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-1ربيع 1905
كان السـ ق
ـا� اليهــودي مردخــاي واق ًفــا بجانــب ِق ِربـ ِـه الجلديــة أمــام
ي
البـ ئـر وســط ســاحة المســجد أ
القــى حـ ي ن
ـ� شــعر بــدفء يـ ٍـد فــوق
كتفــه ،فالتفــت مردخــاي فوجــده إمــام المســجد أ
القصــى:
 أال أملت خزانات المسجد أيها الرجل الطيب؟
 لن أأملها بعد اليوم بدون مقابل.
 اطلب ما شئت يا مردخاي. دعــوة يــا إمامنــا ،أود منــك أن تدعــو يل دعــوة صادقــة ،أعلــمن
ـى وربمــا يســتجيب منــك ،ن يإ� رجــل بســيط
أنــك عنــد هللا أقــرب مـ ي
العقــل قليــل التعبــد.
 وما حاجتك من هللا أيها الرجل الصالح؟ ذرية ،أريد ذريةً  ،لكن زوج�ت ي عاقر.داعيا:
رفع الشيخ يديه نحو السماء ً
ين
العالمــ� ارزق عبــدك مردخــاي بذريــة تقــر بهــا عي ُنــه
 يــا ربقلبــه.
ويهنــأ لهــا ُ
أمسك مردخاي بيد الشيخ يقبلها وهو يقول:
ن
وإ� أشعر أن هللا لمستجيب.
بوركت َ
َ
شيخنا ،بوركت ،ي
خــرج مردخــاي مــن ســاحة المســجد حامـ ًـا ِقــرب المــاء متج ًهــا نحــو
حائــط الـ بـراق؛ يك يوصــل المــاء لليهــود العــرب مــن ســكان القــدس
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ـ� خزانــات المســجد أ
بعــد أن مـ أ
القــى .عنــد الحائــط الحــظ مردخاي
الغـراب أ
وجــود بعــض أ
الوروبيـ ي ن
غضبــا وهــو ينظــر
ـ� ،احتقــن وجهــه ً
إليهــم نظــرة قاســية مليئــة بــاالزدراء ،قــال ف ي� تنهــد« :لعنــة هللا عــى
ـ� صانــع أ
أ
الغـراب» ،جــاءه صــوت أخــاه كوهـ ي ن
الحذيــة« :بــل مرحــى
أ
الكراميــات بــا مقابــل» .التفــت
بالغ ـراب ،إنهــم أســخياء يعطــون إ
ن ن
«إ� ال أجــد أي مصــدر ارتيــاح ف ي� وجودهــم،
مردخــاي نحــو كوهـ يـ� :ي
ـرم بــا مقابــل ،إن
ثــم مــا أدراك بــأن إكرامياتهــم لليهــود العــرب كـ ٌ
ـر لمــا منعهــم الســلطان عبــد الحميــد مــن الدخــول
كانأ فيهــم خـ ي ٌ
ض
ن
ـى لــن أســتطيع
ا� المقدســة مقـ ًّـرا ق ـراره ال ـرادع لمـ أـا قــال :إنـ ي
لــ�ر ي
ن
التخــ� عــن شـ بـر واحــد مــن فلسـ ي ن
ـى،
ي
ـط�؛ لنهــا ليســت أملــك يميـ ي
ف
ـع� ي� ســبيل هــذه الرض ورواهــا
بــل ملــك شـ ب ي
ـع� ،لقــد ناضــل شـ ب ي
بدمــه».
مــر أحــد هــؤالء أ
ين
وكوهــ� ،أشــار مردخــاي
الغــراب بمردخــاي
إليــه بســبابته« :انظــر لغطرســته ،هــل تعــد ذلــك الفــأر أ
البيــض
الرض أ
واحــدا مــن ســكان أ
ين
ال ي ن
كوهــ� بيــده وقــال:
صليــ�» .أشــاح
ً
ض
ش
بــ�ء ،إنهــم يســتوطنون أقــى شــمال القــدس»،
«وهــل �وك ي
ضحــك مردخــاي بســخرية« :ألــم تســمع بكــم االنحــال والفســوق
ف� تلــك المســتوطنة ،إنهــم يــا كوهـ ي ن
ـ� يعيشــون رجـ ً
ـال ونســا ًء كمــا
ي
ت
ش
الحيوانــات ،يتعــا�ون بــا زواج ،حــى أن الطفــل يولــد ال تعــرف لــه
أ
ال ُم والـ ًـدا» ،فــرك كوهـ ي ن
ـ� يــده وهــو يقــول« :مــن الجيــد زيــارة تلــك
المســتوطنة ،أال ترافقـ نـى يــا مردخــاي» .أزاح مردخــاي كوهـ ي ن
دافعــا
ـ� ً
ي
إيــاه بيديــه« :اغــرب عــن وجهــي أيهــا الطائــش الماجــن ،لفظتــك
أ
الرض المقدســة وحلــت بــك لعنــة هللا».
نز
ـ� تحمــل
رجــع مردخــاي لم�لــه ،عاجلتــه ابنــة عمــه وزوجتــه نيلـ ي
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القــرب مــن عــى كتفيــه:
ِ
 كيف كان حال يومك يا عزيزي؟ جيد إال من بعض أالغراب.
نيلل إناء الماء فئ
الدا� أسفل أقدام مردخاي.
وضعت ي
نيلل.
 هذا يكث� يا ي
نيلل وجهها وهي تقول:
أخفت ي
 وهل يوجد عندي يغ�ك أهتم به.نيلل:
أحاط مردخاي بيده كتفا ي
ن
أري� وجهك يا نيلل ،هل ي ن
تبك�؟
ي
 ينيلل ً
سعال حا ًّدا وهي تقول له:
سعلت ي
ن
 ال يا مردخاي ،بل هو السعال ي ن نيخنق�.
يأتي� عىل غفلة
ي
ح� ي
ن
نيلل.
أري� ذلك المنديل يا ي
 يبخ�.
 مردخاي ،أنا ي أنــا أعلــم أنــك بخــر نيلــ� ،اليــوم إمــام المســجد أالقــى رفــع
ي
ي
يديــه يل بالدعــاء أن يرزقنــا هللا بالذريــة.
ـ� ،فضمهــا مردخــاي ،ثــم وضعهــا بجانبــه عــى
أازداد ســعال نيلـ ي
نيلــ� لوجــه
ســاندا ظهرهــا بوســادة عريضــة ،ابتســمت
الريكــة
ً
ي
مردخــاي ن ز
الم�عــج:
س�زقك أنت يا مردخاي ،لكن أنا ...
 ربما يمتأثرا
ـ� ،نظــر نحوهــا ً
ســحب مردخــاي المنديــل مــن عــى ثغــر نيلـ ي
ـورا:
وقــد اكفهــر وجهــه وهو يقــول مذعـ ً
 إنها دماء ،تلك دماء يا نيلل ،منذ م�تت� ي ن
وأنت ن ز
ف�.
ِ
ي
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نيلل عىل يد مردخاي:
شدت ي
 لقد استفحل ب ي� المرض يا مردخاي وال أمل.ض
طبيبا.
 سأح� لك ًـى ،طــوال حياتــك وأنــت
 أليــس مــن المستحســن أن فتكــون بجانـ ب ي�ت ن
ـى ي� تلــك الســاعات بــل ربمــا الدقائــق
ـى يــا مردخــاي ،ال ت كـ ي
بجانـ ب ي
ن
ـوا� أو اللحــظ...
أو الثـ ي
وقبل أن تنهي جملتها كانت قد سلمت روحها لبارئها.
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-2بعد مرور ي ن
عام�
كان ال يــزال مردخــاي يعمــل بســقاية اليهــود المرتاديــن لحائــط
ين
بالضافــة لمــلء خزانــات المســجد
الــراق والحجــاج
المســيحي� إ
ب
أ
أ
ف
اضيــا بمــا يمنــون عليــه بــه مــن المــال .ي� أحــد اليــام كان
القــى ر ً
مردخــاي يســقي رواد الحائــط مــن اليهــود ،وكان مــن بينهــم فــوج
ن
ـا� ،مــر مردخــاي عــى الفــوج يمــرر المــاء عليهــم واحـ ًـدا واحـ ًـدا،
يمـ ي
فاســتوقفه أحدهــم:
 هل تعمل هنا منذ زمن؟ نعم أعمل بالسقاية وورثتها عن ب يأ� وجدي. هل لديك ابن؟ لم نيرزق� هللا بأي ولد.
ي
 أياللسف.
 لما نسألت� إن كان عندي ابن أم ال؟
ي
 ن يإ� رجــل ال أهــل لــه وال نســب إال مــن ابنــة واحــدة تدعــى آســيا،أ ن
وإ� أخــاف عليهــا غــدر الزمــن إن تركتهــا ،إن أحــوال
يتيمــة الم ي
ف
ن
وإ� أعيــش ف ي� بلــدة أنــا
اليهــود ي� أي بلــد ي
غــر جيــدة ،خاصــة ي
ن
وإ� ســألتك إن كان لــك ابــن حـ تـى أزوجهــا
اليهــودي الوحيــد فيهــا ،أي
واهبــا إياهــا وذريتهــا لــ�رض المقدســة.
لــه ً
ـاول تفــادي أعـ ي ن
طأطــأ مردخــاي رأســه ثــم رفعهــا عــى مهــل محـ ً
ـ�
ن
ـا� لمــا قــال:
الرجــل اليمـ ي
9

ن
تزوج� إياها؟
 هلي
 ال أدري ،لمــاذا مــن دون اليهــود ف ي� القــدس ســألتك أنــت إن كانلديــك ولــد أم ال ،ربمــا لذلــك حكمــة ال يعلمهــا إال هللا وحــده،
اســمع يــا رجــل انظــر لتلــك الشــجرة بجانــب البـ ئـر ،هنــاك تجلــس
فتــاة ملتفــة بمــاءة ســوداء تلــك هــي ابن ـت ي آســيا.
مارا بجسده وقال:
ثم نظر إليه الرجل ًّ
ف
 أال تجــد نفســك كبـ يـر الســن عــى ابن ـت  ،إنهــا فتــاة ي� شالع�يــن
ي
مــن عمرهــا ،جميلــة رغــم مســحة اليتــم عــى وجههــا ،رقيقــة رغــم
خشــونة الحيــاة ال ـت ي تعيشــها ،ال تحمــل ف ي� الحيــاة أي خـ بـرة ســوى
خ�تهــا ف� خـ ب ز
ـر البوريــك وطبــخ الشــفوت.
ب
ي
 وأنــا رجــل رغــم شــيب شــعري ،غــض القلــب ورغــم خشــونةت
ن
ن
آدمــي ي ن
لــ� الطبــع ،ورغــم ب
ســى اللــوز ،زوجــ ي
ســى يكــر ي
كــر ي
ماتــت منــذ ي ن
وحيــدا.
عامــ� ومــن بعدهــا أعيــش
ً
 ها هي آسيا هناك لنسألها .تعال معي.مــا أن رأت الفتــاة الرجــل الغريــب حـ تـى انكمشــت بداخــل مالءتهــا
ململمــة أطرافهــا.
 آسيا هل أذيتك ف ي� يوم ما أو قسوت عليك؟نظــرت الفتــاة مــن وراء غاللــة غطــت وجههــا إىل أبيهــا وقالــت عــى
استحياء:
 ال يا والدي.ن
عيبــا فمــا
وإ� ال أرى فيــه ً
 إن هــذا الرجــل تقــدم لخطبتــك ،يرأيــك؟
صمتت الفتاة.
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ن
أجيبي� يا زهرة عمري.
ي
وبصوت منكرس قالت آسيا:
 كما تشاء يا والدي. بل كما تشاء إرادتك بني�ت ي . ن يإ� شأخ� فراقك والدي.
ن
شــئت ،وهــل لنــا عــى المــوت ســلطان،
أبيــت أم
ِ
ســتفارقين� ِ
ي
ف
ئ
ن
ن
ـى أردت اســتوداعك ي� أرض طاهــرة تطم ـ روحــي فيهــا عليــك،
لكـ ي
ارفعــي عــن وجهــك غاللتــك وانظــري لهــذا الرجــل الطيــب.
رفعــت آســيا الغاللــة ،ثــم رفعــت رأســها نحــو مردخــاي الــذي
ين
الواســعت�:
اســتقبلت عينــاه عيناهــا الســوداوين
حــى إن أشــعر الشــعراء ال يجــد وصفًــا لجمالــك يــا آســيا ،إ�ن
 تي
ن
ـا� فــوهللا مــا يســتحق ابنتــك ســوى
ـى أيهــا الرجــل اليمـ ي
أســحب طلـ ب ي
الســلطان بنفســه.
غطت آسيا وجهها برسعة ً
خجل.
قلت يا ابن�ت ي ؟
 لكن لن يقدرها سواك يا مردخاي .ماذا ِ -قلت لك من قبل كما تشاء يا والدي.
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-3شتاء عام 1909
ف نز
ـر� بجانــب أســوار القــدس
ي� مــرل حجــري قديــم عنــد التــل الغـ ب ي
كانــت تعيــش آســيا مــع مردخــاي ،وكان نهــار يــوم مضبــب أســود ب ئ
ين�
بهطــول أمطــار ،حـ ي ن
ـ� وقفــت آســيا ف ي� منتصــف صحــن الــدار بجانــب
شــجرة البلــوط القديمــة واضعــة يدهــا عــى بطنهــا ،فارطــة يدهــا
أ
الخــرى باتجــاه الســماء تســتقبل ندعــات المطــر وتدعــو ف ي� رسهــا أن
يجعــل مــن نســلها مــن يعــز اليهــود ويحقــق آمالهــم .إنهمــر المطــر
الغاضــب مــن الســماء يلــدع يدهــا ،كمــا لــو كان ســو ًطا مدهونًــا
بالزيــت .مــع أول هــدرة رعــد جاءتهــا آالم ال َّط ْلـ ِـق فجلســت آســيا ف ي�
مكانهــا بجانــب شــجرة البلــوط.
أرســلت القابلــة إىل مردخــاي خـ بـر والدة آســيا مــع طفــل صغـ يـر،
أَب َ� مردخــاي أن يرحــل قبــل أن يدعــو بجانــب الحائــط مــن أجــل
ف
و� لفحــة منهــا هــوى
المولــود ،كانــت العاصفــة قــد اشــتدت ي
متدحرجــا لبعــض أمتــار ،لــم يســتطع مردخــاي الثبــات حـ تـى
مردخــاي
ً
أ
آ
يكمــل دعائــه فقــرر الذهــاب لســيا ،كان المطــر يقــرع عـ بـر الزقــة
الضيقــة ذات أ
الرضيــة الحجريــة فتنســال الميــاه كشــاالت صغـ يـرة
تســحل مردخــاي ،حـ تـى أنــه وإىل وصولــه للمـ ن ز
ـرل كان قــد تمــزق ثوبــه
وامتـ أ
ـ�ت آدامــه بالجــروح.
هــال مردخــاي منظــر آســيا وهــي جالســة ف ي� الطــل متــكأة عــى
شــجرة البلــوط متوســدة جزعهــا فــوق الســطح الحجــري ،ممــددة
أرجلهــا أمــام القابلــة الــت ي نهرهــا مردخــاي.
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استطعت إدخالها؟
 أيتها القاسية أماِ
عبس وجه القابلة وقالت:
 أدخلها أنت إن استطعت.حــاول مردخــاي أن يزحــزح آســيا لكنــه لــم يســتطع ،فلــم يجــد
بـ ًّـدا ســوى المكــوث بجانبهــا .مــع كل رعــدة وكل ومضــة كانــت تــرخ
ف
ت
ـؤ� أقــى مــا عندهــا
آســيا بــكل عزمهــا ،والعاصفــة ي� كل مــرة كانــت تـ ي
حـ تـى أن شــجرة البلــوط الراســخة منــذ قــرون بــدا أنهــا لــم تعــد قادرة
عــى الصمــود أمــام عتيهــا .مــرت ســاعة تلتهــا ســاعة أخــرى حـ تـى أن
القابلــة فقــدت أ
المــل ،وألــم الحــال بمردخــاي أن تمـ نـى المــوت آلســيا
عمــا تعانيــه مــن آالم متالحقــة ،نظــرت آســيا نحــو مردخــاي
ً
عوضــا َّ
دمــا بــرزت مــن وجههــا المنتفــخ
وكانــت عيناهــا حمراويــن تــكاد تقطــر ً
بزرقــة قاتمــة فــوق شـ ي ن
ـفت� ســوداوين ،خيــل لمردخــاي أن آســيا قــد
مســها الشــيطان ،فارتــد زاح ًفــا عــى أمشــاط قدميــه.
َّ
ت
ن
ن
ـو� قبــل
وإ� أتمــى مـ ي
 لــن يــأت هــذا المولــود بخـ يـر يــا مردخــاي ،أ ين
ش
وإ� أرى
رؤيــاه ،فمنــه ســتنبت نبتتــان أإحداهمــا خـ يـر والخــرى � ،ي
أن نبتــة الـ شـر ســتق�ض ي عــى الخــرى ولــن يبقــى َّإلهــا.
أغمضــت آســيا عينيهــا إىل أ
البــد لتصــدح ف ي� المــدى رصخــةُ حيــاة
ـطء وحــذر يتحســس جثــة زوجتــه ،يشــوش
أخــرى ،رجــع مردخــاي ببـ ٍ
تفكـ يـره رصاخ المولــود.
 كفى أيها ي ناللع� يا من قتلت أمك يوم والدتك.
كان يقولهــا وهــو يبــ� بـ ي ن
ـ� يــدي آســيا يت ـرض ع هلل أن يحيهــا مــرة
ي
ت
الــرق وثــورة
أخــرى ،رصاخ المولــود كان أعــى حــى مــن صــوت ب
بعضــا مــن نســوة الحــارة ورجالهــا الذيــن
الطبيعــة ،فلملــم حولــه ً
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أتــوا لمواســاة مردخــاي ف ي� فجيعتــه.
ف
ـال وبعــد دفــن آســيا وتــاوة صــاة القاديــش
ي� صبــاح اليــوم التـ ي
ناولــت إحــدى النســاء مردخــاي لفافــة فيهــا الطفــل:
 خذ يا مردخاي ابنتك هي آخر ما تبقى لك من آسيا.ـوان،
حمــل مردخــاي ابنتــه نظــر لوجههــا الـ بـريء ففرحــت نفســه لثـ ٍ
بعدهــا تذكــر نبــوءة آســيا ،فحمــل الصغـ يـرة بـ ي ن
افعــا إياهــا
ـ� كفيــه ر ً
نحــو الســماء:
أ
 هــي أورشــا يــا إلهــي ابنــة الرض المقدســة ســتعيش حـ تـى المــوتمــرأة لـ أ
ـ�رض وحـ تـى رجوعهــا إليهــا.
ب
وهكذا نذر مردخاي أورشا للقدس.
أ
وآزر أهــل الحــي مردخــاي بالبحــث لــه عــن مرضعــة لورشــا .وقــد
بم�يــت وهــي ام ـرأة مســيحية تســكن ببيــت لحــم ،ام ـرأة
نصحــوه ي
ولــود وكانــت قــد نــذرت بأرضــاع طفــل يتيــم بجانــب كل طفــل تلــده
تـ بـركًا بــه؛ لــذا طلــب منــه الجـ يـران أن يذهــب إليهــا فقــد توافــق عــى
أخــذ أورشــا عندهــا وحـ تـى فطامهــا.
بت�عــت أحــد النســاء المقدســيات ،وهــي زوجــة صديقــه عبــد
لم�يــت واالعتنــاء بهــا طــوال الرحلــة
الرحمــن بتوصيــل أورشــا ي
الطويلــة.
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ف� ن ز
م�ل يم�يت
ي
ف
ن
كانــت يم�يــت تقـرأ ي� الكتــاب المقــدس حـ يـ� طرقــت رقيــة البــاب،
فتحــت البــاب:
 اسمي رقية من القدس.ادخل أخ�ت ي .
ي
كرس كاشفة عن وجه أورشا.
جلست رقية عند أقرب ي
 أريد منك أن تنظري لذلك الوجه.حملت يم�يت الرضيعة ي ن
ب� يدها.
 يا إلهي إنه يضع كفه كله بداخل فمه ،إنه جائع. بــل هــي جائعــة ،إنهــا فتــاة .ماتــت أمهــا يــوم والدتهــا فجــراليــوم.
 ياللمسكينة. سمعنا أنك مرضعة.ئ
ت
 لقــد فطمــت آخــر أبنـ يـا� منــذ ســتة أشــهر ،لكــن ال تقلقــي ،ابنـ ي
وضعــت منــذ ثالثــة أيــام أظنهــا لــن تمانــع إن أرضعــت اليتيمــة،
ـت يل مــا اســمها؟
قلـ ِ
ف
ق
سا� ي� ساحة المقدس.
 اسمها أورشا ابنة مردخاي يعمل ي إنها إذا فتاة مقدسية مباركة.نادت ابنتها
 ماري ،ماري.جائت ماري من أحد الغرف.
 نعم يا أمي.16

احمل تلك الطفلة المباركة ،أرضعيها مع أبانوب.
ي
بعدمــا رجعــت رقيــة للقــدس أرسع زوجهــا عبدالرحمــن إىل صديقــه
مردخــاي يخــره بــأن أورشــا ف� عنايــة هللا ف� أ
الول ،ومــن ثــم رعايــة
ب
ي
ي
جالســا أســفل شــجرة
مــاري ابنــة يم�يــت .كان مردخــاي ال يــزال ً
وحــ� أحــس مردخــاي ت
البلــوط ،ي ن
باقــراب عبدالرحمــن منــه قــال
بصــوت مســموع:
أ
ـوال .كانــت
 انــه لمــر معــذب أن يفقــد المــرء قلبــه وعقلــه عــى التـ يقل�.
ـ� عقـ ي
نيلـ ي
ـ� وآســيا ب ي
ف
 بارك هللا ي� أورشا يا مردخاي كن قويًّا من أجلها.جاء صوت ي ن
كوه�:
 هل سمعتم أالخبار؟
سأله عبدالرحمن
 أي أخبار؟ لقد تم عزل السلطان عبدالحميد.عض عبد الرحمن عىل شفتيه أمام ي ن
كوه�.
 وهــل هــذه أخبــار تليــق بــأن تقــال أمــام رجــل ملكــوم كمردخاي،أنــت تعلــم كــم يقــدر مردخــاي الســلطان عبــد الحميــد ،إلهــي ،أي
النوائــب تلــك؟!
ف
رفع مردخاي رأسه نحو السماء بعيون مغرورقة ي� الدموع.
 إنمــا المصائــب إن أتــت ،أتــت جماعــات ،رحمتــك يــا هللا .هــلهــذا ج ـزاء أنــه ربــط أج ـزاء الدولــة العثمانيــة مــن المدينــة المنــورة
مــرورا بالشــام ت
ين
وحــى تركيــا ،أي عقــل يســمح بذلــك
فلســط�
إىل
ً
الظلــم.
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ـارزا ف ي� جمعيــة مناهضــة للهجرات
أردف عبــد الرحمــن وكان عضـ ًـوا بـ ً
اليهودية:
 إنــه عقــل زعمــاء جمعيــة «تركيــا الفتــاة» بقيــادة كمــال أتاتــورك،وهللا إنهــا لحــرب بيننــا وبينهــم.
عال:
ثم وقف عبدالرحمن هاتفًا بصوت ٍ
 ال للخونة ،ال للخونة.ف
ومنــذ تلــك اللحظــة قامــت الثــورات الشــعبية ي� القــدس وربــوع
فلسـ ي ن
ـط� كلهــا ،وقــد ازداد وطيســها بعدمــا توطــد نفــوذ اليهــود ف ي�
الحكومــة ال�ت كيــة ،بجعــل الســلطة محكومــة ف ي� ثــاث وزراء يهــود مــن
أصــل ثالثــة عـ شـر وزيـ ًـرا وقــد دنــا الثــوار مــن النــر إذ قتلــوا أعضــا ًء
مــن الحــزب والجمعيــة وأعــادت الســلطان.
إال أن كمــال أتاتــورك لــم يتوقــف طموحــه ،وحلــم باالســتقالل
جيشــا مــن ســيالنيك ف ي� تركيــا مســق ًطا حكــم
بحكــم تركيــا ،فحــرك ً
الســلطان عبدالحميــد ونفيــه خــارج الخالفــة العثمانيــة .مــات الكثـ يـر
ف
كبــر مــن المجاهديــن
مــن شــباب العــرب ي� تلــك الحــرب وعــدد ي
الفلسـ ي ن
ـطيني� ،بعدهــا بــدأت النــاس تشــعر بتحــرك مشــاعر الكراهيــة
تجــاه اليهــود كلهــم ،ومــن ضمنهــم يهــود العــرب خاصــة ف� فلسـ ي ن
ـط�
ي
بعــد إصــدار حــزب االتحــاد والـ تـر ق ي� الحاكــم قانونًــا مفــاده الســماح
و�اء أ
الر ضا� عــى أرض فلسـ ي ن
بالهجــرة اليهوديــة ش
ـط�.
ي
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-4شتاء عام 1910
ً
رســول لمردخــاي تطلــب حضــوره عــى وجــه
أرســلت يم�يــت
ألــم
الرسعــة ،ارتعشــت أطــراف مردخــاي خوفًــا أن يكــون قــد َّ
بوحيدتــه خطــب مــا ،تــرك ِقربَــه ف ي� باحــة المســجد وهــرع مرس ًعــا
لبلــدة تــل الربيــع .قــرع بــاب ن ز
غــر منقطــع ،مــن
المــرل بتواصــل ي
داخــل ن ز
المــرل:
ص�ك أيها الطارق.
 اللهم س�ت ك يا رب ،بفتحت يم�يت.
 مردخاي.بخ�؟
 هل أورشا ي ادخل.دخل مردخاي.
 هل حدث مكروه البن�ت ي . اجلس.قالتها بلهجة حادة ودخلت أحد الحجرات.
أ
بعدهــا بدقائــق خرجــت وبيدهــا أورشــا طفلــة تبــدأ خطواتهــا الوىل
بتعـ ثـر تمســك بأحــد يديهــا كــرة خـ ب ز
ـر.
�ت
ش
تعال ف ي� حضن والدك.
تم� ،حبيب ي أورشا ي
 إنها يأ
صغ�ة.
 اندفعتالصغ�ة ترفع رجل وتخفض الخرى كبجعة ي
ي
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 ماتخاي بابا.قالتها بطريقتها الطفولية بينما كان يحملها مردخاي.
 إنها آالن تستطيع قضم ب ز
الخ� ومضغه.
خ�ا لحسن صنيعك بتلك اليتيمة.
شكرا يم�يت جزاك هللا ي ً
 ًن
ـكر� ،كنــت أود لو وصلتــك الرســالة بمغزاها
 لــم أرســل إليــك لتشـ يالصحيــح ،هــا هــي ابنتــك تمـ شـ� وتقضــم الخـ ب ز
ـر أظــن يكفيهــا هــذا،
ي
آ
إن مــاري فطمتها وتســتطيع أخذهــا الن.
عليــك مــن قبــل أجــرة
صغــرة ،لقــد عرضــت
 لكنهــا ال تــزالي
ِ
ض
عــر�،
لكنــك رفضــت ،هــا أنــا أجــدد
رعايتهــا،
احســى العــام
ِ
ي
بي
ت
ش
ء�.
� ي
الفائــت والعــام المقبــل معــه لــو ي
 ليس أالمر كما تعتقد.
 ما أالمر إذا؟
فقدت يم�يت أعصابها ورصخت ف ي� وجه مردخاي قائلة:
ن
ـى جنســك قتــل زوج ابنـت ي مــاري ف ي� الحــرب ،فهــل مــن
 بســبب بـ يالمعقــول أن ترضــع مــاري ابنــة قاتــل زوجهــا.
 بينمــا كانــت الحــرب مشــتعلة ف� تركيــا ،كنت أنا أســقي المسـ ي نـيحي�
ي
ن ف
ن
ت
شــأ� أنــا حــى لــو كان مــن قتــل زوج
ي
والمســلم� ي� القــدس ،مــا ي
ابنتــك هــو أخــي نفســه.
ت
 أنتــمً
جميعــا فصيــل واحــد ،خــذ ابنتــك واخــرج مــن بيــ ي
مردخــاي.
ف
ـال أخــذ معه أورشــا
حمــل مردخــاي أورشــا ر ً
اجعــا بهــا ،ي� اليــوم التـ ي
إىل البـ ئـر حامـ ًـا القــرب عــى كتفــه ،نظــر مردخــاي نحــو أورشــا والقرب
بتــأس ،وظــل واقفًــا بــا حركــة ،بــا أي إحســاس ســوى بذلــك
ي
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الشــعور بالقفــر وجفــاف حياتــه ،متذكــرا أ
المــس القريــب ي ن
حــ�
ً
لــم تفــرق يهوديتــه بينــه وبـ ي ن
ـ� أي مســلم أو مســيحي ،فلقــد ولــد
يهوديــا مزراحيــا منتميــا لـ أ
ـ�رض المقدســة منــذ أن هاجــر أجــداده مــن
ًّ
ً
ًّ
ن
ش
دت مــن مردخــاي دمعــة
الجزيــرة العربيــة قبــل مئــات السـ ي
ـن�ْ � ،
لحقهــا ســيل مــن الدمــوع لــم يســتطع إيقافــه.
تبك يا مردخاي.
 هل يعذرا فلم أرك.
 الشيخ سعيد الدين الخطيبً ، ما بك أيها أالخ الصالح؟
 هــل تذكــر يــا شــيخنا يــوم دعــوت يل بالذريــة ،ليلتهــا توفــتزوج ـت نيلــ� ،بعدهــا بعامـ ي ن
ـ� رزقــت بزوج ـت ي الثانيــة آســيا ،وقــد
ي
ي
رزقـ ن
ـى هللا منهــا بأورشــا لكــن المســكينة توفــت يــوم والدتهــا ،وهــا أنــا
ي
ف
ن
ـر�.
غــارق ي� الحـ يـرة مــا بينهــا وبـ يـ� ِقـ ِب ي
 لت�تز وج يا مردخاي.ضحك مردخاي وهو يمسح بكفيه وجهه.
 ماتت عىل يداي زوجتان ،رفقًا بالنساء شيخنا._كيف ستعيش إذا بدون عمل؟
 ال أدري.لحظات سكون ،ثم قال أمام المسجد.
كث� ،ن ز
والم�ل يتسع ألك�ث هاتها ت�ت ب� بينهم.
 لدي أبناء يأنــار وجــه مردخــاي بالفرحــة أن شــعر بـ أ
ـالرض المباركــة مــا تـ بـرأت
ـطينيا.
منــه وأنــه ال ي ـزال فلسـ ًّ
ف
جميعــا ،عاشــت � مـ ن ز
ترعرعــت أورشــا بـ ي ن
ـرل
ـ� جنبــات المقدســات
ً
ي
الشــيخ ســعد الديــن يهوديــة فلســطينية الهويــة حـ تـى النخــاع .لــم
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ـلم� أو المسـ ي ن
يم�هــا وهــي طفلــة عــن أقرانهــا المسـ ي ن
يكــن أحــد ي ز
ـيحي�
ين
ين
فلســطيني�،
قديمــا كانــوا
حــ� كانــت تلعــب معهــم ،فالجميــع ً
أ
الجميــع كانــوا أصحــاب الرض.
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-5ربيع عام 1915
ف� مـ ن ز
ـرل عبدالرحمــن ،كان البيــت يعــج بالضيــوف مــن أهــل القدس
ي
ف ي� عقيقــة ابنــه ،كان البــد أن تتطــرق الجلســة للسياســة ،وتبتعــد عــن
كونهــا ســهرة أنــس وســمر طالمــا هــي ف� ن ز
مــرل عبدالرحمــن ،لكــن
ي
رسعــان مــا احتــد النقــاش ي ن
بــ� عبدالرحمــن والشــيخ ســعد الديــن
أ
عــر كل منهمــا عــن رأيــه
الخطيــب إمــام المســجد القــى ،لمــا ب
ال�يــف حسـ ي ن
ف ي� دعــم ش
ـ� أمـ يـر الحجــاز الــذي تمــرد عــى الخالفــة
ت
ناقــدا تــرف العــرب أن آزروا
العثمانيــةً ،
الخالفــة العثمانيــة الــ ي
أ
ف
ش
ورطهــا الضبــاط االتحاديــون لتكــن �يـكًا للمانيــا ي� الحــرب العالميــة
أ
الوىل رغــم عزلهــا للســلطان عبــد الحميــد ،والقوانـ ي ن
ـ� ال ـت ي ســنتها
أ
ين
مــر
بالســماح لليهــود بالهجــرة
لفلســط�؛ لــذا خرجــت حركــة ال ي
أ
حسـ ي ن
ـ� بعدمــا تيقــن جــزء كبـ يـر مــن العــرب أن مســاندتهم للتـراك ما
هــي إال مســاندة لليهــود الذيــن يملكــون مقــدرات الدولــة العثمانيــة
ف
ش
ش
ـ�ء
وأمورهــا بشــكل غـ يـر مبــا�؛ إذ ورطوهــا ي� تلــك الحــرب ليــس لـ ي
فيــه مصلحــة للدولــة إنمــا السـ ن ز
ـت�افها وإســقاطها.
أ
ف
مــر
 هــل مــا زلــت عــى رأيــك شــيخ ســعدالدين ي� منــارصة ال يين
حســ�.
 إن لــم ننــر إخواننــا المسـ ي نـلم� يــا عبدالرحمــن إذا مــن ســننرص؟
يهــود الدونمــة مثـ ًـا .عليــك االنضمــام للجمعيــة العربيــة الفتــاة كأي
ـر� عنــده والء لقوميتــه العربيــة يــا عبدالرحمــن.
مواطــن عـ ب ي
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أ
 ئ أخــر ن
لديــى شــيخ ســعدالدين وليــس لقوميــت ي ،
وال� الول وال ي
ي
ي
أ
ن
طابعــا
وهــل تنكــر أن المـ يـر حسـ يـ� رفــض إعطــاء الثــورة العربيــة ً
ـرا عــى كونهــا عربيــة فقــط.
إسـ ًّ
ـاميا مقتـ ً
 وهــل يعيــش عــى أالرض فئــة واحــدة؟ إن معنــا مسـ ي ن
ـيحي� ويهود
يعيشــون عىل نفــس أ
الرض.
 لــم يخطــئ أـ� حـ ي ن
المـ يـر حسـ ي ن
ـ� قــال :نحــن عــرب قبــل أن نكــون
مسـ ي ن
ـلم� ،أليــس كذلــك؟
 للرجــل أن يقــول مــا يشــاء يــا عبدالرحمــن هللا أعلــم بنوايــاه .لكنــهحتمــا يريــد لنــا الخــاص ،إن أ
التــراك بــدأوا يحرفــون ف ي� ش
ال�يعــة
ً
بشــكل ال يحتمــل الســكوت عليــه؛ لــذا حتـ ٌـم علينــا االنفصــال.
رب يحميــه يــا ســعد ،وليــس هــذا مـ بـر ًرا للتحالــف مــع
 للديــن ٌّســام بريطانيــا؟!
بريطانيــا وهــل ســتحمي إ
ال َ
أ
 العالــم كلــه منقســم يــا عبدالرحمــن ووجــب عــى المـ يـر حسـ ي نـ�
الخــرة والتمويــل
البحــث عــن قــوة يســتند إليهــا ،مــن أيــن لنــا
ب
للدخــول ف ي� ثــورة كبـ يـرة كتلــك .الرجــل نوايــاه حســنة يــا عبدالرحمــن،
إنــه يفعــل كل مــا ف ي� مقــدوره ،وهــل فــزع أحـ ٌّـد غـ يـره لنــرة العــرب.
أبــدا لــم ولــن تكــن
 هللا أعلــم بنوايــاه ،ولكــن نوايــا بريطانيــا ًحســنة.
لــم يعجــب الحديــث الشــيخ ســعد الديــن؛ لــذا قــرر االســتئذان
والرحيــل .عنــد البــاب أوقــف مردخــاي الشــيخ ســعد الديــن:
الخ� شيخنا الطيب.
 مساء يالخ� مردخاي.
 مساء يست سنوات.
 لقد أتمت أورشا َّ24

أ
رسيعا.
 اليام تمر ًشكرا لرعايتك لها.
 ً أورشا فتاة طيبة ومطيعة مردخاي. نإ� أود اس�ت داد أالمانة سيدي.
ي
ت
ت
يــأ� اليــوم لتطلبهــا ،تعــال غــدا
 أمانتــك كانــت مصانــة حــى يوخذهــا مــن ن ز
المــرل إن شــاء هللا.
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-6خريف 1919
ف
ـى بشــتاء قــارس .المــاء � الب�ئ
كانــت أواخــر الخريــف وكان الجــو ينـ ب ئ
ي
ـ� وثالثــة بالــكاد تمـ أ
أ
ت
ـ� ف� الصيــف مرتـ ي ن
ـ�
بــارد والخزانــات الـ ي كانــت تمـ ي
مــرة واحــدة ،ورواد الحائــط والحجــاج الذيــن كانــوا يطلبــون الماء عىل
الــدوام شــح طلبهــم .قلــة العمــل جعلــت مردخــاي يعمــل لمنتصــف
قاضيــا جــز ًءا مــن النهــار قبــل رجوعــه ن ز
لم�لــه ف ي� قهــوة يلعــب
النهــار ً
الطاولــة ويســمع أخبــار الحــرب.
دخــل شــابان القهــوة وأخــذا يتحدثــان عــن أخبــار الحــرب ،وكان
فيهمــا عــى مــا يبــدو شــاب قــد عــاد للتــو مــن الحــرب ودار بينهمــا
ذلــك الحــوار عــى م ـرأى ومســمع مــن مردخــاي:
عل.
 أي حزب تعتقد قد يكسب الحرب يا ي بعــد دخــول روســيا الحــرب ال مجــال لالســتطالع الحرب محســومةيا شــباب.
 أنــت مخطــئ يــا عــ� ،لينـ ي نـ� أقــام الدولــة الشــيوعية وأســقط
ي
القيــر ،عــى روســيا االنســحاب إن أرادت ترتيــب أمورهــا الداخليــة.
 وهل ينسحب الدب أالبيض؟
انتبــه مردخــاي لــكالم الشـ ي ن
مهتمــا بتتبــع أخبــار الثــورة
ـاب� ،وكان ًّ
العربيــة ،جــر كرسـ ًّـيا وجلــس بجانبهمــا:
 أعتذر منكما إن تدخلت ف ي� حديثكما. ال عليك أيها أالخ.
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 اسمي مردخاي ،فيما يبدو أنكما غرباء.نظر الشابان نحو بعضيهما فأردف مردخاي.
 ال تقلقــا أعلــم أن يهــود الخــارج قد شــوهوا صــورة يهــود الداخل.ش
�ء عــن الثــورة العربية؟
هــل تعرفــان أي ي
 بريطانيــا خانــت العهــد مــع أالمـ يـر حسـ ي ن
ـ� ،الصحــف المرصيــة
ش
�ء عــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو الـت ي مــا عــادت رسيــة،
فضحــت كل ي
أ
وال ـت أبرمــت بـ ي ن
ـ� فرنســا وبريطانيــا .وهــا هــو المـ يـر فيصــل قائــد
الجيـيـش العــر� ابــن أ
والنجلـ ي ز
ن
ـر يتســابقان عــى دخــول
ـ�
ـ
حس
ـر
ـ
م
ال
إ
ي
ي
بي
فلسـ ي ن
ـط� مــن أمــام العقبــة.
انقبــض قلــب مردخــاي وشــعر بتنميلــة تــري ف ي� جســده ،ثــم قــال
ف ي� حنــق:
 لهــم هللا الثــوار مــن خلفهــم نـ يـران دولــة الخالفــة ،ومــن أمامهــمالنجلـ ي ز
ـر وليــس معهــم سـ تـرة نجــاة ،وال هــم مدربــون عــى
بحــر إ
العــوم.
 أجميعــا أن نهـ ي ئ
ـى أنفســنا لحــرب
اليــام المقبلــة عصيبــة ،وعلينــا
ً
قــد تطــول ،وربمــا لــن تنتهــي ف ي� القريــب العاجــل.
رجــع مردخــاي ن ز
مكتئبــا ممــا ســمعه ،ليجــد ابنتــه
مهمومــا
م�لــه
ً
ً
أورشــا وقــد جلســت ف ي� ركــن مظلــم.
مــر عامــان منــذ أن تركــت أورشــا ن ز
مــرل الشــيخ ســعد الديــن،
وانتقلــت للعيــش ف ي� كنــف والدهــا مردخــاي ،لــم يئــل مردخــاي جهـ ًـدا
ف ي� إســعاد ابنتــه الوحيــدة ،وإن كلفــه ذلــك العمــل ليــل نهــار .ورغــم
ســخاء عاطفــة ويــد مردخــاي عــى أورشــا إال أن الصغـ يـرة عانــت مــن
شــدة خــوف أبيهــا عليهــا .إذا مــا خــرج أغلــق عليهــا أ
البــواب ،وإذا
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مــا اجتمــع أ
الطفــال أمــام بــاب البيــت طالبـ ي ن
ـ� أورشــا للعــب معهــم
نهرهــم مردخــاي .وعــى هــذا الحــال عاشــت أورشــا.
ت
خطوا� ي ن
ح� أتيت يا أورشا؟
_ -ألم تشعري بوقع
ي
 بىل …… .سمعت.ن
ـألين� إن كنــت أحـرض ت لــك الحلــوى
 لمــاذا لــم تقبـ يـ� تسـ ي
ـ� عـ ي َّ
أم ال؟
ن
 ألن الحلــوى لــم تعــد هــي شيســعد�؟ الــذي
الــ�ء الــذي
ي
ي
ن
يســعد� هــو حريــت ي .
ي
ف
ـت بتلــك الكلمــة
 فتــاة ي� عمــرك تتحــدث عــن الحريــة ،مــن أيــن أتيـ ِيا أورشــا؟
 من دار الشيخ سعد الدين ي نح� كنت أعيش معهم.
 غدا سأذهب بك للشاطئ؟ وبعد غد؟ سنتجول ف ي� الحديقة. وبعد غد الغد؟يوم� من ن ز
 أال يكفي ي نالت�ه.
 أريد الخروج كل يوم.افعا رأسها ناحيته.
ذهب مردخاي حيث أورشا جالسة ر ً
أ
ت
ن
واســمعي� ،ي ن
تــك لــ�رض
حــ�
إل
ولــد� نذر ِ
ي
ي
 أورشــا انظــري ي َّن
ين
معــى نــذر؟
تعلمــ� مــا
المقدســة ،هــل
 ال. النــذر هــو مثــل القربــان أن تهــب شــي ًئا بــدون أن تطلبــه ثانيــة،29

هــل تمانعـ ي ن
ـ� الذهــاب للمعبــد.
 ال أمانع يا ب يأ�.كانــت أورشــا تظــن أن المعبــد هــو نزهــة أخــرى مثــل الشــاطئ
والحديقــة ،وأن أي مــكان بعيــد عــن الــدار يمثــل الحريــة ،لــم تكــن
الصغــرة مــا يــدور ف ي� عقــل والدهــا ،كان مردخــاي يفكــر ف ي�
تــدري
ي
ين
ال ي ز
فلســط� ،فإنهــم ممــا ال
نجلــر أرض
المســتقبل ،فلــو دخــل إ
تز
شــك فيــه ســيفتحون بــاب الهجـرات عــى مرصاعيــه ،وسـ داد أعــداد
اليهــود أ
الغــراب ف ي� القــدس عــن عــدد اليهــود العــرب ،وأنهــم إن
وحتمــا ســتختلط أورشــا بهــم؛
أتــوا فســيأتون بعاداتهــم وأخالقهــم ً
ألنــه لــن يقــدر عــى حبســها ف� المـ ن ز
ـرل أكـ ثـر مــن ذلــك ،الفتــاة بــدأت
ي
تكـ بـر ،وإن كانــت ســمعت كلمــة حريــة مــن قبــل فقــد بــدأت اليــوم
تفهــم معناهــا؛ لــذا فــان المعبــد كان خـ يـر وســيلة كمــا ظــن مردخــاي
لحمايــة ابنتــه.
ف
ف
و� الطريــق
ـال أخــذ مردخــاي أورشــا متج ًهــا للمعبــد ي
ي� اليــوم التـ ي
وجــد جماعــة مــن الشــباب تجــري وهــي تهتــف مبـ شـرة« :لقــد دخــل
أ
ين
ين
مــر
فلســط� ،دخــل الثــوار
الثــوار العــرب
فلســط� ،انتــر ال ي
ـ� أ
والمـ يـر فيصــل» التــف أهــل القــدس حــول الشــباب رافعـ ي ن
حسـ ي ن
ـ�
آ
مك�يــن ،ومــا كان مــن مردخــاي إال أن رفــع يديــه هــو الخــر
أيديهــم ب
ـرا «هللا أكـ بـر ،هللا أكـ بـر».
مكـ ب ً
عمــت الفرحــة ربــوع القــدس ف� ســاحة المســجد أ
القــى وحــول
َّ
ي
ف
الكنيســة وأمــام المعبــد ،وكان الرجــال ي� الشــوارع يهنئــون بعضهــم
البعــض ،والنســاء تــزور بعضهــا ف ي� المنــازل ،ومــن النــاس مــن ذبــح
وتنبــأ
الذبائــح ،ومنهــم مــن وزع الحلــوى مباركــة بدخــول العــرب َّ
بقيــام دولــة عربيــة كـ بـرى تضــم الشــام ومــر والســعودية.
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عــدل مردخــاي عــن فكــرة إلحــاق أورشــا بالمعبــد وقــرر لهــا المكوث
بجانبــه ومســاعدته ف ي� الســقاية .كانــت أورشــا تحمــل القــرب بجانــب
والدهــا أ
تمــ� معــه الخزانــات والفناطيــس ،ثــم تصــب المــاء مــن
وا� النحاســية معلقــة أ
أ ن
الكــواب ف ي� حـزام حــول خرصهــا،
القــرب إىل ال ي
تمــر بهــا عــى الحجــاج المسـ ي ن
ـيحي� ومرتــادي الحائــط مــن اليهــود.
لــم تلبــث تلــك الفرحــة بضعــة أيــام حـ تـى انطفــأ وهجهــا ،وبــدأ
ً
مظلــا أهلهــا بالهــم
الخــوف وال�ت قــب يخيــم فــوق أرض القــدس
والســوء.
كان الهــدوء يعــم أرجــاء الباحــة الواســعة وقــت الظهـ يـرة لمــا ظهــر
أ ف أ ن
ين
ين
عاقــدا
كوهــ� أمامــه
وا� ،وقــف
ً
كوهــ� ،كان مردخــاي يمــ� ي� ال ي
ســاعديه فــوق صــدره ،اعتـ بـر مردخــاي وجــوده كأن شــي ًئا لــم يكــن،
أ
ـ� ف� ِقربـ ِـه غـ يـر آبـ ٍـه بكوهـ ي ن
ـ�:
وأخــذ يمـ ي ِ
 ألن ترحب بأخيك يا ي نكوه�.
أ
أ
أت منك.
 منذ أناستوطنت مع هؤالء الغراب النجاس بت� ُ
َ
ضحك ي ن
كوه�.
 هــؤالء أعــ� ،انظــر لتلــك
النجــاس كمــا تقــول ســبب
ي
الخــر َّي
أ
المــوال.
ثــم أخــرج مــن حافظتــه رزمــة أوراق ماليــة ،وبســخرية قــال لــه
مردخــاي:
 إنهــا أمــوال قــذرة ،إنــك مجــرد قـ َّـواد رخيــص م ـر با� لعـ ي نـ� .تلــك
ي
أ
المــوال أمــوال الفلسـ ي ن
أج�تهــم عــى رهــن أراضيهــم.
ـطيني� الذيــن ب
أج�تهــم ،لــم
أحــدا ،بــل إن نزواتهــم هــي الــت ي ب
أجــر ً
 لــم بن
يســتطيعوا كبحهــا حـ يـ� َسـ َ
ـال لعابهــم وجــرى ريقهــم عــى بنــات
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ن
ـى بإجبارهــم
اليهــود ،فرهنــوا أراضيهــم لقــاء مصاحبتهــن ،ال تتهمـ ي
إنمــا أنــا وســيط.
 اغرب عن وجهي يا قذر.ف
ثم خلع مردخاي حذاءه ورماه � وجه ي ن
كوه�.
ي
 لــن أغــرب قبــل أن أحــرق قلبــك ،ســمعت أنــك كنــت ترقــصأ
ين
مــر فيصــل
وتهلــل مــع النصــارى
والمســلم� بعــد دخــول ال ي
ين
فلســط� ،اســمع ذلــك البيــان ،اســمع:
أخرج ي ن
كوه� لفافة ورق من جيبه وأخذ يقرأ ما فيها:
ن
ف ن
الثا� سنة 1917
الثا� من
ب
نوفم� /شت�ين ي
ي� ي
عزيزي اللورد روتشيلد
ن
ـر� جـ ًّـدا أن أبلغكــم بالنيابــة عــن حكومــة جاللتــه ،الترصيــح
يـ ي
ن
ـا� اليهــود والصهيونيــة،
ـال الــذي ينطــوي عــى العطــف عــى أمـ ي
التـ ي
ـ� الــوزارة وأقرتــه:
وقــد عــرض عـ ي َّ
«إن حكومــة صاحــب الجاللــة تنظــر ي ن
بعــ� العطــف إىل إقامــة
مقــام قومــي ف� فلسـ ي ن
ـط� للشــعب اليهــودي ،وســتبذل غايــة جهدهــا
ي
لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة ،عــى أن يفهــم جليــا أنــه لــن يُــؤ�ت
ًّ
بعمــل مــن شــأنه أن ينتقــص مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة ال ـت
ي
تتمتــع بهــا الطوائــف غـ يـر اليهوديــة المقيمــة ف� فلسـ ي ن
ـط� ،وال الحقوق
ي
ف
ـياس الــذي يتمتــع بــه اليهــود ي� أي بلــد آخــر».
أو الوضــع السـ ي
ن
علمــا بهــذا
وســأكون ممت ًّنــا إذا مــا أحطتــم االتحــاد
الصهيــو� ً
ي
الترصيــح.
المخلص
آرثر جيمس بلفور
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أمسك مردخاي بياقة ي ن
كوه�:
 أنــت كاذب وهــذا لــم يحــدث ولــن يحــدث ولــن يكــون عــى تلــكأ
الرض ســوى وطــن واحــد وهــو فلسـ ي ن
ـط�.
أزاح ي ن
كوه� يد مردخاي عنه وأخذ يرتب ف ي� هندامه.
 لقــد جعلــت مالبــ� تتســخ ،عــى ٍّكل أاليــام بيننــا .وأعــدك أنــك
ي
لــن تــرى ف ي� القــدس وجــه أي مســلم أو مســيحي.
بعــد وعــد بلفــور رسعــان مــا دخلــت بريطانيــا فلسـ ي ن
ـط� مســتولية
ف
ئ
و� شــهر  12مــن عــام  1917احتلــت جنــوب ووســط
عــى بــر ســبع ،ي
ين
فلســط� ودخلــت القــدس .لــم يؤثــر غضــب العــرب وانتفاضــة
الثــورات عــى وضــع بريطانيــا .وكان أرسع طريــق بالنســبة للعالــم
الغــر� بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة أ
الوىل عــام  1918لــوأد الحـركات
بي
أ
المــكان مــع المـ يـر
العربيــة هــو تقســيمها لدويــات والمراوغــة قــدر إ
فيصــل ،وكان عــام  1919هــو العــام الفاصــل الــذي اعتـ بـر العــرب
فلســط� هــي القضيــة القوميــة أ
ين
الهــم ،وبعــد
فيــه أن قضيــة
والمقاوم�ن
ن
تخليهــم عــن القضيــة برمتهــا تاركـ يـ� الســاحة للمجاهديــن
ي
العــزل إال مــن بعــض أ
الســلحة البدائيــة بعــد عقــد مؤتمــر الصلــح �ف
ي
باريــس ،والــذي انتهــى بإقنــاع أ
المـ يـر فيصــل بإعطائــه دولــة مقابــل
ـرا أن القــدس
ـ� عــن قضيــة القــدس ،وهــذا هــو مــا فعلــه معتـ ب ً
التخـ ي
قضيــة دوليــة.
ض
ج�وزاليم
ـب لعناتــه عــى ي
ـا� الذي صـ َّ
تلــك هــي كانــت بدايــة المـ ي
ـوال أربعــة أجيــال مــن الخــذالن نُهبــت فيهــم
«القــدس» ،أعقبــه تـ ي
ت
واســتوطنت ،قُســمت ثــم احتلــت حــى تمــام انهيارهــا .لــم يكــن
تعــداد اليهــود ف� فلسـ ي ن
ـط� يزيــد عــن خمســة ف ي� المائــة مــن مجمــوع
ي
ين
الفلســطيني� ورغــم هــذا وعدتهــم بريطانيــا العظمــى
الســكان
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بإنشــاء وطــن قومــي لهــم.
اســتقبل اليهــود نــص الوعــد الناظــر إليهــم ي ن
بعــ� الشــفقة
والعطــف بإحســاس مضاعــف باالضطهــاد خاصــة مــن هــؤالء
الشــكناز أ
أ
ين
ين
ين
المســلم� واليهــود
الفلســطين� مــن
وربيــ� ،تجــاه
ال
والعــرب عامــة ،ممــا زادهــم إرص ًارا عــى فكــرة االنفصــال.
أول بقعــة ســوداء فــوق أ
الرض المقدســة كانــت بيــارة مونتفيــوري*،
كان مــن ضمــن العائــات الـت ي قســمت عليهــم البيــارة عائلــة ديفيــد.
ش
والع�يــن .احتفظت
وكان ديفيــد أيامهــا شــابًّا ال يتعــدى عامــه الرابــع
ش
مــو� مونتفيــوري
والســر
عائلــة ديفيــد بالــوالء لعائلــة روتشــيلد
ي
ي
لمــا وهبــه إياهــم مــن أرض ومــأوى ،وقــد انضمــت العائلــة لمنظمــة
الهاغانــا اليهوديــة ضــد القوميـ ي ن
ـ� العــرب .تغــذى ديفيــد عــى كراهــة
ين
فلســط� كلهــا يهوديــة،
العــرب بجميــع فصائلهــم ،ظانًّــا منــه أن
وإنمــا يعيــش فيهــا البـ ق
ن
ـا� محتلـ ي ن
ـ� مغتصبـ يـ� لهــا .لــم يعــش ديفيــد
ي
طفولــة بريئــه بلهــاء ،منقــاة مــن ســموم الحقــد كمــا أ
الطفــال ،إنمــا
تــر� عــى حمــل الســاح خو ًفــا مــن تؤخــذ أ
الرض مــن أســفل أرجلــه.
ُ
ب
أ
أ
لــم يكــن للعائــات الشــكناز عالقــة بالخــرى المزراحيــة .وإن كان
____________________

ن
ـتطيا� يهــودي ،ففــي عــام  1842اقتـ نـى الحاخــام
* هــو أول مجمــع اسـ ي
اليهــودي يهــودا هليفــي مرغــوزا ،رئيــس الجاليــة اليهوديــة ف ي� يافــا ،قطعــة
بالضافــة
الم ـرارة شــمال ش�ق يافــا ،زرعهــا حمضيــات إ
أرض عنــد وادي ُ
أ
ف
ف
لبعــض المناطــق الخــرى ي� الجليــل ،ثــم ي� عــام  1855اشـ تـرى منــه هــذه
القطعــة الـ ثـري اليهــودي إ ز
ش
فعرفــت باســمه
ـو� مونتفيــوريُ ،
النكلـ يـري مـ ي
أ
قطعــا لعائــات يهوديــة متوســطة
وتــم جــرف الرض بأكملهــا وبيعــت ً
الحــال؛ لتقيــم عليهــا منــازل لهــا ،وكان ذلــك ف ي� عــام .1922
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تفهمــا عــن الجيــل الســابق الــذي
الجيــل الجديــد قــد أصبــح أكـ ثـر ً
تأصــل بـ أ
ـالرض واندمــج بهــا.
مــن جانــب آخــر ومــع تزايــد الهجـرات الصهيونيــة بعــد وعــد بلفــور
بتحريــض مــن بريطانيــا ،صار انتمــاء اليهــود الفلسـ ي ن
ـطيني� للصهيونية
بمثابــة انتمــاء قومــي ،وعــدم االنتمــاء صــار تهمــة وأصبــح صاحبــه
ف
و� مرحلــة معينــة
يدفــع ثم ًنــا باه ًظــا مــن النبــذ والمقاطعــة ،بــل ي
كان��ت الوكال��ة اليهوديــة تســتطيع طــرده .وبعــد إق ـرار وعــد بلفــور
بــدأت الهجـرات الغربيــة تتســلل لفلسـ ي ن
ـط� عامــة وللقــدس خاصــة.
التــون مــن الغــرب أ
كان اليهــود آ
والشــكناز عــى عكــس اليهــود
أ
ين
صليــ� ،آتــون بوطــن آخــر ف ي� قلوبهــم يدعــى أرض الميعــاد،
ال
أ
ـ� .أغـراب ،أغراب،
يحلمــون بفــرش أراضيــه فــوق تـراب الوطــن الصـ أي
أغـراب ،ال يتكلمــون العربيــة ،ال يعرفــون معالــم الرض وأرسارها ،وال
يجيــدون التعامــل مــع الغـ يـر.
تحــول أ
الغــراب مــن مجموعــات لتكتــات رسعــان مــا التأمــت
واحــدا ،وكان عــى أورشــا الدخــول ف ي� هــذا الكيــان،
لتصبــح كيانًــا
ً
أ
وإال نُبــذت وأُبعــدت وك ِّفــرت .تطرفــت أورشــا عــن وطنيتهــا الصليــة
لتمـتز ج أكـ ثـر مــع الكيــان الجديــد ش
مت�بــة منه شــعار« :نحــن أصحاب
الرض أ
أ
الصليــون» .أصبحــت أورشــا ف ي� الثالثــة ش
عــر مــن عمرهــا،
نضجــت الفتــاة كمــا نضــج بداخلهــا حلــم االســتقالل اليهــودي.
أصبحــت واحــدة مــن هــؤالء الحالمـ ي ن
ـ� بــأرض الميعــاد ،وصولجــان
هيــكل ســليمان ،ومــع اختــاط القوميــات بــدأ الخــوف يالعــب عقــل
ت
ـأ� ذلــك اليــوم الــذي تتحقــق فيــه رؤيــة زوجتــه
مردخــاي مــن أن يـ ي
آســيا ،فحجــب ابنتــه أورشــا ف� المـ ن ز
ـرل مــرة أخــرى مبعـ ًـدا إياهــا عــن
ي
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يهــودي مختلــط.
أي مجتمــع
ٍّ
ثــاث ســنوات مــرت ،أصــاب مردخــاي العجــز ،وضعفــت فق ـرات
ظهــره ،بالرغــم مــن أن الســقاية أصبحــت أيــر بعــد مــد خطــوط
جميعــا ،ومــا عــاد يحمــل القــرب عــى
أنابيــب المــاء عـ بـر المقدســات
ً
كتفــه وفــوق ظهــره؛ لــذا اضطــرت الفتــاة أن تأخــذ مــكان والدهــا
ف ي� الســقاية ،كان آخــر يــوم مــن ســنة  1925هــو أول يــوم ألورشــا
ف ي� ســقاية الحجيــج والمتعبديــن منــذ ثالثــة أعــوام ،فتــاة مرتعشــة
مضطربــة تخـ شـى النظــر ف ي� وجــوه النــاس ،غاضــة الطــرف ،تتلبــك
ف
ت
كثــرا مــا كانــت تقــع بإبريــق المــاء ف�ت جــع
ي� مشــيتها ،حــى أنهــا ي ً
لملئــه .أرادت أورشــا التخفــي عــن النــاس فأظهرهــا خوفهــا فأصبحــت
ـ�.
واضحــة بشــكل جـ ي
يومهــا كان ديفيــد واق ًفــا أمــام حائــط المبــى ،حـ ي ن
ـ� الحــظ الفتــاة
ـ� المتفجعـ ي ن
تتنقــل بـ ي ن
ـ� أمــام الحائــط حاملــة إبريــق مــاء تســقيهم.
لفــت نظــره خفتهــا الـت ي تماثــل الريشــة المتمايلــة هنــا وهنــاك ،ذلــك
ين
المتقدتــ�
الجســد الذابــل النحيــل لــم يؤثــر عــى وهــج عينيهــا
بالحمــاس والنشــاط ،كانــت الفتــاة ترتــدي مــا سـ تـر جســدها جميعــه،
ين
ين
بالبريــق والكــوب .يعلــو رأســها
دقيقتــ�
إال مــن يديــن
متشــبثت� إ
منديــل خفيــف ،هربــت منــه ضفـ يـرة شــعر ســوداء كثيفــة امتــدت
ألســفل خرصهــا .انتظــر ديفيــد دوره ف ي� الســقاية لكــن المــاء وقــف
البريــق لكــن ديفيــد لــم يصـ بـر
عنــده ونفــذ ،رجعــت الفتــاة لمــلء إ
عوضــا عــن المــاء .أثنــاء التفافهــا أمســك
وقــرر االرتــواء مــن عينيهــا ً
مديــرا إياهــا باتجاهــه ،وقــف أمامهــا لبضــع ثــوان
ديفيــد بزراعهــا
ً
ـ� قبالــة وجههــا صــاة باســمه .اســتكانت روحــه الثائــرة أمــام
يصـ ي
عينيهــا وهــو يــرى المســيح مصلوبًــا بينهمــا ،وعــى جبينهــا اكتمــل
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بنيــان الهيــكل ،لــم يقــل لهــا ســوى عبــارة واحــدة« :ســيكون يل منــك
أ
وبــالرض» .ارتفــع رأس
بعينيــك
ج�وزاليــم تيمنــا
ابنــة وسأســميها ي
ِ
ف
أورشــا قليـ ًـا بمقــدار أن التقــى ســواد الليــل ي� عينيهــا بزرقــة البحــر
ف ي� عيونــه ،غــرق الليــل ف ي� البحــر وطفــت فوقــه النجمــات ،لــم تعــرف
أورشــا معـ ن ًـى بل�يــق ذلــك الشــهاب الــذي مــرق عــى قلبهــا ،فــأراق
مشــاعرها واســتحل فؤادهــا ،كان هــذا هــو الحــب ،أحبــت أورشــا
المزراحيــة ديفيــد أ
الشــكنازي.
ض
موليــا نفســه نحــو
جالســا أســفل الحائــط ً
قــى ديفيــد النهــار ً
المتعــرة ،ت
ث
حــى انقضــاء النهــار وتــواري
أورشــا يراقــب خطواتهــا
ن
ز
الشــمس خلــف ســتائرها ،لملمــت أورشــا حاجياتهــا واتجهــت لم�لهــا،
ق
ـا� البـ شـر تتبعهــا ،فأبطــأت أكـ ثـر
كانــت تحــس بوقــع خطواتــه عــن بـ ي
وتهــادت ف ي� مشــيتها حـ تـى يطــول بهــا معــه الطريــق ،دخلــت الزقــاق
المــؤدي للبيــت ،خافــت أن يلحظهــا أحـ ٌـد فأرسعــت الخطــى ،أرسع
هــو خطــاه ،توقفــت ،فتوقــف ثــم التفتــت غاضبــة قائلــة لــه:
 إنك شاب صفيق ،تالحق الفتيات ف ي� طرقاتهم. وهل المحبة صفاقة؟أكملت أورشا طريقها ،ثم توقفت مرة أخرى.
 ماذا تقصد بالمحبة يا هذا؟ سأعرف ن زم�لك وسأطلب يدك من والدك.
خطــت أورشــا بضــع خطــوات متجهــة ناحيــة حجــر ضخــم بجانــب
تخــى وجههــا ي ن
أحــد الحوائــط ،جلســت فوقــه ب ئ
بــ� يديهــا قائلــة
لديفيــد:
 إن طبــع ب يأ� معــي أقــى مــن هــذا الحجــر الــذي أجلــس عليــه،37

بــل إن الحجــر رغــم قســاوته كان أحــن فســمح يل بمالمســته ،إن ب يأ�
أ
ـدت
متهمــا إيــاي بقتــل أمــي؛ لنهــا ماتــت يــوم ُولـ ُ
يـر ن يا� نذيــر شــؤم ً
وقالهــا ل رصاحــة« :نذرتــ� يــا أورشــا لـ أ
ـ�رض ولــن أســمح لغريــب
ي
ي
ت
ـت لهــا ومنهــا حــى الممــات» .كمــا أن
ـك المقدســة ،أنـ ِ
أن يلــوث أرضـ ِ
ف
وأ� ال يمقــت ي� الدنيــا ســوى
أورو� ،ب ي
هيئتــك توحــي بكونــك مهاجـ ًـرا ب ي
يهــود الغــرب.
ف
هــد� وقضيــت ي يــا أورشــا ،أيــن
أصبحــت منــذ اللحظــة
 لقــدِ
ي
ين
تســكن�؟
أشارت أورشا بسبابتها آلخر الشارع العتيق.
 هنالك آخر ن زم�ل ف ي� هذا الصف ،وأنت أين تعيش؟
 ف ي� حي مونتفيوري.رسيعا.
نهضت أورشا ً
ْ
حتمــا ،اذهــب وال ترجــع ثانيــة ،إن زواجــك ب ي� أمــر
 إن ب يأ� ســيقتلك ًمحال.
رسيعا من أمام ديفيد.
ثم هربت أورشا ً
رجــع ديفيــد عاقــدا النيــة عــى امتــاك أورشــا مهمــا كلفــه أ
المــر ،ف ي�
ً
ـ� عنــد الحائــط ،إنمــا ذهــب
اليــوم التـ ي
ـال لــم يذهــب ديفيــد ليصـ ي
لمـ ن ز
ـرل أورشــا مبـ ش
ـا�ة ،كان ديفيــد «ج ـز ًارا» بحــق ،منــذ أن اندلعــت
أعمــال التمــرد ف� أوســاط اليهــود اتحــد فيهــا أ
اليشــوب ،وهــي
ي
الجاليــات اليهوديــة مــع منظمــات إرغــون وتســيفي ليئومــي إيســتل
ومنظمــة الهاغانــا مــن أجــل هــدف واحــد ،وهــو إثــارة الشــغب بـ ي ن
ـ�
اليهــود والعــرب؛ حـ تـى تجــد بريطانيــة ذريعــة للتدخــل ف� فلسـ ي ن
ـط�
ي
جنبــا بجنــب مــع االضطهــاد النــازي ،ومــن قبلهــا
ومــن ثــم تقســيمهاً ،
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يز
االضطهــاد العنــري والقوانـ ي ن
التمي�يــة ف ي� أوروبــا ش
ال�قيــة ،ومنــه
ـ�
زادت أحقــاد اليهــود.
أ
مشــهورا باســم «الدبــاح»؛ لنــه كان معروفًــا بذبحــه
كان ديفيــد
ً
ت
للعــرب ،ممــا وطــد ذلــك عالقتــه مــع عائلــة روتشــيلد ال ـ ي أعطــت
دورا قياديًّــا رغــم صغــر ســنه.
لــه ً
ـرل أورشــا بعــد أن حــد ســكينه واضعــا إياهــا �ف
ذهــب ديفيــد لمـ ن ز
ً
ي
حزامــه خلــف ظهــره .طــرق البــاب ففتــح لــه مردخــاي ،لكنــه تشــكك
فيــه منــذ أول وهلــة ي ن
حــ� صدمتــه مالمحــه الغربيــة ،وراح يغلــق
البــاب ف ي� وجهــه:
عفوا ال أستقبل يهو ًدا مهاجرين.
 ًدفع ديفيد الباب بقوة.
ن
ستستقبل� أنا ،هنالك ما يخص أورشا.
 بلي
ســمح لــه مردخــاي بالدخــول ،أغلــق ديفيــد البــاب مــن ورائــه ،ثــم
نظــر لمردخــاي نظــرة تحــدي وهــو يقــول:
 جئت ألطلب يد ابنتك.أشاح مردخاي بيده وهو يقول:
_لن تدنس ابن�ت ي ما حييت.
 سأتزوجها. ليس ليهودي مغتصب.ألست يهوديًّا مثلنا.
َ
 بــل فلسـ نـطي� يــا أرعــن ،لمــاذا أتيتــم ألرضنــا؟ لفظكــم العالــم
ي
كلــه ،ي ن
وحــ� أويتــم ألرضنــا ارتكبتــم المجــازر ،وأشــعلتم الفتنــة،
واســت�ث تم الغــرب ضددنــا ،ارحلــوا بل�يطانيــا الـت ي أهدتكــم وعودهــا،
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إنمــا كانــت تطردكــم مــن أرضهــا .أيهــا أ
الشــكناز ،إن الــرب ناقــم
عليكــم.
لــم يــدري ديفيــد بنفســه إال وهــو يطعــن مردخــاي عــدة طعنــات
ناع ًتــا إيــاه بالخائــن ،أفــاق ديفيــد عــى لــون الدمــاء ،نظــف نفســه
رسيعــا.
وهــرب ً
مفتوحــا
رجعــت أورشــا بعــد انتصــاف النهــار ،وجــدت البــاب
ً
«أ� لقــد جلبــت
أمامهــا ممــا أثــار ريبتهــا .ظلــت تنــادي عــى والدهــا :ب ي
لــك الحلــوى اليمانيــة الــت ي اشــتقت إليهــا ،جماعــة مــن الحجــاج
ن
أعطــو� اياهــا» .لــم يطــل ســمعها أي إجابــة .ن ز
المــرل كان
اليمــن
ي
مظلمــا ،ولــم يكــن ذلــك مــن عــادة مردخــاي؛ إذ أنــه لــم يكــن يكــره
ً
ف
شــيئا ي� حياتــه قــدر الظــام .راحــت أورشــا تبحــث عــن مصبــاح
الغــاز لتوقــده ،تســارعت ض�بــات قلبهــا حـ ي ن
ـ� لمســت أرجلهــا سـ ً
ـائل
لزجــا ،انخفضــت أورشــا بجســدها متحسســة بيدهــا مــا عــى أ
الرض،
ً
غاصــت يدهــا ف ي� الســائل حـ تـى تعـ ثـرت أصابعهــا ب ـرأس والدهــا.
***
بعــد مــوت مردخــاي بأربعــة أشــهر ،واتهــام جماعــة عــز الديــن
القســام الداعــي للثــورة ضــد اليهــود بقتلــه ،رجــع ديفيــد للحــي
ـرل كوهـ ي ن
اليهــودي ف� القــدس قاصـ ًـدا مـ ن ز
طالبــا يدهــا
ـ� عــم أورشــاً ،
ي
مــرة أخــرى ،وقــد كُلــل طلبــه بالموافقــة؛ حيــث وجــد كوهـ ي ن
ـ� أن ذلــك
ـب ش�يـ ٌـف ،ســيوطد عالقتــه أكـ ثـر بالمنظمــات الصهيونيــة؛ لتنتقل
نسـ ٌ
ف
ـع�
أورشــا مــن حــي اليهــود ي� القــدس لحــي مونتفيــوري ،الحــي الشـ ب ي
ن
والمبــا�
جــدا
المكتــظ بالمنــازل والســكان ذو الشــوارع الضيقــة ًّ
ي
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تقريبــا ،حيــث كان يصعــب عــى العــرب الدخــول إليــه
المتالصقــة ً
والتجــول فيــه ،وهــو حــي يهــودي خالــص ،ومغلــق عــى نفســه ،وكان
يقــع عــى طريــق رئيــس ،وهــو مخــرج مــن مخــارج القــدس والطريــق
إىل بيــت لحــم.
غريبــا عــى أورشــا كمــا الوجــوه ،فقــد كانــت الوحيــدة
كان المــكان ً
ت
ن
ن
ـى الحــي الـ ي تتســم بمالمــح عربيــة ،لم تجد أورشــا نفســها
بـ يـ� قاطـ ي
جانبــا .فلــم
وســط العالــم الجديــد ،فانتحــت منــذ أول أيامهــا هنــاك ً
تختلــط بأحــد أو تصــادق أحــدا؛ إذ إن التأقلــم بالمجتمــع أ
الشــكنازي
ً
لــم يكــن بالهـ ي ن
ـ� عليهــا.
غامضــا رغــم الحــب ف ي� قلبهــا لــه ،ف ي� أغلــب
كان ديفيــد بالنســبة لهــا ً
أ
ن
ـرا مــا كانــت ترتــاب منــه ،خاصــة حـ يـ� كان
الحيــان صام ًتــا ،بــل وكثـ ي ً
ت
ويــرل بهــم لــرداب ن ز
يــأ� بمجموعــة مــن رفقائــه ن ز
المــرل ،هــذا
ي
دائمــا.
المــكان المنغلــق ً
ف
خارجــا مــن الــرداب مــع مجموعــة مــن
ي� يــوم كان ديفيــد ً
ين
كوهــ�:
المنظمــة ،وكان ديفيــد لــم ينتــه بعــد مــن حديثــه مــع
 لن تهدأ ثورة العرب إال بقتل رأس أالفعى عز الدين القسام.
 إنــه يمــارس معنــا مــا فعلــه مــع فرنســا ف ي� ســوريا ،أنــا ال أفهــمأ
أ ض
ا� المقدســة؟ بالرغم
البتــة لمــا لــم يتــم طــرده عــى القــل مــن الر ي
ن
ه�بــت صمويــل يهــودي
ـا� السـ يـر ي
مــن أن المنــدوب الســامي ب
ال�يطـ ي
ن
ـر�
ـو� ،هــا هــو عــز الديــن القســام يجمــع حولــه الشــباب العـ ب ي
صهيـ ي
الثائــر ف� جمعيــة أســماها الشــبان المسـ ي ن
ـلم�.
ي
�ت
 لن يهنأ لليهود ٌبال ح يتم اغتياله.
فوجئ ديفيد بأورشا أمام الرسداب ،فنظر إىل رفاقه:
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غدا نكمل اجتماعنا.
 ًبعد رحيلهم...
ت
 ديفيــد ،أشــهر طويلــة وأنــا هنــا ف� ن زالمفــرض أن
م�لــك ،ومــن
ي
يكــون يل علــم بــكل جــزء فيــه ،أليــس كذلــك؟
حتما ي ن
تسأل� عن الرسداب.
 ِأنت ً
 نعم يا ديفيد. إن بداخــل الــرداب أشــياء لــم تريهــا ف ي� حياتــك قــط ،لــن يكــونأ
ـهل كمــا تظنـ ي ن
المــر سـ ً
ـك للــرداب.
ـ� إن نزلـ ُ
ـت بـ ِ
 ماذا يكون يا ترى بداخله؟ ما صنف أالفكار ال�ت ي تدور برأسك يا أورشا؟
أس أيــة أفــكار يــا ديفيــد ،لكــن مــن المستحســن عقــد
 ليــس ب ـر يجنبــا إىل جنــب عــى
هدنــة دائمــة مــع العــرب يمكننــا العيــش ً
جميعــا ً
نفــس أ
الرض.
 إذن ال ي ـزال انتمائــك لفلسـ ي نـط� وليــس لليهــود ،ســتظل رأســك
هكــذا فارغــة يــا أورشــا مــن أ
الفــكار حـ تـى يتضــح يل والؤك.
***
وضعــت أورشــا أول وآخــر أبنائهــا بعــد تســعة أشــهر مــن زواجهــا
مــن ديفيــد ف ي� بدايــة عــام  ،1926وقــد أســماها والدهــا كمــا نــذر
«ج�وزاليــم» .لــم تكــن أورشــا ســعيدة مــع ديفيــد ،لكنهــا كانــت
ي
راضيــة ،أو لعلهــا كانــت تحــاول ادعــاء الرضــا ،بعدهــا حملــت أورشــا
أ
ج�وزاليــم،
بالكثـ يـر مــن البنــاء ،لكــن لــم يبــق لهــا منهــم ســوى ي
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أمــا آ
الخــرون فقــد أســقطتهم أجنــة قبــل اكتمــال نموهــم ،الرفــض
وحــده كان الســبب وراء ذلــك ،بعدمــا اتضحــت الحقائــق أمامهــا
مــع أول مجــزرة حدثــت أمامهــا؛ إذ تــم اختطــاف عــد ًدا مــن
ن
ـطي� ،وقــام ديفيــد متعمـ ًـدا بذبحهــم أمامهــا داخــل
الشــباب الفلسـ ي
الــرداب ،بعدهــا طلــب منهــا ديفيــد المثــول أمامــه ،ووقفــت أورشــا
ـك ف ي� صمــت حــارق ،بينمــا كان ديفيــد
قرابــة الخمــس دقائــق ثابتــة ،تبـ ِ
يتحقــق مــن مالمحهــا ،أزاح عنهــا منديــل شــعرها ،ثــم قــال لهــا وهــو
ضف�تهــا:
يفــك ي
ـ� كــم
 كل شــعرة مــن هــذه قــادرة عــى الفتــك برجــل عـ ب يـر� ،تخيـ ي
رجـ ًـا قــد يرصعهــم شــعرك هــذا؟
كانــت ســترصخ لكنــه وضــع يــده عــى فمهــا مسـ ً
ـتكمل حديثــه بعــد
أن أغــرق ســكينه ف ي� دمــاء الشــهداء الثالثــة.
ن
بسكي� تلك؟
 أتدرين ماذا أفعلي
ثــم مــرر السـ ي ن
مخضبــا وجههــا بالدمــاء
ـك� برفــق عــى وجــه أورشــا
ً
وأكمــل قائـ ًـا:
أ
ن
عوضــا عنــه
ـطينيا أدفنــه تحــت الرض ،وأنبــت ً
 يإ� أقتــل بهــا فلسـ ًّن
الفلســطي� لهــذا
منــك هــو اســتدراج هــذا
يهوديًّــا ،كل مــا أريــده ِ
ي
ن
المـ ن ز
ـك� ،فأنــا أجيــد اســتخدامها
ـرل ،ودعــي يل أمــر اســتخدام السـ ي
أفضــل منــك.
ـت أورشــا قتلهــا ،ولكانــت هــي مــن ضمــن قتــى الــرداب،
إن رفضـ ْ
لكنهــا وافقــت ،الخــوف أرغمهــا عــى القبــول ،كانــت تلــك هــي مهمــة
أورشــا؛ اصطيــاد العــرب أيًّــا كانــت ديانتهــم مســيحيون أو مســلمون،
تقــوم بغوايتهــم حـ تـى توصلهــم لــرداب ديفيــد ،ومــن ثــم يقــوم
ديفيــد عــى طريقتــه بذبحهــم ،لــم يقتــر أ
المــر عــى الخطــف
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والقتــل.
أ
ـ�
كان ديفيــد يتعامــل مــع جيكــوب ســليل عائلــة روتشــيلد ،المريـ ي
ث
الــري ،صاحــب ش�كات المقــاوالت العالميــة الراعيــة للهجــرات
أ ض
ش
ا�
اليهوديــة،
ب
وأكــر ممــول لعمليــاتف االســتيطان و�اء الر ي
ين
الفلســطيني� ي� القــروض ومعامــات الربــا
الفلســطينية ،وتوريــط
ف
الـت ي ســلبتهم أراضهــم ،جيكــوب مــن الباطــن كان يعمــل ي� الســاح،
ممــول الجماعــات اليهوديــة أثنــاء الحــرب أ
ً
الهليــة الــت ي اشــتعلت
الصهيــو� ،لكــن �ف
ن
وت�تهــا منــذ عــام  1936ي ن
بــ� العــرب والكيــان
ي
ي
ي
الواقــع كان فتيــل الحــرب قــد اشــتعل منــذ عــام 1922؛ أي منــذ نشــأة
حــي مونتفيــوري.
ف
عامــا ،أرادت
ي� عــام 1944عندمــا أتمــت ي
ج�وزاليــم ثمانيــة عـ شـر ً
ج�وزاليــم مــا عانتــه ف ي� تلــك الفـ تـرة ،منــذ بدايــة
أورشــا التهويــن عــى ي
الحــرب أ
الهليــة مــن آالم نفســية جعلتهــا دائمــة الصمــت واالنطــواء،
لــم يكــد الطعــام أن يدخــل جوفهــا حـ تـى تلفظــه ،ولــم يكــد يغمــض
لهــا جفــن ت
قــر
حــى تقــوم فزعــة؛ لــذا أخذتهــا أورشــا إىل بســتان ب
المســيح عنــد المقلــع القديــم ،خــارج أســوار كنيســة القيامــة ،ن ز
ك�هــة
لل�ت ويــح بهــا عــن نفــس ابنتهــا.
أشارت أورشا بيدها لصهريج الماء والمعرصة قائلة:
 هنــا عــاش الجــدود ،وهــذه أمالكهــم ،وإننــا نحــن أصحــابأ
تنــ� هــذه الحقيقــة.
ج�وزاليــم ،ابنــت ي  ،ال
الرض يــا ي
ي
ف
ـ� غاويــة للرجــال،
 وهــل هــذه هــي حجــة والــدي ي� محاولــة جعـ يمثلك .
ج�وزاليــم ،لتعلمــي أن مــا أقــوم بــه أنــا ويقــوم بــه والــدك
 يهــو واجــب مقــدس ،إن الــرب ســيكافئنا عليــه ،إن لــم نقتــل لقتلنــا
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وطردنــا مــن ديارنــا ش
و�دنــا.
ـاك أمــي ،أعلــم مــا ســتقوليه حـ تـى قبــل أن تنطقيــه ،تعبــت من
 كفـ ِف
ف
ف
ف
نز
و� كل مــكان ي� مونتفيوري.
و� المعبــد ،ي
تلــك الــدروس ي� المــرل ،ي
أ
ج�وزاليــم وفاضــت جنباتهــا بمــا أشــبع بــه والدهــا قلبهــا
امتــ�ت ي
وعقلهــا وجوارحهــا مــن أحقــاد شــتات اليهــود وتيههــم ،فأزاحــت عــن
نفســها تلــك الغمامــات باحثــة عــن الســام ي ن
بــ� الزهــور ،وحــول
الثــام أ
الطبيعــة النقيــة مــن آ
والحقــاد.
هنــاك رأتــه ،كان بــزي النســاك واق ًفــا يقلــم فــروع أحــد أ
الشــجار،
انجذبــت إليــه ،ثــم أقبلــت نحــوه ،اق�ت بــت ثــم اق�ت بــت حـ تـى تراجــع
هــو ،ســألته عــن اســمه فقــال لهــا:
 أنا الراهب بولس.ف
ت
وأرس� ي� المعبد.
ج�وزاليم يهودية أعمل
 وأنا يي
ف
لي�ت اجــع بعدهــا بولــس أكـ ثـر ويختفــي ي� ومضــة خاطفــة ،رجعــت
ج�وزاليــم مــع والدتهــا أورشــا حاملــة بولــس ف ي� قلبهــا إىل الديــار،
ي
ومنــذ تلــك اللحظــة أصبحــت كل يــوم تذهــب بمفردهــا للبســتان
تبحــث عــن حريتهــا ف� عينيــه الواسـ ي ن
ـعت� بحجــم العالــم ،ووجهــه
ي
أ
الغــارق ف ي� ضيــاء نــور القــدس ،ترسيبــات المــل المنســابة مــن صوتــه
أ ن
ـا� المعلقــة بـ ي ن
ج�وزاليــم
فارســا يمتطــي جــواده ،لكــن ي
ـ� يديــهً ،
والمـ ي
أصابهــا اليــأس مــن أن تجــد فارســها ،ولــم تعــد تذهــب للبســتان.
أمــا بولــس الناســك العاشــق الــذي عــاش حياتــه متأمـ ًـا ي ن
ب� الســماء
أ
ج�وزاليــم كانــت حــدو ًدا أخــر ى ،منطقــة بكــر
والرض ،بالنســبة لــه ي
جديــدة للتأمــل لــم تمتــد بصـ يـرة أحــد لهــا ،مــا كان قلبــه ليتشــبث
ج�وزاليــم وإن شــيبه العمــر ،كان ولمــدة هــذا العــام
بأحــد غـ يـر ي
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يراقبهــا هــو مــن وراء أ
الشــجار ومــن خلــف النوافــذ والصخــرة الكبـ يـرة،
ج�وزاليــم ،افتقدهــا بولــس الــذي رأى ف ي� وجههــا
عشــق الراهــب ي
ف
�تز
مالمــح الـ شـرق المم جــة بالغــرب ،رأى ي� مقلتيهــا التقــاء الحضــارات
وعــى شــعرها تس�ت ســل ال�ت انيــم أ
والســفار ،نحــت خرصهــا كعــود
ياسـ ي ن
ـر� ف ي� قنينة
ـم� شــامي غــض تفــوح منــه رائحة مســك الغـ أزال العـ ب ي
ن
فرعــو� ،ومــن ي ن
اهــر الفينيقيــة،
بخــور
بــ� يديهــا يجــري نهــر بالز ي
ي
ج�وزاليــم ال ـت عــى امتــداد عينيهــا الصافيتـ ي ن
ـ� كانــت تـ شـرق
إنهــا ي
ي
الغريقــي.
الشــمس شــاالت ضــوء مســكوبة فــوق حافــة أنفهــا إ
لــم يكــن تعلــق ج�وزاليــم ببولــس تعلــق أ
النـ ثـى بالرجل ،بــل تعلق
ي
الــروح بالحريــة الســجينة داخــل المعبــد والــرداب ،المكبلــة بأوامــر
ج�وزاليــم اللتقــاط
والدهــا إ
رهــا� المتشــدد ،كــم تاقــت نفــس ي
ال ب ي
أ
ف
ف
صــورة فوتغرافيــة كمــا الفتيــات ي� عمرهــا ي� العيــاد والمناســبات،
أ
ولن الصــور ف ي� العقيــدة محرمــة منعهــا والدهــا ،لــم يكــن لهــا كمــا
أ
الطفــال دميــة تســميها ابنتهــا تحتضنهــا حـ ي ن
ـ� تنــام؛ ألن المجســمات
قابعــا ف ي� عالــم آخــر
المصــورة كذلــك محرمــة ،رأت ي
ج�وزاليــم بولــس ً
ف
بعيـ ًـدا عــن عالمهــا ،ف ي� حيــاة أخــرى ،ي� أرض مختلفــة.
تبدلــت أ
الدوار بينهمــا ،أمــى هــو مــن يبحــث عنهــا ،قــرر
دخــول حــارة اليهــود رغــم توتــر أ
الحــداث بـ ي ن
ـ� اليهــود المهاجريــن
والفلسـ ي ن
ـطيني� العــرب ،ظ ًّنــا منــه أنهــا تســكن هنــاك ،لعلــه يهتــدي
ج�وزاليــم ف ي� قناعتــه نــوع مــن أنــواع الهدايــة
إليهــا ،فالوصــول إىل ي
الربانيــة لروحــه الضالــة عنهــا .خلــع بولــس زي الرهبنــة ،كان ذلــك
صعبــا عليــه كانســاخ الجلــد مــن لحمــه ،واللحــم مــن عظمــه ،لكنهــا
ً
ف
ف
ش
ج�وزاليــم مــن ي� يدهــا صــك غفرانــه ،مــى ي� طرقــات الحــارة كمــن
ي
أ
ف
ن
ن
ش
ـا� القدمـ يـ� بـ يـ� الشــواك ،دخــل المعبــد ،أنــار شــمعة ثــم
ـ� حـ ي
يمـ ي
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مــر بالبيــوت المغلقــة ،كان منتشـ ًـيا بروحهــا ،أليــس المــرور بطرقــات
ـببا لالنتشــاء؟ وإن لــم ينــل
خطتهــا ي
ج�وزاليــم وهــواء استنشــقته سـ ً
الغفـران .هكــذا واىس الراهــب العاشــق نفســه ،خيــل لــه أن كل فتــاة
مــارة هــي ،وكل نســمة رائقــة هــي ،وكل شــذى عطــر هــو لهــا ،رآهــا
ف
ش
�ء ،وإن لــم يجدهــا رحــل بعــد أن تــرك رســالة لهــا حفرهــا
ي� كل ي
عــى شــجرة البلــوط:
ن يإ� ف ي� الهوى هويت
عىل ظاللكم
فما بالكم
إن عيناي
رأتكم
***
أ ف
ج�وزاليــم
عــام مـ ضـى تــاه آخــر ،نضجــت مشــاعر النـ ثـى ي� قلــب ي
تفتــح برعــم القلــب ،وكانــت زهرتــه متجهــة نحــو بنيامـ ي ن
ـ� برغــم أن
روحهــا الطاهــرة مــن آ
الثــام مــا زالــت معلقــة ببولــس ،أعجبهــا ف ي�
بنيامـ ي ن
ـ� مــا يمكــن أن يعجــب أي فتــاة ف ي� عمرهــا إنــه شــاب يحمــل
مواصفــات الشــاب اليهــودي الـ ثـري المهاجــر مــن أمريــكا ،الطمــوح
المنفتــح والســخي ،شــاهدها أول مــرة ف� ن ز
م�لهــا مــع والــده؛ حيــث
ي
كان مـ ن ز
ـرل ديفيــد مقــر اجتماعــات عصابــات اليهــود المشــعلة لنـ يـران
ـ� الســكان أ
الحــرب أ
الصليـ ي ن
الهليــة بـ ي ن
ـ� واليهــود المهاجريــن ،دخلــت
ن
ـطي� ،فتــاة بســيطة الهيئــة
ي
ج�وزرليــم عليهــم بعصـ يـر التــوت الفلسـ ي
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ئ
الــا� ال يملكــن ربــع جمالهــا،
والملبــس ليســت كفتيــات أمريــكا
ي
ـ� غربــت عنــك مــن بـ ي ن
ويشــعرونك أن الشــمس إذا مــا غضـ ب ن
ـ� أيديهن،
وإذا مــا رضـ ي ن
له�اقــل وشمشــون وفاتــح بأمرهــن
ـ� عنــك تحولــت أنــت ي
خزائــن الكــرة أ
الرضيــة.
غافــل بنيامـ ي ن
بج�وزاليــم الـت ي كانــت تقــف أمــام
ـ� الجمــع ولحــق ي
موقــد غــاز ،وبــدون أن تشــعر بخطواتــه تقــدم نحوهــا ،حـ ي ن
ـ� اقـ تـرب
منهــا بنيامـ ي ن
ـ� أحســت بوهــج أنفاســه الغريبــة تلــدغ أذنهــا ،همــس
لهــا قائـ ًـا:
صنعــت منــه هــذا
غــدا عنــد شــجر التــوت الــذي
ســألقاك ً
ِ
ِ
العصــر .
ي
تجــرع بنيامـ ي ن
ـ� كــوب العصـ يـر دفعــة واحــدة ،وتســلل مــرة أخــرى
ف
ـاذجا حـ تـى ال
ليجلــس ي� مكانــه وســط الجمــع ،لــم يكــن ديفيــد سـ ً
يالحــظ تتبــع بنيامـ ي ن
ـ� البنتــه ،ابتســم ابتســامة خفيفــة ماكــرة ،فمــا
كان ليطمــح ف ي� أكـ ثـر مــن أن يعجــب ســليل عائلــة روتشــيلد بابنتــه.
ف� أول لقــاء لهمــا عنــد حديقــة التــوت صــارح بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم
ـ� ي
ي
بأنــه سيســمح لمــن ســتكون زوجتــه ارتــداء مالبــس البحــر ،واالســتلقاء
ش
ســي�ب معهــا النبيــذ ف ي� الحانــات ،ويراقصهــا
أمــام الشــاطئ،
هنالــك حـ تـى الصبــاح كمــا أنــه ســيلتقط لهــا صــورة كل يــوم ،راقــت
الدراك لتعــي
لهــا أفــكاره ،عاشــت معــه حلــم التحــرر ،كانــت صغـ يـرة إ
ن
ن
ن
ـى أنهــا
معــى الحريــة ،فكونهــا امتلكــت جناحـ يـ� مــن كالمــه ال يعـ ي
حــرة .بــل إن الحريــة هــي قدرتهــا عــى اســتعمال جناحيهــا والتحليــق
بهمــا ،أعجبتهــا أفــكاره وأناقتــه ف ي� الحديــث ،وضــع العالــم ف ي� يديهــا
ثــم أغلــق عليــه راحتيهــا.
أغــدق بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم الهدايــا ،أســاور وعقــود ،ش�ائــط
ـ� عــى ي
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النـ ثـى ،أ
شــعر حريريــة ،وعطــورا فرنســية وكل مــا تشــتهيه نفــس أ
الب
ً
ف
ن
المتشــدد لــم يــر أي ض�ر ي� كل مــا يجــري؛ حيــث إن بنيامـ يـ� وعدهــا
بالــزواج ،كان يـ تـرك لهــا الهدايــا ويأخــذ هــو أ
المــوال ،بــل وجعلهــا
تطلــب مــن بنيامـ ي ن
ـ� مر ًتبــا شــهريًّا ،وقــد فعلــت ولــم يبخــل هــو لقــاء
أن تمـض ي معــه النهــار ،أبــاح لــه والدهــا جســدها كمــا يحــب ،ولكنــه
ف
بج�وزاليــم
لــم ينــس التشــديد عليــه أال يــورط نفســه ي� عالقــة تلزمــه ي
ـورا فوتغرافيــة لهــا ،فيـ ن ز
ـرل بهمــا غضــب
طــوال العمــر ،وأال يلتقــط صـ ً
ث
الــرب وتحـ تـرق مشــاعر الصغـ يـرة وتهــدر براءتهــا أســفل أقــدام الــري
أ
ـ�.
المريـ ي
ج�وزاليــم بيدهــا قيــد مســتعبدها حــول رقبتهــا،
لطالمــا وضعــت ي
ف
�تز
خشــية فقــدان الرفاهيــة وأحــام الحريــة المخ لــة ي� ثــوب ســباحة
وزجاجــة نبيــذ فاخــرة والتقــاط صــورة عاريــة لهــا أســفل ف ـراش مــن
الــدوالرات.
كان كل ش�ء يحــدث تحــت ســمع ونظــر أورشــا ،لكنهــا أ
الم المكبلــة
ي
ئ
بقلــة الحيلــة والضعــف أمــام زوجهــا الســفاح ،كانــت تخـ بـى القهــر
بداخــل نفســها ،وتحمــل الخــزي والعــار ناحيــة ابنتهــا فلــم تكــن
ج�وزاليــم بعيــدة عمــا يــدور بنفــس
تشــعر بأمومتهــا ،لــم تكــن ي
أورشــا أو جاهلــة بمــا ف ي� قلــب أمهــا مــن الرفــض ،لكــن بريــق الذهــب
ف
ث
ج�وزاليــم
و� يــوم جلســت ي
ـرا عليهــا ،ي
ورائحــة النقــود كانــا أكــر تأثـ ي ً
أســفل أقــدام أورشــا ،ورفعــت رأســها نحوهــا قائلــة:
 أعلــم أنــك مقهــورة ومغلوبــة عــى أمــرك يــا أمــي  ...لكــن ،إن كانـأ� ســوى أ
ت
ن
باللــم ،إذن لمــا ال نقبــل إذا
ـى ثمـ ً
ـارا ولــن يـ ي
الرفـ فـض لــن يجـ ي
كان ي� القبــول نفــع ومصلحــة.
ج�وزاليم:
مسحت أورشا بيدها عىل شعر ي
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ن
ـارا ولــن
ـى ثمـ ً
 الحــق معـ أـك ،فلنحيــا بعارنــا مــدام الرفــض لــن يجـ يت
ـؤ� ســوى باللــم.
يـ ي
ضمــت ج�وزاليــم بقبضتهــا ت ـراب أ
الرض الجاثيــة فوقهــا ،وهــي
ي
مغمضــة عينيهــا بشــدة مانعــة دموعهــا مــن االنج ـراف ،وقالــت:
 لماذا خلقنا يهو ًدا يا أمي.ن
نعا� يا ابن�ت ي .
 من أجل أن يج�وزاليم فوق ي ن
ب� أيدي أورشا.
هنا فاضت دموع ي
ف
ين
بنيامــ� يــا أمــي ،لكــن هــذا ش
الــ�ء الفاســد ي� دمــي
 ن يإ� أكــرهي
يجعلـ نـى متعلقــة بــه ،يجعلـ ن
ـى ال أهتــم برؤيــة الدمــاء المنســابة مــن
ي
أســفل يبــاب الــرداب ،وال تلــك أ
الســلحة الكثــرة يؤرقـ نـى وجودهــا �ف
ي
ي
ي
أ
ن
نز
ش
ـ� مــع بنيامـ يـ� حــول قلعــة داود،
المــرل ،بالمــس بينمــا كنــت أمـ ي
صغــر فرمانــا بحجــر وهــرب ،لــم ي�ت كــه
عــر�
ي
مــر بجانبنــا طفــل ب ي
ن
ت
ن
ـا� ســكي ًنا وقــال يل:
بنيامـ يـ� وظــل يالحقــه حــى أمســك بــه ،ثــم أعطـ ي
ـت فعــل هــذا ،ثــم ألــح مــرة تلــو أخــرى ،فأمســكت
اذبحيــه .رفضـ ُ
ن
ـك� وقلــت لــه :ســأذبحه هنالــك بجانــب ســور القلعــة
بالطفــل وبالسـ ي
حـ تـى ي ـراق دمــه عــى حائطهــا ،وطلبــت منــه إغمــاض عينيــه حــىت
أفاجئــه ،جريــت بالطفــل لمســافة طويلــة ،ثــم طلبــت منــه الهــروب.
ن
ن
ين
أمســك� مــن
كثــرا ،ثــم
لبنيامــ� الــذي
بعدهــا رجعــت
عنفــى ي ً
ي
ي
ف
ن
ن
ت
وجــر� حــى وصلنــا ز
لم�لــه هنــاك ي� حديقتــه ،فتــح بــاب
ذراعــي
ي
أقــرب مــن الســلك الفاصــل بيــىن
جعلــى ت
ن
بحــرة التماســيح ثــم
ي
ي
ي
ن
ت
ـدد� إن لــم أفعــل
وبينهــم حــى الصــق وجهــي فــك أحدهمــا ،وهـ ي
ن
ســيقدم� طعامــا للتماســيح ،ن يإ� أبغضــه يــا أمــي أشــد
مــا يريــد
ي
ت
البغــض وأبغــض يهوديــ ي مــن أجلــه.
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ج�وزاليم ف ي� حضنها وهي تمسح دموعها بكفها:
أخذت أورشا ي
ش
�ء ســيم�ض ي يــا ابنـت ي  ،لــن يبــق حــال عــى حالــه ،اصمــدي
 كل يث
ـت منهــا بريئــة.
ـو� يديــك بالدمــاء إنمــا أنـ ِ
وإيـ ِ
ـاك أن تلـ ي
ف� عيــد الفصــح مــن عــام  1947خــرج بنيامـ ي ن
ـ� مــن المعبــد ممسـكًا
ي
ج�وزاليــم كمــن يســوق شــاة صغـ يـرة ،أوقفتــه طالبــة منــه أن
ـد
بيـ ي
ج�وزاليــم
معــا ،إن ذاكــرة ي
يســمح لهــا اليــوم باختيــار مــكان نزهتهمــا ً
القلبيــة مــا زالــت متعلقــة بالشــخص الــذي رأتــه لمــرة واحــدة ،وكأنهــا
العمــر كلــه مــا ســبق وعاشــت ومــا ســتعيش .قالــت لبنيامـ ي ن
ـ� إنهــا تود
لــو تذهــب لبســتان قـ بـر المســيح ،ثــم أردفــت قائلــة تحثــه الذهــاب
إىل هنــاك« :إن ف ي� البســتان فراشــات وأنــت تهــوى اصطيادهــا».
راقــت لــه الفكــرة ألن بهــا مــا تميــل لــه نفســه .وليــس ألن
الصغــرة وصندوقــه
ج�وزاليــم تــود ذلــك؛ لــذا أخــذ شــبكته
ي
ي
وج�وزاليــم وذهــب إىل البســتان.
الزجاجــي ي
كان بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم تتلفــت
ـ� يبحــث عــن الفراشــات بينمــا كانــت ي
باحثــة عنــه ،التقــط بولــس عيناهــا ،فــدار ف ي� مجرتهمــا القاحلــة يــزرع
النجــوم والكواكــب ويزينهــا أ
بالقمــار ،نمــت مجرتهــا ف ي� لحظــة خاطفة
حـ ي ن
ـ� انســحب نظرهــا تــاركًا العالــم كلــه؛ ليســكن عينيــه زلزلــت نظرتها
لــه أركانــه ،كبنــاء بــا أســاس هــو آ
الن ال يتذكــر مــن حياتــه ســوى
ج�وزاليــم أمامــه ولقطــات ســابقة
ذلــك المشــهد الــذي يــرى فيــه ي
لهــا ،تــدارك بولــس برسعــة ســقطة كاد سيســقطها ،واتجــه نحوهــا
آخــذً ا مــن بـ ي ن
ـررا الفراشــات قائـ ًـا:
ـ� يديهــا الصنــدوق محـ ً
 ال تُسجن الفراشات إنما خلقت لتتذوق طعم الحرية.ين
بنيامــ� وكاد أن يشــتبك معــه ،أدار بولــس ظهــره يق ِّلــم
نهــره
شــجرة كان يقلمهــا مــن قبــل ،أمســك بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم يجرهــا
ـ� بيــد ي
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خلفــه ،لكنهــا أبــت أن ترحــل هكــذا خاويــة مــن دون بولــس ،ســحبت
ـ� واتجهــت نحــو بولــس تزجــره هــي أ
يدهــا مــن قبضــة بنيامـ ي ن
الخــرى،
تعاتبــه ف� قــرارة نفســها ،ت
عبــوس
تســر مشــاعرها الحقيقيــة وراء
ٍ
ي
ن
مصطنــع بـ يـ� حاجبيهــا ،لــم تســتطع حجــب ابتســامة روحهــا ،كل
ذرة ف ي� نفســها كانــت ت�ت اقــص كمــا الفراشــات المحــررة ،وكان بولــس
صام ًتــا يقــف عــى حافــة ب ـركان يخـ شـى النظــر إليهــا فيســقط فيــه،
أعــاد بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم قائـ ًـا:
ـ� إمســاك قبضتــه عــى ي
 ما لك وراهب أبله يا حبيب�ت ي ؟أعادها بولس:
ج�وزاليم.
ارحل ،مالك وراهب أبله يا ي
 يج�وزاليــم ،قالهــا! إنــه مــا زال يذكــر اســمها ،كانــت تلــك اللفتــة
ي
ل�ت ضيهــا أن مــا ضــاع لقاؤهــا بــه ســدى.
مبكــرا ليــس كعادتهــا،
ج�وزاليــم
ف ي� اليــوم
التــال اســتيقظت ي
ً
ي
ذهبــت للبســتان حاملــة معهــا مــا كانــت تحيكــه أليــام مــن أجــل
بنيامـ ي ن
ـ� ،وأخــذت طالي ًتــا وطاقيــة معهــا ،وأخــذت تــردد الدعــوات يك
ـرا
تــرى بولــس وأال يخيــب أملهــا ،ذهبــت هنــاك ،لــم تبحــث عنــه كثـ ي ً
فقــد كان موجــو ًدا كأنــه كان ينتظرهــا ،تقدمــت نحــوه ف ي� آمــان وأعطتــه
الطاليــت والطاقيــة ،كان عــى بولــس أن يرفــض ،كيــف لراهــب أن
يقبــل زيًّــا يهوديًّــا ،وكان عليهــا أال تتعلــق بــه ولــو أنهمــا فعـ ًـا ذلــك
اللــم توارثتهــا أ
الخت ـرا عقــودا مــن أ
الجيــال.
ً
معــا هــي تســأل وبولــس يجيــب ،أرادت فتــح جميــع
جلســا يومهــا ً
خزائــن أرسارهمــا ،لــم تـ تـرك شــي ًئا للمفاجــأة أو الصدفــة ،علمــت أنــه
ت
ن
ـرا جـ ًّـدا للحــج ،قــال لهــا:
مــري أ� مــع والديــه حـ يـ� كان صغـ ي ً
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والــداي عــن الطريــق ف ي� ذات يــوم وانفــردا عــن الجمــع،
 تــاهَّ
تجمــع حولهمــا مجموعــة مــن قطــاع الطــرق ســلبوهما أموالهمــا وكل
مــا كان معهمــا ،حــاول ب يأ� مقاومتهمــا فطعنــوه ،وإمعاننــا ف ي� طمــس
ن
ـو� بجانبهمــا،
كل الدالئــل المشـ يـرة لهــم قتلــوا أمــي أيضــا ثــم تركـ ي
يقــال إن مــن فعــل ذلــك هــم مجموعــة مــن اليهــود المهاجريــن
أ
الوائــل الذيــن ت
الغــر ،مــر
اســرزقوا عــى الرسقــة ونهــب حقــوق ي
ت
ـد� ســوى ورقــة،
أحــد النســاك بالمــكان لــم يجــد مــع والــدي أو والـ ي
مــا زلــت أحتفــظ بهــا كانــت ،معلقــة برقبـت ي ف ي� حجــاب ،فيهــا اســمي
بالكامــل وعنـ ن ف
ن
ـى الناســك وذهــب ب ي� للكنيســة
ي
ـوا� ي� مــر ،أخفاهــا عـ ي
حـ تـى كـ بـرت واشــتد ســاعدي ،أعطـ ن
ـ
نس
ـات
ـ
إثب
ـة
ـ
ورق
ـك
ـ
الناس
ـا�
ـى،
ي
بي
ف
ن
اضيــا بالبقــاء ي� أرض النقــاء.
ـ� ر ً
ـى رفضــت البحــث عــن بقيــة أهـ ي
لكـ ي
ج�وزاليــم لــه حكايتهــا مــع بنيامـ ي ن
ـ� لكــن بولــس لــم يعقب
قصــت ي
فاســتحثته قائلة:
ف
ن
ن
ن
ـرر�
 يإ� أفكــر جديًّــا ي� تــرك بنيامـ يـ� ،إذا وجــدت فقــط مــن يحـ يمنــه.
ج�وزاليــم أن يعدهــا بــأن
صمــت بولــس ولــم يجــب ،وودت ي
ت
ـرا حــى غربــت الشــمس عنهمــا،
ـرا كثـ ي ً
يكــون هــو محررهــا ،تحدثَّــا كثـ ي ً
ثــم تركتــه واعــدة إيــاه بلقــاء قريــب.
عنــد أول الحــي كان يجلــس بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم بعــد
ـ� م�ت ًقبــا رجــوع ي
ف
شــر ،هجــم عليهــا ي ن
حــ� رأى خيالهــا يلــوح
أن بحــث عنهــا ي� كل ب
أمامــه مــن بعيــد ،انقــض عليهــا ماس ـكًا طرفهــا:
ن
إذ� ،إننــا عــى أعتــاب حــرب
 ألــم أقــل لــك إيـ ِـاك أن تخرجــي دون ي
قــد تنشــب ف ي� أي لحظــة.
ج�وزاليم لخطوات عنه خائفة وهي تقول:
ابتعدت ي
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 ليس عليك ل إذن ي نبنيام� من اليوم.
ي
ت
ت
ســمع بنيامـ ي ن
ـ� كلماتهــا ،ثــم لــم يــرك لهــا فرصــة حــى أن تاخــذ
أنفاســها فانهــال عــى جســدها الضئيــل ض�بًــا ناع ًتــا إياهــا بأبشــع
الصفــات:
 أيتهــا العاهــرة المسـ تـرزقة عــى جســدها ،الســارقة الكاذبــة ،أنــتلســت ســوى جاريــة حقـ يـرة باعهــا والدهــا بمرتــب شــهري.
ثــم أطاحهــا أرضــا ،ورفســها بأرجلــه ثــم مســك بذراعهــا يســحلها
وهــي داميــة عــى أ
الرض ت
حــى وصــل بهــا ن ز
لمــرل ديفيــد ،وهنــاك
تركهــا أمــام بــاب ن ز
المــرل ،كان النــاس ف ي� الحــي شــهو ًدا عــى مــا
ين
أحــدا منهــم لــم يجــرؤ عــى
فعلــه
بج�وزاليــم ،لكــن ً
بنيامــ� ي
ن
ـ� ثــري ،يملــك والــده ش�كــة
إيقــاف بنيامـ يـ� ،كيــف لهــم ردع أمريـ ي
بالضافــة إىل أنــه يمتلــك أكـ بـر مســاحة أرض اشـ تـراها
مقــاوالت كـ بـرى إ
بفوائــد القــروض الـت أعطاهــا للفلسـ ي ن
ـطيني� مقابــل رهــن أراضيهــم،
ي
احتضنــت أورشــا ابنتهــا بينمــا جلــس ديفيــد مرتديًــا تيفلونــه يتعبــد،
غـ يـر مبــال بحــال ابنتــه الملقــاة أمامــه يبــكُّ منهــا الــدم بينمــا فزعــت
أ
الم نحــو ابنتهــا ،وهــي تحــث ديفيــد عــى نجــدة ابنتــه.
 لعنــك هللا يــا ديفيــد بمــا فعلتــه ف ي� ابنـت ي  ،انهــض يــا رجــل لـ تـرىمــا فعلــه بنيامـ ي ن
بج�وزاليــم.
ـ� ي
ج�وزاليم بنظرة خاطفة وقال:
رمق ديفيد ي
 أنــا أعــرف بنيامـ ي نج�وزاليــم ،إنــه لــم يتجـرأ عــى
ـ� ،وكــم يحــب ي
هــذا إال ألنهــا أخطــأت ،ومــن يخطــئ يســتحق العقــاب.
 قاس القلب.ف
ف
قالتهــا أورشــا ي� حنــق ،ثــم لــم تجــادل ديفيــد ش
و�عــت ي� أخــذ
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ابنتهــا بـ ي ن
ـ� ذراعيهــا.
ي ت
ت
يز
ش
وســرول،
 ال عليــك يــا�ء ســيمر يــا حبيبــ ي
صغــر ي� كل ي
طيــا مــن النســيان.
وســيصبح عــن قريــب ًّ
ج�وزاليم:
وبصوت منتحب قالت ي
 إنه يمر نحو أالسوأ يا أمي.
ج�وزاليــم قــادرة عــى احتمــال حـ تـى حضــن أمهــا مــن
لــم تكــن ي
آ
فــرط قســوة الالم.
رويدا يا أمي إن جسدي ال يحتمل.
رويدا ً
 ًج�وزاليــم قــادرة عــى خلــع مالبســها ،فقصتها أورشــا من
لــم تكــن ي
ف
عــى جســدها وهــي واقفة لم يكــن ي� اســتطاعتها النــوم أو الجلوس،
أمــا أورشــا أ
الم المتصــدع قلبهــا تجــاه وحيدتهــا المســتضعفة بقهــر
ً
ســبيل لتخفيــف آالم ابنتهــا ســوى
رجــل فاقــد الرحمــة لــم تجــد
أ
ج�وزاليــم واقفــة ،وقــد خدرهــا اللــم عــى
المواســاة .ليلــة أمضتهــا ي
أن تحــس بــأي وجــع.
ف
ج�وزاليــم بالــكاد قــادرة عــى االســتناد عــى
ي� الصبــاح كانــت ي
جانبهــا ،جلبــت لهــا والدتهــا خلطــة دهنــت بهــا جســدها تــداوي
جروحهــا وكدماتهــا ،كانــت يــد أ
ين
وبأنــ�
الم ثقيلــة عــى الجــروح
ج�وزاليــم:
ضعيــف قالــت ي
ـرك الجــروح،
 أمــي ال أســتطيع تحمــل حـ تـى دهــان جروحــي ،اتـ ِت
ن
ـو�.
ـعد� الحــظ بعــد ذلــك بمـ ي
فلربمــا تلتهــب وتتقيــح ،ثــم ليسـ ي
أبعــدت أورشــا قطعــة القطــن الـت ي كانــت تمســح بهــا جســد ابنتهــا
ف
النــاء ،ثــم وضعــت يدهــا فــوق وجههــا قائلــة:
واضعــة إياهــا ي� إ
ـ� البنيتـ ي ن
ج�وزاليــم العينـ ي ن
ـ�
ـت عنهــا يــا ي
 أمــي كانــت يمانيــة ورثـ ِ55

