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ليس بعد!!

كانـت كلامتـه القليلـة ،الصامتـة ،الواعـدة ،املتحفـزة ،الوثابـة التـي مل
ينطـق بهـا لسـانه وأطلقتهـا إميـاءة رأسـه وعينيـه ،كافيـ ًة ألن تسـكت
غضـب ثالثتهـم ،وقـد توزعـوا بين املصلني يف املسـجد ،ينتظرون سـاعة
َ
ِ
الصفـر ،فقـد مضى يومـان عىل املعركـة ومل تأت اإلشـارة بعـد ،وال يزال
محمـد الصغير ذو األعـوام الخمسـة يتفقـد بندقيـة والـده التـي مل
تتحـرك مـن مخدعهـا كالعـادة ،تحـاوره براءت ُه :هل اشترى بابـا بندقية
جديـدة وتـرك يل هـذ ِه؟!.
ثـم يجلـس مرتبعـاً أمـام خزانـة الحائـط التـي تحتضـن ُما يشـغل باله:
«سـأطخ» بهـا على الطيـارة اليهوديـة وعندما تسـقط سـأركض برسعة.
يدخـل والـده الغرفـة يحمـل يف عينيـه وجـع «ليـس بعـد» أسـكتت
حامسـه وحماس أخويـه ،أشـار القائـد عالء ،ليعـود إىل املنـزل والقطاع
بـأرسه يُـز َر ُع بدمـار الصواريـخ وحممهـا القادمـة مـن كل مـكان ،فلا
بـأس أن تعجـب زوجتـه رغـم سـعادتها ببقائـه إىل جانبهـا على غير
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عـادة املقاتلين ،فلـم تعهده متخلفًا عـن واجبه الـذي أداه منذ اللحظة
األوىل يف الحربين األخريتين على غزة ،لكنها رغم ذلك سـعيدة ،سـعادة
موهومـة ولحظيـة تـدرك يف قـرارة نفسـها أنهـا لـن تـدوم ورسعـان مـا
سـيتضح السـبب الحقيقـي لتأخـر زوجهـا إبراهيـم عـن واجبـه ،ففـي
غـزة ال وجـود لألسـئلة املبهمة:السلام عليكم أيهـا البطل ،ملـاذا تجلس
أمـام الخزانة؟!.
_ بابا ،بابا ،ملاذا مل تأخذ الرشاش وتطلق النار عىل الطيارة؟!.
_ ألن الرشـاش هـذا ال ينفـع مـع الطيـارة ،الطيـارة بحاجـة إىل صـاروخ
كبري .
_ طيب ملاذا ال يوجد عندنا صواريخ؟!
_ أنا ليس عندي صواريخ لكن اآلخرين عندهم.
_ طيب ليش يا بابا انت مش مع املجاهدين؟
_ ابتسـم إبراهيـم وهـو يرفـع محمـد إىل أعلى ليقبلـه وهـو يقـول له:
ألنـه «ليـس بعد».
_ كانـت أم محمـد تصغي جيـدا ً لكلامت زوجها وقد أقسـمت يف قرارة
نفسـها أن ُأستهـا الصغيرة مقدمـة عىل أم ٍر َس ِ
ـألت اللـه أن يُخفف من
عواقبـه ،فهـي األدرى مبقدمـات األمـور العظيمة وقد خبرت بذلك منذ
زمن بعيد!!
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_ ولعـل إبراهيـم الـذي أسـكنها عينيـه وقلبـه مل يشـأ طيلـة السـنوات
السـت املاضيـة مـن عمـر زواجهما أن يفجعهـا بنفسـه رغـم علمهـا
بطبيعـة عملـه واتفاقهما على ذلـك ،وال يـزال يهيئهـا يف كل فرصـة
للحظـة التـي سـيخرج فيها دون عـودة ،وال تـزال بدورها ت ُقنع نفسـها:
بـأن اللـه عـز وجل سـ ُيبقي لها الرجـل الطيـب والحبيب الرائـع ،فليس
عـدالَ أن متـوت كل القصـص الجميلـة يف غـزة ،وليـس قـدرا ً أن ينتصر
الغـزاة علينـا ،فعلى أعتـاب شـاطئنا أذللنـا اإلسـكندر املقـدوين سـتني
يومـاً وأدمينـاه يف كتفـه قبـل أن يقتحـم املدينـة ،والبـد مـن أن يقـاوم
إمياننـا باطلَهـم حتـى تنتصر الحيـا ُة ويبقـى الحـب.
أنـا لسـت أنانيـة ،وال أدفـع زوجـي يك يكـون جبانـاً وال متخلفـاً عـن
واجبـه ،لكـن إنسـانيتي تدفعنـي إىل الخـوف عليه ،بل إىل املـوت خوفاً
ُ
القتـال وهو كُـر ٌه لكم)،
ُتـب عليكم
عليـه ،أمل يقـل موالنـا عـز وجل( :ك َ
أنـا أكـره أن يفارقنـي زوجـي رغـم أننـي على علـم بـأن الخير يف صـد
املحتلين عنـا وعـن أرضنا.
 وقطـع حوارهـا الداخلي وهـي تنظـر إىل زوجهـا إبراهيـم يالعـبمحمـد ،اهتـزاز املنزل تحـت تأثري صاروخ أحدث دويـاً ضخامً يف مدينة
حـي األمـل الذي تسـاقط كثري
خانيونـس التـي يقطنـون بهـا وتحديـدا ً ّ
حي يف لـوس أنجلوس
مـن زجـاج منازلـه ،فالحديـث ال يـدور مثالً عـن ّ
حـي األمـل ،تلطيـف ماكـر لحيـاة الالجـئِ
أو حتـى يف بغـداد ،إنـه ّ
الفلسـطيني الـذي حشروه يف زوايـا غرف صغيرة ،وحاولوا إقناع رأسـه
الصلـب :أنـك ارتقيـت عشر درجـات مـرة واحـدة بعد أن كنت أسـفل
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السـلم يف املخيـم فـإذا أحسـنت التنـازل عـن بعـض أبجديـات بقائـك،
رمبـا تحظـى باملزيد.
حـي األمـل مل يدخـل َحظيرة مكرهـم وها هـو ينضـم إىل أصله
 لكـن ّتحـت ألـواح الزينكو واإلسبسـت يف املخيم ،فتصعقـه الصواريخ من كل
جانـب ،تهشـم الذكريـات التـي تسـكن جدرانـه ،تحرق خارطـة الوطن
السـليب املعلقـة على جـدران بيـت أم خالـد التـي طـردت مـن بئر
السـبع زمـن النكبـة وما تـزال ترقب عودتها مـن جديد وبيدهـا مفتاح
الـدار ،لكنهـا وإن مل تنـل الصواريخ مـن كربيائها وطـرف ثوبها الفالحي
املزركـش الجميـل الـذي كان أبـو خالـد يهتـم بهـا عندمـا ترتديـه زمن
الصبـا هنـاك يف الوطـن األصيـل ،إال أن خوفهـا مـن بقيـة عمـر قـد ال
يطـول فلا مينحهـا نسـمة هـواء عليـلٍ يف صباحـات النـدى يف حاكـورة
الـدار العتيقـة هناك.
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غزي ًا!!
أن تكون ّ

 كان (يـارس الحـاج) يتلقـط األخبـار مـن بيـت صديقـه ،يحـرك مفتاحالخب األقـوى يف رفع
املذيـاع إىل حيـث اإلذاعـات األكثر رسعـة يف نقـل َ
املعنويـات ،فأهـل غـزة ال يزالون يحتفلـون بهذا االخرتاع الفـذ الجميل
رغـم أنهـم يعيشـون يف القـرن الواحـد والعرشيـن يحفظـون (ملاركوين)
مكانـة يف قلوبهـم ،فلا وزن للتكنولوجيـا الحديثـة والفضائيـات وكل
العـوامل التـي تتحرك باالخرتاع السـيئ ،املقيت ،املتخلـف ،غري األخالقي،
الحصري على غير أهل غـزة ،الـذي يطلقـون عليـه الكهرباء!!
فالكهربـاء هنـا تـرف ال يليـق بالالجئين والكادحين ،والحاملين ،وعليك
إن كنـت غزيـاً أن تكـره الكهربـاء حتـى ال تتعـود على بضـع سـاعاتها
القليلـة ،فـكل عامين يـا حفظـك اللـه ،هنـاك حرب على األبـواب ،أول
ضحاياهـا محطـة الكهربـاء العجوز.
 غـادر يـارس منـزل صديقـه وقـد تجـاوزت السـاعة الواحـدة والنصفليلاً متجهـاً إىل منزلـه يف املخيـم ،يحمـل يف وجهـه ابتسـامة عريضـة
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التقطهـا مـن وجـه املذيـع الـذي يبثهـا عرب صوتـه وهو يشرح تفاصيل
اإلنـزال البحـري يف زيكيـم!!
 كلمات كبيرة مل تعهدهـا موسـيقى املقاومـة داخـل األرض املحتلـة:أعلـن العـدو الصهيـوين أن مجموعـة كومانـدوز من الضفـادع البرشية،
اسـتطاعت الوصول إىل شـاطئ (زيكيم) قرب عسـقالن قادمة من قطاع
غـزة حيـث تم تصفيـة املجموعة ،بينام نشر أحد مواقع العـدو رشيطاً
مصـورا ً رسبـه أحـد الجنـود يُظهـر فيـه الجنـود مذعوريـن والقذائـف
تنهمـر عليهـم يف قاعـدة زيكيـم التـي هاجمتهـا الضفـادع البرشية من
أبنـاء الالجئني.
وبينما كان يـارس يقترب مـن البيـت متسـلالً بين أزقـة املخيـم التـي
بلهيـب هائل يرفعه
بـدت على وقع الحرب،خاوية عىل عروشـها ،فـإذا
ٍ
يصح إال
إىل أعلى ويقذفـه أمتـارا ً عديدة إىل الـوراء ،أفقدته الوعـي ومل ُ
يف مستشـفى نارص،
ينظـر حولـه وأمامـه وكأنـه عـاد مـن الخيـال فلا يجـد غير صديقـه
إبراهيـم الـذي وصل لتـوه لزيارته :إبراهيم! هل أصـاب أهيل مكروه؟!
السـؤال إبراهيـ َم الـذي مل يتحـدث مـع ٍ
ُ
أحـد لحظـة وصولـه
 صـدماملستشـفى ،لكـن رسعـان مـا تـدارك األمـر:
 على رسـلك يارجـل ،أوالً حمـدا ً للـه على سلامتك ،ثـم أهلـك بخيروالحمـد للـه.
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 لكـن الرضبـة كانـت بجانـب البيـت ،بـل أظنهـا يف البيـت ،اصدقنـيالقـول يـا إبراهيم.
 كانـت العبرات ترتقـرق يف عينـي إبراهيـم العسـليتني ،تعتصـم يفمقلتيـه ،تسـتحلفه ،ترجـوه أن يعتقهـا إلنسـانيتها حتـى تبـوح بسر ما
رأت قبـل لحظـات ،فما عـادت تطيـق َجلَـ َد صاحبهـا الـذي جـاء لتـوه
مـن هنـاك يف املخيـم ،والصـاروخ الـذي مـ ّزق النامئين يف ذاك البيـت
الصغير املغـروس يف أزقتـه الضيقـة املسـتحيلة ،وقد َعرج ذبحاً وسـحقاً
والـدي يـارس اللذيـن لتوهما خلـدا للنـوم بعد قيـام الليل
وحرقـاً على
ّ
فلم يسـتيقظا.
وأخـذ حرائـر الكـون ،أخواتـه األربـع وإخوتـه وحتـى أنفـاس الجيران،
فتدمـرت البيـوت املحيطـة ،أكلتهـا نيران طـنٍ مـن املتفجـرات التـي
جـاءت مـن كبد السماء ،وجبان يسـتقوي عىل بيوت املخيـم من قمرة
طائرتـه األمريكيـة ،فيصطـاد األبريـاء نياماً ،فقاعـدة الجبنـاء أال ينظروا
يف عيـون ضحاياهـم ،ثـم يبلغ مقر قيادتـه« :أصبت الهـدف بدقة دون
املسـاس باملدنيين فنحـن الجيـش األكثر أخالقـاً يف العامل»!!
 يف تلـك اللحظـات واإلربـاك البـادي على إبراهيم الذي يحـاول ضبطنفسـه ،دخـل خـال يـارس الـذي كان يتحين الفرصـة إلخبـار ابـن أختـه
بالفاجعـة :اسـمع يـا ولـدي ،أنـت رجل مؤمـن و!....
 يا خال ،هل استشهدت أمي؟!7
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 دمعـت عينـا األخ املفجـوع بشـقيقته :نعـم يـا ولـدي فاحتسـب عندالله.
 إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون وال نقـول إال مـا يـريض ربنـا ،كان يرددهاباكيـاً تخـرج مـن فـؤاده أملـاً وشـوقاً ،ثـم يسـتدرك برسعـة :أيب وإخويت
السبعة؟!
 يخفـق قلـب الخـال كقلـوب أهـل غـزة التـي تحترق منـذ أيـام علىفـراق أحبتهـا ،وقـد اتفقـت مـع الشـباب أن يخبره بالتدريـج ،لحظتها
مل يسـتطع إبراهيـم تحمـل املشـهد ،فغـادر الغرفـة فـو ًرا «متج ًهـا» إىل
ثالجـة الشـهداء ،ففـي غـزة ال ميـوت النـاس طبيعيـاً وال يعرفـون شـيئاً
يسـمى ثالجـة املـوىت ،فأن تكون غزياً إذا ً أنت شـهي ٌد مـع وقف التنفيذ
حتـى يجـيء دورك يف أحـد الحـروب املتالحقـة ،أو سـنوات الحصـار
املمتـدة ،أو صـاروخ ذيك بدعـوى أنـك قنبلـة موقوتـة ،لذلـك ال تصـف
الغـزي عندمـا يغـادر الحياة بامليـت ،فمكتوب عىل جبينـه عندما يولد:
«أنـا مـن غـزة إذا ً أنا شـهيد».
 تنقلـت عينـا إبراهيـم بين عائلـة الشـهداء ،طفـل مـع والـده وامـرأةتحتضـن أطفالهـا والئحـة االتهـام قبـل تنفيـذ حكـم اإلعدام بطائـرة الـ
 :F16الجلـوس يف إحـدى استراحات البحـر وقـت املعركة الجويـة ،ظناً
بأنهـا األكثر أمانـاً يف غـزة لبعدهـا عـن مواقـع املقاومة.
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«رائحة الحرب»

 الصيف شهية الطائرات الرشهة وأحالم املعاتيه يف تل أبيب!!لـذا فحـواري غزة وفتيتها وحتى أسماك البحر الشـحيحة التي تقدمت
طواعيـة إىل شـباك الصياديـن رغماً عـن أنـف الحصار ،تـدرك أن موعد
الجولـ ِة قـد حـان ،وأن رائحـة الحـرب تتجـول يف كل مـكان ،صحيـح أن
جيـش املحتـل ليـس بحاجـة إىل سـبب حتـى يقتـل أمـ َن الفلسـطينيني
وإال كان لزامـاً علينـا إعـادة تعريفه ،لكن شـوكة املقاومـة مل تعد تتلقى
الصفـع على خدهـا األميـن حتى يسـهل الوصـول إىل األيرس!.
فأيضـاً صيف ُهـا كان رياضيـاً بامتيـاز على رفـع كأس العـامل يف الثاين عرش
مـن حزيـران ،والربازيـل واستراليا تفتتحـان املعركـة الكرويـة ،عندمـا
أرست جنديًـا واثنين من املسـتوطنني قـرب الخليل دفعـة واحدة ،لتبدأ
الحـرب يف الضفـة الغربيـة والعين العـوراء ،اللئيمـة ،الغـادرة ،تتلصص
عيانـاً على غزة ،فيقول ناطـق املحتل« :القلب بـاقٍ يف الضفة والعينان
تتجهـان إىل غزة».
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 ويبـدأ العـد التنـازيل للمعركـة ،تتفنـن قـوات نخبتهـم يف مالحقـةالالفتـات والرايـات واألعلام يف جامعـة بريزيـت ،تعتقـل كل يشء يف
الضفـة ،يغيظهـا األطفال يف الشـوارع وهم يرفعون شـارة النرص الثالثية
وحواجبهـم تعلـو وترقـص للجنود :لقـد أدخلنا يف مرمـى عجزكم ثالثة،
ميسي ال يسـتطيع فعـل ذلـك ،ثـم يُخرجـون ألسـنتهم للجنود.
حتـى ّ
 وبعـد أقـل مـن ثالثني يومـاً تـم التنكيل بأهـل الضفة الذيـن انترصوالرجالهـم املرضبين عـن الطعـام داخـل األرس ،منـذ سـتني يومـاً ويزيـد،
فـأُرسوا حتـى يفكـوا أرس محبيهـم ،كانـت ليلـة السـابع مـن متـوز:
تباغتونـا يف الضفـة!! سنريكم اآلن بعضـاً مما كان على الـدوام حتـى
يُنشّ ـط قبوركـم ودموعكـم.
 فيستشـهد مثانيـة مقاتلين يف رفـح وهـم يرابطـون تحـت األرض يفنفـق ،وقـد أصابهـم صـاروخ الزبانيـة.
ومـا يـكاد صـوت الغازيـات ينجلي من السماء ،حتـى انشـقت الرمال
امللتهبـة وقذفـت مـن بطنهـا األرسار املخبـأة لهـذا اليـوم ،مائـة صاروخ
تعانـق حيفـا شماالً وتدك
صالـت وجالـت يف طـول فلسـطني وعرضهـا
ُ
دميونـا جنوبـاً ،فيضرب غبي ُهـم األكبر– نتنياهـو  -بيـده على الطاولـة
يف مقـر قيـادة جيشـه :أيهـا الحمقـى أنقـذوا مـاء وجهي ،أسـكتوا هذه
الصواريـخ اللعينـة ،خمسـة ماليين مـن أهلكـم نزلـوا إىل املالجـئ ،أين
قبتكـم الحديديـة ملـاذا مل تحفـظ كرامتنا؟!
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حجرها اآلمن!!
ُ

_ يتبرم أحمـد يف الجلسـة ،تتكلـم فيـه األشـياء جميعهـا ،يـود االنفجار
مـن غيـظ «ليـس بعـد» وال يجد غير اإللحاح :يـا أخي ،مـرت ثالثة أيام
على الحـرب ،ونحـن مل نبرح مكاننـا ،أمل يحن الوقـت بعد؟!
_ كان أحمـد الضخـم ذو الصـوت الخشـن ،يخاطـب القائـد علاء
بحرقة:ملـاذا يسـبقنا اِخواننـا ونحـن على أتـم الجهوزيـة واالسـتعداد؟!
_ الصبر يـا أخـي ،كل يشء مـدروس ،وكأنـك لسـت عسـكرياً وال تـدرك
معنـى أن ت ُـدار الحـرب بخطـة وتكتيـك وحسـابات دقيقة؟!
_ يتدخـل محمـد أصغـر املجموعـة ابـن الواحـد والعرشيـن عامـاً :مـا
أسـلفته صحيـح لكنـه الشـوق للجهـاد والنيـل مـن الجبَنـاء ،فما عـاد
القلـب يصبر عىل مشـاهد القتل والدمـار الذي تحدثه طائـرات العدو.
_ علاء متحدثـاً بشيء مـن الحـزم بـدا واضحـاً على وجهـه املسـتدير
وبرشتـه البيضـاء ،فقلما يـراه النـاس الذيـن تعـودوا على ابتسـامته
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الحـارضة ،بهـذا الشـكل :يـا شـباب ،مـا كان لنا جميعـاً ،أن نصـل إىل ما
نحـن فيـه لـوال ثقـة إخواننـا فينـا ،وكلكم تـد ّرب على الجنديـة ،أليس
كذلـك يـا أبـا محمد؟!
_كان إبراهيـم _ أبـو محمـد _ أكربهـم سـ ًنا يف الثامنـة والعرشيـن من
العمـر ومـن أقدمهـم يف مجموعات املقاومـة :ما يقوله علاء يف مكانه،
يجـب أن نضبـط عواطفنـا ونلتـزم بتوجيهـات غرفـة العمليـات التـي
تديـر املعركـة بحكمـة ،وحتماً سيرزقنا اللـه _عـز وجـل_ مـا نبغي إن
أخلصنـا النيـة وتوجهنـا إليـه بالدعـاء ،وخاصـة إلخواننـا الذيـن يبلـون
بلا ًء حسـناً يف سلاح املدفعية.
_توقـف الحديـث لـدى طـرق البـاب مـن جانـب والـدة علاء التـي
أحضرت الشـاي إىل غرفـة الضيـوف املنعزلـة نسـبياً عـن بقيـة الشـقة
الحي ،ومل
وغـادرت بعـد أن ألقت السلام على ضيوف ولدها من أبنـاء ّ
تكـن بالبعيـدة عـن عـامل ولدهـا املجاهـد وإن مل تحط علماً بتفاصيله،
غير أنهـا تـدرك أن اجتامعاتـه املكثفـة خلال األسـبوعني األخرييـن
وتحركاتـه املفاجئـة ،تفصـح عـن يشء سـيحدث،
سـألت اللـه أن يقي ولدها وصحبه السـيئات ،فاألهـل يف غزة مل يعودوا
منـذ عـدة سـنوات بعـد طـرد االحتلال مـن القطـاع بفعـل املقاومـة،
بعيديـن عما يفعـل أبناؤهـم ،فالقطـاع أصبـح محرمـاً على العـدو ومل
يعـد خافيـاً حتـى عـن االحتلال أن جيشـاً مـن املقاومين قـد ولـد يف
القطـاع ،ومل يعـد رسا ً أن كل بيـت أصبـح مقاومـة وبالتـايل التحـرر
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النسـبي مـن القواعـد األمنيـة التي مـا تزال معمـوالً بهـا يف بقية األرض
املحتلـة وتقضي بعـدم معرفـة األهـل حتـى عـن أبسـط األمـور.
_كانـت أم علاء تـرى فيـه كل يشء ،وتخـاف عليـه مـن كل يشء ،ترقيه
كالطفـل حتـى يعـود مـن عملـه يف غـزة ،وقـد رجتـه أن ينقـل عملـه
إىل خـان يونـس ،حيـث كان يعمـل ضابطًـا يف املباحـث الجنائيـة بَعـد
الشطـة التـي درس فيهـا سـنتني تضـاف إىل شـهادة
تخرجـه مـن كليـة ُ
البكالوريـوس يف اللغـة العربيـة ،لكنـه كان دائـم االبتسـام يف وجهها :يا
والـديت الحبيبـة! خدمـة النـاس يف غـزة قـد تكـون أوجـب مـن خدمـة
النـاس هنا.
_لكن يا ولدي ،أريد أن أراك دامئاً وال تغب عن ناظري.
_يـا حاجـة_ ،اللـه يـريض عنـك_ ،مـاذا سـتفعلني عندمـا ألقـى اللـه
شـهيد ا ً؟!
_ قرصتـه مـن كتفـه وهـي تصرخُ :اخـرس أيهـا املجنـون ،يبـدو أنـك
لسـت قلقـاً علي وعلى والـدك ،أال تعرف ماذا سـيحدث لنـا إن أصابك
مكـرو ٌه ال سـمح اللـه؟!
_ اقترب إليهـا وهـو يضحك واض ًعا رأسـه يف حجرها وقـد كانت تجلس
مرتبعـة عىل األرض حتى متسـح بيدها عىل رأسـه وهـي العادة الجميلة
التـي مل يتخل عنهـا حتى اللحظة.
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«أنتما يف عينـي يـا أمـي ،لكنـك تعلمين أين اخترت طريقـاً نهايته أحد
أمريـن األول واألقـرب أن أنـال الشـهادة يف سـاحة املعركـة ،والثـاين أنِ
أمسـك بيـدك الجميلـة هـذه «قبلها أثنـاء حديثه» وأطري بـك إىل قريتنا
الرائعـة «بشـيت» يف اللـد بعـد تحريرهـا مـن الصهاينة ،ومـا ذلك عىل
اللـه ببعيد».
_ اغرورقـت عيناهـا بالدمـوع حتـى سـقطت دمعـة على وجـه علاء
وهـي تـردد :إن شـاء اللـه الثانيـة يـا ولـدي ،ربنـا يحفظـك ويحفـظ
جميـع الشـباب ،حتـى نفـرح فيكـم ويف أوالدكـم.
_ يف تلـك اللحظـة دخلـت زوجة شـقيقه األكرب «عيل» الـذي تزوج منذ
شـهرين ،ويحظـى علاء مبكانـة خاصـة لديهـا ،فكلما دخلت املسـكين ُة
إىل مـكان يتواجـد فيـه علاء ووالدتـه ،بـادرت أم علاء بالقـول وهـي
تبتسـم :بـدون هـذا العلاء الكريـم ،مل نكـن لنراك هنـا أيتهـا الجميلة،
ومـا كان زوجـك املحترم سـيحظى بوجهـك الوضـاء مثـل البدر.
_ ولطاملـا اسـتحلفها علاء أال تذكر ذلك حتى ال يُحرج شـقيقه وزوجته،
ر دامئـاً على تكـرار درس البـذل
لكـن دون جـدوى ،فـاألم املربيـة تص ّ
الـذي رضبـه علاء عندما ق ّدم لشـقيقه مبلغ الجمعية التي كان يشترك
فيهـا مـع أصدقائـه ،وجـاء دوره ليقبـض ألفـي دينـار أردين ،فاجتمـع
الحبيبـان تحـت سـقف واحـد ،غرفـة وتوابعهـا ،اقتطعهـا األهـل لعيل،
فتلـك حيـاة الالجـئ الذي كان باألمس سـيدا ً يف قريتـه ومدينته وأصبح
اليـوم محشـورا ً يف بضعـة أمتا ٍر مسـتحيلة.
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في غزة ُي َ
ول ُد ُ
الحب

