد مبتسما

 
هل اجه هنا شكرا

؟" !أستطيع شراء جوالي؟
 
 أقصد هل لديك جواالت للبيع أيضا

 
 عفوا

ل الكن بإمكانك استخدام جو الجواالت ممنوعة هنا، "ال  -
 الندوة بخمسين للدقيقة الواحدة." 

 وليد بصوت ينادي باسمه من الخلف:  أُيفاج
 "وليد! ألست وليد -

 
صاحب محل األقمشة في سوق العاصمة  ا

 القديم؟"
 أعرفك!""نعم أنا وليد. املعذرة لم  -

 إ"سأذكرك بنفس ي في الطريق إلى املهجع. هيا لنتمش ى 
 
ى لمعا

سنوات في محلك. كنت برفقة السبع التقيت بك منذ حوالي  هناك.
 الجامعة." في ي زميلوقتها أخيك عمر كان 

 لذي جاء بك إلى هنا؟"ا "بلى اآلن تذكرتك. أنت علي ما -
لكن أنا الذي يجب أن  .. "أنا رقيب هنا أؤدي خدمتي اللزامية -

هنا فأنت مع املتطوعين وال خدمة ى لإلذي جاء بك ا أسألك ما
واسمح لي فأنت ابن عائلة ثرية وال حاجة لك  ،إلزامية لديك

 بالراتب الزهيد الذي يدفعونه للمتطوعين بالجيش!"
 لكن باختصار أنا هنا  -

 
"هي قصة طويلة قد أحكيها لك الحقا

 ألنتقم ألخي عمر." 
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: "ماذا قلت! عمر مات. تعال معي إلى غرفتي يق
 
ف علي مذهوال

 تأكل هناك وتروي لي ما حدث." 
يروي له وليد ما حدث مع عمر لكن دون أن يخبره بقصته مع 

 ج. يسحب علي سحبة عميقة من سيعشتار
 
ارته. يشرد بعينيه مطوال

هناك ش يء غامض في قصة ذلك  ،ال أصدق ،ويقول لوليد: "ال
الضابط الذي بلغك مقتل عمر. أنا أعرف أن هناك من يغير دينه 

ن و األساس متطرففي عليه االنضمام للمتطرفين لكنهم  ليسهل

دين الجديد وسيلة آمنة ولديهم نوازع إجرامية فتصبح بروباغندا ال
إلرهابيين، لكن عمر مستحيل أن يفعلها. بوسعي أن ل لالنضمام

من أنه حمل السالح مع الثوار وقتل في طرفهم بمواجهة الرهابيين أخ
أو بمواجهة مع الجيش لكنه مستحيل أن يكون قتل بجانب الرهاب. 
 لدي قصتي التي أتت بي إلى هذا املكان سأقصها لك فيما 

 
أنا أيضا

. انتبه من 
 
بعد لكن أريد منك أن تحترس من هذا املكان جيدا

  يع! ال تثق بأحدالجم
 
أخيك عمر. عندما تنتهي من عن وال تخبر أحدا

 تعال نشرب ا
 
 تة امللتدريب غدا

 
 . ستجدني هنا بعد العشاء."معا

، يوقظ النقيب العساكر قبل مطلع الفجر بالسباب والشتائم
. يهرول 

 
يدخل بعصاه للمهجع يضرب بها من لم يستيقظ سريعا

البدالت العسكرية بعض العساكر إلى صنبور املاء وآخرون يرتدون 
 لدرس الرياضة الصباحي. ينتظر العساكر عادة درس 

 
استعدادا

ليس ألنه ممتع بل على العكس هو  ،التوجيه السياس ي بفارغ الصبر
 حيث يعيد الضابط كل يوم نفس الكالم عن األخ القائد 

 
ممل جدا

فالدرس  ،واملؤامرة التي يتعرض لها البلد لكن رغم ذلك ،والحزب
ة تقيهم حرارة الشمس وغبار الصحراء. ينتهي التدريب يتم بقاع

مساء فيذهب وليد إلى غرفة علي. "لم تخبرني يا علي مالذي أتى بك 
 إلى هنا؟" يسأل وليد. 
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يغلق علي الباب ويجيب بصوت منخفض: "ال ش يء سوى أنني 
. كنت أؤدي خدمتي في الوحدات الخاصة وفي 

 
 عسكريا

 
رفضت أمرا

كان و في مهمة. تلقت مجموعتي أوامر بإطالق النار  يوم من األيام كنا
 ،الهدف مسعفين يقومون بإجالء الجرحى في مناطق املعارضة

فرفضت تنفيذ األمر أنا وصديق لي. وجهت لنا تهمة عصيان األوامر 
 
 
  .العسكرية وأعدموا صديقي ميدانيا

ّ
بت ثم أما أنا فسجنت وعذ

فأطلقوا  ،ظاملحسن حظي أن عائلتي قدمت خدمات جليلة للن
سراحي وجلبوني لهنا كي أنهي خدمتي العسكرية في هذا املكان. على 

 فال يسمح لي بمغادرة وال 
 
إجازة." يسود  أخذكل حال مازلت سجينا

لحديث يكمل علي: "ال تقترب مني باالصمت لبرهة وقبل أن يهم وليد 
 عليك فقد ال 

 
 في هذا املكان القذر حتى ال أكون وباال

 
يكون كثيرا

لعائلتك خدمات جليلة تشفع لك كما لم تكن لعائلة صديقي الذي 
ويغادر الغرفة حتى دون أن  ه"يضع وليد كأس املتة من يد أعدموه.

 نفسه:  ،يمش ي باتجاه املهجع .يلقي التحية
 
يستلقي على السرير محدثا

أنا ال أفعلها.  !محال ،"ماذا لو طلب مني إطالق النار على املدنيين؟ ال
أحارب سوى املسلحين. لكن الضابط في درس التوجيه السياس ي  لن

قال لنا أن لكل معركة خسائرها الجانبية من املدنيين وأنهم هم من 
لذا فهم من يجنون موتهم بأيديهم. لقد قال ، يخبئون املسلحين بينهم

 كم تكون الخسائر املهم أن يبقى الوطن." 
 
 ليس مهما

 
 أيضا

 تلو اآلخر. بقي أربعة أيام النتهاء تمض ي أيام التدريب ببط
 
ء يوما

الدورة التدريبية. يذهب وليد للندوة كي يشتري شفرات حالقة فيجد 
 علي في الداخل عند البائع. "هل لديك شفرات حالقة جيدة؟"

." يمسك وليد 
 
"لدي شفرات أجنبية لكنها غالية الثمن قليال

:  ..يالشفرات ويبتسم
 
 فيقول علي ضاحكا

-  "!
 
 "هي شفراتك التي جلبتها معك إذا
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"ال هي شفرات ضابط األمن. كل ش يء في هذه الندوة ملك  -
 لضابط األمن."

 قبل أن يذهب كل  يخرج علي ليتمش ى م
 
منهما  ع وليد قليال

 
 
 على جبهات  لسريره. "إذا

 
أربعة أيام وستغادرنا. ستكون قناصا

 عن أعين أهلك ومعارفك." يقول 
 
 علي.العاصمة بعيدا

"ال أعلم يا صديقي. ربما أكون مجرد عسكري تفتيش على  -
 حاجز داخل العاصمة فاألمر كما تعلم ليس بيدي."

"بلى يا صديقي تعلم! فما كانت زيارة تلك الصبية الحلوة منذ  -
وربما ال أحد هي انا أعرف ابنة من . ال تكذب علي فأيام إال لذلك

ما مكتبه يعرف من هي. سواي أنا وقائد املعسكر الذي ترك لك
 باملناسبة هي قريبتي لجهة أمي."

 يسأل وليد في محاولة لتغيير املوضوع: 
 "هل سيعيدون لي جوالي؟" -
 "ال أعتقد! ملاذا لم تشتره كما اشتريت دخانك وشفراتك؟" -
 "لم أجده في الندوة!" -
"هاتفك تشتريه من ضابط األمن مباشرة يا صاحبي وليس من  -

 يقهقه وليد: .. الندوة."
 "ضابط األمن مرة واحدة. ال هذا كثير يا صاحبي." -
. يا سيدي تستطيع أن تشتري حتى .البلد ا"وكأنك غريب عن هذ -

اللواء قائد املعسكر. لقد سرق السالح وباعه للمعارضة التي يحاربها 
وعندما افتضح أمره أرسلوه إلى هنا. حتى الضابط مسؤول التوجيه 

كان يتحدث لكم اليوم عن حب الوطن والوطنية  السياس ي الذي
وشرف الجندي في قتاله للخونة. هو نفسه كان قد سلم مجموعة 

لكن  ،من الجنود كانوا تحت إمرته ملقاتلي املعارضة مقابل املال
 لهذا املكان النتن."خدمات عائلته منعت محاكمته فأ

 
 رسلوه أيضا
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؟" -
 
 "ملاذا لم تنتصر املعارضة إذا

.""أل  -
 
 ن هناك من اشترى املعارضة أيضا

ر الجيش من الفاسدين بإبعادهم "لكن أال ترى أن القيادة تطهّ  -
 إلى هنا ريثما تنتهي األزمة فتتم محاسبتهم!" 

يوجد عوائل وهناك يا صديقي. البلد ال يوجد قيادة ا "في هذ -
تى على حثمة عائلة باعت البلد كله للخارج لكن ال أحد يجرؤ 

 باسم هذه العائلة. يا صاحبي لكل في نصلي ونحن  ،الكالم
 
جميعا

هذا النظام دوره الوظيفي وحجمه. ألم تسأل نفسك ملاذا يتطوع 
هؤالء الشباب الذين معك في الجيش والقوات التابعة له مقابل 
هذا الراتب الزهيد! أظنك سألت نفسك لكنك لم تجبها. إنهم من 

بة للنظام أشبه بالكالب أصحاب السوابق واملجرمين فهم بالنس
مالحقتهم يجري تحويلهم لكالب حراسة لكن بدل قتلهم و  ،الضالة

 وصيد مقابل السماح لهم بفعل ما امتهنوه."
 "أراك تبالغ يا صاحبي!"  -
 على هذا البلد لكنه حكر   يا صاحبي وليس هذا األمر حكر   "ال  -
ي أوقات ففي أوقات الحرب تنفلت األمور لكن ف .املرحلةهذه على 

السلم يسعى النسان لطريقة قانونية يرض ي بها غروره. هل سألت 
نفسك ملاذا يتحارب الناس اليوم وقد أصبح لدى النسان كل ما 
يحتاجه وكل ما يخدمه من آالت وقد وصل إلى مرحلة عالية من 

كان ي لغايات مختلفة. بالناس اليوم يا صاحتتصارع العلم. 
النسان اليوم فيصارع النسان القديم يصارع ألجل البقاء أما 

 ز. و ألجل التميّ 
 
 كلما نقصت قيمة  كلما زادت البشرية تطورا

 
وتعقيدا

النسان الفرد. النسان املجرد اليوم ال قيمة له سوى بقيمة ما 
ما يركب من سيارة وما يملك من مال.  ، بقيمةيلبس من ثياب وحلي

جرد اليوم بقيمة املكان الذي يعيش فيه. باختصار قيمة النسان امل
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النسان اليوم يساوي صفر لكن الزخرفات التي يرتديها هي وحدها 
 من يمنحه قيمة سعرية مختلفة عن القيمة السعرية لآلخرين."

 "لم أفهم هل لك أن توضح؟" -
"على سبيل املثال القماش الغالي ذو الجودة العالية الذي تبيعه  -

العاصمة. أنت تقوم بهذا العمل كي تربح وتجني ثروة تتميز بها  أنت في
تعيش في فيال ضخمة. لكن هذا و عن اآلخرين. تشتري سيارة فخمة 

القماش يدفع العمال حياتهم في ظروف عمل صعبة في دولة املنشأ 
 راتب اي صناعة هذا القماش كي يجنو ف

 
 زهيد ا

 
يأكلون به ويطعمون  ا

هذا القماش ملن لديه سيارة وفيال لكنه يريد أن ر أطفالهم. أنت تصّد 
حتى إذا وقف  ،يميز نفسه بثياب مصنوعة من قماش باهظ الثمن

وراء املنصة للحديث عن حقوق النسان والفقراء يستطيع أن يلفت 
النظر لثوبه. أرأيت العالقة تبادلية أنت األوسط فيها تطمح ألن تكون 

 مصير األدنى." مكان األعلى لكنك بنفس الوقت تخش ى
"الحديث معك شاق وغير مفهوم لكن مجالستك جميلة  -

 حدثني على قدر عقلي أرجوك!"
"ما أريد قوله لك يا صديقي أنك قد قتلتني بمجيئك إلى هذا املكان  -

 فأنا بكل األحوال ميت
 
حتى بنظر عائلتي التي تراني  ،لكنني لست حزينا

 .
 
