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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إبداعات ونقد أدبي

عودة نايف
)قصة قصيرة(

لــم يكــن نايــف مــن محبــي الدراســة، لذلــك لــم يتمكــن مــن إكمــال دراســته بعــد أن 
رســب فــي امتحــان الشــهادة اإلعداديــة، فقــّرر البحــث عــن عمــل يقتــات منــه ويســاعد 
ــّرر  ــه. ق ــن إخوت ــر بي ــه األكب ــد كون ــت المتزاي ــروف البي ــن مص ــي تأمي ــض ف ــاه المري أب
نايــف أن يبــدأ رحلــة البحــث عــن عمــل بــدًءا مــن إحــدى ورش إصــالح الســيارات التي 

ال تبعــد أكثــر مــن بضــع مئــات مــن األمتــار عــن منزلــه. 
يعــرف نايــف صاحــب الورشــة معرفــة بســيطة، معظــم أبنــاء القريــة يعرفــون بعضهــم 
ــول  ــًرا بقب ــردد كثي ــم يت ــة، فل ــب الورش ــماعيل، صاح ــا إس ــر، أم ــكل أو بآخ ــا، بش بعًض
نايــف ذي الخمســة عشــر عاًمــا لمــا رآه مــن حماســة لديــه، حيــث اتفقــا بســرعة علــى 

أجــر أســبوعي زهيــد، وباشــر نايــف عملــه فــوًرا.
بعــد ســنوات ثــالث، شــعر نايــف أنــه بلــغ ســن الرشــد، وأن بإمكانــه أن يســتقل عــن 
إســماعيل ويبــدأ ورشــته الخاصــة بعــد أن اكتســب كل مــا يتطلبــه العمــل مــن مهــارات، 
لذلــك طــرح فكــرة مشــروعه الجديــد على أهلــه بطريقــة مقنعــة، وحــاز علــى موافقتهم، 
واســتقّر رأي العائلــة علــى أن يبنــي نايــف »كراجــه« علــى جــزء مــن قطعــة أرض تتمتــع 

بموقــع مميــز، ال تملــك العائلــة غيرهــا.

كاتب ومترجم سوري، نشر العديد من المقاالت التي تهتم بالشأن العربي عامة، 
والسوري خاصة، وله كتاب مترجم عن اإلنكليزية قيد النشر؛ كتاب »سيكولوجيا التطرف«، 

تحرير كاثرين ف. أومر، منشورات سبرينغر. مهندس كيميائي، يعمل في المجالين 
الصناعي والتجاري.

وفي
ّ

شفيق صن
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بســبب ضيــق الحــال، اســتغرق المشــروع زمنـًـا أطــول ممــا خّطــط لــه نايــف، اضُطــّر 
خاللــه إلــى اقتــراض مبالــغ ماليــة مــن أقربــاء وأصدقــاء إلتمــام عمليــة البنــاء وشــراء 
المعــّدات الالزمــة الفتتــاح »كراجــه« الــذي يحلــم بــه. مــا هــي إال أيــام قليلــة تفصلــه 
عــن تحقيــق حلمــه، وألنــه أراد لمشــروعه أن يكــون كامــاًل عنــد االفتتــاح، توجــه نحــو 