تكـررت اللقـاءات املقتضبـة الرسيعـة بين أربعتهـم خلال األسـبوعني
الفائتين ،اللذيـن يسـبقان املعركة ،بعد أن كلفوا رسا ً باالسـتعداد لتنفيذ
مهمـة خاصـة يف صميـم عملهـم يف وحـدة النخبـة دون توضيـح الزمان
واملـكان ،حيـث أخفـي األمـر حتـى عـن إخوانهـم املقاتلين يف الوحـدة
وذلـك مـن رشوط عمـل النخبـة التـي شـكلت بعـد حـرب حجـارة
السـجيل عـام ألفين واثنـي عرش ،حتـى تحايك أرفـع الوحـدات املختارة
يف الجيـوش وحـركات املقاومـة ،وخاصـة أن العـدو يتباهـى بعـدة
وحـدات مـن هـذا النـوع أبرزهـا «شـينت  »13وهـي الوحـدة املختارة
لبحريـة العـدو الصهيـوين امللقى على عاتقها تنفيذ أخطـر املهام خلف
خطـوط العـدو ،ولتكون نخبة القسـام هـذه تحدياً لـكل الصعاب ،وقد
كان أول ظهـور فعلي لهـا يف إنـزال زيكيـم ثـاين أيـام الحـرب ،حيـث
كشـفت ترسيبـات جيـش العـدو التـي وصلـت إىل يـد املقاومـة وتـم
نرشهـا على امللأ ،كيـف يتقـدم عضـو النخبـة مـن الضفـادع البرشيـة
إىل دبابـة املركافـاة األسـطورية لـدى العـدو ويلصـق بهـا عبـوة ناسـفة
ثـم ينسـحب خلـف التلة لتنفجـر العبـوة بالدبابة املأهولـة التي كانت
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تتحـرك بجنـون وسـط رصاخ الجنـدي الذي يقـف خلف كاميرا املراقبة
ويوجـه طاقمهـا ،وهـذا مـا دفـع رئيـس أركان جيـش العـدو «بينـي
غينيـس» إىل القـول :نحـن نواجـه رجـاالً شـجعان ،يتقـدم أحدهم نحو
الدبابـة دون خـوف.
وعندمـا احتجـت عليـه صحافـة العـدو :كيـف تشـيد باملخربين الذين
يشـنون حربـاً علينا؟!
قـال ووجهـه يقطـر دمـاً مـن وجـع املقاومـة :مـن الشـجاعة أن نعرتف
بحقيقـة عدونـا حتـى نسـتطيع محاربتـه ،وأنـا ال أتراجـع عـن حديثي،
فعدونا شـجاع.
_ يعيـش املقاتلـون األربعـة _علاء _ إبراهيـم _ أحمـد ومحمـد _
حياتهـم الطبيعيـة وفـق معايير ومقاومـة غـزة ،فـأن تكـون عضـوا ً يف
النخبـة ليـس معنـاه التحـرر مـن الواجبـات الدوريـة وأهمهـا الربـاط
على الثغـور مـرة أو مرتني يف األسـبوع ليلاً ،ملنع تسـلل العـدو ،وأيضاً،
كونـك مـن هـذه الفئة املنتقـاة بعنايـة واملسـتنفرة دامئـاً ال ينفي عنك
صفة العشـق.
وإن تسـببت طبيعـة شـخصيتك وواجباتهـا الرسيـة املفاجئـة ببعـض
اإلحراجـات األشـد غرابـة ،وهـذا مـا أوقـع العاشـق ا ْحمـد أو ما اشـتهر
حـي األمـل لبرشتـه
ُ
النـاس مبناداتـه «سمارة» منـذ أن كان طفلاً يف ّ
الحنطية السـمراء ،بأتعس اللحظات يف حياته ،كان ذلك فرتة االسـتنفار
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مـا قبـل الحـرب ،عندمـا تكللـت أشـعا ُر ُحبـه وغزلـه ورجائـه بالنجـاح
إلقنـاع فاتنتـه لتـزور بيتـه ولـو لبضـع سـاعات :صحيـح َ
أنـك متحـدثٌ
ماهـر وتعجبنـي عندمـا تنظـم الـكالم على هـذا النحـو الجميـل ،لكن
طلبـك مرفوض.
_ لقـد تعبـت وأنـا أغـرف لـك من بحـر قلبي الكلمات ،فلماذا تبخلني
علينـا باإلطاللة؟!
_تضحـك بهدوئهـا السـاحر ثـم تسـتمر يف اسـتفزاز الحبيـب ،فأيضـاً يف
ٌ
مـذاق خـاص وجميـل :يـا أحمد ،أو يـا سمارة ،أتحب أن
غـزة للعشـق
أناديك سمارة؟!
_ نـادين مبـا شـئت فـكل مـا تنطقين بـه جميـل ،املهـم أن تسـعد خان
يونـس وأهـل خـان يونـس برؤيـة وجهـك الجميل.
_ سـآيت بشرط ..يصرخ أحمـد :رشوطـك مسـتجابة يـا صاحبـة السـمو
دون أدىن تحفـظ.
_ أن تكون يل لألبد.
_ لألبـد ومـا بعـد األبـد ،سـأصعد الصطحابـك رغماً عنـك ،فقد أوشـك
رصيـد الهاتـف الخليـوي على النفاذ.
_ اسـتمرت أمـل بالضحـك وهـي تلوح لـه من خلف النافـذة وقد بدت
لوحـ ًة مـن الجمال الربـاين الـذي مل تَعبث بـه أصباغ البشر ،وأمها التي
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كانـت تشـهد درس التعذيـب العاطفـي الـذي تقـوم بـه ابنتهـا تجـاه
خطيبهـا وابـن عمتهـا يف آن واحـد توكزهـا مـن الخلـف طالبـة منهـا
الرفق بسمارة.
_ كانـت املـرة األوىل التـي تـزور فيهـا العـروس منـزل عمتهـا بصفتهـا
الجديـدة ،حيـث أبـدع سماره املشـهد حتـى يرقـى العظمـة سـاحرته
حي الشـيخ رضـوان يف مدينـة غزة لبضع سـاعات،
التـي اختطفهـا مـن ّ
وجعـل مـن خربتـه العسـكرية كضابـط متفـرغ يف املقاومـة ،أوامـر
وترتيبـات يف البيـت حتـى تليـق العزومـة مبقـام أرفـع زائـرة يف حياتـه،
ارتبـط بهـا رسـمياً منذ أسـبوعني فقط ،بحيـث أصبحت والدته وسـكان
املنـزل جنـودا ً ينفـذون قرارات عاشـق ولهـان ،ولكن!! الكـون يرقص يف
قلـب سمارة ،يطربـه ،يسـحره ،يعتقـه مـن جفـاف الوجد والغـرام إىل
بحـر الوجد والغـرام!!
يسـحب الكـريس حتـى تجلـس عليـه
جـرس هاتفـه الخلـوي وهـو
ر ّن ُ
ُ
أميرة قلبـه أمـل لتنـاول طعـام الوليمـة فجميـع مـن يف البيـت يلتقـط
املشـهد الشـاعري البليغ ،تتنقل االبتسـامة بني عيونهم ،فسمارة يصنع
التاريـخ بوقوعـه يف ال ُحـب ،وإبداعـه يف ترجمة ذلك ،يقرأ نص الرسـالة
والوجـوه جميعهـا تنظـر إليـه ،ترجـوه أال يفعلهـا ،أال يقتـل اللحظـة
ألي سـبب كان ،لكنـه وقـد تلونـت قسمات وجهـه وهـو ينظر بأسـف
لخطيبتـه ،قـال :أعتـذر لكـم جميعـاً ،هنـاك اسـتدعاء يجـب أن أتحرك
برسعـة ،لـن أتأخـر بـإذن الله.
18
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_ حاولـت والدتـه التحـدث إليه وهو يسرع بالخروج من املنـزل ،علّها
تقنعـه باالعتـذار والبقـاء ،ولكـن دون جـدوى ،فلقد تلقى أمـرا ً بصيغة
الشـيفرة للتحـرك إىل نقطـة  9ومـن هناك إىل نقطـة ( )15بأقىص رسعة
ممكنـة ،حيـث ركـب الدراجـة الناريـة وتوجـه إىل النقطـة األوىل ليجد
محمـ ًدا بانتظـاره وقـد تلقـى بـدوره ذات االسـتدعاء وبخفـة وحيويـة
ركـب خلـف سمارة الذي مل يكن كعادتـه :ما الخطـب أراك منزعجاً؟...
_ رد سمارة وهـو يندفـع إىل األمـام برسعـة :الحبيبـ ُة يف الـدار واألكل
على الطاولـة« ،واللـه يلعـن أبـو اليهـود واللي جابهـم على بالدنـا».
_ انفجـر محمـد أو « ُحمكّـة» مـن الضحـك ،وهـو يطـوي قدميـه
الطويلتين ألن طولـه يقـارب املرتيـن إال عشر سـنتيمرتات ،حيـث كان
عليهما أن يسيرا باتجـاه نقطـة ( )15الواقعـة عىل الحدود مـع أراضينا
املحتلـة عـام ( ،)48وفجـأة وهما يعبران أحد الشـوارع فـإذا بالدراجة
الناريـة «الفزبـة» تنقلـب كلياً فيطير االثنان عـن األرض بعد أن تعرثت
الدراجـة بحجـر صغير ،وبـذات رسعـة التدحـرج على األرض نهـض
سمارة الـذي مل يصـب بـأذى وأوقـف «الفزبـة» التـي مل تتضرر أيضـاً
غير أن « ُحمكّـة» أصيـب بقدمه بجروح بسـيطة ،لكن ذلـك مل يعقهام،
فواصلا املسير إال أن وقـع الحادثـة جعل سمارة يحيد عن خط السير
األقصر ويسـلك طريقـاً أطـول ،فيسـأله ُحمكّـة :الحادثـة أم غيابك عن
الخطيبة؟!
 ابتسـم سمارة الـذي سـمع الكلمات بصعوبـة ،وبعـد ربـع سـاعة19
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بالضبـط وصلا النقطـة يف قريـة القـرارة الحدوديـة جنـوب القطـاع
ليجـدا علاء وإبراهيـم بانتظارهما وقـادة الن ُخبـة يف املكان :أحسـنتم،
كانـت هـذه بروفـا ملـدى جهوزيتكـم ورسعـة تحرككـم ،وقـد نجحتـم
بامتيـاز ،بـارك اللـه فيكـم ،كونـوا يف حالـة تأهـب دامئـة ،وحافظوا عىل
أقصى درجـات الرسيّـة.
 كانـت هـذه كلمات مسـتقبليهم مـن قـادة الن ُخبـة الذيـن كانـوايدركـون أنهـا مسـألة وقت حتى تتحـول التدريبات والخطـط إىل واقع،
ف ُنـذر العـدوان باتـت قريبـة.
 عاد أربعتهم إىل نقطة ( )9يف بيت عالء لتقييم الربوفا ،غري أن سمارةاعتـذر وغـادر مرسعـاً بعـد أن أخـذ هاتفـه الخلـوي الـذي تركـه كبقية
«ال ُزمـرة» يف نقطـة ( )9وتلـك قاعـدة أمنيـة تحظـر اصطحـاب األجهزة
الخليويـة إىل األماكـن الحساسـة ،كونهـا يف ُعـرف املقاومة الفلسـطينية
جواسـيس متحركـة كانـت قـد أودت بحيـاة الشـهيد املهنـدس يحيـى
عيـاش عندمـا متكـن العـدو مـن الوصـول إليـه عبر تفخيـخ الخليـوي
وتفجيره ،أمـا الزمـرة فهـي أصغـر تشـكيل عسـكري يضـم خمسـة
مقاتلين وقـد ضحـك قائدهـا علاء وهـو يـرى لهفة سمارة للمغـادرة:
يف أمـان اللـه أيهـا العاشـق ،واحـذر الطريـق حتـى تصـل سـاملاً لألحبة.
 وعندمـا وصـل العاشـق للبيـت ،كانـت قـد مـرت ثالثـون دقيقـة هيالدهـر بالنسـبة لـه ،حيث كانـت العائلة تحتفل بعروسـهم بعـد تناول
الغـداء :السلام عليكـم ،قالهـا وهو يطلب السماح بعينيه ،فجـاءه الرد
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بـذات الطريقـة ،لكـن والدتـه الطيبـة حاولـت أن تـرد اعتبـار أمـل :مل
يكـن يجـدر بـك املغـادرة ،فنحن لسـنا يف حرب.
 وبصـورة تلقائيـة فاجـأت الجميـع ،تصـدت أمـل للجـواب منقـذةسـمورها مـن اإلحـراج :مل يحصـل يشء يـا عمتـي ،نحـن متفقـان على
ذلـك ،األهـم أنـه رجـع سـاملاً.
«ولدي من جيش الن ُخبة»
 ُأرق غـزة ،كابوسـها ،عنادها ،رجالها ،نسـاؤها ،أطفالهـا ،رمالها ،مل يعد
يسـتقيم معهـا يشء! ،فقـد رفعـت لهـا غـروزين ،بيروت وليلنين غـراد
القُب َعـة مرتين :شـتاء ألفين ومثانية ،وجحيـم ألفني واثني عشر ،حربان
عامليتـان على ثالمثائـة وخمسـة وسـتني كيلـو مت ًرا مرب ًعـا ،محشـوة
بالبشر غير العاديني!.
 مل يعـد مبقـدور الغـزاة اسـتيعاب هزميـة ثالثـة ،تسـتحلف طائراتهـمالتـي يصعـب رؤيتهـا يف سماء غـزة عندمـا تلقـي سـفالتها وتهـرب،
أجسـا َد األطفـال املحروقـة أن ارفعـي الرايـة البيضـاء ،فقـط أسـمعينا
صـوت هزميتكـم ،أبـقِ على هيبـة جيشـنا الـذي بـات يُقهـر ،ال نريـد
حسـم وجودكـم ،فقـط أسـكتوا صواريخكـم.
 اليـوم األول والثـاين مـن الحـرب ،مل يرتكا مجاالً للشـك ،أن العدو ينويفقـد أعصابـه ،أو يوشـك أن يعلـن الجنـون ،ت ُح ِركُـ ُه حقيقـ ٌة يرفـض أن
رعـب يحـدث على عينيـه قـاد ٌم مـن غـزة وال
يستسـلم لهـا ،أن تـوازن ٍ
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ميكـن إنـكاره ،يقـر قـادة جيشـه بذلك ،ويـأىب سياسـيوه البلهـاء حديثو
العبـث مـع غـزة ،التسـليم بتلـك الحقيقـة ،فيدفعـون باتجـاه الدخول
البري ،فما عـادت آالف األطنـان مـن املتفجـرات التـي متطـر غـزة،
تحرقهـا ،تدمـر بنيانهـا ،ترعـب أطفالهـا قبـل موتهـم ،وترسـم مشـهدا ً
سـينامئياً لـن يسـتطيع أمهـر املخرجين صنعه ،تشـفي غليـل صدورهم
وقـد تعـودوا أن يُضـاف د ُم الفلسـطيني يف رصيـد مزاوداتهـم الحزبيـة
يـوم االنتخابات.
 يقـف أبـو عالء فوق السـطح ،يبيك ويضحك ،وعيناه ترصدان السماء،تسـتحلفه زوجتـه أن ينـزل برسعـة حتـى ال يصاب مبكروه ،فيهز رأسـه:
املسـكينة تظـن بـأن هـذا السـقف املتهالـك سـيمنع الصـاروخ مـن
متزيقنا؟!
 «يـا زملـة» انـزل ،أسـتحلفك باللـه أال تفجعنـا فيـك ،يكفـي خمسـونشـهيدا ً يف يومين.
 أريد أن أكون شاهدا ً عىل العزة.!.... تقرتب منه وعيناها محمرتان :عالء!. ينخطف لونه وهو يسأل :ما به هل!... ال يا رجل ،ابصق من فمك ،ال سمح الله ،لكنه يستعد ألمر. نـزل الزوجـان برسعـة إىل داخـل البيت وعالء ال يـزال يف غرفته ،تقول22
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أم علاء :كان أمـام املنـزل مـع صاحبـه ينويان الذهاب لتشـييع شـهداء
آل الحـاج ،وفجـأة رأيتـه ينظـ ُر يف هاتفـه الخليـوي ،فاعتـذر لصاحبـه
ودخـل برسعـة إىل غرفته.
 اسمعي ،مهام حدث ،ال تعرتيض طريقه ،وال تنزيل دمعة. لكن!.... من غري لكن ،أنت تعرفينه جيدا ً ،توكيل عىل الله ،وادعي له. ثـم دخـل عنـده إىل الغرفـة ،فوجـده يجهـز حقيبتـه الكبيرة :السلامعليكـم يـا ولدي.
 رد علاء وهـو يخـرج بندقيـة الكالشـنكوف مـن خزانتـه ليضعهـا يفالحقيبـة ،إىل جانـب جعبتـه ولباسـه العسـكري ،وهـي العهـدة التـي
يحافـظ عليهـا كحفاظـه على حياتـه ،فيبتسـم األب الـذي مل يتدخـل
سـابقاً يف خيـارات علاء الـذي انضـم إىل املقاومـة رغـم شـعور الخوف
الطبيعـي على ولـده ،وطلب منه السماح بلمس هذا الشيء ،وملا كان
لـه ذلـك ،ق ّبلـه ،واحتضنـه ثـم قـال مخاطبـاً إيـاه :أنـت الـذي يحا ِربُنـا
العـامل بسـببك ،يحارصنـا ،يجوعنا ،مينعنا من السـفر ،يقطع عنـا الغذاء،
ويرمينـا بقذائفـه وصواريخـه؟!
 كان علاء يبتسـم وهو يسـتمع إىل كلمات والده :يا والـدي يقصدونالصواريـخ وليس البنادق.
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 صحيـح أننـي لسـت متعلماً بقـدرك أيهـا الـذيك ،لكن اللـه _عز وجل_ رزقنـا عقـوالً حتـى نحرتمهـا ،وأنا أحترم عقيل!
 العفو يا والدي ،مل أقصد. أعـرف .أعـرف فأنـا أتحدث عن الذين يسـتحمرون أنفسـهم ويظنونأن الناس عبيـد لهزامئهم.
 جلـس علاء على طـرف الرسيـر مهتماً لسماع كالم والـده ،بائـعالفالفـل ،أو الطعميـة على قول إخواننـا املرصيني ،يف مقصـف الجامعة
حيـث كان يسـاعده يف أوقـات فراغـه ،وقـد كانـت لديـه رغبـة كبيرة
لسماع والـده ،قبـل أن تجتمـع لديـه بقيـة « ال ُزمـرة».
 باألمـس وأول أمـس ،كنـا نـأكل الضرب على رؤوسـنا ،منـوت دون أننـؤذي عدونـا ،وملـا جـاء مـن يُحقـق لنا الحـد األدىن مـن القوة ،سـ ُخرنا
مـن ذلـك ووصفنـاه بالعبثي.
 لكـن يـا والـدي هـذا الـكالم سـيبقى موجودا ً ،مـادام هنـاك أناس غريمقتنعين بجـدوى املقاومة!
 الشيء الـذي ال أسـتطيع فهمه ،كيف إلنسـان يرى القتل واالسـتيطانواالعتقـال والتهويـد للقدس ،ويبقـى يفكر بالعقالنيـة وال بطيخ أصفر.
 ضحـك علاء لـدى سماعه الجملة األخيرة :الصحيـح أننـا يف الجامعةمل نـدرس هـذه العبـارة ،ومع ذلك هـؤالء يصفون أنفسـهم بالعقالنيني.
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 العقـل يـا ولـدي يقـول :اتفاقيـة أوسـلو جـاءت ،عندمـا كنـت طفلاً،حتـى توقـف االحتلال عنـد حـده ،لكـن االحتلال اسـتمر بجرامئـه
وعدوانـه ومل يتوقـف ،بـل ازداد سـوءا ً ،وبـدالً مـن التحـرر مـن هـذا
الفشـل أصبحنـا أرسى لـه ،وكل يشء مناقـض لهـذا النهـج يصبـح عبثياً.
 منطقهـم يقـول :صحيـح أن أوسـلو فشـل يف تحقيـق مـا يطمـح إليـهشـعبنا ،لكن الخيار اآلخر كاريث وجلب يف السـابق عىل شـعبنا الويالت!.
 قاطعه والده ِبح ّدة :ال تردد هذه الخزعبالت.
 هم يقولون ذلك ولست أنا. هـم كاذبـون ،وأول يشء يدحـض ذلـك مـا أسـلفته لـك ،أن الصلـحمـع االحتلال مل يوقـف الجرائـم بحـق شـعبنا ،بـل اسـتغله الغاصبـون
لصالحهـم ،والويلات جـاءت عندمـا جعلنـا خيارنـا الوحيـد ،مسيرة
السلام الخـادع والكاذب مـع االحتالل ،وتركنا القانون اإللهي واإلنسـاين
والطبيعـي بضرورة الدفـاع عـن أنفسـنا ولـو بالحـد األدىن مـن القـوة.
 اسـتمر علاء الـذي أعجبـه الحديـث باسـتفزاز والـده :هـم يقولـون،أقـول هـم ،ولسـت أنـا ،إن السلاح مل يرتتـب عليـه إنجـاز فعلي ،إمنـا
أدى مهمتـه سـابقاً يف وضع فلسـطني على الخارطة الدولية لكنه فشـل
يف تحريـر شبر مـن فلسـطني ،إن العـودة لـه يف ظـل الضعـف العـريب
واالنحيـاز الغـريب والتفـوق السـاحق للعـدو ،يُعتبر انتحـارا ً!!
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 على الرغـم مـن علمـي بلعبتـك هـذه ،إال أننـي أرغـب بصفعك فقدتركـت النقـاش العقيـم هـذا منذ زمـن بعيد،
نجحـت باسـتفزازي وقـد
ُ
ولكـن اسـمع ،ال تصـدق هـذا الـكالم ،فالـذي أوصـل قضيتنـا يف البـدء
إىل العـامل هـي ثـورة السـتة وثالثين التـي أقضـت مضاجـع الصهاينـة
واالحتلال الربيطـاين فتكالـب عليهـا الزعماء العرب وأجهضوهـا عندما
أقنعـوا القـادة السياسـيني بالحـل السـيايس املزعوم ،الذي أحبـط الثورة
الفلسـطينية املعـارصة يف السـتينات ،فأفـكار التسـوية السياسـية عـام
أربعـة وسـبعني هـي التي مهـدت لتـآكل روح الثـورة والعمـل الفدايئ.
 ومـاذا تقـول عـن االنتفاضـة األوىل التـي قرأنا ،سـمعنا عنهـا ،أمل يكنالعقالنيـون هـؤالء جـزءا ً منها؟!
 صحيـح أنهـم أصبحـوا جـزءا ً منهـا يف البدايـات ،لكنهـا عندمـا بـدأتتتطـور طبيعيـاً لـدى ظهـور مالمـح العمـل املسـلح ،جاء مؤمتـر مدريد
عـام واحد وتسـعني وتبعته أوسـلو ليجهض هذه االنتفاضـة ،ثم كفاهم
ضحـكاً على أنفسـهم ،فكيـف هـرب املحتـل عـام ألفين وخمسـة مـن
قطـاع غـزة؟! أمل يكن بالسلاح العبثي ،وبتلك الصواريخ البسـيطة؟! ثم
باللـه عليـك منـذ متـى كانـت آخـر مرة تطـأ فيها قـدم جنـدي صهيوين
أرض القطاع؟!
 منذ حرب الفرقان عام ألفني ومثانية. ال أيهـا الفالـح ،فتلـك كانـت معركـة ،أقصـد وجـودا ً طبيعيـاً ينغـص26
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حيـاة النـاس ،يعتقـل الشـباب ،يرعـب األهـايل ،هـل تعلـم أن دوريـة
عسـكرية واحـدة كانـت كفيلـة عـام سـتة ومثانين بإغالق مدينـة غزة؟
واآلن لـو جـاءت كل جيـوش العـامل لن تسـتطيع فعل ذلـك؟! هل تعلم
أنـه يف الضفـة الغربيـة اآلن وأنـا أتحدث معك ،تسـتطيع بضع دوريات
اقتحـام أي مدينـة تشـاء بعـد أن تجرب قـوات األمن الفلسـطينية بالتزام
مقراتهـا واإلغلاق عىل نفسـها؟!
 يا والدي ،هل تعمل يف قيادة املقاومة وال أعلم بذلك؟! ليس بالرضورة «يا روح أمك». لحظتها دخلت الزوجة ،األم التي كانت تسترق السـمع من الصالون:يعمـل يف قيـادة العائلـة ،يكفينـا أنـت يـا حبيبـي ،وأيضً ـا يصعـد على
السـطح دون خـوف مـن الطائرات.
 باللـه عليـك يـا امـرأة أمل تفرحـي وأنـت تسـمعني الراديـو يقـول:املقاومـة تقصـف مدينـة حيفـا بصـاروخ R160؟!هـل تعرفين معنـى
ذلـك ،يعنـي أننـا أصبحنـا منلـك صاروخـاً يصـل مـداه إىل مائـة وسـتني
كيلـو مترًا.
 تدخل عالء برسعة :وأيضً ا ُصنع يف غزة. رصخـت أم علاء :يـا عامل ،يا ناس ،مـا عالقة الصـاروخ وحيفا بتعريضحياتك للخطر؟!
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 نظـر إليهـا زوجهـا وهـو يهـز رأسـه :ألننـي أريـد رؤيتـه وهـو ينطلقمـن أرض غـزة إىل أرضنـا هنـاك ،هـل فهمـت ملـاذا؟!
 ثـم سـاد صمـت مفاجـئ ،كان يختبـئ مـن وراء الحديـث الـذي دارمنـذ البدايـة ،وكأن ثالثتهـم كانـوا يؤجلـون تلـك اللحظـة التـي ال مفـ ّر
منهـا ،ومـع ذلـك ،عـاد الوالـد الحزين لسـؤال علاء :هل سـمعت بيان
حكومـة االحتلال املصغـرة؟! لقـد اسـتدعت أربعين ألفـاً مـن قـوات
االحتيـاط وأطلقـت على عدوانهـا اسـم «الجـرف الصامـد».
 هـ ّز علاء رأسـه :نعـم يا والـدي ورمبـا يسـتدعون املزيد ،وسـيخيبونبـإذن الله.
 لكـن جامعتنـا مل يقفـوا مكتـويف األيـدي فقـد أعلنـوا اسـتدعاءهملجميـع الوحـدات املقاتلـة «النخبـة» الوحـدة الصاروخيـة ،املدفعيـة،
وهـا هـم يدكـون االحتلال بقـوة ،مائة صـاروخ كل يـوم وأطلقـوا عىل
رد العـدوان «العصـف املأكـول».
 عـاد الصمـت مجـددا ً وعالء ال يجرؤ على إنهاء الحديث واالسـتئذان،وفجـأة قـال الوالـد :وأنـت يا ولـدي ،مع من تعمـل ،مل نتعـود عليك يف
الحـرب األخيرة أن تجلس هنـا وإخوانك يقومون بواجبهـم ،نعرف أنك
معهـم ،لكنـك تخيفنـا ،هل يجوز لنـا أن نخاف؟
 بكـت األم التـي تجلـس إىل جـوار علاء وهـي تضـع يدهـا على كتفهفسـارع علاء بالقـول :وحدوا اللـه يا جامعة ،أنتـم تعلمون جيـدا ً أنني
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مقاتـل وجنـدي ينتظـر أوامـر قيادتـه ،كل القصـة أننـي ال أعمـل يف
الوحـدة الصاروخيـة التـي تديـر املعركـة إىل اآلن وال املدفعيـة.
 إذا ً تعمـل يف النخبـة ،كهـؤالء الشـباب الذيـن سـبحوا إىل شـاطئزيكيـم؟!
 قالهـا األب يريـد أن يسـتنطق ولـده :يـا أيب الحبيب ،هـذا ليس مهامً،كلنـا مجاهـدون ،سـوا ًء كنـت يف النخبـة أو غريها حتـى أن الناس تلقى
اللـه وهـي يف بيوتهـا ،فال تقلقـوا ووكلوا أمركم إىل اللـه ،املهم أال ينترص
علينـا املحتـل وال ينال مـن عزميتنا وروحنـا املعنوية.
جـرس البيـت الذي كان
 لحظتهـا فقـط ،أنقـذه مـن املوقـف الصعبُ ،يقـف قربـه إبراهيـم وأحمد ومحمـد ،وثالثتهـم يحمل حقيبتـه التزاماً
مبـا جـاء يف اإلشـارة التـي أوقفـت نظـام الحيـاة اليومـي الـذي كانـوا
يتبعونـه :حياكـم اللـه ،الوصـول باملوعد.
 قالهـا علاء وهـو ينظـر إىل سـاعته بعـد أن تحـرر مـن خـوف والديـهوحرصهما على كسـب أكبر قـدر ممكـن مـن الوقـت بالحديـث معه.
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«االستدعاء للمهمة»

 جلـس أربعتهـم داخل الغرفـة الصغرية املصنوعة من العيص واألشـياءالبسـيطة على سـطح املنـزل بعـد أن تـم شـحن العتـاد إىل وجهتـه
الصحيحـة التـي ال تزال «الز ُمـرة» تجهل مكانها بالضبـط عمالً بالقواعد
األمنيـة الصارمـة ،واملقاتلـون الثالثـة ينتظرون من عالء أن يكشـف لهم
طبيعـة املهمـة ومكانهـا ووقـت االنطلاق ،حيـث تـود عينـا سمارة أن
تسرق الكلمات مـن مالمح عالء الذي همـس قائالً :لقـد عملنا ورجونا
وتوسـلنا إلخواننـا أن نكـون يف النخبـة حتى نصل إىل هـذه اللحظة ،ومل
يتوقـف األمـر عنـد هـذا الحـد الـذي يتمنـاه كل مخلص ومجاهـد ،بل
اختارنـا قادتُنـا لتنفيـذ مهمة غايـة يف الخصوصية.
 لحظتهـا ،انفعـل سمارة وبكى وهـو يطلـق كلمات التكبير :الله أكربوللـه الحمد.
 فانفعـل الجميـع وهـم يضعـون أيديهـم على فمـه حتى ال ينكشـفاألمـر ووجوههـم تتفجـر حامسـة وإقدا ًمـا وبسـالة ،ثـم أكمـل علاء:
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وقبـل أن أكمـل سـأقول أمـرا ً قـد يغضبكـم لكـن األمانـة تقتضي أن
تسـمعوا ذلـك!!
 فتدخـل محمـد الـذي اختلفـت معـامل وجهـه برسعـة :قـل ما شـئت،املهـم أال تذكـر شـيئًا غير االلتحـام املبـارش مـع جنـود االحتلال ،فلقـد
تحملنـا كثي ًرا يف التدريبـات واملراحل من أجل هـذا اليوم وهذه املهمة.
 يـا إخـوة ،هـذه املهمـة ،طابعها استشـهادي ،صحيـح أننـا تدربنا عىلالبقـاء يف جميـع الظروف ،لكن بعـض املهامت كالتي نتحـدث عنها.!...
 قاطعـه إبراهيـم :يـا أخـي الحبيـب نحـن نعـرف بعضنـا جيدا ً ولسـنامـن الذيـن يرتاجعون.
 اسـتطرد علاء :ومـع ذلـك كان يجـب فتـح املجـال ملـن أراد الرتاجـع،وهـذه توصيـة قـادة النخبـة الذيـن يتأهبـون لتنفيـذ مهامتهـم قبلنا.
 فاسـتنكر سمارة :مل أحبهـا منـك يـا علاء وأنـت أعلـم النـاس بنـا ،فواللـه الـذي رفـع السماء لئن تراجعـت قدمـي خطـوة ألقطعنها.
 اآلن ،ماهـي املهمـة؟! هـل سـنفعل شـيئاً كالـذي فعلـه إخواننـا يفزيكيـم؟! قالهـا محمـد وهـو يرجـو علاء تصديـق مـا يتمنـاه :أمـا عـن
املهمـة فسـتعلمونها بعـد سـاعتني مـن هـذه اللحظـة ولـن تكـون أقل
مـن ذلـك ،أما املكان فسـتعرفونه يف املرحلة الثانيـة ،حيث تكون األوىل
باالنطلاق على الدراجـات النارية إىل نقطـة رقم  561وتـرك الدراجات
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هنـاك واملشي على األقـدام باتجـاه نقطـة ( ،)19واآلن معكـم بعـض
الوقـت ،تسـتطيعون البقـاء هنا.
 لكن سامرة تذكر أمرا ً :يا إلهي! فتعجب الجميع :ما بالك؟! مل أطعـم الطيـور والعصافير ،ضحـك علاء وهـو يُعلّـق :لقـد ذهـبفك ُرنـا إىل مـكان آخـر!.
 فقـال سمارة وهـو يغُـادر :هـذا املـكان ومن فيـه ال يفارقنـي فكيفيل أن أنسـاه!.
 عندهـا تحمـس إبراهيـم الذي كان يلحق بسمارة ،على رفع الحامل:أمسـك هـذا الخليـوي وتحدث مـع حبيبتك قدر ما تشـاء.
 ابتسـم سمارة الـذي كان يعلـم أن إبراهيـم الضابط برتبة مسـاعد يفجهـاز الرشطـة يف غـزة مشترك يف خدمـة الجـوال األقـل كلفة ،فشـكره
وهـو ينـزل مرسعـاً باتجـاه البيـت ورفاقُه اآلخـرون ممن يحـوزون عىل
قـدر ال بـأس بـه مـن األهمية ينتظرون طلتـه املعهـودة يف أوقات عدة،
حتـى أن خطيبتـه بـدأت تغـا ُر مـن هـذه الرفقـة :حبيبتـي تغارين من
عصافير تشـدوك لحنـاً يف تغاريدها؟! فتسـكتها تلـك الكلامت.
 بقـي محمـد جالسـاً فـوق السـطح ،يَ ْعل َُـق يف رأسـه ما حـدث له قبللحظـات ،عندمـا دخلـت عليه أمه وهـو جالس عىل رسيـره وإىل جانبه
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ُ
يحـدق يف جنبـات الغرفـة
حقيبـة ال أر _يب _جـي وقذائفهـا األربـع،
وتحديـدا ً يف صـورة أصدقائـه الثالثـة ،محمـد داوود ،خالـد أبـو بكـرة
ومحمـد القصـاص ،أبطـال وحـدة النخبة الذيـن كمنوا لقـوات االحتالل
داخـل نفـق «بوابـة املجهـول» الـذي اكتشـف داخـل حـدود األرض
املحتلـة عـام 48قبـل الحرب بعدة أشـهر وهـي املرة األوىل التي يشـعر
فيهـا املحتـل بالخطـر االستراتيجي الذي يشـكله هـذا السلاح الجديد،
حيـث مل تشـأ املقاومـة أن يظفـر الغاصبون بهذا اإلنجـاز دون تعليمهم
درسـاً ،وهذا مـا فعله األبطال الثالثـة عندما اسـتدرجوا القوات الخاصة
إىل إحـدى تفرعـات النفـق وفجروهـا بهم ،مما أدى إىل قتلى وجرحى
يف صفـوف العـدو واستشـهاد الثالثـة :مـا بـك يـا عمـري ،ملـاذا عـدت
للبيـت ،أمل تقـل إنـك تريـد الذهاب لتشـييع الشـهداء؟!
 بلى يـا أمـي ولكـن هنـاك ___،صمـت محمـد يف حضرة املوقـفورهبتـه ،وأمـه تنظـر إىل الحقيبـة التـي طاملـا سـألت اللـه أال يضطـر
حبيبهـا « ُحمكـة» السـتخدام مـا فيها وقـد علمت أن ولدهـا الصغري قد
كبر وأصبـح محـل ثقـة املقاومـة التـي وضعتـه يف سلاح الـدروع وقـد
ظنـت للحظـة وهي تشـاهده مغرماً بكرة القدم ،يتابـع كأس العامل أوالً
بـأول كلما سـمحت سـاعات الكهرباء بذلك رغـم القصـف والدمار ،أن
الشـباب قـد اكتفـوا بغريه.
لكـن الواجـب قـد خ ّيـب ظـن أمومتهـا وخوفهـا على ولدهـا األوسـط
والعنيـد :أمل تتفـق مـع والـدك وإخوتـك على حضـور مباريـات الليلـة
معاً؟!
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 أمسـك يدهـا وطبـع قبلـة عميقـة عليهـا :سـأذهب يا أمـي وال أدريماذا سـيحدث.
 دمعـت عينـا أمه ،تسـارعت دقـاتُ قلبها ،ارتعد جسـدها ،تـود لو أنهـذا الـذي يخاطبهـا ال يـزال جنيناً يف أحشـائها ،أو صغريا ً يحبـو أمامها،
صحيـح أنهـا ربته على حب دينه ووطنـه ،لكن عاطفـة األمومة الدامئة
ترجـو أن يلتصـق بهـا :ماذا أقول يـا ولدي؟!
 فقط ،ادعي يل وإلخواين أن ينرصنا الله ويثبتنا. أال تنتظر حتى ميعاد الفطور حتى َتفك صيامك معنا؟!.
 ال أستطيع يا أمي ،أنا جندي والوقت أهم يشء لدي. احتضنتـه ،وأغرقتـه بالقبـل وصـوت بكائهـا الصامت يتسـلل إىل صدرمحمـد ،وفجـأة سـألها :أريـد أن أسـألك يا أمـي عن يشء يشـغلني منذ
كنـت صغريا ً.
 اسأل يا حبيبي.يل لقب َح ُمكة؟!.
 من أطلق ع ّ ضحكـت أمـه وهـي متسـح دمعهـا بكـف يدهـا التـي كانـت خضراءمـن أثـر فـرم امللوخيـة :ابنة عمـك «آيـة» عندما كنتما صغريين ،حيث
كنـت مول ًعـا بالرسـوم املتحركـة فأسـمتك َح ُمكة لوجود شـخصية أثرت
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فيـك كثي ًرا وقريبة السـمك وهكـذا أصبحـت َح ُمكة.
 عىل األقل إذا استشهدت أعرف من أسامين َح ُمكة. فصفعتـه أمـه على وجهـه وهـي تـردد :أنـا قبلـك يـا حبيبـي ،ال تقلذلك.
 ثـم خرجـا معـاً إىل الصالـون وهـي الغرفة التي تتوسـط البيت فسـلمعلى والـده الذي سـأله :إىل أين؟!.
 لتشييع الشهداء يا والدي. ثـم أرسع بالخـروج مـن املنـزل وقـد أثـار الجميـع مـا دون أمه لدىتقبيلـه يـد والده.
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«تحت سماء تمطر الصواريخ»