 غيري لكن أرجوك علم أنني أول ضحاياك ولن أخائنا

 
يسامحك أحدا

توقف هنا فهذه الحرب ليست حربك. بإمكانك أن تعود لحياتك 
 الطبيعية اآلن لكن بعد أن تنهي دورتك فلن يكون األمر بيدك."

بنفس ي ولنفس ي وال  هسف يا صديقي. هذا الطريق بدأتآ"أنا  -
 بعد خروجي من هذا املعسكر 

 
. قد ال نلتقي مجددا

 
عودة عنه أبدا

."ل
 
 كنني سأذكرك دوما

 وأنت تمسك  ،"ال -
 
 بندقيتك."بال تذكرني أبدا
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 عرش الخامسالفصل 

 الرحيل
 

 في املحل بمفرده،أبو وليد  يجلس
 
يفكر بزوجته الحزينة  عصرا

وإعادتهما  إيجادهماله مسؤولية خسارة ولديها وتطلب منه التي تحّم 
 بأي ثمن. 

 
 ،البحث عنه مات وال جدوى منقد أن عمر  بات متأكدا

 ولم يجد طريقة ليتصل بهم طوال 
 
فمن املستحيل أن يكون حيا

وليد فقد تبرأ منه وال يريد سماع صوته بالنسبة لأما  .هذه املدة
 يغلق الباب خلفه: ثانية. يدخل جاره الحاج أبو خالد و 

يعرض لوليد! هل مر بك سمسار العقارات  ا"مساء الخير أب -
 عليك أن يشتري محلك؟" 

"نعم لقد زارني باألمس وأبلغته بأنني ال أريد البيع. لكنني لم  -
أعرف من هذا األحمق الذي يريد أن يشتري السوق بأكمله ويعرض 

 مبالغ طائلة ملحالت راكدة جمدتها الحرب."
تسيطر  ي"جماعة الفيلق! تخيل إنهم يشترون عقارات وأراض  -

 لسندات 
 
 ثمنا

 
 وأوراق فقط."عليها املعارضة. يدفعون أمواال

"الحكومة في جيبهم الصغير ويفعلون كل هذا ماذا لو لم تكن  -
 الحكومة بجيبهم يا حاج!" 

 ،"ألن الحكومة ليست كلها في جيبهم بل هناك من ينافسهم -
 لن يبيع في السوق. 

 
البيزنطيون الجدد. املهم أننا متفقون أن أحدا

 أن يبيع فليبع لتاجر من 
 
 ."السوق أهل ومن يريد فعال

"بكل تأكيد يا حاج أنا لن أفرط بإرث أجدادي ألحد مهما  -
 فعلوا."

 باملش ي في حارات 
 
 مستمتعا

 
يخرج أبو وليد من بيته صباحا

 العاصمة باتجاه املحل. يصل مدخل السوق فيجده مغلق
 
بمتاريس  ا
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 ،من الدخول  الطفاءحزب الرايات الصفر التي تمنع سيارات 
النار املحالت  سنةألتلتهم قبل تفتيشها.  ،الحريق للسيطرة على

 باتجاه 
 
 تلو اآلخر والدخان يغطي املكان. يجتاز الحاجز راكضا

 
واحدا

يلطم على رأسه  ،ه. يجثو على ركبتيهؤ النار فيوقفه جيرانه وأصدقا
فاء طوالد الكلب..." تدخل سيارات ال أويصيح: "لقد أحرقوا السوق 

 لكن بعد أن التهمت النار كل ش يء. 
 
 أخيرا

"أنت منذ اليوم اسمك العسكري رقم مئة وواحد. ال أحد يحمل 
يقول النقيب املسؤول عن فرقة  الجميع أرقام. مفهوم!" .أسماء هنا

ال يبعد القناصة. "حاضر سيدي." يجيب رقم مئة وواحد، الذي 
 لكنه معزول  ،عن عائلته سوى بضعة كيلومترات

 
عن العالم تماما

على تخوم املطل برج الصغير بأعلى الحرس هذا املالخارجي في 
 ،مسموح لها بزيارته عشتار  العاصمة من جهة األرياف. وحدها

اآلن  لقد أصبحعلى أحوال عائلته.  بين الحين واآلخر  فتطمئنه
 قناص
 
 ماهر  ا

 
 كأيامه األولى هنا، ا

 
 مترددا

 
  ،لم يعد خائفا

 
فليس سهال

 إنسان أن يقتل  أيعلى 
 
، ن يفعلها مرةإلكن ما  ،مثله إنسانا

يكسر حاجز الدم في روحه حتى يصبح األمر أسهل فأسهل في و 
 للنوم في  العسكري رقم مئة وواحداملرات الالحقة. لم يعرف 

 
طعما

صوب  ،اتخذ وضعيته ،لة التي أطلق فيها رصاصته األولىتلك اللي
 ،ثم رفعها ،صبعه على الزنادوضع إ ،عينه اليمنى باتجاه الهدف

لكن لم يستطع  ،أعاد إصبعه إلى الزناد ،ثم تردد ،وضعها ثانية
الضغط حتى شعر بفوهة مسدس قائده العسكري تالمس مؤخرة 

 . .رأسه
يد الحياة يبقى على ق ،املعركة أنت ال تملك الوقت لتفكر"في  -

 
 
هذا هل فكرت بما كان سيفعل لو كان ، من يطلق الرصاص أوال

الجالس بجانبه ه يطلب زميل .الشاب املسلح مكانك!" يقول النقيب.
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 فيرفض النقيب:  ،الذن لصابة الهدف
 ولوال توصيات  ،مئة وواحد"ال سيفعلها  -

 
صبرت عليه كثيرا

عينيه  مئة وواحداللواء بحقه ما كنت ألتحمله حتى اآلن." يغمض 
 تذكر درس الرماية األول في املعسكر. كان خسوي

 
من حينها ائفا

كرتوني حينها أما اآلن فهو خائف من الهدف. كان الهدف  ،البندقية
فوهة سالح حربي في وقتها كن هناك يلم  ،أما اآلن فالهدف آدمي

مؤخرة رأسه أما اآلن فهو مخير بين رصاصتين. يضغط النقيب 
خير رصاصته دون أن فيطلق األ  مئة وواحدبمسدسه على رأس 

رصاصته العمياء بسرعة البرق فتخترق رأس الهدف. يشعر لتنطلق 
لربما تجنبت  ،مطلقها يكما عين انلو كان لهذه الرصاصة عين

لكن الرصاصة  ،الهدف. لو كان لها قلب كقلبه لربما ظلت بمحلها
عمياء جوفاء كما صانعها. الرصاصة هي مجرد عبد مطيع بيد 

وامرأة وال بين  حاملها وقاتل بشع بجسد ضحيتها. ال تميز بين رجل
ال بين صديق وعدو. قد تصنعها بيديك اليوم وتقتلك و طفل وبالغ 
. يفتح 

 
عينيه ليرى ضحيته مضرجة بالدماء كما  مئة وواحدغدا

. يضحك  فيأخذ ،كانت صورة عمر جثة مغطاة بالدماء
 
 عميقا

 
نفسا

جانبه: "صيد موفق! ههه" يربت النقيب على كتفيه الواقف بزميله 
بصوت حنون وسط صوت بنادق زمالئه: "ال تقلق يا بني ويقول له 

 ،هؤالء خونة إن رحمناهم يضيع الوطن ،فقد كان يستحق املوت
 
 
" ينصت  يجب أن تفعلها ألجل وطنك. ،أنت محارب ولست قاتال

ألصوات وابل الرصاص وعيناه منصبتان على الناس في  مئة وواحد
لم  ،برصاص صياديهاالضفة املقابلة للبرج يتساقطون كما الطيور 

 
 
 ..  سوى باألفالم وألعاب الفيديوير هذا املشهد قبال

 يا سيدي!" يقول زميله: "لكنني لست  -
 
 موفقا

 
"لقد كان كمينا

 بالكامل."
 
 راضيا
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 ؟"مئة وخمسة"ملاذا يا  -
. هؤالء  يم  رح "ألن الرصاص موت   -

 
 كثيرا

 
ويكلف الدولة ماال

 بالسكاكين." سوى ذبحالكالب ال يستحقون 
: "كتيبة االقتحام .. ."مئة وخمسة"ال تقلق يا  -

 
النقيب ساخرا

 ستذبح لك صغيرهم قبل كبيرهم."  ،ستتولى أمر البقية
 .يقاطع مئة وواحد!" ؟"وما ذنب الصغار يا سيدي -
"الخيانة بذرة ال تنجب سوى خيانة واألفضل أن تقتلع هذه  -

 عندما تكبريصبح اقتالعالنبتة وهي صغيرة من أن 
 
لو لم ، ها صعبا

تكن الدولة رحيمة بصغارهم في الثمانينيات ملا كان علينا اآلن أن 
 نواجه كل هؤالء الخونة اليوم."

"ال أعلم ملاذا ترسل لنا القيادة قناصين بأحاسيس مرهفة  -
وقلوب ضعيفة وكأنهم ال يعلمون طبيعة املهام التي نؤمر بتنفيذها!" 

 . مئة وخمسةيقهقه 
 كواسر."  -

 
 "بلى يعلمون لكنهم يثقون بأنني سأجعل منهم وحوشا

 بي و تمض ي األيام على أ
 
 حزينا

 
 بالبيت مهموما

 
. تفتح أم ليد جالسا

تمسك يده وتقول بصوت  ه،تجلس بجانب ،وليد باب البيت وتدخل
. الطقس جميل في الخارج. إلى متى 

 
دافئ: "ملاذا ال تخرج وتتمش ى قليال

 هكذا!"
 
 ستظل مهموما

 ،لم يبق لي وجود ،"آه يا حبيبتي ورفيقة دربي! أنا انتهيت -
 أضعت أوالدي وأضعت رزقي."

األوالد سيعودون بإذن هللا واملحل تصلحه  ،"ال لم ينته ش يء -
 رة جديدة." وتبدأ تجا

يحتاج إصالحه ثمن  ،! الحريق التهم كل ش يء؟"أصلح املحل -
تعرفين هي ليست مصيبتنا األولى  ،وليس لدي بضاعة ،محل جديد

 مستودعي."اللصوص فالسنة املاضية نهب 
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 من أصدقائك التجار فأنت  ،"خذ صيغتي -
 
بعها واستدن قليال

 ذو سمعة حسنة لدى الجميع."
املصيبة األكبر لدى  ،في املال فحسب يا حبيبتي"ليست املشكلة  -

 املخابرات."
 " !؟"املخابرات -
تعرفينه أبو علي محامي  ،اتصل بي صديقي املحامي مقبل أيا -

نصحني بالسفر خارج  ،أقاربه كلهم في الجيش واملخابرات ،العائلة
 عين املخابرات علي."أالبلد ألن 

 ! وماذا فعلت أنت؟"؟"املخابرات -
 م أفعل ش"ل -

 
ربما ألنني سببت على جماعة الفيلق  ،بالطبع يئا

ربما ألن مزرعتنا بالريف وقعت تحت أيدي املعارضة  ،بالشارع
 ويستخدمونها كمقر. وهللا ال أعرف." 

،"هذا األمر ال يحتاج تفكير  -
 
أنا  ،يجب أن نسافر بأسرع وقت ا

 عليك."
 
 خائفة جدا

صار أي ش يء رسمي سيخبرني "ال تقلقي لقد وعدني أبو علي إن  -
 مباشرة."