ـعت� ،وجـ ت
الواسـ ي ن
ـذت منــه كثافة الشــعر وطوله،
ـد� عراقيــة بابليــة أخـ ِ
ي
أ� مــن ســكان القــدس مــن اليهــود أ
الصليـ ي ن
ـ� قبــل أن تكــون مــأوى
بي
ن
ن
ـا� أمــه
المشـ ي
ـتت� ،ومنــه أخـ ِ
ـذت حســن أالبنيــان والقامــة ،والــدك ألمـ ي
يونانيــة ،أخــذت منــه الشــعر الشــقر الحريــري ،ومــن أمــه الفــم
والذقــن الغريقيــة ،وتلــك الثغــرة أســفل الفــم ،ألمــا أ
النــف فهــو
إ
أ
ت
ت
ـ�
آشــوري؛ لن إحــدى
جداتــك ال ـ ي كانــت إيرانيــة ،ثــم يـ ي
ـأ� أمريـ ي
أ
مجهــول الهويــة لقيــط الصــل يؤذيــك ويســتعبدك ،اه يــا ابنـت ي مــن
قهــر مــا بعــده قهــر.
ج�وزاليم وهي تقول:
اتسعت عينا ي
ن
ج�وزاليم مرصي يا أمي.
سيحرر� مرصي ،سيحرر ي
ي
غــر
ج�وزاليــم عــى عالقــة بشــخص ي
علمــت حينهــا أورشــا أن ي
ين
بنيامــ�.
ـ� مــن بـ ي ن
ـ� إلخـراج بنيامـ ي ن
لج�وزاليــم كفيلـ ي ن
ـ�
كانــا يومــان بالنســبة ي
جنباتهــا ،لــم ت
تــرك ف ي� قلبهــا شــي ًئا معلقًــا بــه ،كان كقيــح ممتــ�ئ
بالصديــد يســمم جســدها ،جمعــت هدايــاه كلهــا وذهبــت ن ز
لم�لــه،
مــرل قابــع ف� منطقــة بعيدةعــن حــارة مونتفيــوري ،ن ز
نز
مــرل فخــم
ي
يحوطــه ســياج عظيــم مرتفــع أمــام بوابتــه ،يقــف ح ـراس كجيــش
منظــم حاملـ ي ن
لج�وزاليــم ،لــم
ـ� أســلحة غريبــة وحديثــة بالنســبة ي
ـ� أن تــزور ن ز
يكــن ليســمح لهــا بنيامـ ي ن
م�لــه بــا إذن منــه ،كان الحـراس
يعرفونهــا فيمــا بينهــم بلقــب حظيــة الســيد المدلــل.
قالــت للحـراس إنهــا عــى موعــد مــع الســيد بنيامـ ي ن
ـ� ،ففتحــوا لهــا
أ
البــواب مرحبـ ي ن
ج�وزاليــم حيــث الممــر الطويــل الفاصــل
ـ� ،مشــت ي
ن
ـى الحديقــة الشاســعة وهــي حديقــة بشــعة يخــال لــك أنهــا
بـ يـ� جانـ ب ي
العصافــر والطيــور
جميلــة مســالمة بينمــا هــي موحشــة مقفــرة،
ي
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مســجونة داخــل أســوار ،بهــا بيــوت للزواحــف والثعابـ ي ن
وبح�تهــا
ـ� ،ي
مليئــة بالتماســيح.
بنيامــ� ت
ين
للبحــرة
فــأ� بهــا
ج�وزاليــم أنــه يــوم أغضبــت
ي
تذكــر ي
ن
يفصــل بينهــا وبـ يـ� تمســاح ضخــم أســاك ســور البحـ يـرة ،هددهــا
بأنــه ســيطعمها لهــذا التمســاح إن أغضبتــه مــرة ثانيــة ،أمــا اليــوم
فــا ترهبهــا.
وقفــت أمــام ن ز
المــرل الضخــم الــذي يشــبه منــازل الرعــب ف ي�
القصــص الخرافيــة ،ن ز
مــرل أبيــض الواجهــة أســود داخلــه ،ففتــح
أ
لهــا الخــدم يهــود عــرب مــن كافــة البلــدان ،اليهــود الجانــب كانــوا
قادريــن ماديًّــا أكـ ثـر مــن أمثالهــم مــن العــرب الذيــن وجــدوا أن مـ ن ز
ـرل
ج�وزاليــم لبنيامـ ي ن
بنيامـ ي ن
ـ� ،وبعــد وقــت كبـ يـر
ـ� عائــن ،طــال انتظــار ي
جــاء يقابلهــا بـ بـرود متعلـ ًـا بانشــغاله ،فأعطتــه هدايــاه قائلــة:
 هاذي هداياك أش�ت ي بها حري�ت ي .حاول ي ن
بنيام� استمالتها.
ج�وزاليم ...
 حبيب�ت ي ي يجدر بك القول جاري�ت ي .أمســك بنيامـ ي ن
ـ� بذراعهــا بقــوة وشــدها إليــه بعنــف ،ثــم قبلهــا عىل
ج�وزاليــم إال أن أخرجــت مــن جيبهــا
غـ يـر رغبــة منهــا ،ومــا كان مــن ي
بنيامــ�ن
ين
جرحــا بطــول كتفــه ناحيــة القلــب ،هــال
ي
ســك� فجرحتــه ً
منظــر دمائــه ،فوقــف ثاب ًتــا تســيل منــه الدمــاء ،مذهـ ً
ـول مــن رد فعــل
ج�وزاليــم الـت ي تركتــه بــا عــودة.
ي
جالســا
ذهبــت بعدهــا ي
ج�وزاليــم لبســتان بق� المســيح ،كان بولس ً
ً
ج�وزاليــم أســفل قدميــه تعبــة
متأمــا
كعادتــه
متعبــدا ،جلســت ي
ً
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مرهقــة ،وضعــت يديهــا بـ ي ن
ـ� يديــه قائلــة« :يمكنــك رؤيــة سالســل
القهــر المكبلــة بهــا حــرر قيــدي يــا بولــس» ،فطلــب منهــا الرحيــل
ج�وزاليــم حيــث أهلــك وديانتــك» .أعــادت
ـ� يــا ي
قائـ ًـا لهــا« :ارحـ ي
�ت
عليــه طلبهــا باكيــة م جيــة« :حــرر قيــدي يــا بولــس ،حــرر قيــدي»،
ف
و�
طالبــا منهــا الرحيــل ،أعــادت ســؤالها مــرات ي
لكنــه أرص ً
كثــرة ،ي
كل مــرة كان يطلــب منهــا الرحيــل  ...رحلــت عنــه مخذولــة مطعــون
فؤادهــا ألــف طعنــة ،يوجعهــا الخــذالن ،توجعهــا القســوة ،يوجعهــا
ـ� لجســدها ،ال لــن ترجــع لبنيامـ ي ن
ج ـراح ض�بــات بنيامـ ي ن
ـ� وال لبولــس
ف
حيــا
كان هــذا قرارهــا ،بولــس الــذي ي� الحقيقــة كان قــد دفــن قلبــه ًّ
بحبهــا ،ليحـ تـرق قلبــه وال تــؤذى هــي.
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-7كان هــذا ف� بدايــة عــام  ،1947وكانــت الحــرب أ
الهليــة عىل أشــدها،
ي
ـطيني� أ
الصليـ ي ن
ـ� لجماعــة يهوديــة لمحاربــة الفلسـ ي ن
انضــم بنيامـ ي ن
ـ�،
وجعــل ديفيــد مــن رسداب ن ز
ومقــرا
المــرل مخــزن ســاح وقنابــل
ً
لالجتماعــات ،كان الغــرب يـ بـرم االتفاقيــات ويعطــي الوعــود لليهــود
بــا رادع ،أو مبــال مــن العــرب مــع تمويــات أمريكيــة ماليــة وحربيــة
لليهــود.
تمامــا مــن كل جروحهــا ،لكــن روحهــا
أمــا ي
ج�وزاليــم فقــد تعافــت ً
ف
غــر قــادرة عــى االستشــفاء منــه ،ي� هــذا
ظلــت ببولــس متعلقــة ي
ن
ج�وزاليــم عبــارات
اليــوم تأ� والدهــا ومعــه
بنيامــ� ،ســمعت ي
ي
ال�ت حيــب والثنــاء فاحتمــت بحجرتهــا ،بينمــا انتحــى ديفيــد بأورشــا
ج�وزاليــم صــوت والدتهــا تــرخ وتتشــاجر بشــكل
جانبــا ،ســمعت ي
ً
لــم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل مــع والدهــا ،لكنهــا لــم تســتوضح
المغــزى ســوى أن أ
المــر كان يخصهــا فجــأه صمــت شــجارهما.
ج�وزاليــم بـ ًّـدا مــن االســتيقاظ ف� جــو يلوثــه بنيامـ ي ن
ـ�
لــم تجــد ي
ي
ف
ن
بــ� النــوم
و� مرحلــة الغفــوة مــا ي
بأنفاســه فــأوت لفراشــها ،ي
واليقظــة ،إذا ببنيامـ ي ن
ـ� يقــف بجانبهــا ،هــي تحلــم صدقــت أنــه حلــم
وأغلقــت عينيهــا مــرة أخــرى كان الكابــوس أ
الســوأ ف ي� حياتهــا ،أغمضــت
ـاك يــا
ي
ج�وزاليــم أعينهــا وهــي تــردد بداخــل نفســها« :ال تفتحــي عينـ ِ
أ
ج�وزاليــم ،ال تفتحيهــا ،إنــه كابــوس ال تفتحيهــا» اختلــط عليهــا المــر
ي
وكأن الواقــع هــو الكابــس الــذي أرادت الهــروب منــه.
ج�وزاليــم بـ شـ�ء ســاخن يطبــع عــى وجههــا حـ ي ن
ـ� لثــم
شــعرت ي
ي
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بنيامـ ي ن
ـ� وجنتيهــا ،لــم تكــن تلــك يديــه الـت ي كانــت تمر فوق جســدها،
ج�وزاليــم أباحــت
إنمــا نصــل ســيف حــاد يمــزق أوصالهــا ،رغــم أن ي
لبنيامـ ي ن
تمامــا التفريــط ف ي� عذريتهــا ،ظانــة
ـ� جســدها إال أنهــا رفضــت ً
بنيامــ� يفكــر جديًّــا ف� الــزواج بهــا ت
ين
حــى ينالهــا
أن ذلــك ســيجعل
ي
كليــا ،أمــا بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم هــو مســألة
ـ� فقــد وجــد أن النيــل مــن ي
ًّ
وقــت ليــس أكـ ثـر مــا دامــت خاضعــة ،لكــن حـ ي ن
ـ� رأى منهــا التمــرد
وجــد أن هــذا أ
المــر قــد أصبــح مسـ ً
ـتحيل ،وأنــه ال طريقــة لالســتحواذ
ج�وزاليــم ســوى اغتصابهــا ،ومــن ثــم تصبــح رهــن إشــارته.
عــى ي
ج�وزاليــم أعينهــا محاولــة
ولمــا بــدأ يخلــع عنهــا ثوبهــا فتحــت ي
الفــات لكنــه كان قــد تمكــن منهــا ،رصخــت رصخــة واحــدة ضاعــت
إ
ف
النهــاء عليهــا،
ف ي� المــدى ،وبرسعــة كتــم فمهــا بيــده
مســتمرا ي� إ
ً
ين
اللعــ� ،كيــف حــدث ذلــك؟ وكيــف لــم يســمع رصخــة
اغتصبهــا
اســتنجادها الوحيــدة أحــد؟ وكيــف تركــت لــه نفســها؟ فريســة
مذبوحــة ومطهيــة بالطريقــة الـت ي يفضلهــا ،وبالشــكل الــذي يريــده،
فقــد قدمهــا لــه ديفيــد وجبــة رئيســية بــا مقبــات ،مقدمــة لوحــش
بـ شـري ليــأكل ف ي� نهــم وهــو جوعــان ،الحقيقــة أن والدهــا هــو مــن
ســمح لــه بالتهامهــا والقضــاء عليهــا ،بعــد أن قيــد أورشــا خو ًفــا مــن
أن تنفــر لنجــدة ابنتهــا.
ج�وزاليــم مــن كابــوس ال يقظــة منــه ،خرجــت عاريــة مــن
أفاقــت ي
إنســانيته ،مســلوبة مــن حريتهــا تمـ شـ� شــبه مغيبــة ،رآهــا بنيامـ يـ�ن
ي
ت
فأخــذ اثنـ ي ن
ـ� مــن حراســه وتتبعــوا طريقهــا ،حــى وصلــت للبســتان،
لــم تجــد بولــس وقتهــا لكنهــا كانــت مصممــة عــى لقائــه ،مصممــة
عــى منحــه نفســها وعمرهــا آ
ال ت ي� كلــه بــا مقابــل ســوى الحريــة،
جلســت ف� نفــس مجلــس بولــس تنتظــره وكان بنيامـ ي ن
ـ� يراقبهــا.
ي
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ج�وزاليــم أو تلتفــت حولهــا كتمثــال
ســاعتان لــم تتحــرك فيهمــا ي
بـ شـري ن ز
روحــه كانــت تجلــس .أقبــل بولــس نحوهــا عــى عجــل
م�وعــة ُ
حـ ي ن
ـ� رآهــا واقـ تـرب بمحاذاتهــا بادرتــه القــول« :وهــا أنــا قــد أُذيــت،
جاثيــا بـ ي ن
ـ� يديهــا ،وقــد رآى ف ي�
مــا أنــت فاعــل بولــس؟» ركــع بولــس ً
نــرة صوتهــا ومــن آ
الثــار عــى جســدها وثوبهــا مــا حــل بهــا.
ب
ف� تلــك اللحظــة حســم بنيامـ ي ن
ـ� أمرهمــا ،ض�ب بولــس فــوق رأســه
ي
ن
ج�وزاليــم ،أخذهمــا االثنـ يـ� حيــث
ض�بــة أفقدتــه الوعــي ،وكتــف ي
نز
مــرل ديفيــد ،ووضعهمــا أمامــه ً
لج�وزاليــم:
يشــر ي
قائــا وهــو ي
«خائنــة تنقــل أ
الخبــار لهــذا القــس ضددنــا» ،هنــا جائــت الفرصــة
لديفيــد لالنتقــام ،هتلــر وقــع ف ي� يــده ،الفلســطينيون وكل العــرب
وقعــوا تحــت رحمتــه ،هــا هــي فرصــة االنتقــام ســانحة ،تجمعــت
أ
الحقــاد وتكــورت بداخلــه ناسـ ًـيا أن تلــك ال ـت ي أســفل قدميــه ابنتــه،
أســقط أ
الحقــاد كلهــا عــى بولــس الــذي حكــم عليــه بالصلــب ســاعة
وج�وزاليــم الــت ي بعــد مشــاهدتها لعمليــة
غســق اليــوم
التــال ،ي
ي
ف
ن
الصلــب ســتكون مــن نصيــب بنيامـ يـ� هــو حــر ي� غنيمتــه يفعــل بهــا
مــا يشــاء.
ف
ك َّتفــا االثنـ ي ن
ـ� ،وأزيــح بهمــا ي� الــرداب ،كتمــت أورشــا مــا بداخلهــا،
فلــو أبــدت ولــو دمعــة أو إيمــاءة رفض لــزج بها هــي أ
الخــر ى معهما،
ُ
ج�وزاليــم إلحساســه
لــم يكــن بولــس
قــادرا عــى مواجهــة عينــا ي
ً
بالخــذالن تجاههــا ،وكانــت هــي كمــا هــو لشــعورها بالذنــب تجاهــه
لمــا ورطتــه فيــه.
مظلمــا إال مــن بصيــص ضــوء خافــت لفتيــل رساج
كان الــرداب ً
ج�وزاليــم وبولــس مــن الناحيــة
صغـ يـر ،علــق عــى الحائــط متوسـ ًطا ي
المقابلــة لهمــا ،أســلحة متنوعــة م�ت اصــة بجانــب حوائطــه بالطــول
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والعــرض ،وقــد نفــذ مــن أرض البــدروم رائحــة مســك دمــاء الشــهداء
غــر محــدد
الموتوريــن عــى يــد ديفيــد وأعوانــه ،كان الــرداب ي
فســيحا ،لــم يكــن
بهــوا
ً
المعالــم أو مقســم ،ويبــدو كمــا لــوكان ً
أ
ج�وزاليــم دخولــه ،ولــم يكــن لواحــدة منهــن
يســمح لورشــا أو ي
الرغبــة لدخولــه لبشــاعة مــا يحــدث فيــه ،عنــد آخــر الــرداب كان
هنــاك حفــرة عميقــة بدايــة لنفــق طويــل يصــل لمنطقــة المقدســات
داخــل أســوار القــدس.
أورشــا أ
الم الــت ي انتهكــت ابنتهــا أمــام عينهــا ولــم تســتطع أن
تتفــوه بشــطر كلمــة ،احتقــرت نفســها الضعيفــة أمــام ســطوة
ديفيــد ،ال حــول لهــا وال قــوة ،أثقــال القهــر ازدادت ،تقــوس بهــا
عمرهــا ،لــم تعــد أورشــا قــادرة عــى تحمــل هــوان مــا كانــت تعيــش
ج�وزاليــم ،كانــت تلــك هــي
فيــه ،ســيضيع قلبهــا بــا رجعــة ســتفقد ي
الليلــة الفاصلــة ،هــي مقابــل ابنتهــا ،آخــر فرصــة أمامهــا المــوت
أم المــوت؟ ف ي� كل الحــاالت المــوت هــو المحتــوم ،فلتمــت راضيــة
غـ يـر نادمــة ،أعــدت أورشــا العشــاء مضيفــة لــه جرعــات منومــة ،كان
ـ� ف� إحــدى حجـرات المـ ن ز
ن
ـرل يلعبــان الـ نـرد
ديفيــد يجلــس مــع بنيامـ ي ي
ف
بــكل بــرود ،ينتظـران إتمــام مســاعدي بنيامـ ي ن
ـ� لبنــاء الصليــب ي� أحــد
أركان الــرداب ،وضعــت أورشــا الطعــام أمامهمــا ونزلــت بصنيــة
ين
للباقــ� ،وبعدمــا اطمئنــت أن الجميــع راح ف ي� ســباته نزلــت
أخــرى
أ
للقبــو ،كان الصليــب
ممــدا عــى الرض ،هالهــا المنظــر
الخشــى ً
بي
وهــي تتخيــل بولــس معل ًقــا عليــه ،همهمــت بداخــل نفســها وســارت
ج�وزاليــم وبولــس:
بخطــى حثيثــة تجــاه ي
 «إن من يذبح شاة ال يريها سكينة يال بشاعة قسوتهم».وج�وزاليم،
قالــت أورشــا بصــوت هامس ،ثــم فكت قيــدي بولــس ي
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حضنــت أورشــا ابنتهــا كمــا لــو أنهــا آخــر مــرة تلقاهــا فيهــا ،فللفـراق
رائحــة ممـ ي ز
ـرة للمفطــورة قلوبهــم عنــد الرحيــل ،أعطــت أورشــا لفافــة
أ
التــوراة خمســة أســفار ،شــهادة التوحيــد ومبــادئ الخــاق البنتهــا
ف
ـى مصــدف كان مل ـكًا لمردخــاي
بعــد أن وضعتهــم ي� صنــدوق خشـ ب ي
أهــداه لــه صديقــه عبدالرحمــن والــذي أح ـرض ه معــه مــن الحجــاز
ين
االثنــ� الصنــدوق
بعــد عودتــه مــن الحــج .ثــم ســلمت أورشــا
وج�وزاليـ�م لبولـ�س:
ي
أ
ن
ـد� أن تكــون عــى قــدر تحمــل المانــة ،إن كنــت ال
 بولــس ،عـ يتســتطيع اتركهــا.
ج�وزاليــم الــت ي بادلتــه بنظــرات ترجــي ،ثــم
نظــر بولــس نحــو ي
أمســكت بمعصــم يــده ضاغطــة عليــه وقالــت:
ن
ـرر� يــا بولــس ،وســتالحقك
 لــن أســامحك مــا حييــت إن لــم تحـ يلعنــة خذالنــك يل طــوال عمــرك.
أ
ف
و� تحدي قال:
أخذ بولس من يدها لفافات السفار ي
ج�وزاليم معي لن أتركك ما دام ف ي� عمري لحظة.
 هيا يا يأشارت عليهما أورشا أن يتخذا النفق.
 أذا مــا قــدر لكمــا الوصــول بســام إىل القــدس ابحثــا عــن الشــيخن
ـا� فقــد كان صدي ًقــا لجــدك مردخــاي
المجاهــد عبــد الرحمــن النيشـ ي
هــو رجــل صالــح ولــن يــأل جهـ ًـدا ف ي� مســاعدتكما.
كان النفــق ضي ًقــا يتســع عرضــه لفــرد واحــد يعـ بـره حبـ ًـوا عــى يديــه
ورجليــه ،ولــم يكــن أي منهمــا يعــرف ألي مــكان ينتهــي النفــق .توقــف
بولــس سـ ً
ج�وزاليــم:
ـائل ي
 ماذا لو كان النفق ينتهي بالمعبد.63

 ال يمكــن أن تكــون تلــك نهايتــه ،لمــاذا يصنــع ب يأ� ورفقائــه نف ًقــا إىلالمعبــد ف� حـ ي ن
ـ� أنــه مــن الممكــن أن يمــروا بســام إليــه مــن الشــوارع
ي
الرئيســية والطــرق العامة.
وج�وزاليــم ف ي� سـ يـرهما حـ تـى وصـ َـا لصخــرة ضخمــة
اســتمر بولــس ي
لج�وزاليــم مصبــاح الغــاز
أغلــق بهــا منفــذ النفــق ،أعطــى بولــس ي
الصغــر ،وراح يضغــط بيديــه عــى الصخــرة ،كان شــكل الصخــرة
ي
يــدل عــى أنهــا وضعــت مــن خــارج النفــق ،حــاول بولــس زحزحتهــا
لكــن بــا أي جــدوى.
***
التونــ� عائديــن
كان الصديقــان ناجــي مصطفــى وعبــد القــادر
ي
مــن اجتمــاع تكويــن أول جماعــات الجهــاد ضــد إرهــاب اليهــود،
ن ق
ـا� الفصائــل باســم (جماعــة الجهــاد
وكانــت الجماعــة معروفــة بـ يـ� بـ ي
الرهــاب،
المقــدس) ،وهــي جماعــة أصيلــة تدعــو للســام ومحاربــة إ
�تز
توقــف ناجــي مصطفــى وعبــد القــادر أمــام الصخــرة الم حزحــة
يهمــا برفعهــا ف ي� حــذر.
ـوان قبــل أن َّ
يتأمالنهــا لثـ ٍ
ســقطت أضــواء مصابيــح ناجــي وعبــد القــادر عــى وجهــي بولــس
وج�وزاليــم ،فصــوب آ
الخــران مسدســاتهما نحوهمــا عاجلهمــا
ي
بولــس:
 يا أخي إنما نحن هاربان أعزالن ،ونسألكما السالم.مريبــا بالنســبة لناجــي وعبــد القــادر اللذيــن أمســكا
كان الوضــع ً
بهمــا يســاعدانهما عــى الخــروج ،وقــف ناجــي قبالتهمــا مصوبًــا
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المســدس ،وراح عبدالقــادر ينظــر لداخــل النفــق ولكــن حـ ي ن
ـ� هــم
لدخولــه حــذره بولــس:
دباب� ،ال تدخله.
 احذر يا أخي إنما هو عش ي إىل أين يتجه؟ نزلم�ل ف ي� حي مونتفيوري.
نظر عبد القادر لناجي وهو يقول له:
 إنهما بالتأكيد يهو ًدا متآمرين.رد بولــس :أنــا راهــب مســيحي ،وكان مــن المفـ تـرض إعدامــي غـ ًـدا،
ج�وزاليــم ،يهوديــة لكنهــا مســالمة ال تقلقــان منهــا
وهــذه خطيبـت ي ي
أمهــا عربيــة خالصــة.
ج�وزاليــم ،ثــم
فتــش عبــد القــادر وناجــي بولــس ،ولــم يمسســا ي
ن
أخذوهمــا ن ز
الحســي� ،وهــو واحــد مــن
لمــرل الشــيخ عبــد القــادر
ي
زعمــاء المقاومــة الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم مهمــة تحرير فلسـ ي ن
ـط�،
ف� ن ز
ج�وزاليــم
وج�وزاليــم ،ثــم أنهــت ي
م�لــه روى بولــس قصتــه هــو ي
ي
حديثهــا بمــا طلبــت منهمــا أورشــا:
ـال بالشــيخ المجاهــد عبدالرحمــن
 إن يل ًطلبــا منكــم ،وهــو إيصـ ي
ن
ـا�.
النيشـ ي
قال عبد القادر :ومن أين لك معرفة الشيخ عبدالرحمن؟
 والـ تـد� اســمها أورشــا ،وهــي ابنــة مردخــاي المزراحــي ،وهــو رجــل
ي
يهــودي كان يعمــل ســاقيا ف� أ
الماكــن المقدســة ف ي� القــدس ،وكان
ً ي
ن
ـا� صديقــه.
عبدالرحمــن النيشـ ي
طلــب عبــد القــادر مــن أحــد الشــباب أن يذهــب لمـ ن ز
ـرل الشــيخ
ج�وزاليــم مــن
عبدالرحمــن إ
والتيــان بــه للوقــوف عــى صــدق روايــة ي
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كذبهــا ،لكــن ناجــي اســتوقفه.
 لن�ت يــث قليـ ًـا يــا رجــال ،هــذان الغريبــان قــد أتيــا مــن نفــق يصللحــي اليهــود ،النفــق ذاتــه أول عالمــات الشــك ف ي� صدقهمــا ،ثــم إن
يهوديــة الفتــاة أال تشــتمون منهــا الغــدر؟ أال تعطيكــم انطبا ًعــا بــأن
مــا نحــن فيــه ليــس إال مؤامــرة؟
علت أ
الصوات ...
 نعم. عندك حق. لنتخذ رد فعل صارم تجاه تلك المؤامرة.ج�وزاليم.
قاطعتهم ي
 عــى مهلكــم يــا رجــال فلسـ ي نـط� ،إن يهوديـت ي ال تثبــت صهيونـت ي ،
رض
ـكارا صهيونية بداخلــه ،ن يإ� ال
وليــس بالـ ورة أن يحمــل كل يهــودي أفـ ً
أمانــع مطل ًقــا ف� العيــش جميعــا عــى نفــس أ
الرض ،وأن نتحــرر مــن
ً
ي
بريطانيــا ،وأن توقــف حـ تـى الهج ـرات اليهوديــة ،إننــا لــم نكــذب �ف
ي
ش
�ء ،وأنــا مصممــة عــى مقابلــة الشــيخ عبدالرحمــن.
ي
التونس:
رد ناجي
ي
 تتكلمـ ي نـ� بثقــة وبمنطــق معقــول ،الفجــر عــى أذان ،ننتظــر حـ تـى
خــروج الشــيخ عبدالرحمــن للصــاة ،ونطلــب منــه المجــيء ال داعــي
إلقــاق منــام الرجــل.
ف
ئ
نز
ـا� ،بينمــا ظــل بولــس
انتظــرت ي
ج�وزاليــم ي� شــطر المــرل النسـ ي
ش
طعامــا و�ابًــا ،وأكرموهــم
مــع رجــال المقاومــة الذيــن أعــدوا لهــم
ً
بطيــب وفضــل أخــاق المسـ ي ن
ـلم�.
بعــد صــاة الفجــر ح ـرض الشــيخ عبدالرحمــن ،وقــد أصبــح رجـ ًـا
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طاع ًنــا ف ي� الســن يتـ ئ
ـ� عــى عــكازه ،قــال أحــد الرجــال:
ج�وزاليــم تقــول إنهــا حفيــدة صديقــك مردخــاي ،مــا رأيــك ف ي�
 يحديثهــا شــيخنا؟
ً
ج�وزاليم ثم قال:
نظر الشيخ
مطول إىل ي
 إنهــا بالفعــل حفيدتــه ،وبصــورة ال قيــر� إليهــا الشــك ،ن يإ� أرى
أن أصولهــا العربيــة لغالبــة ،لقــد عـ ش
ـا� ُت جدهــا مردخــاي ســنوات
تعابــر وجهــه ،إذا مــا فــرح أو حــزن أو
طــوال أتذكــر كيــف تكــون
ي
غضــب ،كيــف تكــون نظرتــه المضــادة تجــاه كل مــا يخيفــه ويفزعــه،
وهــا هــي تلــك النظــرة تتمثــل أمامــي ،إن هــذه الفتــاة خائفــة ومزعورة
قــول يل يــا
تجــاه مــا تركتــه خلفهــا ،ومــا ستســتقبله مــن أمامهــا ،ي
ج�وزاليــم ،كيــف مــات جــدك؟
ي
 ســمعت مــن أمــي أن مــن قتلــه فــرد مــن جماعــة عــز الديــنالقســام؟
تنهــد عبــد الرحمــن وهــو يســتند عــى يــد أحــد الرجــال يك يجلــس
وقــال:
ن
شخصيا بقتله.
اتهمو� أنا
 اااه ،ح�ت إنهمًّ
ي
الهــل أ
م�لــة أ
أحســن الجمــع بهمــا الظــن ،وأنزلوهمــا ن ز
والقــارب ،لم
وج�وزاليــم زواجهمــا ،والغريــب أن
يمــر أســبوعان إال وأَ َشـ َهر بولــس ي
وج�وزاليــم طلبــا مــن الشــيخ عثمــان المــأذون أن يزوجهمــا
بولــس ي
الســامية تـ بـركًا وتيم ًنــا ،وبهــذا أشــهرا زواجهمــا
بعقــد قـرآن بالطريقــة إ
ف
ـت فيــه بعــض آيــات الق ـرآن مــن قبــل الشــيوخ،
هنــاك ي� حفــل تليـ ْ
ـفارا مــن التــوراة
تبعــه بولــس ببعــض مــن إ
النجيــل ،ومــن ثــم أسـ ً
ج�وزاليــم ،ش
لج�وزاليــم
عــرة أشــهر مضــت ،لــم يهنــأ ي
أوردتهــا ي
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ٌ
بــال ،تتضــارب االحتمــاالت ف ي� مخيلتهــا كمــا القذائــف والصواريــخ
أ
المتبادلــة ،وكأنهــم قســموا الســماء كمــا الرض ،ســماء مــزروع تحتهــا
أحالمــا خبأتهــا أســفل
أمهــا وأهلهــا ،طرقــات طفولتهــا وصباهــاً ،
ٌ
محــال أن يلبــس ،وســماء أخــرى
وســادتها ،ثوبًــا نصــف محــاك
تحميهــا تغطيهــا تغســل أمطارهــا ذنوبهــا ،وتمســح دمعاتهــا داخــل
عيونهــا ،ألي ســماء تنحــاز يــا تــرى؟ ت
حــى تأ� اليــوم الــذي حســم
قرارهــا ،كانــت تنظــر مــن ش�فــة المـ ن ز
ـرل الــذي أهــداه لهمــا الشــيخ
عبــد الرحمــن ،وإذا بهــا تــرى يهــوذا جارهــم الــذي كان يعمــل ف ي�
الربــا ف ي� حــارة اليهــود ،كيــف لــه أن يدخــل المدينــة ف ي� الحــرب هكــذا،
ج�وزاليــم للشــيخ عبدالرحمــن مــع بولــس مــا رأت واصفــة
بعثــت ي
زيــه ومالمحــه.
تأ� بولــس آخــر النهــار كظيــم الوجــه مكفهــر عــى الرغــم مــن أنــه
حــاول تزييــف مشــاعره بابتســامة كاذبــة وقبلــة عــى جبينهــا مرتعشــة،
ج�وزاليــم الطعــام ،ثــم وضعتــه عــى الطاولــة وجلســت
أعــدت ي
ف
بجــوار بولــس ،تحدثــت معــه ي� أمــور يومهــا العاديــة بــا أمــل أن
ف
الخــر
يفاتحهــا ي� موضــوع يهــوذا ،كأنــه تعمــد عــن قصــد مــواراة ب
عنهــا ،ســألته متعجبــة:
 ترى ما قصة يهوذا؟أجابها بولس وهو يكاد ب ئ
يخ� وجهه ف ي� الطبق الذي أمامه:
أ
ت
ـرا بصفــة تاجــر مســلم
 خائــن ينقــل الخبــار والمعلومــات متسـ ًض
ا�.
يدعــى عبــد ال ـر ي
ج�وزاليــم كرســيها وجلســت أســفل أقــدام بولــس متوســلة
تركــت ي
أ
إليــه بــاهلل وبــكل الديــان أن يصارحهــا ،مــاذا فعلــوا بأمهــا؟ هــي
توقــن أن بولــس ســأله عنهــا بالتأكيــد ،صمــت بولــس فألحــت عليــه
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ج�وزاليــم تســتجديه بمــن ف ي� رحمهــا إن لــم يجــب عليهــا ســيخنقه
ي
القهــر بداخلهــا ،باحــت دموعــه مــن قبــل أن ينطــق بكلمــة قــال لهــا:
 إن والــدك حـ ي نـ� اســتيقظ ولــم يجدنــا جــن جنونــه ،وأخــذ يهــذي،
اتهــم أورشــا بالخيانــة ،وأنهــا تعمــل لحســاب المقاومــة الفلســطينية،
لكــن ف ي� المســاء حــدث مــا لــم يتوقعــه أحــد ،كان رصاخ أورشــا يهــز
الحــارة كلهــا ،دخــل النــاس وكــروا البــاب الموصــد ثــم نزلــوا للقبــو
ين
صالبــا
حيــث الرصخــات المتتاليــة ليجــدوا
بنيامــ� معلقًــا أورشــاً ،
ن
إياهــا عــى الصليــب ،كان بنيامـ ي ن
ـ� مــن بـ يـ� مــن كانــوا مــع الجمــع
أخــرج ســكي ًنا وغــرزه ف ي� قلــب أورشــا ل�ت تــاح مــن آالمهــا ،انقــض ديفيــد
ـ� الــذي عاجلــه وبنفــس السـ ي ن
عــى بنيامـ ي ن
ـك� ضب�بــة قاتلــة ليمــوت
فالخبــار آ
ديفيــد وأورشــا ،ليــس هــذا فقــط أ
التيــة مــن الكنيســة وإن
ن
ن
ـدا� هنالــك
ق َّلــت وحشــية ،فهــي ال تقــل ً
وجعــا ،حـ يـ� أحســوا بفقـ ي
ت
حجــر� ليجــدوا بهــا الطاليــت
ظنــوا أن ســو ًءا لحــق ب ي� ،أفرغــوا
ي
ن
ـ�
ـى مــن قبــل ،اتهمـ ُ
والطاقيــة اللذيــن أهديتـ ي
ـت بالخيانــة وحكــم عـ ي َّ
ئ
ـا�.
إ
بالعــدام وإراقــة دمـ ي
ن
�تز
ـا� الحيــاة،
كشــجرة ان عــت مــن أرضهــا ،وجــردت مــن جميــع معـ ي
ج�وزاليــم ،كبـ يـر هــو
ملقــاة عــى الطريــق ،كانــت هــذه هــي حــال ي
الحــزن عــى أن يتســعه قلبهــا ،متشــعب ملتــف حــول رقبتهــا يــكاد
ـ� رآهــا ممــدة عــى أ
يخنقهــا ،ذُعــر بولــس حـ ي ن
الرض ال هــي غائبــة
عــن الوعــي ،وال هــي متيقظــة ،أطرافهــا بــاردة تنســحب منهــا الحيــاة،
طلــب منهــا بولــس أن تقــاوم ،أن تــزرع نفســها بنفســها مــن جديــد،
وأن تزيــل بيدهــا أغصــان الحــزن الملتفــة حولهــا  ...بينمــا كانــت
الحيــاة ت�ت اجــع عنهــا بأ� جني ُنهــا إال أن يعيــش وأن يقــاوم بـ ً
ـدل منهــا،
ج�وزاليــم،
أمســك بزمــام الحيــاة المنفلتــة مــن أمــه :ال لــن تســقطي ي
69

�ث
ـ� .كان يــردد صــدى بداخلهــا حـ تـى
تشــب ي بحريتــك ،قاومــي مــن أجـ ي
وتــا� .اســتيقظت لتجــد نفســها ي ن
ش
بــ� ذراعــي
ضــاع صوتــه منهــا
منقذتهــا الصغـ يـرة جـ ًّـدا ،ممســكة متشــبثة بيدهــا ،كأنهــا تقــول لهــا:
ف
ن
ج�وزاليــم ابنتهــا
ـز� أنــا معــك .وضعــت ي
ي
ـا� وال تحـ ي
ج�وزاليــم ال تخـ ي
مريــم وهــي شــبه فاقــدة الوعــي رحمــة لهــا مــن هللا.
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-8ج�وزاليــم (القــدس) بــدأت مــن حــي مونتفيــوري ف ي�
بدايــة هــاك ي
ف
ن
ن
ـر� أثنــاء مــروره ي� الحــي عــى
 1948/2/10حـ يـ� قــام بنيامـ يـ� بقتــل عـ ب ي
مســمع ومــرأى كل مــن ف ي� الحــي ،ثــم طــاف بجثمانــه ف ي� الحــارات
أ
ق
ـا� جســده ،آثــار ذلــك
والشــوارع ماسـكًا بيـ ٍـد رأســه وباليــد الخــرى بـ ي
حميــة نـ يـران الحقــد ف ي� يهــود الحــي ممــا جعلهــم يتجهــوا نحــو حــي
العــر� لينســفوا عــد ًدا مــن بيوتــه ،وبعــد ي ن
يومــ� هــب
الشــماعة أ ب ي
العــرب للخــذ بالثــأر.
ن
ف نز
ـي� الــذي أقــر
تجمــع القــادة ي� مــرل المجاهــد عبدالقــادر الحسـ ي
إعــان الحــرب بشــكل رســمي بمــا معــه مــن ذخـ يـرة ،كانــت ألمانيــا
قــد مــدت المقاومــة الفلســطينية بهــا عــن طريــق وســاطة قــام بهــا
ـ� الحسـ ن
المجاهــد أمـ ي ن
ـي� مــع هتلــر إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة
ي
بالنكايــة ف� بريطانيــا ،وتدريــب المجاهديــن العــرب عــى يــد أ
اللمــان
ي
ن
ـط� عــن طريــق ليبيــا ،وكان أمــر الحــرب بالنســبة
الذيــن دخلــوا فلسـ ي
أ
لليهــود بــدون تعقيــدات وذلــك إلمــداد أمريــكا لليهــود بالمــوال
والعربــات المجـ ن ز
ـررة عــى م ـرأى ومســمع مــن العالــم كلــه المليئــة
أ
بالضافــة ش
لع�يــن طائــرة حربيــة أمــدت بهــا بريطانيــا
بالســلحة إ
الجيــش اليهــودي.
أقــر القــادة الخطــة بــأن ينقســموا لثــاث فــرق؛ واحــدة منهــم
لحمايــة المنــازل والنســاء أ
والطفــال ،ت
اعــرض بولــس:
ين
المقاتل�.
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أجابه الشيخ عبدالرحمن:
 اســمع يــا بولــس ،ف ي� الحــرب قــد تجــد ثكنــة بأكملهــا تهــب إلنقــاذـ� هنــا ف� أ
فــرد ،دورك وبــاق المجاهديــن المرابطـ ي ن
الحيــاء العربيــة ال
ي
يقــل أهميــة عــن هــؤالء الذيــن ف ي� أرض المعركــة ،ثــم إن الفكــرة كلهــا
تكمــن ف ي� أنــك غـ يـر مــدرب عــى الدخــول ف ي� حــرب منظمــة وحمــل
ن
ـى ليســت ســهلة كمــا تظــن.
الســاح ،المعركــة يــا بـ ي
ق
ت
أمــا بـ ي
ـا� الفــرق فقــد كان فريــق منهــم يطلــق النــار مــن ناحي ـ ي
ـى داوود والثــوري بقصــد التغطيــة ،وأغلــق فريــق آخــر طريــق
النـ ب ي
ت
تــأ� اليهــود نجــدات
ماميــا بالســيارات والحافــات خشــية أن ي
بريطانيــة مــن هــذه الجهــة.
ف
ف
ن
ن
ـى داود والثــوري
ي� حـ يـ� تمركــز عــدد مــن المناضلـ يـ� ي� حــي النـ ب ي
(مــن أحيــاء القــدس) ،وراحــوا يطلقــون النــار تغطيــة لقــوة الهجــوم
ال ـت ي انطلقــت مــن بــاب الخليــل ،وانقضــت عــى حــي مونتفيــوري
واقتحمتــه ونســفت منازلــه رغــم المقاومــة العنيفــة الــت ي أبداهــا
ســكانه مــع تمويــل مــن ش�كات جيكــوب الــرأس ماليــة ف ي� أمريــكا
وغ�هــا مــن المنظمــات الصهيونيــة والنجــدات ال ـت ي وصلــت إليهــم
ي
أ
مــن البــاد الخــرى ،وكاد الحــي بأكملــه أن يســقط بيــد العــرب لــوال
ـ� المنتدبـ ي ن
ال�يطانيـ ي ن
ـ� بــوازع مــن المسـ ي ن
ال�يطانيـ ي ن
ـ� ف ي�
ـئول� ب
تدخــل ب
ن
فلسـ ي ن
ـط� ،وإنذارهــم المناضلـ يـ� بوجــوب الجــاء عــن الحــي خــال
ال�يطانيــة.
نصــف ســاعة وإال تعرضــوا للنـ يـران ب
دخلــوا الحــي بعزائمهــم وأرواحهــم الفدائيــة إيمانــا بــأن تلــك
الرض إنمــا هــي وطنهــم ،وأنهــم أ
أ
الحــق بهــا مــن شــتات ش
البــر،
ال ي ز
نجلــر لــم يرضــوا إال بمســاعدة حلفائهــم اليهــود ،فأقــام
لكــن إ
أ
ف
ن
ز
ســر
إ
قوتــ� :إحداهمــا ي� الحــي نفســه ،والخــرى عــى ي
نجلــر ي
ال ي
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النــى داود.
المدينــة تجــاه حــي ب ي
ف ي� الســاعة السادســة مــن مســاء  23مــارس اقتحــم حــي مونتفيــوري
كبــرة محملــة
المناضــان ناجــي مصطفــى وعبــد القــادر بســيارة ي
أ
بــ�ن
باللغــام ،وقــد ســلكا الطريــق الفرعيــة المؤديــة إىل الحــي ي
الشــماعة وبركــة الســلطان ،وقطعــا أ
الســاك الشــائكة ال ـت ي وضعهــا
َ
المناضلــ�ن
الصهاينــة لحمايــة الحــي ،بينمــا كانــت مجموعــة مــن
ي
النــى داود ،وعمــارة
تقــوم بتغطيتهمــا ي
بالنــران مــن مواقــع عــدة :ب ي
شــامية ،والثــوري .ودخــل المناضــان الحــي وتـركَا الســيارة فيــه ،ومــا
ـوال نصــف طــن مــن مــادة ت ن ت صنعــه
كاد اللغــم الكبـ يـر  -كان حـ ي
ت
فــوزي القطــب  -يتفجــر حــى هــوى عــد ٌد مــن المنــازل وانهــارت
جميــع الطبقــات العليــا ف ي� الحــي وقتــل عــدد كبـ يـر مــن ســكانه وجــرح
كثـ يـرون.
وتمكــن العــرب مــن اقتحــام الحــي ،ومــن نســف بعــض منازلــه،
ين
المقيمــ� ف ي� أطرافــه ،وكاد الحــي كلــه أن يســقط
وأخرجــوا اليهــود
ال�يطانيـ ي ن
ـ� ،وأنذرهــم قائدهــم أنهــم إن
مــرة أخــرى لــوال تدخــل ب
لــم ينســحبوا ف ي� خــال نصــف ســاعة ســيضطر إلخراجهــم بالقــوة،
فانســحبوا ،وكانــوا يومئــذ ال يرغبــون ف ي� االصطــدام بالجنــد ،يك ال
ين
جيشــ� ف ي� آن واحــد.
يقاتلــوا
ين
المناضلــ�
وقــد أرسع الناجــون إىل إخــاء الحــي ،وكان بامــكان
احتاللــه بــدون أي عائــق ،ولكنهــم كانــوا يســتهدفون وفــق الخطــة
ن
الحســي� نســفه ال
الــت ي كان قــد وضعهــا المناضــل عبــد القــادر
ي
احتاللــه ،وربمــا كان ســبب ذلــك نقــص ف� الرجــال والســاح الالزمـ ي ن
ـ�
ي
للدفــاع عنــه بعــد احتاللــه ،بعــد أن رجــع مــن اجتمــاع الجامعــة
العربيــة ال يحمــل ســوى كيــس مملــوء بالرصــاص بعدهــا أطلــق
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صيحتــه الــت ي أثــارت الحماســة:
«نحــن أحــق بالســاح المخــزن مــن المزابــل ،إن التاريــخ ســيتهمكم
وغ�هــا ،إن رجــال الجامعــة والقيــادة
بإضاعــة القــدس وحيفــا ي
ف
ـط� ،ن
يخونــون فلسـ ي ن
تقص�كم
وإن� ســأموت ي� القســطل قبــل أن أرى ي
ي
و� الواقــع فــإن أ
ف
المــم المتحــدة قــد أصــدرت قانونًــا
وتواطؤكــم» ي
بمنــع إمــداد الــدول العربيــة أي إمــدادات عســكرية تذكــر ،وأن إمــداد
ق
المقاومــة كان ن
بــا� الــدول مــن الســاح ،وهــو ف ي� حــد
يعــى إفــراغ ي
ي
ذاتــه خطــر ال يقــل عــن خطــر الحــرب ف� فلسـ ي ن
ـط�.
ي
انتقامــا مــن الصهاينــة الذيــن
وقــد تــم نســف حــي مونتيفيــوري
ً
كـ ثـرت اعتداءاتهــم عــى طريــق المــوارصت العربيــة ،وال ســيما عنــد
ين
بنيامــ�
النــى يعقــوب عــى طريــق القــدس؛ لــذا قــرر
مســتعمرة ب ي
ت
تجميــع كتائــب اليهــود ال ـ ي رسعــان مــا انتظمــت وتوحــدت لتكويــن
ين
المدني�
جيــش ،وقــد قــاوم اليهــود مقاومة شــديدة ،ولمــا رأوا تدفــق
ـ� ف� أ
ن
الحيــاء الغربيــة،
لنجــدة المجاهديــن اســتنجدوا باليهــود القاطنـ ي ي
فأتتهــم نجــدات كبـ يـرة ،ولكنهــا صــدت.
قتــل ف ي� هــذا الحــادث ســتة مــن العــرب وجــرح ســبعة ،وأما خســائر
النجلـ ي ز
ع�يــن بـ ي ن
اليهــود فبلغــت ش
ـر ،إثــر
ـ� قتيــل وجريــح ،وأقــام إ
ف
ذل��ك قوتي ي ن
ـ� :واحــدة ي� الحــي نفســه ،وأخــرى عــى ســور المدينــة
تجــاه النــى داوود.ومــن هنــا بــدأت شــوكة اليهــود تتقــوى وتتعـ ف
ـا�
بي
ن
ن
�تز
تحــت حمايــة الغــرب .وب ايــد أعــداد المختطفـ يـ� والمقتولـ يـ� مــن
العــرب بــدا أمــر الحــرب وشــيكًا ،ســقطت حيفــا ف ي�  22أبريــل 1948
وغادرهــا أهلهــا عــن طريــق البحــر ،فريــق منهــم هبــط عــكا وفريــق
ذهــب إىل صيــدا وصــور وبـ يـروت ،ولــم يبــق ف ي� المدينــة ســوى أربعــة
ن
ـطي�.
آالف فلسـ ي
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اقــرف اليهــود بعــد احتــال حيفــا مــن آ
ت
الثــام مــا تقشــعر لــه
أ
البــدان ،فقتلــوا ونهبــوا كل مــا وجــدوه ف� منــازل الفلسـ ي ن
ـطيني� مــن
ي
مــال ومتــاع ،وراحــوا يلقــوا بجثــث الشــهداء أمــام أ
الشــخاص الذيــن
اختــاروا البقــاء ف ي� منازلهــم ليخــاف هــؤالء وي�ت كــوا منازلهــم ،ولقــد
ين
المســلم� إىل إســطبالت ووضعــوا فيهــا
قلــب اليهــود مســاجد
ت
الــدواب ،وهدمــوا معظــم المنــازل العربيــة ،وال ســيما تلــك الـ ي تقع
بـ ي ن
ـ� ســاحة الخمــرة ومحطــة الســكة الحديديــة ،حـ تـى حجــارة القبــور،
اقتلعوهــا مــن المقابــر ،ومعظمهــا مــن الرخــام ،واســتعملوها ف ي� بنــاء
منازلهــم ومتاجرهــم.
ف
النجلـ ي ز
ـر مــن حيفــا بعــد أن شــطروا
ي�  23أبريــل  1948انســحب إ
المدينــة شــطرين ،ووقفــوا عــى بوابــات المدينــة يمنعــون وصــول
النجــدات العربيــة ،ولــم يقومــوا بمثــل هــذا العمــل تجــاه النجــدات
اليهوديــة؛ إذ راحــت تنســل إىل قلــب المدينــة مــن مشــمار هعيمــك
ومــن المســتعمرات أ
الخــرى.
ال�يطانيــون مــن المدينــة إىل منطقــة المرفــأ
بعــد أن انســحب ب
هجومــا خاط ًفــا عــى العــرب ،فشــطروهم إىل شــطرين،
شــن اليهــود
ً
بقنصــ� ســوريا
واســتولوا عــى مراكزهــم ،فاتصــل المجاهــدون
ي
العــر� الــذي كان يرابــط عــى مقربــة مــن
ومــر وبقــادة الجيــش
بي
حيفــا ،قيــل إن اللجنــة العســكرية قــررت أن تــزود حيفــا بفصيــل
ال�مــوك ،عــادت وعدلــت عــن رأيهــا وأرســلته إىل القــدس ،وأمــا
ي
أ
ت
الجيــش فــإن الرسيــة الردنيــة الـ ي كانــت عــى مقربــة مــن حيفــا لــم
تتقــدم للنجــدة.
وهكــذا تمكــن اليهــود مــن احتــال حيفــا عــى م ـرأى مــن ســبعمئة
العــر� ،وتوالــت لحظــات الخــذالن
جنــدي مــن جنــود الجيــش
بي
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وحـ تـى وصــول المــدد أ
والســلحة غـ يـر المــدرب عليهــا لجنــود الجيــش
العــر�؛ ليمــوت العــرب بعدهــا مر ي ن
تــ� وتوئــد المقاومــة حيــة،
بي
جــدا مــن االنتصــار الــذي كان
ج�وزاليــم (القــدس) قريبــة ًّ
كانــت ي
ج�وزاليــم،
يمــد لهــا يــده ،لــوال أن قطعــت تلــك اليــد النتــرت ي
وربمــا اختــرت كثــرا مــن آ
الالم والعذابــات ال ـت ي مــرت بهــا جميــع
يً
أ
الجيــال ،الــت ي ولــدت ضعيفــة تنهــش فيهــا الذكريــات الموتــورة
المســعورة لبعــض مــن االنتقــام تشــفي غليلهــا.
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-9ج�وزاليــم
ظــل بولــس عــى ديانتــه المســيحية ،بينمــا احتفظــت ي
ج�وزاليــم
بيهوديتهــا مــع اعتناقهــا المســيحية إ
والســام ،غريبــة ي
كانــت ف ي� تلــك الفـ تـرة مــن حياتهــا تــؤدي كل فرائــض الديانــات آمنــت
بالتوحيــد ،تحلــت بأخــاق المســيح واتبعــت وصايــا مــوىس ،لــم
تــد التيفلــون ،ولــم تعلــق الصليــب ،وكانــت تســبح عــى يدهــا
تر ِ
ف
وتتبــع الســنة ي� حياتهــا ،إال أن الحــرب ومــا أتبعهــا خاصــة بعــد
رســميا ،وذلــك ف ي�  14مايــو
ج�وزاليــم بقيــام دولــة إرسائيــل
علــم ي
ًّ
أ
بالضافــة
مــن عــام  1948بدعــم مــن المــم المتحــدة ذات نفســها ،إ
لمــا حــدث لوالديهــا أصابهــا ذلــك بحالــة اكتئــاب ،وبــدا للنــاس أنهــا
فقــدت إيمانهــا ،وكذلــك شــهيتها نحــو العبــادة والحيــاة ،تمنــت
ق
ـا� أخوتهــا ف ي� رحمهــا
ي
ج�وزاليــم لــو أن أورشــا فقدتهــا كمــا فقــدت بـ ي
ف
عوضــا عــن فقدهــا ي� بســتان قـ بـر المســيح ،حفــرت
قبــل خروجهــم ً
قــر ولمــا أتمــت حفــره جلســت بجــواره تنتظــر المــوت،
لنفســها ب
انفطــر قلــب بولــس عليهــا أشــد االنفطــار ،بــى أمامهــا يســتجديها
بدموعــه حامـ ًـا رضيعتــه لعلهــا ترجــع لنفســها مــن تيههــا وشــتاتها.
ن
ن
ـى ف ي� قـ بـرك هذا أهون
 يـى ،إن تدفنينـ ي
ج�وزاليــم ،إنمــا أنــت تقتلينـ ي
ـ� مــن انتظــارك للمــوت وأنــا بجانبــك ،هــل المــوت أصبــح أحــب
عـ ي َّ
ن
ـى؟ وهــل الفـراق صــار أعــز عليــك مــن مريــم؟
عــى قلبــك مـ ي
أ
ج�وزاليــم ،كأنمــا لــم تســمع كلماتــه مــن الســاس
لــم تجبــه ي
أحــس بولــس بالحقــارة لذاتــه الــت ي لــم تســتطع الوفــاء بعهــده،
ج�وزاليــم ،لفظتــه الكنيســة بســببها ولفظهــا
لــم يســتطع تحريــر ي
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المعبــد بســببه ولفظــت هــي نفســها مــن الحيــاة.
ف ي� عــام  1950وبعــد أن أعلنــت إرسائيــل أن القــدس أصبحت عاصمة
بج�وزاليــم
إرسائيــل
رســميا نصــح المقاومــون بولــس بالذهــاب ي
ًّ
مبتعــدا بهــا
نحــو الحــدود الفلســطينية نحــو هضبــة الجــوالن
ً
المــكان عــن الحــرب ،حـ تـى ال تتدهــور حالتهــا أكـ ثـر ممــا هــي
قــدر إ
عليــه ،رحــل بولــس بمســاعدة رجــال مــن المقاومــة حيــث الشــعاب
الواســعة والمرتفعــات والمنخفضــات المتتاليــة ،طبيعــة جغرافيــة
آمنــة يســتطيعا االحتمــاء بهــا ،الرجــال وبعــض النســوة ســاعدوهما
ـرل متواضــع ،مـ ن ز
ف� تأســيس وفــرش مـ ن ز
ـرل بالطــوب الحجــري مســقوف
ي
بجــزوع الشــجر يتوســطه فســحة مفروشــة بالكليــم الفلســطي�ن
ي
اليــدوي ،والمســاند الصوفيــة المزخرفــة ،كان بــه غرفــة عــى اليمـ ي ن
ـ�
ـى ومرتبــة قطنيــة ،فوقهــا لحــاف قديــم لكنــه نظيــف
بهــا رسيــر خشـ ب ي
أ
ووســادة ناعمــة ،عــى الرض وضــع ســجادة يدويــة الصنــع ،معقــدة
ف
و� المنتصــف عــى اليمـ ي ن
ـ�
الرســومات والنقشــات ،حريريــة الملمــس ي
كان يقبــع صندوقــان واحــد كبـ يـر للمالبــس ،وآخــر صغـ يـر مصــدف
حفظــت فيــه لفائــف التــوراة والنجيــل والمصحــف ،الحجــرة أ
الخــرى
إ
أ
عوضــا عــن الصنــدوق المصــدف كان
لــم تختلــف عــن الوىل إال أنــه ً
آخــر حــوى عرائــس صغـ يـرة صنعتهــا نســاء القــدس لمريــم ،خــارج
المـ ن ز
ـرل وضــع موقــد جــاز وفرنًــا ،أُنهــك بولــس ف ي� البدايــة حيــث كان
معــا ،كان مصــدر رزق بولــس
عليــه االعتنــاء بالصغـ يـرة ي
وج�وزاليــم ً
هــو قطع ـت ي أرض زرعهمــا يتنــاوب عــى حصادهمــا ،ثــم يأتيــه مــن
يأخــذ الحــرث يبيعــه لــه ف ي� المدينــة.
أمــا مريــم فلــم تكــن أقــل جمـ ً
ـال مــن والدتهــا ،قمحيــة اللــون ذات
ـ� ال تــدري إن كانــت ض
عينـ ي ن
خ�اوتــان أم زرقاوتــان أم رماديتــان ،لــون
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عيــون مهجنــة نــادرة الوجــود بنفــس ذات ملمــس شــعر والدتهــا ،كان
أســود فحميــا طويـ ًـا ،نفــس أ
النــف والفــم وتلــك الثغــرة المتوارثــة
َ
ًّ
مــن جــدة الجــدة ،لــم تمتلــك مريــم المولــودة مــن رحــم الحــرب
ج�وزاليــم ،كمثــل الهضــاب والطبيعــة الجبليــة ،كانــت صعبــة
بـراءة ي
المـراس حــادة النظـرات ،بداخلهــا بـركان خامــد ينتظــر االنفجــار لــم
تأخــذ مريــم مــن الطبيعــة المختلطــة ســوى ش�اســتها ،تحســن حــال
ج�وزاليــم وإن لــم تعــد كالســابق لكــن عــى أ
القــل وجــدت ف ي� هــذه
ي
أ
الرض مــا يســتحق المقاومــة مــن أجــل الحيــاة.
ســت ســنوات لــم تخلــوا مــن مغازلــة إرسائيــل للجــوالن بالحــرب،
صــاروخ طائــش ،عبــوة ناســفة ،وربمــا حملــة تمشــيطية ،ف ي� يــوم
ٌ
ج�وزاليــم بأنــه ينــوي الرحيــل بهــم لمــر ،موطنــه
صــارح بولــس ي
أ
الخــر التنــوري أمــام الفــرن �ف
بز
ج�وزاليــم تعــد
صــ� ،كانــت ي
ي
ال ي
الخــاء ،وكانــت مريــم تطــارد أر ًنبــا بــري ،جلــس بولــس بجانبهــا
واضعــا رأســه بـ ي ن
ج�وزاليــم يديــه مــن عــى وجهــه
ـ� يديــه ،أزاحــت ي
ً
لتشــاهد مــا لــم ت ـراه منــه طيلــة حياتهــا ،إنهــا دموعــه:
 كنــت أظــن أنــك لســت كبقيــة البـ شـر ،وأن بـ ئـر دموعــك جــافقفــر.
 مرص. ما لها يا بولس؟ منــذ عرفــت حقيقــة أصــول وموطـ نـى لــم أنفــك عــن التفكـ يـر ف ي�
ي
ي
أ
ت
حقيقــة كينونــة الوطــن ظانًّــا أن الوطــن هــو الرض الـ ي نشــأنا فوقهــا
ليــس أكـ ثـر ،لــم أكــن أعلــم ،وحـ تـى اليــوم حقيقــة أننــا نولــد وبصمــة
الوطــن مطبوعــة ف ي� قلوبنــا مهمــا تغربنــا أو عشــنا ف ي� البــاد ســتظل
أ
ـ� كبوصلــة متجهــة نحــوه.
تلــك البصمــة تالحــق الوطــن الصـ ي
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للن�ان بعمق وهي تقول:
ج�وزاليم ي
نظرت ي
 الوطنيــة إنمــا هــي انصهــار دماؤنــا ف ي� معـ نـى الوطــن ،مــن لــمتنصهــر دمــاؤه داخــل عروقــه تجــاه وطنــه ال يســتحق الحيــاة عــى
أرضــه وال يســتحق االنتمــاء إليــه.
وبصوت عال منتحب يشوبه أ
اللم قال بولس:
ق
ئ
كل
تغــ� ف ي�
دمــا�
 وهــا هــيعــرو� يــا ي
ي
ي
ي
ج�وزاليــم ،وهــا أنــا ي
أنصهــر.
 ماذا حل بمرص يا بولس.ث
ثال� ينتصفه اللعنة المسماة إرسائيل.
 عدوان يلثــوان ،ثــم قالــت
ج�وزاليــم أمــام هــول مــا ســمعت
صمتــت ي
ٍ
وهــي تحملــق ف� النـ يـران محاولــة الســيطرة عــى حمــم أنفاســها الـت
ي
ي
ـ� بداخــل صدرهــا:
كانــت تغـ ي
ن
وإ� إحــس
 ًّتبــا لهــا مــن لعنــة تنتقــل كمــا المــرض الخبيــث ،يبقربهــا يــا بولــس  -ثــم نظــرت نحــو الســماء  -إىل أيــن المفــر يــا إلهــي
حتمــا هالكـ ي ن
ـ�.
إنمــا نحــن ً
ج�وزاليم ً
قائل لها:
أمسك بولس بيدي ي
 سـ ن فن
ـى فيــه
ـاعدي� ي� ق ـراري الــذي اتحذتــه يــا ي
ج�وزاليــم ،وأيديـ ي
ي
وشــدي مــن أزري.
ج�وزاليــم بنظ ـرات الدهشــة الغارقــة ف ي� الدمــوع فأكمــل
أجابتــه ي
بولــس.
 نس�حل عن قريب لمرص.
ج�وزاليــم ف ي� رضــا رســمته عــى وجههــا لتخفــي عــن
ابتســمت ي
قصــد انقبــاض قلبهــا تجــاه مــا يخبئــه القــدر وقالــت:
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 بعد القدس ال فرق عندي ،كل البالد سواء.أ
ف
بج�وزاليــم ومريــم،
ي� تلــك اليــام كان قلــب بولــس معل ًقــا جـ ًّـدا ي
ال ينقطــع عــن النظــر إىل وجهيهمــا حـ تـى تغفــو عينيــه ،بالــكاد يزورهما
غــرة
الســبات ليســتيقظ يك يمــلء منهمــا ناظريــه ،أحيانــا
يســتث� ي
ي
ج�وزاليــم بالنــوم عــى حجــر مريــم ،فتغــار الزوجــة آخــذة مــكان
ي
ج�وزاليــم عــى كتفيــه يركــض بهــا
ابنتهــا ليحمــل بولــس بعدهــا ي
ن
ـارا تتعــاىل ضحكاتهــا ،فتغــار مريــم ُليـ ز
ـرل والدتهــا حامـ ًـا إياهــا،
أمتـ ً
ج�وزاليــم مــن قبــل ،وال عاشــت مثلهــا فيمــا
ســعادة مــا عاشــتها ي
بعــد.
ـطينيا أصيـ ًـا،
ذات ليلــة كانــت ي
ج�وزاليــم قــد أعــدت عشــا ًءا فلسـ ًّ
جلســت أ
الرسة ملتفــة حــول الصينيــة ،وأثنــاء تناولهــم الطعــام
ســمعوا أصــوات ســيارات تجــول بالمــكان ،أرسع بولــس بإغــاق بــاب
المــرل ،لكــن فجــأة وعــى بغتــة دخــل جنــود إرس ي ن
نز
ائليــ� أطاحــوا
أ
ج�وزاليــم وبولــس
بصينيــة الكل بأرجلهــم وصوبــوا بنادقهــم عــى ي
ومريــم ،فزعــت مريــم وقفــزت منقضــة عــى عنــق أحــد الجنــود،
ناصحــا إياهــا بالصمــت ،أجلســها ف ي� ركــن بعيــد
أزاحهــا والدهــا عنــه
ً
ثــم لثمهــا عــى جبينهــا وقــال لهــا:
ن
ن
كــو� عــى العهــد يــا
عديــى أن
تجلــ� هنــا ثابتــة يــا مريــم ي
ي
ي
ت
حبيبــ ي .
للفســاح لقائدهــم،
لحظــات ســكون مــرت قبــل أن يتفــرق الجنــود إ
لقــد كان هــو بنفــس تعاليــه بنفــس تكـ بـره بنفــس النظــرة البــاردة إنــه
ف ن
ن
ج�وزاليــم.
ـى ي
بنيامـ يـ� ،نظــر بولــس ي� عيـ ي
 إن قصتنــا يــا حبيبـت ي طويلــة ،ولــن تكــون تلــك هــي نهايتهــا عــىكل أ
الحــوال ،ولــن تقــاس بالزمــن بــل بالمــدى الحقيقــي الــذي شــغلته
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داخــل قلبينــا.
لــم يكــد بولــس يلتفــت البنتــه مريــم حـ تـى ،قــام بنيامـ ي ن
ـ� بفعــل
ثــوان معــدودة ،ولكنــه تــرك أثــره ف ي�
مباغــت لــم يســتغرق ســوى ٍ
حيــاة مريــم مــدى الحيــاة ،فقــد أطــاح ب ـرأس بولــس لتســقط بـ يـ�ن
أرجــل مريــم بالضبــط ،كمــا كان منــذ قليــل يضجــع عليهــا رصخــت
هيســت�يا وتشــنج:
الصغــرة ف ي�
ي
ي
 ال يا ب يأ�  ..ال أود رأسك  ..خذيها يا أمي.ج�وزاليــم صــوب حجرتهــا أخــذت الصنــدوق المصــدف
اتجهــت ي
حامــل الرســاالت وأمســكت بيــد ابنتهــا تجــري هاربــة بهــا .قهقــه
بنيامـ ي ن
المســاك بهمــا ،لكنه كعادتــه ف ي� اصطياد
ـادرا عىل إ
ـ� الــذي كان قـ ً
معطيــا لنفســه فرصــة التمتــع باصطيادهمــا ،ومــن
الفراشــات تركهمــا
ً
مص�همــا متعلقتــان
ثــم اســتقل دبابــة يطاردهمــا ،فراشــتان تعلمــان ي
بأمــل مطعــون يصــارع المــوت ،ويقاومــه بقلــب خافــق ود الخــروج
مــن ي ن
بــ� أضالعهمــا ،لــم تكــن تلــك ف ي� الواقــع مقاومــة بــل كانــت
ف
ف
و� لحظــة كأنمــا رسقــت مــن الزمــن
انتشــاء الــروح أ ي� ســكرات المــوت ،ي
زهقــت روح المــل  ...أمســك بهمــا.
ين
ـ� بغنيمتيــه صامدتـ ي ن
ف� معســكر ف� غــزة احتفــظ بنيامـ ي ن
متحاملت�،
ـ�
ي
ي
أ
صمــود المهــزوم أمــام هزيمتــه ،فالمر ال يحتمــل مضاعفــة الهزائم،
ج�وزاليــم لهازمهــا رؤيــة انتصــاره ف ي� دموعهــا وجزعهــا ،ال،
لــم تــرد ي
ليــس بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم راكعــة أســفل قدميــه،
ـ� مــن ستســقط دمــوع ي
أمــا مريــم فقــد ال�تز مــت بآخــر نصائــح والدهــا ،مل�تز مــة الصمــت باقية
عــى العهــد ،اســتفز بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم ،حجــز عنهــا ابنتهــا،
ـ� صمــود ي
هددتــه بقتــل نفســها مفوتــة عليــه فرصــة التفـ ن ن
ـ� ف ي� إذاللهــا ،منــع
ـالذكار وال�ت انيــم أ
عنهــا ومريــم الـ شـراب والطعــام فردتــه بـ أ
والســفار؛
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كان غذاؤهمــا مــن الســماء ،يفطــران قرآنًــا ،وغذاؤهمــا التــوراة،
والعشــاء إنجيــل.
أنهــى كل حيلــه واســتنفذ كل مــا لديــه ،لكــن وال نظــرة هــوان منهــا
كان يلقاهــا تـ بـرد تأجــج نـ يـران قلبــه ،لــم يعــد ف ي� جعبتــه القــذرة ســوى
حيلــة الضعفــاء؛ حيــث كان طــرف القــوة بيــد المـرأة ،فــكان يغتصبهــا
ف ي� كل يــوم عــى مـرأى ومســمع مــن مريــم ،الطفلــة المســكوب عــى
حجرهــا دمــاء والدهــا ،وهــل يــرض الشــاة ســلخها بعــد ذبحهــا،
وصــل الوجــع منتهــاه حـ تـى انتهــى منــه المنتهــى ،أنــت إذا مــا حفــرت
ف� أ
الرض وال وصلــت لنارهــا وإذا مــا اســتمريت لوصلــت لســمائها،
ي
ج�وزاليــم قــد وصلــت لحــدود الســماء.
وكانــت ي
ين
ج�وزاليــم ركــع أمــام أقدامهــا،
ف ي� يــوم دخــل
بنيامــ� حجــرة ي
مطأط ًئــا الــرأس أمــام وجههــا البائــس وقــال لهــا:
ت
 أال تعلمـ ي نـو� هــي
ـ� ن يأ� أحببتــك ومــا زلــت يــا ي
ج�وزاليــم ،قسـ ي
ج�وزاليــم،
آخــر طريــق عنــدي أوصــل بــه لــك حقيقــة ن يأ� أحبــك .ي
مــاذا أفعــل وأنــت ال تريديــن إيصــال تلــك الحقيقــة لقلبــك؟
ج�وزاليــم ،فمــد يــده نحــو وجههــا ليمســح دموعهــا،
دمعــت عينــا ي
ش
ـ�ء مــن الضعــف والهــوان قائلــة لــه:
أزاحتهــا ي
ج�وزاليــم عنهــا بـ ي
 بل تدمع عيناي اشتياقًا لبولس.بنفــس ذات اليــد الــت ي كانــت تمســح دموعهــا أمســك برقبتهــا
ج�وزاليــم حـ تـى كادت
ضاغ ًطــا عــى عروقهــا بشــدة ،جحظــت عينــا ي
ف
تخــرج روحهــا ،بنفــس ذات اليــد ض�ب بنيامـ ي ن
ـ� يــده ي� الحائــط غي ًظــا
ج�وزاليــم وإن كانــت ف ي� يــده فهــي ليســت لــه،
وحقـ ًـدا لمــا أدرك أن ي
أ
ن
ج�وزاليــم عــى الرض
تركهــا لمــا شــعر أنهــا تمــوت بـ يـ� يديــه لتقــع ي
منهمــرة دموعهــا ،ومنكــس وجههــا قالــت لــه:
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قاربت الوصول إليه؟
كنت
ُ
 لما لم تكمل؟ لما؟ ُلــم يجــب وتركهــا ورحــل حـ ي ن
ـ� أيقــن أنــه ال فائــدة ،فبولــس ال يـزال
ج�وزاليــم يــرزق مــن حبهــا لــه.
حيــا بداخــل ي
ًّ
لج�وزاليــم أن تحتفــظ مــن بولــس بقطعــة واحــدة
شــاء القــدر ي
ن
منــه وهــي مريــم ،كمــا شــاء القــدر أن تهــب بنيامـ يـ� قطعــة أخــرى
منهــا ،رضيــت أم أبــت لــم يكــن ذلــك اختيارهــا ،ي ن
حــ� علمــت
ببــوادر حملهــا منــه ،ورغــم تقززهــا ممــا يحملــه رحمهــا ومحاولتهــا
إجهاضــه إلحساســها بتســمم بدنهــا بــه ،إال أن جســدها لــم ينفــره
وتشــبث بــه بالرغــم مــن رفــض الــروح لــه ،قضــاء ال مفــر منــه إنهــا
ت
غصبــا ،أحــس بنيامـ ي ن
ـ�
نبتــة الـ شـر ال ـ ي انبســقت مــن أرض الـ بـراءة ً
ـرا بزهــوة النــر منتشـ ًـيا إياهــا مــع كل نفــس يتنفســه جنينــه ف ي�
أخـ ي ً
ج�وزاليــم ،الــذي نقلهــا ومريــم بعــد مــا ظهــرت عليهــا بــوادر
رحــم ي
ث
ن
ز
الحمــل إىل مــرل والــده ،خادمــة ليــس أكــر متمتعــة ببعــض المزايــا
عــن يغ�هــا ،أمــا مريــم فقــد كرهــت فكــرة أن يكــون لهــا أخ مــن قاتــل
أبيهــا ،هــو الحقــد بداخلهــا ينمــو مــع نمــو جنـ ي ن
ـ� أمهــا ،وبرغــم ممــا
طوتــه نفســها إال أنهــا كانــت كمــا نصحهــا والدهــا ثابتــة عــى العهــد
صامتــه.
ج�وزاليــم تــود لــو
تســعة أشــهر مــن حربهــا مــع نفســها خاضتهــا ي
ن
وبــ� نفســها وتهنــأ
لــم تهــزم ،فقــط لينتهــي هــذا الــراع بينهــا ي
بالراحــة ممــا تحمــل مــن الخــزي واالنكســار ،تأ� شــهرها التاســع وازداد
معــا ،تــورم جســدها وازرق،
معــه ثقالهــا ثقــل القلــب وثقــل البــدن ً
ج�وزاليم
شـ َّ
ـخص الطبيــب حالتهــا عــى أنهــا تســمم حمــل لــم تكــن ي
ـرس متحــرك ،أو التنفــس إال عــن
قــادرة عــى التحــرك إال بواســطة كـ ي
بقنــاع ألنفهــا ،احســاس يــدور �ف
طريــق أســطوانة أكسـ ي ن
ـج� وصلــت
ي
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تدم�هــا ،ازداد بهــا الوهــن،
رحاياهــا أن مســخها لــن يخــرج منهــا قبــل ي
هــي االن ف ي� آخــر شــهرها التاســع ال تقــوى حـ تـى عــى فتــح أعينهــا،
معلقــة بيدهــا أ
النابيــب مرتديــة قنــاع التنفــس ،أقــر الطبيــب بــأن
والدتهــا مســتعصية وأن ض�را مــا ال بــد أن يحــدث لـ أ
ـ�م أو الجنـ ي ن
ـ�
ً
ف
ن
ين
ابــى أوال ،ثــم ابــذل مــا ي� وســعك إلنقــاذ
صــاح
بنيامــ�« :أنقــذ ي
أ
الم».
ين
بنيامــ� هــذه الحطــة والندالــة ،إنــه يحــب
ليســت غريبــة عــى
ف
ن
ث
ز
ج�وزاليــم لكنــه يعشــق ذاتــه أكــر ،كانــت مريــم م�ويــة ي� ركــن
ي
تســتمع لكلمــات الطبيــب بــا أي رد فعــل منهــا ،تنتظــر فقــد أمهــا
هــي أ
الخــرى ف ي� اســتكانة ومشــاعر متبلــدة ،ســمعت الطبيــب يقــول:
إنــه سيشــق بطنهــا ،اتجهــت نحــوه تســأله الرأفــة بهــا ،طالبــة منــه أن
يـ تـرك رأســها معلقــة بجســدها ،اندهــش الطبيــب مــن طلــب مريــم،
هامســا ف ي� أذنهــا أنــه لــن يســمح
فأشــفق عليهــا وربــت عــى كتفهــا ً
بضيــاع أ
الم مقابــل الجنـ ي ن
ـ� ،ســتكون بالفعــل خســارة ،وأيًّــا كان لــن
ج�وزاليــم.
تكــون ي
ج�وزاليــم ،وهــي ممــدة
وقــف الطبيــب هــو ومســاعداه أمــام ي
المــكان يك نبــق
فاقــدة الوعــي ،قــال لهــم :ســنقلل الخســارة قــدر إ
والم معــا ،إن صمــدت أ
عــى الطفــل أ
الم وقاومــت ،ربمــا ســتعيش
ً
إنمــا بــدون مقاومــة ســنخرسها ال محالــة ،إذا نبــدأ التصويــت .رفعــوا
ـ� عــى ق ـرار رئيــس مجلــس أ
جميعــا أيديهــم مصدقـ ي ن
الطبــاء.
ً
ن
ج�وزاليــم جيكــوب كمــا أســماه بنيامـ يـ� عــى اســم والــده،
أنجبــت ي
ذكــر أصفــر اللــون أشــقر الشــعر والحواجــب والرمــوش ،بمالمــح
ٌ
ـ� ســماوية بــاردة ،أشــبه بشـ ي ن
باهتــة وعينـ ي ن
ـق� لــم يأخــذ جيكــوب مــن
ج�وزاليــم أي ملمــح ،بينمــا أخــذ الشــبه كل الشــبه مــن والــده ،لــم
ي
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ج�وزاليــم النظــر إليــه ،يك ال يتعلــق بــه قلبهــا كمــا امتنعــت
تشــأ ي
ين
عوضــا عنهــا
رغــم امتــاء ثديهــا أن ترضعــه ،فجلــب لــه
بنيامــ� ً
ف
ج�وزاليم
ج�وزاليــم إلثــارة غيظهــا ،لكــن ي
خمــس مرضعــات عنــا ًدا ي� ي
أغمضــت عينيهــا عنــه كأنمــا جيكــوب شــي ًئا لــم يكــن.
أ
ج�وزاليــم ،وهــي
ـرا مــا اعتــرت مشــاعر المومــة المكلومــة ي
كثـ ي ً
تــرى أن مــن يرضــع جيكــوب ام ـرأة يغ�هــا وهــي أمــه ،شــهران لــم
اللــ� بداخلهــا ،مــا زالــت أ
يجــف فيهمــا ب ن
الم تحــن لوليدهــا؛ ذات
الصغــر بــا مجيــب وال ســائل،
ج�وزاليــم بــكاء
ي
يــوم ســمعت ي
جذبهــا قلــب أ
ن
الم ،لتكــن هــذه أول مــرة تضمــه بـ يـ� ذراعيهــا ،وتشــعر
بنبــض قلبــه يالمــس قلبهــا ،شــعرت بحــرارة تدفــق ب ن
اللــ� بداخــل
الصغــر ،الــذي
صدرهــا الــذي كاد أن ينفجــر مــن عروقهــا تجــاه
ي
وجــدت نفســها بــا وعــي وبفطــرة غريزيــة تنســكب منهــا دمــوع
ثديهــا المنفطــر عليــه ،وصــادف أن مريــم كانــت تمــر مــن نفــس
الردهــة حيــث حجــرة جيكــوب ورأت مريــم أمهــا ترضــع جيكــوب،
ف
ش
�ء فيهــا ســوى الدمــوع المنســالة
فتســمرت ي� مكانهــا ال يتحــرك ي
ف
ج�وزاليــم لهــا نادتهــا
بغـزارة ي� خيــط واحــد غـ يـر منقطــع ،انتبهــت ي
أ
أ
معــا
رسيعــا ،حينهــا أحســت مريــم بفقــد الب والم ً
لكنهــا هربــت ً
عــى نفــس اليــد القاتلــة ،ذهبــت مريــم لحجرتهــا والتفــت بغطائهــا
ج�وزاليــم حـ تـى حجرتهــا ،لمــا أحســت مريــم
ـك بحرقــة ،تبعتهــا ي
تبـ ِ
�ت
بدخــول والدتهــا كتمــت دموعهــا بداخلهــا مدعيــة النــوم ،فاق بــت
ج�وزاليــم منهــا أكـ ثـر وملســت بيدهــا عــى شــعرها وقالــت لهــا:
ي
�ت
إل وانتبهي لحدي�ث ي هذا.
 حبيب ي ِ ،أصغ ي َّ
ج�وزاليم بعمق ،صمتت ً
قليل ثم قالت:
تنفست ي
 مريــم ،عليــك االعـ تـراف بجيكــوب ،عليــك االعـ تـراف بــه كأخ ...86

