فصل من رواية الصخرة*
فيصل حوراين
اإلحساس بالالجدوى مزاجهم ويب ّدد الخواء
مبيض الوقت ،واحدا ً ممن يفرتس
ُ
يف هذا الوضع ،رصتُ ّ ،
الغصات.
طاقتهم وما اختزنوه من خربة ،واحدا ً من الذين تتناوشهم ّ
صخب التذ ّمر مع استرشاء الغثاثة التي تقرتن بالفساد ،فقد بقي يف أيدي املفسدين
ولنئ اشت ّد
ُ
السالح الذي يُحبط معظم املتذمرين ،فأفرطوا يف استخدامه :املال الذي ي ّربر السخط ويو ّجه التذ ّمر
ُ
يف مسارب تب ّدده .ومل يفتقر املفسدون والفاسدون إىل راية جليلة :األخطار محدقة بالشعب
أي غسيل قذر .وأنتم تعرفون أن األخطار
وثورته ،ويف أوقات الخطر يتّحد الجميع ،وال مجال لنرش ّ
أي وقت.
ظلّت عىل الدوام كثرية وشديدة ،فلم ينقطع تواترها يف ّ
كنت أشهد كيف اختلط أمرنا ،كيف امتزج غريب اآلراء بغريب السياسة بغرائب السلوك ،وكيف
ُ
أنتج املزيج مثاره الغريبة .فسا ٌد يتسترّ بدعوات جليلة .ونفاق يتسترّ بالحاجة إىل االلتفاف حول
التزام ما هو الزم ،يتسترّ بالدعوة إىل الوحدة الوطنية .وت ّرهاتٌ عديدة تختلق
القيادة .وتفل ٌّت من ِ
كنت أرى كيف يُط ّوع فاسدو الرأي والضمري والذ ّمة حتى بطوالت
ما تتسترّ به أو ال تتسترّ بيشءُ .
تساءلت بيني وبني نفيس عام يُبقيني يف
األبطال وأمجاد املاجدين ملصلحة فسادهم .وكثريا ً ما
ُ
الساحة ،أهي ح ّقاً الحاج ُة إىل االت ّحاد يف وجه األخطار ،أم هو ته ّيب اإلقرار بالعجز ،أم هو تأثري
أي يشء وبعده ،عادة التواجد مع الربع يف الساحة التي مل يوجد لنا
روتني صار آرسا ً ،أم هي ،قبل ّ
سواها؟
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انتهيت إىل ما انتهى إليه غريي ،شلّة أصدقاء جمعنا يف البداية اإلهتام ُم باملطالعة،
مبيض الوقت،
ُ
ّ
والحاج ُة إىل تبادل الكتب .ثم ق ّربت بيننا اهتاممات مشرتكة أُخرى وأمزجة متامثلة .وصارت لنا
وحف بها آخرون كثريون .وأقنعنا
يف الساحة التي صار لها سامت الغابة مصطب ٌة شكّلنا نحن نواتها ّ
أنفسنا بأن مصطبتنا هذه نق ّية .ومل نبخل عىل مصطبتنا براية جليلة :أن تكون قدو ًة يف نقائها .وق َرنّا
الراية بدعوة جليلة هي األخرى :أن تتّحد املصاطب املامثلة ذات يوم ،فيصري لها الصوتُ الغالب،
ويندحر الفساد.
وليك ال نُق ّر بعجزنا عن تبديل الحال ،ليك نحتفظ مبس ّوغ االستمرار والركون إىل متيّزنا ،رصنا نغايل
ظني أنّكم
يف تص ّور حجوم اإلنجازات وننسب ما يربز منها ،بعضه أو حتى كلّه ،إىل جهودنا.
ُ
وأغلب ّ
مل تنسوا كيف ك ّنا نجمع خيوطاً متفرقة ونغزلها حكايات نُظهر بها أن العطب طارئ ،وأن إصالحه
ما زال يف املتناول .وأنتم تتذكّرون ،دون شك ،كيف ك ّنا ،نحن وأمثالنا الذين توزعتهم مصاطب
عديدة ،نحثّ عىل االلتزام بالجامعة ،وندعو إىل تغليب األه ّم عىل امله ّم ،ونعلّل أنفسنا بأن امله ّم
سيأيت دوره ما أن يتم إنجاز األه ّم.
هل ك ّنا واثقني حقاً بأن الدعوة إىل اإلصالح ستتحقّق يف أي وقت ،أو إننا ك ّنا نداري َ
أرق ضامئرنا
بالبحث عن مس ّوغات لالستمرار يف ما ألفناه؟ تغليب األه ّم عىل امله ّم ،أمل يُفض إىل القصور يف إنجاز
واإلداري ومعه فساد الذمم والقيم؟ وهل يمُ كن
والتنظيمي
السيايس
أي منهام؟ أمل يستم ّر الفساد
ّ
ّ
ّ
ّ
كل ما هو مه ّم؟
بلوغ األه ّم دون إنجاز ّ
كنت أُن ّحيها كلّام راودتني .فإذا اشت ّد
ال أتذكّر متى بدأت هذه األسئلة تراودين ،لكني أتذكّر َ
كيف ُ
حضور األسئلة بحيث يصعب إغفاله ،كان حدثٌ ما يقع ،عدوان غالباً ما تكون إرسائيل هي املبادرة
إليه ،فيُس ِّهل عودتنا إىل حكاية امله ّم واأله ّم .واأله ُّم دامئاً هو اإلتّحاد ملواجهة العدوان الخارجي.
املريض الذي داهمت األمراض جسده وروحه فقاومها ما وسعته املقاومة .وحني استعصت
رصنا
َ
أمراضه عىل العالج ،ع ّزى املريض نفسه بأنها ليست هي القاتلة ،وريض ببقايا العافية ،وتص ّور أنها
ولعل هذا هو ما يعنيه الطبيب حني يصف حالة مريضه بأنها
ّ
كافية ملقارعة العدو الخارجي.
مستق ّرة .لقد استق ّرتْ حالتنا ،ويا له من استقرار!

حصار الشهور الثالثة ،حصار بريوت يف صيف  1982الحارق ،جاء وحالتنا يف قاع استقرارها .ويف
املربّع الذي حرشتنا آلة الحرب اإلرسائيلية فيه ،أحدق بنا خطر اإلبادة .وقتها ،فرض األه ّم تأثريه
عىل الجميع وحفز املحارصين عىل االستبسال يف الدفاع عن النفس .ويف املجابهة بني املخارز الفتّاكة
تألقت عيون العازمني عىل النجاة ،وأظهرت الزنو ُد أمىض العزائم .وما أكرث
وبني رموش العيون،
ْ
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ما توفر يف شهور الحصار مام افتخرنا وما نزال نفتخر به ،وما أش ّد ما سطعت الحاجة إىل اإلصالح
وانتعشت الدعوة إىل تحقيقه! ولنئ أمكن آلل ِة العدوان أن تدفعنا إىل الخروج من بريوت ،فإن ثبات
البرشي من اإلبادة املاحقة ،وبقي للعيون
الشهور الثالثة مل يتب ّدد بغري مثن؛ فقد نجا جس ُم الثورة
ّ
املتألّقة ما يمُ كن أن تتطلّع إليه.
تقاسمتْنا املنايف القدمية واألخرى الجديدة .والذين س ّجلوا
أنتم مل تنسوا ما ّ
حل بنا بعد ذلكَ .
باستبسالهم ملحمة الدفاع عن املربّع املحارص والنجاة من اإلبادة ،استعادت املنايف القدمية بعضهم
فقط ،أما اآلخرون فتوزعتهم معسكراتٌ نائية ومعزولة يف صحارى ليبيا والجزائر وجرود اليمن.
واختارت قيادة الثورة اإلنتقال إىل تونس .فنشأ يف العاصمة البعيدة هي األخرى مرك ُز الثقل
القيادي الجديد ،وتهيأ لبعضكم ح ُّظ اإلقامة فيه.
كانت هذه بالنسبة لبعضنا هجرة ثانية ،فيام كانت الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة لكثريين م ّنا.
كلّها هجرات وكلّها ٍ
الغصات وتحبسون دموع األىس.
مناف ،هكذا ع ّزيتم أنفسكم وأنتم تكتمون ّ
وإن أبعدت الهجرة الجديدة املقاتلني من أجل ح ّرية وطنهم عن حدود الوطن ،فإنها مل تطفئ
توقهم للعودة إليه .علّلتم أنفسكم باألماين وأنتم موغلون يف ما ال ترون نهايته .استحرضتم قول
شاعرنا :أبتع ُد ِ
عنك ألحبك أكرث ،ونسجتم أحىل األماين :كلّام دف َعنا ع ّدونا إىل االبتعاد عن وطننا كلّام
اشت ّد عزمنا عىل العودة إليه.
