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א−486 אאאמ אמא

 قبل النص

ألختار من إبداعى اخلاص ما) األحد(حني حضرت صباح اليوم 
يصلح لنشرة الغد املخصصة لذلك، فوجئت بأخبار مذحبة غزة،
جمزرة غزة، سلخانة غزة، طبعا ال أستطيع أن أصف مشاعرى، وما

لكتابة؟فائدة املشاعر أصال؟ وما فائدة وصفها؟ وما فائدة ا
وما فائدة النشرة؟ وما فائدة احلياة؟ وما معىن أى شىء ألى
شىء إن آان العجز قد وصل إىل هذا احلد؟، وما فائدة نشرة

ملاذا؟ وما فائدة الشبكة!!! إبداعى اخلاص؟؟: اليوم بالذات
 العربية للعلوم النفسية؟ وما فائدة العلوم النفسية؟ 

إىل حد املرض آما أزعم،حبثت عن تفاؤىل العنيد الذى وصل 
نعم هو مرض بقدر بعده عن الواقع، وهو شديد البعد عن
الواقع، حبثت عنه فلم أجده، هرب مىن، هو دائما يهرب مىن آلما
شعرت مبا أشعر به اآلن من عجز وغيظ وغضب وجزع وجنون، آلما
حدث مثل ذلك ُأصاب بشلل ما، أصمت وأنسحب وآأنىن ِمت فعال، مث

مام قبل أن تزهق روحى مباشرة، أمللم نفسى، وأناأنفجر لأل
أستعد للجولة القادمة، وال أجد إال الكتابة، ال لتفريغ ما ىب،

 .تذآرىن مبسئوليىت –الكتابة  –وهو ال يفرغ، وال ينتهى، ولكنها 

يبدو أن هذا نفسه هو ما حدث ىل سابقا ودفعىن أن أآتب
، أثناء آتابىت"قريرت"القصة الىت نشرت منذ أسبوعني بعنوان 

تقريرًا عن حبث علمى، آان ساعتها جيرى حوىل ما ينبهىن إىل
احتمال مشارآىت جمرما مسامها، آما ذآرت، هذه القصة املقال

، ومازلت أذآر جزع وأمل آل1982سبق نشرها ىف األهرام سنة 
من قرأها آنذاك، لكن ماذ فعلنا باألمل أو فعل بنا األمل؟

ا األسبوع املاضى، أحدثت نفس األمل عند من عقبوحني أعيد نشره
؟ لكن، مرة)قبل مذحبة غزة أمس(عليها وآاا آتبت للتو 

 إخل، .... ما فائدة األمل، وما فائدة الكتابة؟ : أخرى

األمل هو األمل، والعجز هو العجز، لكن أيا من ذلك ال ينجح
قفزت أن يثنيىن عن حتمل املسئولية، شخصيا، أوال، ولووحدى،

على سطح ذاآرتى صورة أخرى، آتابة أخرى، آتبتها ىف مثل
نفس املوقف، رمبا مبثل نفس الدافع، رمبا ملثل نفس الغرض،

 .1985أآتوبر  17ونشرت ىف األهرام أيضا ىف  
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اآلن، مل أعد أستطيع أن أجد عندى ما أعرب به عن موقفى
أعيدمما بلغىن هذا الصباح إال أن أعيد نشر تلك القصة، 

نشرها ألن شيئا مل يتغري، إال بداخلى، أصبحت واعيا أآثر
فأآثر، وأنا أقبل التحدى بقدر ما أحتمل مسئولية التفاؤل

 :أصر أن يقول ويعيدحىت لو آان مرضا فعال، حىت لو 

وليس( –الناس  –إنه بالرغم من آل هذا، فإننا حنن "
ئوليةهم الذين سوف ينتصرون ، حني نتحمل مس) فقط العرب

تفاؤلنا والدماء جترى من حولنا، طاملا هناك دماء جترى ىف
عروقنا، ال مفر من مواصلة معرآتنا بشرا معا، اللهم إال
إن حتولت الدماء ىف عروقنا إىل مياه راآدة آسنة عفنة،
وأنا ال أرى أن هذا حمتمل، وإن آان ميكن أن يكون هذا هو

ليسوا" هم"قبلنا، ما جيرى ىف عروقهم هم، فهم املنقرضون 
فقط اإلسرائيليون، ولكن آل من ال يثور ضد اجلارى لصاحله
قبل صاحلنا، لصاحل الناس، آلُّ من موقعه بطريقته طول

 ".الوقت

***** 

 : النص

 الذراع واحلزام

 اللزجة   اليد   تنسحب ،  احتسب   مل   حيث إىل  األفعى    الذراع   متتد
قفاى، على  األخرى  تلصقىن    السرت،   ثنايا ىف  املخفى  ارى    فوق 
 من   تصدر   قهقهة   أا   أتبني حىت    توقف   دون   خشن   صوت   يتنخم 
حجرى ىف    النائمة ابنىت    وجه على    يبصق يتقيأ،    مل   خممور   أمعاء 
  : قائال 

 عاجبه واللى  . .  بثمنه   آله ..  

