يوميات الحرب:
كم حرباً نحتاج حتى نحفظ «معجم البلدان»!!
رائد وحش
تم إسقاط أرقام اليوم والشهر والسنة بشكل مقصود،
فكلام عددناها أخطأنا من فرط التشابه.

... /... /...
والحرب ،مثالً ،مواعد ُة األ ِّم يف منطق ٍة محايدة.
والحرب ،مثالً ،أن تكون هناك "هيلني" ،وإال ما الفائدة؟
والحرب ،مثالً ،أن تحبل البنت من األعداء.
ِ
األخت فرص َة القصف لعناق أخيها القايس.
والحرب ،مثالً ،انتها ُز
والحرب ،مثالً ،أن نُعلّل البكا َء بأغنية.
... /... /...
َ
جلوسك عىل الشّ واطئ تتسقّط أخبار املحاربني.
الشِّ عر أن تكون يف «طروادة» ،وليس
السهم الذي
الشّ اعر من وقف بوجه فيكتور راكباً أو راجالً ،أو هو فيكتور نفسه .الشاعر صاحب ّ
أصاب عقب آخيل ،أو هو آخيل نفسه.
القصيدة حياة من هزم املوت ،ثم سخر من السريينيات ،ثم فقأ عني السيكلوب األعور ،ال من عاش
ليستبدل عامه بشلل ألسنة األبطال العائدين ليك ال يجدوا ما يروونه ،فقد سرُ قت منهم الحكاية.
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لك ْن حقاً ماذا لو مل تكن هناك «طروادة» أو «إيثاكا» ،فيكتور أو آخيل أو أوديسيوس؟؟ ماذا لو أن
هومريوس هو من فعل كل ذلك ،وألننا مل نجد له اسامً سم ّيناه قصيدة؟
... /... /...
الحروب تزلزل الجغرافيا حني تنقل أنأى الدساكر والقرى من هامشها لتنازع كربى العواصم
السياسية واالقتصادية..
يف  2003حفظنا قرى الجنوب العراقي :أم القرص ،الفاو..
األمر نفسه حدث يف  2006مع قرى الجنوب اللبناين :عيرتون ،مارون الراس ،عيتا الشعب ،بنت
جبيل..
أما فلسطني التي ال تسرتيح فباتت شبه محفوظة ،غزة ،كنموذجُ ،حفظت حتى حاراتها..
ثم عرفنا ليبيا ،قرية قرية ،بلدة بلدة ،مدينة مدينة.
فعرفت أسامء بلدات وقرى للمرة األوىل ،مع أين مل
بالنسبة يل أعدتُ اكتشاف سوريا من جديد،
ُ
أغادر البلد إىل أمكنة أخرى تعيق اكتشاف املكان األول :تلبيسة ،البيضا ،كفر نبل ،الحولة ،بنش،
تفتناز..
كم حرباً نحتاج حتى نحفظ «معجم البلدان» يا ياقوت الحموي..؟؟
... /... /...
السامء
مط ٌر أيّتها ّ
للوج ِه الصغري.
مط ٌر ..مط ٌر
وإالّ ضاع بني األنقاض.
... /... /...
اإلسالميون ينقبونها ..ورمبا "يثقّبون الوصاوص للعيون"..
الشعبويون يُلْبسونها الجلباب طويالً وفضفاضاً..
العلامنيون يريدونها بالتنورة القصرية..
لكن الحرية تأىب إال أن تكون عارية..
... /... /...
منتصف السنة ألنه يذهب إىل الجحيم يك يدفع نصف ريشه راتباً
يقولون إن الغراب يغيب
َ
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للشيطان .يقولون ذلك وليس فيهم من يبايل بالريش األسود الذي يكسو ظهورنا!!..
... /... /...
رس «أولدورادو» ،والفضة اسم «بوتويس» عند الهنود الحمر.
إذا كان الذهب ّ
متجسدة يف أثينا ،بحيث أصبحت املدينة معادالً ثقافياً للفلسفة وإبداعات
وإذا كانت آلهة الحكمة
ّ
العقل.
وإذا كانت بغداد مولود ًة من حريقٍ  ،ألن أبا جعفر املنصور مل يفهم تصميمها إال حني أحرق
مهندسوها ارتساماتها ليالً بينام هو عىل التل يقرأ خريطة النار ،وبسبب حريقها األول مل تتوقف
عن االحرتاق يف تاريخها الالحق.