دعنا نوضب أمورنا لدينا  ،"لكن يجب أن نرحل بسرعة
هذا البيت للبيع. اعرض  ،مدخرات مالية تكفينا ريثما تنتهي األزمة

 . لكن أين سنذهب؟".عد لنايالبلد لم ا بع كل ش يء فهذ
. إني أفكر باألمر منذ يومين كل الحدود مغلقة  -

 
"ال لن نبيع شيئا

 "، أم الشرائع.ليس لنا سوى جارتنا الصغيرةو 
أال ترى ماذا  !؟! مجنون أنت؟"تقصد بلد الرايات الصفر -

 بالناس في بالدنا فكيف لو كنا في بالدهم!" ن يفعلو 
 ،ه ربمانتتذكري ،"ال عليك فلدي صديق هناك في الحي الجنوبي -

عندنا عندما اشتعلت الحرب لقد نزح وعائلته ل ،الحاج أبو العباس
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الحاج أبو العباس رجل طيب وشهم ولن يرد املعروف .. عندهم
سوى بمعروف. نحن لن نعيش بمنزله سنستأجر شقة قريبة منه 

 كي نكون في حمايته."
املهم أن نرحل من هنا ولو إلى بالد الواق واق.  ،"ال يهم إلى أين -

 يجدوننا."لكن ماذا لو عاد األوالد إن شاء هللا فلن 
خالد بكل ش يء هنا.  ا"سيسألون الجيران وسأوكل الحاج أب
طعم العصافير. إن رجع يسيأتي كل يوم يسقي الزرع في الحديقة و 

 أحدهم سيخبره أبو خالد بمكاننا."
هذه األرض كما ماليين البشر تاركين  أبو وليد وزوجته سيغادر 

ة للمكان لكن فاألروح تبقى وفي ،فيها أرواحهم التي سكنت ترابها
 أن البلد التي احتضنت 

 
الجسد وحده من يخون. من كان يظن يوما

ستضيق بأبنائها اليوم. تحزم أم وليد حقائب  ،آالف السنينشعبها 
كم كانت  .تقلبه صورة صورة ،تمسك ألبوم صور العائلة ،السفر

 أيام
 
 برفقة  ا

 
جميلة وكيف كبر األوالد بسرعة. لقد ذهبت كثيرا

لكنها كانت للسياحة أما اآلن فاألمر مختلف. أم الشرائع، العائلة إلى 
تمسح دموعها عن ألبوم الصور وتضعه فوق األغراض لتغلق 
الحقيبة على أجمل الذكريات. تصطف التاكس ي التي تحملهم ألرض 

هجرين املتزاحمين على الحدود. ثانية خلف طابور من سيارات امل
هي آخر النسمات من هواء الوطن  ،تعبر السيارة النقطة الحدودية

كما لو أنها تشدهم للعودة. يمسك ضابط  ريحانةتالعب شعر 
 الجارة الجوازات. ةحدود الدول

 . .وليد عن وجهته بايمعن النظر بهم ويسأل أ
تعرف يا بني نحن أهل في  "إلى الجنوب لعند أقاربنا فكما -

 يجيب أبو وليد.  بلدين."
- " :

 
نحن لسنا أهل. خربتم و "لست ابنك." الضابط غاضبا
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 بالدكم وجئتم تعتاشون على خيرات بالدنا."
"سامحك هللا أنا بعمر والدك تصرخ بوجهي هكذا! ألم نفتح  -

 !"؟لكم بيوتنا عندما شردتكم الحرب
لعجوز فأنتم تأكلون خيرات بالدنا "أغلق فمك وكفى ثرثرة أيها ا -

 منذ عشرات السنين لم نرسل لكم فاتورة." يرمي الضابط
وليد. ينحني العجوز مكسور  يالجوازات على األرض بين قدمي أب

فيمسكه شاب آخر من كتفه يرفعه  ،الجوازات لمالقلب ليلم
ضرهم أنا لك." يمسك الشاب بيد ويبتسم: "ال عليك يا أبتاه سأح

 وليد ويخرج معه خارج املكتب.  يأب
؟" يسأل أبو وليد.  -

 
 "هل أنت ضابط هنا أيضا

"نعم يا عم أنا ضابط هنا." يجيب الشاب: "لكننا لسنا  -
 بك في بلدك بلد األرز."

 
 . سواسية. توكل على هللا. خذ عائلتك وأهال

يعود أبو وليد للسيارة مع سائق التاكس ي. تنظر أم وليد للحدود من 
كم ترك املهاجرون أحبة . ارة التي بدأت تبتعد أكثر فأكثرالسيخلف 

 حتى لهم خلف هذي الحدود. تغوص السيارة في البلد 
 
قطع نتجنوبا

 . اآلمال بالعودة
 خلف بندقيته مئة وواحديتصبب وجه 

 
يدخن بشراهة  ،عرقا

على الزناد بانتظار األوامر. "لن  أصبعهيضع و  ،سيكارة تلو األخرى 
 اليوم ال فأن

 
  اأزهق روحا

 
يقول في سره. ، . سأحتال عليهم"لست قاتال

يعطي النقيب األوامر بإطالق النار فينهال وابل من الرصاص على 
ة. يصوب وليد رصاصته مقاتلي املعارضة املرابطين في الجهة املقابل

 يصيب جثثيشعر بالراحة بداخله فهو  على القتلى.
 
ال ذنب له في  ا

إزهاق أرواحها. يجتمع الجنود مساء على مائدة الطعام. "كم 
؟" يسأل النقيب. "لقد قتلت سبعة مئة وخمسةرصاصة أفرغت يا 

: "لكن  مئة وخمسةمنهم يا سيدي." يجيب 
 
لم  مئة وواحدمتفاخرا
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ه أصيبتا بالعمى هههه." يضحك يأره يصيب أي هدف وكأن عين
 النقيب: 

قام بعمل جبار اليوم. لقد كنت على العكس، مئة وواحد  "ال  -
أراقب نيشان بندقيته. لقد أجهز على كل الجرحى. هذا عمل ال يقوم 

 يا و به إال املحترف
 
تتوقف  ،أنت تتطور بسرعة ،بنين. أحسنت صنعا

يجيب ، فوتعلق اللقمة في حلقه مئة وواحدالدماء في شريان 
 يا سيدي." 

 
: "شكرا

 
. متمتما

 
ينهي طعامه ويذهب إلى الحمام مسرعا

: مئة وخمسةيضحك 
 
 ساخرا

مئة "لقد خجل يا سيدي أو ربما جاءته العادة الشهرية." ينظر  -
يقرب كفيه من أنفه ، ن كالدميإلى كفيه فيراهما أحمر  وواحد

ينظر إلى قدميه فيشعر بأنه يسبح في بركة دم  ،فيشم رائحة الدم
لقد  .األمسب أنا من كنت عليهأعد  تمتلئ حتى يغوص فيها. "لم

 
 
!" يقول في نفسه. ، أصبحت قاتال

 
 محترفا

 
 قاتال

يذهب إلى السرير  ،يصنع فنجان قهوة بعد أن انتهت مناوبته
 يشرد مع ذاته: "لكنه ،ويشعل سيكارة

 
م يستحقون املوت هم أيضا

 مئة وخمسةكالم  ،لقد قتلوا أخي ويريدون تهجير قومي ،مسلحون 
 صحيح فلو استولى هؤالء على السلطة ملا خلوا مس

 
 واحدا

 
يحيا

 ما أفعله صعب ويؤملني ك ،إنها معركة بقاء.. يعيش في هذا البلد
 
ثيرا

 لكن يجب أن ؟! لكن ماذا لو لم نتصد لهم
 
أنا ال أريد أن أكون قاتال

 
 
 بي." ،أكون محاربا

 
 ما سيفهم أبي هذا وسيكون فخورا

 
 يوما

العباس مساء في حديقة الدار  يمع الحاج أب يجلس أبو وليد
 يشربان الشاي. يقول أبو وليد: 

لكنني ، هنا"وهللا لم تقصر معنا بش يء يا حاج منذ جئنا إلى  -
 عليكأشعر ب

 
 ثقيال

 
لقد طالت املدة ويبدو أن  ،نفس ي وبعائلتي عبئا

 ".
 
 الحرب في بلدي ستكون طويلة أيضا
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 علي و  وليد! أنت في بيت أخيك ا"ماذا تقول يا أب -
 
فضلك سابقا

 وعلى عائلتي." يجيب أبو عباس.
يجب أن أجد شقة ، "أخي أبو العباس أرجوك أن تفهمني -

، صغيرة هنا في الضيعة بجانبك نستأجرها وأعيش بها مع عائلتي
بيتك صغير وحالك  ،املسألة مازالت طويلة وقد تستغرق سنوات

 إن ساعد ،ضيق
 
 تني بإيجاد مكان مناسب لي." سأكون سعيدا

 يصفر وجه أبو عباس ويومئ برأسه نحو األرض: 
لن يقبل أحد في الضيعة أن يؤجرك  ،"ال أعلم ما أقول لك -

 وربما 
 
 .ذوكآبيته ولوال أنك ضيفي وفي بيتي لقاموا بطردكم خارجا

يؤسفني قول هذا لكن الناس هنا تكره بلدك وشعبك. أترى صور 
ن ومداخل الضيعة. هؤالء كلهم قتلوا في الحرب الشباب على جدرا

 الدائرة هناك في بلدك." 
 :

 
 ثم يبوح حزينا

 
 يصمت أبو وليد قليال

"يؤسفني سماع ذلك. ابنك العباس معهم أليس كذلك؟ لهذا  -
 لم أره منذ وصلت إلى هنا!" 

 هناك."  -
 
 "ال الحمدهلل ابني حي لكنه أيضا

يا حاج؟! إنه وحيدك. وهل تظن  "كيف وملاذا ترسله إلى املوت -
 أن الحكومة هناك ليس لديها جيش يدافع عنها؟"

"أبناؤنا ال يحاربون ألجل الحكومة هناك. هم يحاربون ألجل  -
 املقدسات."

سف يا حاج لكن هل القبور والحجارة أهم من أرواح آ" -
 األحياء؟"

"سامحك هللا يا صديقي تسمي مقامات آل البيت مجرد قبور  -
 جارة وتستكثر عليهم التضحية باألرواح!" وح

-  
 
 ليس هذا ما قصدت! املهم أن يعود العباس ساملا

 
"ال أبدا
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أعرفها  ،أنا سأذهب للعيش في العاصمة ،دعنا بمسألتي اآلن ،معافى
 منذ أن كنت آتيها للسياحة

 
 للبحث عن  ،جيدا

 
هل تذهب معي غدا

 بيت هناك؟" 
وليد أنا ا بكل تأكيد أخي أب ،دينة"أم الشرائع! ما أجملها من م -

 في خدمتك."
 أم

 
 لقد كانت العاصمة عبر مئات السنين وحتى وقت مض ى حقا

 
 ا
للشرائع. لقد علمت هذه العاصمة الشرائع لبقية العواصم 
املحيطة وأنصفت مظاليم تلك املدن. لقد كانت ملجأ للهاربين 

 للحق وقبلة لقائليه
 
قبل  ،والخائفين من الظلم والجور. كانت منبرا

أن يتنازع عليها أصحاب الرايات الصفر وأصحاب الرايات الحمر 
الرايات السود. يخرج أبو وليد  أصحاب الرايات الخضر وأصحابو 

 عن بيت ومحل 
 
وأبو العباس في الصباح الباكر إلى العاصمة بحثا

أبو وليد باملدينة  جأه أبو وليد حياته الجديدة. يتفاصغير يبدأ من
 هكذا، مدينة الجمال والحضارة أصبحت فجأة 

 
فلم تكن يوما

وهام. بعد مدينة العسكر واملتاريس، مدينة األحالم غدت مدينة األ 
 شقة متواضعة ومحل بجانبها. "لم أتوقع 

 
مشقة وعناء يجد أخيرا

هذا الغالء كله! متى أصبحت أم الشرائع هكذا؟" يسأل أبو وليد. 
 "منذ انتهاء الحرب يا صاحبي." يجيب أبو العباس: 

 وقد وفقنا  -
 
 أخيرا

 
 مناسبا

 
 وجدنا لك بيتا

 
"الحمدهلل أننا أخيرا

ال تقلق فكل  ة لديه محال في السوق بجانبها.شقهللا بأن صاحب ال
 سأجلب لك من ينظف 

 
ش يء سيكون أفضل إن شاء هللا. غدا

 الشقة وبعدها ننقل لك األغراض."
 لك يا حاج لقد غمرتني بلطفك وفضلك."  -

 
 "شكرا

"أعوذ باهلل يا صاحبي فأنا لم أفعل سوى واجبي تجاه أخي.  -
لهنا. أنا أعرف أنك تكره  أريد أن أسديك نصيحة قبل أن تنتقل
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لكن أرجوك ال تعبر عن ذلك هنا كي ال  ،حزب الرايات الصفر
يتعرض لك أحدهم باألذى. حتى أنا لم أكن ألسكت عن موقفك 

 وذو فضل سابق علي." صديق عزيز هذا لوال أنك 
،"ال يا صديقي أنا ال أكره أحد -

 
أما فيما يخص الحرب في بلدي  ا

 فأنا تاجر ولست سياسي
 
يكفينا ما خسرته حتى اآلن جراء هذه  ا

 الحرب. أنا لست مع هذا الطرف وال مع ذاك."
"ش يء آخر إذا ضايقك أحدهم في مسكنك الجديد أو في عملك  -

 فالشرطة هنا ال 
 
فأخبرهم أنك من طرفي وال تتصل بالشرطة أبدا

 تحب الغرباء."
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 عرش السادسالفصل 

 املوت املسعور
 

نحن فيه يا سيدي فلم نطلق رصاصة "ما هذا امللل الذي 
بمغادرة هذا املكان." يقول  يواحدة منذ أسابيع كما أنه ال يسمح ل

 املتكئ على األرض يقلب الرصاصات بين أصابعه.  مئة وواحد
 وكما تعلم نحن ال  -

 
"إنها أوامر القيادة بعدم خرق الهدنة أبدا

يجب أن نبقى على أهبة االستعداد فيما لو  .نستطيع ترك أماكننا
 خرقوا هم الهدنة." يجيب النقيب. 

