قصة قصرية

جسد غريب يف الحوش

محمد عيل طه
كان الظّالم ما زال يلفّع الحظرية واملنزل والعنزة والغنمة وال ّدجاجات وال ّديك ويكاد ميحو مالمح
األشياء .الجسم مم ّدد عىل الترّ اب .تعوذلت وبسملت الحا ّجة زينب .ماذا ميكن أن يكون؟
ه ّم الحاج بأن مي ّد يده إىل الجسد ولك ّنه توقف وقال :وهل تحسبني أ ّن الجهاز بحجم الطّنجرة أو
فص الخاتم أو يف ز ّر البنطلون او يف ياقة القميص.
الكأس .الجهاز اليوم يوضع يف ّ
"الصالة
الصوت ّ
نهضت الحا ّجة زينب من فراشها حينام سمعت صوت املؤذّن ينطلق من مكبرّ ّ
خري من ال ّنوم" ير ّددها م ّرتني .وقالت بصوت مسموع :أصبحنا وأصبح امللك لله .توضّ أت وصلّت
الس ّنة فركعتي الفرض ور ّددت دعاءها الذي الزمها منذ سنوات "اللهم ال تدع أس ًريا اال
ركعتي ّ
الصالة
الصالة ووضعتها يف الخزانة ونادت :حاج صبحي .و ّحد اللهّ ،
فككت أرسه!" ثم طوت س ّجادة ّ
الصالة يا حاج صبحي.
ّ
وفتحت الباب وخرجت اىل حوش املنزل.
الصباح ناعماً لطيفًا فيه ملسة برودة .وكان عطر أزهار شجرة الليمون يتض ّوع يف فضاء
كان نسيم ّ
الحوش.
ش ّمت الحيوانات والطّيور رائحة ربّة البيت ،وسمعت وقع خطواتها فتح ّركت ونشطت .ثغت
الغنمة البيضاء والعنزة البنيّة .ورفرفت ال ّدجاجات بأجنحتها وصاح ال ّديك ذو العرف األحمر الذي
يزيّن رأسه ومينحه مهابة عىل إناثه.
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كانت الحيوانات والطّيور تر ّحب بالحا ّجة زينب التي ستق ّدم لها الطّعام والشرّ اب .سوف تحمل
القش بيديها وتضعه يف مذود الغنمة والعنزة .وسوف تحمل الحبوب براحتيها وتبذرها أمام
ّ
ق ّن ال ّدجاجات وتقف لحظات تراقب ال ّديك املعجب بنفسه يوزّع الحبوب ويلقي األوامر عىل
القش براحتيها
ال ّدجاجات املطيعات له واملولّهات ح ًّبا به .وفيام كانت الحا ّجة زينب تحمل رزمة ّ
وساعديها وصدرها وتسري نحو املذود الحظت أم ًرا غري ًبا يف الحظرية .رأت جسماً مم ّد ًدا فيها،
هناك قرب ق ّن ال ّدجاجات.
كان الظّالم ما زال يلفّع الحظرية واملنزل والعنزة والغنمة وال ّدجاجات وال ّديك ويكاد ميحو مالمح
األشياء .الجسم مم ّدد عىل الترّ اب .تعوذلت وبسملت الحا ّجة زينب .ماذا ميكن أن يكون؟ كانت
والسفوح
السابقة فلماّ استوطن الغرباء عىل الهضاب ّ
السنوات ّ
الثّعالب وبنات آوى تغزو الق ّن يف ّ
وبنوا بيوتهم الغريبة وس ّمموا الحقول وصاروا يطلقون ال ّرصاص كلام سمعوا حركة أو صوت ًا اختفت
الثّعالب وبنات آوى كأنّها قالت ال مربط لجوادين عىل مذود واحد .والجسم ال يشبه الثّعلب وال
ابن آوى .الجسم طويل .طوله يزيد عن املرت ونصف املرت ويكاد يصل إىل املرتين .وأين للثّعالب
وبنات آوى مثل هذا الطّول؟ والجسم ليس جسم ذئب أو جسم ضبع .لو كان ثعل ًبا أو ابن آوى أو
ضب ًعا أو ذئ ًبا ما اقرتبت العنزة أو الغنمة منه وملا قفزت ال ّدجاجات حوله.
السادسة
م ّرت الحا ّجة زينب يف تجارب شديدة يف حياتها عىل ال ّرغم من أ ّن عمرها ال يتجاوز ّ
الس ّن .شعر رأسها أبيض مثل الطّحني وأخاديد عديدة
والستني عا ًما إال أنّها تبدو عجوزًا طاعنة يف ّ
ّ
الحنطي وشامات بنيّة كبرية وصغرية تغطّي ظاهر كفّيها وساعديها ،وزغب شائب فوق
يف وجهها
ّ
شفتها العليا كأ ّن لها شاربني .ال تهت ّم بجاملها وال بزينتها .أين هي اليوم من أيّام الشّ باب حينام
كانت ن ّوارة الحارة وزينتها ،تفور جاملاً وأنوثة وصبا مام أوقع صبحي يف حبّها وقاده إىل خطبتها.