 األربعـاء _ التاسـع مـن متـوز 2014-مسـا ًء قبل الغـروب بقليل ،ثالثأيـام الحـرب الجويـة ،منطقة القـرارة _ جنـوب رشق قطاع غزة.
_ كانـت غـزة ،نكـزايك وهريوشـيام معـاً ،تحرتق بنيران الصواريـخ التي
مل تهـدأ منـذ اثنين وسـبعني سـاعة ،غير أن إمرباطورهـا ال ميلـك قلماً
لتوقيـع اسـتالمها كما فعـل صاحـب اليابـان ،فقـد كسره منـذ اقتلعوه
طفلاً مـن بيتـه يف يافـا ورموه تحت الشـمس يف غـزة ،واسـتبدله حجرا ً
حي
فسـكيناً فبندقيـة ثـم صاروخـاً عنيـدا ً أقسـم أن يُلقي التحيـة عىل ّ
العجمـي يف يافـا وهـو ميـ ُّر مـن هنـاك ،فما عـادت طفولتـه السياسـية
تقبـل القسـمة على الخداع:
ُ
سـتعودون إىل بيوتكـم التـي طردتـم منهـا بعـد عـدة أيـام ،فجيـوش
العـرب سـتأكل املحتلين وتعيدهـم من حيث أتـ ْوا! ،لكـن الجيوش تلك
نسـيت أدوات الطعـام يف املنـازل فتعـذر األكل وتأجلـت الوليمة ملوعد
آخـر مل تسـمح بهـا الظـروف منـذ سـبعة عقـو ٍد إالّ قليالً.
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_ وصـل أربعتهم إىل نقطة 561املحددة سـلفاً يف قريـة القرارة الزراعية
املحاذيـة لخطـوط العـدو ،حيـث منـزل أحـد املجاهديـن املـوكل إليـه
إخفـاء الدراجتين الناريتين ،حينهـا تحـدث علاء :نحـن اآلن يف منطقة
خطـرة ،ال تبعـد عـن العـدو كثيرا ً ،لـذا سـنتحرك عنـد مغيب الشـمس
بصـورة فرديـة حتـى ال تكشـفنا الطائـرات بـدون ط ّيـار ،وسـنصل إىل
نقطـة  ،19هنـاك سـيكون بانتظارنـا عضـو الز ُمـرة الخامـس والـذي
سـيكون جـز ًءا مـن املهمة.
_ وهنا سأل سامرة :مل تكشف لنا طبيعة املهمة؟!.
_ اآلن __ وقبـل أن يكمـل عالء ،علق سمارة :وإذا مل يدخـل العدو ب ّرا ً،
ألـن نذهـب إليه ،أمل نتـدرب عىل ذلك؟!.
_ يـا أحمـد ،تدربنـا أيضـاً على الصبر ،فرمبـا تنتظرنـا مهمة أخـرى من
هـذا النـوع ،واآلن يجـب التأكـد مـن تـرك األجهـزة الخليويـة ،ودع
التفاصيـل لألمـام.
_ كل يشء متـام _ قـال إبراهيـم الـذي كان يبتسـم وهـو يـرى حامسـة
أحمـد التـي تضفـي نوعـاً خاصـاً مـن الشـجاعة واإلقـدام على العمـل،
القسـام لـذا تـم
وهـو الـذي عـارص الحـروب الثالثـة جنديـاً يف كتائـب َّ
اختيـاره عضـوا ً يف هـذه املهمـة لخربتـه ودرايتـه يف هـذا النـوع مـن
املهمات ،رغـم خصوصيـة وضعـه العائلي كمتـزوج وأب لطفلين.
 وتحـت دوي االنفجـارات التـي مل تتوقـف ،وأصـوات الطائـرات التـي37
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تصطـاد كل متحـرك على األرض ،تقـدم الرجـال األربعـة ،يحتمـون
بالبيـوت واألشـجار يتحايلـون على التكنولوجيا التي تجوب سماء غزة،
وترصـد الحـدود بشـكل خـاص ،يدفعهـم إرصار ال ميكـن أن يفهمه غري
املظلومين واملقهوريـن واملحارصيـن ،ينـام أقرانهـم يف اإلنسـانية وهـم
يحلمـون بقضـاء ُعطلـة الصيـف يف باريـس ،تشـغلهم همـوم األوطـان
فيضعـون وردا ً على ق ِرب إخوتهم وميضون ،واالسـتثناء مـن بينهم ،يصاب
بعقـدة العجـز أمـام التلفـاز ينـدب حظه وهو يـذرف الدمـع عىل غزة
ومـا يـدري أن األطفـال هنـا يبكـون عليه.
 كان عماد يرقـب مقدمهـم ،ينتظـر بجـوار املسـجد األقـرب للمـكاناملتفـق عليـه ،يسـا ُْل اللـه أن يصلـوا سـاملني وإالَّ لن يسـامح نفسـه أنه
مل يحرضهـم واحـدا ً تلـو اآلخـر ولـو اضطـر لخـرق كل القواعـد األمنية،
نفسـه :ملـاذا كل هـذا القلق؟!.
تحـاوره ُ
 عجيب ٌة ِأنت وكيف يل الهدوء وهم يف رقبتي اآلن ومل يصلوا بعد؟!.
 لقـد أرصرتُ على االلتحـاق بالنخبـة واإلرش ِاف بنفسـك على موقـع
املهمـة ،واآلن ترتعـ ُد خوفـاً؟!.
ِ
 اصمتـي وال تذكـري الخـوف ،فـو الله مـا ُعليـك ولكن عىل تلك
أخاف
األرواح التي تسير تحت سما ِء متط ُر الصواريخ.
 ومـا هـي إالّ لحظـات ،حتـى سـمع صـوت اإلشـارة املتفـق عليهـا،ِفانفرجـت أسـاريره وتقـدم مصافحـاً علاء الـذي سـبق أن تعـ ّرف عليه
38

عمار الزبن

لـدى إيصـال العتـاد العسـكري ظهـرا ً ،وبالطبـع تعـ ّرف على إبراهيـم
والثالثـة يسيرون بهـدوء ورسية تامـة مبحاذاة بيت عماد الذي ال يبعد
سـوى عرشيـن مترا ً عـن املسـجد الـذي نشـأ وترعـرع فيه.
 قـال عماد وهو يشير إىل جهة اليمني :هـذه البيوت الثالثـة ،لعائلتنا،األول فيهـا ألهلي ..وبعـد خمسـة عرش مرتا ً قـال :وهذه الغـرف الثالث
سـتكون بيـت الز ُمـرة الجديـد ،حيث كانت ثلاث ٍ
غرف شـيدت حديثاً،
مصطفة الشـكل متتايل يشـبه صفوف املدرسـة ولكن بحجم أصغر ،غري
أنهـا ال توحـي مـن خالل مظهرهـا الخارجي أومـا متكن علاء وإبراهيم
مـن رؤيتـه اعتمادا ً على ضـوء القمـر ،أنهـا للسـكن اآلدمـي ،ومل يكـن
يف واردهما مجـرد التفكير بغير ذلـك ،فهما يعلمان كيفيـة الز ُمرة أن
إحـدى خصائـص عملهـم كن ُخبـة ،العيـش يف الظـروف الصعبـة مهما
بلغـت قسـوتها ،مـا دامـت سـتؤدي إىل نتيجـة متنـع مـا هـو أسـوأ من
ذلـك ،وفجـأة اعتلى عماد جـدار الغرفـة األوىل التـي مل تكن مسـقوفة
ويرتفـع جدارهـا عـن األرض 120سـم ،ثـم طلـب مـن املقاتلين اتباعـه
برسعـة وهـدوء ،بعدهـا نزلوا إىل داخل الغرفة املكشـوفة للسماء التي
بـاب رسعـان مـا فتحـه عماد برسعـة،
كان يربطهـا بالغرفـة املحاذيـة ٌ
ليدخـل الثالثـة إىل مفاجـأة أضحكـت علاء :لقـد ابتسـمت املهمـة
لسمارة ،أظـن بـأن املقـام سـيطيب له.
 حيـث كانـت الغرفـة بيتـاً للحمام مسـقوفة بالزينكـو «الحديـدالبسـيط» ،لكـن عماد اسـتطرد بالقول :عىل رسـلكام ،فاملقـام ليس هنا
_ قالهـا عماد وهـو يبتسـم متوجهـاً إىل النافـذة الجنوبيـة املطلـة عىل
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الغرفـة الثالثـة واألخيرة ،وقد دخلوها أيضـاً ليجدوا أنفسـهم يف الغرفة
التـي ينبغـي أن تكـون األوىل ملـن أراد الدخول إىل الغـرف الثالث حيث
يوجـد فيهـا باب رئيس مغلق ونافذة مغلقة ومسـقوفة أيضـاً بالزينكو،
لكنهما تطلان على ناحيـة الشرق املرشفـة على املنطقـة الحدوديـة،
مـع العـدو والتـي تبلـغ مسـاحتها قرابـة الكيلـو متر الواحـد فقط مام
يجعلهـا ع ُرضة للكشـف مـن جانب عيـون االحتالل وأجهزتـه املتطورة،
رغـم وجـود بيـت ألحـد أقـارب عماد يسـاهم يف التغطية على مدخل
الغرفـة كونـه يقـع ما بين الغرف الثلاث والرشيط الحـدودي ،وهذا ما
يفسر مجيء عماد بصورة عكسـية.
 كانـت الغرفة األخيرة مخزناً للحبوب «والتنب» املسـتخدم للحيوانات،فعماد ذو األصـول البدويـة مـن عائلـة مزارعة تشـتغل بفالحـة األرض
وتربيـة املاشـية وتلـك حـال قريـة القـرارة الحدوديـة التـي بقـي لهـا
هامـش بسـيط مـن األرض تعتـاش منها نظرا ً ألن غالبيـة األرض ال ميكن
االقتراب منهـا كونهـا منطقة حرام ،تشـكل خطـرا ً على الصهاينة الذين
ترعبهـم غـزة حتـى عندمـا يفلـح أهلهـا األرض ،فلـم يعـد مبقدورهـم
أنفاسـها تـراب
اسـتيعاب مجـرد رؤيـة فـأس أو امـرأة تنحنـي لتعانـق ُ
الحقـل ،فسـكان املسـتوطنات الجبنـاء باتـت تالحقهـم أصـواتً ِمـن
تحـت أقدامهـم يقولون إنها ألشـباح غـزة ،الذين ابتكروا سلاح األنفاق
الهجوميـة األكثر رعبـاً لقـوات االحتلال املتمركـزة على حـدود القطاع
وللمسـتوطنات التـي تُسـمى غالف غزة ،وكان أبرز اسـتخدام عسـكري
لهـا عـام ألفين وسـتة ،عندمـا حفـر املقاومـون نفقًـا ميتـد إىل داخـل
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معسـكر لجيـش العـدو خـارج قطاع غزة يصـل طوله إىل مئـات األمتار،
حيـث متكنـوا مـن قتـل عـدة جنـود وأرس العريـف يف قـوات املدرعات
«جلعـاد شـاليط» الـذي تـم مبادلتـه بألـف مـن األرسى الفلسـطينيني
رصون
يف ترشيـن األول مـن عـام ألفين وأحـد عشر ،وكأن رجـال غـزة ي ّ
على تأديـة التحيـة إلرث محمـد الفاتـح الـذي اسـتخدم سلاح األنفاق
الهجوميـة يف إسـقاط القسـطنطينية التـي كانـت منطلقـاً للحملات
الصليبيـة :وأن غـزة سـيدي الفاتحٌ ،
رمـال متحركة تبتلـع الطارئني عليها،
تزحـف إليهـم ،تخـرج مـن تحـت مهاجعهـم ،وتقسـم أن باطـن األرض
غضـب كظاهرهـا وزحفهـا المحالـة ٍ
مـاض إىل آخـر حبـة رمـلٍ تسـك ُن
ٌ
أرضنا السـليبة.
 ولقـد بـات واضحـاً للعـدو الصهيـوين ،أن أ َرق سـيده األمريكي يففيتنـام قـد انتقـل إليـه بجـدارة بعـد أن أصبحـت الشـعوب املقهـورة
تتناقـل إرثهـا املقـاوم فيام بينها ،ومعـاول الفالحني مـن الفايكينغ تحفر
عشرات الكيلومترات حتى تصـل إىل القاعدة الجويـة للمحتل األمرييك
الـذي حـرق أجسـاد األطفال بقنابـل النابامل اللعينـة ،فتفجرها عن بكرة
أبيها.
 وقـف إبراهيـم ينظـر مـن حولـه ،يفكـر يف خطـورة نصـب الكمني يفهـذه الغرفـة ،وقـد أخبر سـابقاً مـا يفعلـه العـدو قبـل دخولـه البري
مـن تنفيـذ سياسـة األرض املحروقة متهيـدا ً ملحاولة السـيطرة واالحتالل
خاصـة لحـوايش املناطـق الحدوديـة ،وسـتكون املجازفـة خطـ ًرا كب ًريا.
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 قطـع عماد تخوف إبراهيـم املنطقي عندما أزاح بيده قطعة خشـبمـن تحـت قدميـه كانت تُغطي الجـواب الذي بحث عنـه إبراهيم قبل
لحظـات ومل تخنـه ثقتـ ُه بقادتـه الذيـن تبـدو إدارتهـم للحـرب الجوية
حتـى اللحظـة ،أنهـم يتعلمون مـن تجاربهم السـابقة وأن ذلـك مل يعد
مقتصرا ً على العـدو الذي ميلـك مؤسسـات لفعل ذلك.
فقـد كانـت فتحـة النفـق أومـا يطلـق عليـه املقاومـون «البئر» مـن
اإلتقـان مما يجعـل اكتشـاف األمـر صعبـاً ملـن ال يعـرف ُمسـبقاً عـن
املـكان ،قـال عماد صاحب الوجه الـذي يفرض عليك أال تشـيح بوجهك
بأمس الحاجـة منه إىل
عنـه لبعثـة الطأمنينـة يف نفسـك يف ظرف أنـت ّ
ذلـك ،وهو يشير بيده إىل البرئ :هنا يف األسـفل ،سـنقيم أيهـا األحبة إىل
أن يشـاء اللـه ونحقـق مـا خططنـا لـه وجئنا مـن أجله.
 قـال علاء الـذي كان يجهـل املـكان لكنـه يعلـم بالتفاصيـل :لنؤجـلالحديـث حتـى يصـل أحمـد ومحمـد ،ودعونـا ننـزل إىل «الوصلـة»
برسعـة ليتسـنى لـك الذهـاب إلحضـار األخويـن.
 كانـت فتح ُة البرئ تتسـع لنزول شـخص واحد ويصـل عمقها إىل مرتينونصـف نـزوالً و ُحفـرت يف التراب الصلب املتامسـك ،وتم حفـر مواضع
هندسـية لألقـدام واأليـدي رسعـان مـا اسـتخدمها عماد وهـو يتقـدم
النازلين إىل أسـفل ،حيـث النفـق الصغير الـذي كان يرسـم يف شـكله
حـرف اللام باللغـة اإلنجليزيـة ولكـن عليـك أن تجعلـه مبطوحـاً على
األرض ،ألنـه مجـرد وصولك إىل أسـفل سـتلح ُظ تفرعاً طولـه ثالثة أمتار
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ناحيـة الشرق ،وتفرعـاً أطـول ناحيـة الشمال يبلـغ طولـه مثانيـة أمتار
وكال التفرعين مغلقـان باسـتثناء فتحـة البئر ،ويطلـق على هـذا النفق
«الوصلـة» ألنهـا صغيرة ومحـدودة املهمـة ،لكـن حفرهـا يتـم برؤيـة
تتوافـق مـع الهدف العسـكري الذي ُحفـرت من أجله ،تم إنـزال العتاد
العسـكري والطعـام واملـاء ثـم نـزل علاء وإبراهيـم ،حينهـا قـال عامد
مازحـاً وهـو يصعـد مجـددا ً :تفضلا البيـت بيتكـم ،ال تخجال.
 وعلى الفـور أضـاء االثنـان مصباحيهما املثبتين على الـرأس وهمايبتسمان ،وبـدءا بتفقـد الوصلـة بعـد ارتدائهما الجعبـة «الصدريـة»
التـي تحـوي مخـازن الرصـاص والقنابل اليدويـة األربع التـي ينبغي أن
تكـون مـع كل مقاتـل ،فالجهوزيـة تبـدأ منـذ اللحظـة األوىل يف الكمني
نظـرا ً للخالصـة التـي وصلـت إليهـا املقاومـة وهـي تـدرس السـلوك
العسـكري لقـوات االحتلال الذي يعتمـد عنرص الرسعـة الخاطفة لدى
هجومـه إىل جانـب عنصر املفاجـأة ،لذلك يتدرب املقاتـل يف الن ُخبة أن
يكـون جاهـزا ً حتـى عندمـا يكـون نامئاً.
ومـن املفارقـات الخاصـة والعجيبـة أن هـذا املقاتل الفلسـطيني الغزي
تحديـدا ً ،قـد خـاض عـدة حـروب طاحنـة عمليـاً وليـس على شاشـات
العـامل االفترايض ،يف الوقـت الذي يشـيخ فيه ضباط الجيـوش العربية _
لألسـف _ ويذهبـون للتقاعـد دون معركة حقيقية مـع العدو الحقيقي
لألمـة ،قـد تعذرهم يف ذلـك أو ال تعذرهم ،فال يـزال الالجئون ينتظرون
تنفيـذ وعـد قادتهـم بتمكينهم مـن العودة تحـت قوة السلاح ،تر ُن يف
آذانهـم أسـوأ عبـارة يف الكون« :ماكـو أوامر ،ماكـو أوامر».
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ت ِ
ُضح ُـك الثـوا َر عبـار ُة الـذل تلـك ،ويضحكهم أكثر قائلها ،كما يبكيهم
أن تبرر بسـذاجة عاطفيـة كعـادة العـرب :واللـه ،لقـد كان يقولهـا
الضابـط العراقـي وهـو يبكي _ فليذهـب كل مـن حمـل سلاحاً ومل
يسـتعمله يف صـدر العـدو إىل __يقولهـا عجوز ال يزال يسـتحلف القدر
أن متهلـه قليلاً علّـه يعـود إىل صفـد ،أمـا ولـده الـذي جاء قبـل النكبة
أبزي
بشـهريْن فيردد مـا قاله الشـاعر العراقـي مظفر النـواب:
ُ
ولسـت ٌ
يحمـل البندقيـة ك ِتفـاً ويطـوي عليهـا شـغافاً ،وشـغاف ُمظفر
ُ
إال الـذي
أدركـه ُ
رجـال غـزة الذيـن مـا عـادوا ينتظـرون الجيـوش حتـى تعيدهم
إىل أرضهـم ،لقـد أصبحـوا جيشـاً شـغوفاً ال تسـتقيم :ماكـو أوامـر ،مـع
عقيدتـه القتالية.
 التحـق الثالثـة بالكمين واكتملت بذلـك ال ُزمرة وقد جلسـوا متقاربنيقـرب أسـفل «البئر» نظـرا ً النخفـاض السـقف يف الوصلـة إىل حـدود
120سـم يف عـرض مل يتجاوز «60سـم» ،ثم بدأ عماد بالحديث :أخوكم
باللـه عماد مه ّنـا ،يرشفنـي الجهـاد معكـم ،فهـذا واللـه ماكنـت أمتنـاه
منـذ زمـن بعيـد ،أن أكـون جنديـاً يف الن ُخبة.
 حيـاك اللـه يـا شـيخ عامد ،نسـأل اللـه أن يرزقنـا إحدى ال ُحسـنيني يفبيتـك ،رغـم أنـك مل تفصـح لنـا مـا بداخـل الكيـس الـذي تحملـه ،قالها
علاء همسـاً وقـد اتفقوا منـذ البداية أن يكـون الكالم عىل هـذا النحو،
نظـرا ً لوجـود الوصلة والغرف الثلاث قرب طريق فرعي يسـلكه أقارب
عماد يف ذهابهـم وإيابهـم للمسـجد :آه ،أنـا آسـف ،هـذا عصير أهلاً
وسـهالً وهو مـن الربتقال.
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 فعل ََّـق أحمـد وهـو يرتـدي ُجعبتـه :وأي عصير ستسـقينا عندمـانغـادرك؟!.
 إن شـاء اللـه دم الصهاينـة إذا فعلوهـا ودخلـوا املنطقـة ،واآلن يجباإلشـارة إىل أمـور مهمة.
 ثـم بـدأ بشرح طبيعـة املـكان وأرساره وكيفية الترصف لحظـة الصفروالقواعـد األمنيـة التـي يجـب اتباعهـا يف كل يشء ،ودوره يف هـذه
املرحلـة مـن الحـرب.
 بعدهـا تكلـم علاء مفرتضـاً أن العـدو دخـل بـرا ً ،فأخذ بوضـع جميعالسـيناريوهات للتعامـل مـع القوات الغازية ،ومل ينفـض االجتامع حتى
عـرف الجميـع دوره وواجباته ويف تلـك اللحظات القليلـة نظرا ً لرضورة
مغـادرة عماد إىل املسـجد حتـى ال يفتقـده املصلـون ويحـدث خلـل
مـا ،جـاء أول اتصـال مـن غرفـة العمليات يف لـواء خان يونس بواسـطة
التلفـون األريض _ السـليك_ املوصـول بالنفق الصغري حيـث تكفل قائد
ال ُزمـرة علاء بالـرد :السلام عليكـم ،مهمة واحـد عىل ثالثة على الخط.
 وعليكـم السلام ،خـط الحافلات أمـان ،اللـه يعطيكـم العافيـة ،هـلكل يشء متـام؟
 الوضع ممتاز نحتاج إىل دعائكم. وفقكم الله ،سنبقى عىل تواصل ،كونوا يف جهوزية كاملة.45
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 كيف سارت املعركة خالل الساعات املاضية؟!. تـم توسـيع دائـرة اسـتهداف مـدن ومواقـع العـدو ،لتصـل إىل دميوناوبالطبـع حيفـا حيـث تـم اسـتخدام صـاروخ «»R160إىل جانـب مـا
تعرفـون ،األمـر الـذي معنـاه دخـول ( )5مليـون صهيـوين إىل املالجـئ
وللـه الحمـد ،وال يـزال يف جعبتنـا مـا يسر بالكـم.
 كم وصل عدد الشهداء حتى اآلن؟!. خمسـون شـهيدا ً جلهـم مـن املدنيين ،فالعـدو يتعمـد ذلـك للضغطعلينـا ،لكنـه يفهـم جيـدا ً أن ذلـك لـن يهزنا بـل يزيدنا تصميماً لعقابه
على ذلـك ،وهـذا منوط بنا جميعـاً ويف مقدمتهم أنتم ،والسلام عليكم
أنـا مضطـر للقطع.
 غادرهـم عماد حتـى ال يغيـب أكثر عـن البيـت واملسـجد ،وأسـفلاألرض وباطنهـا ،هنـاك حيـث يعشـق التراب أبنـاءه البررة ،فليـس مثة
حـي يقصـده وعائـد يلـوذ إليـه شـهيدا ً ،فعالقة الفلسـطيني
فـرق بين ّ
بأرضـه ال تشـبه غريهـا بالعـامل.
هنـاك يف بضـع أمتـار ضيقـة ،خانقـة ،ورائحـة الرطوبـة التـي تشـارك
مـع مـا تبقـى مـن أكسـجني يف صناعـة املشـهد ،تـوزع أربعتهـم بهدوء
ال تـدري -إن كنـت غير مظلـوم _ أي قـوة تسـكن أرواحهـم يف تلـك
اللحظـة ،فتصنـ ُع تصميماً يجـوز يف حقـه املعجـزة ،أيكفـي أن تكـو َن
فلسـطينياً لفعـل ذلـك؟
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حتـى السماء ترفـض هـذه املقاربـة ،فـأن تسـكن ُحفـرة جدرانُهـا مـن
الترابُ ،م َق ّوسـة السـقفُ ،مغلقـ ٌة مـن جميـع الجهـات مـا دون فتحـة
ُ
تركـت ظهـ َر األرض مبـا فيـه وراءك ،البـد أنـك مختلـف،
البئر ،وقـد
َ
مختلـف حـ َّد الجنـون العاقـل ،ال تسـل كيـف يكـون ذلـك ،فمنـذ متى
ٌ
كان للعقـل وحـده الريـادة! ،ال بـد مـن قليـل جنـونٍ حتـى يضبـط كل
منهما اآلخـر ،باألمـس كان ال َحجـر يف وجـه البندقيـة جنونـاً ،فانبرى
أصحـاب العقـل واملنطـق لرفـض هذا الجنـون :إنهـا تهلكـة« ،وال تلقوا
ُ
بأيديكـم إىل التهلكـة».
 وهل سكونُنا امل ُطلق ليس تهلكة أيضاً؟ عىل األقل تحافظون عىل حياتكم ،ريثام تصبحون أقوياء.والجب امل ُغلّف بدعوى العقل؟
 وهل القوة غري انتصار عىل الخوف،ُ
ين
ُ
 ثـم كان أن انتصر الجنـو ُنالجبن ،وأصبـح املجان ُ
العاقـل على ُ
يحملـون السلاح ،فعـادت حسـاباتُ املختبئين وراء العقـل :يطلـق
الواحـد فيكـم رصاصة ،فير ُد االحتلال بقذيفة مدفعية ،خسـارة تتلوها
خسـارات.
 ثـم تتحـول الحكايـة إىل مـوت متحـرك بصيغـة املجانين العقلاءَ
عقـول الجبنـاء ،قبـل أن
بأجسـادهم فيفجـرون األوهـام التـي سـكنت
ميزقـوا بقنابلهـم البرشيـة أجسـاد الصهاينـة املحتلني ،وهـل غري مجنون
يفعـل ذلـك؟!.
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 يقـول لسـا ُن أحدهـم وهو يصعـد الحافلة التي أقلَّـت قراصنة العرصقبـل أن يقـرأ عليهـم آيات النسـف :كان العقل ُمختبئـاً تحت الطربوش
يومهـا ،وفلسـط ُني تأكلهـا نريانكـم ،وقد أسـكتت عقالني ُة قومـي بندقي َة
فاكتسـب صفة مجنـون :ماذا
الفلاح الـذي ابتاعهـا مـن مصـاغ زوجـه،
َ
سـتفعل البندقيـ ُة يف مواجهـ ِة بريطانيـا والعصابـات الصهيونيـة املزودة
باملدافـعُ ،عـد إىل عقلـك ،فقادة العـرب وملوكهم قد أخـذوا وعودا ً من
بريطانيـا ،فـكان الطربـوش وما تحتـه أحمق ،غب ّيـاً ،جباناً ،خسيسـاً ،أما
الفلاح ،أتدرون مـاذا فعل؟!.
 فريد الصهاينة يف الحافلة قبل موتهم :ال ندري ،لعله مات قهرا ً!! بل ازداد ج ُنوناً عاقالً ،وأورثني بندقية ،فأنا أصغر أحفاده! لكننا ال نراك تحمل بندقية ،مباذا استبدلت إرث جدك؟!ألست حفيد فال ٍح مجنون وعاقل؟!
 بهذا الحزام الناسفُ
 صلـوا العشـاء ليلتهـا فـرادى ،فليس مـن الحكمة إصـدار أي صوت يفأحضهام عام ُد
هـذا الليل ،ونام إبراهيم وسمارة عىل الفرشـتني اللتين ُ
يف بيتـه ،فيما بقـي علاء ومحمـد مسـتيقظني للحراسـة اسـتعدادا ً ألي
طـارئ ،ورضبـات الصواريـخ التـي تـدك خـان يونـس والقـرارة وجميـع
املنطقـة تبعـث بهزاتهـا الحقيقية للوصلـة دون أدىن تأثري عىل سـاكنيها
حتـى األصـوات كانـت خفيفـة ،لكنهـا ثقيلـة عىل صـدور الرجـال التي
أسـكنت الوطـن وأهـل الوطن فيها ،وحسـب ُهم مـن كل ذلـك ،أ َّن الغزا َة
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لـن ي ْنفَـذوا إىل محمـد الصغير وشـقيقه أسماء قبـل أن يقُرئهـم «بابا»
وصحبـه تراتيـل املوت....
الخميس – العارش من متوز – «أول فجر تحت األرض».
 إلهـي ،بسـطت إليـك ضعفـي وليـس بينـي وبين قدرتـك حائـل ،أنـاي
مريـ ُم التـي ال نبـي لهـا ،فلا هـززتُ جـذ َع نخلـ ٍة ومـا تسـاقطت عل َ
أقـف على بـاب غوثـك ،أسـأل فيـك الرحمة على قلبي،
َـب جن ًيـاُ ،
ال ُرط ُ
فهـل يل بحبيبـي مـرة أخـرى؟!.
 ثـم تبكي أمـل ضارعـة إىل موالهـا _عـز وجل_ ،سـاجدة بين يديه يفظلمـة الليـل ،وقـد جفاها النوم ليـس ألصوات الصواريـخ التي تدك كل
شبر من غزة وحسـب ،لكنه الشـوق لسمارة ،الخوف من فكرة غيابه،
ال تريـد أن تتعـود على اختفـاء صوتـه أكرث مـن خمس سـاعات ،كانت
تجهـل وهـي ترسـم يف مخيلتهـا فـارس األحلام ،عواقـب ذلـك :أريـده
مجاهـدا ً ،يحمـل بين جنباته حب الشـهادة ،والدفاع عـن أرضه ،فالذي
ال يفعـل ذلـك ،أخاف على نفسي وأوالدي معه.
 تسـألها أمهـا وهـي تحـاول إقناعها بشـاب متعلـم وقد جـاء لخطبتهاقبـل سمارة :أال تعلمين أن أهل هـذه األرض جميعهـم مرابطون حتى
لـو مل يحمل جميعهم السلاح؟!
 وأعلـم أيضـاً أن الجهـاد يف فلسـطني فـرض عين على كل مسـلمومسـلمة.
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 أيتها املجنونة ،هذا عريس ال يعوض ،فال تضيعيه من بني ِيديك.
 ال أريده ،ولو كان مليونريا ً ،وسيكتب الله يل الخري. أال ترين أنك تبالغني قليالً.!.... قاطعتهـا أمـل :أمـي الحبيبة ،يـا أعظم امرأة يف العـامل ،امنحيني بعضحتما سـيأيت الـذي أريـد ،فـإن الله
الوقـت ،فلا أزال يف ُمقتبـل العمـرً ،
لـن يضيعني.
 ثـم جـاء سمارة الـذي تبحـث عنـه أمـل ،لكـن الـذي كانـت تجهـلَحقيقتـه وانكشـف لقلبها فيام بعـد ،صعوبة إخضـاع القناعات إىل عامل
التطبيِـق وليـس بالرضورة اسـتاملتها ،وهـذا ما عصف بقلبهـا لحظة أن
أخربهـا سمارة وهـو يسـتعد لالنطلاق إىل مهمتـه الخاصـة يف القـرارة:
أسـتودعك اللـه يـا حبيبتي.
 تلعثمت الكلامت يف فمها قبل أن تسعفها بعض األحرف :أين؟!. إىل حيـث ينبغـي أن أكـون ،أمل تـدريك بعد أننا يف حـرب ،نحن يف غزةأيتها الجميلة.
ـس ال ُدعابـة حتى يف تلك اللحظات الحساسـة وهو
 مل يفقـد سمارة ِح َّيهاتف ُهـا من جـوال إبراهيم.
 أال تنتظر حتى أراك؟!50
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 أال يكفـي أن أر ِاك يف كل خطـوة أخطوهـا يف سـبيل اللـه وأنـا يف
طريقـي للجهـاد؟
 أحمد أنا..... ِأنت أجمل امرأة ،وأروع النساء.
أصبحـت الجـزء األهـم يف
أطيـق أال أسـمع صوتـك ،لقـد
 لكننـي الَ
ُ
حيـايت.
 تنهـد سمارة عميقـاً وهـو يقول بحنان :هـل هي دعـوة للتخلف عنالحب؟
الواجـب من أجـل ُ
الصحيـح أننـي مل أكـن أدرك صعوبـة فراقـك ،لكن األصعـب أال أكون يف
املـكان الصحيـح للدفاع ِ
عنـك وعن أوالدنا يف املسـتقبل.
 ضحكـت أمـل على اسـتحياء ،وال تـزال تضحـك يف خلوتهـا مـا قبـلالفجـر وقت السـحر ،وقـد تحول خوفها وشـوقها ودموعها ،إىل طأمنينة
لـدى تذكرهـا كلمات سمارة األخيرة ظهـر األمـس ،حيـث أيقظهـا من
كل ذلـك ،دعـوة والدتهـا لهـا ملسـاعدتها يف تحضري وجبة السـحور عىل
ضـوء الشـموع اسـتعدادا ً لصيـام يـوم جديـد يف رمضان.
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«البيض المقلي بزيت الزيتون!!»

