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 ).١٩٥٧( في البلدة القديمة من القدس في األول من تموز َدِل ُو-
 ٣٣ضى بل السلطات اإلسرائيلية م رتين ب تهم سياس ية، وأم         من قِ  َلِق اعتُ -

ل خالله  ا ب  ين س  جون عدي  دة منه  ا س  جن بئ  ر   ش  هًرا خل  ف الق  ضبان، تنقَّ   

فراوي   السبع ف فة ال .  وغيره ا  ، وسجن الرملة وسجن بي ت لي د        وسجن نف
اب آخ  رين ف  ي تط  وير الحرك  ة الثقافي  ة ف  ي ال  سجن حي  ث    تَّ  وس  اهم م  ع ُك

 .شاركوا في تحرير بعض المجالت االعتقالية المنسوخة باليد بالتعاون
ف  ي ) ١٩٨٧( ال  سلطات اإلس  رائيلية علي  ه اإلقام  ة الجبري  ة ع  ام  ْتَض  َر َف-

القدس لم دة س تة أش هر حي ث منعت ه م ن مغ ادرة مدين ة الق دس وفرض ت                     

 .منذ مغيب الشمس حتى شروقها عليه اإلقامة في البيت
 ساهم في مرحلة من مراح ل حيات ه ف ي العم ل النق ابي الفل سطيني وك ان            -

 وش غل لفت رة ع ضوية    ،ام للنقاب ات العمالي ة  عضًوا ف ي مجل س االتح اد الع       
 .اللجنة التنفيذية لالتحاد حيث كان مشرف االتحاد الثقافي

م ال  في ورشة عمل في األمم المتحدة عن واق ع العُ ) ١٩٨٨( شارك عام   -

 .الفلسطينيين تحت االحتالل
 شارك في محاضرة عن أوضاع العمال الفلسطينيين في ال ضفة والقط اع         -

 ).١٩٨٨(حاد العمال الكندي عام بدعوة من ات
ض لمالحق  ة ال  سلطات   ش  ارك ف  ي العدي  د م  ن الن  دوات ال  شعرية وتع  رَّ      -

بعد قصيدة ألقاها في احتفال جماهيري بمناسبة       ) ١٩٧٨(اإلسرائيلية عام   

ل  ن «: ي  ار ف  ي قاع  ة س  ينما الحم  راء ف  ي الق  دس ك  ان عنوانه  اآاألول م ن  

 .»تسقط راية ثورتنا



 ٩

ن في ال سجون األمريكي ة بتهم ة الت آمر عل ى دائ رة               أمضى حوالي العامي   -

 . من السفر لمدة ثماني سنواتَعِنالضرائب األمريكية وُم
 م ن خ الل دي وان الع  رب أس س لم سابقة أدبي ة س  نوية كان ت األول ى ف  ي         -

 والثالثة ف ي  ،٢٠٠٤ والثانية في القصة القصيرة عام ،٢٠٠٣الشعر عام  
 ،٢٠٠٧ ال    شعر الح    ر ع    ام  ، والرابع    ة ف    ي٢٠٠٥أدب األطف    ال ع    ام 

 .٢٠١٠ والخامسة في مجال الرواية العربية للشباب عام
اب الفل سطينيين لكن ه اس تقال       تَّ   ساهم ف ي تأس يس تجم ع أدب ي فك ري للكُ            -

 .منه الحًقا، لغياب النهج الديمقراطي في العمل
 

ß òîi…a@pa‰a†•⁄aZ@

 .١٩٨١عام ديوان شعر ، :  عاشق األرض -
 .١٩٨٥ام ديوان شعر ، ع : قضباننداء من وراء ال -
 .مجموعة قصصية :  لعيون الكرت األخضر-

 .٢٠٠٦، بيروت المؤسسة العربية للنشر                               
 .دراسة توثيقية :  أسرانا خلف القضبان-

 .٢٠٠٦، القاهرة دار الكلمة للنشر                                     
  روايـة: عناق األصابع -

 .٢٠١٠                        مؤسسة شمس للنشر واإلعالم، القاهرة 
 قصص قصيرة:  يحكون في بالدنا -

 .٢٠١٢                        مؤسسة شمس للنشر واإلعالم، القاهرة 
 روايـة:  عاشق على أسوار القدس -

 .٢٠١٢                        مؤسسة شمس للنشر واإلعالم، القاهرة 
 

ß البريد اإللكتروني: adel1957salem@gmail.com 

mailto:adel1957salem@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ûa@µg@ÕíÛa†Ô 

 



 

 
 
 



 ١٣

 م ن  وتخ رج  فیھ ا،  ل د ُو .المقدس ة  المدین ة  یغ ادر  ل م  مول ده  من ذ 
 فظ ل  ال وطن،  أرض خارج بجامعة یلتحق أن ورفض مدارسھا،

 . فیھا صامًدا
 مح الت ال أح د  یملك أصبح طویلة سنوات وبعد بالتجارة، اشتغل

   ان . السل سلة  ب اب  حتى العمود باب من الممتد الواد شارع في
 اإلس رائیلیة  الممارس ات  م ن ك ل   عل ى ال رغم   حیات ھ  ف ي  س عیًدا 

 یم نحھم  ال أن ق رر  فق د  الق دس،  س كان  عل ى  الخن اق   بت ضییق 
  .علیھ االنتصار نشوة

 .مقابرھا في وأدفن سأموت .لمحتّلیھا أتركھا  لن-
والدة،  مك ان  تك ن  لم إلیھ بالنسبة فالقدس الشھیرة، كلماتھ  ذهھ

 كثی ر  ك ان  .والت اریخ  والت راث،  للمك ان،  حقیقی ا  انتم اءً  كانت بل
 ك ل  یع رف  أص بح  حت ى  وص عود جبالھ ا   ش وارعھا  ف ي  التج وال 

 بال ضبط  ل ك  یح دد  محالتھ ا  أح د  عن تسألھ إن. فیھا وحيٍّ زقاق
 من امعلًم أصبح .والسابق الحالي، وصاحبھ الشارع، في مكانھ
 موطن ھ  الق دس  .وروحی ا  تاریخی ا،  ومرجًع ا  الق دس،  مع الم 

 . القیامة یوم ینتظرھا التي وجنتھ الدنیوي،
 العظ یم  س وُرھا  ھ ل  المقدس ة؟  المدین ة  لھ ذه  الع شق  ھ ذا  سر ما

 األق صى  الم سجد  ھ و  ھ ل  الق انوني؟  سلیمان السلطان بناه الذي
 كنسیة أم ماء؟الس من لھا كَعلم وبرز القدس مدینة یتوسط الذي

 ب ن  عم ر  من ھ  دخ ل  ال ذي  المكب ر  جب ل  أم من ھ؟  القریب ة  القیام ة 
 القدیمة شوارعھا ھي جمًال؟ ھل یقود القدس مدینة إلى الخطاب



 ١٤

 الق دس  ك ل  ت رى  منھ الذي الطور جبل أم فیروز؟ لھا غنت التي
 مب دعھا؟  بری شة  األل وان  ك ل  فیھ ا  امتزج ت  رائع ة  فنی ة  كقطع ة 

 الق دس  أن یعرف ھ  م ا  ك ل  .ھ و  حت ى  وال أح د  یعرفھ ا  ال الحقیق ة 
 طاقت ھ،  مصدر إنھا. وجوده وسر وإلھامھ، روحھ، إلیھ بالنسبة

 .الحیاة على وإصراره
 

 ف ي  أرض قطع ة  ی شتري  أن اس تطاع  الثمانینی ات  أواس ط  ف ي 
 اإلسرائیلي التقسیم حسب القدس لبلدیة التابعة عقب كفر منطقة

 جمیًال بیًتا علیھا وبنى بناء، رخصة على حصل طویل جھد وبعد
 بعد بالراحة شعر. الدین صالح بقلعة وشّبھھ األبدیة، قلعتھ یعده
 :لزوجتھ قال .البیت بناء
 قوی ة،  أساس ات  ل ھ  وجعل ت  بیًت ا،  بنیت لقد .منھا یخرجونا  لن-

 إذا فی ھ  نختب ئ  ملج أ  ع ن  عب ارة  العم ارة،  أس فل  الغرف ة  وھ ذه 
 نموت أن فإّما ن،مكا أي إلى نھاجر لن. جدید من الحرب اندلعت

 .وأحفادنا أوالدنا مع نعیش أو ھنا،
 

 )١٩٨٧(األول ى ف ي الع ام     الفل سطینیة  االنتفاض ة  ان دالع  بع د  
 ع ن  الم دن  لف صل  الطرق ات  عل ى  الح واجز  تق یم  إس رائیل  ب دأت 

 االنتفاض ة  اس تمرار  وم ع  الق رى،  ع ن  الم دن  وف صل  بع ضھا 
 دائمة، عسكریة نقاط إلى الحواجز تلك بعض تحّولت وتصاعدھا
 ح ي  ب ین  حت ى  ال شائكة  واألس الك  الترابی ة،  الح واجز  ووض عت 

 إل ى  یحت اج  أخ رى  إل ى  منطق ة  م ن  الم رور  وأص بح  وآخ ر، 



 ١٥

 أعمال عطل ما كامل یوم إلى یمتد قد طویًال وقًتا ویأخذ تصریح،
 مرك ز  الق دس  وألن. أعم الھم  إنج از  وب ین  بی نھم  وح ال  الن اس، 

 ت ضرر  فق د  وال صحي،  وال سیاسي،  وال دیني،  الثق افي،  فل سطین 
 س عید  وص احبنا  الق دس،  س كان  ف یھم  بم ن  الم وطنین  م ن  كثی ر 

  .أحدھم
 

 ،)٢٠٠٠(ف ي الع ام    األق صى  انتفاض ة  بع د  الم ضایقات  اش تدت 
 قلندی ة  في التفتیش نقطة تجاوز  أصبح حتى األزمة وتصاعدت

 لذلك ساعات، إلى یحتاج القدس وسط عن عقب كفر تفصل التي
 محلھ إلى لیصل مبكًرا بیتھ من خروجال على یحرص سعید صار

 قبل األحیان وبعض الفجر، صالة بعد أحیاًنا .المناسب الوقت في
 ف الجنود  الدخول؛ لھ تضمن لم تلك حتى لكن .بقلیل الفجر صالة

 ف ي  كلی ا  الطریق یغلقون ما كثیًرا كانوا النقطة تلك في العاملون
 أي ویمنع ون  ،األس باب  إب داء  دون القدس باتجاه الداخلین وجھ

 مت ى  وال لم اذا؟  س ؤالھم  حت ى  وال م نھم  االقت راب  م ن  ش خص 
 الطریق؟ سیفتحون

 ن شرة  إل ى  ی ستمع  س یارتھ  ف ي  یجل س  الحالة تلك في سعید كان
 م ن  س ئم  وألن ھ  الطربی ة،  األغنی ات  إح دى  إل ى  وأحیاًنا األخبار،

 األغاني أسطوانات من مجموعة األغاني نفسھا، اشترى سماع
 أس طوانة  م ن  ینتق ل  وك ان  والق دامى،  الج دد  بینالمطر لعشرات

  .الطریق ویفتح الجنود أحد یقرر حتى أخرى إلى



 ١٦

 إش ارة  لھ ا  ووض عت  ھ ذه،  الح دود  نقط ة  إس رائیل  ط ورت  وق د 
 ال سیارات  عل ى  أن یعن ي  حم راء  اإلش ارة  كان ت  ف إذا  ض وئیة، 
 الجندي مزاج حسب األخضر إلى لونھا یتغیر حتى بعیًدا الوقوف

 نقط ة  فأمام ھ  النقط ة،  تل ك  س عید  یتج اوز  ن دما وع. الم سؤول 
 تجم ع  ألنھ ا  ازدحاًم ا،  أكث ر  ولكنھ ا  ت دقیًقا،  أق ل  أخ رى  تفت یش 
 عق ب،  وكف ر  أم یس،  وس میر  قلندی ة،  م ن  على القادمین إضافة

 .البرید وضاحیة الرام، في القاطنین اهللا، ورام
 بسیارتھ یقف الذي سعید فلیسأل یجرب لم ومن صعب، االنتظار

 ال والسیارة حار، الطقس. للدخول دوره ینتظر طویل ورطاب في
 یق ول  أمریك ا؟  ف ي  نح ن  ھ ل  أی ن؟  م ن  .تبری د  مكی ف  فیھا یوجد
 كل جبینھ عن العرق ومسح السیارة، شبابیك بفتح یكتفي .سعید

 الم ثلج  الم اء  م ن  كبی رة  علب ة  ال سیارة  في یحمل .دقائق خمسة
 .الجو ارةحر شدة من ساخن ماء إلى ساعة بعد یتحول الذي

 وی ستقل  دعوت ھ  یقب ل  أن ق رر  ال ذي  ج اره  م ع  الم رة  ھ ذه  سعید
 .القدس إلى معھ السیارة

 :جاره لھ قال
 الحواجز؟ ھذه ستزول  متى-
 یف ِصلون  إنھ م  یبنون ھ؟  ال ذي  ال سور  ت رى  أال ج ار،  ی ا   تزول؟-

 إلى التوجھ علیھم سیصبح الرام سكان انظر .نصفین إلى القدس
 .القدس ىإل التوجھ قبل قلندیة

 السالم؟ سیحل متى .یوم كل یضایقوننا  إنھم-



 ١٧

 .السالم یریدون ال الیھود سالم؟ أي  سالم؟-
 والسالم؟ األرض یریدون  قصدك-
 في السالم معنا لیصنعوا الرحیل یریدوننا یعني جاري، یا  تمام-

 .المنفى
   والسلطة؟-
 وال سرقة  ب اللطش  م شغولون  كلھ م  س لطة؟  أی ة   ال سلطة؟ -

 مثلھم مثل الحكوم ات  عنك غابت إن یعني .الخاصة ھمومصالح
 .العربیة

 حم اس  ھ ذا  یتق اتلون  وجماعتن ا  یحاص روننا  الیھ ود  یكف ي   أال-
 !فتح؟ وھذا

 .لنا أحسن أغنیة نسمع أن رأیك ما .اهللا على خلیھا شیخ،  یا-
 

 لل سكن  انتقل وا  كثی رون  .س وًءا  زادت ب ل  األح وال،  تتح سن  ل م 
 ف ي  ی سكنوه  مكاًن ا  یج دوا  ل م  رونوآخ   التفت یش،  نقط ة  خل ف 

 تغ ص  أص بحت  التالف ة  القدیم ة  البل دة  بی وت  الق دس، حت ى  
 ك ي  اهللا رام ف ي  عم ل  ع ن  للبح ث  بع ضھم  فاض طر  بال سكان، 

 معظ م  ت ضّیع  الت ي  الیومی ة  الع سكریة  التفتیش نقاط من یھربوا
: یقول دائًما كان .بارد دم من كأنھ صابًرا ظل سعید. سدى وقتھم

 ص دورھم  عل ى  ولكننا تطفیشنا، یریدون .آخر یارخ أمامنا لیس
 .جالسون



 ١٨

 ثالثة(الخمسة  أوالده بعد السادس كان جدید بمولود سعید رزق
 القدس في اإلسرائیلیة الداخلیة مكتب إلى فتوجھ ،)وبنتان أوالد

 عل ى ال رغم م ن وج ود    . م یالد  ش ھادة  ل ھ  ی صدر  حت ى  لت سجیلھ 
 إل ى  للتوج ھ  نمجب ورو  الق دس  ف سكان  الفل سطینیة،  ال سلطة 

 ال صباح  م ن  طوی ل  انتظ ار  بعد .أبنائھم لتسجیل إسرائیل داخلیة
 المول ود  ت سجیل  ش باك  وص ل  الظھ ر،  بع د  الثانی ة  حت ى  الب اكر 
 وبطاقت ھ  الق دس،  ف ي  المقاص د  مست شفى  أوراق ق دم  .الجدی د 

 الوحی د  االس م  ص ابر؛ ص ابر   اس مھ  الجدی د  المول ود  .الشخ صیة 
 التطبیق ات  مواجھ ة  ف ي  نف سھ  لی صف  س عید  اخت اره  ال ذي 

 .وبلده أھلھ على اإلسرائیلیة
 الكمبی وتر  جھ از  ف ي  ث م  بطاقت ھ،  ف ي  الیھودی ة  الموظف ة  نظرت

  :لھ قالت ثوان وبعد أمامھا، الذي
 .قلیًال انتظر .مسحوبة سعید یا  بطاقتك-

 .مقعدھا وغادرت البطاقة حملت
 ف ي  أس كن  أن ا  كی ف؟  م سحوبة؟ . قالت ھ  بم ا  مبھوًت ا  س عید  ك ان 

 .أغادرھا ولم دسالق
 :لھ قالت .البطاقة بدون لحظات بعد عادت

 تابًع ا  أص بح  س كنك  مك ان  ألن ملغی ة  بطاقت ك  إن یق ول   الم دیر -
 .القدس بلدیة حدود خارج أي ،)ج( لمنطقة

.الق دس  بلدی ة  م ن  ص ادرة  بن اء  رخ صة  عن دي  تق ولین؟   م اذا -
  



 ١٩

 .تقریًبا سنة منذ أقر المخطط  ھذا-
  وعملي؟  وبطاقتي،-
 .المدیر قالھ ما ھذا .أعرف ال -
 .الولد تسجلي ال بطاقتي،  أرید-
 .إلیك تعاد ولن مسحوبة،  بطاقتك-
 .معھ الحدیث أرید المدیر؟ أین تقولین؟  ماذا-
 .األمن رجال لك أستدعي ال حتى صوتك  اخفض-
 ف ي  ی دقق  الج یش  أن وتع رفین  الھویة، بطاقة صادرت  ولكنك-

 .حظةل كل العرب المواطنین ھویات
 .المدیر یقول ما أرى  دعني-

 یل بس  ال سن  ف ي  كبی ر  رج ل  م ع  لحظ ات  بع د  دتاع   ث م  غاب ت، 
 .سوداء یھودیة طاقیة رأسھ وعلى سمیكة، نظارات

  :وسألھ صفراء، ابتسامة لھ ابتسم
 ترید؟  ماذا-

 :بغضب، ثم قال سعید إلیھ نظر
 .صادرتھا التي البطاقة  أرید-
 .القدس في تقیم ال ألنك مسحوبة البطاقة  ھذه-
 تسحبھا؟ قانون  وبأي-
 .القدس  قانون-
 سأعیش؟ وأین القدس؟  قانون-
 .السلطة إلى اذھب .مشكلتي  لیست-



 ٢٠

 .أتركھا ولن وموالیدھا القدس سكان من  ولكنني-
 .حر  أنت-
 .مكتبھ إلى وعاد ظھره، المدیر أدار 
 

  الباب؟ ویحطم یلحقھ ھل اآلن؟ سعید یفعل ماذا
  یشتم؟ ھل یصرخ؟ ھل .السجن يف بھ سیلقون

 اآلن؟ سیفعل ماذا ال، ولكن یستسلم؟ ھل .بطاقتھ لھ یعیدوا لن
 م اذا  .بطاقت ھ  ب دون  ال شوارع  ف ي  ی سیر  حائر وھو المكتب ترك

 أی ن  الح اجز  عل ى  ی سألونھ  عن دما  للج یش  س یقول  ماذا سیفعل؟
 جاء؟ حیث من سیعیدونھ أم بالعبور لھ سیسمحون ھل بطاقتك؟

 

ق صتھ،   ل ھ  وش رح  الف ور،  عل ى   جواد المحامي مكتب إلى توجھ

 :المحامي لھ فقال
 .مضمون غیر نجاحھا ولكن بطاقتك، إلعادة قضیة رفع  علینا-
 ول م  الق دس،  م ن  أخ رج  ل م  لم اذا؟ أن ا   كی ف؟  م ضمون؟   غی ر -

 ح دود  ض من  ك ان  البی ت  بنی ت  عن دما . ح دودھا  خ ارج  أس كن 
 م ن  ن سبة  أكب ر  لت ضم  المدین ة  خریط ة  غی روا  الذین ھم .القدس

  أنا.ذنبي لیس ھذا .العرب السكان من عدد وأقل الیھود، السكان
 م ا  یغی روا  أن ف ي  أح رار  ھ م  .خ ریطتھم  یغی روا  أن أطال ب  ال

 یطردون ي  أن حقھ م  م ن  ل یس  ولك ن  یحتلونھ ا،  داموا ما شاءوا
 .قلم بجرة منھا
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 المرسومة الغضب تعبیرات زوجتھ الحظت .البیت إلى مساًء ادع
 :سألتھ .جھھو على

  أحد؟ مع تشاجرت كأنك غاضًبا؟ أراك !اهللا؟ إن شاء  خیر-
 كذلك؟ األمر  لیت-
 حصل؟ ماذا أخبرني إًذا؟  ماذا-
 ل ھ  م یالد  ش ھادة  إلص دار  ص ابر  لت سجیل  الداخلی ة  إل ى   ذھب ت -

 .القدس سكان من تعد لم أنت لي وقالوا ھویتي، بطاقة فصادروا
 :حاجبیھا عقدْت قدو لھ، وقالت خدھا، على یدھا وضعت

 فعلت؟ وماذا !لطیف  یا-
 !المكت ب؟  یم ألون  الجن ود  والح راس  أفع ل  أن أس تطیع   م اذا -

 أی ة  ت وقفني  ل م  أن ھ  اهللا أحم د  .بطاق ة  ب دون  عن دھم  م ن  خرج ت 
 .البطاقة عن وتسألني دوریة

 ستفعل؟  وماذا-
 فنصحني األمر، لمتابعة ووكلتھ المحامي مكتب إلى ذھبت  لقد-

 بیتن ا  ألن آخ ر،  أنتق ل إل ى مك ان    أن الق ضیة  ك سب  ن ستطیع  كي
  .القدس حدود خارج أصبح اآلن

 :لھ قالت
 فواتیر لنا یرسلوا لم أنھم تذكر أال .لنا یدبر شیًئا أن أشعر  كنت-

 قل ت  وق د  ن سونا،  ربم ا  حینھ ا  ل ي  قل ت  العام؟ ھذا البیت ضریبة
 ...لك
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 أم ر  ذل ك  وراء ب د  مك ارون، وال  الیھ ود  إن(قل ت   .. عرف ت -
 .حصل ما ھذا وبالفعل .)خطیر

 أیًضا؟ بطاقتي سیسحبون  إًذا-
 مكتب من بطاقاتھم سقطت المنطقة سكان كل أن أخبروني  لقد-

 .لشيء صالحة غیر وأنھا الداخلیة
 ! الكالب؟-
 ال ذي  والم ضایقات، وال سور   الح واجز،  تكف ي  أال. اهللا  لع نھم -

 .ةالھوی بطاقة على حتى یطاردوننا واآلن یبنونھ،
 سنعیش؟ أین
 .تھجیرنا  یریدون-
 .متسول إلى تحولت لو حتى ذلك یحصل  لن-
 المحل؟ إلى ستذھب كیف اآلن؟ ستفعل  وماذا-

 .رأسھ على تنزل الدنیا ھموم أن شعر وقد إلیھا نظر
الح واجز،   م ن  یریحن ي  القدیم ة  البلدة في بیًتا أجد أن  سأحاول-

 .محاميال سیفعلھ ما نرى حتى تنقالتي من وسأقلل
 ھذا؟  وبیتنا-
 .القضیة وتحل األحوال تتغیر حتى سنغلقھ .خیار أمامنا  لیس-
 .جدا بعیًدا الحل أرى  صدقني-
 .فیھ یسكنون األوالد یكبر  عندما-
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 نح و  وتح رك  بیت ھ،  ب اب  س یارتھ  س عید  ت رك  الت الي،  الی وم  ف ي 
 ال رئیس  الح اجز  سیارات األجرة حتى إحدى استقل حیث القدس

 الجیش أعین عن بعیًدا ، وھناك)بعیدة لیست مسافة(یة قلند في
 لیلت ف  األق دام،  عل ى  م شًیا  ی سیر  وبدأ المخیم، جھة إلى استدار

 منطق ھ  خل ف  افت تح  ال ذي  الجدی د  ال شارع  وی دخل  المخ یم،  حول
 م ن  اقت رب  حت ى  ال رام  منطق ة  ك ل  ماش ًیا  ظ ل  ھن اك  ومن الرام،

 مف رق  ق رب  یشالتفت   نقط ة  تج اوز  اآلن علی ھ . الرئیس المفرق
 ض احیة  إل ى  متع رج  ض یق  ش ارع  عب ر  ش ماالً  فاتج ھ  الضاحیة،

 إلى اتجھ الرئیس الشارع مع الضاحیة مفرق قبل وھناك البرید،
 بعی ًدا  العم ارات  خل ف  الجبل أعلى إلى فرعي شارع عبر الیسار

 إح دى  س ور  إل ى  وص ل  أن وبع د  القریب ة،  التفت یش  نقط ة  ع ن 
 منحدر صغیر شارع إلى طریقال وقطع عنھ، قفز ھناك العمارات

 ، وس ار )یعق وب  نیف ي (م ستوطنة   م ن  القریب ة  العم ارات  م ن 
 ف ي  بیت ھ  یغ ادر  ال سكان  أح د  ك ان  فج أة  .ال رئیس  الشارع باتجاه

 ی راه  ال ك ي  إل ى ش عفاط   یوص لھ  أن س عید  من ھ  فطل ب  المنطق ة، 
 :السائق سألھ .للتفتیش فینادونھ ماشًیا الجنود

 الضفة؟ أھل من أنت  ھل-
 .الواد شارع في محل وصاحب القدس، من  ال-
 . اصعد-

 تعًب ا  ك ان  .الع امود  ب اب  حافل ة باتج اه   واس تقل  ھناك، سعید نزل
 القدس؟ وبینما إلى یوم كل رحلتھ ستكون ھكذا ھل :تساءل. جدا



 ٢٤

 ك ان  إن لی رى  نظ ر  .فج أة  الحافل ة  توقف ت  تفكیره في غارًقا كان
 دوری ة  كان ت . للن زول  م ستعًدا  راكًب ا  ی ر  فل م  سینزل الركاب أحد

 الحافل ة للتفت یش؛   أوقفت قد المتنقلة اإلسرائیلي الحدود لحرس
 ال دور،  وص لھ  بالھوی ات، وعن دما   ی دقق  وب دأ  الجن ود  أحد صعد

 :سعید لھ قال
 انظر؟ اإلسرائیلیة السواقة رخصة ھذه البطاقة، ولكن  نسیت-

 :سألھ .السواقة رخصة تفحص .الجندي إلیھ نظر
 ا؟نسیتھ  لماذا-
 .البیت أمام بالسیارة البطاقة ونسیت سیارتي  تعطلت-

 :الفور على بادره سعید لكن اشتبھ بھ الجندي،
 م ن  س واقة  رخ صة  مع ي  ك ان  لما القدس سكان من أكن لم  لو-

 .القدس في محلي مفتاح ھذا انظر. تتصل أن بإمكانك. القدس
 :لھ وقال رأسھ، الجندي ھز
 .دمةالقا المرة في الھویة تنس  ال-

 ی ضمن  م ن  الم رة، ولك ن   ھ ذه  بسالم مر األمر أن على اهللا حمد
 القادمة؟ المرة ستكون كیف

 تبع د  الت ي  العامود رأس منطقة في یسكنون اآلن وعائلتھ سعید
  .القدیمة البلدة سور عن كیلومتر حوالي

 ش امًخا  یق ف  الذي القدس سور یرى أن یستطیع بیتھ شرفة من
 .الریاح رغم



 ٢٥

 ب اب  إلی ھ  أقربھ ا  لكن كلھا، یعرفھا مفتوحة بوابأ سبعة للقدس
 إح داھما  ،ال سور  ح ول  الممت دتین  للمقب رتین  المح اذي  األس باط 

 .یمینھ إلى والثانیة الباب یسار
 فیم ا  الق دیم،  الط راز  من عمارة في شقة عن عبارة الجدید بیتھ

 .أحد یسكنھ ال مغلًقا الجدید بیتھ ظل
 

 تكثف ت  الثانی ة  االنتفاض ة  ذمن   لك ن  ی رام،  ما على األمور سارت
 م دن  م ن ) المت سللین (ع ن   باحث ة  الطرق ات  في الجیش دوریات
 م ن  لل تخلص  الوحی دة  الطریق ة . الق دس  إل ى  الغربی ة  ال ضفة 

 كان ت  البطاق ة  تل ك  حت ى . الق دس  بطاق ة  لھ م  تب رز  أن االعتق ال 
 ال شباب  خ صوًصا  وال شتائم  البھدل ة  م ن  حاملھا تحمي ال أحیاًنا
 ش علتھا  وح املي  االنتفاض ة  وق ود  الج یش  ف یھم  ی رى  ال ذین 

 .المضیئة
 جل سات  .نھای ة  لھ ا  یع رف  ال الح ال  تل ك  عل ى  وھ و  كامل ة  س نة 

 لم الحدود حرس دوریات مع ومشاكلھ بالخیر، تبشر ال المحكمة
 فكلم ا  بحال ھ،  یتركون ھ  وأص بحوا  بع ضھم،  حفظ ھ  حت ى  تتوق ف 

 .ساعتین بعد سراحھ إطالق یتم اعتقلوه،
 نط ق  قلب ھ، وحینم ا   على یده كانت للمحكمة رةاألخی الجلسة في

 أك د  المح امي  لك ن  ی صدق،  لم لھ، البطاقة بإعادة حكمھ القاضي
 ویعم ل  بھ ا  وع اش  بھ ا  ول د  فھ و  ل صالحة،  األوراق ك ل  أن ل ھ 

 منھ ا،  ینتق ل  ول م  بالق دس،  بن اء  رخ صة  عل ى  وح صل  بالقدس،
  .مخططھا غیرت البلدیة ولكن
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 ومستحقات الضرائب ویدفع ذلك، علم بعدما للسكن انتقل أخیًرا
 لم ذلك ورغم صالح، مواطن سالم یا... الوطني التأمین مؤسسة

 .بحالھ یتركوه
مول دك ف ي    الق دس،  س كان  م ن  ع نھم،  المرض ي  م ن  ھ و  اآلن

القدس أًبا عن جدٍّ ال یعطیك حق اإلقام ة فیھ ا، ب ل ق رار القاض ي          

ت  ى م  ن المحت  ل الق  ادم م  ن روس  یا، أو رومانی  ا، أو وبولن  دا، وح

إثیوبیا، فھو الذي یمنحك ھذا الحق، ولھ وحده حق ط ردك منھ ا        

 .حتى لو شھد في صفك كل حجارة القدس، وسورھا وأبوابھا
 

 ھ ل  یبیع ھ؟  ھ ل  ببیت ھ الك ائن ف ي كف ر عق ب؟      یفع ل  م اذا  لك ن؛  
 یخرج ون  وال بالعق د،  یلتزم ون  ال والمستأجرون كیف؟ یؤجره؟

 البی ت  س یترك  ی ؤجره؛  أن یری د  ال ..ال ..ال. ب القوة  إال البیت من
 م ا  ك ل  .مت ى  یع رف  ال .قری ب  ال سالم  ..ال سالم  اس تتباب  لح ین 
 عل ى  الن صر  :األق وال نف سھا   إل ى  ی ستمع  عام كل في أنھ یعرفھ
 تل ك  ك ل  م لّ  ال خ، حت ى  ... اص بروا  ..قریب ة  الدولة ..حجر مرمى

 یت اجرون  كثی رون، ولك نھم   الق دس  عل ى  المتب اكون . ال شعارات 
 .ومقدساتھا القدس باسم

 

 كف ر  ف ي  بیت ھ  إلى واتجھ سیارتھ، ركب قصیرة، لیست فترة بعد
 .أحد یقلمھا أن دون حولھ تنمو واألعشاب ھو، كما البیت .عقب

 وھ مّ  جیب ھ  م ن  المفت اح  أخ رج  ث م  لل سور،  الخ ارجي  الب اب  دفع
 .للقفل المحددة الفتحة في یدخل لم المفتاح الباب، لكن بفتح
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 المفتاح؟ نسي ھل !غریب
 یمكن ال .البیت مفتاح إنھ. أخرى مدقًقا بھ مرة مفتاحھ إلى نظر

 جرب .سنوات عشر من أكثر استخدامھ  على مر فقد ینساه، أن
 قد كأنھ شعر .الباب قفل إلى نظر .نتیجة دون ولكن أخرى، مرة

 إعالمھ؟ دون زوجتھ غیرتھ ھل .یغیره لم ولكنھ تغیر،
 :علیھ فردت الخلوي ھاتفھ من بھا اتصل

 .ھنا إلى انتقلنا منذ البیت أصل لم  أبًدا-
 اللصوص؟ بعض فعلھا  ھل-

ف ي   ف شاھد  البی ت،  داخل إلى الشبابیك من ینظر وبدأ الخط أغلق

 .األثاث بعض الداخلیة الغرف إحدى
 أح د  أن ب د  ال األث اث؟  ج اء  أی ن  م ن  .البی ت  ف ي  ش یًئا  أترك لم أنا
 .غیابنا مستغًال البیت یسكن) الزعران(

 

إلی ھ   یح ضر  أن من ھ  وطل ب  إخوت ھ  بأح د  ات صل  .ثائرت ھ  تث ار 

 ال سیارة،  إل ى  س عید  ع اد  .لنجدت ھ  أخ وه  البی ت، فھ ب   القتح ام 
 بع د  .القف ل  كسر بھا وحاول والشاكوش المفكات بعض وأحضر

 البی ت،  دخ ل  .الب اب  ك سر  أخوه، اس تطاع  یصل أن وقبل ساعة،
 فل م  نوم ھ  غرف ة  دخ ل  .البی ت  ف ي  الموج ود  األثاث بعض فشاھد
 :مبھوًتا وقف. یصدق

 .الكالب فعلھا ..إلھي  یا-



 ٢٨

 الم ستوطنین  أن فع رف  الح ائط،  عل ى  معلًق ا  إس رائیل  عل م  ك ان 
 .البیت على استولوا

 ف رأى ی رى    فخ رج  البی ت،  أمام تقف سیارات صوت سمع فجأة
 .أس لحتھم  یحمل ون  الیھود، للمستوطنین وأخرى للجیش سیارة
 :سألھم

 تریدون؟  ماذا-
 :الجندي لھ فقال

 ھنا؟ تفعل ماذا  أنت-
 .بیتي  ھذا-

  :عمره من الستین في یبدو الذي المستوطنین أحد لھ فقال
 بیتك؟ كان لو الباب كسرت لماذا .بیتك ولیس بیتنا،  ھذا-
 .علیھ واستولیتم الباب قفل غیرتم  ألنكم-

 :الجندي لھ فقال
 بیتك؟ أنھ أوراق معك  ھل-
 .ا طبًع-
 ھي؟  أین-
 .العامود رأس في البیت في  معي-

 :للجندي وقال المستوطن، فضحك
 .الداخل إلى تعال لكن فیھ، یسكن لكان بیتھ كان  لو-
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 :المستوطن فقال جمیًعا دخلوا
 ةدول   عل م  وھ ذا  الح ائط  عل ى  ص ورتي  وھن ا  بیت ھ  یك ون   كیف-

 .البیت سرقھ یرید إنھ إسرائیل؟
 حي؟ وأنا بیتي على االستیالء ترید ھل... ـك یا  اخرس-
 اشترتھ التي الشركة من اشتریتھ أنا ..البیت على أستول لم  أنا-

 .منك
 .البیت أبع لم أنا  متى؟-

 :الجندي لھ فقال
 م ن  ألخرج ك  ھن ا  أن ا  .المح اكم  ف ي  تحلونھ ا  أمور ھذه  اسمع،-

 وت سببت  الب اب  ك سرت  ألن ك  ال شرطة  إلى قسم وسآخذك البیت،
 .بأضرار

 .عالم یا بیتي،  إنھ-
 .للقاضي ذلك ل ق-

 

 وف وجئ  الفت رة،  تل ك  في أخوه وصل .الجیب إلى وساقوه قّیدوه
 :سألھ .حصل بما
 جرى؟  ماذا-
 .اشتروه أنھم ویّدعون البیت على استولوا  المستوطنون-
 . الكالب-

 :وسألھ الجنود أحد منھ اقترب
 أنت؟  من-



 ٣٠

 .محمد  أنا-
 أخوه؟  أنت-
 . نعم-
 .عھم أسجنك أن قبل ھنا من اذھب -
 .أخي بیت  لكنھ-
 .باعھ  أخوك-
 .كذب  ھذا-
 .بینكما أحكم ال أنا .للقاضي ذلك قْل .كذب  حسًنا-

 :لسعید محمد قال
 .أج رة  ب سیارة  جئ ت  فق د  ب سیارتك،  س أعود  .اهللا عل ى   توك ل -

 .محامًیا لك المفتاح، وسأوكل أعطني
 

 ق سم  إل ى  س عید  اقتی د  فیم ا  ات صالھ،  لیب دأ  البی ت  محم د  غ ادر 
 یك اد  األع صاب،  مت وتر  الطری ق  خ الل   ك ان .القدس في ةالشرط
 بیت ي،  وھ و  البی ت  عل ى  ی ستولون  عینك؛ ..عینك الكذب .ینفجر

 أس تطع  ل و  آخ. اإلرھ ابیون  وأنن ا  ال سالم  یریدون أنھم ویّدعون
 ...أن

 اآلن؟ العمل ما أعرف ال
 أع ادوا  ل و  حتى مالحقات؟ جلسات؟ مصاریف؟ جدید؟ من محام

 علین ا،  االعت داء  ع ن  س یتوقفون  متى متى؟ لىإ فالسؤال البیت،
 ونھبنا؟
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 الف ور  وعل ى  بكفال ة،  ال سجن  م ن  س عید  خ رج  الت الي،  الیوم في
 الت ي  األوراق ك ل  وق ّدم  بیت ھ،  باس تعادة  فیھ ا  یطال ب  قضیة رفع

 الق ضیة  نج اح  إن المح امي  ل ھ  ق ال  بیت ھ، حت ى   البی ت  أن تثب ت 
 .بالمائة مائة مضمون

 

 ص حیحة،  كلھ ا  س عید  أوراق أن اض ي الق أك دّ  جل سات  ع دة  بع د 
 كلھ ا  الم ستوطن  أوراق البی ت، ولك ن   ص احب  ك ان  فع الً  وأن ھ 

 التي الشركات إحدى إلى الدار باع قد سعید وأن أیًضا، صحیحة
 .للمستوطن باعتھا

 :الغیظ من سعید صاح
 .البیت أبع لم  لكني-
 ش ھدوا  وال شھود  توقیع ك،  الخط وط  محل ل  حسب التوقیع  لكن-

 .ذلك على
 ...الـ حضرة  یا-

 :القاضي قاطعھ
 .الجلسة رفعت .االستئناف  یمكنك-

 القاض ي  عل ى  الھج وم  یری د  ك ان  .الق رار  م ن  ینفج ر  س عید  ك اد 
 القاض ي  رب؟ ی ا  نشكو لمن .ذلك فعل یستطیع لو حبذا .وضربھ

 ینصفنا؟ من یھود، الشرطة یھود، والشھود لھم، یتحیز
 :وسألھ المحامي إلى توجھ

 م ستقبل  إنھ. أملك ما كل ھذا .بیتي یسرقون ذا؟ھ یحدث  كیف-
 .أوالدي



 ٣٢

 :لھ روعھ، فقال من یھّدئ أن المحامي حاول
 .سعید یا محكم  التزییف-
 توقیعي؟ عرفوا كیف  لكن-
 ح صلت  حی ث  القدس لبلدیة قدمتھا التي األوراق من .. بسیطة-

 .للبناء رخصة على
 ذلك؟ على حصلوا  وكیف-
 مؤی دون  ل دیھا  الیھودی ة  االس تیطان  ش ركات  مشكلة؟ ھذه  ھل-

 متخص صون  الدولة، وھن اك  مؤسسة في مكان كل في وعناصر
األص لي،   ع ن  تمی زه  أن ی صعب  بحی ث  التوقی ع  تزیی ف  ف ي 

 م ع  یعم ل  )حسون أھرون( توقیعك على صادق الذي والمحامي
 الكنیست عضو جماعة من السابق في وكان الیھود، المتطرفین
 .العرب بطرد یطالب الذي )زئیفي رحبعام(المتطرف 

 ب  القرار فوجئ  ت ولكن  ي الق  ضیة، ك  سب توقع  ت ب  صراحة
 .العنصري
 .القرار سنستأنف

 القرار؟ على یصادقوا أن تتوقع  ھل-
 رأیك؟ ھذا ألیس. نستسلم أال علینا أعرف، ولكن  ال-
 ال ضعیف،  الجان ب  ف ي  دائًم ا  یضعوننا إنھم. مھما رأیي یعد  لم-

 إل ى  ی ؤدي  النف ق  من ھ؛ ھ ذا   للخ روج  ح ًدا وا نفًق ا  لن ا  ویترك ون 
 نف ق  ف ي  أدخلون ا  نفق من خرجنا یریدونھا، وكلما التي الطریق

 .آخر



 ٣٣

 األقرباء؟ ألحد تأجیره باستطاعتك یكن  ألم-
 بیتي؟ ھذا فیھ؟ ألیس أسكن أكن ألم المشكلة؟ ھي ھذه  ھل-
 .المحاكم في االستئناف  سنتابع-
 .بمحاكمھم أثق أعد  لم-
 .سابقة مرات في نجحنا ولكنا  -
 رفضت مشابھة مثلي حالة كم عادلة؟ محاكم یجعلھا ھذا  وھل-

 البری د  ض احیة  س كان  یفع ل  م اذا  لھ م؟  بطاق اتھم  إع ادة  المح اكم 
 الق دس، ث م   ض من ) ١٩٦٧قب ل  (األردني  العھد منذ كانوا الذین
 ك ي  لھ ا  خاض عة  غی ر  منطق ة  إل ى  الق دس  بلدی ة  ح ولتھم  فج أة 

 القدس؟ دخول من وتحرمھم لھم، دماتالخ تقدیم عن تتوقف
 .أخرى خیارات من أمامنا لیس سعید، یا ولكن صحیح،  أنت-
المالكمة؛  حلبة في یتالكمان خصمین مثل وھم نحن تعرف  ھل-

 ال القوي. ویمثلنا ضعیف والثاني إسرائیل، ویمثل قوي أحدھما
 ك ي  األول ى  الجولة من القاضیة الضربة یضرب خصمھ أن یرید

كامل ة،   مب اراة  لی شاھد  ت ذاكره  اش ترى  ال ذي  الجمھ ور  جی ض  ال

 عل ى  یت رنح  ویترك ھ  أرًض ا،  یوقعھ ضربة خصمھ یضرب ولكنھ
 التالی ة،  بال ضربة  لیفاجئ ھ  ویق ف  أنفاس ھ،  ی ستعید  ث م  األرض،

 .وھكذا
 أن الضعیف الخصم على أن ترى وماذا الوصف، بھذا  أذھلتني-

 یفعل؟
 .طویل صمت



 ٣٤

 ی رى  وھ و  ینت صر  أن لل ضعیف  یمك ن  كی ف  أفھ م  ال ..أدري  ال-
 شاش ات  عب ر  یترقب ون  وال ضعفاء  للق وي  ی صفقون  األقوی اء 

 !خصمھ؟ على ینصره أن اهللا یدعون صامتون، التلفزیون
 باالستسالم؟ الضعیف خصمك یفكر  وھل-
 م ن  باالست سالم  الضعیف الخصم یفكر ال لماذا :أتساءل  أحیاًنا-

 الواقع؟ لألمر البدایة، والرضوخ
 ترى؟ ماذا و-
 والم شاھدون  الجمھ ور،  ك ل  علی ھ  سیب  صق است  سلم  ل و -

 خ صًما  یواجھ إنھ یقولوا لن. خائف.. تافھ ..جبان إنھ سیقولون
 .منھ وأقوى أضخم،

 ...بطریقة األمور تصور .سعید یا أنت  عجیب-
 كذلك؟ ألیس  غریبة،-
 الخ صم  عل ى  م اذا  :س ؤالي  عل ى  تجب لم لكنك. أیًضا  وعجیبة-

 یفعل؟ أن الضعیف
 أو األرض عل ى  یت رنح  یظ ل  أن ال ضعیف  على إن أقول  أحیاًنا-

 وص ل  ق د  القوي یكون حیث األخیرة، الجولة حتى كذلك یتظاھر
 ...ثم غروره، قمة إلى
 ماذا؟  ثم-
 ض ربات  م ن  اس تطاع  م ا  ل ھ  یكیل بسرعة علیھ یھجم فجأة  ثم-

 .المباراة بانتھاء صفارتھ الحكم یطلق أن قبل
  والنتیجة؟-



 ٣٥

 ...وربما خصمھ، على النقاط بعض یحقق  ربما-
 ماذا؟  وربما-
 .الضربات سد عن ویعجز بالمفاجأة خصمھ یذھل  وربما-
  القرار؟ أستأنف ھل :لي وقل األحالم من  دعنا-
 .النھایة حتى القرار سنستأنف  نعم-

 

 وحكم ت  ال صلح،  محكم ة  ق رار  عل ى  االستئناف محكمة صادقت
 یب ق  ول م  ل صالحة،  الع دل  محكم ة  توص ادق  المستوطن، لصالح

 الع دل  محكم ة  إل ى  یلج أ  ھ ل  .إلیھ ا  یلج أ  مح اكم  أی ة  س عید  أم ام 
 والنظ ر  ق ضیتھ  اس تالم  س تقبل  ھ ل  كی ف؟  الھ اي؟  ف ي  الدولی ة 

 محك م  م نھم، والتوقی ع   ال شھود  علیھ؛ الخناق أحكموا لقد فیھا؟
 یفعل؟ أن باستطاعتھ ماذا .التزییف

 أن فن صحوه  ج رى،  م ا  لھ م  وش كا  الفل سطینیة  بال سلطة  ات صل 
 :المسؤولین أحد لھ وقال بالمحكمة، الموضوع یتابع

 !علیھ؟ سیطروا الذي الوحید بیتك أن تعتقد  وھل-
 صامتین؟ سنظل  وھل-
 نفعل؟ أن باستطاعتنا  وماذا-
 .حّدھا عند إسرائیل  أوقفوا-

 :وقال ضحك
  كیف؟-
 سلطة؟ أنتم ولماذا كیف؟ أنا  تسألني-



 ٣٦

 :ھل وقال قاطعھ
  .المتابعة قضیتك إلى لجنة سأرفع .أشغال  لدي-

 

 یرف ع  أن المح امین  أح د  عل ى  وع رض  األردن، إل ى  سعید سافر
 كان ت  الق دس  أن باعتب ار  األردنی ة  المح اكم  إح دى  أم ام  الق ضیة 

 ورف ع  المح امي  ت شجع  ، وبالفع ل )١٩٦٧(الع ام   قب ل  لھ ا  تابعة
 :فترة بعد الرد جاءه ولكن القضیة،

 وقد األردنیة، الحدود خارج قضایا في تنظر ال ردنیةاأل المحاكم 
الع ام   الغربی ة  ال ضفة  م ع  واإلداري الق انوني  ارتباطھ ا  فك ت 

)١٩٨٨.( 
 ! اللعنة-

 

 فقال الھاي، إلى القضیة رفع محامیھ من لیطلب القدس إلى عاد
 :لھ
 ج رائم  ف ي  ولك ن  فردی ة،  خروق ات  ف ي  تنظ ر  ال الھاي  محكمة-

 .جماعیة أو دولیة
 متأكد؟ أنت ل ھ-
 غیر فأنا قضیتك، سیقبلون كانوا لو حتى ولكن أعرفھ، ما  ھذا-

 مح امین  ع دة  إل ى  بحاج ة  الدولیة، وھ ذا  المحاكم في متخصص
 آالف من مئات عدة إلى تصل قد مكلفة مصاریف وھذه دولیین،

 المبالغ؟ ھذه كل ألدیك .الدوالرات
 :وقال ضحك



 ٣٧

 .ال  طبعا-
 ...طویًال صمت

 .ش يء  فع ل  أس تطیع  ل ن  أنن ي  أعتذر. كبیرة لصدمةا أن  أعرف-
 ستحل فلسطین قضیة تحل واحد؛ عندما حل سوى أمامنا یعد لم

 .قضیتك
 قریًبا؟ ستحل أنھا تعتقد  وھل-
 .قریًبا لیس  ال-
 عرفت؟  كیف-
ب  شرف،  ال  ضعفاء لیست  سلم األقوی  اء فرص  ة  المفاوض  ات-

 .نھایتھ یرى أحد ال طویل طریقھا والمقاومة
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 ٤١

 م ن  ب دقائق، ألن ھ   ینتھ ي  ال ب دأ  إن) ال دوح  أب و (الح دیث ع ن   
 أن دون )ال دوح  أب و (دوح ان   محم د  ع ن  تتح دث  أن ال صعب 

 ع ن  الح دیث  ودون نفح ة،  س جن  ف ي  األس رى  واقع عن تتحدث
 فی ك  یثی ر  ت ذّكره  بطل عن الحدیث ودون طویلة، نضالیة معارك

 . للوراء سنة نعشری من إلى أكثر العودة حب
 م ع  رح ل  است شھد،  بأن ھ  لعائلت ھ  المق ربین  أق رب  م ن  ل ي  قی ل 

 واحت رام،  بتق دیر  یحظ ون  كلھ م  !ال شھداء  أكث ر  وم ا  ال راحلین، 
 ج زًءا  ك انوا  ألنھ م  داخلی ة  خاص ة  مرتب ة  بالتأكید لبعضھم ولكن
 داخلیا بركاًنا تفجر أن دون أسماؤھم تمر أن الصعب ومن مني،