أعلــم أن أ
المــر والوضــع ف ي� مجملــه صعــب  ...صعــب لكنــه حقيقــة.
ظلــت مريــم صامتــة بــدون أن تجيــب بكلمــة رفــض أو قبــول ،ال
يســمع لهــا ســوى ذلــك أ
النـ ي ن
ـ� المكتــوم داخــل الضلــوع الخــارج مــع
شــهقات بكائهــا ،لــم تعـ تـرف مريــم بجيكــوب طيلــة حياتهــا ،فلطالمــا
كانــت عينــا والدهــا ف ي� رأســه الملقــاة عــى أرجلهــا تالحقهــا ،نظــرة
ُــدر لهــا َّأل تصــل ،فكيــف لهــا أن تتواصــل مــع قاتلــه ،هــو ثــأر
ق ِّ
ـخص فالــدم ال يغســله ســوى الــدم ،ودمــاء والدهــا مــا زالــت
شـ ي
ف
متعلقــة بجلبابهــا الــذي تحتفــظ بــه ي� خزانتهــا مــا فرطــت فيــه طــول
حياتهــا.
ف
شــاع � المـ ن ز
ج�وزاليــم ترضــع جيكــوب ،وصــل الخـ بـر
ـرل كلــه أن ي
ي
ين
بنيامــ� الــذي وجــد أن جيكــوب هــو الثغــرة الــت ي منهــا
لمســامع
ـ� شــأنها ف� المـ ن ز
ج�وزاليــم ،رفــع بنيامـ ي ن
ـرل مــن خادمة
ســيصل لقلــب ي
ي
أ
غرفت� �ف
لج�وزاليم ومريــم ي ن
لصاحبــة دار ،لهــا المــر والنهــي ،خــص ي
ي
ف
الطابــق العلــوي بعدمــا كانــا يقطنــان ف ي� أحــد غــرف الخــدم ي� الطابق
كثــرة لمريــم ،حفــات يوميــة
الســفل ،خزائــن جديــدة ،ألعــاب ي
ي
ج�وزاليــم
كانــت
العالــم،
مــدن
ى
لكــر
ســفر
ورحــات
صاخبــة،
ي
ب
ف
ن
واليمــان منغرقــة ي� العربــدة
تمــر بمرحلــة ثانيــة مــن فقــدان اليقـ يـ� إ
والمجــون حـ تـى االختنــاق ،تحولــت مــن مغتصبــة لعشــيقة تتبــادل
نخــب الكئــوس مــع قاتــل أهلهــا وزوجهــا ،وأمهــا وأبيهــا ،خيانــة ال
وصــف لهــا ،هــوت بنفســها ف ي� مســتنقع الخيانــة الــذي ال يختلــف عــن
مســتنقع تماســيح بنيامـ ي ن
ـ�؟
لــم يكــن برغــم هــذا كلــه لمريــم أن تـ تـرك والدتهــا رغــم حداثــة
عمرهــا الــذي لــم يتجــاوز التاســعة ،كانــت تشــعر بنفــس المســئولية
ج�وزاليــم ،تراقبهــا بنفــس ذات
ال ـت ي كان يشــعر بهــا والدهــا تجــاه ي
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الصمــت الــذي اعتادتــه ،تنتظــر لحظــة إفاقتهــا بصـ بـر جميــل.
أ
ج�وزاليــم منهمكــة
يومهــا كان يــوم ميــاد جيكــوب الول ،وكانــت ي
ف
وال ش�اف عليــه ،أشــار لهــا بنيامـ ي ن
ـ� بيــده أن تتبعــه،
ي� إعــداد الحفــل إ
ج�وزاليــم مــن بعيــد كعادتهــا منــذ هجــر
كانــت مريــم تراقــب ي
مفهومــا لمريــم؛ لعــل هنــاك صلــة
ج�وزاليــم لهــا ،والــذي كان غـ يـر
ي
ً
ف
ت
ن
ن
ج�وزاليــم
مــا بـ يـ� تلــك الحبــات ال ـ ي كان يضعهــا بنيامـ يـ� ي� كأس ي
مــن وراء نظرهــا وترصفاتهــا غـ يـر الواعيــة ،أو لعلهــا الصدمــة أن يكــون
أ
دائمــا كانــت بجــوار
لهــا ابــن مــن قاتــل والديهــا وزوجهــا ،ولن مريــم ً
والدتهــا مــن وراء الســتائر وخلــف أ
البــواب تالحظهــا عــن قــرب؛ لــذا
تســللت مــن وراء والدتهــا بــدون أن يلحظهــا أحــد.
ج�وزاليــم لقبــو ف� حديقــة ن ز
ين
المــرل؛
دخــل
بنيامــ� ومــن ورائــه ي
أي
أ
صغــر عــى منحــدر يأخــذك لســفل الرض ،لــم تلحظــه
بــاب
ي
ج�وزاليــم أبـ ًـدا لكونــه مغ ًطــى بالحشــائش وأغصــان شــجر العليــق،
ي
ج�وزاليــم ومــن خلفهــا مريــم ،ســلم يهبــط بــك ال يرتفــع
نزلــت ي
أ
حـ تـى تصطــدم أرجلــك بــالرض لتجــد ممـ ًـرا طويـ ًـا ينتهــي بســاحة
ســداس مثــل خليــة نحــل ،ف ي� أحــد جوانبهــا
واســعة عــى شــكل
ي
ت�ت اكــم أ
بنيامــ� ال يــزال يتاجــر �ف
ين
الســلحة والذخائــر ،واضــح أن
ي
الســاح وليــس العقــارات فقــط ،ف ي� جانــب آخــر دوالب صغـ يـر مثــل
ين
قديمــ� ،ربمــا يئــول
ســحارة قطعــة أثريــة مــن خشــب وتصميــم
ن
ت
ـو�،
عمــره لفــرة مــا قبــل الميــاد ،عليــه نقوشــات غريبــة هــرم فرعـ ي
برجــل ومســطرة ،مجســم لبنــاء مــا ضخــم ،ف ي� المنتصــف ُحفــر عليــه
ـ� بــارزة ،فتــح بنيامـ ي ن
عـ ي ن
ـ� الصنــدوق وأخــرج منــه قــادة تتوســطها
عـ ي ن
ج�وزاليــم وهــو ممس ـكًا القــادة،
ـ� بحدقــة ماســية ،اتجــه نحــو ي
وقــال لهــا وهــو يضعهــا حــول عنقهــا:
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ج�وزاليــم ،معشــوق�ت ي  ،ف ي� هــذه الليلــة المقمــرة بوجهــك،
 يأ
ن
هومــروس،
وأ� قــد امتــ�ت بشــعر
ي
الصافيــة بأنفاســك أشــعر ي
ـت ب� وكيــف ســحر نت�؟ ومــن ثــم أرستــىن
ونـ ثـر شكسـ ي
ـب� ،مــاذا فعلـ ِ ي
ي
ي
ج�وزاليــم.
ي
ج�وزاليم بدالل:
قالت ي
ن
ن
ـى أنــى
 بنيامـ يـ� ،بــل قــل يل أنــت كيــف فعلــت ذلــك؟ أن جعلتـ يكل آالمــي وأح ـز ن يا�؟ اه لــو تــدري كــم أنــا ممتنــة لــك؛ لمحــو ذاكــرة
ض
ـ�.
ـا� المهــزوم مــن عقـ ي
المـ ي
التفت نحوها ممسكا يداها:
 إن نبيــذ إيطاليــا وعطــور باريــس قــادرة عــى فعــل مــا هــو أكـ ثـرت
ـز�.
مــن ذلــك عزيـ ي
قرب يداها من فمه ً
مقبل إياهما ثم قال:
ت
ن
ج�وزاليــم،
بيــى وبينــك ي
ي
عزيــز�  ...أود إضفــاء صفــة رســمية ي
ئ
ن
ت
التاليــ�.ن
ن
أبنــا�
تكــو� زوجــ ي وأم
تســتحق� أن
إنــك
ي
ي
ِ
ي
ي
ض
ج�وزاليــم مندهشــة ممــا ســمعت ،اكتفــت بابتســامة ر�
كانــت ي
موجهــة عيناهــا نحــو القــادة الثمينة ،شــعر بنيامـ ي ن
ـ� حينهــا باالرتياح،
ـ� بج�وزاليــم عــدة خطــوات أ
للمــام ثــم أجلســها عــى
تقــدم بنيامـ ي ن ي
ـرس فخــم وضخــم لكنــه قــاس وغـ يـر مريــح ،ف ي� جانــب آخــر مــن
كـ ي
ـب فيــه زجاجــات نبيــذ
ذهبيــا ،صـ َّ
الــرداب بوفيــه جلــب منــه إنــا ًء ًّ
ج�وزاليــم
وخمــور معتقــة منــذ ســنوات ،وضــع إ
النــاء أســفل أقــدام ي
ج�وزاليــم يســاعدها عــى
وغســلهما فيــه ،بعدهــا أمســك بيــد ي
رض
الوقــوف ،ثــم اتجــه بهــا مــرة ثانيــة نحــو الم ـرآة وأح ـ إنــا ًء آخــر
صــب فيــه أغــى العطــور ،خلــع عنهــا مالبســها ومســح جســدها
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ن
ذهــى مرصــع باللؤللــؤ
بالعطــر ،ومــن ثــم أد� أ عليهــا قفطــان ب ي
العاجــي عــى الوســط والكمــام.
تقــدم بنيامـ ي ن
بج�وزاليــم نحــو المـرآ ة العريضــة بطــول الحائــط
ـ� ي
قائـ ًـا لهــا:
ج�وزاليم.
 هذا ما تستحق أن تكون عليه يج�وزاليــم لــم تلحــظ انعــكاس الصــور خلفهــا ف ي� المــرآة،
لعــل ي
الصليــب المعلــق الــذي يشــبه ذلــك الــذي صلبــت عليــه أورشــا،
الســكينة الــت ي غــدر بهــا بوالديهــا وبولــس ،وهــذا الســوط الــذي
طالمــا حــددت معالمــه جســدها ،أو ربمــا غفلــت عــن وجــه ابنتهــا
مريــم ،ف� حـ ي ن
ـ� أنهــا كانــت كمــن تســلل مفعــول الكحــول لجســدها
ي
غــر
نفســا ي
شــبه مغيبــة ،وقــد بلــغ تيههــا مبلغــه وهــي تشــخص ً
غــر روحهــا.
نفســها الحقيقيــة متلبســة بــروح ي
برسعــة أخــذت مريــم الســوط والخنجــر ال يوجــد متســع مــن
زوجــا وزوجــة؛ قطعــت رءوس
الوقــت اليــوم ســيعلنان نفســيهما ً
ج�وزاليــم ،وضعــت
عرائســها ولعبهــا
جميعــا ،ن�ث تهــم عــى رسيــر ي
ً
الســوط ف� المنتصــف جرحــت يدهــا بالسـ ي ن
ـك� ،ثــم رســمت بالدمــاء
ي
ين
الســك�.
شــكل صليــب مددتــه عــى الوســادة واضعــة أســفله
ج�وزاليــم لحجرتهــا يك تتهيــأ للســفر ألمريــكا إلتمــام
اتجهــت ي
أ
مراســم الزفــاف فرحــة ،وإذا بصــوت الوتغـراف يصــدح بأغنيــة غنتهــا
لهــا أورشــا مــن قبــل ،بينمــا كانــت تدهــن جســدها الملتهــب بلســعات
ســوط بنيامـ ي ن
ـ�:
 ليت الظلمة تغطي أعيننا. إىل أين نهرب من صوت قلبنا.90

الذي يدعي:
 أليست أيدينا هي ال�ت ي سفكت دماءنا.أيضا من وجوهنا؟
 إىل أين نهرب ً آه ،يا ليت الظالم يكسو عيوننا. إىل أين المفر من نداء قلبنا الداعي. ها هي أيدينا سفكت دماءنا. إىل أين المناص من وجوهنا. القلب جدب ،الدم القذر شي�ق. أنت ،أنا ،أنت.الله واسع المغفرة لن يغفر.
 ما فعلناه ح�ت إ والمذعورون ي�ت اكضون ف ي� مدينة الهلع.(كلمات مقتبسة من الشعر اليهودي)
ف
مــن عالــم آخــر رجعــت إليهــا روحهــا الغائبــة الضالــة ي� غياهــب
الــرزخ مــا ي ن
دب النبــض والحيــاة ف ي� قلبهــا،
ب
بــ� الحيــاة والمــوتَّ ،
�ت
فاســتفاق جســدها ،تدفقــت الدمــاء الهاربــة مــن قبــل فيهــا ،ل جــع
اليــوم لعروقهــا طواعيــة ،ويدخــل الهــواء بعمــق ويســتقر ي ن
بــ�
ضلوعهــا خائ ًفــا مــن زفــرة طــاردة.
ن
بتــأ� ترجــف بداخلهــا الذكريــات المشوشــة،
دخلــت ي
ج�وزاليــم ي
ف
فتحــت بــاب الحجــرة ي� خــوف بــدأت تتضــح معالــم الذكــرى ...
نســخ رءوس بولــس منثــورة عــى الرسيــر ،مصلوبــة أمهــا فــوق
ين
ين
بنيامــ� ،ي�ت اقــص مــن حولهــا
بســك�
الوســادة ،مذبــوح والدهــا
أ
الســوط وي�ت اقــص معــه جســدها مــن اللــم.
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ج�وزاليــم مــن حجرتهــا هائمــة ال تــدري وجهتهــا ،تـ تـراءى
خرجــت ي
لهــا الجــدران كأول مــرة تراهــا ،تتســائل إن كانــت بدلــت عيناهــا أم أن
أ
ـفل؛ حيــث حجرتهــا
الماكــن غـ يـرت معالمهــا ،اتجهــت للطابــق السـ ي
القديمــة باحثــة عــن مريــم ،وأمســكت المقبــض تنتفــض بداخلهــا
الظنــون ،شــدت المقبــض ألســفل وفتحــت البــاب عــى غفلــة،
اتجهــت للفتــاة الجالســة تنــادي عليهــا باســم مريــم التفــت إليهــا
ج�وزاليــم فلــم تكــن الطفلــة مريــم ،رصخــت
الطفلــة ،ذعــرت ي
الصغــرة.
ج�وزاليــم ف ي� وجــه
ي
ي
�ت
�ت
 أين ابن ي ماذا فعلتم بابن ي ؟دخلــت الخادمــة برسعــة آخــذة طفلتهــا مــن بـ ي ن
ج�وزاليــم،
ـ� يــدي ي
نافيــة أن يكــون حــدث مكــروه لمريــم:
بخ� ت
سيد�.
 مريم يي
ج�وزاليم فزعة:
سألتها ي
آ
تعرفــ� مكانهــا ن
ين
دليــى عليــه،
كنــت
 أيــن هــي مريــم الن؟ إن ِي
أشــعر وكأن زمانًــا ض
مــى منــذ آخــر مــرة رأيتهــا.
أجابتها الخادمة:
بنيامــ� حجر ي ن
ين
تــ� بالطابــق العلــوي
 لقــد خصــص لكمــا الســيدين
تهتمــ� بجيكــوب.
بــدأت
منــذ أن
ِ
تفاجــأت بإجابتهــا ،هــي ال تتذكــر عــن تلــك الفـ تـرة شــي ًئا .ســألت
ج�وزاليــم الخادمــة عــن أحوالهــا ف ي� تلــك الفـ تـرة.
ي
 هل مر ب ي� زمن طويل عىل هذا الحال؟فقالت لها:
ت
أنــت ال ت�ت ي ن
كــ� كأس الخمــر مــن يــدك ولــو للحظــة،
ســيد� ِ
ي
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ن
ين
اعذريــى
تعيشــ� حيــاة صاخبــة مليئــة بالحفــات والرحــات،
ي
ـك
إن قلــت إنهــا مليئــة ً
أيضــا بالمجــون والعربــدة ،الــكل يعلــم أنـ ِ
ن
غــر
مجــرد عشــيقة للســيد
بنيامــ� ،وأن جيكــوب مــا هــو إال اب ًنــا ي
ي
ت
ـك الرضــا
ـت غـ يـر مباليــة ،بــل بــدا عليـ ِ
ـيد� كنـ ِ
ش�عــي لــه ،لكنـ ِ
ـك سـ ي
تمامــا ،حـ تـى إنهــا ذات
والســعادة ،أمــا بالنســبة لمريــم فقــد أهملتهــا ً
ـك لتجلــس بجانبــك فطردتهــا مدعيــة أنهــا ابنــة الخادمــة،
يــوم جاءتـ ِ
كك فظلــت مراقبــة
ـك ،إال أن مريــم أبــت أن تـ تـر ِ
ـدت مريــم عنـ ِ
أبعـ ِ
لوجــودك مــن بعيــد.
ن
ج�وزاليــم ،شــاالت منهمــرة مــن وراء
ـى ي
انجرفــت الدمــوع مــن عيـ ي
ســد تحطــم للتــو ،ت�ت جــى الخادمــة أن تأخذهــا لمريــم.
ن
لصغــر ت ي� ،ن يإ� ال أذكــر شــي ًئا ممــا
تأخذيــى
 أســتحلفك بــاهلل أني
ي
ـ� عنــه ،كأنمــا كنــت أغــوص ف� نــوم عميــق أعيــش بداخلــه �ف
تتحدثـ ي ن
ي
ي
كابــوس بشــع.
ج�وزاليــم أمــام حجــرة مريــم ،فتحــت البــاب
تركــت الخادمــة ي
بهــدوء ،دخلــت م�ت قبــة رد فعــل مريــم ،لكنهــا تقابلــت ووجــه بولــس
الــذي ارتفــع بعينيهــا نحــو الســماء ،حلــق بهــا بعيـ ًـدا بعيـ ًـدا عنــد
نقطـ ٍـة التقــت فيهــا الشــمس بالقمــر ،جــذب مــن عليهــا قــادة ي ن
بنيام�
بأحد
اميــا إياهــا ف ي� فجــوة ســوداء عميقــة ،أهداهــا ً
عوضــا عنــه عقـ ًـدا َ
ر ً
أ
كوكبــا منمقــون عــى قــوس قــزح ،دار بهــا حــول الكــرة الرضيــة
عـ شـر ً
أ
فــوق غيمــة بيضــاء ي ن
بكــرا لــم يمسســها ش
بــر،
حــ� كانــت الرض ً
بعدهــا تركهــا لتصطــدم بواقعهــا لتجــد بـ ي ن
ـ� يديهــا فســتان مريــم
وقــد تخضــب بدمــاء زوجهــا.
ج�وزاليــم مريــم واعــدة إياهــا بأنهــا لــن ت�ت كهــا أبـ ًـدا،
احتضنــت ي
ولــن تعــود لتيههــا وشــتاتها مــرة أخــرى ،ظلــت تبحــث عــن حقيبــة
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خشــبيا
أو مــا شــابه لتضــع فيهــا الصنــدوق المصــدف ،وصندوقًــا
ًّ
وغ�هــا مــن
صغــرا بــه عــد ٌد مــن الصــور ،فيهــا أورشــا وبولــس ي
يً
كب�موضــوع فيــه بعــض وســادات
الذكريــات ،وجــدت كيــس قمــاش ي
ف
صغــرة ف ي� أحــد أركان الحجــرة ،فأفرغــت مــا ي� الكيــس ووضعــت
ي
ن
الصندوقــ� وتســللت بمريــم قائلــة:
مكانهــم
ي
آ
ـرل ،الخــدم كثـ يـرون وربمــا نقابــل بنيامـ ي ن
 ســنمر الن ببهــو المـ ن زـ�،
ـ� ،ابقــي خلفــي عــى بعــد مناســب حـ تـى ال يشــك
ســأتقدمك أنــا وظـ ي
فينــا أحــد.
ف
و� منتصــف الطريــق
هربــت ي
ج�وزاليــم ومــن ورائهــا مريــم ،ي
تذكــرت أ
الم ابنهــا جيكــوب ،لكنهــا خافــت أن ترجــع فتضيــع مــرة
ف
ن
ن
نز
ـى عامــر،
أخــرى ،فأكملــت المسـ يـر ،كان مــرل بنيامـ يـ� يقــع ي� مــرج بـ ي
ين
ج�وزاليــم اتخــاذ الطريــق
بــ� منطقــة الجليــل ونابلــس ،قــررت ي
ـ� رغــم خطورتــه ،وكان مــن الممكــن أن يتخــذا طريــق حيفــا
الجبـ ي
الممهــد بمحــازاة البحــر ،لكــن وفــرة أشــجار البلــوط والســنديان
ت
للتســر أثنــاء
خــر مــكان
إ
بالضافــة إىل الشــعاب المتداخلــة كانــت ي
ف
هربهمــا ،ســلكا الجــرف ي� محــاذاة جبــل الكرمــل ،ومنــه إىل جبــال
القــدس ،ومــن ثــم اســتطاعا الدخــول إىل المدينــة ،كلفهمــا ذلــك عناء
ثــاث ليــال نامــا ف� إحداهــا ف� مغــارة ،ف
و� ليلتـ ي ن
ـ� قضوهمــا وســط
ي
ي
ي
أ
الشــعاب ،وكانــا يقتاتــا عــى التــوت الـ بـري وبعــض ثمــار الشــجار،
أمــا المــاء فــكان متوافــرا عــى هيئــة بــرك خلفتهــا أ
المطــار.
ً
ن
ز
ج�وزاليــم ســوى مــرل الشــيخ عبــد الرحمــن الــذي
لــم يكــن أمــام ي
ج�وزاليــم مــن قبــل ،الشــيخ كان قــد مــات ،لكــن ابنــه كان
آوى ي
ف
ن
ز
ج�وزاليــم وبولــس ،وقــد ســاعدهما ي� الــروح بالقــرب مــن
يعــرف ي
ف
هضبــة الجــوالن ،مــا أن رآهمــا يمشــيان ي� المدينــة يــدوران حــول
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المـ ن ز
ـرل ف ي� وقــت الســحر ،حيــث ال تجــد ف ي� الطريــق وقــع قــدم أو
تســمع دب حافــر ،وهــم ف� حــال يـ ث
ـر� لــه اقـ تـرب نحوهمــا:
َّ
ي
ج�وزاليم؟
 ي نعم ألست أنت محمود ابن الشيخ عبد الرحمن؟ رحمه هللا. هلل الدوام  ...يال أسفي نوحز�.
ي
ً
طويــا ،فيمــا يبــدو أنكمــا
 ال يمكننــا المكــوث هنــا ف ي� الشــارعين
ً
طويــا للوصــول إىل هنــا.
مطاردتــ� وقــد تكبدتمــا عنــا ًء
ج�وزاليــم ومريــم إىل ن ز
ج�وزاليــم مــا
م�لــه ،قصــت ي
أخــذ محمــود ي
ف
ن
ن
ز
تذكــره مــن تيههــا ي� مــرل بنيامـ يـ� ،كان الطعــام قــد أعــد وضعــت
ن
ج�وزاليــم ومريــم ،وقــرب محمــود منهمــا الطعــام
ـوا� أمــام ي
الصـ ي
وهــو يقــول:
ج�وزاليــم ف ي� التفكـ يـر فيمــا مـ ضـى،
 تفضـ َـا ،ال تجهــدي نفســك يأ
همــا ،ســتكون المــور عــى مــا ي ـرام.
تاحــا وال تحمـ َـا ًّ
ار َ
ج�وزاليــم فيهــم حـ تـى ترجــع للنــوم
ثالثــة أيــام لــم تكــد تفــوق ي
ثانيــة ،وكأنهــا كانــت عائــدة مــن رحلــة طويلــة شــاقة ،ابتعــدت فيهــا
االفــراق أ
ت
الوىل،
عــن نفســها ،ثــم القتهــا مــن جديــد عنــد نقطــة
وبالــكاد التأمــت جــروح قدمــي مريــم الــت ي تــأذت أثنــاء الرحلــة
الشــاقة.
ف
ج�وزاليــم مــن رقيــة زوجــة محمــود
ي� صبــاح اليــوم الرابــع طلبــت ي
أن تعلمهــا الصــاة؛ ألنهــا وعــى فجــأة قــررت أن تكــون مســلمة،
رجعــت رقيــة إىل زوجهــا:
ج�وزاليم تود إشهار إسالمها.
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ئ
ـا� يــا رقيــة؟ عليهــا التمهــل حـ تـى ال
 كيــف يكــون ذلــك ،القـرار فجـ يتضطــرب عقيدتهــا فتحيــد عنــه ثانيــة.
 كلمها أنت.ج�وزاليــم بهــا ووقــف
ذهــب محمــود حيــث الحجــرة ال ـت ي كانــت ي
عــى البــاب.
 هل تأذن ل أالخت بالدخول؟
ي
 تفضل محمود.أ
ف ي� حجــرة مجلــس الضيــوف الملتفــة بالرائــك والمســاند كانــت
ج�وزاليــم جالســة.
ي
ج�وزاليــم ،وهــو مســألة
 هنالــك أمــر علينــا التحــدث فيــه يــا يت
إســامك ،إنــه ألمــر مبهــج عــى قلوبنــا جميعــا يــا أخـ ي  ،ولكــن أليــس
ج�وزاليــم.
ق ـرارك هــذا مترس ًعــا؟ ن يإ� أخاطبــك كأخ يــا ي
ن
ـى أعــرف ذلــك يــا محمــود ،وأعــرف أن أهــل القــدس جميعهــم
 إنـ ين
ـى حييــت
تجمعهــم الــروح الطيبــة ،أنــا مــن غـ يـر ريــب أشــعر وكأنـ ي
مــن جديــد ،بعثــت مــن جديــد كطفــل ولــد عــى فطــرة هــو نفســه
ال يدركهــا مــع فــارق أن لهــذا الطفــل عقــل مكتمــل يســتطيع تحديــد
الدراك للقلــب الــذي اســتفتيته وقــد
اختياراتــه؛ لــذا أرجــأت أمــر إ
الســام.
سـ يـر ن ي� لهــذا الطريــق طريــق إ
ابتسم محمود وهو يقول لها:
ج�وزاليم،
 لــم يحــدث قبــل أن تأثــرت بحديــث كمثل حديثــك يــا يللســام أركان ،وكأي ديــن لــه قواعــد وأســس ،الديــن
لكــن يــا إخـت ي  ،إ
هــو مــا صدقــه القلــب وأيــده الفعــل ،أليــس كذلــك؟
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 ســتعلمك زوجـت بعــض أالمــور عــن الصــاة والصــوم والطهــارة
ي
أ
ف
ق
ت
ـت بنفســك ي� الدين،
ـا� المــور تبا ًعــا بتعمقــك أنـ ِ
واللبــاس ،وسـ أ ي
ـتأ� بـ ي
ولتعلمــي أن الســاس بجانــب الظاهــر والشــعائر هــو الباطــن المتمثل
ف
فضفاضــا
ج�وزاليــم ردا ًءا جديـ ًـدا
ً
ي� حســن المعاملــة .ناولــت رقيــة ي
ج�وزاليــم:
وحجــاب رأس ،قالــت ي
 كنت أرتدي أنا وأمي حجابًا. كان هــذا اســمه الحجــاب اليهــودي تغطــي شــعرك ،وال يهــمإن كشــف مــا ترتديــه أســفل جســدك ،هــذا حجــاب إســامي ليــس
أساســه فقــط تغطيــة الشــعر ،إنمــا أن يكــون مــا ترتديــه أســفله ســاتر
غـ يـر كاشــف ،ثــم أحـرض ت رقيــة إنــا ًء بــه مــاء طهــور لتغتســل وتتوضأ
منــه ،ثــم قالــت مداعبــة.
أيضا؟
 وهل ف ي� اليهودية وضوء ً ال بل صالة فقط بال وضوء.ارتســم اليــأس عــى وجــه مريــم الـت ي لطالمــا كانــت صامــدة أمــام
رسيعــا هكــذا،
تحــوالت أمهــا ،لكنهــا لــم تتصــور أن التقلــب ســيكون ً
وقفــت أمامهــا مريــم تلمــس بيدهــا عــى خصــات شــعرها المنــداة
بمــاء الوضــوء قائلــة لهــا:
أ
ـت عاريــة تغتسـ ي ن
ـل� بالخمــر والعطــر ،وهــا
 بالمــس القريــب كنـ ِـت اليــوم يــا أمــي محتشــمة محجبــة تتوضئـ ي ن
ـ�.
أنـ ِ
ج�وزاليــم تعابـ يـر وجــه مريــم بشــكل خاطــئ ممــا
ربمــا فهمــت ي
جعلهــا تقــول لهــا:
ف
ن
تكــو� إال مــا أراد قلبــك وهــداك يــا
تخــا� يــا مريــم لــن
 الي
ي
الســام أو
أردت إ
ـت حــرةِ ،
حبيب ـت ي  ،إن تبقــي عــى ديانــة والــدك أنـ ِ
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حـ تـى اليهوديــة فاالختيــار لــك ،أ
بالمــس كنــت يهوديــة ،ثــم مســيحية
واليــوم مســلمة ال إكــراه ف ي� الديــن يــا حبيبــت ي  .هــداك هللا.
بعــد أسـ ي ن
ج�وزاليــم لمحمــود أنهــا تــود تنفيــذ وصية
ـبوع� رصحــت ي
بولــس بالذهــاب إىل مــر ،فتملمــل الشــيخ عثمــان وهــو يقــول لها:
تكمــ� رحلتــك ف ي� مــر لطالمــا كانــت مــر
 ال مانــع لــدي أني
هــي االمتــداد لــكل حضــارة والملجــأ لــكل محتمــي ،لكــن ال طريــق
ـ�ء بالمخاطــر
للذهــاب لمــر ســوى غــزة ،والدخــول نحــو غــزة مـ ي
ال ـت ي تجعــل النــار تجاهنــا.
ج�وزاليم وأطرقت رأسها ثم قالت:
صممت ي
أ
ن
كلف� المر.
 بل سأنفذ وصية بولس مهما يوأمــام تصميمهــا لــم يجــد الشــيخ بـ ًّـدا ســوى الموافقــة عــى طلبها
خاصــة حـ ي ن
ـ� أقنعتــه بقولها:
قريبــا منــا لكــن مــن المؤكــد أن الخيانــة
 إن العــدو قــد يكــون ًأ
و� لبنيامـ ي ن
أقــرب ،مــن ش
ـ� عنــا يــوم ذبــح بولــس أو بالحــرى يــوم
جميعــا بالتأكيــد لــم يكــن ســوى خائــن  ...الخيانــة هــي طريــق
ذبحنــا ً
العــدو الممهــد ...
بعــث محمــود بطلــب ابنــه الــذي يملــك ســيارة نصــف نقــل ينقــل
عليهــا المــؤن مــن وإىل غــزة ،أحـرض لــوح خشـ بـى مخــرم مــن الجانبـ ي ن
ـ�
ي
وضعــه عــى قــاع صنــدوق الســيارة بارتفــاع ش
ع�يــن ســنتيم�ت ًا،
ج�وزاليــم ومريــم أســفل اللــوح
الخشــى ومــن فوقهمــا
تمــددت ي
بي
صناديــق خضــار وفاكهــة ،وصلــت الســياره بســام ف� مــدة يومـ يـ�ن
ي
ـ� ونقــاط التفتيــش ،وصــل بهمــا لغــزة ومــن
بســبب التعنــت إ
الرسائيـ ي
غــزة للحــدود الفلســطينية المرصيــه خلســة.
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-10ج�وزاليم إىل مرص
انتقال ي
وقفــت ج�وزاليــم أمــام الحــدود المرصيــة تنتظــر الغــوث �ف
ي
ي
أ
حالــة ال يمكــن وصفهــا ،مطوقــة بالفــكار الســلبية تجــاه مــا يمكــن
ن
ـرا لمحــت
أن يحــدث لــو أن بنيامـ يـ� اصطادهمــا عنــد الحــدود ،أخـ ي ً
ً
مقبــا نحوهمــا ،أوقفهــا الجنــدي:
جنديًّــا
 من أنتما وما سبب وجودكما عند نقطة الحدود؟ أطلب مقابلة قائد الجيش لو سمحت. قفا مكانكما وال تتحركا.بــا مضــض ذهــب الجنــدي إلحضــار قائــد كتيبــة الحــدود
الفلســطينية المرصيــة ،والــذي التقاهــا مــن وراء أ
الســاك الشــائكة،
ج�وزاليــم حديثهــا
اســتمع لقصتهــا بــدون مقاطعــة ،بعدهــا أنهــت ي
معــه بعبــارة قويــة قائلــة لــه« :إن لهــا ف ي� مــر إرثًــا ثــم أشــارت
أ
دمــا وأشــارت لمريــم» .استشــعر فيهــا
لــ�رض ،وأن لمــر عندهــا ً
ج�وزاليــم ومريــم
القائــد الصــدق؛ لــذا ســمح لهمــا بالعبــور ،بع�تــا ي
ين
حاملــ� الصنــدوق المصــدف حامــل الرســاالت الســماوية ،كانــت
ج�وزاليــم هــي آخــر مــا أبقتــه عــى أرض فلسـ ي ن
ـط� ،ودعــت
دمــوع ي
بهــم القــدس ،والمعبــد ،والكنيســة ،والمســجد ،ودعــت بهــم أغنيات
أورشــا ودعــوات ديفيــد وعينــا بولــس ،ولــم تنــس رضيعهــا جيكــوب
رغــم تشــوه جيناتــه مــن والــده ،لكــن ف ي� الوقــت نفســه غـ يـر قــادرة
عــى إنــكار حقيقــة أنــه خــرج مــن رحمهــا ،فكيــف لهــا أن تنســاه.
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خصــص لهمــا القائــد حجرتــه الخاصــة ف ي� المعســكر ،واعـ ًـدا إياهمــا
ج�وزاليــم أن
بالبحــث عــن عائلــة مريــم مــن والدهــا بولــس ،ظنــت ي
لج�وزاليــم
ظــال الســام حطــت فوقهمــا واســتقرت لكــن هيهــات ي
أن تهنــأ بالســام.
أســبوعان منــذ وصولهمــا  ...لــم تكــن مريــم بأحســن حــال ،ازداد
يومــا بعــد يــوم،
انطواؤهــا وصمتهــا ،كانــت تذبــل أمــام ي
ج�وزاليــم ً
أ
فكــرت أ
ف
الم كيــف لهــا أن تجلــب الســعادة البنتهــا ي� هــذه الرض
بــ� ي ن
الفاصلــة ي ن
زمنــ� وعمريــن؛ طلبــت مــن أحــد الجنــود طلقــات
رصــاص فارغــة ف ي� محاولــة منهــا البتــكار شــي ًئا مــا يفــرغ همــوم مريــم
وأحزانهــا.
أ
ج�وزاليــم مريــم لرض
أحـرض الجنــدي لهــا الرصــاص  ...أخــذت ي
واســعة رمليــة شــكلت بالرصــاص لوحــة؛ شــمس وغيــوم متفرقــة أزهار
خــال مــن عصفــورة ،ومــن ناحيــة
نابتــة وشــجرة ي
كبــرة بهــا عــش ٍ
أخــرى صنعــت بالرصــاص قمـ ًـرا غـ يـر مكتمــل أســفل صح ـراء خاويــة
أ
ف
و�
إال مــن نبــات الصبــار المـ�ئ بالشــواك وقفــص عصفــور مفتــوح ،ي
المنتصــف مــا بـ ي ن
ـار مــن
ـ� المشــهدين عصفــور مــن الواضــح أنــه فـ ٌ
ج�وزاليــم العصفــور كاتبــة فوقــه مريــم،
القفــص للعــش ،حاوطــت ي
ج�وزاليــم  ...الشــمس
حاوطــت مريــم اللوحــة بأكملهــا كاتبــة فوقهــا ي
والقمــر ،الخـرض ة والجدوبــة ،الليــل والنهــار ،والعصفــور .قالــت لهــا
ج�وزاليــم... :
ي
الحقتها بالرد مريم قائلة:
 ليتهــا مــا كانــت فارغــة ،لــكان العصفــور قتــل ســجانه قبــل أنيســجنه.
مخرجــا ســوى احتضــان مريــم  ...هــو وحــده
لــم تجــد ي
ج�وزاليــم ً
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آ
آالمــا
ـواس ً
الحضــن مخــرج الالم ونافذتهــا الوحيــدة ... ،حضــن يـ ي
مــن ضعــف حيلتهــا ،ويفتــح بابًــا آخــر للحــزن عنــد االبنــة لقلــة
جــدواه.
ف ي� المكتــب المتواضــع مــن أســباب الرفاهيــة بمــا يليق بقائــد جيش،
بعــث القائــد لهمــا ،استشــفت ج�وزاليــم أن أ
المــر يتعلــق بموضــوع
ي
ف
البحــث عــن عائلــة بولــس ،فانقبــض قلبهــا ،ي� قــرارة نفســها ودت
تمامــا ،لــم تــرد ألحــد أن يشــاركها ف ي� مريــم أو
لــو يغلــق هــذا البــاب ً
ن
يأخــذ مكانهــا ف ي� تربيتهــا ،ف ي� حـ يـ� أن مريــم رغــم انطوائهــا وصمتهــا
المبهــم ،مقتــت كونهــا نبتــة بريــة نشــأت ف ي� بيئــة غـ يـر بيئتهــا ،وودت
لــو كان لديهــا عائلــة آخــرى ،أو احتــوا ًء أكـ بـر؛ ألن كل النــاس حولهــا
ج�وزاليــم كانــت قــادرة عــى اســتيعابها.
ج�وزاليــم ويــا ليــت ي
كانــوا ي
ج�وزاليــم اســتقراء معالــم وجــه قائــد حــرس الحــدود،
حاولــت ي
ق
�ت
ور� يشــبه تلــك
لك أــن محاولتهــا فشــلت ف قبــت خــروج كلماتــه بقلــب ي
الوراق الـت ي كان يقلــب فيهــم القائــد ،قلبهــا قــد تمزقــه أي محاولــة
ن
لج�وزاليــم قائـ ًـاـ:
ـرا نظــر ي
للفصــل بينهــا وبـ يـ� مريــم ،أخـ ي ً
 بالنســبة لعائلــة بولــس والــد مريــم ،فهــي بالفعــل موجــودةبمــر عائلــة مســيحية معروفــة ،وهــذه أ
الوراق أمامــي إثباتــات
لشــخصية ونســب مريــم مــع شــهادة ميــاد مرصيــة؛ أي إن مريــم
منــذ اللحظــة مواطنــة مرصيــة.
التمعــت البهجــة عــى وجــه مريــم لكــن رسعــان مــا انطفــأت حـ ي ن
ـ�
قـ�ال:
آ
أ
 لكـ نـتث� إزعاجكمــا؛ حيــث إن عائلــة
ـى أخـ شـى أن الخبــار التيــة سـ ي
ي
ـ� علمــت أن ج�وزاليــم يهوديــة أ
بولــس حـ ي ن
الصــل مســلمة الديانــة
ي
ف
ف
و� الوقــت نفســه ال يجــدون أي مانــع ي� تكفــل
رفضــوا مقابلتكمــا ،ي
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مريــم إذا مــا تخلــت والدتهــا عنهــا ،وهــذا مبلــغ مــن المــال لقــاء
مـ يـراث قديــم لوالــد بولــس ووالدتــه.
ثم أخرج ظرفًا وضعه عىل الطاولة وأكمل حديثه:
لج�وزاليــم لــم نســتطع التوصــل ألي إثباتــات هويــة
 بالنســبة ينظــرا ألن أ
المــر معقــد وجذورهــا متشــابكة ،لكــن ال تقلقــي فبداخــل
أ ً
الوراق ورقــة رســمية تضمــن لــك جميــع حقــوق المواطنــة والحمايــة.
ج�وزاليــم لكنهــا كانــت
انتظــر قائــد الجيــش أي رد فعــل مــن ي
ربمــا متفاجئــة ،ربمــا لــم تجــد مــا تقولــه لكنهــا مــن المؤكــد متحفــزة
لمــا ســيقوله عــن مص�هــا عــى تلــك أ
الرض  ...أكمــل قائــد الجيــش
ي
حديثــه قائـ ًـا:
 ليــس مــن المعقــول أن أحـ ًـدا قــد يعيــش عــى الحــدود الفاصلــة؛يومــا مــا سـ ي ن
لــذا فإنــك تعلمـ ي ن
ـتتوغل� أكـ ثـر داخــل مرص ،ولســبب
ـ� أن ً
ـت ومريــم هنــاك ســبيالن؛ أولهمــا :جمعيــة إســامية
مــا عانيتــه أنـ ِ
أ
ن
والثــا� :كنيســة
نفســيا وماديًّــا.
خاصــة تكفــل المهــات المعيــات
ًّ
ي
ال يقــل دورهــا عــن دور الجمعيــة وكالهمــا عــى أتــم االســتعداد
باحتوائكمــا.
ج�وزاليم بحزم:
قالت ي
كثــرا مــا وددت البنــت ي حيــاة بعيــدة عــن أي
 ال هــذا وال ذاك ،ي ًت
ت
ن
ديــى كمــا كانــت حيــا� الــ عشــتها ي ن
بــ� أســوار المعبــد أو
ي ي
إطــار ي
حيــاة والدهــا الــت ي قضاهــا تحــت مســمع أجــراس الكنيســة.
ش
أجــرى القائــد اتصـ ً
ـتب�ا ،قــال لهــا
ـال ثــم اتجــه ي
لج�وزاليــم مسـ ً
ف
الســماعيلية ملجــأ حكومــي ملحــق بــه مشــغل لــو
إنــه يوجــد ي� إ
أحبــت ألحقهــا بــه.
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ج�وزاليــم ومريــم حيــث ملجــأ (عـ ي ن
ـ� الرحمــة) بتوصيــة
ســافرت ي
ف
ج�وزاليــم ومريم جالسـ ي ن
ـت�
خاصــة لهــا ،ي� حجــرة مديــرة الــدار كانتــا ي
ف� مواجهــة المديــرة الـت امتـ أ
ـ� وجههــا بنظــارة طبيــة ســميكة عريضــة
ي
ي
أ
ج�وزاليــم منكمشــة عــى نفســها ناظرة لســفلها تشـ يـر
إ
الطــار ،كانــت ي
لمــن أمامهــا أنهــا نائمــة بينمــا كانــت مريــم يقظــة مفــرودة القامــة
مصوبــة أعينهــا نحــو المديــرة بالشــكل الــذي أربكهــا:
 ف ي� الواقــع نحــن ال نقبــل أغ ـراب ف ي� ملجئنــا ،لكنكمــا كنتمــا حالــةخاصــة بتوصيــة خاصــة.
تنهدت مديرة الملجأ ثم أكملت:
 ال أدري كــم ســتكون نســبة تقبــل الســيدات هنــا بالنســبة لــكن
لكــى أتوقــع ضألتهــا ،خاصــة لــو أخطــأ لســانك بذكــر حقيقــة
ي
أصولــك اليهوديــة.
ج�وزاليــم ،ثــم قالــت لهــا محاولــة أن اليصطــدم
هنــا ارتفــع رأس ي
ن
ـى المديرة:
وجههــا بعيـ ي
ت
ن
لكــى لســت إرسائيليــة ،ثــم إن أمــي
أصــول يهوديــة
ي
ي
ســيد� ،ي
أ
قدســية الصــل.
قاطعتها مديرة الدار:
ن
بلغــى أنــك مســلمة وابنتــك
 لــن يفهــم أحــد مــا تقولينــه،ي
مســيحية ،الوضــع غامــض.
توجهت المديرة نحو مريم قائلة:
ت
ين
كثــرا مــن
 لمــا التســلم� حبيبــ ي مثــل والدتــك وتجنبيهــا ي ً
ن
ـو� مســلمة
المواقــف المتطفلــة ،إ
الســام جميــل ،بــل عليـ ِ
ـك أن تكـ ي
مثــل والدتــك.
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بنفس الثبات ردت مريم:
 إن شــاء يل هللا ان أســلم لــن أســلم أل ن ي� ســمعت مــن أحدهــمالســام جميــل أو أل ن ي� مــن المفـ تـرض أن أكــون كذلــك ألن أمــي
أن إ
هكــذا.
ج�وزاليم من حيث انتهت مريم:
أكملت ي
 ســيده عفــاف إن الحديــث بالنســبة إلنســان ولــد مــن أم وأبمســلم� فوجــد نفســه مســلما بالتبعيــة ،أســهل بكثــر مــن أ
ين
المــر
ي
ً
ولغ�نــا ممــن ولــدوا يهــو ًدا أو مسـ ي ن
ـيحي� ،رجائــا
بالنســبة يل ولمريــم ي
ت
ش
�ء ،ولــو عــى ســبيل
ســيدة عفــاف ال أود البنــ ي أن أتكــره عــى ي
ال�ت غيــب ال ال�ت هيــب ،جميــع الديــان ي ن
بــ� أيديهــا ،هــي وحدهــا
ســيدة قرارهــا.
ج�وزاليم وهي تقول:
امتعض وجه المديرة أمام ي
 ن يإ� أعلــم برسيــرة كل َمــن بالــدار ،وأؤكــد لكمــا أن بقاءكمــا ف ي�الملجــأ لــن يمــر بســام.
بعــد هــذا الحــوار المظلــم ذهبــت المديــرة معهمــا حيــث الحجــرة
الــت خصصــت لهمــا ،تتــوارد ف� نفــس ج�وزاليــم أ
الفــكار ،هــل
ي
ي
ي
ت
هــذه هــي مــر الــ ي كلمهــا عنهــا نســاء المقاومــة وحدثــوا عنهــا
بولــس؟! مشــت ف ي� طريقهــا ســاكنة تــردد الدعــوات أن ال يخيــب هللا
ظنهــا ف ي� أهــل مــر ،وجــدت حجرتهــا متواضعــة الحــال والمتــاع،
إال أنهــا كانــت ث
وســاما؛ رسيــران مريحــان منجــدان
أكــر إشــعا ًعا
ً
دوالب
بقطــن مــري ناعــم ،وكذلــك كانــت الوســائد ،كان ف ي� الحجــرة
ٌ
بالضافــة لمكتــب صغـ يـر ،ونافــذة مليئــة بأحــواض
متوســط الحجــم إ
الــورد والريحــان والنعنــاع ،مطلــة عــى حديقــة أكـ بـر ،ابتســمت مريم
واتضحــت عــى وجههــا معالــم الـ ض
ج�وزاليــم وأراح
ـر� ممــا أســعد ي
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ج�وزاليــم ثــم قالــت:
نفســها ،دارت مريــم حــول ي
 سنتبادل هنا أالدوار يا أمي.
 كيف يا مريم؟ـك كمــا انفصلـ ِ ن
ـى
ـى مــن قبــل ،وعليـ ِ
 ســأنفصل عنـ ِـت عـ ي
ـك أن تطلـ ب ي
ـ�.
حجــرة أخــرى مــن أجـ ي
هنــا قطــع حديثهمــا صــوت طرقــات حــادة عــى البــاب ،انخلــع
ج�وزاليــم وهــي تنظــر للبــاب وقــد اعتــى وجههــا الصفــار،
قلــب ي
قالــت مريــم مبتســمة:
ج�وزاليم.
 افتحي الباب إن أول العقبات ينتظرك يثم ولت بوجهها عنها.
ج�وزاليــم ناحيــة البــاب ودقــات قلبهــا تتعــاىل ،فتحــت
اتجهــت ي
ش
البــاب لتتقابــل وعــرات االبتســامات أمامهــا ،تحدثــت ابتســامة
واحــدة نيابــة عنهــن:
 نحــن نزيــات الملجــأ مــن لهــن ظــروف أوردتهــن هنــا ،تتشــابهإىل حــد كبــر مــع ظروفــك ،أردنــا إلقــاء التحيــة عــى ابنــة أ
الرض
ي
الطاهــرة.
ج�وزاليم ح�ت تسمع مريم:
بصوت عال قصدته ي
 أهال بالغاليات ،تفضلن رحبت بكن المجالس وعطرت.نظــرت لهــن مريــم بطــرف عينيهــا ثــم خرجــت للـ تـراس ،كان اللقــاء
بـ ي ن
ج�وزاليــم ونســوة الــدار حميمــي عــى عكس مــا صــورت المديرة
ـ� ي
ف
ف
لهــا؛ حيــث انخرطــن ي� محادثــات أنســاب ي� ثناياهــا دفء المشــاعر
بعضــا
الدافقــة وروح التضامــن المــؤازرة ،بــل إنهــن حملــن معهــن ً
مــن مالبســهن وأدواتهــن وأشــيائهن البســيطة عــى هيئــة هدايــا،
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والمثـ يـر للعاطفــة أنــه حـ ي ن
ج�وزاليــم عليهــن قصتهــا بدايــة
ـ� قصــت ي
مــن أورشــا وحـ تـى لحظــة وجودهــا معهــن ،ظهــر عليهــن التأثــر بــل إن
بعضهــن اغرورقــت عيناهــن بالدمــوع ،ومنهــن مــن قامــت باحتضــان
ج�وزاليــم.
ي
ف
ج�وزاليــم،
لــم تكــن مريــم جــادة ي� أمــر نيتهــا االنفصــال عــن ي
أ
ف
ج�وزاليــم ،والــت
إنمــا أرادت مناوشــة مشــاعر المومــة ي� قلــب ي
ي
أحســت مريــم ببعدهــا قليـ ًـا بســبب مشــاعر الغربــة ال ـت ي غرقــت
فيهــا ج�وزاليــم نظــرا أ
للحــداث الـت ي أدت إىل غربتهــا داخــل نفســها
ي
ً
وليــس فقــط ممــن يكونــون حولهــا ،ممــا أدى البتعــاد مريــم عــن
ج�وزاليــم خطــوات معــدودة أحســت بــه أرواحهــم ،وهــذا مــا كانــت
ي
تقصــده مريــم.
كانــت مريــم تتقــن العربيــة والع�يــة ،وكذلــك أ
اللمانيــة
ب
أ
نجل�يــة؛ ألن ج�وزاليــم ف� أ
وال ي ز
الصــل تعلمــت اللمانيــة مــن والدهــا
إ
ي
ي
ـرل بنيامـ يـ�ن
نجل�يــة مــن مربيــة ف� مـ ن ز
ال ي ز
ديفيــد ،كمــا أنهــا تعلمــت إ
ي
أ
ج�وزاليــم عنهــا ،وكانــت ملمــة
كانــت هــي القــرب لهــا أثنــاء شــتات ي
صعبــا عليهــا االلتحــاق
بقواعــد الحســاب والهندســة؛ لــذا لــم يكــن ً
بمدرســة الملجــأ خاصــة بعــد اجتيازهــا لالختبــارات الشــفوية والكتابية
ممــا ألحقهــا بالصــف الــذي يناســب عمرهــا ،وإن كانــت متفوقــة عــى
طبيعيــا أن يهمــل بولــس تعليــم ابنتــه ،أو حـ تـى
أقرانهــا ،فلــم يكــن
ًّ
ـ� الــذي جلــب لهــا أســاتذة خــال الفـ تـرة ال ـت
هــذا الســفاح بنيامـ ي ن
ي
لج�وزاليــم ،لــم تكــن المشــكلة ف ي� الدراســة بــل
قضتهــا عنــده أرضــا ًء ي
ف ي� تواصــل مريــم مــع أقرانهــا ومدرســيها ،صامتــة لــم يكــد يســمع
صوتهــا ،عصبيــة حــادة المــزاج ال تجلــس بجــوار أحــد ،وال تســمح
ألحــد بالجلــوس بجوارهــا ،كانــت معروفــة ي ن
بــ� أقرانهــا بغريبــة
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أ
تامــا اللحــاق بالمدرســة ،وكانــت ال تكــف أبـ ًـدا
الطــوار ،رفضــت ً
رفضــا ًّ
ج�وزاليــم بـ ًّـدا ســوى إخراجهــا مــن المدرســة
عــن البــكاء ،لــم تجــد ي
وإلحاقهــا بالمشــغل معهــا مــع المداومــة عــى تلقينهــا وتدريســها
عــى يدهــا.
أ
الوضــع ف ي� الملجــأ كان أشــبه بالجحيــم ،لــم يكــن المــر يخــص
الـ نـرزالء الذيــن كانــوا مــن النســاء أ
والطفــال الشــبه ش
م�ديــن ،إنمــا كان
الدارة الممثلــة ف� مديــرة الــدار ،والعمــال ،ت
وحــى البــواب،
يخــص إ
ي
جميعهــم امتلكــوا شــخصية واحــدة ف� وجــوه مختلفــة ،كان العمــل �ف
ي
ي
ف
الملجــأ يشــبه خليــة نحــل ال ينقطــع ليــل نهــار ي� المشــغل أو الــورش
للطفــال مــن الذكــور أ
الصغــرة أ
والنــاث وحـ تـى ســن السادســة ،لــم
ي
يكــن العاملــون يتقاضــون أي مبالــغ ماديــة مقابــل جهودهــم ،كان
القامــة والملبــس والمــأكل ،وللحفــاظ عــى
عملهــم
نظــر إ
يعتــر ي
ب
نظــام الــدار وسياســته اتبعــت إدارتــه نظــام (فــرق تســد) حــىت
تشــيع الفـت ن وينشــغل العمــال بمشــاكلهم عــن المطالبــة بحقوقهــم،
ت
تن
ج�وزاليــم وتقــف لهــذا الحــب
ـأ� أســفل أقــدام ي
لكــن الفـ كانــت تـ ي
الغامــر قلوبهــم تجهاههــا ،وكأن هالــة مقدســة تحاوطهــا وتحميهــا.
تامــا دخــول المجــات والجرائــد للــدار حـ تـى يتــم عــزل
منــع ً
منعــا ًّ
كل مــن بداخلــه عــن المجتمــع الخارجــي ،وكان اقتنــاء جريــدة بمثابــة
اقتنــاء لفافــة مخــدرات ،فمــن شــوهدت بكتــاب ف ي� يدهــا أيًّــا كان نوعه
كانــت تســاق لحجــرة الظــام ،وهــي حبــس انف ـرادي مظلــم يشــبه
مغــارة مســكونة ،يشــيب لهولهــا زغــب أ
الجنــة ف ي� بطــون أمهاتهــم،
ج�وزاليــم ألي خـ بـر عــن أحــوال فلسـ ي ن
ـط� أو حـ تـى عــن أخبــار
تاقــت ي
العــدوان عــى مــر ،فرقــت ســمعها تجــاه أي حديــث جانـ بـى بـ يـ�ن
ي
إدارة الــدار أو عمالــه لكــن بــا جــدوى.
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ين
المســؤل� الملجــأ ،وكان مــن الواضــح
ف ي� ذات يــوم زار أحــد
بالخــر فاتفقــن أن
أنــه شــخص ذو شــأن ،علمــت نزيــات الملجــأ
ب
جميعــا ف ي� الوقــت ذاتــه ،شــارحات معاناتهــن مطالبــات
يتحدثــن
ً
ف
بحقوقهــن ،تزهــرت ي� أنفســهن ورود الحريــة ،ودنــت منهــن بشــائر
الربيــع بنســماتها منبئــة بغــد أفضــل ،وأمــام الموقــف الجلــل الحــت
ظــال حجــرة الظــام أمامهــن فعقــدت لســانهن ولجمــت أ
المــل ف ي�
ف
ج�وزاليــم
قلوبهــن ،ف�ت اجعــن
جميعــا ي� خطــوة واحــدة ،وظلــت ي
ً
واقفــة بمفردهــا لــم ت�ت اجــع كالباقيــات إنمــا ظلــت صامــدة ،أطلقــت
شــكواها مــن فمهــا كمــا يطلقــون القذائــف مــن المدافــع ،وانتظــرت
تناثــر أشــائها بعــد ارتــداد القذائــف نحوهــا.
تطايــر ش�ار الغضــب مــن أعـ ي ن
ج�وزاليــم ،وهــي
ـ� المديــرة تجــاه ي
تشــهق حنقــا وتزفــر توعــدا «لــن تهنئـ ي ن
ـت
ـ� يــا ي
ج�وزاليــم ،مــا دمـ ِ
ـت مـرآة أفعالنــا» .تقــدم المســئول تجــاه المديــرة آخــذً ا إياهــا
أصبحـ ِ
عــى جنــب ،تحــدث معهــا كمــا لــو كان يســاومها ،يفــرد أصابعــه
الخمســة ف ي� يــده فتقابلــه بفــرد ثالثــة فقــط حـ تـى اســتقرا عــى أربعــة،
لــم يظهــر منــه أي تهديــد أو تلميــح بعــدم ض
الــر� كان يســاومها
بعيــون رائقــة مــن الغضــب وثغــر باســم.
ج�وزاليــم مــن تحدثــت بلســان جميعهــن
ثــم اتجــه نحــو ي
أ
أ
والمفوضــة بنقــل آ
ف
الالم والحـزان ،لــم يهتــم بالمــر ي� الواقــع ،وقال
لهــا ف ي� هيئــة تــدل عــى أنــه ســمع شــكواها جيـ ًـدا لكنــه ف ي� حقيقــة
أ
المــر لــم يشــعر بهــا إطال ًقــا ،ترجمهــا عقلــه ف ي� نقــاط ولــم تشــعر
بهــا مشــاعره ال بالشــفقة أو االهتمــام ،وبــكل روح بــاردة قــال وهــو
يخــرج مــن جيبــه علبــة ســجائره ليأخــذ واحــدة منهــا ،أرجــع العلبــة
بتملمــل داخــل جيبــه ليخــرج يــده مــرة أخــرى معل ًقــا بهــا قداحتــه
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واضعــا طــرف الســيجارة بـ ي ن
ـ� شــفتيه بحــذر محتضنــا إياهــا
الذهبيــة،
ً
بكلتــا يديــه وهــو ينـ يـر لهــا الشــعلة ويخـ ب ئ
ـى ضوءهــا لهــا حـ تـى تصــل
لمســارها ،وبينمــا كان يعامــل ســيجارته باهتمــام وافــر وبشــكل آدمــي
ج�وزاليــم كالمذنبــة تنتظــر انتهــاء النفــس
مبالــغ فيــه كانــت تقــف ي
أ
ً
طويــا كطــول
عمــرا
الول مــن ســيجارته ،والــذي أخــذ مــن الزمــن ً
الطريــق بـ ي ن
ـ� أقدامهــا وأعتــاب القــدس:
ـبوعيا ويــوم
 حلــت قضيتــك يــا يج�وزاليــم ،ســتأخذين مبلغً ــا أسـ ًّ
ـبوعيا.
إجــازة أسـ ًّ
ج�وزاليم:
قالها
مبتسما ،وردت عليه ي
ً
جميعا يا سيدي!!
 إنها قضيتناً
ج�وزاليــم ،ومــن عـ بـر ت ي� عــن معاناتــك،
ـكوت يــا ي
ـك مــن شـ ِ
 لكنـ ِفيمــا يبــدوا أن الباقيــات راضيــات وســعيدات بهــذا الوضــع.
رسيعــا نحــو البــاب بعــد أن اخــرج الســيجارة
ثــم اتجــه المســئول ً
أ
داهســا إياهــا بحذائــه ،فهــؤالء ليــس
مــن فمــه ورماهــا عــى الرض ً
ج�وزاليــم بمــا
لهــم عزيــز بعــد انقضــاء مصالحهــم ،اســتطاعت ي
أتيــح لهــا مــن المــال القليــل ومقــدار الحريــة الضئيــل أن تتبــع أخبــار
ـط� ومــر ،كانــت أ
فلسـ ي ن
الخبــار رغــم كونهــا مســتقرة إال أنهــا لــم
ج�وزاليــم أو تضميدهــا عــى
تكــن بالقــدر الــكاف اللتئــام جــروح ي
أ
القــل.
ث
الثــا� ،وتراجعــت فرنســا وبريطانيــا وإرسائيــل،
زال العــدوان
ي
�ت
ومنعــت بريطانيــا مــن ال بــح مــن قنــاة الســويس ،وتــم تزويــد
الجيــش بأســلحة متقدمــة مــن االتحــاد الســوفي�ت ي  ،لكــن العــدوان قــد
حق��ق أح��د أهدافهــ ش
بن�شر قــوات ط�وـارئ دولي�ةـ ف ي� ســيناء ،وبهــذا
ين
لفلســط�.
ج�وزاليــم جــز ًءا مــن أملهــا ف ي� الرجــوع
فقــدت ي
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ج�وزاليــم ومريــم مــن ن ز
مــرل
مــر ســتة أشــهر منــذ أن هربــت ي
ض
بنيامـ ي ن
ـا� بأكملــه ،إال أنهــا
ـ� ،حاولــت ي
ـاس المـ ي
ج�وزاليــم فيهم فــا تنـ ي
نفســها فهــو يجــري �ف
ض
فالمــا� محفــور ي� أوصــال
لــم تســتطع،
ي
ي
الفــات منــه ،لكــن كيــف وهــو
عروقهــا مثــل دمائهــا ،رغــم محاولتهــا إ
تغيــر دماءهــا ،أو اســتبدالها؟ ليــت
يــري ف ي� عروقهــا ،هــل لهــا
ي
ض
المــا� كان أحداثًــا ومواقــف ،ليتــه كان نواكــب وحــوادث ،لكــن
أ ي
ض
ـا� أصعــب وأشــد فهــو حنـ ي ن
ـ� القلــب لمــن
للســف فقــد كان المـ ي
لــن يعــود وعودتــه تحــت بنــد المحــال ،ليــت الراحلـ ي ن
ـ� رحلــوا عنهــا
طواعيــة؛ أورشــا ،وبولــس ،وليــت مــن رحلــت هــي عنهــم قــادرة عــى
الرحيــل بالفعــل ،فمــا زال قلبهــا مرهــون بمـرارة الحنـ ي ن
ـ�  ...جيكــوب
 ...كــم انفطــر قلبهــا عليــه وتورمــت عيناهــا بــكا ًء واشــتياقًا إليــه.
آ
ت
الـ ش
ـ�ء الخــر الــذي كان يكــدر ي
ج�وزاليــم هــو نفســية مريــم الـ ي
ي
ـى ألســوأ ف ي� انحــدار ال ينـ ب ئ
كانــت تئــول مــن سـ ي ئ
ـى إال بالســوء ،رغــم
ج�وزاليــم كل مــا عندهــا مــن جهــد إلســعادها ،إال أن ترصفاتهــا
بــذل ي
العدوانيــة وتقلباتهــا المزاجيــة أصبحــت زائــدة عــن الحــد الطبيعــي،
أيامــا تجدهــا هادئــة هدوئًــا يشــبه هــدوء المخدريــن ،ثــم ال تلبــث
ً
ن
ت
ـبا� يأخــذ أمامــه كل
ً
أيامــا عــى هــذا الحــال حــى تجدهــا كثــور أسـ ي
ت
�ت
ش
�ء ،ل جــع لهدوئهــا بعــد أيــام وهكــذا دواليــك ،حــى أن إدارة
ي
ج�وزاليــم عــدة م ـرات ،بــدأ الــكل يتحـ ش
ـا� مريــم
الملجــأ أنــذرت ي
ســواء أيــام هدوئهــا أو غضبهــا ،زاد ذلــك مــن انطوائهــا ووحدتهــا،
تقريبــا تخــرج مــن
قلــت ثقتهــا بالنــاس وبنفســها ،لــم تعــد مريــم ً
ـادرا.
حجرتهــا إال نـ ً
أ
ف
ج�وزاليــم تتمـ شـى ومريــم
ي� أحــد أيــام عطلتهــا الســبوعية كانــت ي
ف ي� طريــق عودتهمــا للــدار ،إذ بســيارة مــرت مــن أمامهمــا وتوقفــت
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عاليــا أثنــاء توقفهــا ،أخــاف
بشــكل مفاجــئ ،جعلهــا تحــدث صوتًــا ً
ج�وزاليــم باحتضانهــا ،ترجــل رجــل مــن الســيارة
مريــم الـت ي ش�عــت ي
ج�وزاليــم ومريــم حـ تـى وقــف بمحاذاتهمــا ،نظــر
ثــم اتجــه نحــو ي
مطـ ً ف
ج�وزاليــم قبــل أن ينطــق ويقــول:
ـول ي� وجــه ي
 لك عذرك ف ي� شعورك بالخوف.ج�وزاليــم مــن فعــل الرجــل الجــرئ ،تفرســت وجهــه
ارتبكــت ي
ـوان حـ تـى تذكرتــه ،ابتعــدت بوجههــا وكادت ترحــل مــن أمامــه لــوال
لثـ ٍ
أنــه باغتهــا بالســؤال:
ج�وزاليم.
 هالسمحت يل بإيصالك يا سيدة ي
ِ
وبنفس االرتباك قالت:
شكرا ،الملجأ عىل بعد أمتار.
 ال ً أنا مصمم ،آلديك عذر.
الن بعدما
عل ليس ِ
ِ
تعرفت ي ّ
ض
ش
�ء يســتدعي
فكرت ي
ج�وزاليم أنه ال �ر إن اســتقلت الســيارة ،ال ي
الخــوف ،فالرجــل مســئول كبـ يـر ،عالمــات الهيبــة جليــة عــى وجهــه،
رجــل يرتــدي ِبذلــة أنيقــة ،ويركــب ســيارة فخمــة لمــا الريبــة منــه،
ركبــت الســيارة ثــم أرسع بهمــا متخــذً ا الطريــق المعاكــس للملجــأ.
ليس الملجأ من هنا.
وبهدوء أجاب:
 أعلم.ت
ـود� ،ســيكون هنــاك عقاب
 لكــن ســيدي هنالــك موعــد محــدد لعـ يإن تأخرت.
 من قال إنكما س�ت جعان للملجأ ...رصخت مريم:
111

 إنه يختطفنا يا أمي.ج�وزاليــم أن عليهــا التعامــل مــع الموقــف بحكمــة؛ ألنــه
وجــدت ي
مــن الواضــح أنــه اختطفهمــا.
 ســيدي أنــت تعلــم ن يأ� ام ـرأة فقـ يـرة بــا أهــل يســألون عنهــا إنكنــت تقصــد طلــب فديــة لقــاء خطفنــا.
ضحك الرجل مقاطعا إياها:
 فديــة أنــا أطلــب فديــة ،وهــل أحتــاج أنــا لفديــة مــن نزيلــة ملجــأوابنتها.
 لماذا لم تتحرك باتجاه الملجأ إذن؟مغ�ا بن�ة صوته.
تجهم الرجل ي ً
ن
ج�وزاليــم ،بمــا يأ� الخاطــف ،فعليــك أن تل�تز مــي دور
 اســمعي يــا ين
الخاطفــة ،وتلزمـ يـ� الصمــت وإال أفرغــت رصاصــات هــذا المســدس
ف ي� وجهــك.
وج�وزاليــم وهــو يقهقــه
ثــم أخــرج
مسدســا وصوبــه تجــاه مريــم ي
ً
ن
ج�وزاليــم بـ يـ� ذراعيهــا
بصــوت عــال ،ارتعشــت مريــم فاحتوتهــا ي
وطلبــت منهــا الهــدوء حـ تـى يعرفــا هــدف هــذا الرجــل.
بعــد ســاعات توقفــت الســيارة أمــام فيــا ف ي� منطقــة ال تســمع فيهــا
لج�وزاليــم ومريــم:
صوتًــا ،نــزل الرجــل ثــم فتــح بــاب الســيارة ي
 هنــا ارصخــا كمــا شــئتما الفضــاء كلــه لكمــا ،إنه ألمر مسـ ٍـل بالنســبةف
تمامــا ما يحدث.
يل أن أرى الحـ يـرة ي� عيــون الغـ يـر وأنــا أعلــم ً
ش
�ء ســوى ســماء واســعة تظلل أرض
نظــرت ي
ج�وزاليــم حولهــا ،ال ي
أ
ج�وزاليــم ال تـزال تحــت
مليئــة بالشــجار الفاكهــة والنباتــات ،كانــت ي
تأثـ يـر صدمــة االختطــاف ال تعــرف مــا يجــري ممــا تـراه ،تقــدم الرجــل
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مــن أمامهمــا نحــو المـ ن ز
ـرل وفتــح بــاب القــر عــى مرصاعيــه ف ي� دفعــة
ج�وزاليــم ،المـ ن ز
ـرل فخــم لكنــه ثقيــل
قويــة ،دخــل ومــن ثــم دخلــت ي
ث
الــروح ال تشــعر فيــه باالرتيــاح مــن كــرة مــا ازدحــم بقطــع التحــف
الضخمــة أ
والثــاث المبالــغ فيــه ،قــال الرجــل فــار ًدا ذراعيــه:
 هذا القرص أم الملجأ؟وبنفس الذهول أجابت وهي تمرر أعينها ي ن
ب� جنبات القرص:
 ال هذا بي�ت ي وال ذاك.ـرس حطــت جســدها عليه
قالتهــا متنهــدة ثــم ارتمــت عــى أقــرب كـ ي
متحــررة بروحهــا عنــه كمــا لــو كانــت تحمــل ذلــك الجســد بـ ي ن
ـ� يديهــا
أ
مــن قبــل ،ومــن ثــم تـ بـرأت منــه ،فلقــد أثقــل ذلــك الجســد الوجــاع
بمــا الكفايــة.
وقف الرجل الغامض أمامها.
ش
غــر مفهــوم،
ج�وزاليــم يجــذب بشــكل ي
�ء غريــب يــا ي
 بــك يكأنــك ممغنطــة.
ج�وزاليم بسأم:
ابتسمت ي
 وهــل تحولــت أنــت آالخــر أمــام وجهــي لشــاعر؟ أكمــل إن
ٍّ
مســل.
حديثــك
أ
ج�وزاليــم ستعيشـ ي ن
ـ� منــذ اليــوم ف ي� هــذا القــر ،هــذه الرض
 ين
الخــرض اء ملــك قدميــك ،وتلــك الســماء ي ن
أجيبيــى أي
بــ� يديــك،
ي
طمــوح ف ي� الحيــاة يماثــل هــذا الــذي أعرضــه عليــك؟
 وما المقابل؟ين
تستحق� تلك الحياة.
 ال مقابل سوى أنك ف� كل مــرة كان يقــال ل فيهــا  -تلــك هــي الحيــاة ال ـت تسـ ي نـتحق�
ي
ي
ي
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ت
ن
ت
ـعاد�
وأ� تركــت سـ ي
ـعاد� ليســت فيهــا ،ي
 اكتشــف فيمــا بعــد أن سـ يبداخــل مـ ن ز
ـرل حجــري فــوق التــل.
لــم تكــن مريــم منبهــرة بب�يــق ث
الــراء حولهــا ،بقــدر مــا كانــت
م�ت قبــة نهايــة عمليــة المقايضــة القــر أ
والرض بــأي مقابــل مــاذا؟
ـرا
ـ� كثـ ي ً
 بالمناســبة اســمي كمــال زيــدان ،لــن أتحــدث عــن نفـ ين
عــى ،ســعدت بلقائكمــا ســيدة
فــكل مــا ترونــه بأعينكمــا يتحــدث ي
والصغــرة مريــم.
ج�وزاليــم أنــت
ي
ي
ش
�ء؟ أنــه ســعد بلقائنــا تــاركًا لنــا ثروتــه ،ســألت
 هــل هــذا كل يمريــم نفســها.
ف
ج�وزاليم:
قبل ش�وعه ي� الرحيل استوقفته ي
 هناك أشياء لنا ف ي� الملجأ؟ جميــع مــا كان ف ي� حجرتــك ســبقكما إىل هنــا ،أول حجــرة عــىيمينــك ف ي� الطابــق العلــوي.
ج�وزاليــم ورحــل مشــيعة إيــاه عيناهــا ت
حــى لقائــه
ودع كمــال ي
بالبــواب ،وكان ذلــك هــو الحــوار الــذي لــم يصــل مســامعها:
 ش�فت يا كمال بيه.ف
حريصــا عــى أن
ـول ،كــن
 يً
ج�وزاليــم وابنتهــا ي� رعايتــك يــا مدبـ ي
�ث
ـرا أمامهمــا.
ال ت ثــر كثـ ي ً
 رسك ف ي� ب�ئ كمال بيه. وإن مرت لجنة تفتيش؟ن
حفظتــى إيــاه كلمــة كلمــة ،الوقــف تحــت الرعايــة
 ســأردد مــاي
الكاملــة.
 وإن طلبوا منك تفتيش القرص؟114
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إنه القدر يمهد ي
رض
مــر شــهر تــاه شــهران آخــران ،يحــ كمــال بشــكل منتظــم
ج�وزاليــم ومريــم ،يطم ـئ ن عليهمــا ويرحــل ،لــم يكــن
مســتلزمات ي
ت
لج�وزاليــم ســبب اهتمامــه ،إنــه يبــدو شــديد االحــرام
مفهومــا ي
ً
ت
معهــا شــديد العطــف عــى مريــم .حــى إن مريــم أصبحــت معلقــة
لج�وزاليــم عــن شــعورها تجــاه
بــه أشــد التعلــق ،حـ تـى إنهــا رصحــت ي
كمــال ،وأنهــا تحبــه وتعـتز بــه كمــا كانــت تحــب والدهــا بولــس ،أمــا
كمــال فحـ ي ن
ـ� استشــعر ذلــك مــن مريــم وكان يــود لــو أن ي ـراه مــن
ج�وزاليــم لكــن فيمــا يبــدو أنــه لــم يســتطع أن ينــل مـراده بالفــوز
ي
بقلبهــا؛ فقــرر البــوح بنوايــاه رصاحــة.
ج�وزاليم.
 ي نعم يا كمال بيه. أنــا آف
الن مخـ يـر بـ ي ن
ـ� أمريــن؛ منصـ بـى ومكانـت � العمــل ،وبـ ي ن
ـ� مــا
ي ي
ي
ـ� بحمايتكمــا أنــت ومريــم.
عهدتــه عــى نفـ ي
 لم أفهم.فعــ� تقديــم مســتند رســمي
 إن أردت االســتمرار ف ي� رعايتكمــا،ي
ج�وزاليــم الملجــأ
يثبــت قرابتكمــا يل ،مســتند مثــل عقــد زواج مثـ ًـا ،ي
لــن يســتقبلكما ثانيــة ،فكــري ف ي� أنــه ال مــكان آخــر أأمــن عليكمــا مــن
أ
ش
ـ�.
هنــا ،وأنــه ال يوجــد بــري عــى وجــه الرض ســيهتم بأمركمــا مثـ ي
 سيد كمال أنا لم أفكر ف� هذا أالمر مطلقًا.
ي
ج�وزاليم سأمهلك أسبو ًعا.
 خذي وقتك ي115

ف
ن
عيــى مريــم ،فوجــدت
بعــد رحيــل كمــال نظــرت ي
ج�وزاليــم ي� َ ي
فيهمــا ض
ج�وزاليــم قالــت:
الــر� والقبــول لكــن ي
 عىل كل أالحوال أنا يغ� موافقة.
ن
لكن� موافقة يا أمي.
 ي وهل أالمر يخصك يا مريم.
قالت مريم دون النظر ف ي� عيون والدتها.
ن
ن
يخصــى ،لقــد
يخصــى ،إن كان ف ي� مقابــل شت�دنــا فهــو
 نعــمي
ي
آ
عانينــا بمــا فيــه الكفايــة ألــم يــئ ن الوان يك نســتقر.
 االستقرار ف ي� مقابل أمك مريم. بل راحة ابنتك مقابل رأيك ،احسبيها بهذا الشكل.ج�وزاليــم ،مريــم الــت ي نضــج
ألجمــت كلمــات مريــم لســان ي
الوان ،أ
تمردهــا قبــل آ
الســبوع مـ ضـى وآخــر غـ يـره كانــت مريــم تســأل
غريبــا أن تتعلــق مريــم بــأي يــد
عــن كمــال كل يــوم ،ليــس ذلــك ً
حانيــة تربــت عــى كتفهــا ،مــن أمــام النافــذة قالــت مريــم مخاطبــة
ج�وزاليــم:
ي
ن
تظن� أنه لن يأت.
 هل يت
يأ�.
 مؤن البيت قاربت عىل االنتهاء ،عليه أن ين
ت
ن
يأ� ح�ت
وعد�.
يعلم� الشطرنج كما ي
 بل عليه أن يي
ج�وزاليــم
اســتطاع كمــال أن يلعــب عــى ورقــة االحتيــاج ،احتيــاج ي
و� منتصــف أ
ف
الســبوع الثالــث،
لمــأوى واحتيــاج مريــم للعاطفــة ،ي
ف
الســفل تتجــه
ج�وزاليــم للطابــق
ي� صبــاح يــوم الثالثــاء نزلــت ي
ي
للحديقــة ،وكان لهــا يومــان ال تتقــوت هــي ومريــم إال عــى الفاكهــة،
تفاجئــت بوجــود كمــال ،لكــن عينهــا وقعــت ف� البدايــة عــى أ
الكيــاس
ي
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ال ـت ي وضعهــا أمامــه وقالــت فرحــة:
 طعام.تداركت الموقف ثم التفتت نحو كمال.
شكرا سيد كمال أنك لم تنسانا.
 ًمن عىل الدرج هتفت مريم.
 عمي كمال ،عمي كمال. أسف ،أطلت الغياب عليكما لكن نجائت� سفرية مفاجئة.
ي
ج�وزاليم.
أجابته ي
 هنالك أمر معلق علينا مناقشته سيد كمال.ابتهج وجه كمال ،وقال:
 تحت أمرك.الكرس الذي بجواره.
ج�وزاليم عىل
جلست ي
ي
 كمــال بيــه ،لقــد قــدر يل فيمــا مـ ضـى مــن عمــري أن أرى مقتــلزوجــي بولــس والــد مريــم ،وليتــك تعلــم مقــدار حــب بولــس ف ي�
أنــى مــررت ت
ن
بفــرة شــتات مــن عمــري  ...قاطعهــا
قلــى ،صحيــح ي
بي
كمــال:
ماضيك ال ن
ج�وزاليم.
 إنيعني� ي
ِ
ي
ض
ض
ن
ـا� مســبب حــا�ي
ـى أنــا ســيد كمــال ،إن هــذا المـ ي
 لكنــه يعنيـ يـتقبل إنــه عقــد متصــل الحبــات ،كمــال
الــذي ســيكون مسـ ً
ـببا لمسـ ي
بيــه إنـ نـى سأحاســب عــى كل لقمــة كان مــن الممكــن أن تـ ن ز
ـرل جــوف
ي
ابنـت ومنعتهــا عنهــا ،إن مريــم بالنســبة ل هــي أجمــل مــا ف� المـ ض
ـا�
ي
ي
ي
ي
ف
ض
ن
ش
ـى أظــن أن
ـ�ء الوحيــد الــذي يجعلـ ي
وأروع مــا ي� الحــا� ،وهــي الـ ي
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المســتقبل قــد يكــون جيـ ًـدا.
أفض يل عن قصدك.
 يج�وزاليم ،رجا ًء ِ
ج�وزاليم ثم قالت بصوت مرتعش.
صمتت ي
ن
 سيد كمال يإ� موافقة عىل عرضك يل بالزواج.ين
واثنــ� شــهود ،كان
تــم الــزواج بعقــد رســمي عــى يــد مــأذون
مدبــول البــواب وواحــد آخــر جــاء بــه كمــال ،بعــد تســعة
منهــم
ي
ج�وزاليــم قــد أنجبــت ابنهــا الثالــث إســماعيل ،طفــل
أشــهر كانــت ي
ف
ش
ج�وزاليــم لكــن ببــرة ســمراء وشــعر أســود كمــا
يشــبه ي� مالمحــه ي
والــده ،وكان حملــه ووالدتــه ســهلة متيــرة عــى عكــس والدتهــا
ج�وزاليــم وأراح رأســها ،هــو ســعادة مريــم
لجيكــوب ،أمــا مــا أبهــج ي
ف
ج�وزاليــم قلقــة مــن فكــرة
بأخيهــا إســماعيل ،ي� البدايــة كانــت ي
ج�وزاليــم فقــد
تقبــل مريــم إلســماعيل لكــن عــى عكــس مــا ظنــت ي
تكيفــت مريــم مــع إســماعيل ،وعــى عكــس توقعاتهــا تآلفــت معــه
وكان أنيســها ورفيقهــا الوحيــد ،هــي عالمــه وهــو عالمهــا وحيــدان ف ي�
دنيــا البـ شـر.
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مــرت خمــس ســنوات هــي عمــر إســماعيل وأصبــح عمــر مريــم
خمســة ش
ج�وزاليــم
عامــا ،خمــس ســنوات  ...لــم تنــس ي
عــر ً
جيكــوب لكــن مريــم وإســماعيل شــغلوا قلبهــا عنــه ،لــم تنــس مريــم
ج�وزاليــم وإســماعيل وارا ذلــك خلــف حبهمــا
دمــاء بولــس لكــن ي
وحنانهمــا ،هــي المشــاعر وحدهــا قــادرة عــى مــداواة إحســاس مــا
ف
ف
و� التأثـ يـر.
ـاو لــه ،فالقــوة ومضــاد لــه ي� الشــعور ي
بإحســاس آخــر مسـ ٍ
ج�وزاليــم خــال ســت ســنوات هــي مــدة زواجهــا
لــم تســتطع ي
مــن كمــال تقبــل كمــال كحبيــب ،إنمــا كان بالنســبة لهــا مجــرد زوج
لــم تخــرج عالقتهــا بــه عــن نطــاق عقــد الــزواج ،ومــن ناحيــة أخــرى
ج�وزاليــم متعل ًقــا بــه.
لــم يســتطع كمــال أن يجعــل قلــب ي
ف
جالســا متدثـ ًـرا بعــدة أغطيــة
ي� ذات ليلــة شــتوية بــاردة كان كمــال ً
ج�وزاليــم كوبًــا
وقــد تمكنــت منــه نزلــة بــرد شــديدة أح ـرض ت لــه ي
مــن اليانســون الـ فئ
ـدا� ،ثــم انــزوت ف ي� ركــن بعيــد ،فقــال لهــا كمــال:
ج�وزاليــم ،إن جلوســك
عــ� يــا ي
 ليغفــر هللا لقلبــك قســوته ي َّبجــواري هــو مصــدر دفء يل عــن ذلــك الكــوب الجامــد.
لقلــى مــا خلفــت الحــرب فيــه مــن تشــوهات،
 وليغفــر هللا ب ين
كثــرا.
صدقــى يــا كمــال لقــد حاولــت ي ً
ي
ن
ن
ـامحين� أنــت
ـى أن تسـ
 ن يإ� قــد ســامحتك يــا يي
ج�وزاليــم ،لكــن أ عديـ ي
أ
الخــرى ،ولتعلمــي أن كل مــا فعلتــه كان ل ن ي� أحببتــك.
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 ال تتحــدث معــي بتلــك الطريقــة ،إن كل شــخص فقدتــه ف ي�ت
ن
ن
ـى أن
حيـ ي
ـى بنفــس الطريقــة ،ال تطلــب مـ ي
ـا� كان قبــل فقــده يحدثـ ي
أســامحك؛ طلبهــا مـ نـى بولــس قبــل موتــه بيومـ ي ن
ـ� ،وطلبتهــا أورشــا
ي
يــوم فراقنــا.
ج�وزاليم.
شكرا يا ي
 ً عىل ماذا يا كمال.ين
ش
ش
تستطيع�.
حاولت فعله ولم
�ء
ِ
�ء فعلته وكل ي
 عىل كل يج�وزاليــم أكـ ثـر مــن كمــال وضعــت رأســها عــى كتفــه،
اق�ت بــت ي
ثــم راحــت ف ي� النــوم ،ف ي� الصبــاح كان كمــال يتأهــب لمغــادرة
ج�وزاليــم منــع مغادرتــه مــن المـ ن ز
المـ ن ز
ـرل إال أنــه رفــض
ـرل ،حاولــت ي
متعلـ ًـا بــأن هنــاك أمــور معلقــة ،عليــه البــت فيهــا ،لكــن كمــال تــرك
بج�وزاليــم
ج�وزاليــم هــي المعلقــة ألســابيع ،اســتبدت
الحــرة ي
ي
ي
أ
ف
ج�وزاليــم
وســاورتها الشــكوك ي� أن كمــال قــد تركهــا للبــد ،لــم تكــن ي
كتومــا جـ ًّـدا ف ي� حديثــه
تعــرف لكمــال محــل إقامــة أو عمــل ،كــم كان ً
ج�وزاليــم االنتظــار لعــل كمــال يعــود ،مراوغة
عــن عملــه وقــد آثــرت ي
أســئلة مريــم وإســماعيل عنــه.
ف ي� اليــوم الســابع ش
عــر لغيابــه ،اقتحــم مجموعــة مــن الضبــاط
ج�وزاليــم الغضــب وصاحــت فيهــم:
القــر ،انتــاب ي
 كيف تقتحمون ن زم� يل هكذا ،من أذن لكم.
مدبول:
التفت الضابط نحو
ي
 أليست تلك هي الخادمة. أي خادمة تقصد؟ انا زوجة كمال صاحب القرص والمزرعة. كمــال زيــدان تقصديــن ،كمــال ليــس إال موظ ًّفــا ،مديــر تفتيــش120