أي مآ ٍل كان حالنا سينتهي لو توفّرت لنا يف املنايف
تساءلت أناّ ،
لطاملا
ُ
ولعل كثريين تساءلوا مثيل :إىل ّ
حيا ٌة عادية ،لو مل نتع ّرض للتضييق عىل الحركة والرزق؛ وإىل أين كانت ستؤول مشاعرنا الوطنية لو
مغتصب وطننا حتى ونحن يف املنايف؟ ولكُم أن تعرفوا اآلن أن يف داخيل سؤاالً مل أجهر
مل يُطاردنا
ُ
به من قبل :هل ثرنا ،حني ثرنا ،ض ّد ظروف عيشنا يف املنايف ،أو إننا ثرنا بدافع الرغبة يف استعادة
الوطن املغتصب؟ وإذا امتزج السببان ،فأيّهام كان األفعل يف حفزنا عىل الثورة :ظل ُم ذوي القرىب أم
الحظت كيف يستبسل
تبلبلت كلّام
جور العدو؟ وما أش ّد ما ع ّناين البحثُ عن إجابة ،وما أش ّد ما
ُ
ُ
ثوارنا يف املواجهة مع ذوي القرىب مبقدار ما يستبسلون يف مواجهة العدو ،و ّرمبا أكرث!
أبتع ُد عنك ألحبّك أكرث ،قول قد يطيب التع ّزي به ،لكنه ال يب ّدل الواقع .والواقع أن البعد جفوة ،كام
رجعت منها لت ّوي!
وصفته الحكمة الشعبية .وما أكرث ما استحرضتُ أنا هذه الحكمة يف الرحلة التي
ُ
رشد .وصار التنقّل بني املنايف توقاً امتزج مع التوق إىل االنهامك يف املغامرات.
أدم ّنا املنفى .وأزمن الت ّ
فارقتم لبنان ويف نفوسكم حرسات ،مع أنه كان منفى وليس وطناً لكم ،مم ّرا ً وليس مستق ّرا ً.
تحسرّ تم عىل املغامرات التي فقدمتوها .وليك ال يه ّدكم الفراق ،م ّنيتم أنفسكم ٍ
بفرص جديدة .حني
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فضج محيطكم بالرصاخ .ومنذ
كان آباؤكم يف أ ّول عهدهم باملنفى ،قال شاعرهم:
ُ
"الصمت موت"ّ ،
اخرتقتم القيود التي ك ّبلت حركتكم ،ب ّدلتم القول ،فصار "السكون هو املوت" ،ثم مل تكفّوا عن
الفسح املتاحة أو انس ّدت سبل الخروج من مكان ،رصتم تراوحون حيث انتم
الحركة .وإذا ضاقت
ُ
مك ّررين ما أبعدكم عن املكان السابق ،وال تكفّون عن املراوحة ما مل ينفتح منف ٌذ إىل منفى جديد!
رسل إليه؛ أمل أكن من
يل أن أختار بنفيس املنفى الذي أُ َ
منذ تق ّرر خروجنا من بريوتُ ،عرض ع ّ
املتصلني بذوي الشأن!
مل أنجذب ملنفى بعينه .مل أنشغل باملفاضلة ،بل اخرتتُ التو ّجه إىل البلد الذي تق ّرر أن تتوجه إليه
نواة مصطبتي .كان عدد أفراد النواة قد استق ّر منذ بعض الوقت عىل أربعة :حازم املدين ،مجايل
أخي وصديقه الذي مل يقطع صلته يب بعد استشهاد فادي بل ع ّززها ،وهو الكاتب السيايس ذو
الشهرة الذي أوىل نفسه الدور الذي كان ألخي الشهيد يف حيايت أنا .وأمري القاسم ،مجاييل أنا،
املؤ ّرخ املسكون بالتوق إىل البحث وتجميع شهادات شهود العيان .وثالثٌ أتر ّدد يف ذكر إسمه أل ّن
حاله تب ّدل وسلوكه انقلب رأساً عىل عقب ،فاعفوين من ذكر هذا اإلسم! وكنت أنا رابع هذه النواة.
حملت من أُرسلوا م ّنا إىل سورية .كان حال دمشق التي
بهذا االختيار ،وجدت ُني يف الباخرة التي
ْ
وكنت أنا اآلخر قد تب ّدلت .فلم أجد يف الوضع الجديد ما
أعادتني الهجرة الجديدة إليها قد تب ّدل.
ُ
يفتنني .ولوال تعاوننا ،نحن أصدقاء املصطبة ،يف ابتكار ما يجعل الوضع محتمالً ،لفتكت الكآب ُة يب
منذ ذلك الوقت.
رشير والذي بني بني ،من أو ّد منهم ومن أجفو،
الحشد الذي كان يف بريوت ،ربعي ،الخيرّ منهم وال ّ
كل فريق منهم بالظرف املستجد؛ تسلىّ القليلون باملشاغل القليلة
تف ّرقوا يف بالد شتّى ،وانشغل ّ
حل يف دمشق مل يُشكِّل استثنا ًء .فتشبّثنا ،نحن
املتاحة ،وتسلىّ الجميع بالنامئم .الفريق الذي ّ
نظل متم ّيزين .كان ًّيف بقايا
أصدقاء املصطبة ،مبا فعلناه حني ك ّنا يف بريوت ،وش ّددنا عزمنا عىل أن ّ
همة طمرها الرماد الذي داهمنا بالخروج من بريوت ،فاجتهد حازم أن يبعث ما تحت الرماد
ويج ّدد الوقد؛ ش ّجعني عىل القراءة ،وأرشكني يف تحضري ما يلزم للدراسات السياس ّية التي يكتبها،
وحثّني عىل الكتابة ود ّربني .ومن جانبه ،أرشكني أمري يف ما ندب نفسه له ،هو الذي انرصف إىل
أحجمت عن ذكر إسمه ،فإن مسرية ابتعاده ع ّنا بدأت فور
جمع شهادات شهود الحصار .أ ّما الذي
ُ
وصولنا إىل دمشق ،لكنه مل يقطع صلته بنا كليّة ،بل كان يُرشكني أنا بالذات يف بعض مشاغله .وألن
حسنت وضعه املايل ،فقد حرص عىل أن يوفّر لنا فرص الرتويح عن
هذه املشاغل ّ
النفس كلام تيسرّ
َ
خصصه ملن كان هو واحدا ً منهم.
له ُ
وقت فراغ يُ ّ

182

ألي إنجاز ذي بال ،ال ألداء املها ّم ،وال
مل يرص عيشنا ،إذا ً ،شديد السوء .غري أن الج ّو مل يكن مالمئا ّ
لالنهامك يف التفكري ،وال حتى للمتع .وال ُّ
أشك يف أنّكم تتذكّرونه ،ذلك الج ّو ،تتذكّرون اضطرابه،
وصخبه ،املزايدات السياسية واملناقصات التي مل يُ ِ
أي منها إال إىل مزيد من االضطراب والصخب،
فض ّ
ُ
وانهامك الذين خرسوا مفاسدهم البريوتية يف تدبّر مفاسد جديدة .وإذا كان بينكم من نسوا كيف
تب ّددت يف هذا الج ّو الدعو ُة إىل اإلصالح ،فأنا مل أنس كيف ق ََسمنا الج ّو العكر إىل أقليتني :واحدة
تستغل الدعوة إليه لتسرت سعيها إىل تقاسم املفاسد ،كام مل أنس كيف
ّ
راغبة يف اإلصالح؛ وأخرى
غامت الرؤية فتاهت األغلبية.
أسوأ ما وقع مع هذا السوء كلّه أن عقد نواتنا الصغرية ،ملجأ ضامئرنا ،انفرط .الذي مل أُس ّمه غادر
أي إيضاح .وحازم وأمري أُبعدا عن البلد بقرار من سلطته ،دون أن
إىل تونس فجأة ،دون تقديم ّ
نتلقّى إيضاحاً أو نتمكّن من معرفة السبب .ورصتُ وحيدا ً ال أعرف ما الذي قد يقع يل ،تتداولني
الهواجس وما من يقني.