 . األعماق من یھزني
 الماض یة؟  الثالث ین  ال سنوات  خ الل  داخل ي  تفج ر  برك ان  كم  آه-

 الحیاة؟ مسرح أغادر أن قبل سیتفجر آخر بركان وكم
 ال سجن  ف ي  أم ضى  فق د  سنتین، سوى عنھ اإلفراج على یمر لم

 األس رى  تب ادل  ص فقة  في األسر من تحرر .سنة )١٥(من  أكثر
 راألس   س نوات  بع د  لیستن شقھا  للحری ة  خ رج  ).١٩٨٥(س نة  

 فل سطین  ف ي  كثی رة  س جون  ب  ین مت نقالً  ق ضاھا  الطویل ة، 
 والم وت  كأن ھ  حتفھ، لیلقى السجن من یخرج بھ التاریخیة، فإذا

 إل ى  فلحق ھ  فل سطین،  ف ي  الم وت  من ھ  ین ل  ل م  .موع د  عل ى  كان ا 
 .أحالمھ یحقق أن لھ یرد لم الموت كأن لبنان،

 .إن ذار  س ابق  دون أحالمھ م  م ن  الن اس  یخط ف  الموت ھذا ظالم
 .قھره الصعب من شرس عدو الموت ھذا



 ٤٢

 .القضبان خارج خاصة رائحة للھواء: استشھاده قبل یقول كان
  !المنفى في الشھادة طعم ما یخبرنا لم لكنھ

 أن نق در  ل و  نتمنى .بنكسة نصاب نحبھم من الموت یأخذ عندما
 .موتان ا  ع ن  ال دفاع  ع ن  ع اجزین  نقف الموت، ولكننا من ننتقم
 ھزمن ا  إذا حت ى  أحالمن ا،  نكت ب  عن دما  الم وت   على نتغلب ربما

 إل ى الحی اة   فنع ود  یقرؤونھ ا،  آخ رین  لع ل  أحالمنا، تبقى الموت
 . الضیقة النافذة من

 

 لیقتلوه، لحقوه ثم الوطن، خارج نفیھ واشترطوا سراحھ أطلقوا
 . ذاكرتنا في محفوًرا فظل
 من كل على الرغم عني یغب لم أره، ولكنھ لم سنة عشرین منذ

 وبسمتھ التي ودمھ، بشحمھ أمامي اآلن أراه أكاد .السنوات لكت
 فأص اب  ألعانق ھ،  علی ھ  أھج م  أن أح اول  .ش فتیھ  ع ن  تغ ب  ل م 

 . منھ االقتراب من یمنعني بكابوس
 : العریضة ببسمتھ أمامي ماثًال زال ما
 تنسانا؟ معظم  أن إیاك .العھد على خلیك .رفیق یا السالمة  مع-

 مث ل  تك ن  ف ال  ون سونا،  عاھ دونا  سجنال   ھ ذا  غ ادروا  ال ذین 
 . األكثریة

 فق د  أس تطیع،  فل ن  أردت ول و  ال وطن،  ھذا أبطال یا أنساكم  لن-
في  حفر وما الذاكرة، في آثارھا معكم القلیلة الشھور تلك حفرت

 ل و  أتمن ى  فیھ ا  كثی رة  أشیاء أن مع نسیانھ، یصعب الذاكرة ھذه



 ٤٣

 من جزء .اإلنسان من جزء الذكریات .أتذكرھا أعود وال أنساھا
 قوت ھ  م ن  .طبیعتھ من جزء .النفسیة وتركیبتھ وجھھ تضاریس

 . ضعفھ ومن
 ونح ن  تعانقنا لصدري؛ ضممتھ )١٩٨٥(نیسان  من األول في 

 .عني یفرج أن قبل السجن ساحة في
 یك ون  بی وم  م نھم  ك ل  ل یحلم  خرجوا .للوداع خرجوا األسرى كل
 ال ذي  وأن ا  نف سي  كأتمال   أن أس تطع  لم .مكاني یقف من فیھ ھو

 ! بعدي باقون وھم السجن، من سیخرج
 .السجان إلرادة تحدًیا أكثر .صالبة وأكثر مني عزیمة أكثر كانوا

 عاش وا  م ن  خ صوًصا  م نھم،  الكثیرین عانقت .جمیعھم ودعتھم
 ال سجن  نح رر مجل ة   معھ م  كنا الذین الغرفة نفسھا، أو في معي

 كان ت  ، والت ي )والعط اء  الث ورة  نفح ة (الی د   بخ ط  المن سوخة 
 . السجان عن خفیة الغرف بین وتتنقل ممنوعة،

 الی وم،  حت ى  ذاكرت ي  ف ي  تع یش  ص ورھم  ت زال  ال أبط االً  وّدعت
 من أكثر ذاكرتي في خزنت ألنني تنمحي، لن لكم بأنھا وأعترف

 . األخرى النسخة استخرجت منھا واحدة فقدت لو عنھا، نسخة
 لحظ ات  كان ت  .خ دودي  عل ى  ودم وعي ت سیل   جمیًع ا  ودع تھم 

 .ذھني في الحیة صورھا وأذكر أذكرھا، زلت ما قاسیة
 یدي على وشد لصدره وشدني قّبلتھ،) الدوح أبو(ودعت  عندما

 .الوداع ..الوداع: ھامًسا لي وقال تنكسر، كادت حتى
 .أخرى مرة نلتقي لن أننا یعرف كان كأنھ كثیًرا بكى



 ٤٤

 ی صلح  .البنی ة  ق وي  .المنكب ین  ع ریض  .طویًال )الدوح أبو( كان
 فی ھ  م ا  أھ م  .علي محمد أو تایسون، مایك مثل مالكًما یكون أن

 تنظ یم،  ف ي  م سؤوالً  وال زعیًما، )الدوح أبو( یكن لم .قلبھ طیبة
 وط ن،  أج ل  م ن  المناض ل  األسیر مثال ببساطتھ كان .منّظًرا وال

 . قضیة أجل ومن
بال سجن   فیھ ا  عاش رتھ  الت ي  الق صیرة  عل ى ال رغم م ن الم دة    

 . رائعین أصدقاء نكون أن استطعنا ، فقد)أشھر انیةثم(
 تضم كانت .نفحة سجن في واحد رقم غرفة في واحدة أسرة كنا

 ك ل  غرف عشر من یتكون سجن كان فقد غیر، ال أسرى ثمانیة
 إلى غرفة إضافة أسیًرا، ثمانین یعني أسرى، ثمانیة فیھا غرفة

 ص غیرة  احةوس   العیادة، وغرفة مكتبة، وغرفة األواني، غسیل
 حت ى  أو لل ركض  ت صلح  ال مربًع ا  مت ًرا  ثالث ین  ع ن  تزی د  تكن لم

 . السیر
 طیل ة  مًع ا  نم زح  كن ا  .ب شاشتھ  ك ان  )ال دوح  أب و ( یمی ز  م ا  أھ م 

 . الوقت
  :فضي الشیخ أو ھو دائًما یسألني كان
  كیف؟-

 :قائًال علیھ فأرد
  .الرغیف على اللحمة مثل -
 



 ٤٥

 عل ى  ال سجان  ن ادى  ،)١٩٨٤(س نة   أواخ ر  األی ام  أح د   م ساء 
 ف ي  للع الج  الت الي  الی وم  ص بیحة  ال سفر  عل یھم  ال ذین  األس رى 

 دوحان محمد وكان باكًرا، صباًحا أنفسھم لیجھزوا الرملة سجن
 وش ك  عل ى  كأنھ غرفتنا في وداع احتفال لھ فأقمنا منھم، واحًدا

 .األسر من التحرر
 .سجانال مع القسم من خارج وھو بیدیھ )الدوح أبو( لنا أشار

 .لفراقھ تأثرنا
 

 تصنیع طریقة لنا فاخترع الحلویات، محّبي من )الدوح أبو( كان
 ق شرتھ  خ صوًصا  الخب ز  تفتی ت  ع ن  عب ارة  وھ ي  إع داده،  م ن 

 والزب دة  بال سكر  ذل ك  بع د  خلط ھ  ث م  ص غیر،  ب شكل  الیاب سة 
 إلین ا ش ھیة،   بالن سبة  وكان ت  ذل ك،  غی ر  أت ذكر  وال والمك سرات 

 جمیًعا كنا أننا بھا ما ألذ لكن !آخر؟ دیلب لنا ولیس سنقول فماذا
 . استثناء بدون صنعھا في نشارك الغرفة في

 صغیرة، قطًعا الخبز نفتفت السریر طرف أو األرض على نجلس
 . واألحالم والنكت الحدیث ونتبادل

 بالحلم؟ الناس أحق ھم ألیس األسرى؟ یحلم ال لَم
 .عداي ما عزاًبا واكان  الغرفة في كلھم .یوم كل األحالم یكررون

 .ل ھ  یحل و  كم ا  بخیال ھ  یرس مھا  .أحالم ھ  بع روس  م نھم  كل یحلم
 أراد، مت ى  ش عرھا  یقص .تعجبھ التي األلوان عینیھا على یضع

 ال شفاه،  أحم ر  ش فتیھا  عل ى  ی ضع  .ط ویالً  لی صبح  یترك ھ  أو
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 .نحیًف ا  خ صرھا  یجعل .لدیھ ما أجمل یلبسھا .شاء متى وینزعھ
 مت ى  ویعانقھ ا  ش اء،  متى یقّبلھا ...أو لوًنابنط أو فستاًنا یلبسھا

 أحاسی سھم  تم ت  ل م  ال الب شر؟  ك ل  مث ل  ب شًرا  ألی سوا  .أراد
 .ألحد عنھا یفصحون ال مكبوتة ظلت الوردیة، ولكنھا وأحالمھم

 

 ف ي  بال سیر  یحلم ون  .بالحری ة  یحلم ون   زال وا  م ا  أس رانا  ك ان 
 البح ر  وأم واج  فل سطین  بشاطئ یحلمون .وغزة القدس شوارع

 .العلیل ونسیمھ
 .كبساطتھم بسیطة أحالمھم كانت .وسیارات بعمارات یحلموا لم

 

 أتمن ى  كثی رة  أح الم  ل دي : لن ا  قال. حلًما أكثرنا) أبو الدوح( كان
 . أحققھا أن بد ال :قائًال وأكمل .تحقیقھا من أتمكن أن
 ت صمیمنا،  أو بق درتنا  ل ھ  عالق ة  ال األح الم  تحقی ق  أن ل ھ  نقل لم

 ال أن األس ر  ف ي  إالَّ أنن ا تعودن ا  .لن ا  الق در  یخبئ ھ  بما رھن ولكنھ
 لن ا  بق ي  فم اذا  یری د،  كم ا  یحلم أن من نمنعھ ال وأن أحًدا، نحبط

 فی ھ  الكثی رون  یتنكر تعیس عربي زمن في والحلم الصمود غیر
 . أوطانھم فداء أرواحھم یقدمون لمن

 

 نكا وأظنھ أسبوع، كل تحضیرھا یتم )الدوح أبو( حلویات كانت
 ذل ك  ف ي  من ا  یطل ب  ك ان  ل ذلك  ال ذاكرة،  تخن ي  ل م  إن س بت،  یوم

 علیھ ا  نح صل  الت ي  الخب ز  قطع ة  عل ى  من ا  ك ل  یح افظ  أن الی وم 
 .منھا الحلویات لنعد نأكلھا ال وأن العشاء، لوجبة
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 الثالثة المرة في ولكني الحلویات، إعداد في الجمیع مع شاركت
 ممّل ة،  م سألة  داج   صغیرة قطًعا الخبز تفتیت كان فقد انسحبت؛

 وال قطاع ة  ال عن دنا  یك ن  فل م  فإنھ ا متعب ة،   ب ساطتھا  ورغ م 
 ننتھ ي  إن فم ا  بأص ابعنا،  كل ھ  بذلك نقوم أن علینا وكان خالطة،

 .الصعداء نتنفس حتى
 

 ..یوم ان  ..ی وم  م رَّ  .قلوبن ا  مع ھ  وس افرت  ،)ال دوح  أب و ( س افر 
 الق   حت ى  أس بوع  بعد البوسطة وصلت أن فما یعد، أسبوع، ولم

 الخ اص  المست شفى   حی ث -الرمل ة  س جن  م ن  ق ادم  أس یر  لن ا 
 أق دم  ألن ھ  آخ ر  أس بوًعا  یت أخر  س وف  )ال دوح  أب و : (-بالسجون

 .جاسوس فلسطیني سجین قتل على
 ذلك؟ حصل كیف -

 

 بالعبری ة  اس مھا  الرملة سجن في غرفة نزیل دوحان محمد كان
 نالسجو من ینقلون للذین فقط مخصصة الغرفة ھذه ؛)المعفار(

 ع ادةً  الغرف ة  س جن، وت ضم   إل ى  س جن  م ن  أو إل ى المست شفى،  
 س اعات،  ع دة  ھن اك  یمكث ون  ما وعادًة السجون، كل من أسرى

 . فقط أیام عدة أو
 :الغرفة نزالء من لھ قیل
 ھن ا  إل ى  اإلدارة ب ھ  ج اءت  .الغرف ة  ف ي  جاس وس  ھن اك  .. نع م -

 المواطنین، بعض بموت تسبب لقد .لعالجھ إلى المستشفى لنقلھ
 بع د  المخ ابرات  م ع  للتعام ل  الفتیات بعض إسقاط على عمل كما
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 بأوضاع وتصویرھن معھن الجنس وممارسة بتخدیرھن قام أن
 أو الفتی ات  عل ى  ال ضغط  ف ي  المخ ابرات  اس تخدمتھا  م شینة 
 ...نفضحھ

 . )الدوح أبو( قال. بدني اقشعّر لقد لطیف  یا-
 الجھات من قرار یؤخذ أن یجب إعدامھ، ولكن یجب مجرم  ھذا-

 . ذلك على المسؤولة
 اعتقلوه؟ لماذا  لكن-
 من ھ  ال تخلص  أرادوا ربم ا  أو ق الوه،  م ا  بكل یلتزم لم أنھ  یبدو-

 یتج سس  لك ي  ال تھم  م ن  بتھم ة  ف اعتقلوه  أمره، انكشف أن بعد
 . معھ التحقیق من بد ال .السجن في األسرى على

 . السافل ھذا یعدم أن  یجب-
 من بإعدامھ قرار یّتخذ لم أحًدا نعدم أن نیمك ال ..صدیقي یا  ال-

  .إرباكات تحدث ال حتى األسرى قادة قبل
 إرباكات؟  أیة-
 أحكاًم ا  محكوم ون  أس رى  ول دینا  ،)معف ار ( س جن  ف ي   نح ن -

 .الجریمة عن یبلغوا لم ألنھم محاكمتھم یجري فقد بسیطة،
 . آخر قال .الرأي ھذا أؤید  أنا-
 . معھ لنحّقق  حسًنا-

 األمامی ة،  األس رة  ف ي  یجل سوا  وأن عن ھ،  یبتعدوا أن ھممن طلب
 ص وت  عل ى  ص وتھم  لیغط ي  والن شید  بالغن اء  یب دؤوا  وأن

 .التحقیق
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 ش كل  عل ى  یجل سون  الغرفة مقدمة في الجمیع كان لحظات، بعد
 : عاٍل بصوت مًعا ویغنون دائرة،

   جانا یابا وجانا جانا
  جانا الدار على الجیش

 یما یا تخافي وال
 زعالنة تكوني وال

  الجیش أجا یوم وتذكري
 أخذوني اللیل بنص

  أودعكم خلوني ال
  حانا االعتقال ساعة

..... 

..... 
 .مھ م  أم ر  ف ي  أكلمك أن أرید :علیھ ونادى إلى الجاسوس ذھب

 ب دأ  وھن اك  الب اب،  ع ن  البعی دة  الغرف ة  زاوی ة  ف ي  مع ھ  جل س 
 مرعًب ا  مخیًف ا  ع بس  إذا )ال دوح  أب و ( منظ ر  ك ان  .مع ھ  التحقیق

 اعترف. خیالھ من یخاف جاسوًسا الناظر یكون عندما خصوًصا
 ال وطنیین  عل ى  تجس سھ  ح ول  كامل ة  تق اریر  وكت ب  ال تھم،  بك ل 

 أغرت ھ  المخ ابرات  ألن ذل ك  بكل قام أنھ واعترف لھم، ومتابعتھ
 یتراج ع،  أن ح اول  مرة أول ورطتھ أن وبعد والنساء، بالفلوس

 . متورًطا قيوب فخاف أمره، بكشف ھددوه ولكنھم
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 ال صھاینة،  ألس یاده  الجاس وس  ق دمھا  الت ي  الخ دمات  حجم ھالھ
 ثائرتھ، فثارت الفتیات، ُیسقط كان كیف شرح عندما وخصوًصا

 .الموقف نتائج وتحّمل الجاسوس، إعدام لوحده وقرر
 الحك م  الث ورة  ق ررت  :ل ھ  ق ال  اتھام ھ،  الئح ة  علی ھ  ق رأ  أن بع د 

 .باإلعدام علیك
 الجاس وس  ق ال  .فعل ت  م ا  عل ى  ن ادم  أن ا  .الرحم ة   أرج وك -

 .لدوحان
 بال ضغط  وب دأ  الجاس وس  رقب ة  عل ى  ی ده  )ال دوح  أب و ( وض ع 

 الفتی ات  یخ ّدر  الجاس وس  ك ان  كی ف  ت ذكر  كلم ا  وك ان  علیھ ا، 
 رم ش  ل ھ  یتح رك  أن دون رقبت ھ  عل ى  أكث ر  ی شد  ویغت صبھن، 

 یق اوم  الجاس وس  ك ان  .واحدة مرة لشرفھن ینتقم أن أراد .عین
 ل م  الق ویتین  ویدی ھ  )ال دوح  أب و ( غ ضب  ولك ن  روح،ال   بح رارة 

 . رحمة أدنى دون فمات للحیاة، مجاًال لھ تتركا
 ون ادى  ألس ّرتھم،  الع ودة  الجمی ع  )ال دوح  أب و ( أم ر  ذل ك  بع د 

  .الغرفة باب من السجان
   ).بالعبریة سجان یا ( صوھیر-
 ).ترید؟ ماذا(روتسیھ  أتا  ما-
 ).كلبكم اخذو تعالوا(شلخیم  كلف تكح  بو-
 )الغرفة؟ في كالب عندكم ھل كلبنا؟ (شالنو؟   كلف-

 .الخارج من الغرفة یتفحص السجان بدأ
 كلبكم؟ خذوا  تعالوا-
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 تقصد؟  ماذا-
 ب ین  الجاس وس  جث ة  حم ل  .الغرف ة  إل ى آخ ر   )ال دوح  أب و ( دخ ل 

 فأح دث  الب اب،  بق وة عل ى   رماھا الباب من اقترب وعندما یدیھ،
 جھ از  عل ى  ی ده  ال سجان  ض رب  م ا  وس رعان  كبیرة، ضجة ذلك

 بالع صي  س جانین  ع دة  البصر بلمح فحضر یحملھ، الذي اإلنذار
  .والھراوات

 ما ھذا؟ :ودخلوا الغرفة فتحوا
  . كلبكم-
  قتلھ؟  من-
 . الثورة-
  ماذا؟-
  .لكم جاسوس ألنھ لماذا؟ .وقتلتھ القرار نفذت  أنا-

 

 ل ى زنزان ة  إ ونقل وه  ب القیود،  وربط وه  علی ھ،  الق بض  ألق وا 
 أن بع د  )المعف ار (إل ى   أع ادوه  ث م  أی ام،  لعدة ھناك ظل .انفرادیة

 ج زاء  وعاقبت ھ  الث ورة،  ق رار  نف ذت  أن ا  :لھ م  ق ال  .مع ھ  حقق وا 
 بالمؤبد؟ محكوًما كان فقد  علیھ، سیحكمون بما یھتم لم .خیانتھ

 .ضمیري أرضیت فقد عاقبوني، لو  حتى-
 ال أن الث ورة  عل ى  .معھ م  الت ساھل  یج ب  ال الجواس یس  ھ ؤالء 

 وم ن  تن امیھم،  م ن  س تحد  الت ي  ھ ي  مع اقبتھم  .منھم أحًدا ترحم
 . منھم المزید تجنید على الصھیونیة المخابرات قدرة
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 .لبن ان  إلى المنقولین ضمن وكان األسر، من )الدوح أبو( تحرر
 فبع د  طویًال، فرحتنا تدم لم .التحرر بعد اللقاء على رفاقھ وّدعھ
 بك ى  .است شھاده  نب أ  ج اء  المواق ع،  ألح د  ص ھیوني  داٍم ق صف 

 من ا  ك ل  ذاك رة  ف ي  ب صوره  واحتفظن ا  وأّبن وه،  عرفھ، من جمیع
 .أردنا متى نستعیدھا

 

 رس الة  وص لتني  .والعجائ ب  الخ وارق  ع ام  ك ان ) ٢٠٠٦(العام 
 ال رد  قب ل  ج دا  كثی ًرا  ت رددت  .أص دقھا  ل م  عادی ة  غی ر  إلكترونیة

 محم د  ابن ھ  إنھ ا  تق ول  غ زة  م ن  مدرسة طالبة من كانت .علیھا
 .حیا زال ما أباھا وأن دوحان،

 بیانات أقرأ ألم استشھد؟ أنھ رفاقھ یبلغني ألم كیف؟ حیا؟ زال ما
 !آنذاك؟ الجرائد صفحات على لھ النعي

 فج اءني  م ستوضًحا،  لھ ا  أرس لت  .قلوبن ا  ف ي  ح ي  أنھ تقصد قد
 دی د ج بلباس یعودون یعودون؛ الشھداء إًذا .یرزق حي أنھ الرد

 .جدیدة وروح
 إنن ي  ..ك ال  األم وات؟  مع أأتحدث .معھ ألتحدث ھاتفھ رقم طلبت

 .الشھداء مع سأتحدث
 .خدع ة  لعلھ ا  إل یھم؟  نتح دث  كی ف  أمواًت ا؟  ألی سوا  الف رق؟  وم ا 

 .أجّرب دعني
 :بعید من صوت فجاء بھ، اتصلت

 .علیكم  السالم-
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 .السالم  وعلیكم-
 دوحان؟ محمد أنت  ھل-
 ذلك؟ في  أتشك-
 نفحة؟ سجن في معنا كنت الذي أنت  ھل-
 .الشباب نفسھا مع الغرفة في ھو  أنا-
 منھم؟ أحًدا تذكر  ھل-
 أنني البدایة في األھل اعتقد فقد عادل، یا ألومك ال تصدق؟  أال-

 مع ي،  آخ ر  ش خص  ن صیب  ال شھادة  كان ت  ولك ن  است شھدت، 
 ی ا القرا أب و  العزی ز  عب د  أخبرنا لقد. محقق موت من أنا ونجوت

 أن ابنت ي  ف أخبرت  ألق رأه،  إل ى مكتب ھ   ودعاني عني، كتبتھ عما
 .لك تكتب

 ...في قرأت  لكني-
 بیت لي فتحوا أھلي حتى الشھید، بأنني عني كتبوا لقد . أعرف-

 یك ن  ولم مقطوعة، وفلسطین لبنان بین االتصاالت كانت .عزاء
 أن سیت؟  محمول ة،  ھوات ف  وال عنكبوتی ة  شبكة ال األیام تلك في

 .جدا طویل وقت بعد إال حي أنني یعرفوا لمف
 غزة؟ إلى عدت وكیف أصدق،  ال-
 ال صھیونیة  الق وات  خ روج  حت ى  س وریا،  ف ي  ذل ك  بع د   عشت-

 .صامد فیھا اآلن أنا عائلتي، وھا مع فعدت منھا،
 أم أص دق؟  ھ ل  م شاعري؛  ل ك  أص ف  كی ف  أع رف  ال اآلن  أن ا -

 ال شھداء  أن ی صّدق  ك ان  م ن  .محم د  ی ا  أم امي  لیت ك  أك ذب؟ 
 ...صوتك بسماع سعید أنا یعودون؟
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 ص فة  وبأی ة  ال شھداء،  أخاط ب  كی ف  .ل ھ  أق ول  م اذا  أع رف  ل م 
 عشرین ظل وقد كیف؟ الشھداء؟ قداسة عنھ زالت ھل أحدثھم؟

مثلھ ا   إل ى ع شرین   س أحتاج  لل وطن؟  ش ھیدا  ذاكرت ي  ف ي  عاًم ا 

 قدس یة  ت أتي  أی ن  م ن  ت رى  .ال ذاكرة  تل ك  داخ ل  مرتبت ھ  ألغّی ر 
 أجم ل  لل وطن  ق ّدموا  ألنھم أم وفارقونا؟ ماتوا، أألنھم داء؟الشھ

 یملكون؟ ما
 أن ی ستحق  أال ال وطن؟  أج ل  من الطویلة شبابھ سنوات یقدم ألم

 األحیاء؟ شھدائھ من یكون
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كان یقود سیارتھ متجًھا إلى العیزریة لزیارة أحد أقاربھ ھناك 

ترضت طریقھ سیارة مدنیة ذات لوحة صفراء اعتقد عندما اع

للوھلة األولى أنھا سیارة للمخابرات اإلسرائیلیة، ولكنھ فوجئ 

بعد أن أوقف سیارتھ بأربعة شبان عرب یتجھون نحوه؛ اثنان 

نزال من السیارة التي اعترضتھ، وآخران نزال من السیارة التي 

خشي أن یدھس حدثتھ نفسھ بالھرب، ولكنھ . كانت تسیر خلفھ

 . أحدھم عندما یسرع ھارًبا
 ھل ھم لصوص؟

 :تساءل بینھ وبین نفسھ، ولكنھ تجّرأ وسألھم قبل أن یصلوه
  لماذا أوقفتھم سیارتكم في الطریق؟-

فجأة فتح أبواب سیارتھ الشابان اللذان جاءا من الخلف وجلسا 

. في المقعد الخلفي، فیما ركب أحد الشابین اآلخرین إلى جانبھ
 :ّجھ الشاب الذي جلس خلفھ مسدًسا إلى رأسھ وقال لھو
 . ال تصرخ وال تتحرك-

كان طویًال في الثالثین . اقترب منھ الشاب الذي بقي في الخارج

نظر إلیھ بعجرفة وقال لھ . من عمره، وشعره أسود داكن اللون

 :ھامًسا
 نحن من األمن الوقائي، ولدینا أمر باعتقالك، وستذھب معنا -

 . إذا حاولت الھرب لن تفلت منا. لى أریحااآلن إ
 :فقال لھم وقد ارتاح قلیًال لكونھم لیسوا لصوًصا

  أمن وقائي؟ ما الذي تریدونھ مني؟-
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إذا . ستقود السیارة خلفي بھدوء.  ستعلم عندما تصل أریحا-

واجھتكم سیارة للجیش اإلسرائیلي، ستتصرف بشكل طبیعي 

إیاك أن تصدر عنك .  أریحاوتّدعي أنك ذاھب مع أصدقائك إلى

 .ستكلفك حیاتك. إشارة تلفت االنتباه
  أمرك، لكن مستغرب، ماذا تریدون مني؟-
 ؟)ھـ(ألست خلیل . ستعرف كل شيء عندما تصل.  ال تقلق-
 ).ھـ( نعم أنا خلیل -
 .ھیا الحقني.  إًذا أنت من نبحث عنھ-

ن یسیر كا. عاد الشاب إلى السیارة وحده فیما بقي اآلخرون معھ

بین فكي كماشة، فسیارة أمامھ، وأخرى خلفھ، وثالثة معھ في 

 سیارتھ، فإلى أین یھرب، ولماذا یھرب أصًال؟
 :بدأ یفكر في الطریق

ما الذي یریدونھ مني؟ أنا من سكان القدس، وھؤالء في (

. أریحا، وحسب اتفاق أوسلو ال ینشط األمن الوقائي في القدس
. أنھم یریدون الحفاظ على أمن البلدال بد . لكنھم رجال سلطتنا

أمن البلد؟ وما عالقتي بذلك؟ ھل ارتكبت جریمة؟ ھل قدم أحدھم 

 !)شكوى علي؟ لم أعتد على أحد
 :ھز رأسھ ثم قال لنفسھ

. التعرف إلي؟ یبدو أنني مجنون.  لعلھم یریدون التعرف إلي-
 .لكن ال بأس، سأعرف بعد قلیل
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 :قال للجالس بجانبھ
 ...لي االتصال بزوجتي وأخبرھا أنني ھل یمكن -

 :قاطعھ
 . ال ال تتصل بأحد، وال ترد على الھاتف-
 . على األقل دعوني أخبرھا أنني سأتأخر عن موعد العشاء-
 لماذا تشغلھا؟.  ال تقلق فقد تعود بعد ساعة-

 .ارتاح قلیًال إلجابتھم، وصار یحلم بالعودة بعد ساعة إلى البیت
 

ر الوقائي في أریحا، تم احتجازه في أحد بعد وصولھ مقر األم

الزنازین دون أن یسألھ أحد شیًئا، وكلما حاول أن یسأل أحد 

 :أفراد األمن عن سبب وجوده أجابھ
 . ال أعرف-

 .توترت أعصاب خلیل، وصار یبكي كاألطفال
في زنزانتھ بعد یومین جاءه أحد أفراد األمن الوقائي، ونقلھ إلى 

د لحظات دخل إلیھ مسؤول األمن بع. إحدى غرف التحقیق

 :ابتسم لھ وقال). ع(الوقائي ھناك؛ المسؤول 
 ).ھـ( أھًال وسھًال خلیل -

 :نظر إلیھ خلیل، وقال بعد أن تذّكره
 … لماذا أنا ھنا؟ لم أبلغ أھلي -

 :قاطعھ
 .بّلغناھم أنك في ضیافتنا.  ال تقلق-
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  لماذا أنا سجین؟-
  أال تعلم؟-
 . لي أحد شیًئا كیف سأعلم؟ لم یقل-

 :وقال لھ) ع(تنھد المسؤول 
 . ھناك معلومات أنك تتعاون مع إسرائیل-

اھتز بدن خلیل، واحمر وجھھ؛ معقول؟ لم یصدق أن یصدر ھذا 

االتھام من مسؤول كان یوًما ما أسیًرا في سجون إسرائیل، 

رفع رأسھ لألعلى . وكان خلیل یتظاھر للمطالبة بإطالق سراحھ

 :وقال لھ
ا؟ تتھمني بالتجسس؟ أنا أشرف ممن نقل لك ھذه  أن-

 .المعلومات الكاذبة
  وكیف ستثبت لنا ذلك؟-
 . تاریخي یشھد أنني رجل وطني شریف-

 :نظرة غریبة، ثم قال لھ بعد لحظة) ع(نظر إلیھ المسؤول 
أھم ما یقلقنا األخبار التي وصلتنا، والتي تشیر أنك .  اسمْع-

تي تمتلكھا في منطقة رأس عازم على بیع قطعة األرض ال

 .العامود إلى المستوطنین
 .أنا لن أبیع أرضي ال للیھود وال حتى للعرب.  ھذا كذب-
  إًذا، لمن؟-
 . ال أحد، سأبني علیھا مشروًعا تجاریا-
  ومن یضمن لنا أنك لن تبیعھا غًدا وتھرب إلى أسترالیا مثًال؟-
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 . واهللا ھذا اتھام باطل، وتشكیك بوطنیتي-
سید خلیل نحن نبذل كل جھدنا لمنع انتقال ملكیة األراضي إلى  -

 .الیھود، لھذا جئنا بك إلى ھنا
  وماذا تریدون مني؟-
 أن تبیع األرض إلى شخص نثق بھ لنضمن عدم تسریبھا -

 .للیھود
 . ولكن ال أرید بیعھا-
 . طبًعا ألنك اتفقت مع أحد المستوطنین على بیعھا بسعر مغر-

 

یده على الطاولة، ثم ضغط على زر ) ع(ضرب المسؤول 

 :جرس، ففتح الباب أحد أفراد األمن قائًال
 . أمرك سیدي-
 . أعد خلیل إلى زنزانتھ، فھو ال یرید التعاون معنا-
لیس لي عالقة ال مع مستوطنین .  یا عالم واهللا بريء بريء-

 .وال مع یھود
 

م اقتید نقل خلیل إلى ساحة خارجیة، رملیة، وتم عصب عینیھ، ث

طلبوا منھ . فجأة دفعوه إلى حفرة كأنھا القبر. إلى المجھول

شعر . الوقوف بھا ویداه مقیدتان، ثم بدأوا یھیلون علیھ التراب

تصبب العرق من . زادت دقات قلبھ. أنھم یریدون دفنھ حیا

لم . كان ال یرى شیًئا، ولكنھ یشعر بالرمال تنھار علیھ. وجھھ

ھ، وال یدیر رقبتھ، فكل جسمھ أصبح یعد یستطیع تحریك رجلی

 لم یبقوا إال الرأس، فماذا ینتظرون؟. مطموًرا
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فجأة رفعوا العصب عن عینیھ، فنظر حولھ لیرى أحذیة رجال 

 .یكاد یختنق. كان كل جسمھ تحت الرمال. األمن وأرجلھم
أغثني فأنا . باسم األب واالبن والروح القدس أغثني یا رب

 :مبدأ یتوسل إلیھ. مظلوم
. أحب فلسطین. أنا وطني مثلكم.  واهللا مظلوم، واهللا بريء-

 .أحب وطني
شعر خلیل . نظر إلیھ أحد أفراد األمن الوقائي وقد رّق لحالھ

 :وكأن ذلك الشاب غیر راض عما یفعلھ، فتوجھ إلیھ بحدیثھ
  ھل تقبل أن یظلمك أحد؟ ھل تقبل أن یتھمك أحد زوًرا؟-

 : أحد أفراد األمن وقال لھاقترب منھ. لم یرد علیھ أحد
 لماذا ال تستریح من العذاب وتبیع أرضك؟ في المستقبل -

 .تشتري غیرھا
 .ورثتھا عن المرحوم أبي.  لكني ال أرید بیعھا-

 .غادر أفراد األمن المكان بعد أن تركوه وحده یصرخ ویبكي
 

لم یعد قادًرا على فتح عینیھ، . جف الدمع من عیني خلیل

شعر أن نھایتھ . حّولتھا إلى كتلة ملتھبة حمراءفحرارة الشمس 

 :كان یحدث نفسھ. اقتربت
 من قال لھم إنني سأبیعھا للیھود؟ ولماذا ال یالحقون الذین -

باعوا أراضیھم فعًال للیھود وما زالوا یصولون ویجولون في 

 القدس؟
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أین أنت؟ ھل تعلمین أنني ھنا؟ ھل حاولت ! آخ یا زوجتي فیوال

 .د منعوكزیارتي؟ أكی
أوالدي یا قطعة . كیف حال سامي وماري؟ أشعر بالحنین إلیھما

. لیأخذوا األرض. لم أعد أستطیع التحمل. لقد تعبت. مني
 .المھم أن أعود لكم. سأبیعھا

 .كان ریقھ قد جف، وأصبح یتمنى نقطة ماء
لم یستطع أن یدیر رأسھ لیرى القادم، . سمع وقع أقدام خلفھ

 :ترابھ بدأ یصیحولكن عندما أحس باق
 .سأبیع. نقطة ماء أرجوكم.  ماء-

. یقف أمامھ) ع(تابعت األقدام سیرھا، حتى كان المسؤول 
 :سألھ

  سمعت أنك موافق على بیع األرض؟-
 . نعم سأبیعھا-
 .لو وافقت من البدایة لوّفرت على نفسك العذاب.  قرار حكیم-

 أفراد من بجھاز الالسلكي الذي معھ أن یأتي) ع(طلب المسؤول 
 .األمن لینقلوا خلیل من مكانھ

 :بعد ثوان كان خمسة منھم قد حضروا، فقال لھم
 أخرجوه إلى الزنزانة لیستحم، وألبسوه مالبسھ لكي أراه بعد -

 .ساعتین
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بعد أن ) ع(بعد ساعتین كان خلیل یجلس في مكتب المسؤول 

أشبھ بمكتب ) ع(كان مكتب المسؤول . استحم وحلق ذقنھ

لوزراء، وخلفھ صورة الرئیس یاسر عرفات، والعلم رئیس ا

 .الفلسطیني، وصورة مكبرة للقدس
یجلس على كرسي . یدخن السیجار الفاخر) ع(المسؤول 

ابتسم لھ ابتسامة عریضة، وقال . عریض یمیل قلیًال إلى الخلف

 :لھ
األرض .  سید خلیل نحن یھمنا في األساس مصلحة الوطن-

ھا؟ لقد عثرنا على مشتر وافق مكرًھا التي تملكھا كم ترید ثمن

 .على شرائھا
 :فقال خلیل

 . األرض حسب مساحتھا وموقعھا تساوي ملیون دوالر-
وھل تعتقد أن المستوطنین ھم الذین !  ملیون دوالر؟-

سیشترونھا؟ أنت تبیعھا إلى أحد الفلسطینیین الستخدامھ 

 .الخاص
إنھا . جانب سیدي أنا ال أتحدث ال عن مستوطنین وال عن أ-

 .قطعة على الشارع العام
 :دخان سیجاره في الھواء ثم قال لخلیل) ع(نفخ المسؤول 

المشتري دفع مائة ألف دوالر، ولكنا ضغطنا .  اسمع لن نظلمك-

 .علیھ لیدفع مائتین، وھذه فرصة ال تعوض
 ! فقط مائتي ألف؟-
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 :السیجار، وقّطب حاجبیھ وقال لھ) ع(وضع المسؤول 
. لدي مھمات كثیرة أھم من أرضك.  تضیع وقتي معك اسمْع ال-

 ھل ترید تبرئة نفسك من التھمة الموجھة إلیك؟
 . نعم-
 . إًذا وافْق حتى ال تعود إلى الحفرة التي كنت بھا-

أحس خلیل أن الدنیا أظلمت أمامھ، ولم یعد یمیز األشیاء وال 

 .یحس بھا
بالسعر الذي سأبیع . موافق.  ال ال أرید العودة إلى الحفرة-

 .تحددونھ
ابتسامة واسعة، وعاد إلى سیجاره، ثم قال ) ع(ابتسم المسؤول 

 :لھ
 اآلن بدأت تفكر باالتجاه الصحیح، وأثبّت أنك وطني مخلص -

 .غیور
أشار بیده إلى رجل األمن الواقف بجانبھ، فخرج وعاد مع 

 .مجموعة من الرجال
 :لى المقاعدلخلیل بعد أن دخلوا وجلسوا ع) ع(قال المسؤول 

ھذا المحامي عطا معھ أوراق عقد البیع لكي توقع علیھا، وھذا -

عبد الستار أحد تجار البلد الذي وافق على شراء األرض، وبیده 

لن تخرج قبل أن تعدھا كاملة، وسیوصلك إلى . حقیبة الفلوس

. البیت رجالنا بأمان، وھذا سعید، وذاك أحمد من شھود العقد
محامي؛ نص العقد، ورقم القطعة كل شيء جاھز لدى ال
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لم یبق إال أن تزودنا بنسخة الطابو األصلیة، بعد . الخ...الحوض

رجوعك سالًما إلى البیت تعطي النسخة إلى ھذا الشرطي لیعود 

 .بھا إلي
 .نظر خلیل إلیھم واحًدا واحًدا؛ شعر بغصة في حلقھ

 :فقال لھ
 . أمرك سیدي-

 :قدم المحامي األوراق وقال لخلیل
 . ھذا نص العقد اطلع علیھ-

 :فقال خلیل
 أین مكان التوقیع؟.  موافق دون أن أقرأ-

فأشار إلیھ المحامي، فوّقع على العقد، وكتب رقم ھویتھ على 

بعد ذلك قّدم التاجر . الورق، ثم وقع المشتري، والشھود جمیًعا

 :عبد الستار حقیبة الفلوس، وقال لھ
 . عّدھا-

 :ل في سرهنظر خلیل إلیھ بحزن وقا
 أعدھا؟ لقد لطشتم مني مئات اآلالف، فھل سأھتم بنقص مئة -

 .دوالر أو ألف أو حتى عشرة
 :قّلبھا بیدیھ ثم قال لھ. نظر إلى الفلوس

 . العدد كامل، وصلني حقي-
 :وسلم علیھ، ثم قال لھ) ع(فوقف المسؤول 

 .ال تنسى الحلوان.  مبروك-
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 .المحاميبعد ذلك صافح التاجر عبد الستار، ثم 
 :إلى الشرطي بیده وقال لھ آمًرا) ع(أشار المسؤول 

 خذ خلیل بسیارة المرسیدس المدنیة ذي الرقم األصفر إلى -
 بیتھ مع أبو السعید، وال تعد إال ونسخة الطابو معك، مفھوم؟

 . أمرك سیدي-
خرج خلیل خلف الشرطي وھو یبكي داخلیا على بیع األرض 

كَمن فقد ابنھ في حادث وعاد یحمل كان . بھذا السعر الزھید

 .دّیتھ معھ
المحامي بعینھ، فطلب ) ع(بعد خروجھ، غمز المسؤول 

 .المحامي من الشاھدین االنتظار في الغرفة األخرى لعدة دقائق
، وعبد )ع(بعد أن خرجا، ولم یبق في المكتب سوى المسؤول 

الستار، والمحامي، ضحكوا جمیًعا، وضرب كل منھم كّفھ بكّف 

 :لعبد الستار) ع(قال المسؤول . اآلخر شعوًرا بالنصر المبین
 . ھات العمولة-

 :فقدم لھ حقیبة بثالثمائة ألف دوالر، فنظر إلیھ قائًال
 . ھل تعتقد أنني أشحذ منك؟ إنھا تساوي ملیون دوالر-
 . ھذا ما یدعیھ خلیل-
 وھل تعتقد أنني غریب عن البلد؟ غًدا تحضر بقیة العمولة قبل -
ن تستلم نسخة الطابو األصلیة كما اتفقنا لي النصف ولكم أ

 .الباقي
 ! دائًما ترید حصة األسد؟-
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 وھل كنت تتوقع الحصول على األرض بدوني، وقل لي أین -
 .سنسھر اللیلة

 . في بیت صدیق لي ھنا في أریحا-
  وھل السھرة كاملة؟-
ھناك تشكیلة من العیون الخضراء والزرقاء .  من كل شيء-

 .صلت حدیًثا من أوكرانیا وروسیاو
 . أنا أموت بالروس، والفلوس-

 .ھا ھا ھا
 .ضحكوا جمیًعا حتى بانت أسنانھم
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 بع  د أن ،ات م  ن الق  رن الع  شرین تزوجتھ  ا ی  ف  ي أواس  ط الثمانین
كن ت  . لیھا في جامعة بیر زیت التي أنھیت دراستي فیھ ا    إتعرفت  

 ،اام اهللا الت  ي ال تبع  د ع  ن الق  دس كثی  رً  وھ  ي م  ن ر،م  ن الق  دس
 .فھي على حدودھا الشمالیة

بعد الزواج انتقلت معي للسكن في الق دس، ف ي بیتن ا الك ائن ف ي                

 .دیس س العامود قرب مفرق أبوأر
 أم ا بطاق ة زوجت ي       ،زرق اء ھوی ة   سكان القدس یحملون بطاقات     

در بطاقاتن ا ت ص  . فكانت برتقالی ة الل ون مث ل س ائر س كان ال ضفة          

 أما بطاقتھم فكانت تصدر ،عن مكتب وزارة الداخلیة اإلسرائیلیة    
 . تسمیات مختلفة واألداة واحدة.عن الحكم العسكري اإلسرائیلي

لكن ا  و ، من تحرك سكان ال ضفة ف ي الق دس       لم تكن البطاقات تحدّ   

 وتحوی  ل بطاق  ة ، ال  شملكن  ا م  ضطرین لتق  دیم طل  ب رس  مي لل  مِّ 
ستطیع االن  ضمام إل  ى نظ  ام    ك  ي ت   ،زوجت  ي إل  ى بطاق  ة زرق  اء   

 ولك ي ت ستطیع التح رك بحری ة      ،التأمین الصحي الذي ال ی شملھا     
عن    دما ی    ضعون نق    اط التفت    یش أثن    اء مناس    باتھم الرس    میة، 

 .وتحركات شعبنا الوطنیة
 ق ال   .كانت مفاجأتنا كبیرة عندما رفض الطلب دون ذكر األسباب        

لی ھ، فمكت ب    ال یوجد قانون رسمي یمكن االس تناد إ       : لنا المحامي 

الداخلی  ة یتعام  ل معن  ا كم  واطنین م  ؤقتین ف  ي دول  ة إس  رائیل،       

ننا إ قیل لھ   ، وعندما راجع المخابرات   ،واألمر كلھ بید المخابرات   

 .كنا أثناء الدراسة الجامعیة من الناشطین ضد االحتالل
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 وبدأت إسرائیل ت ضع الح واجز   ،عندما انطلقت االنتفاضة األولى   
دأت زوجت ي تج د ص عوبة ف ي التنق ل،           العسكریة عل ى الط رق، ب       

ا عن  دما كان  ت ت  ضطر إل  ى أخ  ذ األوالد أو أح  دھم إل  ى      خ  صوًص

 .المستشفى، أو عیادة طبیب ما
 ،علمن   ا أنھ   م سیرف   ضونھم   ن رغم عل   ى ال   ا ا جدی   ًدمنا طلًب   ق  دّ 

 ،ل اس  تالم الطل  ب م  ن مكت  ب الداخلی  ة اصإی  واحتفظ  ت زوجت  ي ب
 بع ض الجن ود   .وص ارت ت ستعین ب ھ للم رور ع ن نق اط التفت یش       

لكن آخرین كانوا یعیدونھا إلى ال ضفة       و ،كانوا یسھلون مرورھا  

 .الغربیة
 

 ورق  ص بع  ض ال  شبان    ،ع عرف  ات اتفاقی  ة أوس  لو   وعن  دما وّق   
 :ین للسالم المنشود، قلت لزوجتيیالفلسطین

 . أكید قضیتنا ستحل اآلن-
 ب  ل ،لكنھ  ا ل  م ترف  ع  و ، وانتظرن  ا رف  ع الح  واجز  ،اتفاءلن  ا كثی  رً 

 نق اط الح دود الع سكریة       ھوأصبحت ھناك نقاط ثابت ة ت شب       ،زادت
بین الدول، فالحاجز الموجود قرب مخیم قلندیا بین الق دس ورام       

 وب  دون بطاق  ة  ،اهللا یمن  ع الم  واطنین م  ن ال  دخول دون تفت  یش    
ا  حت  ى ح  املي الت  صاریح ك  انوا یع  ودون أحیاًن    ،الق  دس الزرق  اء

 .السماح لھم بالعبورلعدم 
 ت  زور أھلھ ا ف  ي رام اهللا تع ود عب  ر طری  ق   كان ت زوجت  ي عن دما  

 یھاجمھ ا  ،لكنھ ا طری ق خط رة   و ،ا عن أع ین الج یش    ترابیة بعیدً 
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أو یق   وم فیھ   ا،  ویطل   ق الن   ار عل   ى الم   ارین   ،االج   یش أحیاًن    

لكنھ ا ل م ت نج م ن     و ،باعتقالھم، ل ذلك توقف ت ع ن زی ارة رام اهللا      

ات مالحقة دوریات الشرطة والجیش التي تمأل الشوارع والطرق      

 .تسأل المواطنین عن بطاقاتھم
ح  افالت وس  یارات  ب ل أم  رت س  واقي ال ،ل م تكت  ف إس  رائیل ب  ذلك 

أي صار ، ف  بع  دم نق  ل أي راك  ب ال یحم  ل ھوی  ة الق  دس    األج  رة 

الشخصیة المواطنین إبراز بطاقاتھم  طلب منا أن یسائق مضطًر

ألن ھ ف ي ح ال      سیارة األجرة،    أو   حافلةقبل السماح لھم بركوب ال    

د مواطني الضفة في إحدى الناقالت یتم مصادرة الناقلة         ضبط أح 

ا م ن الم ال ی ساوي ثالث ة         مبلًغ   س ائقھا  وتغریم   ،لفترة من الزمن  

 .أضعاف دخلھ الشھري
 .ا جعلتنا في مواجھة بعضنا بعًض؛اللعنة على إسرائیل

 أم ا   ،قین كانوا ی دققون ف ي بطاق ات الرك اب ك الجنود           ائبعض الس 
لك نھم عن دما ی رون نقط ة       و ، عن ذل ك   اآلخرون فكانوا یتغاضون  

ن ك ان لدی ة بطاق ة م ن     تفتیش قریبة یقفون وی سألون الرك اب َم       

  .الضفة فلینزل ھنا ویھرب
لعل كونھا امرأة س اعدھا بع ض ال شيء      ولطالما ھربت زوجتي،    

لك ن األم ور س اءت بع د        و ،في الت سلل م ن ب ین دوری ات الج یش          

جت ي ق  ادرة عل  ى  ول  م تع  د زو، )٢٠٠٠ (ع ام الانتفاض ة األق  صى  

ا لخم  سة ا، فق  د أص  بحت أم    التخف  ي والت  سلل كم  ا كان  ت س  ابقً    

 . أكبرھم على وشك االلتحاق بالجامعة
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 فكان ت المفاج أة أنھ م    ،ة م رة أخ رى عب ر مح ام جدی د     أعدنا الك رّ  
 وبقی  ت ،وافق  وا عل  ى منحھ  ا اإلقام  ة ف  ي الق  دس بت  صریح فق  ط   

 ب ل  ،لع سكري  لكنھ ا ل م تع د ت صدر ع ن الحك م ا        ،بطاقتھا كما ھي  
 ،وتغیر لونھا من البرتقالي إلى األخضر عن السلطة الفلسطینیة،