ســوق القريــة لشــراء بعــض المســتلزمات الكماليــة. 
ــرة  ــوق رأى جمه ــى الس ــه إل ــي طريق ــة ف ــة الرئيس ــاحة القري ــن س ــرب م ــا اقت عندم
ــر  ــي تغيي ــة ف ــر لوهل ــا. فك ــيء م ــرون لش ــم يحض ــن وكأنه ــة مجتمعي ــل القري ــن أه م
ــا رب  ــط وي ــط الحي ــدأ »الحي ــاع مب ــن أتب ــف م ــة أن ناي ــبهات، خاص ــا للش ــه تجنًب طريق
الســترة«، لكنــه، اختصــاًرا للمســافة والوقــت قــّرر االســتمرار فــي طريقــه محــاواًل قــدر 
اإلمــكان أن يكــون بعيــًدا عــن ذلــك التجمــع الــذي قــد يكــون مشــبوها بطريقــة مــا. لــم 
تنفعــه فكرتــه كثيــًرا، فمــا هــي إال لحظــات حتــى أصبحــت الســاحة مطوقــة بالكامــل، 
وبــدأ المتجمهــرون بالفــرار فــي كل االتجاهــات وكأنهــم فــي ســباق جــري للمســافات 
ــع  ــن، فتاب ــي مأم ــيكون ف ــه س ــد أن ــم، اعتق ــزًءا منه ــن ج ــم يك ــف ل ــرة، وألن ناي القصي
ــه  ــد نفس ــث وج ــوات، حي ــع خط ــن بض ــر م ــس ألكث ــن لي ــادي، ولك ــكل ع ــيته بش مش
ــن  ــف ع ــب ناي ــم يغ ــه. ل ــى رأس ــة عل ــا غليظ ــة بعص ــة ضرب ــح األرض نتيج ــأة طري فج
ــات  ــت الضرب ــوف تتال ــاول الوق ــا ح ــة، وعندم ــوة الضرب ــن قس ــم م ــى الرغ ــي عل الوع
ــا أن  ــا عبًث ــاول خالله ــوب، ح ــدب وص ــن كل ح ــمه م ــزاء جس ــة أج ــى بقي ــة عل الثقيل
يشــرح لضاربيــه أنــه ليــس جــزًءا مــن هــذا التجمــع، وال ينتمــي إليهــم، وال يربطــه بهــم 
أي رابــط، وأنــه كان فــي طريقــه إلــى الســوق لشــراء بعــض الحاجــات، لكــن أحــًدا لــم 

ــماعه.  ــاول س ــمعه، أو ح يس
ــره  ــف ظه ــه خل ــوا يدي ــه، وربط ــى عيني ــة« عل ــوا »طماش ــوة، وضع ــى القس بمنته
ــي  ــه ف ــا زج ــم بعده ــه، ت ــى يدي ــا عل ــًرا أبدًي ــرك أث ــاٍس كاد أن يت ــتيكي ق ــريط بالس بش
ســيارة عســكرية كبيــرة مــع آخريــن، ثــم بــدأت بالتحــرك باتجــاه ذلــك المجهــول بعــد 

ــا. ــرة أبيه ــن بك ــأت ع أن امت
كان ذلــك اليــوم اســتثنائًيا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، بســبب الحفــاوة التــي 
ــى  ــيانها حت ــوق نس ــن لمخل ــي ال يمك ــاوة الت ــذه الحف ــا، ه ــن به ــتقباله واآلخري ــم اس ت
لــو عــاش عشــرة قــرون، لكــن درجــة الحفــاوة هــذه لــم تكــن ثابتــة مــع مــرور األشــهر 
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرى، عل ــارة أخ ــل ت ــارة، وتق ــزداد ت ــت ت ــث كان ــنوات، حي والس
ــر مــن ســبع ســنوات  ــاة. أمضــى أكث تحولــت مــع الزمــن إلــى جــزء مــن برنامــج الحي
بقليــل فــي ذلــك المــكان، لكنهــا كانــت بثقلهــا وبطئهــا تعــادل قرًنــا مــن الزمــن الــذي 
يمضــي ســريًعا عــادة فــي كل األماكــن، إال فــي هــذا المــكان. مضــت كل هــذه الســنوات 
مــن دون أن يتمكــن نايــف مــن الحصــول علــى إجابــة عــن أي مــن األســئلة التــي لــم 
تفــارق ذهنــه، بــدًءا مــن الســؤال الــذي يتعلــق بســبب وجــوده فــي هــذا المــكان، وهــو 
ــره  ــل ويك ــل، ب ــه، ويجه ــا ال يعني ــي م ــل ف ــذي ال يتدخ ــالم ال ــيط المس ــن البس المواط
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السياســة وتالبيبهــا، وربمــا رجاالتهــا، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وليــس انتهــاء بســؤال 
عمــا حــلَّ بـــ »كراجــه«، ومــا بينهمــا من أســئلة لــم تفــارق ذهنه طــوال مــدة االســتضافة. 
لقــد صــدق حــدس صديقــه أســعد الــذي غــادر المــكان أمــس، وكان قد توقــع خروج 
نايــف فــي اليــوم التالــي. هــا هــو نايــف خــارج األســوار تائــه، هائــم علــى وجهــه، لكــن 
ــر العفــو  ــا نايــف، بمجــرد ســماعه خب ــة فحســب، ألن أب ــق قليل ــر مــن دقائ ــس ألكث لي
الســعيد، طلــب مــن ملحــم، شــقيق نايــف األصغــر، أن يذهــب الســتقبال أخيــه عندمــا 
يخــرج، بــل وطلــب منــه عــدم مغــادرة المــكان ألي ســبب مــن األســباب. كانــت عينــا 
ملحــم كعينــي نســر جائــع وهائــج يبحــث عــن صيــد يســّد بــه جوعــه، ترصــد الخارجين 
مــن البوابــة بمنتهــى التركيــز التزاًمــا بوصيــة األب. لمــح ملحــم فجــأة أخــاه نايــف عــن 
بعــد ضمــن مجموعــة مــن المحظوظيــن المفــرج عنهــم، نــزل مــن ســيارته علــى عجــل 
ــل  ــه، ه ــى صوت ــف« بأعل ــاه، »ناي ــه عين ــا رأت ــدق لم ــر مص ــدق وغي ــن مص ــا، بي صائًح
هــو نايــف حًقــا؟ عندمــا ســمع نايــف اســمه اســتدار باتجــاه مصــدر الصــوت، وتحــرك 
باتجاهــه. التقــت العينــان، تأكــد ملحــم مــن صحــة مــا رآه، ركــض باتجــاه أخيــه، ضمــه 
إلــى صــدره بشــدة، إلــى الحــد الــذي قــارب أن يفقــد نايــف قدرتــه علــى التنفــس، ثــم 
اســتدرك وتركــه للحظــة، وعــاد وعانقــه مــن جديــد ألكثــر مــن مــرة قبــل أن يركبــا تلــك 