وهنـاك حيـث السـحور لـه طعـم آخـر ،كان علاء يهمـس بحـذر وهـو
يوقـظ مقاتليـه :وحـدوا اللـه ،السـحور ..حيـث كان إبراهيـم يف أقصى
الوصلـة ممـددا ً عىل طوله ،وقبل أن ينتهي ال َح ّيز الذي يشـغله جسـد ُه
الطويـل ،كان رأس سمارة يتشـارك مـع جزئـه هـذا ناحيـة القدمين
لكسـب املسـاحة املتاحـة قـدر اإلمـكان ،فـكل ُ ٍ
شبر لـه أهميتـه ،دوره،
يقـول سمارة وهـو يرفـ ُع بندقيتـه املمـددة على األرض:
هـل جهزتـم البيـض املقلي بزيـت الزيتـون ،فرد عليـه َح ُمكة :لألسـف
الدجاجـة مل تبـض حتـى اآلن ،أمـا إذا أردتَ بديلاً فسـيكون عنـدك
اللحظـة؟!.
 أرسع به يا َح ُمكة ،ال أريد أن أستشهد ونفيس تطلب البيض.. تحـرك َح ُمكـة مـن مكانـه ،متوجهاً نحو البَئر :يا اللـه ،فأرسعت أيديوهمسـات الثالثـة بإيقافـه وعلاء ضاحـكاً :إىل أيـن أيها املجنـون ،تريد
كشفنا؟!
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 أعـوذ باللـه ،فقـط سـأحرض لـه بيض الحامم مـن أعىل ،حتـى ال يلقىالله ونفسـه بالبيض.
 فاستنفر سامرة :ال إالّ هذه. إذن عليـك القبـول بالضيافـة ،واتـرك أحلام بطنـك عندمـا تعـودللامئـدة!!...
 تَوقف َح ُمكة وهو يغمز بكالمه ألمر يشرتك الجميع مبعرفته. فأكمل إبراهيم :إىل هناك ،حيث الوجه الحسن. فتنهـد سمارة كعادتـه وهـو يأخـذ من عالء سـبع مترات ،سـتكون زادجسـده طـوال فترة صيامـه نهارا ً إىل جانـب بعض املاء ،حيث تسـلحت
ال ُزمـرة بعشر كيلـو غرام مـن التمر قد أحضرت مع السلاح إىل جانب
بعـض التمـر الـذي اسـتطاعت املجموعـة إحضـاره معهـا ،لرصامـة
اإلجـراءات األمنيـة ،وخطـورة الطريـق مل يكـن ممكناً حمـل طعام آخر
علاوة على أن اقتصـاد الغـذاء على التمـر له أهـداف أخرى!
 وضـع الغـذاء الوحيـد هـذا يف ٍرف تم حفره ُمسـبقاً يف جـدار الواصل
قـرب البئر ،إىل جانبـه وعـاء أصفـر مليء مبـاء الشرب يتسـع لقرابـة
عرشيـن لترا ً ،وتلـك عـد ُة املجاهدين الذين خرجـوا تطوعـاً للدفاع عن
أهلهـم ووطنهم.
 وبعـد االنتهـاء مـن السـحور وتأديـة صالة الفجـر بصـورة فردية ،جاء53
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دور َح ُمكـة الـذي وضـع يـده على بطنـه :أريـد قضـاء الحاجـة قبـل
النوم!
 فرد عليه عالء :تعلم أن ذلك مستحيل! يا امي ال أستطيع الصرب إىل الصباح. بلى تسـتطيع ،لـن تخاطـر بصعـودك ،واملصلـون يعـودون ملنازلهـمبالقـرب مـن الغـرف.
قلت لك البارحة أن تخفف من األكل فلم تستمع يل.
 لقد ُ قال سامرة وهو يضحك بهدوء عىل َح ُمكة. ثـم أردف إبراهيـم :مل يقـاوم مشـهد الدجـاج واألرز بعـد صيـام يـومحـا ٍر وطويل
 يا إخوة فعالً أنا بحاجة إىل ذلك وإال انفجرت أمعايئ. مل يكـن ممكنـاً صعـوده إىل غرفة الحامم ،املـكان الوحيد الذي ممكنتفريـغ حصـاد األمعاء فيـه عىل املسـتوى الثقيل ،ألنها الغرفـة الوحيدة
املتـاح فيهـا فعـل ذلك ،ولكـ ْن نهارا ً دون الليل حتـى ال يصدر أي صوت
يلفـت انتبـاه املاريـن ،لـذا توجـب عىل َح ُمكـة إسـكاتَ أمعائـه صاغرا ً
حتـى يبزغ فجـ ُر غزه ويضرب النهار شـعاعه يف القرارة.
54

عمار الزبن

 اسـتلم إبراهيـم وأحمـد دورية الحراسـة ،بعـد أن تـركا مكانهام لعالءومحمـد ،ولـوال وجـود السـاعات اليدوية لتعـذر عىل املجموعـة معرفة
ليـل دامس،
الزمـن ومـا إن كانـت الدنيـا ليلاً أم نهـارا ً ويف كل األوقات ٌ
ال ميكـن سماع يشء يف األعلى باسـتثناء ارتـدادات الصواريـخ التـي ال
يتوقـف سـقوطها عىل خان يونس وضواحيهـا ،ويف ذات الوقت ال ميكن
اسـتخدام األضـواء الصغيرة دامئـاً إال للرضورة مـن أجل الحفـاظ عليها.
 ويف األعلى كانـت املعركـة تـزداد توسـعاً ،فلا املقاومـة قـادرة علىإيقـاف الهجمات الجويـة والبحريـة ونيران املدفعيـة وجميعهـا ال
يتوقـف للحظـة واحـدة ،وال العـدو وكل أذرع دولته العسـكرية األمنية
السياسـية بقـادر على إسـكات الصواريـخ التـي تنطلق من كل شبر يف
القطـاع دون أن يعيقهـا يشء ،تقصف الطائرات الحربية آالف الدومنات
مـن األرايض املزروعـة باألشـجار والخضراوات عرشات املـرات يف اليوم.
وعندمـا تغـادر أرساب الطائـرات أجـواء القطـاع وتخـرج املنصـات من
باطـن األرض الطيبـة ،وترسـل صواريخهـا إىل أهدافهـا بنجـاح ،فيـزداد
العـدو غضبـاً وإحباطـاً ،فزيادة النيران من جانبه تهـدف أول ما تهدف
إىل إضعـاف قـدرة املقاومـة ودفعهـا إىل رفـع الرايـة البيضـاء تحـت أي
ُمسـمى تشـاء ،تهدئـة ،هدنة وغريهما ،وعندما يعجز عـن تحقيق ذلك
يبـدأ برفـع وتيرة الضغط على املقاتلني من خالل اسـتهداف املدنيني يف
كل مـكان ،حتـى يوجـد معادلة لـردع املقاومة مـا دام يعجز عن رضب
املقاومين الذيـن تعلموا من الحروب السـابقة أال يكونوا ،أهدافاً سـهلة
لطائـرات العـدو وقـوات بحريتـه فاتخـذوا مـن باطـن األرض مواقعهم
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القتاليـة ،وباتـت قيـادة املقاومـة التـي تسـعى إىل فـك الحصـار عـن
شـعبها املفـروض م ُنـذ سـنوات ،تدرك أن الزمـن ال يلعـب لصالح العدو
الـذي تعـود على الحـروب الخاطفـة ،علاوة عىل أنهـا أصبحـت متتلك
األدوات الصحيحـة التـي تجعلهـا تسـتند إىل جـدار صلـب ،فالحاضنـة
الشـعبية باتـت أكثر ثقـة باملقاومة التي متنـع املحتل من التقدم لشبر
واحـد داخـل القطـاع ،وترضب كل مـكان يف دولة االحتالل ،إن سلاحها
ميكـن االعتماد عليـه يف تعطيـل الحيـاة لـدى العـدو وإدخـال سـكان
دولتـه للمالجئ.
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« أجمل األمهات»

َ
وأرشق صبـاح القـرارة وأعمـدة الدخـان تتصاعـد يف سماء القطـاع
بـأرسه بعـد أن كانـت ليلة صعبة على الناس ،مل تنم فيهـا أعني األطفال
وعين عماد التـي كانـت تحـرس إخوانـه ،تسـأله والدتـه العجـوز التي
يعيـش معهـا بعـد وفـاة والده :أال تذهـب يك ترتاح يا ولـدي ،لقد طلع
النهـار وأنـت صـا ٍح ،وأمامـك يوم مـن الصيام؟
 سأذهب بعد قليل إن شاء الله.أفعل ما تفعل...
 يا ولدي قل يل ماذا تفعل وسأجلس مكانكُ ، ابتسم عامد وهو يلتفت إىل والدته :أوتفعلني ذلك يا أمي؟. أفعل ،املهم أن تذهب للنوم يك ترتاح قليالً. وهـل يعـرف املجاهـد الراحـة يـا أمي ،والله لـن نرتـاح إالّ إذا تخلصنامن هـذا املحتل.
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 لكنك يا ولدي لست وحدك يف القطاع ،هناك أناس غريك.غريت ِ
 ماذا ،هل ِرأيك وال تريدين مساعديت؟!
 ابتسـمت وهـي تضـع سـجادة الصالة على األرض ،لصلاة ركعتني منوقـف أمامهـا تاركاً النافـذة قبل أن تنـوي للصالة:
الضحـى ،وفجـأة َ
ما ِ
رأيك أن تد ُخيل الجنة معي؟
 فرفعت يديها للسامء قائلة:يا رب ،إن شاء الله يا ولدي. لكن أتعرفني كيف؟! أدركـت العجـوز األمـر فـورا ً :نحـن يـا ولـدي أنـاس مؤمنـون وليـسسيشـفق علينـا بعـد هـذا
بالضرورة مـا تفكـر بـه ،فاللـه _عـز وجـل_
ُ
العـذاب ،ألنـه رحيـم.
_ اسـمعي يـا والـديت قـول النبـي – صلى الله عليـه وسـلم – «عينان ال
ين بكـت من خشـية اللـه ،وعين باتِت تحرس يف سـبيل
متسـها النـار ،ع ٌ
اللـه» ها مـا رأيك؟!
 يـا ولـدي ،يـا حبيبـي ،يـا روحـي ،اقعـد طـول الليـل والنهـار علىالنافـذة ،راقـب الحـدود ،أنـا ربيتك جيدا ً وأعـرف أنك تخـاف الله لكن
ابـق بجانبـي يف آخـر عمـري.
َ
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 انحنـى عماد يُقبّ ُـل يديهـا :ادعـي يل وإلخـواين يـا أمـي ،فبدعائـكسـننترص إن شـاء اللـه.
ين مـن
 كان عماد ،أحـد أعمـدة املقاومـة يف املنطقـة الحدوديـة ،ع ٌعيونهـا الثاقبـة ميتلـك خبرة كبيرة يف جغرافيـة املنطقـة وحدودهـا
الرشقيـة ،لذلـك مل يكـن سـهالً التنـازل عنه مـن جانب رسيـة القرارة يف
كتائـب القسـام لصالـح وحـدة الن ُخبـة التـي أرصت عىل انضاممـه إليها
حتـى يرشف بنفسـه على الكمني املتقـدم الذي وضعـه يف أرضه وقرب
بيتـه ،وتلـك أمنيـة عماد التي أرص على تحقيقها ونجح ،وهـو يعلم أن
واجـب الوقـت واملـكان يحتـم عليه االنضمام إىل وحـدات الن ُخبة وهو
الـذي امتاز بالرشاسـة يف القتال وصـد التوغالت الصهيونيـة يف املنطقة.
لكـن التحـدي األكرب الذي نجـح باجتيازه وجعله محـل تقدير وإعجاب
قيـادة الن ُخبـة لـه ،عندما كلـف ب َحفر الوصلـة أن تربع من تلقاء نفسـه
بـاألرض فاسـتطاع بحنكتـه وذكائـه األمنـي ،بنـاء الغـرف الثلاث وحفر
النفـق وترصيـف التراب ،دون أن يعلـم أحـد بذلك ،خاصـة أجهزة أمن
العـدو التـي تنشـط بوسـائلها املختلفة على املنطقة الرسيـة الحدودية
وفيهـا العملاء الذيـن باعـوا دينهـم ورشفهـم للعـدو ،وهـم أخطـر
األدوات يف يـد االحتلال ،لذلـك يجـري العمـل يف املهمات الخاصـة
رسيـة متناهيـة جدا ً.
تحديـدا ً ،ب ّ
ومل تغفـل املقاومـة بعـد تحريـر القطـاع ،عن إنشـاء جهـاز أمني خاص
بهـا يحمـي صفوفهـا مـن االختراق ويقـوم بـكل املهـام التـي تقـوم بها
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شُ ـعب ُة االسـتخبارات العسـكرية الخاصـة بجيـش االحتلال املسماة
أمـان» تاركـة مهمـة حفـظ األمـن الداخلي يف القطـاع لجهـاز حكومي
يحمـل ذات االسـم «جهـاز األمـن الداخلي» وهـو الرديـف لجهـاز
الشـاباك الصهيـوين ،حيـث تـدور الحـرب الخفيـة والرشسـة بين أجهزة
املقاومـة والعـدو.
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«عيون المتلصصين!»

 مـع رشوق الشـمس التـي ال ميكـن رؤيتها مـن النفق إال النذر اليسيرالبئر ،كان املقاتلـون الثالثـة بكامـل
مـن ضوئهـا املنعكـس على فتحـة ُ
جهوزيتهـم ،إال واحـدا ً عليـه أن يتحلـل مـن عـب ٍء ثقيـل الزمـه ما بعد
منتصـف الليـل ،حيـث صعـد َح ُمكـة مـن النفـق عبر البئر إىل الغرفـة
األوىل التـي كانـت محكمـة اإلغلاق وال يدخلهـا إالّ عماد الـذي ميـر
بصـورة طبيعيـة مـن البـاب الـذي ال ميلـك مفتاحـه سـواه ،ليطعـم
الحمام ،أو يخـرج الطعـام للحيوانـات وخاصة الحامر الـذي يأكل التنب
َ
وكان طعامـه خيرا ً على الشـباب حيـث صنـع إبراهيـم منـه وسـادة
إلخوانـه ،ثـم أرسع َح ُمكـة إىل الغرفـة الثانيـة واتخـذ وضعيـة الراحـة
التـي يعجـز أمام سـلطتها جبابر ُة األرض قبـل فقرائهـا ،وعندما ارتاحت
أمعـاؤه واسـتقر حالـه ،تفاجـأ بعشرات العيـون ترق ُبـ ُه! مسـتغرب ًة من
هـذا املشـهد الغريـب ،لـدى انتهائه من أصعـب املهامت وأعـاد إبريق
املـاء البالسـتييك إىل الغرفـة األوىل التـي كانـت مجهزة باملاء لالسـتنجاء
والوضـوء ونـزل بهـدوء إىل الوصلـة ،فاسـتقبله علاء بزغـرودة على
الصامـت :مبروك شـفيتم إن شـاء اللـه.
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 فـرد وهـو يف هسـترييا من الضحـك ُعفيتم ،أال يريـد أحدكم أن يقيضحاجته؟!
 نريـد ولكـن مل تدعنـا الحاجـة بعـد ،مل نكـن نعلـم أنك سـتكون بهذهالسعادة؟
 يـا رجـال الن ُخبة ،لقد انكشـفت عوريت لعرشات العيـون املتلصصة أيُخيبـة «لقـد انفضحـت يا رجالة كام يقـول املرصيون».
 كان علاء وأحمـد وإبراهيـم يضحكـون وهـم مسـتغربون للوهلـةاألوىل ،ورسعـان مـا أدركـوا األمـر َح ُمكـة يسـتطرد :مل تنكشـف عـوريت
ألحـد غير أمـي والقاَبلـة التـي تلقفتنـي بيديهـا.
 ثـم أكمـل إبراهيـم :وكل أوالد الحارة عندما كنـت صغريا ً وتلعب عىلباب البيت بـدون مالبس.
حـي األمـل ،املهـم،
 ال مل أفعلهـا ،فأنـا الجـئ درجـة ثانيـة أسـك ُن يف ّسـجلوا هـذا التاريخ أن عوريت انكشـفت عىل الطيـور «واليل كان كان»
 فقـال سمارة :يـا سـيدي كلنـا واردهـا ،لكـن األهـم ،هـل نجحـتبإخفـاء اآلثـار؟
 نعـم نعـم ،حفـرت بالتراب والرمـل ،كما تفعـل القطـط ودفنـتالجرميـة.
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 فتدخل عالء :الحامم شاه ٌد عىل ذلك. كان املـزاح والفكاهـة ،حارضيـن باسـتمرار للرتويـح عـن النفـس يكتخـرج مـن عسـكريتها ،فعىل الرغـم من قناعـة املجاهديـن األربعة أن
رصون
طابـع مهمتهـم استشـهادي يف حـال تقـدم العدو بَّـرا ً ،إال أنهـم ي ّ
كمقاتلين محرتفين يف املقاومـة تدربـوا للتعامـل مـع كل الظـروف
القاسـية والسـهلة وبعضهـم حـارب مـرات عـدة ،أال تفارقهـم الضحكة
واالبتسـامة إىل جانـب تعبدهـم بالذكـر ،والتسـبيح ،واالسـتغفار ،فهـم
رهبـان الليـلِ ورهبانيتهم هذه كانت أحد األسـباب الرئيسـة الختيارهم
كمقاتلين يف سـبيل اللـه وكجنـود يف مشروع التحريـر املتصاعـد ،ألنهم
ثبتـوا يف امتحانـات األخالق والسيرة الحسـنة وااللتزام الربـاين ،والتميز
يف العسـكرية وكان اختيارهـم لوحـدة الن ُخبـة ،وخمسـتهم كانـوا نخبة
الن ُخبـة التـي وقـع عليهـا االختيـار لتكـون هنا.
 مـ َّر عماد رسيعـاً على غرفـة البئر ومدد سـلكًا بسـيطًا حتـى يتمكناملجاهـدون باألسـفل مـن سماع األخبـار ثـم غـادر وبيـده فـأس حتـى
يكـون حضـوره مبررا ً ،ويف املسـاء ،فاجأهـم إبراهيـم :اسـمحوا يل أيهـا
اإلخـوة أن أكشـف لكـم عـن أمـ ٍر سـيرسكم كثريا ً.
 فقال سامرة برسعة :هل سننفذ عملية خلف خطوط العدو؟ ال ،ال ،فعلاء هـو امل ّخـول إلبالغنـا بذلـك يف اللحظـة املناسـبة ،وعلىكل حـال وجودنـا هنـا ال يقـل أهمية عـن اإلنزال خلف خطـوط العدو
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وسترى ذلـك بـإذن اللـه ولكـن سـأجعلكم تسـمعون األخبـار السـارة
أوالًبـأول وبصـورة مبـارشة عبر هذا.
 أخـرج الراديـو الصغير وبدأ يربطه بالسـلك الذي وضعـه عامد ،وكانباألمـس قـد طلـب منـه فعل ذلـك ،تجمع أربعتهم أسـفل البئر وقربوا
رؤوسـهم إىل الراديو الذي كان منخفض الصوت جدا ً ،وبدا مذيع صوت
األقصى التـي تعرضـت للقصـف مـرات عـدة هـي وفضائيـات املقاومة
والتلفزيـون األريض _ املرئيـة ،بإذاعـة األخبـار العاجلة :استشـهاد سـتة
وعرشيـن مواطنـاً يف هـذا اليـوم األعنف منـذ بدء العدوان عىل شـعبنا،
مـن بينهـم تسـعة كانـوا مـن بين العشرات الذيـن يشـاهدون إحـدى
مباريـات كأس العـامل يف مقهـى عىل الشـاطئ بخـان يونس.
 انفعـل املجاهـدون األربعـة وهـم يسـتمعون لذلـك ،وكان التأثيرواضحـاً على َح ُمكـة ،الالعب يف كـرة الطائـرة والطالـب الجامعي الذي
يـدرس الرتبيـة الرياضيـة والـذي صـك على أسـنانه :اللـه أكبر.
 ثـم اسـتمع للمذيـع الـذي واصل نرشتـه :يف املقابـل أعلنـت املقاومةالفلسـطينية ويف مقدمتهـا كتائـب القسـام عـن قصـف املـدن املحتلـة
ومواقـع العـدو مبئتـي صـاروخ وقذيفـة هـاون ،حيـث اعترف العـدو
بأنهـا الهجمات األعنـف منـذ بدء العـدوان ،وقـد طالـت الصواريخ تل
أبيـب واسـدود وبرئ السـبع والنقـب ومدينة القـدس املحتلـة وتحديدا ً
منطقـة بيت شـيمش.
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يكبر :الله أكبر ،إخواننا
 لحظتهـا ،شـد علاء على كتف إبراهيـم وهو ّرضبـوا بيت شـيمش ،أتعلمـون ماذا يعنـي هذا؟!
 قـال سمارة :يعنـي أن صواريخنـا ،محليـة الصنـع ،تصـل إىل كل شب ٍرمـن أرضنـا املحتلـة وهـذا مـا عجـزت عنـه كل جيـوش العـامل العـريب،
وأننـا نغي ُر استراتيجياً قواعـد االشـتباك مـع العـدو.
 نعـم نعـم كل هـذا وغيره صحيـح ،ولكـن بيـت شـيمش املطلـة عىلالقـدس هـي املدينـة الصغيرة التـي خرج منهـا قبل أقل من شـهر قتلة
الطفـل الشـهيد محمد أبـو خضري.
 فكب َّر الثالثـ ُة معـاً ،بينما علّـق إبراهيـم :مـا تقولـه صحيـح ،يجب أنيدكوهـا بالصواريـخ صبـاح ومسـاء حتـى يبكي الصهاينـة دمـاً بعدمـا
حرقـوا الطفل.
 ثـم تدخـل سمارة مـرة أخـرى :يـا إلهـي ،كيـف القتلـة املجرمـون،أحرقـوه حيـاً.
حـي ثم أشـعلوا النريان
 قـال َح ُمكـة متأثرا ً:بـل أسـقوه البنزيـن وهـو ّفيـه أي بشر هؤالء؟!
 هـؤالء ليسـوا بشرا ً أجـاب إبراهيـم ،ثـم عادوا لالسـتامع إىل مـا تبقىمـن أخبـار :يف سـياقِ التهديـدات التـي يطلقهـا العـدو ضـد املقاومـة
باالجتيـاح البري حـال عـدم توقـف الهجمات الصاروخيـة وعمليـات
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اإلنـزال مـن خلـف خطوطـه التـي ينفذهـا رجـال الن ُخبـة مـن أبنـاء
رصح أبـو عبيـدة الناطـق الرسـمي باسـم املقاومـة مبـا
القسـام ،فقـد ّ
يلي :نحـن مسـتعدون للعـدوان البري حـال حدوثـه ،ونقـول للعـدو
إن كل الـذي حـدث إىل هـذه اللحظـة مـن املقاومـة جـزء بسـيط مـن
القـوة والوسـائل التـي بأيدينـا ،ويف اللحظـة التي تقررون فيهـا الدخول
البري ،سـنكون بانتظاركـم ،وسـنرضبكم ونـأرس جنودكم لتحريـر أرسانا
األبطال.
 ومـا أن انتهـى املذيـع من أخباره وبـدأت األغاين الجهاديـة ،حتى قالالشـباب :إن شـاء اللـه ،ورفع عالء يديـه للدعاء بعد أن أغلقـوا الراديو:
اللهـم إنـا عبـادك أبناء عبـادك ناصيتنـا بيدك مـاض فينا حك ُمـكٌ ،
عدل
فينـا قُضـاؤك ،نسـألك بـكل اسـم هـو لك سـم ّي َت بـه نفسـك أو أنزلته
يف كتابـك أو علمتـه أحـدا ً مـن خلقـك ،أو اسـتأثرت بـه يف علـم الغيب
عنـدك أن تجعـل القـرآن ربيـع قلوبنـا ونـور صدورنـا ،وجلاء أحزاننـا
وذهـاب همومنـا ،اللهـم ثـأرا ً ألهلنـا وعرضنا وأرضنـا ،مكنا مـن أكتاف
عدونـا وانرصنـا عليهـم وارزقنا الشـهادة وأنـت راض عنا.
ُ
يرتقـرق يف عينيـه
 كان علاء يدعـو اللـه بصوتـه املنخفـض ودمعـهوإخوانـه يـرددون آمين ،آمين.
 ويف بيـت عماد كانـت عبـادة مـن نـوع آخـر ،عندمـا جـاء إىل أمـهوقـد تهلـل وجههـا لـدى تجهيزها طعـام اإلفطار بعـد صيام هـذا اليوم
القصف وشـدته وعدد
الـذي كان حـارا ً مـن جميع االتجاهات ،سـخونة ْ
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الشـهداء الضخـم وحـرارة الجـو الالهبـة ،حيـث أعـدت أكثر الطبخات
الفلسـطينية شـهرة [مقلوبـة] مع جميـع لوازمها ،فحـرب ال متنع الحياة
مبـا فيهـا مـن االسـتمرار ،نظرت إليـه وهو يحـدق حزي ًنـا يف الطعام :ما
بـك يـا ولـدي ،ملـاذا ال تجلـس ،مل يتبـق يشء ألذان املغرب؟.
 اسـمعي يـا حجـة ،لـو قلـت لـك إن أربعـة مـن خيرة أبناء املسـلمنيواإلسلام تركـوا أهلهـم وأوالدهـم ،يرابطـون اآلن تحـت األرض ليـس
عندهـم لفـك صيامهـم بعـد اللـه سـوى بضـع متـرات ،مـاذا كنـت
سـتفعلني؟!
 حدقـت فيـه كثيرا ً والدمـوع تخـط طريقها نـزوالً عىل وجنتْيهـا ،قبلأن تنطـق باكيـ ًة :أرسع يـا ولـدي ،احمل جميـع األكل!___ ،
 وأخي وأنت ___!كنت تريد أن نأكل وإخوانك جائعون؟!
 اسـكت وال تجعل أحدا ً يراك َاركـض يـا ولدي واجعلهـم يدعون لنا فدعـوة املجاهدين ُمسـتجابة وال
تقلـق علينا سـنذهب إىل بيت أخيك
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«تموز والشيطان»