 .مواطنة فلسطینیة تقیم في دولة إسرائیلحیث اعتبروھا 
ا منا طلًب   ا لمدة ثالثة شھور، وكلم ا انتھ ى ق دّ         كان التصریح مؤقتً  

أحیان ا ك انوا یم اطلون ف ي        . ا إضافیة جدیدة   ودفعنا رسومً  ،اجدیًد

 .اا جدیًدون علینا حتى نقدم طلًبا ال یرّدتجدیده، وأحیاًن
 فالمواجھ   ة بینن   ا ،ع  ادت زوجت   ي تواج   ھ الج   یش م   رة أخ   رى 

 . ھكذا أرادوھا؛وبینھم حتمیة
 

 ول م  ، انتھ ى ت صریح زوجت ي   )٢٠٠٥(في أحد المرات في العام  
 كن ا متجھ ین   .كان الوق ت م ساء  . یصلھا التصریح الجدید كالعادة  

ا ف  ي رأس الع  امود إل  ى بی  تھم ف  ي لزی  ارة أح  د األق  ارب م  ن بیتن  

ا عل ى األق دام م ن         عدنا من ھناك مشیً    ،بعد انتھاء السھر  . الطور

، فالم سافة م ن ھن اك       )نتركونتنت ال إلا(الطریق القریبة من فندق     

ا ما تتواجد دوریات للجیش في المساء، لك ن     لیست بعیدة، ونادرً  

ن دما   كانت دوریة للمخ ابرات كامن ة ھن اك، وع         ؛حصلت المفاجأة 

 ،ضوء سیارتھم الع الي   نحونا  ھوا  استدرنا إلى أسفل الشارع وجّ    
 .وطلبوا منا بالعبریة التوقف ورفع األیدي

 .تسمرنا مكاننا خوف أن یطلقوا علینا النار
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 ، ذھب  ت أن  ا أولھ  م .اا واح  ًدطلب  وا من  ا أن نتق  دم باتج  اھھم واح  دً 
 :قل  ت لھ  م .  فق  دمتھا لھ  م،وعن  دما اقترب  ت طلب  وا من  ي البطاق  ة  

 ونح   ن ف  ي الطری   ق إل   ى بیتن   ا  ، وتل   ك زوجت   ي،ھ  ؤالء أوالدي 
ك  نھم لو ،األوالد ال  صغار ال یحمل  ون بطاق  ة ھوی  ة  . القری  ب ھن  ا 

 الوق  وف ف  ي الجھ  ة الخلفی  ة طلب  وا من  ي. م  سجلون ف  ي بط  اقتي
 ثم ن ادوا    ،للسیارة واالستدارة نحو الوادي كي ال أرى ما یفعلون        

ر زوجت  ي س  ألوھا ع  ن    وعن  دما ج  اء دو ،اا واح  ًداألبن  اء واح  دً 

 :قالوا لھاثم  ، نظروا إلیھ. فقدمت التصریح،البطاقة
 .ھذا تصریح قدیم -
 . وانتظر وصول التصریح الجدید،اا جدیًدمت طلًب ولكني قّد-

 :المخابراترجال فقال لھا أحد 
 یج ب  .أنت ھنا بطریقة غی ر ش رعیة  .  ھذا لیس من اختصاصي   -

 .أن تعودي إلى رام اهللا
 .كن ھنا ولكني أس-
 . ال یوجد تصریح-

 . فحاولت التدخل لشرح الموضوع،سمعت الحدیث
 :فقال لي

 . یا حمار ال تتكلم، اخرس-
 ، فث  ارت ث  ورتھم ، وب  دء یج  ادلھم بالعبری  ة  ،فت  دخل ابن  ي البك  ر  

وأم  روا باعتقالھ  ا ألنھ  ا موج  ودة ف  ي الق  دس ب  دون ت  صریح،        

 .وطلب منا االنصراف قبل أن یطلق النار علینا
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إل ى   وص عدت  ، فرجتنا أن ن ذھب إل ى البی ت   ،وجتي علینا خافت ز 

 .سیارتھم مكبلة الیدین إلى سجن المسكوبیة
بعد أسبوع كامل أفرج عنھا القاضي بعد أن فرض علیھا غرامة           

قل ألنھ  ا موج  ودة ف  ي الق  دس ب  دون   ا ش  )٢٠٠٠ (مالی  ة بقیم  ة

ح  اول المح  امي أن ی  شرح للقاض  ي أنھ  ا متزوج  ة من  ذ  . ت  صریح

 .لكنھ لم یغیر رأیھو ،ین سنةأكثر من عشر
 .عدنا إلى البیت ونحن ال ندري متى ستنتھي ھذه األزمة

 

 لماذا كل ھذا التعب؟  :قال لي أحد األصدقاء
 ما الحل؟ :فسألتھ

 ھناك أشخاص أعرفھم یصدرون بطاقات زرقاء تساعدك عل ى           -
 .تجاوز نقاط التفتیش

 رة؟تقصد مزّو -
في البطاقة نفسھا المعلومات  فھي تضم ، لیست بالمعنى الكامل-

 ،لك   ن ی   تم وض   ع مك   ان اإلقام   ة وال   والدة الق   دسو ،البرتقالی   ة
 تكون احتیاطیة تستخدمھا فقط في الحاالت ،ویصبح لونھا أزرق

 .االضطراریة
 : وقالت،عرضت الفكرة على زوجتي فوافقت

 . ھذا أسھل مما أنا فیھ-
  وماذا لو كشفوا أمرك؟-
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ا م ا ی دققون    ن ادرً مھا ك ل م رة، فھ مْ      سأكون حری صة أن ال أق دّ       -

 . ینظرون إلى اللون والصورة.بالبطاقات
 ، واح دة خ ضراء  ؛توكلنا على اهللا، وأصبح لدى زوجتي بطاقت ان  

والثانی  ة زرق  اء ال ت  ستخدمھا إال عن  دما یت  أخر ص  دور الت  صریح 

 .منح لھا بین الفنیة واألخرىالذي ُی
 ال شرعیین یبحث ون    ص رنا ف ي وطنن ا كالمھ اجرین غی ر      اھكذا إذً 

 .عن طریقة إلثبات ذاتھم
 

ا على الباب، فاس تیقظت ألرى م ن      سمعنا طرقً  ،في إحدى اللیالي  

 ف إذا بع دد م ن رج ال المخ ابرات اإلس رائیلیة وق وة م ن                 ،الطارق
  أین زوجتك؟:الجیش یضربون الباب ببنادقھم، ثم یدخلون

  ماذا تریدون منھا؟-
 . مقیمة في القدس بدون تصریح-

خل الجنود للتفتیش مع أحد رجال المخابرات، لم یتركوا غرفة       د

لم یفتشوا بھا، وبالصدفة قبل أن ینھوا مھم تھم وج د م سؤولھم      

 : فقال لنا،بطاقتي زوجتي الزرقاء والخضراء
  تزیفون البطاقات؟-

 :قلت لھ
أن  تم أجبرتمون  ا عل  ى .  نف  سھا إنھ  ا المعلوم  ات.اف ش  یًئ ال نزّی  -

 .ذلك
 : سألني
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  أصدرھا؟ من-
 .ال أعرف -

 . وأمر باعتقال زوجتي،ھز رأسھ
 كان   ت زوجت   ي ق   د اقتی   دت إل   ى مق   ر    ،وبع   د انتھ   اء التفت   یش 

 ، فیم  ا بقین  ا أن  ا واألوالد نلع  ن إس  رائیل واالح  تالل    ،الم  سكوبیة
 . أسرھاوندعو اهللا أن یفّك

 :ا من روعھمقلت لألوالد مھدًئ
 ل   ن یط   ول  .اا یت   ابع ق   ضیتھ ا س   أوكل محامًی     غ   ًد. ال تقلق   وا-

 .اعتقالھا
 :فرد على أحد أبنائي

ھ  ا م  رة أخ  رى؟ لم  اذا یمنعونھ  ا ن ولك  ن كی  ف ن  ضمن أال یعتقلو-

 من اإلقامة في القدس مثلنا؟
 

لكن السؤال األكث ر    و لم أعرف كیف أرد علیھ،       .سؤال محیر فعالً  

 :حیرة الذي ظل یراودني تلك اللیلة
 ا؟إلى متى نتركھم یعیثون في فلسطین فساًد
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 كان ا  الع شرین عن دما   س بعینیات الق رن   ف ي  س را  یراس لھا  ظ ل 
 مك ان ال  ف ي  اللق اء  عل ى  تواع دا  ؛الح ب  بادلتھ أن وبعد طالبین،

 .أھلیھما من أحد فیھ یراه
 م ن  كافتیریا عن عبارة فھو لدیھ، المفضل المكان الجندول كان

 فی ھ  یجل س  زھ راء، ال ش ارع  ف ي  یق ع  القدس في األولى الدرجة
 أس عار . الن اس  أع ین  ع ن  بعی دین  العل وي  الط ابق  ف ي  الزب ائن 

 یرتاده ال لذلك األخرى، بالمحالت مقارنة عالیة فیھ المشروبات
 وال أھل ھ  م ن  لی سوا  وأش خاص  العشاق، وبعض السیاح، سوى
 .أھلھا

 المحل یكون التي الفترات في معھا لقائھ وأیام أوقات یختار كان
 حب ھ  وص ف  ف ي  راحت ھ  لیأخ ذ  الزب ائن،  م ن  خ ال  شبھ أو خالًیا،
 تتمت ع  أن بع د  الق بالت  بع ض  منھ ا  ی سرق  أن ولی ستطیع  لھ ا، 
 تح اول  وھ ي  مع شوقتھ  م ن  العاش ق  یقطفھ ا  التي القبالت .قلیًال

 ول ذتھا  رائ ع،  س حر  الخ اص، وفیھ ا   طعمھ ا  لھ ا  خج الً  التمن ع 
 .الجسم قبل الروح في تسري

 

 لیحق ق  تزوجھ ا  .ال زواج  عل ى  اتفق ا  دفق   س را،  بھا لقاؤه یدم لم
. حیات ھ  ك ل  تك ون  أن عاھ دھا  وق د  الحی اة،  ف ي  األكبر حلمھ معھا
 .شيء كل في عوًنا لھا فكان تفكیره، على سیطر لھا حبھ

 

 اإلسرائیلي االحتالل قوات اعتقلتھ طویًال، فقد تدم لم لھا سعادتھ
 عشرین لمدة بالسجن علیھ وحكمت االحتالل، مقاومة بتھمة
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 فقد وحده، یعاني السجن في تتركھ لم منال زوجتھ لكن. عاًما
 یفرج حتى عنھ، وستنتظره تتخلى ولن تتركھ، لن أن أقسمت

 وحدھا، مرة أسبوعین كل لزیارتھا یتلھف بھا فخوًرا كان .عنھ
 إلى إضافة ساعدتھا لھا وظیفة وجدت والدتھ، وقد مع وأحیاًنا

 .الحیاة تكالیف على األسرى مخصصات
 تحصل أنھا اغتاظت فقد بحالھا، الزوجة تترك لم فتحیة أمھ لكن

 والبالغ األسرى مكتب من الشھري ابنھا) مخصص(راتب  على
 زوجة من للتخلص تخطط فبدأت أردنیا، دیناًرا سبعین حوالي

 .ابنھا
 الزمن من لفترة زیارتھ عن التوقف على أجبرتھا البدایة في

 ثالثة أسیر لكل الزوار عدد (زیارتھ یریدون أعمامھ أن بحجة
 سیزورونھ، أخوالھ أن بحجة ومرة ،)الواحدة الزیارة في فقط

 تلك تستغل كانت. سیزورنھ عمھ أوالد أن بحجة وأخرى
 والعیاذ... وأنھا لتركھ، تخطط زوجتھ أن ابنھا لتخبر الزیارات

 .بالسوء الظن یجوز ال ...ال ...ال... باهللا
 أخبریني؟ أمي یا  ماذا-
 الطفل دار مدرسة من بالقرب تسیر شاب مع شاھدتھا  لقد-

 .العربي
 ! معقول؟-
 علیك؟ تكذب أن ألمك یمكن  وھل-
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 تكون أن یمكن ھل! األعماق من ھزه الذي الخبر ماجد یتحمل لم
 مدة؟ منذ لزیارتي تأِت لم لماذا لكن أخطأت؟ قد أمھ

 :لھ فقالت شھرین، بعد لزیارتھ عادت أن بعد سألھا
 .زیارتك على سیتناوبون وأخوالك أعمامك أن أخبرتني ك أم-

 ذلك، وقالت أنكرت بالزیارة نفسھا معھا جاءت التي أمھ لكن
 :البنھا

 كلھم .زیارتك أعمامك من أحد یطلب لم .ماجد یا تصدقھا  ال-
 .مشغولون

 :لھا وقالت مستغربة، حماتھا إلى نظرت
 ...لي قلت أنك  أنسیت-
 .تزوریھ لم لو حتى یحبك فماجد تقلقي، ال بنیتي  یا-

 أوصلتھ حتى زیارة كل تحرضھ وأمھ قلبھ، في یسري الشك بدأ
 .یطلقھا أن قناعة إلى
 سنھ؟ عشرین ستنتظرك ھل .ماجد یا  طّلقھا-

 لحظات أجمل على بیده وقضى طالقھا، قرر غضب لحظة في
 .حیاتھ

 لرجا أحد التالیة الزیارة في معھا فأحضرت بالخبر، أمھ سعدت
 زوجتھ ماجد طّلق حیث الشرعیة، المحكمة في العاملین الدین

 الشرعیة، المحكمة من بالخبر منال علمت أمامھ، وعندما
 ولكن األمر، الستیضاح زیارتھ فحاولت تصدق، ولم صدمت

 :لھا وقالوا منعوھا، أھلھا
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 ولم الطالق، ورقة لك وأرسل طلقك أن بعد تزورینھ  كیف-
 باألمر؟ یناقشك أو یراك أن نفسھ یكلف

 .السرعة بھذه ماجد مع حبھا ینھار أن منال تصدق لم
 :الدائم وقسمھ الجمیلة، وكلماتھ معھ، لقاءاتھا تذكرت

 الوحیدة المرأة تكوني أن الثوار وشرف بفلسطین أقسم  منال-
 .حیاتي في

 :عینیھا من تسیل والدموع تتساءل كانت
 وحنثت فلسطینب أقسمت لماذا ماجد؟ یا الثوار شرف  أین-

 الیمین؟
 

 لماذا تسألھ السبع بئر سجن في عنوانھ إلى رسالة لھ أرسلت
 أثناء لك زیاراتي أنسیت ووفاؤك؟ حبك أین ذلك؟ فعلت

 ؟ةسن عشرین حتى انتظارك على إصراري أنسیت التحقیق؟
 اإلنسان؟  القضبان تغیر ھل تغیرت؟ لماذا

  حبتھم؟أ عن فیتنازلون الثوار على القضبان تتغلب ھل
 

 تسّرع؟ ھل فعلھ؟ الذي ما. األعماق من فھزتھ الرسالة وصلتھ
 یقول؟ ماذا

 وحرصھ لھا بحبھ تصرفھ یبرر أن فیھا حاول برسالة علیھا رد
 .عاًما عشرین تنتظره ال حتى مصلحتھا على

 یعلمھا ،ولم وصلت حینما أبوھا صادرھا فقد الرسالة، تصلھا لم
 على الذین الثوار یلعن. ماجد ارقر من مصدوًما أبوھا كان. بھا
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 زوجاتھم تمسك یقدرون ال الذین األوفیاء غیر الثوار. شاكلتھ
 .بھم

 

 الطالق، وثیقة صدرت أن بعد أمھ، بھ قامت شيء أول كان
 إلى الراتب صرف إلیقاف األسرى مكتب إلى منھا نسخة تقدیم

 رغم البیت على تصرفھ كانت التي أمھ إلى وتحویلھ زوجتھ،
 تجاه بواجبھ یقوم أبوه كان فقد شيء، إلى بحاجة تكن لم أنھا

 إنھا لھ الراتب، تقول عن زوجتھ یسأل والده كان وكلمابیتھ، 
 ما یجد حتى البنھا الباقي وتخبئ البیت، على منھ تصرف
 .السجن من خروجھ بعد یساعده

 

 جرت ففیھ ماجد، حیاة في ممیًزا عاًما  كان)١٩٨٥( عامال
 قائمة في اسمھ العامة، وكان القیادة مع سرىاأل تبادل عملیة

 األسر من التحرر لحظات لحظات؛ من أجملھا ما .المحررین
 !وجبروتھ المحتل عن رغًما

 إلى یعود ھو القضبان، وھا خلف أمضاھا فقط سنوات سبع
 .جدید من الشارع نبض

 أخبارھا؟ ما ھي؟ أین .منال عنھ بحث شيء أول كان
 .القدس في الدراسات جمعیة في تعمل انتك .ضالتھ وجد وأخیًرا

 إعداد في منھمكة  كانت.غیاب بعد لیراھا غرفتھا علیھا اقتحم
 أن بعد رأتھ... جماًال ازدادت قد كانت .إلیھا نظر .الملفات بعض

 :لھا قال .وجھھ تقاطیع القضبان غیرت
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 .ابتسم ثم ! منال-
 وجھھا، ھراكف .تبتسم لم .بھا فعلھ ما بعد أمامھا بھ  فوجئت-

 :بجفاء قالت .قلبھا دقات وزادت
 . أھًال-
 بالسالمة؟ تھنئیني  ألن-
 فعلتھ؟ ما  بعد-
 نتحدث؟ أن لنا یمكن ھل ! منال-
 إلیك؟ األخیرة رسالتي على ترد لم  لماذا-
 .العظیم واهللا ردا لك  أرسلت-
 .أستلمھ  لم-
 في رأیك ما .بھا نتحدث أن یجب افترقنا لو حتى أشیاء  ھناك-

 الجندول؟
 .أخرى مرة إلى ھناك أعود لن ال  الجندول؟-
 الذكریات؟ استعادة من أتخافین  لماذا؟-
 .تتلوث أن الجمیلة لألماكن أرید  ال-
 أین؟  حسنا-
 .الحدیقة في  ھنا-
 الناس؟  أمام-
 .عنھم نخفیھ ما لدینا لیس . نعم-

 تطول ال حتى واقفین الجمعیة حدیقة في التقیا ساعة بعد
 .الزیارة
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 :یسألھا أن قبل سألتھ
 فعلتھا؟  لم-
 .عنھا أمھ من وصلھ بما لھا واعترف قلیًال، تنھد  -
 !صدقتھا وطبًعا  أنا؟-
 أنت ھل. أخطأت أنني أعترف .بیننا تفسد أن أمي من أتوقع  لم-

 اآلن؟ متزوجة
 .أتزوج لم  ال-
 :قال ثم لجوابھا، استراح 
 الماضي؟ إعادة یمكن  ھل-
 :أسىب ضحكت 
 باتجاه طریق الحیاة لألسف لكن. الماضي إعادة نستطیع  لیتنا-

 .واحد
 كل عن سأعوضك وأنني یعود، لن مضى ما أن لك أقسم  منال،-

 .شيء
 .یعود لن مضى ما :بنفسك  قلتھا-
 .منال یا أحبك أنا .لك طالقي  أقصد-
 .السھولة بتلك عني تخلیت ما صادًقا حبك كان  لو-
 ...ورةالث بشرف  أقسم-

 :قاطعتھ
 .جدید من بیمینك تحنث ال حتى الثورة بشرف تحلف ال -
 الحد؟ ھذا إلى قاسیة أنِت  لماذا-
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 تكن ألم مني؟ تسمع أن دون حتى طلقتني عندما قاسًیا تكن  ألم-
 تخلیت عندما قاسًیا تكن مًعا؟ ألم بنیناه حبا ھدمت عندما قاسًیا

 أسیًرا القضبان خلف ترزح وأنت بك تمسكت التي وأنا عنـي،
 على وأحییك یدیك، على ألشد سجن، إلى سجن من ألجلك أطارد

 أجل من ضحى الذي الثائر أیھا قاسًیا تكن ألم الرائع؟ صمودك
 لتحرم أمھ لرغبات استجابة زوجتھ وطّلق بروحھ، فلسطین

 ...ألم األسیر؟ زوجھا راتب من ابنھا زوجة
 .كفى منال یا  كفى-

 إلى عائًدا الجمعیة وغادر وّدعھا،. خدیھ على دموعھ تساقطت
 .التعیس حّظھ نادًبا البیت

 

 .؟طالقھا على وحرضتني منال اتھمت لماذا  أمي-
 .منھا أحسن تتزوج غًدا .تقلق ال لھا؟ اشتقت  وھل-
 ذلك؟ فعلت لماذا أسألك أنا .األحسن عن أسألك ال أنا أمي  یا-
 من الشھري بكرات تقبض لماذا لمصلحتك؛ ذلك فعلت  لقد-

 لقد سنة؟ عشرین علیك محكوم بالسجن وأنت األسیر مكتب
 لي أین من .دوالر آالف عشرة من أكثر لدیك .المبلغ لك وفرت

 أسرى؟ تبادل صفقة في السجن من ستخرج أنك أعرف أن
 الراتب؟ أمي؟ یا ھمك ما كل  أھذا-
 جریمة؟ ارتكبت  وھل-
 :وتقول تبكي، أمھ بدأت -
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 .القاسیة المعاملة ھذه كمن أتوقع  لم-
 .البیت وغادر یدیھا، وقّبل لھا، اعتذر
 تغیر عرفھ؛ كما الجندول یعد لم .الجندول إلى فوًرا توجھ

 .منال مع الجمیلة األیام تلك یستعید وحیًدا جلس .زبائنھ
 كانا الشباك ذلك بجانب .یسامرھا كان ھناك .تجلس كانت ھناك

 األقارب أحد المحل دخول من خوًفا المارة یراقبان یجلسان
 .سرھما فیكتشف

  تشرب؟ ماذا :النادل سألھ
 .بیرة علبھ :لھ قال

 .تسكره لعلھا سیجربھا، لكنھ حیاتھ، في البیرة یشرب لم
 .ھناك یباع الذي الوحید المشروب البیرة

 .نفسھ یخاطب كان ماجد؟ یا تسكر أن  أترید-
 .أسكر أن أرید  نعم-
 الثوار؟  أھكذا-
 مثل یخطئوا ألم أنبیاء؟ ھم ھل مالئكة؟ الثوار وھل ذا،ھك  نعم-

 غیرھم؟
 أحدھم؟ رآك لو  وماذا-

  :قال ثم ضحك
 .منال نخب معي لیشرب  سأدعوه-
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 یدخن وكان غیرھا، طلب بیرة علبة فرغت كلما ماجد كان
 المكان غادر یتسع بطنھ یعد لم وعندما سیجارة، إثر سیجارة

 .یتمایل
 رائحة وشموا علیھ، سّلموا .معارفھ بعض التقاه الطریق في

 سألھ .علیھ تغامزوا. ذلك استغربوا. فمھ من المنبعثة البیرة
 :أحدھم

 الذي شربتھ؟  ما-
 .منال شرف على  بیرة-
 سكران؟ أنك یبدو  منال؟-
 .بخیر أنا ذلك؟ قال من  سكران؟-

 .سیرھم وتابعوا تركوه،
 شارع إلى الطریق في. رائحتھ ومن منھ اشمأّزوا أنھم عرف

 من یعرفھ الذي السابقین األسرى أحد وقف الدین صالح
 .بالسالمة وھنأه رآه أن بعد علیھ سّلم .السجن

 :فسألھ المنكر، رائحة منھ تفوح ماجد أن عوني أحس
 الناس؟ بین سكران أتسیر فعلتھ؟ الذي  ما-
 سكران؟  أنا-
 .والشعب الوطن رمز لألسرى مثال إنك .سكرك من أفْق  ماجد-

 إال تخرج وال البیت، إلى اذھب .لھم تسيء أنت التصرف بھذا
 .حرام تفعلھ ما حرام .غًدا
 ! حرام؟-
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 رام إلى المتجھة األجرة سیارة إلى أشار عوني تركھ أن بعد
 .الطریق في یتساءل وھو البیت إلى ذاھًبا السیارة استقّل. اهللا
 منال عيم فعلتھ ما ألیس حراًما؟ أمي فعلتھ ما ألیس  حرام؟-

 ألیست حراًما؟ القضبان ألیست حراًما؟ االحتالل ألیس حراًما؟
 فقط ویتذكرون الحرام ھذا كل یتركون لماذا حراًما؟ منال قسوة

 البیرة؟
 :بالصراخ أبوه فاستقبلھ البیت، وصل

 سكران؟  ماجد-
 !السبب  أمي-
 الزفت؟ تشرب أن لك قالت ھل  أمك؟-
 .منال ّلقأط جعلتني التي ھي السبب؛  أمي-

 راتبي على وتصارعتم أسیًرا، تركتموني. علي تآمرتم  كلكم
 أنتم .سكران لست ال ال .حبي وال مشاعري تھمكم لم. الشھري

 .بینكم الصاحي الوحید وأنا السكارى،
 :لھ وقالت أمھ، إلیھ نظرت

 ثانیة؟ لمنال ستعود  وھل-
 فأنا حق، معھا. رفضت منال .رفضت لكنھا وافقت،  لیتھا-

 االحتالل، على ثائر .المغوار الثائر أنا .طعنتھا .قلبھا كسرت
 .الفارغة واألقاویل لإلشاعات مستسلم ولكن

 بالسكر؟ الحل  وھل-
 ...أنا البیرة؟ من سكرت إني قال  من-
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 .أمي یا بي فعلِتِھ مما سكران أنا
 

 .حراك دون األرض على سقط ثم
 

Iåí’m ëc@RPPXH 

 
 

GGG  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

§a@xb‰ì  
 



 

 
 
 



 ٩٥

كان الحاج سمور یسیر في ال شارع الم ؤدي إل ى مدرس ة ط ارق          

بن زیاد في مدینة الخلیل ع صر ی وم األربع اء م ن ش ھر ت شرین          

اس   تدار إل   ى  .  عن   دما س   مع ص   راخ فت   اة خلف   ھ   )١٩٩٥ (أول

 ف    رأى ص    بیة ت    ركض ھارب    ة وخلفھ    ا ش    ابان ف    ي   ،الخل    ف
بیة كان ت ال صَّ  . ةا كبی ر ات من العمر أحدھما یحمل سكینً   یالعشرین

ت  صرخ ب  أعلى ص  وتھا طالب  ة النج  دة م  ن الم  واطنین، وعن  دما      

اقتربت من الحاج سمور احتم ت ب ھ، وض عت ی دھا عل ى حزام ھ         

 :قائلة
وض ع الی د عل ى الح زام         [ ).ن ا بحمایت ك   أ(  أنا بعرض ك ی ا ح اج       -

 ].قمة االستجارة والتذلل، وعادة ال یرد طلب المستنجد
م یت   ردد ف   ي قب   ول  لكن   ھ ل   واحت   ار الح   اج س   مور ف   ي األم   ر،  

 وح ل الم شكلة م ع ال شابین المھ اجمین، فق د ع رف               ،استجارتھا
بخبرت  ھ الطویل  ة ف  ي لج  ان اإلص  الح وح  ل الخالف  ات العائلی  ة أن  

 وال سبب كم ا یب دو ق ضایا         ،المھاجمین ال بد أن یكونا من العائل ة       
 .المسلمون في فلسطین بحساسیةإلیھا الشرف التي ینظر 

اوز الستین م ن عم ره أم ام ال شابین         وقف الحاج سمور الذي تج    

 : وعندما اقتربا قال لھما،ا من الفتاة التمترس خلف ظھرهطالًب
 دعونا نحل الخالف . أنا الحاج سمور. ھذه اآلن بحمایتي.اھدأا -

 فترتكب  ا جریم  ة ، ال تترك  ا لحظ  ة غ  ضب ت  سیطر علیكم  ا.بھ  دوء
 .تندمان علیھا

  :صرخ بھ أحدھما
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 ھ ذه الع اھرة لطخ ت ش رفنا         .ح سن ل ك   اتركھا یا ح اج س مور أ       -
 .بالعار

 ال یری دان    .ا ع ن الح اج س مور      نان الفرصة لجرھا بعی دً    كانا یتحیّ 
 إن ھ أح د كب ار رج ال البل د ووج وه اإلص الح             ؛ فق د عرف اه    ،یذاءهإ

ذا اعتدى علیھ أح دھم فل ن ی سلم     إ من ال یعرفھ في الخلیل؟       .فیھا

 .ئجھالكن ساعة الغضب ال أحد یضمن نتا! من عائلتھ؟
 :قال لھم الحاج سمور

رض   ي ذي ھ   و ِعرض   كما ال    ھ   ذا ح   ق لكم   ا أن تغ   ارا عل   ى عِ -

كن ھل تأكدتما یا أوالدي؟  ، ول وشرفي، وأنا معكما في محاسبتھا    

 ، ص  غیرةة أو إنھ  ا لحظ  ة انفع  ال عاطفی  ة؟ إنھ  ا فت  ا  ،ھ  ل دققتم  ا
طالبة مدرسة على ما یبدو، حت ى ل و ح صل م ا بب الكم، فاإلس الم        

ال تترك   ا ال   شیطان ی   سیطر عل   ى   . ول   یس القت   ل أوج   ب الجل   د  

 .دعوني أحل المشكلة. مشاعركما
 . قلنا لك ابعد عنھا قبل أن ینفذ صبرنا. ال تتدخل..ال -

 :ھ األخ الثاني كالمھ لھاثم وّج
 . لن تھربي منا.یا حیوانة ابعدي عنھ -

 ، تقدم األخ الث اني منھ ا لی سحبھا م ن خل ف ظھ ر الح اج س مور             
 . قلت لك إنھا بحمایتي.توقف : وقال لھ،هیدالحاج فمد 

أخ رج  و مد ی ده األخ األكب ر إل ى جی ب س ترتھ             .نفذ صبر الشابین  

 وھ  دد الح  اج ،ط  القإل وض  ع الرصاص  ة ج  اھزة ل .م  سدسھ من  ھ
 .اسمور إن لم یتركھا سیقتلھما مًع
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 : بدن الحاج سموراھتّز
 أین أخالق الخلیل وشھامتھا؟. أتھددني أنا؟ یا عیب الشوم -
 .یا حاج سمور دخیلك اتركھا -

 إن ھ الم وت   . لم یستطیع الحاج سمور المقاوم ة .اھجم االثنان معً  
إنھ  ا لحظ  ة الغ  ضب المزی  ف ال  ذي ال  . ابانتظارھ  ا وح  دھا أو مًع  

 .یستطیع أحد الوقوف أمامھ
 م د ال شاب األص غر حام ل ال سكینة ی ده عل ى        .كأنھ است سلم لھم ا   

 : سحبھا بقوة وھي تصرخ.شعرھا
م ن أج ل اهللا احمن ي    .  أن ا بعرض ك   .بحمایتك ی ا ح اج س مور      أنا   -

 .حماك اهللا
 

كان المارة ال ذین الحظ وا الح دث م ن أول ھ ق د تجمع وا م ن بعی د              

ال أح د یح اول فع ل       . یتفرجون كأنھم یتفرجون على فلم سینمائي     

 .ا على الجریمةكلھم صمتوا كأنھم یوافقون ضمنی. شيء
 :جال أحد كبار السن الذي وقف یتفرق
 نح ن ال  .یا حاج سمور، اتركھا ألھلھا لیغسلوا ع ارھم بأی دیھم    -

 .نجیر العاھرات
 :بدأ األخ األصغر یصرخ وھو یطعنھا بالسكین طعنھ إثر طعنة

 .یا عاھرة ھذا جزاؤك -
 :فیما كانت تصرخ كلماتھا األخیرة

 . محمد رسول اهللا.. ال إلھ إال اهللا.بریئة یا عالم بریئة -
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 : المتفرجین امرأة تلبس الحجاب وھي تصرخفجأة شقت جموع
 . حرام علیكم.. حرام علیكم. ابنتي بریئة یا عالم.. ابنتي-

اختلط  ت األص  وات م  ع ص  وت الح  اج س  مور ال  ذي ك  ان ی  صرخ    

 :بھما
 . لن أغفر لكما ھذه الجریمة.لقد قتلتماھا وھي بحمایتي -

قب  ل أن ت  صل األم لترم  ي نف  سھا عل  ى جث  ة ابنتھ  ا عل  ى األرض   

 .م األخ األكبر فأطلق على رأسھا طلقة لیؤكد وفاتھاقّدت
 .ارتمت األم على جثة ابنتھا باكیة منتحبة، ملطخة نفسھا بدمھا

 . قتلك المجرمان.. أخواك یا میسونقتلِك -
 :رفعت رأسھا إلى الحاج سمور وسألتھ

ھ ا ی ا ح اج س مور؟ لم اذا ل م تجرھ ا؟ كی ف وقف تم                   لماذا لم تحمِ   -

 .؟نیكلكم صامت
 : قائلةوقفت ونظرت إلى جمھور المتفرجین من الرجال

ھ ل  ! یا عاركم . تقتل دون أن تحموھا   ووقفتم تتفرجون علیھا،     -

 فل   ستم س   وى ،أن   تم رج   ال؟ اذھب   وا ولیحل   ق ك   ل م   نكم ش   اربھ
 !مجموعة من النساء یطیب لھن التفرج على قتل الضحایا

م علیھ ا    بعج زكم حكم ت    .. كلكم شاركتم بقتلھا بصمتكم    ..كلكم قتلة 

 .أخذتم ب رأي القات ل    . أنھا المجرمة حتى دون أن تسمعوا دفاعھا      
ھل تعرفون لماذا؟ ألنھ رجل مثلكم أنتم ی ا م ن ترتكب ون الخطای ا             

ی  ا ل  شرفكم ال  ذي تلطخ  ھ     !  أن  تم ال  شرفاء  ..وتع  اقبون ال  ضحایا  

م اذا تختلف ون ع ن    . إسرائیل كل یوم وأنتم عاجزون عن حمایت ھ    



 ٩٩

ھدون إس   رائیل تقتلن   ا ك   ل ی   وم ف   ي  الحك   ام الع   رب ال   ذین ی   شا 

ر أح  د ف   یھم بتحری   ك جی   شھ  فل  سطین وف   ي لبن   ان دون أن یفّك    

لك  نكم و تركتموھ  ا لتقت  ل، .إنھ  م ص  ورة مكب  رة لك  م . !لحمایتھ  ا؟

 .رجولتكموكبریاءكم، ونسیتم أنھا بموتھا قتلت فیكم شھامتكم، 
  

 ،اختف  ى ال  شابان بع  د الجریم  ة، فیم  ا طأط  أ الح  اج س  مور رأس  ھ 
 وتابع سیره، وبدأ جمھور المتف رجین       ،ط الدمع من عینیھ   وتساق

 .بالتفرق، وھم یتھامسون على الضحیة
 :قال أحدھم لآلخر

 جنس النساء ال ینفع مع ھ س وى الق وه حت ى            .یبدو أنھا عاھرة   -
 . إلى جھنم.ترتدع البقیة

 :فیما ھمس آخر
  اهللا. ال إل   ھ إال اهللا. ال   دین ل   م ی   أمر بالقت   ل ؛ح   رام واهللا ح   رام -

 .یساعد أمھا
 

 ألول م  رة ال ؛ ل  م ی  شعرھا م  ن قب  ل  بإھان  ةالح  اج س  مور ش  عر   
 ھ ل یت صل     .یستطیع إجارة أحد، أو حمایة أحد طلب منھ الحمایة        

لك ن م ا الفائ دة؟       لھ ا إل ى معرك ة تھت ز لھ ا الخلی ل؟           بأوالده فیحوّ 

ا، فھ   ل فال   ضحیة مات   ت، والمجرم   ان س   یدخالن ال   سجن قریًب     

 ا أوالده؟یضیف جریمة أخرى یرتكبھ
لماذا لم أدافع عنھا ف ي حین ھ؟ لم اذا ل م أش تبك         :كان یسأل نفسھ  

 .لكن كیف وأنا رجل عجوز، ال حول لھ وال قوة معھما؟



 ١٠٠

 .وا من أزره شّد. اقترب منھ بعض المارة.تابع سیره
 .الحمد هللا على سالمتك -
 .لقد قمت بواجبك وزیادة -

 . ولم یلتفت ألحد،ھز رأسھ
  كان محمرّ  .یر السن یبدو أنھ طالب مدرسة     اقترب منھ شاب صغ   

 .كان یبكي بصمتومن ھول المنظر، عوًبا الوجھ مر
 .عمي الحاج سمور، أقسم لك إنھا بریئة من كل اتھام -

  ھل أنت أخوھا؟:نظر إلیھ الحاج سمور وسألھ
 .ال -
  ولماذا تدافع عنھا؟،من أنت -
 .أنا الذي اتھموھا بھ -

 :لھوسأ، بحلق بھ الحاج سمور
 ما اسمك؟ -
 ...ـاسمي عصام محمد ال -
 أنت أبوك بیاع الخضار؟ -
 .نعم ھو نفسھ -
 وماذا حصل بالضبط؟ -
 ال ش   يء، مج   رد رس   ائل تبادلناھ   ا عب   ر ال   شبكة العنكبوتی   ة    -

 كن  ت . ل  م نلت  ق ب  أي مك  ان.للتع  ارف كط  الب مدرس  ة ف  ي الخلی  ل
 كن  ت أود الح  دیث م  عوأراھ  ا ف  ي ال  شارع عائ  دة م  ن المدرس  ة، 

 . ھذا كل ما في األمر.والدي لیخطبھا لي



 ١٠١

 وكیف عرفت أنھا قتلت لھذا السبب؟ -
أرس لت ل ي رس الة     .ھي التي قال ت ل ي قب ل وفاتھ ا رحمھ ا اهللا           -

 ومنعھ ا  ، إن أخاھ ا ق رأ رس ائلھا    : قال ت ل ي    .عن طریق صدیقتھا  
 .عد لھاا ُی وتشعر أن شیًئ، وإنھا خائفة،من الخروج من البیت

 ؟ني تراسلھا؟ لماذا اقتحام أسرار الناسولماذا یا اب -
 ل م نخ الف ش رع    . الح اج ل م نرتك ب جریم ة، ول م ن زنِ            یا عمي  -

 كی   ف س   یتزوج األبن   اء إذا منعن   اھم م   ن التع   ارف وتب   ادل  .اهللا
  فھل ھذا یستوجب إزھاق روح بریئة؟،اآلراء؟ وحتى لو أذنبت
 .ھز الحاج سمور رأسھ

 ھذا ما حصل، فماذا ترى؟ -
 لم اذا ل م   .أنني س بب جریم ة ل م أرتكبھ ا    ب   أشعر  ..لذنبأشعر با  -

 وا علیك؟ لماذا ضربوا بعرض الحائط حمایتك لھا؟یرّد
كن ا ف ي الماض ي      . ألن جیل األبناء لم یعد یحت رم ق وانین اآلب اء           -

 ؛إذا قال أحدھم أن ا أس تجیر بف الن، نق ف حت ى ی أتي ال ذي أج اره           
ل  ذي أج  اره أی  ة   أو أن ی  دفع ع  ن ا،فإم  ا أن یقط  ع اس  تجارتھ ل  ھ 

 .مشاكل عالقة
 : ثم قال للشاب،صمت

اس  تغفر اهللا  .اذھ ب ی  ا بن  ي إل  ى بیت  ك ف ال ن  ستطیع عم  ل ش  يء   -

 . وادع لھا بالرحمة،العظیم
 بینم  ا عل  ت ص  فارة س  یارة ،ت  ابع الح  اج س  مور س  یره إل  ى بیت  ھ 

 .اإلسعاف، وسیارات الشرطة التي مألت المكان



 ١٠٢

الحم ام وق د حل ق ذقن ھ        في الیوم التالي خ رج الح اج س مور م ن            

 : وسألتھ، فوجئت زوجتھ.وشواربھ
لماذا حلقت شواربك وذقنك؟ لم تفعلھ ا من ذ أربع ین س نة كأن ك                -

 .تنوي على شيء
 :ضحك وقال لھا -
ألنني أش عر   شاربي  لقد حلقت   . لیس لنا أفضل منك یا أم البنین       -

 م  ا ح  صل ب  األمس أش  عرني    !أنن  ي ل  م أع  د أع  یش ف  ي زمن  ي     
 نح  ن ال نختل  ف ع  نكن إال بمالب  سنا  ..سنا رج  اًال نح  ن ل  .ب  العجز

 .وأعضائنا التناسلیة
 :حاولت أن تھدئ أعصابھ، فقالت لھ

 .اا من الشاي لنشربھا مًعال تزعل، سأعمل لك كأًس -
 فعرف أنھ الحاج عط ا      ، نظر إلى رقم المتصل    .رن جرس الھاتف  

 :من لجنة اإلصالح، فقال لھا
 ولن أش ارك بأی ة لجن ة بع د          ،ن إنني تعبا  :ردي علیھ وقولي لھ    -

 .الیوم
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 ١٠٥

ب  سجات (انفج  رت العب  وة ف  ي الطری  ق المؤدی  ة إل  ى م  ستوطنة     

القریب  ة م  ن الق  دس عن  دما م  رت س  یارة جی  ب ع  سكریة  ) زئی  ف

 .إسرائیلیة، فأدت إلى مقتل أحد الجنود وجرح آخر
خلیة التي أعدت العبوة حتى بعد ساعات كان الجیش قد اعتقل ال

 .قبل اإلعالن عن االنفجار عبر اإلذاعة
استغرب الفدائیون المعتقلون وعددھم أربعة سرعة اعتقالھم 

دون أیة دالئل تشیر إلى تورطھم، وأكثر ما أثار دھشة كل منھم 

 . اعتقالھم جمیًعا في اللحظة نفسھا
سجن بعد شھور من المحاكمة، صدرت األحكام ضد أحدھم بال

المؤبد، فیما ُحكم الثاني بالسجن عشرین سنة، والثالث خمس 

عشرة سنة، أما الرابع فقد صدر علیھ حكم بالسجن مدة عشر 

كان . سنوات فجن جنونھ، ولم یصّدق أنھ سیتعرض للسجن

 :یصرخ في السجن
أنا لم . أنا لست مخرًبا.  لماذا سجنتموني؟ لقد نفذت األوامر-

 .أفعل شیًئا
دخل علیھ أحد المحققین الزنزانة التي .  كالمجانینكان یھذي 

ُأودع فیھا بعیًدا عن رفاقھ الذین عرفوا الحًقا أنھ وشى بھم، 

 :وقال لھ
 . ھذا جزاء عدم تنفیذك لألوامر-
ألم أحضر لكم أسماء   كیف؟ ألم أسافر حسب توجیھاتكم؟-

 الخلیة؟ لماذا لم تعتقلوھم منذ الیوم األول؟



 ١٠٦

طھم، لكنك قّدمت لنا موعد تنفیذ العملیة غیر  كنا ننتظر تور-

 .صحیح
 ما ذنبي؟ ھذا ما اتفقنا علیھ، لكن المسؤول عن زرع العبوة -

 لماذا تحاكموني؟. ر الموعد على عاتقھغّی
 . على كل حال ھناك مخرج لك إن أحببت-
  ما ھو؟-
 . أن تھاجر إلى أمریكا-
  إلى أمریكا؟ كیف؟-
 ...أشیرة، ونوصلك المطار سنصدر لك وثیقة سفر، وت-

 :صمت المحقق قلیًال، ثم قال لھ
 .  لكن بشرط-
  ما ھو؟-
 .لماذا تعود فقد یقتلونك. ھجرة نھائیة.  أال تعود إلى ھنا أبًدا-

 :فكر في االقتراح، ثم قال للمحقق
 ... موافق بشرط-
  ال تشترط علینا، لكن ما طلباتك؟-
 . أن أزور أھلي قبل السفر-
 .ة لمدة ساع-
 . موافق-

 

وصلت سیارة إسرائیلیة مدنیة للمخابرات اإلسرائیلیة إلى 

منطقة شعفاط تحمل غریًبا وثالثة أفراد من الموساد بلباس 



 ١٠٧

كان الوقت لیًال، حوالي الثامنة . مدني، وسالحھم تحت معاطفھم

 . مساء
 جرس الباب رنَّ. نزل من السیارة غریب، وتوجھ إلى بیت أھلھ

 :فوجئت بھ. فتحت أمھ الباب. يفي الطابق الثان
 ابني، متى أفرجوا عنك؟ !  غریب؟-

اجتمع . قّبل یدیھا، ثم دخل معھا البیت. وھجمت علیھ تعانقھ

سمع األب الضجة، فخفض . حولھ إخوتھ وأخواتھ یعانقونھ

 :صوت التلفاز وسأل
  ما ھنالك؟-

 :فقالت لھ ابنتھ الصغرى
 . غریب ھنا-
 .شر سنوات غریب؟ كیف؟ لقد حكموه ع-

ا لوجھ مع غریب الذي جاء لیسلم ھب من مكانھ، فالتقى وجًھ

 .علیھ
  ابني حبیبي؟ متى خرجت؟-

 .جلس غریب، والجمیع حولھ، وقال ألبیھ
 الھجرة وعدم العودة مقابل عدم تنفیذ مدة  لقد عرضوا عليَّ-

 .الحكم فوافقت
 . لم أفھم-
 . سیرحلونني إلى أمریكا على أال أعود-
 !السرعة؟ بھذه -



 ١٠٨

 .إنھا عشر سنوات.  بھذه الطریقة لن أقضي مدة الحكم-
  وھل عرضوا على زمالئك الشيء نفسھ؟-

 :صمت غریب، ثم قال
 . ال أعرف-

 :فقال لھ أبوه
  وكیف حضرت إلى ھنا؟-
 . لقد أحضروني ألسلم علیكم وأودعكم-
  من الذي أحضرك؟-
 . الشرطة-
  الشرطة أحضروك بأنفسھم؟-

 .یھتغیر وجھ أب
 :فقالت أمھ

  وھل ستتركنا إلى األبد؟-
 :قبل أن یجیبھا قال لھ أبوه

  غریب؟ ھل أنت جاسوس لھم؟-
 :قال.  وجھھاحمرَّ

 ما ھذا االتھام یا والدي؟. س؟ ال ال.. سو..  جا-
 :فقالت أمھ

 .إنھ أشرف الناس.  ابني جاسوس؟ بعید الشر-
 :ھب أبوه واقًفا، وقال لھ

 جن؟ ھل خنت إخوتك في الس-



 ١٠٩

 . ال لم أخن أحًدا-
 فلماذا إًذا سیرحلونك إلى أمریكا، وأحضروك لتسلم علینا كأنك -

 .في نزھھ
 ...لقد أحضروني حتى ال أھرب.  ال ال-
 تھرب؟ إنھم لم یسمحوا لألھالي بزیارة أبنائھم إال خلف -

 لماذا أحضروك بأنفسھم؟. القضبان
ارة أن تكون خس. أنت ستھاجر إلى أمریكا لقاء خیانتك. غریب

لكن الحمد هللا أنك جئت اآلن قبل أن ترحل لكي أبصق في  .ابني

 .وجھك للمرة األخیرة
 .، قبحك اهللا.ھیا اخرج، وال ترني وجھك... تفوه علیك

 

 غریب، وخرج من البیت مسرًعا دون أن یسلم على أحد، ھبَّ
 .وقبل أن یصل السیارة مسح البصاق عن وجھھ

 :سألھ أحدھمبعد أن فتح باب السیارة 
 !یبدو أنھم طردوك؟!  أراك عدت بسرعة-

 .لم یرد
 :فقال لھ الثاني

 ال تقلق سیزعل منك أبوك لفترة، ثم سیتقبل الموضوع فأنت -
 .ابنھ

 :أما الثالث فقال لھ
 غًدا ستكون في أمریكا مع الشقراوات والحسناوات، وھناك -

 .ا بكبعد سنوات ستكون ملیونیًرا یتمنى كل إخوتك أن یلحقو



 ١١٠

 رأسھ مبتسًما یحاول أن یخفي دمعتھ، فقد كانت كلمات أمھ ھزَّ
 .األخیرة تدور في رأسھ

 ! غریب جاسوس؟-
كنت سأرفع رأسي أمام الناس، فإذا بك تكسر ظھري وتحنیھ 

 .عاًرا إلى األبد
وضع یده یتحسس مؤخرة رأسھ الذي یؤلمھ بعد أن ضربھ 

 .أخوه بحذائھ عندما استدار خارًجا
 .ارد البال یتمتم كالًما غیر مفھومبدأ ش

 :سألھ أحد رجال المخابرات
  ماذا تتمتم؟-
 أفكر باللحظة التي سأصل بھا الوالیات المتحدة، ألبدأ حیاة -

 .جدیدة في وطن جدید
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 ١١٣

 س ریة  رس الة  ی ده  بخ ط  ین سخ  وھو الخمیس  لیلة ناصر أمضى
 ت شرح  ال سبع،  بئ ر  س جن  جخ ار  إل ى  الجمع ة  ص باح  إلرس الھا 

 المتردی ة،  االعتقالی ة  وأوض اعھ  ال سجن،  ظ روف  للم سؤولین 
 سجون إلى المنقولین األسرى على المتكررة اإلدارة واعتداءات

 اإلدارة إلجب ار  الطع ام  ع ن  اإلض راب  األس رى  واعت زام  ،أخ رى 
 االعتق الي  البی ان  الرس الة  ت ضمنت  وق د  بمطالبھم، التسلیم على

 لجنة وأسماء الصفر، وساعة األسرى، لجنة عن الصادر األول
 .اإلضراب قیادة

 مت أن  بشكل ینسخھا أن علیھ كان لذا ،اجد مھمة الرسالة كانت 
 .تھریبھا یستطیع حتى صغیر وبخط

 

 معق دة  لعملی ة  تخ ضع  فھ ي  ؛س ھلة  تكن لم الرسائل تبادل مھمة
 احرًص   األس رى  فیھ ا  ب ذل ، یوالتھریب والنقل واللف النسخ من
 تك شف  ألنھ ا  ،ال سجن  إدارة أی دي  ف ي  تق ع  ال حت ى  ازائ دً  ای  أمن