الســيارة العجــوز. 
ــب  ــث طل ــة حي ــم القريب ــد الطاع ــاه أح ــق باتج ــيارته وانطل ــرك س ــم مح أدار ملح
ــدأ  ــد. ب ــن جدي ــق م ــه، وانطل ــن أخي ــي حض ــا ف ــات، وضعه ــن الساندويش ــة م مجموع
نايــف بالتهــام الطعــام بشــهية الفتــة كمــن لــم يــأكل منــذ زمــن طويــل، ثــم بــدأ أســئلته 

ــرًدا. ــرًدا ف ــراد األســرة، ف عــن أف
 نايف: كيف حال أبي؟ 

ملحــم: إنــه بخيــر، لقــد تراجعــت صحتــه كثيــًرا خــالل الســنوات الماضيــة، وينتظرك 
ــارغ الصبر. بف

نايف: وأمي؟
ملحــم )بعينيــن دامعتيــن(: لــم تتحمــل أمــك غيابــك ألكثــر مــن أســبوعين، امتنعــت 
ــت  ــب، وفارق ــى طبي ــا عل ــت أن نعرضه ــمها، رفض ــزل جس ــام، ه ــن الطع ــا ع خاللهم

الحيــاة.
نايف: وما أخبار ابنة عمي، خديجة؟

ملحــم: بعــد ســتة أشــهر علــى غيابــك، تقــدم إلــى خطبتهــا ابــن عمــك خلــف، بعــد 
أن طرحــوا الموضــوع علــى أبيــك، الــذي لــم يمانــع، وبــارك خطوتهمــا، فتزوجــا بهدوء 

مــن دون إقامــة أفــراح، كمــا العــادة، حرًصــا علــى مشــاعرنا.
ال تبعــد الغوطــة الشــرقية كثيــًرا، وصلــت الســيارة مشــارف القريــة، طلــب نايــف مــن 
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أخيــه المــرور مــن أمــام »الكــراج« الــذي أمضــى زهــوة شــبابه فــي بنائــه، لكــن ملحــم 
تــذرع بــأن الطريــق مقطــوع، ووعــده بالذهــاب غــًدا إلــى الموقــع. 

كان لقــاء نايــف بأبيــه بعــد غيــاب دام ســبع ســنوات ونيــف عاطفًيــا جــًدا، ربمــا زاد 
ــف  ــودة ناي ــع األب ع ــرون م ــارب ينتظ ــم األق ــاء. كان معظ ــة اللق ــن عاطفي ــد األم م فق
الميمونــة، قامــوا بواجــب اســتقبال العائــد، أو المولــود مــن جديــد ، ثــم انصرفــوا علــى 
أمــل اللقــاء فــي اليــوم التالــي ليمنحــوا نايــف وقًتــا للراحــة بعــد هــذا الغيــاب الطويــل.

