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نزع أبو العبد كوفيته وعقاله عن رأسه األشيب ،وألقى بهام إىل جانبه عىل
البطانية املتسخة .أطلق تنهيدة عميقة ،فقد كان الحر ال يطاق وليس يجرؤ
عىل خلع ثياب الوكالة عن جسده النحيل ،ألن الخيمة تفتقر إىل باب،
وقبالتهم بنات وحريم .فك أزرار حذائه الضخم وطوح به إىل الزاوية ،ثم
مدد رجليه بإعياء بالغ ،ووضع تحت رأسه معطفاً عتيقاً ك َّومه كيفام اتفق،
واعتمد عىل راحة يده املتشققة الجافة ،يف محاولة ال غنى عنها للراحة
من تعب الساعات العرش التي أنفقها يف أعامل البناء يف الجبل املجاور.
أم العبد كانت عند جريانهم يف الخيمة املحاذية ،تتحدث مع جاراتها عن
انقطاع املاء الدائم والعدس املغشوش والعمر الذي مىض منه أكرث مام بقي.
ابنته خديجة – قليلة الحظ  -تتعلم يف شغل الخياطة .أما حسن ،الشاب
اليافع ابن العرشين عاماً فقد كان وقتها يرشب الشاي ويدخن ،وينترص
وينهزم يف لعبة الورق ،وأخرياً تع ّلم شتم الناس بسبب وبدون سبب.
"هذا وقد يكون يف مكان آخر ،من يدري…" .تأوه أبو العبد ومسح قطرة
عرق كانت تتأرجح عىل أربنة أنفه .تناهت اىل أذنيه الحافلتني بالشعر
الكثيف أغنية عن القدس ،من مذياع يبدو أن بطارياته جديدة ،ومل
يستطع عندها أن يغالب دموعه ،فانقلب اىل الخارصة األخرى ،وأحس
بوجع كاملطرقة يرضب جدران رأسه وقال لنفسه :يلعنها من حياة ،وشعر
بالنعاس يتسلل إىل عينيه ،ومل يكن هناك ما يدعو للمقاومة فاستسلم
له بكلتيه .إنه منذ نزح من مخيم النويعمة الذي مكث فيه عرشين
عاماً طويلة ،أنجب يف أوائلها حسن ،وبنى داراً من ثالث غرف يف باحتها
دالية وشجرة حور ،من يومها وهو يحن دامئاً اىل النوم .وقد قال له بعض
العارفني يف حلقته املسائية ،إن هذا مرض خبيث ال يحسد عليه ،وبعضهم
صارحه أنه يؤدي إىل النوم األخري .لكن ما الذي يفقده أبو العبد؟.
رويداً رويداً كان وعيه ينحرس إزاء مد النعاس الذي يجتاح أهدابه ،فيام
مغب يعبث بأشياء خيمته ،ويغمر وجهه املكدود بعرق
كان هواء الفح رّ
دبق غزير .جلبة األوالد يف الخارج يسمعها كالطنني .الهواء الذي مير عىل
وجهه يجعله يتخ ّيل أنه مييض يف رحلة مضنية ال تنهي ،يف حالة سفر
دون وصول .راحة يده تحت رأسه أصبحت مبتلة ،سحبها ،وكان املعطف
خشناً ،كثيف الوبر كام لو أنه ينام عىل شوك وحيداً يف أرض مجهولة
مقطوعة األسباب بالعامل .الجبنة والتبغ مل يرتكا يف فمه ماء ليبتلع ريقه.
نهض بتكاسل باحثاً عن إبريق املاء ،ليرشب .تطلع حواليه برجاء ويف
القعر .جعل اإلبريق يف وضع عمودي عىل فمه ،وامتص بنهم القطرات
البخيلة ،اصطكت بأسنانه حصوة صغرية عرقلت استمتاعه ،بصقها ثم
بصق مرة أخرى بصقة مستقلة ،بيد أن طعم الرتاب ّ
ظل يف فمه .عاد
لريمتي مرة أخرى عىل البطانية وكأنه يود أن يهرب من أمر مجهول
يرتبصه .عزم أن ينام نوماً طوي ًال ،حتى لو أدى ذلك إىل نومه األخري،
لكن التعب الذي يرسي يف رجليه ،كان يعاكس رغبته .أخذ يجعل رجليه
يف أكرث من وضع يك يبدد التعب ،ومل يفلح يف ذلك حتى ضاق صدره
وضجر .تأكد أن جهوده ال تثمر وسيظل معلقاً هكذا بني أرض اليقظة

وسامء النوم ،فاكتأب ،وخيش أن يكون ذلك بداية ملرض ما يحرمه من
نصف الدينار الذي يتقاضاه من صاحب البناية يف الجبل املجاور .لعن
ابنه حسن الشاب الفالت الذي ال يبحث عن عمل ،ويظل يتغيب عنهم.