 .للخطر ضھموتعّر خططھم
 ی ستخدم  ب ل  ع ادي  ورق عل ى  ی تم  ال ال سریة  الرس الة  ن سخ 

 غی ر  ال سجایر  لل ف  ی ستخدم  ال ذي  ال سجایر  ورق األس رى 
 م ن  ك ان  األیام تلك في صغیر، شفاف ورق عادة وھو ،الجاھزة

 ال سجن  داخ ل  إل ى  ب ھ تھری یج ري  ك ان  حی ث  )أوتم ان (ن وع 
 عل ى ف إن   ،اوواض حً  اص غیرً  الخ ط  یك ون  وكي . نفسھاالطریقةب

 الورقة، أسفل الزجاج مثل ناعمة بالستیك قطعة یضع أن ناصر



 ١١٤

 ال سجناء  بع د  اإلدارة تق وم  أن بع د  م ساءً  یب دأ  فع ادة  الن سخ  أم ا 
 حركة أن بذلك المكلفون األسرى یتأكد كي وذلك األخیرة، للمرة

 .الراحة ببعض النسخ باإلمكان وأصبح ،نتتد قد السجان
 فال ؛امریًح لیس بالستیك قطعة على لیًال والنسخ خافت، لضوءا

 النسخ خالل .كراسي وال األیام تلك في السجن في طاوالت یوجد
 یراقبون ؛استنفار حالة في باألمن المكلفین األسرى بعض یكون
 السجن دارةإ أن شعروا إذا الخطر حالة ویعلنون السجان، حركة

 الورق ة  إت الف  یج ب  حینھ ا  المف اجئ،  للتفت یش  ال سجن  ستقتحم
 .فیھا بما ببلعھا

 من خرجتا قد عینیھ أن ناصر شعر .النسخ من كاملتان ساعتان
 ق رأ  .خاف ت  ض وء  وعلى صغیر بخط النسخ من تعب فقد ،رأسھ

 ع شرة  األوراق عدد كان .سلیمة أنھا تأكد لیأخرى مرة الرسالة
 ل ف  ؛الطویل ة  بخبرت ھ . تھربیھ ا  لی سھل  ھ ا لّف اآلن علیھ .أوراق

 كبی رة  كب سولة  لكنھ ا  ال دواء،  كب سولة  مث ل  جی د  بشكل األوراق
 بقطع ة  لفھ ا  ذل ك  بع د  !لیھربھا یبلعھا نَم بعون اهللا كان .الحجم

 عن د  بھ ا  معب أً  ال سكر  یك ون  التي البالستیك أكیاس من بالستیك
 بحركة یعمل ،تعلةالمش السیجارة ناربو، السجن محل من شرائھ

 یتماس ك  حت ى  األط راف  جمی ع  م ن  الرس الة  ل صق  عل ى  فنی ة 
 إل ى  امنفًذ للماء یكون ال ،واحدة قطعة لیشكل ویتحد ،البالستیك

 القی ام  ش خص  ك ل  یجی د  وال س ھلة،  لی ست  مھم ة  ھ ذه  .داخلھ ا 
 بذلك؟



 ١١٥

 ی تم  الخط ر  حال ة  ف ي . جاھزة اآلن الرسالة .شيء كل من انتھى
 خفی ف  یك ون  أن بحملھ ا  المكل ف  ألس یر ا وعل ى ، ب سرعة  بلعھا

 خب رة  لھ م  ال سجانین  ألن ؛م اء  ب دون  البل ع  ف ي  اس ریعً  الحرك ة 
 األسیر على عاٌر إنھ. الرسائل على القبض إلقاء عملیة في اأیًض

 وس یكون  ب الخزي،  سی شعر ؛ جیب ھ  ف ي  رس الة  عل ى  قب ضوا  إن
 تھم ة  م ن  تبرئت ھ  ص درت  وإن حت ى  وإدان ات  تعلیق ات  مث ار 

 اج اھزً و اس تنفار،  حال ة  في الرسالة حامل یكون ذلكل تسلیمھا،
 .السجان مع التعارك فیھا بما االحتماالت لكل

 

 ك ل  م رة  وھ ي  للزی ارة،  األس رى  ی ستعد  ،اص باحً  الجمع ة  ی وم 
 عل ى  األس یر  ی سلم  إن م ا  فق ط،  س اعة  ن صف  م دتھا  أسبوعین،

 إلى الملبس حبات بعض ویقدم دربھ، رفاق زوار وبعض زواره
 .انتھ ى  ق د  الزی ارة  وقت یكون حتى اأیًض والكبار الاألطف بعض

 ول یس  ال سریعة  األخب ار  بع ض  بتبادل یسمح یكاد ضیق، الوقت
 حلق وا  ؛أنف سھم  ھی أوا  ق د  األس رى  یك ون  الی وم  ھ ذا  ف ي  .كلھ ا 

 زی ارة  موع د  ینتظ رون  وب دؤوا  ا،ص باحً  اس تحموا و ذق ونھم، 
 .حقیقي عرس في كأنھم األول الفوج

 وألنھ ا  ،أوًال قلیل ة  ألنھ ا  األولوی ات،  قم ة  ف ي  لألس یر  الزی ارة 
 وكان ت  ،الخ ارجي  الع الم  م ع  الوحی دة  ش بھ  االت صال  وس یلة 

 ال سجن  إدارة م ن  مع دّ  نم وذج أ وح سب  ،اج د  ش حیحة  الرس ائل 
. األس یر  ت صل  فل ن  وإال ،ع ادة  عائلی ة  فق ط،  واح دة  ص فحة  على



 ١١٦

 أھلھ م  وج ود  ب سبب  ی زورھم  أح د  ال ال ذین  األس رى  ك ان  ل ذلك 
 ،الع الم  ع ن  معزول ون  أنھ م  ی شعرون  ال سجن  خ ارج  بھموأق ار 
 األس رى  ع ن  ام ضاعفً  اض عفً  ن ضالھم  ثم ن  ی دفعون  وأنھ م 

 .اآلخرین
 

 یك ون  ادائًم  . األول الف وج  ف ي  س یكون  .ناص ر  اس م  عل ى  ين ودِ 
ھا، نفسالحافالت  في امًع یصلون أنھم رغم األول الفوج في أھلھ

 التيلحافالت ا فموق إلى امبكًر الحضور على یحرصون لكنھمو
 الھ الل  بإش راف  تك ون  وع ادة  ،ال سبع  بئ ر  س جن  إل ى  ھمس تقلّ 

 أن وم ا  ،األم امي  المقع د  فیحتل ون  ،األحم ر  الصلیب أو األحمر،
 لت سجیل  الن ازلین ول أ یكون ون  ال سجن  بواب ة  إل ى  الحاف ة  صلت  

 .كزوار أسمائھم
 .سنوات الثالث ابن عمار وابنھ وزوجتھ أمھ ستزوره المرة ھذه

 أص دقاء  ألن ش ھرین  من ذ  یرھ ا  ل م  فھ و  زوجت ھ  لرؤی ة  فرص ة 
 األسیر بزیارة یسمح فال زیارتھ، یتبادلون كانوا آخرین وأقارب

  .طفق أشخاص ثالثة قبل من إال
 م ن  المقابل ة  الجھ ة  م ن  لك ن و ،اأس یرً  ع شرین  حوالي فوج كل

 ،ص اخبة  الزی ارة  قاع ة  تك ون  ل ذلك  ،اشخ صً  س تین  إلى خمسین
 .اآلخرون لیسمعھ صوتھ یرفع لكلوا ،عالیة واألصوات

 

 تكلیفھ تم أن بعد نسخھا التي السریة الرسالة یحمل ناصر خرج
 ین زل  ال ذي  الق سم  م ن  األس رى  وبع ض  لخ ارج، إل ى ا  بتھریبھ ا 



 ١١٧

 م ن  آخ رین  بأس رى  الزی ارة  ت سبق  التي الغرفة في والتقى فیھ،
 ؛لاللتق اء  الوحی دة  فرص تھم  إنھ ا . امًع   فتع انقوا  األخرى األقسام

 وال األق سام  ب ین  بالتنق ل  لألس رى  ت سمح  ال ال سجن  إدارةف  
 فت رة  وتحوی ل  ،األسرى إذالل في المعروف أسلوبھا. بالزیارات

 .منظم انتقام فترة إلى أسرھم
 دخول ھ  قب ل  بتفتی شھ  یق وم و ،اواح دً  اواح دً  ین ادي  ال سجان  ب دأ 

 ف ي   اح ذرً  یكون أن علیھ ؛الصعب االمتحان ھنا. الزیارة  غرفة
 تح ت  فم ھ  ف ي  وض عھا  یری د  ك ان  .ال سجان  م ن  لرسالةا تھریب

 یفع ل  كم ا  فم ھ  ف تح  ال سجان  من ھ  یطل ب  أن خ اف  لكنھو ،لسانھ
 اآلن المھ م  ألن بلعھ ا،  یری د  ال ھ و ، وبلعھ ا  إل ى  فیضطر ،اأحیاًن

 لب سھ  ال ذي  الضیقسروالھ الداخلّي  في وضعھا لذلك توصیلھا،
 ی دعو  نك ا . مباش رة  القضیب تحت وضعھا حاول وقد ،اخصیًص

 س یكون إن ھ   مع ھ  ال ذین  لألسرى قال. بسالم الساعة تمر أن اهللا
 افأحیاًن م،ھانتباھ یرید نھإو ،األخیر ولیس األول لیس ،وسطھم

 .الحالة تلك في وعراك مشادات تحصل
 

 عل ى  ش يء  كل أنإلى  بعید من بیده لھم أشار .األول األسیر مرَّ
 بھ ا  ف إذا  ،نظ ر  .جیوب ھ  ال سجان  فتش دوره جاء عندما .یرام ما

 ی شعر  أن أجم ل  م ا  .زوارهإل ى   الیق دمھ  المل بس  حب ات  بع ض 
 عم ره  س نوات  مق دّ  أن ھ  یكف ي  ال .ل زواره  اش یئً  میق دّ  أن ھ  األسیر
 ال شعور  إن ھ  ؛المل بس  حبات لھم یقدم أن یرید بل وأھلھ، لشعبھ

، الحقیقی ة  س عادتھ  والت ضحیة  العط اء  لك أن  ،بالعط اء  لدیھ الدائم



 ١١٨

 والملبس ،األھل من شيء أي باستقبال لھ یسمح فال األسیر أما
 م ن  ل زواره  لتقدیم ھ  ب شرائھ  لھ یسمح الذي الوحید الشيء كان
 بإص بع  ی سمح  یك اد  وال ذي  ،بی نھم  الفاص ل  الحدی دي  الشبك بین
 ؛األحب ة  یتعانق ھكذا .الزوار أیدي مع لتتشابك منھ للدخول الید

 ال شبك  یحج ب  ش فاه  عل ى  الق بالت  وتب ادل  ،األص ابع  بت شابك 
 محبوبت ھ  ش فتي  م ع  األس یر  ش فتا  فتمت زج  ،ن صفھا  الحدی دي 

 الذي الخاص الحدیدي طعمھا القبلة لتلك فیكون ،بینھما والحدید
  .األسرى سوى یعرفھ ال

 الفتح ة  م ن  إلدخالھ ا  ش فاھھن  ت صغیر  ف ي  یجھ دن  بع ضھن 
 القضبان، خلف العمر حبیب مع لتلتقي الحدید شبك في الصغیرة

 وم ن  والرقیق ة،  الرفیع ة  ال شفاه  تل ك  یعھنلجم   أی ن  م ن  لك ن و
 ف الكثیرات  الن اس؟  م ن  الح شد  ھ ذا  أم ام  ذل ك  عل ى  تق دم  م نھن 

 ف ي  أنھ ن  م ع  عاش قات،  نھ ن إ یق ال  أن یخجلن ؛ذلك من یخجلن
 أن ل و  تتمن ى  م نھن  واح دة  ك ل  .ذل ك  یتمن ین  أنف سھن  ق رارات 

 من یجري ما یرى أحد فال ،الفترة تلك في عینیھ یغمض الجمیع
 األسرى قبالت إنھا. الحدیدي الشبك جانبي بین ما القبالت تبادل

 إل ى  دع وة  إنھ ا  ..البیع ة  وتجدی د  األش واق  تب ادل  إنھ ا  ..ألحبتھم
 .للتواصل ضروري جسمانيو روحي غذاء إنھا ..الصمود

 

 ع ن  رجلیھ یبعد أن منھ طلب .جیوبھ تفتیش في السجان استمر
 مك ان ت صل   ی ده  ك ادت  .الفخ ذین  أعل ى  یتفق د  ی ده  م د  .بع ضھما 

 ك ل  أن ل و  .الق ضیب  لم س  تحاشى یبدو ما على لكنھو ،الرسالة



 ١١٩

 فھ ي  ق ضیبھ  بتح سس  السجان سیقوم الزیارة إلى ذاھب سجین
 . كذلك األوامر كانت لو حتى اأحیاًن یتحاشاھا الذي للسجان ةكارث

 تنھیدة تنھد .یدخل أن بیده السجان ھیلإ أشار .ناصر دور انتھى
 منھم كل أخذ قد سبقوه الذین السجناء كان .الغرفة دخل .طویلة
 م ن  أحد یكن لم لذلك ،بعد دخل قد الزوار من أحد یكن لم .مكانھ

 بحركة بنطلونھ في یده فأدخل ،وراءھم موقعھ أخذ قد السجانین
 ؛للتفكی ر  وق ت  ال .فم ھ  ف ي  ووض عھا  ،الرس الة  أخ رج و ،سریعة
 ودخ ل  ،ابالب   ف تح  فج أة و السجناء، عدد اكتمل .خطیرة المھمة
 وك ل  ش خص  ك ل  ك ان  .الحدی دي  لبابل اآلخر االتجاه من الزوار

 ع ن  یبح ث  وك ل  ،الح ساب  ی وم  كأن ھ  أس یرھا،  ع ن  تبحث عائلة
 وتب ادل  والتحی ات  وال سالمات  تت شابك،  األص ابع  ب دأت  .أھل ھ 

 وابن ھ  أم ھ  م ع  س عاد  زوجت ھ  كان ت  .والف رح  ال شوق  كلم ات 
 :جتھزو لھ وقالت الملبس، حبات لھ مقّد. الصغیر

 .رسالة لك معي -
 .بحذر اآلن االنتباه یجب .لك واحدة أحمل وأنا ..إلھي یا -

 :لھا قال .حركاتھما یراقب السجان فرأى ،خلفھا نظر
 .المناسبة الفرصة نرى حتى اآلن الموضوع اتركي حسنا -
 أم ھ  إل ى  واس تدار  وال ده،  وأخبار واألقارب األھل عن یسأل بدأ 

 :ابنھ سألھ. یداعبھ بنھا إلى ثم شوقھ، لھا یبث
 بابا؟ یا ستعود متى  -
 .معك سأكون اجد اقریًب ..اقریًب  -



 ١٢٠

 :سألھا .آخر مكان إلى خلفھا من السجان تحرك فجأة
 سجان؟ خلفي یوجد ھل  -

 :أجابت
 .أحد یوجد ال -

 :لھا فقال
 .نقطة أسفل من الشبك من ادفعیھا بسرعة؟ الرسالة ھاتي -

 كل ھ  واألسفل ،اتقریًب بمتر األرض توىمس فوق یبدأ الشبك كان
 الرخ ام  من بالط الحائط وبین بینھ یفصل وكانت ،مسلح اسمنت

 .جانب كل من قدم بمسافة الجھتین من
 ال وحتى ،فمھفي  ووضعھا ،بیدهأخذھا  .بسرعة الرسالة أدخلت
 أح ضرتھا  الت ي  الرس الة  بل ع  فقد ،الرسالتین في خطأ أي یحدث

 عن دما  األخی رة  اللحظ ات  حت ى  انتظ ر  ق د ف ،رس التھ  أم ا ، زوجتھ
 واألھالي األسرى جمیع وقفو الزیارة، انتھاء السجانون أعلن

. الحدید قضبان بین من المتحدة بأصابعھم أقاربھم على یسلمون
 قطع ة  آخ ر  مویق دّ  ،وابن ھ  أمھ على میسّل األسفل من أصابعھ مد

 ص غیرة  قبل ة  یطب ع  األعل ى  م ن  فم ھ  ك ان  بینم ا  ،لدی ھ  مل بس 
 .ال شفاه  ب ین  م ن  الرسالة لھا ویمرر ،السجن بقضبان ممزوجة

 الح ب  یمت زج  أن أجم ل  م ا . األرق والق بالت  األھ م  الرس الة  إنھا
 أعمارھم وقضوا تشرفوا الذین إال یعرفھ ال شعور إنھ !بالنضال

 .شعبھم حریة ثمن یدفعون القضبان خلف
 :سألھا



 ١٢١

 القبلة؟ وصلت ھل -
 :بارتیاح قالت

 .الذیًذ طعمھا وكان وصلت، -
 .الیوم إیصالھا علیكأن  تنسي ال -

 األھ الي  عل ى  موس لّ  أخ رى،  م رة  الجمی ع  وعل ى  علیھ ا  مس لّ 
 األس رى  ل ى إ التع رف  األھ الي  فع ادة  ،من ھ  الق ریبین  اآلخ رین 
  .اآلخرین

 كان ت  .جدی د  م ن  للتفت یش  لیخ ضع  الداخلی ة  الغرف ة  إل ى  ع اد 
 فت شوه  .فم ھ  تحبف   ط البوه  الم رة،  ھ ذه  السجانین أن لھ مفاجئة

 أق سامھم  إل ى  األول الف وج  أع ادوا  ث م  ،رجلیھ بین دققواو بدقة،
 .ینتظر كان الذي الثاني الفوج لوالیدِخ

 وھ و  اإلض راب  لجن ة  م سؤول  عل ى  م رَّ  .القسم إلى ناصر وصل
 :لھ وھمس ،علیھ مسّل .غرفتھ إلى الطریق في
 .جدیدة رسالة ومعي الرسالة، وصلت -

 :سألھ
 ھي؟ أین -
 لتن زل  غ د  لی وم  أنتظ ر  ل ن  .اآلن إخراجھ ا  س أحاول و لعتھ ا، ب -

 .بالبراز
 س ریعة  بحرك ة  الباب السجان لھ فتح أن وبعد ،الغرفة إلى ذھب

 وكان ت  ،بجوف ھ   م ا  ف أخرج  حلق ھ،  ف ي  إص بعھ  وض ع ، تعلمھ ا 
 .المطلوبة ھي الرسالة



 ١٢٢

 األسرى من المردوان عامل على ونادى ،یدیھ غسل ثم ،غسلھا
 الرس ائل  وینق ل  ،لل شاي  ال ساخن  الم اء  تق دیم  عل ى  یعم ل  ال ذي 

 عام ل  اقت رب . ال سجان  ع ن  بخفی ة  األس رى  ب ین  والتوجیھ ات 
 عام ل  یعرفھ ا  بنظ رة  ناص ر  ل ھ  فق ال  ،إلی ھ  نظ ر  .الم ردوان 
 .المردوان

 ساخن؟ الماء ھل -
 ف رآه  ،عن ھ  البعی د  ال سجان  إلى نظر. قصده المردوان عامل فھم

 :لھ فقال اآلخر، لالتجاه ینظر
 .بسرعة اتھاھ -

 :لناصر وقال ،الشاي كأس مع حملھا .الرسالة ناصر لھ فمّد
 .الساخن بالماء لك سأعود -

 .الم سؤول  غرف ة  عل ى  م رّ  ال ساخن  الماء مكان إلى الطریق في
 :سألھم

 .افوًر یده وحرك ا؟ساخًن ماء تریدون ھل  -
 الم سؤول  إل ى  وقدمھا ،منھ الرسالة واستلم ،األسرى أحد وقف
 .على سریره اجالًس نكا الذي
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 ١٢٥

 إل ى  اض طر  ولكن ھ  دائًم ا،  األول ترتیبھ مجتھًدا، تلمیًذا فؤاد كان
 العم ل  س وق  إل ى  للتح ول  ع شرة  الثانی ة  في وھو المدرسة ترك
 ریعان في وھو فجأة توفي الذي والده على دموعھ تجف أن قبل

 س ّدت  أن بع د  الع یش،  لقم ة  ت وفیر  عل ى  أم ھ  لی ساعد  ش بابھ، 
 أھلھ ا  ون صحھا  مالی ا،  األق ارب  عنھا الطرق، وتخلى كل أمامھا

 أن أص ّرت  لكنھ ا  آخ ر،  رج ل  م ن  وال زواج  ابنھ ا  ع ن  ب التخلي 
 .الحیاة مصاعب كل ابنھا مع تواجھ
 الظھر، على وتوضع الكتفین على ُتربط كانت سّلة، أمھ َحملتھ

 بالباعة المكتظة القدس في القدیمة البلدة شوارع في فیھا یدور
 حاجیاتھم یحملون من على خدمتھ فیعرض والناس، والمحالت

 حافالتمحطة ال إلى أو القدیمة، البلدة داخل بیوتھم إلى لنقلھا
 وأسواقھا القدیمة البلدة فشوارع العمود، باب في والسیارات

  .فقط للمشاة
 . السیدات خصوًصا السن، كبار من زبائنھ معظم كان

 

 شيء بأي یرضى خجوًال، كان السلة لحملھ األولى األیام يف
 أین یعرف عملھ في خبیًرا أصبح فترة، بعد ولكنھ إلیھ، یقدم
 قرش بین تتراوح كانت التي أسعاره یفرض وكیف زبائنھ، یجد

 .قروش ثالثة إلى واحد،
 كانت الذین الكبار زمالئھ من أكثر لھ یرتحن السیدات كانت

 .كثیًرا تزعجھن اءالنس إلى نظراتھم
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 فیھ، حظھ یجرب لم شارًعا یترك ولم ودخلھ، إال زقاًقا یترك لم
 باب إلى البازار، سوق إلى علون، سویقھ إلى الخلیل باب فمن

 العطارین، وسوق ،الخواجات وسوق ،اللحامین فسوق ،السلسلة
 .اآلالم وطریق ،الزیت خان وباب ،الواد وشارع

 :عالًیا ھصوت رافًعا یوم كل یسیر كان
 .السلة عاوز اللي السلة، -

 أن حتى یعرفونھ، أصبحوا القدیمة البلدة محالت أصحاب كل
 على العامود باب إلى زبائنھم أغراض لینقل ینتظره كان بعضھم
 والده إلى نسبة) علي أبو( یلقبونھ بـ كانوا المحل، حساب

 .الذي كان تذّكره كفیًال بأن یسیل دموعھ) علي( المتوفى
 المكان إلى إیصالھا یحاول ن،الزبائ أحد حاجات یحمل عندما كان

 في ماھًرا وكان جدید، من السوق إلى لیعود بسرعة، المحدد
 بسرعة، السیر وصعوبة بالمارة الشوارع ازدحام فرغم ذلك،

 صوتھ بأعلى یصیح كان .الجمیع تجاوز في یجتھد كان فقد
 :لھ الطریق إفساح المارة من طالًبا باستمرار

 .للسلة طریق احذر ظھرك،) إوعى (-
 ...رجلك إوعى ..رأسك إوعى  -
 .علي أبو سلة ماشي یا بالك  دیر-

 باألكیاس محملة سلتھ الخلف فیجدون إلى الناس ینظر وعندما
 وخفة لذكائھ ویعجبون علیھ، فیشفقون وِسّنھ، تتالءم ال التي

 مبكرال السن ھذا في یعمل أھلھ یتركھ كیف ویتساءلون حركتھ،
 !المدرسة؟ وقت وفي



 ١٢٧

 إلى أغراضھا مسّنة على حمل سیدة مع اّتفق المرات إحدى في
 وصل وعندما العمود، باب قرب الجوز واديحافالت  موقف
 الخیار بعض شراء ترید ألنھا المرأة أوقفتھ العمود باب مدخل

 عند للمارة بضاعتھا تعرض كانت التي الفالحات إحدى من
 ثم السلة، في ووضعتھ الخیار كیس المرأة حملت. المدخل

 فتحت أن وما ثمنھ، الفالحة إلى لتدفع محفظتھا أخرجت
 خطف بعید، من یراقبھا كان لص علیھا ھجم حتى المحفظة
 أن وقبل القدیمة، البلدة باتجاه ھارًبا وفّر بسرعة المحفظة

 من اختفى قد كان علیھ، القبض إلقاء من المارة من أحد یتمكن
 ...حرامي حرامي: تصرخ المرأة أتوبد المكان،

 بالحرامي ولحق سریعة، بحركة ظھره عن السلة فؤاد ألقى
 لولو الشیخ جامع مدخل وعند طریقھ، یعرف كأنھ مسرًعا
 السعدیة حارة باتجاه الدرج وصعد الیسار، إلى مسرًعا انحرف
 عودتھ تنتظر. حظھا تبكي المرأة فیما ماھر، عّداء بسرعة

 قرب ووقفت الشارع، جانب إلى الثقیلة سلةال جّرت .سالًما
 .الفرج تنتظر الخیار بائعة
 اللص مع النقود سیتقاسم أم السلة؟ صاحب سیعود ھل ترى

 سكوتھ سیشتري أو بالتأكید، اللص سیضربھ .أصّدق الكبیر؟ ال
 .القروش ببعض

 .المحفظة حامًال فؤاد عاد سرحانھا، في ھي وبینما 
 .فظتكمح ھذه خالة، یا  تفضلي-
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 .ورأت سمعت ما المرأة تصدق لم
 یضربك؟ ألم المجرم؟ اللص من المحفظة إعادة استطعت  كیف-
 :متباھًیا لھا قال 
 .علي أبو أنا تخافي،  ال-

 .الطوارئ حاالت في یحملھ موًسا جیبھ من لھا وأخرج
 اسمك؟ ما .األمور ھذه على صغیر أنت .إلھي  یا-
 .ليع أبوـ وینادوني ب فؤاد،  اسمي-

 على حمل ساعدتھ الخیار ثمن دفعت أن وبعد المرأة، ضحكت
 وادي باصات موقف باتجاه خلفھا وسار شكرتھ، أن بعد السلة،
 .المحفظة استعادة في لھا لمساعدتھ مالیة بمكافأة حالًما الجوز
 إلى األكیاس إنزال في ساعدھا أن وبعد الموقف، فؤاد وصل

 تفتح أن قبل. المكافأةو األجرة لقبض متلھًفا كان الباص،
 :سألتھ المحفظة

 المدرسة؟ إلى تذھب ال لماذا فؤاد،  یا-
 عامین، منذ أبي توفي فقد العیش، لقمة في أمي أساعد  لكي-

 .شیًئا لنا یترك ولم
 :أخرى مرة سألتھ ثم علیھ، بحزن المرأة أحست

 المدرسة؟ تحب  ھل-
 األكیاس بعض تحمل أخرى امرأة بعید من لمح یجیبھا، أن قبل

ترید  إنھا بد ال :نفسھ في قال الساھرة، باب باتجاه وتسیر

 .األكیاس ثقل من ببطء تسیر ألنھا )سلة(
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 :األولى للمرأة قال
 الحساب؟ تدفعي أن ِكل ھل جدید، طلب  عندي-
 المدرسة؟ تحب ھل فؤاد، یا تجبني  لم-

 :منھ تضیع أن یخشى البعیدة المرأة على وعینھ لھا قال
 .الصف في األول دائًما كنت ، طبًعا-

 .بجوابھ المرأة فوجئت
 .فؤاد یا حرام ھذا المدرسة؟ وتترك ! األول؟-

 من إلیھا فأشار یده، من البعیدة المرأة تضیع أن فؤاد خاف
 :سره في قال .تنتظره وتوقفت یده، لحركة انتبھت .بعید
 .المكافأة دفع من لتھرب أسئلتھا من تكثر المرأة ھذه  لعل-

 یبخلن یفكرن، كیف وأعرف جیًدا، أعرفھن السیدات الءھؤ
 وأدوات العطور، على فلوسھن كل ویصرفن الدفع، في علینا

 :بسرعة علیھا رد. التجمیل
 .رزقي تقطعي ال أرجوِك .بانتظاري زبونة عندي .ست یا  شكًرا-

 ...ائلةع صاحب أنا
 جدیو ال ورقیة، نقود فیھا ما كل كان .یدھا من النقود أخرجت

 .قروش
 تضیع أن وترید فكة، معھا یوجد ال لي تقول أن إًذا ترید ھا  ھا-

 یا طولك اللھم قرش ھنا وتعریفة ھناك، عن البحث في الوقت
 .روح
 :لھ قالت
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 !العمر؟ بمكافأة رأیك  ما-
 تقصدین؟  ماذا-
 .المدرسة إلى أعیدك  أن-

 من ولكن المدرسة، إلى العودة تمنى طالما .مستھزًئا ضحك
 لھ سیشتري سیطعمھ؟ من من أمھ؟ وعلى علیھ یصرف

 عائدین األوالد شاھد كلما وبكى تحسر لطالما .والكتب المالبس
 یشاھدونھ الذین أصدقاءه خصوًصا بیوتھم، إلى الظھر بعد

 إلى ویھرب منھم، فیخجل الشوارع، في فیھا یدور السلة حامًال
 .اآلخر الشارع

 :حزین بصوت لھا قال
 !أرجوك علي تتأخري ال خالة؟ یا ناسیطعم ومن  -
 المدرسة؟ بعد عمًال لك وجدت لو رأیك  وما-

 :وسألھا باھتمام، إلیھا نظر
 ستدفعین؟ وكم سأعمل،  أین-
. الالجئة الفتاة دار مدرسة مدیرة فأنا عندي، وظیفة لك  سأجد-

 الدوام فترة بعد التنظیفات عن المسؤولة العاملة ستساعد
 .دینار نصف عمل یوم كل وسأعطیك المدرسي،

 !دینار؟  نصف-
 رأسھ وأسندت إلیھا ھي جذبتھ فیما ،یقّبلھا یدیھا على فؤاد ھجم
 سنھ، فیما في كان عندما ابنھا صورة فیھ تستعید صدرھا، على
 ألنھ مًعا؛ الفرح الحزن ودموع الفرح دموع یذرف فؤاد كان
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 فھعط من حرم الذي والده على والحزن المدرسة، إلى سیعود
 .األبد إلى وحنانھ

 دموعھ، ومسحت وجھھ، في نظرت صادقة، عواطف لحظة بعد
 :لھ قالت ثم
 سأجري .عندي وأمك أنت الحضور صباًحا غًدا أریدك  واآلن-

 سكنك، مكان إلى مدرسة أقرب إلى إلعادتك الخاصة اتصاالتي
 .عملك لتباشر الفتاة دار إلى تأتي المدرسي الدوام وبعد

 یده في وضعت لینصرفـ ظھره یدیر أن قبلو فؤاد، شكرھا
 .علیھا وأغلقت یده األجرة

 .البیت في إال یدك تفتح  ال-
 .یده في بورقة أحس وقد جیبھ في یده فؤاد وضع

 المرأة إلى نظر .بھا أحلم لم أجرة .دینار نصف أنھا بد  ال-
 .الرزاق ھو الخالق .أخذھا آخر أحًدا أن بد ال .یرھا فلم الثانیة،

 .یدي في وضعتھ ما أرى أن بد ال :نفسھ في قال أمتار عدة بعد
 .دنانیر خمسة بھا فإذا جیبھ من الورقة أخرج

 لك شكًرا السماء؟ من أتى الذي الرزق ھذا ما! دنانیر؟  خمسة-
 .اهللا یا شكًرا رب، یا

 .السماء بھدیة أمھ یخبر الواد شارع في البیت باتجاه وھرول
 

 السنة أن رغم مدیرھا قبلھ .مدرسةال في فؤاد كان أیام بعد
 سعید .الدراسة مقاعد على الیوم ھو ھا .منتصفھا في الدراسیة



 ١٣٢

 فقد ذلك، من حرًجا یجد لم. سنا یصغرونھ طالب مع أنھ رغم
 .فاتھ ما یعوض كیف السلة علمتھ

 إلى استدار ثم المسائل، بعض یشرح الریاضیات أستاذ كان
 ھو مطمئن أن أحًدا لن یجیبوسألھم سؤاال للفذلكة و الطالب

 :علیھ
  مئة؟ لدینا أصبح مرات ست ضاعفناه إذا الذي الرقم ھو  ما-

 أحدھم یجیبھ أن وقبل الورق، على المسألة حل طالب كل حاول
 :بسرعة فؤاد قال
 ).١٦ على وتسعة صحیح واحد(إنھ   -

 :فتقدم نحو فؤاد، وقال لھ األستاذ، بھت
 من والقلم؟ الورقة استخدام وند عرفت كیف .فؤاد یا  عظیم-

 علمك؟
 :تفكیر دون فؤاد أجابھ

 .أستاذ یا  السلة-
 .األستاذ ومعھم الطالب جمیع فضحك
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 ١٣٥

كان یعرف أنھ مطلوب لل سلطات اإلس رائیلیة عن دما دھم ت ق وة              

اختف ى  . من حرس الحدود بیت أھلھ لتعتقلھ ولم تج ده ف ي البی ت         

ع  ن األنظ  ار، ول  م یع  د یظھ  ر ف  ي ال  شوارع والح  ارات كم  ا ك  ان   

 .سابًقا
ر فیھا شكلھ ولباسھ، بعد عام من اختفائھ في مدینة أخرى، غّی

 .وصار یخرج أحیاًنا إلى السوق لشراء بعض حاجیاتھ
وفي أحد األیام، أثناء عودتھ إلى مكان سكنھ، الحظ من بعید 

وقد  جلس فیھا بعض الشبان،سیارة مدنیة تحمل رقًما فلسطینیا ی

 .وضعوا الكوفیة الفلسطینیة فوق مقود السیارة لیالحظھ الجمیع
كان وجودھم في الشارع یدعو للشبھة في نظره، فقرر تغییر 

مكان سیره، وانحنى إلى الزقاق المتفّرع یمیًنا، ولكن ما إن 

شعر الجالسون بالسیارة أنھ غّیر من اتجاه سیره حتى خرجوا 

 . ھم بسرعة، ولحقوا بھ مشھرین مسدساتھممن سیارت
ھرب فور دخولھ الزقاق، وكان یركض بسرعة جنونیة وھو 

فرقة الموت اإلسرائیلیة المكلفة بتصفیة بعض أبطال . یطاردونھ

 كیف عرفوا مكانھ؟ ! االنتفاضة تالحقھ؛ جاء دوره إًذا
فجأة فتح باب إحدى . كان یجري یمیًنا وشماًال وفي كل اتجاه

ارات القدیمة ودخلھ، ثم أغلق الباب علیھ، واختبأ تحت العم

انتبھت علیھ امرأة عجوز تسكن في أحد البیوت ھناك، . الدرج

 :ماذا ترید؟ وكادت تصرخ، فقال لھا: سألتھ. فاعتقدت أنھ لص
 . دخیلك الیھود یالحقونني-
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 :سكتت وقالت لھ
زن وأدخلتھ إلى غرفة صغیرة تستخدمھا كمخ.  حسُنا ادخل ھنا-

 .للطحین والرز وغیر ذلك
وصل أفراد المجموعة إلى العمارة التي یختبئ بھا شاھرین 

. مسدساتھم، وبعد لحظة كانت قوة من الجیش تحاصر المكان
طلب أحد الجنود من سكان البیوت الموجودة في الزقاق عبر 

مكبر الصوت الخروج من بیوتھم فوًرا، فیما كان الجنود 

ھم نحو شبابیك البیوت وأبوابھا، وأسند اآلخرون یوّجھون بنادق

 . واستعد كل منھم للھجومى الحائطرجال المجموعة ظھورھم إل
 

خرج السكان مذعورین بما فیھم العجوز التي خرجت تحمل 

 .عكازھا
حقق الجنود بسرعة مع األھالي عن مكان وجوده فلم یسمعوا 

 .طاردجواًبا یسّرھم، وأخیًرا ھددوا بھدم البیت الذي آوى الم
بعد خروج األھالي، مسك المیكروفون أحد أفراد المجموعة 

 :وقال مخاطًبا من یطاردونھ
ننصحك أن . ال تجبرني على اقتحام البیوت.  سّلم نفسك تسلم-

ارفع الرایة البیضاء، ولن نطلق علیك . تخرج دون قتال

 .الرصاص
كان  یدرك أنھ ال مجال للھرب، وأن عدم استسالمھ سیؤدي إلى 

ار البیت الذي اختبأ فیھ، وربما البیوت األخرى، ولن یخرج دم

 .حیا، لذلك قرر االستسالم



 ١٣٧

خرج من مخبئھ یرفع عصا المكنسة الموجودة في مطلع الدرج 

فتحھ بحذر، . وعلیھا قطعة مالبس بیضاء، ثم اقترب من الباب

شاھده . وظھره إلى الحائط، ثم رفع المكنسة بالقمیص األبیض

 .اد القوةالجنود وأفر
 :قال لھ قائد المجموعة بمكبر الصوت نفسھ

 . تحرك رویًدا رویًدا، وارفع یدیك لألعلى-
خرج قاسم رافًعا المكنسة والشارة البیضاء بیده، فیما الید 

 .األخرى مرفوعة بالھواء
بعد عدة خطوات طلبوا منھ رفع قمیصھ، ثم خلع بنطلونھ للتأكد 

ل كما طلبوا منھ، وبقي في فع. أنھ ال یلف جسده بالمتفجرات

، وعندما شاھدوا أنھ عار من أي سالح ھجم سروالھ الداخلي

 .علیھ أفراد المجموعة وأوقعوه أرًضا، ثم كّبلوا یدیھ من الخلف
وّجھ قائد فرقة الموت مسدسھ صوب رأس المطارد وأطلق 

كان یقول مع كل طلقة . علیھ النار؛ رصاصًة، اثنتین، ثالًثا

 :بالعبریة
 ).عربي وسخ(رفي ملخالخ  ع-

تناثر دمھ على األرض وكذلك دماغھ، فیما انسحب الجنود مع 

القوه المھاجمة، دون أن یحملوه معھم، كأنھم أنھوا مھمتھم 

 . بسالم
بعد انسحابھم، عاد األھالي إلى بیوتھم لیشاھدوا قاسم مرمیا 

 .على األرض والدماء تسیل من رأسھ على األرض
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 .اهللا یكسرھم الیھود.  ال إلھ إال اهللا-
 . مسكین قتلوه رغم أنھ ال یحمل سالًحا-
 . رغم أنھ استسلم، لكنھم غدروه-
  ُترى أین كان مختبًئا؟-
 ھل یعرف أحد أھلھ؟.  یجب أن نبّلغ أھلھ-
ھّیا بنا نغطي جسده حتى .  سأبّلغ الشباب لیقوموا بواجبھم-

 .نقّلھ من ھنا
 . الفاتحة على روح البطل-

ذرفت دمعتین، ودخلت إلى البیت، وإلى . ت المرأة العجوزاقترب

الغرفة التي اختبأ فیھا، فوجدت فیھا ساعة یده وبعض الفلوس 

قّبلتھا وخبأتھا في عبھا بانتظار أن یأتي أحد أفراد . حملتھا

 .عائلتھ لیسألھا عنھ
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 ١٤١

ا بینمو ،بالقدس حنینا بیت في النظامیة المدرسة إلى طریقھا في

 مح الت  ق رب  بیتھ ا  م ن  ال رئیس  الطری ق  ف ي  ت سیر  من ال  كان ت 
 فتح .بالقرب منھا اللون بیضاء سیارة فجأةتوقفْت  ،)عدن جنة(

 :باسمھا وناداھا ،السیارة شباك فیھا الجالسین أحد
 .تعالي منال -

ا على أحیاًن تعودت فقد الرصیف، عن قلیًال وابتعدت منال، خافت

 ص احب ال صوت   لك ن و الن داء،   تجاھلت. الشبابمعاكسات بعض
 :قائًال الثانیة للمرة فناداھا ،یستسلم مل
 .المخابرات من نحن .تعالي منال -

 .كان یتكلم العربیة بطالقة، كأنھ من أبناء القدس العرب
 المخ ابرات  رج ال  أحد فرأت السیارة، إلى نظرتو ا،خوًف ازدادت
 علیھ ا  ك رر  ث م  ،شرطة إشارة حامًال الشباك من یده یرفع الیھود

 :القول
  .بالقوة نأخذك أن قبل تعالي .مخابرات نحن -

 الوض ع  ك ان  .أح د  إلیھ ا  ینتب ھ  لم .ینجدھا اأحًد لعل حولھا نظرت
احت ارت  .ال شارع  م ن  اآلخر االتجاه في یسیرون والطلبة ا،عادی 
 :وسألتھ ،توقفت ؟تفعل ماذا
 مني؟ ترید ماذا -
 .تعالي لك صورة معنا -
 صورة؟ أي !صورة؟ -
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 الك ابتن ( أخ رج . ال سیارة  م ن  ب القرب  وقف ت  ،قل یالً  اقترب ت  
حقیبت ھ الیدوی ة الت ي     من صورة ،نفسھ یسمي كان كما )سلیمان

 .لھا مھاوقّد اشتھر بحملھا مثلما تحمل النساء حقائبھن،
 ص ورتھا  كان ت  .األرض عل ى  تق ع  ك ادت  .ب دنھا  اھت ز  .تصدق لم

 :صرخت .نھدیھا على یدیھ یضع وشاب عاریة،
 .صورتي لیست ھذه -

  :الصورة سحب أن بعد امبتسًم سلیمان الكابتن لھا قال
  .لنتفاھم السیارة إلى اصعدي. مصلحتك یھمنا نحن .تخافي ال -

 زمیلتھ ا  عالی ة،  كان ت  الذي الوقت في السیارة، إلى منال صعدت
 ھ ذه  .المك ان  م ن  اقترب ت  ق د   نف سھا، المدرس ة  ف ي  ال صف  ف ي 
 .المخابرات سیارة تشبھ إنھا ،الطالب على غریبة لیست یارةالس

 عن كانوا الذین المخابرات رجال تھدید تقاوم أن منال تستطع لم
 ،للن ساء  الحالق ة  ص الونات  أح د  ص احب  جواسیسھم، أحد طریق

 ج اءت  أن بع د  بھ ا،  اإلیق اع  عل ى  أی ام  ع دة  قب ل  س اعدھم  ق د 
 فق د  س حر،  یبتھ ا قر زف اف  احتف ال  في للمشاركة شعرھا لتصفف

 بمخ در  مخلوط لمنال اللیمون من كأس بتقدیم المحل صاحب قام
 .منھ طلب كما عاریة وھي بتصویرھا قام ثم ،قوي
 ت شعر  وھ ي  الم ساء  ذلك البیت إلى عادت لماذا منال عرفت اآلن

 تح ت  ورأس ھا  غف وة  ف ي  ذھب ت  أنھ ا  تعتق د  كان ت  .ش دید  بتع ب 
 شرفھا، منو منھا، نالوا .بالكال فعلھا اإًذ. الشعر تجفیف ماكینة

 .كبریائھا منو
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 لھم؟ جاسوسة
 :سلیمان الكابتن لھا قال
 الطالبات؟ على صورك نوزع أو ،معنا تعملي أن إما -

 ع رف  ل و  م اذا  .رأس ھا  ف ي  حادٍّ بدوار شعرت .التھدید من خافت
 وأمھا؟ وأخوھا أبوھا
 تع رف  ول م  ا،جواًب   لھ ا  تع رف  ل م  رأس ھا  ف ي  دارت كثی رة  أسئلة
 الك ابتن  م ع  التعام ل  عل ى  موافق ة  فانھ ارت  ،ال صائب  الق رار 

 :ا ابتسامة صفراء بعد أن انھارت أمامھلھا مبتسًم قال .سلیمان
 فق ط  تخبرین ا  أن نری دك ب ل   جاسوس ة،  تك وني  أن من كِ  نری د  ال -

ن ویعطل و  المظ اھرات،  عل ى  یحرض ونكن  ال ذین  الم شاغبین  عن

 ال ساعة  ال صباح  ف ي  ؛من ال  ی ا  اج د  س ھلة  الم سألة . دراس تكن 
 م ن  س نمر  .ع دن  جن ة  مح الت  من أمتار بعد على تقفین السابعة

 م شاغبات  أی ة  ع ن  فیھ ا  ل ي  تق ولین  لدقیقة بجانبك نقفو ھناك،
 .المدرسة إلى سیرك وتواصلین محتملة،

 :أكمل ثم صمت
 .الصور لتوزیع سأضطر ني،یخدعت إن -

 

 توقف ت  فج أة  .اصباًح المحدد المكان في تقف منال كانت أیام بعد
 ص وتھ  س معت  .ال شباك  ف تح  .منھ ا  قریب ة  وقف ت  حم راء  س یارة 
 :ینادیھا

 .منال -
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 .مرتعب ة  من ھ  اقترب ت  .س لیمان  اللع ین  ؛نف سھ  ھ و  ف إذا  ،نظ رت 
 :سألھا

 المدرسة النظامیة؟ أخبار فما ،اغًد ستحدث مظاھرات ھناك -
 :بھا فصرخ ترددت،

 .اآلن صورك سأوزع شرموطة، یا  -
 .عةبسر لھ فقالت

 .المظاھرة في اغًد سیشاركن -
 التحرك؟ تتزعم التي ومن -
 ...عالیة إنھا... إنھا -

 أص بحت  وأنھ ا  بالكرام ة،  لھ ا  إح ساس  آخ ر  فق دت  بأنھ ا  أح ست 
 تغط ي  الت ي  مالب سھا عل ى ال رغم م ن     ش يء  ك ل  من عاریة اآلن

 .بسرعة فائقة بالسیارة سائقھ مع ھو انطلق بینما جسدھا،
 م ن  أفاق ت  .وتبلعھ ا  األرض تن شق  ل و  تمنىت الذھن شاردة كانت

 ك ان  عم ره  م ن  األربع ین  ف ي  رج ل  منھ ا  اقت رب  أن بعد شرودھا
 فق د  ،اجی دً  س لیمان  الك ابتن  یع رف  .یح دث  م ا  بعی د  م ن  یراق ب 
 .في العام الماضي اعتقلھ

 :لھا وقال بغضب إلیھا نظر
  .األرض على وبصق تفوه، !؟لالحتالل جاسوسة -

 ب دوار  أح ست و وجھھ ا،  احم ر  .تطعنھ ا  بال سكاكین  أح ست  اآلن
 تعد لم .أخرى مصیبة في فوقعت فضیحة، من خافت .أخرى مرة

  .علیھا أھون المصائب أي تعرف
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 :تتمتم وھي المدرسة إلى طریقھا تابعت
 للتھ رب  مج ال  ال .م صیبتین  أم ام أن ا   اآلنو م صیبة،  أمام كنت -

 تب دأ  عن دما  أب وك  س یقول  م اذا  !من ال  ی ا  حظ ك  ی ا  .منھ ا  أي م ن 
 ل و  ص الح  أب و  عم ي  ؟أھل ي  س یقول  م اذا  علی ھ؟  تنھ ال  الف ضائح 

 عرف ت؟  ل و  لعالی ة  س أقول  م اذا  .س یذبحني  جاسوسة أنني عرف
 سیقتلونني؟ ھل صوري؟ نشروا لو وماذا

 أن یج ب  ..ج زاءك  تلق ى  أن یح ب  .ال صالون  صاحب یا اهللا لعنك
 .الشیطانیة أعمالك ثمن تدفع

 

 عن دما  ش ھر  قب ل  ش اھدتھا  التي السوریة التمثیلیة تذكرت فجأة
 :نھایتھا في لزوجتھ لیقول عمر أبو البطل فیھا یقف

 !خدیجة یا نئخا عمر أبو یقولوا وال مشنقة حبل ئةام -
 .بھ ا  ھ ددوني  الت ي  الصور من أھون لكانت المشنقة كانت لیتھا

 راخت  فأ لح سابھم  التج سس  وب ین  الم وت  ب ین  خیرون ي  لی تھم 
 .المشنقة

 

 ق د  األم ن  ق وات  كان ت  الت الي   ب زوغ فج ر الی وم   اللی ل وقب ل   ف ي 
 .المدرسة، فتعطلت المسیرة طالبات من وعددا عالیة اعتقلت

 بالع ار،  أح ست  .بعالی ة  ألحقت ھ  ال ذي  ال ضرر  بحجم منال شعرت 
 وزع ل و  حت ى  س لیمان  الك ابتن  م ع  التعام ل  ع ن  التوقف وقررت
 لكنھ ھ،فی انتظاره تعودت الذي المكان في تنتظره تعد لم .الصور

 خرج ت  نأ وم ا  البی ت،  م ن  اقریًب   أی ام  بع د  فانتظرھ ا  ،یی أس  ل م 
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 إلی ھ،  نظ رت  ..توقف ت  .أح د  یالحظھ ا  أن خاف ت  .بھ ا  لح ق  حت ى 
 :علیھ بصقت إرادیة ال وبحركة

 .كلب واحد انصرف ..علیك تفوه -
 أن دون المك ان  غادر فقد ھو أما، المدرسة إلى سیرھا تابعت ثم

 .علیھا یرد
 ال ذي  كبریائھ ا  بعض استعادت أنھا تشعر  وھيالمدرسة وصلت
 ف ي  نتجمعی   الطالب ات  كان ت  .المدرس ة  دخل ت  .ال صور  دمرت ھ 

 .إلیھا النظر ویسترقن یتھامسن، ..الساحة
 .عنھ ا  فابتع دن  م نھن،  اقترب ت  .ض دھا  یح اك  ب شيء  أح ست 