"لقد مللت هذا املكان يا سيدي فأنا الوحيد هنا غير مسموح  -
أنا سجين هنا يا  وغير مسموح لي بالحصول على هاتف.لي بالخروج 

 سيدي أرجوك أريد الخروج لساعة فقط." 
تطيع السماح لك بالخروج على أنا ال أس ."إنها أوامر القيادة -

 من صبية حلوة. 
 
أنت الوحيد فمسؤوليتي لكن ربما لديك زيارة غدا

 .
 
 املسموح له بالزيارة هنا." النقيب ضاحكا

 
 
اعتاد أبو وليد مكانه الجديد بعد أن بدأت تجارته تزدهر شيئا

 
 
. يصحو باكرا

 
إلى املدرسة  ريحانة ، يتناول فطوره ويصحبفشيئا

حتى بدأ  ،م يتمش ى إلى محله كما عادته القديمة في مدينتهالقريبة ث
يفكر باالستقرار في هذا املكان الجديد وأن يبيع عقاراته في بلده 

إلى هنا. تخرج أم وليد بعد الظهر، تصحب  استثماراته ينقلو 
من املدرسة وتمر إلى السوق لتشتري حاجيات املنزل. يرن  ريحانة

هاتف أبو وليد فيهمله ريثما ينهي عرض البضاعة الجديدة في 
له ليرى صورة على الواتساب من يمسك جوا، املحل. يفرغ من عمله

خالد. يقرأ الصورة ليصعق بقرار من املحكمة في بلده بمصادرة  يأب
عمر بدعم املسلحين. ينزل إلى  بسبب تورطه وابنه ،جميع أمالكه
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الصورة الثانية فيقرأ قرار اتهام بحق ابنه عمر بالخيانة العظمى 
للبالد. يتصل بأبي خالد: "هل ما قرأته صحيح يا جار؟" يجيب أبو 
 على الهاتف. لكن 

 
خالد بنبرة خفيضة: "ال أستطيع الكالم كثيرا

قيع على لتو على ا نيتني اليوم دورية شرطة وأجبر تلألسف جاء
 
 
لكن ال تفكر  .استالم ذلك. لقد اتصلت باملحامي وسألتقيه غدا

لى إبالعودة اآلن حتى نرى ما يمكن فعله." يجلس أبو وليد مساء 
 مائدة الطعام صامت
 
طعامها وتقترب  ريحانةال يرغب بالكالم. تنهي  ا

 للمدرسة. يخبر زوجته 
 
منه تقبله وتنصرف للنوم كي تصحو باكرا

باألمر فتقترب منه تعانقه وتبوس رأسه: "ال عليك يا حبيبي. فعمر 
 
ّ
 ليس بين أيدي هؤالء الظال

 
م وهذا ما يعزيني فحتى لو كان ميتا

أهون علي بألف مرة من أن يكون في سجونهم. العقارات بكل 
ال أخفيك أنني . م نكن لنستفيد منها وهي فقط على الورقاألحوال ل

 بثمن بخس اآلن فلعل هذا القرار خير
 
 .لم أكن أريدك أن تبيع شيئا

وهذه الحرب ستنتهي مهما في نهاية األمر الحق ألصحابه سيعود 
 طالت."

. السنة ولريحانة"لكن يا حبيبتي كنت آمل بحياة أفضل لك  -
وال أريد حرمانها من  بالثانوية العامةون القادمة إن شاء هللا ستك

. كنت أر 
 
 لجامعة."اغب بأن أهديها سيارة حال دخولها ش يء أبدا

"من دون لكن يا حبيبي. نحن نعيش حياة مريحة والحمدهلل ال  -
وهي ال تريد  لريحانةينقصنا ش يء أما السيارة فكماليات بالنسبة 

 ".
 
 منك شيئا

جيرانه ومنافسيه في السوق فكيف تثير تجارة أبو وليد حسد 
 أكثر من ملوك 

 
لنازح بدأ تجارته منذ فترة بسيطة أن يجني أرباحا

 عن جد. يعرضون عليه شراء املحل فال  نالسوق الذي
 
يحكمونه أبا

لم ، الضغوطكل لكنه يقاوم  ،يرغبونه تارة ويرهبونه أخرى ، يقبل
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ي لى ضيعة أب هو يستطيع العودة إفال  ،يه مكان يذهب إليهدل ديع
وال هو  ،العباس في الجنوب حيث سمعة ابنه عمر تالحقه هناك

املغادرة للشمال عند الرايات الخضر حيث سمعة ابنه على قادر 
وال أم الشرائع اليوم كما سابق عهدها أم  ،وليد قد تعرضه لألذى

 استعطافهم 
 
للشرائع. يقاطعه جميع التجار بالسوق فيحاول جاهدا

. يقتحم  ،والكلمة الطيبةلحاله باللين 
 
لكن ذلك ال يفلح جهدا

 رفوف، يضربون الو زجاج الملثمون املحل مساء بالسالح، يكسرون 
بالعص ي حتى ينزف ويسرقون غلته. يزوره أبو عباس في وليد ا أب

أحواله ثم يذهب ليتحدث مع جيرانه في عن املشفى ليطمئن 
لكن الجميع ينفي صلته باملوضوع وينتهي تحقيق الشرطة  ،السوق 

ن من النازحين الجدد. ال تلين عزيمة و بأن الفاعلين زعران مجهول
شتري بضاعة جديدة وليد فيخرج من املشفى يصلح املحل ي يأب

 ويبدأ من جديد.
يستمر جيرانه في السوق على حالهم فيعرض عليه أحدهم أن 

ل عنده أجير. يرفض أبو وليد ويبدأ يشتري بضاعته ويتركه للعم
بالبحث عن حلول أخرى فهو يعلم أنهم لن يتركوه بحاله. يخرج 
 باتجاه محله وفي رأسه أن يقبل عرض التاجر في أن يبيعه 

 
صباحا

البضاعة فيدخر ثمنها ملشروع آخر ويعمل لدى التاجر كأجير 
املحل . يصل التي ال ترحم ضعفاءها فيكسب حمايته في هذه املدينة

 بالكامل
 
لم يخسر  ،ا النارهفيه زاوية لم تلتهميس ل، ليجده محترقا

 بضاعته فحسب إنما عليه اآلن أن يدفع مبلغ
 
 ضخم ا

 
  ا

 
تعويضا

 لصاحب املحل.   
ه نا سنتزوج إذا ظلت األمور على هذال أعتقد أن .عشتار"ال يا  -

سوى نحن في حالة هدنة منذ أشهر وأنا لم أحقق من مهمتي . الحال
عشرة باملائة. كما أنهم ال يسمحون لي بالخروج من هنا وال التواصل 
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. أنا ال ش يء اآلن سوى زيارتك كل شهر مع أحد من الخارج سواِك 
؟" يقول نيجد لل مع والدِك  نمرة والتلفاز الوطني. هل تتكلمي

 
ا حال

  مئة وواحد
 
 أثناء الزيارة.  عشتار مخاطبا

 يا  -
 
 فالهدنة ليست نهاية الحرب." . حبيبي"علينا أن نصبر قليال

"أخش ى ما أخشاه يا حبيبتي أن يدخل املسلحون في اتفاق  -
. حينها لن  ن مصالحة مع الدولة كما فعلوا في الجنوب فيتلقو 

 
عفوا

 أتمكن من جمع مهرك طوال حياتي." 
أديت التزامك وعلى أبي و تكون قد فعلت ما طلب منك  وقتها" -

. يجب أن أذهب اآلن وأعدك أن أن يعفيك من هذه امل
 
همة أيضا

 أكلم والدي بأن يسمح لك باقتناء جوال." 
"ال تطيلي الغياب علي في املرة القادمة فأنا أشتاقك يا حبيبتي  -

 وأرجوك أن تزوري أهلي وتطمئنيني على أحوالهم."
سأسافر إلى  ،"لألسف سأطيل فلن أزورك قبل ثالثة أشهر -

نا لعطلة وقد أرى بعض الجامعات هناك فأباريس لزيارة عمي في ا
 رغب في دراسة املاجستير."أ

؟" -
 
 "عمك يعيش هناك! لم تخبريني عنه سابقا

 في الجيش لكنه ترك العمل  -
 
 مناضال

 
"عمي كان ضابطا

 العسكري منذ زمن وانتقل خارج البلد."
؟"  -

 
 "وملاذا يعيش في فرنسا بلد االستعمار وليس روسيا مثال

 اآلن.""عمي  -
 
 تاجر ولم يعد مناضال

 ،على سريره يدخن بشراهة ويشرب الويسكي مئة وواحديجلس 
 
 
 وال ماضي يتساءل عن مصيره املجهول فال يرى مستقبال

 
يصب ، له ا

 كأس ويسكي ثاني
 
ويقول في ينظر لدخان سيكارته  .ويشرب بهدوء ا

الهدنة أو ماذا لو انتهت هذه الهدنة  نفسه: "ماذا لو لم تنته
 بوعده." يصب كأس عشتار أبو  يبمصالحة حينها لن يف

 
آخر يشربه  ا
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 من سيكارته. "ال
 
 عميقا

 
لن تطول هذه  ...مرة واحدة ويسحب نفسا

  ،الهدنة سأنهيها بيدي" يفكر بسره
 
ينزل عن السرير ويمش ي مترنحا

يصوب باتجاه و  ،مخزن البندقية بالرصاص ئيعب ،باتجاه بيندقيته
عليهم  املعارضة على الطرف املقابل ويفتح و مقاتلى يتحصن فيه مبن

 من
 
املعارضة بالنيران على املبنى الذي  و يقابله مقاتل النار. وابال

ينتفض النقيب يعتليه وليد فيسقط جندي قتيل على باب املبنى. 
ويعطي األوامر بالرد على مصادر النيران واستهداف أي من نومه 

نتهي املعركة في ساعات الصباح ش يء متحرك على الضفة الثانية. ت
 ويصرخ:  مئة وواحدفيركض النقيب باتجاه 

بة او بندقيتك يا حيوان وليس عندك من الذي أتى بك إلى ا"م -
 مئة وواحدليلية؟ من الذي أعطاك األوامر بإطالق النار؟" يرد 

 :
 
 ضاحكا

"إنهم هم يا سيدي هم من أمروني بإطالق النار. الخونة...  -
 املسلحون... الرهابييون... لقد كان يتجهزون القتحام خطوطنا..." 

 سأبحث عقوبتك  -
 
"لن أكلمك اآلن فأنت سكران يا جحش! غدا

 مع اللواء. انظر كم قتيل خلفت وراء تهورك! هل ترى؟!"
 :مئة وواحديصرخ 

أن هؤالء خونة يستحقون املوت وأن قتالنا  "ألست من قال لنا -
شهداء سيذهبون للجنة. أنا أعطيت املوت ملن يستحقه والجنة ملن 

 يستحقها." 
"ال يهمني من يذهب للجنة ومن يذهب للجحيم. املهم اآلن أال  -

 نحرج القيادة!" 
 باتجاه سريره: "ال تنس أن  مئة وواحديمش ي 

 
تخبر اللواء ضاحكا

. أنت قل له ذلك وهو سيفهم لوحده." يدينسين جدأن يسجل لي رأ
يلقي بنفسه على سرير زميله الفارغ في الطابق السفلي غير مكترث 
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ويغط في نوم عميق. يحاول النقيب أن يقنع اللواء قائد الجبهة 
لكن اللواء يرد  ،واستبعاده من هذا املكان مئة وواحدبعقاب 

  أتهبمكاف
 
. تبدأ املعارك بين قوات على يقظته وانتباهه للجبهة ليال

مئة مقاتلي املعارضة على هذه الجبهة من جديد ويعود و النظام 
 ليزرع ما بدأه بانتظار وقت حصاد الجائزة الكبرى.  وواحد

وليد سوى نذر يسير من املال يعيش به بشكل  يلم يبق لدى أب
لم يبق ، و متواضع مع عائلته بعد أن خسر كل ما لديه من مدخرات

مكان يعود إليه في بلده ال مناطق النظام وال ملناطق املعارضة التي 
من أرادوا ، . يبحث عن عمل فال يجداملحارباكتشفت أمر ابنه 

عن  لبعادهتشغيله في سوق القماش لم يرغبوا بذلك سوى 
 لهم. أما خارج سوق األقمشة فما 

 
طريقهم واليوم لم يعد منافسا

يتزاحم فيه الشباب على العمل فال  الحاجة لعجوز في وسط
 هكذا من هنيجدو 

 
. "ما بالك يا حبيبي وقرة عيني؟ لم أرك حزينا

 قبل" تسأل أم وليد زوجها. 
"ما نحن فيه يا أم وليد... ما نحن فيه. ما تبقى لدينا من مال  -

لن يكفينا ألكثر من سنة رغم أننا غيرنا البيت لبيت أصغر بأجرة 
إن أنهت السنة القادمة دراستها تذهب للجامعة  نل ريحانةأقل. 
نتمكن من دفع أقساط الجامعة. من أين سنصرف وكيف  نألننا ل

 سنعيش؟" يجيب أبو وليد بحزن 
"اخفض صوتك يا رجل كي ال تسمعك البنت في الغرفة. ال  -

تقلق فما يزال لدينا ما يكفي وإن احتاج األمر أنا سأعمل بأي 
 ش يء."