كل ما كان يجمعنا من
ومل يلبث أن تواترت األنباء املحبطة ،فالذي ابتعد ع ّنا بإرادته ،ابتعد أيضاً عن ّ
حل يف تونس ،أشهر صاحبنا ارتداده ،وفيها
ِقيَم ،وأوغل يف السلوك الذي طاملا انتقدناه معاً .ومنذ ّ
ِ
باملفسدين من قادتنا .وحازم وأمري شغلهام البحث عن مكان يستق ّران
برز شأنه بني الذين يحفّون
فيه دون أن يتوفّر مثل هذا املكان .وبغياب ما كان يُوفِّر يل شيئاً من التوازن ،مل يبق أمامي سوى
واحد من خيارين :أن أَل َغ يف ما يلغ فيه كثريون ،فأوايل جهة وأهارش أخرى؛ أو أن أبرح الساحة
يل أن أق ّر
كلّها وأبحث عن مصري فردي ،أن أضيع يف الجامعة مع الجامعة ،أو أن أوثر العزلة .وع ّ
ضمنت أن ت ُج ّنبني الضياع.
كنت سأختار العزلة دون طويل تردد لو
ُ
بأنيّ ُ
املمض :ما الذي يش ّدين إىل الساحة فيبقيني يف الحأمة؟ ومرة أخرى مل
مرة أخرى ،سطع السؤال ّ
كل سؤال،
أهتد إىل إجابة أركن إليها وأسرتيح .وهل يتيسرّ  ،حقاً ،أن يهتدي اإلنسان إىل إجابة عىل ّ
كام ي ّدعي املتحذلقون؟ الفشل يف الوصول إىل إجابة مل يطفئ السؤال :أبقى أم ال أبقى مع الربع
لست ّ
أشك يف أن السؤال ذاته راود كثريين منكم يف ظرف أو غريه.
الذي أضيق بكثري من أحواله؟ ُ
وأغلب ظ ّني أن من جبههم السؤال قد استوقفهم ما استوقفني :مش ّق ُة اتّخاذ قرار باعتزال الجامعة،
عشت
وثقل العزلة عىل الروح .أن ت ُق ّر بالفشل بعد أن
ُ
أعطيت عمرك لقض ّية جليلة ،أن تطمر أمالً َ
َ
عليه منذ نشأتَ  ،أن تزيل ألوان رايتك فتج َعلها بيضاء ،هذا كلّه ،كام وصفه حازم عىل الهاتف وهو
يزيّن يل الصرب ،كان بني ما ينطوي عليه اإلنفصال عن جامعتنا ،أيّاً ما آل إليه حالها ،فكان أقىس من
أن أقدم عليه دون تر ّدد.
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قل إن إراديت غدت كليلة .تبديل مركز
وإذا رغبتم يف أن أجلد ذايت أمامكم ،يف أن أق ّر بعجزي ،فألَ ْ
االهتامم ،تعديل سلّم القيم ،التخليّ عام ك ّونتُه طيلة سنوات واختيار سلّم قيم مختلف ،والرشوع
يف بداية جديدة لتكوين النفس من جديد ،ترك املألوف حتى لو كان مماّ أضيق به والتخويض يف
املجهول ،هل كان بإمكان من تخطّى س ّن الشباب دون أن تكون له مهنة ودون أن ينشغل بغري
اله ّم العام أن يُقْدم عىل هذا كلّه؟
طلبت
طال ترددي .ولعل من األصوب أن أق ّر بأن استسالمي للعجز هو ما طال .وإىل نصيحة حازم،
ُ
تس َّل مبا هو متيسرّ  ،واحتمل"! ولش َّد
نصيحة أمري .فجاءت عىل الهاتف النصيح ُة ذاتها" :احتملَ ،
ما أمضّ ني العجز عن التوصل إىل رأي يح ّررين من املضاضة! املطالعة مسعفة ،ومحاولتي الكتابة
كتاب أو كتابة.
تك ّررت .غري أن العناء كان أوجع من أن يُنسيني إيّاه ٌ

فجأة ،وقع يف دمشق الحدثُ الفلسطيني الذي أ ّجج شهوتنا املزمنة ،شهوة االنهامك يف املعامع
الكبرية .تتذكّرون حركة اإلنشقاق التي تراكمت نذرها املتفرقة منذ الخروج من بريوت ،وكيف
صارت دمشق هي مركز املنشقِّني .ولكُم أن تعرفوا أن وقوع اإلنشقاق يف ساحتنا ومالبساته
أوجعت روحي زيادة عىل ما كانت موجوع ًة بدونه .غري أن حرقة الوجع الزائد هي التي انتشلتني
من الكآبة وح ّركت ما كان قد همد .الخطر الذي أحدق بوجود الثورة ذاته أعاد حكاية األه ّم
وامله ّم وأعادين أنا إليها.
املنشقّون توقّعوا أن أُؤيدهم .ظن هؤالء أن عزفهم عىل وتر االصالح يفتنني .والذين شكّلوا جامعة
خارجة عىل الجامعة حاولوا اجتذايب إليهم فسمعوا إجابة قاطعة :للخروج عىل الجامعة ،حتى لو
تسترّ بدعوة جليلة ،صف ٌة ال ينطبق عليه سواها ،العصيان ،وخط ُر العصيان يشت ّد حني يقع يف زمن
الخيبة ،وأنا ال أنض ّم لعصاة هذا الزمن .وحني يستند العصاة إىل دعم خارجي يوفّره لهم من زكمت
كل أنف ،فإن ا ّدعاء الرغبة يف اإلصالح يصري مسخرة وال يفنت إال البلهاء.
رائحة فسادهم ّ
هاتفني حازم وأمري وآخرون من مؤيّدي مصطبتنا القدمية؛ كانوا قلقني مام جرى ،وكان خوفهم
يل أنا العالق يف مركز الخطر شديدا ً .وتطابقت اآلراء :مع الرشعية مخطئ ًة أو مصيبة وض ّد
ع ّ
كنت الوحيد من نواة املصطبة الباقي يف دمشق ،فإن ضغوط املنشقني ومد ّعميهم
العصيان .وألين ُ
يل .وما كان أقبح تلك الضغوط وأقساها!
اشتدت ع ّ
العراك مع املنشقّني ج ّدد الطاقة وشحذ اله ّمة .وحني تو ّعدين هؤالء باذى ال أستطيع ر ّده ،صار
منطقياً أن أبرح ساحة نفوذهم .وفيام أنا أفكّر يف املغادرة ،وصلني من قيادة الثورة ما ح ّدد يل
وأبلغت ما
"إلتحق بنا يف تونس قبل أن يقع األذى"! فتهيأتُ لإلنتقال إىل منفى جديد،
الوجهة:
ُ
ْ
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وأملت يف أن نلتقي هناك.
عزمت عليه إىل حازم وأمري،
ُ
هذا املسار الذي ارتسم قطمته واقع ٌة شخصية رصفة رسمت يل مسارا ً آخر ودفعتني نحو مصري
مختلف .نداء عاجل من أ ّمي حمل إ ّيل ما كتمتْه العجوز ع ّني من أحوال أختي ساجية .فحياة األخت
الطموحة تعثرّ ت يف الواليات املتحدة؛ مل تتوفّر لألخت العزيزة فرصة الدراسة يف الجامعة ،ومل تُطق
هي أعباء التواؤم مع ج ّو ومجتمع غريبني ،ومل تستقم عالقتها بزوجها .وهذا كلّه اختُ ِت َم بطالق
ساجية ورجوعها إىل منزل األرسة يف عماّ ن .مل ترجع ساجية مثقلة بخيبة آمالها ،فقط ،بل مصابة
أي منهم إىل عالج ناجع له ،لكن الجميع اتفقوا
أيضاً مبرض مل يتّفق األطباء عىل تشخيصه ومل يهتد ّ
عىل أمر واحد :ال ب ّد من إخراج املريضة من متاعب روحها ،وبدون هذا يتعذر إيقاف تدهور حالها.
وختمت أ ّمي نداءها بعبارات حاسمة الداللة" :أُختك يف خطر ،وشوقها إليك يفري كبدها ،وهي
ْ
ظل بإمكاين ،بعد
تهذي وتكّرر إسمك يف هذيانها كام يف صحوها ،فال تتأخّر يف املجيء إليها"! فهل ّ
هذا ،أن أتو ّجه إىل غري عماّ ن.
مل أجهل أن عوديت إىل األردن قد تجلب يل متاعب .صحيح أن مياها جديدة غمرت أقنية عالقاتنا
بسلطات البلد .إال أن ملفّات األمن ،تعرفون أنتم هذا معرفة تامة ،ال تتب ّدل ،وملفّات األمن هذه
تختزن ما أؤاخذ عليه ،أنا حامل جنس ّية البلد ،والذي حمل ذات يوم السالح ضد سلطاته .وربمّ ا كان
فجازفت بالتو ّجه إىل
أتأن إىل أن تت ّم معالجة تركة املايض ،غري أن النداء املنذر أعلجني،
يل أن ىّ
ُ
ع ّ
عماّ ن دون تدبري أو حتى ات ّصال مسبق.