 عن   يتحدث ،  ننت   بشحم   املصبوغ   شعره   يدهن   األآرب   املمثل
 لتقنني   احدث   تشريع   وصدور ،  امللغوم   والرد   القاتل   العدل 
  . واهللا اى    املوجهة،   والوغدنة   النذالة 

وعيى،   تلطم   سجيل   من   حجارة   قصائده   أوزان شعرى،    أتقيأ
 بعد   افسر   مل علمى    حبث   آخر   نتائج،   عن   ألحبث مكتىب    درج   افتح 
 طول  -  يشغلوننا ،  معقدة   جداول ىف    مرصوصة أرقام  ،  نتائجه 
 ، أعثر اجلزئيات   جزئيات   حول   الدائر   العبث   هبذا -   الوقت 
 ألعن ،  متزيقه   خشية   عيداب   فأخفيه زواجى    عقد على    مصادفة 
 العمرة   وإعالنات ،  العشر   والوصايا   املتحدة   األمم   ميثاق 
  . السياحية 

حفيدى،   وجه ىف    أتتطلع   أن   أجرؤ   ال ،  التفكري   جمرد   من   اخجل
 ليست ،  صغرية   وسادة   رحم ىف    وجهه خيفى   -  نائما  -  يستدير 
 واملدن   املساآن   وأبراج   والصحف   االنتخابات   ألعن ،  نظيفة 
بعد   تطمس   مل   غافلة أحاسيس    واطمس   الدوالر   واسعار   السياحية 

 .خشية أن تشتعل مىن ال أعرف إىل أين

  .. جيوز   عاد   ما ..   جيوز   عاد   ما  
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  جودى و   دروب   آل ىف  جيرى    أتبني غول الغضب

  . القتل   فهو

 ال ،  ابدا   يسقط   ال   عني   فرض   بل ،  آفاية   أظن   آفاية،   فرض
 أن   يسقطه   ال ،  أمهاهتا   بطون ىف    األجنة   آل   حتارب   أن   يسقطه 
 عبثت   اذا   أبشع   عارا   يصبح   العار ،  الناس   غري   الناس   يتبدل 
  . القمة   مؤمترات   أو   ذاآرةال   عتمة   به 

 آان الذى  قريىب    تليفون   رقم   هو   هذا ،  الدعوة   أقبل   سوف
 مسعور   لذئب   آراهيته   من   أآثر   يكرههم ، هو  باملخابرات   يعمل 
 املتفجرات   نوع على  يدلىن    سوف ،  أطفال   روضة ىف    جائعا جيرى  
 الثالثة "  العلمية "  الزيارة   تكون   أن   البد ،  التشغيل   وطريقة 
، الطريق   مهدوا   النية   حسنو زمالئى  ،  يطمئنوا حىت    الرابعة   أو 
 حيتاج   علميا   حبثا   ليكن (!!) الدوىل    للتفاوض   النفسية   األسس 
 احلازمة   قاتالعال   سيكولوجية ،  جمتمعني   واحلمائم   الصقور   ملقابلة 
 السمك   رقيق   احلزام  -)  رومنيزيز   بكاهلشا :  آالم اى  (  اإلثنية 
العلمى،   النقاش   حيتد ،  جاف   حرب   قلم   خالل   من   والتحكم ،  متاما 
 رسالىت وصيىت،    معلنا ..   فيهم  -ىب ،  انفجر 

 اتصور حىت    وزنا   أخف  إىن   أشعر املرئى    غري   احلاجز   عرب   أنتقل
 ثقال   أن   إال   يدوم،   سوف   الصاعد اللولىب    الطريان   أن  -  فرحا  -
جيذبىن ،  فاجلذع   للساقني   ينسحب ،  القدمني   أصابع   أطراف ىف    يدب 
 أمل   ملاذا؟ ،  ساحق   رعب ىف   -  مصدق   غري  -  أهبط أدىن  إىل    الثقل 
 يكفى؟   اال   ينبغى؟   ما   لافع 