شاهدت زينب وهي يف شهر العسل ال ّدبّابات والعسكر يجتاحون املدينة ويطلقون ال ّرصاص
العشوا ّيئ .كانوا خائفني عىل ال ّرغم من ق ّوتهم وانتصارهم .وشاهدت بعد سنوات الشّ بّان يرجمون
الساحات واألزقّة وسمعت لعلعة ال ّرصاص .وما
الجنود بالحجارة مثلام شاهدت قنابل الغاز يف ّ
زالت تذكر أ ّن بعض الشّ بان أو الفتيان اختبأوا يف حوشها ع ّدة مرات هربًا من الجنود ،وقد منعت
يف إحدى امل ّرات جنديني من دخول الحوش حينام تص ّدت لهام بجسدها .استحوا عىل دمكم .انتو بال
الصالح ،الفتى األسمر الطّويل الذي سقط يف الشّ ارع يتف ْعفل قرب
اهل .بال بيوت .وشاهدت عمران ّ
بيتها بعد أن أصابته رصاصة وكيف هجم الجنود حتى وصلوا اىل جسده امللقى عىل قارعة الطّريق
جندي خمس رصاصات يف جسده ليتأكّد من وفاته .وحرضت قبل سبع سنوات محاكمة ابنها
فأفرغ
ّ
بالسجن املؤبّد ثالث م ّرات مع أنّه مل يعرتف بإلقاء
البكر عمر الذي حكم عليه القايض
ّ
العسكري ّ
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زجاجتني حارقتني عىل سيّارة يستقلها ثالثة مستوطنني مام أ ّدى اىل انحرافها عن مسارها وانقالبها
وتدحرجها إىل أرض منخفضة ومماّ أ ّدى إىل مقتل احدهم فو ًرا وجرح اآلخرين جرا ًحا خطرة.
السنوات أكرث من عرشين عا ًما.
ابتعد السرّ ور من بيتها ومن قلبها منذ ُس ِج َن عمر .وكربت يف هذه ّ
غزاها اله ّم واستوطن يف حياتها مثل املستوطنني عىل أرض القرية املجاورة.
اقرتبت الحا ّجة زينب من الجسد الغريب برباطة جأش وهي تقول :أنا أ ّمك يا عمر! ولك ّنها بسملت
القش يف مذود الغنمة والعنزة فيام كانت تنظر اىل الجسم الغريب.
أكرث من م ّرة .وضعت ّ
كان نور الفجر قد بدأ يكشف عن وجه الحوش وكانت الحا ّجة زينب قد تع ّرفت عىل الجسم.
الجسد جسد إنسان .إنسان كامل .قدمان وساقان وبطن وصدر وذراعان وراحتان وعنق ورأس.
يا سبحان الله .مستلق عىل أرض الحوش كأنه يرتاح عىل رسير وثري .مستلقٍ عىل مقربة من روث
ولعل بعض البعر تحت جسده .ال يأبه بزبل ال ّدجاج ذي ال ّرائحة الكريهة.
الغنمة والعنزة ّ
اقرتبت من الجسد .الوجه مييل إىل الشّ قرة .يغطيه شعر أشقر ،ليس أشقر متا ًما ،مل يحلق منذ أيام.
قصة شعر غري
شعر الرأس حليق ما عدا خطًّا من الشّ عر ميتد من الجبني إىل القفا ..إىل العنق .هذه ّ
الخاصة .مالبس تذكّر
عاديّة .يرتدي مالبس كاكيّة .هي ليست مالبس الجنود وال مالبس الوحدة
ّ
بفرق الكشّ اف التي تقيم استعراضاتها يف أيّام األعياد .وينتعل حذاء رياض ًّيا من رشكة نايك.
الصبح قد أبلج .والجسد صار أوضح.
وتق ّدمت الحا ّجة من الجسد أكرث .وكان ّ
والسور
من أين دخل إىل الحوش فالب ّوابة مقفلة وحديدها ّ