افتــرش نايــف األرض كعادتــه واســتغرق فــي نــوم عميــق غــاب عنــه لســنوات. فــي 
الصبــاح لــم ينتظــر نايــف أخــاه ملحــم، ركــب الســيارة واتجــه نحــو »الكــراج«. الحــظ 
نايــف أن الطريــق كان ســالًكا، وليــس مقطوًعــا كمــا ذكــر ملحــم، وهــذا مــا زرع الشــك 

والخــوف لديــه.
ــه  ــراج« بأكمل ــول »الك ــد تح ــه، لق ــبة إلي ــرة بالنس ــة ومدم ــأة صاعق ــت المفاج  كان
إلــى مجــرد كومــة مــن البلــوك المكســور وألــواح معدنيــة جــرداء فقــدت لونهــا كانــت 

ــراج«.  ــقف »الك ــكل س تش
توقــف نايــف لبرهــة، حــدق فــي المــكان، نفــرت الدمــوع مــن عينيــه كطفــل صغيــر، 
ــا  ــت خائًب ــو البي ــه نح ــاد أدراج ــم ع ــم، ث ــى الفه ــة عل ــة عصي ــات قليل ــم بكلم وتمت
مقهــوًرا ونادًبــا حظــه العاثــر. كان األب يرشــف قهــوة الصبــاح، وأدرك عندمــا رأى وجــه 
نايــف المتجهــم أن نايــف اكتشــف حقيقــة مــا جــرى، وأن »الكــراج« الــذي بنــاه تحــّول 
ــه  ــّص علي ــدأ يق ــه، ب ــاة ابن ــاول األب مواس ــة. ح ــوام وال قيم ــال ق ــة ب ــرد كوم ــى مج إل
ــا  ــًة بم ــًرا مقارن ــا كثي ــن غيره ــر م ــم أصغ ــه أن مصيبته ــت ل ــة ليثب ــل القري ــّل بأه ــا ح م
ــه أبــوه دون أن ينبــس  ــه المعهــود، اســتمع نايــف إلــى مــا قال أصــاب اآلخريــن. بهدوئ
ببنــت شــفة، ثــم دخــال فــي نوبــة صمــت. لــم يكســر الصمــت ســوى جــرس المنــزل 
عندمــا رن، فهــرع نايــف ليفتــح البــاب، توقــع أن بعــض األقــارب جــاؤوا باكــرا لتهنئتــه 
بالســالمة، لكــن توقعــه لــم يكــن فــي محلــه، كان الطــارق يرتــدي بــزة عســكرية رثــة. 

العسكري: أين نايف؟
نايف: أنا نايف، خيرا إن شاء الله.

سلمه العسكري ورقة صغيرة وطلب منه أن يوقِّع على الدفتر الذي كان يحمله.
نايف: على ماذا أوقع؟ وما هي هذه الورقة؟

الشــرطي: لمــاذا ال تقــرأ؟ إنهــا دعــوة إلــى الخدمــة العســكرية، ســيكون التجمــع غــًدا 
عنــد الســاعة السادســة صباًحــا، أمــام شــعبة التجنيــد. ال تتأخــر، قــال الشــرطي مســتطرًدا 

بلهجــة أقــرب مــا تكــون إلــى التهديــد. 
لــم يكــن وقــع الخبــر علــى نايــف أقــل ســوًءا مــن لحظــة رؤيتــه لحطــام »الكــراج«. 
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ارتبــك األب كثيــًرا عندمــا أخبــره نايــف بمضمــون الورقــة، وأصيــب بمــا يشــبه الذهول، 
إذ لــم يمــض علــى عــودة ابنــه يــوٌم واحــٌد. 

غــادر األب المنــزل مســرًعا إلــى أقــرب أصدقائــه يســأله إن كان بإمكانــه أن يتوســط 
لــدى أحــد معارفــه لتأجيــل الموضــوع ولــو لبضعــة أشــهر فقــط، ثــم انتقــل إلــى دكان 
ب ابنــه خــارج الحــدود. طــرق  ابــن عمــه ليســأله إن كان يعــرف أحــًدا يمكــن لــه أن يهــرِّ
األب معظــم األبــواب التــي قــد تســاعد فــي تفــادي هــذا المصيــر، وعــاد إلــى المنــزل 

حانًقــا ينتظــر أن يــرد عليــه أحدهــم بخبــر يثلــج صــدره.
مــرت الســاعة تلــو األخــرى مــن دون أن يطــرق أحدهــم البــاب، بــدأ األب ونايــف، 
يفقــدان األمــل فــي إيجــاد حــل. انتصــف الليــل، وبــدا أنــه ال مجــال أمــام نايــف ســوى 

االلتحــاق بالخدمــة اإلجباريــة صبــاح الغــد.
مستسلًما، رّتب نايف ثيابه في حقيبة صغيرة، وافترش األرض، ونام.