  . جدوى   بال   مرتني   أفيق   أن   أحاول

 رغم  -  أغوص ،  قاع   بال   آسنة   والربآة   السباحة   أعرف   ال
 سناء   تكتب   مل (  واملرارة   العار   منقوع ىف   -  القوام   زئبقية 
  ) يستمىن   ملؤمتر علمى    ببحث   تقام   وال ،  شعرا   تقرض   مل ،  قصة احمليدىل  

 انتحله   عذرا   أجد   ال

  . حيا   استمراره   من   خجال يتوارى    عنينا

***** 

 28/12/2008: بعد النص

 أمتطى بعد ربع قرن، فأآتشف أىن مازلت حيا

 جدا

األمل هو األمل، والدماء الشريفة مازالت طازجة تؤآد أن
 احلياة تتجدد

 ال أخجل

 توارىال أ

 !لست عنينا بعد
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 ولن أآون

***** 

  :ملحق النص

- بثالث سنوات ونصف" الذراع واحلزام"قبل القصة ( 
 )2002-4-8: األهرام

 للجمال   آخر معىن    

واإلبادة، والتجويع،  والقتل،  التذبيح،    هذا   آل   وسط
 بد  ال   ؟  اجلمال   عن   للحديث   مكان   يوجد   واالستهانة، هل واإلهانة،  
 يوجد   هل أخرى،    معان   للجمال   أن   آما أخرى    معان   للقبح   أن 
 تصريح أى    يصرح   وهو   بوش املسمى    السيد   هلذا   تستمع   من   أقبح 
 القبح   يكون   آيف   سارتر   غثيان   من   تعلمت .  بالغثيان   تشعر   وال 
 هذا   تسمع   حني   إنك التقزز،    عن   املعرب   الرد   هذا   ملثل   مثريا 
 ملكافحة   أآرب   جهدا   يبذل   أن   عرفات   من   يطلب   وهو   بوش   الدبليو 
 نفسه   ينظف   أن   يستطيع   يعد   فلم   املاء   عنه   قطعوا   وقد   اإلرهاب 
 يطرد   أال   شارون   وحليفه   صديقه يوصى    وهو   أو ،  يتوضأ   أو 
،) آخر   سبب ألى    وليس (اخلارج،    من   اإلرهاب   ميارس   ال حىت    عرفات 
 أقبح   وهو   بالغثيان   تصاب   أن   إال   متلك   ال آذلك،    تصرحياته   وآل 
 الفاتر   للنفور   املثري   النشاز   القبح   ذلك .  القبح   أنواع 
  . املسخ   لزجال 

 واإلذالل   واإلهانة   القتل   هذا   آل   وسط   و   بعد   يوجد   هل
 عن متاما،    هذا   عكس   عن   للحديث   جمال   والغطرسة  ، والتجويع 
    اجلمال؟ 

 ؟  هذا   آل   وسط   مكانا   جيد   وآيف   اجلمال؟   هو   ما

 مقال   اية ىف    إدريس   وفاء   طبأخا جعلىن  الذى    ما   أعرف   ال
 يا   أروعك   ما"  قائال   )6/2/2002: الوفد ( آخر   موقع ىف  ىل    نشر 
 بعض راجعىن  ، "اجلمال   هذا   بكل   خططهم   آل   تقلبيني   وأنت وفاء،  
 وفاء   صورة   مع   الوصف   هذا   تناسب مدى    عن   والقراء   األصدقاء 
حيبها،   من   وآل   ذويها   وحسرة   آالم   يثري   مبا   أشالؤها   تناثرت   وقد 
 قد   اللفظ   آأن نفسى    أراجع   آدت أنىن  حىت    جاهزة   إجابة   أجد   مل 
 وجه   بأسابيع   ذلك   بعد   طالعت   حني لكنىن  .  عىن   رغما مىن    قفز 
 تودعنا وهى    خربهتا  -  ذلك   أمكن   ما   تقمصا  -  وعشت   األخرس   آيات 
 ذلك وعيى  إىل    عاد حصر،    بال   وإخواا   منال   بأختها   لتلحق 
 واألشالء   الدم   رغم   منال   رحيل إىل    أشري   وأنا غمرىن  الذى    الوصف 
  .  واآلالم 