  .تدري أن دون صورھا لعلھا ؛علیھن اصوًر یمررن شاھدتھن
 :معاتبة لھا وقالت ،رحاب تدعى ھال صدیقة منھا اقتربت فجأة

 ی صورك  ب أن  ألح د  ت سمحین  كی ف  من ال؟  ی ا  ال صور  ھ ذه  م ا  -
 ؟جننِت ھل عاریة؟

 

 المدرس یة،  حقیبتھ ا  حمل ت  .اقترب ت  ق د  نھایتھ ا  أن منال عرفت
 الطالب ات  تعلیق ات  وراءھا وتجرجر تبكي المدرسة من وخرجت

 شعفاط، منطقة في صیدلیة أقرب إلى ذھبت الفور على، وعلیھا
 م ا ك ل   ش ربت  البیت، وصلت وعندما ،المخدر من انوًع اشترت

. مری ضة  أنھ ا  مدعی ة  اص باحً  بعودتھ ا  أمھ ا  فوجئ ت  .العلب ة  ف ي 
 وبجانبھ ا  األرض عل ى  مرمیة ابنتھا وجدت عندما تصرخ بدأت
 .الدواء علبة

 منال؟ یا حصل ماذا !منال؟! منال؟ -
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 إل ى  من ال  نق ل ب وس اعدوھا  ،الجی ران  علیھ ا  تق اطر  الف ور  عل ى 
 .بالقدس المقاصد مستشفى

 

 المعلمة فسارعت ،المعلمات غرفة إلى الخبر انتقل المدرسة في
 الت ي  ال صور  جمی ع  جمع ت  الف ور  علىو الحادث، بتطویق إلھام

 بحسھا إلھام وعرفت الطالبات، بعض على بتوزیعھا مجھول قام
 مارس ت  ق د  وأنھ ا  المخ ابرات،  أعم ال  م ن  عمًال ھذا أن الوطني

 زمیالتھا ضد لصالحھم التجسس منال لرفض الدنيء العمل ھذا
 ممارسات وخبرت ،االعتقال جربت قد إلھام كانت .المدرسة في

 .المحققین
 ،ال صور  یتب ادلن  ك ن  الل واتي  الطالب ات  إلھ ام  المعلم ة  جمع ت 

 من والحذر بالوعي وطالبتھن المخابرات، أھداف لھن وشرحت
 .ننابی العدو یزرعھا التي األسافین

 ةالمعلم   وسألن منال، فیھ ُوضعت الذي للمأزق الطالبات تنبھت
 العمل؟ ما
 .الصمود على وتشجیعھا بیتھا، في زیارتھا اجمیًع علینا -

 :الطالبات إحدى سألت
 ولكن كیف استطاعوا تصویرھا؟ -

 عنھ ا  أفرج وا  فق د  ال صف،  ت دخل  عالیة كانت إلھام، ترد أن قبل
 .متأخرة ساعة في األمس لیلة

 الق بالت  وانھال ت  ال سجن،  م ن  كانت البن ات س عیدات بخروجھ ا   
 .إلھام المعلمة ومن البنات، من علیھا
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 رأي تدعم الطالبات أمام فوقفت منال مع حصل بما عالیة سمعت
 :بالنفس اعتزاز عن یعبر بصوت لھن قالت ثم ،إلھام المعلمة

 إنھ ا  فق ط،  من ال  لف ضیحة  لی ست  عل یكن  ع ت وّز الت ي  ال صور  -
 .لھم اطلًب ترفضن ال بأن إلرھابكن ..اجمیًع تلكنلق

 .تطول والقائمة عبیر، بعدھا خدیجة، اوغًد منال، الیوم
 تحقی ق  ف ي  ت ساعدھم  أنھ ا  ی شعرون  ألنھ م  الصور یوزعون ھم

 یجب علیھم نارّد .أحالمنا عن ونتخلى أمامھم ننھار بأن أھدافھم،
 ال ذین  الجواس یس  أم ا ، االبت زاز  ورف ض  بال صمود،  یك ون  أن

 ومح اربتھم،  ،ف ضحھم  اجمیًع   فعلینا بمنال اإلیقاع على ساعدوا
 الل واتي  أول س أكون  إلھام، المعلمة مع وأنا منھم، واالقتصاص

 .منا واحدة یصطادوا أن لھم نسمح لن ال .بیتھا في منال یزرن
 

 إل ى  إلھ ام  المعلم ة  ب صحبة  الطالب ات  م ن  وف دٌ  ھتوّج   الظھر بعد
 الوف د  فتح ول  ،المست شفى  نزیل ة  أنھ ا  ف وجئن  لكنھن ،منال بیت
 .ھناك إلى

 :ت ساءلت  .علیھ ا  ی دخلن  والطالب ات  إلھ ام  بالمعلمة منال فوجئت
 لماذا جئن؟ ھل یردن التشفي بھا؟

 .عانقتھا المعلمة إلھام ثم .منال یا السالمة على هللا الحمد -
 یتھام سن  ال صباح  ف ي   ك ن .ل م ت صدق م ا ت رى     .اخوًف   ارتعب ت 

 بالسالمة؟ یھنئنھا اآلن لھن ما .علیھا
 .ورد باقة تحمل ..تضحك ..تبتسم ..بینھن من تتقدم عالیة ھذه 

 .بحرارة وقبلتھا ،منال عانقت
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 .منال أحلى یا سالمتك على هللا الحمد -
 ل م  اللذین وأبوھا أمھا انبھاإلى جو لھا یرثى حالة في منال كانت
 اتللطالب   لی سمحا  الغرف ة  م ن  خرج ا  .ال صور  ق صة  بع د  یعرف ا 

 .معھا براحتھن التحدث
 أی ام  قب ل  بھ ا  ت شي  كان ت  الت ي  عالی ة  أھ ذه  !من ال  ل سان  تعق د 

 ھ ل  قبلتھ ا؟  أستحق ھل بذلك؟ عرفت ھل ترى سلیمان؟ للكابتن
 وعناقھا؟ عطفھا أستحق

 :اجمیًع وعلیھن علیھا، خجول بصوت ردت
 .اجمیًع یسلمكم اهللا ..اشكًر -

 حدیثھا إلھام المعلمة دأتب ھنا .بمعانقتھا الجمیع تناوب ذلك بعد
 :لمنال

 قی د  عل ى  ألن ك  س عداء  .مع ك  نح ن  .تخ افي  ال ل ك  لنق ول  جئن ا  -
 نظرتن ا  یغیر أن ألحد نسمح ولن ،رأسنا وتاج ابنتنا أنِت .الحیاة

 .لتھدیداتھم تستجیبي لم أنِك نحییك. إلیك
 :قالت ثم ،مستغربة إلیھن نظرت

 ... ولكن -
 :علیھا عالیةرّدت 

 ...ولكن ،یوجد ال ..تكملي ال -
 .تبكي وبدأت... أنا عالیة  -

 :بسرعة عالیة علیھا ترّد
  .في دموعك جّف. ال تكملي.عرفنا ما تتعرضین لھ -
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 :أذنھا في وھمست ،أخرى مرة عانقتھا
 أوق ع  فق د  الحالق ة،  ص الون  ص احب  اكت شفنا  لق د  .تخ افي  ال -

 ..س امحتك  أن ا  .من ال  ی ا  اص مدي  . ال شباب س یعاقبونھ  .غی رك 
 .سامحناك

 :ھامسة أكملت ثم ،جبینھاعلى  لتھاقّب
 .معنا تكوني أن علیھم الرد .معنا نریدك منال، -

 :باستغراب وسألت ،دموعھا تمسح وھي منال إلیھا نظرت
 .نفسھا إلى وأشارت أنا؟ -

 .رأسھا من بإیماءة عالیة علیھا فردت
 !ضعیفة ولكني -

 :عالیة فقالت
 م ا  یب ق  ل م  .ق وة  اكت سبت  ال، ھ م ل قل ت  وعن دما  ض عیفة،  ُكن تِ  -

 .منھم علیھ تخافین
 أن بع د  بح رارة  عالی ة  وعانق ت  ،عفوی ة  بحرك ة  ی دیھا  حرك ت 

 إلھام المعلمة كانت .أكتافھا على الفرح دموع تذرف وھي وقفت
 لیعرف ا  والداھا الباب فتح .الرائع المنظر لھذا یصفقن والطالبات

 لعن اق  عھ ن م ی صفقان  للطالب ات  وان ضما  الت صفیق،  ھ ذا  س ر 
 ھ ذا  س ر  یعرف ا  أن دون ط ویالً  اس تمر  ال ذي  عالی ة  م ع  اابنتھم  
 .الرائع األخوي العناق
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من باب العامود كان یمر كل یوم رافًعا رأسھ لألعلى ترمقھ كل 

تتلّفت عیونھ یمیًنا وشماًال . العیون لقامتھ المدیدة وطولھ الفارع

ن شيء في عیون المارة، أو یتحسب من شيء كأنھ یبحث ع

أتراه یبحث عن حبیبتھ بین المارة، أم تالحقھ عیون . یالحقھ

 الجواسیس والمخبرین؟
باب العامود، أو بوابة دمشق كما كانوا یسمونھا، ھي البوابة 

الرئیسة للبلدة القدیمة من القدس، ومنھا یمّر یومیا أكثر من 

 . ھانصف الداخلین والخارجین من
باب العامود كان نقطة الحدود الیومیة التي علیھ أن یجتازھا 

إنھ . سواء للذھاب إلى المدرسة، أو العمل، أو ألي شيء آخر

طریقھ الیومي وربما األساسي، حتى صار عادة یومیة 

حیث ) باب خان الزیت(یمارسھا، فمن ھناك یدخل إلى شارع 

كرني بھ كلما تذ. یسكن على بعد مائتي متر من أول الشارع

سمعتھا قصیدة سمیح القاسم التي یغنیھا المطرب اللبناني 

 :المحبوب مارسیل خلیفة، وكأني بھ یغنیھا لھ
 منتصب القامة أمشي(

  مرفوع الھامة أمشي
  في كفي قصفة زیتون

  وعلى كتفي نعشي
 ) وأنا وأنا أمشي
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 ال أدري لماذا كلما سمعت تلك األغنیة تذّكرتھ وھو یسیر من
 .اك مرفوع القامة یمشي، حتى كأنني بالشاعر كتبھا لھھن

 ا یرسلفتیات الحارة كّن یتشوقن لرؤیتھ، فقد كان جمیًال حًق
 كّن. ابتساماتھ الجذابة خلفھن كل صباح فال تخطئ واحدة منھن

یتغامزن علیھ، وكل منھن تتمناه فارس أحالمھا، فال یزال في 

 علھ عرضة لسھامھن،مقتبل العمر ولم یتزوج بعد، وھذا ما ج
فعیون الصبایا اللواتي یسرقن النظر إلیھ كثیرة حتى یحتار ھو 

 .نفسھ أیھا یختار
ھذا الفتى الطویل القامة الذي یمشي مشیة القادة المیدانیین 

المتواضعین، كان ریاضیا من الدرجة األولى یمارس لعبة كمال 

، )١٩٧٤(األجسام، وفاز في بطولة الضفة الغربیة في العام 

لذلك كان یعرفھ كل أھل البلدة القدیمة، بل كل سكان القدس، 

 .وربما الكثیر من سكان المدن األخرى
َمن قال إن الرجال ال یبكون فقد أخطأ، ألنھ ربما ال یعرف معدن 

إن : الرجال األوفیاء، أو ربما ألنھ ما زال متأثًرا بمقولة جداتنا

 :بناءنا دائًما البكاء للنساء ولألطفال، فھكذا نعلم أ
 .ال تبك یا ولدي فالبكاء للصغار وأنت أصبحت كبیًرا

لم یعرفوا أن البكاء ضریبة علینا یؤدیھا الرجال األوفیاء 

 .ألحبائھم وأصدقائھم الراحلین كلما تذكروھم
وحدھم الرجال األوفیاء الذین یعرفون كیف یغلقون عیونھم في 

لین الذین یزورونھم لحظات معینة لیتعانقوا مع أحبائھم الراح
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بین الفینة واألخرى على فرس بیضاء واالبتسامة تغزو 

 .وجوھھم
 

كلما مررت من باب خان الزیت أتذكره، فقد كان یسكن في 

كان صدیق . إحدى زوایا الشارع المطلة على باب خان الزیت

كل أصحاب المحالت ھناك، ومعظم المارة وطالب المدارس 

ا عندما كان یقف عند مكتبة یتجاذبون الحدیث معھ خصوًص

األندلس یتجاذب أطراف الحدیث مع صدیقھ أحمد عویضة، 

والذي كان والده یملك محًال تجاریا لبیع المكسرات مقابل 

 .)محل بیع الكتب والقرطاسیة(المكتبة 
باب خان الزیت لم یكن شارع طفولتھ فحسب، ولكنھ كان وطنھ 

كلھا، ودافع عن الصغیر، فقد ترعرع ھناك، وعاش حیاتھ 

 ...فلسطین، واشتبك مع جیش االحتالل، وأخیًرا
یریده أن یغادر . كان شجاًعا وجریًئا یرید للمحتل أن یرحل

یرید للمحتل أن . بالدنا لنحیا كما یحیا كل الناس بسالم وأمن

یرحل حتى یستطیع أن یكتب لحبیبتھ رسالة حب بعیًدا عن 

لذي كان یفتش شنطة مالحقة الجیش اإلسرائیلي الغاصب، وا

 .كتبھ أیام الدراسة بحًثا عن منشور سري، أو علم فلسطین
في التظاھرات الطالبیة كان یتصدر المتظاھرین، وكنا نسیر 

خلفھ، أو كان ھو یتقدمنا رغًما عنا، فاستحق أن یكون بطل 

 . القدس بال منازع
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في أحد المرات، كان أحد الجنود اإلسرائیلیین یمشي وحیًدا في 

اب خان الزیت رافًعا سالحھ، فتوقف المتظاھرون بعیًدا خوًفا ب

من إطالق النار علیھم كما ھي عادة الجنود، ولكنھ لم یخف، 

 : فتقدم نحو الجندي غیر آبھ بسالحھ، وقال لھ
  لماذا أنت ھنا؟-

لم یعرف الجندي ماذا یرد؛ ھل یطلق النار علیھ ویردیھ قتیًال؟ 

 !المتظاھرین بعد أن یقتلھ؟ولكن ماذا لو ھجم علیھ كل 
 .قال الجندي في نفسھ. ال ال لن أقتلھ -

 :  تراجع الجندي ویده على الزناد وقال لھ محذًرا
 . ال تقترب-

نظر الفارس في عیون الجندي فرآه خائًفا فلم یتوقف، واستمر 

 .في التقدم، وعندما اقترب منھ ھجم علیھ یضربھ ویركلھ
 . محمود لنفسھقال . ما أروعھا من لكمات -
إنھا . یخّیل إلي أنني أوّجھ ھذه اللكمات لكل جیش االحتالل 

 .رسالتي لھم، بل رسالة شعبنا كلھ
بإمكاني أن . ھذا الجندي لن یخیفنا حتى لو أطلق الرصاص

سأتركھ یعیش ویعود ألمھ لیبلغھا . أقتلھ، ولكني لن أفعل ذلك

ني خائف، فلو لیس ألن. ولیبلغ قادتھ وأصدقاءه أنني لم أقتلھ

كنت خائًفا لتراجعت أمام سالحھ المصوب نحوي، ولكن ألنني 

 .أرید أن یبلغھم رسالتنا
 .شعبنا ال یریدكم. انسحبوا. قل لھم اتركوا وطننا
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 :خاف علیھ أصدقاؤه، فقال لھ بعضھم
 .دع الجندي یھرب حتى ال یطلق الرصاص -

ال ترك الجندي یھرب مذعوًرا تالحقھ األحجار وعلب الكو

أراد للجندي أن یعود لیبلغ رسالتھ ألھلھ، وأصدقائھ، . الفارغة

شعبنا لیس . ومن أرسلوه، بأن شعبنا ال یریدكم، فارحلوا عنا

إنھا رسالة الشعب . متعطًشا للدماء، ولكنھ متعطش للحریة

 .للمحتلین أن ارحلوا عن بالدنا فلسطین
 

ألماكن بعد أشھر، وفي باب خان الزیت، ھا ھو یقف في أحب ا

وقف ھناك یتأمل المارة، وفجأة . لقلبھ؛ أمام مكتبة األندلس

مرت دوریة راجلة لجیش االحتالل اإلسرائیلي یجّرون طالبة 

 .فلسطینیة صغیرة السن، ویضربونھا بأعقاب البنادق
ثارت ثائرتھ وھو یرى دمھا یسیل من وجھھا والناس یتفرجون 

اد الدوریة الموجھة یستطیعون عمل شيء خوًفا من بنادق أفر ال

 :تقدم من الجنود قائًال. إلیھم
 . حرام علیكم اتركوھا-
 .قال أحد الجنود موجًھا سالحھ نحو صدره.  روخ من ھون-

 : صرخت فیھ الفتاة تستنجد بھ
 .ضربوني.  دخیلك خلصني منھم-

 .بكت وھي تتوسل لھ
 . سنة١٤كانت طالبة صغیرة السن، ربما 
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ان یملك قوة سوبرمان فیحرقھم تمنى لو ك. استشاط غضًبا

 .جمیعھم
 :أكملت الفتاة

حبسوني ألنھم وجدوا معي في الحقیبة المدرسیة علم  -

 .فلسطین
كان حاملھ . رفع العلم الفلسطیني لم یكن سھًال كما ھو اآلن

رفع العلم كان یخیفھم ألنھ رمز ھویة . یتعرض للضرب والسجن

 .السیاسیةالفلسطیني الذي یریدون شطبھ من الخریطة 
لم یتراجع ولم یستمع لكالم الجندي، بل استمر في التقدم رویًدا 

 .رویًدا لعلھ یحاول أن یخلصھا منھم
 .صرخ فیھم . اتركوھا یا كالب-

فجأة توقفت الطالبة عن الصراخ، فقد أعاد لھا صوتھ رباطة 

نظرت إلیھ بكبریائھا المجروح وكأنھا وجدت ضالتھا . جأشھا

 .التي تبحث عنھا
لم . أفاقتھا من مصیبتھا) اتركوھا یا كالب(ھذا الشاب وصرختھ 

تشجعت . یعد البكاء مجدًیا، فال بد أن معتصًما فلسطینیا آت

الطالبة، وبدأت تقاوم الجنود ترید اإلفالت من أیدیھم، وبدأت 

 :تشتمھم
 . اتركوني یا كالب-

یتعودوا لم . بد أن شیًئا ما سیحدث ال .المارة تسمروا في أماكنھم

أن یروا تلك الجرأة من قبل، فالسالح مصوب إلى صدره من 
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قبل خمسة جنود وھو أعزل إال من إیمانھ بقضیتھ، فلم یصبر 

 .على ما رأى
لیس معھ سالح، ولم یكن آنذاك قد بدأ المقاومون یستخدمون 

األحزمة الناسفة لیخافوا منھ، ولم یكن طولھ وعضالتھ قادرة 

 . مدججین بأسلحتھم الرشاشةعلى ھزیمة خمسة جنود 
. تحدیھ لھم أرعبھم. إصراره على تخلیصھا منھم ھو ما أخافھم

) اتركوھا یا كالب(صرختھ . نظرات عیونھ زرعت فیھم الرعب
ما الذي یدفع ھذا الشاب لحتفھ؟ : كانوا یتساءلون. ھزت كیانھم

أال یخاف منا؟ كل ما علینا عملھ ھو الضغط على الزناد وینتھي 

 .ءكل شي
 .قالھا أحد الجنود.  إنھ أھبل ومجنون بالتأكید-
 .قال جندي آخر.  یقامر بحیاتھ من أجل طالبة ال یعرفھا-

لم یعرفوا . كان یقف أمامھم ال یفكر بشيء غیر إنقاذ تلك الطالبة

والدفاع عنھا دفاع عن  أن الطالبة كانت بالنسبة إلیھ الوطن كلھ،

 .ادة یتمناھا كل فلسطینيالوطن، والموت في سبیل إنقاذھا شھ
 ألم یعلن المعتصم حرًبا على الروم ألن امرأة استنجدت بھ بعد -

اعتداء الروم علیھا؟ تساءل وھو ینظر إلى الجنود وسالحھم 

 .المصوب نحوه
 .لكنھ المعتصم ومعھ جیش جرار وأنا ال أملك شیًئا

ترى ماذا كان یمكن للمعتصم .  بل أملك إیماني بشعبي ووطني-

  یفعل لو كان اآلن مكاني؟  ھل یستسلم أم یحاول إنقاذھا؟أن
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كیف یمكن ترك الجنود یضربون طالبة أمام أعیننا وكلنا نتفرج 

 . ندعو اهللا أن یفك أسرھا؟ ال ال، ال بد من عمل شيء
 .تقدم أكثر أصبحت البندقیة في صدره تماًما

 :قال لھم
تلون ارحلوا أنتم المح. تركوھا تذھب، فھي لم ترتكب جریمةا -

 .عن أرضنا
اذھب من ھنا قبل أن نطلق ( روخ من ھون قبل ما نطخك -

 ).علیك النار
 .كان ذلك إنذارھم األخیر

شدھا . تقدم نحو الطالبة لیمسك بھا محاوًال تخلیصھا منھم

أمسكت یدیھ وساعدتھ على التخلص من ید الجندي الذي . بقوة

دھا منھم، ولكن كان مشغوًال بحمل السالح، وأخیًرا نجح بش

رصاصاتھم لم تمھلھ لیتم واجبھ، فقد أطلقوا علیھ أكثر من 

 .عشر رصاصات مع أن رصاصة واحدة كانت تكفي لقتلھ
شدت . سقط على األرض مضرًجا بدمھ، فتسمرت الطالبة مكانھا

 : شعرھا وصرخت غیر آبھة بسالحھم
 .قتلتموه یا قتلة یا مجرمون.  كالب كلكم كالب-

حركھ لعلھ یكون على قید الحیاة، ولكن عبًثا ھجمت علیھ ت

 .حاولت
الجنود انھمكوا في تصویب السالح تجاه المواطنین یأمرونھم 

باالبتعاد مطلقین عشرات الرصاصات في الھواء، بینما اتصل 
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،أما الطالبة فقد ألقت حدھم بالمسؤول عنھ یبلغھ بما حصلأ

ھ ابنھا، أو بنفسھا علیھ تضمھ إلى صدرھا، وتقّبل رأسھ وكأن

 .أبوھا، أو حبیبھا
ألم یخاطر بنفسھ من أجلھا؟ ألم یعد لھا كرامتھا؟ ألم تر في 

عیونھ معتصًما جدیًدا تحدى الجنود وھو أعزل لیخلصھا منھم؟ 

 ألم تر في وجھھ صورة صالح الدین؟
كنت أتمنى أن یكون ھذا . مرت لحظات قبل أن یستشھد. یا اهللا

 سأحب بعد اآلن إن لم یكن مثلھ أي رجل! الشاب فارس أحالمي
 شھامة وبطولة؟

 

 :تركھ الجنود ملقى على األرض، وتركوا الطالبة تصرخ بجانبھ
 . قتلتموه یا كالب-

 .وانسحبوا من المنطقة
 

ھناك قریًبا من بیتھ الذي لم یبعد سوى مائة متر سال دمھ، 

فاستحق أن یكون ذلك الشارع شارعھ بال منازع مھما تغیرت 

 .ناألزما
 .ثالثون عاًما مرت على استشھاده، وما زالت آثار دمائھ ھناك

دمھ المقدس حفر على بالط . دم لم تغسلھ المیاه وال السنوات

ألیس من حق . باب خان الزیت ملحمة سترویھا األجیال

أصدقائھ وأحبائھ األوفیاء أن یذرفوا الدموع كلما مروا من ھناك 

یس من حق تلك الطالبة أن أل! وشاھدوا طیفھ بقامتھ المدیدة؟
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تتذكره كلما مرت من ھناك؟ ألیس من حقھا أن تذرف الدموع 

كلما مرت من باب خان الزیت؟ َمْن یستطیع أن یمنعھا من ذلك؟ 

ألیس من حق سكان ذلك الشارع أن یتذكروا محمود الكرد كلما 

 :غنى مارسیل خلیفة قصیدة سمیح القاسم
 منتصب القامة أمشي(
 ة أمشيمرفوع الھام 
 في كفي قصفة زیتون 
 وعلى كتفي نعشي 
 وأنا وأنا 
 )وأنا أمشي 

 

ما زال . سقط محمود الكرد شھیًدا، وما زالت رسالتھ تمشي

شعبھ یمشي، وال یزال شعبنا في باب خان الزیت منتصب القامة 

 .یمشي
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الطری  ق إل  ى المدرس  ة، كأن  ھ عل  ى  ك  ان یفاجئھ  ا ك  ل ص  باح ف  ي  

تعل  م أن خلی  ل یتعم  د ذل  ك، وینتظ  ر  . ل  م تك  ن فاتن  ة. موع  د معھ  ا

مرورھا من ب اب الع امود لی سیر خلفھ ا حت ى أول ش ارع ص الح                 

الدین، حیث یذھب ھو إلى المدرسة الرشیدیة القریبة من ھناك،          

فیما تواصل ھي طریقھا إلى المدرس ة المأمونی ة الت ي تبع د ع ن       

 خمس دقائق سیًرا على األقدام في مدینة القدس، وك ان     مدرستھ
یرسل إلیھا  الدین أن حریًصا عند وداعھا في مدخل شارع صالح  

ابت سامة خفیف  ة كع ادة ع  شاق ال  سبعینیات م ن الق  رن الع  شرین،    

ویغمض عینیھ لث انیتین، ث م یفتحھم ا كأن ھ یرس ل إلیھ ا رس التھ                

 . الیومیة الملیئة بمشاعر العشق والغرام
 

كان خلیل ی سكن ف ي عقب ة البط یخ ف ي البل دة القدیم ة قریًب ا م ن              

منجرة صندوقة، أما ھي فكان ت ت سكن ف ي ش ارع ال واد القری ب                

من  ھ، قریًب  ا م  ن مخب  ز الح  شیمة الم  شھور بالكع  ك م  ع السم  سم   

وكلم   ا ع  نَّ عل  ى بال   ھ رؤیتھ  ا بع  د ال   دوام     . والب  یض الم  شوي  

ة أو أكث  ر، المدرس  ي، ی  ذھب إل  ى مخب  ز الح  شیم لی  شتري كعك       

 .وبعض البیض لعلھ یصادفھا خارجة من البیت، أو عائدة إلیھ
إنھ شاب ظریف، لكنھا كانت تخاف أن ی شعر أح د بمالحقت ھ لھ ا            

 .فتحصل كارثة، فقد یضربھا أبوھا ویمنعھا من الدراسة
. في أحد األیام اقت رب منھ ا كثی ًرا، ودس لھ ا ورق ة ف ي ش نطتھا           

مات ت خوًف ا، فل و رآھ ا     . ودة فیھ استغربت ھذه الجرأة غیر المعھ    

 أحد ماذا سیقول؟
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نظ رت، ف إذا ب ھ      . كادت ت سحب الورق ة م ن ال شنطة وترمیھ ا ل ھ            

فكرت قبل أن ترمي رسالتھ، م اذا    . اختفى ھذه المرة كغیر عادتھ    

ل  و رآھ  ا أح  د الط  الب، فحملھ  ا وق  رأ م  ا بھ  ا؟ س  تكون الم  صیبة   

 .أكبر، وتصیر فاتنة على كل لسان
م تراجع   ت ع   ن خطتھ   ا، س   تقرأ الرس   الة ف   ي   فك   رت قل   یًال، ث    

 .المدرسة، ثم تمزقھا وترمیھا على الفور
أیحبن ي إل ى ھ ذا الح د؟ إن ك ان یحبن ي علی ھ          !  یا لھ من عاشق    -

لكن كیف  . سأعاتبھ في المرة القادمة   . أن یحرص على مصلحتي   

 .أعاتبھ وأنا ال أحادثھ؟ سأرى ما كتبھ لي في رسالتھ
 

أخرج  ت الرس  الة م   ن   . ن  زوت جانًب  ا  ا. وص  لت فاتن  ة المدرس  ة   

) ی وم األرض  (فتحتھا، ف إذا بھ ا بی ان مطب وع لمناس بة            . حقیبتھا
الذي یصادف الواحد والثالثین م ن آذار ف ي الی وم الت الي، ی دعو            

الط  الب إل  ى اإلض  راب ع  ن الدراس  ة، وف  ي خت  ام البی  ان كلم  ات    

 :الشاعر الفلسطیني سمیح القاسم
 یا عدو الشمس لكن لن أساوم (
 وإلى آخر نبض في عروقي  
 )سأقاوم 

 

اآلن عرفت فاتنة سر جرأتھ ف ي دس الرس الة ف ي حقیبتھ ا؛ إن ھ               

 .یریدھا توزیع البیان على الطالبات، وإنھ من الوطنیین إًذا
 .حمدت اهللا أنھا لم تتلفھ قبل قراءتھ
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وزعت النسخة على الطالبات اللواتي تلقفنھ واحدة بعد األخرى،       

ي المسیرة ال سلمیة الت ي س تنطلق ف ي الی وم        وقررن المشاركة ف  

التالي بالمناس بة، ح امالت األع الم الفل سطینیة ویافط ات تطال ب             

 .بوقف مصادرة األراضي من المواطنین العرب
 

في الیوم الت الي، خرج ت طالب ات مدرس ة المأمونی ة ف ي م سیرة           

حاش   دة باتج   اه ب   اب ال   ساھرة، فالتق   ت الم   سیرة ھن   اك بطلب   ة   

یدیة للذكور، وبعد دقائق انضم إل یھم طلب ة الكلی ة           المدرسة الرش 

، ثم ب دأت م سیرات الطلب ة تت ضاعف         )ذكوًر، وإناًثا (اإلبراھیمیة  

بمشاركة طلبة المدارس األخرى، وانطلق المتظاھرون نحو باب 

 .للبلدة القدیمة) الباب الرئیس(العامود 
  ترف رف عالًی ا،  ؛ الممنوع ة ف ي تل ك األی ام    ؛كانت أع الم فل سطین   

وقبل أن تصل المسیرة باب العامود، وھي مسافة قصیرة، كان ت   

س  یارة ال  شرطة اإلس  رائیلیة، وح  رس الح  دود، وخّیال  ة القم  ع،     

تحاص  ر المتظ  اھرین م  ن ك  ل الجھ  ات، وعل  ى ال  رغم م  ن أنھ  م     

ك  انوا یتظ  اھرون س  لمیا، إال أن ق  وات ال  شرطة والج  یش ب  دؤوا   

 .بإطالق الرصاص الحي والمطاطي علیھم
 

و خلیل یظھر مرة أخرى، ھذه المرة محم وًال ف وق األكت اف     ھا ھ 

 :رافًعا علم فلسطین، ھاتًفا بصوت ال زال یتردد صداه في أذنھا
 فلسطین عربیة(
 )فلترحل الصھیونیة 
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وتوالى  لم یكمل خلیل ھتافھ، فقد سقط برصاصة أصابتھ في یده،

الرصاص، فاضطر الطالب إل ى التف رق یج رون معھ م ج راحھم،       

 .قلت الشرطة عشرات منھمواعت
 

ع  ادت فاتن  ة إل  ى البی  ت وق  د ازدادت إعجاًب  ا بخلی  ل، متمنی  ة أن    

لم یكن في تلك األیام ھوات ف خلوی ة       . تراه سالًما في الیوم التالي    

ة تكتفي بنشر خبر عام عن وكانت اإلذاعات العربی وال فضائیات،

 لذلك ل م ت ستطیع معرف ة أخب ار خلی ل، وال كی ف تطم ئن          المسیرة
 .علیھ

توجھ ت ص  باح الی وم الت  الي إل ى المدرس  ة، لكنھ ا ل  م تج د خلی  ل      

ینتظرھ  ا كعادت  ھ، فعرف  ت م  ن بع  ض الطالب  ات ف  ي المدرس  ة أن  ھ 

نزی  ل مست  شفى المقاص  د الخیری  ة ف  ي جب  ل الط  ور، فق  ررت بع  د 

 .الظھر زیارتھ لالطمئنان على صحتھ
في الطریق من شارع صالح الدین مّرت على محل بیع الزھور،          

 :تربت من صاحب المحل بخجل، وسألتھواق
  ألدیك وردة بعشرة قروش؟-

نظ  ر إلیھ  ا ص  احب المح  ل وق  د اس  تفزه س  ؤالھا، فأس  عار ال  ورد   

 :أكثر من ذلك بكثیر، وقال لھا
 . اذھبي لشأنك أیتھا الطالبة-

فجأة خرجت من داخل المحل ام رأة یب دو أنھ ا زوجت ھ، وس ألتھا         

 :بة مدرسةبعد أن رأت فیھا صورة لھا وھي طال
  لماذا تریدین الوردة؟-
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 :أجابتھا بھدوء
 . لكي أھدیھا إلى مریض-

 :نظرت إلیھا مبتسمة، ثم سألتھا
  أإلى حبیب القلب؟-

 :صمتت، ثم قالت. ارتبكت فاتنة
 . إنھ بطل جرح یوم أمس-
  وأین ھذا البطل اآلن؟-
 . في مستشفى المقاصد-

) الق  دس(فة دخل  ت الم  رأة إل  ى المح  ل، ث  م خرج  ت ومعھ  ا ص  حی 
بی  دھا، وس  ألتھا وھ  ي تریھ  ا ص  ور الجرح  ى المن  شورین ف  ي        

 :الصفحة األولى
 .؟ ھل ھو أحدھم-

فوجئ  ت فاتن  ة ب  صورتھ ف  ي ص  در ال  صفحة األول  ى، وقال  ت لھ  ا   

 :بصوت یمأله الفخر
 ... نعم إنھ ذلك-
ل ن أق دمھا   .  وردات بع شرة ق روش  ٣ حسًنا، سأتركك تختارین   -

 .تھالك مجاًنا، لكي تشعري بقیم
وحملت الوردات بعد أن لفتھم المرأة بورقة  شكرت فاتنة المرأة،

ب  سبب ال  شوك ال   ذي یم  أل س  یقانھن، وانطلق   ت إل  ى مست   شفى      

المقاصد مشًیا على األق دام بع د أن ل م یب ق معھ ا أج رة الطری ق،             

وعلى الرغم من أن المسافة لم تكن بعیدة، حوالي كیل و مت رین،             



 ١٧٠

فی صبح الم شي إل ى القم ة متعًب ا        لكن جب ل الط ور ینح در كثی ًرا،          

 .إلى أبعد الحدود، ولكن من أجل خلیل قررت تحمل الصعاب
توجھت فاتنة إلى غرفة خلیل مباشرة بعد االستف سار م ن غرف ة      

االس   تعالمات، لكنھ    ا فوجئ    ت بطلب    ة كثی    رین ح    ول س    ریره،  

 .واألجھزة الطبیة تلفھ من كل جانب
. رأت ف ي النھای ة  خجلت، وكادت تعود من حیث أت ت، ولكنھ ا تج        

اس  تجمعت ك  ل قواھ  ا، واقتحم  ت بورداتھ  ا الغرف  ة الملیئ  ة أص  ًال 

ص مت الجمی ع ل دى دخولھ ا،        . بباقات الورد من مختل ف األن واع      

وشنطتھا التي  وبدأت العیون تتوجھ إلیھا، وإلى ورداتھا الثالث،   

 .على كتفھا) حزام الحقیبة(تتدلى على وسطھا بینما الحزام 
عّدل جلستھ، وب دأت   .  تسیر باتجاھھ فوجئ بھا    عندما رآھا خلیل  

كان ت ت سیر   . رّد على ابتسامتھا بأخرى مماثل ة   . دقات قلبھ تزداد  

بخطى بطیئة، وترفع بیدھا ورداتھ ا، وعیون ھ تالح ق ك ل حرك ة             

تطارد كل تعبیرات وجھھا، وحركات شفتیھا، ورموش . من یدھا

حملھ ا اآلن،   تمن ى ل و ی    . كان حلمھ أن یراھ ا قادم ة إلی ھ        . عینیھا

 .ویطیر بھا على فرس أبیض
عندما اقتربت منھ أغمضت عینیھا لثانیتین كما كان یفعل عن دما   

یودعھا كل صباح، كأنھا ترد على رسائلھ برس الة أخ رى تطف ئ            

 .أشواقھ
 :كان بعیونھ یرسل إلیھا رسالة خاف أن یبوح بھا عبر شفتیھ

 . أنا أحبك یا فاتنة-
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 فماذا في رسالتھا الیوم؟
آه لی  ت تل  ك العی  ون تطی  ل النظ  ر إلی  ھ، ل  یفھم م  ا یح  یط بھ  ا م  ن   

 .أسرار
كأن عیونھا  أو كأنھ یتعمد في تأخیرھا، تأخر في استالم ورداتھا،

 .أنستھ الوردات ألن أمام عینیھ، وردة أكبر وأكثر بھاء وجماًال
. رد علیھا برسالة من عینیھ .وازداد وجھھا احمراًرا ذابت خجًال،

ح ول ال وردات فأم سك باألش واك، فج رح أص ابعھ        وضع أصابعھ   

 .دون أن یدري
 :قالت لھ بصوت ناعم

وغادرت الغرف ة بع د أن تح ّول        .  الحمد هللا على السالمة یا بطل      -

انطل ق أح د   . سال الدم من أص ابعھ . خداھا إلى تفاحتین حمراوین  

 :وقال آخر. یبدو أنك نسیت نفسك: الطلبة إلسعافھ
  أتعرفھا؟-

 .مر التعلیقاتثم بدأت تنھ
 

عاد خلیل بعد أسبوع إلى المدرسة إثر شفائھ م ن إص ابتھ، لكن ھ              

ك  ان مت  وتر األع  صاب، فع  اد ینتظرھ  ا ف  ي   . ف  وجئ بغی  اب فاتن  ة 

الیوم الثاني، والثالث، وعن دما تك رر غیابھ ا خ شي أن یك ون ق د            

حصل لھا مكروه بسبب زیارتھا لھ في المست شفى، فق رر زی ارة           

ل واد، وھن اك ب دأ یستف سر م ن ص  احب      مخب ز الكع ك ف ي ش ارع ا    

 :المخبز عن جیرانھ، فقال لھ عزمي الحشیمة صاحب المخبز



 ١٧٢

  یا خلیل بدون لفٍّ ودوران، ماذا ترید؟-
 :ضحك خلیل وقال

 . فاتنة ابنة جاركم لم تعد تأتي إلى المدرسة-
  ألم تعرف لماذا؟-
 . خیًرا إن شاء اهللا-
 .ت المتحدة لقد سافرت العائلة كلھا إلى الوالیا-
  ماذا تقول؟-
 . كما سمعت-
  متى؟-
 . منذ أسبوع-
  ومتى سیعودون؟-
 . لقد ھاجروا نھائیا-

 .ترك الكعك، وغادر المخبز. تغیر وجھ خلیل
 :ناداه عزمي

 ... یا خلیل، الكعك-
ع  اد خلی  ل م  ن المخب  ز بع  د أن ن  سي الكع  ك ال  ذي اش  تراه، وظ  ل  

اآلب اء ال  ذین یھج  رون  ط وال الطری  ق یلع ن الوالی  ات المتح  دة، و  

 .أوطانھم إلیھا
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 الق رن  ثمانینی ات  منت صف  ف ي  ع سقالن  س جن  رفغ   إحدى في
 الغرف ة  ف ي  األمن ي  الم سؤول  عم اد  ك ان  ،)الع شرین (الماض ي  

 م ن  السجان یمر عندما سریعة بحركة یقوم األسرى أحد یالحظ
 .یوم كل مرات أربع عدھم ريیج حیث األسرى، عد أثناء أمامھ

 من السجان یمر عندما رأسھ یحك أحیاًنا ماھر األسیر كان
 رابعة ومرة عینیھ، یفرك ثالثة ومرة أنفھ، یحك وأحیاًنا أمامھ،

 كل فبعد طبیعیة؛ تكن لم الحركات ھذه. إلى األعلى رأسھ یرفع
 قررتوتفتیشھ، لذا  القسم بدھم تقوم السجن إدارة كانت حركة

 .الفوري للتحقیق ماھر األسیر إخضاع األمن لجنة
 

 ماھر من عماد طلب العشاء، فترة انتھت أن بعد التالي الیوم في
 الغرفة باب عن بعیًدا الغرفة زوایا إحدى في منفرًدا الحدیث

 حتى عنھ قلیًال االبتعاد األسرى بقیة من وطلب السجان، وعین
 .الجانبي لحدیثھم یستمعوا ال

 بالتحقیق والمكلف األمني المسؤول عماد قّدم ،قصیر حدیث بعد
 .بالحدیث المباشرة قبل قراءتھا منھ طلب رسالة إلیھ ماھر مع

 الشكل على الغرفة أسرى على المھمات وّزع قد عماد كان
 مھمتھما كالسكاكین حادة معدنیة أدوات یحمالن التالي؛ أسیران

 ثنانوا والصراخ، بالسجان االستغاثة حاول إن ماھر طعن
 مكلف واحد وأسیر الصراخ، حاول إن فمھ إغالق مھمتھما

 عن بعیًدا یجلس السجان بأن والتأكد القسم مردوان بمراقبة
 .الغرفة
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 :الرسالة یقرأ ماھر بدأ
 )...ماھر إلى(

 طبیعي؛ غیر بشيء أحس رسالتھ قراءة ماھر یكمل أن قبل
 األخ، كلمة دون یخاطبونھ إنھم .بالخیر یوحي ال الرسالة مطلع

 ]ُكِشفت أنني یبدو[المناضل  أو الرفیق، أو
 ...الرسالة تابع
 حیث شباكھ، في بالمناضلین اإلیقاع الصھیوني العدو یحاول(

 والتجسس معھ، بالتعامل الترغیب، أو بالتھدید، بإجبارھم یقوم
 .خادعة ومكاسب بائسة وعودات مقابل األسرى إخوتھم على

 في زالوا ما الذین الجواسیس بین تمیز أن تحاول الثورة إن
 أضرت معلومات قّدموا الذین خطًرا األشد وبین الطریق، بدایة

 إصالح طریق الثورة. للخطر حیاتھم وعّرضت بالمناضلین،
 .الصھیوني بالعدو الجواسیس ارتباط فك واألساس األول ھدفھا

 بإدارة عالقتك بكل إرادتك بمحض لتعترف أمامك فرصة إنھا
إیذائك،  بعدم التعھد مع التحقیق لجنة مع اونوالتع السجن،

 من معك، ونحذرك العنف الستخدام سنضطر إنكارك حال وفي
 لحمایتك أحد وصول فقبل بالسجان، لالستغاثة محاولة أیة

 .مكان كل في جسدك مزقت قد المناضلین سكاكین ستكون
 .)النصر حتى لثورة إنھا

 

 وجھھ، واحمّر ا،تصبًب عرقھ زاد سطًرا قرأ كلما ماھر كان
 .قلبھ دقات وزادت
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 .شيء كل انكشف لقد ..ال أنكر؟  ھل-
 :لعماد قال ثم بیدیھ، وجھھ غطى .یبكي بدأ الرسالة أنھى عندما

 .تریدون ما بي افعلوا. بینكم أكون أن أستحق ال تافھ حقیر،  أنا-
 ال. الرحمة أطلب .عنكم المعلومات لإلدارة أقّدم جاسوس فعًال أنا

 .ذلك عرف لو أبي سیموت .أھلي تخبروا ال. أرجوكم يتفضحون
 .األھل من أحد یزورني لن

 من الحركات تلك على تعّود الذي األمني المسؤول لھ قال
 :انكشافھم لحظة الجواسیس

 أسألك سؤال كل عن بصدق وتجیب معي، ترّكز أن اآلن  أریدك-
 .إیاه
 علیھ یعید فترة كل وكان وكبیرة، صغیرة كل عن یسألھ بدأ

 وبعد .اإلجابة ذاتھا تقدیم من للتأكد أخرى بطریقة األسئلة بعض
 كتابة منھ وطلب وورقة قلًما لھ قّدم األولى جولتھ أنھى أن

 ارتباطھ وقصة الیوم، حتى والدتھ منذ حیاتھ عن شامل تقریر
 خالل قّدمھا التي المعلومات عن النظر بغض العدو مع

 .األول استجوابھ
 

 القضبان، خارج اإلسرائیلیة المخابرات مع رتبطا قد ماھر كان
 طریق إلیھا عن فانضم بالحركة، االلتحاق المخابرات وكلفتھ

 وبعد خلیة، في عضًوا ذلك بعد وأصبح قریتھ، في األعضاء أحد
 عسكریة بعملیة للقیام واستعدت النشاطات، ببعض قامت أن

 وكي یھا،عل القبض وألقت اإلسرائیلیة، القوات ھاجمتھا كبیرة،
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 طالب وعندما معھا، اعتقلتھ فقد ماھر جاسوسھار مأ ینكشف ال
 بالحركة، عضًوا یكن ولم لھم جاسوًسا كان ألنھ سراحھ بإطالق
 حینھا معھم، عالقتھ كشفوا وإال باألوامر، بااللتزام ھددوه

 داخل معھم بالتعامل دربھ، فاستمر رفاق من اإلعدام سیواجھ
 .بھا نفسھ ورط التي المصیبة من التخلص یستطع ولم السجن،

 تعني إشارة فكل اإلشارات، عبر المعلومات تقدیم مھمتھ كانت
 وسیلة ولكنھا اإلشارات، بعض یعنیھم یكن لم وربما معیًنا، رمًزا

 ال وأنھ شعبھ، یخون جاسوس أنھ وإشعاره معھم، الدائم لربطھ
 .رعایتھم وال عطفھم یستحق

السجن،  إدارة شكوك أثار ما اإلشارات تقدیم عن ماھر توقف

 .القدیم بجاسوسھا مباشرة االتصال لكیفیة تخطط فبدأت
 جاسوس مع اإلدارة مع مرتبط بأنھ اعترافھ كانت ماھر مفاجأة

 لجنة تستطع لم الذي راتب المعلومات؛ إنھ معھ بتبادل آخر
 .أمنیة شبھة أیة علیھ تسجل أن األمن

  راتب؟-
 .راتب  نعم-

 إلیھ، الموجھة التھمة أنكر ولكنھ عنیف، قلتحقی راتب خضع
 أنواع أقسى راتب تحّمل .اتھام موضع یكون أن ورفض

 :یكرر وھو أیدیھم بین یموت أن وكاد التحقیق،
 كنوز بكل وطني أبیع ال .جاسوًسا أكون أن یمكن ال .بريء  أنا-

 .تتسّرعوا ال أرجوكم .معلوماتكم بمصدر خطأ ھناك. الدنیا
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 على قادًرا یعد فلم توازنھ؛ أفقده راتب مع لعنیفا التحقیق لكن
 .موقفھ على مصمًما وظل الوقوف،

 .بريء  أنا-
 التحقیق من أیام عشرة بعد قناعة إلى توصلت األمن لجنة

 فأعادت للتحقیق، راتب إخضاع في تسرعت أنھا المتواصل
 ال بأنھ التالي الیوم في اعترف العنیف، حیث التحقیق إلى ماھر

 التي ھي السجن إدارة وأن ال، أم جاسوًسا راتب كان نإ یعرف
 مثلھ عندما یتم جاسوس بأنھ راتب على یعترف أن  منھ طلبت

 .اكتشافھ
 تضلیلھا عن المسؤولیة ماھر وحّملت بذلك، األمن لجنة فوجئت

 عن المعلومات حول راتب مع ینسق بأنھ اعترف قد كان ألنھ
 .دقیًقا یكن لم األول اعترافھ ولكن األسرى،

 .المناضلین أحد إلى أساء الخلل ھذا
 !راتب؟ ذاكرة في اآلن تضمیدھا یصعب التي الجراح كم

 مالبسات یوضح عسقالن سجن أسرى إلى صدر فوري بیان
 معھ، بالتضامن الجمیع ویطالب، براءتھ ویؤكد راتب، المناضل

 .علني اعتذار إنھ. شفتیھ إلى البسمة وإعادة
 بعض .یدیھ على والشد بمعانقتھ القسم في أسیر كل منھ تقّدم

 الجراح من كم عرفوا لقد .البكاء بادلوه المقربین أصدقائھ
 .كرامتھ وعلى جسده على التحقیق خّلفھا
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 المناضلون یتھم أن أقسى ما !أقساھا ما .رھیبة أیام إنھا
 قوات قبل من لالعتداء تعرض .بحیاتھ ضحى !بوطنیتھم

 أھلھ رؤیة من حرم .وحرمانھ سجنال مرارة من عانى .االحتالل
 لھ إخوة قبل من یضرب .بوطنیتھ یتھم وأخیًرا ندر، ما إال

 لكنھ .یضربھ كان من یعرف فال عینیھ یعصبون كانوا .بالنضال
 !سواھم؟ َمن أشخاص ثمانیة تضم فالغرفة یعرفھم،

 في غائًرا جرًحا ستظل أم الصفحات، تلك األیام ستطوي ھل
  الذاكرة؟

 من استقالتھ الحادث بعد قّدم بجلده مكّلًفا كان الذي وةاإلخ أحد
 أنھ أبًدا یستوعب لم .حزبیة مھمة أیة یمارس یعد ولم الحركة،

 باللیل یستیقظ كان. شریف لمناضل القاسیة الضربات یكیل كان
 كیف یستوعب یعد لم .لیلة كل تھاجمھ وكوابیس أحالم قلًقا؛

 !النضال في دربھ قرفی جالد إلى الزمن من لفترة تحّول
 ماھر بجلد یقوم أن راتب على القسم في األمنیة اللجنة خّیرت
 ال حصل فما ذلك، رفض ولكنھ لھ، حصل لما انتقاًما بنفسھ
 صدقت التي الداخلیة األمن لجنة بل ماھر، مسؤولیتھ یتحمل