قوي وما زالت كام هي مقفلة بإحكامّ .
والسبعني سنتيم ًرتا عىل االسمنت املسلّح هناك زجاج حا ّد يجرح االيدي واألقدام
عا ٍل ،وفوق املائة ّ
وكل من تس ّول له نفسه أن يدخل إىل الحوش .لنفرض انه وضع سلّماً يف الخارج وتسلّق عليه فإنه
ال يستطيع أن يقف عىل الجدار أل ّن ال ّزجاج حا ّد ...وكيف يهبط إىل الحوش!
مل يدخل إىل الحوش بطريقة عاديّة .لعلّه طار يف الفضاء .وربمّ ا هذا جسد لكائن فضا ّيئ وصل إىل
الحوش وق ّرر أن يسرتيح هنا .ما الذي اعجبه باملكان؟ هناك يف املدينة بيوت ذات حدائق وجنائن
وأزهار ونجيل أخرض هي أفضل من حوش يف مخ ّيم الجئني ،أفضل من حوش الحاج أبو عمر .لله
حي؟
يف خلقه شؤون .هل هو ّ
السامء وأحيانًا إىل الحا ّجة زينب.
وتق ّدمت خطوات وح ّدقت يف الوجه .عيناه مفتوحتان تنظران إىل ّ
حي .يرى .وال ب ّد أنّه يسمع ويتكلّم .وقالت بصوت مرعوب كأنّها تسرتضيه :شو هالنومة يمَ ّا؟"
هو ّ
ومل يرمش ومل ير ّد عىل سؤالها .ومل يتح ّرك" .هاي نومة شباب! حتى ال ّرعيان ما عادوا يناموا هيك!".
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بالسامء أحيانًا وبالحا ّجة
حي .عيناه مفتوحتان وتح ّدقان ّ
ومل ينبس ببنت شفة .ال ّرجل ليس ميّتًاّ .
أم عمر أحيانًا أخرى .ونظرت الحا ّجة إىل راحتيه .أصابعه دقيقة وطويلة واألظفار مقلّمة واألصابع
تخلو من املعادن .ال خاتم وال محبس .ال ذهب وال فضّ ة "يا حبيب ا ّمك .هربت من العساكر؟ من
اوالد الحرام؟ يكرهون ال ّرجال .يكرهون الشّ باب والفتيان .يكرهوننا .ونحن نكرههم .اجا الوقت
يرحلوا من ارضنا .من هوائنا .ال احد يريدهم .االحتالل جحيم .وهم اوالد الجحيم .انرصفوا.
انقلعوا يا اوالد القحبة .سوف يعود عمر إىل دارنا ح ًّرا طليقًا .يعود ويرقص ويدبك يف األعراس.
عمر يتقن الدبكة الشّ امليّة ويغ ّني :يا ظريف الطّول .عمر شجاع قبضاي مثل والده .هل أنت
احك يا ميّةِ .
صديقه ميّه؟ من خل ّيته؟ هل تحمل رسالة منه؟ ِ
احك .قل شيئًا .انطق!
مقسم االرزاق يا كريم.
فتح الحاج صبحي الباب ودخل إىل الحوش وهو يقول :يا فتّاح يا عليم .يا ّ
فرفعت الحا ّجة زينب يدها مشرية إليه أن يأيت إليها.
السرية؟ العنزة مسهولة؟ ناقص صوص يف القن؟
 قويل ،شو ّسألها الحاج صبحي ومىش نحوها.
اصمت .ولوال أنّه يعرف أ ّن رفيقة
رفعت أم عمر راحتها ووضعت سبّابتها عىل شفتيها لتقول له:
ْ
عمره تحرتمه وتق ّدره وتقول له دامئًا "العني ما برتتفع عىل الحاجب" لغضب من الحركة فكيف
تجرؤ زوجة يف املخيّم أن تأمر زوجها بالصمت؟ ال ب ّد أ ّن هناك أم ًرا غريبًا .خط ًريا.
الصمت وسار نحوها.
التزم الحاج صبحي ّ