عــى أ
الوقــاف وأمــاك الدولــة ف ي� هــذا القطــاع.
بالرغــم مــن كــون الشــمس كانــت تنتصــف الســماء ،أحســت
ج�وزاليــم بتــرب العتمــة مــن حولهــا إزاء صدمتهــا تجــاه حقيقــة
ي
كمــال زوجهــا المخــادع ،ســاعتان مــن التحقيــق المتواصــل وبعدهــا
ج�وزاليــم وبيدهــا ورقــة بهــا عنــوان
تــم إ
الفــراج عنهــا ،خرجــت ي
زوجهــا والصندوقــان المصــدف حامــل الرســاالت الســماوية الثــاث،
ج�وزاليم
وصنــدوق الذكريــات متوســطة مريــم وإســماعيل ،حدثــت ي
ت
ـال« :العنــوان ف ي� الســويس وأنــا ال أملــك حــى أجــرة
نفســها بصــوت عـ ٍ
ت
يــدا تنــدس
المواصــات» ،لــم تكــد تنهــي كالمهــا حــى وجــدت ً
ج�وزاليــم.
بداخــل يدهــا واضعــة بعــض الورقــات الماليــة ،انتبهــت ي
 شكرا يا تسيد� أنا ال أحتاج للمال.
ي
ً
ن
ـت تكلميهــا بصوت
ـك لــم تشــعري بنفســك حـ يـ� كنـ ِ
 فيمــا يبــدو أنـ ِـك للوصــول إىل الســويس ويكفــي إلطعامــك
ـال ،هــذا المــال يكفيـ ِ
عـ ٍ
أنــت وأبنائــك ليومـ يـ�.ن
شكرا لفضلك أخ�ت ي .
 ً الشكر هلل.ف
ج�وزاليــم المــال ي� حقيبتهــا ،واتجهــت لموقــف
وضعــت ي
ف
الحافــات ،جلســت منتصفــة أبنائهــا وكان يجلــس ي� محاذاتهــم
رجــان يمســك أحدهمــا جرنـ ً
ـال يتصفحــه ،قــال وهــو مــا يـزال ممسـكًا
بالجريــدة.
 لقــد توحــدت منظمــة فتــح تحــت قيــادة يــارس عرفــات ،إنهــا لمــنش
مبــرات النرص.
بادره الرجل آ
الخر:
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ـط� وانتهــى أ
 لقــد ضاعــت فلسـ ي نالمــر ،عــن أي منظمــات تتحــدث
يــا أخــي مــا ســلب بالقــوة لــن يؤخــذ إال بالقــوة.
 هــذا إن وجــدت القــوة مــن أالســاس ،أن ف ي� التوحــد نفســه انتصار
بــل لــن تنتــر فلسـ ي ن
ـط� إال بتوحــد الفصائــل جميعها.
ين
الرجلــ� ،وهــي
ج�وزاليــم لمــا ســمعته مــن حديــث
ابتســمت ي
ف
تنظــر للمــال الــذي وضعتــه المـرأة المجهولــة ي� يدهــا ،لــم تبتســم
لســعادة بــل لســخرية بداخــل نفســها ،لــم يؤثــر فيهــا خـ بـر الوحــدة
مــن االنفصــال ،هــي ف� كل أ
الحــوال حــرب مشــتعلة واحتــال قائــم،
ي
ث ش
�ء كانــت تشــعر بــه هو النــدم أن نفــذت وصيــة بولس،
لعــل أأكــر ف ي
عــى القــل � فلسـ ي ن
ـط� كانــت ســتجد مكانًــا لهــا ،رغــم االحتــال لــم
ي
يكــن لرجــال المقاومــة ونســائهن أن ي�ت كوهــا ،ولــم تكــن لتقابــل كمــال
وتقبــل مقايضتــه هــي مقابــل المـ ن ز
ـرل والطعــام ،لكنهــا رسعــان مــا
تذكــرت إســماعيل فحزنــت بداخــل نفســها عــى مــا شــعرت بــه مــن
نــدم.
ف� الســويس ومــن داخــل مـ ن ز
ـرل عائلــة زوجهــا كمــال تقابلــت وامـرأة
ي
رحبــت بهــا عــى أنهــا زوجــة كمــال ،ولــم تكــن تعــرف مــن هــي،
ج�وزاليــم ام ـرأة كان يعطــف عليهــا زوجهــا.
وظنــت الم ـرأة أن ي
 المرحــوم لــم يـ تـرك لنــا شــي ًئا حـ تـى نُخــرج منــه ولــو صدقــة عــىـذرا ال أعــرف مـ تـى وكيــف كان ينفــق مالــه
روحــه ،كان رحمــه هللا مبـ ً
حـ تـى إننــا اكتشــفنا أن هنــاك مــن كان مديونًــا لهــم.
 وهل مات كمال زيدان؟ين
أسبوع� ف ي� خطفة برص.
 مات منذج�وزاليــم
هــل لهــذا كان يطلــب منهــا أن تســامحه ،انحـ نـى ظهــر ي
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رسيعــا تمالكــت نفســها موجهــة
بســماعها مــا قالتــه الزوجــة ،ثــم ً
حديثهــا ف� ثبــات نحــو زوجــة كمــال أ
الوىل:
ي
ت
ـ� االعــراف بــه
 هنــاك أمــر ال أدري كيــف ســيكون وقعــه ،لكــن عـ ي َّـ� بــل مــن أجــل هــذا الطفــل.
ليــس مــن أجـ ي
ج�وزاليــم
بــدت الدهشــة عــى وجــه المــرأة تنتظــر إكمــال ي
ج�وزاليــم كــوب المــاء متجرعــة رشــفة منــه لتبــل
لحديثهــا ،تناولــت ي
حلقهــا الجــاف ثــم أكملــت:
 لقــد كنــت زوجــة لكمــال ولمــدة ســت ســنوات ،وهــذا الطفــلابنــه.
ج�وزاليم.
جحظت عينا المرأة تجاه ي
 أمن أجلك كان يستدين المال؟ يشــهد هللا ن يأ� مــا طمعــت ف ي� كمــال ،ومــا تزوجتــه مــن أجــل مــال،كنــت أبغــي أ
المــان واالســتقرار ليــس أكـ ثـر مــن ذلــك.
خرجــت الم ـرأة مــن الحجــرة ثــم رجعــت وبيدهــا رجــل ف ي� بدايــة
الثالثينيــات مــن عمــره:
وجــا
 هــا هــي يــا عمــاد المحتالــة ال ـت ي تدعــي أن والــدك كان م�تز ًمنهــا وأن هــذا اللقيــط هــو أخــاك.
ج�وزاليم قائلة:
فزعت ي
 لســت محتالــة وال مدعيــة وإســماعيل ليــس لقي ًطــا بــل ابــن كمــالزيــدان ،وتلــك هــي شــهادة ميــاده ،وهــذا هــو عقــد زواجــي.
أخرجــت ج�وزاليــم أ
الوراق ،اختططفهــا منهــا الشــاب وراح
ي
يتفحصهــا .
 أوراقهــا ســليمة يــا أمــي ،وفيمــا يبــدو أن أموالــه كانــت ن زتــراح
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عليهــا.
أخــذ الغضــب مــن زوجــة كمــال أ
الوىل منتهــاه ،وبــدت كذئبــة
ج�وزاليــم وانقضــت عليهــا وهــي تعــوي ف ي� وجههــا:
موتــورة أمــام ي
ـت
ـى إال إذا قتلتــك أيتهــا الســاقطة يــا مــن رسقـ ِ
 لــن تـ بـرد نـ يـران قلـ ب يزوجي.
جذبها ابنها:
وقل� يا أمي بحرقة قلبها.
 اتركيها بولت�د ين�ان قلبك ب ي
ج�وزاليم.
ثم التفت إىل ي
أ
 اســمعي ،هــذه الوراق لــن ترجــع لــك ،وهــذا الطفــل بمــا أنــهأخــي فأنــا المســئول عنــه ،ليــس لــك مــن أبنــاء ،اخرجــي مــن دارنــا
مطــرودة.
كان يحدثهــا وهــو يدفعهــا للخــارج ،وكانــت تــرخ «إســماعيل،
ن
ـى وأعدكــم لــن تــروا وجهــي مــرة أخــرى» ،بينمــا كانــت
اتركــوا يل ابـ ي
مريــم تحتضــن أخاهــا ،أفلــت عمــاد ذراعــي مريــم عــن إســماعيل
جــارا إياهــا نحــو الخــارج ،تشــبثت ج�وزاليــم أ
بالبــواب وبالحوائــط
ي
ً
وبالســتائر وبــكل مــا كان يمــر أمامهــا ،وهــو ممســكها بيــد ومريــم
باليــد أ
الخــرى ت
حــى أخرجهمــا مــن ن ز
المــرل وأغلــق البــاب ف ي� وجــه
ج�وزاليــم أ
للبــد.
ي
ج�وزاليــم كانهيــار بنــاء مرتفــع فــوق رأســها،
وقــع الحــدث عــى ي
آ
ن
ز
لقــد كتــب عليهــا أن تفقــد أبناءهــا واحـ ًـدا تلــو الخــر ،تركــت المــرل
يســرها الطريــق ،تســوقها
غــر طواعيــة منهــا ي
تجــر أقدامهــا عــى ي
أ
�ت
الريــاح ،تمـ ش
ـ� وســط العربــات يف شــها الســفلت ،تنهرهــا أصــوات
ي
الســيارات بعنــف ف ي� حالــة ضيــاع ،بف�غــم مــن وعيهــا لمــا هــي فيــه،
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ف
ن
ـا� التيــه والشــتات.
مــا زالــت ي� حالــة ضيــاع تعـ ي
جلســت ج�وزاليــم فــوق أحــد أ
الرصفــة مــع مريــم الـت ي لــم يكــن
ي
حالهــا بأحســن مــن حــال والدتهــا ،كانــت صامتــة كعادتهــا صامــدة
أمــام الحــزن إن كان أ
المــر متعلقًــا بوجــع القلــب ،واضعــة يدهــا
عــى خدهــا.
 وبعد يا أمي ،هل ضاع منا إسماعيل؟!ج�وزاليــم لعابهــا محاولــة تلويــن نـ بـرة صوتهــا وتزييــف
ابتلعــت ي
مالمــح وجههــا ،وهــي تقــول:
ـو� متأكــدة يــا مريــم أنهــم لــن يــؤذوه ،عــى أســوء أ
ن
الحــوال
 كـ يســيكون حالــه أحســن مــن التـ شـرد عــى الرصيــف.
ت
ين
 هل ي نمواسا�؟
تحاول�
تقول� هذا الكالم من قلبك ،أم أنك
ي
 ال ،بل أقول الحقيقة.تخ�الحقيقــة بــل تحــاول إبــداء التماســك
ج�وزاليــم ب
لــم تكــن ي
ت
ج�وزاليــم
أمــام مريــم حــى ال تجــزع بنيتهــا وتنهــار ،كانــت أفــكار ي
مشوشــة بمــا آلــت إليــه أمورهــا ولــم يكــن ف ي� حســبانها ،ســألتها مريم:
 إىل أين سنذهب؟ ســنعود إىل الملجــأ ،ومــن الملجــأ إىل الحــدود ،ومــن الحــدود إىلـط� ،ومــن فلسـ ي ن
فلسـ ي ن
ـط� إىل القــدس ،ومــن القــدس إىل قـ بـر أمــي.
ج�وزاليــم نفســها ف ي� تلــك اللحظــة بعــد أن فــاض
لــم تتمالــك ي
ين
الحنــ� الــت ي غمرتــه تجــاه القــدس وأورشــا،
قلبهــا بــكل مشــاعر
والصــر يــا إلهــي» ،لكــن
فزرفــت دموعهــا وهــي تدعــو «الرحمــة
ب
مريــم لــم تتأثــر ببــكاء أمهــا وأرست بداخــل نفســها «ولتتجرعــي يــا
ـت ف ي� رحمــك ابــن قاتــل ب يأ�».
ي
ج�وزاليــم مــن كأس خطيئتــك أن زرعـ ِ
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لم تنس مريم ولم تسامح.
ف
الســماعيلية لعلهــا تجــد ًّ
حــا
ج�وزاليــم إىل الملجــأ ي� إ
رجعــت ي
ف
لحياتهــا المعلقــة ي� مــر ،ســألتها مريــم أمــام أعتــاب الملجــأ.
ين
فلسط�.
 هل جديًّا تريدين العودة إىلأ
 أالمــر أشــبه بالمســتحيل يــا مريــم؛ ً
أول لن أوراقــك مثبــت فيهــا
ثانيــا إســماعيل كيــف ســن�ت ك إســماعيل؟
كونــك مرصيــة أبًــا عــن جــدً .
ش
�ء تنوين إذا؟
 عىل أي يسنس�.
 ال أدري ألي قدري
ج�وزاليــم أرض الملجــأ،
قدمــا ي
أول مــرة منــذ ســت ســنوات تخطــو َ
اســتقبلتها الذكريــات أ
الليمــة لمــرض مريــم ،وهــي تــرى آثارهــا
مطبوعــة ف ي� كل ركــن مــن أركانــه مبللــة بدموعهــا عــى تــردي حالتهــا،
ج�وزاليــم ي ن
بــ� جنبــات الملجــأ وأرضــه،
شــهور عجــاف قضتهــم ي
كان مــن نتائجهــا أن استســلمت لخدعــة كمــال بــا مقاومــة ،تقابلــت
ومديــرة الملجــأ الــت ي رحبــت بمــودة مصطنعــة.
ج�وزاليــم ،كيــف حالــك وحــال كمــال بيــه؟ منــذ أن
 الغاليــة ياســتلم أوراقــك وأمتعتــك لــم نــره!
ج�وزاليم:
وبحدة قالت ي
ن
إذ� ،أليس كذلك؟
 بدون يرفعت مديرة الملجأ حاجبها وهي تقول ف ي� بن�ة تهكم:
رفضت أنت؟
 وهلِ
ف
 عىل العموم زوجي السيد كمال ي� ذمة هللا.مبدية التأثر:
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 رحمه هللا. ســيدة زينــب ،إن تفاصيــل الســنوات الماضيــة معقــدة ،لكــنمفادهــا ن يأ� ف ي� أزمــة حقيقيــة.
ج�وزاليــم إدارتــه أخلــت يدهــا مــن مســؤليتك
 منــذ تركــت الملجــأ يومريم.
ن
النســانية
ـى أمامــك اليــوم اســتحث فيــك نزعتــك إ
 ســيدة زينــب إنـ يبعيـ ًـدا عــن الروتـ ي ن
ـ�.
ن
تحديثن� كأن الملجأ ملك يدي ،أنا مجرد موظفة.
ج�وزاليم
 يي
ف
ن
 ينتكو� أيضا مالكة الدار.
طر� بال إذن لم ي
ح� تم إخالء ي
تلبكت المديرة:
 هل تريدين إعادة قيد لك ولمريم؟ـال بــأي مســئول ،ن يإ� أحمــل تلــك الورقــة الموقعــة مــن
 بــل إيصـ يف
أعــى الســلطات ي� مــر.
ج�وزاليــم الورقــة للمديــرة ،بدلــت المديــرة نظارتهــا
أعطــت ي
وتفحصتهــا ثــم قالــت:
ت
مساعد� الشخصية لك.
 هذه الورقة أهم مني
ج�وزاليــم بأقــرب نقطــة جيــش ،هنــاك
أوصلــت مديــرة الــدار ي
ج�وزاليــم مطلبـ ي ن
ـ� أولهمــا مــكان للســكن وأن يكــون الســكن
طلبــت ي
ت
ف ي� مدينــة الســويس حــى تكــون بالقــرب مــن ابنهــا إســماعيل ،وكان
ـا� هــو ضــم ابنها إســماعيل لحضانتهــا ،أ
ن
ولن عقــد زواجها
الطلــب الثـ ي
ج�وزاليــم كان
بكمــال وشــهادة ميــاد إســماعيل تــم اســتالبهما مــن ي
يلــزم اســتخراج بــدل فاقــد لهمــا ،حـ تـى تســتطيع المطالبــة بحقهــا،
و� خــال تلــك الفـ تـرة اســتطاع العــم أ
ف
الكـ بـر إلســماعيل أن يســافر به
ي
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ج�وزاليــم هــي مــن احتالــت
إىل إحــدى دول الخليــج ،بعــد ظنــه أن ي
ف
عــى والدهمــا ،وكانــت الســبب ف ي� تلويــث ســمعته ي� قطــاع العمــل
بعدمــا أثبــت تربــح الوالــد مــن الوقــف الــذي كان ش
م� ًفــا عليــه ،وقــد
ج�وزاليــم؛ إمعانــا ف ي� تعذيــب قلبهــا.
أبعــد إســماعيل عــن ي
لج�وزاليــم شــقة وماكينــة خياطــة
وفــرت الســلطات المعنيــة ي
مــع معــاش شــهري ثابــت لهــا ولمريــم ،عامــان آخـران كـ بـرت مريــم
ف
ج�وزاليــم ،ف ي� الحيــاة
فيهمــا ،عرفــت أن ي� الحيــاة أشــياء أخــرى غـ يـر ي
مريــم ،خرجــت مــن بـ ي ن
ج�وزاليــم تركــت عملهــا عــى ماكينــة
ـ� يــدي ي
ـ� المعروفـ ي ن
الخياطــة لتلتحــق بمجموعــة عمــل عنــد أحــد المصممـ ي ن
ـ�؛
ألن أ
الجــر كان أعــى ،فالحيــاة تتقــدم ،والتطلعــات تــزداد ،وســقف
ج�وزاليــم ،فالبقــاء ف ي�
الطمــوح يعلــو ،انفــردت مريــم عــن عقــد ي
كنفهــا ال يســمن نفــس وال يغـ ن
ـال ،أو حــذاء
ـى مــن حوجــة لفســتان غـ ٍ
ي
راق ،أو ربمــا فســحة ألحــد النــواد الكــرى ولــو مــرة ف� أ
الســبوع،
ب
ي
ٍ
ف
صباحــا ال تعــود إال ي� الســابعة مســا ًء،
كانــت تخــرج مــن التاســعة
ً
تتنــاول الطعــام وتنــام لتســتيقظ بعــد منتصــف الليــل وقــت مــا
ج�وزاليــم نائمــة تطالــع المجــات والصحــف ،ومــن ثــم ترجع
تكــون ي
ف
للنــوم لتســتيقظ ي� موعــد عملهــا ،لــم تعــد مريــم مداومــة عــى
عوضــا عــن قضائــه
الذهــاب للكنيســة ،وكانــت تق ـض ي يــوم أجازتهــا ً
مــع والدتهــا ف ي� الرحــات مــع مجموعــة شــباب تعرفــت عليهــم ف ي�
النــادي ،قــد تكلفهــا تلــك الرحــات عنــاء أ
الســبوع كلــه تكلفــة مــا
ترتديــه ومــا تنفقــه ،ثــم إن إتقانهــا للغــات المتنوعــة أعطــى عنهــا
انطباعــا مغايــرا لحقيقــة ظروفهــا ،ف� واقــع أ
المــر لــم تكــن مريــم
ً
ي
ً
كاذبــة؛ إذ إنــه لــم يــأت ببــال أحــد أن يســألها عــن حقيقتهــا أو ظــروف
ين
مصدقــ� انطباعاتهــم عنهــا مــن ظاهــر هيئتهــا وتعاملهــا
واقعهــا
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معهــم.
ف� يــوم عــادت مريــم متأخــرة عــن موعــد رجوعهــا بسـ ي ن
ـاعت� ،دخلت
ي
ن
ز
المــرل ترتســم نواياهــا الخطــرة عــى وجههــا المجــرد مــن عالمــات
ج�وزاليــم المعاتبــة لهــا ،كمــن ينتظر
الرضــا ،انتظــرت مريــم كلمــات ي
مــرور الســيارات ف ي� إشــارة مــرور ،يك يعـ بـر ويكمــل الطريــق ،لتفســح
ج�وزاليــم الطريــق لمــا ســتقوله مريــم ،ســتقول رصاحــة إن
بعدهــا ي
ت
ن
ج�وزاليــم هــي العائــق فــوق كتفهــا ،فلتـ ز
ـرل نفســها عنهــا وتســريح،
ي
ف
ج�وزاليــم مــلء الحيــاة
ليــس لهــا أحــد ي� الوجــود بالفعــل وتــر ي
مــن حولهــا بــكل كيانهــا أ
الجــوف ،ودت لــو تقــول لهــا أفســحي يل
ج�وزاليــم أود الوصــول لمــا أريــد؛ ألن مــن المالحــظ أن
الطريــق ي
ن
الشــارة حمــراء أمــام
عمــري يفــى تحــت واجــب يدعــى الوفــاء ،إ
ف
ج�وزاليــم لــم تقــع ي� فــخ
ج�وزاليــم ،لكــن ي
مريــم خ ـرض اء أمــام ي
مريــم ،لــم تعاتبهــا ولــم تعـ بـر عــن ضيقهــا حيــال تأخرهــا.
ج�وزاليــم ف ي� الصالــة عــى غـ يـر عادتهــا عــى الكنبــة
جلســت يومهــا ي
ف
المقابلــة لماكينــة الخياطــة ،اق�ت بــت مريــم وجلســت ي� زاويــة مظلمة
بعيــدا عــن طريــق الشــعاع الخافــت للمصبــاح بجانــب أباجــورة
ً
وتن�هــا
بثــاث لمبــات أخــذت مريــم تغلــق وتفتــح زرار تشــغيلها ي
عابثــة فتــض ي ء وتنطفــئ ،ومعهــا تظهــر وتختفــي مريــم ،ســألتها
ج�وزاليــم:
ي
 هل ضأح� لك العشاء؟
ردت عليهــا مريــم مســتفذة إياهــا كنفـ يـر الســيارات« :ال  ...تناولــت
ئ
أيضــا أو كل يــوم».
ـا� وربمــا غـ ًـدا ً
العشــاء مــع أصدقـ ي
مــا زالــت تطفــئ وتنــر أ
الباجــورة ،تظهــر وتختفــي ،ابتســمت لهــا
ي
ت
«ابتعــد� يــا مريــم» .نظــرت مريــم للمســافة
ج�وزاليــم قائلــة:
ي
ي
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ج�وزاليــم بنفــس
بينهمــا ،ثــم انتقلــت للجلــوس بجانبهــا ،ابتســمت ي
ذات االبتســامة الـت ي كانــت ومــا زالــت تودعهــا بهــا وتســتقبلها وقالــت:
 «أنــت ال تعرفـ ي نـ� شــي ًئا عــن البعــد  ...هــذا البعــد الــذي ال يقــاس
بالمســافات وال بالزمــن».
ج�وزاليــم يدهــا
ادعــت مريــم أنهــا ال تفهــم قصدهــا ،مــدت ي
ين
تمســك بيــد مريــم تضعهــا ي ن
أصبعــ� مــن أصابعهــا قائلــة
بــ�
ومتعمــدة النظــر ف ي� عيــون مريــم« :ولدتــك يــوم عرفــت بخـ بـر صلــب
بالعــدام ،يومهــا لــم
ـاك حكــم عليــه إ
أمــي ومقتــل ب يأ� وأن بولــس أبـ ِ
ـال بعــبء ألــم والدتــك ،وضعتــك بــدون أن أشــعر
يشــأ القديــر إثقـ ي
أ
ين
ين
العينــ�
صبعــ� بشــدة ،وتلــك
إال بتلــك اليــد تحتضــن هذيــن ال
أ
وهــي تنظــر إل شــعرت لحظتهــا أن الحيــاة أعيــدت لمــي وأ� �ف
بي ي
ي َّ
ـى ،ونجــا والــدك».
قلـ ب ي
أخفــت مريــم دمعــات حبســتها بداخــل عينيهــا مطبقــة عليهمــا
جفونهــا  ...ال لــن ت�ت اجــع ،هــو قــرار أخذتــه ولــن ت�ت اجــع ...
أفلتــت مريــم يديهــا مــن بـ ي ن
ج�وزاليــم ف ي� حركــة مضطربــة
ـ� يــدي ي
منهــا وابتعــدت بعــض ســنتيم�ت ات ،مســحت بيديهــا المرتعشــة
وجههــا المتعــرق ،ثــم أزاحــت شــعرها للخلــف رابطــة إيــاه ف ي� حركــة
هيســت�ية وقالــت:
ي
 سأرحل للقاهرة  ...أمامي عرض عمل كعأرضة أزياء.ت
ن
ت
عيــى ي
ج�وزاليــم الــ ي
دمــوع مريــم الــ ي أخفتهــا ســقطت مــن ي
رسعــان مــا مســحتهما بكفيهــا ،طالبــة منهــا تركهــا تعــد لهــا كــوب
ف
ج�وزاليــم غضــب مريــم ،وبلهجة
العصـ يـر ي� البدايــة ،آثــار رد فعــل ي
حــادة قالــت لهــا وهــي تعقــد ذراعيهــا فــوق صدرهــا:
أ
 «كــوب العصـ يـر الــذي تعدينــه يل منــذ ســت ســنوات لتناولــه كل130

ن
ض
ت
ش
وز� أللحــق
ـ� إنقــاص ي
يــوم ،مــا عــدت أ�بــه ،ســي� بحميـ ي وعـ ي َّ
مبـ ش
ـا�ة بالعمــل».
العصــر لهــا إن كانــت تــود أن
ج�وزاليــم عــى صنــع
ي
صممــت ي
تعــرف ردهــا ،فوافقــت مريــم عــى مضــض.
ج�وزاليــم بالــر الــذي آواه قلبهــا طيلة ســت ســنوات،
هــل تبــوح ي
ت
ـوم ستكشــف الحقيقــة فيــه نفســها أمــام
ـيأ� يـ ٌ
هــي تعلــم أنــه سـ ي
مريــم لكــن ،هــل أزف الوقــت فعـ ًـا لمصارحتهــا؟ إن لــم يكــن قــد
حــان فكيــف سـ تـراوغ تمردهــا؟ وكيــف ســتقنعها بالعــدول عن الســفر؟
جهــزت ج�وزاليــم كــوب العصــر وناولتــه لمريــم ،تتالحــق أ
الفــكار
ي
ي
الخاويــة بداخلهــا كيــف ســتخرج مــن هــذا المــأزق؟ جلســت مريــم
وج�وزاليــم قبالــة بعــض ،كان الصمــت بينهمــا يتبــادل أ
الحاديــث.
ي
آ
أ
أ
ـ� النــا والنــا الخــر ،بـ ي ن
تشــاجرت وتشــابكت أفكارهمــا ،ال ـراع بـ ي ن
ـ�
االستســام للــذات والمقاومــة ضددهــا ،هــل أجرمــت مريــم حـ ي ن
ـ�
ض
ـا� بانهزاماتــه ونكباتــه وقتــاه ،كانــت مريــم تــرى أن
أرادت طــي المـ ي
ض
ض
ـا�
ي
ـا� المغمــوس فيــه دمــاء والدهــا ،هــي المـ ي
ج�وزاليــم هــي المـ ي
النابــت منــه برعــم قاتــل والدهــا ،هــي ليســت مســألة طمــوح ،بــل
ض
نز
ـا�.
هــروب إىل الســام المــروع منــه نــواة المـ ي
ج�وزاليــم برأســها عـ بـر النافــذة المفتوحــة ،ذراعاهــا نحــو
أومــأت ي
ن
الليــال أمــام ماكينــة الخياطــة
بعينــ� أجهدهمــا ســهر
الســماء
ي
ي
يســتجديان العطــف مــن نظــارة زجاجيــة تغلفهمــا ،كــر أحــد
جوانبهــا فج�تــه شب�يــط الصــق رخيــص ،زحــف الشــعر أ
البيــض
ب
ف
ليحتــل خصــات أماميــة يهــدد بغــزو مناطــق أخــرى ي� طريقــه إليهــا،
ين
الجبــ� ،إن
بــدأت التجاعيــد تحفــر منحنيــات حــول فمهــا وعــى
هــوان االحتــال أعجزهــا وغـ ي َّـر خرائطهــا ،قســمها وبعـ ثـر مشــاعرها،
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ت
ج�وزاليــم للســماء
وأ� للزمــن دور حـ تـى يأخــذ نصيبــه منهــا ،نظــرت ي
ـ� متقاربتـ ي ن
الفارغــة إال مــن نجمتـ ي ن
ـ� تعرفــت عليهمــا منــذ أن عرفــت
بولــس ،رحــل بولــس وظلــت النجمتــان؛ كل نجمــة فيهمــا حــوت
عي ًنــا مــن عيــون بولــس اللذيــن مــا فارقاهــا ولــو لليلــة واحــدة .أرست
بداخــل نفســها «هــا هــي قطعتــك تــود مفارق ـت ي يــا بولــس ،كيــف
ض
ـا�.
الســبيل إليــك وأيــن الســبيل إلرجاعهــا» ،أيقظهــا مــن غفــوة المـ ي
ضوت مريم:
قلت يا أمي؟
 ها أنا ش�بت يعص�ك الرائع ،ماذا ِ
ن
الفلسطي�.
عص� التوت
 ليس أروع من يي
ن
اوغي�.
 أمي باهلل عليك ال تر ين
أخيك إسماعيل؟
ع� مثل ِ
 هل تودين بالفعل االبتعاد يين
وبنيام� هل نسيته يا أمي؟
 ال لــم أنســه يــا مريــم ،بــل كنــت أظــن أنــك أنــت مــن نســيتيه؟ن
ت
ـو� أنــت واحــدة
كل الظــروف تجمعــت لمحارب ـ ي يــا مريــم ،ال تكـ ي
منهــم.
ن
دائمــا وأبـ ًـدا
ـى كنــت بعيــدة عــن تلــك الحــرب ،كنــت يــا أمــي ً
 وكأنـ ين
تجرينــى نحوها.
ي
 حبيب ـت ي أنــا لــم أقصــد أن أكــون أمــك ،إنــه القــدر ولــو خـ يـرتلقلــت إن هــذه الفتــاة الــت ي تدعــى مريــم فتــاة رائعــة ال تســتحق
أ
ج�وزاليــم.
اللــم والحــزن ،ال تســتحق أن تكــون أمهــا ي
ج�وزاليم معانقة إياها:
اق�ت بت مريم من ي
معــا ،لنؤجــل
 كيــف يل التـ بـرء منــك غاليـت ي لطالمــا اقتســمنا الحيــاة ًث
ـ� حديـ ي
أمــر العمــل والســفر ولتكــن عطلــة الغــد لــك كلهــا ،ولتنـ ي
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الســابق هــذا.
ج�وزاليــم مريــم ،لكــن ذلــك العنــاق وتلــك القبلــة لــم
قبلــت ي
ـتطيعا محــو مــا تأصــل بداخــل نفــس مريــم منــذ تلــك اللحظــة
يسـ َ
ن
ج�وزاليــم ترضــع بنيامـ يـ� ابــن قاتــل والدهــا.
ال ـت ي رأت فيهــا ي
لــم تذهــب مريــم يومهــا للعمــل وظلــت تســوية أ
المــور الملتهبــة
بينهــا وبـ ي ن
الفطار
ج�وزاليــم مــع االحتفــاظ بقرارهــا ،أعــدت مريــم إ
ـ� ي
ومــن ثــم ذهبــت للكنيســة عليهــا اليــوم االعتــذار للــكل.
رن جــرس البــاب حـ ي ن
ج�وزاليــم منشــغلة بإعــداد الطعام،
ـ� كانــت ي
وكانــت مريــم لــم تــأت بعــد مــن الكنيســة ،كان يقــف أمــام البــاب
رجــل عجــوز يظهــر مــن هيئتــه العامــة كونــه مريــض بدرجــة تجعلــه
غـ يـر قــادر عــى أخــذ أنفاســه إال بمجهــود كبـ يـر ،يقــف بجانبــه رجــل
ف
ج�وزاليــم تلــك
وامــرأة ي� منصــف العمــر ،أول مــرة تــرى فيهــا ي
الوجــوه ف ي� حياتهــا ،أدخلتهــم مرتابــة ثــم أجلســتهم ف ي� حجــرة
الضيــوف ،كان مــن الواضــح مــن هيئتهــم أنهــم ميســورو الحــال،
ث
ـرا حــول رقبتهــا ممــا
وربمــا الــراء ،وكانــت الســيدة تعلــق ً
صليبــا صغـ ي ً
لج�وزاليــم أنهــم مجموعــة مســيحية ،ومــن مالبســهم اتضــح
أكــد ي
ف
أنهــم ربمــا قرويـ ي ن
ـ� ذوي شــأن ي� بالدهــم ،ســأل العجــوز عــن مريــم
باالســم:
 أين ابنتنا مريم؟ج�وزاليــم فأجابتهــم مضطربــة إنهــا ف ي� الكنيســة،
تفاجئــت ي
ش
جميعــا خاصــة الرجــل العجــوز الــذي أخــذ
اســتب�ت وجوهــم
ً
ف
ج�وزاليــم قائلــة:
يمــدح ي� حســن خلــق مريــم ودينهــا ،قاطعتــه ي
ســألت عــن ابنــت وهــا أنــت تمدحهــا ،ت
وحــى هــذه اللحظــه ال
ي
ت
أدخلــت بيــ ي ومــن أحــادث؟
أعــرف مــن
ُ
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لــم يكــد الرجــل ينطــق حـ تـى دخلــت مريــم ،هــب الثالثــة واقفـ ي ن
ـ�
ين
موجهــ� أنظارهــم نحوهــا ،ارتابــت مريــم وتلــكأت ف ي� الوصــول
إليهــم ،ألقــت التحيــة وهمــت بالرحيــل ،لكــن الرجــل العجوز أمســك
ج�وزاليــم تفلــت يــد مريــم مــن يــده ،نظــروا
بيدهــا ،هنــا اندفعــت ي
كب�هــم يمســك بيــد مريــم مــرة
لج�وزاليــم باســتنكار ،رجــع ي
جميعــا ي
ً
أخــرى قائـ ًـا:
تجادل.
لنا ف ي� مريم أك�ث منك ،فال
ي
مجلســا إياهــا بجانبــه ،وتحــدث وهــو ال يـزال
جــذب مريــم تجاهــه
ً
ممســكًا بيدها:
ت
ـد� للقــدس ،وكان معهــم أخــي الرضيــع بولــس،
رحــل والــدي ووالـ ي
ت
ن
ـد� ورحلــوا
ـو� مــع جــدي وجـ ي
كان عمــري حينهــا أربــع ســنوات ،تركـ ي
جميعا،
للحــج ولــم يعــودوا ،بعــد ســنوات جائتنا أخبــار بأنهــم ماتــوا ً
منــذ عـ شـر ســنوات أي بعــد عـ شـرات مــن أ
العــوام منــذ رحيــل أرس�ت
ي
م�لنــا رجــل جيــش برتبــة عاليــة مــع ش�طيـ ي ن
جــاء ن ز
ـ� يســتفرسان عــن
بولــس ،حكيــت الحكايــة ،وإذا بهــم يقولــون إنهــم تحــروا ف ي� مــر
وفلسـ ي ن
غريبــا أن أعــرف أن أخــي كان عــى
ـط� عــن بولــس وعنــا ،كان ً
قيــد الحيــاة ،لكــن أ
الغــرب أن نعــرف أن لــه ابنــة وزوجــة ،لــم يكــن
ج�وزاليــم  ...نحــن عائلــة مســيحية
العائــق مريــم بــل أنــت يــا ي
كبـ يـرة خــرج منهــا قساوســة وأســاقفة ورهبــان ،والــدي أنــا وبولــس كان
قسيســا ،فكــرة أن يكــن يل أخ لــه زوجــة مســلمة محــرج ،لكــن المصيبة
ً
الكـ بـرى ف ي� جــذورك اليهوديــة ســيقول النــاس آتيــة مــن إرسائيــل.
ج�وزاليم:
قاطعته ي
بل آتية من القدس.
ج�وزاليم وأكمل:
لم يهتم بكلمة ي
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ن
بــأ� أتقبــل مريــم بمفردهــا بــدون أمهــا ،تلغــي
صارحتــه ي
ارتباطهــا بأمهــا وتعقــد ارتبا ًطــا جديـ ًـدا بـ ي ن
ـ� أهلهــا ،وأرســلت معــه
مبلغً ــا مــن المــال ،أمــا اليــوم وبعــد عـ شـر ســنوات ،وقــد افـ تـرش
المــرض جســدي كلــه قلــت أبــريء ذمــت ي  ...وهــا أنــا يوحنــا أخــو
بولــس أطلــب يــد مريــم البـ نـى مطيــع ،أ
الخ الثالــث لبطــرس ونجــاة
ي
ـ� بجــواري  ...انتهــى كالمــي وهــذا عنـ ن
الجالسـ ي ن
ـوا� ورقــم هاتفــي،
ي
وللعلــم نحــن عائلــة صعيديــة مــن محافظــة المنيــا أصيلــة ثريــة،
ج�وزاليــم ،أمــا مريــم فأنــا أراهــا ف ي� عمــر يســمح لهــا
شت�فــت بــك يــا ي
الصلــح لهــا أ
باختيــار أ
والنفــع.
ج�وزاليم بسؤالها:
 بادرته يكيف عرفت طريقنا؟
أ ش
�ء صعــب ،مــن التحريــات وصلت
 وهــل العثــور عــى ابنــة الخ يلطــرف الخيــط ،وهــو الملجــأ ومــن ثــم لهنــا أمــام مريم.
رحــل أقــارب مريــم تاركـ ي ن
ـ� قنبلــة موقوتــة قــادرة عــى فتــك العالقة
أ
بـ ي ن
ج�وزاليم:
ج�وزاليــم ومريــم للبــد ،ســألت ي
ـ� ي
إذن وبعد  ...وبعد الرحيل يا مريم؟
ج�وزاليم نصف ضحكة وهي تنظر لمريم:
ضحكت ي
أ
ين
ستلحق� بأهلك أنت الخرى؟
هل
بعيــدا عــن عــش
هــا هــي الفرصــة أتــت لمريــم للتحليــق
ً
ش
ـ�ء مــن ثقــة
ي
ج�وزاليــم ،أجابتهــا مريــم محاولــة تفــادي عينيهــا بـ ي
مزعومــة احتالــت بهــا عــى نفســها:
أنت أمي ،لكنهم جذوري.
ج�وزاليــم مــن مكانهــا صابَّــة غضــب السـ ي ن
صبــا فــوق
انتفضــت ي
ـن� ًّ
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مريم:
«إن كانــوا هــم جــذورك فأنــا أ
الرض ال ـت ي بهــا تشــبثت الجــذور،
الرض يــا مريــم أنــا أ
بــدو� أنــت وجــذورك أمــوات ،أنــا أ
ن
الرض،
أي
ت
ت
زلــت
اســتنفد� كل ي
خ�هــا وطاقتهــا وماءهــا ومــا ِ
أ ي
أنــا الرض الــ ي
تســتنفدين ،الــوالء لــ�رض ال للجــذور يــا مريــم ثــم تركتهــا».
ف
لج�وزاليــم ومــن أمــام ماكينــة الخياطــة
ي� المســاء ذهبــت مريــم ي
وقفــت صامتــة مــدة خمــس دقائــق ثــم قالــت:
علينا مناقشة أ
المر أمي.
ج�وزاليــم بطــرف عينهــا مــن أســفل النظــارة وعــاودت
نظــرت لهــا ي
عملهــا ،ألحــت مريــم مرققــة لهجــة حديثهــا:
ين
يعتــر الفتــات
تعلمــ� أن مــا أعطانــا يوحنــا مــن مــال
 أمــي،ب
كبــر ال أســتطيع الجــزم بأنــه
لمــا يملــك ،وربمــا كان لوالــدي إرث ي
ن
ـى وإن كان
مــن الممكــن أن أتــزوج ابنــه ذلــك الشــخص الغريــب عـ ي
ـى ،لكــن اســمحي يل بالذهــاب لزيارتهــم ليــس أكـ ثـر ،أعلــم أنــك
قريـ ب ي
ف
ـا� لــن أســمح بــأن
خائفــة أن يلحــق مصـ يـري بمصـ يـر إســماعيل ،ال تخـ ي
معــا ونرجــع
ـرا ،ثــم إننــا ســنذهب ً
يحــدث ذلــك ،إســماعيل كان صغـ ي ً
ن
معــا؟ هــزت
معــا .قالــت لهــا ي
ـى أن نرجــع ً
ً
ج�وزاليــم :هــل تعدينـ ي
مريــم رأســها مؤكــدة.
مفتاحــا
ج�وزاليــم مريــم وذهبــت لحجرتهــا ،أخرجــت
تركــت ي
ً
ف
ـى،
صغـ ي ً
ـرا علقتــه ي� رقبتهــا فتحــت بــه صنــدوق الذكريــات الخشـ ب ي
اخرجــت منــه أدويــة وروشــتات ،واتجهــت بهــم حيــث كانــت مريــم
ال تــزال واقفــة مكانهــا:
أ
ف
ت
ـر� رسك
ـ� بجــواري ،ابنـ ي آن الوان لتعـ ي
 تعـ يـال يــا مريــم ،اجلـ ي
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الــذي أخفيتــه حـ تـى عنــك لســنوات طــوال ،أنــا لســت مقيــدة لحريتك
يــا مريــم بــل إن احتياجــك يل هــو مــن قيــد حريتــك ،تذكريــن كيــف
كانــت حالتــك ف ي� الملجــأ؟ حالتــك كانــت تتدهــور ،كنــت أفقــدك يــا
ف
ـاس عــى أن يتحملــه بـ شـر ...
مريــم ،مــا عانيتــه ي� طفولتــك كان قـ ٍ
أعلــم  ...لــم أكــن ًّأمــا جيــدة ،كنــت خارجــة مــن حــرب هزمــت فيهــا،
وقُســمت وبُ ث
عــرت ،لــم أعــت ن بــك ،لــم أعطيــك حقــك ،والــدك
اتخــذ دوري ،والــدك الــذي اســتلقت رأســه عــى حجــرك مذبوحــة،
ثــم بنيامـ ي ن
ـ� ومــا فعــل بنــا مــن ترويــع وحـ تـى اغتصابــه يل أمامــك،
ثــم جيكــوب وابتعــادي المخــزي عنــك ،مريــم كل هــذا أثــر عــى
أعصابــك وخاليــا عقلــك الناميــة ال ـت شــوهتها أ
الحــداث المزريــة.
ي
إن مــا فعلــه كمــال معــك يجعلـ نـى ممتنــة له طــوال العمــر ،يجعل�ن
ي
ي
أســامحه عــى كل خداعــه يل ،ذهــب لطبيــب ووصــف حالتــك مــن
ت
المفــرض أن يقــوم بعمــل أشــعة عــى رأســك،
دون ذهابــك ،كان
أ
خدرتــك وقمــت بعمــل الشــعة لــك ،وجــد الطبيــب أن ثمــة خلــل
مــا حــدث بداخــل عقلــك يلزمــه عــاج طــوال الحيــاة ،وإال ســيصل
المــرض لمراحــل متدهــورة قــد تصــل بــك إليــذاء نفســك ،ت
اقــرح
عــ� كمــال عــدم إخبــارك بالحقيقــة ت
حــى ال تشــعري بالنقــص،
ي َّ
ف
ن
ـى وضــع الــدواء لــك ي� كــوب العصـ يـر.
وطلــب مـ ي
تحســنت حالتــك تدريجيــا ت
نســبيا لكــن
حــى اكتمــل شــفاؤك
ًّ
ًّ
واقعيــا أنــت مريضــة ،عرفــت ســبب التصـ ق
ـا� بــك مريــم هــو مرضــك
ِ
ًّ
ي
ت
حبيبــ ي  ،كان رد فعــل مريــم أن فقــدت الوعــي.
ج�وزاليــم الباســم لهــا ،مريــم الـت ي إن
أفاقــت مريــم أمــام وجــه ي
غربــت الشــمس شأ�قــت حيــاة ج�وزاليــم بهــا ،ال مــكان للظلمــة �ف
ي
ي
ج�وزاليــم :عنــدي خـ بـر قــد يســعدك،
ج�وزاليــم ،قالــت لهــا ي
حيــاة ي
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جميعــا
ج�وزاليــم :إنهــم
ســألتها مريــم متحفــزة عنــه ،فأجابــت ي
ً
أ
ســيذهبان لمزرعــة عمهــا غـ ًـدا أو بعــد غــد عــى الكـ ثـر ،كان لهــذا
ـرا ســيكون لهــا أهــل وحيــاة
القـرار أثـ ٌـر بالــغ عــى مريــم؛ إذ إنــه أخـ ي ً
ـرا ســيخرج الطائــر مــن قفصــه وســيحلق بعيـ ًـدا
ملئيــة بالبـ شـر ،وأخـ ي ً
ج�وزاليــم،
بعيـ ًـدا عــن ي
ين
ج�وزاليــم عــى زيــارة عائلــة كمــال
خــال
العامــ� لــم تنكــف ي
أ
ف
فيهمــا ،وال عــن محاوالتهــا ي� جعــل الزوجــة الوىل تتصالــح مــع
نــران
ج�وزاليــم كانــت تؤجــج مــن ي
نفســها ومعهــا ،بــل إن زيــارة ي
أ
ث
ث
الغـ يـرة واالنتقــام ف ي� نفــس الزوجــة المغــدورة أكــر وأكــر؛ لنهــا كانت
ج�وزاليــم ،والحقيقــة أن كمــال
تظــن أن أمــوال كمــال ال ت ـزال بيــد ي
كان رجـ ًـا يحــب المظاهــر والتظاهــر بغـ يـر حقيقتــه ،وأن أموالــه كلهــا
إنمــا ضيعهــا ف ي� الواجبــات والمناســبات بســبب عالقاتــه المتشــعبة ف ي�
العمــل وغــره ،مدعيــا البهويــة ف� زمــن ألغيــت فيــه أ
اللقــاب ،وإن
ي
ً
ي
كان لج�وزاليــم نصيــب وافــر مــن إرسافــه إال إنهــا لــم تأخــذ شــيئا �ف
ي
ً ي
يدهــا بصفــة شــخصية ،إنمــا كانــت النقــود تأتيهــا عــى هيئــة مالبــس
وطعــام وغـ يـره ،وكانــت كلهــا أشــياء فاخــرة تليــق بوجودهــا ف ي� القــر
الــذي ادعــى امتالكــه ،أمــا ض
ال�بــة القاســمة كانــت ف ي� آخــر زيــارة لهــا
لعائلــة كمــال ووجــدت أنهــم غـ يـروا محــل إقامتهــم وال يــدري أحــد
مــن الجــران إىل أيــن رحلــوا ،وان كانــت أ
الم قــد ســافرت مــع ابنهــا أو
ي
ن
ج�وزاليــم وإســماعيل.
ال ل�تز يــد بذلــك المســافة بـ يـ� ي
ج�وزاليم من حيث ما أتت سألتها كالعادة مريم:
رجعت ي
تتوصل لحل مع عائلة إسماعيل؟
 ألمي
أ
أ
بج�وزاليــم وهــوت عــى الرض يغ� دارية بنفســها،
انقلبــت الرض ي
فلحقتهــا مريــم تســاعدها عــى النهــوض بعدما أثقلهــا الهم.
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نسيت أخذ عالج الضغط.
 يبدو أنك ِ ليس أالمر كذلك ،عائلة كمال يغ�ت محل إقامتها.
وضعت مريم كفها عىل فمها ثم قالت:
 كيف إذا سنستطيع إرجاع إسماعيل. ال أدري يا مريم ،إن الموت لراحة يل عن ذلك العذاب.�ت ن
كي�؟
 وأنا يا أمي ت ي ألم يع�ث عليك أنت أالخرى أهل والدك؟
 أمي!!ج�وزاليم:
قاطعتها ي
ـ� بالحديــث حبيب ـت ي  ،اســتعدي للســفر غـ ًـدا
 مريــم ال تثقـ يـ� عـ ي َّ
للمنيــا.
ن
أمهلي� ي ن
يوم� ريثما ي ئ
نفس ونفسي�ت ي للسفر.
أه� ي
ي
فتحــت مريــم خزانتهــا ،ألقــت كل مــا فيهــا عــى الرسيــر ،وقتهــا
ن
ف� ت
تعــا�
فــرة الســتينات كانــت المنطقــة العربيــة بأكملهــا بــدأت
ي
ي
ـر أ
حمــى الهييـ ب ز
المريكيــة شــئت أم لــم تشــأ ،ســتدخل أمريــكا لعقــر
دارك ،ســتدخل خزانــة مالبســك بألوانهــا المزركشــة ،بالشارلســتون
ن
الميــى
والقمصــان الخفيفــة المرتفعــة عــن الخــر والتنــورات
ي
والميكــرو ،ســتدخل آذانــك بمســيقاها الــروك أنــد رول وأســطوانات
ـ� ،ســتدخل فمــك بطعامهــا الرسيــع الفاســت فــود،
ألفيــس بريسـ ي
وال�جــر ،ســتدخل أحالمــك ومــن ثــم ســتترسب
الدجــاج المقرمــش ب
ألفــكارك.
صاحــت مريــم بداخــل نفســها :جميــع تلــك المالبــس ال تكفــي.
ليــس أمامهــا ســوى أصدقائهــا وصديقاتهــا الهيـ ب ز
ـر ،كل جمعــة مــن
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كل أســبوع كانــت مريــم تســهر معهــم ف ي� كازينــو وبــار ف ي� الزمالــك
بالقاهــرة ،هــي آ
الن تــود ش�اء مالبــس جديــدة تتباهــى بهــم أمــام
ف
ف
ـكا� معهــا ،ليــس
و� نفــس الوقــت ال تجــد المــال الـ ي
عمهــا وأبنائــه ،ي
أمامهــا ســوى اق�ت اضهــا مــن أحدهــم.
ج�وزاليــم ،أمســكت
خرجــت مريــم مــن حجرتهــا وتوجهــت نحــو ي
وج�وزاليــم منكبــة عــى ماكينــة الخياطة،
كتابًــا وأخــذت تقلــب فيــه ،ي
أ
ف
وكأن الحيــاة تمــر بهمــا عــى شــاكلتها المعتــادة ،لكنهمــا ي� الصــل
بغــر أن يعيشــاه،
كانــا كمــن يــؤدون أدوارا يحاكــون فيهــا الواقــع ي
ـ� أ
المســافات تبتعــد وتبتعــد بـ ي ن
الم واالبنــة ،جلســت مريــم بجــوار
ج�وزاليــم وطلبــت بلطــف ف ي� نـ بـرة تــودد واســتعطاف:
ي
أ
 كنــت فقــط اســتأذانك ف ي� الذهــاب اليــوم للســهر مــع الصدقــاءف ي� حفلــة توديــع قبــل ســفرنا للمنيــا.
ج�وزرليــم ترفــض لمريــم طلــب فيــه ســعادتها ورضاها،
مــا كانــت ي
وافقــت عــن طيــب خاطــر رغــم علمهــا بالخطــر الــذي قــد يحــوط أي
فتــاة ف ي� عمرهــا ،لكنهــا أدرى بابنتهــا ال ـت ي كانــت مــن أولئــك البـ شـر
الذيــن كمــا يقــول المثــل ش�بــوا مــن ســم أ
الفعــى وأكلــوا مــن لحــم
الثعالــب إن صــح هــذا التعبـ يـر ف ي� وصــف دهائهــا بــا مبالغــة ،فهــي
بالفعــل كانــت فتــاة رغــم صغــر عمرهــا ذكيــة فطنــة تحيــط بجميــع
فنــون المراوغــة والمكــر واالقتنــاص.
ســافرت مريــم للقاهــرة واتجهــت لغايتهــا المقصــودة ف ي� نفــس
الكازينــو الــت اعتــادت ت
الكثــرون مــن
الــردد عليــه حيــث يعرفهــا
ي
ي
صغــرا مــن ازدحامــه
كبــرا تخالــه
يً
الشــباب والبنــات ،كان الكازينــو ي ً
ت
بز
الهييــر مــع ضوضــاء الموســيقى الراقصــة الــ ي أضفــت
بالشــباب
ف
احمــا ي� المنتصــف ،كان يوجــد حلبــة رقــص مســتديرة
ضجتهــا تز ً
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تميــر ت
مليئــة بالفتيــان والفتيــات ،ال تســتطيع ي ز
الفــى مــن الفتــاة
فكالهمــا يرتــدي ذات أ
اللــوان الصاخبــة المزركشــة ،كالهمــا شــعره
طويــل ،يتمايــان بنفــس ذات الحــركات ،يطعــم حديثهمــا بعــض
ال ي ز
نجل�يــة والفرنســية يتبــادالن كئــوس الخمــر والقبــات
الكلمــات إ
بــا اســتحياء.
دخلــت مريــم وانتبــه الجميــع لفاتنــة الكازينــو الفتــاة ال�ث يــة كمــا
ـب� وتقرأ
يعتقــدون ،المثقفــة ،الـت ي تعــزف الجيتــار وتتلــو شــعر شكسـ ي
وتشوفيســ� ترقــص الجــاز والتانجــو والديســكو وتجيــد
لموليــر
ي
ي
ق
الرقــص الـ شـر ي� ،مريــم توليفــة التبــغ ش
معــا ،إنهــا
ال�قيــة والغربيــة ً
مريــم ال ـت ي لــم تأخــذ مــن ب ـراءة االســم شــي ًئا.
رغــم غصــة قلبهــا تجــاه إســماعيل ،أخفــت مريــم مشــاعرها خلــف
ض
مســتح�ة كل
تــرج وجههــا وابتســامتها الزائفــة ،دخلــت متنمــرة
ب
قــوى ســحرها المرئيــة المنبعثــة مــن هيئتهــا الخادعــة والالمرئيــة
فقــرات
المنبعثــة مــن روحهــا الصادقــة ،تظهــر الفتيــات بجانبهــا ي
مــن الجمــال ،معدمــات مــن مغناطيســية أ
ال ث
نــى ،مريــم الــت ي إذا
تلقائيــا تجاههــا ،أفســح لهــا
مــا وضعــت بوصلتــك ف ي� يــدك تحركــت
ًّ
ـرا متوســطة الجمــع جلســت واضعــة ســاق عــى
الجميــع مكانًــا ممـ ي ز ً
ســاق تداعــب خصــات شــعرها المســتعار ،تجــول بعينيهــا كنمــرة
تبحــث عــن صيــد سـ ي ن
ـم�.
إنــه هــو مــن تريــد ،ريــ� الشــاب المدلــل اللطيــف ،أ
والهــم مــن
ي
ذلــك ث
الــري ،الــذي ينفــق عــى جمــال شب�تــه ونضارتهــا ف ي� اليــوم
الواحــد مــا قــد تكســبه والدتهــا ف ي� شــهر مــن تقــوس ظهرهــا خلــف
ـ� شــابًّا طويــل القامــة ،نحيــف العــود ،حــاد
ماكينــة الخياطــة ،كان ريـ ي
ئ
ن
ـى الفاتــح ،ذا
المالمــح ،ذا لــون برونــزي وشــعر كسـ ي
ـتنا� يميــل للبـ ي
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ـليت� فاتحتـ ي ن
ـ� عسـ ي ن
عينـ ي ن
ـ� تــكاد تلمعــان مــن شــدة بريقهمــا ،صاحــب
ين
ين
ين
متناســقت� مــع اســتطالة وجهــه
مســتطيلت�
وشــفت�
أنــف رقيــق
ال ـت ي حددهــا شــعره المصفــف بعنايــة ،إذا مــا نظــرت إليــه تخالــه
ت
ت
شــابًّا
ًّ
أوروبيــا حــى يتحــدث فيبهــرك بلكنتــه المرصيــة الركيكــة ال ـ ي
والســائق�ن
ن
الحرفيــ�
ال تخلــو مــن مصطلحــات أهــل الشــارع مــن
ي
ي
ربمــا كانــت تلــك أحــد ي ز
مم�اتــه الـت ي جعلــت الفتيــات تتهافــت عليــه،
ـر� المم ـتز ج بالــروح المرصيــة العميقــة.
الشــكل الغـ ب ي
ف
ـ� يجلــس عــى البــار يقلــب ي� ســاعة ثمينــة يعرضهــا عليــه
كان ريـ ي
جــان عامــل البــار للبيــع ،رغــم ادعائــه الفطنــة إال أنــه كان أحم ًقــا
بالمقــدار الــذي يســتطيع جــان النصــب عليــه؛ لـ شـراء غــرض مــا ال
تســاوي قيمتــه ربــع المبلــغ الــذي يــود بيعــه بــه إيــاه ،كــم أغــدق
عليــه بالبقشــيش لمجــرد مدحــه ألناقتــه أو مجاملتــه بأنــه أ
الكــرم
بــ� أ
ين
الصدقــاء وأجملهــم وأك�ث هــم إعجابًــا مــن ناحيــة الفتيــات،
ـ� ،وتلــك مســتعدة لدفــع مبلــغ
وأن هــذه قالــت لــه إنهــا تحــب ريـ ي
وقــدره مقابــل إعطائهــا رقــم هاتفــه ،إىل غـ يـر ذلــك مــن المجامــات
ـ� ،هكــذا كانــت تظنــه مريــم.
الكاذبــة المخــدوع بهــا ريـ ي
تقدمــت نحــوه ف ي� دالل ،إنهــا مريــم مــن تــاق لنظــرة منهــا ولــو
ت
ـ� مــن كان قلبهــا يالحقــه مــن خلــف ســتار عــدم
حــى ازدرا ًء ،وهــو ريـ ي
المتكــرة وهــو المغــرور  ...كالهمــا
االهتمــام والتجاهــل  ...تلــك
ب
انتظــر لحظــة استســام آ
الخــر ،وهــا هــي وبعــد عــام مــن الحــرب
ت
ـأ� ألرضــه طواعيــة ،لــم يصــدق عينيــه ،فهــي مراوغــة ولــو
البــارده تـ ي
وقفــت بمحاذاتــه لــن يصــدق حـ تـى تبــدأ بالحديــث.
ـ� ،مــاي فيفوريــت ســتار .نظــر إليهــا باندهــاش لــم يتوقــع
 ريـ يحـ تـى أن تلقــي عليــه التحيــة ،فمــا بالــك بتلقيبــه نجمهــا المفضــل،
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حــاول جاهـ ًـدا أال يغـ يـر مالمــح وجهــه« ،أهـ ًـا مريــم» .اق�ت بــت أكـ ثـر
ونــرة صــوت معاتبــة
واضعــة يدهــا عــى كتفــه ،وبضجــر رقيــق ب
يغلفهــا اللــوم والشــكوى قالــت« :إذا مــا كانــت الفتــاة وحيــدة ضيــق
عليهــا الخنــاق ،أمــا إذا ارتبطــت وضعــت تحــت الميكرســكوب ،وهــذا
ن
ـمع� والــدي أحــدث إحــدى الصديقــات
مــا قــد فُعــل معــي  ...سـ ي
إعجــا� بــك وكنــت رصاحــة منصفــة
عنــك ،واصفــة إيــاك ومــدى
بي
ف ي� الوصــف» .فقاطعهــا مبديًــا اندهاشــه برفــع حاجبيــه« :رصاحــة»
أكملــت مريــم« :نعــم ،وبــدون مبالغــة ومــن أجلــك عوقبــت ،منــع
والــدي مــروف يــدي ،وهــا هــي حقيبـت ي فارغــة إال مــن صــورة لــك
 ...ادفــع جـزاء إعجــا� بــك إذن ريــ� ،أنــا جــادة يــا ريـ ف
ث
بي
ي
ي
ـ� ي� حديـ ي
هــذا».
ـ� يــده فــوق وجهــه يــداري ضحكاتــه المكتومــة ،أخذهــا
وضــع ريـ ي
مــن ذراعهــا وخــرج بهــا مــن الكازينــو ،خلــع عنهــا شــعرها المســتعار
ومســح بمنديلــه مكيــاج وجههــا المبالــغ فيــه« :مريــم ،أنــت صادقــة
ف ق
ين
بــا�
ف ي� كونــك
تحتاجــ� للمــال ،وكنــت أود لــو كنــت صادقــة ي� ي
حديثــك ،لســت معجبــة ب ي� ،وال والــدك حـ تـى عــى قيــد الحيــاة ،أنــت
يومــا بيــوم مــن أجــل الفتــاة
مريــم ابنــة الخياطــة الـت ي تقتــات رزقهــا ً
 ...ال تقلقــي أعــرف تلــك الحقيقــة منــذ عــام ،ولــم أنبــث بكلمــة
واحــدة أمــام أصدقائــك ،ولــن أخذلــك ســأعطيك المــال لكــن دعينــا
ت
نعقــد صفقــة» .كيــف علــم بحقيقــة أصلهــا؟! تلــك الحقيقــة ال ـ ي
تحولــت لطعنــات مزقــت بك�ياءهــا الــذي أعلــن انهزامــه أمــام غــروره،
وآه لــو علــم بهــا كاملــة ،جمعــت بقايــا بك�ياءهــا ورقعتــه واصلــة
بقايــاه بعضهــا البعــض ،اســتخدمت كل حيلهــا إلخفــاء آثــار الخيــوط،
رافعــة أنفهــا نحــو أقــى نقطــة قــد يمتــد بــره إليهــا ،فــا يالحــظ
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فــرق القامــة بينهمــا« .والصفقــه هــي؟» ابتســم ابتســامة المنتــر
أمــام غريمــه حــول صنــدوق الشــطرنج ،وهــو يعلــم أنــه قــد يحــرك
ت
ـأ� بيــده ليحــرك قطعتـ ي ن
ـ� قبــل مــوت ملكــه.
قطعــة واحــدة وربمــا تـ ي
«كــش ملــك مريــم  .»...قالهــا ف ي� نفســه ،بينمــا كانــت تمــر بجانبهمــا
مجموعــة مــن الفتيــات ي ن
جانــى
ألقــ� التحيــة عليــه
بالقبــات عــى ب ي
وجنتيــه ،ثــم اس�ت ســل ف ي� الحديــث معهــن إمعانًــا ف ي� إذالل بك�يائهــا،
كادت ت�ت كــه ،ال ،هــو ال يريــد انســحابها ،بــل هزيمتهــا باغــت الفتيــات
الغــرة مــن
بأخــذ مريــم مــن ذراعيهــا تــاركًا إياهــن تنهــش فيهــن ي
ســعيدة الحــظ مريــم ،ال ـت ي كانــت مــن قبــل أن يمســك يدهــا فتــاة
عاديــة مثلهــن ،تحولــت بلمســة منــه ألمـ يـرة تعلوهــن مكانــة عنــده.
ن
ت
ـى أيــن توقــف
توقــف بهــا عنــد منتصــف مفــرق الطــرق« :ذكريـ ي
دافعــا بهــا لحالــة الغضــب ،كان مــن الممكــن
حديثنــا...؟» قــال ذلــك ً
ف
ت
لهــا تــرك الصفقــة قبــل عقدهــا ،لكــن الدخــول ي� معــرك حــوار بــارد
ـ� كان بالنســبة لهــا ف ي� حد ذاتــه صفقة
أســفل صفيــح محمــوم مــع ريـ ي
ـ�»« ،اه نســيت يــا
رابحــة ،قالــت مدعيــة الغضــب« :الصفقــة يــا ريـ ي
مريــم  ...إذا كــم مــن المــال تريديــن؟» .قــال بعــد اكـ تـراث ناظــرا �ف
ً ي
مـرآة الســيارة يداعــب خصــات شــعره ،بينمــا عينــاه كانــت مثبتــة نحو
بص�تهــا
مريــم تتفقــد تعابـ يـر وجههــا ،ترتشــف مــن نــوره مــا يشــحذ ي
بدرجــة تجعــل عينــاه تــرى الحــزن المغــروس فيهمــا مــن سـ ي ن
ـن� ،ثمــة
ف
ش
ـ�ء مــا غـ يـر موجــود أو ملمــوس.
نظــرة ي� عينيهــا لـ ي
ال تــدري مريــم لمــاذا تـراءت لهــا صــورة بنيامـ ي ن
ـ� يديــر حــول عنــق
ج�وزاليــم تلــك القــادة ،قالــت وعقلهــا ســارح:
ي
 «مائتا جنيه».لريــ� تدفــع ألفــي جنيــه مقابــل مجالســة مريــم ف ي�
ولــو قيــل
ي
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مقابلــة كتلــك الـت ي يمســك فيهــا زمامهــا يشــد ويجــذب الحــوار كمــا
يشــاء لوافــق عــى الفــور وزادهــا ألفـ ي ن
ـ� .نظــر لســقف الســيارة كمــن
يفكــر ف� أ
المــر وقــال بــدون النظــر إليهــا:
ي
ن
ش
مائت� تثقلك المقايضة».
 «هي مائة واحدة وأخ� إن جعلتها ين
ـاور� الكــرة ف ي� ملعبــك والمرمى
ـ� ،وال تحـ ي
 «هــات مــا عنــدك يــا ريـ يبــا حــارس ،ســجل جميــع أهدافــك حـ تـى تكل».
أ
صعبــا لكــن
 «لــك مــا تريديــن مقابــل  ...ال أدري قــد يكــون المــر ًهــو احتيــاج متبــادل ،أنــت تحتاجـ ي ن
ـ� المــال وأنــا أحتــاج لمــن ينظــف
ـرل ويعيــد ترتيبــه معــي خــال يومـ ي ن
المـ ن ز
ـ�».
مــا أن ســمعت مريــم كلماتــه ت
حــى همــت بالخــروج مــن
الســيارةوقالت محتــدة عليــه:
ن
تظن�؟».
 من تظن نفسك؟ وماذا يريــ� معصمهــا يحــاول
خرجــت كلماتهــا رسيعــة حــادة ،مســك ي
إثناءهــا عــن الخــروج:
 أنــا فعــا يــا مريــم أحتــاج لمــن يعيــد ترتيــب بعــض أالشــياء
ف
تخــا� لــن ألمســك.
معــي ،وأعــدك أال
ي
 ها أنت نريك.
تمس� يا ي
ي
خرجــت مرسعــة تتمـ نـى أن يلحقهــا لتوافــق عــى مضــض بعدهــا،
بالفعــل فعــل مــا تمنــت مريــم داخــل نفســها ،مـ بـر ًرا موقفــه بأنــه
الهانــة وإن أرادت مســاعدته أو ال فســيعطيها المــال،
ال يقصــد إ
ن
ـى أغنيــة ربيعيــة مبهجــة ،تفتحــت عــى نغماتهــا ورود
كان قلبهــا يغـ ي
الســعادة المنغلقــة بداخلــه ،ليتحــول قلبهــا لمــرج ســهل ملــون دارتــه
بســتار تعابـ يـر وجههــا الصلفــة تجاهــه قائلــة:
145

 ســآخذ المبلــغ لقــاء خدمـت ي لــك ،لكــن تذكــر أنــا لــن أنــى هــذاآ
ن
ـى حــق مكالم ـت ي ألمــي؛ ألنــه ليــس
الموقــف مــا حييــت ،الن أعطـ ي
ش
�ء مــن المــال ثــم اخصمهــا مــن المبلــغ.
معــي ي
ج�وزاليــم ،قالــت كلماتهــا
رسيعــا للكازينــو لتهاتــف ي
رجعــت مريــم ً
متالحقــة ثــم أغلقــت الهاتــف:
ئ
�ض
ن
ـا�  ...علبــة الدواء
ـ� ســأم ي يومـ يـ� مــع أصدقـ ي
 أمــي ال تقلقــي عـ ي َّمعــي  ...همــا يومــان فقط.
ج�وزاليــم عــدم القلــق ،ت
حــى تصارعــت
مــا أن ســألت مريــم ي
تفك�هــا
الهواجــس داخــل عقلهــا ،فمهمــا كانــت شــجاعة مريــم ومكــر ي
تظــل ضئيلــة أمــام العالــم القاهــري المنفتــح الجبهــات لــكل غــزو
فكــري ،خافــت عليهــا مــن أن تغزوهــا أ
الفــكار فتتبــدل وتتحــور أكـ ثـر
ممــا هــي عليــه وتــزداد الهــوة بينهمــا ،فالوضــع ال يحتمــل ســقو ًطا
آخــر.
ف نز
ـ� تلــك الفيــا الصغـ يـرة الجدبــاء حديقتهــا ،والجــاف
ي� مــرل ريـ ي
ن
بتــأ�،
حــوض مائهــا ،قديمــة أســوارها متهالكــة ،دخلــت مريــم ي
جــدا ومتكــرة درجاتــه،
ئيــ� قديــم ًّ
فالســلم المــؤدي للبــاب الر ي
البــاب رغــم قدمــه كان ال ي ـزال محتف ًظــا بشــموخه رغــم مــا يبــدو
عليــه مــن تعاقــب أ
الزمنــة .تخــال أن تلــك الخربشــات آثــار لحيوانــات
بريــة مف�ت ســة ذات أنيــاب حاولــت التســلل ،فصدهــا البــاب تاركــة
ريــ� البــاب أمــام
عالمــات مخالبهــا البائســة دون جــدوى .فتــح ي
مريــم بسالســة ال تتناســب وهيئتــه الصلبــة:
 من هنا يا مريم.ريــ� لمريــم الــت ي دخلــت مذهولــة لمــا تشــاهده عيناهــا؛
قــال ي
ن
اله�وغليفيــة مينــا يلبــس تــاج
المدخــل
الفرعــو� ذو النقوشــات ي
ي
146