 لھا یقدم كان إن تفحص أن دون الجواسیس أحد اعترافات
 .ومفبركة كاذبة معلومات

 

 الطبیة العیادة إلى ماھر األسیر اإلدارة استدعت أسبوع، بعد
 المباشر االتصال في طرقھم لھم فالجواسیس الطبیب، لمراجعة

 الممرض أو والسجان الطبیة، العیادة وأبرزھا السجن، إدارة مع
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 سجناء عدة دعوة یتم حیث المخابرات، رجال أحد یكون دائًما
 الجواسیس ویكون فة،مختل ألمراض الطبیب لمراجعة مرضى

 .بینھم
 أذنھ في وھمس علیھ، سّلم .ماھر من األمن مسؤول اقترب
 .أحد یسمعھ أن دون الكلمات بعض

 الباب لھم وفتح ستة، وعددھم القسم كل من المرضى تجمع 
 .الطبیة العیادة إلى

 اآلخرون الخمسة بقي فیما العیادة، إلى الداخلین أول ماھر كان
 .دورھم ینتظرون

 .فجأة الباب فتح .العیادة من حادا صراًخا سمعوا دقائق عدة بعد
 غرفة إلى سحبھم تم فیما العیادة، إلى السجانون ھرول

 یضرب بماھر فإذا األمر، ما لیعرفوا بسرعة نظروا .مجاورة
 .الممرض حادة بشفرة

 إنھ .الممرض لباس یلبس الذي المخابرات رجل یضرب ماھر
 .رقبتھ حول یلفونھ ذيال الحبل انتھاء لھ یعلن

 إلى وأدخلوه قیدوه، ثم اللكمات، لھ وكالوا علیھ، ھجموا
 .االنفرادیة الزنزانة

 . منھم أحد معالجة یتم ولم القسم، إلى المرضى أعید
الممرض  ھاجم أحدھم ألن األسرى معاقبة تعلن السجن إدارة

 خاللھ من كانت الذي جاسوسھا أنھ مع )المخابرات رجل(
 .ھمعلی تتجسس
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 .ابتسامة األمن مسؤول وجھ على ارتسمت
 .خیانتھ عن یكفر ھو وھا ماھر، صدق لقد  إًذا-

 .أیام قبل عماد سألھ
 شعبك؟ إلى والعودة نفسك تطھیر ترید  ھل-
 .ریت  یا-
 أكثر، أو سنوات عشر یسجنوك وقد یقتلونك، قد. الثمن  إلیك-

 .عالباألف بل بالكلمات، یكون لن الذنب عن التكفیر لكن
 :وقال ماھر إلیھ نظر
 ذلك سبیل في وأتمنى الذنب، عن للتكفیر متشوق أنا .لھا  أنا-

 .الشھادة
 :للقاضي ماھر قال المحكمة جلسة في
 نعم. العالم في والعنصریة الظلم رمز فأنتم بعدالتكم، أعترف  ال-

 كنت. لشعبي خیانتي عن تكفیًرا قتلھ أنوي وكنت ضربتھ، لقد
 من وشایة عن أكفر أنني ضربة بكل أشعر .علیھ بالھجوم سعیًدا

 رحمتكم، أطلب ال. شعبي مناضلي ضد قّدمتھا التي الوشایات
 .قمت بھ عما وأھلي شعبي أبناء لي یغفر أن أطلب ولكني
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انطلقت سیارة الجیب التي تقل عًددا من الجنود اإلسرائیلیین من  

 ف ي غرب ي الق دس متوجھ ة إل ى قری ة العیزری ة القریب ة              موقعھا
من عاصمة فلسطین المحتلة، في مھمة أمنیة بعد وص ول أنب اء            

 .عن وقوع حوادث مظاھرات
سیارة الجیب وصلت العیزریة، وب دأ تج وب ش وارعھا ال ضیقة،          

أوام ره للجن ود    ) یروح ام ( بینما أعطى مسؤول الدوری ة ال ضابط      

  .ة أو تجمعات مثیرة للشغببمراقبة أیة تحركات غریب
وھو ) عوفرة(كان یغني أغنیة للمطربة   ) موشي(سائق السیارة   

 .ینتقل بالسیارة من زقاق إلى آخر
فجأة اھتزت السیارة وك ادت أن ت سقط ع ن ال شارع إل ى ال وادي               

السائق . البعید بعدما ھوى شيء ثقیل على زجاج الجیب فحطمھ        

 .م الجیب بالحائطفقد السیطرة على الجیب فاصطد) موشي(
قفز أحد الجنود من السیارة، وأسرع ی ركض باتج اه ش بح بعی د،      

) زئی  ف(ك  اد أن یختف  ي وھ  و ینتق  ل م  ن زق  اق آلخ  ر، والجن  دي   
نظر الجندي في  .یركض خلفھ حتى أمسكھ بعدما أنھك من التعب   

وجھ ال شخص ف إذا ب ھ طف ل ل م یتج اوز الثالث ة ع شرة، رغ م أن                  

الجن دي ب رأس الطف ل ح سن، وب دأ      أمسك . طولھ یوحي غیر ذلك   

 :قائًال) یروحام(یكیل لھ اللكمات، ثم جّره معھ لقائد الدوریة 
 . ھذا ھو المخرب مار یروحام-

 :نظر الضابط إلى الطفل حسن، ثم صوب بندقیتھ نحوه قائًال
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آلن س  وف تم  وت، ول  ن ت  رى أم  ك وال أب  اك، إال إذا اعترف  ت    ا -

 .لحجارةعّمن اشترك معك في ضرب الدوریة با
خ  اف ح  سن، وت  ساقطت ال  دموع م  ن عینی  ھ، خ  صوصًا عن  دما      

 .اقترب منھ وھو ینظر إلیھ بغضب
 .مصطفى.. إنھ.. سأحكي..  طیب-
  وأین یسكن؟-
 .. في المكان الفالني-

 

انطلق الجنود ومعھم حسن إلى بیت الم تھم الخطی ر، وبینم ا ھ م         

ده م  سرورًا أن  ھ س  وف  یق  دم لقائ   ) یروح  ام(ف  ي ط  ریقھم، ك  ان  

متھًم   ا خطی   ًرا یح   رض األطف   ال عل   ى ض   رب ج   یش ال   دفاع        

لع  ل ذل  ك ی  ساھم ف  ي ترقیت  ي إل  ى  (اإلس  رائیلي، وق  ال ف  ي نف  سھ 

، وبینما ھو یفكر في ذلك حتى وص لوا إل ى           )رتبة عسكریة أعلى  

 .بیت مصطفى
أوام  ره إل  ى الجن  ود باالس  تعداد، وت  م ت  وزیعھم ) یروح  ام(أص  در 

ه، ب  دأ الجن  ود م  رة واح  دة  ح  ول البی  ت، وعن  دما ح  رك القائ  د ی  د 

بالطرق على الب اب وال شبابیك بطریق ة تثی ر الرع ب والھل ع ف ي                

سكانھ، مع أنھم كانوا قادرین على اس تعمال ج رس البی ت، ول ن              

 .یتوانى أحد عن الرد علیھم
ف  تح أب  و م  صطفى الب  اب ففاج  أه الجن  ود م  صوبین البن  ادق إل  ى    

 .صدره
 .نرید تفتیش البیت: قال یروحام
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ن  ود یتفق  دون أھ  ل البی  ت حی  ث ت  م تجم  یعھم ف  ي غرف  ة   دخ  ل الج

 :نظر یروحام إلى الوالد، وسألھ .واحدة
  أین مصطفى؟-

 :فأشار إلى ابنھ األصغر، ثم سألھم
  لماذا تسألون عن مصطفى؟-

لم یصدق م ا س مع، فطل ب بإح ضار ح سن م ن ال سیارة، وس ألھ                  

 :أمام الجمیع
  أین مصطفى؟-

 :نیة لحسنفأعاد السؤال ثا. فأشار إلیھ
 ! ھذا مصطفى الذي ضرب معك الحجارة على الجیش؟-

 . نعم، ثم بكى
م  ن الطف  ل، ودق  ق النظ  ر ف  ي وجھ  ھ؛ طف  ل ال   ) یروح  ام(اقت  رب 

 .یزید عمره عن ثماني سنوات
 ھل أعتقلھ؟ وماذا سیقولون عني في مقر القیادة؟ ھل أقب ل أن           -

ذي أقف ف ي المحكم ة ألش ھد أم ام القاض ي أن ھ ذا الطف ل ھ و ال                  

 جعلنا نعیش لحظات من الرعب ھذا الیوم؟
عینی  ھ ع  ن وج  ھ الطف  ل المرتع  ب وتطل  ع إل  ى      ) یروح  ام(رف  ع 

جنوده الذین كانت وج وھھم تعب ر ع ن االس تغراب، ث م نظ ر إل ى                

 :والد مصطفى قائًال
 ! ھذه المرة سلمت الجرة-
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ثم أمر جنوده باالن صراف، ومعھ م الم تھم ح سن مت وجھین إل ى             

 :ھم یقول في مخیلتھمركز الجیش، وبعض
 .إن شعًبا ھؤالء أطفالھ، شعب یستحق الحیاة
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ك  ان موع  ده معن  ا یومی  ا بع  د الع  صر، م  ا ع  دا ی  وم ال  سبت، ألن  ھ  

 .عیدھم الرسمي
 على ال رغم م ن المالب س البی ضاء          ؛شكلھ كان یوحي بأنھ مجرم    

ل أن یعّین ممرًض ا     ربما كان رئیس عصابة قب    . التي كان یرتدیھا  

أص  لھ م  ن روس  یا، ورأس  ھ كبی  ر الحج  م، ویل  بس     . ف  ي ال  سجن 

 ).ُكْفَعا(طاقیة صغیرة على رأسھ تسمى 
كل یوم بعد العصر نراه یأتي یجّر أمامھ عربة صغیرة فیھا أكثر 

من عشرین علبة للدواء، وكل علبة علیھا أرقام ال یعرف سّرھا 

 .سواه
یسأل األسرى من . خرىیمر على غرف السجن واحدة تلو األ

خلف القضبان إن كان أحدھم مریًضا، فیتسابق المرضى، وما 

أكثرھم، إلى باب الغرفة المغلق والمصنوع من قضبان الحدید 

یشُكون حالھم، فیعطي كال منھم حبة أو حبتین، ویطلب من 

األسیر المریض أن یشربھا فوًرا دون أن یعرف أي منا ما ھي 

 .مھا لنا كعالجتلك الحبة التي یقد
لم یكن یجید العربیة، وربما كان یوھمنا بذلك حتى یتسمع ما 

نتحدث عنھ، فكان بعضنا یترجم لبعضنا اآلخر ما یشُكون منھ 

إلیھ باللغة العبریة، والتي یبدو أنھ لم یكن یجیدھا، ولكنھ رغم 

ذلك یصر أن نخاطبھ بھا، فھو یعّد نفسھ یھودیا إسرائیلیا، ولم 

 . عر بأي ارتباط لبلده األصليیعد یش
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بعضنا كان یشفى بعد أیام، وآخرون لم تكن الحبات لھم سوى 

مسكن لأللم، ورغم ذلك كان یصر أن یعطینا الحبات نفسھا كل 

 . یوم
یفكر بعض الوقت، أو . كان یستمع لما نشكوه من أمراض

، ویقدم للمریض )العلب(یوھمنا بذلك، ثم یفتح إحدى العبوات 

 .لمناسبة، فیما یقدم لآلخر حبة أخرى من علبة أخرىالحبة ا
ما كان یثیر دھشتنا أن حبات األدویة كانت كلھا تتشابھ على 

 .الرغم من أنھا من علب مختلفة
أثار ذلك فضولنا، فبدأ كل منا یسجل رقم العلبة التي أعطاه 

الحبة منھا، وفي الیوم التالي كم كانت دھشتنا كبیرة عندما 

 .عطینا الحبة من علبة مختلفةعرفنا أنھ ی
 

في أحد المرات شكا لھ األسیر عدنان وجع رأسھ، وقبل أن 

یترجم لھ أحد أعطاه على الفور حبة من الحبوب الذي تعودنا 

علیھ، قلنا لعلھ بعد ھذه المدة الطویلة أصبح یعرف أمراضنا، 

وتعّلم بعض الكلمات العربیة منا، وربما كان ال یفھم شیًئا، 

من یدري ربما كان سجاًنا بلباس . ممرض أصًالولیس ب

ممرض؟ أو محقًقا یأتي من قسم التحقیق الذي یبعد عن غرفتنا 

بالمسكوبیة في القدس عشرة أمتار، وقد تكون كل تلك العلب 

 .معبأة بالحبات ذاتھا



 ١٩٣

وقفنا قرب باب الغرفة، وما أن وصل . انتظرناه في الیوم التالي

 :ھ أولنا باللغة العربیةإلى باب غرفتنا حتى قال ل
 .وأشار إلى بطنھ، فأعطاه حبة من إحدى العلب. بطني یؤلمني

 :قال الثاني
 )زر القمیص. ( زّري مقطوع-

 .فھز رأسھ، وأعطاه حبة أخرى من علبة ثانیة
 : جاء الثالث وقال لھ

 . بنطلوني ساحل-
فّكر قلیًال، حتى كدنا نشك أنھ فھم أن صدیقنا یسخر منھ، ولكننا 

فوجئنا أخیًرا أنھ أعطاه حبة من إحدى العلب الكثیرة التي تمأل 

 :عربتھ الصغیرة، فقال لھ األسیر
 ولكن حبة ال تنفع لتسحبھ لألعلى، فأعطاه الممرض بدون -

 .تردد حبة ثانیة، ثم تابع سیره للغرفة األخرى
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 ١٩٧

.  مدرسة شقي لدیة الكثیر من األصحاب  تلمیذ. شعبان ولد صغیر  
ك ان ی سكن ف ي الع ام        . ینتمي إلى عائلة فقیرة   . سنة) ١٢(عمره  

مع أھلھ في باب السلسلة، في الق دس القدیم ة، وك ان            ) ١٩٦٥(

ی تعلم ف  ي المدرس  ة البكری ة الت  ي تق  ع ب القرب م  ن ب  اب األس  باط    

 . وقرب أحد المداخل للمسجد األقصى المبارك
ی دعى ص ابر ی سكن    )  سنوات ١٠(ل عمًرا منھ    لشعبان صدیق أق  

قریًبا من بیت ھ ف ي منطق ة ت سمى درج الط ابون، لھ ا م دخل م ن                   

الجھ  ة العلوی  ة لب  اب السل  سلة، ویق  ع ف  ي م  دخلھا مخب  ز األمان  ة 

المملوك لعائلة س نقرط ال ذي ك ان أح د المخ ابز الرئی سة ل سكان                

 . القدس
 إلیھ ا م شًیا    كان صابر طالًبا ف ي المدرس ة نف سھا، وك ان ی ذھب              

عل  ى األق  دام م  ع ش  عبان، حی  ث یتوجھ  ان إل  ى الح  رم ال  شریف      

الك  ائن ف  ي آخ  ر ب  اب السل  سلة م  ن األس  فل، وم  ن ھن  اك ی  دخالن  

الحرم متجھین إلى الباب المقاب ل؛ ب اب المدرس ة البكری ة، وھ ي        

م سافة خم س دق ائق س یًرا عل ى األق دام، ولكنھم ا أحیاًن ا عن دما          

جھ  ان إل  ى المدرس  ة عب  ر ال  شوارع    یغ  ادران البی  ت مبك  ًرا، یتو 

العادیة لیم ضیا الوق ت مت سكعین ف ي ال شوارع، م راقبین حرك ة               

 .الناس،  والبسطات، وباعة الجرائد
 

كان شعبان وصابر عائدین م ن  ) ١٩٦٥(في أحد أیام شھر آذار     

المدرسة عن طری ق ب اب خ ان الزی ت وس وق العط ارین المك تظ                

فجأة . عدد الھائل من الناسبالناس، وكانا یتجوالن مستمتعین بال 



 ١٩٨

لمحا طفًال قریًبا من عم ر ش عبان یحم ل كی ًسا ص غیًرا ال یعرف ان             

 :اقتربا منھ، وسألھ شعبان. ما فیھ
  ماذا تحمل في الكیس؟-
 . ھدایا ألمي لمناسبة عید األم الذي یصادف بعد أیام-
 ! عید األم؟-

نظ  ر ش  عبان إل  ى ص  ابر م  ستغرًبا، فل  م یك  ن ش  عبان وال ص  ابر       

كل ما كانا یعرفان ھ عی د الفط ر،    . یعرفان عید األم، وال عید میالد    

وعید األضحى، حیث یأخذ الواحد منھما قرشین من أبیھ وبعض        

القروش األخرى م ن بع ض أقاربھم ا، فی صرفانھا عل ى األلع اب              

والمالھ  ي الت  ي كان  ت تق  ام ق  رب ب  اب األس  باط، والت  ي أص  بحت   

 .اآلن مكاًنا لوقوف السیارات
 :بان صابرسأل شع

  عید األم، ھل اشتریت ألمك شیًئا؟-
  ال طبًعا؟ ماذا یعني عید األم؟-

تركا الولد في حالھ، وھمس شعبان ف ي أذن ص ابر، واتفق ا عل ى       

 .خطة
لحقا بالولد في وسط سوق العطارین الضیق، وسأاله أن یریھم ا      

فتح الكیس وكان بھ . وقف الولد. الھدایا ألنھما سیشتریان مثلھا  

ة نق  ود ن  سائیة م  ع م  رآة، وفرش  اة ش  عر جمیل  ة، خط  ف     محفظ  

صابر الك یس ورم اه إل ى ش عبان ح سب االتف اق، فھ رب ش عبان                 

 .فوجئ الولد بذلك، ولحق بشعبان الستعادة الھدایا. بالكیس



 ١٩٩

في ھذا الوق ت ھ رب ص ابر م ن االتج اه اآلخ ر ل سوق العط ارین               

ن اك  باتجاه حي القرمي، وإلى باب السلسلة، ف درج الط ابون، وھ        

انتظ  ر ش  عبان ح  سب اتفاق  ھ مع  ھ، أم  ا ش  عبان فك  ان س  ریًعا ف  ي    

ال  ركض، فق  د دخ  ل إل  ى س  وق اللح  امین، وم  ن ھن  اك إل  ى س  وق 

الح  صر، وث  م إل  ى ح  ارة ال  شرف، ث  م إل  ى الم  دخل الم  ؤدي إل  ى    

حوش الغزالن، ثم توجھ من ھن اك عب ر ح وش ال شاي إل ى درج           

 للغنیم  ة ك  ان ص  ابر ینتظ  ره، وم  ا أن رآه حت  ى ابت  سم   .الط  ابون
 .التي حصال علیھا

 .اآلن بإمكان كل منھما تقدیم ھدیة ألمھ في عید األم
عن  د تق  سیم الھ  دیتین بینھم  ا اختلف  ا؛ فك  ل منھم  ا یری  د محفظ  ة     

. تشاجرا، فقد ادعى كل منھما أنھ األحق بھا ألن ھ األج در   . النقود
شعبان قال لھ إنھ صاحب الفك رة، أم ا ص ابر فق ال إن ھ ھ و ال ذي                

 . الولدخطفھا من
بعد خالف طویل اقترح علیھ شعبان أن یحتكما إلى ع ابر طری ق             

 .فوافقا
قاال لھ . مر شاب یكبرھما كثیًرا في السن، فرأیا فیھ َحكًما مناسًبا

. إنھما مختلفان على  توزیع الھ دیتین، وطلب ا رأی ھ ف ي التوزی ع              
فك ر ال شاب، واقت رح علیھم ا ح ال          . لم یوضحا ل ھ أنھم ا س رقاھا       

 :ا؛ قال لھمامناسًب
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 أغمضا عیونكما، وسأخبئ كل ھدیة ف ي ی د خل ف ظھ ري، وال               -
تفتح  ا عیونكم  ا حت  ى أنتھ  ي م  ن ذل  ك، بع  د ذل  ك ك  ل واح  د یأخ  ذ    

 .الھدیة التي تكون في الید التي یطلبھا
 . وماذا لو طلبنا الید نفسھا؟ سأل شعبان-
 . نعید القسمة من جدید-

 : وافقا، فقال لھما
 .وال تفتحاھا حتى أنتھي من العد للعشرة أغمضا عیونكما، -

 :صمت، ثم قال
 . لیبدأ صابر بالعدد، لكن ال تسرع-
 ... بدأ صابر بالعدد؛ واحد، اثنان، ثالثة-

عندما وصل ص ابر رق م خم سة ك ان ش عبان یح اول الغ ش حی ث                

ف  تح عینی  ھ ! ف  تح إح  دى عینی  ھ قل  یًال، فف  وجئ أن ال  شاب اختف  ى

 :ابر یعد، صرخ بصابركامًال بسرعة، فلم یر سوى ص
 . ھرب الحرامي مع الھدایا، الحق-

 . لحقاه باتجاه السوق، فلم یعثرا على أثر لھ
 :بدأ صابر یلوم شعبان

ل  و قبل  ت بالق  سمة كم  ا   .  أن  ت ال  سبب؛ ل  والك لم  ا ح  صل ذل  ك    -

 .اقترحتھا علیك لما ضاعت الھدیتان
 . بل أنت السبب؛ لو قبلت برأیي لما سرق الشاب الھدایا-

ینما ھما یتعاتبان ب القرب م ن الح الق زغل ول المقاب ل لب سطة        وب

والت  ي كان  ت قائم  ة عل  ى م  دخل طری  ق    للخ  ردوات،) أب  و زك  ي(
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الھكاري، إذا بالولد الذي سرقا من ھ الھ دیتین یظھ ر لھم ا ومع ھ               

أبوه، فأشار الولد إلیھما، وقبل أن یستطیعا الھ رب، أم سك األب            

 .بجالبیبھما وبدأ یضربھما
ا أن تسرقا الھ دایا؟ أل م یعلمكم ا    ھدیة یا كالب؟ ألیس عیبً  أین ال  -

 أھلكما األمانة؟
التم بعض المارة لحل الخالف، فیما تدخل أبو زك ي ال ذي یع رف              

الولدین ألنھما من حارتھ، وح اول ت سویة الخ الف وتعھ د لوال د              

الولد بأن یحصل ثمن الھدایا المسروقة من أھ ل ش عبان وص ابر             

 . عما حصلاویدفعھا لھ تعویًض
ترك الوالد صابر وشعبان، وعاد كل منھم ا إل ى بیت ھ یج ر أذی ال                

 .الخیبة والفشل
 

) أب  و زك  ي(ع  اد وال  د ص  ابر م  ساء إل  ى البی  ت، وق  د ع  رف م  ن   
 :حكایة صابر وسرقة الھدایا، وما إن وصل حتى صرخ بابنھ

  أین الھدایا یا حمار؟-
ھ أب وه  شرح صابر ألبیھ ما حصل، والم شعبان على ذلك، ف صفع     

 :على وجھھ، وقال لھ غاضًبا
  منذ متى تعلمت السرقة؟-

احتم  ى ص  ابر بأم  ھ الت  ي حاول  ت تھدئ  ة الموق  ف، ولك  ن األب        

الغاضب لم یكتف بذلك، فخل ع حزام ھ م ن بنطلون ھ وب دأ ی ضرب          

 .صابر الذي بدأ یصرخ من األلم، ویحلف األیمان أنھ لن یعیدھا
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 ش عبان، وك ل ول د اس مھ     نام صابر متألًما م ن س یاط أبی ھ، العًن ا      
 .شعبان

في الیوم التالي، كان صابر یتناول ال ساندویتش ال ذي أعدت ھ ل ھ              

أمھ في استراحة الساعة العاشرة وھو جالس منزوًیا ف ي إح دى           

الزوایا، فإذا بشعبان یطل علیھ، وم ا أن اقت رب من ھ حت ى ب ادره               

 :صابر
 .یكفي ما حصل لي بسببك..  انصرف عني-

 :ل لھ ضحك شعبان، وقا
  ھل ضربك أبوك؟-
 ألم یضربك أبوك؟.  لوال أمي لمّت بین یدیھ-
لم أعد أحس ش یًئا،   .  تعودت على الضرب؛ كل أسبوع یضربني      -

 ...ما رأیك
 :قاطعھ صابر

 .ال أرید أن أسمع شیًئا منك..  ال تكمل-
أعطني نصف الساندویتش ال ذي     . لن أتكلم شیًئا  . خلص..  طیب -

 الفط  ور ھ  ذا ال  صباح، ول  م یعطن  ي   مع  ك، فق  د حرمن  ي أب  ي م  ن  
 .جوعان یا صابر. المصروف الیوم
. تغیر وجھ شعبان، فلم یتوقع من صدیقھ ذل ك        . رفض صابر ذلك  

 .نزلت دموعھ على خدیھ، ومشى تارًكا صابر لوحده
. ح  زن ص  ابر عل  ى ش  عبان، ورّق قلب  ھ علی  ھ، ف  ال ب  د أن  ھ ج  ائع    

ا ذھ  ب إل  ى لطالم  . ص  ابر یع  رف معن  ى الج  وع، فق  د جرب  ھ كثی  ًرا



 ٢٠٣

المدرس   ة ال یحم   ل مع   ھ أي ش   يء، وك   ان ینظ   ر إل   ى الط   الب    

اآلخ  رین متمنًی  ا أن یق  ّدم أح  د إلی  ھ ول  و لقم  ة ص  غیرة ت  سكت         

 :لحق صابر بشعبان وناداه. جوعھ
 .شعبان..  شعبان-

نظر شعبان إلى صابر فرآه یقسم ال ساندویتش بینھم ا ویق دم ل ھ              

وع   ھ بك   م توق   ف ش   عبان ع   ن البك   اء، وب   دأ یجف   ف دم. ن   صفھ

أم  سك ش  عبان بن  صف   . اقت  رب ك  ل منھم  ا م  ن اآلخ  ر    . قمی  صھ

نظر إلى صابر وھجم علیھ یعانقھ كالكبار، ثم        . الساندویتش بیده 

 .سارا مًعا یلتھمان ساندویتش الزعتر والزیت بنھم شدید
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 ٢٠٧

الح  ظ بع  ض ش  باب االنتفاض  ة ش  ابا یظھ  ر لھ  م م  ن بعی  د یحم  ل   

، ی   شبھ ذل   ك الم   ستخدم ل   دى أجھ   زة  )الس   لكي(جھ   از إرس   ال 

ل   م تك   ن الھوات   ف النقال   ة ق   د ظھ   رت ف   ي   . ال   شرطة والج   یش

تشاور ش بان االنتفاض ة، وق رروا مالحق ة ذل ك ال شاب           . فلسطین

 .ألنھ یتجسس علیھم
اختب أ بع  ضھم ف  ي أح د األزق  ة، وانتظ  روا م روره م  ن ھن  اك، ث  م    

ھ از اإلرس ال   أطلقوا علی ھ الن ار، وقب ل ان سحابھم س رقوا من ھ ج           

لیعلنوا بعد ذلك عن نج احھم ف ي اص طیاد أح د الجواس یس ال ذي                

 .كان یالحقھم
 

جلس الشبان المنتفضون ف ي أح د البی وت یتفق دون ذل ك الجھ از        

ش عروا بن شوة الن صر ألنھ م انت صروا عل ى            . الذي حصلوا علی ھ   

حاولوا استخدام الالس لكي للتموی ھ عل ى       . ائیلیةالمخابرات اإلسر 

 .اإلسرائیلیة، ولكنھم لم یعرفوا كیف یستخدمونھالمخابرات 
ظلوا یحركون أزراره ویضغطون علیھ حتى سمعوا صوًتا قادًم ا          

 :من بین ثقوبھ السفلیة
 ..ألو كابتن سلیمان معك حّول..  ألو-

 :بعد ثوان عاد الصوت نفسھ یقول. صمتوا، ولم یرد أحد منھم
 ..ألو كابتن سلیمان معك حّول..  ألو-

 :فجأة سمعوا الصوت یقول. لصمت طوی
 . ألو ناصر أین أنت؟ حّول-



 ٢٠٨

 .مسك أحد الشبان الجھاز، غیر صوتھ ثم رد على الصوت القادم
 .ناصر قتلتھ االنتفاضة حّول.  ناصر مات حّول-

 :فجأة قال لھم المتحدث نفسھ
  من أنت؟ من المتحدث؟ أین ناصر؟-
 . قلت لك قتلتھ االنتفاضة-
 أین ناصر؟. یا حمار.  یا كلب-
 . لقد قتلناه أیھا الجاسوس-
 .جاسوس یا ابن الشرموطة.  جاسوس أنت وأھلك-

أغلق المنتفضون الجھاز وھم یفركون أیدیھم فرًحا لنجاحھم في         

 .إخافة الجاسوس الثاني
 

اكت  شف الم  ارة جث  ھ ناص  ر ملق  اة عل  ى األرض، وعن  دما وص  ل    

 ف وجئ ف ي   لق د قتل ھ الیھ ود، ولكن ھ    . الخبر إل ى أبی ھ ج ن جنون ھ       
الیوم الت الي ببی ان ی وزع ف ي البل د ب أن االنتفاض ة ق د قتل ت أح د                

 .الذي كان یالحق شبان االنتفاضة) ناصر(الجواسیس 
ذھ  ب عل  ى الف  ور إل  ى بی  ت أح  د    . ُأص  یب أب  وه بحال  ة ھ  ستیریة  

سألھ عن آخر مرة كان فیھ ا م ع         ). ابن جاره أحمد  (أصدقاء ابنھ   

 ...مس حینما اختفىكنت ألعب معھ یوم أ :ابنھ فقال لھ
وش   رح ل   ھ م   اذا ح   صل عن   دما أراد الح   دیث مع   ھ عب   ر جھ   از  

ض  غط عل  ى زر . نظ  ر إلی  ھ. م  سك األب جھ  از اإلرس  ال. اإلرس  ال

 :اإلرسال وبدأ ینادي



 ٢٠٩

 ھل تسمعني؟.. ألو..  ألو-
 :فجأة سمع ردا غیر واضح، فقال لھم. كرر المحاولة عدة مرات

 أنا أبو ناصر من أنتم؟..  ألو-
لق  د قتلن  اه ألن  ھ یتج  سس   . عوض  ك عل  ى اهللا . ت أب  و ناص  ر  أن  -

 .بّلغ المسؤولین الیھود أصحابك بذلك. علینا
 قتلتموه ألنھ جاسوس؟ كیف عرفتم أنھ جاس وس؟ أال تعرف ون           -

  سنھ فقط؟١٥أن عمره 
 لقد ضبطنا مع ھ جھ اًزا الس لكیا ك ان یت صل ب ھ م ع المخ ابرات                  -

 .الصھیونیة
ھ ذا الجھ از ال ذي معك م ھ و      ! ی ا حمی ر؟   ال سلكي؟ أي ال سلكي     -

ح  رام عل  یكم . اش  تراه ل  ھ عم  ھ م  ن أمریك  ا ) ووك  ي ت  وكي(لعب  ة 

ھل حقق تم  . تتھمونھ بالجاسوسیة. ترتكبون الجرائم باسم الوطن 

 .معھ؟ من أنتم؟ تعالوا أروني وجوھكم
 .وبدأ یبكي

 : مسك جاره الجھاز وبدأ ینادي علیھم
عل یكم تبلی غ    .  قتلتم شابا بریًئ ا    لقد.  یا شباب ما قمتم بھ جریمة      -

 .مسؤولیكم بجریمتكم، وأغلق الجھاز
نظ روا إل ى الجھ از    . ارتبك المنتفضون، ولم ی صدقوا م ا س معوه      

 . آخر شيء توقعوه أن یكون الجھاز لعبة. وأغلقوه
 .طفل یقتل بسبب لعبة تعمل على بطاریة
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وصلت األخبار إل ى م سؤول الق دس ف ي منظم ة التحری ر فی صل                

الحسیني الذي ھزه الخبر، فتحرك بوفد من وجھاء البل د ورج ال    

الدین إل ى بی ت أھ ل ناص ر یق دم الع زاء، ویعل ن ع ن أس فھ لھ ذا                     

 .الحادث المؤلم
أحد المسؤولین في الوفد أكد لوال د الطف ل أن الجن اة س یعاقبون،            

 .وأنھ یعد ابنھم شھید الوطن واالنتفاضة
ق ّدم  . م ھ اتھ ام ابن ھ بالتج سس       أكثر ما كان یؤل   . كان والده حزیًنا  

 .للوفد جھاز اإلرسال الثاني، وشرح لھم ما حصل
تق  دم ال  سید فی  صل وق  دم ألھ  ل ال  شھید مبلًغ  ا م  ن الم  ال كفدی  ة       

 ).دیة(
 :قال لھم بغضب. رفض الوالد دیة  ناصر

 . ابني لیس للبیع-
 .الدیة جائزة في اإلسالم.  ال تفھمنا خطأ-

 .عینیھنظر إلیھم والدموع تنھمر من 
ش  ھیًدا ..  ال  شھداء ال دی  ة لھ  م، وق  د احت  سبتھ ش  ھیًدا عن  د رب  ھ -

 .عند ربھ
 

I@m‹ìà@RPPXH@
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 أعرف أن ك كن ت عل ى خ الف م ع الح زب، وأن ك اعترض ت عل ى                
 تصرفات قیادت ھ، واتھمتھ ا باتھام ات كثی رة منھ ا البیروقراطی ة            

 الم  ك، وق  د أّی  دك والفردی  ة، وم  ن ی  دري فق  د تك  ون محق  ا ف  ي ك  
 كثیرون، وتبنوا وجھة نظ رك، وطلب وا بإص الحات جذری ة داخ ل      
 صفوف الحزب، لك ن القی ادة العلی ا أص مت آذانھ ا، ول م ت ستجب               
 ل  شيء م  ن مط  البكم، ول  و أن  ك أعلن  ت اس  تقالتك م  ن الح  زب، أو
 تمردت علیھ، لتفھم كثیرون موقفك، ولم یعتبوا علیك، وربما لو     

 ھاجرت من فلسطین إل ى ب الد الغرب ة،     تخلیت عن النضال كلھ، و    
 كم  ا فع  ل كثی  رون غی  رك، لوج  دت م  ن یتفھم  ك، ولكن  ك قم  ت        

 ... بممارسات لم یجد أحد تفسیًرا لھا سوى
أأكون قاسًیا علیك لو قلتھا؟ ھ ل أظلم ك؟ كی ف ت سول ل ك نف سك                 

 أن تفعلھا؟
أكثر من عشر سنوات في درب الكفاح كنت خاللھ ا أح د الك وادر            

عت  ز بھ ا أھ  ل ال شمال؛ ش  مال فل سطین، وط  اردك    الوطنی ة الت ي ی  

أعترف أن ك كن ت رم ًزا ن ضالیا وق ف           . جیش االحتالل في أزقتھا   

أم  ام محّققی  ھ ب  صالبة وج  رأة، وص  ان ش  رف الح  زب، وال  وطن، 

لق  د وث  ق ب  ك الن  اس . ولھ  ذا كن  ت أح  د قی  ادة الح  زب ف  ي ال  داخل 

كرم  ز وطن  ي ض  حى وق  دم خی  رة س  نوات عم  ره مط  ارًدا وخل  ف  

ن، وعن  دما ق  ررت ف  ي لحظ  ة م  ن اللحظ  ات أن تم  ارس     الق  ضبا

التجارة لتبني لك مستقبًال كما  اآلخرین، خصوًصا بعد أن ھرول           

 .، شجعك اآلخرون على ذلك)أوسلو(أبطال الثورة نحو 



 ٢١٤

كنت تعلم أن أصحاب الم ال ل ن ی دعموك، ول ن ی شاركوك، فأن ت             

محسوب على الیسار، والتجار محسوبون عموًم ا عل ى الیم ین،           

فخطرت لك فكرة جمع مبلغ من الم ال م ن زمالئ ك كم ستثمرین،      

وافتتاح م شروع كبی ر تق وم أن ت بإدارت ھ، وبالفع ل اس تطعت أن           

تجم  ع أكث  ر مم  ا توقع  ت، فالثق  ة الت  ي منح  ك إیاھ  ا الن  اس كان  ت   

كبیرة؛ ثقة بنیتھا عبر السنوات، ول م ت أت ثم رة ی وم، أو ش ھر،                

 ذي منعك أن تبدأ؟لماذا لم تفتح المشروع؟ ما ال .أو سنة
قل  ة الخب  رة؟ الخ  وف م  ن ال  شغل؟ فلم  اذا ب  دأت إًذا؟ لم  اذا فك  رت  

 بذلك؟
 

ما الذي فعلتھ في ذلك الیوم حینما بحث عنك األص دقاء والرف اق       

كانوا یعتقدون  أن جیش االحتالل أسرك     فلم یعثروا لك على أثر؟    

 .كما أسرك في السابق، وأنك اآلن خلف القضبان من جدید
قك ال ذین ق دموا ل ك م دخراتھم لت ستثمرھا لھ م ج اھزین               كان رفا 

كلھ  م . لی  سامحوك بالم  ال ال  ذي ق  د یك  ون الج  یش ص  ادره من  ك    

لك نھم فوجئ وا، ب ل أص یبوا بدھ شة،          . فداك المال یا رفی ق    : قالوا

ال یمك   ن أن یفعلھ   ا .. ال! ح   سبوا أنھ   م ف   ي حل   م. ول   م ی   صدقوا

كل . سطین كلھاانتشر الخبر في فل. كانوا في حالة ذھول   .الرفیق

الن   اس . الحرك   ة الوطنی   ة ب   دأت ت   تھكم علی   ك وعل   ى الح   زب     

أن یتخل  وا ع  ن الع  ادیون  ب  دؤوا ی  سخرون م  ن مناض  لین یمك  ن  

 .ةمبادئھم بھذه السرع



 ٢١٥

حمل ت  . ھل تذكر لیلة ھجرتك من الوطن؟ لم تخبر أحًدا بمقصدك       

كن ت مث ل المط ارد      . بعض مالبسك، وغادرت دون أن تودع أحًدا      

غادرت مدینتك التي أحببتھا وعشقتھا . ید أن یراه أحدالذي ال یر

. خرج ت متخفی ا  . حتى النخاع في الصباح الباكر قبل الفجر بقلیل   
طلب  ت م  ن  . كن  ت حری  ًصا عل  ى أال ینتب  ھ ل  ك أح  د م  ن الجی  ران     

زوجتك وأوالدك الصمت وعدم الحدیث حت ى تبتع د ال سیارة ع ن             

 .الحي الذي تسكن فیھ
ات المط اردة الت ي كن ت فیھ ا مط ارًدا م ن       تلك اللیلة ذكرتك بسنو   

في تلك األیام كن ت حری ًصا أال ی راك جن دي            . االحتالل الصھیوني 

كن ت  . إسرائیلي، أو یتعرف إلیك جاسوس یعمل لحساب إسرائیل      

تنتقل من مك ان إل ى مك ان فخ وًرا بإنجازات ك ومط اردة االح تالل                

ت حری ًصا   إلیك، أما تلك اللیلة التي ھاجرت فیھا ال وطن، فق د كن             

ل م یك ن یھم ك أن    . أال یراك جیرانك أو رف اق درب ك أو أص دقاؤك          

ل م  . كان إحساسك مختلًفا ج دا    . یراك جندي أو جاسوس أو مخبر     

ت  شعر أن  ك قم  ت بجریم  ة س  تندم علیھ  ا، ألن  ك ب  ّت مقتنًع  ا أن م  ا  

فعلتھ كان صحیًحا، ألن غیرك علیھ أن ی دفع ل ك ف اتورة س نوات       

ل الن اس ك ان     ك أن ما تحملھ من أم وا      أقنعت نفس . خدمتك للوطن 

 .مكافأة نھایة الخدمة
لك  ن ال  ذي ل  م تعرف  ھ آن  ذاك، وعرفت  ھ فیم  ا بع  د، أن الن  اس ك  انوا 

یعرف  ون أن الت  اریخ ق  ّدم أمثل  ة كثی  رة ع  ن مناض  لین تخّل  وا ع  ن  

تنك  روا لمعتق  داتھم، ولك  نھم ل  م    . م  واقفھم، وغّی  روا مف  اھیمھم  



 ٢١٦

ل  یھم، وی  سرق أم  والھم،  یح  سبوا أن مناض  ًال أحّب  وه س  ینقلب ع  

ویھ  رب م  ن ال  وطن كل  ھ م  ع أف  راد أس  رتھ إل  ى وط  ن آخ  ر لیب  دأ   

ھن  اك م  شروعھ التج  اري الخ  اص ب  أموال الن  اس ال  ذین أحب  وه     

 .وأعطوه ثقتھم
فإذا بك تمارس  كانوا یعتقدون أنك تطالب بإصالحات دیمقراطیة،

 .إصالحات لصوصیة
 

ون أن س   نة ی   ا رفی   ق م   رت عل   ى الح   ادث، د)  ١٥(أكث   ر م   ن 

تستطیع العودة إلى الوطن، ألنك تخاف من مالحقة الناس ال ذین           

سمع بعضھم أنك تفكر بإعادة األموال   . ینتظرون عودتك یوًما ما   

ال یھ م  .. ال.. حقا؟ ماذا عن سنوات استثمارھا؟ ال  .. إلى أصحابھا 

م  اذا ع  ن ثق  ة الن  اس ب  ك؟ م  اذا ع  ن اإلحب  اط ال  ذین     . االس  تثمار

 ناء بلدك عن المناضلین؟زرعتھ في أذھان أب
 

الیوم، وبعد ثورة المعلومات على الشبكة العنكبوتی ة، ق ررت أن           

تعود إلى الواجھة، فبدأت تكتب مق االت م ن وطن ك الجدی د تنتق د             

فیھ  ا الموق  ف ال  سیاسي ال  وطني لألح  زاب الفل  سطینیة، وتقت  رح 

 . موقًفا جدیًدا ترى فیھ مصلحة الشعب والوطن
 !سنة) ١٥(سیت ما فعلتھ قبل كنت تعتقد أن الناس ن

 

ب  دأت ت  صلك الرس  ائل م  ن أص  حاب األم  وال یط  البون ب  أموالھم،  

وتحرك بع ضھم لرف ع دع اوى ق ضائیة ض دك حی ث تع یش اآلن،             

 .فقررت أن تتوقف عن الكتابة باسمك واستخدام اسم مستعار
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. عدت للتخف ي م ن جدی د، حت ى وأن ت ف ي الغرب ة تع یش متخفی ا                  
 جنی   ت عل   ى نف   سك وتاریخ   ك ال   وطني،  ب   دأت اآلن تقتن   ع أن   ك

وشعرت بالندم، ولكن ماذا ینفع الندم اآلن؟ أنت اآلن ت اجر كبی ر             

كبر أوالدك دون أن یعرف وا لم اذا ھ اجر          . في بلد أنت غریب عنھ    

ھ ل تج رؤ أن تعت رف لھ م بالحقیق ة؟           . أبوھم وأمھم من فلسطین   

و ماذا لو عرفوھا؟ ھل ستھرب من اإلجاب ة أم س تبررھا؟ م اذا ل               

 سألوا أمھم؟ ھل ستجبرھا أن تخفي عنھم الحقیقة؟
كأني أسمعك تھمس شیًئا، ماذا تقول؟ أعرف أنك خ دمت ال وطن        

ھ ل تری د    . والشعب أكثر م ن ع شر س نوات، ل تكن ع شرین س نة             

تعویًضا عن س نوات خ دمتك؟ ھ ل تری د أن ی دفع الن اس ل ك ب دل                   

؟ سنوات أسرك؟ أبھذه الطریقة یحصل المناضلون على تقاعدھم       

 ماذا یمیزھم إًذا عن المرتزقة؟
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كان حسام یبحث في الجرائد المحلیة والعربیة في نیویورك ع ن           

فرص  ة عم  ل مناس  بة بعی  ًدا ع  ن أع  ین دائ  رة الھج  رة، فھ  و ل  م      

یحصل على بطاقة اإلقامة بعد، وما زال یبحث عن فت اة أمریكی ة        

اللھ ا أح الم ال شباب،      مناسبة یستطیع أن یتزوجھا لیحق ق م ن خ        

فمنذ أن تغرب عن وطنھ قبل سنة وھ و یط ارد لی ل نھ ار لت أمین          

مصاریف البلد العالیة؛ مائة دوالر في نیویورك لیست مثل مائ ة           

 .الفرق ھائل بین البلدین. دوالر في بلده األصلي
فج  أة لف  ت انتباھ  ھ إع  الن كبی  ر ف  ي ص  فحة كامل  ة ف  ي إح  دى          

ن ع رب للعم ل برات ب مغ ر م ع      الصحف العربیة یطالب بمت رجمی  

 .عالوات ومكافأة لسنوات الخدمة
  خمسة آالف دوالر شھریا؟-

 .إنھ راتب مغر جدا
 .حمل ھاتفھ النقال واتصل بالرقم

 . ألو أھًال وسھًال-
  ق  رأت إعالنك  م ح  ول طل  ب م  وظفین للعم  ل كمت  رجمین إل  ى        -

 .العربیة وبالعكس
 :سألھ المتحدث على الفور

 سنة؟) ٣٥(ل من  ھل عمرك أق-
 .خریج لغة إنجلیزیة وآداب. سنة) ٢٥( عمري -
یمكنك التقدم للمقابلة مع مسؤول قسم التوظیف غ ًدا      .  جید جدا  -

 ...صباًحا على العنوان التالي



 ٢٢٢

 أین سیكون العمل؟: سألھ حسام بعد أن أنھى حدیثھ
 . في البدایة سنرسلك إلى العراق-
 ب للجیش؟ إلى العراق؟ لماذا؟ ھل ھذا مكت-
 ال ھذا مكت ب ترجم ة، ولكنن ا بحاج ة لمت رجمین إلرس الھم إل ى           -

 .العراق وإلى أفغانستان للعمل كمترجمین في معسكرات الجیش
 . ولكني ال أحمل بطاقة إقامة أمریكّیة-
 .انتھاء مھمتك بعد اإلقامة على في الحصول المكتب  سیساعدك-

 :تردد حسام في الموافقة، فقال لھ الموظف
یمك ن ط رح المزی د م ن األس ئلة عل ى الموظ ف الم سؤول ع  ن          -

 .التوظیف، لكن تأكد أن االمتیازات عالیة
  مثل ماذا؟-

 إذا كن   ت مواطًن   ا غی   ر أمریك   ي الجن   سیة سی   صبح بمق   دورك     
الح   صول علیھ   ا بع   د عودت   ك م   ن الخدم   ة، وس   یكون بإمكان   ك 

 .الخدمة في مناطق أخرى بما فیھا بلدان مختلفة من العالم
 .سًنا سأكون غًدا حسب الموعد ح-

 

سأح صل عل ى   . راتب عال. فكر حسام في العرض، فھو مغر جدا   

الجنسیة دون زواج ومصاریف ال لزوم لھا، وسیكون عملي في          

 .مكاتب الجیش، ولیس لي عالقة بما یحصل للجنود
 :فّكر لثوان ثم قال لنفسھ

 من  إذا شعرت بثقل المھمة، سأطلب إنھاء خدمتي، أو سأھرب -
 .ھناك



 ٢٢٣

 .بعد شھر كان حسام في الطائرة المتجھة إلى العراق
ف   ور وص   ولھ ُأدخ   ل م   ع مجموع   ة م   ن الع   املین م   ع الج   یش   

األمریك   ي الق   ادمین م   ن دول مختلف   ة مث   ل الھن   د، وكمبودی   ا،    

وكوریا، والمغرب، واألردن، ومصر، إلى دورة تدریب عسكریة        

 :الستخدام األسلحة الناریة، فسألھم حسام
 .ذا التدریب؟ أنا جئت أعمل مترجًما لما-

 :فرد علیھ الضابط المسؤول
  أن  ت اآلن تعم  ل ف  ي عھ  دة الج  یش األمریك  ي، ویج  ب علی  ك       -

الم   شاركة ف   ي الت   دریب لل   دفاع ع   ن نف   سك، فاإلرھ   ابیون ھن   ا 

ن شیطون، وال یترك ون أح ًدا، وحت ى ت ستطیع ال دفاع ع ن نف  سك        

 .یجب علیك التدرب على استخدام أنواع األسلحة
عن   دما ح   اول االحتج   اج أفھم   وه أن   ھ اآلن یعم   ل تح   ت س   لطة   

 .الجیش، وعلیھ التزام األوامر
 . أمرك سیدي-

 

بعد انتھاء فترة التدریب، كان ت مھمت ھ مرافق ة إح دى ال دوریات        

ك ان یق وم   . األمریكیة العاملة في إح دى نق اط التفت یش ف ي بغ داد        

ون العراقیون، یقولھ المواطن بالترجمة إلى الجنود األمریكیین ما  

كان ی شعر أن ھ رأس   . ویترجم للعراقیین أوامر الجنود وشتائمھم   

حرب  ة للط  رفین؛ ف  المواطنون ینظ  رون إلی  ھ نظ  رة احتق  ار بأن  ھ    

جاس  وس لھ  م، واألمریكی  ون ی  رون فی  ھ مترجًم  ا مت  ضامًنا م  ع     

 .العراقیین



 ٢٢٤

بعد فت رة أص بحوا یتركون ھ وحی ًدا لیق وم بتفت یش الم ارة، بینم ا                 

سون ف   ي س   یاراتھم یراقب   ون الوض   ع م   صوبین     الجن   ود یجل    

یدھم على الزن اد إلط الق الن ار عل ى     . أسلحتھم باتجاه المواطنین 

 .أیة محاولة للھرب أو الھجوم على القوات األمریكیة
ھ   ل ھ   ذه مھم   ة  : لم   اذا یفعل   ون ب   ھ ذل   ك؟ س   أل ح   سام نف   سھ  