رصف الرجل بكياسة إن مل تلغِ هواجيس فإنها
ق ّد ُ
مت جواز سفري يف معرب الحدود إىل رجل أمن .وت ّ
ب ّردتها؛ أذن يل بالدخول بالرغم من أن صالحية جواز سفري منتهية ،وأبقى الجواز عنده ،وقال
أي إنذار " :راجع املخابرات العا ّمة بعد ثالثة أيّام"! مل يُق ِّدم رجل األمن
دون أن تحمل نربة صوته ّ
إيضاحاً .ومل أجدين بحاجة إىل إيضاح.
أنعش قدومي ساجية .ابتعدت املريضة عن خطر الهالك .وسعدتْ أ ّمي يب وبنجاة أختي .ويف غضون
يل أن أس ّوي مشاكيل مع ناس املخابرات حتى أمتكن من إنفاذ عزمي عىل التو ّجه إىل
ذلك ،كان ع ّ
تونس.
تكررتْ زيارايت ملبنى املخابرات العامة .ويف كل زيارة ،كان يُطلب مني أن أجيء يف اليوم التايل.
وأخريا ً ،بعد أن شحنني اإلرجاء املتكرر دون تفسري بأش ّد الضيق ،أُ
خضعت لتحقيق متأنٍّ ،جلسات
ُ
كل
عديدة ،عىل مدى ثالث نهارات متتالية ،تناوبني فيها ض ّباط من اختصاصات مختلفة ،ورماين ّ
كل صغرية وكبرية يف وقائع سلويك ويف أفكاري .وقيل يل ر ّدا ً
تقصت ّ
منهم ،حسب اختصاصه ،بأسئلة ّ
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عىل تذ ّمري من كرثة األسئلة ومطالبتي حتى بكشف خصوصيّايت الشخصية" :إنها عملي ُة استكامل
أي ضابط إىل كياسة القول أو الحركة.
معلومات إلقفال ملفّك"ّ .
كل هذا دون أن يفتقر ّ
آخر ضابط حقق معي جبهني بطلب أجزم أن كثريين منكم ُجبهوا مبثله يف بلد أو غريه" :إعمل
حل مشاكلك كلِّها"! وكان هذا طلباً ليس له سوى املعنى الكريه الذي تدركونه:
معنا ،فأمت ّك َن من ّ
خ ْن جامعتك!
عرض الضابط طلبه بعبارات إن بدت مؤ ّدبة فإنها انطوت عىل وعيد .وبدا رجل املخابرات ذو
السطوة واثقاً من قدرته عىل امتهان إنسانيّتي .يواجهك الواحد من هؤالء مبا يوحي أنّه يع ُّدك
حل وقت الجهر بالطلبات،
ُمهماّ  ،فتظ ّن ،إن كنت ما تزال غريرا ً ،أن لك عندهم شأنا متميزا ً .فإذا ّ
ٍ
بسلطات فوق القانون ليس م ّنا من هو كبري.
فستظهر املفارقة .ففي نظر من يتمتع
كنت محظوظاً .فقد عدتُ إىل البلد يف وقت كفّوا فيه عن اعتقال أمثايل .والعقوبة
يل أن أق ّر بأين ُ
ع ّ
وحجب
تعرضت لها ،أنا الذي أىب أن يخون جامعته ،اقترصتْ عىل منعي من مغادرة البلد
التي
ِ
ُ
موافقة املخابرات التي ال ب ّد منها للحصول عىل عمل .وقد استبقى رجل املخابرات جواز سفري
عندهم .وقال الرجل وهو يرصفني دون أن يبدو عليه أنه فقد األمل بتطويعي" :إرجع إلينا حني
يرجع إليك عقلك"! وشفع القول بابتسامة حماّ لة أوجه ،ثم أضاف" :نشأتَ يف هذا البلد وله عليك
أفضال كثرية ،فكيف تستكرث أن تر ّد له بعضها"!
يل :البطالة غري املق ّنعة ،واإلقامة املفروضة باإلكراه ،والبعد عن الجامعة،
وجدتني يف وضع جديد ع ّ
أي وضع سبقه ،فإنه مل يَصرِ ْ مهلكاً .فمع الضيق ،بقي يل
والتهويم يف فراغ .ولنئ كان هذا ّ
أشق من ّ
دفء الحياة األرسية ،حنان األم ،ومو ّدة األخت العزيزة عىل قلبي ،واستقبال األختني اللتني تجيئان
ِ
وحشد األوالد
من الكويت ،وموسم الفرح الذي يتج ّدد كل صيف بوجودهام ووجود زوجيهام
الذين أنا خالهم الوحيد .وفوق هذا ،قبله وبعده ،ع ّزاين أن وجودي يُعني ساجية عىل التعايف .وإىل
املخصص ألرسة الشهيد .وراتبي أنا الذي
املنزل الذي منلكه ،كانت أ ّمي تتلقى الراتب الشهري
ّ
دخل
ناسنا يف تونس أمر إرساله يل .فتوفّر لألرسة الصغرية ٌ
حجبه املنشقّون عني مل يلبث أن تدبّر ُ
يج ّنبها ضنك العيش وميكّنها من اإلنفاق بسعة عىل عالج ساجية .وباإلجامل ،مع الضيق ،أمكن
للحياة أن تستمر.
هل استمرأتُ الوضع؟ هل استسغت الرتابة؟ هل غاض التوق إىل املغامرة والرتحال واالنهامك
يف املعامع؟ و ِّجهوا هذه األسئلة إىل أنفسكم واستخلصوا إجابتي التي لن تختلف عن إجاباتكم.
فأنتم ،أيضاً ،واجهتم بعد الخروج من بريوت ما واجهته أنا ،كلّه أو بعضه .أمل تعانوا يف املنايف ذلك
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النوع من البطالة املديدة والبغيضة؟ أمل يثقل عليكم الفراغ وانتظار املجهول؟ اسألوا املحظوظني
القليلني الذين حفّوا بالقيادة يف تونس وحظوا باألعطيات السخ ّية واملتع املباحة وغري املباحة،
أي من هؤالء مبا آل إليه الحال بعد أن
اسألوا الذين أمعنوا يف الفساد وراكموا الرثوات ،هل قنع ّ
وهن النشاط الثوري وبهت األلق؟ هل استطاب أح ٌد الرخاوة وطوى التوق إىل املغامرة واألمجاد؟
اإلحساس بالطأمنينة؟ أليس صحيحاً أن السكون هو املوت؟ ألسنا مرغمني عىل
هل توفّر ألحد
ُ
نظل أحياء ولو انطمس الدرب وغامت الرؤية؟ أمل يحكمنا منذ نشأنا هذا
مداومة الحركة حتى ّ
التناقض الذي ال فكاك منه :فنحن ،مثل الخلق جميعهم ،محتاجون إىل االستقرار ،لكننا ندرك أن
يف االستقرار مقتلنا.
ك ّرت سنون وأنا يف عماّ ن ،ال معلّق وال مطلّق ،ال مرفّه وال بائس ،ال سعيد وال تعيس .وهنت
األحاسيس واستق ّرت عند ح ّد ال تتع ّداه ،مل تعد تتوهج إال أنها ال تخبو.
غاضت مفاخر املايض .وضؤلت اآلمال املعطوفة عىل املستقبل .احتجزين برزخ امت ّد بني املايض الذي
أعرفه واآليت الذي أجهله .وبهت حضور الحارض الذي أعيشه .إنه الربزخ الذي يتأ ّهل اإلنسان فيه
ويكف عن التطلع إىل يشء بعينه ،ويتد ّرب عىل القعود .وكام صار إليه حال كثريين
أي يشءّ ،
لتقبّل ّ
مبيض الوقت للرتابة حتى وأنا أضيق بها ،وقلّت شكواي.
منكم،
ُ
استسلمت ّ
قعدنا ،إال أن الرزق ظل يأيت .غرفت القيادة من املال الذي خزنته حني كانت التربعات تتدفق
عىل الثورة تدفقاً .وأنتم تعرفون أن الخزين االحتياطي كان هائالً .وظلّت الرواتب تصل إىل من
مل يطلبوا سواها .وتدفقت ،زيادة عىل الرواتب ،األعطياتُ عىل من نشدوها .وبهذا ،كام بسواه
مام مياثله ،ضمنت القيادة أن تهن إرادتكم يف محاسبتها عىل ما آل إليه الحال ،وأن يوجد من
طي اآلراء
يدافعون عنها أو ميدحونها بالرغم من هذا الحال .إغالق األفواه مقابل إعامر الجيوبّ ،
املعارضة مقابل فرد أوامر الرصف ،تقييد اإلرادات مقابل إباحة النزوات والتشجيع عىل اتّباعها .أما
امتشاق األلسنة واألقالم للثناء عىل القيادة وتشنيع منتقديها ،فكان له مثن ظفر به الذين غمرتهم
االمتيازات وحظوا بتسهيل فرص اإليغال يف املفاسد .وألن الحق يستحق أن يُشه َد له ،فها أنا ذا
أشهد للقيادة بأنها كانت سخيّة يف إتاحة الفرص ،بارعة يف استدراج حتى املرت ّددين إىل الولوغ فيها.