وإذا كانت القدس قد احتاجت أن تكون يف قلب كربى رصاعات التاريخ حتى استطاعت ،من أرضها
ومكانها ،منافسة السامء رفع ًة وسموا ً.
وإذا كانت بريوت معقالً للحاملني بتغيري العامل وصنع الفجر العريب الجديد.
إذا كان كل ذلك لكل تلك املدن يك تكون ،فإن قابلية حمص لألسطرة كبرية ،بل لعلّها من أكرث
مدن عرصنا التي ترشّ ح نفسها درة للمدن األسطورية ،وإذا كان كثريون يرون أن املدينة تأخرت
يف صناعة أسطورتها أسو ًة باملدن األسطورية فهذا يعني أن حمص مل تقنعهم بوصفها عاصمة
النكتة العاملية ،أو بوصفها معقل النساء الجميالت ..أسطورة حمص البسيطة أنها ال تريد أن تكون
أسطورة.
... /... /...
مع هذه اللحية هو واثق أنه سيفوز باالنتخابات..
لحيته مرشوعه السيايس ،لحيته بيانه.
... /... /...
أجلس إىل الطاولة التي نجلس إليها عاد ًة وأكتب..
انتبهت
كنت فيها بدمشق
ُ
طريق املدين ِة مقطوعةٌ« .انقربتُ يف البيت» كام يقول جاري .آخ َر مر ٍة ُ
ُ
إىل حزن األرصفة ،وأخذتني سيال ُة الهواجس إىل اإلقرار بأن هذه األرصفة لن تعرف فرحاً إال إذا
َمشَ يتها .ضعي بني أسباب مجيئك فكرة تأهيل أرصفة دمشق .عاد ًة نرى ورشات البلدية تبلط
وتزفت تحت عبارة «إعادة تأهيل» .اآلن الشوارع خالية إال من ناقالت الجنود ،واإلسفلت تالف
بسبب جنازير الدبابات ..تعايل مشوارا ً واحدا ً فقط ،مشوارا ً من أجل إعادة تأهيل األرصفة بالخُطا.
... /... /...
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لحظة كتابتي ت ُزام ُن موتَ آخرين .عام قليلٍ نرى ذلك املوت يف مقاطع فيديو عىل اإلنرتنت .عام
فائض عن حاجة هذا األىس .حيايت فائض ٌة عن
قليل نشم يف الهواء روائح القبور الجامعية .حبي ٌ
حاجة هذا املوت .ملاذا ال يجد الحب من يصوره..؟ ملاذا ال تجد الحياة من ينرش أخبارها..؟
زائل إذا ،هذا الذي يعاف أخبار الحياة.
عاملُ ٌ
... /... /...
يصيح الديك .ال يزال مبقدور الديكة إعالن النهار!!..
كلّام خيّم اللّيل علينا وبدأ بفرد تشكيلته الواسعة من القذائف والقنابل والحمم قُلْنا لعلّه يو ُمنا
األخري !!..فجأ ًة ت ُعل ُن ال ّديكة الحياة ،فجأة تعل ُن َنا!..
أكرهها؛ وظيفة الديك الذّكورية ،لك ّن شهامته يف إيقاظ الشّ مس تجعله رضورةً .يف الحرب نحتاج
البلدي احتياجنا إىل الخبز واملاء والكهرباء والدواء.
إىل الديك
ّ
وح َد ُه يعلن توقّف القصف .وح َده ال ّر ُّب مقيم العدل ،لو م ّد َة رشوق شمس.
... /... /...
بني أخطر ما حدث يف هذا العصف أن عالقتي بـــ"لولو الصغرية" صارت هاتفية.
... /... /...
أمام ما نراه من تربير املثقفني لتوجهات وأفكار اإلسالميني والسلفيني والتكفرييني ...أتخيّل وزارة
الثقافة املستقبلية مج ّرد مكتب ملحق بوزارة األوقاف املستقبلية.
... /... /...
هناك رواية لكاتب فلسطيني تحيك عن مخيم "خان الشيح" يف بداياته ،السيام حينام طيرّ ت عاصفة
عاتية خيام الالجئني إىل الهباء.
أكرث ما أعجبني يف هذه الرواية عنوانها" :مخيم يف الريح" ،ألنه ليس مج َّرد عنوان بل متيمة!!...
... /... /...
غريب كمدينة مد ّمرة ،وحي ٌد مثل ليلٍ .
ٌ
وحزين كاللّيل يف تلك املدينة..
... /... /...
وتهب منه عاصفة يتْم.