ٍ
بصوت ال يكاد يُسمع.
 رجل مستلق عىل الترّ اب .قالت الحاجة زينبشاب يف الثّالثينات.
ح ّدق أبو عمر بالجسد وم ّرت لحظات ومل ينبس ببنت شفة ثم قال :هذا ّ

 -اظ ّن يف العرشينات.

قوي ومن املؤكّد أنّه تجاوز الثّالثني.
 عوده ّ عيناه تتحركان وينظر إلينا .يراقبنا. انت واهمة يا زينبِ ..أنت خائفة .ال يشء فيه يتح ّرك.
 -انا قلقانة.

 شعر رأسه طويل .ال يعرف الحلاّ ق.رب .هناك اشياء تتب ّدل برسعة .قبل لحظات كان رأسه حليقًا وقد ترك الحالق خطًّا من الشّ عر
 -يا ّ
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من جبينه إىل قفاه ،مثل املصارع الوحش الذي رأيناه يف التّلفزيون.
 رصت تهذين .بعد قليل سوف تتح ّدثني عن الج ّن ،عن الشّ ياطني الذين وجدتهم يلعبون مع العنزةويقفزون حولها.
 منذ تز ّوجنا وانت تعارضني وتخالفني وتسخّف كالمي. يا حا ّجة بالله عليك اعقيل .كيف تغيرّ شعر رأسه بهذه السرّ عة؟سكتت الحا ّجة زينب وق ّررت أال تخوض نقاشً ا مع زوجها ألنّه لن يص ّدق كالمها ،وكلمة الرجل هي
الكلمة العليا يف هذا املجتمع حتى لو كان الرجل أبل َه .ولك ّنها ال تستطيع أن تصمت طويلاً  .الرجل
مم ّدد يف الحوش .من هو؟ من أين جاء يا صبحي وماذا يريد؟
 أظ ّن أنّه من رجال املقاومة .طارده الجنود فتسلّق عىل الجدار وقفز إىل الحوش ومن ش ّدة القفزةأغمي عليه وال يتح ّرك.
حاج .رجال املقاومة ال يفعلون ذلك .كانوا يدخلون اىل الحوش واىل بيتنا ويختبئون من
 ال يا ّالعسكر .وكنت أق ّدم لهم الطّعام والشرّ اب .جامل الطّويل بقي عندنا تسعة أيّام أل ّن أوالد الحرام
قميصا من قمصان
كانوا مرابطني يف الشّ ارع .اشرتيت له يا حاج مالبس داخل ّية وبنطلونًا وأعطيته ً
عمر.
 ال والله .من قمصاين يا حا ّجة.قميصا من مالبس عمر.
 لعن الله هذا العقل الذي بدأ ينىس .صحيح انا عارضت أن نعطيه ً الباب كان مغلقًا .فكيف دخل؟ هل طرق عىل الباب دقتني ث ّم ثالث دقّات ..افتحي يا خالتي؟الحاج صبحي اقتنع بوجهة نظر زوجته فال ّرجل ليس من رجال املقاومة ولو كان منهم
ويبدو ان
ّ
لكان يحمل شيئًا ما.
حي يا زينب.
وم ّرت فرتة صمت .دار
ّ
الحاج حول الجسد وتأ ّمله .كان يتف ّحصه بعينيه .ال ّرجل ّ
صدره يعلو ويهبط.
 ربمّ ا هو أسري هارب من املعتقل. ال ميكن .األسري الذي يهرب يختبئ يف مكان آمن وبعيد ،يف كهف يف الجبل .ال ميكن أن يختبئ يفاملخ ّيم أو يف املدينة .أل ّن العمالء سوف يتع ّرفون إليه ويشون به.
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 اللهم امحق العمالء وال تبقِ منهم عىل وجه االرض ديّا ًرا.السجن .مؤبّد .عيون االحتالل
 اسمعي يا زينب .نحن أمام أمر خطري .نحن عائلة مراقبة .عمر يف ّعلينا .يجب أال يعلم أحد بوجود هذا املخلوق هنا.
 هذا جسد. ال يه ّم. لعلّه مستوطن قبض الشّ باب عليه ورموه هنا. ال ميكن .أولاً ال يجرؤ مستوطن عىل دخول املخيّم .وثانيًا لو قبض الشّ بّان عليه ألخفوه ليبادلوابه ،وثالثًا ال يرتدي ق ّبعة دين ّية عىل رأسه وال سوالف طويلة تتدلىّ عىل جانبي رأسه.
 -هناك مستوطنون بدون سوالف وبدون ق ّبعات.