القطريــن ،عربــات أحمــس تهاجــم الهكســوس ،تــوت عنــخ أمــون
ينــادي بالتوحيــد ،حتشبســوت ومــن ثــم كليو بات ـرا ،ينتهــي المدخــل
بعموديــن رومانيـ ي ن
ـ� يحرســهما أســدان ،يســتقبالنك لردهــة مزخرفــة
الســامية تشــعر كأنــك خرجــت مــن ألــة الزمــن للتــو
بالنقوشــات إ
للعصــور أ
المويــة والفاطميــة والعثمانيــة ،أناقة الزخارف والفسيفســاء
الرابيســك ف� المقاعــد العربيــة أ
عــى الجــدران وتعشــيقات أ
والرجات،
ي
مــا أن تخــرج مــن الردهــة ت
حــى تســتقبلك الحداثــة بعشــوائيتها
وتنافرهــا أ
الرائــك الملونــة والحوائــط المكســوة بالرســومات الرسيالية،
ين
اليمــ� مكتبــة وعــى الشــمال ف ي� الجهــة
أســطوانات ،جيتــار ،عــى
المقابلــة بــار تزخــم رفوفــه بالزجاحــات كمــا المكتبــة العامــرة بالكتب،
وإن كانــت المكتبــة مليئــة بالكتــب فالبــار مزدحــم بزجاجــات الخمــور
والكحوليــات عــى اختــاف أشــكالها وأنواعهــا.
تقدمــت مريــم نحــو المكتبــة ،كانــت مكتبــة يضــم أك�ث هــا كتــب
وال�جوازيــة ،والفاشــية،
فلســفية وفكريــة متنوعــة عــن الريديكاليــة ب
واللي�اليــة ،واالشـ تـراكية ،والشــيوعية والفروديــة ،إىل آخــره؛ كتــاب مــن
ب
جميــع أنحــاء أ
الرض؛ كارل بوكــر ،هانــا أرندنــت ،جــي تالمــون ،لينـ يـ�،ن
ـ� والفالســفة الغربيـ ي ن
وتومــس كــون إىل يغ�هــم مــن المفكريـ ي ن
ـ� وحـ تـى
المفكريــن العــرب.
قالــت مريــم وهــي تمــرر يدهــا عــى الكتــب الم�ت اصــة بتسلســل
مقصــود لغايــة ف ي� نفــس مــن رتبهــا:
 هــي أالفــكار تأرجــح الشــعوب مــا أن يـرتىس فكــر حـ تـى يقــوم فكــر
ف�هــو أ
الول وينمــو ن
آخــر مناهــض لــه ي ز
الثــا� ،وينقســم المجتمــع
ي
ومــن ثــم يتصــارع ،فينقســم وتتحلــل روابطــه...
ريــ� مــن حيــث مــا أنهــت كلماتهــا مس�ت ً
ســا بيــده مــن
أكمــل ي
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الخــرى مــن المكتبــة العريقــة آ
الناحيــة أ
الخــذة عــرض الحائــط
وطولــه:
 أنموذجــا لمســتقبل يطمــح إليــه الشــعب
الفــكار  ...تعطيــك
ً
ويلهــث خلفــه ،ومــا أن ينخــرط فيــه ت
حــى يجــد الشــعب نفســه
متور ًطــا ف ي� رصاعــات تدهــس أســفلها أبنائــه بينمــا ينهــض ويعلــو
الفكــر بأصحابــه ،يمــوت الشــعب وتـ تـراص جثثــه ،بينمــا يعلــو فوقهــا
صاحــب الفكــر ،ينــى المواطــن ناعتينــه بشــهيد الفكــر بينمــا يخلــد
صبــا
اســم القائــد عــى جــدار التاريــخ ،جميعهــا أفــكار صبــت ًّ
لتغريــب ش
الــرق فتتفــكك دعائمــه بــا وعــي...
أكملت مريم:
ف
جانبــا والفكــر ي� جانــب آخــر
 ولهــذا الســبب وضعــوا العقيــدة ًومــن أ
إطــارا لهــا ،وإذا مــا جادلتهــم
الفــكار مــا اتخــذت العقيــدة
ً
اتهمــوك بقــذف العقيــدة ذاتهــا.
بن�ة مريم:
ريك بنفس ب
أكمل ي
ف
جميعــا صــور اف�ت اضيــة عــن صــورة مجتمــع
ي� النهايــه تجديــن أنهــا ً
معـ ي ن
ـ� ،فالغالــب يصعــب جـ ًّـدا إىل حــد المســتحيل تطبيقــه ويحــدث
التصــارع مــرة أخــرى ،كلهــا بقصــد أو بــدون قصــد تخــدم الصهيونيــة
والماسونية.
ريك ش
مبا�ة أمام مريم وقاال ف ي� صوت واحد:
هنا وقف ي
 ما إن وجد آل صهيون وجد الشيطان.ثــم تراجعــت مريــم بكيانهــا كلــه تحــاول عيناهــا إيجــاد مخــرج مــن
ز
ـرس
دهالـ يـر نظـرات ري أـ ي
ـ� المتعمقــة بداخــل روحهــا ،جلســت عــى كـ ي
جانـ بـى ف� أحــد الركان يقبــع مــا بـ ي ن
ـ� جيتــار منكفــئ عــى الحائــط،
ي ي
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ومنضــددة صغـ يـرة وضــع فوقهــا زهريــة فارغــة مــن الــورود وعلبــة
ســجائر ،ثــم قالــت:
ـ� الفـ تـى المدلــل أن يحمــل عقلــه كل تلــك
 أليــس ًغريبــا عــى ريـ ي
أ
الفــكار؟
ثــم أرست مريــم بداخــل نفســها ،وهــي تقلــب علبــة الســجائر بـ ي ن
ـ�
ـ� الموجهــة
يديهــا محاولــة إبــداء بعــض مــن التجاهــل لنظ ـرات ريـ ي
نحــو وجههــا:
ش
ـ� ف ي� وجهــي ،إن حاولــت عمــرك كلــه
�ء تبحــث يــا ريـ ي
 عــن أي يلمــا اســتطعت مــع أرساري سـ ً
ـبيل.
ـ� كرسـ ًّـيا وضعــه بجانــب مريــم ناحيــة الجيتــار ،جلــس
 ســحب ريـ يعليــه ثــم أخــذ علبــة الســجائر مــن يدهــا ليضعهــا مــرة أخــرى فــوق
الطاولــة وأجــاب:
 لست ًيوما كذلك.
مدلل يا مريم ،ولم أكن ً
ـ� مــن أعمــاق قلبــه تــاركًا وجــه مريــم بعــد يأســه مــن
تنهــد ريـ ي
ف
إيجــاد أحــد الشــقوق ي� نفســها ال ـت ي اســتطاعت بحنكــة ترميــم كل
تصدعــات مآســيها ،التقــط جيتــاره محتض ًنــا إيــاه يبحــث بـ ي ن
ـ� أوتــاره
عــن أغنيــة تنســيه شــي ًئا مــا دائــم الضغــط عــى ذاكرتــه ثــم ســألته:
ريك؟
 هل اسمك الحقيقي ياختلطــت النغمــات ي ن
ريــ� لتخــرج صوتًــا شــاذًّا ،وكأن
بــ� يــدي ي
أ
الوتــار ي ن
بــ� يديــه تتعــارك ،تــرك الجيتــار منتب ًهــا لمريــم:
ن
ـمعي� يــا مريــم  ...قــد يفكــر الكثـ يـرون ن يأ� شــاب مدلــل ثــري
 اسـ يطائــش ،ال ،أنــا لســت كذلــك ،تعرفـ ي ن
ـ� جــان عامــل البــار ،هــذا الــذي
أشـ تـري منــه أشــياء رخيصــة بمبالــغ ثمينــة تعرفينــه أليــس كذلــك؟ ال،
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أنــت ال تعرفينــه ،هــو رجــل يعــول أم مريضــة وخمــس إخــوة ووالــده
ف
ت
ـال أعطيــه لقــاء مــا كســبت اليــوم
ـأ� ليـ ٍ
ـو� من أــذ ســنوات ،قــد تـ ي
متـ ي
بطولــه لرجــع خــاوي الجيــوب .حكايــت ي باختصــار يــا مريــم تبــدأ
مــن أمــي ،آه ،هــن أ
المهــات مــن يبــذرن بــذور الحكايــات ،ومنهــن
تكـ بـر قصصنــا ،هــن القــادرات عــى إنمائهــا والقــادرات عــى جزهــا
أ
آ
روس غـ ي َّـر كنيتــه
قبــل الوان ،أمــي ولــدت مــن أب يهــودي الصــل ي
الكث�يــن مــن
وديانتــه قبيــل الثــورة البلشــيفية عــام  1919مثلــه مثــل ي
أ
كــرت
زعمــاء نــواة الشــيوعية ،كان مــن
مؤســ� الحــزب الوائــل ،ب
ي
أمــي كاثوليكيــة الســطح يهوديــة العمــق ،كلفــت أمــي بمهمــة كحــال
كثــر مــن فتيــات الحــزب ،وكانــت مــر مــن نصيبهــا ،والهــدف
ي
ف
ق
ش
إنشــاء حــزب مــوازي للشــيوعية بطابــع � ي� ،ال يتنــا� مــع القيــم
ن
ـي�
والديــن ولكــن تبقــى نواتــه شــيوعية ،ب يأ� كان الطعــم رجــل خمسـ ي
العمــر ثــري ،تغويــه فتــاة روســية تغويــه بالجســد ،ومــن ثــم الفكــر
ليكــون هــو مؤســس الحــزب ،تزوجهــا وأنجــب منهــا ماركــوس الــذي
هــو أنــا ريــ� ،ف
ت
والــد�
تــو� والــدي قبــل تحقيــق الحلــم رجعــت
ي
ي
ث
�ت
إر� فقــد وىص
االتحــاد الســوفي ي ب ي� وبنصيبهــا مــن أإرث والــدي ،أمــا ي
ـى عليــه ابــن عمــي الكـ بـر ،ســافرت معهــا ال أتجــاوز
المجلــس الحسـ ب ي
أ
ين
العامــ� عانيــت المريــن ضيعــت أمــي أموالهــا ووهبتهــا للحــزب،
عملــت منــذ أن كنــت ف ي� الرابعــة ،عملــت ف ي� كل المهــن ،مــا تتخيلينــه
ومــا ال تتخيلـ ي ن
الســطبالت
ـ� ،كنــت عامــل نظافــة ،وســائس أنظــف إ
ـارا ،ومنظــف أحذيــة ،وعامــل
وأغســل الخيــول ،عملــت حــدا ًدا ،ونجـ ً
وغ�هــا مــن المهــن ،مرضــت أمــي بالــدرن ،ت
وحــى نجــد مــا
بنــاء ،ي
واضعــا أمامــي قبعــة أتســول بمــا
نتقــوت بــه كنــت أعــزف بالجيتــار
ً
أعــزف ف� مــكان أغلبــه مــن المتسـ ي ن
ـول� ،ماتــت أمــي ال تجــد الخيــط
ي
الــذي ترقــع بــه ثوبهــا.
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رجعــت إىل مــر والتقيــت بابــن عمــي ألول مــرة منــذ خمســة عـ شـر
ـوزا بخيـ ًـا
ـ� مــن مــر ،وكان ابــن عمــي رجـ ًـا عجـ ً
ً
عامــا منــذ رحيـ ي
ن
ن
ســك� وطعامــي،
خادمــا عنــده لقــاء
ـى أعمــل ً
ي
أشــد البخــل ،جعلـ ي
ن
ـ� لقــاء إطعامــي
زوجتــه عجــوز شــمطاء متصابيــة تـ ي
ـرواد� عــن نفـ ي
ن
ز
ـورا
ـال نمــت متضـ ً
مــن أجــل كــرة خـ بـر وقطعــة جـ بـ� ،كــم مــن الليـ ي
ث
إر� ،كان
الحســى ي
مــن الجــوع ،مــات ابــن عمــي وفــك المجلــس أ ب ي
أرضــا واســعة قاحلــة ممتــددة م�ت اميــة الطـراف ،ليــس
أرضــاً ،
الرث ً
إ
ن
ـكا� بيعهــا ،بنيــت
معــي مــا يكفــي مــن المــال الســتصالحها وليــس بإمـ ي
ـور وتركتهــا ف ي� يــد أحــد الح ـراس ،وهــذه الفيــا القديمــة
حولهــا سـ ً
ت
ش
ـ� مــن دروس اللغــة الروســية لمــن
ال ـ ي أعيــش فيهــا ،أكســب عيـ ي
أراد تعلــم اللغــة ولمــن أراد الســفر ،وذلــك بجانــب دروس البيانــو
والجيتــار...
ت
ريــ� ومريــم ف ي� جــذور أمهاتهــم
كان ً
غريبــا أن يشــرك كل مــن ي
اليهوديــة ،لعــل هــذا كان رس االنجــذاب بينهمــا ،تطــرق وجــه مريــم
ناحيــة البــار المقابــل للمكتبــة حيــث زجاجــات الفــودكا والنبيــذ
المعتــق بجانــب أنــواع أخــرى ،ثــم قالــت لــه ســاخرة:
ريــ� ،مــن أيــن لــك هــذا أيهــا
 تلــك حانــة وليســت ًبــارا يــا ي
المعــدم إال مــن زجاجــات الكحــول.
قال لها:
روســيا قابلــه بزجاجــة خمــر
 تلــك هدايــا ،كل مــن علمتــه حر ًفــاًّ
ث
عقــ� أكــر ،انظــري يــا مريــم
وكتــاب ،ال أدري أيهمــا كان يغيــب
ي
ليــس لدينــا الكثـ يـر مــن الوقــت لنبــدأ العمــل أود التخلــص مــن هــذه
وذاك.
ـرا للمكتبــة والبــار ،كان الوقــت متأخـ ًـرا ومريــم كانــت منهكــة،
مشـ ي ً
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خ�هــا مــا بـ ي ن
ـ�
ـ� إرجــاء أمــر البــار والمكتبــة للغــد ،ي
فطلبــت مــن ريـ ي
حج ـرات المـ ن ز
ـرل ،أيهمــا تفضــل النــوم فيهــا ،الحجــرة الفرعونيــة أم
الســامية أم العثمانيــة أم غرفتــه حديثــة الطــراز،
الرومانيــة أم إ
لكنهــا اختــارت ردهــة صغـ يـرة مكشـ ٌ
ـوف أحــد جوانبهــا تجــاه الســماء،
أ
ف
موضــوع فيهــا أريكــة بســيطة مريحــة كانــت لحــد العمــال � المـ ن ز
ـرل،
ي
ـ� مــن مالبــس والدتــه ال ـت ي كانــت بالنســبة لمالبــس
جلــب لهــا ريـ ي
أ
مريــم الرصيحــة فاضحــة ،قلبــت مريــم الثــواب قائلــة:
ـ�؟ لــو تعــرف أمــي ن يأ� ســأرتدي
 مــاذا كانــت تعمــل أمــك يــا ريـ ين
ـى ،خــذ تلــك الثيــاب
قطعــة منهــم أمــام رجــل غريــب لتـ بـرأت مـ ي
ن
ـى بثيــاب مــن خزانتــك.
وآتـ ي
ـ� خجـ ًـا أمــام مريــم الـت ي قالــت كلماتهــا ضاحكــة
احمــر وجــه ريـ ي
رض
ـ� بجامــة مــن مالبســه ،قرصتهــا بمقــص
ســاخرة ،ثــم أحـ لهــا ريـ ي
وعدلتهــا حـ تـى أصبحــت مقاســها.
ف
ـ� وقــد أعــد
ـال اســتيقظت مريــم لتجــد ريـ ي
ي� صبــاح اليــوم التـ ي
شــهيا ،تناولــت مريــم الطعــام كمــن لــم يــأكل منــذ
إفطــارا
لهــا
ً
ًّ
ف
ـ�،
أيــام ،لــم تجــد ً
حرجــا ي� إظهــار طبيعتهــا وأســلوبها أمــام ريـ ي
جانبــا
ـرس وكان سيســحبه لهــا ،أزاحــت منشــفة الطعــام ً
جــرت الكـ ي
ز
ن
ـك� والشــوكة بجوارهمــا ،قســمت الخـ بـر مــن المنتصــف
وأســندت السـ ي
أ
ئ
عشــوا� لتتابــع ازدرادهــا للقيمــات واحــدة تلــو الخــرى،
بشــكل
ي
ف
تغمســها بنهــم ثــم تضعهــا ي� فمهــا ،ش�بــت كــوب المــاء عــى
جرعتـ ي ن
ـ� ،وقامــت تغســل يديهــا لتــأت مشــمرة ســاعديها وهــي تقــول:
ريك؟
 من أين نبدأ يا يً
مذهــول مــن جــرأة فتــاة مثلهــا
ريــ� الــذي كان
ســألت مريــم ي
تـ تـرك تصنعهــا الناعــم أمــام شــاب ،إنهــا هــي مريــم جاذبيــة الــروح
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ـ�
والمحيــا لكــن غــروره رسعــان مــا وســوس لــه« :أال يحتــاج يــا ريـ ي
ت
ش
ـ�ء».
بعــض مــن الزيــف الرقيــق ،أال تكــرث لــك وتتجمــل بعــض الـ ي
انتصــف النهــار وكانــا بالــكاد قــد تخلصــا مــن المكتبــة ،رن الهاتــف،
ـ� الســتطالع مــن يهاتفــه ،انتهــزت مريــم الفرصــة ودخلــت
ذهــب ريـ ي
تمامــا:
المطبــخ تعــد الغــداء ،كانــت الثالجــة خاويــة ً
 هذا المعدم المغرور كيف سيدفع يل إن كان جيبه خاويًا.والكثــر مــن
راحــت تتفقــد الخزائــن ،أرز ،بصــل ،زيــت ،ثــوم،
ي
ـر الملقــى عــى أ
التوابــل والبهــارات ،ثــم هــذا الكـ ن ز
الرض ،طماطــم
وفلفــل وباذنجــان ،فكــرت مــاذا تفعــل وما تعــد  ...مقلوبة فلســطينية
 ...آخــر عشــاء أعدتــه والدتهــا لوالدهــا ولــم يتناولــه ،هــا هــي بالدمع
تعــده لريــ� ،تحملــت مريــم ألــم كل ض�بــة سـ ي ن
ـك� ف ي� قطــع الخضــار
ي
ت
كأنمــا كانــت تنغــرس بقلبهــا ،ألهــذه الدرجــة يحبــه قلبهــا حــى تتحمــل
آ
ـ� طعــام مريم
كل تلــك الالم مــن أجــل إعــداد وجبــة لــه ،تنــاول ريـ ي
بــا كلمــة شــكر واحــدة ،صمــت صم ًتــا زاد مــن أوجاعهــا.
ريــ� حاجــز
بعــد الغــداء تناولــت مريــم دواءهــا ،هنــا كــر ي
ـائل مريــم عــن نــوع الــدواء الــذي تتناولــه ،كيــف تــأ�ت
الصمــت سـ ً
ي
ف
ت
بــه؟ وهــي ال تــدري حــى نــوع مرضهــا ،هــل هــو خلــل ي� الســلوك
ف
ـ� عليهــا
أم المنطــق أم خلــل ي� واقعهــا؟ لــم تجبــه ولــم يلــح ريـ ي
بالســؤال مــرة أخــرى ،وقبــل أن يبــدآ ف ي� التخلــص مــن البــار اســتأذن
ـ� مــن مريــم:
ريـ ي
ـ� إتمامــه ،ربمــا
 آســف يــا مريــم ،هنــاك عمــل ملــح بالخــارج وعـ ي َّلــن أســتطيع المبيــت بالمـ ن ز
ـرل ولــك أن تعتـ بـري الــدار دارك.
أحســت مريــم بإهانــة عظيمــة ،كيــف لــه تركهــا وهــي مــا غفــل
جفنهــا عنــه طيلــة اليــوم واليــوم الســابق وكل يــوم كانــت تــراه
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فيــه؟! كيــف وقــد قبلــت المقايضــة لقــاء لقائــه ولــو ليومـ ي ن
ـ� ،لــم
حلمــا أن
تكــن تتوقــع رد فعلــه هــذا ،بــل إن قلبهــا تمــادى وزيــن لهــا ً
ـ� وردة وســيع�ت ف بحبــه لهــا
الحيــاة سـ أـتهبها الســعادة ،ســيحمل أريـ ي
ف
وينتهــي المــر ،لكنــه بالفعــل أنهــى المــر بتماديــه ي� إذاللهــا ،وظنــت
مريــم أنــه مــا فعــل هــذا إال إمعانًــا ف ي� كــر بك�يائهــا.
ـ� متأن ًقــا تــاركًا مريــم تضــع الزجاجــات ف ي� صنــدوق ك�ت كــه
أ خــرج ريـ ي
ن
لي ش�ء بالمـ ز
ـرل ضام ًنــا بقائــه:
ي
ش
�ء.
 ال ،أخطأت تقديراتك سيد مغرور ،ليست مريم كأي يقالــت مريــم ف ي� نفســها بينمــا كانــت تشــيعه بتلــك النظــرة المتقــدة
بالتحــدي ،وليتهــا تيقظــت لحقيقــة أنهــا لــم تكــن تتحــدى إال قلبهــا.
بعــد انتهائهــا مــن جمــع الزجاجــات والتخلــص منهــا عنــد أقــرب
صنــدوق مهمــات كمــا فعـ َـا بالكتــب ،قــررت الرحيــل ،لــم يكــن ف ي�
حقيبتهــا قــرش واحــد ،ولــم يكــن معهــا حـ تـى مــا تبيعــه لتدفــع حــق
أجــرة مواصــات العــودة ،باروكتهــا جديــدة ،وكذلــك حقيبــة يدهــا
لــم تســتخدمها ســوى مرتـ ي ن
ـ� بالعــدد ،باعتهمــا كأغ ـراض مســتعملة
وســافرت.
ج�وزاليــم أمامهــا حـ تـى أجهشــت بالبــكاء عــى
مــا أن رأت مريــم ي
ش
�ء وحـ تـى تركــه لهــا معلقــة كلوحــة
كتفيهــا ،حكــت لهــا عــن ريـ ي
ـ� كل ي
ج�وزاليــم:
عــى حائــط قلبــه الصلــب ،ابتســمت ي
أ
دائمــا مــا ينظــرون لــكل فعــل أو تــرف مــن
 إن الحبــة هكــذا ًأحبائهــم بعدســة مكـ بـرة ،فيتحــول البعــد إىل خطيئــة والكتمــان إىل
جــرم.
أرادت أن تعنفهــا لوجودهــا ف� مـ ن ز
ـر ٍل مــع شــاب غريــب ،ثــم فكــرت
ي
أن يكــون التعنيــف ف ي� شــكل نصيحــة ،لكنهــا لــم تفعــل هــذا أو ذاك،
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ن
ـى عقلهــا التوبيــخ ففضلــت
إن مريــم لــن تقبــل النصيحــة ولــن يثـ ي
النصــات بــدون أن تجادلهــا.
إ
ف
ج�وزاليــم ومريــم عدتهمــا للســفر
ـال أعــدت ي
ي� صبــاح اليــوم التـ ي
للمنيــا ،حيــث أصــول والدهــا بولــس ومنبتــه الــذي لــم يكتمــل نمــوه
ف ي� أرضهــا ،ودت مريــم لــو أح ـرض ت معهــا هديــة لعمهــا ،ودت لــو
أثقلــت حقيبــة ســفرها بالمالبــس الجديــدة الفاخــرة ،فــا تنظــر لهــا
ريــ� فشــلت،
العائلــة نظــرة مــن هــم أعــى ،لكــن صفقتهــا مــع ي
ج�وزاليــم ف ي� الصالــة يغلبهــا التوتــر ،مــاذا
جلســت مريــم تنتظــر ي
تج�هــا
لــو لــم يســتقبلها عمهــا؟ تــرى أي رد فعــل تتخــذ ،لــم ب
يومــا عــى ديــن أو زي ،تركتهــا الختيــار قلبهــا ،ال إك ـراه
ي
ج�وزاليــم ً
ف ي� الديــن ،وكيــف إن راضــت أمهــا وأســلمت بينمــا قلبهــا لــم يســلم
ج�وزاليــم يهوديــة وفــا ًء لذكــرى أورشــا ،أو
بعــد ،ومــاذا لــو بقيــت ي
ف
بالســام والقرآن،
حبــا ي� بولــس بينمــا قلبهــا مســلم إ
ظلــت مســيحية ًّ
هــي القناعــات والنوايــا وليــس المفـ تـرض والواجــب عــى أثرهــا تكــون
مســلماتنا العقيديــة ف ي� الحيــاة وعليهــا حســابنا ،دينــك هــو مــا صدقــه
قلبــك وآمــن بــه عقلــك ،وعــى هللا أجرنــا إن كان جنــة أو نــار ،فليــس
ف ي� الديــن مراضــاة لغـ يـر هللا وال محابــاة.
اســتقال الســيارة المتجهــة للمنيــا ،رحلــة أخــرى قــدر عليهمــا
أ
اجتيازهــا ،تــرى مــاذا تخـ ب ئ
ج�وزاليــم
ـى لهمــا القــدار فيهــا؟ كان فكــر ي
كلــه ينصــب عــى ذكرياتهــا مــع بولــس ،مــا كانــت تظــن أول مــا رأتــه
مص�هــا ســتحدده نظــرة أوىل مــن عينيــه عــى إثرهــا صلبــت أمهــا
أن ي
وقتــل أبيهــا ،وتركــت أهلهــا ومــن ثــم قتــل بيــد تلــك النظــرة مــن
ين
ين
بنيامــ� لتنجــب اب ًنــا لــه،
بنيامــ� ،ومــن ثــم تحمــل ببــذرة
قبــل
ن
ـط� كلهــا يتيمــة هــي وابنتهــا فتحتمــي بملجــأ
تهــرب بعدهــا مــن فلسـ ي
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مــري ،ومريــم الـت ي خرجــت بهــا فلســطينية لتدخــل بهــا أرض مــر
ت
أو� مــن ســعة
مرصيــة ،ومــن ثــم كمــال الرجــل الــذي أحبهــا بــكل مــا ي
قلــب ،خــدع العالــم كلــه مــن أجلهــا ولــم تســتطع أن تهبــه هــي
ش
�ء ســوى إســماعيل االبــن الضائــع؛ لتــدور الكــرة بعــد ذلــك
مــن ي
أ
وتحــب ابنتهــا اب ًنــا لم أصولهــا يهوديــة ،فكــرت إىل أيــن ســتأخذها
نظــرة بولــس وإىل مـ تـى؟ ســتظل تأخذهــا ف� حـ ي ن
ـ� كان خاطــر مريــم
ي
يــدور ف� فلــك ريــ� ،مــا رد فعلــه حـ ي ن
ـ� ال يجدهــا؟ مــا الهواجــس
ي
ي
لك�يائهــا؟ الحقيقــة
ـام
ـ
االنتق
ـتطاعت
ـ
اس
ـل
ـ
وه
ـه؟
ـ
بعقل
ـتمر
ـ
ال ـت ي س
ب
ـ� ســلبه منهــا عــى
أنهــا كانــت تنتقــم مــن قلبهــا الــذي اســتطاع ريـ ي
ـ� مــن تمنــاه عقلهــا لــه.
غـ يـر رضــا منهــا ،فليــس ريـ ي
الطريــق طويلــة أ
والنفــس معبــأة ،وكان الصمــت ثالثهمــا ،أغمضــا
أعينهمــا متظاهريــن بالنــوم ،وصــا المحافظــة لكــن الطريق لــم ينته
بعــد إىل القريــة ،اســتقال ســيارة أخــرى وصلــت بهمــا للمركــز ،ومــن
بعــده اســتقال ســيارة أجــرة محملــة بالعمــال العائديــن ف ي� منتصــف
ـ� أ
النهــار مــن المركــز لقريتهــم ،بـ شـر تظنهــم ش�بــوا مــن طـ ي ن
الرض
حــد االرتــواء مــن كـ ثـر مــا بــدا عليهــم مــن التقــارب مــن أ
الرض ف ي�
الوصــف والــروح ،كانــت القريــة اســمها عــى اســم أحــد الرهبــان ،ف ي�
مدخلهــا ديــر كبــر باالســم ذاتــه ،الســواد أ
العظــم فيهــا مســيحيون،
ي
معظــم أ
الر ض
ا� مملوكــة لهــم بينمــا اجتمــع المســلمون وكانــوا قلــة
ي
ف� مــكان واحــد ال يفصلهــم عــن أ
الغلبيــة فاصــل أو حــدود.
ي
ف
ن
لــم يوجــد � القريــة أحــد ال يعــرف مــكان مـ ز
ـرل المقــدس يوحنــا،
ي
ن
ن
ز
ز
ج�وزاليــم ومريــم للمــرل وإن صــح القــول للقــر ،مــرل
وصلــت ي
أ
فخــم تحوطــه حديقــة غنيــة بالخـ يـرات والطيــاب ،تقدمــت مريــم
تلتفــت إىل المنظــر الســاحر مــن حولهــا ،قالــت مريــم ف ي� نفســها:
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«هــذا النعيــم كان ألب ي� نصيــب فيــه ،بينمــا الفقــر مــن ضيــق حالــه
ج�وزاليــم فلــم يشــغلها ســوى
معنــا يــكاد يقاســمنا الــرزق» ،أمــا ي
خوفهــا عــى مريــم أن تنغمــس ف ي� نعيــم جنــة الدنيــا تاركــة أرض
ج�وزاليــم تنــادي مريــم« :مــا زلــت محتلــة ومغتصبــة
أمهــا كانــت ي
أنــا يــا مريــم ،ومــا زلــت متعلقــة بــك ،وأنــت عـ نـى بالتدريــج تنفلتـ يـ�،ن
ي
ن
ـى وإن لــم تســتطيعي فــك قيــدي» ،بينمــا مريــم تسـ يـر
كـ ي
ـو� أبجانـ ب ي
بـ ي ن
ـ�  .»...تاهــت االبنــة
ـ�
ـ�  ...نفـ ي
الشــجار مســحورة تــردد« :نفـ ي
عــن أ
الم.
خــرج العــم مسـ ً
ـتقبل بحفــاوة ابنــة أخيــه ،فــار ًدا ذراعيــه ،صــدم
ج�وزاليــم المهيبــة ،تلعثمــت
بج�وزاليــم ،فأثناهمــا حــال هيئــة ي
ي
الكلمــات بداخلــه ،لكنــه تظاهــر بعــدم االهتمــام ،ســأل عــن مريــم
ج�وزاليــم« :كانــت بـ ي ن
ـ� يــدي ،وتاهــت ف ي� حديقتــك» ،كان
فقالــت لــه ي
يقــف بجانبــه رجــل ســمج المالمــح يحمــل بندقيــة ،طلــب منــه العــم
ج�وزاليــم الدخــول ،كان ن ز
المــرل
البحــث عــن مريــم وطلــب مــن ي
أ
ف ي� الداخــل ال يقــل فخامــة عــن الخــارج مــن حيــث البنــاء والثــاث،
صــاح العــم مناديــا« :تريـزا  ...تريـزا» ،أقبلــت الفتــاة مهرولــة ،طلــب
ج�وزاليــم لحجرتهــا ف ي� الطابــق العلــوي،
منهــا أخــذ الحقييــة وإرشــاد ي
ف
بينمــا قــد خصــص هــو لمريــم حجــرة بجانــب حجرتــه ي� الطابــق
بــ� أ
الســفل ،لــم تكــن تلــك بدايــة االنفصــال ي ن
الم واالبنــه؛ ألن
ي
مريــم قــد بــدأت ف� االبتعــاد بالفعــل حـ ي ن
ـ� قــررت االنفصــال ،ظانــة
ي
ج�وزاليــم تعيــق مســتقبلها وتزعــزع اســتقالله.
أن ي
أ
انقـ ضـى اليــوم مــا بـ ي ن
ـ� ال�ت حيــب والتعــرف عــى الهــل ،الوحيــد
الــذي لــم يكــن لــه وجــود بـ ي ن
ـ� أقــارب مريــم هــو مطيــع ،لــم تهتــم
فعاجــا أم ً
ً
آجــا ســتلتقي بــه ،رغــم مــا كان يبــدو عــى
مريــم،
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بطــرس ابــن عمهــا أ
الكـ بـر مــن ابتهــاج وفرحــة للقــاء بابنــة عمــه إال أن
ضمــره كان يخفــي عكــس مــا أظهــر ،وهــذا مــا أظهرتــه أ
اليــام فيمــا
ي
بعــد لمريــم ،أمــا نجــاة ابنــة عمهــا الوحيــدة ،فكانــت مــن الطيبــة
أ
وج�وزاليــم بينهــم بــا مانــع أن يظــا
والتســامح لن تقبــل مريــم ي
ـرل ،وقــد عرضــت بالفعــل عليهمــا هــذا أ
بالمـ ن ز
المــر.
ف
ـال اســتيقظت مريــم مبكـ ًـرا ،كان النســيم الصباحــي
ي� اليــوم التـ ي
المنكــه برائحــة الربيــع يتســى بمداعبــة خصــات شــعر مريــم ،ف ي�
خــارج المـ ن ز
ـرل حيــث صحــن الــدار المتســع ،وقفــت مريــم تتأمــل
المنظــر الطبيعــي ،كان الفنــاء مربــع الشــكل ،ف ي� وســطه يوجــد حــوض
مــاء متســع ،تحــت عريشــة عنــب تتــدىل عناقيدهــا نحــو الحــوض،
تــكاد تالمــس صفحــة المــاء الرائقــة ،النظــر إليهــا يبهــج النفــس،
أســفل العريشــة قبعــت مصطبــة نصــف دائريــة أثـ يـرة الفــرش يحــوط
صغــرة ف ي� الجانــب المقابــل للعريشــة والمســطبة،
ظهرهــا وســائد
ي
وبجانــب الحــوض يوجــد شــجرة برتقــال حباتهــا تضاهــي كفــة اليــد،
وقــد هربــت منهــا أربــع حبــات تـ أ
ـ� ألن ف ي� حــوض المــاء كأنهــن أحجــار
كريمــة عــى بســاط مرمــر ،بينمــا تناثــرت أحــواض الزهــور ف ي� الفنــاء
خمائــل مخمليــة اللــون ،وكان الفنــاء كلــه مفـ تـرش بالعشــب الزمــردي
أ
الخـرض تســوره أشــجار الفاكهــة المتشــابكة والنخيــل الباســط جريــده
نحــو الســماء.
ف ي� منتصــف المصطبــة جلــس يوحنــا ،كان مــن الســهل عــى مريــم
استشــفاف خواطــر العــم ال ـت ي اســتأثرت هــي بهــا .جلســت بجانبــه
باغتهــا يوحنــا بالســؤال :هــل تذكريــن والــدك؟
كيــف ال! وهــو لــم يغــب ليلــة عنهــا تنــام عــى ذكــرى حكاياتــه لهــا،
ف
و� كل موقــف وحــادث ويــوم ميــاد جديــد لهــا يــرن الصــدى  ...لــو
ي
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كنــت موجــو ًدا معــي  ...أجابــت عمهــا ف ي� قــول مختــر« :نعــم» أعاد
العــم نبــش الذكريــات قائـ ًـا« :صفيــه يل» .أغمضــت مريــم عيناهــا:
انظــر يــا عمــي حولــك ،كان والــدي طويـ ًـا يقــارب طولــه تلــك النخلة،
أقــر النخــات ف ي� الفنــاء ،ومثلهــا كان نحي ًفــا ،ســتجد أمامــك نخلــة
ن
ـى ،ذلــك اللــون الــذي
أخــرى جنــت تمـ ًـرا يميــل لونــه للعسـ ي
ـ� والبـ ي
خضــب عيونــه ،بـ ي ن
ـ� الــورود أبحــث عــن وردة حم ـراء قانيــة ،اختلــط
ش
المتــرب
لونهــا بلــون حبــات القمــح ســتعطيك لــون ب يأ� القمحــي
بالحمــرة ،كان حليــق ال ـرأس تــرى وجهــه إن نظــرت إليــه مثــل ميــاه
ف
ـا� ،أخ ـرض قلبــه مثــل العشــب ،ونقيــة نفســه
هــذا الحــوض الصـ ي
مثــل هــذا النســيم» .تأثــر يوحنــا بوصــف مريــم وصمــت ً
قليــا
قبــل أن يهــز أ
الرض صــوت خــوار ثــور طريــد دخــل الفنــاء يــدور
ـاس
حولــه ،يجــري مــن ورائــه شــاب صنديــد ،متوســط القامــة ربــع ،قـ ي
المالمــح والنظــرات والتــرف ،قــوي البنيــة يكشــف عــن ســاعدين
ـ� والمنكبـ ي ن
مفتــول العضــات ،عريــض الكتفـ ي ن
ـ� ،تهفــو منــه رائحــة
ي
أ
ت
الطـ ي ن
ـ� ،ذلــك الــراب الســود الممــزوج بمــاء النيــل ،أمســك الشــاب
الصنديــد الثــور بحبــل مــن رقبتــه يجــره ،فســحب الثــور هــو آ
الخــر
الحبــل يل�جــع الشــاب إحــكام مســكه بقبضــة أشــد حـ تـى اســتطاع
إرغامــه عــى دخــول الحظـ يـرة ،خــرج الشــاب مــن الحظـ يـرة خــروج
ـب الثــور ،أقبلــت نحــوه فتــاة بــزي قــروي تحمل
الظافريــن يتمتــم بسـ ِّ
قلــة مــاء ناولتــه إياهــا ،أزاح الشــاب القلــة بشــكل شــبه عمــودي لفمــه
وهــو رافــع رأســه يتجــرع مــا بهــا مــن مــاء مــرة واحــدة.
قبــل أن تســأل مريــم قــال لهــا عمهــا« :هــذا ابـ نـى أ
الصغــر مطيع»،
ف ي
لــم تريــه أمــس ،كان يســقي الــزرع وبــات ي� الحقــل» ،لفــت نظــر
مريــم الفتــاة ال ـت ي مــا أن رأهــا مطيــع حـ تـى أعيــد تشــكيل تقاســيم
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وجهــه ،انبســطت أســاريره ،وتبســم فمــه حـ تـى بانــت نواجــزه ،قالــت
مريــم قاصــدة الفتــاة« :وتلــك» .رد العــم« :هــذه تريــزا» ،فتــاه
صغــرة ف� ن ز
مــر يل ،المســكينة فقــدت
يتيمــة تربــت منــذ أن كانــت
ي ي
والديهــا مــرة واحــدة ف ي� حــادث ســيارة ،والدهــا مــن الفــرع الفقـ يـر
لعائلتنــا ،أتينــا بهــا للعيــش معنــا وهــي مــن حســن أدبهــا تســاعدنا ف ي�
ـرل» .أقبــل مطيــع نحوهمــا يجــر رجليــه جــرا كأنهمــا مغروسـ ي ن
المـ ن ز
ـت�
ًّ
ف ي� الرمــال ،وجــه تحيــة بــاردة لمريــم مســتك�ث ًا مــد يــده نحوهــا
وأرسع للداخــل ،حــاول العــم تغطيــة أســلوب ابنــه الفــج مــع ابنــة
ً
متعلــا بإرهاقــه« :كان هللا بعونــه ،طــوال اليــوم كان يســقي
عمــه
أ
ث
ن
العاملــ� إال أنــه يــر عــى أن يخــدم الرض
الــزرع ،رغــم كــرة
ي
ـاص بـ ً
ـدل مــن مطيــع»،
ـ� تســميته عـ ي
بيــده ،صعــب المـراس ،كان عـ ي َّ
ش
ـ�ء
بــدأت مريــم تقلــق ،إن لــم تســتحوذ عــى مطيــع فلــن تظفــر بـ ي
ش
�ء عــن تريـزا اليتيمــة المشــفق عليهــا
مــن ثــروة عمهــا ،ولــن يفرقهــا ي
ن
مــى
فشــحنت نفســها بكلمــات داخليــة« :يبــدو أن مطيــع يلــزم ي
الكثـ يـر مــن العنــاء ل�ت ويضــه واســتمالته ،ثــور قــروي طريــد» ،بينمــا
همــا جالســان إذا بصــوت آت مــن بعيــد ينــادي:
 يا مقدس  ...يا مقدس.ـ� قــد تأ� يشــكو مــن اختــاف بينــه وبـ ي ن
كان أحــد المزارعـ ي ن
ـ� جــاره
عــى حــدود أ
الرض ،ويطعــن ف ي� ملكيــة جــاره لعـ شـرة أســهم يدعــي
أنهــم أخــذوا منــه ،اســتطاع العــم حــل الـ ن ز
ـراع بــأن يعطــي الم ـزارع
عوضــا عنهــم عـ شـرة أســهم مــن ناحيــة أرضــه ،رحــل الم ـزارع غـ يـر
ً
ش
شــاكر وال راض ،لكــن ال بــأس حيــث إنــه أخــذ عــرة أســهم ســتضاف
ألرضــه بــا كلــل ،تعجبــت مريــم كل العجــب ،كانــت مالمــح الدهشــة
واضعــا
تعــم وجههــا تســأل عمهــا :لمــا؟ اعتــدل العــم ف ي� جلســته
ً
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كفيــه عــى المصطبــة مطأطئــا وجهــه نحــو أ
الرض قائـ ًـا لهــا:
ً
ن
ج�وزاليــم لــم
قديمــا بــدون ي
 اســمعي يــا مريــم  ...حـ يـ� طلبتــك ًمنعــا
أرد التعصــب أو إ
الهانــة ،أنــا فقــط أحافــظ عــى شــكل القريــة ً
ن
تعلمــ�  ...هــذه القريــة أغلبيتهــا مســيحية
للمشــاكل والفــت ن ...
ي
وأقليتهــا مســلمة ،كنــا نعيــش ف ي� توافــق ووئــام ،بعــض مــن شــباب
المســلم� ســافر ،أو آ
ين
بالحــرى هاجــر ،لــم نعــد نســمع عنهــم
شــي ًئا ،ت
حــى أطلــوا علينــا ،وكانــت طلتهــم نذيــر شــؤم ،اندســت
أفكارهــم بـ ي ن
ـ� الشــباب ،أنتــم أقليــة ،أنتــم مضطهــدون ،يملكــون
كب� ي ن
ين
تــ� ،وال تملكــون ســوى مســجدين ،يملكــون
ديــرا
وكنيســت� ي
أ ً
الرض وأنتــم تخدمونهــم  ...طالبــوا بحقوقكــم ،عاندوهــم ومــن
ثــم انفصلــوا عنهــم  ...وعمــت الفتنــة والكراهيــة أ
والحقــاد ،كان البــد
مــن احتــواء الموقــف ،فجلســت مــع القساوســة وأعيــان البلــدة وأمرنــا
ف
و� كل قطعــة أرض زاويــة،
ببنــاء مســجد يجانــب الديــر وكل كنيســة ،ي
اح�ت منــا حرياتهــم وبيوتهــم ،وأراضيهــم محميــة بشــباب مــن شــبابنا،
أنصفناهــم وإن كانــوا عــى باطــل ،والنتيجــة أخمدنــا الف ـت ن ودبــت
القليــة بدعــوى تدليلهــم ،أ
الغلبيــة عــى أ
الغــرة مــن أ
القليــة يــا
ي
مريــم مــا دامــت تمكنــت منهــا تلــك النظــرة المســتضعفة لنفســها لن
ش
�ء ،مــن ابتــدع كلمــة أقليــة هــو ذاتــه مــن أشــعل الفـت ن ،
يرضيهــم ي
ومــن قبلهــا كنــا نســيج واحــد قــوي ،ولــو يعلمــون أنهــم درع القريــة
لمــا اشــتعلت أ
الحقــاد ،القريــة يــا مريــم تســتند عليهــم وان اســتقلوا
ق
ـا� القــرى المجــاورة ال ـت ي تنتظــر لحظــة االنفصــال
لطمعــت فينــا بـ ي
عــ� والمشــكو منــه اســمه جرجــس،
 ...صاحــب الشــكوى اســمه ي
ن
ـ�
ـ� لقيــل أي
إ� ظالــم أميــل نحــو أهـ ي
ولــو أنصفــت جرجــس عــى عـ ي
وعشـ يـر ت ي� ،ولــو أنصفــت المســلم لقــال العــادي إن القريــة تأســلمت
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ن
ن
ـ�؛ لــذا
وأن المقــدس يوحنــا
ـى وبـ يـ� أهـ ي
أســلم والشــتعلت الفتنــة أبيـ ي
أ
ض
أر�  ...إن العــادي يــا مريــم لنــا
اســتقطعت قطعــة الرض مــن ي
جميعــا أن نضحــي.
جميعــا  ...علينــا ً
بالمرصــاد وإن لــم نتحــد لهلكنــا ً
عــى الغــذاء تعمــدت مريــم الجلــوس أمــام مطيــع لعلــه ينتبــه
لوجودهــا ،لــم ينتبــه أحــد للمصيــدة الــت ي كانــت مريــم تغزلهــا
ج�وزاليــم ،الــت ي اســتبرصت مــا
متحفــزة الصطيــاد مطيــع ســوى ي
رغمــا عــن قلبهــا وعــن مطيــع ذات نفســه الــذي
تخطــط لــه ابنتهــا ً
كان يتحـ ش
ـا� النظــر تجــاه مريــم ممـ ًـرا اللقيمــات عــى عجــل لفمــه
رسيعــا ،لــم تشــأ مريــم ف ي� ق ـرارة نفســها أن تعقــد
يك ينهــي غذائــه ً
أ
ف
مقارنــة حاســمة ي ن
وريــ� ،فــالول ي� نظرهــا لــم يــزد
بــ� مطيــع
ي
ين
درجتــ� تســمح
عــن ذلــك الثــور الــذي كان يصارعــه إال درجــة أو
ش
ـ� فقــد
لــه
بالمــ� عــى قدميــه وتنــاول الطعــام بيديــه ،أمــا ريـ ي
ي
ش
تخطــى حــدوده الب�يــة بمراحــل ،ورغــم هــذا عقــدت مقارنــة أخــرى
أســندتها لنفســها الطامحــة  ...وفــق نظريــة هــذا يملــك إذا لــه حــق
االمتــاك.
عــى طاولــة الطعــام كان بطــرس يجلــس بجانــب والــده عاقــد
الجبـ ي ن
ـ� ،بينمــا كان الوالــد يحــادث ابنــة أخيــه بحديــث خفيــف تتخلله
لج�وزاليــم
الطرائــف والنــكات ،أمــا نجــاة فكانــت تمــرر الطعــام ي
ومريــم ،تكومــه أمامهمــا بعفويــة وكــرم القرويـ ي ن
ـ� تســتحلفهم أكلــه،
أ
جلســت زوجــة بطــرس بجانبــه منشــغلة بإطعــام الطفــال تتصنــع
االهتمــام لمــا يقولــه الوالــد ،تضحــك إذا مــا ضحــك الجميــع،
وتصمــت إذا مــا صمتــوا ،وكانــت تريــزا تجلــس ف ي� أحــد الزوايــا ال
يــكاد أحــد أن يلحــظ وجودهــا معهــم معهــم ،أنهــى مطيــع طعامــه
رسيعــا تعقبتــه عينــا مريــم ت
حــى خروجــه مــن ن ز
المــرل ،أكملــت
ً
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طعامهــا عــى مهــل مظهــرة ســعادة مبالــغ فيهــا تجــاه أحاديــث
عمهــا ،خرجــت بعدهــا مريــم تبحــث عــن مطيــع ،الجــو كان يتلظــى
جالســا تحــت
والشــمس عموديــة وســط الســماء ،وكان ابــن العــم ً
عريشــة العنــب فــوق حصـ يـر يــدوي الصنــع ،يـ بـرم بـ ي ن
ـ� يديــه حلــف
اصــا إياهــا بجانبــه واحــدة واحــدة.
نخيــل ر ًّ
جلست مريم أمامه وبصوت ناعم متمايل قالت له:
الغال؟
 ماذا تفعل يا ابن العم يالغــال ،وقــد تفهــم عــى
قــد تفهــم العبــارة عــى أنهــا لعمهــا
ي
ف
مطيعــا واصفــة إيــاه بالغــال ،و� كال الحالتـ ي ن
ـ� لــم يــدر
أنهــا تقصــد
ً
ي ي
ف
ت
مجيبــا ي� حــدة.
مطيــع حــى وجهــه ناحيتهــا ً
 حبل لذلك الثور أالرعن.
أخــذت مريــم شــعرها بيدهــا ململمــة إيــاه عــى جانــب واحــد
كاشــفة عــن ذراعهــا وكتفهــا العاريــان ،قالــت لــه وهــي تخلــل أصابعها
بـ ي ن
ـ� خصــات شــعرها:
 ما رأيك ف ي� ابنة عمك؟نظــر مطيــع نحوهــا بطــرف العـ ي ن
ـ� ف ي� نظــرة خاطفــة ثــم قــال وهــو
يجمــع الحبــال الصغـ يـرة بـ ي ن
ـ� يديــه:
 جميلة.الجابــة المختــرة ،فلــم تعــط وصــف جمالهــا حقــه،
لــم ترضهــا إ
صمتــت قليـ ًـا ثــم قالــت متســائلة:
 وتريزا؟هنــا ثبتــت يــدا مطيــع عــن العمــل ،وتحركــت مالمــح وجهــه باســمة
وقــال ف ي� هــدوء رائــق:
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 فيها ال يغلو الحديث ،هي أالجمل ي ن
ب� الجميالت.
اشــتعلت النـ يـران ف ي� قلــب مريــم ،لــم تعهــد أن يمــدح أحــد يغ�هــا
ف ي� وجودهــا ،حاولــت جاهــدة إخمــاد تلــك النــار ،فغـ يـرت الحديــث:
 ألي مرحلة وصلت ف ي� التعليم يا مطيع؟ساخرا وقال:
ضحك
ً
 ومــن قــال لــك نأ� تعلمــت مــن أالســاس ،كنــت أهــرب مــن
ي
المدرســة لـ أ
ف
ـ�رض ومــن الكتــاب للمنجــل ،لــم أجــد ي� التعليــم نفــع
لــ�رض ،وهــل ســيحرثها حــرف أ
ل مــدام مصــري أ
اللــف؟! وهــل
ي
ي
ســررعها حــرف الجيــم ويجــىن
سيســقيها حــرف البــاء؟! أم تــرى ي ز
ي
ق
بــا� الحــروف؟!
ثمارهــا ي
ال ســبيل مــن إيجــاد مريــم لمدخــل تدخــل بــه لمطيــع ،عليهــا
صنــع حبــال أخــرى كمــا يصنــع هــو لثــوره ،قــررت مواجهتــه:
 هل تعلم؟ ي نح� زارانا عمي طلب يدي لك.
ضحك مطيع ضحكة مكتومة وقال لمريم:
هات يديك.
 ِين
اليمــ� وذات الشــمال
أمســك مطيــع يديهــا وأخــذ يقلبهمــا ذات
ثــم تركهمــا مناديًــا عــى تري ـزا ،و قبــل وصــول تري ـزا اتجــه لمريــم
وقــال لهــا:
 يديــك ناعمــة رقيقــة ال تنفــع لشــد الحبــال معــي ،أنــا أحتــاج ليــدخشــنة ،قويــة ،ع َّتقهــا العمــل.
أقبلــت تري ـزا ،وكانــت أول مــره تنتبــه لهــا مريــم ،فتــاة تقاربهــا �ف
ي
الســن ،ذات وجــه مســتدير وردي اللــون عــى عكــس مــا كانــت تظــن
�ت
ش
عــن لــون بــرة أهــل الصعيــد ،بعيــون تشــبه عيــون الغـزال عســلي ي
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ين
الشــفت� ،ذات أنــف أفطــس،
اللــون ،ممتلئــة الخديــن ،رقيقــة
عريضــة الجبهــة ،تفــرق شــعرها بمكابــس شــعر ملونــة ،تظهــر مــن
منديــل شــفاف عصبتــه عــى رأســها ،مزينــة حوافــه بال�ت تــر والخــرز
الملــون ،وقــد جمعتهــم ف ي� ربطــة عــى جانــب صدغهــا تدلــت منهــا
عناقيــد الخــرز ،ممتلئــة الجســد ،تلبــس ثوبًــا ملونًــا بــوردات كبـ يـره
طبعــت عليــه ،مكشــكش مــن الصــدر واســع أســفله ومــا بينهمــا حــدد
خرصهــا بحـزام ضيــق ف ي� المنتصــف ،فصــار خرصهــا كحلقــة صغـ يـرة
ضف�تاهــا الكثيفتــان ،يتدىل
تفصــل نصفيهــا ،ت�ت اقــص حــول خرصهــا ي
الثــوب وحـ تـى منتصــف أرجلهــا الملتفــة بــا ثنايــا والمزينــة بخلخــال
ض
ـتيك رخيــص شــفاف اللــون
ف ـ ي ومــن أســفله ارتــدت حــذاء بالسـ ي
كأنــه البلــور ف ي� قدميهــا.
جلســت تري ـزا أمــام مطيــع تلــف الحبــال معــه ،لــم تجــد مريــم
مكانًــا لهــا بينهمــا ،فخرجــت مــن صــورة ال يتســع إطارهــا لثالثــة،
ج�وزاليــم تقــف ف ي� ش
ال�فــة تتابــع مريــم وتــرى خطواتهــا
كانــت ي
�تز
الثابتــة الم نــة نحــو حفــرة حفرتهــا لنفســها ،أمــا مريــم فقــد أيقنــت
مطيعــا ينصــاع
أن تري ـزا هــي عائقهــا الوحيــد ،كيــف لهــا أن تجعــل
ً
لهــا؟ كيــف تقاتــل عــى أرض العــدو؟ إذن عليهــا ســحب الغنيمــة
ألرضهــا ف ي� البدايــة.
ض
مــى يومــان ،بــدأ ينســحب ســحر المــكان بالتدريــج أمــام
مريــم ،مــا عــاد النظــر للطبيعــة يجذبهــا ،مــا عــادت تســتطيع
اصطنــاع الضحــكات أمــام مواقــف عمهــا ونكاتــه ،كان قلبهــا كــدوار
ـ�
شــمس يتجــه
ًّ
ـ� ،حاولــت مريــم قمــع حبهــا لريـ ي
تلقائيــا تجــاه ريـ ي
وإجهــاض تعلقهــا بــه ولكــن دون جــدوى؛ لهــذا أخــذت قرارهــا ببــرت
أ
ج�وزاليــم ت
لتــرك
قلبهــا للبــد .ذهبــت لحجــرة عمهــا ،مــا كانــت ي
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مريــم ،كانــت تراقــب كل تحركاتهــا وترصفاتهــا عــن بعــد ،وبشــكل ال
ج�وزاليــم أذنيهــا عــى البــاب تسـ تـرق الســمع،
إرادي منهــا ،وضعــت ي
قالــت مريــم ف ي� صــوت مدمــع خــادع:
ـ� الــزواج بابــن عمــي مطيــع تعلقــت
 عمــي منــذأن عرضــت عـ ي َّ
ف
ن
ن
ت
ـى
بــه ،كنـ
ـت أظــن يأ� قــادرة عــى غــرس بــذرة فمحبـ ي لــه ي� قلبــه ،لكـ ي
ف
وجــدت ي� بيتــك شــجرة ضاربــة جذورهــا ي� قلبــه ،ممتــدة فروعهــا
شل�ايينــه تدعــى تري ـزا.
قال العم بصوت غاضب:
 مريــم لمطيــع ،ومطيــع لمريــم ،خــذي يــا مريــم ،خــذي كل هذهأ
غــر القريــة ،ت
النقــود،
اشــر لــه مالبــس
اذهــى بمطيــع لي مــكان ي
بي
أ
أ
حديثــة الطـراز ،أريــه أماكــن غـ يـر الرض ،أشــغليه بأمــور غـ يـر الرض
ين
ش
�ء يعلقــه ب�ت يــزا ،هــذا
أشــغل عقلــه
الفالحــ�،
وعمــل
ي
عــن أي ي
أ
تعلمــ� صعــب عــ� وعــى الرض الــت أثمــرت ي ن
ين
بــ� يديــه ،و
لــو
ي
ي
َّ
ف
ش
ـ� حــق ســأعطيه لــه ي� شــخصك
�بــت مــن عرقــه ،لكــن لوالــدك عـ ي َّ
يــا مريــم ،لــن أجعــل قلبــك ينفطــر يــا غالي ـت ي .
كانــت ســعادتها ال توصــف ،فقــد حقــق لهــا العــم مطالبهــا قبــل
أن تنطــق بهــا ،خرجــت مريــم مزهــوة بانتصارهــا ،فخــورة بإنجازهــا،
تتمايــل عــى الجانبـ ي ن
ج�وزاليــم عنــد
ـ� تدنــدن لح ًنــا مــا ،تلقفتهــا ي
بــاب حجرتهــا أمســكتها مــن ذراعهــا بعنــف وجرتهــا خلفهــا ،دفعتهــا
ج�وزاليــم
للداخــل وأغلقــت البــاب ،وقعــت مريــم ً
أرضــا لــم تأخــذ ي
بيدهــا بــل تركتهــا إمعاننــا ف ي� تعنيفهــا:
 لمــا أنــت مــرة عــى قتــل نفســك ،زواجــك مــن مطيــع هــون
غــى؟
االنتحــار بعينــه ،مــاذا لــو لــم يكــن ابــن عمــك ي
ســاعدت مريــم نفســها ف ي� النهــوض ،ثــم قالــت ألمهــا ف ي� لهجــة
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تحــدي:
ج�وزاليــم أمــي؟  ...مــاذا لــو لــم يذبــح ب يأ�
ومــاذا لــو لــم تكــن ي
أمــام ن
ين
ين
وتصبحــ�
لتنجبــ� يل ًأخــا مــن قاتــل ب يأ�،
عيــى بســببك؟
ي
بعدهــا عشــيقة لهــذا الشــخص ،وأعيــش يتيمــة ف ي� ملجــأ ،ومــن ثــم
ـ� زوجــة لكمــال لتهبينـ نـى أخــا ثالثــا أتعلــق بــه ،أ
ولنـ ن
تصبحـ ي ن
ـى مريــم
ً
ي
ي
أ
ن
ـى القدار
ابنــة ي
ج�وزاليــم يخطــف أخــي مــن أمامــي ،ومــن ثــم تعطيـ ي
ن
ـرا تهبــه ل بـ ي ن
أيضــا ،قــد
ـ� يــدي ،هــل تعتقديــن يأ� ســأتركه بســببك ً
كـ ن ز ً
ي
ن
ـ� أســتحقها.
ـب� مطيــع لكــن ً
حتمــا أموالــه تليــق ب ي� وأرى نفـ ي
ال يناسـ ي
ف ن
عي� مريم وقالت:
نظرت ي
ج�وزاليم ي� ي
 ومــاذا لــو لــم أقابــل أبــاك مــن أالســاس  ...لمــا صلبــت أمــي
ِ
ض
أر� واغتصبــت مــن قاتــل زوجــي ،وتزوجــت
وقتــل ب يأ� وهجــرت مـ أـن ي
ت
اد� والهــم كنــت لــم أنجبــك يــا مريــم.
كمــال رغــم إر ي
ضحكت مريم بإزدراء وقالت:
 لــو لــم تقابــ� أ� لظللــت يهوديــة إرسائليــة خائنــة ألــ�رض،
ِ
ي بي
أ
أ
ن
تخدمـ ي ن
ـ� أســيادك مــن المريــكان والوروبيـ يـ� ،ب يأ� مــن حــررك ،ومــن
أجلــك قُتــل وبســببك تلفــت خاليــا عقــ� ،هــل أيقنــت آ
الن مــن هــو
ِ
ي
هــم آ
حــاول
الخــر وعبئــه ،أنــت همــي الثقيــل فــوق عمــري كلــه،
ي
ج�وزاليــم.
ـ� بأكـ ثـر مــن ذلــك يــا ي
رجــا ًء َّأل تثقـ ي
ـ� عـ ي َّ
ثم تركتها وغربت ،كشمس ودعت ج�وزاليم أ
للبد.
ي
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ج�وزاليــم،
ي� جهــة أخــرى مــن العالــم كان يقبــع ثلثــا قلــب ي
جيكــوب وإســماعيل ،أمــا بنيامـ ي ن
ـ� فقــد شــب فيمــا ســمي بإرسائيــل،
ـرل بنيامـ ي ن
ف� مـ ن ز
ج�وزاليــم بشــهر واحــد
ـ� الــذي تــزوج بعــد رحيــل ي
ي
بنيامــ�ن
ائيــ� ،جلــب
مــن ابنــة أحــد أعضــاء حــزب الليكــود إ
ي
الرس ي
ج�وزاليــم ،وبعــد إتمامــه أربــع
عــدة مربيــات لجيكــوب ً
عوضــا عــن ي
ســنوات بعــث بــه إىل أمريــكا حـ تـى يتتلمــذ منــذ البدايــة عــى أيــدي
ج�وزاليــم عنــه ،عــى
أمريكيــة ،لــم يشــعر جيكــوب بانتقــاص لبعــد ي
عكــس إســماعيل الــذي عانــت نفســيته أشــد العنــاء فاقـ ًـدا شــهيته
للطعــام واللعــب ،ال تــراه ضمــن أقرانــه إال وخالجــك شــعور أنــه
بالفعــل يتيــم بالرغــم مــن أن عمــاد آخــاه أ
اهتمامــا
الكـ بـر قــد أواله
ً
ج�وزاليــم ،فأوســطه بـ ي ن
كبـ يـرا تــاركًا العــداوة بينــه وبـ ي ن
ـ� أبنائــه غـ يـر
ـ� ي
ً
ف
ن
ش
�ء .بعــد عامـ يـ� رجــع عمــاد وأرستــه مــن الخليــج
مفــرق بينهــم ي� ي
نهائيــا إىل القاهــرة.
ـرا محــل إقامتــه ًّ
مغـ ي ً
ج�وزاليم للســويس،
رحلــت مريــم ومطيــع للقاهــرة بينمــا ســافرت ي
أ
رحــل مطيــع معهــا إرضــا ًء لوالــده ليــس أكـ ثـر ،بــل وكان المــر مفاج ًئــا
لــه ،حـ تـى إنــه لــم يســتطع توديــع تريـزا؛ ألن والــده بعــث بهــا عنــد
ف
العــداد لعــرس ابنهــا ،والحقيقــة أن
خالــة مطيــع يك تســاعدها ي� إ
العــم يوحنــا قبيــل ســفر مطيــع ومريــم بعــث ل�ت يــزا أن تأتيــه ف ي�
حجــرة الضيــوف وأغلــق البــاب ودار هــذا الحــوار بينهمــا:
تعال
بجان� يا بني�ت ي .
 يي
واجلس ب ي
ن
ـا�
جلســت الفتــاة بجانــب يوحنــا الــذي لطالمــا ب
اعت�تــه أباهــا الثـ ي
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بعــد وفــاة والدهــا.
ش
�ء بالنسبة لما يضمره قلبك تجاه مطيع.
 أنا أعلم كل ياحمر وجه الفتاة ً
خجل وهمت بالرحيل.
 انتظــري يــا تريـزا ،ن يإ� ال أريــد لــك انكســار الخاطــر ووجــع القلــب،هنــاك خـ بـر قــد تتأجــج بــه نفســك وتختنــق بــه آمالــك إذا ســمعتيه،
ـ�
إن مطيــع ســي�تز وج مــن مريــم
ربمــا الشــهر القــادم؛ لــذا وجــب عـ ي َّ
أ
ف
تمامــا
مــن بــاب البــوة أن ال أضعــك ي� موقــف كهــذا ،وأن أبعــدك ً
عمــا ينغــص حياتــك ،ســت�تز ي ن
وج� قبــل زواج مطيــع ومريــم ،وعليــك
أن توافقــي.
لــم تســتطع تري ـزا مغالبــة دموعهــا أو البــوح ليوحنــا بمــا وعدهــا
بــه مطيــع؛ إذ وعدهــا بأنــه ســيخطبها قبــل تنويــر محصــول القطــن،
وســي�تز وجها بعــد جنيــه.
 تريــزا ،إن قلــوب الشــباب متقلبــة ،وقــد خانتهــا فراســتها مــنـى نفســك مــن الوقــوع ف ي� موقــف
ظنــت غـ يـر ذلــك ،عليــك أن تجنـ ب ي
تجديــن نفســك فيــه وج ًهــا لوجــه أمــام مطيــع ،وقــد تشــبثت بذراعــه
فتــاة غـ يـرك ،بينمــا تحملـ ي ن
ـ� ســلة الــورد تن�ث يــن منهــا فــوق رأســيهما
مباركــة مهنئــة.
بن�ة رسيعة قالت تريزا:
ب
الم�ل اليوم ال بل آ
ن
اجعل� اترك ن ز
الن.
 رجا ًء يا عميي
ربت يوحنا عىل ظهر تريزا وبصوت هادئ:
 فتاة طيبة.ف ي� القاهــرة اشـ تـرت مريــم لمطيــع مالبــس جديــدة غـ يـر الـت ي اعتــاد
أكــر رحابــة وراحــة بالنســبة لــه مثــل أ
عليهــا ،كان الجلبــاب ث
الرض
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الواســعة ،الجلبــاب حريــة بينمــا القميــص والبنطــال كانــا بالنســبة لــه
ال يختلفــان عــن ذلــك الحبــل الــذي كان يصنعــه لثــوره ،الــزي الجديد
قيــود حــول عنقــه وجســده كلــه ،لــم يتكيــف معــه ولــم تعجبــه هيئته
الـت ي ألبســتها لــه مريــم ،ظنــت مريــم أنــه يمكــن ش�اء قلــب مطيــع
بالمدنيــة الحديثــة والموضــة ،كانــت غائبــة عــن حقيقــة أن ترويــض
قلــب قــروي معلــق بفتــاة أخــرى يــكاد يقــارب المســتحيل ،مــا زالــت
مريــم تــرى وجــه تريـزا ف ي� حدقـت ي مطيــع ،مطبــوع فيهمــا كوشــم دق
بعينيــه ال يمحــوه حـ تـى فقــدان النظــر.
أخذتــه للعالــم آ
الخــر عالــم مريــم ف ي� نفــس ذات الكازينــو الــذي
ف
و� يدهــا مطيــع ،بشــكل عفــوي
اعتــدات التواجــد فيــه ،دخلــت ي
ريــ� ،كان هنــاك تلتــف حولــه الفتيــات شــار ًدا
ظلــت تبحــث عــن ي
ـوان لكــن رسعــان مــا تــدارك عقلهــا
بعيـ ًـدا عنهــن اقتنصتهــا الغـ يـرة لثـ ٍ
ـ� ،يك
الموقــف ًّ
غاضــا الطــرف عنــه ،لــم تشــأ مريــم التقــدم نحــو ريـ ي
ال يظهــر عليهــا أنهــا تالحقــه ،وليالحقهــا هــو إذن إن أراد الحديــث
معهــا ،وقفــت فــوق حلبــة الرقــص الــدوارة المســتديرة تعلــم مطيــع
الرقــص ،كان مــن الســهل العثــور عليهــا ،عطــر روحهــا الخــاص كان
ريــ� عليهــا ،الحلبــة تــدور مــا أن يهنــأ ببعــض مــن نورهــا
دليــل ي
ـ� الراقصـ ي ن
حـ تـى تضيــع ثانيــة ،قــرر اســتالبها مــن بـ ي ن
ـ� ،مــا أن تحركــت
باتجاهــه حـ تـى ســحبها بشــدة ف ي� حركــة خاطفــة كاد يوقعهــا بهــا ،لكــن
يــده الثانيــة كانــت أحــن مــن أ
الوىل فتلقفتهــا ،فقالــت لــه:
ن
ن
ن
وشأ�.
اترك� ي
م� يا ي
ريك؟ ي
 ماذا تريد يقالــت هــذه الكلمــات ومــا تـزال متشــبثة بذراعيــه ،ولــو كانــت ح ًّقــا
تــود االبتعــاد عنــه الفلتــت نفســها منــه ،قــال لهــا بم�ئًــا نفســه:
نز
 مريــم ي نبالمــرل ،لــم يكــن
حــ� تركتــك
بجيــى قــرش واحــد
بي
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وكنــت وعدتــك بدفــع المــال ،يومهــا تعاقــدت عــى عمــل مــع أكـ ثـر
مــن شــخص آلخــذ العربــون مــن اثنـ ي ن
ـ� منهــم إلعطائهــم دروس ف ي�
ـأح� حفــل ميــاده ،واثنـ ي ن
ـ� آخريــن
اللغــة الروســية ،وآخــر كنــت سـ ي ي
طلبــوا مـ نـى ترجمــة وكتابــة بعــض النصــوص ،مــا كنــت أتخيــل أ�ن
ي
ي
أقــوم بــكل هــذا العمــل دفعــة واحــدة إال مــن أجلــك ،لــم تكتمــل
أ
أي مــن مقتنيــات المـ ن ز
ـرل لرهنهــا
معــي المائتــا جنيــه ،فرجعــت لخــذ ٍّ
فلــم أجــدك ،مريــم ،أنــا أطلــب يــدك ،ســنعمر معــا أ
الرض ،سـ ن ز
ـررع
ً
جــزء والجــزء آ
الخــر ســنقيم عليــه مشـ ً
ـغل لتديريــه أنــت ،فعـ ًـا أنــا
أحتاجــك لنفــ� ولعمــار أ
الرض ،ســأبيع هــذا المـ ن ز
ـرل قـ بـر التاريــخ
ي إ
أ
ض
ن
ـتقبل معــك.
ـى مسـ ي
الــذي دفنــت فيــه حــا�ي لبـ ي
لــم تؤثــر كلمــات ريــ� ف� مريــم ،أشــارت بيدهــا لمطيــع التائــه بـ ي ن
ـ�
ي ي
أجســاد البـ شـر المتمايلــة ،والــذي يضــع يديــه عــى أذنيــه متحاشـ ًـيا
صخــب العالــم وضوضائــه ،وقالــت لمــن هــي بـ ي ن
ـ� يديــه:
 هــذا هــو ابــن عمــي مطيــع ،يملــك أرضــا هــو آالخــر مثلــك ،لكنهــا
ً
ن
ـبا� وعمــري فيهــا ،وقــد طلــب يــدي أيضــا وأنــا
ـى شـ ب ي
جاهــزة لــن أفـ ي
وافقــت.
بالط�ان
قصــا جناحــاه ،حلــم ي
ـ� أمــا تلــك الكلمــات كطائر َّ
وقــف ريـ ي
أ
واالرتفــاع معهــا لكنهــا تركتــه ليحيا بقيــة حياته عــى الرض.
مــر أســبوع عــى وجــود مريــم ومطيــع ف ي� القاهــرة ،قــرر مطيــع
ف
و� الكازينــو ي ن
حــ� كانــت مريــم جالســة بجانبــه
الرجــوع لبلدتــه ،ي
جالســا عــى غـ يـر عادتــه وحيـ ًـدا
ـ� الــذي كان ً
تحــاول إثــارة غـ يـرة ريـ ي
ف
شــارد الذهــن متســمرة عينــاه ي� التحديــق بمريــم ومطيــع ،قــال
مطيــع:
أ
 هــذا ن زالخ�يــر لمــاذا ينظــر إلينــا هكــذا؟ هــل أذهــب ل ض�بــه؟ بــل
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ســأذهب أل ض�به.
هــم مطيــع بالنهــوض فأمســكت مريــم بيــده وجذبتــه بعنــف
لمقعــده وقالــت:
أ
 ليس ن زخ� ًيرا أيها الثور الرعن.
ن
تهينــى ،خــذي هــذه هــي رابطــة العنــق والجاكــت
 أنــت إذاي
ت
والقميــص والبنطــال والحــذاء الالمــع؛ كل المالبــس الــ ي جعلتــك
تظنــ� نأ� أصبحــت كهــؤالء ت
ن
حــى أســمح لعيــون لرجــل غريــب أن
ي ي
ن
تتبعــى.
تثقــب امــرأة
ي
كان مطيــع يقــول مــا يقولــه وهــو يخلــع مالبســه قطعــة تلــو
أ
الخــرى وســط ضحــكات الجميــع وازدرائهــم ،ولــم يكــن مــن مريــم
إال لملمــة مالبســه والخجــل يــأكل مــن وجههــا أثــر الموقــف المحــرج
ـرا أصبحــا خــارج الكازينــو،
الــذي ُوضعــت فيــه مــن قبــل مطيــع ،أخـ ي ً
وتحــت ضغــط وتوســات مريــم ارتــدى مالبســه ،كان مطيــع ينــوي
الرحيــل ،لكــن مريــم طلبــت منــه إيصالهــا ن ز
لم�لهــا محاولــةً كســب
ف
رجعــا للســويس،
أكـ بـر وقــت معــه لعــل وعــى تنجــح ي� اســتمالتهَ ،
ومــا أن وصـ َـا حـ تـى جــاءت أ
الخبــار مــن القريــة بخـ بـر وفــاة العــم
يوحنــا ،انهــارت طموحــات مريــم فــوق رأســها ،مــات مــن كان ســيصل
بهــا لمبتغاهــا ظانــة أن تري ـزا انتــرت.
أ
ين
متشــح� بالســواد ،خيــم اللــون الســود
توجــه الجميــع للقريــة
القريــة حــدا ًدا عــى العــم يوحنــا ،أتــت المعــددات مــن كل صــوب
وحــدب لتشــييع جنــازة الميــت ث
الــري ،وقــد زادوا ف ي� نحيبهــم
بمــا يليــق بمقــام الميــت ،منهــن مــن أخــذت تعــدد وأخــرى تنــوح
ـ� ،غطــي أ
بصوتهــا ،ومنهــن مــن اكتســت بالطـ ي ن
الوتج ـراف والراديــو
ج�وزاليــم واضعــة يدهــا عــى خدهــا
بمــاءة ســوداء ،جلســت ي
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صامتــة ،بينمــا وضعــت مريــم غاللــة ســوداء مخبئــة وجههــا بهــا،
تتلفــت بعينيهــا باحثــة عــن تريـزا الـت لــم يكــن لهــا أثــر ال بـ ي ن
ـ� أهــل
ي
ـك عــى ما
ـ
فتب
ـها،
ـ
نفس
ـى
ـ
ع
ـرة
الــدار أو الخــدم وأحيانًــا تغلبهــا الحـ
ِ
خططــت لــه وضــاع ،لكنهــا قــررت بداخــل نفســها مواريــة نيــة أخــرى
أو لنقــل خطــة موازيــة أخــرى ،فحدثــت نفســها قائلــة« :ســأرحل بعــد
أ
ـأبك أســفل قدميــه راكعــة،
ـ� ،سـ ِ
أســبوع الحــداد الول ،وســأرجع لريـ ي
وســيقبل اعتــذاري لــن أهــون عليــه ،وسيشــفع حبــه يل عنــده ،لــن
ض
دومــا مــا يمكــن كســبه لــن أخــر»،
أر� بالخســارة ً
أبــدا ،هنــاك ً
شــعرت مريــم براحــة وأن وطيــس المشــاحنات بداخلهــا قــد هــدأ
مــا أن فكــرت ف ي� تلــك الفكــرة ،حـ تـى أنهــا لــم تســتطع منــع نفســها
ـال وســط مــا كانــت تدمــع عيناهــا
مــن االبتســام والضحــك بصــوت عـ ٍ
مختل ًطــا بكاؤهــا بضحكاتهــا ،فاعتقــدت النســوة حولهــا أن مــا يصــدر
مــن مريــم إنمــا هــو مــس مــن جنــون.
بعــد الثالثــة أيــام أ
الوىل للعـزاء اتجــه بطــرس نحــو مريــم وطلبهــا
ف
الخــوة الثالثــة ومعهــم مريــم بــدون وجــود
ي� اجتمــاع يضــم إ
ج�وزاليــم ،ممــا
ج�وزاليــم ،وكان طلبــه عــى م ـرأى ومســمع مــن ي
ي
ج�وزاليــم كانــت أزىك مــن أن تقــع
أثــار ذلــك حفيظــة مريــم لكــن ي
ف ي� الفــخ.
اقنعــت مريــم أن هــذا أحــد حقوقهــم ف ي� العائلــة وإن كانــت هــي
زوجــة أ
الخ ،لكنهــا تظــل غريبــة عنهــم.
ف� حجــرة يوحنــا العــم المتـ ف
ـو� التــف مطيــع ونجــاة ومريــم حــول
ي
أ
بطــرس ،الــذي فتــح وصيــة الب أمامهــم ،لــم تكــن الوصيــة إال
حرمــان لمريــم وإغــداق ف� نفــس الوقــت ،أوىص أ
الب بــأن نصــف
ي
تز
ش
الـ ثـروة ســتئول لمطيــع بــرط أن ي ـ وج مريــم وإن رفــض يذهــب
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نصيبــه لبطــرس ،بالنســبة لبطــرس ونجاة فقــد أوىص لبطــرس النصف
ن
الثــا� كلــه ش
معاشــا شــهريًّا
بــرط تكفلــه برعايــة أختــه وجعــل لهــا ً
ي
يــزداد ســنويًّا بنســبة محــددة ،وذلــك ألنهــا كانــت أرملــة بــا أبنــاء،
افضــا وصيــة والــده قائـ ًـا إنــه ســيضحي بمــا يملــك
وقــف مطيــع ر ً
لقــاء زواجــه مــن تريـزا ،طلــب بطــرس مــن مطيــع أن يهــدأ ويجلــس،
ألنــه ال فائــدة مــن تركــه إرثــه حيــث إن تري ـزا قــد تزوجــت أ
الســبوع
الســابق ،وال علــم ألحــد بمــن تزوجــت؟ أو أيــن؟ ســوى أ
الب المتـ ف
ـو�.
ثــارت ثــورة مطيــع أخــذ يطــرق بيديــه فــوق رأســه الع ًنــا الحــي
والميــت وهــو يلقــي بقطــع أ
الثــاث ويشــق مالبســه ،كان بالفعــل
كثــور ش�س قــد أفلــت مــن قيــده ،أخــذوا إخوتــه ف ي� تهدئتــه بينمــا
كانــت مريــم تجلــس الزمــة الصمــت ف ي� ســكينة تبتســم مــن وراء وجــه
الحــزن الــذي ارتدتــه ألجــل عمهــا المتـ ف
ـو� ،خرجــت مريــم مــن حجــرة
ـ�،
ـى مطيــع وريـ ي
عمهــا غـ يـر آســفة لمــا خلفتــه وراءهــا مــن حطــام قلـ ب ي
ش
�ء
علمــت ي
ج�وزاليــم بمــا أوىص بــه العــم ،لــم يكــن بيدهــا أي ي
حيــال طمــوح ابنتهــا العاصــف ،أرادت مريــم أخــذ الســعادة عنــوة
ظانــة أنهــا تكمــن ف� المــال ،خططــت أ
القــدار وقســمتها كمــا ادعــت
ي
لنفســها ،بضــع أيــام وينــى مطيــع تريـزا ومــن بعدهــا يصبــح خاتــم
ف� يدهــا ســتجعله يبيــع أ
الرض وكل أمالكــه ف ي� القريــة لتبــدأ حيــاة
ي
ف
�ث
أخــرى ي� المدينــة ســتكون مــا ظــن أصدقائهــا فيهــا الفتــاة ال يــة،
ت
ش
ش
ش
�ء ،هكــذا خيــل لهــا
�ء وكل ي
المدللــة ،الــ ي تســتطيع �اء أي ي
عقلهــا وزينــت لهــا نفســها.
ج�وزاليــم
رجعــت مريــم للقاهــرة لـ شـراء مســتلزمات العــرس مــع ي
ف� تلــك المــرة؛ ألن أ
الم لــم تشــأ إيضــاح تحــرر االبنــة وتمردهــا
ي
ف
أمــام العائلــة المحافظــة ي� كونهــا فتــاة تســتطيع الســفر والتحــرك
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بمفردهــا ،كانــت مريــم رافضــة الفكــرة وأثنــاء اســتعداها للســفر دار
ذلــك الحــوار بينهمــا:
 سأسافر معك يا مريم.�ث ن
 منذ م�ت تسافرين معي؟ وكأنك ي نم�.
تعرف� المدينة أك ي
أردت لعــب تلــك اللعبــة عــى نفســك
 اســمعي يــا مريــم إن ِومطيــع فعــى أ
القــل عليــك إجــادة لعبهــا ،أنــت سـ ي ن
ـتكون� فــر ًدا مــن
عائلــة صعيديــة محافظــة هــل تظنـ ي ن
ـ� أن مطيــع ســي�ت ك لــك الحبــل
ـ�.
عــى غاربــه مثـ ي
ين
تريح� عقلك بالكف عن االنشغال ب ي�؟
 لما ال ولما أنت مصممة عىل معامل�ت ي بتلك الطريقة يا مريم؟ تتحدثـ ي نـ� وكأنــك قديســة ،ألــم تخدعــي قلبــك مــن قبــل؟ لمــاذا
أيضــا ألــم
ـلمت نفســك لقاتــل ب يأ�؟ لمــاذا؟ أليــس مــن أجــل المــال ً
سـ ِ
ـ�.
يغــرك بهــرج الحيــاة مثـ ي
 بل من أجلك يا مريم.ن
أهملت�.
 كاذبة لقدي
تأد�.
 بيثم لطمتها عىل وجهها وما كان من مريم إال أن انهارت.
 بل من أجل نفسك من أجل الذهب والمال.ج�وزاليــم محاولــة أخــذ مريــم إليهــا بينمــا كانــت مريــم
اق�ت بــت ي
تبتعــد.
ن
ن
ت� الرحــات
غــر� المــال وســلب
 نعــم يي
عقــ� الذهــب وســحر ي
والحفــات ،نســيتك ونســيت والــدك ،كنــت مستســلمة لغــزو بنيامـ ي ن
ـ�
المــادي  ...أنــت عــى حــق مريــم ،كنــت مخـ يـرة مــا بـ ي ن
ـ� الحيــاة ف ي�
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عــز إرسائيــل أو المــوت مــن أجــل فلسـ ي ن
ـط�.
بهست�ية وقالت:
ضحكت مريم
ي
ب� عز ابن العم وفقر أ
مخ�ة ي ن
القرب للقلب.
 وأنا مثلك يأ
ف
وج�وزاليــم للقاهــرة تجولــت مريــم ي� الســواق
ذهبــت مريــم ي
والمتاجــر ت
اشــرت كل مــا هفــت لــه نفســها وتمنتــه مــن قبــل،
أســبوعان مــن التســوق نهمــت فيهمــا شب�اهــة كل مــا يقابلهــا ،لــم
تبــق عــى متجــر راق إال وهاجمتــه مقتنصــة أجمــل المعــروض
بداخلــه وأثمنــه ،لــم تذهــب للكازينــو المعتــاد وإن حامــت نفســها
رسيعــا مــا كانت
ـ� لكنهــا ً
مـر ًارا حــول فكــرة الذهــاب ،فلربمــا تجــد ريـ ي
ف
ف
ش
�ء
تقلــع عنهــا ككونهــا صفحــة ي� قلبهــا وانطــوت ،ولكــن ي� النهايــة ي
مــا حــرك مشــاعرها تجــاه الكازينــو فقالــت لنفســها« :ال بــأس مــرة
ن
ـى» ،معللــة لنفســها أنهــا
واحــدة فقــط لــن توقــظ الحنـ يـ� بداخــل قلـ ب ي
ـ� بــل لالحتفــال بآخــر أيــام عزوبيتهــا وتوديــع
غـ يـر ذاهبــة لرؤيــة ريـ ي
عربــدة الشــباب وســهراته.
أمــرة ،أثــارت
أطلــت بمالبســها الجديــدة القيمــة كمــا لــو كانــت ي
االنتبــاه برونقهــا الجــذاب المفعــم بالـ ثـراء ف ي� كل مــا احتواهــا وأحــاط
العجــاب ولــم تهتــم
غــر عادتهــا لــم تبــال بنظــرات إ
بهــا ،وعــى ي
ش
�ء مــا أرادتــه ولــم تجــده رغــم مكابرتهــا
فبكلمــات المــدح والثنــاء ،ي
ت
ـ� ،غالطــت ميــل قلبهــا،
ي� االعــراف بحقيقــة أن مــا تريــده هــو ريـ ي
ولكنهــا قالــت« :ال لــن أســأل عنــه ،تأخــر ولــم يــأت ،ولــو لــم يــأت
مــن أ
الســاس لــن أســأل عنــه» ،غيابــه طــال ،وبــدأت مريــم تقلــق،
لتســأل عنــه مــن بــاب الصداقــة القديمــة ليــس أكـ ثـر .اتجهــت نحــو
جــان:
ريك اليوم؟
 أهال جان ،ألم تر ي177

بغ� اك�ت اث يك ال تعكس بن�تها ما وارى قلبها.
قالت مريم ي
 ال يا مريم لم أره الليلة ولمدة أسبوع م�ض .انتفــض قلــب مريــم وكاد يخــرج مــن ضلوعها،تركــت البــار مرسعــة،
فصــاح عليهــا جــان وهــي تخــرج مــن الكازينــو:
اخ�يــه بــان جــان يســأل عنــه ويســتفرس عــن
 مريــم ،ان قابلتــه بحالــه.
نز
مفتوحــا كأنمــا
ـ� وقفــت مريــم ،البــاب كان
ً
أمــام بــاب مــرل ريـ ي
ـأن ،كان
كان ينتظرهــا ،وقفــت لبعــض الوقــت تنهــدت ثــم دخلــت بتـ ٍ
جالســا عــى أريكتــه ،مشــعث الشــعر ،غـ يـر مهنــدم الثيــاب،
ـ� ً
ريـ ي
ف
ث
ش
وقــد طالــت لحيتــه ،كان ي� حالــة يــر� لهــا ،كطفــل متــرد فقــد أمــه،
جلســت مريــم بجانبــه ،حاولــت تجميــع كلماتهــا لعــل جملــة مفيــدة
تخــرج مــن فمهــا تنفــع ف ي� مواســاته وتخفــف حالــة أثــر مــا فعلتــه
بــه .وضعــت يدهــا عــى كتفــه ناطقــة اســمه بطريقــة كأنمــا تواســيه
ـ� عــى ركبتيــه أمامهــا ،ماسـكًا كلتــا يديها
مشــفقة عليــه بهــا ،انكــب ريـ ي
واضعهمــا عــى وجهــه ويجهــش بالبــكاء ،وكيــف الحــال إذن ودمــوع
حبيبهــا مــلء كفيهــا ،ســحبت مريــم يديهــا وليتهــا كانــت قــادرة عــى
أيضــا ،تركتــه لتمـض ي ف ي� طريــق ســقوطها منحــدرة
ســحبها مــن قلبهــا ً
أ
للســفل برسعــة جنونيــة.
رجعــت للقريــة محملــة بتجهـ ي ز
ـرات العــرس الحزيــن ،رغــم ضجــر
ج�وزاليــم وربــط ملكيــة والــده بوجــود مريــم
بطــرس مــن وجــود ي
ج�وزاليــم أبــت أن تـ تـرك مريــم ،فقــد كانــت متمســكة
بينهمــا إال أن ي
رغمــا عنهــا ،بالنســبة لمطيــع كان زواجــه مــن مريــم هــو
بهــا ولــو ً
عوضــا عــن خســارة كاملــة ،بالرغــم مــن أن الحــداد
نصــف خســارة ً
ف ي� القــرى كان مــن عاداتــه وتقاليــده عــدم إتمــام أي مراســم أف ـراح
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أو زفــاف إال بعــد مــرور عــام مــن وفــاة القريــب ،لكــن العــم الــذي
أ
الكليــل
يتمتــع بحنكــة شأ�بهــا مــن اليــام قــد أوىص بــإرساع مراســم إ
حـ تـى يتسـ نـى لهــم تنفيــذ الوصيــة.
بشــكل متواضــع تمــت مراســم الــزواج ،ارتــدت مريــم فســتان
أحالمهــا الــذي اشـ تـرته مــن نفــس دار أ
الزيــاء الـت ي كانــت تعمــل بــه،
وقــد أصبــح مــن ضمــن زبائنــه الطبقــة الجديــدة الــت ي ولــدت ف ي�
الشــعب المــري بعــد انحســار طبقــة أ
المـ يـرات وزوجــات البشــوات
ين
ين
أســمالي� لتحــل مكانهــا طبقــة زوجــات الظبــاط
قطاعيــ� والر
وال
إ
ف
يعتــ� مكانــة ي� نظــام الدولــة
والقــادة والحكومــة ،وكل رجــل كان
ي
ـندا عــى كتفــه
الجديــد ،ارتــدى مطيــع جلبابًــا بلديًّــا وقفطانًــا ،مسـ ً
شـ ً
ناعمــا بنقــوش حريريــة مزينــة محي ًطــا رأســه بعمامــة بيضــاء
ـال ً
متقنــة اللــف.
وقــف العروســان بجانــب بعضهمــا البعــض واتضــح بينهمــا التنافــر
ف ي� المظهــر والمعـ نـى ،ف ي� طريقهــا كانــت مريــم تمتطــي جــواد طموحها
الجامــح تقـ تـرب أكـ ثـر وأكـ ثـر مــن هــوة ســقوطها ،اختــل تــوازن الجــواد
الــرق وخطفــة ضوئــه
ليصبــح تنينــا التــف عنقــه حولهــا وبرسعــة ب
ـ� قــال القــس لمريــم ومطيــع« :والنآ
ســقطت ف� هــوة المجهــول حـ ي ن
ي
زوجــا وزوجــة».
أعلنكمــا ً
ش
ـوا�
عنــد بــاب حجر
تهمــا تــرك مطيــع مريــم ،ذهــب لحظـ يـرة المـ ي
ف
فــرش هنــاك ونــام ،ي� الصبــاح ســألته مريــم أيــن قـ ضـى ليلــة البارحــة
رغــم كونهــا قــد الحقتــه بعينيهــا لهنــاك قــال بتهكــم:
 كنت أبيت مع من هم أحسن منك.ض
ذاهبــا للحقــل ليقــ ي النهــار بأكملــه،
ثــم غــرب عــن وجههــا ً
أ
ج�وزاليــم مدعيــة أن المــور بينهمــا
حاولــت مريــم التماســك أمــام ي
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تســر عــى مــا يــرام أســبوع مــر ولــم ي ش
�ء ممــا مــر ،لــم
ي
يتغــر ي
ج�وزاليــم أو انســحابها مــن معركتهــا
تــرد إعــان انهزامهــا أمــام ي
المخطــط لهــا.
ف� بدايــة أ
ن
الثــا� فكــرت مريــم ف ي� الذهــاب لمطيــع ف ي�
الســبوع
ي
ي
الحقــل بعدمــا أعــدت لــه الطعــام بنفســها ،ارتــدت أجمــل ثيابهــا،
وتبخ�هــا ،كان مطيــع واقفًا
وطلبــت بتحضـ يـر عربــة الخيــول وتزيينهــا
ي
أ
ف
ن
ـ� العمــال ماس ـكًا فأســه يغرســه بأقــى قــوة � الرض ،ز
بـ ي ن
وي�عــه
ي
أ
رسيعــا كمــا لــو كان يقلــب مــع الرض آالمــه وذكرياتــه مــع تريـزا ،لكــن
ً
هيهــات فــإن تقليبهــا مــا هــو إال انعــكاس لهــا ،يتناثــر الغبــار مــن
حولــه كأنــه دخــان نفســه الغاضبــة.
تبخـ تـرت نحــوه مريــم ف ي� أبهــى زينتهــا ،حــل محلهــا ف ي� عقلــه صــورة
تريـزا مقبلــة نحــوه بــرة الطعــام وقلــة المــاء فأبرصهــا هــي ،هــم
إليهــا يحمــل عنهــا مــا تحمــل بكلتــا يديهــا ،أفاقــه صــوت مريــم
المغايــر عــن صــوت تريــزا ،فألقــى بمــا ف ي� يــده مــن مــاء وطعــام
رسيعــا ،أخــذ مطيــع مريــم مــن يدهــا يجرهــا مــن خلفــه دفــع بهــا
ً
ن
ت
ز
لداخــل العربــة ،قــاد العربــة بأقــى رسعــة حــى وصــل للمــرل مــن
أمــام البوابــة الكبـ يـرة أوقــف العربــة وأخــرج مريــم الـت ي دفعهــا مــن
ـارا بالحديقــة
شــعرها ،وظــل يســحبها مــرة أخــرى مــن أمــام البوابــة مـ ًّ
حـ تـى دخــل بهــا المـ ن ز
ـرل ،ف ي� الحديقــة تعـ ثـرت أرجلهــا لــم يـ تـرك لهــا
أ
فرصــة للنهــوض ،وظــل ممســكا بيدهــا يســحلها عــى الرض ،رغــم
مــا اعتــادت عليــه مريــم مــن كتمــان آ
الالم إال أنهــا لــم تســتطع
تحمــل آالم احتــكاك جلدهــا بـ أ
ـالرض ،فأخــذت تــرخ بشــكل مريــع
نز
ج�وزاليــم نحــو ابنتهــا
جمــع رصاخهــا كل مــن
بالمــرل ،اتجهــت ي
وبــكل عزمهــا هــوت عــى مطيــع تثنيــه عنهــا ،اختــل تــوازن مطيع تــاركًا
180

ت
مريــم مــن يــده ،احتضنــت ي
ج�وزاليــم مريــم ،فأبعدتهــا مريــم الـ ي
تســلخ ظهرهــا كلــه ،ولــم تكــن قــادرة عــى تحمــل حـ تـى حضــن أمهــا،
نعــت مطيــع مريــم بالعاهــرة والســاقطة والســارقة ،لــم ينقــص
حر ًفــا ممــا قالــه مــن قبــل بنيامـ ي ن
لج�وزاليــم ،إنــه التاريــخ يعيــد
ـ� ي
نفســه يعيــد حياكــة تفاصيلــه عــى جســد مريــم.
ج�وزاليــم نفــس الدهــان الــذي أعدتــه لهــا أورشــا مــن
ح ـرض ت ي
أ
قبــل ،تدهــن بهــا جســدها تغـ ن
الع�يــة الـت ي غنتهــا
ـى نفــس الغنيــة ب
ي
أورشــا لهــا مــن قبــل ،أيقنــت مريــم حينهــا أن مــا صنعتــه ف ي� نفســها
بيديهــا ال بيــد مطيــع ،وأنهــا ال فــرق بينهــا وبـ ي ن
ج�وزاليــم ثانيــة.
ـ� ي
ليت الظلمة تغطي أعيننا!
إىل أين نهرب من صوت قلبنا؟
الذي يدعي:
أليست أيدينا هي ال�ت ي سفكت دمائنا!
أيضا من وجوهنا؟
إىل أين نهرب ً
آه ،يا ليت الظالم يكسو عيوننا.
إىل أين المفر من نداء قلبنا الداعي؟
ها هي أيدينا سفكت دمانا.
إىل أين المناص من وجوهنا؟
القلب جدب الدم القذر شي�ق.
أنت ،أنا ،أنت.
الله واسع المغفرة لن يغفر.
ما فعلناه ح�ت إ
والمذعورون ي�ت اكضون ف ي� مدينة الهلع.
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ف ي� المســاء دخــل مطيــع حجــرة مريــم ماس ـكًا بيــده ثيــاب كتلــك
الـت ي كانــت تريـزا ترتديهــا ،وقــال لهــا ســاخ ًطا« :مــن اليــوم جســدك
هــذا لــن تداريــه ســوى تلــك الثيــاب» ،ردت مريــم ف ي� لهجــة رافضــة
حــادة« :ال» ،أخــرج مطيــع جميــع مالبســها الجديــدة مــن الخزانــة
وخــرج بهــا ،وجــاء لمريــم صوتــه مــن الحديقــة:
 اخرجــي يــا مريــم ك تــري آمالــك الزائفــة وهــي تتحــرق أمــام
ي
ـت
عينــك ،أمــن أجــل تلــك المالبــس ،أمــن أجــل تلــك الحيــاة احتلـ ِ
مفرقــة بيـ نـى وبـ ي ن
ـ� تري ـزا ،أيتهــا الســارقة اخرجــي.
ي
خرجــت مريــم لتجــده يحــرق مالبســها ،وقــد كانــت النـ يـران ال تــأكل
المالبــس بــل تــأكل قلــب مريــم ،ســجنت مريــم نفســها يومـ ي ن
ـ� ف ي�
حجرتهــا ،رافضــة أن تخــرج بالمالبــس القرويــة ،وهــي الــت ي ظنــت
ـتج� مطيــع عــى االنصيــاع لهــا مــا دامــت الـ ثـروة
أنهــا هــي ال ـت ي سـ ب
مرهونــة بهــا ،ف ي� صبــاح اليــوم الثالــث دخــل مطيــع حجــرة مريــم
عاقـ ًـدا جبينــه:
ين
ســتدخل� المطبــخ ،ككل نســاء الــدار ،اســمعي يــا
مــن اليــوم
ن
كــو� كمــا أنــا.
مريــم إن ِ
أردت حيــاة ســام معــي ي
أ
لتــأت الريــاح بمــا ال تشــتهيه مريــم،
هنــا حســم مطيــع المــر ِ
ارتــدت مريــم الثــوب القــروي ثــوب مطيــع ،ثالثــة أســابيع أخــرى
مضــت ،لــم يقـ تـرب مطيــع مــن مريــم ال بالــروح وال بالجســد ،وكيــف
للمــاء العــذب أن يختلــط بمــاء البحــر وبينهمــا بــرزخ ال يلتقيــان.
ف
عائــدا مــن الحقــل أمــام بــاب ن ز
المــرل وجــد
ي� يــوم كان مطيــع ً
نفســه فجــأة وجهــا لوجــه أمــام أخيــه أ
الكـ بـر بطــرس الــذي قــال لــه
ً
ف ي� حــزم:
أ
أ
خ�ة
مهمأ لــو كانــت المــرة الوىل وال ي
اليــوم ســتدخل بمريــم ،ليــس ًّ
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ال ـت تضاعجهــا فيهــا ،بــل يهمـ نـى هــذا المنديــل أ
البيــض الملطــخ
ي
ي
ش
بـ بـراءة �فهــا ،فالنــاس أكلــت مــن وجهــي بمــا فيــه الكفايــة.
ناصعــا مــن جيبــه أعطــاه لمطيــع ،كان
ثــم أخــرج منديـ ًـا ً
أبيضــا ً
مطيــع راجعــا للتــو مــن ســقاية أ
الرض تعلــوه غـ بـرة ويدنــوه الطـ يـ�،ن
ً
البســا ثوبــه الملطــخ بالطمــي والــذي لــم يجــف بعــد ،تفــوح منــه
ً
رائحــة العــرق المخلــوط بملــح أ
الرض ،أقبــل نحــو مريــم الـت ي زعــرت
لمنظــره فتكومــت حــول نفســها فــوق رسيرهــا فاعـ تـرف لهــا مطيــع
بنيتــه ،فانتابتهــا قشــعريرة تقــزز ،فافرغــت بســببها كل مــا ف ي� بطنهــا،
مغتصبــا إياهــا ،تركهــا ملطخــة بالطـ ي ن
ـ�
أخذهــا مطيــع مــن يدهــا شــبه
ً
ملقيــا إيــاه أســفل أرجــل بطــرس ورحــل ،كانــت تلــك
آخــذً ا المنديــل ً
أ
هــي المــرة أ
ت
ت
الوىل والخـ يـرة الـ ي جامــع فيهــا مطيــع مريــم ،والـ ي لــم
تذهــب هبــا ًء ،فقــد كانــت مثمــرة ،فخــرج منهــا تــوأم ذكــر وأنـ ثـى.
ج�وزاليــم
ظهــرت عالمــات الحمــل عــى مريــم
مبكــرا ،علمــت ب
ً
أن مريــم قــد أصيبــت بالحمــل ،إصابــة مقتــل ،ســافرت للســويس
رسيعــا حيــث الطبيــب المعالــج لمريــم ،أقــر الطبيــب بــأن عــى
ً
مريــم إيقــاف عالجهــا عــى الفــور ،ك ال تؤثــر العقاقـ يـر عــى الجنـ يـ�،ن
ي
أ
ج�وزاليــم كيــف لــو تركــت مريــم العــاج؟ مــاذا
دارت الفــكار بعقــل ي
ســيكون الحــال؟ وكيــف ســتواجه مطيــع والعائلــة ف ي� حــال علمــوا
ـ� ،وقــد ركعــت مريــم أمامهــا قبيــل زفافهــا طالبــة
بمرضهــا العقـ ي
ج�وزاليــم ســوى حــل
منهــا عــدم إفشــاء الــر؟ لــم يكــن أمــام ي
واحــد.
ف
ج�وزاليــم للقريــة ي� نفــس اليــوم ،أرسعــت لحجــرة
رجعــت ي
مريــم ثــم أوصــدت البــاب ،جلســت قبالــة مريــم وبــدون تمهيــد
قالــت لهــا« :اســمعي مريــم ،أنــت تحملـ ي ن
ـ� ف ي� رحمــك موتــك ،إمــا
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أن تذهـ بـى للطبيــب لنجــري لــك عمليــة إجهــاض للجنـ ي ن
ـ� ،أو تمتنعــي
ي
مــن اليــوم عــن أخــذ الــدواء ،وحينهــا أنــا ال أعلــم كيــف ســيكون
حالــك ومــدى تطــور الخلــل بعقلــك» ،أمســكت مريــم بطنهــا وكأنهــا
تحــاول حمايــة مــا ف ي� رحمهــا ،فقــد تكــون تلــك هــي المــرة الوحيــدة
ج�وزاليــم مريــم ،طلبــت
ال ـت ي يتسـ نـى لهــا إنجــاب طفــل ،فهمــت ي
منهــا ادعــاء المــرض الشــديد ،وأن ال تـ تـرك مضجعهــا وســتتوىل هــي
أ
ج�وزاليــم لبطــرس وكانــت تعلــم مــدى تأثـ يـره عــى
المــر ،ذهبــت ي
مطيــع وبعينـ ي ن
ـ� دامعــة ترجتــه أن يطلــب مــن مطيــع الموافقــة عــى
الذهــاب بمريــم للســويس لمــا تعانيــه مــن تعــب قــد يســلبها ربمــا
روح الجنـ ي ن
ـ� الــذي ف ي� رحمهــا ،ف ي� المســاء طلــب مطيــع مــن مريــم
تحضـ يـر نفســها للســفر.
وج�وزاليــم وعنــد بــاب ن ز
المــرل تركهمــا
ســافر مطيــع بمريــم ي
ورحــل بعدمــا أعطــى لمريــم مبلغً ــا مــن المــال ،لــم يرجــع مطيــع
يومهــا للقريــة بــل اتجــه للقاهــرة ،مــر بالشــوارع ال ـت ي أخذتــه إليهــا
مريــم مــن قبــل ،توجــه للكازينــو ذلــك المــكان الصاخــب الــذي
أتــت بــه إليــه مريــم ،تــردد ف ي� دخولــه لكــن لمــا ال ،ليجربــه هــذه
المــرة لعلــه يجــد مواســاته فيــه ،عــى بــاب الكازينــو اصطادتــه زيــزي
الفتــاة اللعــوب المعروفــة باصطيــاد فرائســها مــن أ
الثريــاء الســذج
ين
ين
المتعلقــ� بذيــل الشــباب مــع واحــدة مــن
القرويــ� ،أو العجائــز
ـ� ،بحــث عــن مريــم معــه ،لكــن
أمثالهــم ،كان يراقبــه مــن بعيــد ريـ ي
مطيعــا كان بدونهــا ،أخــذت زيــزي مطيــع مســكرة إيــاه حـ تـى الثمالــة
ً
ـ�،
وبعدهــا خرجــت بــه ،كانــت الظنــون والهواجــس تلعــب بـرأس ريـ ي
هــل تركــت مريــم مطيــع؟ هــل تشــاجرا؟ وهــل ال زالــت تنتظــره ،وإن
رغمــا عنــه ،فأيــن هــي؟
ـ� بالفعــل يــود نســيانها ً
كان ريـ ي
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رجعــت مريــم لبيتهــا وحجرتهــا القديمــة غـ يـر حاملــة مــن ثـراء عمها
وابــن عمهــا شــي ًئا ســوى مــا تحملــه بطنهــا مــن جنـ ي ن
ـ� ،ومــا تحملــه
آ
ج�وزاليــم م�ت قبــة لمــا قــد يحــل بابنتهــا
نفســها مــن اللــم ،كانــت ي
جــراء تركهــا العــاج ،أول ش
تغيــر ف ي�
عــرة أيــام مــرت بســام ال
ي
أ
شــخصية مريــم أو ترصفاتهــا مــا عــدا أعـراض الحمــل الطبيعيــة لي
و� اليــوم الحــادي عـ شـر بــدأت أ
ف
الحــام تراودهــا عــن والدهــا
امـرأة ،ي
بولــس ،كانــت عبــارة عــن ذكراياتهــا الرائعــة معــه ،أجمــل ي ن
ســن�
عمرهــا ال ـت لــم تتكــرر ثانيــة ،كانــت تلــك أ
الحــام موازيــة ألحــام
ي
�ت
ش
ـ� ولمــدة عــرة ليــال لــم ي كهــا بولــس
أخــرى كانــت تــرى فيهــا ريـ ي
ريــ� ،كانــا يؤنســان منامهــا ،بعدهــا بــدأت الكوابيــس تتــرب
أو ي
حــى اختلطــت بهــا ،وهكــذا ت
لمنامهــا وســط رؤاهــا الجميلــة ت
حــى
أ
ن
ـا� لــم تنـ ب ئ ش
ـ�ء جيــد بــل
أتمــت شــهرها الول ،بدايــة الشــهر الثـ ي
ـى بـ ي
بالعكــس رغــم أن مريــم كانــت ال ت ـزال محتفظــة بتماســكها ووعيهــا
إال أن الكوابيــس طغــت عــى منامهــا غـ يـر تاركــة ألي أثــر مــن الذكــرى
الســعيدة ،ليلــة قصــف ن ز
م�لهمــا القديــم والتفــاف جنــود العــدو
حولهــا هــي وأباهــا وأمهــا وحـ تـى لحظــة اقتــاع رأس بولــس ،نظرتــه
لهــا وعينــاه مثبتــة ف ي� رأســه المنفصلــة عــن جســده وهــي تتدحــرج
ـ� ،ثــم وصولهــا ن ز
عــى حجرهــا ،هروبهــا وتســابقها دبابــة بنيامـ ي ن
لم�له،
جيكــوب أخوهــا ابــن قاتــل أبيهــا وهــو بـ ي ن
ـ� ذراعــي أمهــا ترضعــه ،ومن
ـ� يلبــس العقــد ذو العـ ي ن
ج�وزاليــم لهــا ،مشــهد بنيامـ ي ن
ـ�
ثــم نســيان ي
الواحــدة داخــل النجمــة الخماســية ،هروبهــا لمــر ،الملجــأ ،الصبيــة
ج�وزاليــم مــن أجــل االســتقالل عنها،
الســاخرون منهــا ،رصاعهــا مــع ي
أ
ت
وحـ تـى وصولهــا ليــد مطيــع يســحلها فــوق الــراب والرض الخشــنة
 ...كل مــا مــر بــه قلبهــا مــن عذابــات ســجلته أحالمهــا وطيلــة شــهر،
ال تــكاد يغمــض جفنهــا حـ تـى تقــرع الكوابيــس بــاب نومهــا مــرة أخــرى
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وعــى هــذا الحــال.
ج�وزاليــم
كانــت النقــود الـت ي تركهــا مطيــع قــد نفــذت ،لــم تكــن ي
قــادرة عــى تــرك مريــم والذهــاب إىل مطيــع للمطالبــة بنفقــات
مريــم؛ لــذا قــررت الرجــوع لماكينــة الخياطــة ،والعمــل مــن أجــل
إيجــاد قــوت يومهمــا ،ف ي� الشــهر الثالــث بــدأت حالــة مريــم ف ي�
رسيعــا ،أخــذت تفقــد اتزانهــا ووعيهــا لمــا حولهــا ،بــدت
التدهــور ً
لمريــم ف ي� يقظتهــا هــاوس برصيــة تــرى فيهــا رأس بولــس ،وقــد
أ
ف
اس وكل
تعــددت وتماثلــت ي� كل ب
شــر حولهــا تغطــي الرسة والكــر ي
ـ� الســقف أ
الثــاث ،تمـ أ
أ
والرض ،لدرجــة أنهــا كانــت تقــف بالســاعات
خو ًفــا مــن التحــرك فتــدوس عــى رءوس والدهــا الم�ت اصــة كمــا خيــل
ش
�ء ســوى ســكب الدمــوع
لهــا عقلهــا ،لــم يكــن بيــد ي
ج�وزاليــم مــن ي
ث
ث
ـرا مــا كان يـ تـراءى
عــى حــال ابنتهــا الــذي تدهــور أكــر وأكــر ،كثـ ي ً
لمريــم أن والدهــا بولــس ينظــر إليهــا مــن الســماء ،وقــد مــد لهــا
ف
و� يــوم فتحــت مريــم النافــذة ،ولحقتهــا
ً
ســلما للوصــول إليــه ،ي
ف
ج�وزاليــم ي� آخــر لحظــة كادت ترمــي فيهــا نفســها ،انهــارت مريــم
ي
ج�وزاليــم لتصعــد لبولــس.
وحاولــت إ
الفــات مــن يــدي ي
ـ� نســيان أمــر مريــم لكــن تكــرر رؤيتــه لمطيــع مــع زيــزي
قــرر ريـ ي
قــد أثــار ف ي� نفســه الهواجــس تجــاه مريــم ومــا حــل بهــا ،فقرر الســفر
للســويس ت
حــى يتقــى أخبارهــا ،كان يعــرف عنــوان مريــم ففــي
ض
ـا� قــرر مراقبتهــا تلــك الغامضــة حـ تـى يفــك طالســم
العــام المـ ي
غموضهــا ،وبهــذا كشــف رس مريــم الــذي وارتــه عــن الجميــع ،مــن
نز
ـ� بوجــود
أمــام مــرل مريــم وجــد نافــذة مفتوحــة مضــاءة ،علــم ريـ ي
أحــد بالمـ ن ز
ـرل فتج ـرأ وصعــد ووقــف عنــد بــاب الشــقة وقــد علــت
الضجــة أ
والصــوات المختلطــة بالبــكاء والكلمــات غـ يـر المفهومــة حـ تـى
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وصلــت لمســامعه ،رن الجــرس مــر ًارا ولكــن بــا مجيــب بينمــا كان
ش
ـ� أن يكــون مكــروه قــد حــل بأحــد
ـ� ريـ ي
الصــوت يتعــاىل ويــزداد ،خـ ي
ج�وزاليــم
مــن أهــل البيــت ،فكــر البــاب ودخــل وهالــه مــا رأى ،ي
الفــات منهــا وهــي منهــارة تحــاول
ممســكة بمريــم ومريــم تحــاول إ
ـ� لكــن
االتجــاه للنافــذة ،لــم تكــن ي
ج�وزاليــم قــد التقــت بعــد بريـ ي
بــدا لهــا وكأنــه مــاك بعثــه هللا لهــا إلنقــاد مريــم ،مــا أن رأتــه حــىت
اســتنجدت بــه:
 امســك بهــا معــي ،ال تجعلهــا تصــل للنافــذة ،تريــد إلقــاء نفســهامــن النافــذة.
مخاطبا أمها:
بالرساع نحو مريم ،وقال
ريك إ
ً
هم ي
حاول أن تع�ث ي عىل حبل وها أنا أمسك بزمامها.
 يج�وزاليــم الحبــل،
ـ� قبضتــه حــول مريــم ،وأحـرض ت ي
أحكــم ريـ ي
ـ� مريــم تجــاه الف ـراش وربــط يديهــا كل واحــدة بحــرف
وســحب ريـ ي
منــه:
ن
 ًب�.
مهل عليها ،إنها حامل يا ي
ف
ريــ� كالســيخ المحمــوم ،لكنــه تــدارك
غُرســت الجملــة ي� أذن ي
رسيعــا يك ال تفلــت منــه مريــم ،وجــد أنهــا تـركل بأرجلهــا وقــد
نفســه ً
أيضــا ،بــدا عــى مريــم وكأنهــا ال
يــؤذي هــذا جنينهــا فقيــد أرجلهــا ً
ـ� ،نظراتهــا الغريبــة تجاههمــا كانــت تقــول
تعــرف ي
ج�وزاليــم أو ريـ ي
ذلــك ،بعدمــا قيــدا مريــم ،هــدأت عاصفتهــا قليـ ًـا واطمأنــا عليهــا،
ج�وزاليــم للغريــب متفقــدة وجهــه ،وقالــت
حينهــا فقــط تنبهــت ي
ن
ـى؟» ودعتــه للجلــوس ،فقــال لهــا« :اســمي
لــه« :هــل نعرفــك يــا بـ ي
ج�وزاليــم« :إذن
ـ� مــن رفقــاء مريــم القدامــى» ،فــردت عليــه ي
ريـ ي
أ
ن
ـ�
أنــت ريـ ي
ـى فــا داعــي لعــرف نفـ ي
ـ�» .قــال لهــا« :بمــا أنــك تعرفينـ ي
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أكـ ثـر ،أنــا الــذي أود التعــرف عــى مريــم ،فيمــا يبــدو ن يأ� مــا زلــت
ش
ج�وزاليــم باالرتيــاح لــه،
ـ�ء مــا بداخلهــا أحســت ي
جاهـ ًـا بهـ فـا» .لـ ي
عينيــه نحــو مريــم تلــك النظــرة الــت كانــت تراهــا �ف
فقــد رأت ي�
ي
ي
عيــون بولــس نحوهــا هــي ومريــم ،وذلــك االهتمــام كمــا كان يفعــل
كمــال.
ذلــك الشــعور بالمســؤلية واالهتمــام اللــذان لــم تلحظهمــا مــن
ف
ـ� ،قصــت لــه روايتهمــا وحـ تـى لحظــة
أحــد يغ�همــا إال ي� عيــون ريـ ي
ج�وزاليــم عــن مشــاهدته
ريــ� إخبــار ي
وجــوده بينهمــا ،لــم يشــأ ي
ف
وج�وزاليــم
ـ� ي
لمطيــع ي� الكازينــو ،يكفيهــا عــبء مريــم ،تنــاوب ريـ ي
ف
رض
ـ� عــدة النجــارة
ـال أحـ ريـ ي
الســهر ومراقبــة مريــم ،ي
و� اليــوم التـ ي
وأحكــم إغــاق جميــع النوافــذ ،كان حــال مريــم وهــي مقيــدة يثـ يـر
أ
الك�يــاء كلــه كيــف للمرض
كل مشــاعر اللــم والحــزن والشــفقة ،هــذا ب
أن يكبلــه هكــذا؟ تلــك النظــرة المتنمــرة كيــف للظــروف أن تكرسهــا؟
ذلــك الجمــال كيــف ألحــد أن يشــوه معالمهــا ،كانــت مريــم وقــد
تحولــت لهيــكل عظمــي ،يكســو الســواد أســفل عينيهــا ،وقــد بهتــت
شب�تهــا واصفــرت ذهبــت مريــم وتبدلــت بأخــرى.
ـ� أن يذهــب لمطيــع يطلــب منــه نفقــات مريــم وجنينهــا،
فكــر ريـ ي
لكــن بــأي صفــة ســيطلب منــه حــق مريــم عليــه؛ لــذا قــرر العمــل
والنفــاق عليهــا ت
حــى يتــم شــفاؤها أو ي ن
لحــ� أن يرجــع مطيــع
إ
أ
ف
ح�وزاليــم غـ يـر قــادرة بمفردهــا
لصوابــه؛ لنــه ي� نفــس الوقــت كانــت ي
عــى تكفــل مريــم لكونهــا تحتــاج لمراقبــة دائمــة ليــل نهــار ،لــم يكــن
ريــ� ســوى حــل واحــد وهــو أن يفــرط ف ي� جــزء مــن أرضــه
أمــام ي
ج�وزاليــم ومريــم ،ذهــب حيــث أرضــه
ليبيعــه يك يغطــي نفقــات ي
الم�ت اميــة عــى الجانبـ ي ن
ـ� ،ليجــد مــا لــم يخطــر عــى بالــه ولــم يكــن
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ف� حســبانه ،أخــذ الحــارس أ
الرض بوضــع اليــد ،أســقطته المفاجــأة
ي
أرضــا قســمت ظهــره وشــاب بهــا عمــره ،كيــف تأتيــه الخيانــة مــن
ً
حارســه ،فليــس بالـرض ورة أن يكــون كل حــارس أمي ًنــا ،بــل إن كل أمـ يـ�ن
هــو حــارس.
ـ� وبــدأ بالصيــاح ،طالــب بحقــه ،أخــذ ينادي بأعــى صوته
انهــار ريـ ي
أ
أنــا صاحــب الرض والحــق ،فــرد الحــارس الخائــن مصوبًــا بندقيتــه
نحــو قلــب ريــ�« :وأنــا أ
القــوى ،أن أردت لــك فيهــا مكانًــا فليكــن
ي
قـ بـرك ،ســنوات أحرســها ،أصــد الــكالب الضالــة عنهــا ،انظــر لكتفــي
هــذا ولعيـ نـى تلــك كلهــا أصابتهــا ض�يبــة حمايـت لهــذه أ
الرض ،أظــن
ي
ي
نأ� بأخذهــا آخــذ تعويــض تلــك السـ ي ن
ـن� آخــذ حقــي فيهــا» ،ضــاع
يحلــم ريــ� ،ضــاع عمــره آ
ال ت ي� بضيــاع أرضــه ممــن أئتمنــه عليهــا ،رجع
ي
آ
بالخيبــة وانعــدام الحيلــة ،ليــس أمامــه الن ســوى الذهــاب لمطيــع
واص ًفــا حــال مريــم لعلــه تأخــذه شــفقة بهــا ،ذهــب للكازينــو ،وســأل
ـأت منــذ يومـ ي ن
ـ� ال هــو وال زيــزي،
عنــه جــان الــذي أجــاب أنــه لــم يـ ِ
ف
ـررا البحــث عــن عمــل ي� الســويس ،يك
ـ� ي
لج�وزاليــم ،مقـ ً
رجــع ريـ ي
وج�وزاليــم.
يتسـ نـى لــه االهتمــام بمريــم ي
كاتبــا لــدى أحــد التجــار يكتــب لــه فواتـ يـره ويحســب
ـ� ً
عمــل ريـ ي
ف
مديونيتــه لقــاء أجــر يومــي ال بــأس بــه ،كان يأخــذه ويضعــه ي� يــد
ج�وزاليــم ً
أول بــأول كمــا اســتطاع تأجـ يـر حجــرة متوســطة الحــال،
ي
ولكــن لــم تتحســن حالــة مريــم بــل كانــت ســو ًءا ،كان عــام 1967
وج�وزاليــم فقــط ،بــل
منــذ بدايتــه نذيــر شــؤم ليــس عــى مريــم ي
ش
عــى ســائر شــعوب المنطقــة بأكملهــا ،كانــت المــؤ�ات كلهــا تنـ ب ئ
ـى
بحــرب وشــيكة ،بــدأ تواتراتهــا تتصاعــد منــذ آواخــر عــام  1966وبــدت
واضحــة تجلياتهــا عــام .1967
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لــم يتبــق لمريــم ف ي� شــهرها التاســع ســوى ســتة أيــام ،وقــد كانــوا
الصعــب أ
أ
والشــد؛ حيــث بــدأ يأتيهــا المخــاض ف ي� الخامــس مــن يونيــه
الرسئليــة عــى
مــن عــام  ،1967وقــد صــادف هــذا اليــوم البغتــة إ
مــر ،آالم الطلــق مــع فقــدان الصــواب الـت ي كانــت تعانيهــا مريــم
ج�وزاليــم بقــرب الهزيمــة ،الـت ي مهــد لهــا مطيــع
ضاعــف إحســاس ي
آ
ث
ابــن عمهــا ،أيــن هــو الن ممــا فيــه مريــم ،ليــس طمــع الــروة فقــط
مــا غرســها ف ي� الوحــل بــل زيــف أســطورة أن ابــن العــم للفتــاة هــو
الحمايــة ،وهــو الســند ،وهــا هــو ســندها يأخــذ عمرهــا وينهــار،
تــاركًا إياهــا تجابــه مصـ يـر تمســكها بــه وحدهــا ،هــل هــي الخيانــة أم
هــو المنطــق ف ي� أن مــن يحفــر حفــرة لغـ يـره البــد أن يقــع فيهــا؟ أو
لعلــه عقــاب اختيارهــا لــه دون مــا اختــار قلبهــا وأحــب ،عــى مريــم
تحمــل ســوء اختيارهــا ،وتحمــل انجرافهــا وراء آ
المــال الزائفــة ،إن مــا
وصلــت لــه إنمــا هــو كبــوة جــواد طموحهــا الجامــح ،رغــم تحذيـرات
ج�وزاليــم ،رغــم تحذيـرات مطيــع لهــا بنفســه ،إال أن بك�ياءهــا تــرك
ي
ت
لهــا العنــان محل ًقــا بهــا حــى ســقطت.
أ
كانــت مستشــفيات مــدن القنــاة كلهــا وليــس فقــط الســويس مــ�ى
بالجرحــى والقتــى تنتظــر اســتقبال المزيــد ،وال مــكان الســتقبال
حــاالت الــوالدة ف ي� وقــت أوىل فيــه اســتقبال حــاالت المــوت ،ومــع
ذلــك اســتطاعت ممرضــة أشــفقت بحــال مريــم توفـ يـر ف ـراش لهــا
ف ي� إحــدى صــاالت حجــر التمريــض ،علقــت لهــا المحاليــل وأعطتهــا
بعــض المقويــات فلــم تكــن مريم قــادرة عــى المقاومة ،فاستســلمت
تمامــا لمــا هــي فيــه ،يقســم ظهرهــا ألــم الطلــق الم�تز ايــد والمتتابــع
ـ� ،وبجانبهمــا الصنــدوق المصــدف
تجلــس بجوارهــا ي
ج�وزاليــم وريـ ي
حامــل الرســاالت الثــاث ،كانــت الصالــة تطــل عــى حجــرة التمريــض
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ـث فيــه أحــداث الحــرب متالحقــة ،كان كل
وال ـت ي كان بهــا مذيــاع تُبـ ُّ
مــا يبــث لــم يكــن ســوى أكاذيــب عــن االنتصــار وانهــزام العــدو،
أ
ج�وزاليــم لــم تملــك
ـ� متفائـ ًـا جـ ًّـدا حيــال الحــداث ،لكــن ي
كان ريـ ي
ش
�ء مــا بداخلهــا كان ينبئهــا بعكــس كل مــا يقــال،
نفــس الشــعور ،ي
يومــا بعــد يــوم ،ألـ ٌـم يتلــو ألــم وحـ تـى اليــوم الســادس الموافــق
ً
العـ ش
ـا� مــن يونيــو ،يــوم االعـ تـراف الرســمي بالهزيمــة.
التــف طاقــم التمريــض كلــه حــول المذيــاع ،بــدأ الطلــق يشــتد
أكــر ث
بمريــم ث
وأكــر ،كان الــكل متأهــب لســماع خطــاب الرئيــس،
ـ� للمعركــة ،ثــم أعلــن
فأعلنهــا رصاحــة أن انهزامنــا هــو الواقــع الفعـ ي
انهز ًامــا آخــر بتنحيــه ،ذرفــت الدمــوع لتنحــي جمــال عبدالنــارص أكــرث
ممــا كانــت تــزرف بســبب الهزيمــة ،حـ ي ن
ـ� كانت قلــوب الشــعب ونواياه
طيبــة ونيــة الحاكــم صالحــة ،لــم يعاتبــه الشــعب بــل اندفعــت
حشــوده تســأله البقــاء ،هــذا هــو الحــب الــذي ال ت
يشــريه أحــد،
ت
ـأ� إال وقــد الزمتــه حســن النوايــا مــن الحاكــم والمحكــوم.
والــذي ال يـ ي
تمخضــت الحــرب عــن الهزيمــة ،بينمــا رزقــت مريــم بتــوأم أيفــن
ـ� الولــد
وســام ،وقــد أســمت ي
ج�وزاليــم الفتــاة أيفــن واســمى ريـ ي
ســام ،كانــت أيفــن تشــبه جدتهــا بالضبــط ،بينمــا ولــد ســام غريــب
المالمــح ال يشــبه ســوى نفســه ،كانــت صحــة أيفــن جيــدة بالنســبة
لتــوأم ولــد ف ي� ظــروف أم مثــل مريــم ،لكــن ســام كان ضعي ًفــا جـ ًّـدا،
دقائــق مــن والدتهمــا وإذا بصــوت الصواريــخ يــدق فــوق الــرءوس،
كان يلــزم ســام عنايــة خاصــة بعــد والدتــه وبســبب الحــرب لــم
ف
ن
الن ـزار تخــرج كل مــن
ـا� ،دوت صفــارات إ
يتســى لــه العــاج والتشـ ي
رسيعــا وأعطتهــا إيــاه،
بالمشــفى ،أخرجــت ي
ج�وزاليــم دواء مريــم ً
ثــم هــرول الجميــع للخــارج ،دقائــق ثــم انهــار المشــفى بأكملــه� ،ف
ي
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ـ� حطــام أ
الشــارع تناثــرت جثــث الشــهداء والجرحــى بـ ي ن
البنيــة ،كانــت
الســماء وكأنمــا تمطــر بــارو ًدا وقذائــف.
أســفل أحــد الجراجــات وداخــل صنــدوق عربــة نصــف نقــل،
والصغ�يــن ،كان حــال
وريــ�
ج�وزاليــم ومعهــا مريــم
ي
اختبــأت ي
ي
ف
مريــم كطفلــة تلمــع � عينيهــا أضــواء الســماء ال تمـ ي ز
ـر إن كانــت تلــك
ي
حربــا أم ألعابــا ناريــة ،فــا تـزال تحــت تأثــر المــرض ،ولــ� تتعـ ف
ـا�
ي
ً
ً
ي
ن
وتلملــم شــتات نفســها تحتــاج مــن الصـ بـر الكثـ يـر ،حـ يـ� هــدأ الوضــع
ـ� يبحــث عــن مــا يطعــم بــه الصغــار وتقتــات بــه
قليـ ًـا خــرج ريـ ي
ث
مريــم ،وربمــا يكرمــه الحــظ بمــكان أكــر أم ًنــا ،لــم يكــن حــال مــن
غــر
بالخــارج أحســن منــه ،فمعظــم مــن تبقــى كان مــن الجرحــى ي
ش
ـ� أو التعكــز للوصــول لمــكان آمــن ،وكان الغبــار
القادريــن عــى المـ ي
حائــا بينــه ي ن
وبــ� الطريــق ش
ً
يمــ� وســط رؤيــة مغممــة
والدخــان
ي
بضبــاب الحــرب.
غفــت مريــم ،بينمــا كانــت أيفــن تــرخ مــن الجــوع وكان ســام
ج�وزاليــم
صام ًتــا ســاك ًنا ال يوحــي حالــه إال بالســوء والمــرض ،ظلــت ي
حينهــا صامتــة تتلقــى ض
ال�بــات بصمــود ،هــا هــي ابنتهــا وحفيداهــا
ج�وزاليــم لمريــم معاتبــة
أمامهــا تقتلهمــا الظــروف ببــطء ،نظــرت ي
ت
عــى ،ألقيــت
ابتعــد� ن
ضيعــت نفســك،
مشــفقة« :لمــا يــا مريــم
ِ
ي
ي ي
ت
بنفســك ف ي� ظلمــات الضــال ،هيــأت لــك نفســك يــا صغـ يـر ي� بأنــك
كــرك» ،مــن عفــار الحــرب خــرج
قــادرة ،خذلتــك قدرتــك وخانــك ب
لهــا ف� زيــه العســكري ،ماسـكًا ســكينه المدببــة وبنفــس النظــرة الـت
ي
في
ن
ملقيــا بهمــا ي�
تغــرت ،مــن ي
مــا ي
بــ� ذراعيهــا أخــذ أيفــن وســام ً
واضعــا بـ ً
ـدل منهمــا ابنهــا جيكــوب ،رصخــت
ذلــك العفــار المضبــب
ً
أ
ج�وزاليــم رصخــة عميقــة مدويــة تفتحــت لثرهــا عينــا مريــم،
ي
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كابوســا ،كانــت مريــم نائمــة
حمــدت هللا أن ذلــك لــم يكــن ســوى ً
وقــد أيقظتهــا رصخــة الفــزع ،وكان ســام شــبه مغيــب عــن الوعــي
تتعــاىل أنفاســه رسيعــة ،أمــا أيفــن فقــد كانــت متيقظــة تنظــر لجدتهــا
متعلقــة بثيابهــا.
ج�وزاليــم تقديــره بعدهــا أ�ت
مــر بعــض الوقــت لــم تســتطع ي
ـ� ولــم يكــن محمـ ًـا ال بالحليــب وال بالطعــام بــل حامـ ًـا ام ـرأة
ريـ ي
ن
ز
ج�وزاليــم إبقائهــا
ـ� مــن ي
شــابة مصابــة تــرف مــن جراحهــا ،طلــب ريـ ي
معهــا ريثمــا يذهــب هــو إلحضــار المعونــة ويرجــع ،كانــت المــرأة
وقــد أنهكهــا ن ز
ج�وزاليــم
ال�يــف واعيــة بقــدر مــا تتحــدث ،قســمت ي
للصغ� ي ن
يــ�
حجابهــا وربطــت بــه جرحهــا الغائــر ،نظــرت المــرأة
ي
ين
غــر
ج�وزاليــم:
«مســاك� ،ولــدا اليــوم وأمهمــا ي
بشــفقة ،قالــت ي
قــادرة عــى إرضاعهمــا» ،فمــا كان مــن المـرأة المصابــة إال أن حملــت
الطفلـ ي ن
ـ� وأرضعتهمــا رغــم جراحهــا ،وأثنــاء ذلــك بدأت تــرد قصتها:
«منــذ يومـ ي ن
ـ� تأ� منــدوب مــن ش�كــة الطـ يـران الـت ي يعمــل بهــا زوجــي،
أ
ينبئنــا بخـ بـر وفاتــه ،تــرك يل مــن الطفــال أربعــة أصغرهــم رضيــع،
هللا وحــده أعلــم بحالــه آ
الن ،منــذ الحــرب قطعــت االتصــاالت بيننــا
وبينــه ت
حــى علمنــا بالفاجعــة ،أهالينــا مــن دمنهــور مــا اســتطعنا
االتصــال بهــم ،وال اســتطعنا توصيــل الجســمان إليهــم ،نفــذ ال ـزاد
ف� ن ز
م�لنــا ،ولــم ينذرنــا أحــد بوقــوع أيــة حــروب مــن قبــل أن تقــع
ي
رغــم مــا يقــال بــأن الدولــة نفســها كانــت عــى علــم ،يهنــأ قادتهــا مــع
ف
أبنائهــم وتلتهمنــا نحــن الحــرب ،خرجـ ُ أ رض
و�
ـت لحـ لهــم الطعــام ي
طريقــي حــدث مــا حــدث ،أنــا قلقــة عــى أوالدي أن يكــون أصابهــم
لج�وزاليــم ورقــة بعنــوان أهلهــم ف ي� دمنهــور عىل
أذى» ،ثــم أعطــت ي
قــدر مــا كانــت الكلمــات مؤلمــة عــى قــدر مــا كانــت المـرأة متفائلــة.
193