الجمعة الحادي عرش من متوز ،ثالث يوم يف الكمني..
تصبـح شـاعر ًة عندمـا
 عـرق الفالحين تكتبـه األرض شـعرا ً ،فـاألرضُ
يختلـ ُط بهـا ُ
عـرق السـاري مـع النـدى ح ُبـاً يبـذر فيهـا كل يشء مـن
فـؤاده ،أمـا ُ
عرق املقـاوم فحكاية تكتبها السما ُء يف صحائفهـا ،نجومها،
األرض وجههـا اسـتحيا ًء من فـدايئ يزرعها دماً
كواكبهـا ،بعـد أن خبـأت ُ
دون مقابـل ،ويُقبلهـا سـجودا ً ويسـكن ُها عندمـا تغاد ُرهـا الخالئـق.
 كان املجاهـدون األربعـة ،املوزعـون على طـول النفـق ،يغرقـونبعرقهـم ،تسـيل خيـوط العـرق على وجوههـم وأجسـادهم ،والرطوبة
عـدو يقاتلهـم يف األسـفل ،فتمـوز قد أعلـن تحالفه مع الشـيطان ،وبدأ
املشـهد أكثر تعقيـدا ً مـع قلـة األكسـجني.
 يتقـدم إبراهيـم مـن أقصى النفـق متج ًهـا أسـفل البئر بعـد أربـعسـاعات مـن القتـال مـن العـرق والرطوبـة وانحسـار التنفـس حتـى
ي ُجـ َدد نشـاطه ،فيخاطبـه عالء الـذي أضاء مصباحه فبدأ سمارة ممددا ً
68

عمار الزبن

على ظهـره يف الناحيـة املعاكسـةَ ،ح ُمكـة يجلس مرتبعاً بعـد أن أرهقه
التمـدد على جنبـه :مـاذا تقـول يـا أبا محمـد ،هـل سـيدخلون اليوم؟!
 الله أعلم ال أسـتطيع الجزم أنهم سـيدخلون أصالً لعلهم يسـتخدمونذلـك إلرهابنـا كما فعلـوا يف الحرب السـابقة قبـل عامين ويف النهاية مل
يدخلوا.
 أعتقـد بـأن هـذه الحـرب سـتكون مختلفـة عـن سـابقاتها ،فأنا أشـمرائحتهم.
 يتدخـل سمارة بالقـول :املسـألة حسـابية واحـد زائـد واحـد يسـاوياثنني.
 فيعلق عالء :وماذا تقول الرياضيات يا أستاذنا الفاضل؟! كان الجميـع يعلـم أن سمارة حاصـل على شـهادة البكالوريـوس يفالرياضيـات وغالبـاً مـا يسـتخدم األرقـام يف تشـبيهاته ممزوجـة بـروح
الدعابـة التـي يتصـف بهـا :املعادلـة واضحـة ،فاملعركـة مـع العـدو
طرديـة ،عنفـه املتصاعـد نواجهـه مبقاومـة فاعلـة تتناسـب مـع ذلـك.
 و ما الجديد فيام تقول؟! شارك َح ُمكة يف النقاش. صحيـح أن إدخـال خمسـة ماليين مـن سـكان دولة االحتلال املالجئبفعـل الصواريـخ التـي زادت فعاليتهـا ومداهـا ،قد أحـدث نقلة نوعية
يف تـوازن الرعـب وشـيئاً مـا مـن تـوازن الـردع ،إال أن األمـر األهـم
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واألخطـر ومـا مل يتوقعـه صانـع القـرار الصهيـوين عندما دخـل مقاتلون
مـن خلـف خطوطـه بحـرا ً ومـن تحـت أرستـه عبر األنفاق.
 يؤكـد علاء بالقـول :مـا تقولـه صحيـح ،يدعوهـم إىل رفـع الوتيرةوالتفكير بحـل مشـكلة األنفـاق الهجوميـة التـي يتوقعـون أن يتـم
تفعيلهـا بصـورة أكبر.
 لكـن – يقـول إبراهيـم –العـدو لـه حسـابات الربـح والخسـارة ،فهـويـدرك أن العـودة لغـزة لهـا مثنها الباهظ ،فغزة ليسـت تلـك التي تركها
صاغـرا ً عام ألفني وخمسـة.
 ثـم يعـود سمارة لإلمسـاك بالنقـاش الـذي كان ينتظـره الجميـعلكسر الصمـت ،ونسـيان الحـر :عدونـا ال تحكمـه بالضرورة توصيـات
أجهـزة أمنـه وتقديرات جيشـه لحجـم الخسـائر املتوقعة ،بـل الفاتورة
االنتخابيـة التـي ميكـن أن يدفعهـا رئيـس وزرائـه ورشكائـه يف اإلتلاف
الحكومـي يف أقـرب انتخابـات ،حـال إخفاقه يف اإلجابة عن أهم سـؤال:
ملـاذا مل تعالـج الصواريـخ واألنفـاق وتقضي على اإلرهـاب كما وعدت
يف دعايتـك االنتخابيـة عندمـا كنـت يف املعارضـة؟!
 يشـارك حمكـة يف النقـاش :صحيـح أننـي ال أت ُابـع األخبـار السياسـيةكثيرا ً ،ولكننـي سـمعت أن وزراء يف حكومـة العدو يطالبـون باالجتياح
الربي.
 يـا سـيدي أهلاً وسـهالً ،دعونـا نراهـم على األرض – قال علاء ،وكأنه70
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يرفـع مـن همـم رجالـه ،بينما كان إبراهيـم الـذي وضـع الراديـو على
أذنـه يضحـك ،فعاجلـه سمارة :أضحـك اللـه ِسـ َن َك وهـل أرس الشـباب
جند يًا؟!
 ال ال ولكـن إن شـاء اللـه قريبـاً ،إمنـا سـمعت ترجمـة لسـؤال وجهـ ُهصحفـي صهيوين لقائد جهاز الشـباك األسـبق واسـمه (دخمر اسـعمر)،
ال أدري ،لعنـه اللـه.
 فصححه عالء :املجرم (آيف دخرت) ،ماذا قال هذا املأفون؟! سـأله الصحفـي :متـى ستركع حامس؟! فأجـاب حماس ال تركع إال يفالصالة.
 كان نهـار النفـق رتيبـاً ،سـاكناً ،يكـرر نفسـه كل يـوم متامـاً كالليـل،وينبغـي أن يكـون هكـذا ،يك تسـكت عين العـدو عـن املـكان ،حتـى
عماد الـذي سـارع يف اليـوم الثـاين للكمين بإحضـار املقلوبـة إلخوانـه،
وهـو يـدرك أنـه يخالـف التعليمات ،توقف عـن الحضـور اليومي بعد
أن تحـدث معـه علاء_ :جـزاك اللـه خيرا ً_ يا عماد ال حاجة لـكل هذا
ويكفـي إىل هنـا.
 لكننـي ال أسـتطيع ،فـكل االحتياطات األمنية مل تقنعنـي بأكل الطعاموأنتـم تأكلـون التمر هنا.
 لـن نختبر إخالصـك ولكـن محظـور علينا املخاطـرة بتعريـض الكمني71
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للخطـر ،ولـك أجـر النيـة إن شـاء الله ،حافـظ عىل نفسـك وال تغري من
عاداتـك اليوميـة إال مـا تفرضـه ظـروف الحرب كبقيـة الناس.
والغصـ ُة متألُ صدره ،وال يـدري كيف سـيقنع والدته التي
 غـادر عمادٌّ
باتـت رشيكـة يف الرس دونـاً عن أشـقائه ،بإيقاف الخطـة الغذائية التي
أعدهـا إلطعـام املجاهديـن ،مسـتخدمني اإلمكانيـات املتوفـرة لديهما
كمزارعين يعتمـدون على اقتصـاد املقاومـة فيزرعـون الخضراوات
الرضوريـة ويربـون املاشـية مسـتفيدين مـن حليبهـا كاأللبـان واألجبان
وكل املشـتقات ،إضافـة إىل تربيـة الدجـاج واألرانـب وبعـض األنـواع
األخـرى مـن الطيـور وتغضب أمـه :يا ولدي عيب وحرام لـو كان والدك
رحمـه اللـه حيّـاً ،ملـا قبِـل بذلـك يف حـق الضيـوف العاديين فكيف إذا
كانـوا مجاهديـن؟! يبـدو أنـك نسـيت أننا بـدو ،أهـل الكرم؟!
 معـاذ اللـه يـا أمي ،لكن الشـباب يخشـون أن يكشـفني أوالد الحرام،ونحـن ال نـدري مـن أيـن يأيت الخطـر ،فتوكيل على الله ولنا أجـر النية.
 مل تقتنـع الحاجـة بالـكالم ولكنهـا تثـق بعماد الـذي يوصـل الليـلبالنهـار لخدمـة املقاومـة وعلى بعـد عرشيـن مترا ً منهـا تحـت األرض،
سـقف ألي أمـ ٍر لديهـا
كانـت النخبـ ُة تتك ّيـف تدريجيـاً مـع كل يشء ال َ
«الـكل مرتبـط بتقـدم العدو ب ّرا ً ،فلا حدود زمني ٍة تؤرقهـم ،وال جغرافيا
املـكان تشـكل ضاغطـاً على ثباتهـم ،قلوبهـم تعمـل كاملعتـاد ،تنبـض
بأحبتهـم ،بشـوق إىل دفء وجوههـم وملسـات حنانهم ،لكن شـوقاً من
نـوع آخـر َيت ِث ُـل أمامهـم يطغى على ما سـواه ،تحركه الـروح ،ويدفعه
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اإلميـان :متـى سـندوس بأحذيتنـا على رؤوس نخبتهم؟!
 يقـول سمارة وهـو يتحسـس بندقيته الكالشـنكوف الخاصـة به ،فريدعلاء الـذي كان يقـرأ القـرآن أسـفل البئر مـن مصحفـه الصغير :حتـى
يـأذن اللـه وتدفعهـم حامقتُهـم إىل فعـل مـا خططنـا له منذ سـنوات.
 أتعلمـون أيهـا األحبـة أنـا أحلـم بتلـك اللحظـة منـذ بعيـد ،ولـوالخشـيتي على النـاس مـن عواقـب االجتيـاح البري ،لدعـوتُ اللـه عـز
وجـل أن يدخلـوا.
 لحظتهـا ،انفعـل َح ُمكة :أقسـم أنني كذلك أريـد أن أرى هذه القواتالتـي تقتحـم بيوت أهلنـا يف الضفة الغربية ،وتطارد الفتية يف الشـوارع
وت ّدعـي أنهـا أرفـع الوحـدات الخاصـة يف جيـش العـدو ،جنـدي الن ُخبة
يطـارد الرايـات الخضراء يف الجامعات ويسـتقوي عىل رمـاة الحجارة يف
القـدس!! لقـد أسـاؤوا لقوات الن ُخبـة يف العامل .قالها َح ُمكة مسـتهزئاً.
 فيعلق إبراهيم :أول الخسارة االستهانة بالعدو ،يا جندي الن ُخبة! أنـا ال أسـتهني ،إمنـا تلك حقيقـة ،إن جيش العـدو ووحداته الخاصة مليخـض معركـة حقيقيَـة وجهـاً لوجـه منذ فترة طويلة ،ويكتفـي بعرض
عضالتـه على شاشـات التلفزة يف مواضع ال تسـتقيم مـع خصائصه.
 صحيـح ،ولكـن هذا ال ينفي عنه الحرافية القتالية واالسـتعداد لخوضاملعـارك ،رمبـا يتفوق علينا يف ذلك مـن النواحي املادية الرصفة.
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 أكيـد – يشـارك علاء يف إبـداء رأيـه :إنهـم يفتقـرون إىل أهـم عنصرمنتلكـه نحـن ،رغـم التفـاوت الكبير بين إمكاناتنـا وإمكاناتـه وهـي
الـروح واإلرادة.
 سـبحان اللـه ،يدفعـه الخـوف على مسـتقبل احتلال أرضنـا ،لقتالنـاوسـفك دم شـعبنا ويف هـذا ضعـف ال يُقارن مـع اسـتامتتنا لنزاله حتى
لـو كلّـف ذلـك نيـل الشـهادة ،فنحـ ُن نجاهـد للتحريـر وهـو يقاتـل
لوقـف ذلـك ،قالها سمارة الـذي أردف بالقول لـدى تذكره أمـرا ً :أرسع
يـا علاء ،افتـح لنـا عىل نشرة األخبـار املسـائية.
 ثـم اقترب األربعـة إىل بعضهـم ،وبـدأت أخبـار املقاومـة :تواصـلالعـدوان الصهيـوين على القطـاع وسـط تزايـد التهديـدات بالدخـول
البري ،حيـث بـدأت الخالفات تدب يف أوسـاط حكومة العـدو املصغرة
التـي تنقسـ ُم على نفسـها بشـأن توسـيع الحـرب على غـزة ،يف الوقت
الـذي تسـتمر فيـه املقاومة بدك مـدن العدو ومواقعـه بالصواريخ عىل
مسـمع ومـرأى ال ُقبّـ ِة الحديديـة التي تثبت فشـلها يوماً بعـد يوم ،فيام
أكـدت مصـادر العـدو أنـه أسـقط على القطاع منـذ بدء العـدوان نحو
أربعامئـة طـن مـن املتفجرات.
 اللـه أكبر ،الجبنـاء أطلقهـا سمارة ُمغتاظـاً ،فطالبـوه باالسـتامع :وقدصاروخـي كاتيوشـا على كريات اشـمونا
شـهد شمال فلسـطني سـقوط
ّ
رجل كبري السـن
أطلقـا مـن جنـوب لبنـان ،حيث اعتقـل األمـن اللبناين ً
أصيـب بحـروق أثنـاء إطالقـه لصاروخين وتبين أنـه الشـيخ حسين
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عطـوى مـن منطقة العرقـوب يحمل شـهادة الدكتـوراه العلمية وعضو
يف الجامعـة اإلسلامية.
 أقسـم باللـه العظيـم بأننـا سـننترص – قالهـا علاء– مـا دام يف أمتنـامثـل هـؤالء الرجـال ،فواللـه إنـه ُح َّجـة على كل القاعديـن ،رجـل كبري
يف السـن ،مل تُقعـده الشـهادات العليـا عـن دم إخوانـه يف العقيـدة
واإلنسـانية.
 ت ُـرى كـم مثلـه يف األمة؟ يسـأل إبراهيـم وأربعتهم انفعل لدى سماعالخرب.
 فيجيبـه سمارة :هـم كثيرون ولكـن السـؤال األهـم ،كـم منهـم يقوممبـا قـام بـه ويعـذُر إىل الله؟!
 فيسـاهم َح ُمكـة يف الـرأي :أنـا ال أفهـم كيف يسـتطيع حـ ُّر يعيش يفاألردن ومصر وسـوريا ويـرى املذابـح عندنـا وال ميسـك حتـى مسـدس
وينـزل عىل الحـدود؟!
سـمعت مـن إخواننـا أنهـم فعلوهـا مـن
 فيرد عليـه إبراهيـم :لقـدُ
األردن يف االنتفاضـة األوىل.
 أنـا ال أدري هـل بيـت املقـدس للفلسـطينيني وحدهـم؟ أحيانًـا أفقـ ُداألمـل بالناس.
َ
 هنـا يطلـب علاء منهـم اإلنصـات لسماع إذاعـة أخـرى يتحـدث75
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فيهـا شـخص عنهـم :عنـارص القسـام يختبئـون يف املـدارس واملسـاجد
واملستشـفيات وبين املدنيني والطائـرات اإلرسائيلية تقتل أبناء شـعبنا!!
 هذا الرجل من شعبنا!! يسال َح ُمكة؟! هو ناطق رسمي لجهة كبرية لشعبنا – أجاب عالء. بينما يحوقـل سمارة :ال حـول وال قـوة إال باللـه ،عدونـا ينىس جميعخالفاتـه لحظـة الحـرب ومواجهـة أي عـدو خارجـي ،فتتحـد املعارضـة
مـع الحكومـة ،أمـا هؤالء.
 يقاطعـه إبراهيـم :هـم الرويبضـة ،دعهـم فـإن اللـه ال يصلـح عمـلاملفسـدين ،وشـعبنا يـرى ويسـمع ،ويكفـي أن اللـه _عـز وجـل_ يرانا.
السبت الثاين عرش من متوز ___ رابع يوم يف الكمني
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«مقاومة غزة ___ تصنع خيال األطفال»

رمضـان عاصـفٍ ،
وباك ،سـكنت فيـه ابتسـام ُة األطفال وهـم يرتاكضون
نحـو املائـدة ،وصـوتُ املدفـع يقـر ُع أبـواب بطونهـم ،وأقـدا ُم النسـو ِة
قعـدت عـن مسير الليـل يف األسـواق ،حيـث تطيـب هنـاك الحكايـات
الجميلـة ،وبكـت املسـاجد ر ّوادها ،رهبانها ،والشـيخ أعجزتـه القذائف
عـن املحـراب ،لكـن رجـال رمضـان!!مل تتوقـف فيهـم عبـاد ُة القتـال،
ينطلق متوضئاً ويح ُط سـاجدا ً هناك،
ومحرابهـم غـدا مربَ َض الصـاروخ،
ُ
يسـحق الفاجريـن ويقـرأُ على بيـت املقدس السلام.
ُ
 لكـن الحيـاةَ ،أبـدا ً ،ال ميكـن إيقافهـا يف غـزة ،كسر ُة ُخبـزٍ ،تصنـ ُعالفلسـطيني ُة منهـا مائـد َة اإلفطـار ،تتحايـل على كل يشء ،تبـدع فـ َن
الحيـاة.
زوج إبراهيـم عىل مائد َة اإلفطار وعىل ميينها محمد ويسـارها
 تجلـس ُأسماء ،ال تطلـب عيونهـم الربيئـ ُة الطعـا َم بقـدر مـا تطلب األمـان ،ومل
تسـكت الصواريـ ُخ عـن خـان يونـس منـذ بـدء العـدوان فقـد تبدلـت
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ِفطـ َر ُة األطفـال ،ومل تعـد أيديهـم تتحـرك ال إراديـاً نحو الطعـام ،فهناك
يفترس األطفـال يـأيت مـن كبـد السماء ،يطلقون
وحـش
ٌ
خـارج الغرفـة
ُ
عليـه «صـاروخ» ،يحثهـم جدهـم «أبـو إبراهيـم» :كلـوا يـا جـدو هيـا،
حتـى تصبحـوا أقوياء.
 تنظـر إليهـم الجدة ،تـرى يف وجوههـم إبراهيم ،يعزيها املشـهد قليالًيخفـق قلبها ،فريتـد وقع الخفقـان يف صدر املرأة الجالسـة
ورسعـان مـا
ُ
هنـاك وقـد فضحتهـا دمـوع فـراق الحبيـب ،والجميـع يسـعى جاهـدا ً
إىل التخفيـف عـن بعضهـم البعـض :كيل يا حبيبتـي وال تجعيل األطفال
ِ
يرونـك ضعيفة.
 ومـن لـه شـهية للطعـام ونحن ال ندري شـيئاً عن إبراهيـم منذ أربعةأيام؟!
 فيتدخل أبو إبراهيم :لن يصيبه إال ما كتبه الله عليه. والنعم بالله يا عمي ،لكن عىل األقل نطمنئ عىل أخباره. ماما ،ماما ،بابا مع املجاهدين ،هو أخربين بذلك. فقال الجد وهو يبتسم :متى أخربك بذلك؟ البارحة يف الليل عندما ك ِن ٌت مع الشباب نطلق الصواريخ. ضحك الجميع :والله العظيم ،حتى أنه أحرض يل َحبة بوظة.78
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 ومـاذا قـال لـك أيضـاً :طلـب منـي أن أرضب صاروخين وأرجـع إىلالبيـت قبـل أن يدخـل الليـل.
 لكن يا جدو ،املجاهدون ال يخافون من الليل! أنـا ال أخـاف مـن الليـل ،ولكـن يجـب أن أكـو َن مـع مامـا وأختـيأسماء ،هكـذا طلـب منـي بابـا.
 تتدخـل أمـه :وملـاذا تيقظنـي بالليـل عندمـا تريـد الذهـاب لقضـاءحاجتـك يف الحمام؟!
 تصاعـدت ضحكاتهـم ومقاومـة غـزة تصنـع مـن البطولـة خيـالاألطفـال.
 و فجـأة يصرخ أحـد الجيران مـن نافـذة بيتـه املقابلـة لبيـت «أبـوإبراهيـم» :يـا أبـو إبراهيـم ،افتـح التلفزيـون.
 وألجـزاء مـن الثانيـة ،ظن أهـل البيت أن الرجل يتحـدث يف عامل آخر،فقـد نسي كثري مـن الناس بفعـل انقطاع الكهربـاء املتواصـل أن هناك،
اخرتاعـاً ،اسـمه التلفـاز ،فأحيانًـا تـأيت الكهربـاء بسـاعاتها املحـدودة،
غير أن الصواريـخ التـي تضرب الشـوارع واملنـازل ،أيضً ـا تعطل شـبكة
الكهربـاء ،ورغـم بسـالة عمال الكهربـاء يف البلديـة ،ومخاطرتهم وقت
الحـرب ،إال أن الضرر الذي تحدثه الصواريخ ال ميكن إصالحه بسـهولة.
 كان املشـهد مؤملـاً ،فظيعـاً ،مل يخضـع للتشـفري ،تختلـط فيـه كسراتُ79
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الخبـز مـع الدمـاء ،أُ ّم مل يبـق منهـا يشء غير صـدر ملتصـق فيـه مـا
تبقـى مـن دمـاغ طفلهـاٍ ،
أيـد وأرجـل تناثـرت بين األنقـاض :أغلقـي
عيـون األطفـال رصخـت الجـدة أم إبراهيـم :وهـي تضـع كلتـي يديهـا
على وجههـا ،بينما يجهـش الجميع بالبـكاء ،صاروخ يسـتهدف السـلم
العاملـي ،يقتل اإلنسـانية ينسـف العدالة ،يحرق مواثيـق األمم ،ويعلن:
أنـا ربكـم األعىل.
 مل يتاملـك املذيـ ُع نفسـه :مل يكونوا مقاتلنيُ ،جرمهـم الوحيد أنهم لبوادعـوة أخيهـم األكبر لتناول طعام اإلفطـار ،مثانية عرش ُحلماً من عائلة
البطـش ،حرقهـم الظلـم العاملـي ،مل يكن الصـاروخ ذكياً يـا أمريكا!! ثم
توقفـت الكلمات ما بني بكائـه والدموع.
 كانـت العائلـة تظـن بـأن ّحي التفاح يف غزة آمن نسـبياً ،لـذا تجمعوالفـك صيامهـم يف بيـت شـقيقهم األكرب ،غير أن صاروخ الــ F16املوجه
بأحـدث التقنيـات العامليـة! ،أراد لهـذه الوليمـة أن تكـون مليئـة
بالدمـاء ،فـكل البشر يف قارة غزة ،إرهابيون ،النسـاء واألطفـال تحديدا ً،
ومل يعـد باإلمـكان إسـكات املقاومـة تقليديـاً ،يجـب أن تسـيل الدمـاء
مـن الخـارصة الرخـوة ،ونقطـة الضعـف لـدى السياسـيني مـا تسـميهم
اإلنسـانية باملدنيين ،وتراهـم طائرات املـوت إرهابيني إنها إذا ً ،سيرت ُهم
األوىل يف ديـر ياسين« ،اذبـح األطفـال والنسـاء أوالً وانشر الخب َر بين
النـاس ثـم انتظـر النتيجة»
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«مساء الخير تل –الربيع»
ُ