- "
 
من داخل الغرفة. تخرج لتجلس  ريحانةتقول  "وأنا أيضا

 قبل أن تتبناني وقد آن أوان إيفاء 
 
بجانب أبيها: "لقد عملت سابقا

 الدين. أنا سأعمل وأعيل األسرة."
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: "ال أريد سماع املزيد من الهراء ال منك وال 
 
يقف أبو وليد غاضبا

نفس يخرج ويدخل.  جسدي من أمك. لن يعمل أحدكم ومازال في
 أنا أبو وليد القادر على إعالة عائلتي وإكرامها."  مازلت

غرفته فتلحقه أم وليد: "أرجوك ال تغضب يا  ىيذهب أبو وليد إل
 حبيبي فنحن نريد املساعدة."

  "إني أفكر باألمر يا أم وليد منذ أيام -
 
 نهائيا

 
لعلي وجدت حال

ل لحالنا. سنهاجر إلى أوروبا وهناك نعيش أنا وأنت بكرامتنا وتكم
دراستها. تذكرين الشاب جالل الذي كان يعمل عندي في  ريحانة

 من  أوروبا. لقد لجأ إلى فترةاملحل تكلم معي منذ 
 
منذ سنتين هربا

تعلم نهى أكم هم لطفاء بالتعامل معه. لقد  الجيش. لقد أخبرني
. هو يشعر أن املستقبل بين يديه لغتهم 

 
وسيبدأ بالدراسة مجددا

ثانية. لقد تحدث لي عن جارته العجوز التي تعطف عليه كأمه. لقد 
ب فهو يشعر نه سعيد وال يفكر بالعودة حتى لو انتهت الحر إقال لي 

 ه إنسان." أنألول مرة ب
 كيف والسفارات الغربية !"أوروبا لكن كيف يا أبو وليد يا ليت -

 ال تعطي تأشيرات لنا." تتسائل أم وليد.
 "سأفعلها كما يفعلها الجميع وكما فعلها جالل عبر البحر." -
أال ترى  ..ألف الو ال  ؟أ مجنون أنت يا زوجي ،!؟"عبر البحر -

 في البحار !؟األخبار
 
ال أنا لست ! ؟أال تسمع بقصص املوت غرقا

سواك ولن أعيش بدنيا إن لم  أبنائيلم يبق لي بعد رحيل  ،موافقة
 تكن فيها." 

"ال تقلقي يا عزيزتي هذا ما يفعله كل الناس. ستجري األمور  -
على ما يرام وسأصل وأتقدم لكما بطلب لم شمل وسنعيش حياة 

 جديدة."
تنهار أم وليد باكية: "ملاذا يحدث كل هذا معي؟ أنا أم ال أريد 
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 الحرب..."  اعن أبالحرب...يل اسوى أبنائي وزوجي. يلعن أب
يغادر أبو وليد بالد األرز ليقيم في بيت صديقه عثمان الذي 
يعيش في مدينة ساحلية حدودية مع أوروبا. ال يفصل بينه وبين 
 
 
حلم عائلته اآلن سوى بحر. ينتظر أليام ريثما يجد املهرب وقتا

 يكون فيه املوج هادئ
 
 مناسبا

 
ومناوبة أصدقائه من شرطة الحدود.  ا

تلك  وريحانةهي املرة األولى التي يودع فيها زوجته ويسافر بدونها 
بعد ليلتين املهرب الفتاة التي أصبحت قطعة من قلبه. يتصل به 

 فالبحر أصبح هادئ ،ليعطيه التعليمات
 
وخفر السواحل في جيبته.  ا

يذهب أبو وليد إلى الكراج ويركب بالسيارة الحمراء املركونة على 
جانب الحائط كما أمره املهرب. ينتظر السائق ثالثة ركاب آخرين 

بالسيارة في الطرق الفرعية بين  يسير ثم  ،ويوزع عليهم ستر النجاة
كثيفة األحراش لنصف ساعة. يركن السائق فجأة بين األشجار ال

باتجاه الشاطئ. على األقدام  طلب منهم الترجل لكمال الطريقيو 
الخافت في الغابة كما أرشدهم  املصباح اليدوي يتتبع الثالثة ضوء 

لساعة يصلون إلى وجهتهم حيث يجمع املهرب  املسير السائق وبعد 
ستر النجاة ويجلسون بجانب بعضهم عشرات األشخاص يرتدون 

 بعض
 
 لظالم. يجلب املهرب قاربفي اعلى األرض  ا

 
 مطاطي ا

 
فيرفض  ،ا

كانت صفقتهم مع املهرب أنهم سيعبرون . شابان الصعود بالقارب
كما أن عدد األشخاص ضعف ما  ،البحر بمركب وليس بقارب

. بوجهه املسدساتفقوا عليه. يصفع املهرب أحد الشباب ويشهر 
فع دون أي اعتراض وبكل األحوال لن ين بالقاربيصعد الجميع 

. يجلس أبو وليد  ،االعتراض
 
فاملهرب تلقى أموال الصفقة مسبقا

على حافة القارب إلى جانب شابة تضم صغيرها في حضنها وترتجف 
من الخوف والبرد. يبتسم لها أبو وليد فبالكاد ترى ابتسامته في ظل 

ه معهم في القارب. "ال تخافي يا الذي يحملونالخافت هذا الضوء 
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بخير إن شاء هللا" يقول لها أبو وليد ويسأل:  بنتي سنصل جميعا

"ملاذا ال ترتدين سترة نجاة يا ابنتي؟"  تجيب الشابة: "لم يبق لدي 
ولم يعطني  ،مال ألشتري واحدة فاملهرب أخذ كل ما لدي من مال

 
 
. واحدة." يخلع أبو وليد سترته ويقدمها للفتاة فترفض أخذها خجال

كنت  .نتي فأنا أجيد السباحةبيبتسم ويحدثها بلطف: "خذي يا 
 ماهر 

 
 سباحا

 
في شبابي وأستطيع النجاة إن حدث مكروه ال سمح  ا

هللا لكن سني اآلن لن تساعدني بإنقاذ غيري." تجيب الفتاة بشفاه 
 يا عم! ال أبالي بنفس ي إن مت أو عشت لكن 

 
خائفة مرتجفة: "شكرا

ببطء داخل كل ما أريده أن يصل صغيري لبر األمان." يبحر القارب 
.  ،املياه حتى يبلغ نقطة حدودية

 
 ينطلق بعدها مسرعا
يتمسك الركاب  ،يسير لساعة وسط الظالم وهدوء البحر املرعب

 بعضببعضهم 
 
 وينشغل منهم من ينشغل بالدعاء فيما يسود التوتر  ا
 
 
. يقطع القارب نصف املسافة خالل ساعتين لكن عليهم جميعا

 ويتسرب املاء  فيترنحاملوج يبدأ باالرتفاع 
 
 ويسارا

 
إلى القارب يمينا

يفقد فمن مكانه  همبعضخل. يبدأ الناس بالصراخ ويتحرك داال
عبر هاتف الثريا بخفر السواحل  القاربتوازنه. يتصل سائق  القارب

 ال يجيب. يعلو املاء 
 
 للنجدة لكن أحدا

 
على الجانب اآلخر طلبا

 من امل
 
اء إلى نفس الجانب من بالقارب فيهرع الجميع من مكانه هربا

 وينقلب الجميع في املاء. يعلو  القارب. يختل توازن القارب
 
تماما

الصراخ لكن ال أحد يسمع صراخهم في هذا املدى املجهول. يهدأ أبو 
وليد من روعه وسط هذا الخوف والصياح فيسمع نحيب أم تنادي 
ابنها من على يمينه وعجوز تشهق بعمق تقاوم الغرق من على 

اره. يبحث عن الشابة التي أعطاها سترته وسط من يصارعون يس
الغرق فال يجدها. يصيح فال يميز صوته عن أصوات الباحثين عن 

الحال وما من  هوهم على هذالليل  ساعاتقشة يتعلقون بها. تمر 
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 تهدأنجدة بعد. يشعر أبو وليد بأن أصوات الناس حوله بدأت 
 
 
 رويدا

 
 ل ء. يتسارويدا

 
هل خلدوا للنوم بعد  ؟مالذي يحدثمذعورا

 فينظر 
 
هذا التعب! تشق أولى إشراقات الفجر له هذا الظالم قليال

  ،للناس من حوله
 
ليرى الجثث ترحل للقاع بصمت. يتلفت متهالكا

 عن الفتاة التي أعطاها سترته
 
 طافية على  ،باحثا

 
فيجدها أخيرا

يعها فال رض ينقذالسطح بدون حراك. يسبح نحوها بصعوبة عله 
فيقي... ال بد أبنتي... بنتي... يااااا  يجده. يحدثها بشفاه متهالكة: "يا

 إلى نومه 
 
 ليرحل هو أيضا

 
أن يأتي أحد..." تخور قوى أبو وليد تماما

األبدي بجانب اآلخرين في قاع البحر. لم يهدأ قلب أم وليد في تلك 
 ن قلبها يرشدها إلى مكروه سيحدث.الليلة وكأ

  اتصل بها
 
لكنه لم ، باألمس وأخبرها أن رحلته ستكون ليال

  خبر وصولهب يبشرها ييتصل بها بعد ك
 
. تطالع أم وليد نشرة ساملا

 
 
غرق ومات كل من  أخبار الظهيرة لتعرف أن القارب الذي أبحر ليال

قلبها. تترك  به أخبرها يؤكد ما ن عليه. لم تكن سوى بحاجة دليلاك
تبكي في زاوية الصالة وتدخل غرفتها ترتدي ثوب زفافها  ريحانة

األبيض فهو أجمل ما بقي لها من ذكرى في هذه الحياة البائسة. 
تمسك ألبوم صور العائلة وتقلب الصور واحدة تلو األخرى منذ 
الصورة األولى لعرسها. تأن: "أين تركتني يا حبيبي ومهجة روحي؟ ألم 

ك. أرجوك ارجع فأنا ال أريد أوروبا. تعدني أنك ستعود لتأخذنا مع
 بدونك." تضم صور 

 
ال أوروبا وال الدنيا كلها تساوي عندي يوما

زوجها إلى صدرها وتنتحب بصوت عال فاملصاب أكبر من أن يكابر 
. لقد شاءت  ريحانةعليه. تدخل 

 
لغرفة أمها تضمها وتبكي هي أيضا

ه الجيش واآلخر األقدار لهذي الفتاة أن تبكي والدين أحدهما قتل
 ابتلعه البحر.
كابوس أرق عليه إثر عن سريره العسكري  مئة وواحدينتفض 
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قيلولته وأساء حاله. يشعل سيكارة ويتأمل املكان املقرف حوله ثم 
 إياه أن يستخدم جواله ملرة واحدة فقط. 

 
يذهب إلى النقيب راجيا
 : عشتارالذي يهاتف  مئة وواحديرضخ النقيب للحاح 

 هل أنت بخير يا حبيبتي؟". أنا "هذا -
"نعم بخير وعلى ما يرام! ليتك ترى باريس يا حبيبي ما أجملها  -

من مدينة. عندما نتزوج سيكون شهر عسلنا هنا، إن عمي يملك 
 سنقيم عنده."