ـوزا
ـيخا عجـ ً
ـ� مــرة أخــرى ال يحمــل النجــدة أيضــا بــل شـ ً
رجــع ريـ ي
لــم تصبــه الحــرب بــأذى ،وشــابًّا يرتــدي مالبس الجنــود مصابًــا إصابة
ريــ� ف ي� العربــة ورجــع مــرة
بالغــة ف ي� كتفــه بجــوار قلبــه ،تركهمــا
أي
ئ
ـا� الرحيــل،
أخــرى ،قــال الشــيخ« :منــذ ش�ارة الحــرب الوىل قــرر أبنـ ي
ض
ن
أر� لليهــود مــا حييــت» ،أعقب
ـى رفضــت وقلــت لهــم لــن أتــرك ي
لكـ ي
الجنــدي ً
قائــا« :منــذ أن توليــت مهامــي عــى الحــدود لــم نؤمــر
ت
طالبــا النجــدة
بــرك ســاحنا وترابنــا إال
ريــ� يخــرج ً
اليــوم» .كان ي
فيعــود محمـ ًـا بالبـ شـر ،امتـ أ
ـ� الج ـراج بــكل نــوع وفئــة مــن النــاس،
جمعتهــم الحــرب عــى أ
اللــم المريــر ،قصــص لــم تكتمــل ،حيــاة
بأكملهــا وقــد أمســت ذكــرى ف ي� لمــح البــر.
واضحــا أنهــم ســيبيتون الليلــة ف ي� الجــراج ،ســأل طفــل
أصبــح
ً
فقــد أرستــه أمــام عينيــه منــذ ســاعات ولــم يكــن التأثــر ظاهـ ًـرا عــى
بلــدت فيــه مشــاعر الخــوف ويبســت قلبــه
وجــه ،وكأن الصدمــة
ْ
الغــض الصغـ يـر« :مــاذا لــو علقنــا هنــا ال أمــوات وال أحيــاء؟» ،أجــاب
ـاؤما :إن نجونــا لوجدنــا المــوت ينتظرنــا ف ي� مــكان آخــر،
أك�ث هــم تشـ ً
وإن علقنــا فنحــن هنــا ننتظــر المــوت إىل حـ ي ن
ـ� ،حركــت كلماتــه بــكاء
رجــل تبــدو عــى هيئتــه شــدة البــأس وقــوة اليقـ ي ن
ـ� ،خانتــه دموعــه
ف
وج�وزاليــم
فصــار كالطفــل المكلــوم ي� أمــه وأبيــه ،مريــم نائمــة ي
مستســلمة وكانــت أيفــن تــرخ رافضــة وســام صام ًتــا أبكمــه المــرض،
وكان ريــ� هــو حارســهم المـ ن ز
ـروع الســاح المقيــد القــوى.
ي
تدهــورت حالــة المـرأة والشــاب مــن بعــد منتصــف الليــل ،وكانــت
حالــة الجنــدي ال تنـ ب ئ
ـ� وهمهــم
ـى بالخـ يـر ،أمســك الجنــدي بيــد ريـ ي
ـ� أذنــه عــى فمــه لعلــه يســمع
بكلمــات لــم يســمعها ،فوضــع ريـ ي
أ
ن
ســتحرق� مــن
شــي ًئا فســمع الجنــدي يقــول« :قــل لمــي دموعــك
ي
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أ
ين
تعلمــ�،
قريبــا مــن حيــث ال
اللــم عليــك فــا تدمعــي ،ســأكون ً
ريــ�« :وأيــن أجــد والدتــك
أفــا تهدريــن دموعــك هبــاء» ،فســأله ي
مشــرا بأصبعــه« :هنــاك ،تقــف عــى
خ�هــا؟» .أجابــه الشــاب
ل ب
يً
أ
أ
ن
الرصيــف تفتــش ي ن
عــى» .بعدهــا تفتحــت
بــ� الحيــاء والمــوات ي
آ
الفــاق المحجوبــة أمامــه تســتقبل روحــه المبتهجــة الخارجة مــن ثغره
ج�وزليــم مــن الصنــدوق
الباســم ،مــات الجنــدي الشــاب ،أخرجــت ي
النجيــل
المصــدف مصحفهــا تقـرأ فــوق رأســه القـرآن ،ثــم أخرجــت إ
ـلما
ـ�« :اق ـرأ منــه عليــه نحــن ال نعــرف إن كان مسـ ً
معطيــة إيــاه لريـ ي
مســيحيا».
أم
ًّ
ف
ي� الصبــاح دخــل الج ـراج جنــو ٌد كان الظاهــر مــن هيئتهــم أنهــم
مرصيــون ،وبالرغــم مــن هــذا ارتعشــت قلــوب الجميــع وتقاربــت
أجســادهم بعضهــا البعــض ،وبصــوت مطمــئ ن قــال قائدهــم:
«ال تقلقــوا نحــن نمشــط المنطقــة بعــد آخــر كل غــارة ،نلملــم
الجثــث ومــا تبقــى مــن أحيــاء» .أيقظــت ج�وزاليــم أ
الم المصابــة
ي
أيضــا لبارئهــا .خرجــوا مــع الجنــود
لكــن روحهــا كانــت قــد صعــدت ً
مسـ ي ن
ـتقل� شــاحنة حربيــة كانــت مخصصــة لنقــل الجنــود مــن الثكنــات
والمعســكرات إىل الحــدود ،كانــت فارغــة إال مــن المصابـ ي ن
ـ� ومتـ شـردي
الحــرب خاويــة مــن الجنــود ،ف� أحــد أ
الركان انــزوى ثالثــة أطفــال
ي
ز
أصغرهــم طفــل تحملــه أختــه الكـ بـرى يمســك قطعــة خـ بـر ،توجهــت
ج�وزاليــم ســألتهم أن كان أحــد مــن والديهــم عــى قيــد
نحوهــم ي
ف
الحيــاة ،فقالــت الفتــاة الوســطى وهــي منغرقــة ي� البــكاء« :والــدي
ف
تــو� وأمــي ذهبــت إلحضــار الطعــام ولــم تــأت ،ثــم أكملــت
ي
الخــت الكــرى دور أ
بكاءهــا بصــوت أعــى ،اتخــذت أ
الم وضمــت
ب
ج�وزاليــم أنهــم أبنــاء
أختهــا نحوهــا تربــت عــى كتفهــا ،عرفــت ي
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الم المتوفــاة ف� الج ـراج ،أخرجــت الورقــة ال ـت أمنتهــا أ
أ
الم عليهــا
ي
ي
قبــل موتهــا وأعطتهــا لقائــد الجيــش ،كانــت الســيارة متجهــة للقاهــرة،
وصلــت بهــم بســام عــى الرصيــف كان يجلــس جمــع مــن البـ شـر
مــن أنحــاء عــدة جمعتهــم القاهــرة لمالقــاة أقاربهــم العائديــن مــن
الســماعلية وبورســعيد والســويس ،ومــن بينهــم
مــدن القنــاة الثالثــة إ
رجــل عجــوز محفــورة عــى وجهــه عالمــات البــؤس والشــقاء يلبــس
ريفيــا رثًّــا لــم يجــدد منــذ سـ ي ن
ـن� ،وقــد أكلــت الخطــوب مــن
جلبابًــا ًّ
ف
عمتــه حـ تـى هلهلتهــا ،كان العجــوز يمســك بصــورة يضعهــا ي� وجــه
ن
كل داخــل وخــارج« :هــذا ن
ابــى مجنــد
ابــى هــل
شــاهدته؟ هــذا ي
ي
ف
ـ� ،كانــت
ف ي� الجيــش هــل مــر بــك؟ التصقـ
ـت الصــورة ي� وجــه ريـ ي
للجنــدي الشــاب ،فنظــر ريــ� أ
لــ�ب المفجــوع ،وبلســان متثاقــل
ي
قــال لــه ف ي� عطــف« :لــن أطيــل عليــك يــا ب يأ� انتظــار أخبــار ابنــك ،إنــه
آ
آ
ن
ـا�
قريــب منــك الن وقــد يحيطــك الن ،لكــن بروحــه هــو مــن أوصـ ي
أن تحــاول أمــه كبــح دموعهــا يك ال تتألــم روحــه تأثـ ًـرا بحزنهــا» .نظــر
العجــوز نحــو امــرأة واقفــة عــى الرصيــف ف ي� يدهــا رصة ،تتلفــت
حولهــا باحثــة عــن ابنهــا وقــال« :المســكينة طــول الليــل تعــد
المخبــوزات لــه وأرصت عــى أن ض
تح�هــا معهــا لــه خشــية أن يكــون
جائعــا» ،اتجــه أ
الب إليهــا وقــال لهــا الخـ بـر ف ي� ســكون واســتقبلته هــي
ً
بســكينة ،وبرغــم هــول الخـ بـر إال أنهــا أبــت إال أن تحقــق وصيــة ابنهــا
وقــد أنــزل هللا ف ي� قلبهــا الرضــا والصـ بـر تاركــة رصة المخبــوزات عــى
الرصيــف ليلتقطهــا أ
الطفــال الجوعــى الثالثــة الذيــن فقــدوا أباهــم
ثــم أمهــم ال ـت ي ذهبــت إلحضــار الطعــام ولــم ترجــع.
ف
ـرا مــن المعتقــدات والظنــون المتأصلــة
غـ يـرت الحــرب ي� ريـ ي
ـ� كثـ ي ً
وحيــدا ف ي� هــذه
ف ي� نفســه؛ أولهــا أنــه ليــس الوحيــد الــذي يعيــش
ً
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الدنيــا ،فهــا هــي الحــرب تقطــع أوصــال البـ شـر وأرحامهــم ،وهــا هــي
الدنيــا تجــره نحــو مســئولية حيــاة أشــخاص آخريــن ،وهــا هــي مريــم
معــه كمــا تمـ نـى مــن قبــل ،لكنهــا بـ ي ن
ـ� يــدي رجــل آخــر يحمــل هــو
أبنــاءه قبــل أن يحملهــم والدهــم.
ف
نقــل ريــ� مريــم والطفلـ ي ن
ـ� للرعايــة ي� المستشــفى ،بــدأت حالــة
ي
مريــم تتماثــل للشــفاء وتصــل لمرحلــة وعــي تجعلهــا قــادرة عــى
االعتنــاء بطفليهــا ،ولــم تكــن حالــة ســام عــى مــا ي ـرام كان يحتــاج
فــور والدتــه لرعايــة خاصــة ،لكــن لظــروف الحــرب والقصــف الــذي
اســتهدف المشــفى نتــج عــن ذلــك إعاقــة ذهنيــة وبدنيــة قــد أصابتــه
ف
وج�وزاليم
بتأخــر عمــن ســواه ي� عمــره ،وأولهــم أيفــن ،كانــت مريــم ي
مــن ضمــن مــن وفــرت لهــم الدولــة أماكــن ســكنية بســبب تلــك
لج�وزاليــم إبــان خروجهــا
الورقــة الـت ي أعطاهــا قائــد جيــش الحــدود ي
مــن فلسـ ي ن
ـط� ،والـت ي أصبحــت مفتــاح تحركهــا ف ي� مــر ،وكلمــة الــر
الـت مهــدت لهــا الطريــق للحيــاة ،عــى أ
القــل بشــكل يجعــل أيديهم
ي
مغلولــة عــن االحتيــاج ألحــد ،بشــكل وفــر لهمــا الســكن ومتاعــه،
بالضافــة لتكاليــف عــاج مريــم ،أمــا
معاشــا شــهريًّا ،إ
ووفــر لهمــا ً
الطفــان فــكان عــى والدهمــا التكفــل بهمــا ،الوالــد الــذي لــم يظهــر
ف� المشــهد وحـ تـى إتمــام أيفــن وســام عامهمــا أ
الول ،ذهبــت مريــم
ي
ف
ج�وزاليــم الحصــول عــى ماكينــة
للعمــل ي� مشــغل ،واســتطاعت ي
ـ� فقــد تغـ يـرت حياتــه
خياطــة بواســطة طلــب تقدمــت بــه ،أمــا ريـ ي
ف
جذريًّــا ،تــرك حياتــه البوهيميــة الــت ي كان يعيشــها وعمــل ي� أحــد
المؤسســات بشــكل منتظــم ،تــاركًا مهنــة إعطــاء الــدروس الروســية،
واكتشــف بمحــض الصدفــة أنــه يمتلــك هوايــة جديــدة وهــي زراعــة
شــتالت الــورود والنباتــات ،وكانــت تلــك أحــد مصــادر رزقــه ،اهتــم
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بحديقتــه الصغـ يـرة جاعـ ًـا إياهــا كقطعــة مــن الجنــة ،وقــد اســتقطع
نز
ـ�
مــن المــرل حجــرة جعلهــا متجـ ًـرا يبيــع فيــه وينســق الزهــور ،نـ ي
أمــر أرضــه المســلوبة ،وإن كانــت مــا زالــت معلقــة بنفســه ،اســتمرت
وج�وزاليــم ولكــن كصداقــة متناسـ ًـيا أمــر حبــه لهــا،
عالقتــه بمريــم ي
رغــم أن ذلــك الحــب كان ال يـزال متقـ ًـدا كجمــر أســفل كومــة الرمــاد،
وكذلــك كان الحــال بالنســبة لمريــم ،الوحيــدة الـت ي كانــت قــادرة عــى
ج�وزاليــم ال ـت ي أحســت أنــه مــن
رؤيــة وميــض هــذا الجمــر ،كانــت ي
ـ� ،لــم تجــد حـ ًّـا
واجبهــا عمــل المســتحيل إلبعــاد مريــم عــن ريـ ي
ف
رغمــا عنــه.
ســوى وضــع مطيــع ي� المشــهد مــرة أخــرى ولــو ً
ف
و� يــوم كان ريــ� ف� زيارتهمــا يالطــف الطفلـ ي ن
ـ� ويمازحهما ،ومريم
ي ي
ي
ف
تمامــا
تجلــس ي� الجهــة المقابلــة هادئــة راضيــة ،وقــد ذاب بك�ياؤهــا ً
ج�وزاليــم
ـ� الــذي انقشــع غــروره أمامهــا ً
أيضــا ،كان عــى ي
أم آــام ريـ ي
ش
الن أداء دور ال�يــر الــذي ســيضع الحواجــز والســدود بينهمــا،
فيعــود مطيــع ليأخــذ دوره مــن ريــ� ،ويعــاد تشــكيل أ
الدوار بالشــكل
الصحيــح ،فألقــت بقنبلــة قائلــة :ي«ألــم ي ـئ ن أ
الوان لمطيــع أن يــرى
ج�وزاليــم أحرقــت قلــب مريــم
طفليــه» .صمــت الجميــع ،فلــو أن ي
ـ� فقــد كان وقــع
لــكان أهــون عليهــا مــن نطــق اســم مطيــع ،أمــا ريـ ي
ج�وزاليــم كوقــع مطرقــة فــوق رأســه ،فقالــت مريــم وهــي
ســؤال ي
ـ�« :مــن يســأل
تضــم ســام نحــو صدرهــا ،وقــد تعلقــت أيفــن بريـ ي
ج�وزاليــم« :وهــل يعــرف مــكان ســكننا
عمــن يــا أمــي؟!» .فأكملــت ي
الجديــد ،ومــن يــدري فربمــا الرجــل راجــع نفســه وأحــس بخطئــه،
ـ� أراد تصحيــح أ
لكنــه حـ ي ن
المــور لــم يســتطع الوصــول إليــك ،عــى
أ
ـ�؟» .ثــم نظــرت
القــل نحــن نعــرف مــكان وجــوده ،أليــس كذلــك ريـ ي
وبنــرة بائســة
ج�وزاليــم
ريــ� تــدارك مشــاعره ب
ي
لريــ� ،فحــاول ي
ي
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حــاول أن يحورهــا« :نعــم ،كالمــك صحيــح ،مــن الظلــم أن يُحــرم
ـت�ي« :وأنــا أليــس مــن
أب مــن طفليــه» ،قالــت مريــم بشــكل هيسـ ي
ٌ
ج�وزاليــم متعمــدة النظــر ف� عيــىن
الظلــم مــا فعلــه ب ي�؟» .ردت ي
ي
ي
ين
وتحاولــ�
مريــم« :بــل الظلــم هــو مــا فعلتيــه أنــت بنفســك،
فعلــه مــع هذيــن الطفلـ ي ن
ـ�» .هربــت مريــم تجــاه حجرتهــا صامتــة،
ـ� ليغــادر
بعدمــا لجــم الذنــب لســانها وأبكمهــا ،أكذلــك اســتأذن ريـ ي
ج�وزاليــم :اليــام المقبلــة قــد ال نتواجــد
وقبــل رحيلــه قالــت لــه ي
نز
ـ� ،ربمــا نســافر للمنيــا» .قــال لهــا مبتسـ ًـما« :بالتوفيــق
بالمــرل يــا ريـ ي
ت
ـيد�» ،ثــم أغلــق البــاب.
سـ ي
ف
وج�وزاليــم ف ي� طريقهمــا للمنيا
ـال كانــت مريــم ي
ي� صبــاح اليــوم التـ ي
لمالقــاة مطيــع ،بــدون مقاومــة وافقــت مريــم ،هــل هــو اعـ تـراف بمــا
جنتــه عــى نفســها؟ أم بالفعــل شــفقة بأطفالهــا خو ًفــا أن يكــون ف ي�
حرمانهمــا مــن والدهمــا ظلــم لهمــا؟ أيًّــا كان الســبب لــم يكــن مطيــع
نز ف
ف
و� الطريــق لفــت نظــر مريــم شــخص
ي� حســبانها ،قبيــل المــرل ي
شــبيه بمطيــع قــذر المالبــس ،طويــل الشــعر وغـ يـر حليــق ال ـرأس،
يجلــس بجــوار حائــط أحــد المنــازل ،بيــده كمــا لــو كانــت زجاجــة
ج�وزاليــم لمــا رأتــه مشـ يـرة لهــذا الشــخص،
خمــر ،نبهــت مريــم ي
أ
ج�وزاليــم وللوهلــة الوىل مــا حــل بمطيــع ،وكان أوىل بهــم
أدركــت ي
الرجــوع ،لكــن كان يتبقــى عــى مريــم إخــاء يدهــا مــن ذنــب مطيــع.
وج�وزاليــم ن ز
المــرل كل واحــدة منهمــا تحمــل
دخلــت مريــم ي
ن
ً
طفــا ،قابلهمــا بطــرس بــا ســام أو تحيــة ،ثــى طــرف عباءتــه
آ
واضعــا ســاقًا فــوق أخــرى يتأفــف
الثمينــة بطرفهــا الخــر وجلــس
ً
ج�وزاليــم الحديــث« :نريــد التحــدث
النظــر نحوهمــا .فاســتهلت ي
لمطيــع .وبــدون أن يلتفــت إليهــا قــال «ســيطول انتظاركمــا ،أعتــذر
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مــارا مــن أمامهمــا
منكمــا
فأشــغال اليــوم ي
كثــرة» .تركهمــا بطــرس ًّ
ي
كطــاووس يختــال بهيئتــه ،مــا أن تركهمــا حـ تـى دخلــت نجــاة مرحبــة
بهمــا وتعتــذر لمــا بــدر مــن بطــرس ،فســألتها مريــم« :مــاذا حــدث
ـ� تأخذهمــا بـ ي ن
يــا ابنــة العــم؟» أطلــت نجــاة عــى الطفلـ ي ن
ـ� يديهــا
ف
الجابــة ،لكــن مريــم ألحــت ي� الســؤال ،وبــكل
تناغيهمــا متهربــة مــن إ
ـت يــا مريــم بعدهــا ولقرابــة شــهرين
أىس أجابــت نجــاة« :منــذ رحلـ ِ
أ
لــم نــر فيهمــا مطيــع ،ظننــا أن الحــوال بينكمــا تحســنت ،حـ تـى جــاء
اليــوم الــذي رجــع فيــه مطيــع البلــدة مرتديًــا زيًّــا غـ يـر زيــه ،كان معــه
شــخصان يشــبهانه ف ي� الهنــدام ،كان واضــح مــن هيئتهــم أنهــم غـ يـر
قرويـ ي ن
أيضــا ،حــاول بطــرس معرفــة رسه ،لكــن
ـ� وليســا مــن الصعيــد ً
ئ
ـرا فقــد ف ي�
مطيعــا كانــت نوايـ
ً
ـاه أعمــق مــن بــر بــا ق ـرار ،تغـ يـر كثـ ي ً
أ
ت
�ئز
القاهــرة تعلقــه بــالرض ،حــى نظرتــه تغـ يـرت ينظــر باشــم از لــكل
مــا حولــه ،رائحتــه تغـ يـرت وكــذا طبعــه ،يومــان وبعدهــا رحــل مــرة
أخــرى.
أ
اكتشــفنا فيمــا بعــد أنــه بــاع نصــف أمالكــه مــن الرض ،فجــن
جنــون بطــرس وأخــذ يــرخ كالنســاء ،يولــول ويلطــم فحاولــت
زوجتــه تهدأتــه ،فأزاحهــا بعنــف وكانــت ف ي� شــهرها الســابع فأســقطت
ين
ذكــرا ،الولــد الــذي تمنــاه بطــرس بعــد خمــس
الجنــ� الــذي كان ً
أ
فتيــات ،ولــوال حفــظ هللا لفقدناهــا هــي الخــرى ،بعدهــا لــم يــر
بطــرس أمــام عينيــه ســوى االنتقــام مــن مطيــع ،لكــن أيــن هــو
مطيــع؟ بعــد شــهر آخــر رجــع مطيــع ،عــرف بطــرس كيــف يســايره ف ي�
الحديــث ،علــم منــه أنــه تعــرض للنصــب مــن جانــب امـراة قاهريــة
لعــوب ،لــم يغفــر بطــرس ولــم ي�ت اجــع عــن خطــة انتقامــه ،وضــع
أمــام مطيــع الخمــور بأنواعهــا فأدمنــه الخمــر ومــن ثــم الحشــيش
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والمخــدرات ،ف
و� لحظــة مــن لحظــات ســكره وغيــاب عقلــه جعلــه
ي
يبصــم عــى بيــع بقيــة أمالكــه ،مـ أ
ـ� حجرتــه بالخمــور والمخــدرات
غـ يـر مكـ تـرث بــه ،أصبــح مطيــع كالمخبــول ال يـ تـرك زجاجــة الخمــر مــن
�ض
يــده ،خذيــه يــا مريــم وأنقذيــه ،عالجيــه فلــو ِ
تركتــه لبطــرس ســيق ي
حتمــا».
عليــه ً
أثنــاء حديثهــم دخــل مطيــع ،وكان هــو نفســه هــذا الضــال الــذي
رأوه عــى قارعــة الطريــق ،حـ تـى إنــه مــن كـ ثـرة ســكره وغيــاب عقلــه
ج�وزاليــم تســألها ،بــل
لــم يتعــرف عليهمــا ،نظــرت مريــم نحــو ي
ج�وزاليــم بصــوت عــال واضــح« :وقــد
ســؤال مــا تفعــل أجابتهــا ي
�ت
أبـر ِأت ذمتــك أمــام هللا مــن ذنــب مطيــع ،إن ت كيــه أو تأخذيــه هــو
ق ـرارك» .لــم يكــن قلــب مريــم رغــم مــا تعــرض لــه مــن القســوة
قــاس ،فلــم تكــن مريــم ام ـرأة بــا مشــاعر رغــم مــا يظهــر عليهــا
مــن صلــف وجمــود ،أخذتهــا الشــفقة بمطيــع ،وقــررت أن تأخــذه
معهــا لعالجــه ،أمــا مطيــع فحـ ي ن
أخ�تــه بأنهــا ذاهبــة بــه للمدينــة
ـ� ب
ـرا وتهلــل وجهــه وأخــذ يلــف ويــدور ويقــول« :ايــه ايــه ايــه
فــرح كثـ ي ً
أ
ســرقص �ف
سأســافر للمدينــة ايــه ايــه سأســافر للمــرح ،والضــواء ت
ي
ن
ـى» .ســحبت المدينــة عقــل مطيــع بمرحهــا وســلبت قلبــه بفتنتهــا
عيـ ي
وأخــذت مالــه بغوايتهــا.
ف
ج�وزاليــم مــن فكــر ســوى حــال ابنتهــا مريــم،
لــم يعــد ي� بــال ي
لــم يكــن هنــاك متســع حـ تـى للتفكـ يـر ف ي� إســماعيل وجيكــوب ،كانــت
همــوم مريــم تشــغل المســاحة الكليــة مــن عقلهــا ،وازداد حمــل
اليــام همــا تلــو آ
مريــم تحملهــا أ
الخــر ،وهــا هــو مطيــع فــوق كاهلهــا
ًّ
ِّ
ج�وزاليــم الذهــاب بــه عــى الفــور إىل المشــفى وقــد
ً
أيضــا ,عرضــت ي
فعلــت ،هنــاك وأول مــا دخــل أحــس مطيــع بمــا هــو فيــه خاصــة
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أنهــم أخــذوا مــن يــده زجاجــة الخمــر ،فأخــذ يثــور ويهيــج ،وكان
أمــام مريــم حالــه كحــال الثــور حـ ي ن
ـ� رأتــه أول مــرة يطــارده فيهــا،
التــف حولــه أ
الطبــاء وقامــوا بتقييــده وحاولــت مريــم تهدأتــه ،مــن
بعيــد كان المشــهد ينقصــه تريــزا ت
حــى يســتعيد مطيــع هــدوءه
ج�وزاليــم حـ ي ن
ـ� اضطــرت لتكتيــف مريــم ف ي� حملهــا،
واتزانــه ،تذكــرت ي
ج�وزاليــم لنفســها وهــي
الفــارق الوحيــد أنهــا كانــت بدونــه ،فقالــت ي
ش
ـى
تمســح عـ بـرة �دت مــن عينهــا« :آه يــا مريــم ،تـراه ذنــب مــن؟ ذنـ ب ي
ين
تحملــ�؟» .أيقنــت مريــم لحظتهــا مــا فعلــت
أم ذنــب نفســك
ـ� وتري ـزا ،وقبــل أن يــذرف إحســاس الذنــب
بنفســها وبمطيــع وبريـ ي
جميعــا،
دموعهــا ،رفعــت رأســها مكابــرة قائلــة لنفســها« :إنــه قدرنــا
ً
وليــس ذنــب أحــد».
بعــد أسـ ي ن
ـرا عمــا كان،
ـبوع� كانــت حالــة مطيـأـع قــد تحســنت أكثـ ي ً
تســلمته مريــم مــن المشــفى لكــن ليــن سـ تـرجع بــه ،لخيــه الظالــم،
أم لحياتهــا؟ روحهــا الطيبــة تأمرهــا بأخــذه ونفســها تطالبهــا ب�ت كــه،
حائــرة بـ ي ن
ـ� الــروح والنفــس تقــف عــى حائــل أحــد مــن حــد الســيف،
وعليهــا االختيــار ،قالــت موظفــة االســتقبال ف ي� المشــفى« :العنــوان
ت
ســيد� ،نريــد عنــوان مطيــع» ،أجابتهــا مريــم بــأن تكتــب مــر
ي
القديمــة ،أخــذت قرارهــا لــن ترجــع بــه لبطــرس ثانيــة.
ظــل مطيــع قرابــة أســبوع هــادئ الطبــع يالطــف أ
الطفــال تــارة،
ويجلــس أمــام التلفــاز تــارة أخــرى ،وربمــا يســاعد ف� أعمــال المـ ن ز
ـرل،
ي
ن
ز
ريــ� منــذ آخــر مــرة كان فيهــا بالمــرل ،هــي ال
لــم تنــس مريــم ي
تريــد مــن الحيــاة ســوى وجــوده بجانبهــا ،مــا زالــت مريــم متيمــة بــه،
فقــد كان ريــ� قــد تحــول ف� حياتهــا مــن الحبيــب الم ـراوغ إىل أ
الب
ي
ي
المســئول ،أخــذ ارتباطهــا بــه شـ ً
ـكل آخــر ،جعــل صلتهــا به أقــوى ،قد
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الحبــة لكــن كيــف أ
ينفصــل أ
للبــوة أن تفصــل البـ شـر عــن بعضهــم،
قــررت الذهــاب للســؤال عنــه ف� ن ز
م�لــه القديــم ،طــوال الطريــق وهي
ي
تحــاول اللحــاق بالكلمــات الهاربــة منهــا مــاذا ســتقول لــه؟ نل�جــع
لكــن نل�جــع إىل مــاذا؟ فلتعــد ،لكــن فليعــد بــأي صفــة؟ تعتــذر ،عــن
أي ش�ء تعتــذر؟ تــرر موقفهــا ،ولمــا الت�يــر مــن أ
الصــل؟ لتذهــب
ب
ب
ي
ن
ز
وليكــن مــا يكــن ولتقــل مــا تقــل ،وقفــت عــى أعتــاب المــرل كأول
مــرة خائفــة ،يرتعــش بداخلهــا الفضــول تجــاه هــذا المجهــول الــذي
ـ� ،يســحبها قلبهــا نحــو عالمــه ليضعهــا كورقــة خريــف
يدعــى ريـ ي
أمــام عتبــة حياتــه ،تنتظــر التقاطــه لهــا لتخ ـرض فــوق راحــة يــده
وتــدب ف ي� عروقهــا الحيــاة.
ـ� بــل كان جــان عامــل البــار ،وبــدون
فتــح لهــا البــاب ،لــم يكــن ريـ ي
�ت
ـ� ،فقــال لهــا
ســام أو إعطائــه فرصــة لل حيــب بــه ســألته عــن ريـ ي
يشــر لهــا بالدخــول« :مريــم  ...مــرت ســنوات منــذ آخــر
وهــو ي
ن
ـ�» .قالــت
ـت ً
مــرة رأيتــك فيهــا ،وكنـ ِ
ـألين� يومهــا عــن ريـ ي
أيضــا تسـ ي
مريــم وهــي تدخــل بخفــة ،يطــرق قلبهــا تــكاد تســمع دقاتــه عــى
«� المــرة أ
ف
الوىل كنــت أبحــث عنــه وهــو أمامــي ،أمــا
بعــد أمتــار :ي
ـ� ،جــان؟».
اليــوم فأنــا أبحــث عنــه بعــد الغيــاب بالفعــل ،أيــن ريـ ي
ســألته بيــأس أخفــى خلفــه ظنونًــا وهواجــس ،إنهــا كمــا تخلــت عنــه
لــن تلقــاه ،فقالــت وهــي تحــدث نفســها« :يعطيــك هللا القلــب
المناســب ،ومــن ثــم تضيعيــه ،فيظــل حولــك يحــوم غـ يـر قــادر عــى
لحاقــك أو المســاك بــك ،هــذا ذنبــك وهــذا عقابــك ،وكان آ
الوان
إ
قــد حــان لتعاقــب مريــم بذنبهــا» .أجابهــا جــان بنظــرة يملؤهــا
الحــزن« :لــن تجديــه يــا مريــم ،أنــت ضيعتــه وقــد التقــى بنفســه
بعيــدا عنــك ،ال ن
يخــر ن ي� بهــا
تظــى ن يأ� ال أعــرف قصتكمــا وإن لــم ب
ً
ي
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أحــد ،عامــل البــار هــو المنتبــه الوحيــد المراقــب ف ي� المــكان ،هــذا
عاشــق ،وهــذا م ـراوغ ،هــذا محطــم وهــذا خائــن ،وأنــا لــم أجــد
حبيبـ ي ن
وتمنعــا
ـ� أكـ ثـر صد ًقــا وكذبًــا ،أكـ ثـر ابتعــا ًدا وقربًــا أكـ ثـر شــوقًا
ً
منكمــا أنــت وريــ� ،ريــ� يــا مريــم قــرر الف ـرار منــك أ
للبــد ،نعــم
ي
ي
طالبــا
لــم يكــن ســوى الفــرار مــن ذنــب الحــب المتجــدد ،ذهــب ً
ـاك ،تطــوع بنفســه لديــر لــم يذكــر
الغف ـران والخــاص لعلــه ينسـ ِ
�ت ن
ـ� العاشــق الراهــب الهــارب
أمامــي اســمه وطلــب ال أهـ بـ� بــه» .ريـ ي
مــن أســوار حــب مريــم لســوار الديــر ال يختلــف عــن بولــس الراهــب
أ
ج�وزاليــم ،كالهمــا
العاشــق الهــارب مــن أســوار الديــر لســوار حــب ي
راهــب وكالهمــا عاشــق اســتطاع واحــد الفــات ،آ
والخــر قــدم رقبتــه
إ
قربانًــا.
حيــا بداخــل قلبهــا ،ورحلــت بــا رجعــة مــن
ـ� ًّ
دفنــت مريــم ريـ ي
ف
نز
ـ� مــرة أخــرى واضعــة حبــة أخــرى ي� عقــد الف ـراق الــذي
مــرل ريـ ي
الــرخ ي ن
أحــاط رقبتهــا بعــد رحيــل والدهــا بولــس ،زاد ش
بــ� مريــم
ـ� ش� ًخــا َّنبــأ بتصــدع وانهيــار قريــب ،لــم
ي
وج�وزاليــم برحيــل ريـ ي
ف
ن
ز
يكــن لمطيــع عمــل ،ولــم يكــن يشــارك ي� أعبــاء المــرل ونفقاتــه
ش
ـ�ء ،قالــت لــه مريــم بعــد أن طفــح كيلهــا« :ألــم يحــن الوقــت
بـ ي
ـ� ومعــاش
لتـ ي
ـول نفقــات أبنائــك ،المعــاش مــع مــا آخــذه مــن عمـ ي
أمــي مــا عــادوا يكفــون مســتلزمات البيــت ،ثــم إن عــاج ســام ليــس
بالهـ ي ن
ـ�؟» .بصــوت وهــن ال يــكاد يكــون مســمو ًعا قــال مطيــع« :غـ ًـدا
ســأبحث عــن عمــل».
ن
ن
ن
ـد�
ـى والبـ ي
كان ســام يعـ ي
ـا� مــن عــدة أمـراض كالربــو والتأخــر الذهـ ي
غـ يـر أن مناعتــه أضعفتهــا كـ ثـرة العالجــات ،أمــا أيفــن فكانــت خطواتها
تســبق خطواتــه ف ي� كل مراحــل النمــو ،مــن يراهمــا ال يصــدق أنهمــا
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ش
ـ� ،ومــن علمتــه تهجــي
تــوأم ،أيفــن مــن أخــذت بيــده تعلمــه المـ ي
الحــروف ،هــي مــن كانــت بيدهــا تطعمــه وتحنو عليــه إن أصابــه أذى،
ج�وزاليــم ف ي�
تعلــق بهــا ســام أكـ ثـر مــن تعلقــه بأمــه وأبيــه وجدتهمــا ي
حـ ي ن
بج�وزاليــم.
ـ� كانــت أيفــن أشــد ارتبا ًطــا ي
ذهــب مطيــع بالفعــل يبحــث عــن عمــل كمــا وعــد مريــم غــاب
واضعــا إياهــا
بالســاعات ثــم تأ� آخــر النهــار يحمــل زجاجــة خمــر
ً
ين
بــ� ذراعيــه بحــرص ،جلــس عــى المنضــددة ووضــع الــكأس
ج�وزاليــم بنظــرة حــادة بــدون أن تنطــق
والزجاجــة أمامــه ،قابلتــه ي
بكلمــة واحــدة ،ثــم انكبــت عــى ماكينــة الخياطــة ،أقبلــت مريــم
مــن المطبــخ حـ ي ن
ـ� ســمعت صــوت فتــح البــاب وإغالقــه ،وأمــام مــا
رأتــه مــن مطيــع وقفــت مصدومــة لدقيقــة صامتــة بعدهــا جلســت
ـرس المجــاور لــه ،فقالــت مريــم ف ي� هــدوء« :إن لــم تجــد
عــى الكـ ي
ت
ـأ� بزجاجــة الخمــر تلــك؟!» .وبنفــس الهــدوء
عمـ ًـا فكيــف لــك أن تــ ي
ف
أجابهــا مطيــع« :نعــم عملــت» .لــم تــزد مريــم ي� درجــة صوتهــا بــل
ن
ـى مــا تبقــى ممــا حصلــت» .نظــر لهــا مطيــع
زادتهــا هدوئــا« :إذا أعطـ ي
باقتضــاب متحدثًــا بضجــر« :أي نقــود تبحثـ ي ن
ـ� عنهــا ،بالــكاد اشـ تـريت
ن
ـى عملــت كرئيــس الــوزارة مثــا يــا امـرأه،
بهــا زجاجــة الخمــر ،أتظنينـ ي
صحيــح إنــك غبيــة وجاهلــة ،مــررت عــى أماكــن كثـ يـرة إمــا يريــدون
كاتبــا أو محاسـ ًـبا أو صاحــب حرفــة ،وأنــا يــا حمقــاء كمــا تعرفـ ي ن
ـ� أمـ ٌّـي
ً
ال أعــرف الكتابــة أو القـرأة ،وال أجيــد أي حرفــة ،تاجــر واحــد وجــدت
عنــده مهنــة يملــك عربــة يجرهــا حمــار فزادهــم اثنـ ي ن
ـ� ،أمــا الثانيــة
ن
ـتعوض� بـ ً
ـدل منــه لقــاء أجــرة يوميــة،
فقــد كان ينقصهــا الحمــار فاسـ
ي
تــرى بعقلــك هــذا إن وجــد مــاذا ســتكون أجــرة الحمــار يــا بلهــاء؟!».
ـاخرا ،والحقيقــة أنــه كان يســخر مــن مريــم ال
ثــم ضحــك كثـ ي ً
ـرا سـ ً
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ف
و� عوزهــا للمــال ،وقفــت مريــم وكنمــرة
مــن نفســه متشـ ً
ـفيا فيهــا ي
غاضبــة زأرت ف ي� وجهــه« :إن كنــت تعلــم أنــك بــدون أرضــك حمــار،
إذن لمــا فرطــت فيهــا؟» .وقــف مطيــع بمحاذاتهــا وقــال لهــا بصــوت
افعــا حاجبيــه جاحظــة عينــاه،
منخفــض ينعكــس الحقــد مــن خلفــه ر ً
ن
«ك ال تهنئـ يـ� بقــرش منهــا،
وقــد اتســعت حدقتيهمــا غـ ًّـا وحقـ ًـدا :ي
ن
ـى
بدونــك لمــا تجرعــت قطــرة خمــر ،ولكانــت عــى يميـ ي
ـى حــب قلـ ب ي
ض
أر� ،لكنــك محتالــة نصبــت مصيــدة طمعــك
تري ـزا ،ومــن يســاري ي
ـاك تريديــن
ـى للجحيــم أم عسـ ِ
حــول ب يأ� ،اغـ ب ي
ـر� عــن وجهــي أو لتذهـ ب ي
تشــويه وجهــك القبيــح هــذا» .تركتــه مريــم وهــي خائفــة حاملــة
طفليهــا تختـ ب ئ
ـى بداخــل أحضانهمــا الصغـ يـرة.
بعــد ســت ســنوات مــن هزيمــة مريــم النكــراء أمــام أطماعهــا
وال ـت خرجــت منهــا خاويــة اليديــن إال مــن طفلـ ي ن
ـ� أحدهمــا عليــل،
ي
وعــبء اســمه زوج فــوق كاهلهــا ،بــدأت تســتعيد قواهــا نحــو
الحيــاة الجديــدة ،صحيــح أن الحيــاة قاســية ليــس بعــض ش
الــ�ء
ي
ـرا ،لكــن مريــم مــا استســلمت ،اســتطاعت عمــل مشــغل
ولكــن كثـ ي ً
صغـ يـر للخياطــة وأعمــال التطريــز ،كانــت تـ شـرف فيــه عــى فتاتـ ي ن
ـ�
تعمــان تحــت يدهــا وعــرف اســمها ف� الحــي أ
والحيــاء المجــاورة
ي
حـ تـى وصــل صيتهــا لبعــض أ
الحيــاء الراقيــة ،انشــغلت مريــم عــن
ج�وزاليــم اســتطاعت حــل محلهــا بب�اعــة،
ـرا ،لكــن ي
ي
الصغ�يــن كثـ ي ً
ج�وزاليــم
ج�وزاليــم ماكينــة الخياطــة وتفرغــت لهمــا ،وكــون ي
تركــت ي
بالســام كثـ يـرا مــن بـ ي ن
ـ� يديهــا حـ تـى إنهــا كانت
مســلمة شت�بــت أيفــن إ
ً
تصــ� معهــا ،وحفظــت بعــض الســور آ
واليــات لــم يضايــق هــذا
أ ي
ف
ت
ج�وزاليــم بأنهــا ال
المــر مريــم حــى أنــه ي� يــوم صارحــت مريــم ي
تجــد غضاضــة إن أســلم أحــد أبنائهــا ،ســت�ت ك لهــم حريــة االختيــار،
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كمــا تركــت لهــا هــي حريــة االختيــار ،كانــت أيفــن صغـ يـرة عــى معرفــة
معـ نـى العقيــدة ،ربمــا لــم يخــرج مــا تقــوم بــه عــن مجــرد تقليــد
لج�وزاليــم ،لكــن مــا حــدث مــن انهيــار تــام ف� عالقــة أ
الم بالجــدة
ي
ي
باعــد بينهــا وبـ ي ن
أيضــا ربمــا لــو أن الفرصــة أتيحــت لهــا
الســام ً
ـ� إ
ف
ج�وزاليــم مــن يــدري أي مســتقبل كانــت ســتختار.
للبقــاء ي� كنــف ي
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-13ج�وزاليــم ابنهــا جيكــوب ،صحيــح
عامــا منــذ أن تركــت ي
ســتة عـ شـر ً
أنهــا لــم تنطــق اســمه ولــو مــرة واحــدة أمــام مريــم إال أن نســيان
ج�وزاليــم لــه بالفعــل كان شــي ًئا غـ يـر منطقــي ،كانــت مريــم أكـ ثـر
ي
ج�وزاليــم ،وكانــت تعلــم أنهــا لــم ولــن تنــس
النــاس معرفــة بقلــب ي
جيكــوب ،مــن النــاس الذيــن لــم يقتنعــوا بانتصــار  73واعتبــار كامــب
ج�وزاليــم ،أمــا
ـاس كانــت ي
ديفيــد هزيمــة أخــرى ولكــن بشــكل دبلومـ ي
ش
ج�وزاليــم ســعيدة مســتب�ة بمــا حقــق
مريــم فكانــت عــى عكــس ي
ج�وزاليــم
بمــا أنهــا كانــت تميــل للســام اكـ ثـر مــن المقاومــة ،كانــت ي
نارصيــة مائــة بالمائــة ،وكانــت تعتقــد أن لــو القــدر أمهــل عبــد
النــارص الوقــت حـ تـى العبــور لــكان نســف إرسائيــل بأكملهــا ،ف ي� مقابــل
أن مريــم وجــدت ف ي� عبــد النــارص أســباب الهزيمــة ومســبباتها ،كل
منهمــا كان لــه ميولــه السياســية أيًّــا كان لــم يكــن هــذا مــن أســباب
الشــقاق بينهمــا.
ف� يــوم كان كبقيــة أ
اليــام لــو لــم يحــدث فيــه مــا لــم يكــن
ي
ف
متوقعــا ،كانــت مريــم ي� المشــغل وأيفــن كانــت جالســة تعلــم أخاهــا
ً
أ
ف
و� هــذا اليــوم دق جــرس البــاب ،حســبتها أيفــن
ســام عــد الرقــام ي
صغــر
والدتهــا فجــرت برسعــة لفتــح البــاب لتجــد أمامهــا شــاب
ي
ت
يقــف قبالتهــا ،طويــل القامــة لونــه أبيــض شــاحب شــحوب المــو�،
أصفــر الشــعر وخفيــف الحاجبـ ي ن
ـ� ،كان وجــه يأخــذ شـ ً
طوليــا ليس
ـكل ًّ
بالعريــض أو المســتدير ،مالبســه كانــت مأنقــة جـ ًّـدا تفــوح منــه رائحة
ج�وزاليــم هنــا؟ قالــت
مــا أذكاهــا ،قــال لهــا بـ بـرود« :هــل الســيدة ي
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الصغـ يـرة لــه« :نعــم» .وبــدون أن يعطــي أيفــن فرصــة إلخبارهــا أو
تــأذن لــه بالدخــول أزاحهــا مــن أمامــه ودخــل كأنمــا هــو صاحــب
ج�وزاليــم كانــت
ـ� البــاب» .ي
الــدار ،التفــت إىل أيفــن وقــال« :اقفـ ي
تعــد الغــذاء ف� المطبــخ ت
أتيــت يــا
وأ� صوتهــا مــن هنــاك« :هــل ِ
ي
ت
لج�وزاليــم:
مريــم؟» .تحــرك الغريــب تجــاه الصــوت حــى وصــل ي
أ ن
ت
ج�وزاليــم،
وا� مــن يــد ي
«بــل جيكــوب مــن أ� يــا أمــي» .انفلتــت ال ي
وكادت تســقط ،اتجــه نحوهــا جيكــوب لكنهــا رسعــان مــا اســتندت
عــى رخامــة المطبــخ قبــل أن يصــل إليهــا ويســاعدها.
ـرس واضعــة
خرجــت ي
ج�وزاليــم للصالــة وجلســت عنــد أقــرب كـ ي
ت
يدهــا فــوق وجههــا ،وقالــت« :مــا الــذي أ� بــك يــا جيكــوب؟».
ـت تاركــة
وبنفــس الـ بـرود قــال لهــا« :حقــي فيــك يــا أمــي ،بعدمــا رحلـ ِ
رضيعــا بحــث عنــك والــدي بنيامـ ي ن
ـت تذكرينــه،
إيــاي طفـ ًـا
ً
ـ� إن كنـ ِ
ف
ـت
ـك كالمجنــون ي� كل شـ بـر ولــم يجــدك ،تأكــد أنــك تركـ ِ
بحــث عنـ ِ
أ
إرسائيــل وفلسـ ي ن
ـط� ،لكــن إىل أيــن؟ مــر أم ســوريا أم الردن ،أي
ـأت لهــا ،انخــرط ب يأ� ف ي� العمــل وارتقــى ف ي� مراتــب الجيــش،
البــاد لجـ ِ
الكثــر ،حــاول
عوضــا عنــك مــن المربيــات والمرضعــات
جلــب يل ً
ي
ـت ًّأمــا
تعوي ـض ي بــكل الســبل عــن جحــودك ونكرانــك ،بقــدر مــا كنـ ِ
ـتقبل وكــرس حياتــه للعمــل
ســيئة كان أبًــا جيـ ًـدا ،تفــرغ إلعــداد مسـ ي
حــى عــام  1967حــىت
مــن أجــ� ،ازداد نفــوذه وتضاعفــت ثروتــه ،ت
ي
وصلــت قــوة ب يأ� منتهاهــا بمســاعدة جــدي ف ي� أمريــكا ،حـ تـى أصبحــت
ـ� جيكــوب أكـ بـر ش�كــة مقــاوالت ما بـ ي ن
ش�كــة بنيامـ ي ن
ـ� أمريــكا وإرسائيل،
وتعم�هــا بجانــب منصبــه
ش�كــة قــادرة عــى توســيع حــدود إرسائيــل
ي
ف ي� الجيــش ،بعــد حــرب  67أتــت الفرصــة ألب ي� للبحــث عنــك ،كانــت
أ
المــور ف ي� قبضتنــا ،عــرف ب يأ� أنــك ف ي� مــر كمــا توصــل لعنوانــك،
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ـادرا
حياتــك وحيــاة مريــم كانــت بداخــل ملــف ســلم ليــده ،كان ب يأ� قـ ً
ـت فيــه ومــا
ـادرا عــى تعذيبــك ،لكنــه وجــد مــا كنـ ِ
عــى قتلــك ،قـ ً
ذل أمــر مــن القتــل والتعذيــب ،فـ تـركك تتجرعـ يـ�ن
كنـ ِ
ـت تعيشــيه وجــد ًّ َّ
ف
مــن نــزف دمائــك قطــرة قطــرة ،عــام  73شــارك ب يأ� ي� الحــرب ومــات،
انتظــرت الفرصــة بعدهــا لدخــول مــر ولقائــك وجائت الفرصــه آ
الن
بعــد اتفاقيــة الســام ،لــم أكــن ألدخلهــا بعــد الحــرب أو قبلهــا ســواء
حــرب  67أو  ،73الســام كان الــكارت أ
الخـرض لمــروري لمــر بنفــس
ج�وزاليم اســتوطنت
جــواز ســفري إ
ـ� ،بالمناســبه أرستــك يــا ي
الرسائيـ ي
ممتلكاتهــا الســابقة بســتان قـ بـر المســيح ،والطاحونــة وصهريــج الماء،
الر ضا� حــول كنيســة القيامــة والمســجد أ
كل أ
القــى اســتوطناها،
ي
تركنــا لكــم مــر وأبقينــا عــى مــا هــو أثمــن وأقيــم ،عــودي معــي يــا
أ
ج�وزاليــم اليهوديــه ابنــة أورشــا اليهوديــة
أمــي ،عــودي لصولــك ،ي
ابنــة القــدس اليهوديــة».
ف� هــذه أ
الثنــاء دخلــت مريــم ،لــم تــدر بنفســها وهــي تخــرج مــن
ي
حقيبتهــا المقــص لتهــوي بــه عــى جيكــوب ،لكــن قلــب أ
الم حــرك
ج�وزاليــم وجعلهــا تمســك بمريــم تثنيهــا عــن قتــل أخيهــا فغــرز
ي
ف
ف
ت
المقــص ي� كتــف مريــم الــ ي انتابتهــا التشــنجات تــرخ ي� وجــه
وتبــك
غــر مفهومــة كلماتهــا ،كانــت تــرخ
ج�وزاليــم
بهيســت�ية ي
ي
ي
ِ
ف
ف
و� نفــس الوقــت كان جرحهــا
وتشــوح بيديهــا وتشــد ي� شــعرها ي
ن
ز
يـ ن ز
ج�وزاليــم قــادرة عــى إمســاكها ،مطيــع كان بالمــرل
ـرف ،لــم تكــن ي
اســتيقظ عــى صــوت رصاخ مريــم لكنــه ظــل واق ًفــا مــن بعيــد يراقبها
كمــا فعــل جيكــوب ،كان االثنــان يحمــان نفــس نظــرات التشــفي
فيهــا ،مســكينة مريــم ،ظلــت هكــذا حـ تـى أغمــي عليهــا.
ف
ج�وزاليــم يدهــا
فتحــت مريــم عينيهــا ي� المستشــفى ،وضعــت ي
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فــوق جبينهــا فأزاحتهــا مريــم موليــة وجههــا تقطــر مــن عينيهــا دمــوع
الذكريــات أ
الليمــة ،دخــل الطبيــب يســألها عــن حالهــا فقالــت مريــم
ف ي� يــأس بائــس مــن الحيــاة بأكملهــا« :روحــي تحتــاج ألجــازة مــن هــذا
العالــم» .طلــب الطبيــب مــن الجميــع الخــروج ،كان مطيــع واق ًفــا
ف
كــرس بجانــب
ج�وزاليــم عــى
مــع جيكــوب ي� الطرقــة ،جلســت ي
ي
حجــرة مريــم ،اتجــه نحوهــا جيكــوب مود ًعــا إياهــا ،مــرر يــده ليســلم
أ
ف
و� منتصــف طريقهــا نحــو
عليهــا فمــدت يدهــا هــي الخــرى ،لكــن ي
ج�وزاليــم ،كأنمــا شــلت فســحبها جيكــوب تجاهــه
يــده توقفــت يــد ب
ن
ـتجدين�
رغمــا عنــك سـ
وســلم عليهــا عنــوة« ،ســنلتقي ثانيــة ،ولــو ً
ي
أمامــك يــا أمــي» .ثــم نظــر نحــو أيفــن وداعــب وجنتيهــا بقرصــة
خفيفــة ،لكــن الصغـ يـرة كانــت مغتاظــة منــه حانقــة ،فمســكت يــده
ج�وزاليــم ،وإن
وعضتهــا ،قــال جيكــوب« :حفيدتــك تشــبهك يــا ي
غــر مســالمة ،متمــردة هــي مثــل أمهــا» .ثــم أدار
كانــت هيئتهــا ي
وجهــه عنهمــا ،اتجــه جيكــوب نحــو مطيــع ،مــال نحــوه هامســا �ف
ً ي
أذنــه وهــو يخــرج بعــض الورقــات الماليــة وضعهــا ف ي� يــده تراقبهمــا
أيفــن مــن بعيــد.
بدنيــا
مــر يومــان ورجعــت مريــم للبيــت ،لــم تكــن بحــال جيــدة ال ًّ
وال نفسـ ًّـيا ،فنظمــت كلمــات رسيعــة متالحقــة ألمهــا :أمــي ،دخــول
ن
جيكــوب ن ز
تفاريقيــى ،أو
المــرل هــو بدايــة فراقنــا ،اختــاري إمــا أن
ي
ئ
ـا� وأفارقــك» .رصــت مريــم كلماتهــا برسعــة ودخلــت
آخــذ أنــا أبنـ ي
حجرتهــا ،ظلــت أيفــن مــع جدتهــا الـت ي أخذتهــا مــن يدهــا وأجلســتها
أمامهــا حكــت لهــا قصتهــا ،فبــدأت الحديــث منــذ والدة أورشــا
ت
وحــى هــذه اللحظــة مدونــة قصتهــا ف ي� ذاكــرة أيفــن مــا نســيتها
يومــا ،تســمعها لنفســها مــن حـ ي ن
ـ� آلخــر ،ثــم همســت لهــا برسهــا
ً
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الــذي لســنوات ظــل مريــم وجيكــوب يفــكان طالســمه ،ثــم أخــذت
الصنــدوق المصــدف ورحلــت.
ف
ج�وزاليــم لكنهــا لــم تجدهــا،
ي� الصبــاح ذهبــت مريــم تستســمح ي
وقبــل أن تخــرج مــن حجرتهــا طلبــت منهــا أيفــن أن ال تنهــك نفســها
ف ي� البحــث ،فهــي لــن تجدهــا إال لــو  ...أمســكتها مريــم مــن كتفهــا
قــول يل» .قالــت
وقالــت« :إال مــاذا يــا أيفــن ،تكلمــي ،إال مــاذا
ي
لهــا مريــم م�ت جيــة ،لكــن أيفــن كانــت عــى عهــد جدتهــا مطيعــة
صامــدة وقالــت لهــا« :اجمعــي جيكــوب وإســماعيل ،وســأقول لــك
ج�وزاليــم» .أمســكتها مريــم مهــددة ،وقالــت لهــا مكـ شـرة عــن
أيــن ي
ف
ن
ـى أيــن
أنيابهــا ي� مشــهد أخــاف الصغـ يـرة« :ســأقتلك إن لــم ب
تخ�يـ ي
ف
ن
�ت
ـر� أبـ ًـدا مــكان
ـى فلــن تعـ ي
جدتــك» .لكنهــا لــم ت اجــع« :إن قتلتيـ ي
ت
ـت لــن أقــول لــك ،اجمعــي جيكــوب وإســماعيل
ـد� ،ومهمــا فعلـ ِ
أجـ ي
خــرك عــن مكانهــا» .تركتهــا مريــم دافعــة إياهــا بعنــف وتركــت
ل ب
المـ ن ز
ج�وزاليــم ،يومهــا تولــت أيفــن خدمــة أخاهــا
ـرل لتبحــث عــن ي
أطعمتــه واهتمــت بــه ،كان هــذا أول يــوم تســلمها فيــه الظــروف
مســئولية أ
الخ الضعيــف ،ي ن
حــ� تأخــرت مريــم قصــت أيفــن عــى
قصصــا كانــت تحكيهــا لهمــا جدتهمــا ت
حــى نــام ،بعدهــا
ســام
ً
ت
جــدا لــم
خرجــت أيفــن للصالــة تنتظــر مريــم الــ ي أتــت متأخــرة ًّ
لصغ�تهــا ودخلــت حجرتهــا.
تلتفــت مريــم
ي
ـهر مــر
كـ بـرت الطفلــة بداخــل أيفــن يومهــا شــاخت قبــل أوانهــا ،شـ ٌ
ج�وزاليــم ،لتعــود ليـ ًـا
عــى هــذا الحــال تخــرج مريــم للبحــث عــن ي
وتدخــل حجرتهــا غـ يـر عابئــة بأيفــن وســام ،كانــت أيفــن تعــد الطعام
وترتــب المـ ن ز
ـرل وتغســل المالبــس كأم صغـ يـرة ،أمــا مطيــع منــذ أن
وضــع جيكــوب ف ي� يــده المــال لــم يعــد ثانيــة ،أهملــت مريــم عملهــا
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حـ تـى تركتهــا الفتاتــان وعمـ َـا لحســابهما ،اســتطاعا وبســبب انشــغال
ج�وزاليــم أخــذ زبائــن مريــم ،شــح المــال ف ي�
مريــم بالبحــث عــن ي
ج�وزاليــم منــذ رحيلهــا انقطــع.
اليــد خاصــة أن معــاش ي
كانــت أيفــن تذهب للكنيســة مــن كل أحد تقــف ف ي� طابــور الصدقات
بالضافــة لجلبهــا حبــوب
طعامــا ،إ
أحيانــا تأخــذ نقــو ًدا ،وأحيانًــا أخــرى ً
الــذرة لتصنــع منهــا الفشــار كمــا كانــت تفعلــه جدتهــا لهمــا ،وتبيعــه،
بالــكاد كانــت مريــم تؤمــن مصاريــف عالجهــا وعــاج ســام ،وكانــت
ق
بالبــا� بقروشــها القليلــة ومــا تأخــذه يــوم
الصغــرة تتكفــل
أيفــن
ي
ي
أ
الحــد أو تجــود بــه الجــارات ،كانــت الطفلــة دائمــة التطلــع لــكل
مــا هــو ثمـ ي ن
ـ� رغــم مــا كانــت تعيــش فيــه مــن فقــر مدقــع تبهرهــا
مجوه ـرات الســيدات ال�ث يــات ومالبــس أطفالهــن ،تمــر مــن أمــام
أ
ن
تمــى نفســها لعلهــا ف ي�
المتاجــر المرصوصــة عــى
أرففهــا اللعــاب ي
ف
و� يــوم كانــت ذاهبــة للكنيســة وبيدهــا
المســتقبل تظفــر بواحــدة ،ي
وردة تفــرد أوراقهــا مــال أم طعــام ،أي الصدقــات ســتأخذ ،مــرت
بجانبهــا طفلــة ترتــدي فســتانا زهريــا كفســتان أ
المـ يـرات ،كان جميـ ًـا
ً
ًّ
جـ ًّـدا ،وددت لــو كان معهــا مثلــه ،أثنــاء الصــاة دعــت أيفــن بداخــل
نفســها« :يــا هللا اجعــل والــدة تلــك الفتــاة تتـ بـرع بفســتان ابنتهــا ف ي�
العيــد القــادم للكنيســة ويكــون مــن
ـى» ،بالفعــل وقبيــل العيــد
نصيـ ب ي
ف
حـ ي ن
ـ� كانــت ذاهبــة مــع ســام لتصطــف ي� الطابــور تنتظــر كســوتهما،
وإذا بهــا تلمــح الفســتان لــم تـ ن ز
ـرل عينيهــا مــن عليــه حـ تـى أخذتــه
أحــد الفتيــات حينهــا ،قفــزت أيفــن ف ي� الهــواء تجاهــه وتمســكت
الخــرى ،وقعــت حينهــا عــى أ
بذيلــه وهــو بيــد الفتــاة أ
الرض وتمــزق
معصمهــا ،لكــن إحساســها بالحــرة تجــاه الفســتان كان أقــوى ،ممــا
أ
ـرك
أفقدهــا إ
الحســاس باللــم كانــت تــرخ وتبـ ِ
ـك وتقــول« :ال ،اتـ ي
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يل هــذا الفســتان ،لقــد دعــوت هللا مــن أجــل الحصــول عليــه» .رأف
وأر� الفتــاة أ
بحالهــا أحــد القساوســة وأعطاهــا الفســتان ض
الخــرى،
ت
تتبخــر مرتديــة الفســتان وهــي
صبيحــة يــوم العيــد كانــت أيفــن
مزهــوة بنفســها فقــد حصلــت عــى مــا تمنــت.
أ ف
ج�وزاليــم
بعــد ســتة أشــهر فقــدت مريــم المــل ي� العثــور عــى ي
الخــوة أن يجتمعــوا ،ومــن ثــم يحــل
واستســلمت لوصيتهــا ،عــى إ
ف
و� يــوم تفاجــأت مريــم بمطيــع يدخــل البيــت بعــد غيبــة
اللغــز ،ي
طويلــة ومــن خلفــه جيكــوب ،كان مطيــع يرحــب بــه ف ي� ذهــول
ودهشــة مــن مريــم« :تفضــل ســيد جيكــوب ،تفضــل مــن هنــا
ســيدي» .أجلــس مطيــع جيكــوب ف ي� حجــرة الضيــوف ،ثــم هــرول
تجــاه المطبــخ جالبــا ف� يــده كوبــا وجلــس بجــوار جيكوب عــى أ
الرض
ً
ً ي
ض
يصــب لــه الخمــر مــن زجاجــة أح�هــا معــه ،كان مطيــع كالكلــب
مجيبــا ألوامــره .فقــال
المطيــع بالنســبة لجيكــوبً ،
مالزمــا إيــاه ً
جيكــوب وهــو ناظــر إىل مريــم تقطــر مــن عينيــه نظ ـرات التشــفي
ويمـ أ
ـ� وجهــه الحقــد« :قــل ألمــي يــا مطيــع إن ابنهــا جيكــوب هنــا».
ـرس المقابــل وأجابتــه« :أمــك رحلــت بــا
فجلســت مريــم عــى الكـ ي
عــودة يــا جيكــوب» .فــزع جيكــوب وقــال« :ماتــت؟» أجابتــه مريــم:
معــا ف ي� ذات
«ال ،بــل رحلــت ،ورجوعهــا مشـ تـرط بوجودنــا نحــن الثالثة ً
الوقــت والمــكان؛ أنــا وأنــت وإســماعيل ،أظنــك تعــرف إســماعيل؟».
قــال جيكــوب بكلمــات متالحقــة« :أعرفــه ،هــذا الــذي أنجبتــه بعــدي
ف
ن
بيــى وبينــه» .ثــم وقــف
ورضيــت أن تربيــه ،وفرقــت ي� المعاملــة ي
ـرا بإصبعــه مهــد ًدا« :اســمعي ،تلــك ليســت حجــة
أأمــام مريــم مشـ ي ً
لبحــث معــك عمــا يســمى إســماعيل ،ســأجد أمــي آجـ ًـا أم عاجـ ًـا،
ولــن يكــن يومهــا لــك فيهــا حــق أو ألي أحــد غـ يـري» .بعدهــا رحــل
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ومــن خلفــه مطيــع يلهــث وراءه.
أســبوعان ت
خــر مطيــع أنــه وجــد مي ًتــا أســفل أحــد الكبــاري
وأ� ب
والســبب جرعــة مخــدرات زائــدة ،لــم تســتبعد مريــم بــل كانــت
متأكــدة أن جيكــوب وراء الحــادث ،عــاد جيكــوب لينتقــم ويحــارب
مريــم عــن بعــد ،بــا أن يـ تـرك أي بصمــة توحــي بأفعالــه أو دليـ ًـا
عــى إدانتــه ،دفنــت مريــم مطيــع ف ي� مدافــن عائلتــه ،وكانــت تلــك
الزيــارة آخــر مــرة تذهــب فيهــا مريــم لمنبــت والدهــا بولــس ،وهــا
هــي تتــواىل حبــات عقــد المفقــود ،شــخص وراء شــخص ،عــادت
مريــم تحــاول مــع أيفــن جاهــدة ،تــارة تتوســل لهــا ،وتــارة تعنفهــا
يك تبــوح بــر جدتهــا ،صحيــح كانــت أيفــن تشــعر بالشــفقة عــى
مريــم حـ تـى أن البــوح بالــر كان يصــل للســانها يحــاول العبــور مــن
رسيعــا ،وكانــت تقــول ف ي� نفســها« :ال
خلــف شــفتيها ،لكنــه كان يفــر ً
لــن أخــون العهــد».
كان جيكــوب يمــر مــن حـ ي ن
ـ� آلخــر يســتفرس عــن أي خـ بـر حـ تـى هــو
فقــد أ
المــل ف ي� إرجاعهــا إال بإرجــاع إســماعيل.
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عــر ســنوات مــرت ،ووصــل بنــا قطــار التاريــخ إىل عــام ،1984
حقبــة جديــدة بــدأت ،مريــم ت
تســرجع إىل حــد مــا قواهــا ،أدارت
المشــغل مــع تغـ يـر الموضــة ،طالــت الجيبونــات وارتفعــت فتحــات
الصــدر ف ي� الفســتان لتغطــي حـ تـى الرقبــه ،الكثـ يـرون بــدأوا ف ي� ارتــداء
الحجــاب ،وحـ تـى مريــم كانــت ترتــدي «البونيــه» خو ًفــا مــن هــؤالء
مــن كانــوا يمشــطون الشــوارع يبحثــون عــن أي مقــرة لمالبســها أو
مس�ت ســلة بشــعرها ،أخــذ الجميــع طابــع التديــن ليــس عــن علــم
ـائدا عــن
وديــن ،ولكــن مــن خــوف وذعــر وأصبــح االحتشــام مظهـ ًـرا سـ ً
كونــه جوهـ ًـرا عــن اقتنــاع.
كــرت أيفــن وبداخلهــا حــس مــن الجمــال ورثتــه مــن مريــم
ب
وج�وزاليــم ،أكملــت تعليمهــا المتوســط بجانــب عملهــا المســاعد
ي
لمريــم؛ حيــث كانــت تحيــك الثيــاب وكانــت أيفــن تطرزهــا ،ثــم
تأخذهــا لتوزيعهــا عــى المتاجــر والمحــات الكـ بـرى ،أحيانًــا كانــت
غــر مطــرزة تشــبه الخــرق الباليــة تطرزهــا
تأخــذ منهــم المالبــس ي
بيدهــا وتعيــد تنســيقها وتشــكيلها ليبيعونهــا هــم بأســعارهم
الباهظــة مقابــل فتــات كانــوا يعطونــه أليفــن ،تغـ يـرت الطبقــة لتظهــر
عــى الســطح طبقــة أخــرى مــن زوجــات رجــال أ
العمــال والحيتــان
ين
المتكســب� ممــا أعطاهــم هللا مــن علــم قليــل
ورجــال الديــن
وأعطتهــم الحيــاة مــن مكــر عظيــم ،خــذي يــا أيفــن طــرزي هــذا
أ
ن
ن
ـا�،
ـى صنعــه ،فهــو لفالنــة زوجــة رجــل العمــال الفـ ي
الفســتان أتقـ ي
ن
ـا� .يخــرج العمــل مــن تحــت يدهــا
وهــذه عبــاءة لزوجــة الشــيخ الفـ ي
217

باســم صاحــب دار أ
الزيــاء ،وتظــل هــي الجنــدي المجهــول خلــف كل
قطعــة ثمينــة .ســام لــم ينــل مــن التعليــم إال أقــل القليــل بالــكاد
يكتــب ويتعلثــم ف ي� القـراءة ،كانــت أيفــن هــي كل دنيــاه وكانــت عصــاه
الـت ي يتعكــز عليهــا ،ويلــوح بهــا ف ي� وجــه أي مضطهــد لــه ،ال تــدري إن
كانــت أيفــن تكتســب القــوة مــن ضعفــه أم أن ضعفــه هــو المتســلل
منهــا إليــه.
مريــم كانــت بمثابــة المجــداف الــذي تجــدف بــه أيفــن ،ولــوال
وجودهــا صامــدة حولهــا لغرقــت منــذ زمــن ،كانــت أيفــن تجلــس أمام
مريــم؛ أ
الوىل تطــرز قطعــة ثيــاب ،والثانيــة كانــت تحيــك أخــرى،
توقفــت أيفــن فجــأة ،تأملــت وجــه مريــم متعمقــة ف ي� مداخلــه ،تمــر
عـ بـر زوايــاه ،فســحبت أيفــن دمعــة تســللت مــن عينهــا أحســت بهــا
مريــم:
 هــل تبكـ ي نـ� يــا أيفــن يــا حبيبـت ي ؟ مســحة الحــزن الـت ي عــى وجهــك
لــو كنــت فقــط أســتطيع محوهــا لكنــت ارتحــت ،أحيانــا يخيــل يل
أنــك تسـ ي ن
ـأل� ،مــاذا أذنبــت ف ي� الحيــاة؟ مــا الذنــب الــذي اق�ت فــت حـ تـى
ـ�.
أعاقــب بأضعــاف مــا تحتمــل نفـ ي
تنهدت مريم تاركة من ي ن
ب� يدها قطعة القماش:
ن
ت
ـى ،إىل مـ تـى ســتظل مقاوم ـت ي ،
 بداخـ يـ� صــدى يــا حبيب ـ ي يؤرقـ ي
والحمــل قــد ازداد وتثاقــل وتضاعــف ،هــم الوحــدة والفقــد والحنـ يـ�ن
آ
أ
ت
لنــا هللا يــا أيفــن ،فقــد حملــت ذنــب الســاف ولعنــة البــاء ،حبيبـ ي
لــو تبوحــي يل بالــر ربمــا الرتــاح فــؤادي المضطــرم عــى جدتــك.
بدموع متتالية قالت مريم:
ج�وزاليم يا أمي؟
 لما تخلي�ت ي عن ي218

أ
ج�وزاليــم ف ي�
 أنــت لــم تعــارصي الحــداث يــا أيفــن ،لــم تكــن يأشــد فـ تـرات احتياجــي لهــا ًّأمــا جيــدة ،إن جيكــوب ليــس بالبعيــد
عنــك ،إنــه ابنهــا الــذي أنجبتــه مــن قاتــل ب يأ� ،أتدريكــن حجــم تلــك
ـال كلهــا.
ـ� ،ضيعــت ي
ج�وزاليــم آمـ ي
الحقيقــة عــى نفـ ي
كنت أنت ابنة جيدة؟
 وهل ِرسيعا مسحت مريم دموعها وأمسكت بما كانت تعمل فيه:
ً
غدا يا أيفن ال وقت للحديث.
 عليك تسليم الثوب المطرز ًرغــم هــذا كانــت مريــم شــجرة البلــوط العاريــة مــن فروعهــا
الصامــدة بجذورهــا ،رغــم العواصــف مــا زالــت متشــبثة بـ أ
ـالرض مــا
بج�وزاليــم.
زالــت متشــبثة ي
ف
و� يــوم شــتوي ملتهــب الصقيــع ،كانــت لفحــة الـ بـرد فيــه تمــر
ي
عــى الوجــه فتلســعه كالســوط ،أجلســت أيفــن ســام عــى رسيــره،
تهيــل فوقــه أ
الغطيــة الكثيفــة خوفًــا عليــه مــن أزمــة جديــدة قــد
تــؤدي بحياتــه ،غريــب ســام ف� كل وعكــة وأخــرى يقــرر أ
الطبــاء أن
ي
ف
ت
أيامــا وربمــا أســابيع حــى ترجــع
تلــك نهايتــه ،مــا يلبــث ي� مرضــه ً
حالتــه لتســتقر ،كانــت أيفــن تقــول لنفســها« :أليســت تلــك بقــوة».
وتجيبهــا مريــم« :نعــم هــي قــوة ،ســام قــوي ،إنــه رغــم الضعــف
ين
قــوي» .جلســت مريــم كعادتهــا ي ن
بالحنــ�
حــ� يوجعهــا الشــتاء
لــدفء أ
الحبــة المفارقـ ي ن
ج�وزاليــم تحتضــن نفســها
ـ� ،تلبــس شــال ي
ـوال مــن أنفــاس أبخــرة القهــوة الســاخنة
بــه ،تســتجمع ذكريــات الغـ ي
ف
ـ�
ي� فنجــان لطالمــا المــس شــف�ت ي ي
ج�وزاليــم ،تلبــس كوفيــة كان ريـ ي
يومــا عنهــا أيفــن ،فقالــت لهــا إنهــا مــن
قــد أهداهــا لهــا ،ســألتها ً
ـ� الــذي حدثتهــا عنــه جدتهــا،
صديــق ،ولــم تذكــر لهــا اســم ريـ ي
جلســت تطالــع أحــد الصحــف القوميــة وفجــأة خرجــت منهــا رصخــة
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نجــاة وقالــت« :هــو ،إنــه هــو» .أمســكت أيفــن الجريــدة منهــا بــدون
أن تفهــم شــي ًئا ،ثــم قالــت مريــم لهــا« :انظــري يــا أيفــن ،إنــه هــو
عمــاد كمــال ،أخــو إســماعيل».
كان خــرا عــن القبــض عــى أحــد المتورطـ ن ف
الرهــاب
ـ� ي� أحــداث إ
ي
بً
المندرجــة تحــت أهــداف الجماعــات المتطرفــة ،برسعــة خرجــت
مريــم وســط أ
المطــار والوحــل والصقيــع ال تــدري أيفــن إىل أيــن.
ف
الــرد،
ي� المســاء دخلــت مريــم متخشــبة ترتعــش أطرافهــا مــن ب
جســدها فئ
دا� وعيناهــا متورمــة بادرتهــا أيفــن:
 ماذا حدث يا أمي؟كرس وبأنفاس متقطعة قالت:
ألقت مريم نفسها عىل أقرب ي
ن
ليوصلــى إلســماعيل عــن طريــق تتبــع خيــط
 ذهبــت لمحامــيي
أخــاه.
 وما أداراك أنه هو بالفعل أخو إسماعيل. كانــت صورتــه بجــوار اســمه ،ال يمكــن أن أنــى ذلــك الوجــهالــذي أفلــت يــدي مــن يــد إســماعيل مــا حييــت.
ش
�ء ســوى مــرض مريــم الــذي بــدأ
لــم تهتــم حينهــا أيفــن بــأي ي
ف
يشــتد عليهــا ،ارتفعــت درجــة حرارتهــا ،مــاذا تفعــل أيفــن ي� هــذا
الليــل الســاكن بوحشــة الوحــدة؟ فتحــت النافــذة مســتقبلة المطــر
ج�وزاليــم حـ ي ن
ـ� تــرى أمطار
بيديهــا تدعــو لمريــم ،كمــا كانــت تفعــل ي
الســماء ،اســتجمعت دعواتهــا وبعــض آ
اليــات القرآنيــة والصلــوات
وال�ت نيمــات ،كانــت تأخــذ دعــوة مــن هنــا وصــاة مــن هنــا ،آيــة مــن
ت
ر�
هنــا وســطر مــن إ
النجيــل مــن هنــا ،تــردد عــى لســانها قولــة« :يــا ب ي
ـال ،وأن ليــس يل ســواها ،فباســمك الحــق اشــفها».
أنــت أعلــم بحـ ي
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ثــم أنهــت دعاءهــا بمــا كانــت تنهــي جدتهــا دعاءهــا بالصالة والســام
ـل� ،ولــو كانــت تعــرف مــن أ
عــى محمــد وجميــع المرسـ ي ن
الســفار شــي ًئا
لكانــت ذكرتــه ،كانــت كالتائهــة الضالــة أســفل الســماء.
ال تــدري كــم مــن الوقــت مــر عــى وقوفهــا ف� النافــذة ت
حــى
ي
انتهــت زخــات المطــر ،ذهبــت لمريــم فوجــدت أن درجــة حرارتهــا
قــد هــدأت قليـ ًـا وانتظمــت أنفاســها ،ثالثــة أيــام ومــا زالــت أ
الم
بدنيــا ،كان نفسـ ًّـيا أكـ ثـر عــى الرغــم مــن
مريضــة ،لــم يكــن مرضهــا ًّ
�ت
انتظامهــا ف ي� العــاج ،ربمــا القلــق ،ربمــا الخــوف ،ربمــا ال قــب مــن
رهبــة اللقــاء إو إمعــان الغيــاب ،دق البــاب وآه مــن وقــع دقــات
البــاب عــى قلــب أيفــن ،كانــت تتوقــع أن يكــون جيكــوب؛ ألن مــن
ين
بــ� ي ن
عادتــه المــرور ي ن
والحــ� ليثبــت وجــوده ويرحــل كريــح
الحــ�
خبيثــة مــرت عــى حـ ي ن
ـ� غلفــة ،فتحــت البــاب وكانــت مريــم تجلــس
ف� الصالــة ي ن
حــ� لمحتــه مقبــل باتجاههــا ،إســماعيل شــاب جميــل
ي
أ
المحيــا ،مبهــج الطلعــة تــدور حــول وجهــه هالــة مــن الشــعر الســود
الكثيــف ،مختومــة جبهتــه بعالمــة الصــاة ،يرتــدي جلبابًــا أبيــض
ناصعــا كأنــه قطعــة مــن وجهــه ،أول مــا رأتــه مريــم تــراءت لهــا
ً
ذكريــات هيهئتــه أخافتهــا فابتعــدت خطــوات للــوراء ،شــعر بخوفهــا
إســماعيل فأقبــل نحوهــا أكـ ثـر ،وذكرهــا بكلماتهــا« :ســأظل أختــك يــا
ن
ـى وسيســخر منــك
إسـقـماعيل رغــم اختــاف دياناتنــا ،ســيبعدونك عـ ي
ن
ـى ســأظل أختــك يــا إســماعيل» .ثــم أخــرج مــن
بـ ي
ـا� إخوتــك ،لكـ ي
كيــس يحملــه آخــر هداياهــا لــه ،وقــال« :لــم يتسـ نـى يل ارتــداءه يــا
مريــم ،كان يحتــاج ضب ًطــا وقــد احتفظــت بــه حـ تـى ألقــاك لتعيــدي
حياكتــه» .حينهــا قذفــت مريــم بنفســها ف ي� حضــن إســماعيل ،بلــل
دمعهــا لحيتــه ،وبللــت دموعــه خصــات شــعرها ،التقــى أ
الخــان بعــد
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سـ ي ن
ـن� الغيــاب.
ش
ج�وزاليــم ،فحكــت لــه مريــم
�ء ســأل إســماعيل عــن ي
قبــل كل ي
القصــة منــذ آخــر مــرة اف�ت قــا فيهــا ،وضــح لهــا إســماعيل الفــارق بينــه
ين
وبــ� أخــاه رغــم تشــابه الملبــس والهيئــة ،إال أن العمــق مختلــف
تمامــا عــن الظاهــر بينهمــا ،كمــا أنــه بــرئ مــن أفعــال أخيــه المتطرفــة
ً
الســامي ،اطمأنــت مريــم وأيقنــت حقيقــة كانــت غائبــة
عــن الديــن إ
عنهــا ،فــا يجــب أخــذ جميــع ش
البــر بذنــب إنســان لمجــرد قــرب
الصلــة بينهمــا ،لــم يتبــق ســوى جيكــوب وانتظــار رجوعــه المفاجــئ،
شــهر ونصــف ولــم يــأت جيكــوب ،لــم يكــن لالنتظــار قيمــة عنــد
مريــم أمــام التقائهــا بإســماعيل ،شــاع ف� المـ ن ز
ـرل الفــرح مــن جديــد
ي
وجــا مــن فتــاة جميلــة الــروح
بعــد رجــوع الغائــب ،كان إســماعيل م�تز ً
ناعمــة التعامــل هادئــة الطبــع ،إذا مــا تكلمــت كأنمــا الزهــر مــن
حولــك انتـ ثـر ،وإذا مــرت بجانبــك كأنمــا النســيم قــد ألقــى الســام
عليــك .أحبتهــم وأحبوهــا ،كانــوا يتحدثــون ف ي� كل أمــور الحيــاة مــا
عــدا الديــن والعقيــدة ،فالحيــاة لــم تضيــق جوانبهــا وتنفــذ منافذهــا
آ
ف
ـ� بديانتــك مــا
إال مــن الدخــول ي� مســلمات الخــر وعقائــده ،مــا دخـ ي
دام حســن المعاملــة ثالثنــا ،ولمــا أطلــق نـ يـران االختــاف والخــاف
ين
االثنــ� ،فثوابــت ي العقديــة تثبــت
بيننــا مــا دامــت ســتلتهمنا نحــن
ن
ـا� وال تهــز حســن جــواري بــك.
إيمـ ي
أتــت ريــاح الـ شـر تحــوم مــع بدايــات زعابيــب أمشـ يـر ،جــاء جيكوب
وقــدر أن إســماعيل كان يومهــا موجــو ًدا ،يــا لهــا مــن نظــرة رمــق بهــا
جيكــوب إســماعيل ،شأ� مــن الـ شـر ذاتــه ،تــكاد تخــرج منهــا ســهام
الحقــد والكراهــة لمــن اســتعوضت بــه أمــه عنــه ،هنــا وعنــد نقطــة
االلتقــاء وجــب كشــف الــر قالــت أيفــن:
222