عندمــا اســتيقظ صبــاح اليــوم التالــي الحــظ أن أبــاه لــم ينــم، كانــت عينــاه منهكتيــن 
مــن قلــة النــوم، وظهــر عليهمــا االحمــرار. 

حمــل نايــف حقيبتــه، وّدع أهلــه وكأنــه فــي حلــم، غيــر مصــدق لمــا يجــري، وتحــرك 
باتجــاه شــعبة التجنيــد، مــكان التجمــع، حيــث التقــى هنــاك ببعــض مــن شــباب القريــة، 

وشــباب آخريــن ال يعرفهــم ربمــا جــاؤوا مــن قــرى مجــاورة.
ــدى  ــاه إح ــم باتج ــرة أقلته ــكرية كبي ــيارة عس ــت س ــرة وصل ــاعة العاش ــى الس  حوال
ــباب  ــة بالش ــت مليئ ــي كان ــة الت ــاحة الثكن ــي س ــيارة ف ــت الس ــة. وقف ــات القريب الثكن
الذيــن بــدأوا بالترجــل منهــا واحــًدا تلــو اآلخــر. وقــف الضابــط أمامهــم وبــدأ يشــرح 
ــن  ــاد الداخليي ــن األوغ ــد م ــا البل ــرض له ــي يتع ــرة الت ــة والمؤام ــة المرحل ــم صعوب له
والخارجييــن، ثــم اســتطرد قائــاًل، يــا شــباب، ليــس لدينــا الكثيــر مــن الوقــت، ســيبدأ 
ــى  ــم، وإل ــاج إليك ــن يحت ــد، فالوط ــاح الغ ــن صب ــداًء م ــالح ابت ــى الس ــب عل التدري

ــم. بطوالتك
ــة  ــى الرماي ــالح، وعل ــب الس ــك وتركي ــى ف ــع عل ــدرب الجمي ــة، ت ــام قليل ــالل أي خ
ــه  ــاعد أول أن ــان المس ــن لس ــاًل ع ــامعهم، نق ــى مس ــرب إل ــات. تس ــف الوضعي بمختل
ســيتم نقلهــم غــًدا إلــى عــدة جبهــات مشــتعلة، وأن القيــادة تتوســم فيهــم الخيــر، ومــا 

ــى ذلــك مــن كالم. إل
ــط  ــدأ الضاب ــم ب ــرة، ث ــع ســيارات عســكرية كبي ــاح، توســطت الســاحة أرب فــي الصب
بتــالوة األســماء حيــث ذهــب كل جنــدي إلــى ســيارته. انطلقــت الســيارات فــي وقــت 
واحــد، ولكــن باتجاهــات مختلفــة. الســيارة رقــم 2 التــي كانــت تقــل نايــف توجهــت 
شــمااًل. يذكــر نايــف أن الشــاحنة اجتــازت مدينــة حمــص، ثــم مدينــة حمــاه وتابعــت 
ــى  ــاحنة عل ــت الش ــك. توقف ــن ذل ــد م ــا أبع ــب أو ربم ــتكون حل ــا س ــأدرك أن وجهته ف
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ــارة  ــة عســكرية، كان المــكان عب ــم تكــن ثكن أطــراف إحــدى قــرى محافظــة حلــب، ل
ــي،  ــكل جزئ ــر بش ــا مدم ــة، بعضه ــارات المتالصق ــوت والعم ــن البي ــة م ــن مجموع ع
ــذي كان يجلــس  ــى الدمــار الكامــل. ســلَّم المســاعد أول ال وبعضهــا اآلخــر أقــرب إل
إلــى جانــب الســائق قوائــم األســماء إلــى ضابــط برتبــة نقيــب، كان معــه ثالثــة ضبــاط 
برتبــة مــالزم، تــم توزيــع الجنــود علــى ثــالث فصائــل بقيــادة هــؤالء الضبــاط. صــوت 