المترجمین؟ لو حصل أي ھجوم على أف راد الج یش س أكون أول             

  ما الذي ستستفیده أمي من ذلك؟.المستھدفین
 .لو عرف أبي ماذا أفعل لھجم علي یضربني

ال . إن مت سیقولون عربي مات في الع راق      . یبدو أنھم خدعوني  

أح  د یع  رف كی  ف جئن  ا، وال م  اذا قی  ل لن  ا، وال م  ا یج  ري عل  ى       

 .األرض ھنا
 

علیك إتمام م دة العق د البالغ ة    : قالوا لھ. عندما قدم لھم االستقالة 

 . سنوات حتى یمكنك االستقالةثالث
 ھ  ل ن  سیت التعلیم  ات الت  ي وقعتھ  ا ف  ي المكت  ب ف  ي نیوی  ورك؟ -

 .اغرب عن وجھي فوًرا
 . أمرك سیدي-

 .وضرب لھ سالًما
 

وظیف  ة ح  سام ل  م تك  ن للترجم  ة فق  ط، فأحیاًن  ا ك  ان یعم  ل س  ائًقا، 

بع ض األوق ات ك ان      . وأحیاًنا یترجم م ا یق ول الجن ود للم واطنین         

رجمة ما تقولھ اإلذاعات السوریة، أو ترجم ة بع ض      یطلب منھ ت  
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الصحف العراقیة، وأحیاًن ا أخ رى ك ان یعم ل كناًس ا، یق وم بھم ة         

ل م یك ن لدی ة وظیف ة ثابت ة، فھ و وغی ره            . كنس الغرفة وتنظیفھا  

م  ن الم  وظفین ال  ذین أح  ضرھم الج  یش األمریك  ي للعم  ل مع  ھ        

 .إنھم موظفو األعمال الخاصة. یقومون بكل شيء
 :وقال لھ) ماكوي(دى المرات طلبھ الضابط األمریكي في إح

 اذھ  ب بھ  ذه ال  سیارة إل  ى س  وق الخ  ضار، واش  تر لن  ا بع  ض       -
 .المأكوالت حسب ھذه الورقة وعد بسرعة

 . أعطاه المفتاح ومبلًغا من المال وأشار لھ إلى مكان السیارة
غادر حسام بال سیارة الب ًسا مالب سھ المدنی ة، وذھ ب إل ى س وق                

أوقف السیارة بالقرب من السوق، وذھ ب ی شترى م ن           . الخضار

المح   الت ف   ي ال   داخل ح   سب الالئح   ة؛ ب   صل، فلف   ل أخ   ضر،       

 ...بندورة
 :سألھ الضابط ماكوي. فجأة رن الھاتف الخلوي الذي یحملھ

  ھل وصلت السوق؟-
 . نعم سیدي أنا ھناك أشتري األغراض-

رح ى،  فجأة ھز انفجار عنیف المنطقة، فتطایر الن اس أش الء وج     

 .أما ھو فقد نجا من الموت بأعجوبة
حاول العودة إلى سیارتھ للھ رب، ولكن ھ ف وجئ أن س یارتھ ھ ي               

الت  ي انفج  رت، فخ  اف عل  ى نف  سھ م  ن الن  اس الغاض  بة وق  وات    

. األمن العراقیة التي وصلت تعتق ل الم واطنین ال ذین ت شتبھ بھ م           
رفع  وا ال  سالح علی  ھ، فرف  ع لھ  م بطاق  ة للج  یش      . اقترب  وا من  ھ 
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أخ  ذوه إل  ى . مریك  ي م  ع ص  ورتھ تفی  د أن  ھ یعم  ل ل  دى الج  یش األ

 :سألوه عما شاھده، فقال لھم. السیارة
 ال أس  تطیع اإلدالء بأی  ة معلوم  ات إال ل  دى ق  وات الج  یش الت  ي   -

 .أعمل معھا
اتصلوا بالجیش األمریكي، فطلب منھم إطالق سراحھ، وأرس لوا      

 .لھ سائًقا یعیده إلى المعسكر
ا ین شرون دائًم ا إعالن ات طل ب مت رجمین           اآلن عرف حسام لم اذ    

 )أال یكفي ما في العراق من مترجمین؟(
 !كان حسام مذھوًال مما حصل

كی   ف انفج   رت ال   سیارة؟ ھ   ل زرع أح   د بھ   ا متفج   رات بع   د أن 

تركتھ  ا؟ ھ  ل وض  عوا العب  وة تحتھ  ا؟ أألنھ  م عرف  وا أنھ  ا س  یارة   

 .للجیش األمریكي؟ لعن اهللا المسؤول عن ھذا العمل الجبان
 

كان ت الق وات األمریكی ة      . بعد ساعة، كان یستمع لن شرة األخب ار       

تتھم قوى تابع ة إلی ران بتفجی ر س یارة مفخخ ة ف ي ش ارع أكث ر                  

رواده من المسلمین السنة، وقد أكد المتح دث باس م الج یش أن ھ               

یأس  ف ل  ذلك، وأن الج  یش موج  ود ھن  اك لمن  ع ح  رب أھلی  ة ف  ي   

 .العراق
 :الجیش األمریكيقال لھ أحد العاملین العرب مع 

إنھ م جماع ة    .  ھؤالء الشیعة الذین قاموا بھذه المھم ة الجبان ة         -

 .إنھم الرافضة.لكن صبًرا لن ینتصروا. إیران
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 ماذا تقصد بالرافضة؟..  عفًوا-
 . ألنھم یرفضون أوامر اهللا-
  ومن أین جئت بھذا التحلیل؟-
. راف ضة م ن رف ض ی رفض فھ م راف ضة           .  ال تحتاج إل ى تحلی ل      -

إنھم یشتمون زوج ة    . ضون خالفة أبي بكر، وعمر، وعثمان     یرف

 .النبي علیھ الصالة والسالم
 لكن ما الذي یؤكد لك أنھم وراء ھ ذا االنفج ار؟ وھ ل إذا فعلھ ا                -

 أحد الشیعة یعني أن كل الشیعة مسؤولون عن جریمتھ؟ یا أخ ي           
أن  ا شخ  صیا ال  . ح  رام أن ن  صعد ف  ي انق  سام المجتم  ع العراق  ي     

 .قف وراء ھذه التفجیرات، ولكني ال أتھم أحًداأعرف من ی
 . أنت تؤید إیران إًذا، إیراني-
  من قال لك إنني إیراني، أو أؤید إیران؟-

 

 :، وقال لھ)ماكوي(في الیوم التالي جاءه الضابط 
 . أنت تحاول اإلساءة للجیش األمریكي وتأیید إیران-
 . أنا؟ لم یحصل ذلك-
دت إلى مثل تلك األعم ال س تحال إل ى         ھذا آخر إنذار لك، فإن ع      -

 .لجنة تحقیق
 . أمرك سیدي-

 :خرج من المكتب وھو یتمتم
 لقد وشى بي، یتھم الناس بالتعامل مع إی ران وھ و یتعام ل م ع       -

 .أمریكا
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نق  ل س  یارة فیھ  ا  ) م  اكوي(بع  د أس  بوعین، طل  ب من  ھ ال  ضابط    

بع  ض المع  دات الطبی  ة إل  ى مست  شفى قری  ب، وح  دد ل  ھ الطری  ق  

 .سلكھاالتي ی
 أین أنت؟ : في الطریق اتصل بھ الضابط وسألھ

 ... أنا في طریق مزدحم بالمارة عند الدوار-
قب  ل أن ی  تم جملت  ھ كان  ت س  یارتھ ق  د تط  ایرت وتط  ایر معھ  ا ف  ي  

 .الھواء
 : قوات عراقیة تحاصر المنطقة، وأصوات تصرخ وتصیح

 .یا حسین..  یا حسین-
 . فعلھا المخربون الصدامیون-

 

یل، كانت اإلذاعات المحلیة تعلن أن مخرًبا فّج ر نف سھ ف ي          بعد قل 

إح  دى اإلذاع  ات . س  یارة ف  ي ش  ارع ی  زدحم ب  المواطنین ال  شیعة 

قالت إن جماعة صدام وراء التفجیر، فیما قالت أخ رى إنھ م م ن           

مجموع  ات القاع  دة التخریبی  ة ردا عل  ى انفج  ار ال  شھر الماض  ي 

 .في أحد المناطق السنیة
اسم الق وات األمریكی ة أن یعل ن أن قوات ھ تب ذل            لم ینس متحدث ب   

قصارى جھ دھا م ن أج ل حمای ة الم واطنین ومالحق ة المخ ربین           

 .من الجانبین
 ):ماكوي(الضابط ) مایكلوسكي(سأل الجنرال 
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 ما ق صة المت رجم ال ذي تفج ر ف ي ال سیارة؟ ھ ل ك ان یتج سس              -
 علینا؟

یطل  ع  ال ی  ا س  یدي، ولكن  ھ اطل  ع عل  ى أس  رار م  ا ك  ان یج  ب أن  -

 .علیھا، وھو دائم األسئلة، وقد قّدم استقالتھ احتجاًجا على عملھ
 : ھز رأسھ

  فھمت، وماذا حصل بالضبط؟-
 :مستھزًئا) ماكوي(قال 
 .أوامرنا) اهللا( أرسلناه إلى السماء لیترجم إلى َألاله -

 :ضحك الجنرال وسألھ
  وھل تعتقد أن رسالتنا وصلت؟-
 .غتھ سنوصلھا بلغتناإن لم یوصلھا بل..  نعم سیدي-
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) ١٩٨٣(كان األسرى الفلسطینیون ف ي س جن بئ ر ال سبع الع ام             
یت   ذمرون م   ن اعت   داءات الجن   ود اإلس   رائیلیین عل   ى رف   اقھم     

المنقولین م ن ال سجن إل ى س جن آخ ر، أو للع الج ف ي مست شفى              

 ل  دائرة ال  سجون  س  جن الرمل  ة ال  ذي یع  د المست  شفى المرك  زي   
 .اإلسرائیلیة

لم یعد األمر محتمًال؛ فكلما عاد أسیر من المستشفى یقّدم تقریًرا         

موس   ًعا ی   شكو فی   ھ اعت   داء الجن   ود المكلف   ین بنق   ل األس   رى       

. وال  سجناء م  ن س  جن آلخ  ر، وكن  ا ن  سمیھم برج  ال البوس  طة       
 .بعضھم كان یعود وآثار الضرب والركالت بادیة على وجھھ

رت ھمھم ات ب ین كثی رین م نھم ب أنھم س وف             ضج األسرى، وس  

یق   اطعون المست   شفى حت   ى توق   ف إدارة ال   سجن ذئابھ   ا ال   ذین 

علیھم بالھراوات  النقل لینزلوا یستغلون القیود التي تكبلھم أثناء 

وال  ضرب والرك  ل والب  صق، حت  ى ال یع  ود األس  یر ق  ادًرا عل  ى       

 إنھم ینتقمون من ھ ف ي ك ل م رة ی سافر فیھ ا أح دھم حت ى            . السیر
 .أصبح یكره السفر

ل  م یكفھ  م أس  رنا وم  ضایقتنا ف  ي ال  سجن، وھ  ا ھ  م ینتقم  ون من  ا  

أثناء سفرنا من سجن إلى سجن آخر، وفي ك ل م رة ی ستخدمون     

أسالیب جدیدة في تعذیبنا، كأنھم یمارس ون علین ا س ادیتھم الت ي       

 .ورثوھا عن أجدادھم األولین
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 بال سجن  قال أحد األسرى المحك وم علی ھ  .  لن أذھب للمستشفى   -
أرب  ع س  نوات، فم  ا فائ  دة ال  سفر للمست  شفى للع  الج م  ن م  رض    

 .ألعود بعده مصاًبا بمرض آخر
 أنا أرى أن نحتج ونتخذ خطوات تصعیدیة م ع اإلدارة حت ى ل و            -

 .رد علیھ أسیر ثان. أدى الوضع لإلضراب عن الطعام
 . علینا أن نواجھ السجانین في البوسطة حتى لو كنا مقیدین-
ونحن مقیدون كل أسیرین بقید مشترك، ولیس دائًما  لكن كیف    -

یك   ون الم   سافرون كثی   ري الع   دد، فأحیاًن   ا یك   ون الم   سافر أو     

المنقول أسیًرا واحًدا أو اثنین، ال حول لھما وال قوة، ومعھم في            

 .السیارة سجناء یھود ینقلونھم معنا من األقسام األخرى
 

ال ھ ع شر   بعد أسبوع رج ع م ع البوس طة أس یر م ضى عل ى اعتق         

عندما دخل للسجن كان منظره یوحي بأن اعت داًء كبی ًرا    . سنوات

 :سألھ أحد اإلخوة بعد أن سلم علیھ. تم علیھ
  ما الذي حصل؟-
 . اعتدى علي رجال البوسطة-
  كیف حصل ذلك؟-
 في الطریق توقفوا في منطقة خالیة ال یوجد فیھ ا س یارات وال         -

نظر . فتح باب البوسطةإنس وال جان، كأننا في صحراء، وفجأة       

، تعرف  ھ، الرج  ل الطوی  ل األش  قر، فن  اداني  )رون  ي(إل  ى ال  سجان 

وق   ال ل   ي تع   ال ان   زل، وعن   دما نزل   ت، وكن   ت مقی   د الی   دین         

وال  رجلین، ھج  م عل  ي ھ  و وزم  الؤه ال  سجانون ض  رًبا ورك  ًال        
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بیدیھم وأرجلھم وع صیھم، حت ى ل م أع د ق ادًرا عل ى الح دیث أو                

ي ف  ي البوس  طة الت  ي ك  ان بھ  ا حت  ى ال  صراخ، فحمل  وني ورم  ون

ك  ان الیھ  ود ی  ضحكون عن  دما كن  ت أتع  رض . ع  دة س  جناء یھ  ود

للضرب من الجنود، حیث كانوا یتفرجون علي من شباك شاحنة           

 :النقل، بل كانوا یشجعونھم على ضربنا قائلین لھم
اقتل  وه فھ  و مخ  رب . ( تھرجوت  و، زي ح  بالن ج  دول، ب  ن زون  ا-

 ).كبیر وابن زانیة
دوني إل  ى البوس  طة، ح  اولوا أن ی  ستأنفوا م  ا ب  دأه    وعن  دما أع  ا 

یكفی  ھ ھ  ذه الم  رة، وف  ي الع  ودة م  ن : الجن  ود، فق  ال لھ  م الجن  ود

 . المستشفى سنتركھ لكم لتتسلوا علیھ
وھ ذا م ا ح  صل؛ فف ي الع  ودة ترك وا بع ض ال  سجناء الیھ ود م  ن       

وھ ا  . العالم السفلي یعتدون علینا، وق ّدموا لھ م الت سھیالت ل ذلك        

على ممثل المعتقل من طرفنا أن .  ال أقوى على الحركةأنذا عدت

 .یحتج لإلدارة الصھیونیة
تقّدم أسیر كان قد أص یب ف ي س اقھ ف ي اش تباك م ع الجن ود قب ل                   

أسره أصبح على أثرھ ا أع رج، وت م تركی ب عم ود م ن البالت ین                 

ف   ي س   اقھ لی   ستطیع ال   سیر، وبع   د لحظ   ة ص   مت ق   صیرة ق   ال  

 .إنھ یرید التسجیل للمستشفىلمسؤول التنظیم المسؤول عنھ 
 :سألھ المسؤول

 ! لكنك لست مریًضا یا محمود-
 . أرید أن أنتقم من ھؤالء السجانین-



 ٢٣٦

 . ولكن ذلك مسؤولیة السجن كلھ، ولیس أنت لوحدك-
 .لكني أرى أنني أھل لھذه المھمة..  حسًنا-
 لم  اذا ال تنتظ  ر حت  ى ننھ  ي تل  ك الم  سألة م  ع اإلدارة حت  ى ال        -

 :ضحك، ثم قال. ما حصلیحصل معك 
لكنك تعرف أن اإلدارة أصًال تنقل المرض ى للمست شفى          ..  حسًنا -

بعد شھر أو شھرین من موعد التسجیل، بعد أن یكون األسیر قد 

 .مات أو استفحل بھ المرض، فإن حلت المسألة أسحب التسجیل
 لك  نھم جن  ود س  فل م  دججون بال  سالح، وأن  ت ال ت  ستطیع أن       -

 .دكتواجھ كل ذلك لوح
 . اتركني وسترى-
لك  ن دعن  ا ن  سجل مع  ك ع  دة أش  خاص حت  ى ال تك  ون     ..  ح  سًنا-

 .وحدك في البوسطة، فقد یقتلوك انتقاًما، ویقولون إنك ھربت
 . اتفقنا-

 

سیكون ی وم االنتق ام وال رد    . ظل یحلم بیوم السفر إلى المستشفى 

 .على ھؤالء القتلة
ل یس ف ي    . لط رق لم یكفھم اغتصاب بالدن ا، لك نھم یع ذبونا بك ل ا           

قلوبھم الرحم ة، ول و أن ابت سامتھم أحیاًن ا تح اول أن ت وحي ل ك         

 .عكس ذلك
 .ضرب األسرى ممنوع بكل القوانین فلماذا یمارسونھ ضدنا
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نادى السجان المسؤول ف ي مكب رات ال صوت         . حان موعد السفر  

أس  ماء األش  خاص المنق  ولین إل  ى المست  شفى ف  ي ص  بیحة الی  وم 

تبلی  غ الم  سافرین قب  ل موع  د ال  سفر بی  وم ال  ذي یلی  ھ، فع  ادة ی  تم 

 .لیحضروا أنفسھم
ھی أ  . استیقظ محمود في  الصباح الباكر حوالي الساعة السادسة  

نف  سھ، وجھ  ز مالب  سھ وأغراض  ھ ف  ي ك  یس م  ن الخ  یش، وعن  د 

ال  سادسة والن  صف ح  ضر أح  د ال  سجانین ون  ادى عل  یھم باالس  م  

، وس ار بھ م     واحًدا واحًدا، وأخذھم معھ بعد أن قیدھم بالكلب شات        

م   ن ق   سم إل   ى ق   سم حت   ى ص   اروا خ   ارج البنای   ة أم   ام س   یارة  

البوس  طة، وك  ل م  نھم یحم  ل ف  ي ی  ده كی  ًسا فی  ھ بع  ض الغی  ارات  

 .خالل السفر
یع  رف محم  ود أن ع  ادة ال  سجانین یربط  ون ك  ل أس  یرین بقی  د       

واح د، الرج  ل الیمن ى ألح  دھم م ع الرج  ل الی سرى لآلخ  ر، والی  د     

ر، وف  ي الی  د األخ  رى یحم  ل ك  ل   الیمن  ى م  ع الی  د الی  سرى لآلخ    

 :الخ، قال في نفسھ... منھما كیس مالبسھ وغیاراتھ
 . ساعة الحسم اقتربت-

اقترب ال سجانون، وفت شوا ك ل س جین عل ى انف راد، وتأك دوا أن               

ج  اء دور محم  ود، وبع  د أن فت  شوه،   . ك  ل ش  يء عل  ى م  ا ی  رام   

ق  ال ف  ي  . نظ  روا ف  ي عینی  ھ نظ  رة تح  د، فأش  اح بوجھ  ھ ع  نھم     

 .م تحن ساعة المواجھةل: نفسھ
 .قال السجانون للمسؤول.  كل شيء جاھز-
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 .قیدوھم..  حسًنا-
حرص محمود أن تقید یده ورجل ھ     . بدؤوا بتقییدھم كل اثنین مًعا    

الیسرى ألنھ أعرج، ویف ضل أن تك ون الیمن ى ح رة لت ساعده إن        

احت  اج ش  یًئا، فواف  ق ش  ریكھ ف  ي القی  د، وم  ا أن وض  ع القی  د ف  ي 

م ا حت  ى نق ل محم  ود ك یس المالب  س الخ اص ب  ھ     ی دیھما ورجلیھ 

 .للید الیسرى المقیدة
ص   رخ م   سؤول س   یارة البوس   طة بع   د انتھ   اء تقیی   د األس   رى    

ك ان ال سجانون یقف ون     . وأمرھم أن یصعدوا اثنین اثنین للسیارة     

اقت رب  . على ب اب البوس طة، ینظ رون بتع ال وتح ّد إل ى األس رى              

رف  ع ی   ده  . ریندور محم  ود وش  ریكھ، فق  د ك  ان وزمیل  ھ األخی        

الیمن  ى بوض  ع طبیع  ي وح  ك رأس  ھ، ث  م روی  ًدا ن  زل بی  ده عل  ى      

بدأ یع دل حواجب ھ، ث م أنف ھ، ث م فم ھ، وم ا أن وص ل إل ى              . وجھھ

الجندي حت ى ض ربھ بك ل قوت ھ ف ي وجھ ھ ب شفرة ح ادة ص غیرة                 

ك  ان ق   د وض   عھا ف   ي فم   ھ وانتزعھ  ا ب   سرعة الب   رق ف   ي تل   ك   

 ضربات سریعة، اللحظة، ولم یتوقف، بل استمر یضرب السجان 
وج ھ ال سجان ب دأ ین ز دًم ا م ن ك ل              . لعلھا أسرع من لمح الب صر     

مك  ان، وب  دأ ی  صرخ م  ن األل  م قب  ل أن یھج  م ال  سجانون عل   ى         

محمود ویلقوه أرًضا، ثم یلقون القبض علیھ لیذیقوه العذاب قبل        

 .أن ینقلوه إلى الزنزانة
 :صرخ المسؤول عن السجن

  من ھذا؟-
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 .من غزة یا سیدي إنھ محمود أبو النصر -
 ، األعرج؟)لفظھا بالخاء كما یفعل الیھود( مخمود؟ -
 . نعم سیدي-
 یا إلھي وماذا كنتم تفعل ون؟ ل م یتوق ع م دیر ال سجن أن أس یًرا               -

 .أعرج قصیر القامة، یفعل ما فعلھ
م  دیر ال  سجن ی  ستدعي م   سؤول األس  رى بغ  ضب، ویعلم   ھ أن      

محمود اعتدى عل ى   سیارة البوسطة قد ألغیت الیوم، ألن األسیر        

 :السجان، وقال لھ 
 لق  د تم  ادیتم باالعت  داء عل  ى ال  سجان، وبإمك  اني أن أع  اقبكم       -

لق  د قررن  ا ح  بس ك  ل  . كلك  م، ف  ال ش  ك أنك  م أن  تم م  ن أم  ره ب  ذلك  

ا األسرى المنقولین في الزنزانة، حتى تق رر إدارة ال سجون ش یئً          

 .آخر
ج  ال  تعلم  ون أنن  ا ق  دمنا لك  م ش  كاوى كثی  رة ح  ول ممارس  ات ر -

 .البوسطة، ولكنكم لم تفعلوا شیًئا
.  رجال البوسطة لیسوا من مسؤولیتنا فھم غیر تابعین لل سجن          -

 .ھم یعملون تحت إمرة إدارة السجون، وحرس الحدود
.  ك  ان بإمك  انكم أن تق  دموا ال  شكاوى لم  سؤولیھم عم  ا یفعلون  ھ -

ھن   اك ع   شرات األس   رى ال   ذین ق   دمنا ش   كاواھم لك   م تعرض   وا   

ل  یس ھ  ذا  . ج  ال البوس  طة، وآخرھ  ا قب  ل أس  بوع  العت  داء م  ن ر

فحسب، بل كانوا یحرضون السجناء الیھ ود عل ى ض ربھم أثن اء           

 .نقلھم في البوسطة
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أرید الھدوء ف ي ال سجن حت ى أرف ع تقری ًرا بم ا ح صل                ..  حسًنا -

 .إلدارة السجون
 

 ع   اد ممث   ل األس   رى إل   ى األق   سام لیبل   غ األس   رى بم   ا ح   صل،   
 .یعیش محمود.. عیش محمودی: فصاحوا جمیًعا مسرورین
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لم یصّدق حامد، من طیرة المثلث في فلسطین المحتلة العام 

، ما سمعھ من الضابط اإلسرائیلي بأنھ مطلوب للتجنید )١٩٤٨(

 . في الجیش اإلسرائیلي
  تجنید؟-
 . نعم للتجنید-
 . ولكني عربي-
انون علیك الخدمة وحسب الق  وأمك راحیل شیرانسكي یھودیة،-

 .ألن أمك یھودیة
 . ولكني لست على دین أمي-
 . ھذا أمر عسكري، علیك االلتحاق بمكتب الجیش خالل أسبوع-

 

ھز حامد رأسھ، واستلم الرسالة، ودخل إلى غرفتھ غاضًبا وھو 

أنا . أنا للتجنید؟ ال یمكن أن أكون جندیا في جیش احتالل: (یتمتم

. ا محمود درویش منذ أربعین سنةلقد قالھ. عربي فلسطیني
لماذا فعلتھا؟ لماذا فعلتھا؟ أخطاء اآلباء . سامحك اهللا یا أبي

 ..)دائًما یدفع ثمنھا األبناء
 

 .قطعت أمھ راحیل علیھ حبل تفكیره حین دخلت علیھ
 . لماذا أنت غاضب؟ یمكنك توكیل محام لیبحث لك عن حل-
ا دولة الیھود،  أستغرب ھذا القانون الغریب؛ یقولون إنھ-

یقتلوننا ویریدون أن نخدم في . ویریدونني أن أخدم في جیشھا

 .جیشھم
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 ال تنس یا حامد أنك إسرائیلي، وتحمل جواز سفر إسرائیلي، -
وتقدم لك إسرائیل التعلیم، والتأمین الصحي، والخدمات 

 .االجتماعیة
 :قاطعھا

 . تدافعین عنھم ألنك منھم-
 یقة؟ أنسیت أنني أمك؟ لماذا تخاطبني بھذه الطر-
 لم أنس، لكنك تتحدثین عن أمور تقدمھا أیة دولة لمواطنیھا، -

. ونسیت النقطة األھم، إنھم سلبونا ثقافتنا، وانتماءنا، وأرضنا
 .عّلمونا في المدارس عن إسرائیل أنھا أرض المیعاد

 .سأتركك حتى یعود أبوك.  یبدو أنك في حالة عصبیة-
 

ضًبا مصمًما أن ال یذھب إلى التجنید خرج حامد من البیت غا

توّجھ في الطریق إلى المسجد، فالصالة تریح . حتى لو سجنوه

ھناك التقى بأحد أصدقائھ الذي أخبره أن الحركة . أعصابھ

اإلسالمیة التي یرأسھا الشیخ رائد صالح قد دعت إلى مشاركة 

واسعة یوم الجمعة القادم للصالة في المسجد األقصى في 

 . وطالب المواطنین المشاركةالقدس،
 :فرح حامد بالخبر، قال لصدیقھ

 . سّجلني، فأنا أول المشاركین-
إنھا فرصھ حامد التي انتظرھا؛ یرید زیارة المسجد األقصى مرة 

یرید الصالة فیھ، فھؤالء الیھود یخططون لھدمھ لیبنوا . ثانیة

 . ال لن نسمح لھم بذلك حتى لو على جثثنا. ھیكلھم المزعوم
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إنھ مثال الفلسطیني . تحیة لھذا الرجل الرائع، الشیخ رائد صالح

 .الصامد في أرضھ، والمقاوم لخطط إسرائیل العنصریة
 

في المساء عاد حامد إلى البیت عازًما على المشاركة في 

كان خالل الطریق یقلب في رأسھ الحوار األخیر . مسیرة القدس

 .مع صدیقھ الذي شجعھ على عدم التجنید
 .ال تكن أداة في ھذا الجیش الذي یحتل أرضنا. إیاك یا حامد -
أنا ألتحق بالجیش؟ سأطالب بإلغائي من .  ال تقلق یا عبد الغفار-

 .الخدمة ألنني لست یھودیا
 :ھز عبد الغفار رأسھ وقال لھ

  لماذا تزوج أبوك یھودیة؟ ولمن نترك بناتنا؟ للیھود؟-
دائًما أقولھا إننا .  أبكي لك یا عبد الغفار ال تشك لي حتى ال-

 .نحن األبناء ندفع ثمن أخطاء اآلباء
 . تقصد جرائمھم ولیس أخطاءھم-

 :بعد صمت
 . نعم جرائمھم-

 

 :سّلم علیھ وقال لھ. كان أبوه في انتظاره. وصل البیت
كلنا .  لقد تحدثت مع المحامي، وقال إنھ مستعد لمتابعة قضیتك-

ني أن یخدم في الجیش لیقتل أبناء أنا ال أقبل الب. معك یا حامد

 .شعبھ
 :ھدأ حامد من غضبھ، ونظر إلى أبیھ یعاتبھ بعینیھ، ثم قال لھ
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  حسًنا یا أبي، ومتى موعدي مع المحامي؟-
 .سأكون معك.  غًدا الساعة العاشرة-

 :قالت أمھ
 . وأنا سأكون معكما-
 ؟ أنِت-
ًئا لي؟ ال وھل تعتقد أنك ال تعني شی! !  نعم أنا، ألست ابني؟-

أنا یھودیة صحیح، ولكنني لست مسؤولة عن . تنظر إلي ھكذا

كنت أعمل مع أبیك في المصنع . جرائم الجیش اإلسرائیلي

كانت عالقتنا طیبة، وكنت أقف معھ عندما كان یتعرض . نفسھ

أحبني وبادلتھ . العتداءات من الیھود، أو استفزازات عنصریة

تزوجنا لعّلنا . ا لتسد الطریقلم نضع الدیانة أمامن. الحب نفسھ

 .نكون نقطة البدء في سالم حقیقي بین أبناء الشعبین
 :نظرت إلى زوجھا إبراھیم، وتابعت

 ھل تذكر یا إبراھیم كیف تعرضنا للھجوم من قبل األھل في -
بدایة زواجنا؟ أھلك قالوا لماذا تزوجت یھودیة؟ في البدایة 

أصبحت منھم، وھا أنا تعاملوا معي بجالفة، ولكن مع األیام 

لم ... أعیش في المثلث مع العرب وأشاركھم أفراحھم وأحزانھم

أعترض على أن أوالدي اتبعوا دین أبیھم، وأھلي قاطعوني في 

لكنھم بعد ذلك تقبلوا .  تتزوجین عربي إرھابيقالوا أنِت. البدایة

 . األمر الواقع، وصرنا عائلة واحدة
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عندما كان خالك یوسي ) ن نسیتاسأل أباك إ(أال تذكر یا حسام 

. یحملونك. وخالتك شوالمیت یزورانني؟ كانا سعداء بك
 أنسیت كم مرة لعبت مع أوالدھم؟. یقّبلونك، ویلعبون معك

لم أنس أبًدا، لكني اآلن كبرت، .  أعرف ذلك یا أمي، وأتذكره-

أخوك یوسي مدیر الشرطة في . وتغیرت األمور على األرض

 .الناصرة
 .قوم بواجبھ في الدولة ولكنھ ی-

 :قال لھ أبوه
المھم أمك، وال .  یا حامد ال تحملنا یا بني كل مشاكل فلسطین-

 .ال تنس الموعد غًدا. تقلق بخالك وال خالتك
 :ھز رأسھ، ودخل إلى غرفتھ، فیما جلست أمھ تخاطب أباه

إنھم .  حبیبي، لقد تغیر حامد منذ التحاقھ بالحركة اإلسالمیة-

 .لم أتوقع ابني أن یكون متطرًفا. یحّرضونھ
سیظل یشعر أنھ عربي .  ال تقلقي یا راحیل، إنھا فورة الشباب-

 .من أم یھودیة
ضمھا إلى صدره، ثم قبل . اقترب منھا بعد أن جلس إلى جانبھا

 .نظر إلى عیونھا. طوقھا بذراعیھ. رأسھا
 :بعد صمت قال لھا

كنت دائًما . وب تزوجنا لنوقف سفك الدماء، ونضع نھایة للحر-

 .زوجة رائعة
 .طبع قبلة على شفتیھا
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 . راحیل-
 . نعم حبیبي-
 آن األوان أن یصبح رئیس الدولة من أم یھودیة وأب عربي -

 :ابتسمت، ثم قالت. أو العكس، فقد یحل ذلك المشكلة
 . ولكن حامد ال یشعر بنصفھ الیھودي-
 ."عائد إلى حیفا" ھل تذكرین قصة غسان كنفاني -
 .لكم تناقشنا فیھا. یف أنساھا وك-
 في تلك القصة، الطفل العربي الذي یتركھ أبواه یكون في -

زار أخوالھ . ا أنا وأنِتعائلة یھودیة، لكن حامد ربیناه مًع

 .وخاالتھ
 . أعتقد أنھ یعیش أزمة انتماء-

 :طبع قبلة أخرى، وقال لھا
 ... وأنا اآلن أعیش أزمة-

 .النومحملھا بیدیھ، وذھب إلى غرفة 
 

وفي الیوم التالي أكد لھم المحامي عبد صعوبة القضیة، لكنھ 

 .سیحاول
 .)القانون اإلسرائیلي یعد كل مواطن من أم یھودیة بأنھ یھودي(
 . وماذا لو لم یقبل الخدمة في الجیش؟ سأل أبوه-
 . سیحكمون علیھ بالسجن طیلة فترة الخدمة العسكریة-

 .نظرت إلیھ أمھ
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لماذا یا بني ال تخدم في الجیش؟ ستمر . سجیًنا ال أرید ابني -

الفترة بسرعة، وستحصل على امتیازات ال یحصل علیھا إال 

 .الدروز یخدمون في الجیش. الذین یخدمون في الجیش
 .نظر إلیھا غاضًبا

أقبل السجن على .  قلت لكما لن ألتحق بالجیش حتى لو سجنت-

 ا؟ لكن لماذا أسجن وأنا لست یھودی. التجنید
نظر إلى أبیھ، وأزاح وجھھ عنھ وھو یكرر في داخلھ السؤال 

 :نفسھ
  لماذا فعلتھا؟-

 

وصلت صباح الجمعة عدة حافالت من الجلیل والمثلث تنقل 

الفلسطینیین الذین سیشاركون في الصالة في المسجد األقصى 

 .احتجاًجا على الحفریات المتواصلة أسفلھ
 سنة من ٤٥ تحت سن إسرائیل اتخذت قراًرا یمنع من ھم

الدخول إلى المسجد األقصى، لھذا ظل حامد وعشرات مثلھ 

خارج أسوار القدس، وبقي معھم الشیخ رائد صالح، فاحتشدوا 

مع آالف غیرھم من سكان القدس الذین منعوا أیًضا من الدخول 

 .إلى المسجد األقصى
 ! ما أروعھ من تجمع-

 .قال حامد لصدیقھ عبد الغفار
 .عر الیوم بانتماء حقیقي حقا أش-
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 فلسطینیو الجلیل والمثلث مع فلسطینیي القدس یقفون أمام 
 .سور القدس رافضین إجراءات االحتالل

. تجمع الناس أمام بوابة باب العامود. اقترب موعد الصالة
فرش كل منھم سجادتھ، ودعا الشیخ رائد إلى . ازدادت األعداد

.  تسبب أزمة سیركانت صفوف المصلین لكثرتھا. الصالة
حاولت الشرطة منع المصلین الجدد من االنضمام إلى المصلین 

بعض الشباب ألقى . اآلخرین، فاصطدمت مع المواطنین

الحجارة باتجاه الشرطة فبدؤوا بضرب المواطنین العرب من كل 

 .اتجاه
 .رفعت الشعارات المنددة باالحتالل، والمطالبة بانسحابھ

 ...ارحلوا عن بالدنا.  للعربالقدس. األقصى للمسلمین
ا بفرسھ على أحد كان حامد غاضًبا عندما رأى شرطیا ھاجًم

المواطنین المقدسیین یضربھ بالعصا، فرفع زجاجة الماء التي 

رآه شرطي آخر من بعید . یحملھا وقذفھا في وجھ الشرطي

حملھ . فأطلق علیھ رصاصة مطاطیة أسقطتھ على األرض

ا إلى مستشفى المقاصد الخیریة في مواطنون، ونقلوه فوًر

 .القدس
 .لم تصدق أمھ الخبر

 . حامد مصاب، حبیبي، ابني-
 . ال تقلقي-

 :قال لھا زوجھا، ثم تابع
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 لقد تحدثت معھ وھو بصحة جیدة، ولكنھ یشعر بألم حاد في -
 .سیعود مساء الیوم إلى البلد. أذنھ من شدة الرصاصة المطاطیة

 .إلسرائیلیةصورة حامد مألت الصحافة ا
 .حامد من الطیرة مصاب برصاصة جندي إسرائیلي بالقدس

 :اتصل یوسي بأختھ یسألھا
  كیف حامد؟-
لماذا تطلقون الرصاص على مواطنین .  لقد أصیب في رأسھ-

 عزل؟
 . لكنھ قذف الشرطي بقنینة-
 . یا یوسي، المیاه اآلن كلھا بعلب بالستیكیة، ولیس زجاجیة-
. ابنك التحق بالحركة اإلسالمیة. ا راحیل آسف لما حدث معھ ی-

ألم تعّلمینھ كیف یحب . إنھم ضد الدولة، ویكرھون الیھود

 .أخوالھ
  وھل األمر بیدي وحدي یا یوسي؟-
  وماذا تقصدین؟-
 لو أحب أخوالھ سیكره أعمامھ ألن أعمامھ وأخوالھ ال یحبون -

؟ أنسیت یا یوسي. عاش الصراع منذ كان طفًال. بعضھم بعًضا

 أنسیت أن عم أبیھ الجًئا في مخیمات لبنان؟
 .ھو الذي ھرب إلى ھناك.  لسنا مسؤولین عن ذلك-
 یوسي ھذا كالم تقولھ للعرب ولیس لي، حتى لو ھو الذي -

 ھرب لماذا یمنع من العودة إلى بلده؟
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 . راحیل، ال أعرف ماذا أقول لك-
 الیھود حامد ابني یحمل في داخلھ كل صراعات.  أنا الذي أقول-

یمینھ ضد شمالھ یحاول أن یوحد . إنھ یصارع نفسھ. والعرب

ال یعرف ماذا یفعل؟ لقد لجأ إلى الحركة . بینھما، لكنھ عاجز

اإلسالمیة ألنھ رأى فیھا الحركة التي تدافع عن الطرف 

لقد وقف مع أعمامھ ضد أخوالھ ألنھ رأى . األضعف المظلوم

 .تشردھم وبؤسھم
.  أخیھا، وجلست وحدھا تراجع ذكریاتھاأغلقت راحیل الخط مع

كانت تنشط مع حركة السالم، ولكنھا تشعر أن السالم الحقیقي 

 .أبعد من األرض عن السماء
 

كان . وصل حامد في ساعة متأخرة من اللیلة التالیة إلى البیت

 .أبوه وأمھ بانتظاره
 . حامد حبیبي-

یھما، وقد قّبل ید. عانقھما. ھجمت علیھ أمھ تقّبلھ، ثم أبوه

 .ھالھما منظر أذنھ الیسرى المصابة
  ھل أنت بخیر؟-
الطبیب قال لي . لكني أشعر أن سمعي قد خف قلیًال.  الحمد هللا-

 .سوف تتحسن
 .ھنأوه بالسالمة، والمتھ أمھ

 . لماذا ضربت الشرطي بالماء یا بني؟ ال أریدھم أن یقتلوك-
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 . لو مّت لكنت أسعد شھید یسقط على أرض القدس-
  أتموت من أجل زجاجة ماء؟-
إنھا معركة بین الخیر وبین .  ال لیس من أجل زجاجة ماء-

بین العرب . بین االحتالل وبین الشعب الراسخ تحتھ. الشر

 .مسلمین ومسیحیین وبین والیھود
لیس الیھود من !  ھل عدت للنغمة نفسھا؛ الیھود، الیھود-

 .إنھ الجیش اإلسرائیلي. ضربك
  وما الفرق؟-
قد . أما الیھودیة فھي دیانة. الجیش أداة الدولة.  الفرق كبیر-

 .تجد یھوًدا یحبون السالم ویكرھون الحرب
 :ھز رأسھ، وقال لھا

ألم تشعرا :  بصراحة، ال تزعال مني، ولكني أسأل نفسي أحیاًنا-

 یوًما أنكما لم تفّكرا جیًدا في مستقبل أبنائكما؟
 :قال أبوه

عندما تتزوج أنت اختر من تراھا . نا لم تبق إال أن تحاكم-

 .لن نتدخل في شؤونك. مناسبة
 

لم یذھب حامد إلى قسم الجیش، فجاءوه . جاء موعد التجنید

لم تفلح محاوالت . مساء في سیارة شرطة عسكریة واعتقلوه

 .أمھ وأبیھ لتركھ حتى الصباح
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في إدارة الجیش رفض حامد التجنید، وأعلمھم أنھ یرفض 

لجیش، فكل حروب إسرائیل ضد الفلسطینیین الخدمة في ا

 .والشعوب العربیة، وھو لن یشارك في قتل شعبھ
تم تحویلھ بعد ذلك إلى السجن العسكري حیث احتجز في أحد 

المعسكرات، وأوكلت لھ مھمة العمل في النھار في المعسكر، 

 .لكنھ رفض العمل كلیا في المعسكر
 :قال لھم

لجیش، فأنا أرفض خدمة الجیش  ما دمت أرفض الخدمة في ا-

 .الذي یقمع أبناء شعبنا
 

، وقرروا حجزه انفرادیا حتى )سجن انفرادي(نقلوه إلى زنزانة 

 .یوافق على العمل داخل المعسكر
في زنزانتھ لم یسمحوا لھ بإدخال الكتب، واكتفوا بنسخة من 

لكنھ كان یشعر بالملل، . القرآن الكریم، فانكب یحفظھ كلھ

االنفرادي متعب؛ النھار طویل، وال یستطیع المشي فالسجن 

 .ال یتحدث مع أحد. والحركة
كان یجلس ساعات طویلة أحیاًنا یقلب األمور، ویفكر بمصیره، 

 .ولماذا وصل إلى ھناك
 . رحم اهللا المعري-
 )ھذا جناه أبي علي وما جنیت على أحد(
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ن لماذا تزوجتما؟ من قال لكما أ. أنتما السبب. أنت السبب

تتزوجا وتنجباني؟ ألم تفكر یا أبي؟ ألم تحسب حساب مستقبل 

 أبنائك؟ أكل ما یھمك مشاعرك العاطفیة والجنسیة؟
 

كان السجانون الجنود یحاولون إثارتھ باتھامھم لھ بأنھ خائن 

 :ألمھ
 .فیك دم عربي وسخ.  لیت أمك لم تنجبك-

 .كان یتحمل كل إھاناتھم بصبر، فلیس أمامھ غیر ذلك
 

ستزورك أمك : قال لھ. كان دون أمھ. ه أبوه بعد شھر تقریًبازار

 .في المرة القادمة
حرص أبوه على زیارتھ لوحده، لعل ابنھ یرید أن یقول لھ شیًئا 

لم یخیب ظن أبیھ فھو یعرف ابنھ . یرید أن یعاتبھ. كعادتھ

 :شد أبوه على یدیھ، وسألھ. ومعدنھ
  كیف تقضي أیامك ھنا؟-
طلبوا مني . ا وحیًدا، فقد منعوني من كل شيء كما ترى أقضیھ-

لن أنظف . لن أخدم الجیش. العمل في المعسكر، لكني رفضت

 .لن أغسل مالبسھم وال أحذیتھم. معسكراتھم
قالوا لي أنت إسرائیلي، فقلت . ھذا لیس جیشي وال أنتمي إلیھ

 :صمت قلیًال، ثم قال ألبیھ. لھم أنا عربي ولیس یھودیا
إنھ . فلسطین انتماء ثقافي. ست یا أبي جواز سفر فلسطین لی-

 .إنھ الھویة الحقیقیة لنا. لیس االسم
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. كان أبوه یستمع إلیھ وھو فخور بھذه األفكار التي یحملھا ابنھ
لقد أصبح رجًال یختلف عن أبناء جیلھ من الشباب العرب من 

 .أھل البلد الذین انغمس بعضھم في المخدرات والجنس
. الحمد هللا أنھ رمز ألبناء شعبھ.  حامد لیس منھمالحمد هللا أن(

 .)الشكر للحركة اإلسالمیة التي جعلت منھ مواطنا صالحا
 :قال حامد ألبیھ

  ألم تشعر بالذنب یا أبي ألنك تزوجت یھودیة؟-
 :تنھد أبوه قائًال

وعندما تزوجتھا  أنا لست الوحید الذي تزوج یھودیة، حامد،  یا-

 .ا كأي امرأة عربیةجاءت لتعیش معنا بینن
 ألم یفكر أحد منكم بمصیر األوالد؟ لماذا حصرتم تفكیركم فقط -

بمشاعركم العاطفیة وجمال زوجاتكم؟ ألم تفكروا یوًما بھذه 

 اللحظة؟
 وما الخطأ الذي ارتكبناه بمصیر أوالدنا؟ ھا أنت تعیش معنا -

بعض أبناء الیھودیات في القریة . في البلد كأي مواطن عربي

ضل من بعض الشباب أبناء المسلمات الذین انحرفوا أف

 .وأصبحوا من تجار المخدرات
 .نظر حامد إلى أبیھ، وقد ظھرت بعض الدموع على خدوده

 :قال ألبیھ
 . یا أبي، یبدو أنك ال تعرف ما أعانیھ ولن تشعر بھ-

 :صمت قلیًال، ثم أكمل
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ان العام  ألم تقل یوًما إن عمك كان أحد الالجئین إلى جنوب لبن-

عندما كان یسكن في حیفا؟ ألم تحدثني كیف منعوه ) ١٩٤٨(

من العودة، وأن أوالده األحیاء اآلن یعیشون في مخیم عین 

 الحلوة ھناك یحلمون بالعودة إلى بیتھم القدیم؟
   ما الذي ترید أن تصل إلیھ؟-
 الذي أردت أن أصل إلیھ، كیف تزوجت ابنة مھاجر روسي، -

اء یستوطن بیت عمك القدیم ویحتل مكانھ؟ والذي ھو جدي، ج

 كیف یكافأ الضحایا جالدیھم؟
 . ما ذنب أمك یا حامد؟ لقد ولدت ھنا مثلي ومثلك-

 :ھز حامد رأسھ
وصانا الرسول على . أحترمھا. أحبھا.   یا أبي ھي أمي-

كیف قبلت . أنا أتكلم عنك أنت عن زواج مع زوجتك. أمھاتنا

ابنك عندما یكبر سیكون مشطوًرا بین الزواج منھا؟ ألم تفكر أن 

ألم تعد العدة لھذه المرحلة؟ أنا أنتمي لعائلة . الضحیة والجالد

ھل ھذا ما حلمت أن ! أعمامي الضحایا وأخوالي الجالدین

. أقارب الجئون، وأقارب طردوھم وسكنوا مكانھم. تضعني فیھ
عندما كنت ألعب مع زمالئي العرب في المدرسة كانوا یعدونني 

ابن (فلسطینیا عربیا، ولكن إن تشاجرت مع أحدھم قال 

ابن (، وإن تعرفت في خارج البلد إلى یھودي قال )الیھودیة

 .)العربي
 . ولكنك ابن الطیرة، ابن عبد الغفار، مالك وألخوالك-
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 كیف ذلك؟ ألست إنساًنا؟ أال أحلم أن یكون لي خال یحبني -
 كعمتي، تلعب معي وأحبھ؟ ألیس من حقي أن تكون لي خالة

وأنا طفل وتغني لي یا ظریف الطول كما كانت عمتي ملیحة 

تغني لي؟ لماذا یجب أن أكون مقسوًما نصفین؛ نصف أنتمي 

نصفي األول یرید أن . إلیھ، ونصف أصارعھ من أجل البقاء

 .یلغي النصف الثاني
انحیازي إلى فلسطین یا أبي ال ینھي المشكلة، بل یشكل 

تریدني أن أعیش لجد جاء ھنا مستوطًنا وحال كیف . مقدمتھا

 ھو وأوالده دون عودة عمك من دار اللجوء والتشتت؟
علیك أنت وكل الذین تزوجوا الیھودیات في بلدنا أن  والدي، یا ال

 .تعترفوا بخطئكم، فلو فكرت بمشاعر ابنك القادم لغیرت رأیك
 

 الذي عّبر ماذا یقول البنھ. كان أبوه صامًتا كأنھ یعید حساباتھ
 .لھ عن إحساس لم یفكر بھ یوًما ما

 )ھل أساء الولد األدب أمام أبیھ؟(
یبدو أن غسان كنفاني لم یفكر بھا؛ . كالَّ، كل كلمة قالھا صحیحة

إما ألنھ اھتم بالفكرة األساسیة، أو ألنھ لم یغص عمیًقا في 

 ."عائد إلى حیفا"دواخل شخصیات 
انتماًء ثقافیا وحضاریا ھا ھو حامد یؤكد أن اإلنسان لیس 

 .وفكریا فقط، بل ھو مجموعة من المشاعر واألحالم والذكریات
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عندما عاد األب إلى البیت، طمأن راحیل عن ابنھما، وقال لھا 

 :وھو یحتسي معھا فنجان القھوة
 راحیل، ما سمعتھ الیوم من حامد أثارني، وأعادني عشرین -

 .ة جوھریة لم أفكر بھا یوًماعاًما إلى الوراء، وطرح علي نقط
. بحبك لي. بحبي لِك.  أنِتكنت عندما تزوجتك فكرت بِك

بانحیازك إلى السالم والتآخي بین شعبینا، وال أعتقد أنني 

ما زلت أؤمن أنني . لم أندم على خیاري. أخطأت في تصرفي

اخترت الطریق الصحیح، ولكن حامد یرى األمور من منظار 

لماذا علیھ أن یكون ابن أخ : نھ یتساءلإ. آخر یختلف كلیا

الضحایا وابن أخت الجالدین؟ لماذا جعلناه في وضع ال یستطیع 

 ألمانیة وكنت أمریكیا فیھ أن یكون مع الطرفین؟ ربما لو كنِت
لم یشعر بتلك المشاعر، ولم یعش . مثًال لكان حال ابننا عادیا