 كانـت النخبـة يف الكمين ،لتوهـا قـد انتهـت من تنـاول حبـات التمرالسـبع ومقـدار املـاء املخصـص لكل مقاتل ،حيث شـاركهم عماد الذي
اختلـق األعـذار لعـدم اإلفطـار يف البيـت وجـاء إليهـم بكثري مـن أخبار
املواجهـة التـي فاتتهـم ،غري أن مجـزرة عائلة البطـش ،أوجعتهم ،أبكت
قلوبهـم :املجرمـون يسـتهدفون املدنيني عمـدا ً ،قال عماد متأثرا ً.
 فـرد عليـه سمارة :لعبتهـم مكشـوفة ،يحاولـون الضغـط علينـا حتـىنسـتجدي وقـف إطلاق النـارُ « ،حلـم إبليـس يف الجنـة».
 لكـن إخواننـا يف غرفـة العمليـات أخربونـا أن العـدو توجـه ألطـرافعديـدة لتدخـل مـن أجـل إقناعنـا بقبـول الهدنـة؟! علـق إبراهيـم،
فتحـدث علاء وكان الوحيـد مـن بينهـم الـذي درس الحـرب أكادميياً يف
الكليـة العسـكرية يف غـزة:
العـدو خائـف مما تهدد بـه املقاومـة ،حرب االسـتنزاف ،وكلما طالت
أيـام الحـرب وحافظـت املقاومـة على اسـتمراريتها يف القصـف ،كلما
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فقـد العدو السـيطرة وسـجل عىل نفسـه النقـاط التي سـيدفعها صاغرا ً
يف الهدنـة القادمة.
 قال سامرة :لقد استخدم ذلك يف الحروب السابقة وفشل. لكنـه يف هـذه املـرة سـيطور استراتيجية الـردع لديـه بصـوره كبيرةومبـا يسـميه الردع الشـامل عرب قصـف أهداف عسـكرية ومدنية يف آن
واحـد ،والضغـط على املدنيني من أجـل الضغط عىل القيادة السياسـية
لوقـف املقاومـة أو مـا يـرى فيه بدايـة حرب االسـتنزاف.
 ونحـن ،هـل يكفـي مـا نفعل حتى اآلن ،سـأل َح ُمكة مغتاظـاً ،فأجابهعلاء :للوهلـة األوىل مـع حجـم الدمار الـذي تحدثه صواريـخ االحتالل
وعـدد الشـهداء الضخـم بين املدنيين يف أقـل مـن أسـبوع واحـد على
العـدوان ،تبـدو املعادلـ ُة خـارسة مـن طرفنـا ،لكـن استراتيجيا الوضـع
مختلـف ،فاملعركـة يخوضهـا املحتـل عىل أرضـه وليـس يف أرض الخصم
كما تعـود يف حروبـه السـابقة ،كما أنه تعـود على الحـروب الخاطفة
واملفاجئـة وقـد فقـد ذلـك أيضـاً ،فنحـن هـذه املـرة ،مـن بـدأ بعنصر
املفاجـأة التـي أربكـت جبهتـه الداخليـة ،على الرغم من أنـه هو الذي
بـدأ العـدوان ببعـض عمليـات القصـف ،وأصبحـت املدن املحتلـة التي
كان يعتربهـا ِحص َنـ ُه املنيـع هدفـاً لصواريخنـا ،وأهـم يشء يف ذلـك،
إدخـال خمسـة ماليين صهيـوين للمالجئ.
نصـت إىل مـا يقولـه علاء مـا بني الهمس وأكرث ،فسـأله
 كان الجميـع يُ ُ82
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عماد :هـل ترى بـأن العدو سـيخضع لتغيير قواعد االشـتباك هذه؟!
 لقـد فـات األوان على ذلـك منـذ حـرب حجـارة السـجيل عـام ألفينواثنـي عشر ،وخضـع صاغرا ً ملعادلـة أ َّن حركة تحـرر وطني تجلس عىل
صـدره وعليـه القبول بذلـك ولكن!!
 املعركـة مسـتمرة – أكمـل إبراهيـم ،فاسـتطرد علاء :بالضبـط ،حتـىلـو كان يريـد إنهاءهـا عنـد هـذا الحـد ،ال ينبغـي لنـا فعـل ذلـك حتى
نرفـع الحصـار عـن أهلنـا يف القطـاع ،ونعطـي درسـاً لألجيـال أنه ميكن
االنتصـار على العـدو ،وهـذا يعنـي توسـيع دائـرة املواجهة مـن جانب
العـدو وصـوالً لالجتيـاح البري الـذي امتنـع عنـه يف الحرب السـابقة.
 يـا رجـل ،دعهـم يدخلـون ،سـنحفر قبورهـم هنـا ،كانـت حامسـةسمارة تلهـب مشـاعر عماد الـذي كان يجلـس مبالصقتـه :سـنحفرها
معـاً إن شـاء اللـه.
 ويف تلـك اللحظـة ،أضـاء َح ُمكـة مصباحـه ،تزامنـاً مـع انزعـاج لفظيأخرجـه مـن فمـه :مـا هـذا ،أال ترتاحين يـا صديقتي؟!
فضحـك املقاتلـون على حـواره مـع الحشرات الزاحفـة التـي كانـت
تسـكن األرض وتجـاور الن ُخبـة ،فلـم تكـن باملؤذيـة بقـدر مـا كانـت
تلتصـق بالجسـد الرطـب ،الـذي كان يقطر َعرقـاً ،وقد
مزعجـة ،عندمـا
ُ
تعـود الرجـال عليهـا وقـرروا أن يتجاهلوهـا رغـم وجودهـا ،على وقـع
يسـتقبل مكاملـة روتينيـة مـن
ُ
الحـوار الـذي أجـراه َح ُمكـة ،كان علاء
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غرفـة العمليـات ،انتهـت برسعة عىل غير العادة ،حيـث أرسع عالء إىل
فتـح الراديـو وهـو يـردد :يـا رب يـا رب!!
بش ،ما الذي يحدث؟!
 فاستنتج األربعة أن القسام فعل شيئاًّ : إخواننـا سـيرضبون تـل أبيب _أقيمـت مطلع العرشينيـات من القرنالعرشيـن على أيـدي إحـدى الهجـرات الصهيونيـة ،على أرض عربيـة
اسـمها تـل الربيع _ السـاعة التاسـعة مسـا ًء!
 الله أكرب ،هل أعلنوا ذلك رصاحة؟ سأل سامرة. ليـس هـذا فحسـب ،وحـددوا نـوع الصواريـخ « جعبري ،« 80ودعواسـكان تـل أبيـب وضواحيهـا الجنوبيـة إىل دخـول املالجئ.
 ثـم رصخ َح ُمكـة وهـو يضيء سـاعته :أي بعـد عرش دقائـق من اآلن،اللـه أكرب وللـه الحمد.
 عندهـا صمـت الجميع ،سـكنت ألسـنتُهم ومل تصمـت قلوبهم ،أصبحالنفق الصغري صومعة تزدحم بالرهبان ،يُقسـمون عىل ربهم أن يُسـدد
رمـي إخوانهـم ،تبكي عينـا علاء فيغـرق وجهـه بالدمـوع ،تتحشرج يف
صـدره الكلمات ،يـرى كل يشء يف تلـك اللحظـة ،شـعبه الـذي رشدوه
قبـل أكثر مـن سـتني عامـاً ،نسـا ٌء حملـن الوسـائد بـدالً مـن أطفالهـن
وقذائـف اإلجـرام تحـرف التاريـخ والجغرافيـا ،ضيـاع ٌ ،بيـارات وأحلام
وشـواطئ ،كلهـا أصبحـت خيمـة الجـئ :يـا رب ،أنـت العـدل ،فاجعـل
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صواريخنـا مـن مقتضيـات عدلـك ،ثـأرا ً لطفلـة فقـدت حتـى اسـمها
بعـد أن انتحـل الغاصبـون صفـة األلوِهيـة فمزقت صواريخهم أجسـاد
عائلتهـا ،يـا رب اجعلهـا مقلاع داوود وعصا موىس ،نحـ ُن الفقراء تحت
أغلـق العاملُ عينيـه عىل ذبحنا ،سـالت دماؤنا ِمهراقة ،وساسـة
سمائكَ ،
الكـون يرقصـون طربـاً على وقع ُصاخنـا ،ماتت إنسـانيتهم عنـد بابنا،
فاثـأر لبسـطائك وال تخذلهـم يا رب.
 وهنـاك فـوق األرض ،كانـت فلسـطني تتضـح أكثر ،بعضهـا الغريـبيختبـئ يف املالجـئ ومل تعـد تلـك األرض
القـادم مـن اجتماع املعمـورة
ُ
التـي وعـدوه بهـا عندمـا كان وراء قطيعـه يف أثيوبيـا ويرتـاد الحانـة
يف موسـكو ،لقـد تبخـر السـمن والعسـل وأصبـح بضـع أمتـار ُمقرفـة
نيس القراصنة
تحـت األرض ،ك َ
ُتـب بالعربية على جدا ٍر قديم بجوارهـاَ ،
ترحـب بكم.
إزالتـه مـن هنـاك :عيـون قـارة
ِ
ُ
السـارق عندمـا تظهـر لـه ضحيتـ ُه
وذلـك أسـوأ أمـر ميكـن أن يتخيلـه
لحظـة اإلمسـاك به ،وتلـك عيون قارة التي اسـتبدلوا اسـمها ،فأصبحت
«ريشـون ليتسـيون» بعـد أن رشدوا أهلهـا األصليني ،أما بعض فلسـطني
اآلخـر ،فـكان يعتيل األسـطح ،يف حيفـا والقدس وجنين وأم الفحم ،غزة
ونابلـس ،انتفضـت املظـامل ،صعـدت إىل حيـث السماء ال يحجبهـا عـن
عين الفقـراء يشء ،ترفـع عجـوز مـن مخيم الدهيشـة يديهـا إىل خالقها
رصت على أوالدهـا أن يحملوهـا إىل حيـث تريد أن تـرى عودتها
بعـد أ ّ
مـع الصـاروخ ،وتطلـب مـن السماء :يا غـا َر َة الل ِه جـ ّدي السي َر ُمرسع ًة
يـا غـا َر َة الل ِه.
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وطفـل يف حيفـا يسـأل جـده الـذي طـردوه من صفـد واحتلـوا منزله
ٌ
فأصبـح الجئـاَ يف بلـده :هل سـنعود يا جدي إىل صفد بعد أن يستسـلم
َ
اليهـود؟ .ينظـر العجـوز إىل حفيـده ثـم يسـأله :ومـا الـذي سـيجعل
اليهود يستسـلمون؟!
 يـا جـدي اليهـود الذيـن يسـكنون بالقـرب منـا دخلوا املالجـئ ونحنغير خائفين على سـطح الـدار ،هم خائفـون ونحـن ننتظـر صواريخنا.
 يبكي العجـوزُ ،صفـارات اإلنذار تـدوي يف كل مكان ،وأصـوات التكبريتضـج بهـا سما ُء فلسـطني ،تصاحـب الصواريـخ العشرة التـي انطلقت
مبوعدهـاُ ،
تـدك أهدافهـا بدقـة والعـامل يضرب التحيـة للمقاومـة ،بعد
أن عجـزت غـاراتُ العدو املسـعورة عن إيقاف هـذه اللحظة التاريخية
ُ
االحتلال وحـده الـذي يأمـ ُر الفلسـطيني مبغـادرة
التـي مل يعـد فيهـا
منزلـه حتـى يقصفـه ،أو يفـرض عليـه حظـر التجـوال والحياة.
تحقـق بنجاح الرضبة
النفـق بعيـدا ً عن النرص املعنـوي الذي
 مل يكـنَ
ُ
الصاروخية.
 يقـول عماد :لـو كان علاء يسـمح لطلبـت مـن أُمـي أن تصنـ َع لنـاالحلويـات.
 يـا شـيخ عماد ،الحلـوان وصـل عندما نجـح إخواننـا بعد توفيـق اللهيف االلتـزام باملوعد.
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 يقـول سمارة :ومـاذا اآلن يـا عالء ،هل سيسـكت العدو وقد شـهدتفضيحته كل وسـائل اإلعالم العاملية وسـفارات الدول ورشكات الطريان؟!
 فليفعـل الـذي يريـد ،لقـد أحدثنـا اليـوم نصرا ً معنويـاً ليس لشـعبنافحسـب إمنـا لـكل شـعوب العـامل املقهـورة ،وإننـا مل نعـد نسـتقبل
الرضبـات ونـرد انفعاليـاً على ُجـرم االحتالل ،بـل أصبحنا منلـك املبادرة
الفاعلـة كيفما نشـاء ويف الزمـان الـذي نشـاء.
 ال إلـه إال اللـه ،أال تدعينـا نفـرح قليلاً يـا صديقتـي ،أال تعلمين أننـارضبنـا تـل أبيب؟!
 مل يتأقلـم َح ُمكـة بعـد مـع الزواحف الصغيرة ،وعليـه أن يفعل ذلك،ضيـف
فهـي بالعشرات إن مل تكـن باملئـات ،وقـد نسي اللحظـة أنـه ٌ
عليهـا وليـس العكس.

87

رواية الزمرة

«ذاكرة المظلوم!!»

األحد الثالث عرش من متوز ،اليوم الخامس للكمني.
 شـعور يصعـب وصفـه بسـهولة ،حتـى الـذي كان يرفـض املقاومـةاملسـلحة ،بـات يخجـل مـن الجهـر بذلـك ،رمبـا ليـس قناعـة بضرورة
املواجهـة بقـدر مـا يـريض الغضـب الـذي بداخله وهـو يـرى الطائرات
تطحـن أبنـاء شـعبه.
شـعو ٌر بالفخـر بالوطنيـة ،باالنتماء ،ليكـن مـا يكـون ،لقـد صنـع أداء
َ
الفـرق يف وعـي الفلسـطيني ،املنتمـي لخيـار السلاح وغيره،
املقاومـة
يصرخ املتأملـون يف شـوارع القـدس ورام اللـه ،تتحـدث دمـوع القهـر
على ألسـنتهم :نعـم لدينا مقاومـة ،يرضبنا العدو منذ عرشات السـنني،
سـنرضبه بعـد اليوم.
يحـق للضحيـة فعـل
 ال ميكنـك وصـف ذلـك بنزعـة انتقـام وإن كان ُذلـك وفـق رشعيـة األرض والسماء ،لكـن ذلـك تقزيـ ٌم ملـا حـدث ،إنها
دور ُة التاريـخ ،وغضبـة املظلـوم الـذي انتصر لضعفـه وأصبـح جيشً ـا
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ميلـك نـواة التحريـرُ ،
تدرك ذلك جـدَّاتُ املخيـم ،وأزواجهن يـو َم النكب ِة
يبكـون ِقلّـ َة الحيلـ ِة يف مواجهـة العصابـات الصهيونيـة ،التـي تحولـت
جيشـاً منظماً ميلـك أدوات النصر ،ت ُزغـر ُد إحداهـن ،تنظُـ ُم يف املقاومة
أهازيـج شـعبية كانت حبيسـة الصدر ،بعد أن سـألت حفيدهـا املقاتل
يف وحـدة الصواريـخ :يـا سـتي ،هـل صحيـح أنكـم قصفتم تـل أبيب؟!.
 ليـس فقـط تـل أبيـب ،بـل الخضيرة حتـى حيفـا ،أال تصدقين يـاجـديت؟!.
 صواريخ من عندنا ،حقيقية تطري ،كالتي يرضبنا بها املالعني؟!. تطير وتجعـل املحتلين يهربـون إىل املالجـئ ،ومنِ ُصنـعِ أيدينا وربنابـارك فيها.
 ثـم تبكي وتبكي :الحمـد للـه ،الحمـد للـه يـا رب ،جـاء اليـوم الـذييحمينـا فيـه أوال ُدنـا ،ونـرى ذلـك عيانـاً وليـس كذبًـا علينـا يف الراديو!!
 ذاكـرة املظلـوم ،أخصـب مـن األرض الخضراء ،ال متحـو العقـود شـيئاًقصـف تل أبيـب يقابله
مـن آالمهـا ،فاألفـراح دامئًـا مقرونـة باألحـزانُ ،
ُ
صـدق املقـاوم وعز ُمـه وإرادته
مشـهد الطـرد مـن يافـا واللـد والرملـة،
الحديديـة ،يقابلـه الكـذب يف إذاعـة صـوت العـرب وجحافـل الجيوش
العربيـة توشـك أن تدخـل تـل أبيـب!! ،فشـل الوعـود واآلمـال املعلقة
باسـتعادة مـا تبقـى من الوطـن عىل مائـدة املفاوضـات ،يقابلـه انتزاع
غـزة بالقـوة من أيـدي االحتالل بعـد أن كان قادتهم يقدسـون بقاءهم
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فيهـا قائلين :نتسـاريم مثـل تل أبيـب إن تخلينـا عنها سـنتخىل عن تل
أبيب.
أبيب قبل
حينهـا استبسـل خيـا ُر الفيتناميين وثوار العـامل ،ووضعوا َ
تـل َ
لـب أعينهـم ،فـإن حـرروا نتسـاريم ال ْجامث ِة على أرض غزة
نتسـاريمُ ،ص َ
حتماً سـيصلون يومـاً إىل تـل أبيـب ،فكانـت األوىل وحـذاء املقاوم عىل
صـدر املحتـل عـام ألفين وخمسـة وبقيـت الثانيـة أقـرب زمانيـاً مـن
هزميـة املحتـل الفرنسي يف الجزائـر وانسلاخ ِه دون رجعة.
 ومتضي الحـرب ،وسـكان األرض يف كمينهـم ينتظـرون ،يتحـرق األهـلشـوقاً لسماع خبر عنهـم ،وأعـداد الشـهداء تزداد يومـاً بعد يـوم ،لكن
أحـدا ً ال ميلـك اإلذن باإلفصـاح عـن أي معلومـة تتعلـق بهـم ،ويف ذات
الوقـت ،مل يَـ ُرق لقيـادة أركان العـدو مـا يحـدث ،وخسـائرها املعلنـة
على األقـل تعصـف بسـمعتها ،وال شـك أن خسـارتها األبـرز يف ميـدان
املعنويـات ،التـي بـدأت تنهـار لـدى جبهتهـا الداخليـة غير املهيـأة ملـا
يحـدث بهـا ،يف مقابـل معنويـات حديديـة يتمتـع بهـا الخصـم العنيـد
را يوازي ما
الـذي يقاتـل وظهره للبحـر ،يدفعها إىل التفكري ويشـهد نص ً
حققتـه املقاومـة باألمـن عندمـا هجـرت آالف الصهاينـة املغتصبني من
بيوتهـم التـي أقاموهـا على األرض الفلسـطينية يف تـل أبيـب ،وخاصـة
أن سياسـة الرقابـة العسـكرية «تسـنذورة» مل تعد تتحكم بـكل مصادر
الصحف
املعلومـات ،حيـث بـدأت خسـائر االحتلال تظهـر بني طيـات ُ
رسا ً مقدسـاً ،فالقُبـة
ووسـائل اإلعلام الصهيونيـة التـي كانـت باألمـس َّ
ُثبـت فشـلها ،بعـد ترسيـب
الحديديـة امل ُخ َّص َصـة العتراض الصواريـخ ت ُ
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جـزء مـن الخسـائر التـي تحدثهـا صواريـخ املقاومـة يف بيـوت العـدو
أصيبت خالل
ومقراتـه ،حيـث تشير األخبـار ،إىل أن مائة وسـتني بنايـة ُ
األيـام املاضيـة منها عشرون يف القدس املحتلـة ،وأن العدو بات مضطرا ً
لإلفصـاح عـن بعـض خسـائره البرشيـة متهيـدا ً لشيء أعظم!!-
القصـف رضاوةً ،يشـعر أهـل القطـاع بذلـك ،يصمـت العـامل
 يشـتدُ
اآلثـم املتواطـئ ،تبكي الشـعوب الحـرة يف كل مـكان ،غير أن املقاومـة
مسـتمرة ،يؤمل ُهـا وجـع النـاس ،لكـن أحـدا ً ال يدفعهـا إىل الرتاجـع إن
بعـض الطنين امل ُزعـج القـادم مـن غير مواقـع الشرف!!.
سـمعت َ
 تتصل غرف ُة العمليات :كونوا عىل أهبة االستعداد.. يرد القائد عالء :هل هناك جديد؟!. معلوماتنـا تقـول إن العـدو رغـم تـردده ،يقترب أكرث من اتخـاذ قرارالدخول.
دقيـق لحجـم العمليـات ،محـدودة ،واسـعة ،أم
 هـل هنـاك تقديـرٌ
مـاذا؟ نحـن مسـتعدون لجميـع االحتماالت ،وباملناسـبة ،إخوانكـم يف
الن ُخبـة أفشـلوا عمليـة إنـزال كبيرة لن ُخبـة العـدو «شـتيت  »13على
شـاطئ السـودانية يف غـزة.
 اللـه أكبر واللـه الحمـد ،يحاولـون رد االعتبـار لخسـارتهم يف زيكيـمعلى أيـدي الضفـادع.
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 بالتأكيـد ،وهـذا مـا كنا نتوقعـه ،لذلك وقعوا يف كمين إخوانكم الذيناسـتدرجوهم وقتلـوا منهـم مـا بني أربعة إىل سـتة مقاتلني ثم انسـحبوا
مرضجني بدمائهم.
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«أبابيل في حضرة العشق!!»

االثنني ،الرابع عرش من متوز ،اليوم السادس للكمني.
خمـس حكايـات مختلفـة ،أعينهم تفضـح ذلك،
 كانـوا يدركـون أنهـمُ
يقظتُهـم كشـفت كيِـف ينسـجون أحالمهـم ،فمهام أخفت األمـ َر جدي ُة
مهمتهم ،لن تسـتطيع سـلب إنسـانيتهم التي تتحرك من وراء بنادقهم،
يسـأل َح ُمكـة جـاره علاء املالصق ملكان جلوسـه ،فاتحـاً أحاديث اليوم
التـي بـدأوا يعتـادون عليها بعـد الظهر إىل ما قبـل أذان املغرب بنصف
سـاعة :ملاذا مل تتزوج؟!
 سـؤال منطقـي لشـاب يبلغ من العمر سـتة وعرشين عامـاً يف املرشقالعـريب وتحديـدا ً غـزة ،فأجـاب عالء :من قـال لك إنني لسـت متزوجاً؟
تفاجأ الجميع..
 ماذا يعني ذلك ،ارشحها بالعريب؟!النفـق ،هـو املـكان الصحيـح لالعتراف بذلـك ولكـن
 ال أدري إن كانُ
ال بـأس.
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 لحظـة ،على مهلـك -،قـال سمارة تحت وقـع الصدمة بعـد أن تحولاألمـر مـن مجـرد التسـلية اإليجابيـة إىل اكتشـاف أمـر غريـب :يـا رجل
نحـن نعرفـك منـذ فجـر التاريخ فكيـف يكـون ذلك .أتسرح بنا؟!
 هي الحقيقة التي ال يعلمها أح ٌد غريي.تزوجـت يف مصر أيهـا املاكـر عندمـا ذهبـت
 قاطعـه إبراهيـم :هـا،َ
لعلاج رجلـك ،ولكـن!--.
 من دون لكن ،ليس يف مرص ،بل يف قطاع غزة وخان يونس تحديدا ً. يـا شـيخ علاء ،مـا عهدنـا عليـك الكـذب ،وأنـا برصاحـة ال أسـتطيعاسـتيعاب مـا تقـول ،أين ومتـى وكيف حصـل ذلك ونحن أبناء مسـجد
عطسـت يف بيِتك قالت لك خـان يونس بأكملها
وحـي واحـد ،إذا
َ
واحـد ّ
يرحمكـم الله.
 صديقـي إبراهيـم ،تزوجـت قبـل ثلاث سـنوات بعـد تخرجـي مـنالجامعـة بسـنة واحـدة ،وعنـدي اآلن طفلان جميلان يصاحبـاين أينام
أذهب.
 أضـاء سمارة مصباحـه الكهربـايئ وأداره على وجـوه رفاقـه الثالثـةوتحديـدا ً علاء الـذي أغلـق عينيـه مـن شـدة الضـوء ،ثـم وجـه كالمـه
إلبراهيـم و َح ُمكـة :هـل دخـل يف رأسـكام مـا يقـول هـذا الرجـل؟!
يكب عالء بعامين :منطقياً ال،
 فـرد عليـه إبراهيـم ،عجوز ال ُزمـرة الذي ُ94
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لكـن عالء بالنسـبة يل صادق.
 ثـم نطـق َح ُمكـة :اسـمعوا ،كل يشء يف غزة جائز ،وأعتقـد أن إخوانناعندهـم مشروع لتزويجنـا ،أليـس كذلك يا علاء ،ولكن ،ملـاذا كل هذه
ِ
السيَة؟!
تزوجـت الفتـا َة التـي لطاملـا حلمت بأن
 ال هـذا وال ذاك ،املهـم أننـيُ
تكـون رشيكـة حيـايت ،وأكثر مـن ذلك ،فلـدي شـقّة يف «السـطر الغريب
« ،هنـا يف مدينتنا.
تزوجـت ابنـة ثـري أو أرملتـه الصغيرة
 أيضـاً شـقّة ،ال تقـل إنـكَ
واشترطت عليـك كتمان زواجكما .قـال سمارة.
تبيـت عندهـا ليلاً ،فنحـن نعـرف
 فأكمـل إبراهيـم ضاحـكاً :وأنـك ال ُأيـن تكـون ،لعلـك تسري إليهـا نهـارا ً ،أليـس كذلك؟!
 ال أعـرف _! توقـف علاء عـن الحديـث ،لسماعه صوتـاً يف غرفة البرئالبئر:
أعلى النفـق ،ورسعـان مـا تلقـوا إشـارة عماد الـذي بـدأ بنـزول ّ
السلام عليكم.
 فسارعه الرجال بالسؤال :هل حدث تطور؟!أحببت أن أمر عليكم ،عندما رأيت الجو يسمح بذلك.
 ال ،إمناُ
 فاستنكر عالء قدومه :يا عامد ،هذا خطري.95

رواية الزمرة

 ال تقلقـوا ،حركـة النـاس شـبه معدومـة لشـدة القصـف ،وتطـوراألحـداث ،ثـم إننـي فعلاً أريد إطعـام الطيـور والتنظيف عليهـا ،وأنتم
ماهـي أخباركـم.
حممـاً ليـس
 فـرد سمارة :نحسـد الطيـور على ذلـك ،فنحـن نتمنـى ّبالضرورة سـاخ ًنا.
 فعلق عالء« :الثائ ُر يُع َر ُف من رائحته النتنة». ضحـك الجميـع للمقولـة ،رغـم إعجابهـم مبعناها :أتعلمـون من قائلهـذه الكلامت؟!
 ال تقل عمر املختار فليس مبفرداته ،قال إبراهيم ُمستغرباً. هوتشي ِم ّنـه «زعيم الثـوار الفيتناميني الذين قهروا بإرادتهم غطرسـةأمريكا».
 اآلن ،سـأل َح ُمكـة كمـن ينتظـ ُر إجابـة تأجلِـت كثيرا ً ،فأثـار فضـولعماد :هـل فاتنـي يشء ال تنسـوا أنكـم يف ضيافتـي؟!
 صديقنا عالء متزوج !-- عنـدي طفلان ومنـزل أدفـع أقسـاطه امل ُريحـة ،ألن راتبـي كضابط يفالرشطـة يسـمح يل بذلك!
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 قاطعـه إبراهيـم ،زميلـه يف املهنة :يـا رجل توقف عـن الهذيان ،فأنتال تتقـاىض أكثر مـن ثالمثائة وعشرة دوالرات ،وكالنا ُ
يعـرف ذلك جيدا ً،
وهـي ال تكفي حتى لعشرة أيام.
 ال ،ال ،مـن أيـن تأيت بهذا الكالم ،فمنـذ أن جرت االنتخابات الترشيعيةعـام ألفني وسـتة التي اعتربها العامل نزيهـة بامتياز وفازت...
كنـت حينها
 نعـرف مـن فـاز فيهـا ،لكـن مـا عالقة زواجـك بهـذا وقد َال تـزال يف التوجيهي؟
 انتظـر يـا إبراهيـم ،وبعـد أن اعترف العـامل بدميقراطيتنا التـي أفرزتخيـار املقاومـة الـذي نـال على األغلبيـة يف املجلـس الترشيعـي ،تـم
وفتـح العـامل أبوابه لهـا بعد أن
تشـكيل الحكومـة مـن القامئـة الفائـزة،
َ
باركهـا تيـا ُر التسـوية السياسـية الـذي سـلمها مقاليـد الحكـم بسالسـة
الغـرب– واحـة الدميقراطيـة –
ُمطلقـة ،محرتمـاً خيـار شـعبه ،واحترم
ُ
الربنامـج السـيايس الـذي رفعتـه القامئـة الفائـزة والـذي يقـول إنـه غري
ُملـ َز ٍم باالعتراف برشعيـة االحتلال ،ألن ذلك ليس مـن اختصاصه ،وبدأ
بعدهـا الخي ُر يعم عىل الضفـة الغربية وقطاع غزة ،حيث بدأ االسـترياد
والتصديـر واالسـتغناء عن العمـل يف دولة االحتلال ،ألن الحكومة التي
تلقّـت الدعـم مـن العـامل أجمـع ،فتحـت املصانـع ووسـعت الزراعـة
واسـتجلبت االسـتثامر الخارجـي للبلـد ،وقـد تف َّهـم العـاملُ أن قضيـة
فلسـطني أعقـ ُد مـن أن يخـوض فيهـا مجموعـة أشـخاص منـذ سـنوات
وتوظفـت مـن الرشطة.
جـت مـن الجامعـة
ُ
طويلـة ،حتـى تَخ ّر ُ
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 قاطعـه سمارة :واسـتيقظت مـن النـوم فوجـدت نفسـك ُمحـارصا ً،ولكـن أرجـو أن تخربنـا كِيف تَعرفـت عىل زوجتك على األقل ،يف عاملك
الخيـايل ألننـا نعـرف الحقيقة؟!
 تهكـم كيفما تشـاء ،املهـم ،أصبـح معـي الحـد األدىن مـن تكاليـفالحيـاة اآلدميـة وتزوجـت! صحيـح أن دولـة العـدو حاولـت مـع
أمريـكا وبعـض الكارهين لوحـدة شـعبنا ،أن تثير الفتنـة بين الفصيلني
الكبرييـن يف الشـارع الفلسـطيني عرب تعطيـل الدوائـر الحكومية وعدم
التعـاون مـع الحكومـة الجديدة ،ثـم إذكاء الخالفات وصـوالً لالغتياالت
واالحتراب الداخلي امل ُسـلح فانقسـم الوطـن إىل حكومتين ،واحـدة يف
الضفـة تعترف بهـا «(إرسائيـل)» فتنـال رىض العـامل وأموالـه ،والثانيـة
يف غـزة محـارصة مـن جميـع الجهـات حتـى تعترف بإرسائيـل وتنبـذ
اإلرهـاب « املقاومـة « وتعترف بـكل االتفاقيـات ،لكـ َّن الفصيـل الـذي
خسر االنتخابـات رفض ذلـك بقوة حتى أنه شـارك يف الحكومة وأعطى
منوذجـاً رائعـاً يف الدميقراطيـة أخرسـت املتآمريـن ،وهكـذا !---
 سـكت علاء على سـكوت املقاتلين الذيـن كانـوا يتأملـون وهـميسـتمعون ثـم ختـم علاء وجعـه :كـم كان جميلاً لـو حدث ذلـك ،وال
يعيـش أهلنـا يف غـزة ،تحـت الحصـار الخانـق منـذ مثـاين سـنوات مثنـاً
لخيارهـم يف صنـدوق االقرتاع ،وأال نضطر إىل خيـارات ال نحبها أدت إىل
هـذا االنقسـام السـيئ ،املقيـت ،الـذي أضعـف مشروع املقاومـة.
 ورغم ذلك ،مل تقل لنا عىل األقل ،كيف كانت زوجتك؟!98
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 يـا سمارة ،أال يجـب أن تكـون موجـودة أصلاً حتـى أخبرك عنهـا؟!قالهـا مبتسماً ،وهنـا تدخـل إبراهيـم :لـو اسـتجبت القرتاحـي يومهـا،
لرمبـا كنـت متزوجـاً اآلن!
انضممـت إليـك يف حينها ،فلن أسـتطيع وأنـت تعلم ظرويف
 حتـى لـوُ
يف البيت.
 لحظـة يـا جامعـة ،أنـا كام يقولـون «مثل األطـرش يف الزفـة» ما الذياقرتحتـه عليه ومل يسـتجب لـك فيه --؟!
 قاطعهـم َح ُمكـة الـذي اسـتغل الحـوار وأدار الراديـو لسماع األخبار:لـن تصدقوا!
 تكلم برسعة. زيدوين حبة مت ٍر يومية حتى أخربكم. ألهذه الدرجة الخرب مهم؟! قال عامد مبتهجاً. وأكثر ،فقـد أعلـن َإخوانكـم عن تسـيري طائـرات «األبابيـل» من دونطيـار إىل عمـق الكيـان الغاصب.
 مل يتاملـك املجاهـدون أنفسـهم ،فكبروا وسـجدوا شـكرا ً للـه وعاودواالسـؤال :كيـف ذلـك ،تحـدث برسعة؟!
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 نشروا تصويـر فيديـو يظهرهـا يف الجـو ،وهـي تحمـل على متنهـاصواريـخ هجوميـة وتصـور بنفسـها ذلـك ،وطائـرة أبابيـل ثانيـة،
اسـتطالعية ،اخرتقـت العمـق املحتـل عـام مثانيـة وأربعني واسـتطاعت
الوصـول إىل تـل أبيـب وتصويـر مقـر وزارة العـدو «الكريـاه».
 َح ُمكـة ،هـل سـمعت هـذه األخبار ،أم تسرح بنا كام فعـل عالء قبلقليل؟!
 قـال سمارة وهـو يوكـزه بكتفـه :ليـس هـذا فحسـب ،فهنـاك طائـرةأبابيـل مـن النـوع الثالـث والتـي تقـوم بهجمات انتحاريـة يف مواقـع
العـدو ،فجرهـا العـدو بعـد دخولهـا بنصـف سـاعة.
 يا الله ،نصف ساعة ،أتدرون معنى ذلك ..علق عالء. اسـمعوا هـذه املعلومـة ،أسـقطوا الطائـرة التـي انطلقـت مبحـاذاةشـواطئ غـزة ودخلـت إىل العمـق املحتـل بصـاروخ باتريـوت قيمتـه
ثالثـة ماليين دوالر.
 الحمـد للـه ،الحمـد اللـه ،اآلن ،اآلن فقط....لفتـت كلمات إبراهيـمبقيـة الز ُمـرة ،فسـألوه عن األمر :اآلن يسـتطيع الشـهيد نضـال فرحات،
صاحـب مشروع الطائـرات أن يرتـاح يف قبره ،بعد هذا النصر العظيم
وقـد دفـع حياتـه مـع أربعـة مـن إخوانه مثنـاً يف سـبيل الله ومـن أجل
هـذه اللحظـة ،عندمـا فخخـوا لـه طائـرة صغيرة جلبهـا مـن الداخـل
املحتـل واغتالـوه بها.
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 اسـتطرد علاء متأثـرا ً_ :رحمـه اللـه ز ْر ُعـه أمثـر َأول طائر ٍة فلسـطينية
ُ
يصـدق أننا سـنفعلها.
بـدون طيـار تصنعهـا أيـدي املقاومة ،مـن كان
 هـذا الرجـل ،مل يكـن عاديـاً ،وددت لـو كنـت معـه اآلن يك أرى ردةفعلـه ليـس فقط عىل الطائـرة ،إمنا عىل صـاروخ «الرنتيسي »160الذي
وصـل حيفا.
 يسأل َح ُمكة :هل كان له دور يف تصنيع الصواريخ؟! لقـد كان الرائـد يف صنـع الصـاروخ األول الذي وصل مـداه األقىص إىل( )3كم.
 قال سمارة متفا ِعالً مع سيرة الشـهداء :ال أزال أذكر ،رغم صغر سـنيآنـذاك ،كلمات املفكـر العظيـم ،عبـد الوهاب املسيري_ ،رحمـه الله_
على قنـاة الجزيـرة عندما شـاهد الصـاروخ املحلي الصنـع ،ينطلق من
أرض غـزة« :اليـوم يجـب أن يحتفـل العـامل العريب بهـذا اإلنجاز».
 وفجـأة وبشـكل مفاجـئ ،قـال عماد :لـن أسـتطيع املغـادرة وال حتىالنـوم ،قبـل أن تخبروين قصـة إبراهيـم ومقترح الـزواج وعالقـة ذلـك
بعالء.
 لكـن َح ُمكـة قطـع األمـر مرة ثانيـة ودعاهـم إىل االسـتامع إىل حصاداليـوم اإلخبـاري ،وقـد جـاءت فلسـطني بأحزانهـا وأفراحهـا إىل النفـق،
مائـة ومثانـون شـهيدا ً تجلـس دماؤهـم على أعتـاب النفق تحـرس عزم
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الرجـال وتقسـ ُم عليهـم أال ترتاجـع أقدامهم للـوراء ،فال تـزال أرض غزة
ترتـوي مـن دمـاء األطفـال والشـيوخ والنسـاء ،وال يـزال أرشار األرض
يزرعونهـا باملـوت ،لكـن رصاخ طفلـة صغرية وقفت عىل أنقـاض غرفتها
أخرس القذائف املـوت »:غزة راح
الجميلـة تحمـل بني ذراعيهـا الوطنَ ،
تنتصر وبـس» ،وعنـد العـدو كانت غـزة اليـوم ،تصفع كربيـاءه ،تحطم
َ
عنجهيـة أمسـه التـي اغتالت خليـل الوزيـر يف تونس ،وقد ثـأرت لدمه
الطاهـر على شـاطئ السـودانية لتنـال مـن ذات الوحدة «شـيتت »13
التـي قتلـت الشـهيد عـام  1988للميالد.
 واليـوم يف زمـن املقاومـة الجـادة ،واإلرادة التي تصنـع الفعل النوعي،فضائيتي للعدو مـن البث ،ليظهر إعلان املقاومة
تتوقـف أبـرز قناتين
ُ
ْ
على شاشـتهام :قادتكـم يقودونكـم للهلاك ،مصري جنودكـم قتل،جرح،
أو أرس.
 يفقـد املحتـل عقلـه ،لقـد دخلـت املقاومـة إىل كل بيـت عنـده،ُ
تتفـوق عليـه « باعرتافه « يف الحرب النفسـية،
تخاطبـه بلغتـه العربيـة،
تقـف مـن خلفـه،
جبهتـه الداخليـة تعـاين وجبهـة املقاومـة الداخليـة ُ
ُ
تخـاف على يشء يقتلوننـا كل
تـؤازره ،تحـذره مـن الرتاجـع :مل تعـد
يـوم ،يصـادرون أحالمنـا ،يهـ ّودون قدسـنا ،يلتهمـون أرضنـا ويزرعونهـا
باملسـتوطنات ،يغتالـون أعمار أبنائنـا يف األرس ،يحارصوننـا مـن كل
جانـب ،يريدوننـا عبيـدا ً لهم وقد خلقنـا الله أحرارا ً ،كـذب العاملُ علينا،
تواطـأ على ذبحنـا ،ق َّدم َنـا وأرضنـا قرباناً وتكفيرا ً عن ذنبـه «امل ُفرتض»
بحـق اليهـود يف أملانيـا ،لكننـا اليـوم مقاومـة ،ليس منا «فييش» ،فرنسـا
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وال أصغـر مـن ذلـك ،نحـن حيفـا ويافا وبرئ السـبع وعـكا ،مل نعد أرسى
ذنـب مل نقرتفـه بحـق أحـد ،لـن نعترف برشعية ُمحتـلٍ ال يـزال يحمل
جنسـي َة بلـده األصليـة ،نحـن مقاومـة وفقـط ،منـذ اللحظة فلتسـكت
كل األوهـام ولتحيـا البندقيـة ،ليخـرس مـا دون ذلـك...
الحب والخوف والدعـاء وارتقاب ٍ
طيف
حـي األمـل ،حيث جبهـة ُ
 ويف ّميـ ُر مـن جانـب إبراهيـم ،جلسـت تحتضـ ُن ولدهـا محمـد ،الـذي غفا
ميـل مـن تزويـد سـؤاله الدائـم منـذ غيـاب والـده :متى
بين يديْهـا ومل ّ
سـيعود بابا؟
 قريباً إن شاء الله.يأت للبيت؟
 ملاذا ال ِ ألنه يقاتل العدو ،أمل يقل لك ذلك عندما غا َد َرنا؟ هو ال يحبنا ،أنا رأيت صديق بابا يأيت عند أوالده كل يومني. ال تقـل ذلـك يـا حبيبـي ،بابـا يحبنـا كثيرا ً لكنـه يف مـكان ال يسـتطيعالقـدوم منـه اآلن.
 كانـت تكـذب على قلبهـا ،تحاول إسـكات خوفها ،ارتعابهـا من مجردتعودهـا على غيابـه ،ال يـزال دفء صـدره يجـري بين ضلوعهـا يوم أن
فارقهـا ملهمتـه ،مسـتودعاً روحه يف قلبها ،ابتسـامته التـي أخفت حكايا
العاشـقني ،فاملقاتلون وحدهم ال ُعشّ ـاق ،وغريهم عابرون عىل العشـق،
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مـار ّون برسعـة ،لكنـه حب تحميـه البندقيـة ،ويختلط مع َعـ َرقِ الثورة
يعانق والديـه ،يق َّبل
وحـده مـن يسـتحق الخلـود ،راعها مشـهده وهـو َ
ُ
يسرق قُبلـ ًة مـن جبينها:
محمـد وأسماء ،تختلـس النظـرات إليهـا ،ثـم
أسـتودعك الله.
 تجيبه بلسانها :حفظك الله ،أنت والشباب. لكـ ّن روحهـا ،قلبهـا ،أجمـل لحظـات حياتهـا ،كلهـا كانـت تتشـبثُبـه ،تعانقـه ،تسـتحلفه الرتيـث أكثر :مل تشـبع روحـي منـك ،وترسقُـك
اللحظـ ُة منـي ،ليـت ِشـعري وكأين بفراقـك أسي ُر إىل قبري ،تشـي ُعني
أنفاسـك ،تقـرأ على فـؤادي آيـة ُحـزنٍ مـن آالف الكلمات ،وترثينـي
ُ
شـهيدة ً على أعتـاب دفئـك ،مل يخطـئ قلبـي الحزيـ ُن يومهـا ،ويَـ ُد َك
تحتضـن ُعمـري ،تأخـذين إىل حيـث يطيب للعاشـقني الحيـاة ،قالوا إنك
تخطب ُو َّد السماء ،تجلـس يف كبدها قمرا ً يُرت ُّل ِشـع َر
احـل ال محالـة،
ر ٌ
ُ
فقلـت :أي وريب وهـل يليـق بصفحـ ِة قـد َري إالك؟! تزر ُعنـي
العظماء،
ُ
كنت الشـهيدة
شمسـاً ،حكايـ ًة ،أو زهـر ًة يف بقيـ ِة ُعمـ ٍر إ ْن عشـناه معاًُ ،
فارسـه أنـت ،وشـاع ُره أنـتُ ،مبتـداه يف قلبـي ونهايتـ ُه يف
على ُح ٍ
ـبُ ،
السامء.
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«األلمان في النفق!!»