ــة والفينــة.  الرصــاص وحــده كان يكســر الصمــت بيــن الفين
ــات  ــون تنظيم ــم يقاتل ــن أنه ــكريين الموجودي ــن العس ــي م ــوم التال ــي الي ــا ف علمن
إرهابيــة فــي الجهــة المقابلــة، وأن هــذه التنظيمــات تتلقــى تمويلهــا مــن الخــارج، مــن 
ــده  ــل وراء قائ ــل كل فصي ــا، وانتق ــرة علين ــالح والذخي ــع الس ــم توزي ــة. ت ــداء األم أع
الســتالم مواقــع التمركــز بيــن العمــارات. كانــت حــرب شــوارع ال تمــت بصلــة إلــى 
الحــروب التقليديــة التــي شــاهدناها صغــاًرا فــي األفــالم. لــم تمهلنــا الحــرب الدائــرة 
إطالًقــا، حيــث بــدأ الرصــاص ينهمــر علينــا بكثافــة مــن الجهــة المقابلــة قبــل أن ينهــي 
الضابــط تســليمنا مواقعنــا. لــم يكــن أمامنــا ســوى االختبــاء، وإعــادة التموضــع، والبــدء 

بالــرد علــى مصــادر النيــران. 
هكــذا كان حــال نايــف ورفاقــه خــالل األســبوع األول. مــع مطلــع األســبوع الثانــي 
ــة  ــارات عالي ــوات انفج ــن أص ــر م ــف أكث ــر ناي ــر، ال يذك ــكل خط ــع بش ــر الوض تغّي
ــف  ــي منتص ــم ف ــقطت عليه ــي س ــي ج ــاون وآر ب ــع ه ــن مداف ــا م ــدو أنه ــف يب وقذائ
إحــدى الليالــي، حيــث ســاد المــكان حالــة مــن الفوضــى والهلــع مصحوبيــن بأصــوات 
اســتغاثات ومناظــر الجثــث وأجســاد جرحــى مضرجــة بالدمــاء، هــذا كان آخــر مــا ذكــره 

ــد الفصيلــة فــي المشــفى العســكري قبــل أن يصمــت.  نايــف لقائ
اســتغرب أبــو نايــف توقيــت جــرس المنــزل عندمــا رن، ليســت العــادة فــي القريــة أن 
يطــرق أحــٌد بابــك بعــد العاشــرة ليــاًل إاّل لســبٍب ذي أهميــة خاصــة ال يحتمــل التأخيــر. 

متثاقــاًل لملــم جســده المنهــك وفتــح البــاب ليــرى ذلــك العســكري الخائــف.  
سأله العسكري: هل أنت أبو نايف؟

أبو نايف: نعم، أنا أبو نايف. 
العسكري: أرجو منك عمي أبو نايف أن توقع على هذه الورقة.

أبو نايف: وما هذه الورقة؟ 
ــفى  ــة المش ــن ثالج ــف م ــل« ناي ــهيد البط ــك »الش ــة ابن ــتالم جث ــكري: إذن اس العس

ــكري. العس
لــم يحتمــل أبــو نايــف وقــع الخبــر فســقط مغشــيًّا عليــه. كان ملحــم يســتمع لفحــوى 
الحديــث مــن بعيــد، ارتبــك، تعثــر فســقط أرًضــا، ثــم اســتجمع قــواه ووقــف، ثــم طلب 
مــن العســكري أن يســاعده فــي نقــل أبيــه إلــى ســريره، وبــدأ االثنــان بمحاولــة إيقــاظ 

األب الــذي اســتعاد وعيــه تدريًجــا.  
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وّقــع ملحــم الورقــة نيابــة عــن أبيــه، انصــرف العســكري، وجلــس ملحــم بجانــب أبيه 
علــى الســرير يفــرك أعضــاء جســده الواحــد تلــو اآلخــر فــي محاولــة إلعــادة الحــرارة 

إلــى الجســد البــارد.
فــي الصبــاح، اســتلم ملحــم جثــة أخيــه، »الشــهيد البطــل« نايــف. شــارك معظــم أهــل 

القريــة بحــزٍن شــديٍد فــي مراســم الجنــازة والدفــن المهيبة. 
ــق حلمــه المتواضــع، كمــا  رحــل نايــف وهــو فــي ريعــان الشــباب مــن دون أن يحقِّ

رحــل غيــره كثيــرون ليــس لهــم ال ناقــة وال جمــل.
وما زال الوجع مستمًرا. 
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