القيادة التي أوهنت إرادة أتباعها سعت حلق ٌة من بضعة أعضاء فيها إىل توهني إرادة بقية األعضاء.
كل
وكان طبيعياً أن سعى واحد من أعضاء الحلقة إىل توهني إرادة اآلخرين .ومنذ أفلح يف تهميش ّ
من عاداه ،صار لنا قائد فرد ،مثلام أن لبعض الدول حاكامً فردا ً .أُختزِل الشعب يف ثورة ،والثورة
يف قيادة ،والقيادة يف ٍ
شخص واحد .وبدل األبواب العديدة التي انفتحت أمام طلباتكم واألصابع
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الكثرية التي تدعوكم إىل االلتفاف حول أصحابها ،بقي لكُم باب وحيد وإصبع واحد ينتقي صاحبه
من يُؤذن لهم باالقرتاب منه ومن يُس ّد بابُه يف وجوههم إىل أن يجاروا من سبقوهم يف منافقتهم
إيّاه وتطييب كل ما يقوله أو يفعله.
وألنه قائد نبيه ،فإنه مل يُغفل أنكم ثوار ،والثائر يُعيل شأن الكرامة؛ مل يُغفل أنكم الجئون ،والالجئ
محتاج إىل اإلحساس باألهمية .وما أكرث ما تف ّنن القائد يف ابتكار سبلٍ لتكريم من يرىض عنهم وسبلٍ
للمريض عنهم أن يفاخروا
المتهان من يسخط عليهم! وما أكرث ما برع يف تحديد مراتب تجي ُز
ّ
وألقاب توحي باألهمية! ولكَم كان هو بارعاً يف إشغالكم بالتنازع عىل املراتب
بالحصول عليها،
ٍ
احتل هو القمم كلّها ،وتوزعتكم السفوح .أ ّما
وكل شخصّ .
لكل شأن ّ
واأللقاب مع بقائه مرجعاً ّ
املسخوط عليهم ف ُدفعوا إىل القيعان .واستثمر القائد الفرد نزاعاتكم للتباهي :نحن دميقراطيّون،
والتع ّدد من سامت الدميقراطية ،وأشه َر نفسه س ّيد الدميقراطيني.
قد تعتذرون بأنكم مل تفطنوا إىل خطر اللعبة ،ويا له من اعتذار! قد تتذرعون بأن الظروف مل ت ُتح
خيارات أخرى؛ إنها الذرائع العتيقة :املخاطر التي توجب الرتكيز عىل األه ّم قبل املهم؛ الحرص
ألفت أنا اآلخر أن أتذ ّرع به مثلكم .وأيّاً
عىل سمعة الثورة ،عىل سمعة الشعب؛ وما إىل ذلك مام ُ
ما كانت عليه الذرائع ،فقد صار لكُم فَل ٌَك واحد تدورون فيه؛ إن واليتم فالقائد هو املوىل؛ وإن
سخطتم فهو الذي يف البال .صار هو املركز واملحيط معاً .قائد واحد ،سياس ٌة واحدة هي التي
يرسمها ،وإجراءات هو الذي يأمر بها فال يُن َّف ُذ سواها ،ونشاطات هو الذي يُنظ ُمها فال ينتظم
غريها وال يُرشف عليها أح ٌد غريه .وألنه مل يأذن بأن يألف غريِ املسخوط عليهم شظف العيش ومل
يبخل باملال ،فإن معظمكم ألف رغد العيش ،فتوفّر للقائد ما رمى إليه ،الرتغيب والرتهيب ،الرفاه
للمطيع والشظف للمتذ ّمر.
تذكّروا كم سنة انقضت وأنتم ال تشكون القلّة يف يشء .ثم تذكّروا كيف قيل لكم فجأة إن املوارد
ش ّحت ،وأُنذرتم ليس بفقد ما ألفتم الحصول عليه ،بل حتى بفقد ما يقيم األود .فهل انتبهتم إىل
تزامن وقت اإلنذار مع الوقت الذي بدأ فيه التفاوض مع العدو؟ أال تتذكّرون كيف تضاءل دفق
األعطيات إىل أن غاض ،وكيف اضطرب رصف الرواتب إىل أن توقف؛ أمل يتزامن توقّف الرصف
رسي
رسي ،العلني الذي تتابعون وقائعه ،وال ّ
مع االنتقال باملفاوضات من ميدانها العلني إىل ميدانٍ ِّ
كل ما له صلة به حتى عن شاغيل مراتب قيادية عليا؟
الذي ُحجب ّ
يف دواخلكم ،هجستم بأن وقف الرصف مؤشرّ عىل ما ستجيئ به املفاوضات العلن ّية ،وتوقعتم
أن ت ُحقّق نتائج غري مرضية ،وانتظرتم أن يُطلب منكم قبولها الذي لن يُستأنف الرصف بدونه.
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رسية ،فام من واحد منكم هجس بأن نتائجها ستجيئ مبا هو
وألنكم مل تعلموا بوجود املفاوضات ال ّ
ظل الرصف جارياً عىل املشرتكني يف املفاوضات ،كام عىل الذين يحيطون بهم من
أسوأ .رأيتم كيف ّ
بأي يشء يوافق عليه هؤالء ،ورأيتم كيف استم َّر فيض األعطيات التي متنح لهم.
مضموين الرضا ّ
بشح املوارد .فام الذي
وكان يف هذا ما يكفي ليؤ ّجج هواجسكم ويُظ ِه َر ما يختفي وراء الزعم ّ
فعلتموه ،كم عدد الذين تجرأوا ولو عىل الجهر بهواجسهم؟
تتذكّرون حالكم يف تلك الفرتة التي طال أمدها ،القلق الذي استحوذ عليكم ،الخشية من أن يشيع
عنكم ما ييش بوهن والئكم املطلق للقائد ،االنقطاع عن الذين واصلوا االنتقاد وسعوا إىل كشف
املستور وحذّروكم من العواقب .أمل تكن هذه هي النتيجة الكريهة للمقايضة التي أحكم القائد
نسجها :أطيعوا ترزقوا!
جرى ملعظمكم ما جرى يل .مل يقترص األمر عىل تق ُّدم العمر دون أن يتعلم واحدنا مهن ًة ال
توجب مامرستها الحصول عىل موافقة أجهزة األمن ،بل تع ّداه إىل ما هو أخطر .ففي ملفّات هذه
أي عمل إال إذا قبل أن يخون جامعته وميتهن كرامته .ويف
األجهزة خزين يحرم الواحد م ّنا من ّ
واجهت أنا ما واجهه كثريون منكم يف بلد أو غريه .انقطع راتبي فضاق عيش األرسة .ثم مل
عماّ ن،
ُ
يلبث أن انقطع راتب أ ِّم الشهيد ،فرصنا ،أ ّمي وأختي العليلة وأنا ،بغري مورد ،وصار عيشنا ضنكاً.
يت ،أنا البعيد عن مركز القيادة احتامالت عودة الرصف ،فأسعفني حازم وأمري وغريهام مبا
وتح ّر ُ
عنى أن االنقطاع قد ميت ّد طويالً ألننا ال نعرف متى ستنتهي املفاوضات .وكام لو كان األمر مقصودا ً،
فإن انقطاع املوارد تزامن مع النكبة املاحقة التي تع ّرض لها الفلسطينيون يف الكويت .فأختاي
وزوجاهام وجيش أوالدهم طُردوا من إمارة النفط ،مخلّفني وراءهم كل ما ميلكون ،وجاءوا إىل
عماّ ن ،وصاروا ،هم أنفسهم ،بحاجة إىل العون.
لو أن هذا الوضع جبهني يف ظرف مختلف ملا زعزعني .أ ّما بعد انسداد السبل وضيق مجاالت
رشد ذاتها ،فام كان أعرس أن أظل كام كنت!