الثالثاء ،الخامس عرش من متوز ،اليوم السابع للكمني.
كانـت الرضبـة قريبـة جـدا ً ،شـديدة ،مفاجئـة ،ارتعـدت لقوتهـا األرض
ُ
الرجال
واهتـزت ،وكأنهـا تسـتهدف النفق ،لوال أن شـيئاً مل يحـدث لظن
أنهـم الهـدف ،حيـث تريثـوا يف االسـتنتاج والتخمين ،بينما ينجلى
الصـوت والغبـار الـذي شـعروا بـه دون أن يـروه ،تحدثهـم مخاوفهـم
بأشـياء يرفضـون التلفـظ بهـا عىل ألسـنتهم ،لكنهـا تفرض نفسـها رغامً
عنهـم :عائلـة عماد ،وأهلـه ،عامد نفسـه.
 ثم يهدئهم عالء :وحدوا الله ،لعله صاروخ يف األرض الفارغة. فيرد سمارة ،الخبير باملتفجـرات واملتخصـص بوحدة الهندسـة :هذهالرضبـة اسـتهدفت إحـدى البنايات القريبة جدا ً ،أسـأل اللـه أن يلطف
بأخينـا عامد وسـكان املنطقة.
 اقرتح أن يصعد سامرة ويستطلع األمر.105
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 فقـال َح ُمكـة :أنـا مـع رأي إبراهيـم ،علينـا اإلرساع بذلـك ال نريـداملفاجـآت.
 صعـد سمارة برسعة ،منتقلاً إىل غرفة الطيور الوسـطى ،حتى يتمكنمـن الرؤيـة الجيـدة ،فوجـد الطيـور مرعوبة وهـو يعرفها جيدا ً ،يشـعر
بهـا عندمـا تكون على غري حالتهـا الطبيعية.
 يـا إلهـي ،كانـت كلمتـه األوىل عندمـا شـاهد الطابـق الثاين مـن منزلعماد الـذي يسـكنه مـع والدتـه وشـقيقته األصغـر مهدومـاً دونـاً عـن
غيره مـن املنـازل التـي مل يصبهـا أذى فنـزل برسعـة :اسـتهداف مبـارش
ملنـزل عامد.
 هـل انكشـفنا ،يتسـاءل َح ُمكـة ،فيرد عليـه سمارة برسعـة :لـو تـمكشـفنا ملـا كنـت تتكلـم اآلن.
 فيسـتفرس علاء :هـل شـاهدت أي أحـد حـول البيـت؟ سـياراتاإلسـعاف ،أي يشء؟!.
 ال ،وهذا ما طأمنني ،فلو كان الذي نخشاه ،لرأيت الناس هنا. يعلـق إبراهيـم سـاخرا ً :يـا رجـل ،هـذا العـدو ال يقيـم وزنًـا للبشر،وأنـت تعـرف عـدد املرات التي اسـتهدف فيها طواقم اإلسـعاف والناس
الذيـن يهرعون للمسـاعدة.
 ومع ذلك ،يقول عالء.106
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 ما شاهده سامرة إيجايب ،عىل الرغم من أننا يف منطقة حدودية. يـا أحبـاب ،ليـس لنـا بعـد اللـه إال االسـتمرار يف مهمتنـا ..ومل يكـدسمارة ينهـي عبارتـه حتـى اتصلـت غرفـة العمليـات لالطمئنـان على
املقاتلين بعـد رصدهـا ملـكان القصـف ،وبعـد تزويدهـا بصـور الوضع،
أبلغهـم ضابـط االتصـال بفشـل هدنـة طرحتهـا مصر ،وأن العـدو
يسـتخدم «استراتيجية املنـاورة الخارجيـة» لرفـع الضغـط عنـه عبر
إدخـال الوسـطاء دون تقديـم التنـازالت.
 فقـال علاء محـذرا ً :علينـا االنتبـاه جيـ ًدا ألالعيبهم ،وعـدم الوقوع يفمصيـدة التهدئـة التي يسـتغلونها للعمل االسـتخبارايت.
 ال تقلـق على إخوانـك ،نـدرك متامـاً مـا يريـده العـدو ،وكل أوراقـهمكشـوفة لدينـا.
حي الشجاعية إخالء منازلهم.
 سمعنا أنه طلب من أهايل ّ ليـس الشـجاعية فحسـب ،الزيتـون وكل املناطـق الحدوديـة ،وقصـةاملناشير التـي يلقيهـا مـن الطائـرات مل تعـد تجـدي فبـدأ القصـف
العشـوايئ لتهجير النـاس.
 إذن ،عقيـدة الضاحيـة الجنوبيـة ،يريـد أن يرهبنـا مبا فعلـه يف بريوتحي الشـجاعية ثـم يدمر الحي
عـام ألفين وسـتة ،يهجر مائـة ألف من ّ
بأكملـه كام فعـل بالضاحيـة الجنوبية.
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 كل يشء وارد ،لكنـه لـن يسـتطيع كرسنـا ،ميلك سلاح الجـو األقوى يفاملنطقـة وهـذا ال يكفـي ،ألنه إذا اسـتمر يف عنجهيته سـيضطر للدخول
البري وهنـا سـيكون امتحانـه الصعب بـإذن الله ،وإىل حين ذلك ،نحن
مسـتمرون يف رضبـه وتعطيـل الحيـاة لديـه األمـر الذي مل يحـدث منذ
عـام مثانيـة وأربعني ،وسنرى إىل متى سـيبقى يخفي خسـائره.
 أنهيـت املكاملـة وسـط حامسـة املقاتلين الذيـن يسـتمعون للحديـثوقـد لفهـم الغضـب على عـد ٍو ال حـدود لسـفالته وانحطاطـه ،وألنهم
يف فترة املسـاء مـا قبـل نصـف سـاعة التـي يتفرغـون فيهـا للدعـاء
واالسـتغفار والتسـبيح اسـتعدادا ً لتنـاول وجبـة اإلفطـار التـي بـدأوا
بالتأقلـم عليها منذ سـبعة أيام ،األمر الذي سـاعدهم بعـدم اضطرارهم
لقضـاء الحاجـة اليوميـة واكتفـاء أمعائهـم مبـرة كل ثالثـة أيـام ،بـدأت
األمسـية التـي يتبادلـون فيهـا جميـع األحاديـث ،ولـوال حديـث غرفـة
العمليـات الـذي فرض موضوعـاً بعينه ،السـتمر النقـاش الطريف الذي
افتتحـه َح ُمكة.
 أتدرون ملاذا أفكر يف هذه اللحظة بالذات؟! يجيبه عالء برسعة :بحبة التمر التي أردتَ أن تبتزنا بها. ال ال ،مل تخمن جيدا ً. بفارسة األحالم ..قال سامرة ضاحكاً.108
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 ت ّنهـد َح ُمكـة :أنـا مثـل علاء ،هـي يف الخيـال فقـط ،لـذا مل تصـبالهـدف أيهـا العاشـق.
 مبن حفر هذا النفق ،ودفع من صحته مث ًنا إلنجازه؟!. لـو جئتنـي يـا أبـا محمد ،قبـل يومني ،لقلـت لك أصبـت ،فقد دعوتاللـه _عـز وجـل_ أن يبـارك األيـدي التي حفرتـه مع عامد ،وأن يشـفي
مـن أصابتهـم أمراض الظهـر والربو وضيـق التنفس أثنـاء الحفر.
 ثـم أكمـل علاء :ويرحم الشـهداء الذين قضـوا بحـوادث العمل خنقاًتحت األرض.
 هـل ميكـن أن أسـأل كل واحـد منكـم ويجيـب برصاحـة عما يفكـرفيـه ،قبـل أن تعرفـوا مـا فكرتُ بـه قبل لحظـات؟! وقبل أن تبـدؤوا إن
وافقتـم ،سـأجيب عـن سمارة بنفسي ،لقـد فكـر بالخطيبة!.
 أخطـأت ،كان يجـب أن أتـركك يف الشـارع يـوم أن عملنـا حـادثالدراجـة الناريـة.
 ملـاذا ،أتريـد أن تقنعنـا ولسـانك مل يتوقـف عـن ذكـر حبيبـة القلـبطيلـة األيـام املنقضيـة ،أنـك مل تكـن تفكـر بهـا؟!
 أيهـا الجاهـل بالغـرام ،وكيـف يل بقـول نعـم ،وهي مل تغـادرين لحظةواحدة؟
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 فصفق ثالثتهم بهدوء :ها لله ،ها لله ،امرؤ القيس يف نفقنا. أراها يف كل يشء ،تسكن يف كل جزء مني. وبشـكل مفاجـئ ،سـأله علاء :أال تخـش أن يؤثـر هـذا على عزميتـكيف املقاومـة ،ورمبـا يدفعـك إىل الرتاجـع وإيثـار الحيـاة الطبيعيـة قُـرب
الخطيبة؟
كنت كذلك ،ملا أرصرت عىل البقاء يف وحدة االستشهاديني.
لو ُأجـاب سمارة بشيء مـن االنزعـاج ،فاسـتدرك عالء فـورا ً :سـامحني ياأخـي ،رمبـا مل أوفـق يف صياغـة السـؤال ،فلا ت ُعـر أعزبـاً مل يظهـر على
عـورات النسـاء قـط ،أي اهتمام.
كانـت عبـارة علاء ،الـذي تخرج الكلمات من فمـه ،بتلقائيـة جميلة،سـبباً النفجارهـم بالضحـك ،ثـم عاد سمارة للحديـث :فلسـفة وجودنا
هنـا مـن أجـل أهلنـا ،إنسـاننا الـذي يرقـب منـا أن نحميـه حتـى لو مل
يشـأ أن نغـادره ،لذلـك ،أرى الـذي يجلـس على رسيـر زوجتـه دون أن
يقـدر على حاميتهـا جبانًـا وأكرث.
يـا َح ُمكـة ،قـل لنـا مبـاذا كنـت تفكـر ،ودعنـا نتحـدث بأمر آخـر ،قالإبراهيم.
سأقول ،رشيطة أن تخربنا أنت ،وال تهرب كعادتك.110
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 ضحـك إبراهيـم وبـدأ بصوتـه الجبلي الجهـور :ال أُنكـر ،زوجتـيوأطفـايل وأمـي وأيب ،ال تفارقنـي صورهـم ،لكننـي أحـاول جاهـدا ً عدم
االنشـغال بهـم ،وأنجـح إىل حـد كبري ،فنحن يف مهمة وحـده املوىل _عز
وجـل_ ،مـن يعلـم كيـف سـتنتهي ،واآلن تحـدث يـا َح ُمكـة فـورا ً.
 أفكر مبن فاز بكأس العامل «أملانيا» التي أ ُحب أم غريها!!. فصـاح سمارة على وقـع ذلك ،طالبـاً من عالء ،وهو ميُسـك بسلاحه:دعنـي أطلـق النـار على هـذا أي _ َح ُمكة_ ،نحـن عىل أبواب الشـهادة
وهـو يفكر بكـرة القدم.
 يف تلـك األثنـاء ،حـدث أمـ ٌر غريـب فاجـأ الجميـع ،غرفـة العمليـاتتتصـل ،وتبلـغ علاء :جهز نفسـك جيـدا ً لتلقـي مكاملة من جهـة مدنية
حصلـت على إذن خـاص مـن قائـد اللـواء ،لـدواع إنسـانية ،للحديـث
معـك ،وتـم ترتيـب األمـر بصـورة جيـدة انتبـه لكالمك.
 قـل يل ،مـن هـذا ___ .قاطعـه املتكلـم وهـو يبتسـم وقد ظهـر األمربنبرة حديثه.
 علاء ،ميّـا علاء كانـت كلمـة «ميّـا» ،بثالثـة أحرفهـا الجميلـة أروع ماسـمع ُه علاء منـذ والدتـه ،فرد عليهـا بحـرار ِة رضيعٍ غاب عـن ثدي أمه
دهـرا ً :ميـا ....كانـت أمـه التـي مل يتعود على فراقها.
مت خوفاً عليك.
 نعم يا عمري ،أين أنت يا حبيبي ،لقد ُ111
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ظننـت _! ثـم توقفـت عن إكمال جملتها ......وقـد جابت خان
 لقـدُ
يونـس وهـي تبحث عـن أثره لـدى املجاهديـن الذين يجهلـون طبيعة
مهمته.
 ال تقلقـي يـا والـديت ،أنـا بخير والحمـد للـه ،..فأخـذت بالبـكاء وهيالسماعة إلبراهيـم:
تسـمع صوتـه ،فتأثـر كثيرا ً ،آملـه بكاؤهـا ،فأعطـى ّ
كيـف حالـك يـا حاجة؟!
 أهالً يا ولدي ،قل يل بالله عليك ،هل عالء بخري؟! طبعاً يا والديت ،أمل تسمعي صوته؟. ملـاذا ال تتواصلـون معنـا مـا دمتـم بخري ،وملـاذا كل هذا الغيـاب ،لقدأفزعتمونا؟!
 يـا والـديت العزيـزة ،إن شـاء اللـه سـتنتهي الحـرب قريبـاً ويعـود ِلـك
عالء.
 إن شـاء اللـه ،ربنـا يحفظكـم يـا ابنـي ويسـدد رميكـم ويخلصنـا مناملحتلني.
 املهم ،أن تكرثي من الدعاء لنا. ثـم عـاد علاء بعـد أن تحـدث معهـا سمارة و َح ُمكة ،وأخـذت تخربهبقلقهـا عليـه ،ومـاذا فعلـت يك تصـل إليـه وعـن قلـق والـده وإخوانه،
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حتـى أنهـى املكاملـة بصعوبـة وقلبـه معلـق بأنفاسـها التـي اخرتقـت
كيانـه عبر الهاتف.
 هـو قائدهـم ،الجنـدي األكثر صالبة يف خـط املواجهة املتقـدم ،قوته،وأي إشـارة ضعـف
إميانـه ،عزميتـه ،تشـكل قـدوة لجنـده يف امليـدان ّ
وتـرا ٍخ ألي سـبب كان ،سـتكون يف غير صالـح املهمـة ،كان عالء يحدث
نفسـه بذلـك ،وهـو يهاتـف والدته :اثبـت وال تتأثر ،فمعنويـات رجالك
املقبلين على املعركـة ،أهـم مـن مشـاعرك ،لكنهـا أ ُمـي ،وطنـي الـذي
ال حـدود لـه ،جنـ ُة ريب يف أرضـه ،هـي التـي أرضعتنـي فلسـطني حتـى
أصبحـت مقاتلاً ،مل تدفعنـي يومـاً إىل الرتاجـع ،ومـا الضير إن بكـت
ُ
ِ
فليبـك
عينـي شـوقاً لـدفء صدرهـا ،لكـن ال يجـب أن يـروين ضعيفـاً،
قلبـي فقط.
 كانـت سـاعات املعركـة تتقـدم لألمـام ،واملقاومـة تـزداد صالبـة بعـدأدائهـا املميـز الـذي أذهـل العـامل وأعطـى ثقـة عاليـة للمؤمنين بخيار
التحريـر ،أن املعركـة الحقيقيـة قـد بـدأت ،ويف املقابـل العـدو مل يجب
حتـى اللحظـة عـن سـؤال األمـن الشـخيص ألفـراد كيانـه الغاصـب ،لذا
بـات مـن املؤكد أنه سـيفعلها ،سيرتكب حامقة االجتياح البري ليغذي
شـهوة الدمـاء لديـه ،وإىل حين ذلـك كان اقتصـاده ينهـار واملقاومـة
تطلـب مـن رشكات الطيران العامليـة عـدم املجـيء إىل فلسـطني ألنهـا
سـترضب مطـار اللـد «بـن غوريـون» فتسـتجيب تلـك الشركات بعـد
اعتراف العـدو بسـقوط صـاروخ على بيـت بجانـب املطـار ،ودولتـه
تتوقـف عـن الحيـاة التـي سـلبوها مـن الشـعب الفلسـطيني ،أمـا
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الهدنـة اإلنسـانية ،فتفشـل ،ويضطـر العـدو مجـددا ً لإلفصـاح عـن أول
قتيـلٍ صهيـوين ،وأن دعايتـه اإلعالميـة لرفـع معنويات جبهتـه الداخلية
وإحبـاط املقاومـة سـقطت ومل تعـد مجديـة وأرقـام خسـائره تتناقلهـا
وسـائل إعالمـه الصهيونيـة ،أكثر مـن أربعامئـة منـزل تـم اإلبلاغ عـن
تدمريهـا بصواريـخ املقاومـة ،ونصـف الرقـم ويزيـد مـن الحافلات
املحروقـة ،وعشرات الحقـول الزراعيـة التـي سـلبوها ورسقـوا خرياتهـا،
غـدت أثـرا ً بعـد عين ،كل ذلـك ،وأهـل الكمني يسـمعون النذر اليسير
مـن تفاصيـل الحـرب ،يشـعرون بـكل يشء ويتفاعلون ،لكنهـم بعيدون
عـن التأثـر املبـارش ،ألن مهمتهـم مل تبـدأ بعـد ،وغير مطلـوب منهـم
إرهـاق األعصـاب ،لـذا ،يتكـرر روتينهـم اليومـي ،يبتكـرون أحاديثهـم
اليومية حتى ال يصيبهم امللل ،يسـتحرضون األشـياء الجميلة يك يتغلبوا
صحيـح أن
على ضيـق املـكان وقلـة األكسـجني التـي تأقلمـوا عليهـا،
ٌ
عالقـة َو ٍد تربطهـم باملـكان ،ليـس ألنه جـزء من وطنهم فحسـب ،لكن
نجـاح مهمتهـم منـوط بـه ،فهم يتشـوقون لتلقني جنود العدو درسـاً يف
فنـون الشـجاعة والفدائية ،فقـد تدربوا عىل ذلك ووصلـوا الليل بالنهار
حتـى يكونـوا على جهوزيـة قتاليـة عاليـة ،ودامئـاً ،كانـت مأسـاة عجز
األجـداد وتخـاذل األنظمـة العربيـة عن النرصة ،يوم سـقطت فلسـطني
بيـد العـدو ،دافعـاً للتدريب أكرث ،للتعـب أكرث ،للبـكاء يف التدريب من
املقاتـل يف الن ُخبـة شـهرا ً كاملاً عن البيـت ،يأخذ
ُ
شـدة التعـب ،يغيـب
ُدور ًة مغلقـة غير التـي اجتازهـا حتـى يصبـح مقاتالً يف صفـوف كتائب
القسـام ،وعندمـا يقـف أمـام قادته يف التدريب ،يسـمع جملـة واحدة:
أنـت هنـا حتـى تـدوس بقدمـك يف شـوارع حيفـا وتـل الربيـع وصفـد،
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فـإذا رأيـت نفسـك أقـل مـن ذلـك فاذهـب للبيت ،ثـم يسـمع العبارة
الثانيـة :حتـى تكـون مقاتلاً يف الن ُخبـة ،يجـب أن تتفوق على خصمك
يف ن ُخبـة العـدو.
 ثـم تبـدأ معركـة التحمـل وصناعـة رجـل التحريـر ،الخبير بالقنـص،هندسـة املتفجـرات ،الـدروع ،املشـاة ،املدفعيـة ،يقـف مدربهم وسـط
التدريـب وهـم يسـتعدون لإلغـارة على العـدو :ال تخذلـوا الشـهداء
الذيـن يرقبونكـم اآلن ،ثـم يفعلونهـا كاألبطـال أثنـاء التسـلل ملواقـع
املحتـل ،واالسـتطالع والكامئـن ،يبيـت املقاتـل ليلـة يف نفـق ،ثم يوضع
مـع مجموعتـه ثالثـة أيـام كاملـة يف الخلاء يف «تدريـب التعايـش»
بعيـدا ً عـن النـاس ليـس معه سـوى سلاحه ومـا يبقيـه حيـاً ،ويف نهاية
الـدورة يخضـع المتحـان نظري وعملي كمقاتل يف وحـدة الن ُخبة ،تنظر
ٍ
كحفيـد لصلاح الديـن ،فإن نجـح واجتـاز ذلك ،بـدأ مرحلة
إليـه األمـة
جديـدة يف جهـاده ومقاومتـه ،وإن كان غير ذلك بىك وانتحب وتوسـل
إلعـادة الـدورة حتـى ال تفوتـه مواقع الشرف املنتظـرة لرجـال الن ُخبة.
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«برتقال يافا!!»