 لو وضعت األسد يف ظهر الواحد منهم لن يدخل املخ ّيم .للمخ ّيم هيبة يا حا ّجة .واآلن ..قبل أنترشق الشّ مس ويتح ّرك ال ّناس خارجني من بيوتهم وقبل أن يأيت أبو محسن ليرشب القهوة معنا
علينا أن نخفي الجسد.
وبان الخوف يف عيني الحا ّجة .هل يعقل أن تعيش أيا ًما مع جسد ال تعرفه؟ رجل غريب يف البيت.
ربمّ ا ليس من ملّتنا يا حاج؟ ما رأيك لو تقرتب من أذنه وتحاول أن تكلّمه؟
 والله رأيك صحيح.واقرتب من الجسد وجلس القرفصاء وبسمل وقال بصوت هادئ :من أنت؟ ما اسمك؟ من اين
قلِ .
احك .انطق .ال تخف .انت يف أمان .قل يل من انت؟
جئت؟ ْ
ومل يتح ّرك الجسد .مل تتح ّرك أصابعه او شفتاه.
 -يا حاج.

 قويل. أنت اشتغلت عند اليهود ع ّدة سنوات وتعرف لغتهم وترطن بها .اسأله بالعرباين لعلّه خواجا. يهودي يدخل املخ ّيم!؟. كل شيئ جائز.الحاج أبو عمر رأسه عىل الجسد وقال :ما شلومخا؟ مني أتا يا زملي؟ ِميئيفو أتا باتا لهونا؟
واحنى
ّ
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ابتسمت الحا ّجة أم عمر وهي تسمع زوجها يرطن بالعربي فهي تعتقد انه "لبلب عرباين" فقد عمل
قبل االنتفاضة سبع سنوات يف مزرعة الخواجا عزرا قرب ملبس.
الحاج العربيّة.
ومل يتجاوب الجسد مع أسئلة
ّ
 هذا ليس يهوديًّا.ق ّرر الحاج صبحي.

 -ال يعرف العرباين.