 
 كبيرا

 
 قصرا
 "ال أرانا على هذه الحال سنتزوج! متى ستعودين؟"  -
 زيادة." -

 
 "ال أدري لكن قد أجلس شهرا

لي؟ إن كنت سعيدة  دة وملاذا يا حبيبتي؟ ألم تشتاقي"شهر زيا -
افعلي ما يحلو لك لكن أريد منك فور عودتك أن تزوري أهلي فأنا 

 قلق عليهم."
هم بخير فالعاصمة لن يقربها أحد وبطل  حبيبي"ال تخف يا  -

 مثلك على الجبهة لكن سأزوهم فور عودتي." 
راهم أل ذهب أب لساعتين ف"ماذا لو طلبت إجازة من النقي -

 من 
 
اللواء وأعود!" يتمتم وليد مع نفسه: "ال فالنقيب يخاف جدا

أستطيع الهرب يا ترى من هذا املكان؟ كيف  ،لن يغطي علي في هذه
 وهللا سيقتلني اللواء بنفسه إن علم. إنهم  ..ال

 
ال ليست فكرة أبدا

فال يوجد ما يخيف في العاصمة. لكن ما هذا  عشتار بخير كما قالت 
الحساس الذي ينتابني وكأن صدري يغلق على قلبي. خير اللهم 

 اجعله خير!"
يغزو اليأس قلب أم وليد وتجلس غارقة بدموعها تدعو هللا أن 

ال عزاء لها اآلن بعد خسارة زوجها وولديها. . يلحقها برفيق دربها
إجبارها على أكل ما  ريحانةستطيع بالكاد تو ترفض الكالم والطعام 

يبقيها على قيد الحياة. تمر األسابيع على أم وليد والدموع ال تفارق 
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عينيها والشجن يستعمر قلبها فتزداد صحتها النفسية والجسدية 
 ويطرحها املرض بالفراش

 
على ركبتيها بجانب  ريحانة. تجثو .سوءا

وك يا أمي كلميني. : "أرجتقول السرير فتضع رأسها على صدر أمها و 
 حتى 

 
أرجوك أن تتحسني وتتعافي ألجلي." لكن أم وليد ال ترد أبدا

لنقلها إلى املشفى حيث تبيت هناك لفترة. لم يعد  ريحانةتضطر 
لديهما املال لدفع تكاليف العالج، ثمن الدواء وال حتى إيجار املنزل 
فيطردهما صاحب البيت لينتهي بهما املطاف في خيمة مصنوعة 

خيم املموصل بعضه ببعض كما بقية الخيم في  ،رئ هتمن قماش م
التابع لألمم املتحدة على أرض قاحلة مقطوعة عن الحياة الذي 

 يشبه كل مخيمات النازحين. 
ها ءتعطيها دوا، تطعم والدتها، الخيمة كل صباح ريحانةترتب 

ثم تخرج للعمل في تنظيف البيوت وأدراج البنايات كي تؤمن بقية 
وتشتري بعض الطعام. ال يمنع  ،األدوية التي ال تؤمنها األمم املتحدة

 ،البرد القارس هذه الصبية الجميلة من الخروج للعمل كل يوم
فتحمل حقيبة العمل في يد وتضع يدها األخرى بجيبها. تتنقل 

يتسلل الصقيع ، فالحقيبة بين اليد واألخرى كي تقيهما شر البرد
رئة. تقف في طريقها هتثقوب وجواربها امللجسدها عبر حذائها امل

يدور محركها فتضع أصابع قدميها ، خلف سيارة مركونة على جنب
اليوم  فنظستوراء فتحة الدخان الدافئ. تصل إلى البناية التي 

تفتح حقيبتها وتخرج أغراض التنظيف فتجثو على الدرجات ، درجها
وتبدأ بالعمل. يدخل إلى البناية فجأة شاب طويل القامة، جميل 

 الوجه وأنيق امللبس. يبتسم لها ويكمل خطواته 
 
. يقف في صعودا

: "ألست من بلد الياسمين يا 
 
أعلى الدرج ويلتفت إليها متسائال

 : "بلى." وتعود إلى عملها. صبية؟" ترفع ناظريها إليه وتجيب
 لها ، ينزل عدة درجات

 
 و يقرفص مواجها

 
يقول: "أليس حراما
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 هذا العمل!"  ب تشتغللفتاة بهذا الجمال أن 
 ريحانةأنا سعيدة به." تجيب و "وما دخلك أنت هذا عملي  -

بعصبية فهي تعلم أن جمالها يجمع حولها الكثير من الذئاب الذين 
 . املضغ يرة لقمة سهلةيظنون أن الفتاة الفق

 من بلد الياسمين." -
 
 "على مهلك يا بنت البلد فأنا أيضا

أين تكون. ابتعد من هنا قبل أن أصرخ وأجمع من "ال يهمني  -
 الناس حولك!"

."ئ"اهد -
 
 أنا لن أؤذيك. اسمعيني وسأنصرف فورا

 
 ي قليال

 تبتعد عنه درجتين وتجيب: "قل ما عندك."
سلسلة مطاعم وفنادق في بالد األرز وال يهون "أنا تاجر وأملك  -

علي أن أرى بنات بلدي مشردات هكذا لذا أعرض عليك العمل 
 لدي كمساعدة."

الصدق في صوته فتهدأ وتسأل: "ما طبيعة  ريحانةتستشعر 
 العمل وكم ستعطيني راتب
 
 ؟"ا

"العمل بسيط وسهل تقدمين الطلبات للزبائن وتمسحين  -
 ف دوالر شهر أل سأعطيك. الطاوالت

 
 ."يا

 "ألف دوالر 
 
 !" تصيبها الدهشة.شهريا

 من الزبائن. أنت -
 
 شطارتك."و  "وقد تحصلين على مثلها بقشيشا

  ريحانةتسرح 
 
 لي وألمي كبيتنا السابق بعيدا

 
بخيالها: "سأجد بيتا

 هذه الخيمة البائسة."عن 
: "لكن كيف سأعمل لديك والحكومة هنا ال تعطينا ريحانةتسأل 

 تصاريح للعمل؟"
"هذا األمر سهل فالحكومة هنا في جيبي الصغير. اسمي غريب  -

 فكري باألمر واتصلي بي إذا أردت وهذا كرتي فيه رقم هاتفي.
عملها مساء وتعود أدراجها للخيمة. تحلم بما  ريحانةالعمل." تنهي 
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وحصلت على هذا الراتب الكبير.  غريبستفعل لو اشتغلت لدى 
غيرة وتضع فيها مدفأة تعوضهما عن برد هذا ستستأجر شقة ص

 
 
 ألمها وستشتري حذاء جديدا

 
 شتويا

 
 ،الشتاء. ستشتري معطفا

وستساعد جارتهم املسنة في الخيمة املجاورة بثمن األدوية لطفلتها 
املريضة بالقلب. وستشتري بكل تأكيد الكعكة املغطاة بالشوكوال 

 في طريق عودتها للمخيم.التي تتأملها كل يوم من خلف زجاج املخبز 
فتحقيقها لهم أسهل من  ،كم هي بسيطة أحالم الفقراء

 مغطى 
 
 لو صنعت الدول كعكا

 
اغتيالهم. كم كان سيكون جميال

 لو أن الدول بنت 
 
 من الرصاص. كم كان جميال

 
بالشوكوال بدال

 من الثكنات العسكرية. ما
 
لذي كان سيضر ا املنازل للفقراء بدال

 من  ،نها صنعت املعاطف لتدفئة الفقراءالحكومات لو أ
 
بدال

 لو أن 
 
األوسمة والبدالت العسكرية ملن يقتلهم. كم كان جميال

النفط الذي يحرك اآلليات العسكرية والطائرات لم يعجز عن 
 تدفئة من شردهم العسكر.

 النتظارها خارج  ريحانةتصل 
 
لتجد والدتها قد جرت نفسها جرا

 تخرجي من الخيمة في هذا البرد يا أمي." الخيمة. "ألم أقل لك أال 
 .ريحانةتقول 

قت عليك فقلبي ال "داخل الخيمة كخارجها يا بنتي. لقد قل -
 ."يهدأ حتى تعودي

وإن شاء "لقد جلبت لك قطرة العين التي وصفها لك الطبيب  -
 هللا ستتحسن عيناك قريب
 
 كما كان." ا

 
 ويعود نظرك قويا

وزوجي."  أبنائي"ال أريد عيني وال نظري في دنيا لم يعد فيها  -
 تجيب أم وليد بحزن.

"ادخلي معي ألحضر لك الطعام وأحكي لك ما جرى معي اليوم.  -
 يدك." أعطنيهيا يا أمي 
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غريب متفائلة بالعمل عنده. "يا  ألمها قصة الشاب ريحانةتروي 
الغرباء."  من ى عليكبنتي نحن في بلد ليس لنا فيها حقوق. أنا أخش 

 تقول أم وليد. 
فهو ابن البلد كما أنني ارتحت لحديثه وأنا  ي"ال يا أمي ال تقلق -

 في حياتنا فال يمكن أن نعيش 
 
قوية كما تعرفينني. البد أن نغير شيئا

 وأذهب ألرى العمل 
 
في هذه الخيمة إلى األبد. سأتكلم معه غدا

 سأغادر 
 
 مريبا

 
 الفور."على وأعدك إن وجدت شيئا

 فتحضر الطعام لوالدتها على عجل  ريحانةتصحو 
 
صباحا

 وتعطيها الدواء. "سأرى غريب
 
لي بالتوفيق!" تقول  ياليوم يا أمي. ادع ا

 . ريحانة وهي خارجة
 الخارج حين عودتك؟"في "ال تتأخري يا بنتي. سأنتظرك  -
تحت البطانية لحين  ي"ال يا أمي ال تخرجي من الخيمة وابق -

تهب اليوم. إن عملت لدى غريب سودتي فإن عاصفة ثلجية ع
".

 
 سأطلب منه سلفة ألشتري لك معطفا

 حذاء جديد"ال إن اشتغلت اشتري  -
 
 لقدميك." ا

نحو أقرب هاتف عمومي خارج املخيم لتتصل  ريحانةتمش ي 
 نها انتظاره بجانب إشارة املرور.بغريب الذي يطلب م

يصل فتركب معه بالسيارة وينطلق بها إلى أحد فنادقه. تنزل 
برفقته من السيارة لكن ما يزال يبدو عليها عالمات الخوف والتوتر 
فيطمئنها غريب بوعده لها بأنه سيعتبرها كأخته وأنه سيساعدها في 

من باب الفندق حتى يغلق  ن يدخالإحل كل مشاكلها املادية. ما 
أبواب  ،لتصبح في مكان أشبه باملعتقل الباب الخارجيالحارس 

نوافذ مطلية باألسود وأضواء حمراء خافتة. ، داخلية حديدية
مما يدور حولها فتركض نحو الباب املوصد الذي  ريحانةتخاف 

دخلت منه. تصرخ وتطلب من غريب املغادرة فهي لم تعد تريد 
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 العمل لديه. يمسكها غريب من يدها ويحاول تهدئتها فتشد يدها
 ثم ينهال عليها . وتبتعد عنه

 
يصفعها على وجهها ويطرحها أرضا

بالضرب. تخرج فتيات من الغرف املجاورة فيصرخ بهم غريب 
في ا ثانية وهو يصرخ: "ستعملين هنا للعودة إلى غرفهن. يضربه

له الضرب وتركض في أرجاء هذا  ريحانةالدعارة يا عاهرة." ترد 
مكان في  ىها بها حتى ال يبقويضرب ااملكان املغلق فيمسك بعص

أن يدعها وشأنها فيشق وترجوه جسدها إال ويصبغه األزرق. تبكي 
يضربها بحبل ثخين حتى تنهار . ثيابها ويسكب على جسدها املاء

 فتستسلم لألرض بال حراك. ينادي إحدى النساء 
 
قواها تماما

العامالت لديه كحارسة على الفتيات ويطلب منها تنظيف الفتاة 
 ، فاليوم مساء سيأتيه زبون خاص ،وتجهيزها

 
سيدفع و ثري جدا

 .كريحانةالكثير من املال لقاء ليلة مع عذراء جميلة 
. تضربها الحارسة 

 
تسحبها الحارسة للحمام فتمانع مجددا

 ثم 
 
وتشدها للداخل بقوة بمساعدة حارسة أخرى. يحممانها غصبا

مع فتاة أخرى مختطفة عليها الباب  نيلقيانها بغرفة مجاورة ويقفال 
منذ أشهر. تنصحها الفتاة بأال تمانع ألن ال مخرج لها من هنا وقد 
تفقد حياتها إن رفضت تنفيذ أوامر غريب فهذا الرجل ضابط 

 مخابرات سابق ويده قاسية على الجميع. 
 
تحضر لها الحارسة طعاما

األرض. تأتي الحارسات مساء الصطحابها إلى غرفة على فتلقيه 
اج لتزيينها وتجهيزها للزبون. تمانع الجلوس على كرس ي التزيين املكي

حتى ترتعب وترضخ  باملمر غريب  تسمع صوتن إفي البداية لكن ما 
ألوامر الحارسة. تتلقى التهديد والوعيد من غريب إن لم يخرج هذا 
 فستكون ليلتها سوداء. تجلس الفتاة املسكينة بكامل 

 
الزبون راضيا

التخت في الغرفة املخصصة للزبائن تبكي وحدها. زينتها على حافة 
يدخل الزبون الستيني وفي يده زجاجة من البيرة فيقاطع أنينها 
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وينظر إليها بنهم. يضع زجاجة البيرة على الطاولة املجاورة للتخت، 
 ريحانةا على األرض وينقض على ميخلع عكاله وجالبيته ويلقي به

تمانعه الفتاة وتهرب منه على ظبي صغير. مفترس كما ينقض ضبع 
في الغرفة فيركض وراءها حتى يحشرها بالزاوية بين الحائط 

  علىوالطاولة. يثبت جسدها األنثوي الناعم وينهال 
 
رقبتها قبال
بشفتيه املتشققتين. تدفعه للخلف فيشدها بقوة ويمزق لها ثيابها. 