ٌ
رجل تفوح منه رائحة فراق .رجل آخر يعطّر الشارع بعبق الوحدة .طفل يركض ُّ
ويف األعىل ،يف فضاء الروائح ،يستعد املكان للتس ّمم.
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... /... /...
ال أحسد أحدا ً إال الشخصية الرئيسية يف فيلم "الئحة شندلر" .أنقذ املئات من املحرقة ،بينام نقود
املئات إىل املحارق.
... /... /...
الصغرية التي نامت عىل نرشة األخبار ،وجدوها مدفونة يف رضيح من املكعبات امللونة.
... /... /...
تعاظمت إىل
منذ «جلجامش» و«كتاب املوىت الفرعوين» و«متوز» ...واملوت فكرة عظيمة ،فكرة
ْ
هذا الحد حتى تكون الحياة عظيمة إىل هذا الح ّد وأكرث.
املوت أ ُخ الحياة الشّ قيق ،ال عدوها..
ِ
أساسات أساساتها.
املوت معنى يتممها ويوازيها ،ال نقيض يزيح
حقيقي مثلها ،ويقف معها اآلن ض ّد ذلك املوت املؤبلس باالستبداد..
طبيعي كالحياة،
هذا املوت
ّ
ّ
... /... /...
الصباح :حماَ م كثري ،وسالم قليل.
... /... /...
حب إليقاف خلل املعنى الذي تواصل الحرب تأجي َج ُه ،ابحث عمن وجدوا ح َّباً ال
وألنّه ال ب ّد من ٍّ
غريب يف هذا العامل
أنت
نْ ِ
اذهب إىل بيت
تجده،
العاشقي الصغري ،وحني تراه ثالثَ االثن ِني ف ّك ْر كم َ
ٌ
ْ
وفيك!!..
قد يبدو بيتهام فكرة هامش ّية أمام سباق املوت املفتوح ،وحثّ الخطى واملصائر إىل الهاوية ،لك ّن
قدرة قلبيهام عىل إبداع ٍ
أبيض ،يف طبخ ٍة بسيط ٍة أو مشوا ٍر فقريَ ،
تريك كم أنت والعامل غريبان
غد َ
يف العامل وفيكام!!..
الحب قابالً
ليس العاشقان يف بيتهام ،فالعاشقانِ هام البيت ،ولن يباليا بالنزوح أو الحصار ما دام ُّ
للترّ حيل .ولن يفكّرا بال ّنجاة إالّ ليبقيا معاً ،كام لن يفكرا باملوت إالّ ليمضيا معاً.
الصغري .نعم سأفعلها بكل تأكيد ،لكن
نْ ِ
ال أفكّر بيش ٍء سوى دعوة العامل للسكنى يف بيت
العاشقي ّ
عندما أجد بيت العاشقني الصغري!..
... /... /...
أنا مخيم .أبدأ مبقربة وأنتهي مبقربة.
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ّيف ست مدارس رغم ذلك األميّون أكرث من املتعلمني.
ّيف مستوصفان يوزعان الدواء مجاناً لذا جميع سكاين مرىض.
وجهي بلوك ،برشيت بقايا إسفلت ورمل وتراب ،فاإلقامة يف الحارات كغرف معيشة ،والخطوات
الحثيثة متحو طموح طرقي يف العمر الطويل.
أنا مخيم أبدأ مبقربة وأنتهي مبقربة وعام قليل سأمأل الفراغ بينهام ،ألكون مخيم نفيس ،ال مخيم
سواي.
... /... /...
هذا هو النهار املوصوف يف مواضيع اإلنشاء املدرسية :شمس قوية مت ّزق الغيم ،ودفء يعيد نضارة البيوت.
هذا هو النهار الذي يحبه األطفال ألنه ميكنهم من أوىل مهارات العروض فينشدونه عىل هذا املنوال:
"صباح جميل
نسيم عليل"..
هذا هو النهار الذي يعيد شهامة الطبيعة يف عطفها عىل ابنها اإلنسان ،ليعيد ترتيب عالقته املختلة
مع الكون بالرب واإلحسان.
هذا هو النهار املنتظر لوال النريان التي هي نريان كل نهار.
... /... /...
كنت ألتردد عن ارتكاب مجزرة
كنت ألتواىن عن إبادة الهنود الحمر ،أو استعباد األفارقة .وال ُ
ما ُ
أي من الجرائم التاريخية ضد اإلنسانية يف دارفور والصومال وغزة..