 وال يعرف العريب .لو كان عمر هنا لكلّمه باالنجليزي .ميكن انه أمريكاين .مستوطن أمريكاين.األمريكان يهود.
 زينب. نعم. هذا محتال مستعرب .ادخلوه اىل الحوش ومعه جهاز لينقل االخبار للمخابرات. فتّشه يا أبو عمر!.ه ّم الحاج بأن مي ّد يده إىل الجسد ولك ّنه توقف وقال :وهل تحسبني أ ّن الجهاز بحجم الطّنجرة أو
فص الخاتم أو يف ز ّر البنطلون او يف ياقة القميص.
الكأس .الجهاز اليوم يوضع يف ّ
جسس علينا وعىل سكّان
 هذه علقة .علقة سوداء .اذا عاملناه معاملة حسنة نش ّجعه عىل التّ ّاملخيّم وإذا قتلناه فسيخ ّرب الجيش بيتنا.
جسس ولن نؤذيه.
 -لن نسمح له بالتّ ّ

 كيف؟ ننقله اىل املخزن ونقفل عليه .ال يرى أح ًدا وال يراه أحد. نحمله انا وانت؟ واذا مات فسوف نتهم بقتله. علينا أن نتخلّص منه .اسمعي يا زينب .ننقله اآلن إىل املخزن ويف الليلة القادمة نحمله ونرميهبعي ًدا يف الشّ ارع العا ّم.
 -فكرة ج ّيدة.
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 نرتاح من هذه املصيبة. نرتاح؟ طب ًعا. -سوف نبقى نقول لو فعلنا كذا .لو سلّمناه للشرّ طة ،لو خ ّبأناه حتى يصحو ..لو..

 -اذا سلّمناه للشرّ طة فلن نسلَم واذا بقي عندنا فلن نسلم.

 واذا اكتشفوا أنّه كان عندنا ورميناه يف الشّ ارع فلن نسلم أيضً ا. اسمعي .ما رأيك ان أدفنه يف الحوش. ونضع روحه يف رقبتك؟السامء لعلّها تسعفه ثم نظر إىل وجه زينب الذي يغشاه القلق وال َحرية،
نظر الحاج صبحي إىل ّ
َّ
الكريس فيام كانت الحا ّجة زينب تراقبه معجبة مبا يقرأه
وحك جبينه بسبّابته وإبهامه وقرأ آية
ّ
حل لألزمة فال ّرجال يعرفون يف وقت الشّ دائد .وهي تعرفه منذ زواجهام رجلاً
وتتوقّع منه أن يجد اًّ
قويًّا عصاميًّا شهام ال يعرف الخوف ويتغلّب عىل املصاعب والشّ دائد وقد تح ّمل الرضب واالهانات
وبخاصة عند اعتقال عمر.
والجوع يف مراكز االعتقال ع ّدة م ّرات
ّ
 اسمعي يا زينب .هذا ليس مستعربًا وليس أس ًريا هاربًا وليس مقاو ًما وليس مستوط ًنا ،وليس م ّنا.هذا جسد مخلوق غريب .انظري إىل أذنيه .تختلفان عن اذين االنسان وانظري اىل عينيه .تختلفان
عن عيوننا .وانظري إىل أصابع يديه .انظري اىل انفه .انفه عريض .عريض وفمه صغري ج ًّدا .هذا
مخلوق غريب .جاء من بعيد .مخلوق فضا ّيئ .قرأت قبل سنوات أ ّن مخلوقات فضائ ّية تزور الكرة
األرضية ..تأيت عىل صحون طائرة وتأخذ عينات منها وتحمل معلومات وتعود اىل كواكبها.
 اين قرأت هذا؟ يف صحيفة القدس. كالم جرائد.الصحيفة احرتا ًما السمها.
 ال ميكن أن تكذب هذه ّ واين الصحن الطّائر؟يل.
 -رمبا أصابه عطب مثلام يصيب الطّائرة يف الج ّو ولعلّه قفز مثل املظ ّ

الصحن الطّائر.
 -يعني خرب ّ
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السقوط ال يتح ّرك.
 وسقط املخلوق يف حوشنا ،ومن ش ّدة ّ -وال ير ّد عىل أسئلتك.