 من مهرب سوى أن تضربه بزجاجة البيرة على رأسه ريحانةال تجد 
 يديه على 

 
 واضعا

 
حتى ينزف بشدة. يخرج الزبون من الغرفة غاضبا

 غريبيشتم هو رأسه و 
 
. ليدخل األخير على الغرفة، يخلع حزامه ا

غليل غريب أن يراها ممدة  يبه حتى تفقد الوعي. ال يشفها ويضرب
على األرض كالجثة فيسكب على رأسها املاء حتى تصحو. يأمر 
 وتثبيتها له. تبكي الفتاة وتصرخ: "ال أريد 

 
الحارسات بتعريتها تماما

بن الحرام. أهذا ما ترضاه ألختك!" ال يا العمل لديك. دعني وشأني 
. ريحانةيأبه غريب لصراخها فيحضر قنينة بيرة يفض بها عذرية 

يأمر الحارسات بحبسها بمفردها في الغرفة ويمنع عنها الطعام 
والشراب. ترتمي الفتاة البائسة على األرض الباردة غير قادرة على 
الحراك باتجاه التخت وما من أحد يجلب لها غطاء تغطي به 
 للنجدة دون أن 

 
جسدها. تئن من نزيفها بصوت خافت طلبا

ن بكل تأكيد واء أمها التي تنتظرها اآل ميعاد ديسمعها أحد. تتذكر 
خارج الخيمة. من سيدخلها من هذا البرد ومن سيحضر لها الطعام 
"يجب أن أخرج من هنا... ستموت أمي من البرد" تتمتم بأنينها. 

ظلت أم وليد تنتظر  ن الستقبالها.اها يبتسميف والديتراءى لها طي
توبخها حاملا  فتعهدت لنفسها أن ،ابنتها أمام الخيمة لكنها تأخرت

حصلت على املال "هذه الشقية. أكيد طلبت سلفة. لقد  .تعود
.ي وذهبت لتشتري ل

 
 وقد تشتد  " تظن األم.معطفا

 
العاصفة كثيرا
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الخيمة. "البد  خارجبالبرد  ريحانة مازالت تنتظر  أم وليدحل الليل و 
 أن مكروه
 
وبة باتجاه تمش ي بصع .قد حدث البنتي" يخبرها حدسها ا

الخيم املجاورة علها تجد من يساعدها للبحث عن ابنتها لكن 
في حفرة كبيرة بين خيمتها  ، فأوقعهاالظالم تآمر على عينيها املتعبتين

. وخيمة جيرانها ولم يسمع استغاثتها أحد بينما كانت تطمرها الثلوج
  . ليت ريحانة لم تحلم بالكعكة املغطاة بالشوكوال
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 عرش السابعالفصل 

 عنوان بال
 

 فور عودتها مباشرة لزيارة باريس وتذهبل زيارتها عشتار تقطع
بصوت  عشتار يا حبيبي!" تقول  كيف أبدأ . "ال أدري مئة وواحد

 يقطعه األنين. 
 . مئة وواحد"هل حدث ألحد من أهلي مكروه؟" يسأل  -
 وتنفجر بكاء. عشتار "البقية بحياتك!" تقول  -
 بنبرة ثابتة. مئة وواحد"أبي أم أمي؟" يسأل  -
 "كالهما!"  -

هها: "كاذبة... أنت كاذبة. أرجوك قولي يصرخ بأعلى صوته في وج
 من أخبرك ؟نك تمزحين!" يجهش بالبكاء: "كيف حدث ذلك وأينإ

 ؟" بذلك
 عن صديقة لها تقص عليه عشتار 

 
ما حدث مع والديه نقال

تعمل مع األمم املتحدة في بالد األرز كانت قد كلفتها بالبحث عنهم 
 قد سافرا إلى هناك. يجلسحبيبها أن والدي  عشتار بعد أن علمت 

. يلطم خديه ويندب والديه بصوت عالاألرض، على  مئة وواحد
باملغادرة  شتار عيدخل أحد زمالئه للغرفة ليستطلع األمر فتأمره 

. تجلس بجانبه، تأخذ رأسه بين نهديها وتواسيه: "أرجوك يا 
 
فورا

حبيبي ما حدث قد حدث ولن نستطيع العودة بالزمن للوراء فليس 
 بوسعنا اآلن سوى أن نصلي لهما."

 أن يرحال وأنا بعيد عنهم -
 
 أال ا"لم أتخيل أبدا

 
. لم أتخيل أبدا

ود للبيت برفقة عروس ي فأطلب أحظى بقبلة الوداع. تمنيت أن أع
 الصفح منهما."

"أرجوك أن تهدأ يا حبيبي. أنا عائلتك ولن أتخلى عنك. لن  -
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يا من ضحى بكل ش يء ألجلي. إن كنت تريد  – مهما حدث –أتركك 
الخروج من هذا املكان، سأخرجك وأذهب معك حيث تريد. أنت 

 "لي. منذ اآلن وطني وأبي وأمي التي رحلت. أنت اآلن كل ش يء
 من  -

 
"ال، لن أخرج وسأكمل حتى النهاية. لقد أصبحت جزءا
 هذا املكان اآلن. سأنتقم ممن قتلوا أخي وتسببوا بموت عائلتي."

 ه بالذنب تجاه عشتار تشعر 
ّ
نى لو أنها ع الندم قلبها. تتمويقط

 يأخذ هذه املهمة العبثية. ولمهربت معه أو تركته 
، لكنه قد يجلب يحقق  ال

 
البقاء بجانب الحبيب السعادة دوما

. ال تدري مالعمل اآلن: هل تستمر في هذا املشوار و الهم 
 
الغم أيضا

املكتوب بالدم والعبث معه حتى نهايته؛ أم تتوقف وتخسر حبيبها 
 أن تتركه اآلن، وهو الذي ضحى 

 
إن أراد املض ي وحده. ليس عدال

 أن
 
 لجنون والدها بكل ش يء ألجلها. ليس عدال

 
، تخسر حبيبها ثمنا

 لغروره. 
 
 حياتها ثمنا

 
 كما دفعت أمها يوما

،  مئة وواحديستلقي 
 
يغزو األرق عينيه املتعبتين على السرير ليال

فال يستطيع النوم. كيف ملن تكوي نار الفراق قلبه، من البكاء 
أن ينام. يتأمل النجوم من ثقوب السقف،  ،وتحرق الذكريات روحه

أل نفسه إن كان لهذا الليل الذي يغدق عليه باملاض ي، ويس
أحاسيس مثل البشر؛ أم أنه يستكين لهذه السماء، كما يستكين 

 بين الحالحجر للماء. يبحر في 
 
واملاض ي.  اضر عوامله الداخلية تائها

يجول بعينيه أرجاء هذا املكان القاس ي ويطوف بروحه في كل ش يء 
تنبض بالحياة، الورود على شرفة  التي كانت مض ى، حديقة البيت

غرفته، نظارات والده على الطاولة بجانب كرسيه الهزاز، رائحة 
عطور أمه، جيران السوق القديم، القهوة، أجراس الكنيسة 
املجاورة لبيته، سرب الحمام في باحة املسجد الكبير. تبزغ أولى 

 بدموعه. ينزل 
 
 غارقا

 
، وحيدا

 
عن  خيوط الفجر وهو مازال صاحيا
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، ويندفع إلى بندقيته، يحشوها بترو سريره، يحضر القهوة
، ويتسطح بجابنها بالقرب من بهدوء، رصاصة تلو األخرى  بالرصاص

 كالنمر بانتظار فريسته. يرتشف 
 
شفة من ر نافذة املحرس، متأهبا

ويتجول ببصره في املساحات التي يطل عليها من  قهوتهفنجان 
م. يضع فنجانه على األرض بجانبه مكانه املرتفع، يلمح طيف أحده

ويصوب بعينه اليمنى تجاه الطيف. يقول لنفسه: "هذا الشاب 
، حتى وإن كان ال يرتدي زي

 
 مسلح وليس مدنيا

 
 عسكري ا

 
. البد أنه ا

 تحت 
 
." يضغط على الزناد بهدوء ليطلق سترتهيخفي سالحا

رصاصته التي تخترق عنق الضحية. يستلقي الشاب على األرض 
 املوت يالطم التراب بأنفاسه األخيرة كدجاجة ذبيحة مصار 

 
عا

يرفع كاميرته على صدره، لكن  ،تنفض الدم بجناحيها على مذبحها
إن يكن!" يقول و املوت ال يمنحه فرصة لتوثيق لحظاته األخيرة. "

 سالح خطير." يرفع عينه إلى  مئة وواحد
 
في نفسه: "إن الكاميرا أيضا

وته ببرود. يشيح بناظريه ثانية نحو فنجان القهوة، ويرتشف قه
 تجمعوا حوله في محاولة لنقاذه. تثير 

 
جثة القتيل فيرى أناسا

صورة عابرة لوالده شهيته للدم، فيطلق الرصاص عليهم بجنون 
 خمسة منهم. ليس مهم

 
 موقعا

 
أن يكون القتلى مسلحين، فمن ينقذ  ا

 .
 
 الخائن، خائن مثله، كما يردد النقيب دوما

اللواء لوليد بمغادرة البرج العسكري متى يشاء، ويمنع يسمح 
من زيارته في هذا الحصن العسكري، فيلتقي العاشقان في  عشتار 

 محاصرة بالحياة كما يعرفها، لكنها تضج املدينةالعاصمة. مازالت 
، خوف جديد غير ذلك 

 
 نمطكان الذي الخوف بالخوف أيضا

 
من  ا

 تخش ى الشرطة 
 
أنماط حياة الناس قبل الحرب. كانت الناس قبال

 بعضفالناس تخش ى بعضها لة العسكرية، أما اآلن دوال تخش ى الب
 
 ا

 من من بدلة العسكر و  وتخاف بدلة الشرطة وترتعد
 
تموت رعبا
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األطقم الرسمية املدنية. تخيف بدلته الناس ويخاف من أطقم 
التي تشغلها الحرب ال ش يء الشخص ي. العاصمة  عشتار حرس 

سوى الخوف. يحتفظ املطعم الذي يجلس فيه اليوم مختلف فيها 
ن االعاشقان برونقه التقليدي، الباب املقوس من األعلى، درجت

لألسفل عند املدخل، املمر الضيق، األرضيه املتعرجة، الحيطان 
تتوسطها صغيرة بحرة  في منتصفهاالحجرية، الساحة الواسعة 

ماء، األزهار امللونة على حافة البحيرة، والغرفة املفتوحة في نافورة 
نهاية املطعم مواجه البحيرة. يجلس العاشقان على الطاولة 

األزهار بجانبها بانتظار اللحظة  عشتار املجاورة للبحيرة. تتأمل 
. "كرسون" ينادي 

 
 مئة وواحداملناسبة للحديث باملوضوع مجددا

ر بسرعة. "أمرك سيدي." يجيب للعامل في املطعم الذي يحض
، يبتسم ابتسامة عريضة، قبل الحرب أناهالعامل. يشبع الغرور 

كانوا يجيبونه بعبارة: "تفضل يا سيد". "اجلب لنا عصير برتقال 
. "حاضر سيدي" يجيب مئة وواحداآلن وسنأكل فيما بعد." يقول 

 العامل وينصرف. 
إليه وتقول: "هل فكرت بما قلته لك؟ أنا جادة  عشتار تلتفت 

 بذلك. عرض أبي انتهى وهذا عرض ي اآلن."
: "نعم عشتاريقطف الوردة التي كانت تتأملها ويزرعها بشعر 

، لم يعد األمر يخص والدك وال يخص مهرك، 
 
فكرت. فكرت مليا

 هذه املهمة منذ اآلن ثمني أنا، ثمن ما أريد القيام به." 
. دعنا نهرب من هنا أرجوك. أنا أملكك نفس ي ماذا "حبيبي.. -

 عن هنا. هذتريد أكثر من ذلك. سنعيش حي
 
 ااة جميلة سوية بعيدا

عد بلدنا. القوات الرديفة تسيطر على كل ش يء، حتى بالبلد لم 
والدي ال يجرؤ أن يخالف أوامرهم. سنذهب إلى أمريكا، فرنسا، 

 "بريطانيا أينما تريد ونبدأ حياة جديدة.
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"إلى الغرب!!! مجنونة أنت. أنا أذهب إلى بالد االستعمار...  -
صوته على  مئة وواحدسأنهي هذه املهمة بك أو بدونك." يرفع 

 للمرة األولى. عشتار 
"كما تريد لكن اهدأ أرجوك حتى ال نكمل حياتنا في السجن...  -

".
 