الت ّ

تعرفون ما الذي يفعله العاجز حني يُرغم عىل قبول ما يأباه لو كان مقتدرا ً .وتتذكّرون كيف انربى
كثريون لتزيني ما يُزمع القائد اإلقدام عليه حتى قبل أن يعرفوه .أمل ينشط الحديث عن الواقعية
يف بازار امل ّربرات الذي انتصب؟ أمل يقل قائل هؤالء إن القائد مح ّنك وهو يعرف ما ينفع الشعب
رض الحاالت التاريخيّة التي انعقدت فيها تسويات بني أطراف متعادي ٍة؟ هل
رض به؟ أمل ت ُستح ّ
وما ي ّ
نسيتم املتديّنني منكم الذين استحرضوا صلح الحديبية واآلخرين الذين استحرضوا صلح لينني مع
الغزاة األملان؟ أمل تُدرِج املقارناتُ القائ َد بني بعيدي النظر من عظامء التاريخ؟ ال أظن أنكم نسيتم
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أي تسوية إلنقاذ ما ميكن
كيف استُحرض واقع الحال أيضاً؛ االنهيارات املتتالية التي ت ّربر السعي إىل ّ
إنقاذه مهام غال الثمن؛ تخليِّ األشقّاء عن مجابهة إرسائيل وتركهم االنتفاضة الفلسطينية وحدها
يف امليدان؛ انهيار التضامن العريب الذي كان يش ّد أزرنا؛ سقوط الجدار االشرتايك الذي طاملا استندنا
إليه حتى ونحن نخاصمه .ويا وحدنا ،فام الذي نقدر عليه!
طال األمد .وهل كان ألمد التفاوض عىل موضوعات شائكة إال أن يطول .وثقلت األعباء ،خصوصاً
عبء تدبّر حاجات املعيشة ،خصوصاً عىل العجوز ،س ّيدة األرسة املرشفة عىل عتبة السبعني .ويف
أعراض هرم
ظروف العوز ،انتكست حالة ساجية؛ داهمت العليل َة التي مل تبلغ الخامسة واألربعني
ُ
أظلمت روح ساجية ،وهزل جسدها حتى لكأنه صار
مبكر انضافت إىل أعراض مرضها الغامض.
ْ
األخت الحبيبة دنيانا ونحن عاجزون حتى عن إعداد جنازة الئقة
يذوب .ومل يلبث أن فارقت
ُ
لوداعها.
طال العناء .واستغرقتنا الهموم اليومية .وتراكمت األعباء :فواتري املاء والكهرباء التي مل تدفع
والقصابني الذين كفّوا عن
وانقطاع رشيا ّين الحياة هذين؛ انقطاع خ ِّط الهاتف؛ حسابات البقّالني
ّ
كل مصدر متيسرّ حتى مل يبق
تزويدنا مبا نحتاج إليه قبل أن نس ّددها؛ الديون التي أُخذتْ من ّ
انفقت أ ّمي م ّدخراتها حتى
مصدر؛ إىل آخر قامئة العناء التي كابد كثريون منكم ما هو أقىس منها.
ْ
ما خبأته لجنازتها ،وباعت ما ميكن االستغناء عنه ،ثم باعت ما ال يَستغني عنه إال البؤساء ،ومل يبق
أي
ما يباع.
ُ
وبحثت أنا عن عملٍ متواضع ال يتش ّدد س ّيده يف املطالبة مبوافقة السلطات ،فلم تتوفر ّ
توسمنا مجيء الفرج بعد انتهاء املفاوضات،
فرصة .وفيام حالنا ينحدر من قاع إىل آخر دونه ،وألننا ّ
فقد رصنا نتعجل انتهاءها .مل يستحوذ مجرى املفاوضات ذاته عىل اهتاممنا وال طبيعة النتائج
أي نتيجة!
املرتقبة .اهتاممنا تركّز عىل يشء واحد :أن تنتهي هذه املفاوضات إىل نتيجة ماِّ ،
مع الحاجة ،خصوصاً حني ت ُسلمك الحاج ُة إىل الهوان ،تتحلّل التحفّظات أوال بأول ،إىل أن تسقط
حتى التحفظات التي يُسلمك سقوطها إىل هوان من نوع آخر لكنه يبقيك عىل خ ّط الحياة .وهذا
هو ما آل إليه أمري ،أنا الذي ال أشك يف أن أمور كثريين منكم آلت إليه أو إىل ما مياثله .ضغ ُط
أي يشء دون استثناء ،وحملني عىل الذهاب بنفيس
بأي يشءّ ،
الحاجة أنبت ،إذا ً ،االستعداد للقبول ّ
اكتشفت لدهشتي الشديدة
ألي طلب مقابل إذن العمل .لكني
ُ
إىل املخابرات معتزماً االستجابة ّ
أنهم ،هناك ،نسوا أمري ومل يعودوا بحاجة إ ّيل ،حتى أنهم أعادوا يل جواز سفري القديم ،وقالوا
إنهم لن مينعوا حصويل عىل جواز جديد .أما إذن العمل فقالوا عنه :هذه حكاية أخرى ،ثم مل يأذنوا
يل حتى باملناقشة.
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ابو سمري قريب من أقرباء أ ّمي ألف مؤاخذتنا ،فادي وأنا ،منذ البداية ،عىل تبديدنا العمر يف
الوطنية دون أن نكنز شيئاً ألنفسنا أو أرستنا .وبانحدارنا إىل قاع العوز ،وجد القريب سبباً ليش ّدد
اللوم" :راح غريكام إىل الثورة ودبّر لنفسه قرشني انتفع بهام عند الضيق ،أما أنتام ،فواحد ض ّحى
بحياته والثاين عاطل عن العمل وبائس" .وذات يوم ،زارنا أبو سمري ،وقال يل بحضور أ ّمي إنه التقى
قبلت
برجل يعرفني منذ أيام لبنان ووعده بأن يحرضين إليه ،وذكر اسم الرجل فلم أتذكّره ،لكني ُ
أن يأخذين إليه.
ويف سوق مكتظ بالباعة والشارين ،قادين أبو سمري إىل رجل قاعد عىل األرض وأمامه صينية ترمس
وقعت عيناي عىل من الحظت أنه مقعد حتى
يبيعه للعابرين بطريقة أقرب إىل التس ّول .وما أن
ْ
انفتحت الذاكرة :أبو سلطان الذي كان معي يف القاعدة يف جنوب لبنان .كان أبو سلطان أفرس
وكنت أنا من أوكل إىل الرجل مه ّمة قيادة مجموعة يف عملية
مقاتيل تلك القاعدة وأح ّبهم إىل قلبيُ .
خطرية ،فأ ّدى امله ّمة بنجاح ال يبلغه إال بطل ،لكنه خرج من العملية بإعاقة دامئة ،هو الذي نجا من
املوت ألن مقاتيل املجموعة أبوا أن يرتكوا قائدهم يف امليدان ،فتناوبوا حمله .ويف اللقاء مع بطل
صار بائع ترمس شبيه مبتس ّول ،مل يفلح عزيز القوم الذي أُ ِذ َّل يف حجب أساه ،ومل أفلح انا يف حجب
تأثري؛ بىك البطل العتيق ،ومل أَجد أنا ،قائده السابق ،مام أواسيه به إلاّ أن أبيك معه.
قريب أ ّمي حني
ويف منزلنا الذي أرجعتني إليه سيّارة أيب سمري فيام نحن صامتان ،إتضح ما توخّاه ُ
دبّر هذا املشهد .فقد كان يف جعبته عرض عمل يل خيش أن أستصغره ،فأرجأ الكشف عنه إىل ما
خصوصية أستطيع تدبّر تحويلها إىل عمومية .وعندي تاكسيات
بعد اللقاء" :معك شهادة سواقة
ّ
تستطيع أن تقود واحدا ً منها ،ويل صالت تضمن أال تعرتض املخابرات" .وشفع القريب عرضه بامل ّنة:
"سواقة تاكيس أكرم ،حتى لبطل ،من بيع الرتمس ،وأنت قريبي ،واألقربون أوىل باملعروف".
نظل طويالً
كان هذا الرجل الذي ال أشك يف أن أمر معيشتنا يعنيه هو أكرب مقرضينا .ولعلّه خيش أن ّ
بغري مورد ،فنعجز عن سداد قروضه أو نطلب قروضاً جديدة؛ تفكريه يف األمر أنبت فكرة تشغييل
عنده ،ففاتح بها أ ّمي وهي التي نهته عن مفاتحتي بها ،ألنها استصغرت العمل .وها هو أبو سمري
ينح الفكرة :مي ّد لنا يد العون ،ويسرت ُّد بعض مالِه إن مل يسرت َّده كلّه ،ويوقف مسلسل اقرتاضنا
مل ّ
منه ،ثالثة عصافري نسج قريبنا تفاصيل عرضه يك يصطادها حتى بدون حجر.