أما مصطفى الذي يشتغل يف الكويت من خمس سنوات ،فإنه ال يلتفت
ويترصف
إليهم إال يف العيدين ،يبعث ورقة خرضاء يستلمها حسن
ّ
بها عىل مزاجه .ثم يقول اللعني أنه سيتزوج وخديجة مل تنسرت بعد.
خارج خيمته يبدو أن الشمس توشك عىل إمتام رحلتها اليومية ،دون
أن تتيسرّ له ساعة أو ساعتان من اإلغفاء .كان ذهنه متعباً ومختلطاً
من فرط التفكري والتذكري ،وقد وصل اآلن ذروة االشتباك فلم يعد يفكر
بيشء أو تخطر عىل ذهنه ذكرى .هش لهذه الحالة ،فغالباً ما تكون
توطئة للتوغل يف غابة النوم والنسيان.
مل متض لحظات حتى راح أبو العبد ومعه فصول عمره الحزينة
يف نوم عميق ،من أوضح مظاهرة شخريه الحاد املتقطع كصوت
حيوان غب الذبح ،بينام كان ذبابة مشاغبة ،كبرية الحجم وملحاحة،
تنتقل عىل معامل وجهه فتجعل منظره ملن يتف ّرس فيه غري صحي أبداً.
الطريق من مخيم النويعمة اىل الضفة الرشقية للنهر طويلة وشائكة.
وعندما تسلكها ارسة كاملة ،يف منتصف الصيف ،مشياً ،تبدو العملية
أشد عناء ومشقة ،واحتامل املوت قائم أكرث من الحياة .لكنه ،يف الواقع
قطعها .فقد كان هناك ما يدفعهم ،من الخلف دفعاً ،إىل الخروج .أم
العبد أغاظته يف الطريق ،تريد أن ترتاح ساعة كل نصف ،بينام املسافة
بعيدة ،والطائرات ال ترحم ،والذهول يجرد األعصاب ويستفزها.
أريحا وراءهم تغوص يف طوفان من الدخان ،وقلبه يفيض وأنفاسه
تكاد تنقطع :يا الله ما أقساها من دنيا ،ما ألعنه من وقت ،كيف
يحدث ذلك؟ .أم العبد تجرجر الستني عاماً ،وأكرث من تساؤل استنكاري
مبهم يطل من عينيها .حسن كان نشيطاً متوتراً ،وقد تردد كثرياً يف
أن يسأل والده :ملاذا ال نبقى مثل غريها الذين بقوا؟ .خديجة خائفة،
والبطانيات عىل ظهرها ثقيلة .قالت ألمها أنها نسيت الراديو مفتوحاً،
فألجمتها بنظرة غضب .وعادت تسأل :دار أبو حليمة هل خرجوا؟
غري أن ثقل البطانيات أرغمها عىل االنتباه .أبو العبد رغم أنه كان غري
مصدق ملا يحدث ،لكنه بدا وهو يغذ سريه كام لو أنه كان يتوقع ذلك.
يف الحرب تبدو الحياة واملوت جد مختلفني ،وقد يختلطان .املعركة مل
تكن انتهت ،واحتامل املوت والحياة مل يزل مثاراً ،وله مذاق مميز يف الفم.
أبو العبد كان يخىش أن تنفرط األرسة .أن يفقد مث ًال آخر العنقود
حسن .أو تلك الحزينة خديجة .أو رفيقته التي أحبها ذات يوم يف
بيت دجن .يف الـ  48أجهزت رصاصة عىل شباب بكره العبد ،وكم مىض
من العمر وهو يتحسرّ  ،وكم عذبته الكوابيس ،وطاردته الهواجس.
عند مشارف صويلح أقلتهم سيارة تراكتور ،فقد كان حظه كبرياً ألن
سائقها كان جاراً لهم يف املخيم .وعندما صعد إىل الناقلة الخلفية كاد
يتعثرّ ملا اشتبك رسواله بحافة الباب ،وجاءته خاطرة مريرة إذ تذك ّـر
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الغجر الذين ال يقيمون ،فانتابه تعاطف غريزي معهم ،وخيش كثرياً أن
يلتقي مصريه مبصريهم آخر األمر ،فأرشقت عيونه بدموع سخينة ،غالب
نفسه وهو يخفيها عن عيون حسن .كان جسده يتاميل من أثر الرسعة
والزحام وعدم االرتكاز ،والسقوط والنهوض يتناوبانه.
ظ ّلت نظرته مرشوقة اىل الغرب ،وسيارة الرتاكتور تنأى به بعيداً،
وتهب املسافات .كان وجدانه يقطر حقداً مفجوعاً عىل الذين يخلعون
األشجار .أط ّلت جبال اّ
عمن ،وأخذ يتخ ّيل كيف تكون لقياه بأقاربه،
فأحس بالخجل والحرسة .عندما توقفت السيارة هبط الشارع وهو
يتفسخ من االرهاق .افرتش أقرب رصيف ،ومنحه ظل بناية شاهقة راحة
ّ
كبرية ،ممزوجة بالتشوق ليشء غامض ،وكان اليأس يهيء له أنه لن
يلتقيه .فال أحد يخرب دقائق األيام السود مثل أبو العبد ،وال أحد يدري
بفعل رياح الخامسني مثل أبو العبد ،وكيف جعلته يف نهاية املطاف ال
ميلك غري خيمة زرقاء ضيقة تذكر بالترشد والحياة املؤقتة.