والیھود ال یمكن ذلك التناقض، ولكن الصراع القائم بین العرب 

إنھ باختصار یشعر أنھ ینتمي إلى .أبًدا إال أن یترك تأثیره علیھ

نصف عائلة، وأنھ كان سیكون أسعد لو كان ینتمي لعائلة 

 .موحدة
 :تنھدت، وقالت لھ

 ھل أخطأنا عندما اخترنا طریق السالم؟ أم أن قدر شعبینا أن -
 لو تحقق یعیشا بصراع دموي؟ ھل كان حامد سیعاني ما یعانیھ

السالم بین الشعبین وتوقف سفك الدماء؟ أعرف أن الیھود 

ماذا علینا أن .. ظلموا العرب ھنا وطردوھم من أرضھم، لكن
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نفعل اآلن؟ كیف یمكن تصحیح الوضع؟ كیف یمكن لي ولك أن 

نوحد مشاعر ابنك؟ أن نجعلھ یشعر باالنتماء لعائلة موحدة؟ 

  أعمامھ؟كیف یمكننا أن نجعلھ یحب أخوالھ كما
قلت . أنا شخصیا لم أفكر بذلك من قبل.  من الصعب یا راحیل-

یرید . ، أما ھو فالمسألة تختلف)لقد فكرت بك أنت فقط: (لھ

 :قال لي. خالھ كما یرید عمھ
 . لقد حرمتني من خال وخالة وجدا-
 .ابننا اتھمني بأنني قسمتھ إلى نصفین 
  ھل تشعر بالندم على خطوة زواجنا؟-
 .أعتقد اآلن أنھ على صواب أیًضا.. لكن. ال أشعر ذلك.. ال -
 . ماذا لو تزوج كل الیھود عرًبا وكل العرب یھوًدا-
 إنھ حلم غیر قابل للتحقیق یا راحیل، حتى لو حصل ذلك فلن -

 ھل تعرفین لماذا؟. یحل المشكلة
  لماذا؟-
 ألن بعضھم سینحاز إلى الطرف المظلوم كما حصل مع حامد، -

ضھم اآلخر سینحاز إلى الطرف الظالم ویتقمص شخصیتھ وبع

 .ویحمل سوطھ، وسیظل التناقض قائًما
  أوه یا حبیبي وما الحل؟ ما الحل؟ یا إلھي ماذا نفعل؟-
 . ال یوجد سوى حل واحد-
 . لیتھ یكون نھایة المأساة-
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 أن یتخلى الجالد عن سوطھ، ویضمد جراح ضحایاه، فھل -
 یفعلھا یوًما ما؟

 ى یتحقق ذلك؟ مت-
 عندما یقلق أنین الضحایا حیاة الجالد لیل نھار فال یعرف -

 .الراحة ویتعذر علیھ إسكاتھم
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 ..أنا ملك األنتیكة في فلسطین(
 ). من یّدعي عكس ذلك فلیتحداني   

 

ھك  ذا ك  ان یعل  ن دائًم  ا للن  اس من  ذ افتت  اح محل  ھ الجدی  د ف  ي ب  اب  

 .سالخلیل في القد
ھك ذا عرف ھ الن اس، وبھ ذا یج ب أن           . الشیخ عدنان ملك األنتیك ة    

 .ُیَعرَّف
كان رجًال أمیا، فل م یلتح ق بمدرس ة ق ط، وعل ى ال رغم م ن ذل ك                    

یع  د نف  سھ خبی  ًرا بالعمل  ة األثری  ة    . ك  ان ی  ّدعي أن  ھ مل  ك اآلث  ار   

، وھ  ي )أنتیك  ا(القدیم  ة الت  ي یطل  ق علیھ  ا العام  ة ف  ي فل  سطین   

نكلیزی   ة كم  ا یب   دو م  ن لفظھ   ا ع  ن كلم   ة    كلم  ة معرب   ة ع  ن اإل  

 ).أْنِتْكِوِتز(
 

من  ذ ص  غره ك  ان ی  ذھب م  ع الق  رویین إل  ى المن  اطق األثری  ة ف  ي   

الجبال ینق ب ع ن اآلث ار م ع أن ذل ك ممن وع، وم ع األی ام تع رف              

  إل  ى ك  ل أن  واع النق  ود المدفون  ة ف  ي جب  ال فل  سطین م  ن عمل  ة،    
می ز القط ع    وحفظ عن ظھر قلب سعر كل قطعة منھا، بل أصبح ی          

 .األصلیة من المزیفة
 

لم یكن الشیخ عدنان الوحید في القدس الذي یتاجر باآلث ار، فق د             

سبقھ عدة تجار أصبحوا من كبار تجار البلد وخب راء ف ي آثارھ ا       

أش ھرھم،  ) كن دو (و. النقدیة، والفخاریة، والحجریة، والزجاجی ة   

خ ارج  ربما ألن محلھ كان من المح الت القدیم ة واألنیق ة، ویق ع      
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الواق  ع عل  ى بع  د ) ال  سانت ج  ورج(البل  دة القدیم  ة بج  وار فن  دق  

 .أمتار من شارع صالح الدین
 

لم یكن السید كن دو یعت رف بال شیخ ع دنان كخبی ر آث ار، ب ل ك ان           

دائًم  ا ی  سخر من  ھ، ویع  ده م  ن األش  خاص ال  ذین ینتحل  ون تل  ك       

الصفة دون أي سند؛ فاآلثار علم قائم بذاتھ، ال یمكن أن یل م بھ ا           

 .أمي مثل الشیخ عدنان
ھ  ذا الت  صرف أغ  اظ ال  شیخ ع  دنان، ولكن  ھ ك  تم غیظ  ھ بانتظ  ار     

 .لحظة االنتقام
 

ال  سید كن  دو ك  ان م  ن أغنی  اء البل  د ف  ي تج  ارة اآلث  ار، والقط  ع       

السیاحیة، وقد بنى ثروتھ من القطع األثری ة الت ي ك ان ی شتریھا              

 من القرویین في قرى القدس، ومدن ال ضفة الغربی ة، وقی ل إن ھ             
اش  ترى ف  ي أح  د الم  رات مجموع   ة م  ن القط  ع تق  در بمالی   ین        

ال  دوالرات، ولكن  ھ بذكائ  ھ وحنكت  ھ اس  تغفل ص  احبھا ودف  ع ل  ھ       

خمسین ألًفا، مع أنھا تساوي أكثر من ذلك، فقبل ص احبھا فرًح ا             

 .بالمبلغ دون أن یعرف أنھا ثروة العمر كلھ
 

 تعرف الشیخ عدنان إلى) ١٩٧٥(في سبعینیات القرن العشرین   
القریبة من الخلیل، فعرض علیھ ) سعیر(أحد القرویین من قریة  

 :التنقیب مًعا عن اآلثار، قال لھ
 یا أبا محم د، عن دي ل ك مھن ة س تأكل م ن ورائھ ا ذھًب ا، ولك ن                -

 عدني أن تظل سرا بیننا؟
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 .وعده أبو محمد متلھًفا لمعرفة سر المھنة الجدیدة
ی ل س نذھب أن ا وأن ت     أنا أع رف منطق ة أثری ة ف ي الخل        ..  اسمع -

 .للتنقیب فیھا، وما نحصل علیھ نتقاسمھ
 .ھز أبو محمد رأسھ موافًقا

 :فقال الشیخ عدنان
غ ًدا نتح رك س ویا بع د الفج ر، وس نلتقي ق رب              .  على برك ة اهللا    -

 .باب الزاویة في الخلیل
 في الیوم التالي كانا ینقبان عن اآلثار، ولكنھما لم یح صال عل ى             

 : الشیخ عدنانأي شيء، فقال لھ
 .إن شاء اهللا غًدا یكون أحسن.  ال تحزن-

فعًال في الیوم الث اني وج دا ع دة قط ع بع ضھا روم اني، وأخ رى                 

إسرائیلیة، وبعض القطع القلیلة اإلسالمیة التي تع ود إل ى العھ د          

 .األموي
 :قال الشیخ عدنان ألبي محمد بعد عودتھما مًعا إلى القدس

ع أن أشتري منك القطع ھذه، وأدفع     أستطی..  اسمع یا أبا محمد    -

لك نصف قیمتھا، ولكني ال أرید أن أظلمك أو أظل م نف سي، ل ذلك            

سأرس  لك لبیعھ  ا لت  اجر آث  ار كبی  ر ی  دعى ال  سید كن  دو عل  ى أن ال 

تبیعھ   ا بأق   ل م   ن ع   شرة آالف دوالر ن   صفھا ل   ك بع   د عودت   ك   

 .بالفلوس من عنده
 :فقال لھ أبو محمد

  ھل ستحضر معي؟-
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ا، لو رآني سیعتقد أنن ي ق دمت ألع رف أس عار العمل ة،        كّال طبعً  -

أن  ت تع  رف كی  ف یتن  افس تج  ار    . ل  ذلك س  یرفض التعام  ل معن  ا  

المھنة بال سوق، ل ذا ال ت ذكر اس مي أمام ھ، وإی اك أن تق ول إن ك             

 .تعرفني، أو عرضت البضاعة علي، حینھا سیطردك من محلھ
 . اتفقنا-
حد غیره بع د، ولكن ك    واألھم أن تقول لھ إنك لم تعرضھا على أ       -

 .ستعرضھا إذا لم یشتریھا بالسعر المناسب
 . فھمت-
محل السید كن دو یق ع بجان ب فن دق ال سانت            .  إًذا على بركة اهللا    -

 .جورج
 

وص  ل أب  و محم  د مح  ل ال  سید كن  دو، وعن  دما دخل  ھ ك  ان بع  ض     

ال  سیاح ی  ستعرضون بع  ض القط  ع األثری  ة، وأم  امھم اب  ن كن  دو   

 فیم ا كن دو األب یجل س ف ي زاوی ة            یشرح لھ م ت اریخ ك ل قطع ة،        
المحل خلف أحد فاترین ات الع رض األرض یة، وعن دما رآه وق ف            

. وأشار إلیھ بیده لیتبعھ إلى مكتبھ حت ى ال ی زعج حدیث ھ ال سیاح           
ك  ان كن  دو یع  رف م  ا یری  ده القروی  ون أمث  ال أب  ي محم  د، فھ  م ال 

 .ا أثریة لیبیعونھا إلیھیدخلون محلھ إال حاملین قطًع
 : الصغیر قال لھ بھدوءفي مكتبھ

  ماذا في جعبتك؟-
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وض  ع أب  و محم  د ی  ده ف  ي جیب  ھ، وأخ  رج ص  رة ص  غیرة قدیم  ة،   

 :وبعد أن فكھا وضعھا أمام السید كندو قائًال
 .قطعة) ١١( تفضل إنھا -

جلس كندو خلف المكتب، وبدأ یفح ص القط ع واح دة إث ر أخ رى          

 ب  المجھر ال  صغیر ال  ذي أخرج  ھ م  ن درج مكتب  ھ، وبع  د دق  ائق      
ارت   سمت عل   ى وجھ   ھ عالم   ات الرض   ا وإن ح   اول أن یخفیھ   ا   

 :بقولھ
 ھ  ذه القط  ع لی  ست ذات قیم  ة مالی  ة، ف  القطع اإلس  المیة ال أح  د  -

ی  شتریھا بمب  الغ كبی  رة، وھ  ذه قطع  ة إس  رائیلیة غی  ر مرغوب  ة،   

على كل حال سأدفع ل ك  .. وتلك قیمتھا لیست أكثر من مائة دینار  

نظ ر  . ى التنقیب عن غیرھ ا    بجمیع القطع ألف دوالر ألشجعك عل     

 :إلیھ أبو محمد متذكًرا قول الشیخ عدنان، وقال لھ
 .سأعرضھا على غیرك.  یفتح اهللا یا عم-
 . لماذا تضیع وقتك؟ لن یدفعوا لك أكثر-
 . لقد قیل لي بالخلیل إنھا تساوي عشرة آالف دوالر-

شعر كندو بالراحة عندما سمع المبلغ، فالقطع ت ساوي أكث ر م ن        

 :صمت لحظة، ثم قال ألبي محمد. بكثیرذلك 
 .دعنا نتعرف إلیك.  اجلس قلیًال-
 . أنا أبو محمد من سعیر قضاء الخلیل-
أن   تم أھ   ل الخی   ر !  ول   و ی   ا رج   ل، وھ   ل نجھ   ل قری   ة س   عیر؟ -

 ھل عرضت ھذه القطع على أحد قبلي؟. والبركة
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 ال لیس بعد، لكن أحد أق اربي م ن القری ة س بق وب اع مث ل تل ك                    -
 . وقال إنھا تساوي أكثر من عشرة آالف دوالرالقطع،

نظر كندو إلى القطع مرة أخرى، وحت ى ال ی ضیع علی ھ الفرص ة               

 :قال ألبي محمد
 ھذا یتوقف على الشاري، ولكنك تعلم أن القط ع األثری ة لی ست         -

مثل المأكوالت، فقد أبی ع ھ ذه القط ع غ ًدا، وق د تب اع بع د خم س           

 .سنوات
 . لم یدفع أحد أكثر منك على كل حال سأعود لك إن-
 ما رأیك بخمسة آالف؟..  انتظر-
 . ال لیس أقل من عشرة-

 :حك كندو رأسھ، وعدل من جلستھ، ثم قال
 أم  ري هللا، یب  دو أن  ك س  تغلبني ھ  ذه الم  رة، سأس  تفید من  ك ف  ي  -

 .المرة القادمة
أخرج من درج مكتبة رزمة بقیم ة ع شرة آالف دوالر، وبع د أن            

 ال  ذي جل  س یع  دھا ورق  ة ورق  ة غی  ر    ع  دھا ق  دمھا ألب  ي محم  د  
 .مصدق أنھ سیحصل بعد قلیل على نصفھا

عاد أبو محمد إلى الشیخ عدنان بالمبلغ حیث تقاسمھ مع ھ، وق د       

وع  ده ال  شیخ ع  دنان أن ی  زوره الحًق  ا عن  دما یق  رر التنقی  ب ف  ي   

منطقة أخرى، فیما كان كندو یفرك یدیھ فرًحا لھذه الصفقة التي           

 .نزلت علیھ من السماء
 :بعد ساعتین، اتصل الشیخ عدنان بكندو تلفونیا، وقال لھ
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 . ألو، السالم علیكم-
  من المتكلم؟-
  أال ترد السالم یا كندو؟-
 ماذا ترید؟.  الشیخ عدنان؟ وعلیكم السالم-
  أال ترید أن تھنئني؟-
  أھنئك؟ خیًرا إن شاء اهللا؟-
 . لقد فزت علیك بالسباق-
  سباق؟ أي سباق؟-
 .أنا اآلن ملك األنتیكة. األنتیكة سباق -

 :ضحك كندو ساخًرا، وقال لھ
  أھذا ما ترید أن تبلغني إیاه؟-
  لم تسألني بماذا فزت علیك؟-
 . وبماذا فزت یا ترى؟ أنت بالكاد تفك الحرف-
 . لقد بعتك أنتیكة مضروبة قبل قلیل بعشرة آالف دوالر-

 . صمت كندو بعد أن تجمد الدم في عروقھ
 كة مزیفة؟ أنتی-
 . التي اشتریتھا من أبي محمد-
  من أبو محمد؟-
 .أبو محمد السعیري.  كفاك كبریاء-

 :احمر وجھ كندو واشتعل غضبھ، فرد علیھ
  وھل ھذه بضاعتك إًذا؟-
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ھذه األنتیكة من صناعة عمك الشیخ ع دنان، حت ى          .  علیك نور  -

 .تعرف من ھو ملك األنتیكة
  إًذا ھي مزیفة؟-
 ؟ ألم تفحصھا-
 . فعلتھا یا عدنان؟ سأتصل بالشرطة-
ث م م اذا س تفعل ل ك ال شرطة؟ أل دیك            . الملك عدنان ..  من فضلك  -

 دلیل؟ ثم ھل نسیت أن شراء اآلثار ممنوع؟
  لكنھ ادعى أنھ وجدھا في جبال الخلیل؟-
 . صحیح، ولكنك لم تعرف من أخفاھا في ذلك الجبل-
 . أنت إبلیس یعجز عن أعمالك-
علی ك االعت راف   . غم خبرتك الطویلة في األنتیكة   وأنت جاھل ر   -

 ...بأنني
 :قطع كندو االتصال، وقال لنفسھ

 . ملك األنتیكة-
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كان یالحقھا بنظراتھ وابتساماتھ كلما التقت عیناه بعینیھا، فقد 

. أعجبتھ من بین كل الطالبات العربیات في مدرسة حیفا الثانویة
 :ه من الفتیات العربیات، ویقول لھكان أبوه یحذر

 . ال تقترب منھن، فنحن لسنا عرًبا-
لم یكن یستمع لنصائح أبیھ، فھو ال یشعر باالنتماء للیھود، بل 

دائًما . یعد نفسھ غریًبا عنھم، كما یعدونھ من غیر جنسھم

یتھامسون علیھ، ویطلقون علیھ النكات، لذلك كان منعزًال عن 

 . یتحدث مع أحدنادًرا ما. كل الطالب
في البدایة خاف من االقتراب منھا، . حتى رآھا فتغیرت مشاعره

ولكنھ بعد فترة تجرأ واقترب منھا عندما رآھا تسیر وحیدة في 

 :ساحة المدرسة، وقال لھا
 ؟ أنا سامي، ھل یمكن التعرف إلیِك-

مع أنھا كانت  مباالة، كانت تالحظ نظراتھ إلیھا فتتظاھر بالال

. أعجبھا منظره، فقد كان وسیًما. ن یالحقھا بعینیھراغبة في أ
كان في الصف األخیر من المدرسة، فیما كانت ھي في الصف 

 :قالت لھ. الحادي عشر
 . أنا ندى-

. شعر بارتیاح أنھا ردت علیھ، فبعضھن یرفضن حتى الرد
 :قال لھا بعد أن مد یده لیصافحھا. شجعھ ذلك للحدیث معھا

 ...رفت إلیك فرصة سعیدة أنني تع-
 :قاطعتھ بعد أن رأت أن لھجتھ غیر حیفاویة
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  ھل أنت من حیفا؟-
 أنا انتقلت حدیًثا من الناصرة مع والدي الذي انتقل من عملھ -

لم أعرف أن فیھا نساء . جمیلة حیفا. إلى حیفا، فانتقلنا جمیًعا

 .بجمالك
 :أعجبھا إطراؤه، قالت لھ

 . شكًرا سامي-
 :الت لھنظرت إلى ساعتھا، ثم ق

 . اقترب موعد الدرس-
 :فقال لھا

 .؟ ھل أستطیع رؤیتك بعد الدوام في المدرسة-
 . ال أدري-
 . ال تكسفیني-
 . حسًنا، سأراك بعد المدرسة-

 

لم یصدق نفسھ، فقد وجد فیھا فتاة . كان ینتظرھا عند الباب

 .سار معھا في الطریق، وتسامرا. أحالمھ
زمالئھا الطالب، فطلبوا منھا كثرت لقاءاتھ معھا ما أثار حنق 

 :اقترب منھا أحد الطالب یدعى مھند وقال لھا. قطع عالقتھا بھ
  ندى ھل تعرفین من ھذا الطالب؟-
  ماذا تقصد؟-
 . ھذا لبناني ولیس فلسطینیا-
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 . ولكنھ قال لي إنھ من الناصرة-
ھذا من الجواسیس . ، ربما كان یسكن ھناك كذب علیِك-

 . ھربوا مع الجیش اإلسرائیلي من جنوب لبناناللبنانیین الذین
  معقول؟-
  ھل تریدین أن أقول ذلك أمامھ؟-

تركت مھند، وغادرت . لم تعرف ماذا تقول. تغیر وجھ ندى

 .المدرسة دون أن تنتظر سامي
 .فوجئ بغیابھا، فاتصل بھا، ولكنھا لم ترد على اتصالھ

ة وجد الخط اتصل بھا عشرات المرات، وفي النھای. ازداد قلقھ

 .خارج الخدمة
انتظر حتى الیوم التالي، وتوجھ في الصباح إلى المدرسة 

مبكًرا، وظل ینتظرھا عند الباب، وعندما رآھا قادمة أسرع 

 :سألھا. باتجاھھا عابس الوجھ
  ندى لماذا ال تردین على اتصالي؟-

 :نظرت إلیھ، ثم قالت
  لماذا كذبت علي حقیقتك؟-

 :سألھا. تغیر وجھھ
 ماذا تقصدین؟ -
 الھاربین من الجنوب؟) لحد( أنت من جماعة -
 . ندى أنا لم أھرب من الجنوب-
  وكیف جئت إلى ھنا إًذا؟-
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 كنت طفًال في العاشرة عندما جئت مع أمي وأبي، ال أعرف -
ھذا  :لماذا تركنا ضیعتنا ھناك، قاال لي سنعود، وبعد ذلك قاال لي

 .ھو وطننا النھائي
  إنك لبناني؟ لماذا لم تقل-
 . وھل ھناك فرق؟ ھناك فلسطینیون في لبنان-
 . لقد شردوا من وطنھم، ولكنكم جئتم تخدمون إسرائیل-
 . ندى، ال تحملیني إثم والدي-
  ولكنك ابنھم، تعیش معھم ألیس كذلك؟-
  ندى، ھل سنتكلم ھنا ونحن واقفین؟-
 . سامي لم یعد بیننا كالم-

زمالء الذین شاھدوھا تتحدث تركتھ وانصرفت باتجاه بعض ال

 .معھ
 .ناداھا

 . ندى، دعیني أشرح موقفي، أرجوِك-
 .لم ترد علیھ

 .تركھا وذھب إلى الصف. شعر بإھانة وإحباط
كان خالل الدرس شارد . شعر أن لطمة كبیرة وقعت على وجھھ

 .لم یفھم كلمة واحدة من كالم المدرسین. الذھن
دما وصل قال ألمھ بعد أن عاد بعد الظھر إلى بیتھ غاضًبا، وعن

 :استراح قلیًال
  أمي، لماذا تركتما لبنان؟-
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 :سألتھ. نظرت إلیھ فرأت عالمات الغضب بادیة على وجھھ
  ھل اشتقت إلى لبنان؟-
 . أرید أن أعرف الحقیقة-
  أیة حقیقة؟-
  ھل نحن جواسیس؟-
كان . نحن وطنیون. نحن لسنا جواسیس.  جواسیس؟ ال طبًعا-

 . من أجل حریة لبنانأبوك یقاتل
 . لماذا إًذا ھربنا من لبنان-
 .... ھربنا من جماعة إیران وسوریا والمخربین-

 :فقاطعھا
لماذا لم ! إیران وسوریا ومخربون.  أمي ال تضحكي علي-

 یھرب كل اللبنانیین إًذا؟ ألیست إسرائیل عدوة للبنان؟
  ھل الفلسطینیون خربوا رأسك بالكالم الفارغ؟-
 ألسنا في بالدھم؟! طینیون؟ الفلس-
 . ال ھذه بلد اإلسرائیلیین-
 . أمي دخلك، أنا زھقت من ھذا الكالم-
نحن اآلن إسرائیلیون،  . عندما یأتي أبوك سیشرح لك كل شيء-

مثل الفلسطینیین الذین یعیشون في إسرائیل، وبعضھم یعمل في 

 ...الحكومة
 . قصدك جواسیس للحكومة-

 :صمت لحظة، ثم تابع



 ٢٨٠

 !مثلنا نحن؟ -
 .یبدو أنك متوتر األعصاب اآلن.  لن أرد علیك-

 .تركتھ وذھبت إلى غرفتھا
 

جلس سامي وحیًدا یقلب األمور في رأسھ؛ ھل یستسلم لما 

 جرى أم یحاول أن یشرح لندى الوضع لعلھا تستمع إلیھ؟
بعد لحظات كان أمام الحاسوب یكتب لھا بالعبریة، فلغتھ العربیة 

حلف لھا األیمان أنھ . ویة، شرح لھا موقفھبالطباعة غیر ق

یحبھا، وأنھ غیر مسؤول عما فعلھ أبوه، لكنھا لم ترد علیھ، 

 :قال لھ. ا معھوعندما عاد أبوه فتح معھ الموضوع وكان جاًف
انتبھ .  أنت ما زلت صغیًرا على فھم ما یجري في لبنان-

حمد هللا ال. لدروسك، وال تھتم بما یقولھ لك الفلسطینیون الكالب

 .أن إسرائیل تدوس علیھم وتریحنا من شرھم
 ... والدي-
 . اسمع سامي، لیس عندي كالم آخر أقولھ لك-

 

 :قال لھا عندما رآھا. في الیوم التالي حاول الحدیث معھا
  ندى، ھل تسمحین لي بكلمة؟-
 . تفضل-
 ندى، ما ذنبي في كل ما جرى؟ لماذا تدفعیني لكي أكون مثل -

أقسم أنني غیر . أنا أحبك. أرید أن أكون منكم، معكموالدي؟ أنا 

 ...راض عما یفعلھ والدي



 ٢٨١

 :قاطعتھ
 ما دمت غیر راض عما یفعلھ والدك، فعلیك تغییر نظرة الناس -

 .إلیك
  كیف؟-

 :ھزت رأسھا
 ھل فكرت بالعودة إلى لبنان؟...  ال أعرف-
 .. كیف؟ قد یقتلونني-
  من سیقتلك؟-
 .  حزب اهللا-
 . أكدت لھم أنك بريء مما فعلھ والدك لیس إن-
  وھل تتزوجیني لو عدت؟-

 :لم ترد، ھز رأسھ، وقال
 . أعرف أن األبناء دائًما یدفعون ضریبة جرائم اآلباء-

 .تركھا، وغادر المدرسة، ولم یعد لھا
 

ا تسلل من ا لبنانًیبعد عدة أیام جاء في األخبار أن مواطًن

 . حدود إسرائیلیة فسقط قتیًالالحدود، فأطلقت علیھ النار دوریة
الحكومة اللبنانیة تأسف للحادث وتعلن أن القتیل شاب لبناني 

ا على ما یبدو من فلسطین اسمھ سامي عبد اهللا كان عائًد

 .المحتلة إلى وطنھ لبنان
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 ٢٨٥

كره، فكیف یغیب عن ب الي وھ و ال ذي ل م تك ن ب سمتھ                ما زلت أذ  

تفارق وجھھ؟ یا لھ من ص دیق، ك ان الجل وس مع ھ ین سیني ك ل              

لیت  ھ . ھم  وم ال  دنیا الت  ي كن  ت أحملھ  ا عل  ى أكت  افي من  ذ ص  غري  

الیوم معنا لنأنس بھ، ونستعید معھ بعض ذكری ات ال شباب ال ذي          

 .لن یعود
 : عندما تعرفت إلیھ قال لي

. بني بنادي الموظفین في القدس، أنھ عرفن ي إلی ك          أكثر ما یحبّ   -
 لماذا عدت من أمریكا بعدما وصلتھا؟

 . أتعرف إلیك یا نسیم-
 .ضحك نسیم

 .ومنذ تلك األیام ضمني إلى قائمة أصدقائھ المخلصین
عندما قرر إقامة حفلة في بیتھ لمناس بة عائلی ة كن ت واح ًدا م ن              

كات، وكان ت مناس بة م ن     تبادلنا األحادیث الطیبة والن   . المدعوین

 .الصعب علي نسیانھا بعد ذلك
أحب ھ الجمی ع حت ى    . كان نسیم  واحًدا من شباب النادي الن شطاء        

م   ن ك   انوا یختلف   ون مع   ھ ف   ي ال   رأي، وعن   دما أخبرن   ا بع   ض   

األص  دقاء أن عم  ال مطع  م أمی  ة ق  د أعلن  وا اإلض  راب مط  البین      

كبی رة،  بحقوقھم، فقد كان أول المشاركین معھ م، وكان ت وقفت ھ            

. على الرغم من أنھ كان عامًال حدیث العھ د ل یس ل ھ أی ة حق وق                
ل م نف  رح كثی  ًرا ب  صداقتھ، فق  د أعل  ن أن  ھ س  یغادرنا للدراس  ة ف  ي  

 .الوالیات المتحدة 



 ٢٨٦

  ھل صحیح قررت الدراسة في الوالیات المتحدة یا نسیم؟-
 .  نعم، فیجب أن أكمل تعلیمي-
 م  ن الدراس  ة ی  ا رج  ل  ھك  ذا تری  د أن تتركن  ا؟ دع  ك ..  ی  ا ن  سیم-

 .لنبقى في الوطن، فھو أفضل من الغربة
 ألم تعد؟.  أعرف ذلك، لكن ال تقلق، فسوف أعود، والدلیل أنت-

كن  ت أع  رف أھمی  ة الدراس  ة، ولك  ن   . ل  م یب  ق ل  ي م  ا أرد علی  ھ  

األص    دقاء ال یحب    ون أن یفترق    وا؟ ولم    اذا عل    یھم الت    ضحیة     

 .بعالقاتھم الیومیة من أجل الدراسة؟
 

كانت ت صلنا أخب اره م ن أخت ھ     . أیاٍم كان نسیم زید في أمریكا    بعد  

 :كلما رأیتھا بالشارع أسألھا . أوًال بأول
  كیف أخبار نسیم؟-
 . بخیر، وھو یسلم علیك، ویقول لك سوف یعود-
  حقا؟ متى؟-
 . عندما یتخرج من الجامعة-

 . نحن بانتظار ذلك الیوم على أحّر من الجمر: أضحك، وأقول لھا
 

ل م  .. لم أكن أعلم أن ش وقي لعودت ھ س یكون لعن ة علی ھ یوًم ا م ا                  

. أعرف أنني سأتمنى یوًما ما لو لم یعد ن سیم، وبق ي ف ي أمریك ا               
لیتھ لم یعد فع ًال لك ان ل ي ھن ا الی وم ف ي أمریك ا ص دیق م ن أی ام               

 .الشباب
 



 ٢٨٧

). ١٩٨٢(لمحتھا فجأة في شارع صالح ال دین ف ي ص یف الع ام             
توجھ  ت نحوھ  ا  . سیر ش  احبة الوج  ھ كان  ت تل  بس األس  ود، وت     

 :نادیتھا، وقبل أن تقول شیًئا قلت لھا . بسرعة
 ... یبدو أن أحًدا من العائلة قد-

 :قلت لھا. بكت، وبدأت تذرف الدموع
 ھل أعرف المیت؟. شدي حیلك.  عظم اهللا أجركم-

كان  ت عل  ى وش  ك أن . نظ  رت ف  ي وجھ  ي، واس  تمرت ف  ي البك  اء

غ ك  ل دموعھ  ا المخب  أة علی  ھ،   ت  ضع رأس  ھا عل  ى كتف  ي، وتف  ر   

 .ولكنھا خجلت من الفضولیین في الشارع
 :أعدت سؤالي علیھا

  من المیت؟ ھل أعرفھ أو أعرفھا؟-
 .ھزت رأسھا

 من ھو یا ترى؟. اصبري..  ال بأس-
  أكّل ھذا وتسأل؟ ألم یخبروك؟ ألم تسمع من أحد؟-

 أل؟ال بد أنھ ھو، وإال فلماذا أس. اھتز بدني. أصبت بقشعریرة
  وھل مات ھناك؟-
 لقد استشھد؟ ..  ال-

 :سألتھا! نسیم استشھد في أمریكا؟! لم أصدق
 . كیف؟ أخبریني-



 ٢٨٨

.  لم یبق في أمریكا، فقد عاد بعد احتالل إسرائیل لجن وب لبن ان              -
أرأی  ت؟ ت  رك  . ذھ  ب م  ن أمریك  ا إل  ى لبن  ان لی  دافع ع  ن بی  روت    

 ین؟ كأّن لبنان بحاجة لمقاتل! فلسطین لیدافع عن لبنان
لم أستوعب م ا أس مع؛ م ن فل سطین إل ى أمریك ا         ! صدمني الخبر 

 !لیستشھد ھناك) ١٩٨٢(إلى بیروت العام 
شاركتھا البكاء، فالبكاء أحیاًنا ی ریح      . تغیر لوني، وأصبت بدوار   

األعصاب، كأن ھ ض ریبة یؤدیھ ا اإلن سان لم ن یح بھم برًض ا م ن          

 .النفس
 :سألتھا

  متى سیبدأ العزاء في بیتكم؟-
 .غًدا الساعة الخامسة -
  حسنا سأكون ھناك-

 

ل  م یتحم  ل ن  سیم خب  ر  . وّدعتھ  ا وأن  ا ح  ائر ال أع  رف أی  ن أس  یر  

اح  تالل جن  وب لبن  ان، فق  رر أن ی  سافر إل  ى لبن  ان ف  ي حزی  ران      

 : قال لھ أصدقاؤه. لیدافع عن بیروت) ١٩٨٢(
 ماذا تستطیع أن تفعل أكثر مما یفعلھ المقاتلون ھناك؟ ال تذھب -

 .ائیل سترتكب المجازر ھناكألن إسر
لم یسمع كالمھم، فسافر عن طریق أح د المع ارف، وھن اك حم ل        

السالح دون أن یتدرب علیھ مجرد تدریبات بسیطة، وكان یدافع         

 :كان یقول لرفاق السالح.عن بیروت



 ٢٨٩

 ل  یس ل  ي أھ  ل وال أق  ارب ھن  ا، ولكنن  ي أش  عر أنن  ي أداف  ع ع  ن   -
ل  ى بی  روت إال عل  ى   ل  ن یم  روا إ . أداف  ع ع  ن الق  دس  .. فل  سطین

 .جثتي
. ك  ان آخ  ر أیام  ھ ف  ي أح  د المواق  ع األمامی  ة م  ع مق  اتلین آخ  رین 

اختب أ ن سیم ورفاق ھ،    . فجأة تقدمت دبابة تحاول اخت راق ال شارع   

) ج  ي. ب  ي. آر(وعن  دما اقترب  ت أطل  ق علیھ  ا ك  ل م  نھم قذیق  ة      
ف  دمرت بالكام  ل، فتحرك  ت وراءھ  ا ع  دة دباب  ات یطلق  ون الن  ار     

 :نظر نسیم إلیھم، وقال. اختبأ نسیم ورفاقھبكثافة كبیرة، ف
ل  ن یم  روا إل  ى بی  روت إال عل  ى .. ل  ن نت  ركھم یم  روا..  اس  معوا-

 .جثتي
 .ال بد من عمل. المجنزرات تتقدم

قف  ز ف  ي ال  شارع فج  أة یح  اول أن یطل  ق قذیف  ة أخ  رى، ولك  ن         

كان یشعر أن ساعتھ   .رصاصھم سبق قذیفتھ فسقط على األرض     

 أص  بح ف  ي وس  ط ال  شارع، وھن  اك   ظ  ل یزح  ف حت  ى . ق  د حان  ت
 .توقف، ثم أسلم الروح

ل  م یك  ن أم  ام ال  دبابات ف  ي ذل  ك ال  شارع ال  ضیق إال أن ینزل  وا         

لسحبھ، ویعرضوا أنفسھم لرصاص المق اتلین، أو ی سیروا ف وق        

 .لن تمّروا إلى بیروت إال على جثتي :جثتھ، فتحققت كلماتھ
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 ٢٩٣

 كان عدنان یعمل نادًال ١٩٨٧عندما بدأت االنتفاضة العام 
في أحد الفنادق اإلسرائیلیة، وكان مضطًرا بسبب ) سفرجیا(

دعوات القیادة الموحدة لالنتفاضة آنذاك أن یتغیب عن العمل في 

الفندق الذي یعمل فیھ استجابة للدعوة بمقاطعة العمل في 

بھ، فصل من عملھ، وظل المشاریع اإلسرائیلیة، ومع تكرر غیا

 .١٩٨٨بال عمل حتى شھر نیسان من العام 
ظل صامًدا حتى . لم تقدم لھ االنتفاضة بدیًال، ولم یجد عمًال

. صاحب البیت ظل یطالبھ باإلیجار. صرف آخر ملیم لدیھ
المشاریع العربیة ال تستوعب ھذا العدد الھائل من العاطلین، 

 ئیلیة؟فكیف بالعاملین في المشاریع اإلسرا
حاول . بدأ عدنان یستدین من األصدقاء حتى توقفوا عن إدانتھ

الھجرة من الوطن للعمل في دول الخلیج، ولكن الطریق إلى 

كانت بیانات . عمان أغلقت، ولم یعد باستطاعتھ حتى الھجرة

القیادة الموحدة تطالب العمال بالعودة  إلى األرض وزراعتھا، 

عود إلیھا وھو ال یملك قطعة وكان یسخر لھذه الدعوة؛ كیف ی

 .أرض، ویعیش في وسط المدینة
بعد أن ضاقت بھ الحال، اضطر رغًما عنھ البحث عن عمل جدید 

في المشاریع اإلسرائیلیة، فوجد عمًال في أحد المطاعم لیعمل 

كان العمل في مطعم إسرائیلي غریًبا علیھ، فقد تعود . نادًال فیھ

الء معظمھم من األجانب، أما على العمل في الفنادق حیث النز

وعلیھ تحمل تعلیقاتھم علیھ  ھنا فالزبائن كلھم من الیھود،

 .بسبب االنتفاضة



 ٢٩٤

في أحد األیام كان المطعم یعج بالزبائن، وكان مشغوًال بتقدیم 

فجأة جاءه نادل إسرائیلي یعمل معھ یدعى . الطلبات إلیھم

 :، وقال لھ)سیمون(
انظر الطاولة رقم .  القدس عندي زبائن عرب من عندكم من-

ما رأیك أن تخدمھم وأنا سآخذ عنك طاولة من عندك .سبعة

ألنھم ال یفھمون العبریة جیًدا، وأنا ال أعرف سوى بعض 

 .الكلمات بالعربیة
وافق عدنان على الفور، لكنھ استغرب أن یأتي عرب من 

وبعد . القدس الشرقیة في ظل االنتفاضة المتصاعدة في فلسطین

 .ذھب إلیھم لیرحب بھم ویسألھم عن طلباتھمثوان 
عندما اقترب عدنان من الطاولة، خیل إلیھ أنھ یعرف الشخص 

 :تقدم بضع خطوات ولم یصدق عینیھ. الجالس ھناك
  یا إلھي ماذا أرى؟-

لم یصدق عدنان أن أحد الشخصیات الوطنیة المحسوبة على 

س بمقاطعة االنتفاضة والقیادة الوحدة، والذي كان یطالب النا

البضائع اإلسرائیلیة والمشاریع اإلسرائیلیة یجلس مع زوجتھ 

 !وأوالده ھنا في مطعم إسرائیلي
 :قال لھ األب. رحب عدنان بھم بالعربیة، فتفاجأوا ھم أیًضا بھ

جاع األوالد وال یوجد أكل في البیت بسبب االنتفاضة .  بك أھًال-

 .فجئنا لنعشیھم
 : قائًالھز رأسھ، ورد. ابتسم عدنان



 ٢٩٥

 .سأحضر لكم القائمة. أنا تحت أمركم.  أھًال وسھًال-
بعد أن سجل عدنان أنواع المأكوالت التي طلبوھا، والتي تكفي 

 :لعائلة من عشرین ال من خمسة، سألھم
  ھل تحتاجون شیًئا آخر؟-
 . ال ھذا یكفي-

 :صمت قلیًال، ثم قال لعدنان مازًحا
 یع اإلسرائیلیة؟ لماذا لم تقاطع العمل في المشار-

فوجئ عدنان بالسؤال، ومن شخص یتناول عشاءه في مطعم 

ھل على العمال مقاطعة : كان یتساءل في قرارة نفسھ. إسرائیلي

العمل رغم عدم وجود بدیل للعمل في المشاریع العربیة؟ بینما 

الشخصیات الوطنیة تدعم المشاریع اإلسرائیلیة التي یوجد بدیل 

 لھا في القدس؟
 :لیھ وقد احمر وجھھ، ورّد علیھ باسًمانظر إ

 . لكي أخدمك بنفسي ھنا-
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 ٢٩٩

یب دو  . ال وداع ی ا رف اقي وإخ وتي    : ق ال لھ م  . كان یت أوه م ن األل م     

 .أنھا اللحظات األخیرة
حاولوا أن یخففوا عنھ شدة األل م، وق رروا دع وة ال سجان لنقل ھ         

ف ي ق سمنا ف ي    ) ٢(صرخ ممثل غرفة رقم   . فوًرا إلى المستشفى  

 :سجن بئر السبع في السجان حسكل
 . تعال، أسرع)قالھا بالعبریة. ( حسكل، بوینا مِھْر-
م  اذا تری  د؟ م  ا ال  ذي   ) رد علی  ھ( م  ا أت  ا روت  سیھ؟ م  ا ك  رى؟    -

 حصل؟
اطل   ب .  عن   دنا م   ریض ف   ي حال   ة س   یئة عل   ى وش   ك الم   وت   -

 .الممرض لنقلھ إلى المستشفى بسرعة
د ال  سجان الروس  ي األص  ل باالت  صال ب  اإلدارة، ف  ذھب إل  ى      وع  

إن اإلدارة سترس ل م ن ینقل ھ م ن         : غرفتھ، وبعد فترة ع اد ق ائالً      

 .القسم
أب  و جم  ال ك  ان یع  اني م  ن أم  راض كثی  رة خّلفتھ  ا اإلض  رابات        

وخصوًصا إضراب سجن نفحة الصحراوي،   الطویلة عن الطعام،  

یوس  ف (خلی  ة آن  ذاك  ومحاول  ة إدارة ال  سجون بقی  ادة وزی  ر الدا  

فك اإلضراب ب القوة وقم ع المعتقل ین، حینھ ا أص یب أب و              ) بورغ

جمال بعد أن حاول السجانون ك سر إض رابھ وس كب الحلی ب ف ي          

فم  ھ ب  البربیج المط  اطي وس  حبھ من  ھ لین  زل الحلی  ب ف  ي رئتی  ھ،  

وف  وًرا أدخ  ل غرف  ة العنای  ة المرك  زة ف  ي ال  سجن، حی  ث ك  اد أن    

ب السجن الجنرال الصھیوني أق سم ل ھ        یفارق الحیاة لوال أن طبی    
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أنھ لن یتركھ یموت؛ لیس ألنھ یرید إنقاذ حیاتھ، ولكن حسب م ا        

 .لن أتركھم یجعلوا منك بطًال قومیا: قال لھ بالحرف الواحد
 

وّدع سكان غرفتھ، وشد عل ى      . كان إسحاق في وضٍع صعب جدا     

نقل   وه وح   ده، م   ع أن   . أی   دیھم كأن   ھ ی   ودعھم ال   وداع األخی   ر   

الم  ریض أح  وج م  ا یك  ون ل  صدیق أو حبی  ب یق  ف مع  ھ ف  ي تل  ك  

الظروف الصعبة، فكی ف عن دما یك ون ب ین ی دي أعدائ ھ، وتح ت           

رحمة ممرضین جنود وض باط ومخ ابرات یھمھ م  قتل ك، وعل ى              

األق  ل قت  ل روح  ك المعنوی  ة، وك  سر ص  البتك وإیمان  ك ب  الثورة      

وال  وطن وال  شعب، عن  دما یح  اولون زرع األكاذی  ب ف  ي نف  وس     

 .مرضى، وتحریضھم على شعبھم وأھلھمال
نقلتھ إدارة ال سجن م ن الق سم لتم تص غ ضب األس رى، ولكنھ ا                

تركت   ھ ف   ي عی   ادة ال   سجن، ول   م تنقل   ھ ف   وًرا إل   ى مست   شفى        

القریب من السجن، وال ذي ع ادة م ا یرس ل المرض ى             ) سوروكا(

 .في الحاالت الطارئة في السجن إلیھ
ك ان  . موت، وب ین الحی اة    تركوه وحده في غرفة العیادة ما بین ال       

ط  البھم أن یفعل  وا ش  یًئا، . منھ  ك الق  وى غی  ر ق  ادر عل  ى الحرك  ة

 :ولكنھم كانوا یضحكون علیھ قائلین
 . نحن ننتظر سیارة اإلسعاف-

الوحدة قاتلة، والمرض یضعف اإلنسان وینخر جسده، فم ا بال ك      

ب   المرض، والوح   دة، واألس   ر ح   ین تتجم   ع مع   ا، وب   ین أی   دي   

 !تمنون موتك كل لحظة؟سفاحین قتلة، ی
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بدأ یتطلع نحو سقف الغرفة . ال أحد یھتم بھ   . المرض یشتد وطأة  

 یعود بذكریات ھ ألی ام س جن        ،بھا من المبات، ومن كراسي     یعد ما 
ت   ذكر یعق   وب دوان   ي، وعم   ر القاس   م،  . نفح   ة وس   جن الرمل   ة 

 ...وعوني الوعري، ومحمود العبیدي، وسلیم، وعطا، ومحمد
 أس رنا، فھ ل سنق ضي بقی ة الحك م، أم       عشر سنوات مرت على  -

 سنفاجأ بالثورة تحررنا من األسر؟
ك  ان أب  و جم  ال یعل  م أن ھن  اك مفاوض  ات تب  ادل أس  رى، وك  ان       

م  ن یومھ  ا وھ  و یحل  م   ! یع  رف أن اس  مھ س  یكون واح  ًدا م  نھم   

 . بالحریة
عشر سنوات ما زال ت تنتظ ر، ال ب ل ل م       ... یتذكر أم جمال مراغة   

.. قاست من أجلي الكثی ر    . وزارتني فیھا تترك فرصة للزیارة  إال      
كان  ت لھ  م األب . تحمل  ت ك  ل أعب  اء األوالد.. ض  حت ل  ي ولل  وطن

. عن  دما كان  ت تزورن  ي كان  ت ت  شعرني بالحن  ان وال  دفء    . واألم
آن األوان أن . تحمل  ت الكثی  ر. كان  ت ت  شحن ب  ي األم  ل والعزیم  ة

یا اهللا كم أش تاق أن أض مھا ل صدري،          . أرى البسمة على شفتیھا   

شر سنوات لم أرھا إال من وراء القضبان م ن وراء الحدی د ل م               ع

ی ا  .. یاه ی ا أم جم ال ی ا حبیبت ي         . أستطع أن ألمس سوى أصابعھا    

ك م أن  ا بحاج ة إلی ك اآلن؛ بحاج ة أن تك  وني     .. أروع ن ساء الع الم  

. بجانبي، معي، فأنا من عینی ك وعی ون أوالدن ا أس تمد ش جاعتي      
 كیف حال األوالد؟
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. ه ی  ا رب رحم  اك، فھ  ل حان  ت س  اعة ال  وداع    آ. الم  رض ی  زداد 
یا رب إْن كانت قد حانت ! أصحیح أنني لن أرى جماًال بعد الیوم؟     

ساعة منیتي، فاسمح لي على األقل بزی ارة واح دة أودع فیھ ا أم       

 .جمال واألوالد، وإن مت قبل ذلك فأنا أستودعك إیاھم
 

ام؛ كنا في القسم وفي ال سجن نغل ي، فق د وص ل الخب ر ك ل األق س             

كن  ا ن  سأل ك  ل س  اعة ع  ن أب  ي جم  ال، واإلدارة تق  ول إن  ھ ف  ي         

ل  م ن  صدق، فب  دأنا ب  أول إج  راء ن  ضالي حی  ث أع  دنا  . المست  شفى

 .وجبة الغذاء
مساء الیوم تقریًبا جاء إلى ِق سمنا أب و مھ ادي ممث ل الق سم م ن                  

األسرى، حیث أبلغ مسؤولي الغرف أن اإلدارة أعلن ت است شھاد         

 . األسیر إسحاق مراغة
 . مات أبو جمال مراغة، ابن القدس الوفي-
ھك ذا كن ا ن سمیھ ألن ھ ك ان          ( مات شھید نفحة مع وق ف التنفی ذ          -

 .)على وشك أن یموت
 . مات البطل-
 . مات الرفیق، األخ، الصدیق، األب، الزوج-
 . مات فبكى األسرى في كل السجن-

ل  م أتخی  ل أن األس  یر ال  ذي ق  دمت لزوجت  ھ الع  ام       . بكی  ت معھ  م 

 ھدی  ة رمزی  ة ف  ي ن  ادي الم  وظفین ف  ي الق  دس تق  دیًرا   )١٩٧٨(
لجھودھا، وتعبیًرا منا ع ن ت ضامننا م ع أھ الي األس رى، س وف                
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ألتقی   ھ بع   د س   نوات ف   ي ال   سجن، وس   وف أبك   ي ھن   اك عل   ى      

 !استشھاده
) ربوع(بدًال من اللقاء في ربوع القدس التقینا في ! یا لھذا القدر

 !سجن بئر السبع
 

أق یم  ) ١٩٨٣( ن وفمبر الع ام      -ن ث ان  في السابع ع شر م ن ت شری       

ف  ي إح  دى الغ  رف الكبی  رة حف  ل ت  أبین ال  شھید إس  حاق مراغ  ة؛   

ش   عر، وف   ي الخت   ام وق   ف الجمی   ع ین   شدون .. أناش   ید.. كلم   ات

 :بصوت واحد كلمات محمود درویش
 یحكون في بالدنا (
 یحكون في شجْن 
 عن رفیق لي مضى 
 وعاد في كفْن 
 وعاد في كفْن 

 

 یحكون عن اسمھ
 )ال تذكروا اسمھ

 

 :ثم أكملنا بصوت عال
 خّلوه في قلوبنا (
 خّلوه جرًحا راعًفا 
 ال یعرف المحْن 
 .)ال یعرف المحْن 
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