وبقيت
بت هي أن يلتقي نظرانا
حني ق ّدم أبو سمري عرضه يل،
ْ
التفت نحو أ ّمي ألستطلع رأيها ،فتج ّن ْ
ُّ
قلت للرجل إين أقبل العرض ،فإن العجوز عقّبت بعبارة واحدة" :العمل عند
صامته .أما بعد أن ُ
األقرباء أكرم من العمل عند الغرباء" .بعدها ،فرد أبو سمري ما نسجه ليظفر بالعصافري الثالثة:
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كل يوم ،فأحسب
رصفك بصفة ضامن ،فتدفع أنت يل من دخله أربعة عرش دينارا ً ّ
"أضع التاكيس بت ّ
أنا سبعة منها سدادا ً منكم ملا اقرتضتموه مني ،فكأنك تض ّمنت تاكيس بسبعة دنانري ،أي بنصف
السعر الجاري يف البلد" .وذلك ،كام قال من َس ِع َد مبوافقتي دون مساومة " ،كرمى للقرابة وتيسريا ً
م ّني عىل الولد الذي ض ّيع عمره يف الوطنية".
رب العمل بالولد قد تجاوز األربعني حني بارش أول عمل خاص يقوم به يف حياته.
كان من َو َصفه ُّ
عملت به ّمة املحتاج إىل مورد للعيش ،الحريص عىل سداد الديون املرتاكمة .فرصتُ أبدأ العمل مع
ُ
كنت استم ُّر حتى التاسعة أو
ضوء الصباح وال أتوقّف إال بعد أن يجهدين الك ّد املتواصل .وغالباً ما ُ
كنت أتحامل عىل ما يبقى يل
العارشة مساء .وحني صارت قواي تخذلني حتى قبل أن ّ
يحل املساءُ ،
منها وأُرغم نفيس إرغاماً عىل االستمرار.
الجهد املتّصل ستّة شهور أث ّر عىل صحتي .وتوالت نذر األمراض ،دون أن أجد وقتاً لزيارة طبيب.
وملا تعذّر االستمرار يف هذا النحو ،اضطررتُ إىل إنقاص ساعات العمل ومراجعة الطبيب .وبهذا،
نقص الدخل وتب ّدد جزء منه عىل العالج .ولوال ضغط الحاجة القاهرة ،ملا أمكن أن أستمر .وحتى
مع هذا الضغط ،مل أتوقّع أن استم ّر طويالً.
مرة أُخرى ،جاءت املبادرة من أيب سمري .أرىض سلويك صاحب التاكيس ،فحرص عىل أن ال تقعدين
رب عميل إنه يعرف سائقاً طيباً
املشقّة عن متابعته .ومع تأكيده عىل ُحبِّه إيّانا وإيثارنا مبعروفه ،قال ّ
وإبن حالل مثيل ،وبإمكان هذا السائق أن يُقاسمني وقت العمل عىل التاكيس ذاته ،مثاين ساعات لكل
يل أن أدفع سبعة دنانري فقط ،يَحتسب هو ثالثة منها سدادا ً لقروضه.
واحد م ّنا ،فيصري ع ّ
يل أعراض الهرم ،فتذكرتُ
نقص الدخل ،فزادت الهموم دون أن تنقص متاعبي الصح ّية .وظهرتْ ع ّ
حل بساجية حني كانت يف مثل عمري .وتناوشتني الهواجس؛ ال زوجة ،وال ولد ،وال حارض ،وال
ما ّ
مستقبل ،وهذا الليل املعتم الذي يطول دون أن تلوح له نهاية.

ّعت قيادتنا باألحرف األوىل
فجأة ،انفجر النبأ الذي أثار االهتامم يف أربع أرجاء املعمورة :وق ْ
اتفاق مبادئ مع حكومة إرسائيل .االتفاق جرى التفاوض عليه يف مدينة أوسلو الرنويجية برعاية
حكومتها ،فحمل اسم هذه املدينة .واستبرش كثريون بهذه الخطوة التي رأوا أنها تؤسس ملصالحة
وسالم دائم بني طرفني امت ّد العداء بينهام مئة سنة .ومع النبأ ،تعرفون ،تو ّهجت آمال رغبية فتنت
ستنسحب من قطاع غ ّزة ومدينة أريحا ،أوالً،
كثريين منا :السالم آت؛ ق ّوات االحتالل اإلرسائيلية
ُ
ثم تنسحب من بقية األرض ومدنها وقراها التي احتلتها يف العام 1967؛ أرض الفلسطينيني التي
احتُلّت يف ذلك العام ستعود إليهم ،وسيقيمون دولتهم عليها ،وستكون القدس العربية عاصمة لها؛
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املبعدون ،مئات أُلوف الذين ُه ّجروا يف ذلك العام ،سيعودون إىل وطنهم؛ مئات أُلوف الذين ُه ّجروا
نصت عليه قرارات األمم
يف الحروب السابقة سيحصلون عىل حقوقهم ،وبضمنها حق العودة كام ّ
املتحدة .أمل تكن هذه وما مياثلها هي البشائر التي تضافرت جهود َحسني نيّة وسيّئيها يف ترويجها؟
كل ما أقدمت عليه مام لن يتكشّ ف
أمل تغا ِل قيادتنا يف تضخيم بشائر مضخّمة يف األساس ،لتس ّوغ ّ
خطره إال بعد حني.
كنت ،مثلكم ،ت ّواقاً إىل ما ينتشلني مماّ أنا فيه ،مماّ ق ّوى هواجيس بشأن حارضي ومستقبيل،
ُ
فأوق ِ
َدت البشائ ُر ما كان تحت الرماد ،وشحذت اله َّم َة املنطفئة ،وج ّددت التوق العتيق إىل الجديد.
وعزمت عىل استثامرها؛ سأستعيد حضوري يف الساحة العامة ،سأعود
سطعت،
فتنتني الفرصة التي
ُ
ْ
إىل ملعبي وأقراين؛ سأمتتّع باإلقامة يف وطني ،بالحصول عىل هويّة ليست مستعارة أو مفروضة؛
طغت عاطفتي املهتاجة عىل تعقّيل،
أتقص تفاصيل االتفاقْ ،
سأظفر بالكرامة بعد طول امتهان .مل َّ
كنت ،بل ك ّنا جميعنا عطاشاً غاض ماؤهم،
تقصوا التفاصيلُ .
ُ
فرفضت االنتقادات التي أوردها من ّ
توسموا اإلرتواء .مل آذن لخيبات األمل السابقة أن تزعزع افتتاين .وحني
فام أن ظهرت غاممة حتى ّ
قال الطبيب" :إنتبه ،هناك ما يجعلني قلقاً عىل قلبك" ،صاغ االفتتان إجابتي" :غدا ً أذهب إىل الوطن
كل يشء ،القلب وغريه"! وحني ك ّرر الطبيب التحذير وحثّني عىل أخذه بجديّة ،أجابته
فينصلح ّ
أي حذر" :سأعالج قلبي يف بلدي".
استهانتي بدواعي ّ
هتف أمري .وغمرين جذل هذا الصديق الرائع وهو يفيض من سامعة الهاتف .قرأ هو االتفاق
بإمعان ،وتقصىّ التفاصيل .قال هذا وأضاف" :صار يف اليد يشء نستطيع أن نبني عليه أشياء كثرية"،
وبحثت عن حازم الذي
قال إنه عازم عىل الذهاب مع العائدين إىل غ ّزة ،ومت ّنى أن أالقيه هناك.
ُ
واستمعت عىل الهاتف إىل الصديق الذي ال يفارقه
كانت ظروفه ت ُنقّله من بلد إىل آخر دون توقّف.
ُ
أي ظرف" :مل أنته ،بعد ،إىل تكوين رأي باتٍّ يف االتفاق .أما الذهاب إىل غ ّزة أو أريحا أو
تعقّله يف ّ
أي مكان يف وطننا ،فمن الذي يرفض الفرصة إذا تيسرّ ت"!
ّ
موقف أ ّمي اختلف عن هذا كلّه .أمي التي لها يف الوطن أكرث مام ألي م ّنا مل يفتنها االتفاق .ولكَم
حاولت هذه األم لجم اندفاعتي ،وما أكرث ما ك ّررت الحكم َة الشعبية" :انتظ ْر حتى يذوب الثلج
ْ
ألي شكوك،
ويظهر املرج"! لك ّني ،أنا الذي تص ّورتُ أنيّ
وقعت عىل خشبة النجاةُ ،
ُ
أبيت االستسالم ّ
املرج ظاهر ،الهوية بعد الضياع ،الوطن بدل الشتات ،األرض ،الحقوق ،نقيم الدولة يف الضفة
والقطاع ،والبق ّية تأيت ،بعض بالدنا يعود إلينا فلِ َم ال نذهب إليها!