– حسن مل يأت حتى االن.
– ال بد أن يجيء.
– قد يكون ذهب إىل السينام ،أو يتسكع.
– لكنه صمم أن يأيت ،كان أكرثنا إرصاراً.
– قد يكون يف الخيمه الزرقاء "السياحية".
– ذهبت إليه بنفيس ،هناك والده العجوز ينام عميقاً.
– الغائب عذره معه.
– قد يكون يف حاجة إلينا.
– لكن رمبا أضاع الطريق.
– ال أحد يعرف الطريق مثل حسن.
– مىض نصف ساعة ،أشعر بقلق عليه.
– يا إلهي متى يجيء .أين يكون؟
– كل يشء محتمل الحدوث ،من يدري !
– أنا أقول ،رمبا ينتظرنا هو اآلن.
– "ال بد أن حسن"..
– "حلمت أن حسن"..

عن املصباح فاصطدم بتنكه الكاز ،فسقط عىل الرتابية اليابسة .حدس
من جديد أن يف األمر شيئاً ال يبعث عىل االرتياح منذ خرج يف الصباح
إىل شغله وهو يستشعر مرارة يف فمه ،وأنه مكدّر وغري طبيعي .أين أم
العبد ،أمل تشبع من الكالم؟ وخديجة ما الذي يجعلها تتأخر إىل هذا
الوقت ،ال بد أنها تالزم أمها .أما حسن فمن يقدر أن يضبطه .مل يحصل
أن تركوه وحيداً فامذا يف األمر؟ .أطل من أعامقه حزن ملثم غامض
الجذور ،واستيقظت يف خاطره توقعات سوداء .نهض يك يخرج ويسأل
الجريان .انتابته الدهشة ،عندما رأى املخيم هادئاً ونامئاً ،فأيقن أن الوقت
متأخر وإزدادت مخاوفه.
– أبو يوسف ..يا أبو يوسف.
ً
نهض هذا من فراشه منزعجا .تبادال باقتضاب تحية املساء ،ثم قال
أبو يوسف..
– ملاذا حرمتنا منك هذه الليلة؟
– لكن يا حاج ،أم العبد وخديجة ،أين؟
– آه .صحيح .رأيتهام تبحثان عن حسن .قيل إنه ،أنا مل أره ،إنه كان
يتمىش يف املخيم بلباس شبابنا ،وسالحه عىل كتفه .ال أم العبد وال
أرصت عىل أنه أصابه ال سمح الله
خديجة صدقت هذا ،كل واحدة ّ
مكروه ،ملاذا تستغرب يا أبو العبد ،ابني معهم كام تعرف معهم؟.
لكن أبو العبد بدا وكأنه استغرب .تذ ّكر للتو ابنه العبد الذي اجهزت
رصاصة عىل شبابه ،وكم مىض من العمر يتحسرّ عليه .انتابه إليه شوق
حارق ،فاذا مبعامل بيت دجن تلوح له وكأنه يف حرضة حلم .أرضه الطيبة
يف بيت دجن البعيدة .وكاد يبيك الرجل ،لكنه انسحب إىل خيمته .مل
يتضايق هذه املرة من سطوة الظالم ،فقد كان منقطعاً عن املكان ،يحدّق
يف ذاكرته .مل يفطن أن يسأل "كم الساعة اآلن" .غري أنه كان متأكداً أنه
أطال يف النوم ،وأن ساعة الصباح قريبة.

حتى أدركوا أنهم يهدرون الوقت بال جدوى .اتفقوا دون مقدمات عىل
أن الوقت ضيق وال يتسع للرثثره .انفض ثالثتهم وكأنهم ينفذون قراراً
مسبقاً ،ويف ذهن كل منهم فكرة تنتسب للغموض والوضوح معاً .فكرة
تشف كالحلم وتيضء .التقت عيونهم للحظة كثيفة وكانت لغة العيون
تعرب عن اتفاقهم .تف ّرقوا وميلؤهم الشعور بان وعداً ما ينتظرهم يك
يلتقوا .استيقظ أبو العبد ،وكأنه خرج من قاع برئ معتم ،والعتمة أيضاً
كانت تحتوي ح ّيز الخيمة الضيق ،ومتنع أصابعه املعروقه من التسلل
إىل علبة التبغ .راعه أن تكون الخيمة مقفرة وال أحد ،والصمت بهذا
الشمول فأدرك أن مثه أمرأ يحدث .نهض بتثاقل ،أخذ يبحث بأمل ضئيل
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