 هل يعرف أهل الفضاء لغة البرش؟. أن يكون رجل فضاء اهون واسهل لنا .ال يعاقبنا القريب وال الغريب .ولن نعلق مع االحتالل .هذااالحتالل سقط علينا يف حزيران  67مثل رجل الفضاء .نزل وال ينوي ال ّرحيل.

 اسمعي يا زينب .سوف احرض بطان ّية ونضعها بجانب الجسد ونح ّركه حتى يصبح فوقها ،ونج ّرالصغرية ،ونرتك الشّ بّاك مفتو ًحا
أنا وانت البطانيّة ،نسحبها ،وندخله اىل البيت ،ونضعه يف الغرفة ّ
اذا صحا يطري ويهرب.
 يعني انت متأكّد من أنّه رجل فضاء. وماذا ميكن ان يكون؟جني .عفريت.
 -شيطانّ .

 -لو كان شيطانا او عفريتًا او جنيًّا لهرب حينام قرأت آية الكريس واملعوذتني.

الصمدية.
 -وانا قرأت ّ

الصبّار وكان
وتذكّر الحاج صبحي أ ّن ال ّناس يف صغره تح ّدثوا عن الج ّن ّي ،الذي كان يسكن يف ُدغل ّ
يحب امرأه متز ّوجة من املخ ّيم ويأتيها ليال فيغشاها .وتذكّر الحكايا عن املارد الذي كان يقف يف
ّ
السحر .قد تكون الحا ّجة زينب صادقة .ونحن وان كنا
طريق ال ّناس بني املخيّم وبني العني يف ساعات ّ
نعيش يف القرن الحادي والعرشين ،قرن العلم واالخرتاعات اال ان العامل مملوء بالج ّن وبالشّ ياطني
وبالعفاريت .شياطني اإلنس والج ّن .هناك ج ّن كفرة وهناك ج ّن مسلمون مو ّحدون .هناك رجال
مقاومة يرعبون االحتالل فرياهم ج ًّنا وهناك جنود فقدوا عقولهم ودخلوا املستشفيات للعالج من
هول ما شاهدوه.
 يا حا ّجة زينب .الشّ يطان هو االحتالل. لعنة الله عىل الشّ يطان. -ابقي هنا بجواره .راقبي قدميه وراحتيه وفمه وانفه وعينيه حتى اعود مع البطان ّية.

ارش عىل وجهة ماء لعلّه يصحو.
 -ما رأيك ان ّ

 -بعدما ننقله ..فاذا صحا اطعمناه واسقيناه وفاوضناه ..لريحل .لرييحنا .سأعود برسعة .ال تقلقي!
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وتركها واقفة قرب قدمي املخلوق الغريب ودخل إىل البيت وبدأ يتف ّحص الحرامات والبطان ّيات..
هذه يف منتصف العمر وقد تخوننا .هذه أقوى وأمنت ..واخ ًريا سحب حرا ًما صوف ًيا يكاد يكون
جدي ًدا وحمله بيديه وخرج من املنزل.
وزينب؟
أين الحا ّجة زينب؟
ال يراها.
هل تركت املخلوق الغريب وهربت؟
لعلّها ذهبت تقيض حاجتها.
لعلها خافت فابتعدت.
وات ّسعت خطواته .وشاهد جسد الحا ّجة زينب مم ّد ًدا عىل األرض وشعرها الشّ ائب مكشوف..
ونقطة حمراء قرب فمها ..وال يشء ..ال يشء غريها .ال انس و ال ج ّن!!.
وكانت الغنمة تثغو والعنزة تنادي ماع ماع .وال ّدجاجات تقرق ..اين هو؟ هل بلعته االرض؟ أم
الحاج صبحي..
طار يف ّ
السامء؟ اين راح؟ اين اختفى؟ زينب .يا حا ّجة زينب .يا أم عمر .بسم الله .انا ّ
انا ابو عمر .انا زوجك..
والديك يصيح ويصيح.
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