ت
ج�وزاليــم بخـ يـر وهــي عــى قيــد الحيــاة ،ســأبوح لكــم
ـد� ي
 إن جـ يـن� ،تذكريــن يــا أمــي حـ ي ن
بالــر المكنــون بداخــل قلـ بـى منــذ سـ ي ن
ـ�
ي
ـد� الرحيــل ،جـ ت
ـت مــن جـ ت
ـد�
ـ
طلب
ـت
ـ
خرج
كنــت بالمشــفى ،وبعدمــا
ِ
ِ
ي
ي
بالفعــل كانــت ت
طلبــت منهــا الرحيــل بلســانك
ســرحل لــوال أنــك
ِ
أخ�تــك عــن وجهتهــا ،لكنهــا ودت لــو تجعلــك تدركـ ي ن
ـ� أهميــة
لكانــت ب
آ
وجودهــا معــك ومــن منكمــا هــو حمــل الخــر وهمــه.
قاطعتها مريم:
 تكلمي يا أيفن أتوسل إليك.ف
ج�وزاليــم تعمــل ف� خدمــة المصليـ ي ن
ـ� ي� مصــى النســاء بداخــل
 يي
أ
جامــع الزهــر.
ج�وزاليــم ن ز
المــرل ال تحمــل ســوى صندوقيهــا؛
بعدمــا تركــت ي
حامــل الرســاالت الســماوية وصنــدوق الذكريــات ،توجهــت �ف
ي
البدايــة للحــدود الفلســطينية المرصيــة ي ن
بــ� رفــح المرصيــة ورفــح
الفلســطينية ،كانــت تأمــل ف� توديــع أرض القــدس للمــرة أ
الخـ يـرة ،لكن
ي
الصدمــة أ
الكـ بـر كانــت لهــا بالمرصــاد فبعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد،
ـ� إرسائيــل ومــر وتحسـ ي ن
والـت كان مفادهــا انتهــاء حالــة الحــرب بـ ي ن
ـ�
ي
العالقــات السياســية واالقتصاديــة وفتــح أبــواب لمشــاريع متبادلــة
ـ� الشـ ي ن
ومــد جســور ســياحية ودبلوماســية بـ ي ن
ـعب� ،لــم تعــط الحــق
لج�وزاليــم ف ي� العبــور للقــدس ال ـت ي كانــت ال ت ـزال تحــت االحتــال
ي
ـ� ،وقــد فرضــت إرسائيــل عليهــا ســلطتها والدخــول إليهــا
إ
الرسائيـ ي
ج�وزاليــم أســفل أقــدام الســام
يلزمــه تأشـ يـرة إرسائيليــة ،ضاعــت ي
أ
ل�ت جــع خائبــة آ
المــال ،رجعــت أدراجهــا ومنهــا إىل الجامــع الزهــر.
البنــاء الثالثــة للقــاء أ
عــى الفــور هــرع أ
الم ،ذهــب كل مــن
ج�وزاليــم يريــدون رد أنفســهم إليهــا،
إســماعيل ومريــم كجــزء مــن ي
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بينمــا كان كل هــدف جيكــوب هــو امتالكهــا وأخذهــا معــه ،ســافرت
القلــوب قبــل أ
الجســاد ترفــرف عــى جناحــي الحنـ ي ن
ـ� ،توضــأ الثالثــة
ج�وزاليــم ،ومــن ال يعــرف
قبــل دخولهــم المســجد ،ســألوا عــن ي
ج�وزاليــم أول مــن وجدهــا كانــت مريــم ،لمحتهــا وهــي واقفــة مــا
ي
صغــرة مــن الريــش
وكــر مقامهــا بيدهــا زعافــة
ي
زالــت بشــموخها ب
ج�وزاليــم الحظــت وجــود
تمســح بهــا أرفــف المصاحــف ،لــم تكــن ي
مريــم ،توجهــت مريــم نحوهــا ،ثــم وقفــت متأملــة وجههــا دون أن
ج�وزاليــم.
تنتبــه حـ تـى التفتــت ي
 أمي.ف
ج�وزاليم.
ثم اختفت مريم ي� حضن ي
ج�وزاليــم ،أرادت مريــم أن تعاتبهــا ،وأراد
اصطــف الثالثــة حــول ي
�ت
إســماعيل أن يقبــل يديهــا ،وكان جيكــوب يريــد تعنيفهــا ل كهــا إيــاه،
الرادة أمــام جاللهــا،
أي منهــم فعــل مــا أراد تيبســت إ
لــم يقــدر ٌّ
تناثــرت الكلمــات حــول وجودهــا ،بصوتهــا الهــادئ قالــت« :جميعكــم
ئ
ئ
ـا�» .ثــم نظــرت لمريم:
ـا� ،إرادة هللا أبيــت أم شــئت ،بالرضــا أبنـ ي
أبنـ ي
أبنــا�» ،ونظــرت لجيكــوب« :بالقلــب ئ
«بالغصــب ئ
أبنــا�» .ونظــرت
ي
ي
ين
الســن� الماضيــة
إلســماعيل ،ثــم تنهــدت تنهيــدة عميقــة عمــق
أ
ج�وزاليــم ...
مــن عمرهــا ،عمــق اللــم داخــل قلبهــا المقــدس ،ي
مــن صبــت الدمــع ف� كئــوس أعدائهــا ترويهــم ،تــزرع بسـ ي ن
ـات� الـ شـر
ي
ت
بداخلهــم ،جــف حــى نبــع دمعهــا ،تســاقطت الدمــوع مــن عيــون
ج�وزاليــم وهــي جاثيــة عــى ركبهــا أمامهــا:
مريــم تغســل أيــدي ي
«سـ ن
ج�وزاليــم رأســها« :عــام أســامحك يــا
ـامحي� يــا أمــي» .رفعــت ي
ي
ن
ن
تحمي�
ـى مــن بعيــد
مريــم ،أنــا ال أذكــر ســوى عينيـ ِ
ي
ـك الجميلــة تراقبـ ي
رغــم كونهــا ن ز
ـتطعت يــا مريم عالم
ـت كل ما اسـ ِ
م�وعــة الســاح ،قدمـ ِ
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النــدم» ،مــدت يدهــا نحــو إســماعيل« :اشــتقت إليــك يا إســماعيل».
قالــت هــذه الكلمــات وهــي تمــد يدهــا أ
الخــرى نحــو جيكــوب لــوال
أ
خ�تــه أنهــا مــا
أنــه جذبهــا بعنــف نحــوه ،وهــو ممســك بمالبســها ل ب
نســيته مــرة ف ي� أفراحهــا أو أحزانهــا وبلهجــة تعنيــف قــال لهــا« :وأنــا
ألســت ابنــك ،وأنــا ألســت مــن تـ بـرأت منــه ،مــن قســوت عليــه ،مــن
ن
ـى أيتهــا
فيهمــا مثـ ي
ـ� أنــا ،مــن فيهمــا تركتــه بإرادتــك ســواي أنــا؟ أجيبيـ ي
أ
الم المزيفــة».
ج�وزاليــم ،بصعوبــة
حــاول إســماعيل ومريــم رد جيكــوب عــن ي
ج�وزاليــم تتأرجــح عــى
أفلتــا قبضتــه مــن حــول رقبتهــا ،تهــاوت ي
ـ� ف
الجانبـ ي ن
و� لمــح البــر ســقطت ،انهــارت كل عمائدهــا ،تســاوت
ي
أ
أ
ج�وزاليــم أســفل أقــدام
أســوارها بــالرض ،ماتــت الم ،ماتــت ي
مريــم ،ماتــت أ
الرض أســفل شــجرة البلــوط.
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-15كتــب ف ي� تقريــر الوفــاة ،ســكتة قلبيــة أودت بالوفــاة ،عــاد إســماعيل
معــا حاملـ ي ن
ج�وزاليــم ،صندوقهــا المصــدف
ـ� مــا تبقــى مــن ي
ومريــم ً
ت
حامــل الرســاالت الســماوية الثــاث رفيــق رحلتهــا حــى الرحيــل عــن
الحيــاة.
أ
طبيبــا هنــاك ،ولــم
ســافر إســماعيل لحــد دول الخليــج ليعمــل ً
يــرع صلتــه بمريــم ت
نز
ج�وزاليــم ،وكان جيكــوب
حــى بعــد وفــاة ي
غــر موجــود ،لــم تلمــح أيفــن
دائمــا بالقــرب وتخالــه ي
كالشــيطان ً
يومــا مجهشــة بالبــكاء ســواء عــى مطيــع أو جدتهــا ،تفــوق
مريــم ً
أ
آ
ش
ـ�
الالم أحيانًــا حــزن العيــون ،فــآالم ال فرواح وأحـزان القلــوب ال تـ ي
برسهــا الدمــوع ،هــي كالطعنــة مدفونــة ي� النفس وال ســبيل لخروجها
ف� زفــرة آه أو دمعــة ي ن
عــ� ،كانــت أيفــن ف ي� ريعــان شــبابها وتشــعر
ي
أنهــا ف
دائمــا مــا يرجفهــا صقيــع الشــتاء ولــو
ـا،
ـ
عمره
ـف
ـ
خري
ـر
ـ
أواخ
�
ً
ي
ف
كانــت ي� الصيــف ،منــذ رحيــل جدتهــا افتقــدت الــدفء ،ومــا زالــت
تفتقــده ،أهملــت مريــم عملهــا مــرة أخــرى ،وتكدســت فــوق كتــف
أيفــن أ
العبــاء ،يــا شــقاء العمــر أال نهايــة لــك ،حـ تـى خدمــة ســام
وأعبــاء المـ ن ز
ـرل أرجعتهــا خلــف ظهرهــا ،كانــت كالنحلــة منــذ الصبــاح
الباكــر وحـ تـى المســاء ف� كــد مســتمر ،كانــت أمــا ألمهــا أ
ولخيهــا وعائــل
ًّ
ي
البيــت الوحيــد.
ف
و� يــوم طلــب ســام أن يسـ يـر حــول حمــام الســباحة ،لــم تكــن
ي
طلبــا يطلبــه ســام رغــم أن قبلهــا ولمــدة يومـ ي ن
ـ� لــم
أيفــن لتمانــع ً
أ
تــذق عيناهــا النــوم إال غفــوات ،فالجــر مرهــون بكــم مــا تعمــل،
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والحيــاة تســابقها ف� الغلــو وارتفــاع أ
الســعار ،لــم يكــن هـ ي ن
ـ� عــاج
ي
ـتك لمريــم طالبــة منهــا
مريــم وعــاج ســام ،أحيانــا كانــت أيفــن تشـ ِ
اتــرك
ولــو بعــض المســاعدة ،فتقــول لهــا« :أنــت حــرة يــا أيفــن ،ي
ـ� عنــا ،فــدور الصدقــة مــا أك�ث هــا ،اتركينــا نتســول
أمــك وأخــاك ،تخـ ي
ئ
لقمــة العيــش واهنــ ي أنــت بالراحــة والســعادة» .فتجيبهــا أيفــن
بداخــل نفســها مفضلــة إبــداء الصمــت أمــام مكــر أمهــا« :أي راحــة
ت
ـا� ف ي�
وأي ســعادة وســط الفقــر المدقــع الــذي نعيشــه ،جميــع زميـ ي
واحــدا عــى أهاليهــم كمــا أفعــل أنــا إال
العمــل ال ينفقــن جني ًهــا
ً
مــن بــاب المســاعدة وليــس الفــرض والواجــب ،لســت قــادرة عــى
ف
ت ف
ن
ـو�
الخــروج معهــن أو تبــادل الهدايــا ،ال أطمــح حــى ي� التفكـ يـر ي� كـ ي
ف
ت
ت
ســأرتبط ً
يومــا بشــاب ،لمــن ســأترك عائل ـ ي وهــيأ معلقــة ي� رقب ـ ي
كقيــد مــن حديــد ضــاع مفتاحــه» .بينمــا تتصــارع الفــكار داخــل عقــل
أيفــن وهــي تتذكــر حواراتهــا مــع أمهــا ،زاغــت عيناهــا وفقــدت اتزانهــا
لتجــد نفســها تغــوص ألســفل عمــق حمــام الســباحة وهــي تــرخ
ســام ســام.
أ
ف
فتحــت عيناهــا لتجــد أمامهــا هــذا الشــاب الســمر ي� لــون الحنطة،
والباســم أمامهــا ش
كإ�اقــة فجــر يــوم وليــد« :هــل أنــت بخـ يـر؟» أول
مــرة يســألها أحــد عــن حالهــا ،ظنــت أنهــا مــا زالــت ف ي� غيبوبتهــا،
ن
ـا� ،الشــاب الشــجاع أنقــذك ولــم يبــال
فقالــت لهــا مريــم« :رومـ ي
برسقــة شــنطة تجارتــه ،وأرص عــى إحضــارك» .إنهــا أول مــرة يهتــم
بهــا أحــد دون نفســه ،لــم تــذق أيفــن يومــا معـ نـى مســئولية أ
الب
ً
أ
تجــاه ابنتــه أو حنــان أ
الم تجــاه ابنتهــا ،وال خـ َ
ـوف الخ عــى أختــه
ن
ن
ت
ـ� أو محمــود مثـ ًـا؛
ـا� ،ولمــاذا كان رومـ ي
أحــى ظهــر رومـ ي
ـا� وليــس عـ ي
لنــه وببســاطة شــديدة حـ تـى أبســط أماكــن ال�ت فيــه كانــت مرتبطــة
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بالكنيســة ،فهــذا النــادي برعايــة الكنيســة ،وهــذه المدرســة تحــت
ســلطة الكنيســة ،وهــذه المكتبــة  ،...وهــذا العمــل  ،...وهــذا
المتجــر؛ كل مــا يحيــط بهــا كان يتبــع الكنيســة وأغلــب هــذه أ
الماكــن
كانــوا يتمتعــون بهــا مــن بــاب الصدقــة لســوء ظروفهــم ،بعــض أ
الرس
وغ�هــا كان يدفــع لقــاء الخدمــات ،وآخــرون
كانــت تهــب بــا مقابــل ،ي
يأخــذون بــا مقابــل ،وكانــت أرسة أيفــن ممــن يأخــذون بــا مقابــل.
ن
رومــا� ف� حيــاة أيفــن كان كتســلل لــص ت
محــرف ،تســلل
دخــول
ي ي
لقلبهــا وعقلهــا خلســة منهــا ،كل يــوم يتصــل لالطمئنــان عليهــا،
تخ�هــا مريــم
كانــت وجنـت ي أيفــن تشــتعل حمــرة مــن الخجــل عندمــا ب
ن
ئن
ش
ـ�ء ،اختلفــت أيفــن
أن رومـ ي
ـا� فيطمـ عليهــا ،ولــم تشــك مريــم بـ ي
عــن مريــم ي� خجلهــا وغموضهــا عكــس جـرأة مريــم ورصاحتهــا ،كانت
أيفــن فتــاة جذابــة بمالمــح هادئــة خادعــة ذات وجــه ناصــع مســتدير
متـ شـرب بحمــرة ورديــة اللــون ،وجبهــة عريضــة فــوق عينـ ي ن
ـ� زرقاويــن
بلــون بحــر هــادئ بــا أمــواج ،وأنــف دقيقــة ،وشـ ي ن
ـفت� أدق أســفلهما
الذقــن ثغــرة وجــه شــامي جميــل ال تحركــه أي تعبـ يـرات ،ذات شــعر
دائمــا خلــف ظهرهــا ومربــوط بشــكل منظــم
ـى ناعــم مس�ت ســل ً
ذهـ ب ي
عمــ� قميــص
شب�يــط شــعر ،ال ترتــدي مــن المالبــس إال مــا هــو
ي
تيشــرت وبنطلــون ن ز
جيــر فــوق حــذاء خفيــف ،شــديدة الشــبه
أو
ي
بج�وزاليــم لدرجــة التطابــق.
ي
ف ي� ليلــة كانــت أيفــن تعــد طعــام يــوم الغــد وقبــل نومهــا جاءتهــا
مريــم وجلســت عــى غـ يـر عادتهــا بجانبهــا:
ـا� ،مـ تـى يكــون معــك المــال الــكا�ف
ن
 دبــري نفســك ســنعزم رومـ يي
ب ن
ـى ،الرجــل أنقــذك مــن المــوت وهــذا أقــل مــا يمكــن فعلــه
أخ�يـ ي
تجهــاه.
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ذنــى أنــا إن كنــت توديــن
نظــرت أيفــن لمريــم بغضــب :ومــا ب ي
ـ� نأ� أحـ تـرق مــن أجــل البيــت ،أال تالحظـ ي ن
ن
ـ�
ضيافــة أحــد ،أال تالحظـ ي ي
ف
ن يأ� أكاد أواصــل الليــل بالنهــار عمـ ًـا ي� الخــارج والداخــل ،ليتــه لــم
ئ
ينقـ ن ت
ـا� الثقيلــة.
ـذ� حــى ال أحتمــل عب ًئــا فــوق أعبـ ي
ي
ف
لــم تؤثــر الكلمــات ي� مريــم بــل عــا صوتهــا تحديًــا :تعايريــن أمــك
تت�أيــن مــن أخــاك المريــض!
يــا أيفــن ب
 قالــت وهــي تقبــل يديهــا تستســمحها :ال يــا أمــي ،ال هــذا والف
ن
ـ� مــن أجلكمــا مــا تأخــرت،
ذاك ،فأنــا إن كان ي� إمـ ي
ـكا�ف أن أأذيــب نفـ ي
ن
ـى تعبــت هــذا كل مــا ي� المــر.
لكـ ي
يز
ين
لتجهــر
يومــ�
 إذا كان هكــذا فــا بــأس يعينــك هللا ،أمامــكالضيافــة.
قالــت مريــم كلماتهــا بصالبــة ثــم تركتهــا وحدهــا ،وردت أيفــن
بصــوت ضعيــف لــم يكــن مــن العلــو ليصــل أســماع مريم :أي قســوة
هــذه؟ وأي تبلــد مشــاعر تعانيهــا أمــي تجاهــي؟ لمــا ال تعيشـ ي ن
ـ� يــا
ف
وأجدك
ـى ســوى جنيهــات قليلــة
ِ
مريــم عيشــة أهلــك ،ال يكــون ي� جيـ ب ي
ن ن
ـى أفخــر أنــواع الطعــام واللبــاس ،حـ تـى ن يأ� كنــت أتحامــل
تطلبـ يـ� مـ ي
عــى نفــ� مــن أجلــك ،هــذا الحــذاء الثمـ ي ن
ـ� مــن أجلــك والرخيــص
ي
أجــ� ،الفاكهــة الناضجــة أضعهــا أمامــك وآخــذ أنــا العطبــة
مــن
ي
ن
أو الجافـ
ـيت
ـى لــك ،وكــم قاسـ ِ
ـة ،لــم يجـ بـر ي� عــى هــذا أســوى حـ ب ي
ف
يــا مريــم ي� حياتــك لــن أكــن أنــا واليــام لــك بالمرصــاد ،يكفــي مــا
ـدك
أخــذت مــن الدنيــا مــن صدمــات وصــدات ،هــل يعقــل أن أصـ ِ
ت
ـعاد� ولــو
أنــا ً
أيضــا ،آه يــا أمــي ليــت كان بوســعي محــو آالمــك بسـ ي
ف
لــم يبــق ي� عمــري ذرة ســعادة.
اضطــررت أيفــن ألخــذ ســلفة مــن العمــل فهــي تعلــم أن مريــم لــن
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تـ ض
ـر� إال بوليمــة فخمــة ،أحـرض ت معهــا إعــدادات الضيافــة وقبلــت
ف
ف
ت
و�
رأس مريــم وهــي تقــول :هــذه الســعادة ال ـ ي أراهــا ي� وجهــك ي
وجــه أخــي ســام وأنتــم تتطلعــون إىل مــا جلبــت أال تســتحق العنــاء،
وهــذا الـ ض
ـر� عــى وجهــك يــا أمــي ال يضاهيــه المــال.
أ ف
ش
�ء عــى أكمــل وجــه ،وجلس
تكرمــت الم ي� المســاعدة ،أعــدا كل ي
الثالثــة ينتظريــن ن
روما�.
ي
رن جــرس البــاب ،هرولــت أيفــن لحجرتهــا تتطلــع للم ـرآة وترتــب
هــل عــى ن ز
نفســها ،يــال المفاجئــة َّ
المــرل إســماعيل ،كانــت تلــك
أجمــل الصــدف عــى قلــب أيفــن ،اثنــان مــن أعــز النــاس اليــوم �ف
ي
ت
ن
ـأ� مــن الدولــة الخليجيــة
ـا� ،كان ال يـ ي
بيتهــا؛ خالهــا إســماعيل ورومـ ي
الـت ي بعمــل بهــا إال مــرة ف ي� العــام ،لــم يكــن يتأخــر عــى مريــم ف ي� أي
اتبــا شــهريًّا لــم تكــن أيفــن تـراه بعينهــا،
طلــب تطلبــه ،خصــص لهــا ر ً
أ
ف
ت
مــا أن تأخــذه مريــم حـ تـى تـ ن ز
ـرل للبلــدة تشــري أشــياء هم ي� الســاس
ف ي� غـ نـى عنهــا ال يحتاجونهــا؛ مثــل آلــة تحميــص التوســت؛ فــإن كانــوا
تحضــر الطعــام عــى البخــار وأدوات
ال يأكلــون التوســت! أو آلــة
ي
أ
الغــوص وال أحــد منهــم يعــرف الغــوص ،أو ذهابهــا لغــى كوافـ يـر
بــدون مناســبة إال ألنهــا ســتذهب أ
للســتديو اللتقــاط بعــض الصــور،
إىل غـ يـر ذلــك مــن أفخــم أنــواع المكيــاج والعطــور ال ـت ي تعــج بــه
أدراجهــا ،صحيــح أنهــا كانــت مهتمــة جـ ًّـدا بنفســها لدرجــة أنهــا تظهــر
وكأنهــا أصغــر عمـ ًـرا مــن أيفــن ،لكــن كمــا لنفســها عليهــا حــق كــذا
مســؤلية ســام وأيفــن حــق عليهــا ،حـ ي ن
ـ� كانــت تحدثهــا أيفــن عــن
أ
الحــوال والظــروف وأن مــا تقــوم بــه تبذيــر غـ يـر نافــع ،تتهمهــا بأنهــا
طامعــة فيمــا يعطيهــا أخاهــا ،وأن هــذه أ
المــوال مــن حقهــا وحدهــا
ين
وحــ� وجــدت أيفــن أنــه ال ســبيل إلفهــام أمهــا حقيقــة الواقــع،
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منعــت نفســها مــن معاتبتهــا.
ن
ـا� كان متأن ًقــا يومهــا
وســط الفرحــة باســتقبال إســماعيل أتاهــم رومـ ي
ت
البســا بدلــة كاملــة ،مــن
ًّ
جــدا ،ممــا أضحــك أيفــن مــن قلبهــا ،أ� ً
أ
ف
الواضــح أنهــا مقــرة ومعدلــة ي� الصــل ليســت مقاســه بــل ليــس
هــو صاحبهــا ،كانــت زيتيــة اللــون يرتديهــا فــوق قميــص أخــرض
ربيعــي بلــون أوراق الشــجر ،ورابطــة عنــق غريبــة مالئمــة للقميــص
مليئــة بالفراشــات الـت ي تــكاد تخــرج منهــا لتحــط عــى أرض القميــص
الخ ـرض اء ،أمــا الحــذاء فــكان بالفعــل حــذاءه؛ ألنــه نفــس الحــذاء
القديــم بـ ن
ـى اللــون الــذي ارتــداه يــوم الحادثــة ،كان مجهــوده واضــح
ي
ف
ف
ن
ـا�
جـ ًّـدا ي� أنــه بــذل أقــى جهــده ي� إظهــار وســامته ،لــم يكــن رومـ ي
جميــل الوجــه ،بعكــس مالمــح أيفــن لكــن شــي ًئا مــا جذبهــا تجهاهــه،
بالطبــع غــر أناقتــه ،هــذا الطمــوح ف� عينيــه وهــذا أ
الرصار ف ي� كالمــه
ي
ي
ث
أن غـ ًـدا ســيكون لــه ،جعلهــا تتعلــق بــه أكــر بجانــب صفــات مثــل
إقدامــه وشــجاعته ،إنــه رجــل ال يمانــع ف ي� قــذف نفســه ف ي� النــار مــدام
ش
�ء كان مشـ تـركًا بينهمــا.
ســيحصل عــى مــا يريــد ،ي
ن
ـا� ،فقــد أخفــى
لــم يكــن وجــود إســماعيل مقبــول بالنســبة لرومـ ي
وجهــه الحقيقــي وراء وجهــه المقابــل إلســماعيل ،بعــد تناولهــم
جميعــا لتنــاول الحلــوى ش
و�ب الشــاي ،فقالــت
الغــذاء جلســوا
ً
مريــم إلســماعيل« :مـ تـى ســتودعنا يــا إســماعيل ،نحــن مــا أن ن ـراك
حـ تـى تختفــي كالدخــان مــرة أخــرى» .فــرد إســماعيل قائـ ًـا« :ال ،لــن
أتبخــر ثانيــة ،كفانــا غربــة ،كــر أ
الطفــال يــا مريــم وال أرى فيهــم أي
ب
انتمــاء للوطــن ،ابـ ن أ
ـ� وهــو راجــع عائــد إىل وطنــه
ـى الصغــر كان يبـ ي
ي
مــر؛ ألنــه ســيفتقد شــجرة زرعهــا ف� أرض غـ يـر أرض بلــده ،ابن ـت
ي
ي
تز
يومــا أتحــاور معهــا وجــدت أنهــا ال تمانــع أن ت ـ وج
الكـ بـرى كنــت ً
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مــن غـ يـر أبنــاء وطنهــا وتكــن ًّأمــا لغـ يـر المرصيـ ي ن
ـ�» .انزعجــت مريــم
جــدا عــى
وقالــت« :ولكــن أنــت تعلــم أصبحــت البــاد شــحيحة ًّ
أبنائهــا ،االبــن يعمــل ويكــد مــن أجــل وطنــه ويبــذل مــن دمــه وعرقــه
وال طائــل ،بــل أ
الحــوال تــزداد ســو ًءا» .تعجبــت أيفــن مــن كلمــات
أمهــا كأنهــا تصــف وضعهــا معهــا ،ف ي� العمــوم مريــم كانــت خائفــة أن
يغلــق صنبــور أمــوال الخليــج وليتهــا انتفعــت أ
بالمــوال بــل ضيعتهــا
ـورا.
هبائًــا منثـ ً
ن
ـا� يحادثــه« :كلمنــا عــن نفســك قليـ ًـا
اتجــه إســماعيل نحــو رومـ ي
ن
ن
ـا�« :أنــا قــروي مــن قريــة صغـ يـرة
ـا�» .فتحــدث رومـ ي
يــا ســيد رومـ ي
تقريبــا عــى الخريطــة اســمها قريــة ب يأ� الحســن ،كانــت
غـ يـر موجــودة ً
القريــة ملــك عائلــة ب يأ� الحســن ،وعائلتنــا كانــت صغـ يـرة مــن حيــث
المــال والســلطة والعــدد ،جميعنــا مــن أصغرنــا أل بك�نــا كنــا نعمــل
أ ض
ا�
ً
خدمــا لــدى مــاك القريــة ،وبعــد ثــورة  23يوليــو قســمت الر ي
وأخــذ جــدي قطعــة ال بــأس بهــا ،صمــم جــدي بعدهــا أال يعمــل
هــو أو ذريتــه عنــد العائلــة الكبــرة ،كانــت أ
المــور رائعــة بالنســبة
ي
ت
وأ� ،حـ تـى بــدأت عائلــة ب يأ� الحســن تســرد قوتهــا ونفوذهــا
لجــدي ب ي
أ
ت
فأخــذت تشــري قطــع الرض المأخــوذة منهــا مــن جديــد ،ويعــود
خدمــا مــرة أخــرى ،شــخص واحــد فقــط
المــاك الصغــار يعملــون ً
رفــض التفريــط ف ي� أرضــه وكان ب يأ� فقــد اســتمات مــن أجــل أرضــه،
فضيقــوا حولــه الخنــاق ،منعــوا عنــه مــاء الســقاية وحرقــوا حصــاده،
ن
ـدو� ثــم
صليبــا خشـ ًّ
ـول ويصنعــون ً
ـبيا ويقيـ ي
كان أبناؤهــم يلتفــون حـ ي
ف
ن
ن
الشــهادت� أو تصلــب» ،ي� الواقــع قــد أســلمت
يهــددو�« :انطــق
ي
ي
مئــات المـرات ،كل يــوم وعــى هــذا الحــال قفــرت أرض ب يأ� مــا عــادت
أ ش
�ء ،لــم ييــأس ب يأ� ســور قطعــة أرضــه
تصلــح للزراعــة وال لي ي
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بضعــا مــن الغنــم وبقرتـ ي ن
ـ� مــع بعــض الطيــور؛ دجــاج وبــط
واشـ تـرى ً
وأوز كمــا صنــع بــرج حمــام وبــدأ يتاجــر فيهــم ،نجــح والــدي ،بــدأ
يتوســع ف ي� تجارتــه ،فأغاظهــم نجاحــه وبــا مقدمــات حرقــوا مزرعتــه
الصغـ يـرة ومــات والــدي وهــو يحــاول إطفــاء النـ يـران ،لــم يجــد أخــي
أ
ت
ـو� البنــات ســوى الرجــوع للعمــل تحــت ســطوة
الكـ بـر وأمــي وإخـ ي
عائلــة ب يأ� الحســن بعــد أن باعــوا أرضهــم ،أخــذت
نصيــى ممــا
بي
ً
الكسســوارات
تاجــرا
تــرك ب يأ� وحللــت عــى القاهــرة
متجــول يبيــع إ
ً
غـ يـر الثمينــة والخــرز الملــون» .تأثــر إســماعيل بمــا ســمع مــن رومــا�ن
ي
وقــال لــه« :اســمع يــا رومـ ن
ـا� مــا فعلــه معــك هــؤالء البـ شـر ليــس
ي
ألنهــم مســلمون وأنــت مســيحي ال ،إطالقًــا بــل ألنهــم بدينهــم
جهــاء ،حـ ي ن
ـ� يجتمــع الجهــل بالديــن مــع آفــات النفــس ش
الب�يــة مــن
حقــد وطمــع وزيــف وفســاد ينتــج عنــه ظلــم عظيــم ،أنــت وأهلــك
تعرضتــم للظلــم مــن نــاس صــادف أنهــم مــن ديانــة أخــرى ،كذلــك
مطيــع زوج مريــم تعــرض للظلــم مــن أخيــه الــذي يحمــل نفــس
الديانــة أخــذ مالــه وأرضــه ،ال تجعــل ف ي� غضبــك عنرصيــة ،ال تغضــب
مــن عقائدهــم الملتصقــة بهــم ،ســتجد نفســك بعــد ذلــك تنــر
الظالــم لمجــرد أنــه ينتمــي إليــك ،وتبغــض المظلــوم ألنــه يخالفــك
العقيــدة وتتحــول أنــت فيمــا بعــد لظالــم ،فقــط ألن أحقــادك هــي
ف
ن
ـا�» .وكأن إســماعيل
المحــرك لــك ،احــذر أن تقــع ي� الفــخ يــا رومـ ي
ن
ـا� ومــا ســتئول عليــه نفســه ،فحــذره مــن الفــخ
يق ـرأ مســتقبل رومـ ي
ن
ـا� بتملمــل« :ربمــا».
الــذي بالفعــل قــد وقــع فيــه ،رد رومـ ي
ن
ض
ـا� ومــن ثــم إســماعيل ،كانــت مريــم
انقــى اليــوم وودعهــم رومـ ي
ت
نهائيــا
راضيــة جـ ًّـدا ،لكنهــا لــم تــرك أمــر كــون إســماعيل سـ يـرجع ًّ
ـ� لحـ ي ن
لمــر متعلقًــا بعقلهــا مــن حـ ي ن
ـ� تهمهــم« :هــذا المجنــون
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إســماعيل ســي�ت ك العــز والمــال ليلحــق بركــب بـ نـى شــعبه المتعلقـ ي ن
ـ�
ي
ش
بالبــر ،آه لــن يلحــق أي
بحافلــة الحيــاة ف ي� مــر المزدحمــة
مــكان فالمقاعــد شــاغرة بالســادة والفارغــة منهــا محجــوزة أ
للحبــة
أ
والقــارب» .كان ف ي� كالم مريــم جــزء كبـ يـر مــن الحكمــة والوعــي ،هــي
تــدرك الواقــع حولهــا ،لكنهــا غـ يـر قــادرة عــى التعامــل معــه وتغيـ يـره؛
ألنهــا غــر قــادرة ف� أ
الصــل عــى تغيـ يـر نفســها ،فكيــف لهــا أن تغـ يـر
ي
ي
ن
الظــروف وتُسـ ي ِّـر مجــرى الحيــاة ليصــب بـ يـ� يديهــا.
ن
ـا� ف� المـ ن ز
ـرل ،بعدهــا لــم يتصــل ال
أســبوعان منــذ اســتقبال رومـ ي ي
ـرا مــن الحــزن
ليشــكرهم وال لالطمئننــان عليهــم ،آثــار التــرف كثـ ي ً
أ
ف ي� نفــس أيفــن وللصدفــة ،آه مــن الصــدف ،معظــم القــدار تبــدأ
بصدفــة وتنتهــي عــى غفلــة ،كانــت أيفــن تمــر مــن الشــوارع الخلفيــة،
عــى عكــس مــا اعتــدات فالشــوارع الخلفيــة رغــم تواضعهــا وضيقهــا
مختــرة ،وكانــت الشــوارع الرئيســية أحــب إىل قلبهــا الزدحامهــا
بالمتاجــر الفخمــة ،أ
والحذيــة الثمينــة المــارة فــوق رصيفهــا ،ف ي� ذلــك
صغــرة تعجبــت ف ي� كــون كل
اليــوم وجــدت أيفــن قطعــة ذهبيــة
ي
هــؤالء البـ شـر ولــم يلحظهــا أحــد ســواها ،إنهــا لهــا أمطرتهــا الســماء
مــن أجلهــا هــي ،ضمتهــا لصدرهــا فرحــة بضــع خطــوات ،وإذا بهــا
ـاس ،كان هــو نفــس الخاتــم
تجــد ام ـرأة تولــول لضيــاع خاتمهــا المـ ي
الــذي وجدتــه أيفــن ،أعطتهــا إيــاه بــأدب وإذا بالم ـرأة تمســك فيهــا
وتــرخ« :ســارقة ،بالتأكيــد الحظــك أحــد لــذا قــررت التخلــص منــه
ئ
وإعطــا� إيــاه ،كيــف ألحــد أن يفــرط ف ي� خاتــم مثلــه وقــع تحــت
ي
يــده» .ردت أيفــن مدافعــة عــن نفســها« :يــا إلهــي ولــو لــم أعطــه
لــك لكنــت أمينــة ف ي� نظــرك لكــن أل ن ي� أعطيتــك إيــاه بعدمــا وجدتــه
ن
رسيعــا
بالصدفــة
تنعتينــى بالســارقة» .ثــم خطفتــه أيفــن منهــا ً
ي
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وألقــت بــه ف ي� النيــل ،وتركتهــا تأخــذ بيدهــا عــى وجههــا تــود لــو ترمــي
نفســها وراءه ،فالحقـ يـرة كانــت تفكــر بالشــكل الــذي يالئــم أخالقهــا.
ف ي� هــذا اليــوم كانــت أيفــن ســاخطة عــى هــذا الشــارع وكل مــا
أيضــا مــن الســلفة فائــدة يوميــة مــن
بــه ،اقتطــع المديــر الجشــع ً
الكثــر ،ويقتطــع مــن جنيهــات مرتبهــا
أجرهــا يكســب مــن ورائهــا
ي
ولمــا عاتبتــه قــال لهــا :أ
ـ�» .ضحكــت حــىت
«المانــة تحكمـ نـى والقوانـ ي ن
ي
صباحــا مــع الم ـرأة ال ـت ي أرجعــت
الثمالــة ،وتــوارد ف ي� ذهنهــا موقفهــا
ً
لهــا خاتمهــا فاتهمتهــا بالســارقة ،ضحكــت ت
حــى دمعــت عيناهــا
وانفطــر قلبهــا ،ف ي� طريــق العــودة وســط غضبهــا المنــرم بداخلهــا
ن
رومــا� يشــيد ف ي� كشــك عــى الرصيــف الخلفــي المواجــه
لمحــت
ي
ئ
ـا� وجــدت نفســها تهتــف عليــه ملوحــة
ـ� ،وبشــكل تلقـ ي
للشــارع الرئيـ ي
ن
ن
ـرا
ـا� رومـ أ ي
بيدهــا« :رومـ ي
ـا�» .كان صــوت أدوات النجــارة مرتفــع أخـ ي ً
ن
ـا� ،ال حــس وال خـ بـر».
التفــت إليهــا وأبطــل الداة« :أيــن أنــت يــا رومـ ي
كلمهــا وابتســامة وجهــه ال تفارقــه« :كمــا تريــن أقيــم كشــكًا ،أبيــع
فيــه العقــود والخواتــم أ
والســاور ،هــذا أحســن مــن اللــف كبائــع
متجــول أليــس كذلــك يــا أيفــن؟» .قالــت لــه مشــجعة« :بالتأكيــد
ف
ن
و� نهايــة
هــو كذلــك يــا رومـ ي
ـا�» .ثرثـ َـرا قليـ ًـا عــن العمــل وظروفــه ،ي
ن
ـى مهارتــك» .لــم تكــن
حديثهمــا مــد يــده لهــا بحقيبــة قائـ ًـا« :أريـ ي
تعــرف مــا بالكيــس حـ تـى وصلــت للبيــت ،أرسعــت لحجرتهــا وفتحــت
الكيــس الــذي كان يحــوي بضــع مجموعــات مــن الخــرز والزجــاج
الملــون فقالــت لنفســها حـ ي ن
ـ� رأتهــم« :مــا أحالهــم» .كان معهــم
بالســتيك رفيــع ،فكــرت فيمــا يمكنهــا صنعــه بهــذا الخــرز
خيــط
ي
وتلــك الخيــوط ،لكــن مــا أن أمســكت يداهــا الخيــط والخــرز حـ تـى
اس�ت ســلت حبــات الخــرز واحــدة تلــو أ
الخــرى بـ ي ن
ـ� أصابعهــا كالمــاء
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بينهمــا ،ليلتهــا لــم تقــم أيفــن بــأي عمــل ف ي� الفســتان الــذي تقاولــت
عــى تطريــزه ،صنعــت بالخــرز والزجــاج الملــون مــن أ
الســاور أربعــة
وعقديــن وخاتــم وقرطـ ي ن
ـ�.
ف
ن
ـا� ف ي� الكشــك الــذي كان قــد أنهــى
ـال مــرت عــى رومـ ي
ي� اليــوم التـ ي
عملــه فيــه ،بعــد ســامه عليهــا وتحيتــه ســألها عــن حقيبــة الخــرز ماذا
فعلــت بــه ،فتحــت الحقيبــة الصغـ يـرة وأعطتــه مــا صنعــت ،توســعت
عينــاه وبرقــت وهــو يقــول لهــا« :يــا إلهــي أنــت مبدعــة يــا أيفــن،
وأمســك يداهــا وقــال« :هاتــان يــدان مــن ذهب» .ثــم أعطاهــا حقيبة
أخــرى فرفضــت متعللــة بثقــل أ
العمــال والواجبــات المفروضــة عليهــا
ثــم تركتــه ورحلــت ،ف ي� الواقــع كانــت كلمــات إعجابــه بمــا صنعــت
مؤثــرة ف ي� نفــس أيفــن أكـ ثـر مــن المــال الــذي يضعــه مديرهــا ف ي� يدهــا
مقابــل تطريزهــا أحــد الفسـ ي ن
ـات� أو المفــارش ،كانــت تــود لــو تســاعده
لكــن أيــن الجهــد؟ أ
والهــم أيــن الوقــت؟
ف
ن
ـا� بــه ،كان
احبــت أيفــن المــرور ي� الشــارع الخلفــي لوجــود رومـ ي
ن
ـا� معهــا عــن قيمــة أن تكــون حــرة نفســها ف ي� العمــل،
كل حديــث رومـ ي
وتقصــر ف ي� حــق النفــس ،فمديرهــا
الغــر عبوديــة
ي
فالعمــل عنــد ي
ال يملــك يدهــا الــت ي يــأكل منهــا شــهد العســل ومــن ثــم يعطيهــا
شــمعه ،مــا بالــك إن كانــت هــي النحــل ذاتــه الــذي يهبــه العســل،
كلماتــه الثوريــة أثــرت ف ي� نفســها؛ لــذا قــررت التمــرد عــى مديرهــا،
كانــت أيفــن ال تقابــل المديــر ككل العاملـ ي ن
ـ� ف ي� ش
ال�كــة ف ي� مقــر العمــل
ق
ف
ـا� العاملـ ي ن
ـ� والزبائــن يك ال تكتشــف
ذاتــه بــل ي� الخفــاء بعيـ ًـدا عــن بـ ي
ـال يســتطيع هــو طمــس اســمها فــا يظهــر للعميــل
هويتهــا ،وبالتـ ي
بــ�ن
ســوى ماركــة الــدار الملتصقــة بالمالبــس ،وال يــذاع اســمها ي
العاملـ ي ن
ـ� فتتلقفهــا يــد ش�كــة أخــرى ،لــم تكــن أيفــن تعلــم إن كان
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هــذا النظــام متبــع معهــا هــي فقــط أم مــع آخريــن.
ذهبــت كالعــادة لتســلم عمـ ًـا قــد أنهتــه وتأخــذ نقودهــا وتتفــق
عــى آخــر ،أمســك المديــر بالفســتان وقــال لهــا« :جميــل يــا أيفــن،
هــذه المــرة ســتطرزين هــذا الفســتان ،انتبهــي إنــه البنــة أحــد
الشــخصيات الهامــة ،وســأورد ف� عهدتــك تلــك أ
الحجــار الكريمــة
ي
والقطــع الماســية وعليــك ن�ث هــا ف ي� الــرداء بمــا يمليــه عليــك حســك
وإبداعــك» .ثــم أعطاهــا حقيبــة مــن القطيفــة داخــل صنــدوق
مزخــرف ،ومعــه تعهـ ًـدا عــى نفســها ف ي� شــكل إيصــال أمانــة بقيمــة
مــا ف ي� الكيــس القطيفــة مــن مجوهـرات ،لــم تمــد أيفــن يدهــا ناحيــة
الصنــدوق وقالــت لــه« :ال ،أنــا لــن أعمــل معــك ثانيــة ،بــل ســأعمل
ـا�» .تظاهــر الســيد بالثبــات بينمــا ارتعشــت نظراتــه أمامهــا:
لحسـ ب ي
«ومــن أيــن لــك الخامــة يــا أيفــن» .فضحكــت ضحكــة ســخرية خفيفــة
حريصــا
وقالــت لــه« :نعــم ال أملــك المــادة فأنــت يــا ســيدي كنــت
ً
عــى أال تعطيـ نـى مــا يزيــد عــن حاجـت أ
الساســية ،بــل وإن كان ينقص
ي
ي
عنهــا أيضــا ك تكــون الحاجــة هــي الحبــل الــذي تجـ ن
ـر� بــه نحــوك،
ي
ي
ت
ن
ـى سأســتبدل
فــا يـ ي
ـأ� اليــوم الــذي أملــك فيــه خامــة مــا أصنــع ،لكـ ي
الحريــر بالكتــان والمــاس بالزجــاج الملــون ،الفق ـراء أيضــا يلبســون
أ
ش
ـ� عاريًــا وإن كان أشــد النــاس فقـ ًـرا،
كمــا الغنيــاء ،ال يوجــد مــن يمـ ي
دومــا مــا يــواري الجســد ،وإن كان مــن ورق الشــجر» .هنــا
هنــاك ً
ز
أدرك مديرهــا قوتهــا ،فبــدأ يقايضهــا يف�يدهــا بالجنيهــات القليلــة
حـ تـى وصــل لزيــادة مرتبهــا حـ تـى النصــف ،لكنهــا طلبــت الضعــف،
ت
�ت
أرد�».
ـ� مــا ي
رفــض ف كتــه ،لكنــه رسعــان مــا لحــق بهــا قائـ ًـا« :ولـ ي
لقــد انتــرت إرادتهــا.
ن
ـا� بمــا اســتطاعت تحقيقــه ،كانــت تظــن
أرسعــت أيفــن تبـ شـر رومـ ي
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أن هــذا سيســعده لكنهــا وجــدت عكــس ذلــك ،قــال لهــا« :ومــا
ـتظل� عاملــة عنــده وال يـزال هــو يســتعبدك أ
النفــع ،سـ ي ن
بالجــرة ،لــن
ت
رص� أنــت ربــة نفســك وعملــك» .كانــت
تتحــرري يــا أيفــن إال لــو ي
كلماتــه كالســم المــذاب ف ي� العســل المـراق ف ي� وريدهــا ،كانــت مقتنعــة
بكالمــه ،لكــن الحاجــة كانــت تقيدهــا ،مــا قالتــه للمديــر لــم يكــن
ســوى تهويــش أســد مقتلعــة أنيابــه ومقصوصــة مخالبــه ،ال تــدري
اتــرك عملــك،
مــاذا كانــت ســتفعل لــو قــال لهــا ال
بــأس عنــدي ي
أ
ن
رجعــت المـ ن ز
ـرل تتصــارع بداخــل نفســها الهــواء مــا بـ يـ� مــا تريــده
يج�هــا عليــه الواقــع.
بالفعــل ومــا ب
كانــت مريــم جالســة كعادتهــا تطالــع أحــد الكتــب وبجانبهــا ســام
ش
ـ�ء مــا ،الحظــت مريــم مســحة الحــزن عــى وجــه أيفــن،
يلهــو بـ أي
ال زالــت الم بداخــل مريــم برغــم أفعالهــا وترصفاتهــا ،تشــعر بهــا،
الم ،مــن قــال إن أ
إنهــا أ
الم ال تشــعر بابنتهــا« :مــا بــك يــا أيفــن؟».
منــذ زمــن لــم تســألها مريــم عــن أحوالهــا ،ربمــا ألنهــا بالفعــل كانــت
أول مــرة تظهــر فيهــا أحــزان أيفــن عــى مــلء وجههــا ،قالــت لهــا
وهــي تلقــي بنفســها عــى صدرهــا« :تعبــت يــا أمــي تعبــت» .أبعدتهــا
مريــم عنهــا بعنــف مصوبــة نحوهــا نظــرة غضــب وقالــت« :أمــا
ف
ت
ـد� يــا مريــم ،أم تـر ِاك نســي�ت ي ،
زلــت تذكريــن ي� أي يــوم وعــام ولـ ي
ت
ولــد� يــوم الهزيمــة ،كنــت أنــا مريضــة ال أقــدر عــى إرضاعــك
ي
ن
تســتكي�
مستســلما ،لكنــك لــم
أنــت وأخــاك وكان ســام صام ًتــا
ً
ي
ف
ت
ين
ين
ين
تحاربــ�
ترصخــ�
ظللــت
بــل
ِ
وتطالبــ� بحقــك ي� الحيــاة ،كنــ ي
ن
ن
ش
ـو� محاربــة يــا أيفــن،
يــا أيفــن ب�اســة ،أتعلمـ يـ� ،لقــد خلقـ ِ
ـت لتكـ ي
وج�وزليــم
ـ� مــن أجــل مريــم ي
ـ� مــن أجلــك قاتـ ي
أنــت محاربــة ،قاتـ ي
وأورشــا» .أحدثــت كلمــات مريــم قشــعريرة بــروح أيفــن وانتفضــت
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الحيــاة بداخلهــا ،ال لــن تستســلم ســتقاتل حـ تـى النهايــة ،قــررت أال
تقابــل رومـ ن
ـا� ثانيــة ،ســتفعل مــا يصــب ف ي� صالحهــا ،وتركهــا للعمــل
ي
لــن يكــون فيــه نفــع بــل خســارة عــى أ
القــل ف ي� وقتهــا الراهــن آنــذاك.
ض
ش
وت�تهــا قبــل
ـ� فيــه الحيــاة عــى نفــس ي
أســبوع مــى كانــت تمـ ي
ن
ن
ـا�،
ـا� لــم تعــد تمــر بالشــارع الــذي بــه كشــك رومـ ي
معرفتهــا برومـ ي
تتحـ ش
ـا� بــكل الطــرق إلحــاح نفســها لرؤيــاه ،ف ي� يــوم كانــت عائــدة
ن
ـا� أمامهــا
مــن توصيــل طلبيــة لصاحــب العمــل ،وإذا بهــا تــرى رومـ ي
ن
ـ� وليــس
لقــد جــاء يطلــب يدهــا ،بالفعــل كان يقصــد المعــى الفعـ ي
ن
ش
�ء ســواهما ،لــم
ـى لكلمــة طلــب يــد ،كان يريــد يداهــا وال ي
الضمـ ي
والعجــاب
تكــن أيفــن مدركــة لتلــك الحقيقــة حينهــا ظنــت أنــه الحــب إ
والتعلــق ،تركــت مريــم أ
المــر بيدهــا ،مــا كانــت تظــن أنــه ســيجيء
اليــوم الــذي توافــق فيــه مريــم عــى عريــس لهــا ،وهــي المتكفلــة
بهــا وبأخاهــا ســام ،لكــن وجدتهــا تقــول لهــا هــذا قـرارك ومصـ يـرك،
ن
احتاجــت أيفــن لرفضهــا ليكــن حجتهــا أمــام قلبهــا ت
رومــا�
لــرك
ي
ن
ش
ـ�ء لكنــه
المتعلـ آـق بــه ،كان إســماعيل متخو ًفــا مــن رومـ ي
ـا� بعــض الـ ي
هــو الخــر تــرك لهــا االختيــار ،أي اختبــار هــذا الــذي وقعــت فيــه
ن
ـا� أم عقلهــا الباغــض لــه ،ففــي
أيفــن ،هــل تتبــع قلبهــا المتيــم برومـ ي
ن
ـا� الماديــة تكفــي للــزواج
النهايــة وافقــت ،لــم تكــن إمكانيــات رومـ ي
برغــم أن إســماعيل أفصــح لمريــم أنــه ســيتكفل بتكاليــف زواجهــا
أقامــا نصــف إكليــل عــى وعــد مــن
ـراَ ،
كلــه بــدون أن تحمــل الهــم كثـ ي ً
ن
ـا� أنــه ف ي� غضــون عــام ســيقيم إكليـ ًـا كامـ ًـا.
رومـ ي
ن
ش
�ء مــن
يغــر وجــود
أســبوعان منــذ خطبتهمــا لــم ي
ي
رومــا� أي ي
روتـ ي ن
ـ� أيفــن المعتــاد ،كانــت يدهــا فارغــة واليــوم التصــق بهــا خاتــم
ن
رومــا� يحيــط أحــد أصابعهــا ،ذات يــوم كانــت جالســة معــه ف ي�
ي
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ن
ـا� ف ي� فـ تـرة خطبتهــم إال ف ي� مــكان عملــه
الكشــك ،لــم تــر أيفــن رومـ ي
الــذي مــا كان لي�ت كــه مــن أجــل أحــد أبـ ًـدا ،ولــو كانــت أيفــن رغــم
ادعائــه المســتمر بحبهــا ،راق لهــا حديثــه عــن طموحــه بالنســبة
نز
لم�لهمــا الصغـ يـر ويــوم عرســهما ،وكيــف أنــه يــود لــو يجلــب لهــا
بــ� راحتيهــا ،لكــن ف� وســط هــذه أ
الســعادة يضعهــا ي ن
المنيــات
ي
الحالمــة اعـ تـرف لهــا« :تعلمـ ي ن
ـ� يــا أيفــن ،أنــا ال أملــك مــن الحيــاة
كشــ� هــذا ،أتعتقديــن ن يأ� قــادر مــن خاللــه عــى تأســيس
ســوى
ي
ن
نز
ش
تكفيــى عــرة أعــوام ،إال إذا  .»...ثــم
مــرل وإقامــة عــرس ،لــن
ي
أمســك يداهــا« :سـ ن
ـاعدي� يــا أيفــن ،أنــت تملكـ ي ن
ـ� أنامــل قــادرة عــى
ي
تحويــل القــش إىل ذهــب ،مــا صنعتــه مــن الخــرز بيــع ف ي� نفــس
معــا وســنوفر كل قــرش ،ســنقاتل
اليــوم وطلــب مثلــه ً
أيضــا ،ســنعمل ً
مــن أجــل ســعادتنا يــا أيفــن» .فســألته عــى الفــور« :وكيــف الحــال
أ
ت
ـعاد� ســتنتقص مــن أولويــات حياتهــم ،وها
بالنســبة لمــي وأخــي ،سـ ي
ف
ن
ـا� فكــرة مضاعفــة
هــو أجـ
ـري يزيــد ي� العمــل» .عرضــت عــى رومـ ي
أ
ـاس ومســاعدته لكنــه رفــض بحجــة أن ذلــك ســينتقص
عملهــا السـ ي
مــن رجولتــه ،عليهــا العمــل معــه ومشــاركته ،مــاذا تفعــل؟ قســمت
ن
ويومــا آخــر مــن أجــل مريــم وســام،
ـا� ً
نفســها ً
يومــا مــن أجــل رومـ ي
ـت» .ال تــدري كــم مــن المـرات قالتهــا لنفســها ،كانــت كمكــوك
«تعبـ ُ
ف ي� ماكينــة خياطــة ال يكــف عــن الــدوران غـ يـر أنهــا لــم تجــد رأفــة مــن
دائمــا مــا كانــت تســمع كلمــات مــن قبيــل اســتمري ،نريــد،
أحــد بــل ً
ن
ث
ـا� ال يكتفــي مــن عملهــا،
ـى لنــا ،هــذا ال يكفــي ،رومـ ي
اعمـ ي
ـ� أكــر ،اجلـ ب ي
وال مريــم وســام يكتفيــان مــن طلباتهمــا.
مــر عــام تعيــش فيــه الواقــع عــى رمــق الحلــم الجميــل مــع
ن
ن
رومــا� ،لــم
واحــدا مــن عملهــا مــع
رومــا� ،لــم تــر ولــو جني ًهــا
ً
ي
ي
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تكــن تملــك الجــرأة للمطالبــة بحقهــا ،فالجميــع يعمــل مــن أجــل
الفــرد وكالهمــا واحــد فــا فــرق بينهمــا ،كــم كانــت تتــوق لهديــة
منــه ولــو وردة شــاردة عــى الطريــق يحملهــا إليهــا ،كانــت تتمـ نـى لــو
يتذكرهــا ف ي� يــوم مولدهــا ولــو شب�يــط شــعر ،كانــت أيفــن تعيــش
معــه عــى أمنيــات منتهــا لنفســها ،ذات يــوم ســيذكرها ،مــر العــام
ن
ـا� ،ولــم يذكــر أمامهــا وعــده بأنــه ف ي� غضــون عــام
ولــم يذكرهــا رومـ ي
ســيكون ن ز
م�لهمــا مجهـ ًـزا عــى أكمــل وجــه ،صارحتــه ف ي� يــوم بعتــاب
ن
ض
ـا� مــن نفــس اليــوم ،كان يــوم
رقيــق« :رومـ ي
ـا� ،أتذكــر العــام المـ ي
ض
ـا� يــا أيفــن ،أنــا
فخطبتنــا» ،قــال لهــا ضاحــكا« :مــا يل والعــام المـ ي
ي� هــذه اللحظــة أســعد إنســان بــك» .وبنفــس العتــاب الجميــل:
ن
رومــا�
«أتذكــر يومهــا قلــت يل لــن يمــر العــام إال وأنــا ف ي� بيتــك،
ي
أتذكــر» .أجــاب بشــكل جــدي« :اســمعي يــا أيفــن ،ال بــل افهمــي،
أ
ـرا يــا أيفــن ،مــن
ـت وتحاملـ ِ
أنــا أود الحســن لــك ،تحملـ ِ
ـت أنــت كثـ ي ً
حقــك حفلــة عــرس ملكيــة ،ومـ ن ز
ـرل مؤثــث أعــدك أيفــن هــو عــام آخــر
ن
ـو� يــا أمـ يـر ت ي� ف ي� مملكتــك الخاصــة ،ال تكـ ثـري التفكـ يـر» .مــزو ًدا
وتكـ ي
ـتص� عــام
همومهــا مســق ًطا فــوق قلبهــا وعــوده لــم تجــب عليــه ،سـ ب
آخــر وســيم�ض كمــا مـ ضـى أ
الول ،لكــن هــذا ليــس بالمهــم إنمــا كــر
ي
غــر
يجــره لهــا ،مــا وجــدت ي
خاطــر أيفــن الــذي مــا وجــدت مــن ب
نفســها مشــفقة عــى نفســها.
ف
و�
عملــت أيفــن بــكل جهدهــا صــارت ال تفــرق الليــل مــن النهــار ،ي
دوامــة العمــل ضاعــت مــن نفســها ،تاهــت مــن أخاهــا ســام ،ســام
مكتفيــا هــو بقلبــه
الــذي كانــت هــي يديــه وقدميــه ولســانه وعقلــه
ً
الــذي مــا حــوى ســوى أيفــن ،لــم تكــن تملــك الوقــت للحديــث معــه،
ف
دائمــا
مريــم لــم يكــن لهــا وجــود ســواء ي� حيــاة أيفــن أو حيــاة ســامً ،
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منعزلــة مــع ســجائرها وصنــدوق ذكرياتهــا الحــاوي عــى صــور عمرهــا
همــا أو تشــغل بـ ً
ـال بهمــا ،بالــكاد كانت
كلــه ،وموقــد قهوتهــا ال تحمــل ًّ
أيفــن تهتــم بطعــام ســام وملبســه وعالجــه أمــا إنســانيته فأهملتهــا،
ض
ـا� حـ ي ن
يخرجــا
ـ� كانَــا يتجاذبــان أطـراف الحديــث أو َ
لــم يعــو َدا كالمـ ي
أيضــا عنهــا يبتعــد ،بانشــغالها عنــه أحــس هــو
معــا ،وكان هــو ً
ً
بالف ـراغ والوحــدة ،أغلقــت هــي بابهــا ولــم يحــاول ســام دق البــاب
حــى فتحــه ،انعزلــت هــي أ
أو ت
الخــرى عــن العالــم دافنــة نفســها
ن
بـ ي ن
ـا� بــل انعدمــت إال ف ي�
ـ�
العمــل والواجــب ،شــحت لقاءاتهــا برومـ ي
تلــك أ
اليــام الـت ي كانــت تســلمه فيهــا مــا صنعــت لتســتلم عمـ ًـا آخــر
وطلبيــة أخــرى ،كانــت لقاءاتهمــا رســمية جـ ًّـدا ،لــم يكــد يلتفــت حـ تـى
نحوهــا يحدثهــا أثنــاء تجاذبــه الحديــث مــع زبائنــه أو وهــو يماطــل
مــع بعــض التجــار ،كانــت أيفــن بداخــل نفســها تتعجــب مــن انعــدام
ف
ن
ـا� ،ونســيت أيفــن حـ تـى أن تســأل
المشــاعر إ
النســانية ي� قلــب رومـ ي
نفســها مــا الــذي يجعلهــا معلقــة برومـ ن
ـا� حـ تـى تلــك اللحظــة؟ حــىت
ي
أنهــا أهملــت رعايــة مشــاعرها أ
الوىل تجهاهــه ،تجمــدت أحاسيســها
وتيبســت ،إذن مــا الــذي يجعلهــا ال ت ـزال معلقــة بــه؟ كانــت كبقــرة
مغمــاة أعينهــا تــدور ف ي� ســاقية تــروي أرض صاحبهــا ،كانــت تــدور،
وتــدور ،وتــدور.
ن
ن
ـا�
ـا� ،ذهبــت أيفــن كالمعتــاد لرومـ ي
عامــان منــذ خطبــة أيفــن لرومـ ي
الكسســوارات الــت ي صنعــت ،لمحتــه مــن بعيــد ينقــل ف ي�
تســلمه إ
ف
بضاعتــه ،قالــت ي� نفســها ربمــا يعيــد ترتيــب المــكان ،لكــن مــا كان
يحــدث هــو تحطيمهــا كليــة ،أي مصيــدة وقعــت فيهــا تلــك ،أكان
خاد ًعــا لهــذه الدرجــة؟ أم أنهــا هــي مــن كنــت بلهــاء وتركــت نفســها
ـارك
فريســة لمكــره؟ قــال لهــا ووجهــه يتطايــر ش�ار الحماســة منــه« :بـ ي
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ف
ـ�،
لنفســك يــا أيفــن لقــد اســتطعت اســتئجار محــل ي� الشــارع الرئيـ ي
مــن اليــوم أودك التفــرغ للعمــل معــي ،المحــل كبـ يـر ويحتــاج لملئــه
و ،»...وقبــل أن ينهــي حديثــه قاطعتــه« :مــن أيــن أتيــت بالمــال يــا
ن
ن
ـى يــا أيفــن ،مــا زلــت
ـا�؟» .قــال لهــا ً
رومـ ي
موليــا وجهــه عنهــا« :صدقيـ ي
ن
ن
ـيجعل�
ـى رأيــت أن المحــل سـ
ي
عــى وعــدي ســأحقق كل أحالمــك ،لكـ ي
ت
ن
ـال،
أحقــق لــك ضعــف مــا تتمنـ يـ�؛ لــذا قــررت توســيع تجـ ي
ـار� وأعمـ ي
ن
ـى مــن أجلــك يــا أيفــن» .ابتلعــت أيفــن مـرارة الكــذب والوعــود
صدقيـ ي
ن
ن
ـا�» .قالتهــا لــه
ـذ� يــا رومـ ي
الكاذبــة وأعطتــه خاتمــه« :ليتــك لــم تنقـ ي
بحرقــة الســنوات الماضيــة كلهــا ورحلــت ،لــم تعاتبــه ولــم تســأله،
يطلــب منهــا تصديقــه وهــو متلبــس بالكــذب ،يطلــب منهــا مواصلــة
حياتهــا معــه بينمــا يقطــع بينهمــا كل الطــرق ،دخلــت حجرتهــا
وأغلقــت البــاب مــن خلفهــا جلســت ف� أحــد أ
الركان محتضنــة نفســها
ي
متشــبثة بهــا كمــا لــو كانــت مــن حولهــا تعصــف العواصــف ،وتجــول
أ
العاصـ يـر وليــس معهــا جــذع وال عندهــا مــكان تحتمــي بــه ،م�ت وكــة
هــي ف ي� ســكون الليــل الموحــش وظلماتــه ،تــرخ بصــوت مكتــوم
ألمــا وتـ ن ز
ـرف حزنًــا،
ـ� بــا دمــوع ً
فــا يســمع لهــا صــوت وال صــدى ،تبـ ي
ن
رومــا�،
نظــرت ليداهــا تــود اقتالعهمــا منهــا لوالهمــا مــا خطبهــا
ي
لوالهمــا مــا عانــت ،أمســكت مقصهــا تحــاول قصهمــا بــا إحســاس
أ
باللــم ،كانــت ن ز
تــرف ،كانــت تغــرق ف ي� دمائهــا ،كانــت تغيــب عــن
ن
ـا� مــرة أخــرى آخــر وجــه مطبــوع ف ي�
الحيــاة وفجــأة رأتــه ،كان رومـ ي
عينيهــا رؤيــاه قبــل أن تفقــد الوعــي.
ت
 حمـ ًـدا هلل عــى ســامتك ،لــوال رومـ ن تي
ـا� بني ـ ي لفقدنــاك ،أصب ـ ي
وريــدا ف ي� يــدك حبيبــت ي  ،أنــت دخلــت ي حجرتــك ولــم تمــر بضــع
ً
ن
ت
ت
ـا� يســأل عنــك ،لــم نكــن نســمع صوتًــا لــك،
دقائــق حــى أ� رومـ ي
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ن
ـا� البــاب لينقــذك ف ي� آخــر لحظــة
ولــم تفتحــي لنــا فكــر رومـ ي
ن
بعينــ� ز ي ن
ين
تنقــذ�
ائغتــ� قائلــة« :ليتــك لــم
نظــرت لــه أيفــن
ي
ف
ن
رومــا�» .ثــم تاهــت ي� عالــم آخــر.
ي
ن أ
كثــرا يستســمحها ويطالبهــا
بعــد الحــادث تــودد
ي
رومــا� ليفــن ي ً
بالرجــوع إليــه ،وعدهــا أنــه لــن يمــض أســبوع واحــد وســتكون �ف
ي
ي
نز
م�لــه ،قــال لهــا إنــه لــن يســمح لهــا بالعمــل وســيتكفل بهــا وبأرستهــا
قــال لهــا أشــياء كثـ يـرة ،أشــياء جميلــة ،أعجبتهــا وعــوده وإن كانــت
كاذبــة ،وافقــت عــى الرجــوع إليــه ،قــال أســبوع وطــال أ
الســبوع
لشــهر ،قــال لــن يســمح لهــا بالعمــل وأول مــا شــفيت يداهــا وضــع
بداخلهمــا الزجــاج الملــون والخــرز ،تقبلــت عــن طيــب خاطــر وافقــت
يداهــا عــى العمــل معــه قبــل حـ تـى أن توافــق هــي ،كان نو ًعــا مــن
االستســام الناعــم بــدون أن تغلفــه ولو قشــور المقاومة ،تم عرســها
ف
أ ض
ر�
بشــكل بســيط فقـ يـر لقلــة إ
المكانيــات أخــذ لهــا شــقة ي� الــدور ال ي
ف
ن
ن
ز
ـارع� ،لتكــون قريبــة
ي� شــارع يبعــد عــن شــارع م�لهــا القديــم بشـ ي
مــن مريــم وســام ،أمــا أ
الثــاث فقــد كان مسـ ً
ـتعمل معــاد تجديــده،
ورغــم هــذا كان واضـ ٌـح جـ ًّـدا قدمــه ،قطـ ٌـع فيــه كانــت مربطــة وأخــرى
اســتندت حوافهــا عــى قطــع مــن الخشــب صغـ يـرة ،ســاعد إســماعيل
كثـ ف
ف ن
ـى أمهــا
يً
ـرا ي� إتم أــام الزفــاف ماديًّــا ومعنويًّــا ،لــم تجــد أيفــن ي� عيـ ي
ن
ال بهجــة الم لزفــاف ابنتهــا أو حــزن العـ يـ� لفراقهــا كمــا كانــت تــرى
ج�انهــا ،أمــا ســام أيــن ســام؟ لــم
عــى وجــوه أمهــات صديقاتهــا أو ي
تــر ســام ف ي� هــذا اليــوم ال بــل منــذ أيــام ،انشــغلت عنــه لكنهــا
قــررت داخــل نفســها أنــه مــن الغــد ســتفتح صفحــة جديــدة معــه،
هكــذا عاهــدت نفســها ،جلســت ف ي� مراســم الزفــاف البســيط رغــم أن
مــا حلمــت بــه وتمنتــه لنفســها كان أجمــل وأقيــم مــن هــذا ،لكنهــا
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أقنعــت نفســها بكونهــا ســعيدة راضيــة وال تريــد شــي ًئا غـ يـر ذلــك.
انــرف معظــم الضيــوف ،وســط بقاياهــم لمحــت آخــر واحــد
كانــت تتوقــع رؤيــاه ف ي� هــذا اليــوم ،نقطــة الســواد القــادرة عــى
تلويــث نهــر طاهــر بأكملــه ،إنــه جيكــوب ،وضعــت يدها عــى خدها،
يومــا ومــا لــم تؤلمهــا حينهــا
تلــك القرصــة الـ تـى قــرط بهــا عــى خدهــا ً
لكنهــا اليــوم تتلقاهــا صفعــة قــادرة عــى اقتالع رأســها ،أقبــل نحوها،
أ
ن
مرحبــا بــه بحـرارة شــا ًّدا عــى
ـا� يقــف ً
لكــن الغــرب أنهــا وجــدت رومـ ي
يــده ف ي� الســام« :ســلمي يــا أيفــن ،هــذا هــو الســيد يعقــوب الــذي
حدثتــك عنــه مــن قبــل» .كان رومـ ن
ـا� بالفعــل حدثهــا عــن ش�يــك لــه
ي
ـا� توســع ف� بضاعتــه ف� الشــهر أ
ن
الخـ يـر قبيــل زواجهمــا
خاصــة أن رومـ ي
أي
ي
قطعــا فضيــة وبعــض الحجــار الكريمــة ،وتتذكــر أنــه
مضي ًفــا لهــا ً
قــال لهــا إن اســم ش�يكــه يعقــوب ،فلــم تالحــظ أن اســم جيكــوب
هــو نفســه اســم يعقــوب ،اطرقــت برأســها وهــي تمــد يدهــا نحــوه
مســلمة عليــه ،ثــم اتجــه جيكــوب نحــو مريــم وإســماعيل الجالسـ ي ن
ـ�
معــا يتجذابــان الضحــكات والحديــث ،معكـ ًـرا صفــو مزاجهمــا فهبــت
ً
مريــم فزعــة تاركــة المــكان ،وعــى مضــض جلــس إســماعيل مــع
جيكــوب.
م�لهــا الجديــد وبعــد رحيــل أ
الهــل والمدعويـ ي ن
ف� ن ز
ـ� تذكــرت أيفــن
ي
ـ�» .قالتهــا فزعــة ،كانــت هــي المســئولة عــن عالجــه،
ســام« :يــا ويـ ي
تغي�هــا اليــوم ،ربمــا أصيــب بأزمــة
فزجاجــة البخــاخ كان عليهــا ي
ربــو مريــم إن لــم تجــده أمامهــا فلــن تبحــث عنــه ،ثــم رصخــت
ف
ن
ـا� وخرجــت تركــض ممســكة حذاءهــا بيديهــا،
مزعــورة ي� وجــه رومـ ي
ن
ـا� ال يــدري
كانــت تجــري وهــي تــرخ ســام ســام ،ومــن خلفهــا رومـ ي
مــا الــذي حــل بهــا ويــرخ أيفــن ،أيفــن ،ومــن خلفهمــا ش
ال�طــي
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يخالهمــا يســتنجدان بأحــد ،ف� حجرتــه وعــى أ
الرض كان ســام
ي
أ
ف
ن
ـج� فارغــة ،ي� المستشــفى رقــد ســام
ـتلقيا وبيــده بخاخــة الوكسـ ي
مسـ ً
ن
ـا� والعالــم كلــه مــن خلفهــا« :كــف يــا ســام
وبجانبــه أيفــن تاركــة رومـ ي
وال تطــرق بالقلــم» .طلبــت مــن ســام الــذي كان يــدق بقلمــه عــى
صنيــة الطعــام الموضوعــة أمامــه رافضــا أ
الكل« ،بــل كفــي أنــت
ً
ـا� أ
ئ
الوامــر ،إىل مـ تـى تظنـ ي ن
ـ� نفســك وليــة أمــري ،ســأقول
عــن إعطـ ي
لــك شــي ًئا؛ ســام يســتطيع العيــش بــدون أيفــن ،عامــان كنــت أتمــرن
فيهمــا عــى فقــدك ،وهــا أنــا أمامــك ،ال ينقصـ ن
ـى ســواك ،وغـ يـر هــذا
ي
أنــا بخـ يـر» .نظرتــه بطــرف عينهــا وقالــت لــه ســاخرة ومازحــة ف ي� نفــس
ف
معــا عــى
الوقــت« :أحمــق ،كمــا نبتنــا ي� نفــس الرحــم ســنعيش ً
وجــه أ
الرض».
لــم يكــن كالم ســام معهــا مجــرد تهديــد ،بــل كان ق ـر ًارا اتخــذه
ف
ـال لــم يجــدوا مــن ســام
بالفعــل وببســاطة رحــل ســام ،ي� اليــوم التـ ي
ـ� الثانيــة ،لقــد حــان الوقــت
أســوى رســالة كتــب فيهــا« :أيفــن ،نفـ ي
لولــد مــن جديــد كســام وليــس كأيفــن» .كان مــا يســميه ســام والدة
جديــدة لــه كان موتــا أليفــن .أ
الحمــق لــو يــدري أنــه كان نبــع القــوة
ً
ف
ن
ن
ـنت� ومنذ أن ســلمت
الــذي تعيــش بــه ،ولــو يعلــم أنهــا ي� هاتـ يـ� السـ ي
ن
ـا� كانــت كشــاة تغثــو خلــف راعيهــا يســوقها أينمــا شــاء،
نفســها لرومـ ي
ـى لــم يــدرك بنفســه نلــك الحقيقــة،
إنســانيتها كانــت ســام ،لكنــه غـ ب ي
ف
و� كل مــرة كانــت تجــده داخــل
بحثــت ي
كثــرا عــن ســام ،ي
كثــر ،ي ً
نفســها وليــس أمامهــا.
أخــرا بالذنــب
ســاءت أحــوال مريــم بغيــاب ســام ،أحســت ي ً
والتقصـ يـر ،زهــدت الحيــاة ،مــا عــادت تهتــم بذاتهــا كالســابق ،لــم
يعــد المــال يغريهــا وال الدنيــا بأكملهــا تعنيهــا ،فذبلــت ،جفــت
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كليــا ،صحيــح أن الوهــن والجفــاف بــدأ
أغصــان شــجرة البلــوط ًّ
أ
ـ�،
يتســلل نحوهــا منــذ وفــاة ي
ج�وزاليــم والصــح أنــه منــذ رحيــل ريـ ي
اثنــ�ن
ن
لكــن فقــدان ســام تأ� ببقيتهــا ،كانــت تعيــش عــى
غصنــ� ي
ي
ـ� فــكان قــد
أيفــن وإســماعيل ،أمــا قلبهــا الملــوح بلوعــة ف ـراق ريـ ي
ـببا ف ي� تبلــد مشــاعرها وأحاسيســها
جــف منــذ زمــن ،ربمــا كان هــذا سـ ً
ق
ـا� البـ شـر ،وهــذا الســبب يفــر عــدم تحامــل أيفــن عــى
تجــاه بـ ي
مريــم خاصــة أن ظــروف مــرض مريــم كان لهــا تأثـ يـر عــى فعلهــا
الغــر.
وردة فعلهــا تجــاه ي
ن
ـا� وكـ بـرت تجارتــه ،تــرك
مــن ناحيــة أخــرى ازدهــرت أعمــال رومـ ي
بيــع ش
الكسســوارات واتجــه إلشــغال الذهــب بــدون أن ت�ت كــه
و�اء إ
أيضــا ،بجانــب المحــل كانــت لــه ورشــة صغـ يـرة ،كانــت هــي
أيفــن ً
ش
الم�فــة عليهــا ومصممــة المشــغوالت بهــا ،انفــردت أعمالهــا بطابعها
ن
ن
ـا� حـ ي ن
ز
ز
ـ� يُســأل
ـا� عــن يغ�هــا ،كان رومـ ي
الممـ يـر الــذي مـ يـر عالمــة رومـ ي
عــن مصمــم أعمالــه يجيــب بإجابــة ملتويــة ،يــكاد يُظهــر بشــكل غـ يـر
مبـ ش
ـا� أنــه صاحــب التصميمــات ،لكنــه لــم يكــن يجــرؤ بالبــوح يك
ال يفقــد نجمــة حظــه أيفــن ،لــم يعطيهــا مقابـ ًـا لعملهــا معــه بــل
يــرك كل صبــاح مبلغً ــا مــن المــال أســفل أ
كان ت
الباجــورة ،ضاربًــا
عصفوريــن بحجــر ،نفقــات المـ ن ز
ـرل ومعهــا أجرهــا كان المــال بالرغــم
مــن تحســن أحوالــه الماديــة بالــكاد يغطــي نفقــات ن ز
متبعــا
المــرل ً
نفــس أســلوب مديرهــا الســابق ،إعطــاء المــال عــى قــدر الحاجــة
حـ تـى ال يتسـ نـى لهــا تقتـ يـر مــا يمكنهــا بــه االعتمــاد عــى نفســها ،كانــت
تعطيــه اللحــم وتنتظــر أن يعطيهــا الحســاء ،لكنــه ف ي� المقابــل كان
عــار مــن
يعطيهــا الطبــق بعــد أن يمتــص مرقــه ودهنــه والعظــم ٍ
لحمــه.
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ن
ـا� لــم تكــن عــى مــا يـرام ،وانقطعــت تمامــا؛
أ عالقــة مريــم برومـ ي
ن
ف نز
ـا�،
لنهــا وبعــد رحيــل ســام بخمــس ســنوات كانــت ي� مــرل رومـ ي
يومهــا ســمعت خال ًفــا بينــه وأيفــن ،يومهــا كانَــا قــد انتقـ َـا لشــقتهما
ف
الجديـ ف
ن
ـا� يهاتــف
ـ� ،كان رومـ ي
ـدة ي� الزمالــك ي� نفــس الشــارع الرئيـ ي
أحــد أ
الشــخاص ،فلــم تهتــم أيفــن بالمكالمــة حـ تـى ســمعت كلمــة
يعقــوب ،تذكــرت ليلــة زفافهمــا ي ن
حــ� تأ� جيكــوب تحــت مســمى
ن
ـا� طالبــة منــه االبتعــاد عــن
يعقــوب ،ش�حــت أيفــن الوضــع كلــه لرومـ ي
ن
وغ�تــه
ـا� القصــة منهــا تظاهــر بالوطنيــة ي
جيكــوب ،لمــا ســمع رومـ ي
ف
و� نفــس الوقــت إشــفاقه عــى مريــم ووعدهــا بقطــع
عــى أرضــه ي
صلتــه بجيكــوب ،وبالفعــل وحـ تـى لحظــة ســماعها الســم جيكــوب لم
ن
ـا� إال مالمــح الوفــاء بالعهــد ،لكنــه لــم يكــن ســوى
تلحــظ عــى رومـ ي
عهـ ًـدا ككل عهــوده الزائفــة ،قالــت لــه وســط ذهــول منهــا محاولــة
ن
ن
ـد� أنــك ســتقطع
دفــن غضبهــا عــى قــدر إ
ـا� ،ألــم تعـ ي
المــكان« :رومـ ي
ف
ـت
عالقتــك بجيكــوب؟» .رد عليهــا ي� حــزم هــادئ« :بمــا أنــك تجسسـ ِ
ـ� فســأع�ت ف لــك ،ف ي� البدايــة انظــري لهــذا البــاب -وأشــار لبــاب
عـ ي َّ
ـال لــك إن لــم يعجبــك كالمــي،
الشــقة -هــذا البــاب هــو الحــل
المثـ ي
أ
ببســاطه اخرجــي منــه وســينتهي المــر ،وليــس عنــدي حلــول أخــرى؛
أن
ـتقبل بســبب تفاهاتــك ،انتهــت الحــرب وأرضنــا
ل ي� لــن أضيــع مسـ ي
ذاتهــا تعـ تـرف بإرسائيــل ،إذن لمــا ال أعمــل أنــا مــع جيكــوب إن كان ف ي�
مصلح ـت ي  ،أال تشــاهدين التلفــاز؟!» .ثــم أخــذ يمثــل المشــهد بكلتــا
«� نـ شـرة أ
ف
ـ�؛ واحــدة عــى اليمـ ي ن
الخبــار قــد تجديــن مجموعتـ ي ن
ـ�
يدي أــه ي
والخــرى عــى اليســار ،وكل مجموعــة يرأســها زعيــم دولتهــا واحــدة
مرصيــة أو عربيــة أ
والخــرى إرسائيليــة ،أصبحنــا نعقــد االتفاقيــات مــع
إرسائيــل يــا أيفــن ،أصبــح بـ ي ن
ـ� دولتنــا ودولتهــم مصالــح مشـ تـركة،
ن
وتريدينــى مــن أجــل هرائــك وتخاريفــك أن أضيــع صفقــة قــد
ي
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تربحـ نـى الماليـ ي ن
ـ� ،جيكــوب المتحاملــة عليــه أنــت هــو شــخص طيــب
ي
ت
ن
ـى وبينــه إال ويســأل عنــك وعــن مريــم ،حــى إنــه
ال تمــر مكالم فــة بيـ ي
ن
ن
أرضا واســعة واســعة
ـى ي� مصلحــة يل تعلمـ يـ� لقــد وجــد يل ً
كان يهاتفـ ي
جـ ًّـدا أخــذت بوضــع اليــد مــن قبــل ،ثــم مــات مــن وضــع يــده عليها،
الرض معروضــة للبيــع بأبخــس أ
وال يجــدون صاحبهــا ،هــذه أ
الثمــان،
أ
ولنــه أصبــح لجيكــوب نفــوذ هنــا ف ي� مــر بســبب مصالحــه المشـ تـركة
أ
ن
ـ�،
مــع الكثـ يـر مــن المرصيـ يـ� اســتطاع جــر الرض نحــوي وعرضهــا عـ ي ّ
ليــس هــذا فقــط ،تعلمـ ي ن
ـ� أن جيكــوب يعتـ بـر صاحــب واحــدة مــن
أكــر ش�كات المقــاوالت ف ي� أمريــكا ،تمــول ش�كتــه مشــاريع ف ي� كافــة
ب
أ
ش
ـ� يــا أيفــن تمويــل المــروع وبنــاء مدينــة
أنحــاء الرض ،عــرض عـ ي َّ
آ
أ
كــرى عــى جــزء مــن الرض ،والجــزء الخــر ســنقيم عليــه
مالهــي ب
وغ�هــا تكلفــة بســيطة ومكســب وفـ يـر».
مصنــع حلويــات شــيكوالته ي
أ
ـ� الـت ي ود لــو يــزرع جــز ًءا منهــا
كانــت الرض هــي آنفســها أرض ريـ ي
ن
ـى عــى الجــزء الخــر مشـ ً
ـغل ،لــوال تكـ بـر مريــم وطمعهــا نحــو
ويبـ ي
أ
ثــروة جاهــزة لمــا آل الوضــع لمــا همــا فيــه ،ســواء مريــم أو الرض،
أمــام البــاب المفتــوح نحــو الحــارة القديمــة والـ ثـراء المـ تـروك خلفــه
ن
رومــا� ف ي� صمــت وخنــوع ،لكــن
وجــدت نفســها تســتقبل حديــث
ي
ن
مريــم وقــد ســمعت كل ش�ء ،خرجــت مــن المـ ز
ـرل بعدمــا تـ بـرأت مــن
ي
ن
ـا� ،ومــن يومهــا وحـ تـى حــادث وفاتهــا لــم يقابــل وجــه مريــم
رومـ ي
ن
ـا� ،وظــل إســماعيل هــو المهــون عــى مريــم ضيــم الحياة
وجــه رومـ ي
يومــا إال ت
وقفــر الســعادة ،ال ت
ويــأ� لزيارتهــا ليجلــس معهــا
يــرك ً
ي
يخفــف عليهــا الحــال.
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-16ف� هــذه أ
الثنــاء ف� ت
فــرة التســعينات ظهــر عــى الســطح نــوع
ي
ي
آخــر مــن الم�ت
ين
بحــ� والفاســدين بجانــب توغــل جيكــوب وأمثالــه
ف
ن
ـا� وغـ يـره ممــن كانــوا يحملــون طبــاع
ي� مــر ،وظهــور طبقــة رومـ ي
التســلق واالنتهازيــة والطمــع المختلطـ ي ن
ـ� بالخيانــة ،هــذا المزيــج كان
أشــد عــى الوطــن والنفــس مــن قنبلــة ذريــة ،طبقــة رجــال أ
العمــال
الفاســدة ،ف� تلــك الفـ تـرة ظهــر بشــدة طــرف المقــص آ
الخــر الــذي
ي
ن
ـا�،
ـ
ره
ال
ـى
ـ
الدي
ـرف
ـ
التط
ـو
ـ
وه
ـا،
ـ
ظهره
ـم
ـ
وقس
ـر
ـ
م
ـر
كــر خـ
ي إ بي
منشــآت ســياحية فجــرت ،بيــوت حرقــت ،ومحــال تجاريــة مســيحية
نهبــت ،وكانــت االعتقــاالت عــى أشــدها تأخــذ عــى جنبيهــا وال
ت
ـرا طالبــة منــه
تــرك ولــو مشــتب ًها بــه ،حــذرت مريــم أ إســماعيل كثـ ي ً
حلــق لحيتــه وتغيـ يـر زيــه ،خاصــة أن لخيــه وعائلتــه ســجل ف ي� هــذا
ً
متعلــا بــأن
الصــدد مــن الجرائــم ،لكــن إســماعيل رفــض بشــدة
هللا ال يأخــذ العبــد إال بنوايــاه ،وأن الــزي ليــس لــه عالقــة بالفكــر،
ولنــا ف� المنافقـ ي ن
ـ� عظــة تعــددت ثيابهــم كمــا وجوههــم ،والقلــب
ي
ف
والفكــر واحــد ،وبالفعــل مــا ظهــر مــن إســماعيل شــائبة ي� حســن
المعاملــة والوفــاء ،كان طيــب المعـ شـر ،متســامح النفــس ال يخــرج
الســام ف ي� يــوم ،لكــن
مــن فمــه إال المعــروف ،لــم يحدثهمــا عــن إ
ف
غــره
طباعــه تحدثــت ً
عوضــا عنــه ،ي� الوقــت الــذي أثــارت طبــاع ي
ف
ـلم� الكثـ يـر مــن النفــور ،لكــن � النهايــة الظلمــة ال ت ـرض
مــن المسـ ي ن
ي
أ
بالنــور؛ ألنــه الصــل ،ووجــود الجاهــل بالعلــم ال يعيــب العلــم،
والضاللــة ال تنفــي الهــدى ،لــم يكــن الق ـرآن بعيـ ًـدا عــن مريــم أو
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الســام فلتفعــل ،ال ن
أحــدا ف ي�
أيفــن ،مــن أرادت إ
تجــر ً
معــى أن ب
زمــن توســعت فيــه آفــاق المعرفــة والحريــة أن يعتنــق ملــة أو يتبــع
مذهبــا؛ ألنــك ال تهــدي أ
الحبــة ولكــن هللا يهــدي مــن يشــاء ،كان هــذا
ً
مبــدأ إســماعيل.
ن
ف� يــوم دخــل رومــا� المـ ن ز
متجهمــا تتوهــج عينــاه وكأنهــا قطعــة
ـرل
ً
أ ي
ي
محــ� ورسقــوا بضاعــت ي  ،لــو بيــدي
حرقــوا
وغــاد
«ال
جهنــم:
مــن
ي
لفجــرت كل مســجد ومســلم» .ثــم أخــذ يغمغــم بالشــتائم حــىت
وصــل لذكــر إســماعيل ،هنــا أوقفتــه أيفــن ،فلطمهــا عــى وجههــا
متهمــا إياهــا بالملحــدة مهــد ًدا ومتوعـ ًـدا إســماعيل ،ظهــر تعصــب
ً
ن
ن
ـى آخــر.
ـا� ًّ
رومـ ي
جليــا والــذي مــا كان يختلــف عــن أي تعصــب ديـ ي
ف
ض
و� الثالــث ســمعت مريــم وأيفــن أن
مــى يومــان عــى الحــادث ي
إســماعيل قــد اعتقــل ،كان إســماعيل واحـ ًـدا مــن زمــرة الذيــن أخــذو
بشــكلهم ال بأفعالهــم ،اســتقبلت مريــم أيفــن حـ ي ن
ـ� كانــت ف ي� زيارتهــا
اليوميــة لهــا بالخـ بـر وعيناهــا غارقــة ف ي� الدمــوع ،منــذ زمــن بعيــد لــم
ـال الجــرف حامـ ًـا
تــر دمــوع مريــم ،يــا لــه مــن فيــض انجــرف مــن أعـ ي
ض
ـا� وطوفــان الذكريــات القديمــة ،حاولــت أيفــن
معــه صخــور المـ ي
وضــع الســدود لكــن هيهــات أطاحــت ســيول ألمهــا بــكل مــا حاولــت
بــه جاهــدة ،لــم تســتكن مريــم حـ تـى عرفت مــكان اعتقــال إســماعيل.
ركعــت جاثيــة أســفل أقــدام المحقــق تريــه بطاقــة هويتهــا
المســيحية ،قالــت لــه إنهــا أختــه مــن أم واحــدة ،أخرجــت الصنــدوق
ن
ـى
المصــدف صاحــب الرســاالت الثــاث« :أمــي كانــت مســلمة ،ربتـ ي
امــرأة مســلمة يــا ســيدي ،وأنــا كمــا إســماعيل مؤمنــة بجميــع
ـا�ه وليــس مــن ش
الرســاالت ،اســألوا مــن عـ ش
و� بــه» .أخــذ المحقــق
ســيد� ،مــا عــاد أ
ت
المــر
بيــد مريــم يســاعدها عــى النهــوض« :يــا
ي
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بيــدي ،أنــا عبــد مأمــور» .كان مــن الواضــح أن أ
المــر بالفعــل لــم
ٌ
يكــن بيــده ،وأنــه بالفعــل عبــد لمــن أمــره ،مــن أيــن لــه أن يعــرف مــن
هــو إســماعيل ،أمــن الوطــن الــذي راح ضحيتــه كثــر مــن آ
المنـ ي ن
ـ�
ي
بينمــا ظــل الكثـ يـر والكثـ يـر مــن المروعـ ي ن
ـ� يرسحــون ف ي� ربــوع الوطــن.
عامــان تاهتــا فيهمــا أيفــن ومريــم ف ي� دائــرة البحــث عــن المفقودين،
الرحيــل بــا ســابق إنــذار ،ذلــك الفقــد الدنيــوي ف ي� الحيــاة أصعــب
بكثـ يـر مــن فقــد المــوت؛ ألنــه فقـ ٌـد جرحــه متجــدد مــا زال يـ ن ز
ـرف،
ف
ريــ�،
وهــا قــد أمــى ي� روح مريــم ثالثــة جــروح غائــرة؛ رحيــل ي
وأخــرا إســماعيل .أي امــرأة ف ي� العالــم قــد تتحمــل مثلمــا
وســام،
يً
أ
ف
ت
تحملــت مريــم حــى المــوات ي� عالمهــا ،لــم تهنــأ لذاكرتهــا أن تمــر
ذكراهــم إال بوجــع ،أب مذبــوح وأم منهــارة وثالثــة أحبــاء مفقوديــن.
كانــت أيفــن جالســة تعــد القهــوة لمريــم ف ي� أحــد أيــام الشــتاء،
ـ�ء بالصــور ،دق
بينمــا كانــت مريــم تحمــل صنــدوق ذكرياتهــا المـ ي
البــاب ومنــذ زمــن لــم يطــرق أحــد عــى بابهمــا ،ذهبــت أيفــن نحــو
البــاب متثاقلــة ،وإذا بهــا تــرى أمامهــا إســماعيل« .يــا إلهــي ،الرحمــة
حــ� شــاهدته للوهلــة أ
مــن عنــدك» هــذا مــا قالتــه ي ن
الوىل ،هــذا
الرجــل قــوي البنيــان معتــدل القامــة ممت ـ�ئ الوجــه ،يقــف أمامهــا
بأديــم جــاف يــكاد يلتصــق بالوجــه ،وقــد تقــوس ظهــره يتعكــز عــى
عــى« ،ادخــل يــا خــال ،ادخــل أمــي تنتظــرك منــذ عامـ ي ن
ـ�» .دخــل
ي
إســماعيل يتعكــز عــى عصــاه ،تتخبــط أرجلــه ببعضهمــا ،كاد أن يقــع
رسيعــا ،مــن الواضــح أن إســماعيل قــد فقد
عــى وجهــه لكنهــا أدركتــه ً
ـرا مــن بــره ،أقبلــت مريــم نحــو إســماعيل تحتضنــه وتقبــل
جــز ًءا كبـ ي ً
وجنتيــه ،فمــد إســماعيل يــده يبحــث عــن أيدي مريــم ،ضمهمــا بيديه
يقبلهمــا« :آه يــا مريــم ،حـ تـى هــذه اللحظــة لــم ارتــدي مــا صنعتــه
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ين
عامــا ،وأنــت لــم تعيــدي إصالحــه ،أغيــب أغيــب
يل منــذ
أربعــ� ً
ن
ين
ســتظل�
تســألي� يومهــا إن كنــت
وأرجــع لــك ،مــا كان عليــك أن
ي
ن
أخ ـت ي أم ال» .أجهشــت مريــم بالبــكاء بـ يـ� يــدي إســماعيل ،أخــذت
بيــده وأجلســته بجانبهــا وتركــت أيفــن أ
الخـ ي ن
معــا وذهبــت للمطبــخ
ـ� ً
تعــد الطعــام ،ربــع ســاعة أقــل أو ث
أكــر وإذا بهــا تســمع رصخــة
مدويــة ،كان إســماعيل بـ ي ن
ـ� يديهــا واقعــة رأســه عــى حجرهــا بــا أي
ج�وزاليــم بـ ي ن
ـ� ذراعيهــا مــات
حـراك كمــا مــات والدهــا بولــس وأمهــا ي
أيضــا أخاهــا إســماعيل.
ً
أ
فقــدت مريــم كل الســباب المحثــة لهــا للعيــش واالســتمرار،
أصبحــت طريحــة الفـراش حـ تـى عالجهــا كانــت تأخــذه بصعوبــه ،لمــا
خاصــا عــى نفقتهــا الخاصــة
ســاءت حالتهــا أودعتهــا أيفــن مش ـفًى ًّ
ن
مــن مبلــغ وضعتــه جانبــا ممــا كان ت
رومــا� مــن فتــات لهــا،
يــرك
ً
ي
الحيــاة تتــرب مــن مريــم أمــام أيفــن وهــي مكتوفــة أ
اليدي مســلوبة
الرادة ،وجودهــا معهــا مجــرد وقــوف عــى محطــة القطــار ،تنتظـران
إ
مــرور قطــار حيــاة مريــم المــارق أمامهــا مــن بعيــد ،ذات ليلــة كانــت
أيفــن نائمــة عــى الرسيــر المالصــق لرسيرهــا ،اســتيقظت كالعــادة ف ي�
منتصــف الليــل تطمـئ ن عليهــا ،فلــم تجــد أيفــن مريــم عــى فراشــها،
تراهــا أيــن ذهبــت بــاب الحمــام كان مغل ًقــا مــن الداخــل ســاورتها
الشــكوك تجــاه إن كانــت آذت نفســها ،اســتدعت الطبيــب عــى
فتحــا البــاب ليجــدوا مريــم ملقــاة وبجانبهــا علبــة أق ـراص
الفــورَ ،
دوائهــا فارغــة ،تســارعت أنفــاس أيفــن وتالحقــت دقــات قلبهــا ،و�ف
ي
لمحــة خاطفــة فقــدت الوعــي ،لمــا فتحــت أعينهــا وبــدأت تشــعر
الن فــوق أ
بنفســها كانــت أول كلماتهــا هــي« :أيــن أمــي آ
الرض أم ف ي�
الســماء؟» .أشــار لهــا الطبيــب أن تتبعــه ،كانــت مريــم ممــدة عــى
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الف ـراش كمــاءة مطروحــة فــوق الرسيــر ،قفــزت أيفــن مــن مكانهــا
مكممــا بأجهــزة تنفــس وخراطيــم عــدة،
إليهــا ،وجــه مريــم كان ً
أســاك فــوق صدرهــا وجهــاز بيدهــا موصــل بعــدة محاليــل ،نظــرت
أيفــن نحــو الطبيــب ولســان حالهــا يســتفرس عمــا حــل بهــا« :أمــك يــا
أيفــن أخــذت جرعــة زائــدة مــن الــدواء ســممت جســدها ،وهــي آ
الن
ف� غيبوبــة بـ ي ن
ـ� الحيــاة والمــوت ،ادع لهــا بالرحمــة» .كانــت ردة فعــل
ي
أ
أيفــن بــاردة بعكــس مــا تأجــج بــه قلبهــا مــن خــوف وحــزن عــى الم،
جلســت بجانبهــا واضعــة يدهــا عــى خدهــا.
مــر وقــت طويــل وأيفــن جالســة بجــوار مريــم واضعــة يدهــا عــى
ـ� الســماء أ
خدهــا وروحهــا عالقــة بـ ي ن
والرض مــع أمهــا ،ف ي� يــوم ال تذكر
تاريخــه فمنــذ أن وصلــت بهــا للمشــفى اختلطــت أ
اليــام جميعهــا
يومــا طويـ ًـا
وانصهــر الليــل مــع النهــار ،مــا عــادت تفــرق بينهمــا وكان ً
جـ ًّـدا ال نهايــة لــه ،ربمــا امتــد ذلــك اليــوم لشــهر أو شــهرين ،وربمــا
ألعــوام مضــت ومريــم معلقــة ف ي� غيبوبتهــا فـ تـرة مكــوث أيفــن معهــا،
ف ي� ذلــك اليــوم الحظــت أيفــن أن مريــم تحــرك يدهــا مرتعشــة مشـ يـرة
أ
رسيعــا أزاحــت الجهــاز ،فجالــت
لجهــاز التنفــس الــذي مــ� وجههــاً ،
عينــا مريــم تبحــث عــن ش�ء مــا« :عــم تبحثـ ي ن
ـ� يــا أمــي؟» .بصــوت
ي
ضعيــف ال يــكاد يســمع أجابتهــا مريــم« :صنــدوق الذكريــات» .كان
صنــدوق الذكريــات صندو ًقــا آخــر غـ يـر الصنــدوق المصــدف ،هــذا
ض
ـا� البعيــد
الصنــدوق كان يضــم صـ ً
ـورا وقصاصــات ذكريــات المـ ي
والقريــب ،أحــرض ت الصنــدوق لهــا فاتحــة إيــاه أمامهــا ،وبيدهــا
ش
�ء مــا ،ســاعدتها أيفــن ف ي� البحــث
المرتعشــة حاولــت العثــور عــى ي
ســحبت المنضــددة الــت ي يجانبهــا وعدلــت رسيرهــا ليكــن بمحــازاة
المنضــددة ،ألقــت كل مــا بالصنــدوق أمــام مريــم وأخــذت تفــرز
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مــا بالصنــدوق ،ت
حــى اســتقرت عــى أحــد القصاصــات ،نظــرت
إليهــا وقالــت بنفــس الصــوت الواهــن محاولــة اســتجداء كل قوتهــا
ـ�» .أخــذت مــن يدهــا
ـى لهــذا العنــوان وابحـث ي عــن ريـ
ي
فيــه« :اذهـ ب ي
أ
ف
طلبــا قــد يكــون الخـ يـر ي� حياتهــا.
ـى لهــا ً
القصاصــة وأرسعــت تلـ ب ي
مفتوحــا
ـ� القديمــة ،ســور الحديقــة كان
ً
كان العنــوان هــو فيــا ريـ ي
ً
جمــال كجمــال الــورود
فدخلــت للحديقــة ،فلــم تــر عينــا أيفــن
أ
والزهــار الــت ي رأتهــا ،المنظــر كان ب ئ
ينــى بأنــه يوجــد بالفعــل مــن
ـى العتيــق ،فتــح لهــا شــاب
يهتــم بالحديقــة ،فطرقــت البــاب الخشـ ب ي
أيضــا« ،أي خدمــة يــا
هــادئ المالمــح ،وكمــا يبــدو هــادئ الطبــع ً
ت
ـ�» .مــا أن ســمع
سـ ي
ـيد�؟» .فأجابتــه« :كنــت أســأل عــن الســيد ريـ ي
ـ� حـ تـى أدخلهــا عــى الفــور ،وقــال لهــا« :اســمي جوزيــف
اســم ريـ ي
نز
والمــرل ،ال أحــد يســأل عــن
جــان المســئول هنــا عــن الحديقــة
ريــ� ،يبــدو أن أ
المــر مهــم أو أنــك شــخص مهــم لــه» .أجابتــه
ي
ن
ـ� ترهـ بـ� منــذ
باختصــار« :نعــم هــو ذلــك» .فــرد عليهــا« :الســيد ريـ ي
نفــ� لــم أره ولــو مــرة واحــدة رغــم ن يأ� كنــت أســمع
زمــن ،وأنــا
ي
كثــرة ،كانــت أغلبهــا مق�ت نــة
قصصــا ي
عنــه مــن ب يأ� جــان رحمــه هللا ً
وذكيــا،
بســيدة تدعــى مريــم ،هــل تعرفينهــا؟» .كان جوزيــف ً
لماحــا ًّ
ت
ـ� متعلــق بمريــم ،لــم تشــأ
حــى أنــه استشــف أن ســؤالها عــن ريـ ي
ال�ث ثــرة مــع جوزيــف ،شــكرته ورحلــت ،قبيــل خروجهــا مــن المـ ن ز
ـرل
قطــف جوزيــف وردة مــن شــجرة يانعــة مليئــة بالــورود« :قبيــل رحيــل
ـ� زرع تلــك الشــجرة ،وقــد أســماها مريــم ،انظــري لهــذا الحــوض
ريـ ي
منقوشــا عليــه اســم مريــم ومحا ًطا
المحيــط بالشــجرة» .كان الحــوض
ً
ـررا باســتدارته بلغــات عــدة ،أخــذت الــوردة مبتســمة ال تــدري
ومكـ ً
كيــف سـ تـرجع ألمهــا ،تكفــي تلــك الــوردة قــد تفــي بســد نهــم الحنـ يـ�ن
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مــن قلــب محــب لمحــب آخــر.
ف ي� الطريــق وجــدت أيفــن نفســها أمــام الكنيســة ،كانــت ســتمر لكــن
وجــدت ف� نفســها ميـ ًـا لدخولهــا ،فنفســها تحتــاج لجرعــة ي ز
تحف�يــة
ي
تشــحذ قدرتهــا عــى كل الصعــاب المســتعصية عــى نفســها ،مــرت
ت
ض
ســيحا� ف ي� القاعــة الرئيســية
«ســيد� ،اليــوم
بجانبهــا راهبــة:
ي
بعضــا مــن
الراهــب ماركــوس إن وددت الحضــور ،خاصــة إن وضعــت ً
ف
الت�عــات ســنكون شــاكرين فضلــك» .لــم يكــن
الجنيهــات ي� صنــدوق ب
والرشــادات لكــن ال بــأس إن ذهبــت
لديهــا ميــل لســماع المواعــظ إ
ف
ـرا مــا احتواهــا هــي وأمهــا
ووضعــت المــال ي� الصنــدوق الــذي كثـ ي ً
وأخاهــا ،كان العــدد هائـ ًـا داخــل الكنيســة لحضــور محـ ض
ـا�ة الراهب
ماركــوس ،أومــأت لفتــاة بجانبهــا« :مــن هــو الراهــب ماركــوس؟».
ابتســمت الفتــاة نحوهــا وأخذتهــا مــن يدهــا ثــم أجلســتها بجوارهــا:
ـتعرف� آ
«سـ ي ن
الن مــن هــو الراهــب ماركــوس» .كانــت ســتضع المــال
وترحــل لكــن الفتــاة ورطهــا بحضــور المحـ ض
ـا�ة ،بينمــا كانــت أمهــا
تحت ـرض ف ي� المشــفى وربمــا تكــون قــد أســلمت الــروح.
ـ� صحيــح أنهــا لــم تــره
ظهــر الراهــب ماركــوس إنــه هــو ،هــو ريـ ي
ولــو مــرة واحــدة ،لكــن مــن مالمحــه الشــبيهة بمالمــح الرجــل الــذي
التقطــت لهــا معــه مريــم ف ي� المهــد صــورة ،كان يحملهــا فيهــا عــى
ـ� جلســته ،ثــم انهــال
ـ� ،أنهــى ريـ ي
كتفــه ،عرفــت أنــه بالفعــل ريـ ي
ريك
عليــه محبــوه لــم تكــن قــادرة عــى شــق الصــف الــذي يحيــط بــه ي
حـ تـى اختفــى منهــا .ذهبــت حيــث الركــن المخصــص للرهبــان تبحــث
عنــه :توقفهــا أحــد القساوســة وســألها ف ي� حــزم« :مــاذا تريديــن يــا
ت
ـيد� ،ممنــوع الدخــول لغـ يـر العاملـ ي ن
ـ� بالكنيســة؟» .أجابتــه عــى
سـ ي
بعيدا
ـ� ،أقصــد الراهب ماركــوس» .وىل عنهــا ً
الفــور« :أود مقابلــة ريـ ي
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وقــال« :ال ممنــوع ،الراهــب ف� خلوتــه آ
الن» .لــم تيــأس واتجهــت
ي
نحــوه ملحــة« :إن أ
المــر مهــم يــا ســيدي ،قــل لــه فقــط تلــك الكلمــة،
مريــم ،أظنــه لــن يمانــع إن ذكــر اســم مريــم أمامــه ،أرجــوك يــا
ســيدي أ
المــر ال يحتمــل التأخـ يـر» .استشــعر القــس أهميــة مــا تقــول،
تركهــا وغــاب ف ي� المم ـرات بعدهــا بقليــل ،ســمعت وقــع الخطــوات
ت
ريــ�
تقــرب منهــا ،أدارت وجههــا نحــو صاحــب الخطــى كان هــو ي
بنفــس مالمحــه مــع تغـ يـر زيــه ،كان يلبــس زي الرهبــان ،ردا ًء أســود
فضفاضــا بح ـزام عريــض ف ي� المنتصــف ،قــال لهــا ف ي� هــدوء« :مــاذا
ً
ف
تريديــن يــا مريــم؟» .أجابتــه ي� ســكون« :لســت مريــم ،إنمــا أيفــن
ـ� كوقــع المــاء عــى الجمــر
ابنــة مريــم» .كان وقــع االســم عــى ريـ ي
المتقــد ،صدمــة رجــوع المـ ض
ـا� كانــت أشــد مــن صدمــة الفقــد عــى
ي
ريــ� الــذي تزعزعــت أوصالــه وارتعشــت أطرافــه ،وقــال ف ي�
نفــس
صــوت مهـ يـزوز« :وكيــف هــي مريــم؟» .فأجابتــه بصــوت حزيــن يمــ�هأ
رض
ـ� ،وكمــا يبــدو فــإن روحهــا معلقــة
الرجــاء« :مريــم تحت ـ يــا ريـ ي
ـ� توديعهــا
بــك ،تعــال معــي فقــد تمـض ي روحهــا بســام ،شـ ٌ
ـاق عـ ي َّ
وجعــا ،بالمناســبة هــذه الــوردة مــن
وموجــع جـ ًّـدا لكــن عذابهــا أشــد ً
ن
حديقتــك ،شــجرة الــورد الـت ي زرعتهــا قبــل رحيلــك ،ولــم يتســى لــك
قطــف واحــدة مــن زهورهــا وإهدائهــا لمريــم» .أخــذ منهــا الــوردة
طالبــا منهــا أخــذه لمريــم ،ف ي� لمــح البــر كانَــا ف ي� المشــفى كأنــه
ً
كان يحملهــا عــى جناحيــه ،كانــت مريــم نائمــة أو فاقــدة الوعــي،
ال تــدري أي حالــة كانــت عليهــا بالظبــط ،لكــن ي ن
ريــ�
حــ� جلــس ي
واضعــا الــوردة بداخلهــا ،كأنمــا دبــت الحيــاة
بجانبهــا وأمســك بيدهــا
ً
ف ي� عروقهــا ،نظــرت إليــه مريــم بعمــق كل ســنوات الفـراق والوحشــة
ابتســمت ف ي� رضــا ثــم أغمضــت عينيهــا وأســلمت روحهــا.
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ـ� مريــم وإتمــام مراســم الدفــن ،ذهبــت أيفــن لمـ ن ز
بعــد تأبـ ي ن
ـرل
أمهــا خاويــة حياتهــا منهــا ومــن ســام ممتـ�ئ قلبهــا بهمــا ،وقفــت ف ي�
المنتصــف تــدور مــن حولهــا خيــاالت ســام يــروح ويجـ ي ئ
ـى خلفهــا،
ج�وزاليم
ومريــم جالســة أمــام موقــد القهــوة تعــد قهوتهــا ،فنجــان ي
ف
ـرس ينتظـران أحباءهمــا الملتصقــة روائحهمــا ي� ثنايــا
وشــالها عــى الكـ ي
خيــوط الشــال وحــواف الفنجــان ،الصنــدوق المصــدف وصنــدوق
ض
ن
ـا� التليــد
الذكريــات الموشــوم عليهمــا بصمــات المارقـ يـ� مــن المـ ي
مســتعدين لرحلــة أخــرى ،رحلــة وحيــدة ســتجتاز التــال وحيــدة،
بــ� ض
عــر المــدى الهالمــي الفاصــل ي ن
حا�هــا
ســتع� الحــدود ب
ب
أ
ض
ـا� ،وكيــف التنصــل مــن قــدر العمــر ولعنــة الرض الغاضبــة،
والمـ ي
ج�وزاليــم ومــن قبلــه أورشــا،
ارتــدت ثــوب مريــم المــوروث مــن ي
وكــرداء يرقــة تنتظــر الخــروج مــن ش�نقتهــا كانــت تقبــع أيفــن بداخــل
ين
الثــوب ،لملمــت بقايــا الر ي ن
الصندوقــ� والفنجــان والشــال،
احلــ�؛
وأغلقــت البــاب مــن خلفهــا لفتــح بــاب بدايــة رصاع جديــد.
فـ تـرة طويلــة مــرت منــذ تركهــا ن ز
لم�لهــا ،وبســبب دوامــة مــرض مريم
ن
ن
ـا�،
ورحيــل ســام إ
بالضافــة لتبلــد المشــاعر المتبــادل بينهــا وبـ يـ� رومـ ي
ن
ث
كانــت ت
ز
بكثــر ،دخلــت المــرل
فــرات غيابهــا أكــر مــن حضورهــا ي
كالغريــب بــا وحشــة أو حنـ ي ن
ـ� ألي ركــن فيــه ،كانــت أرستهــا الصغـ يـرة
جالســة تتنــاول الطعــام ،م ـرأت مــن أمامهــم كالشــبح بــا أي أثــر
يذكــر ،كان رومـ ن
ـا� ينتصــف طفلـ ي ن
ـ� مثــل نصفــي القمر ،ســألت نفســها
ي
مــن يكونــان؟ للوهلــة أ
الوىل لــم تتعــرف عليهمــا إنهمــا صغارهــا ،ال
يوجــد عندهــا الكثـ يـر ممــا قــد تحكيــه ألحــد عــن أبنائهــا أو تصــف
بــه مشــاعرها نحوهمــا ،الذكريــات وحدهــا هــي مــا تنســج الحكايــات
والمواقــف ،وكانــت ذاكرتهــا فارغــة مــن الذكريــات مــع أبنائهــا ،كيــف
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تخـ بـر عــن شــخص وأنــت غـ يـر مرتبــط بــه بذكريــات جمعتكمــا مــن
قبــل ،مـ ضـى وقــت طويــل منــذ آخــر مــرة رأتهمــا فيهــا ،الكبـ يـر اســمه
إليــا كان عمــره ربمــا تســع ســنوات أو ثمانيــة أو عـ شـرة ،لــم تســتطع
تحديــد عمــره؛ ألنهــا لــم تكــن تذكــر يــوم ميــاده ،والصغـ يـر يصغــر
ـ�؛ ألنهمــا كانــا متقاربـ ي ن
عــن أخيــه بعــام أو اثنـ ي ن
ـ� ف ي� العمــر ،فســألت
نفســها ف ي� تعجــب« :أليــس مــن المفـ تـرض ف ي� المواقــف المماثلــة أن
أ
ـال ال يبالــون بوجــودي؟»
يهــرع الطفــال نحــو أمهــم ،فمــا بــال أطفـ ي
طلــب منهــا رومـ ن
ـ� يــا أيفــن ،فــإن ســهيلة
ـات كرســيك واجلـ
ـا�« :هـ ِ
ي
ي
ليســت غريبــة ،فســألت نفســها ف� تعجــب زاد عــن أ
الول حيــث إنهــا
ي
لــم تلحــظ وجودهــا« :ومــن هــذه المــرأه؟» .كانــت ســهيلة مديــرة
أعمــال زوجهــا أو هكــذا كان يســميها؛ واحــدة ممــن أفرزتهــم أ
اللفيــة
الثانيــة ،تدعــي مــرة أنهــا ناشــطة سياســية تكتــب مقالــة عنوانهــا
«عيــش حريــة عدالــة اجتماعيــة» وهــي جالســة أمــام حاســوبها ومــن
أمامهــا زجاجــة النبيــذ الفاخــرة وطبــق الكافيــار المســتورد وعلبــة
الســجائر ،تخــرج ف ي� المظاهــرات الفئويــة والعماليــة ،وهــي ترتــدي
تيشــرت بتوقيــع أحــد المــاركات العالميــة ،وتــارة أخــرى تلصــق
ي
غريبــا أن
لنفســها مســمى علمانيــة ،هــذا المصطلــح الملتــوي ليــس ً
ن
ن
ـا� ،أنــا
ـا� ،أنــا مســيحي علمـ ي
تجــد مــن يقــول لــك أنــا مســلم علمـ ي
ن
ن
ت
ـا�.
ـا� ،أو حــى أنــا ملحــد علمـ ي
يهــودي علمـ ي
ســهيلة خريجــة الجامعــة أ
عربيــا
المريكيــة الــت ي تحمــل
قاموســا ًّ
ً
ل�ت جمــة مــا اســتعىص عليهــا مــن الكلمــات العربيــة ،عاشــت متنقلــة
ين
بــ� أمريــكا ومــر ،والدهــا ثــري أضــاع ثروتــه قبــل موتــه عــى
طاولــة القمــار ،حـ تـى أنــه عقــد قرانهــا عــى نفــس طاولــة القمــار لـ ثـري
ـر� ،كان قــد اقـ تـرض منــه مبلغً ــا كبـ يـرا ،وحـ ي ن
ـ� خــره كلــه قايضــه
عـ ب ي
ً
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بابنتــه ،عامــان وطلقهــا الـ ثـري ،طردهــا هــي وطفــل صغـ يـر كان يشــك
حــى أنــه رفــض التكفــل بنفقاتــه ،أ
ن
ف� نســبه ت
رومــا� ش
انتــر ف ي�
ولن
ي
ي
الســوق وتضخمــت ثروتــه وعالقاتــه وعلــت مكانتــه ،كان عليــه اتخــاذ
واحــدة عــى شــاكلة ســهيلة؛ يك يكمــل وجاهتــه االجتماعيــة.
ـال ،لــم تكــن ســهيلة جميلــة لــو أنــك أفــردت
عــى المســتوى الجمـ ي
ً
جمــال وجاذبيــة ،وكانــت
مالمحهــا ،لكــن القبــح إذا تناســق أنتــج
ســهيلة تحمــل مالمــح قبيحــة متناســقة ،شــعرها المجعــد المتطايــر
ئ
ـتنا� أعطــى لوجههــا النحيــف الجــاف اتســا ًعا ،عيناهــا البنيتــان
الكسـ ي
الضيقتــان أحاطتهمــا بنظــارة طبيــة عريضــة بإطــار أبيــض ممــا جعــل
للنظــار ،أنفهــا أ
ـ� محــل لفــت أ
عينيهــا الدميمتـ ي ن
الطفــس العريــض
أنارتــه بقــرط عــى شــكل وردة صغـ يـرة دقيقــة الصنــع تجعلــك تهمــل
االنتبــاه إىل أ
النــف وتركــز ف ي� جمــال القــرط وكيــف أنــه متقــن الصنــع،
ثــم كثــرا ،كثــرا مــن الخواتــم أ
والســاور والسالســل الفضيــة ذات
يً
يً
ـر� المختلــط بالغجــري ،أبرزهــم كانــت سلســلة أحاطــت
الطابــع العـ ب ي
محفــورا عليهــا كتابــة« :أشــهد أن ال إلــه إال هللا
بهــا رقبتهــا ،كان
ً
محمــد رســول هللا» ،مظعــم مالبســها عبــارة عــن قميــص خفيــف
وبنطلــون جيـ ن ز
عربيــا قــوي الرائحــة ال يتناســب مــع
ـر ،تضــع مس ـكًا ًّ
الكسســوارات عربيــة
شــخصيتها ،لكنــه كان
جــدا لكــم إ
مناســبا ًّ
ً
ت
المالمــح ال ـت ي ترتديهــا ،كانــت رائحتــه نفــاذة لــم تــرك أنــف أيفــن
أبـ ًـدا ،كلمــا تذكرتهــا أصابتهــا بالغثيــان لمــا حملتــه مــن عبــق نجــس،
مــا أثــار غضبهــا رصاحــة ليــس وجودهــا ف� ن ز
المــرل بــل حضورهــا
ي
مــع أبنائهــا مقابــل غيابهــا عنهمــا ،كان مــن الواضــح اعتيادهمــا
عليهــا لدرجــة أنــك تحســبها ف� هــذا الموقــف هــي أ
الم وأيفــن هــي
ي
الضيفــة ،أفاقــت مــن صدمتهــا وتوجهــت مستشــيطة الغضــب نحــو
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ن
ـا�« :كيــف تســمح المـرأة ال أعرفهــا دخــول مـ ن ز
ـر يل والجلــوس مــع
رومـ ي
ن
ن
ـى ،ثمــة
ـال» .وبنظــرة أاحتقــار رمقهــا بهــا رومـ أي
أطفـ ي
ـا� قــال« :اتبعيـ ي
حــوار بيننــا مــن الفضــل أن ال يتقاســمه الطفــال» .ثــم ســحبها:
ت
ت
ـ�
ـ� تلــك أالحجــرة يــا أيفــن؟ منــذ مــى لــم تدخـ ي
«منــذ مــى لــم تدخـ ي
مطبخــك وتعــدي الطعــام لبنائــك ،ومـ تـى آخــر مــرة التقيــت بهمــا إن
ـت تذكريــن؟ إذن ليــس لــك الحــق أن تســم هــذا المــكان بيتــك،
كنـ ِ
ف
وبالتــال ليــس لــك الحــق ي� تحديــد مــن يدخلــه ومــن ال يدخلــه،
ي
غــدا
عيشــك،
بلقمــة
اعمــ�
هنــا،
العيــش
أردت
إن
أخــرى
كلمــة
ً
ِ
ي
ن
ـت� ي ن
سـ ن ز
ـتبهرين� بتصاميمــك المبدعــة يــا أيفــن ،أليــس
ل� الورشــة ،وسـ
ي
كذلــك؟» .ثــم أمســك بيدهــا يــكاد يســحق أصابعهــا ،فأومــأت رأســها
موافقــة حـ تـى يـ تـرك قبضتــه عنهــا ،ذهــب صافقــا البــاب خلفــه ليكمــل
ـ� ســهيلة والطفلـ ي ن
طعامــه بـ ي ن
ـ� ،أمــا هــي فقــد ســحبت زجاجــة خمــر
ن
ـا� ،كان يأخــذ منــه ربمــا كأس أو اثنـ ي ن
ـ�
مــن دوالب قــد خصصــه رومـ ي
بــدون الوصــول لمرحلــة الســكر وغيــاب العقــل مشــد ًدا عــى أن
الرجــل الحــق هــو مــن ال يــدع عقلــه يغيــب ولــو هنيهــة مــن الزمــن،
أمــا أيفــن فكانــت ف ي� أشــد الحاجــة لغيــاب عقلهــا وقتهــا.
ف� اليــوم التــال نزلــت أيفــن الورشــة كمــن لــم تفقــد أ
بالمــس أمهــا،
ي
ي
ف
ن
ـرا ي� عملــه ،كمــا ســمعت
كان مــن الواضــح أن رومـ ي
ـا� قــد توســع كثـ ي ً
ن
مــن العاملـ ي ن
بالضافــة
ـ� أنــه زاد عــى محلــه القديــم محلـ يـ� آخريــن إ
ـال والحلويــات الــذي كان يملكهمــا،
لمدينــة المالهــي ومصنــع التسـ ي
ن
ـا� آثــار بداخــل أيفــن الدهشــة والتعجــب ،هــذا
تضخــم ثــروة رومـ ي
المتســلق النامــي كان صعــوده كصعــود الصــاروخ نحــو عنان الســماء،
ف ي� يــوم كانــت ف ي� الورشــة ف ي� المكتــب المخصــص إلدخــال التصميمــات
مــن عــى الــورق للحاســوب تتابــع التصميمــات مــع الموظــف
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الجالــس أمــام الحاســوب ،كان هــذا المكتــب مالصقًــا لمكتــب
ن
رومــا� ف ي� الورشــة ،المكتــب الممنــوع عــى أحــد دخولــه ،يومهــا
ي
ن
ـخصا مــا ووســط حديثــه ســمعت كلمــة ســيد
ـا� يحــادث شـ ً
كان رومـ ي
جيكــوب ،ولــم تســتطع بعدهــا تفسـ يـر أي كلمــة أخــرى ،هنــا انحــل
ن
رومــا�،
اللغــز أمامهــا كان لجيكــوب اليــد الرئيســية ف ي� تزايــد ثــروة
ي
وبمــا أن أ
المــر فيــه جيكــوب ،فهــو ال محالــة قــد تــم بطــرق غـ يـر
قديمــا مــن
ش�عيــة ليــس فيهــا إال الفســاد والخ ـراب ،ســمعت أيفــن ً
وج�وزاليــم أن والــد جيكــوب بنيامـ ي ن
ـ� قــد ورث تجــارة الســاح
مريــم ي
مــن والــده جيكــوب الجــد ،وكان هــو أحــد مصــدري الســاح لليهــود
ـ� الســكان أ
إبــان حــرب  48خاصــة أثنــاء الحــروب أ
الصليـ ي ن
الهليــة بـ ي ن
ـ�
الفلسـ ي ن
ـطيني� ،واليهــود المهاجريــن تحــت ســتار ش�كــة المقــاوالت،
ن
ـا� بــدوره متور ًطــا ف ي� تلــك التجــارة خاصــة مــع
إذا لمــا ال يكــون رومـ ي
ت
ازديــاد العمليــات إ
الرهابيــة مــن طــرف الجماعــات المتطرفــة الــ ي
ف أ
ن
ن
ـا� لهم
تهــدد ي� الصــل تجــارة ومصالــح المسـ ي
ـيحي� المتعصــب رومـ ي
ضــد أي مســلم ســواء كان معتـ ً
ـدل أو متطر ًفــا ،بمقــدور جيكــوب أن
يجعلــك تمســك الســاح وأن تضعــه صــوب عقلــك ،ثــم تضغــط
عــى الزنــاد وثغــرك باســم ،بمقــدوره تغيــر رؤيتــك أ
والهــم مــن هذا
ي
وذاك أنــه قــادر عــى تحويــل بوصلــة اعتقداتــك ،كمــا لــم تســتبعد
أيفــن تدخــل يــد جيكــوب ف ي� اعتقــال إســماعيل بالوشــاية عنــه ،وبــدا
ف
ن
ـا�.
ً
واضحــا لهــا أنــه هــو مــن وضــع ســهيلة ي� طريــق رومـ ي
ف
ن
ـا� أيفــن عــن صغارهــا قــدر إمكانــه ي� الوقت الــذي و َّدت
أبعــد رومـ ي
فيــه هــي إصــاح وضعهــا كأم؛ يك ال تســقط ف ي� نفــس مــا ســقطت فيــه
ن
ـا� كان لهــا بالمرصــاد مــا أن يجدهــا اق�ت بــت
أمومــة مريــم ،لكــن رومـ ي
مــن واحــد منهمــا ت
حــى يكلفــه بعمــل مــا ،أو يأخــذ منهــا أطــراف
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ف
و� يــوم كانــت أيفــن آتيــة مــن الورشــة
الحديــث أليلهيــه عنهــا ،ي
محملــة باللعــاب لصغارهــا ،نــادت بــا مجيــب ،بحثــت لكــن بــدون
ن
ت ت
ـا� ،وبــدون حـ تـى أن
أي أثــر لهمــا ،انتظرتهمــا طويـ ًـا حــى أ� رومـ ي
يرمقهــا دخــل لحجرتــه يدنــدن بأغنيــة ســخيفة يبــدو أنــه كان يســتمع
لهــا قبــل رجوعــه المـ ن ز
ـرل ،وكانــت تفــوح منــه رائحــة ســهيلة القويــة،
ن
ئ
ـا�؟» .ظــل صام ًتــا
ـا� يــا رومـ ي
وقبــل أن يغلــق البــاب ســألته« :أيــن أبنـ ي
ملقيــا إيــاه أمــام وجههــا ،مــرت
ربمــا لدقيقــة خلــع فيهــا حــذاءه ً
ـت يل يــا
الدقيقــة دهـ ًـرا وهــي تنتظــر منــه إ
الجابــة ،قــال لهــا« :قلـ ِ
ن
ن
ـى مــا أنقذتــك
ـى ،هــا أنــا أقولهــا لــك ،ليتـ ي
أيفــن مــرة ليتــك مــا أنقذتـ ي
ئ
ـا� يــا
يــا أيفــن» .ابتلعــت م ـرارة إ
الهانــة وأعــادت ســؤالها« :أيــن أبنـ ي
ن
واضعــا يديــه
ـال واســتلقى عــى الرسيــر
ً
ـا�» .ضحــك بصــوت عـ ٍ
رومـ ي
ن
ين
رومــا� مــع
تظنــ� ن يأ� كنــت ســأترك أبنــاء
أســفل رأســه« :وهــل
ي
ف
ـ� ســهيلة بوضعهمــا ي� مدرســة داخليــة
جاهلــة مثلــك ،أشــارت عـ ي َّ
ن
ـا� نفســه لــم
بأمريــكا» .صحيــح أن تعليــم أيفــن متوســط لكــن رومـ ي
العداديــة ،تعصبــت ،شــتمته بأقــزع الشــتائم ،ألقــت
يكمــل شــهادة إ
ف
حــذاءه ف ي� وجهــه ،وكان هــو صام ًتــا يبتســم ي� وجههــا ،بعدهــا بكــت
حــ� فقــدت أ
كثــرا وتوســلت إليــه أن يرجــع لهــا صغارهــا ،ي ن
المــل
يً
لملمــت يأســها وبأســها ســاحبة زجاجــة خمــر مــن الــدوالب ،وكانــت
تلــك أول بدايــات إدمانهــا الخمــور ،وبطريقــة مــا وجــدت مــن يضــع
أمامهــا المخــدرات ،فقــد كانــت مستســلمة للغــرق ف ي� بحــر الوحــل
المســمى يــأس بــا أي مقاومــة.
ن
ـا� مفضوحــة بالنســبة أليفــن ،تدرجــت
كانــت عالقــة ســهيلة برومـ ي
أمامهــا مــن بدايتهــا حـ تـى نهايتهــا ،وكان ال بــد لهــا مــن نهايــة ،لكنهــا
ن
ـتع� نهايــة أحــد الطرفـ ي ن
ـ� ،انحــدرت أيفــن
لــم تتوقــع أن النهايــة سـ ي
264