حلبجة أو صربا وشاتيال ،أو ٍّ
وسوريا بال ّ
شك.
جاه ٌز ومستع ٌد إلعالن حرب املئة عام ،والحربني العامليتني ،وحرب الخليج ،وحروب لبنان..
والحرب الباردة أيضاً..
جاه ٌز لفعل الخراب ،كل الخراب ،مقابل أضأل احتامل لوجود هيلني واحدة...
... /... /...
َ
يجعلك تعيد لحظة محمود درويش .وال يسمح غياب الكهرباء
ال يسمح غياب الغاز بفنجان قهو ٍة
السخّان.
بابتكار بديل غري ّ
ال ب ّد من قهو ٍة ليتوقّف غرور الطائرة ،ال ب َّد من قهو ٍة ليتوقّف خوف البيت!..
خالص يف الوصفة الدرويشيّة .وض ُع ح ٍّد لغطرسة املوت التي ال تعرتف بح ّد .والقهوة لغ ٌة
القهوة ٌ
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واضح ٌة يف بر ِج بابل الذي يخل ُق ُه القصف ،وتفك ٌري سدي ٌد يف املتاهة التي يشيّدها الرعب.
وتندلق كام يشاء غليانها ،وحني ميتلئ البال
تندلق
ُ
بعيونِ البال تضع ركو ًة عىل نا ٍر يف البال ،وترتكها ُ
برائحة ال ّنب املحروق ترشبها شماّ ً لريتاح البال.
... /... /...
ال يجب أن تبقى وحيدا ً .يف الحرب تحتاج إىل مجالسة اآلخرين طوال أربع وعرشين ساعة .ال مجال
للعزلة .املعزول محكو ٌم باإلعدام امليدا ّين نحرا ً بالهواجس.
ِ
ثرثرات عساكر قادمني
الصبْيَة يف الحارة
يف اللحظة التي تجد نفسك فيها وحيدا ً ستظ ّن أصوات ِّ
القتحام البيت .ستصبح حرشجة الجار ،أو شخري الجار اآلخر ،مكبرّ ات صوت إلخالء املنطقة .ستظ ّن
ِ
والخطوات العابرةَ ،بينام تتناهى بشكلها العادي من الشّ ارع ،أناساً يهربون.
انفتاح األبواب رصاصاً،
َ
ال تبق وحيدا ً ،الوحدة هزمية.
يف الوحدة ستجد أنّك تع ّد القذائف ،وأنت تعرف جيّدا ً بأن أول خطأ يف الع ّد هو انتهاء حياتك.
... /... /...
محاوالت املص ّور ألخذ صورة لجواز سفري باءتْ بالفشل.
ِ
الصور أكرث.
يخرج الوجه بال عينني ،وكلام شاهدتُ وجهي
كل مرة
ّ
ُ
ففشلت ُّ
هلعت أكرثَ
ُ
رصتُ رهين ًة لدى كامريا ال تفهم استحال َة تصوير عينني خائفتني.
... /... /...
"يحيى سيسافر" قالوا.
الهواجس يف الحشد الكبري ،الجامعة
قلت لهم" .فرصة لسهرة تسرتيح فيها
"فلنذهب لتوديعه"ُ ،
ُ
قلت يل.
حاجة ذاتية اآلن"ُ ،
فسألت إن كان صاحبنا وصل مبتغاه .ضحكوا وقالوا
رأيت بعض السماّ ر املودعني
ُ
يف اليوم التايل ُ
إنهم منذ سنة يواظبون عىل حضور سهرة الوداع هذه كل خميس ،ويحيى ال يسافر.
يحيى مثلنا يريد حشدا ً ينىس فيه يحيى.
... /... /...
حي صفحة باسمه ،ثم صارت،
فرضت الوقائع عىل السوريني اجرتاح إعالمهم الخاص ،فأطلق كل ّ
ٍ
صفحات حسب الهوى السيايس للمرشفني عليها .وخالل سنتني من العمر الدامي
خالل مدة وجيزة،
لسورية استطاعت هذه الصفحات أن تتح ّول إىل منابر محلية تنقل مجريات األحداث ،وتوث ّق
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يوميّات سكّانه ،وتقدم اإلرشادات والنصائح والتوجيهات األمنيّة .ولعل االختالف كان يف انقسام
هذه الصفحات بني عنوانني عريضني« :تنسيقية» و«شبكة» .بحيث ال يخفى التّضارب والتّناقض يف
رؤية الخرب ،كام ال تخفى النربة العدائية بينهام ،وهو انقسام ينتمي إىل االنقسام األسايس الحاصل
عىل األرض ويف الواقع .فكام ساهمت هذه الصفحات يف توضيح الوقائع واستجالئها ساهمت
بالقدر ذاته يف التشويش واإلربكاك .لكنها ،وخالل هذا كله ،كانت تقول لنا ،هكذا كان املشهد.