 الرائع؟   الفعل   هذا ىف    مجال أى    احلكاية؟   ما

 وعن الشجاعة،    وعن البطولة،    عن   نتكلم   أن   ميكن   
 باجلمال   الفعل   هذا   يوصف   أن   ولكن ،   اإليثار   وعن التضحية،  
    تفسريه   أحاول   عنده   توقفت   ما   هو   هذا 
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 خالل   من وصلىن  ،  اجلمال   فلسفة   حول   تنظري ىف    الدخول   دون
 آل ىف    األجزاء   تناسق   جمرد   ليس   اجلمال   أن   هذه   القلم   مغامرة 
جدىل   حضور   لكنه تيسر،    مبا املتلقى  وعى    تناسق   يعيد   أن   قادر 
 بال   تصعيد   حالة ىف    آخر إهلى    أو إنساىن  ووعى  إنساني،  وعى    بني 
على   قادرة   النهاية   مفتوحة   ضامة   فرجةمن   حرآة   اجلمال .  اية 
املمتد،   الزمن   بطول   تآلف   اجلمال .  ليواآبها   مواز   حتريك 
 إال   املطلق   بشكله   يتحقق   ال   هذا   آل ،   احملدود   غري   الطيف   وبعرض 
  .  يوصف   ال الذى  الصوىف    الوجد   من   حالة ىف  

 وآل   وآيات   وفاء   من وصلتىن  الىت    الرسالة هى    هذه   هل
 عن   أجسادهم   رحلت   أن   بعد   عيوم ىف    أنظر   وأنا وأحباىب  أوالدى  
 ورمبا رمبا،    ؟ املتناهى   غري   املطلق ىف    لتتآلف األدىن    حواسنا   جمال 
 استعمال   من مينعىن    ال  يعتصرىن الذى    األمل   جعل الذى    هو   هذا 
  . دورهم   اختفاء   دون   أجسادهم   رحيل   وصف ىف    اجلمال   تعبري 

 العالقة   بتأآيد الوعى    ميأل الذى    هو   هذا   االستشهاد   حلن
 أحدمها   بتوليد   ولكن آضدين،    ليسا واملوت،    احلياة   بني   الوثيقة 
 احملدود   بني وناسه،    الفرد   بني   يؤلف الذى    هو   وهو لآلخر،  
 توصف   أن   ميكن   ال   العالقة   هذه واآلخرة،    الدنيا   بني ،   واملطلق 
 أملا   نتقطع   أن   من   التناغم   هذا   حيرمنا   أن   دون ،  باجلمال   إال 
  . فرقا   وجنزع 

 هلؤالء األخرى    الثقافة   من   األخرين   وصف   يقرأ الذى    إن
 إم ذوقهم،    ونقاء وعيهم،    سالمة ىف    يشك   وأن   بد   ال   الشباب 
إىل   أحدهم   يذهب   مل األوصاف،    بأقبح   اجلمال   هذا   عن   يتحدثون 
 نفسه   يسأل   مث عنقه،    من   ويقرهبا حادة،    آلة بأى    وميسك مرآته،  
عنقى ىف    النصل   هذا   أغرس جيعلىن    أن   ميكن الذى    الدافع   هو   ما 
    ؟   يطاق   يعد   مل الذى  القوى    الشديد   يكون   أن   إال   اللهم   هذا 

 يضحون   املذلون   املستعملون   املهانون   احملتلون   الفلسطينيون   
هى   وإمنا   لإلحباط   نتيجة   ليس   اآلخر   تلو   الواحد   حبياهتم 
، غريهم   أرض   حيتلون   وهم   واإلسرائيليون   ؟  انتحارية   اسرتاتيجية 
 آل   وميزقون  ، األعراف   آل على    ويبصقون ربنا،    خلق   ويهينون 
 هبذه   يقومون الذى    هم   اإلسرائيليون   هؤالء الدولية،    القرارات 
  . سرتو   سيد   يا   شكرا ،  لإلحباط   نتيجة   االضطرارية   رااز 

 يريد   منهم   أحد   ال   ألن ،  اجلميل   املوت معىن    يفهم   منهم   أحد   ال
 عجز   لو حىت  األخرس،    آليات   اجلميل   الوجه   هذا   يتقمص   أن 
آيات،   سن   مثل ىف    يدتهحف   أو   ابنته   فليناد ذلك،    عن   فريدمان 
 تلف وهى    ويتصورها   وجهها ىف    وليتطلع   قليال   أصغر   أو   أآرب   أو 
 ما ،  نفسه   يسأل   أو   ويسأهلا الرقيق،    وسطها   حول   التفجري   حزام 
 آل   من   نفسها   وحترم منها،    وحترمه   هذا   آل   هتدر   جيعلها الذى  
 ال   االنتحارية؟   العمليات   إسرتاتيجية   وحلمها؟   وحبها   ماهلاآ 
  سيدى    يا   أصال   اسرتاتيجية   آلمة   تسمع   مل   آيات !!!!!  شيخ   يا 

 .غريآم   آخر ألى    واحتقارآم .  فريدمان   سيد   يا   ظلمكم   إنه
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