أناة العجوز نبّهتني إىل ما غيّبه تعجيل" :إن كانوا ال يعطوننا شيئاً ونحن نقاومهم ،فكيف يعطوننا
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أي يشء بعد أن نوقف املقاومة"؟ جبهتني أ ّمي بهذه الح ّجة ،إال أن العناد هو الذي صاغ ر ّدي:
ِ
"أنت ال تفهمني يف السياسة .هذا اتفاق ،تع ّهدات متبادلة ،نلتزم ما نتع ّهده ويلتزمون ما تع ّهدوه،
أقول لك ،لكنك ال تفهمني" .وإزاء فظاظتي ،تسلّحت الحريص ُة عىل تجنيبي الطيش مبنطقها" :وعود،
هذه وعود فام قيمتها عند من خربناهم طويالً وعرفنا أنهم ال يلتزمون ال التع ّهدات وال الوعود.
اشرتطوا أن نوقف املقاومة وقالوا حقكم تأخذونه بعد ذلك ،فكيف نأخذ حقوقنا إذا مل نقاومهم،
كيف نأخذ منهم أي حق"!
شططت يف صدم مشاعر أ ّمي بعنادي ،فإن دماملها القدمية انفتحت ومخزونها انبثق" :مل
وألين
ُ
يبق يل من العمر إال القليل .واملق ّدر قد يجيء قبل أن تقوم دولة الضفة والقطاع .لكن ،حتى لو
قت أن دول ًة ستقوم وأنا حيّة ،فهل تُريدين ،أنا ربيبة يافا ،أن أنقل لجويئ من عماّ ن إىل بلدة يف
ص ّد ُ
الضفة أو القطاع .أمل يعرتف أصحابك يف االتفاق بأن يافا جزء من دولة اليهود ،فإن كان كلّه لجو ًء،
فلامذا استبدل غربة بغربة"؟
نبتت يف ذهن العجوز الهواجس التي أنبتها االتفاق يف أذهان معظم الجئينا .ومن مخ ّيمها يف
ْ
عماّ ن ،أثارت إبنة يافا األسئلة التي انداحت يف أماكن اللجوء جميعها :ما الذي سينوب ماليني
الالجئني ما دام االتفاق قد ث ّبت اغتصاب إرسائيل أربعة أخامس وطنهم ورهن مصري الخمس األخري
نت به :التسوية التي يوجبها واقع الحال.
مبوافقتها هي عىل تحديد مصريه؟ أما أنا
فبقيت عىل ما فُ ِت ُ
ُ
وما دامت مقاومتنا أرغمت إرسائيل عىل القبول مببدأ التسوية ،فأين الرضر إذا أُوقفت املقاومة
وتح ّددت بنود التسوية عرب املفاوضات التي ستستمر .يف التسوية أنت ال تأخذ فقط وال تعطي
كل يشء.
كل يشء فإنك ال تأخذ ّ
فقط؛ أنت يف التسوية تأخذ وتعطي ،وما دمت ال تعطي ّ
افتتاين هو الذي صاغ الرسالة التي أرسلتها إىل تونس ليدرجوا إسمي يف عداد طالبي العودة إىل
ظننت منذ زمان طويل أين تجاوزتها ،أو قولوا إن هذه اللغة
غ ّزة .يف الرسالة ،استعدتُ لغ َة خطاب
ُ
تلبّستني من جديد" :أنا املناضل الذي أ ّهلته الثورة ألقىس الظروف أضع نفيس يف ترصفكم ونحن
كنت أتّهم من يصد ُر عنه مثلها بأنه
أخص القائد بتحية ُ
عىل الطريق إىل نرصنا الكبري" .ووجدتني ّ
يف املنافقني" :معكم ووراءكم حتى النرص"!
طمر افتتاين باالتفاق ما تراكم يف نفيس ض ّد القائدَ .جلَت البشائر الخالبة إيجاب ّيات الرجل ،فهو
رجل املبادرة واخرتاق املحظورات ،الجريء ،واملح ّنك .وفكّرتُ  :هل أخطأ الذين قالوا إن قائدنا
وأقنعت نفيس بأن هؤالء مل يُخطئوا ،ومن أخطأ
رضه وع ّولوا عليه.
ُ
يعرف ما ينفع الشعب وما ي ُّ
هو أنا وأمثايل.
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أي إشارة ،فإين
حني
ُ
أرسلت الرسالة ،تص ّورتُ أن طلبي سيُلبّى برسعة .فلماّ طال انتظاري دون تلقّي ّ
أرسلت رسالة ثانية ،وذكّرت ناس القيادة بأنيّ املسؤول الذي خربوه أيّام املعامع ،وأين أخو الشهيد
ُ
نسبت التأخري إىل كرثة املتزاحمني
أي ر ّد،
ُ
فادي املؤمتن ،وأنيّ  ،وأنيّ  ...فلماّ مل يأت بالرغم من إلحاحي ّ
ألحفت ،وتر ّجيت ،وك ّررتُ الرجاء ،وال ر ّد.
وأرسلت رسالة ثالثة ،ثم رابعة،
عىل االنتقال إىل غ ّزة،
ُ
ُ
مل يغب عن بايل كيف يضطرب عمل ناسنا حني تدهمهم املها ّم الكبرية .وظل يف البال كرثة ذوي
خشيت أن يُستوىف عدد املسموح
يتوسطون ملحاسيبهم يك يظفروا باألفضلية .وألين
ُ
النفوذ الذين ّ
لهم بالذهاب إىل الوطن ،العدد الذي ح ّدده اإلتفاق ،قبل أن أظفر بالفرصة ،فقد نخوتُ وسطاء
عزمت عىل التو ّجه بنفيس إىل
وتلقيت وعودهم .وإذ مل أظفر باملطلوب حتى بعد هذا كلّه ،فإنيّ
ُ
ُ
تونس البعيدة.
فامتعضت" :ليس لنا إال أبو سمري .يريد
فاتحت العجوز مبا اعتزمته وذكرت لها حاجتي إىل النفقة،
ْ
ُ
الرجل أن يسرت ّد دينه بعملك عنده ،أما أنت فرتيد أن ترتك العمل ،وتطلب مني ،فوق هذا ،أن
أي يشء؟ من أجل أن تجري أنت وراء وعود الكذّابني وأقلق أنا
أطلب منه قرضاً جديدا ً ،ومن أجل ّ
راهنت أنا عليه ،فلم يخب رهاين.
عليك" .لكن هذه املمتعضة هي أ ّم ،وهذا هو ما
ُ
وهكذا ،أمكن أن أرشع يف رحلة األمل الذي حملني إىل تونس ثم إىل غ ّزة ،الرحلة التي استغرقت
رويت لعجوزي ما وقع
شهرين وانتهت بخيبة األمل التي أرجعتني إىل عماّ ن .ولكم أن تعرفوا أين
ُ
كل يشء ،لك ّني
رويت ّ
واعرتفت لها بندمي عىل تجاهيل منطقها ،واعتذرتُ عن فظاظتي .نعم،
يل،
ُ
ُ
تعرضت يف غزة
كتمت بعض ما قد يُثقل عىل أ ّمي .فأنا مل أقل ،ملن استقبلتني مبشاعر م ّوزعة ،إين
ُ
ُ
بأي
إىل أزمة قلبية كادت تودي يب .وحتى وهي تحثّني يك أنهض من نومي ،مل أشأ أن أزيد أثقالها ّ
حديث عن حاجتي إىل الراحة .وكيف أقول ألمي إن الطبيب الذي عالجني يف غزة حذّرين" :األزمة
القلبية التالية قد تكون  ...قد تكون هي القاضية".
أ ّما ملاذا أل ّح ْت أ ّمي عىل عوديت إىل العمل فور وصويل ،فأل ّن قريبها املحسن إلينا هجس مبا يريب يف
غيايب الذي مل تبح أ ّمي له بسببه الحقيقي .وقبل رجوعي إىل عماّ ن بأيّام فقط ،و ّجه أبو سمري أل ّمي
إنذاره األخري الحاسم" :إن مل يرجع الولد إىل عمله حتى يوم السبت فلن أرجعه إليه بعد ذلك أبدا ً،
ولن أُؤجل املطالبة مبا يل يف ذمتكم" .وك ّنا يف ذلك الصباح قد دخلنا يف يوم السبت.
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