ف
ن
ـا� إنقاذهــا تلــك
ي� مســتنقع الخمــور والمخـأـدرات ولــم يحــاول رومـ ي
وممتعــا أن يــرى موتهــا بهــذا
ـليا
ً
المــرة ،بيــد أنــه بــدا لــه المــر مسـ ًّ
ت
البــطء ،وصلــت لمرحلــة ال تــكاد تفيــق حــى تتجــرع مــن غيبوبتهــا مــرة
ض
معــا ،كانــت تغيــب
ـا� ً
أخــرى متحاشــية االصطــدام بالواقــع والمـ ي
عــن نفســها وتنفصــل مــن ذاتهــا وتعــاود الكــرة مــن جديــد.
رومــا� وقــد أصبــح ف� مكانــة وضعتــه ف� عــداد أ
ن
الشــخاص
كان
ي
ي
ي
ف
ن
ـال أصبــح مــن الصعــب بــل المســتحيل
المرموقـ يـ� ي� البلــد ،وبالتـ ي
المــرل ت
أن يظهــر أن زوجتــه مدمنــة ،جــرد ن ز
حــى مــن الخــدم ،كان
يوصــد أ
البــواب عليهــا ك ال تخــرج محتجـ ًـزا إياهــا بداخــل المـ ن ز
ـرل تاركًا
ي
كلبــا لمــا
لهــا مؤنتهــا مــن الطعــام والمخــدرات ،لــو أنــه كان يملــك ً
عاملــه كمــا عاملهــا ،الوحيــدة المســموح لهــا بالدخــول كانــت ســهيلة
ت ت
ـأ� لتضــع الطعــام لهــا وتنظــف المـ ن ز
ـرل ،تحممهــا وتصفــف
ال ـ ي تـ ي
الدراك بمــا
شــعرها ثــم ترحــل ،لــك أن تتخيــل كيــف حالهــا ،فقــدت إ
حولهــا ف� الفـ تـرة أ
الخـ يـرة قبيــل رجوعهــا لصوابهــا ،تدهــورت حالتهــا
ي
بدرجــة كبـ يـرة أفقدتهــا االتـزان لدرجــة إســقاط الطعــام عــى مالبســها
ف
و� يــوم أتــت ســهيلة كالعــادة ن ز
للمــرل تتفقــد
والتبــول دون إرادة ،ي
أيفــن الـت ي كانــت مطرحــة عــى أرض المطبــخ كجثــة هامــدة ،أخــذت
ســهيلة أيفــن مــن ذراعهــا تحملهــا لحجــرة النــوم فتبولــت عليهــا،
الم ـرأة لــم تتقــزز بــل نظفتهــا وبعدهــا دخلــت لحجــرة نــوم أيفــن
لتبــدل مالبســها ،تبعتهــا أيفــن.
لــم تتحــدث ســهيلة ولــو لمــرة مــع أيفــن وال بــأي كلمــة ،كانــت تنفذ
مهمتهــا صامتــة وترحــل ،فتحــت دوالبهــا تنتقــي منــه شــي ًئا فوقفــت
لدقائــق تتفحــص مالبــس أيفــن وتقلــب فيهــا غـ يـر معتـ بـرة لوجودهــا،
بعضــا منهــا،
معظــم المالبــس قــد حاكتهــا أيفــن بيدهــا ،وطــرزت ً
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ين
فســتان�
كان يبــدو أن تصميماتهــا اســتهوت ســهيلة الــت ي أخرجــت
ن
ـا� خبأتــه ف ي� حقيبتهــا،
ووضعــت واحـ ًـدا عــى الرسيــر الرتدائــه ،والثـ ي
خلعــت ســهيلة مالبســها ،فلفــت نظــر أيفــن تلــك النــدوب والجــروح
ال ـت ي م ـ�ئ بهــا ظهرهــا ،بعضهــا جديــد لــم يلتئــم بعــد ،وبعضهــا
قــارب عــى االندمــال ،وآخــر اندمــل تــاركًا ندوبًــا مالحظــة ،لــم تــر
ن
ـا� لكنهــا بــدت جليــة عــى جســد ســهيلة،
أيفــن الســادية مــن رومـ ي
ن
رومــا� مــن قبــل عــن اضطهــاد
رأت ف ي� جروحهــا مــا حدثهــا بــه
ي
بعــض المسـ ي ن
ـلم� لــه ،الســيجارة ال ـت ي أطفأهــا ف ي� جســد ســهيلة كان
ـول الوزيــر الســابق الناظــر
يقصــد أن يطفئهــا ف ي� جســد حســن الفـ
ي
أ
ف
ت
لــه باحتقــار ودونيــة جارهــم ي� شــقة الزمالــك ،تلــك الســواط ال ـ ي
ألهــب بهــا جســد ســهيلة كان يــود أن يلســع بهــا جســد أطفــال القريــة
الذيــن كانــوا يقيــدوه ويهــددوه بالصلــب إن لــم ينطــق الشـ ي ن
ـهادت�،
وغ�هــا ممــا مــر بــه رومـ ن
ـا� كالتاجــر المســلم المتعصــب الــذي رفــض
ي
ي
إعطائــه بضاعــة ف� بدايــة حياتــه؛ ألنــه مســيحي ،والعائلــة الغنيــة ال�ت
ي
ي
أ
ً
اســتضعفت عائلتــه لكونهــا القــل مــال وعــد ًدا ،رغــم كل مــا تعــرض
ـا� كان مغيبــا هــو آ
ن
الخــر بمــا فُعــل بــه ،أصبــح كمثلهــم هــو
ً
لـ آـه رومـ ي
الخــر متعصبــا متطر ًفــا ،كان عــى رومـ ن
ـا� أن يــدرك أنــه ليــس هــو
ً
ي
أ
الــذي مــن أ
القليــة بــل مــن اضطهــده هــو الــذي كان مــن القليــة،
ن
ن
أقليــة مــن المسـ ي ن
ـا� أن يــدرك
ـلم� الجاهلـ يـ� بدينهــم ،كان عــى رومـ ي
عــدوه الحقيقــي وأن يؤمــن بــأن طوفــان الـ شـر ســيأخذ الــكل أقليــة
وأغلبيــة ولــن يـ تـرك مــن أحــد.
ن
ـا� بســهيلة منــذ ذلــك اليــوم
خططــت أيفــن لنهايــة عالقــة رومـ ي
الــذي رأتهــا فيــه تحتــل مكانهــا متوســطة أبنائهــا ،كانــت فقــط
تنتظــر الفرصــة ،وقــد أتتهــا ف ي� ذلــك اليــوم عــى طبــق مــن مــاس،
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اليــوم ســتنتقم ،وليكــن مــا يكــن بعدهــا ليــس لديهــا مــا تحــزن
عليــه ،خاصــة بعــد إبعــاد إليــا وأرميــا عنهــا ،ف ي� ذلــك اليــوم وككل
ف
ج�وزاليــم
يــوم كانــت أيفــن جالســة ي� منفاهــا ترتــدي شــال ي
وبيدهــا زجاجــة خمــر فارغــة قــد شــعرت بالكســل إلحضــار يغ�هــا،
فتــح البــاب ظنــت أنهــا ســهيلة ،منــذ عــام لــم تــر وجــه مخلــوق
ـا� مــا عــادت تــرى وجهــه ،عــى كل أ
يغ�هــا ،حـ تـى رومـ ن
الحــوال لــم
ي
ن
آت
ـا�،
تكــن تــود رؤيــة وجهــه ،لكــن تكهناتهــا خابــت كان ال ي� هــو رومـ ي
وغــر متوقعــة ،أظنــك اشــتقت يل».
قالــت ســاخرة« :طلــة غريبــة ي
فأجابهــا« :ال تعكــري مزاجــي ،اليــوم افتتــاح فــرح جديــد» .ثــم دخــل
ن
ـا� قــد وضــع حقيبــة أنيقــه عــى
لحجــرة مكتبــه الســابقة ،وكان رومـ ي
الكــرس ،فتحــت الحقيبــة فــكان بهــا فســتان رقيــق وعقــد ي ن
ثمــ�،
ي
اعتقــدت أن رومـ ن
ـا� ض
أح�همــا لهــا بمــا أن اليــوم افتتــاح أحــد فــروع
ي
سلســة محالتــه ،فربمــا أراد منهــا الذهــاب معــه كأي رجــل يصطحــب
زوجتــه معــه ،يــا لسز اجتهــا ،هرعــت للحمــام تحممــت ثــم أخــذت
رسيعــا
الفســتان والعقــد لحجــرة النــوم الرتدائهمــا ،جففــت شــعرها ً
بعضــا مــن الزينــة والتـ بـرج عــى وجههــا ،كانــت كالطفلــة
ووضعــت ً
أ
ن
ز
ســعيدة جـ ًّـدا ،فقــد م َّلــت حوائــط المــرل ،تعاملــت مــع المــر بفطــرة
النســان المتطلــع للحريــة بغــض النظــر عمــا كان ،تدنــت إنســانيتها
إ
ن
ـا� لــو أنــه أعطاهــا
بدرجــة أنهــا كانــت مســتعدة للصفــح عــن رومـ ي
حريتهــا الســابقة ،أصبــح الخــروج مــن بــاب المـ ن ز
ـرل أقــى أمنياتهــا
بــل أقــى طموحاتهــا.
خــرج رومـ ن
ـا� مــن المكتــب فبادرتــه وهــي تعــدل مــا ظنتــه ثوبهــا:
ي
«بالتأكيــد نســيت مقــاس ،فقــد امتـ أ
ـ�ت قليـ ًـا ،لكــن ال بــأس ،فقــد
ي
ـ� فيــه لكــن عليــك العتـ بـى ،كان عليــك إخبــاري للذهــاب
أدخلــت نفـ ي
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ن
هيســت�ية جعلتهــا
رومــا� بضحــكات عاليــة
للكوافــر» .فاجأهــا
ي
ي
ي
تتلبــك ف� مكانهــا ،ثــم ســحبها مــن يدهــا تجــاه المـرآة ،وقــال لهــا �ف
ي
ي
ـت كالمســخ ،أي هـراء
ـ
أصبح
ـد
ـ
لق
ـذا،
ـ
هك
ـك
ـ
لنفس
ـري
ـ
«انظ
ـخرية:
سـ
ِ
أ
ن
تقولـ ي ن
ـ� ،أجننــت أنــا لــن آخــذك معــي ،يإ� لســتحي الوقــوف بجانبــك
كشــخص غريــب ال كــزوج لــك ،تلــك المالبــس لمــن تســتحقها ،تلــك
لســهيلة» .وأخــذ يخلــع عنهــا الفســتان والعقــد ،رصخــت ف ي� وجهــه
بأعــى صوتهــا قائلــة« :تــرى هــل تخلــع ســهيلة سلســلتها المحفــور
عليهــا الشـ ي ن
ـهادت� قبــل ش
معا�تــك ،وهــل تخلــع أنــت صليبــك قبــل
ن
ـا� كلــه حـ تـى ارتعشــت مقل َتــا
خيانتــك يل» .رجــت كلماتهــا كيــان رومـ ي
ت
ـ� إغــاق البــاب
عينيــه ،فــر مــن أمامهــا ً
رسيعــا مرتب ـكًا حــى أنــه نـ ي
بالمفتــاح كالعــادة.
آ
أتــت الفرصــة لالنتقــام ،آن الون للخــروج مــن ش
ال�نقــة ،لــم تخرج
أيفــن كفراشــة ال ،بــل كتنـ ي ن
ـ� مجنــح قــادر عــى اكتســاح كل مــن أمامه،
ج�وزاليــم وأخرجــت فنجــان قهوتهــا ش
و�بــت عــدة
لبســت شــال ي
ز
فناجـ ي ن
ترك�هــا وانتباههــا،
ـ� مــن القهــوة الســادة يك تســتطيع شــحذ ي
ن
ـا� أبناءها
فتحــت صنــدوق الذكريــات ،قبــل عــام وقبل أن يــودع رومـ ي
ف� المدرســة كانــت ســهيلة تجــيء للمـ ن ز
ـرل تـ شـرف عــى أبنــاء أيفــن،
ي
برومــا� بعدهــا ،كان عــى رومــا�ن
ن
لتختــ�
تضعهــم عــى الفــراش
ي
ي
ي
أخــذ حــذره مــن أيفــن ،فهــي امـرأة ولــدت مــن رحــم الهزيمــة تحــت
قصــف المدافــع والصواريــخ ،وضعــت أيفــن ف ي� كل ركــن ف ي� الشــقة
كامــرات مراقبــة ثــم حملتهــا عــى أســطوانات ،أخرجــت أ
الســطوانات
ي
ـت
وخرجــت متجهــة للورشــة وعبــارة مريــم تــرن بأذنيهــا« :لقــد خلقـ ِ
ـت لتكـ ن
ـ� مــن أجلــك» .كانــت
ـو�
يــا أيفــن كمقاتلــة ،خلقـ ِ
ي
محاربــة ،قاتـ ي
أ
الورشــة خاويــة إال مــن الحـراس والمــن وبســهولة أفشــوا لهــا بمــكان
268

افتتــاح المحــل الجديــد ،عــى الفــور انتقلــت لهنــاك واســتطاعت
ـاس
ش�اء
المســئول عــن جهــاز عــرض البيانــات والحاســوب بخاتــم مـ ي
ف
ن
ـا� لوقــت الحاجــة ،وهــا
تمكنــت ي� وقــت ســابق اســتالبه مــن رومـ ي
هــي حاجتــه أتــت ف ي� ذلــك اليــوم ،أمســكت الميكروفــون وانطفــأت
أ
ن
ـا� وســهيلة المحرمــة،
النــوار وبــدأ الجهــاز بالعمــل ،لقــاءات رومـ ي
ن
ـا� عنهــا مــع ســهيلة الــذي فضــح نيتــه بأنــه ينــوي قتلهــا
حديــث رومـ ي
بالبطــيء عــن طريــق المخــدرات ،حواراتــه مــع ســهيلة عــن صفقــات
المخــدرات والســاح الــت ي كان بي�مهــا مــن الباطــن مــع جيكــوب،
توالــت الطعنــات نحــو رومـ ن
ـا� ،واحــدة تلــو أخــرى اســتطاعت بمهــارة
ي
و� ليلــة واحــدة تجريعــه كل جرعــات أ
ف
اللــم ال ـت ي جرعهــا لهــا مــرة
ي
ن
ـا� وخــر ســاق ًطا ،أطاحــت بــه الصدمــة،
واحــدة ،لــم يحتمــل رومـ ي
ن
رومــا� ف ي� وقتهــا بأزمــة قلبيــة ،واختفــت
ض�بتــه ف ي� مقتــل ،مــات
ي
ســهيلة.
رجعــت أيفــن للمـ ن ز
ـرل منهكــة ،الرحلــة كانــت طويلــة ،ومــا زالــت
ف ي� المنتصــف ،المخــدر ينســحب مــن عروقهــا والقلــق يع�ت يهــا،
أ
واللــم يعترصهــا بعــد خروجهــا مــن منفاهــا ،ألقــت بــكل الكحوليــات
والمخــدرات ف ي� صنــدوق القمامــة ،صــارت تفتــش كالمجنونــة ولــو
عــى القليــل مــن المخــدر أو أي قــرص ،ال تعــرف أحـ ًـدا يمكنــه جلــب
ن
ـا� واختفــت ســهيلة ،نزلــت للشــارع كمــن
المخــدرات لهــا ،مــات رومـ ي
هــو ذاهــب للبحــث عــن طفــل تائــه منــه ،توجهــت ناحيــة صنــدوق
ف
الدمــان ال ،بــل
القمامــة لحظتهــا ندمــت ليــس عــى االنغــراق ي� إ
ن
ـا� ،لــو لــم تنتقــم منــه لمــا وقفــت ذليلــة
عــى انتقامهــا مــن رومـ ي
لصنــدوق القمامــة بــا مانــع أن يفــرغ محتــواه فــوق رأســها مقابــل
ث أ ن
ـا� ،تزجرهــا العيــون تــارة،
جرعــة مخــدر واحــدة ،وقفــت مبعــرة المـ ي
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وترفــق بهــا تــارة أخــرى ،تغرقهــا حـ تـى المــوت ،ثــم تنتشــلها ،وقفــت
ـ� البـ شـر عــى نفــق مــا بـ ي ن
بـ ي ن
ـ� الحــب والكــره ،تأ� واحــد مــن بينهــم
ـ� هــو ،وقــال لهــا« :هــل تحاجـ ي ن
تــرى مــن أي الفريقـ ي ن
ـ� لمســاعدة يــا
ـيد�؟» .قــد يســاعدها بيــد وباليــد أ
ت
الخــرى يلقيهــا ف ي� الجحيــم ،أو
سـ ي
لربمــا يشــعل لهــا المصبــاح لوهلــة ثــم يطفئــه ف ي� منتصــف الطريــق،
ن
ن
ت
كــو� مقاتلــة».
لتكــو� محاربــة ،ي
ي
تذكــرت كلمــات مريــم« :خلقــ ي
هربــت مــن أمــام المجهــول وتوجهــت للمـ ن ز
ـرل.
أخرجــت صنــدوق الذكريــات وتفحصــت الصــور ،تلــك صورة أورشــا
ين
الجائل�
ج�وزاليــم ف ي� القدس ،قــد التقطها لهما أحــد المصورين
مــع ي
بغــر علــم ديفيــد ،تلــك صــورة بولــس أخذتهــا منــه ج�وزاليــم �ف
ي
ي
ي
يــوم بعــد أن أقنعتــه للذهــاب يك يلتقــط صــورة مــن أجلهــا ،وتلــك
ف
معــا،
كلهــا صــور ي
ج�وزاليــم ال ـت ي التقطهــا لهــا ديفيــد ي� رحالتهمــا ً
ن
وج�وزاليــم ،ثــم هــا
وهــذه صــورة مريــم
بــ� بولــس ي
الصغــرة ي
ي
هــو بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم مــرة أخــرى هــو وهــي
ـ� يدخــل إطــار صــور ي
ين
ج�وزاليــم وجيكــوب،
وبينهمــا جيكــوب،
بنيامــ� وجيكــوب ،ثــم ي
وجميعهــم بــا مريــم ،مــرة أخــرى مريــم وج�وزاليــم معــا �ف
ي
ً ي
وج�وزاليــم ف� ن ز
م�لهمــا الجديــد مــع إســماعيل
الملجــأ ،ثــم مريــم ي
ي
تكــر وتشــب وتســتأثر بمحيــط الصــورة
وكمــال ،وهــا هــي مريــم ب
ف
ج�وزاليــم ،هنــا مريــم ي� عملهــا الجديــد ،هنــا
وحدهــا بــدون ي
ف
مريــم ي ن
بــ� رفقائهــا ورفيقاتهــا ي� رحلــة مــا ،وثمــة مجموعــة صــور
ـ� فقــط ،مــن الواضــح أن مريــم التقطــت جميــع صــوره
ـ� ،ريـ ي
لريـ ي
ف
ن
ـ� مــع جــان عــى البــار يقلــب ســاعة
ي� غفلــة منــه بـ يـ� أصدقائــه ،أريـ ي
بـ ي ن
وغ�هــا الكثـ يـر
ـ� يديــه ،وهــا هــو وســط الصحــاب يعــزف الجيتــار ،ي
ف
ت
تز
ـ� مــن
حــى وقعــت ي� يدهــا صــوره مهـ ة وعشــوائية يطــل فيهــا ريـ ي
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ريــ�
جانــى ،ملتف ًتــا لصاحبــة
ي
الكامــرا مريــم ،كمــا يبــدو أن ي
ركــن ب ي
حينهــا قــد أحــس أن مريــم تلتقــط لــه الصــور عــن بعــد ،وبــا علمــه
فباغتهــا بتلــك النظــرة الـت ي عــى أثرهــا ارتبكــت مريــم وغـ يـرت مســار
الكامـ يـرا ،ولســان حــال عينيــه يقــول كشــفتك يــا مريــم ،بعدهــا أطــل
ف
ـاوزا
معــا ليــأت بعدهــا الشــتاء متجـ ً
ـ� ً
الربيــع ي� صــور مريــم وريـ ي
الصيــف والخريــف ،صــور مريــم مــع عمهــا ف� حديقتــه ،بـ ي ن
ـ� الصــور
ي
ـ� ،وأخــرى لمطيــع
صورتــان وقــد قســمتهما مريــم واحــدة لهــا ولريـ ي
وتريــزا ،وقــد لزقــت نصــف الصــورة الــت ي هــي بهــا مــع نصــف
الصــورة ال ـت ي بهــا مطيــع ،لكنهمــا رغــم محاولــة اللصــق المحكــم
ف
ف
و� خلفيــة المــكان ،حـ تـى أن المشــاعر
بــدا التنافــر
ً
واضحــا ي� الفعــل ي
غــر مقنعــة ،أعقبتهــا لحظــة ضيــاع لمريــم
عــى الوجــه ظهــرت ي
ج�وزاليــم مــرة أخــرى حاملـ يـ�ن
ال وجــود لهــا ،حـ تـى أطلــت تعانــق ي
ف
ن
و� صــورة أخــرى بنفــس الشــكل ومــن خلفهم
الطفلـ يـ� أيفــن وســام ،ي
ـ� ومريــم مــرة أخــرى ،كانــت
ـ� وأيفــن وســام ،وريـ ي
ـ� ،ثــم ريـ ي
ريـ ي
ـ� بعدهــا ال أثــر لــه ،وهــا هــو مطيــع يظهــر
تلــك آخــر صــورة لريـ ي
مــرة أخــرى يتوســط أيفــن وســام مبتعــدة مريــم بنفســها عــن إطــار
لج�وزاليــم
الصــورة ،جيكــوب يرجــع مــرة أخــرى بصــورة قــد أهداهــا ي
كــر واشــتد عــوده ،بعدهــا غيــاب وبــا عــودة
بعــد عودتــه ،وقــد ب
لج�وزاليــم ،وهــا هــو ســام يكـ بـر مــع أيفــن ،وهــا هــي أيفــن تتحمــل
ي
عنــاء حمــل الصــورة لوحدهــا لتصــور ســام ومريــم ،ثــم أيفــن �ف
ي
الكنيســة وقــد صوروهــا ف ي� يــوم جمــع الصدقــات ،وواحــدة أخــرى
التقطهــا لهــا أحــد المعجبـ ي ن
ـ� وهــي طفلــة تبيــع الفشــار ،كان عليــه
تســجيل إعجابــه بـ شـراء الكميــة كلهــا ال بتصويرهــا صــورة يرفعهــا �ف
أ ي
صحيفتــه يحــث فيهــا الجميــع عــى العمــل كــون أنــه حـ تـى الطفــال
يعملــون ،لكــن الواقــع كان عكــس مــا افـ تـراه ،فالواقــع يقــول حـ تـى
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أ
حبــا ف ي� العمــل بــل مــن الضيــم والعــوز
الطفــال يعملــون ليــس ًّ
والحاجــة ،وعــدة صــور أخــرى ف ي� مراحلهــا أيفــن وســام بــا مريــم،
ن
ـا� ،جميــع
وجــه آخــر فــرض نفســه عــى صنــدوق الذكريــات ،رومـ ي
ن
ت
ـا� كان بهــا ش
�ء لــم تالحظــه مــن قبــل،
الصــور الـ ي أحاطتهــا برومـ ي
ي
ابتســامة رومـ ن
ـا� تلــك ال ـت ي لــم يبتســمها ف ي� وجههــا كان يبتســمها ف ي�
ي
الصــور ،وهــو يبتســم ليــس ألنــه ســعيد معهــا أو راض بهــا ،بــل أنــه
كان يبتســم مــن أجــل نفســه ،هــي الســعادة بالنفــس ليــس أكـ ثـر ،ثــم
ـرا صــورة قــد نســيتها ســهيلة عــن قصــد إلحباطهــا أكـ ثـر ،صــورة
أخـ ي ً
ن
ـا� يتوســط ســهيلة وجيكــوب.
رومـ ي
جميعــا ،رحلــت
وضعــت أيفــن وجــه جيكــوب بمحــازاة وجوههــم
ً
ج�وزاليــم ومطيــع
ريــ� ومــن ثــم ي
أورشــا ،رحــل بولــس ،رحــل ي
ف
ن
ـا� ي� مقابــل صمــود وجــه جيكــوب
وإســماعيل وســام ومريــم ورومـ ي
بــن بنيامـ ي ن
ـ� ،لــم يتبــق ســوى هــي وهــو ،ال عجــب أنــه كان يســعى
ن
ـا� للتخلــص منهــا ،فــا يبقــى مــن بـ ي ن
ـ� الوجــوه ســوى
بواســطة رومـ ي
وجهــه ،أحســت بوخــز مــا يعـ تـري جســدها كله ،إنــه المخدر ينســحب
ث
ث
وأكــر ،راحــت يدهــا للصنــدوق المصــدف الجئــة روحهــا
أكــر
للرســاالت الســماوية ،ومــن يغ�هــا قــد ينجيهــا! تذكــرت نصيحــة
وددت يــا بنيـت ي لمــس أحــد الكتــب المقدســة فعليــك
ي
ج�وزاليــم «إن ِ
التطهــر واالغتســال» ،وعلمتهــا كيــف تغتســل ،وضعت نفســها أســفل
المــاء ،أحســت وكأن خطاياهــا تنســاب منهــا مــع انســياب المــاء عــى
جناحــا تنـ ي ن
ـ�
جســدها كلــه ،ينقشــع ثــوب ي
ال�قــة عنهــا يخــرج منهــا َ
عمــاق قــادر عــى التحليــق.
ف
ـال أعــدت أيفــن عدتهــا للســفر وتلقــي العــاج
ي� صبــاح اليــوم التـ ي
خــارج مــر ،لكــن مــن تأتمنــه عــى مالهــا وأعمالهــا ،تذكــرت جوزيــف
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بــن جــان ،هــذا الشــخص الــذي ائتمنــه ريــ� عــى ن ز
م�لــه وحديقتــه،
ي
أ
أ
ن
ز
ـ� لمقابلــة
ثــم توارثــت المانــة مــن الب البنــه ،توجهــت لمــرل ريـ ي
جوزيــف ،ش�حــت لــه الوضــع وأعطتــه صــوره عــن العمــل مــع عقــد
توكيــل لــه بــإدارة أعمالهــا واالتصــال بهــا ومتابعتــه ،وبالفعــل لــم
يرفــض الرجــل الوقــوف بجانبهــا ،ومنــذ حينهــا وجوزيف مديــر أعمالها
أ
مــ� ،ســافرت لقرابــة ســتة أشــهر لتلقــي العــاج ت
ال ي ن
حــى شــفيت
تمامــا مــن إدمانهــا ،رجعــت لمــر تلملــم شــتات نفســها ،وقبلهــا
ً
أ
ف
تمامــا الرجــوع معهــا
قــد توجهــت لبنائهــا ي� أمريــكا اللذيــن َ
رفضــا ً
ـرول ف� أ
ـ� بالـ ن ز
لمــر ،مكتفـ ي ن
الجــازات والعطــات ،لــم تــدرك أيفــن
ي
ن
ـ� براثــن النــار ذاتهــا بوجودهــم ف ي� أمريــكا،
أنهــا تضــع أبناءهــا بـ يـ� فـ ي
بيــد أنهــا لــم يكــن لهــا حيلــة معهمــا ،ورغــم قناعتهــا الداخليــة أن
بعدهمــا هــو دمــار ألحقتــه بنفســها ،كانــت كمــن يغلــف أبنــاءه ف ي�
ورق هدايــا معطــاة لجيكــوب.
مــرت عـ شـر ســنوات انكبــت فيهــا أيفــن عــى العمــل ،صانعــة مــن
ن
إم�اطوريــة ف ي� عالــم المجوهـرات ،عـ شـر ســنوات لم تر
ـا� ب
اســم رومـ ي
فيهــم وجــه جيكــوب مــرة أخــرى رغــم أن مالمحــه مــا فارقــت عقلهــا
ـرا مــا كانــت أيفــن تســتيقظ مزعــورة
وال نفســها ولــو لمــرة واحــدة ،كثـ ي ً
أ
مــن كابــوس كان يطاردهــا فيــه ،أو تشــتبه بأحــد الشــخاص أن يكــون
هــو ،فتجــده قــد شــبه لهــا ف ي� غـ يـره وعــى هــذا الحــال ،حاولــت أيفــن
أكـ ثـر مــن مــرة التقــرب ألبنائهــا ،لكــن أ
الميــال الفاصلــة بينهمــا فصلت
حياتهــم عــن أيفــن ،ممزقــة كل صــات التفاهــم والحــوار ،وتحولــت
ف
و� يــوم كانــت
مــن أم لمجــرد ماكينــة نقــود يزورونهــا وقــت الحاجــة ،ي
أيفــن جالســة تقلــب القنــوات التلفزيونيــة ،فــإذا بهــا تفاجــأ بمــن لــم
ـ� يســتضيف ضيفـ ي ن
تضــع ظهــوره ف� حســبانها ،كان أحــد المذيعـ ي ن
ـ�
ي
273

ت
ال�نامــج
مــن المفـ تـرض أن ب
وهــو برنامــج مــن فئــة التــوك شــو ال ـ ي
أ
أ
ف
العــام عىل
انتـ شـرت ي� تلــك الونــة مــن اللفيــة الجديــدة بزعــم مــن إ
وجــود مســاحة مــن الحريــة معقولــة ،تلــك الحريــة المقننــة بمعايـ يـر
جــودة الحكومــة والســلطة العليــا ،الحريــة الـ تـى تقــرع فــوق ســطحها
كمــا شــئت بــدون أن تعطيــك ســوى ارتــداد صوتــك؛ ألنــه ببســاطة
ال�نامــج ،كان المذيــع يعــرض طرفـ ي ن
ـ� مضاديــن
عمقهــا أجــوف ،هــذا ب
ف ي� الفكــر والنهــج ،يتحــاور االثنــان ثــم يشــتد النقــاش ليحتــدم
بعدهــا عـراك مفتعــل ،ينتهــي بالتصافــح والوصــول ألرض محايــدة،
ف
ين
ين
لحزبــ�؛ أحدهمــا
زعيمــ�
ال�نامــج يســتضيف
ي� تلــك الليلــة كان ب
ن
ـا� ،تحــرري ،وســطي ،توافقــي ،معتــدل ،إىل غـ يـر ذلــك
ليـ بـر يال ،علمـ ي
مــن المســميات المندرجــة تحــت هــذا القبيــل والمناديــة بحريــة
الــرءوس مــن الخــارج والداخــل ،فــا يغطيهــا حجــاب وال يحويهــا
أ
ن
ـى،
عقــل أو منطــق ،والطــرف الخــر كان زعيــم حــزب إســامي ،سـ ي
ش�عــي ،ســلفي ،نهجــي ،توحيــدي ،تنويــري ،جهــادي إىل غـ يـر ذلــك
مــن المســميات ،هــؤالء مــن حاولــوا تســييس الديــن لمصالحهــم
السياســية وإلبــاس السياســة ثــوب التديــن حـ تـى تســر أ
المــور عــى
ي
أهوائهــم.
كانــت زعيمــة الحــزب أ
ن
ـا�
الول هــي سـ
ـهيلة ،وكان أزعيــم الحــزب الثـ ي
مــن عائلــة إســماعيل؛ وذلــك لتشــابه أ
اللقــاب؛ لن إســماعيل كان لــه
الخــوة كثـ يـر منهــم مــن ســار عــى نهــج والــده ،ومنهــم مــن
مــن إ
اتبــع إســماعيل ،عــى الفــور اتصلــت أيفــن بجوزيــف طالبــة منــه
تقريــرا يخــص ســهيلة يصــل لــكل مــا يحيطهــا ،وأن يدخــل ن ز
م�لهــا
ً
ت
ت
ويتعــرف حــى عــى نــوع قهوتهــا ،المهــم أن ال يــرك شــاردة أو واردة
عنهــا إال ويعطيهــا بهــا تقريـ ًـرا ،اعـ تـرى أيفــن حــدس أن ســهيلة هــي
274

الخيــط الموصــل لجيكــوب ،وكان يمتلكهــا دافــع قــوي عــى تعقــب
آثــار جيكــوب ،بــدون أن تنتبــه إىل أن جيكــوب يقــف مــن ورائهــا يتتبــع
هــو آثارهــا ،كانــت هــي القريبــة منــه وليــس هــو ،ورد أيفــن تقريــر
عــن ســهيلة ف� غضــون أ
السـ ي ن
ـبوع� ،كان أمامهــا كل جــزء مــن تفاصيــل
ي
أ
حياتهــا ،جــاءت لمــر بعدمــا ســافرت لمريــكا بعــد فضيحتهــا مــع
ن
رومــا� ،ت
اشــرت ن ز
تتغــر ال ف ي�
فخمــا ،وأسســت الحــزب ،لــم
ي
مــر ًل ً
ي
الشــكل وال ف ي� المضمــون ،كمــا هــي خادعــة المظهــر تخالهــا عربيــة
الهويــة ،وهــي غربيــة الخصــال والهــوى ،ورغــم هــذا لــم تســتطع
ف
الف�وســات
التوصــل لجيكــوب ،هــذا الــذي يــري ي� الهــواء كرسيــان ي
أ
والتربــة العالقــة ف ي� الجــو بــا أن نشــعر بــه نستنشــقه ،ي�ت ســخ فينــا
ويــري ف ي� دمائنــا بــا وعــي حـ تـى المــوت بــدون أن يعــرف أحــد بيــد
مــن قتلنــا.
ف ي� يــوم كانــت أيفــن ف ي� المكتــب تتابــع عملهــا كالعــادة مــن الصبــاح
وحـ تـى آخــر النهــار ،وصــوت فــروز يمـ أ
ـ� المــكان بأريــج زمــن مــر ووىل
ي
ن
ن
منــذ أزمــان «ر ي ن
البســات�» ،كل
اجعــ� ،يــا زهــرة
ي
اجعــ� يــا هــوى ر ي
ش
�ء موضــوع بدقــة ف ي� مكانــه ،بريــق ف ي� كل مــكان مــن نــوع خــاص،
ي
ث
أكــره غمــوض وأقلــه بــوح ،وهــج مجهــول ال يعــرف مصــدره،
إن كان بريــق المجوهــرات أ
والحجــار الكريمــة الموضوعــة أســفل
أضــواء خافتــة قويــة التأثـ يـر أم أنــه بريــق تلــك الم ـرأة الجالســة ف ي�
مزعــورا ترتجــف أوصالــه،
ركــن خــاص بهــا ،وإذا بجوزيــف يدخــل
ً
فســألته بانزعــاج« :مــا بــك جوزيــف؟» .فأجابهــا عــى الفــور« :مــن
ت
ـيد� ،ف ي� لقــاء صحفــي
تســمى ســهيلة قــررت إعــان الحــرب عليــك سـ ي
معهــا أفصحــت عــن نيتهــا لنـ شـر مــا أســمته القصــة الحقيقيــة وراء
ن
ـا� ،ولــن يمــر
فضيحــة ملــك المجوهـرات ،هــي بالفعــل تقصــد رومـ ي
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أ
ت
ن
ـى أنهــا
المــر بــدون التعــرض لــك ولسـ يـرتك سـ ي
ـيد� ،كمــا أنــه بلغـ ي
ض
ـرا لقــاء ترصيحاتهــا» .أرجعــت أيفــن ظهرهــا
ـا� مبلغً ــا كبـ ي ً
تنــوي تقـ ي
للخلــف محاولــة االسـ تـرخاء إليجــاد حــل لمــا تدبــره تلــك اللعينــة،
ـ� مــن مـ ن ز
طلبــت مــن جوزيــف إحضــار طلــب معـ ي ن
ـرل ســهيلة ،ثــم
تدبـ يـر مــا ســتنوي فعلــه.
ف
ـال جاءهــا جوزيــف بمــا طلبتــه منــه ،أحرقــت
بالفعــل ي� اليــوم التـ ي
الطلــب ولممــت رمــاده ف ي� كيــس ،طلبــت بالهاتــف بيــتز ا ،كل هــذا
وجوزيــف عاقــد يــده عــى صــدره ت�ت اقــص عــى وجهــه عالمــات
ش
�ء أن يعطيــك هللا مديــر
االســتفهام بــا أن يتفــوه بكلمــة ،فــأروع ي
أ
غــر ملــح ،والروع أن يكــون
أعمــال خــدوم وكاتــم أرسار ،صبــور ي
تز
ذكيــا قابـ ًـا للتعلــم ،وكان جوزيــف كذلــك ،جــاءت البيـ ا ،أخرجتهــا
ًّ
مــن الصنــدوق عــى طبــق ثــم وضعتهــا عــى المنضــدة ،وطلبــت
مــن جوزيــف تناولهــا معهــا ،ظلــت متابعــة لتقاســيم وجــه جوزيــف
تــراه سيســألها؟ ال ،لــم تكــن تظــن ذلــك ،هــو يعلــم أن أ
المــر
ف
أنهيــا طعامهمــا،
ســيجيء ي� وقتــه ،وأن اســتعجاله لــن يلبيــه غايتــهَ ،
ثــم وضعــت حقيبــة الرمــاد ف ي� صنــدوق البيـتز ا ،هنــا ش�حــت مغزاهــا
لجوزيــف الــذي كاد يحـ تـرق مــن شــدة تحرقــه لمعرفــة مــا قيمــة هــذا
الطلــب ،ولمــا حرقتــه ولمــا وضعــت رمــاده ف ي� صنــدوق البي ـتز ا.
متجهــ� ن ز
ين
لمــرل ســهيلة ،تعلــم أيفــن أن
خرجــت مــع جوزيــف
ســهيلة تعشــق البي ـتز ا ،قــد ال تفتــح لهــا البــاب ،لكــن مــن المؤكــد
أنهــا ســتفتح البــاب لعامــل البيـتز ا ،ولــو حـ تـى أتاهــا الطلــب بالخطــأ،
ً
حامــا البيــتز ا ورن الجــرس« :بيــتز ا
وقــف جوزيــف أمــام البــاب
ت
ـيد� ،طلبتــم بي ـتز ا» .تأ� صــوت ســهيلة مــن وراء البــاب« :ولكــن،
سـ ي
ن
ش
ـى إياهــا» .مــا أن فتحــت البــاب واســتلمت
�ء ،هاتـ ي
اممممــم ،ال ال ي
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البـتز ا مــن جوزيــف حـ تـى ظهــرت أمامهــا أيفــن ،كادت تغلــق البــاب ف ي�
دافعــا ســهيلة للخلــف
وجههــا ،لكــن جوزيــف تلقــى البــاب عــى يــده ً
ن
ز
مفســحا أليفــن الطريــق للدخــول ،دخلــت المــرل وطلبــت
بعنــف
ً
مــن جوزيــف انتظارهــا أســفل العمــارة ،وجــدت ســهيلة نفســها �ف
ي
مــأزق ال حــل لــه ســوى التــورط فيــه ،أشــارت أليفــن نحــو حجــرة مــا،
رمقتهــا بنظــرة ثقبــت عينيهــا ،وقالــت وهــي تــدور بثقــة حــول ســهيلة:
ـال الفخــم ،الملقاة
«أعلــم أنــك تشـ يـرين يل للدخــول للصالــون إ
اليطـ ي
أســفله ســجادة إيرانيــة عريقــة ،ومــن أمامــه مدفــأة فنيــة ثمينــة ،ال
أيضــا ف ي� حجــرة المعيشــة الحديثــة
لــن أجلــس هنــاك ،ولــن أجلــس ً
الســود أ
ـ� أ
ذات اللونـ ي ن
والبيــض ال ـت ي تحتضــن الجالــس فيهــا بصــورة
نيويــورك الصاخبــة ،كمــا أن أ
الن�ت يــه المرابــط ف ي� الريسبشــن ال يليــق
دفعتــه فيــه ،حـ تـى ندمــك
ب ي� ،وذوقــه غـ يـر ر ٍاق برغــم المبلــغ الــذي ِ
عــى هــذا أ
الن�ت يــه أنــا عــى علــم بــه يــا ســهيلة ،انظــري لــن أحـ يـرك
أنــا ســأجلس عــى أ
الريكــة الفضيــة القابعــة ف ي� حجــرة نومــك ،بالظبط
ن
ـ� القديمــة ،غريــب
أمــام الــدوالب الــذي يحــوي قطعتـ يـ� مــن مالبـ ي
أنــك مــا زلــت محتفظــة بهمــا ،ســأذهب هنــاك بينمــا تعديــن أنــت
ف
ت
اشــرته
قهــو� ،وال
يل
تنــ� أن تضعــي القهــوة ي� الفنجــان الــذي ت ِ
ي
ي
ف
مؤخـ ًـرا مــن أحــد المـزادات» .كانــت أيفــن تــود إلقــاء الرعــب ي� قلــب
ســهيلة ،فــا تراوغهــا وتنصــاع لهــا ،جلســت عــى أ
الريكــة عــدة دقائــق
بعدهــا دخلــت ســهيلة تحمــل فنجــان القهــوة ،وجلســت أمامهــا
كــرس ســحبته ،تنتظــر مــا ســتلقيه عليهــا مــن أوامــر ،لكــن
عــى
ي
ف
أيفــن وتمع ًنــا ي� زعزعــة أمــن ســهيلة وإثــارة قلقهــا وخوفهــا ،أخــذت
تـ شـرب فنجــان القهــوة ف ي� صمــت ،تســتمتع بــكل نظــرة خــوف ف ي� عيون
ســهيلة ،تقابــل كل رشــفة منهــا للقهــوة ،بــدأت ســهيلة تهــز أرجلهــا
وتفــرك بيدهــا ،وقالــت مرتبكــة تحــاول إبــداء الثقــة ف ي� غضبهــا« :أنــا
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أكرهــك يــا أيفــن ،أكرهــك ،اخرجــي مــن ن ز
مــر يل» .وضعــت أيفــن
ـاق فــوق أخــرى
فنجــان القهــوة ،ثــم اعتدلــت ف ي� جلســتها واضعــة سـ ً
ن
تكرهيــى يــا ســهيلة ،ال
يقابــل حذائهــا وجــه ســهيلة« :ال ،أنــت ال
ي
توجــد امــرأه تكــره أخــرى وال تــزال محتفظــة بمالبــس غريمتهــا �ف
ي
خزانتهــا ،بــل أنــت تشــعرين باالمتنــان يل ،أل ن ي� خلصتــك مــن عالقتــك
ن
رومــا� ،أو لهــذا الســبب كنــت بعــد كل لقــاء
المثــرة للتقــزز مــع
ي
ي
ت
معــه تشــعرين بالغثيــان ،الــذي يجعلــك تتقيأيــن حــى أحشــاءك،
حــى آ
عالجــ� ت
ين
الن ،تلــك النــدوب الــت ي تــرك
بالمناســبة لمــا لــم تُ
ـا� عــى جســدك قبــل موتــه» ،رجعــت ســهيلة لمكانهــا ،و�ف
ن
أثرهــا رومـ ي
ي
هــدوء االستســام قالــت لهــا« :مــاذا تريــدي يــا أيفــن؟» .أخرجــت
مــن حقيبتهــا دفـ تـر شــيكات ،كتبــت فيــه مبلغً ــا ثــم قالــت لهــا« :أنــت
توديــن فضــح نفســك لقــاء هــذا المبلــغ ،صحيــح؟» .ثــم قطعــت
ن
ـى سأشـ تـري سـ تـر
الشــيك ،وكتبــت واحـ ًـدا آخــر بضعــف الثمــن «لكـ ي
فضائحــك بضعــف المبلــغ الــذي كنــت ســتتلقيه ،ربمــا سيســاعدك
هــذا ف ي� ترميــم ندوبــك» .أعطتهــا الشــيك وهمــت بالخــروج ،وقبــل
تــرك ن ز
م�لهــا قالــت لهــا بالمناســبة ،هــذا الصنــدوق ليــس بــه بي ـتز ا،
ش ن
ـا� ف ي� خزانــة واحــدة
ـى أن توضــع ثيـ ب ي
ـ� ،فأنــا ال ي�فـ ي
بــل رمــاد مالبـ ي
مثلــك» .علمــت أيفــن بعدهــا أن ســهيلة رصفــت الشــيك ولــم تــرح
ش
ـ�ء ،كمــا أنهــا لــم ترمــم ندباتهــا.
بـ ي
ظنــت أيفــن أن متاعبهــا توقفــت عنــد حــد ســهيلة ،حـ تـى ظهــر مــا
كانــت تخشــاه ولــم تــرح بــه ،الطعنــة هــذه المــرة كانــت قريبــة
جـ ًّـدا ،كانــت مــن أبنائهــا ،ف ي� آخــر عطلــة لهمــا رجــع أبناءها إليــا وأرميا،
كانــا قــد حدثاهــا مــن قبــل أن إليــا التحــق بالعمــل ف ي� إحــدى الـ شـركات
الكـ بـرى ف ي� أمريــكا ،الخـ بـر أســعدها ،جميــل أن يشــب ابنــك مسـ ًّ
ـتقل
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يصنــع مســتقبله بنفســه بــدون النظــر لمــا تــرك لــه والديــه ،أمــا أرميــا
فــكان كالفراشــة ،يلــف حــول النــور دائمــا ،مــا كانــت أ
الضــواء تبهــره،
ً
حــاول إيجــاد نفســه ف ي� مــر كتجربــة ممثــل لكــن فشــل ،وفضــل أن
يحــوم بجناحيــه الضعيفـ ي ن
ـ� اللذيــن يشــبهان موهبتــه حــول أضــواء
هوليــود ،غـ يـر مــدرك لحقيقــة أن النجــاح هــو ليــس دورانــك حــول
شــعاع الضــوء ،بــل هــو أن تكــون أنــت شــعاع الضــوء الــذي يــدور
أخ�هــا أنــه تعــرف عــى فتــاة لهــا أصــول
حولــه الــكل ويتبعــه ،كمــا ب
عربيــة مــن القــدس ،كانــت أيفــن فخــورة جـ ًّـدا بهــذا ،وأنــه مــا زال
فيــه عــرق يميــل نحــو العروبــة ،ف ي� هــذه العطلــة وبــا ســابق علــم
لهــا وجــدت أرميــا وإليــا فــوق رأســها ،انهالــت عليهمــا بالقبــات« :آه
ن
ـرا ردت يل
يــا بؤبــؤ العـ يـ� يــا إليــا ،ويــا مهجــة القلــب يــا أرميــا ،أخـ ي ً
روحــي ،اســمعا مــن اليــوم جميــع طموحاتكــم ســتحقق عــى أرض
ـدس إليــا ،وأنــت يــا أرميــا ســتنضم
الوطــن ،ســيكون لــك مكتبــك الهنـ ي
ً
أعمــال عربيــة وغربيــة ،ولهــا صيــت
لفرقــة مرسحيــة شــابة تقــدم
أ
وســط الشــباب يجــدر بــك االلتحــاق بهــا» .نظــر الخــان لبعضهمــا
رض
ـرا» .ثــم
ثــم قــال أرميــا« :لقــد أح ـ ت لــك مفاجــأة ســتحبينها كثـ ي ً
ج�وزاليــم ،أقبلــت نحوها فتــاة ،هي
ـال ،اخرجــي يــا ي
نــادى بصــوت عـ ٍ
أيفــن ف ي� شــبابها ،نفــس المالمــح والتقاســيم ولكــن الهيئــة مختلفــة،
نفــس العيــون لكــن النظــرة مختلفــة ،نفــس الثغــر ولكــن االبتســامة
ـعيدا جـ ًّـدا بهــا مــا أن الحــت الفتــاة حـ تـى
ً
أيضــا مختلفــة ،كان أرميــا سـ ً
شأ�ق وجهــه متفتحــة فيــه شــمس حبــه لهــا« ،هــا هــي الفتــاة ال ـت
ي
ج�وزاليــم حـ تـى ن يأ�
حدثتــك عنهــا أمــي ،اســمها عــى اســم جدتنــا ي
ف
كلمــا نظــرت إليهــا تذكرتــك يــا أمــي» .مــدت يدهــا نحــو يدهــا ي� حــذر
تحــاول فــك طالســم مــا تـراه قائلــة لتفســها« :هــي أنــا ،أم أنــا هــي،
ج�وزاليــم».
أم كالنــا ي
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أكمــل إليــا حديــث أخــاه معر ًفــا الفتــاة لهــا أكـ ثـر فــاكًّا كل الطالســم
والتعاويــذ أن اللعنــة مــا زالــت تلــف عــى كل جيــل ،وال ســبيل للتحرر
منهــا« :والدهــا الســيد جيكــوب بنيامـ ي ن
ـ� صاحــب ش�كــة المقــاوالت
ال ـت ي أعمــل بهــا» .قــال لهــا إليــا وهــو يبتســم بثقــة ولســان حالــه
يقــول أ
الب وابنتــه ف ي� يدنــا ،إنمــا الواقــع هــو العكــس ،لــم تقــص
أ
ض
ش
المــا� ،ولــم تذكــر أمامهمــا اســم
�ء عــن
ي
أيفــن لبنائهــا أي ي
ض
ت
ـا� عنهما،
جيكــوب حــى ،كانــت تظــن أنهــا بذلــك أبعــدت لعنــة المـ ي
لكــن هيهــات ،إنهمــا ال يعرفــان أن جيكــوب هــذا هــو خالهــا ،وأن
ج�وزاليــم الصغـ يـرة هــي ابنــة خالهــا ،وهــي ابنــة عمتهــا وكالهمــا
ي
ج�وزاليــم ابنــة أورشــا ســليلة مردخــاي ،إنهــا نبــؤة آســيا
حفيدتَــا ي
ش ت
ش ت
تتحقــق نبتــة الخـ يـر ونبتــة الــر الـ ي انبســقتا منهــا ،نبتــة الــر الـ ي
بقــت ونمــت.
ج�وزاليــم الصغــرى الصهيونيــة فقــد كانــت أيفــن تشــك ف ي�
أمــا ي
كونهــا تعــرف كل ش
حريصــا عــى
بالضافــة إىل أن جيكــوب كان
�ء ،إ
ً
ي
تعليمهــا اللغــة العربيــة ،لــم تعــش ف ي� إرسائيل وكانت تحمل الجنســية
أ
أيضــا أن جيكــوب لــم يقــف بهــا عنــد
المريكيــة ،لكــن لــم تظــن ً
حائــط المبــى ،ولــم يمــر بهــا عــى أحيــاء اليهــود القديمــة أو مـ ن ز
ـرل
جدهــا بنيامـ ي ن
ج�وزاليــم نتيجــة عالقــة اغتصــاب
ـ�؛ حيــث حملــت بــه ي
غــر ش�عيــة ،ولــم يقــف بهــا أســفل شــجرة البلــوط الــت ي ولــدت
ي
أســفل فروعهــا جدتهــا أورشــا ،بــل إنهــا كانــت متاكــدة أن جيكــوب
قــد جــرع ابنتــه كل أ
الحقــاد والكراهيــة بينــه وبـ ي ن
ج�وزاليــم
ـ� ذريــة ي
ش
ال�عيــة ،ذات الصلــة القلبيــة والروحيــة بالقــدس ،اســتطاعت أيفــن
إمســاك زمــام غضبهــا وحنقهــا ،حيــث كانــت كبالــون مملــوء بخيبــة
أ
المــل غـ يـر قــادرة ،فقــدت القــدرة كليــة ،أخــذت الضيفــة وابناهــا
280

لمطعــم فاخــر ،لــم تشــأ إدخــال جــزء مــن جيكــوب لبيتهــا ،حاولــت
لج�وزاليــم ،لكنهــا اختــارت
ـرس غـ يـر مقابــل ي
أيفــن الجل فــوس عــى كـ ي
الجلــوس ي� مواجهتهــا كأنمــا كانــت متعمــدة ،نظراتهــا كانــت متجهــة
نحوهــا كأنمــا همــا االثنــان فقــط عــى الطاولــة متجاهلــة إليــا وأرميــا،
ً
حامــا قائمــة الطعــام ،أرسع أرميــا ف ي� اتخــاذ قــرار
تأ� الجارســون
مــا ســيأكلً ،
ج�وزاليــم».
قائــا بفرحــة بلهــاء« :أنــا ســآخذ مثــل ي
وبتصنــع واضــح أراد بــه إليــا مجاملــة للضيفــة الغريبــة« :وأنــا كذلــك
ج�وزاليــم بعينيهــا نحــو أيفــن
وج�وزاليــم» .اتجهــت ي
مثــل أخــي ي
تنتظــر ردة فعلهــا اتجــاه انقيــاد أبنيهــا وراء رأيهــا ،فطلبــت أيفــن مــن
ج�وزاليــم
الجارســون« :شــوربة خضــار ولحــم مشــوي» .وضعــت ي
قائمــة الطعــام عــى الطاولــة وقالــت مبتســمة« :وأنــا كذلــك شــوربة
خضــار ولحــم مشــوي» .ضحكــت ف ي� نفســها أيفــن ،قــد اســتطاعت
جميعــا نــأكل مــن نفــس طبقهــا،
ج�وزاليــم ابنــة جيكــوب جعلنــا
ي
ً
ض
ت
ن
ـا�ا بـ يـ� الجميــع حــى ســأل أرميــا موج ًهــا ســؤاله
كان الصمــت حـ ً
ت
ـ� أنــا ال أعــرف
ـد� ً
أيضــا اســمها ي
ي
لج�وزاليــم« :جـ ي
ج�وزاليــم ،تخيـ ي
ن
ج�وزاليــم لتجيــب
ج�وزاليــم» .التقطــت أيفــن الســؤال قبــل ي
معــى ي
هــي عنــه قبــل أن تجيــب ابنــة جيكــوب عليــه ،وتقلــب الحقائــق
ف
ج�وزاليــم
«ج�وزاليــم هــي القلــب المقــدس  ...ي
وتغـ يـر ي� التاريــخ :ي
وأورشــا وأيفــن جميعهــا مســميات لمدينــة القــدس ،مهــد الحضارات،
مهــد الرســاالت ،مهــد مريــم أم عيــى ويعقــوب أبــو اليهــود ،وأول
قبلــة للمسـ ي ن
ـلم� أحفــاد إســماعيل ،وفيهــا كنيســة القيامــة والمســجد
أ
قديمــا
القــى ،أول مــن بناهــا هــو إليــا بــن إرم بــن ســام ،هــذا ً
لكــن ســام اليــوم ولــد ضعيفًــا وعــاش بقيــة حياتــه هاربًــا ت
حــى
أ
ـ� ،وطــار
اليــوم أمــا أرميــا وإليــا فقــد تغربَــا تلبســهم المــارد المريـ ي
ج�وزاليــم الحقيقيــة» ،لــم تكــد تكمــل حديثهــا
بهــم بعيـ ًـدا عــن ي
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ت
ج�وزاليــم ابنــة جيكــوب« :نســي�ت ي أن تذكــري أن
حــى وقاطعتهــا ي
أيضــا كمــا الكنيســة والمســجد بهــا هيــكل ســليمان» .أنهــت أيفــن
بهــا ً
�تز
ج�وزاليــم الصهيونيــة متمنيــة
رسيعــا تاركــة المــكان ت عمــه ي
طعامهــا ً
طيبــا.
لهــم وق ًتــا ً
أ
انتظــرت أيفــن عــودة أرميــا وإليــا ،آن الوان ليعلموا الحقيقــة كاملة،
قــررت رسد التاريــخ أمامهمــا ،وصــل أرميــا وإليــا تظهــر عــى وجوههم
الســعادة والرضــا ،فطلــب منهــا أحدهمــا« :أمــي نــود اســتضافة
عائلــة الســيد جيكــوب ف� ن ز
م�لنــا ،اختــاري الوقــت المناســب» .أطرقــت
ي
رأســها نحــو أ
الرض مبتلعــة ريقهــا ،وبــا أي مقدمــات أخــذت تقــص
الحكايــة مــن بدايتهــا ،حاولــت إمســاك دموعهــا ف ي� أحــداث مــا ،بينمــا
غلبتهــا دمــوع العاطفــة ف ي� أحــداث أخــرى ،فذرفــت الدمــع كجمــر
النــار المتقــدة بـ ي ن
ـ� ضلوعهــا ،أنهــت حكايتهــا وتركــت لهــم االختيــار
بينهــا ي ن
ش
خــرا
وبــ� عدوهــا اللــدود ،بــدا عليهمــا التأثــر
فاســتب�ت ي ً
ف
ـال كانــت مشــاعرهما
أنهمــا قــد َّ
أحســا بوجعهــا ،لكــن ي� اليــوم التـ ي
تبدلــت واكتســت بالجليــد.
ين
ترغبــ� ف ي� مقابلــة عائلــة الســيد جيكــوب؟ أحقــاد
 أمــي ،لمــا الض
المــا� ألــم يحــن نســيانها؟
ي
 تســمي آالالم أحقــا ًدا يــا إليــا؟ أليســت ش�كــة جيكــوب بنيامـ ي ن
ـ�
الــركات أ
هــي إحــدى ش
المريكيــة الراعيــة للهــدم واالســتيطان ف ي�
القــدس وفلسـ ي ن
ـط� جميعهــا ،إليــا ،اســمع أنــت وأخــاك ،كان ألمــي
ت
ـد� حيــاة هنــاك ،حيــث الســهول الخ ـرض اء ،اليــوم تقيــم عــى
وجـ ي
رفــاة جــدي عائلــة يهوديــة ،وربمــا صنعــوا مــن جمجمتــه مطفــأة
ســجائر ،تقــول يل عــن مئــات أقــرص المهدئــات ال ـت ي تناولتهــا أمــي
عــى مــدى العمــر لتنســة ليلــة المجــزرة والـ ن ز
ـروح ،مدممــة مالبســها
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تجــري هــي وأمهــا ،تســابقهما دبابــة تســاوي البـ شـر بـ أ
ـالرض ،ربمــا كان
يقودهــا والــد جيكــوب ،أحقــاد تقــول عــن ليلــة قصــف ولدنــا فيــه أنــا
وخالــك ،وبسســب الحــرب لــم تجــد أمــي مــن يســعف ابنهــا ليصــاب
بإعاقــه ذهنيــة طــول العمــر ،كل هــذا أحقــاد.
 أنــا وإليــا ســنهاجر ألمريــكا ،ســيعمل إليــا مــع جيكــوب ،وســأتزوجج�وزاليــم ابنتــه ،وسنؤســس هنــاك فرقــة مرسحيــة أنــا وهــي.
ي
 أرميــا ،إنــك نصــف مطــرب ،وثلــث ممثــل ،وربــع عــازف ،وتصــدقأنــك مبــدع ،ســيالحقك الفشــل مـ تـى وأينمــا ذهبــت ،أمريــكا لــن تهبك
النجــاح لمجــرد أنــك اخ�ت تهــا موط ًنــا لــك.
 أمــي خريطــة العالــم تغـ يـرت ،واســتبدل العالــم بغـ يـره ،تاهــتالحــدود ،وتصالــح ش
الــرق مــع الغــرب ،اليــوم نعيــش ف ي� ســام،
انتهــت الحــرب وهــي فيــك مــا زالــت متأججــة ،أمــي استســلمي،
استســلمي للســام.
 خرسنــا أالندلــس بمعاهــدة ســام ،وضيعنــا قضيــة القــدس
وفلسـ ي ن
ـط� تحــت مســمى الســام ،وانحنينــا للصهاينــة فــوق مكاتبــات
كامــب ديفيــد باســم الســام ،بئــس الســام الــذي ألبســنا بــه كرامتنــا
للعــدو حــذاء.
ج�وزاليــم ،احتــل جيكــوب
ســافر إليــا وأرميــا مــع ابنــة جيكــوب ي
النفــاس الـت تحيــا بهــا أ
أبناءهــا ،احتــل أ
الرض ،أي خســارة أشــد وأي
ي
ج�وزاليــم باســم
هزيمــة تلــك ،إن جيكــوب يخطــط لصهينــة ذريــة ي
الســام والمحبــة والوفــاق ،لقــد اســتقر عــى أن الحــرب بســاح
الســام أشــد فتـكًا مــن حــرب الســاح ،حاولــت أيفــن إنقــاذ مــا يمكــن
إنقــاذه قبــل دخولــه لفــم جيكــوب ،أموالهــا وشــقاء عمرهــا؛ لــذا
طلبــت جوزيــف« :جوزيــف ،حـ تـى هــذه اللحظــة لــم تقســم تركــة
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ن
ئ
رومـ ن ن
ن
ـا� لــم يكــن شــي ًئا أمــام مــا
ـا� ،إن مــا تركــه رومـ ي
ـى وبـ يـ� أبنـ ي
ي
ـا� بيـ ي
ن
ـا� عمــا كســبته أنــا مــن جهــدي
أنجزتــه أنــا ،كيــف يل فصــل إرث رومـ ي
ق
ـتخدما
ـر�» .طلبــت مــن جوزيــف أن يبــذل أقــى مــا عنــده مسـ ً
وعـ ي
ولــو حـ تـى الحيــل والخــداع مــن أجــل إقصــاء أبنائهــا مــن إي إرث ،فما
ـ� ف ي� أمريــكا يعــادل بــل يفــوق يم�اثهــم
رصف عــى تعليمهــم الداخـ ي
ن
ت
ـا� ،مــا زالــت تقاتــل حــى آخــر رمــق فيهــا ،المــوت داخــل
مــن رومـ ي
أرض المعركــة ش�ف وإن ماتــت مهزومــة.
خــال الخمــس ش
وع�يــن ســنة الـت ي تلــت غيــاب أخيهــا ســام ،لــم
ـرا ،ولــم يأتيهــا منــه مرســال ،حـ تـى جــاء اليــوم
تســمع أيفــن عنــه خـ ب ً
الــذي اســتلمت فيهــا رســالة مغزاهــا أن ســام عــى قيــد الحيــاة،
غريبــا ،بعــث لهــا ســام رســالة مــن
يــود رؤيتهــا ولكــن العنــوان كان ً
ف
إرسائيــل ،خالفــت ظنونهــا ،فليــس كل مــن ي� إرسائيــل يهــود مــا زال
فيهــم عــرب  ،48ربمــا قــرر الرجــوع ألصولــه أ
الوىل ،ربمــا ذهــب
للحــج واســتقر ف ي� القــدس ،ال يهــم أيًّــا كانــت أســبابه يكفيهــا وجــوده
بجانبهــا ،جهــزت جــواز ســفرها ملوثــة إيــاه بكلمــة إرسائيــل وســافرت
عــى جناحــي أ
المــل.
توجهــت للعنــوان ،أي غضــب هــذا وأي نقمــة وأي حــرة لــم
يكــن العنــوان ســوى لملجــأ لليهــود ش
المت�ديــن ،أعطــت المســئول
ـوان وقــال لهــا« :هــذه
عــن الملجــأ الرســالة ،أزاح نظارتــه ،صمــت لثـ ٍ
الرســالة بُعثــت لــك ،وكمــا يقــول التاريــخ المــدون بعــد وفــاة ســام
ن
ـ�
بثالثــة أيــام ،لكــن ال تحـ ي
ـز� لقــد عــاش ســام كأي مواطــن إرسائيـ ي
حــر ،ومــات كأي يهــودي ش�يــف» .وبحجــم صدمــات العمــر كلــه
ســألت« :وهــل اعتنــق ســام اليهوديــة؟» فأجــاب« :لقــد كان نعــم
ت
ســيد� ،كان محبوبًــا مــن الجميــع ،صحيــح لــم يكــن
اليهــودي يــا
ي
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لــه قريــب وال صاحــب يســأل عنــه ،لكــن صاحــب الــدار الســيد
جيكــوب لــم يكــن يعاملــه ن ز
ك�يــل بــل كابــن وأخ ،بالمناســبة الســيد
ف
وددت شــكره» .ي� غيــاب مــن وعيهــا
جيكــوب موجــود اليــوم لــو ِ
قالــت« :نعــم ،أود شــكره» .قادهــا نحــو حجــرة جيكــوب ،كان
جالســا عــى مكتبــه ،أمــر الرجــل بالخــروج وأن يغلــق البــاب
جيكــوب ً
�ت
خلفــه ،اســتقبل جيكــوب أيفــن بال حــاب فــار ًدا ذراعيــه ،احتضنهــا
أ
مرحبــا بهــا ف ي� أرض الميعــاد،
وهــو يقــول:
«مرحبــا بابنــة الخــتً ،
ً
أ
مرحبــا بهــا ف ي� إرسائيــل» .شــعرت أيفــن كمــا لــو كانــت بالمــس حيوانًــا
ً
ش� ًســا وقــد روضــوه اليــوم ،فتحــول لحمــل وديــع ،فتــح جيكــوب
قديمــا أثريًّــا بنقوشــات غريبــة تتوســطه عـ ي ن
ـ� واحــدة أخــرج
دوالبًــا ً
أ
منــه أســلحة ،جميــع أنــواع الســلحة مــا تعــرف وال تعــرف ،وضعهــا
فــوق المكتــب الــذي أمامهــا جميعهــا ،ثــم أخــرج قــادة قلبهــا عبــارة
عــن عـ ي ن
ـ� تتوســطه حدقــة ماســية وضعهــا حــول عنقهــا ،وهــي شــبه
لج�وزاليــم ،آخــر
واعيــة وشــبه فاقــدة الوعــي قــال لهــا« :كان هــذا ي
مــا أهداهــا بنيامـ ي ن
ـ� ،وكل مــا تركتــه يل قبــل توديعــي بــا ســام».
ن
ـئت» .إن
ـى إن شـ ِ
وقــف ً
فاتحــا صــدره أمامهــا« :هــا أنــا أمامــك ،اقتليـ ي
ن
مــا حاربــت مــن أجلــه أيفــن موضــوع بـ يـ� يديهــا لكنهــا لــم تقتلــه،
لــم تهــدده ،ولــم تــرخ حـ تـى ف ي� وجهــه بــل عرضــت عليــه اتفاقيــة
ســام ،نعــم اتفاقيــة ســام ،أبناءهــا وأموالهــا مقابــل تركهــا تحيــا
مــا تبقــى مــن عمرهــا بســام ،فــا يظهــر مــرة أخــرى ف ي� حياتهــا بعــد
اســتالبه منهــا مــا يســتحق أ
الســف ،هــي تبغــي فقــط الســام.
تمــ� ف� الطريــق الموحــل بالخطايــا ،ت
تــراءى لهــا
تركــت الــدار ش ي ي
أورشــا مــن فــوق الصليــب المصلوبــة عليــه تنعتهــا بالخائنــة ،مــن
ج�وزاليــم حاملــة رأس بولــس وكفــن إســماعيل
خلــف أورشــا جاءتهــا ي
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تصفعهــا عــى وجههــا ،تعاتبهــا ف ي� غضــب لمــا خالفــت الوعــد ،الحــت
لهــا مريــم مــن بعيــد تجــري نحوهــا تحتمــي ف ي� حضنهــا ،فدفعتهــا
ملقيــة عليهــا كل أكــوام أق ـراص الــدواء ال ـت ي تناولتهــا ،تتهمهــا بأنهــا
ض
المــا�
خذلتهــا ،ظلــت تجــري وتجــري مبتعــدة عنهــن يالحقهــا
ي
ض
الحــا� يتوعدهــا بأنهــا لــن تهنــأ
يف�ت ســها ينهشــها يأخذهــا مــن
بالســام مــا حيــت».
رجعــت أيفــن لمــر خاويــة اليديــن إال مــن شــقتها القديمــة حيــث
نشــأتها أ
الوىل بـ ي ن
وج�وزاليــم ،أبيــة عــى جيكــوب أن يظفــر
ـ� مريــم ي
بيأســها ،مــر زمــن عاشــت فيــه أيفــن مــع الذكريــات حـ تـى تملكتهــا
تمامــا ،تشــحذ فيهــا نصــل العزيمــة لمعركــة آتيــة ال محالــة ســتنتقم
ً
أ
ف
فيهــا لــ�رواح الراحلــة بعــار االنه ـزام ،ي� صبيحــة ذلــك اليــوم مــن
ذلــك العــام اســتيقظت أيفــن عــى صيحــات الجمــوع الجــارسة
الخارجــة مــن ش�انــق الخــوف ،مــن آهــات أ
المهــات الثــكىل ،ومــن
ـ� الزنازيــن ودمــع اليتيــم ،خارجـ ي ن
وراء أنـ ي ن
ـ� بأنيــاب ســوداء ومخالــب
أ
صقــور ،تشــق أصــوات خطاهــم الفــق بإســقاط كل مــن أســقط
ج�وزاليــم منب ًتــا منهــا إرسائيــل،
أورشــا القــدس القديمــة ،واغتصــب ي
ودفــع مريــم ابنــة المرصيـ ي ن
ـ� لقتــل نفســها بنفســها ،انتشــلت أيفــن
الصنــدوق المصــدف حامــل الرســاالت الســماوية ،وشــقت الصفــوف
ين
ين
الكــرى،
ماليــ�
وســط
ماليــ� ،واحــدة ضمــن جيــوش المعركــة ب
ف
نفــذت أســلحة العــدو ولــم ينتــه المحاربــون ،حرقــوا ي� صــدور
ين
المقاتلــ� كل ذخائرهــم ،ولــم ينتهــوا ،ســحقوا عظامهــم ولــم
ينتهــوا ،بــل كانــوا يخرجــون مــن بـ ي ن
ـ� أيديهــم ومــن أفواههــم ومــن
بطونهــم ومــن أعينهــم ،ســارت أيفــن مــع جحافــل الجيــوش ش
الب�يــة
المـ ن ز
ـروع ســاحها إال مــن الغضــب الناقــم تـ تـراءى لهــا مــن قريــب
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ج�وزاليــم.
ي
تمت بحمد هللا
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فــي كيــان للنشــر والتوزيــع ،هدفنــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي ،جودتــه عاليــة،
وأفــكاره أصيلــة ،فــي مختلــف مجــاالت األدب والسياســة والصحافــة والفــن،
باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة .نهتــم بالمواهــب ،ونرعاهــا ،ونتيــح لهــا فرصــة
الوصــول للقــارئ العربــي ،مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة واالحترافيــة فــي
النشــر.
رســالتنا فــي كيــان ،تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي،
وتطويــر مهــارات اإلبــداع ،وتعزيــز ثقافــة التميــز واالبتــكارُ .ك َّتابنــا موهوبــون،
متمرســون ،مصريــون ،ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي ،وإصداراتنــا متنوعــة،
دائمــا نرحــب بالكتــاب الشــباب ،والمواهــب الجديــدة،
متميــزة ،مختلفــة.
ً
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ ألن مرادنــا هــو االرتقــاء بفنــون األدب
العربــي ككل ،والوصــول باإلنتاجــات االبداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .
لــو تحــب تراســلنا ،لــو عنــدك استفســار ،لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك األدبــي،
ســواء كان روايــة ،أو شــعر ،أو مقــال ،باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،مــا تتــرددش.
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