كل هذا الضباب ،يف صدقه أو كذبه ،يف جودته أو
كل هذه الفوىض ،يف ّ
التّاريخ السوري موجود يف ّ
ركاكته .وهذه الصفحات ،أياً كان الرأي الراهن بها ،هي رسدية محلية واكبت األمل وال ّنزيف ولن
يكون مبقدار مؤرخ املستقبل أن يتجاهلها.
... /... /...
أعرف "نهر عيشة" قبل أن يزيل "أتوتسرتاد درعا" أكرث من نصفها .أعرفها مبا أزيل منها ومبا بَق ََي.
العادي الذي يراه اآلخرون مل يكن يوماً املشهد نفسه ّيف ،فلطاملا كانت عيوين ترص عىل
مشه ُدها
ّ
مشاهدة الغائب يف الحارض ،الزائل يف الباقي ،منذ كانت بساتني ال أعرفها إال من خالل أشجار يتيمة،
إىل أن صارت خياماً طابقي ًة من اإلسمنت أعرفها جيدا ً جيدا ً.
كنت سأعرفها بعد ما يزال اآلن منها ،ذلك أنه يزيل فوق ما يزيل من الحارض كثريا ً من
ال أدري إن ُ
ٍ
رسي ال يعرفه إال من خربوا وجع العشوائيات.
ماض ّ
... /... /...
الصحراء الكربى .وعىل
شاقّ ٌة هي الطريق إىل مدينة «واو»« ،وطن الرؤى الساموية» لدى طوارق ّ
ذمة إبراهيم الكوين تتدخّل األسطورة لتسيري رحلة األب واالبن إىل وطن الحقيقة والطهارة حسب
السفر دون التهام مثرة الرتفاس (الكأمة) ،ولكن ليس أي ترفاسة
أصول ناموس أهل الباديّة .فال يت ُّم ّ
نابت ٍة يف الرمال ،ألن هذه الفاكهة لن تصلح باصاً إىل الوطن إالّ إذا كانت معضوضة بنا ْيب أفعى قاتلة..
قصة الكوين عيون األب املنطفئة بعد القضمة األوىل خاطبت عيون االبن الذي يأخذ حصته :اآلن
يف ّ
بدأت الرحلة إىل «واو» ..توضيح لكلمة الرتفاس
يف رواية «باب الشمس» يجلب يونس األسدي ،خالل تسلله من لبنان إىل فلسطني ،كيساً من برتقال
البالد ..ويف الفيلم املأخوذ عن الرواية يفتتح املخرج العمل مبشهد وليمة الربتقال ،حيث يأكل
يونس والدكتور خليل وأم حسن بنهم حيواين ،حتى أنهم يكومون تلة من القشور ،بينام يونس
يقول :بدنا نوكل فلسطني كلها..
كال املشهدين اللذين ينطلقان من األكل يحيالن إىل املوت ..املوت كطريق إىل الوطن األسطوري
يل ،واملوت تخم ًة بثمرات أرض الوطن الضائع..
بنبتة مسمومة جرياً عىل ناموس قب ّ
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بالنسبة للموت العاصف بشوارعنا اليوم إىل أي نوع من أنواع األكل يحيل؟؟
... /... /...
مل تلد سوريا أطفاالً،
األطفال ولدوها.
... /... /...
الحاممة الستيتية الواقفة باطمئنان فوق قبة مقام "ابن عريب" هي ال َّنظَّام ،حبيب ُة الشيخ األكرب.
الحبيباتُ  ،فقط يف دمشق ،يرصن حامماً عىل املآذن والقباب.
... /... /...
َ
كل ما
لتعرف كيف يفكّر النظام السوري ترقّب مناسبة وطنية ،كيوم األرض مثالً ،وسرتى كيف أ ّن ّ
يذهب إىل الجبهة ليس سوى سيارات اإلسعاف.
... /... /...
ولكم قصدنا « ُد ْوما» ألكل لحم الجمل! ولكم سعينا إىل «امليدان» لنستدفئ يف الشتويات بأكلة
وكل
نبت يف القلب «مزة»ّ ،
«مقادم»! ولكم ذهبنا إىل «امل ّزة» لنعود بسحاحري الصبارة ،كل «كوز» يُ ُ
ُنبت يف القلب شاماً!