 مخابرات القوات الرديفة ال ترحم أحدا

به، افعلها، أنا معك بأي قرار تتخذه،  "تريد أن تكمل ما بدأت -
".

 
 بأنك وعدتني أال تقتل مدنيا

 
 لكن تذكر دوما

 عشتار"أنا محارب يا  -
 
 !"... محارب ولست قاتال

يمدد للبرج، يستلقي على كرسيه الحديدي،  مئة وواحديعود 
" يتمتم، ه ويتأمل الدمار حوله. "أمريكا!قدميه بجانب بندقيت

يرمي العلبة سيكارة و ، يأخذ قميصه جيب ائره منكيسحب علبة س
ارته ويسحب كبجانبه. يشعل سيالصدئة على الطاولة الحديدية 

، ينفخه على دفعات ويقول في نفسه:
 
 عميقا

 
 "نعم أمريكا! ولم نفسا

املنطقة حارب منذ سنوات في يال؟ مثلي مثل الجندي األشقر الذي 
 على خدمته بمكافأة في إحدى الجزر الساحلية فينهي 

 
مستلقيا

 من 
 
الشاطئ، يرش من أفخر أنواع العطور ليشم رائحة جميلة بدال

 مختلفة من الويسكي 
 
رائحة الدم التي اعتادها، يشرب أنواعا

يالت يرقصن. نعم، أمريكا... أمريكا ستكون نهاية مكافأة موحوله الج
 ."عشتارخدمتي، ستكون أرض ي الجديدة مع 

 بحلمه  مئة وواحديصحو 
 
فجر اليوم التالي إلى مهمته، مدفوعا

في جنة الجنود الشقر. يتناول فطاره، ينظف بندقيته، يحشوها 
 من قرابين عشقه. تقترب سيارة

 
 جديدا

 
 بالرصاص، وينتظر قربانا

يمسك املنظار بيده اليمني، ينظر كعادته  تسير على مهل، من ناظريه
 
 
أن يقرأ قاتل في عيني  بعيني ضحيته قبل أن يصطادها، لكن عبثا

، ضحيته، ابتسامة زوج، حنان أب أو شقاوة أخ. يمسك بالبندقية
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. ينبطح الرجل الذي بجانب 
 
يضغط على الزناد فيردي السائق قتيال

 من املوت بينما 
 
السائق تحت الكرس ي، يفتح الباب على مهل خائفا

 ن مئة وواحديراقب 
 
. يركض الرجل هاربا

 
حو الباب الجانبي جيدا

. و املبنى األقرب ليحتمي به، فيطلق عليه الرصاص، 
 
يسطحه قتيال

رى صيده. يؤنبه النقيب يضع البندقية في مكانها، يمسك املنظار لي
لكي العسكري على يساره: "لم يكونوا مسلحين، إنما عبر الالس

 !"مئة وواحدموظفي أمم متحدة، مالذي تفعله يا 
م املتحدة شريكة في املؤامرة "ماملشكلة يا سيدي؟ أو ليست األم -

 علينا!" 
"أنت تحرجنا يا وليد، تحرج القيادة، ماذا سأقول للواء اليوم  -

 بعد أن ينتشر الخبر على العالم؟!"
"ال تشغل بالك باللواء يا سيدي، قل له فقط أن يسجل عنده  -

 ." ينديرأسين جد
بثوبها  عشتار دخان سيجارته ويتخيل فيه  مئة وواحديتأمل 

األبيض، تمسك بيده وتمش ي إلى جانبه على سجادة حمراء طويلة 
يمهد الورد  ،في مخيلته كالحمامة عشتار نحو الحلم، ترفرف 

الجوري طريقها نحو قفصه. يقطع الخوف خياله املخملي وحلمه 
، يخاف 

 
الوردي، يخش ى أن تنتهي الحرب ولم يحرز بعد مهرها كامال

، يخش ى أن  أن تعقد القيادة هدنة مع
 
املسلحين فيطول األمر كثيرا

 وال يبق
 
 ىتقصف القيادة ثانية الناس بالكيماوي، فتبيدهم جميعا

 من يتصيده.
، بالنوبة القادمةوهو يحلم تنتهي مناوبته فيذهب للغرفة الثانية 

 يحلم بمغامرة من أحدهم تنهي صمت السالح، يتمنى غد
 
أعنف  ا

، وأدمى. يصحو 
 
أن يستغرق بالنوم، يجهز ح له ال يسمفحلمه ليال

 من الشاي ويجلس خلف بندقيته، يدخن سيكارة ويذهب 
 
كأسا
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مش ي داخل الغرفة، يعود ي للنافذة املجاورة، ينظر لألسفل،
للنافذة، يتخبط برأسه، يجلس بجانب البندقية، يمسك املنظار 
ويحدق بالطرف املقابل، يخش ى الهدوء، يرعبه هذا الصمت، 

 عن ش يء، يلحظ تخيفه أولى خطو 
 
ط الفجر. يتلفت بمنظاره بحثا

 نجاورة. إنهن النساء اللواتي دفعهحركة في األحراش بين املباني امل
 عن حشائش صالحة لألكل تحت مرمى 

 
جوع صغارهن بحثا

 !نساء ني نفسه: "إنهن أهداف سهلة، لكنهالقناصة. يقول ف
 تقتل نساء. نسا

 
مدنيات! هم بنساءنا! إنهن ؤ املعارضة أيضا

 تقتل املدنيين. مدنيامل
 
ينا! نعم، في الحرب ال هم بمدنيو عارضة أيضا

ن، يوجد طرفان: صديق وعدو!" يطلق و عسكريو ن و يوجد مدني

وليد رصاصته لتستقر في صدر امرأة عاثرة الحظ، خانها طولها عن 
القدرة على التخفي كباقي القصيرات، فأصبحت أسهل األهداف. 

ها، فيما تهرب بقية ءمدة، ترضع األرض دماها ترتمي املسكينة جثة
النسوة داخل املباني. "ماذا لو اعترض النقيب!" يتمتم: "أنا أنفذ 
 األوامر فقط، لقد اقتربت من خط النار، أنا أحمي حدود العاصمة.

 للقيادة. سيتدبر أمرها 
 
ال لن يعترض، فهذه األهداف ال تسبب حرجا

بالضغط على  مئة وواحديتردد  " لم يعدالعالم الوطني بسهولة.
عين ضحاياه، أصبح يتلذذ بمرأى الذبيحة أل الزناد ولم يعد يأبه 

يه األنفاس األخيرة لقتاله، و تالطم على األرض، تغريه الدماء، تغ
األهداف  يعشقرعب الناس خلف املباني وصراخهم،  هوى ي

. ينجز شهيته املوت يثير نداء بندقيته،  يشدهاملتحركة الصعبة، 
، رصاصتينه خالل أيام قليلة، لم يبق له اآلن سوى اممعظم مه

مئة يطلقها وينتهي به الحال في أحضان حبيبته. أصبحت مناوبات 
، يتأهب خلف  وواحد

 
كلها ليلية بعد أن صار أكثر القناصين احترافا

بندقيته في منتصف الليل كالنسر ثاقب النظر بانتظار لحظة 
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يمسك منظاره العسكري، يمشط  حاسمة ينقض بها على فريسته.
بعينيه هذا الليل امليت، ينتبه لشعلة قداحة أسفل املبنى املقابل 
له على خط النار، ينظر إلى عيني الهدف قبل أن يضغط الزناد، 
يتردد، يمسك املنظار مرة أخرى، ال يرى سوى العينين. تختفي 
شعلة القداحة، لكن مازال لديه ضوء القمر يكشف له مكان 

هدف. يعيد أصبعه إلى الزناد ويقول في نفسه: "ال، مستحيل! عمر ال
مات ورأيت جثته، الناس تتشابه بالعيون ومستحيل أن يكون هذا 
أخي عمر. عمر مات... عمر وهم... وأنا الحقيقة هنا." يصوب نحو 

والتسعين. يترك  التاسعةالهدف، يغمض عينيه ويطلق رصاصته 
 عميقالبندقية، يقف على قدميه، يأ

 
 خذ نفسا

 
رصاصة ويتمتم: " ا

تنتهي .. !."عشتاريا تفصلني عنك فقط  ةفقط... رصاص واحدة
، يذهب إلى سريره لكن ال رغبة رةاألخي هنوبته دون أن يحرز رصاصت

التي تتابع أخباره لحظة بلحظة، فهي  بعشتار لديه بالنوم، يتصل 
 تتنصت على التقارير التي ترد ألبيها عنه. تجيب على ها

 
تفها: "أهال

 حبيبي، صباح الخير والنصر والسعادة." 
، سأنهي هذا األمر ليلة  -

 
"لقد اقتربنا يا حبيبتي، لقد اقتربنا كثيرا

 غد، والباقي لك، سأفعل ما تريدين." 
 "سنسافر؟"  -
 "سنسافر." -

نهاره يخطط ويحلم بما سيفعل حال انتهاء  مئة وواحديمض ي 
لكن  ،هذه املهمة، ينظر إلى بندقيته، يبتسم في سره: "سأفتقدك

، سأستقيل، 
 
من يدري ربما نلتقي ثانية! ال، ال لن نلتقي أبدا

، سنشرب عشتارسأذهب إلى الشمال، سأستلقي على الشاطئ مع 
، سنعود كيالكوبي على شاطئ أمري ار كالخمر املعتق، سندخن السي

 
 
 للسياحة..." إلى هذا البلد يوما
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مساء في أنحاء القصر، يهجر النعاس عينيها ويمأل  عشتار تطوف 
غد، تقترب من مكتب أبيها، تسترق السمع من صباح الشوق قلبها ل

ها كالعادة يتحدث بصوت و خلف الباب، ليس ذنبها وحدها، فأب
، العسكري مئة وواحد. يا للهول! والدها يعطي أوامر بتصفية عال

تسمع ذلك بوضوح. ال، ليس لديها وقت القتحام مكتب هذا 
خارج القصر  عشتار الضابط املجنون ومجادلته باألمر. تهرب 

خلسة، تركض كاملجنونة باتجاه سيارتها الخاصة. تقود بسرعة، 
، لكن ال فائدة، فهو بهلتنقذ حبيبها من غدر رفاق السالح، تتصل 

مناوبته. "لن أستطيع الدخول من باب الثكنة  يغلق هاتفه أثناء
اآلن." تتنهد: "الضابط املناوب سيتصل بوالدي وسيعلم باألمر، ال، 

السيارة في منتصف  عشتار يجب أن أجد طريقة أخرى." توقف 
 عن الثكنة وتتسلل باتجاه الطرق الزراعية، لتدخل بالشارع 

 
عيدا

حاجز عسكري، فتظهر املناطق املحاصرة من يمين الثكنة. يوقفها 
لهم هويتها وبطاقتها األمنية، يسمحون لها بالعبور، تركض وتلهث 
من التعب، يوقفها حاجز للمعارضة على بعد عشرات األمتار، 

 التسلل عبر رشوة الحاجز السابق. فتدعي أنها صحافية استطاعت
"دعيني أرافقك لوجهتك." يعرض أحد مقاتلي املعارضة  -

! أعرف املساعدة. "ال، شك
 
" تجيب  وجتهيرا

 
. يرد عشتارجيدا

املقاتل: "اتجهي لليمين بعد عدة أمتار وال تذهبي مباشرة، مقابل 
البرج، فالشارع هناك مكشوف، وقناص النظام املناوب ابن حرام، 

وهي تمتم لنفسها:  عشتار ال يرحم أمه إن مرت من هنا." تركض 
 "وليد ال يستهدف املدنيين فهو محارب وليس قا

 
مثلكم أيها  تال

، و املجرم
 
 ألول الشارع املقابل للبرج، تقف قليال

 
ن..." تصل أخيرا

ا ليتدلى ها، تلهث من التعب، تفك ربطة شعر تنحني بيديها إلى ركبتي
كالليل، تمسك جوالها بيديها، تشعل ضوءه، تخرج ملنتصف 
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، الذي يستلقي فوق بندقيته، حبيبهاالشارع، وتلوح بالجوال ل
 

 
على الزناد مباشرة،  مئة وواحدكاألسد الجائع. يضغط متأهبا

يلوح به وهو لقي البندقية، يخلع قميصه العسكري و فيرديها قتيلة. ي
 ويردد بأعلى صو 

 
لقد  ته: "لقد نلتها. لقد نلت عشتار..يقفز فرحا
 "  نلت عشتار