«م ّزة» ت ُ
عقب والئم الهواء روحاً جديدةً! ولكم
ولكم التهمنا النسائم يف «الزبداين» ،لتتب ّدل الروح القدمية َ
السكنى ،ويطمنئ به الساكنون!
ْ
ابتلعت بيوتُنا من حجارة «رنكوس» رخاماً تطيب به ُّ
لكم أكلنا البالد !..فام الضّ ري إن أكلت منا البالد يوماً..؟
... /... /...
ِ
ِ
الخالصات عىل ورقٍ يف
خالصات
أعادت "كفرنبل" الوهج إىل فكرة الجامهري حني رفع أهلوها
وجه العاصفة.
سخروا من العامل كأطفال مشاغبني .رفضوا بروح الشباب الذي يعرف ماذا يريد .لعنوا بلغة تليق
باللعنات.
مل يلتفتوا إىل معنى ناج ٍز بل أنجزوا معنى طازجاً ،معناهم ومعنانا .ومل يركنوا إىل وصف ٍة جاهز ٍة بل
اخرتعوها وكأنّهم عياد ُة هذا البلد املريض.
السلطان،
فعلوا املعجزة التي ال يفعلها إال الناس العاديون ،ليك ال يبقى هناك أكادمييون يلعقون قدم ّ
وليك ال تنجح الفضائ ّيات األكرب من مساحة دولها عىل جعل دولة أحالمهم تصغر كتلك الدول.
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فعلوا ما فعلوه ألنّهم يعرفون أن الحقيقة هي الواقع ،ال الواقع كام هو ..فام جدوى الثورة إذا ً؟
بل الواقع كام يجب أن يكون.
حوذي لعربة سوريا العابرة كالريح فوق هذه الربازخ/... .
كان ال ب ّد من "كفرنبل" ألنه ال بد من
ٍّ
... /...
هل املخ ّيم مكان فضو ّيل؟ أتساءل أل ّن االشتباك الذي يدور منذ الصباح عىل الشارع العام ،أول
املخيم ،مل مينع األهايل من التجمهر عىل طول الطريق ،وعىل سطوح املنازل ،لرياقبوا النار ويعدوا
صليات الرصاص ويتباروا يف تسمية اآلليات العسكرية.
أهو فضول أم طيش؟
العساكر أطلقوا أكرث من مرة باتجاه الناس لتفريقهم ،فالبعض مل يبق أمامهم إال أن يقعدوا فوق
الدبابة .علمتنا صفحات اإلنرتنت طرق السالمة ،التلفزيونات مل تتوقف عن بث اإلرشادات،
القادمون من املناطق املنكوبة حملوا خرباتهم يف الوقاية إلينا ،لك ّن أهل املخيم بدوا غري مبالني
بيشء من هذا ،فالكبار والصغار ،الرجال والنساء ،كلهم يف الخارج عىل مقربة من املعركة ،ال
يفعلون شيئاً سوى النظر بكراهية إىل الجنود والضباط ،بطريقة ال تحتاج إىل ترجمة.
الكل أجابوا إنهم هنا ألن اآلخرين هنا،
حاولت أن أسأل أكرث من شخص وشخصة عام يفعلون هنا؟ ّ
ُ
مع ذلك حني عاد بعض اآلخرين مل يعد بعض آخ ِر اآلخرين ،ليستقيم التعليل بأنها مجرد عدوى.
يقال إنهم يف غزة عىل هذا الحال .رمبا كان الفضول مرضاً فلسطينياً ،أعراضه الواضحة الذهاب إىل
املوت قبل أن يأيت!..
املخيم مكان فضويل؛ أل ّن العيون مادة صناعته األوىل.
... /... /...
هل أنا مختبئ يف بيت صديقي؟
ملاذا أسمع صوتَ أمي تناديني إىل الفطور؟ ملاذا يصلني ُ
سعال أيب خارجاً اىل الوظيفة؟
ملاذا أسمع االنفجارات ذاتها ،من املدافع ذاتها؟
يقولون :كلنا تحت سامء واحدة ،وأقول :الساموات كثرية جدا ً ،املوت فقط واحد!..
هل أنا مختبئ يف بيت صديقي البعيد؟ ولك ْن أين صديقي ..أينه؟
البيت يرتاءى بيوتَ آخرين حني ال تجد مخبأً!...
ُ
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