األربعاء السادس عرش من متوز ،اليوم الثامن للكمني.
 ال يـزال النفـق بأهلـه وجدرانـه وحتـى الطيـور ،يرتقـب أي خبر عـنعماد ،فمنـذ األمس واملقاتلون عىل أعصابهم خشـية على أخيهم الذي
وأصبـح جـزءا ً منهـم ،ال يعرفـون مـاذا حـدث ،وهـم مطمئنـون
أحبـوه
َ
على أمـن مهمتهـم لعدم اسـتهدافهم جـوا ً ،وألن األرض ال تـزال محرمة
على قـوات االحتلال الربيـة التي مل تجـرؤ حتـى اللحظة على الدخول
رغـم اسـتدعائها مثانيـة آالف جنـدي إضايف اسـتعدادا ً لالجتيـاح ،ولكن:
أيـن عماد؟ يسـأل إبراهيم الذي يلوم نفسـه أنـه مل ي ُخبره القصة التي
أثـاره عنوانهـا وذهـب ومل يسـمعها :سـأخربه بـكل الذي يريـد معرفته،
املهـم أن يظهـر ،لقـد تعودنا عليـه وال أرى مهمتنـا بدونه.
 عماد ،رجـل يعـرف جيـدا ً القواعـد األمنيـة وال أراه سـيأيت إلينـا بعـداسـتهداف منزلـه بصـاروخ أرض_ أرض ،فرمبـا كان االسـتهداف موجهـاً
لـه ،وهـو أذىك مـن أن يكشـف موقعنـا.
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 تحـدث سمارة بثقـة كبيرة بعـد أن توقـف قليلاً عـن قـراءة وردهاليومـي مـن القـرآن الكريـم على الضـوء اآليت مـن فتحـة البئر ،وهـو
مـا تعـود على فعلـه منـذ زمـن طويـل يـوم أن أصبـح عضـوا ً يف حركـة
املقاومـ ِة اإلسلامية حماس التـي ميـر فيهـا العضـو مبراحـل تربويـة
تصاعديـة تتنـاول الجانـب اإلمياين والعقدي والثقـايف إىل جانب مفاهيم
املقاومـة التـي ترتبـط بـكل مـا سـبق ،حيـث ينشـأ يف النهايـة مجاهـد
ملتـزم تجـاه دينـه وشـعبه وأمتـه ،ومـن هنـا يتـم اختيـاره يف صفـوف
القسـام بعـد أن يتـم التحقـق من سـلوكه األخالقـي تجاه أهلـه والناس
واسـتعداده للبـذل والعطـاء مـن أجـل وطنـه السـليب.
ويف حالـه الرجـال الخمسـة ،وضمهـم لوحـدة الن ُخبـة ،فهـذا يتطلـب
رشوطـاً إضافيـة غير التفـوق العسـكري واللياقـة العاليـة والشـجاعة
ظننـت عندما أبلغـوين بهويتك
الفائقـة ،يسـأل َح ُمكـة قائـد عالء :لقـد
ُ
كقائـد لزمرتنـا ،أنـك سـتضم أبـا حمـزة إلينـا ،لكننـي تفاجـأت بعودته
إىل وحـدة اإلسـناد املكلفـة بتغطيـة ظهـر املجاهديـن وأنـه مل يعـد يف
الن ُخبـة ،فما الـذي حدث ،لقـد كان أبرزنـا يف التدريب وأشـجعنا أيضاً؟
 وهو كذلك ،لكنه كرر مخالفة تم تحذيره بشأنها! إننـا نسـتغرب جـدا ً ،فالرجل أمنـوذج للمقاتل التقـي ،امللتزم ،صاحباألخلاق الحميدة!
 سمعه أحد اإلخوة يرفع صوته فوق صوت أبيه أمام الجريان.117
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 لعله بالخطأ ،ملاذا ترسعتم. كررهـا مرتين ،وهذا ال يليق بالشـاب املسـلم فضالً عن عضـو الن ُخبة،الـذي يُكلـف باملهـام الحساسـة ،فأخطاؤنـا بحـق أفضـل النـاس علينـا،
قـد يحبـط جهادنـا ،ثـم كيـف تريـد أن تقاتل العـدو ووالدك غير ر ٍ
اض
عنك؟!
 أعوذ بالله ،خري يل أن أموت قبل أن يحدث ذلك. عىل فكرة ،تعلم أنني رفضت يف البداية انضاممك إىل هذه املهمة. تفاجـأ الجميـع مـن حديث عالء وترصيحـه بهذه املعلومـة التي باتمـن املؤكـد أنهـا سـتجرح مشـاعر َح ُمكـة وخاصـة أن علاء ،املـؤدب،
صاحـب الحـس املرهـف ،الحريـص على مشـاعر كل مـن يلتقيه سـوا ًء
مـن رجـال املقاومـة أو غريهـم مـن عمـوم النـاس ،يـدرك أنـه ليـس
املناسـبي للترصيـح بذلـك ،وتحديدا ً بعـد الحديث عن
الزمـان واملـكان
ْ
أيب حمـزة ،األمـر الـذي أزعـج َح ُمكة وبـدا واضحاً وهو يقول :سـامحك
اللـه ،مـاذا رأيـت منـي حتـى تفعـل ذلك؟!.
 فتدخـل إبراهيـم لتلطيـف الجـو :لعـل سـبب ذلك غيابـك عن حصةاللياقـة الدورية قبل شـهر؟.
 هـي مـرة واحدة وقد حضرت الحصة الثانية آخر األسـبوع فأنا ملتزمبحضـور جميـع األنشـطة ،حتـى أننـي عوضـت عـن الحصة تلـك وعالء
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يعلـم بذلـك ،ويشـهد اللـه أننـي مل أغـب مـرة واحـدة عـن الحراسـة
الليليـة يف مواقـع الربـاط املتقدم على الحـدود وو!........
 كان َح ُمكـة يتحـدث بحـرارة ،متأثـرا ً مما قيـل ،يدفـع عـن نفسـهاحتامليـة أن يكـون قـد ارتكـب خطـأً دفـع علاء إىل التفكير بإقصائـه
عـن رشف املشـاركة بهـذه املهمـة الخاصة جدا ً ،لكن علاء الذي مل يكن
يجلـس تحـت عين النفـق هـذه املـرة ،مل يظهـر وجهـه بسـبب الظلام
الدامـس ،قـال مشُ ـفقاً على ُح َمكـة :اتصـل يب قائـد الن ُخبـة قبـل فترة
وأخـذ يخبرين باختياركـم للمهمـة ،وتفاجـأت أنه سـيضم شـخصاً غريباً
إليكـم ،مل أسـمع باسـمه قـط!.
 تفاجأ سامرة :ومن يكون هذا الشخص؟.فـأص على بعثـه،
 أخبرين أن اسـمه محمـد رمضـان،ُ
فرفضـت ذلـكَّ ،
بعـد أن سـألني :مـا الـذي حـدث ،ملـاذا ترفـض الرجـل ،هـل طـرأ منـه
يشء ال أعرفـه؟!.
 هذا الرجل الغريب ،مل يتدرب معنا ومل أسمع باسمه نهائياً!. جيد ،إذن ،سأبعث لك َح ُمكة ،هل يعجبك َح ُمكة. َح ُمكـة مقاتـل صلـب ،نعرفـه ويَعرفَنـا ،وهـو معنـا يف الن ُخبـة ،ابعثـهفورا ً.
 صمت القائد قليالً ثم سألني :أتعرف اسم َح ُمكة الشخيص؟.119
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 بادلتـه الصمـت ثـم أجبـت :أعرفه منـذ كان صغريا ً ،وال أعلم له اسماًغير َح ُمكة.
 إذن ،ت ّعرف عىل أحد جنودك أيها القائدَ ،ح ُمكة هو محمد رمضان. ضجـت جـدران النفـق الرتابيـة مـن الضحـك ،واألغـرب مـن ذلـك أنإبراهيـم زاد بالقـول :وأنـت تتحـدث عـن محمـد رمضـان ،حاولـت أن
أتذكـر ،أيـن سـمعت هذا االسـم؟
 يف تلـك األثنـاء التـي تدحـرج فيهـا الحديـث ،كارسا ً حالـة التوتر التيصاحبـت النفـق منـذ اسـتهداف منـزل عماد ومصيره املجهـول حتـى
اللحظـة ،انتبـه الجميـع لتفاعـل سمارة فقـال َح ُمكـة :ال تقـل إنـك مل
تتعـرض ملثـل ما حصل بشـأين ،فإن سـألوين عن اسـمك ،سـأفكر قبل أن
أجيـب ،ألنـك ببسـاطة شـديدة ،سمارة وفقط.
 وهنا تحمس الشباب :هيا اعرتف.اللقـب منـذ أن
 الصحيـح ،أننـي أكاد أنسى اسـمي بعـد أن صاحبنـيُ
حفـر النـاس البحـر ،حتـى خطيبتـي يحلـو لهـا أحيانـاً منادايت بسمارة.
 يا رجل تضامن مع َح ُمكة واكشف لنا موقفاً طريفاً يتعلق باسمك.حـي األمـل يريـدون نقـل كميـة من
 يف أحـد األيـام ،كان إخوانكـم يف ّاإلسـمنت إىل أحـد األنفـاق ،فطلبـوا مـن قائـد الرسية تزويدهـم بأحد
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املجاهديـن« :أحمـد املدهـون» سـيكون عنـدك يف لحظات!
 بالتأكيد ،متزح. ملاذا ،هل هذا وقت املزاح؟ يـا أخـي ،ال تسـتطيع كشـف النفـق على مقاتـل مـن غير منطقتنـاملجـرد املسـاعدة.
 أصبحت اآلن ،ال تعرف سامرة. بالله عليك ،سامرة اسمه أحمد املدهون ،أول مرة أعرف ذلك! فقـال علاء مازحـاً :يعنـي عندمـا يرزقـك اللـه _عـز وجـل_ بولـد،سـيطبقون عليـه لقـب سمارة الصغير ويضـع اسـم عائلـة املدهـون.
 ال سـمح اللـه ،فعائلتـي ليسـت مجـرد اسـم ،إنهـا تاريـخ وحضـارةووجـود!
 فقال عالء :اعرب لنا ذلك؟ األمر يتعلق بجدي ،الذي جعلني أنتمي لعائلتي ____ قاطعـه علاء :نحـن ننتمـي لألمـة ،لإلسلام ،للمقاومة ،لفلسـطني ،أمااالنتماء العائلي فهـذا مـا تحررنـا منـه منذ زمـن بعيـد ،ثم ___
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 على رسـلك يـا رجـل ،فلـوال جـدي وتربيتُـه التـي زرعهـا يف صـدريورأيس ملـا أصبحـت سمارة الـذي تعـرف ،فقـد كان بقصـد االرتبـاط
بعسـقالن التـي هجرنـا الصهاينـ ُة منها عـام مثانيـة وأربعني وكنـا حينها
عائلـة املدهـون ،لذلـك ،يجـب أن يبقى اسـم العائلة حباً ينبـض بالقوة
ألنـه يعنـي الحـق بالعـودة إىل مسـجد عسـقالن القديـم الـذي حولوه
إىل حانـوت لبيـع الخمـور ،وإىل بيوتنـا العتيقـة التـي ال يـزال منقوشً ـا
عليهـا اسـم عائلتنا.
 لقد أقنعتني. ليـس هـذا فحسـب ،بل رسـم يف خيـايل حاكـورة البيت هنـاك ،وأننيإذا حفـرتُ تحـت شـجرة التـوت الضخمـة ،سـأجد شـيئاً دفنـه جـدي
بنفسـه قبـل أن يقتحـم اليهـود املـكان ،وسـيصبح ّملـكاً يل!
 فسأل َح ُمكة :هل عرفت ما هذا اليشء؟ لألسف ،تويف جدي _رحمه الله_ ومل يخربين بذلك. ملاذا مل تسأله؟ يشء يف داخيل كان يدفعني إىل عدم السؤال. تدخـل إبراهيـم :أحسـنت ،سـنعرف هـذا الشيء عندمـا نحررها _إنشـاء اللـه_ ،لقـد أصبـح لدينـا هـدف جديد نسـعى إليه.
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 الصحيـح ،أننـي بـت أغار منك فعسـقالن على أبواب غـزة وتحريرهاقـاب قوسين أو أدىن ،أمـا بلـدي يافـا ،فسـيأخذ تحريرهـا زمنـاً أطـول..
قـال َح ُمكـة جادا ً.
 فأجابـه سمارة :مـا رأيـك أن تأيت مكاين إىل عسـقالن وأذهـب إىل يافابـدالً منك؟.
 مـاذا؟ لقـد فهمتنـي خطـأ ،أنـا ال أسـتبدل العامل بعـروس البحـر ،يافا،يـا رجـل ،رائحـة الربتقـال اليافـاوي ال تـزال ت ْعلَـق بأنفـي منـذ أكرث من
سـتني عاماً!
 فقـال علاء :كيـف ذلـك ،سـيد َح ُمكـة وأنـت مل تتجـاوز الواحـدوالعرشيـن مـن العمـر؟
 انتقلـت يل مـع أنفـاس عائلتـي التـي ال تـزال تحتفـظ كل شبر مـنبيـارات الربتقـال هنـاك ،حتـى أوروبـا التـي كانـت تعشـق برتقالنـا
وتسـتورده منـذ قـرون مـا قبـل النكبـة ،تحفـظ لنـا تلـك الرائحـة.
 عالء تكلّم يا رجل ،أهل يافا وعسقالن يسيطرون عىل النفق. دعهـم يـا إبراهيـم ،من أيـن يصلون إىل مـا وصلت إليه الرملـة واللد،ثـم قـل يل باللـه عليـك ،هل يسـتطيعون السـفر مـن مطار اللـد املقام
على أرض مدينتنـا دون أخـذ موافقتنا؟
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كحـي
بحـي
ّ
 اسـتثار الـكالم َح ُمكـة :مـن أيـن سـتأيت الرملـة واللـدّ ،العجمـي يف يافـا ،منـارة الثقافـة الفلسـطينية؟.
 لحظـة ،أنصتـوا قليلاً «قـال سمارة» هنـاك أخبـار عاجلـة يف الراديو:العـدو يسـتهدف أربعـة أطفال من عائلة بكـر ال تتجاوز أعامرهم عرش
سـنوات ،عندمـا كانـوا يلهـون على شـاطئ غـزة والصحفيـون يلتقطون
ذلك بعدسـاتهم!.
 الجبنـاء ،يستأسـدون على األطفـال ،ال يجـرؤون بالنـزول على األرض_حسـبنا اللـه ونعـم الوكيل _.
 كان عالء يتحدث بحرقة وغضب. يكمـل املذيـع :العـدو يقصـف باملدفعيـة بلـدة بيـت الهيـا لتهجيرأهلنـا مـن املناطـق الحدوديـة واملقاومـة تكثـف هجامتهـا الصاروخية
على العـدو وتتوعـد جنـود املحتـل بالقتـل واألرس حال تجرئـه بدخول
القطـاع بـرا ً ،ووسـائل إعلام العـدو بـدأت ترصـد هجـرة املسـتوطنني
الصهاينـة القاطنين يف غلاف غـزة باتجـاه وسـط فلسـطني املحتلة عام
مثانيـة وأربعين يف تطور خطري للحـرب وصفه أح ُد اإلعالميين الصهاينة
بالكارثة!
 فصرخ سمارة :اللـه اكبر ،بدايـة النهايـة لالحتلال ،هـذا تحـولاستراتيجي يف املعركـة مع العـدو ،املقاومة التي كان يحلـم بها أجدادنا
تتحقـق اآلن وترغـم الغاصبين على الهـرب.
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 نعـم – قـال علاء -مل نعـد وحدنا الذيـن تقصفنا الطائـرات واملدفعيةلترك بيوتنـا ،اآلن جـاء دورهـم حتـى يرتكوا أرضنـا ويرحلـوا إىل بالدهم
األصليـة ،بـل ينرصفوا عـن صدورنا.
 اسـمعوا هـذا الخبر :العدو يذبح أطفالنـا ويدمر غـزة والعامل األعمىيحتفـل بفوز أملانيا بـكأس العامل!
 لحظتهـا أضـاء الثالثـة مصابيحهـم ونظروا معـاً إىل وجـه َح ُمكة الذيقـال فـورا ً وهـو ينظر ألعىل :متـى سـيؤذن املغرب؟!
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«عاصمة اإلرهاب»

الخميس ،السابع عرش من متوز ،اليوم التاسع للكمني
 تصر عجـوز جلسـت على دوار الشـهداء يف نابلـس بالضفـة الغربيـةأن ترفـع الفتـة كتبـت عليهـا بخـط يدهـا وأبجديتهـا الضعيفـة :أنا مع
ولسـت خائفة.
املقاومـة
ُ
 فبتطفـل على صالبتهـا متحذلـق :أال تخشين أن يطالـك القصـف يـاخالة؟!-
 كنـت أخشـاه منـذ سـتني عامـاً ،أما اآلن فلا ،عىل األقـل إذا مت أعلمأن ورايئ مقاومـة تعـرف كيـف تـأيت بحقي وأنا تحـت الرتاب.
 لكننـا يف معركـة غير متكافئـة فأعداؤنـا ميلكـون الطائـرات والبـوارجالحربيـة والصواريـخ الذكيـة ،ومعهـم العـامل ونحـن ال منلـك سـوى
صواريـخ مل تقتـل إال شـخصاً واحـدا ً حتـى اللحظة ،بينام سـقط منا أكرث
مـن مئتين وأربعين شـهيدا ً وآالف الجرحـى.
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 نظـرت إليـه بشيء مـن الغضب وقد التَـف حولهام كثير ممكن كانوايشـاركون يف املظاهـرة ،يـودون صفـع املتحذلـق :أنا والد ُة شـهيد ،مات
ولـدي بين يـدي دون أن يفعـل شـيئاً ،ذنبـه الوحيـد أن نافـذ َة غرفتـه
كانـت تطـل على نقطـة ُمراقبـة لالحتلال تعتيل سـطح بنايـة مجاورة،
وفيهـا قناص __!
 سـكتت العجـوز قليلاً ثـم اسـتأنفت أملهـا :بكيتـه أكثر مـن خمسـةوعرشيـن عامـاً وال أزال وكنـت ألـو ُم نفسي كل يـوم ،ملـاذا مل أسـمح له
باالنضمام إىل رمـاة الحجـارة ،على األقـل ،إذا استشـهد سـيكون راضيًـا
عـن نفسـه أنـه فعـل شـيئاً ،وكأين بعينيه وهو يلقـط أنفاسـه ،يعات ُبني،
يشـكوين ،يقتلنـي ،ثـم يغمضهما عىل ذلك ويغـادر ،ومن يومهـا كفرتُ
بالعـامل الذي كنت أظنه سـيحمي ولدي ،كفرتُ بالسلام الـذي قالوا إنه
سـيدفع عنـا املـوت ،كنـت أرى ما ال يـراه اآلخرون ،كلام سـقط شـهيد،
رأيـت ولـدي يف وجهـه واملصيبـة األكبر ،أننـي كنـت أرى الشـهداء يف
وجـوه الذيـن كانوا يخدعـون الناس بأكذوبة السلام واملجتمـع الدويل،
صحيـح أننـي مل أكمـل تعليمـي ،لكننـي أصبحـت أتابع األخبـار ،أحاول
تكذيـب عينـي التـي ترى اليهـود يصـادرون األرايض ويهدمـون البيوت
ويقتلـون ويشردون وأقـول :لعـل العـامل عـاد إىل ضميره وسـيوقف
االحتلال عنـد حـده ،لكنني اكتشـفت أن ذلك رساب ووهـم ،مل يتحرك
يشء لألمـام ،وال تـزال الدمـاء تسـيل ،عقـدوا االتفاقيـات وصـار عندنـا
«سـلطة» لكنهـا مل متنعهـم مـن القتـل واإلرهـاب ،وكيـف سـتمنعهم
ُ
وهـي ال حـول لهـا وال قـوة ،ألنهـم أرادوها هكـذا .----
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مـوج هـادر ،ال تسـتطيع قوة عىل
 تسـتمر العجـوز بالحديـث وكأنهـا ٌوجـه األرض إيقافهـا :عـام تسـعة ومثانين يف انتفاضـة الحجـارة ،قتـل
االحتلال أ َحـد عشر شـهيدا ً يف املدينـة يف سـاعات قليلة ،كان سلاحهم
الوحيـد ،الحجـارة ،فقلـت :مـا دامـت دماؤنـا سـهلة عند عدونـا فلامذا
نجعـل األمـر سـهالً عليـه؟ لكننـي مل أدر مـا أفعـل ،حتـى جـاء «هيثـم
الجملـة» الـذي رفض أن ميوت بسـهولة فغرس سـكينه يف قلب الجندي
قبـل أن يستشـهد ،وتبعـه عامر أبو رسحـان يف القدس الـذي قتل ثالثة،
فأخـرس العجـز وجفـف بعضـاً مـن دموعـي ،لكـن العدو ال يشـبع من
الدمـاء كما فعـل بنـا منذ حطـت أقدامـه عىل أرضنـا ،فقتـل العرشات
يف املسـجد األقصى وهـم يصلون ،فكان عماد عقل الذي قتـل ُجندهم
وداس على رؤوسـهم ،وكلما زاد االحتلال مـن بطشـه،
يف شـوارع غـزة َ
كانـت فلسـطني تنجـب مـن رحمها الخصـب أبنا ًء بـررة يعرفـون قيمة
التقيـت به!!.
الحيـاة ،حتـى
ُ
 كان الشـباب يجلسـون مـن حـول العجـوز ينصتون بخشـوع لحديثهاواآلالف يقرتبـون مـن امليـدان ،قادمون من أرجاء املدينـة دعامً لصمود
املقاومـة يف غـزة ،وعندمـا توقفـت عـن الحديث ،سـارعها شـاب صغري
مـن جيـل االنتفاضـة الثانية عـام ألفني :مبـن التقيت يـا جديت؟.
 كان يشـبه ولـدي ،عينيـه ،وجهه الجميل ،قامته الفارهة ،سـحنته التيتنطـق بالحيـاة ،فلحيته السـوداء زينت شـبابه الصاعد ،خـرج من غرفة
ُ
التحكـم بحيـاة البشر وحريتهـم يف مبنـى اإلدارة املدنية هكذا سماها
االحتلال ،وكانـت مصنـع الكراهيـة واإلجـرام ضدنـا ،حيـث يجلـس يف
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الداخـل ضابـط مخابـرات العـدو ،سـألته :هـل سـمحوا لـك بالسـفر يا
ولـدي؟ فأجابنـي والحسرة يف عينيـه :كنـت أعلـم يـا خالـة ،أنهـم لـن
أتيـت إىل هنـا مـرات ٍ عديدة.
يوافقـوا ،فلقـد ُ
 ملاذا تريد السفر يا حبيبي؟ للدراسـة ،فأنـا مـن األوائل يف الشـهادة الثانوية ،وكنت أطمح بالسـفرحتـى آيت بالدكتـوراه من الخارج.
 وملاذا ال تدرس هنا ،أليس لدينا جامعات؟ صحيـح يـا والـديت ،لكنهـا ال تعطـي إال الدرجـة الجامعيـة األوىل«البكالوريـوس» وأنـا أريـد أن أصبـح عاملـاً يف التخصـص الـذي أحبـه.
 حينهـا بكيـت ،إنـه ولدي الشـهيد :أحالمـه التي ال حدود لهـا وإرادتهالوث ّابـة ،فتأثـر عندمـا رآين على تلـك الحالـة :ال تبـك يـا والـديت وال
تجعليهـم يـرون دموعـك ،ثم اصطحبني خـارج هذا املكان السـيئ ،ومل
أعـد راغبـة ً بالسـفر للعالج ألننـي أحفظ الـدرس جيدا ً :فقط سـاعدينا
حتى نسـاعدك.
 الـكالب يريدوننـي أن أبيـع دينـي ووطنـي وألصبـح خائنـ ًة لشـعبي،نعـم ال أريـد السـفر ،حتـى جارنا أبـو محمد الـذي كان يريد اسـتخراج
رخصـة لتوسـيع مصنعـه الصغير ،سـاوموه على ذلـك :فقـط زودونـا
بأسماء راشـقي الحجـارة ومنظمـي املظاهـرات؟ فمـ ّزق أبـو محمـد
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الطلـب ووضعـه تحـت قدميـه :الـرازق هـو اللـه ،واللُّقمـة املغموسـة
بالخيانـة لـن تقترب مـن أفـواه أطفـايل مـا حييـت.
 أوصلني إىل البيت ،رجوته أن يبقى قليالً ،أن يعطف عىل شـيخوختيبإطاللـة وجهـه التي حملت صورة ولدي :ال أسـتطيع يا أمي.
 ما أجملها من فمه ،يطلقها بصدق.غلـق الحاجـز العسـكري فلا أسـتطيع العـودة
 علي اإلرساع قبـل أن يُ َللقريـة ،فهـؤالء املحتلين ال ديـن وال أخالق لهم ،باألمـس فقط ،أنجبت
امـرأة على الحاجـز بعـد أن منعوا السـيارة التـي تقلها مـن املرور.
 وماذا حدث لألم وطفلها؟ عاش الطفل وماتت األم. ازداد الصـوت اقرتابـاً والحشـود متلأ الشـوارع املؤديـة إىل ميـدانالشـهداء الـذي يتوسـط املدينـة التـي وصفهـا رئيـس وزراء العـدو _
الهالـك _ أرئيـل شـارون :بعاصمـة اإلرهـاب نظـرا ً لدورهـا املركـزي يف
املقاومـة ،لكـن أحاديـث العجـوز ال تـزال تجـذب املتحلقين حولهـا.
 استمري يا جدتنا. هـؤالء القتلـة ال يحفظـون عهـودا ً وال مواثيق ،اسـتغلوا إعلان العرباسـتعدادهم للسلام ،فأخـذوا يزيدون مـن رذائلهم ،ضاعفـوا حصارهم
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وقتلهـم وتهويدهـم لـكل يشء حتـى املسـجد األقصى مل يسـلم منهـم،
يحفـرون تحتـه منـذ عشرات السـنني بحثـاً عـن أوهامهـم الكاذبـة،
يريـدون هدمـه وال يقيمـون وزنـاً ألحـد ،وهـذا مـا دفعهـم إىل ارتكاب
مجـزرة الحـرم اإلبراهيمـي الرشيـف عـام أربعـة وتسـعني بعـد توقيـع
أوسـلو ___!
 تدخل املتحذلق :ما عالقة أوسلو باملجزرة ،وهذا يشء وذلك يشء؟ هـذا ألنـك ال تعـرف اليهـود ،أسـأل نفسـك ملـاذا صنـع اليهـود هـذهاألنفاق؟
 ألن العامل اقتنع بحقوقنا فضغط عىل االحتالل حتى يوقّع. بـل ألن االحتلال الـذي ال يقيـم وزنـاً لعاملـك هـذا ،بـات يـدرك أنانتفاضـة الحجـارة تحولـت إىل رصـاص يطـارد الجنـود واملسـتوطنني
لذلـك سـارعوا إىل إجهـاض ذلـك ،وبعـض قومنـا وقعـوا يف هـذا الفـخ
الـذي دفعنـا مثنـه غاليـاً ،ثـم كانـت املذبحـة يف املسـجد اإلبراهيمي يف
الخليـل التـي قُتـل فيهـا العشرات وهـم سـجود يف صلاة الفجـر ،حتى
ويقسـموا املسـجد زمانيـاً ومكانيـاً فيام بعـد ،وهذا ما
تكتمـل الصـورة ّ
حصلـت على سـمع وبصر العـامل الـذي سـلّم بأحقيـة املحتلين بالجزء
األكبر يف املسـجد ومل يقـم وزنـاً ألوسـلو.
 هذا احتالل يا حاجة ،وليس بيدنا حيلة.131
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 هـذا ألنـك تريد أن تكـون ضعيفًا ،لذلك ،كان يجـب عليك أال تفاوضعىل حقوقك.
 لكن السياسة يا حاجة ،خذ وطالب. اضحكـوا على هـذا الفتـى املسـكني ،لقـد فرطـوا بثامنيـة وسـبعني«سـلطة حكـم ذايت» هزيلة ،يا
باملائـة مـن فلسـطني التاريخيـة مقابـل ُ
ولـدي ،الـذي يفـاوض وليـس بيـده قـوة السلاح سـيخضع ،ثـم احفـظ
هـذا جيـدا ً «الـذي ال يسـتطيع الـزواج ال يحـق لـه الزنـا».
 وهنا عاد الشاب الصغري :وماذا حدث بعد املجزرة يا جديت؟!. جـاء الوقـت حتـى نردعهـم عـن دمنـا ،مـا دام ال أحـد يف هـذا العـاملميلـك أن يوقـف الذبـح فينـا ،فلـم يتوقفـوا عندمـا قاومهـم رجالنـا يف
شـوارع الخليـل وطولكـرم وغـزة ،لذلـك كانـت العمليات االستشـهادية
يف كل مـكان ،حتـى يذوقـوا شـيئاً مـن العلقـم الذي يسـقوننا إيـاه منذ
زمـن بعيد.
 عـاد املتحذلـق للمداخلة :لكنها جلبت علينا شـجب العامل واسـتنكارهووصـف املقاومة باإلرهاب؟
 سـحقاً للعـامل الـذي مل يحمنـا ،هـو آخـر مـن يتحـدث عـن اإلرهـاب،عندمـا يتوقـف _أوالً_ عـن دعـم املحتـل سياسـياً وعسـكرياً ويتدخـل
لوقـف الجرائـم بحقنـا ،عندهـا سـنفكر بهـذا األسـلوب مـن املقاومـة.
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 حـاول املتحذلـق إثـارة العجـوز مجـددا ً ،فوقـف لـه الشـاب :اصمت،ودع أفـكارك إىل زمـن آخـر ،فهـذا زمن الجـدة ،زمن املقاومـة ،أكميل يا
جـديت ودعك مـن هذا.
 كان همنـا ردع املحتـل عبر رضبـه يف العمـق ،ودفعـه إىل إعـادةالتفكير بـكل جرامئـه بحقنا ،وأن زمن السـكوت عىل دمنـا قد مىض إىل
غير رجعـة وهـذا مـا كان يف انتفاضـة األقىص أيضـاً ،والتي كانت درسـاً
للصهاينـة لـن ينسـوه أبـ ًدا ،وقـد أمثـر مـا ترونـه اآلن مـن ِعـ ّزة وكرامة
يرتجمهـا أبناؤنـا يف غـزة ،وقـد بـدأوا مشروع التحرير.
 مل يعـد ممكنـاً سماع صـوت العجـوز التـي وقفـت على قدميهـامبسـاعدة الشـباب ،متكئة على عكازها الخشـبي القديـم ،ألن الجموع
التـي ملأت امليـدان كانـت تهتف »:يا قسـام يـا حبيب اقصـف اقصف
تـل أبيـب» وبينما العجـوز تهـم للتحـرك لألمـام ،اقترب منهـا الشـاب
الصغير وطبـع ق ُبلـة االحترام والتوقير على يدها ،ثم سـألها :مـن ِ
أنت
يـا جديت؟
 فابتسـمت وهـي متسـح بيدها عىل رأسـه :أنـا املقاومة وما اسـم ذاكالشـاب الذي يشـبه ولدك؟
اقرتبت من أذُنه هامسة :يحيى عياش.
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ٌ
«ع َا ٌ
ظالم وجبان»
لم
َ

مل يهـدأ القصـف على غـزة ،زادت وتريتـه بصـورة جنونيـة بعـد انقضاء
سـاعات الهدنـة اإلنسـانية القليلـة ،كل آالت الدمـار تعمـل يف جسـد
القطـاع الثائـر ،لكـن املقاومـة ثابتـة ،صواريخها تحـط يف مواقع املحتل
فتهـزه باألعماق ،تحطـم خططـه ،تفقده الرتكيـز ،أما أهـل النفق! خط
الدفـاع األول ،كانـوا يرابطـون بصبر وهـدوء ،ورضـا عجيب ملـا هم فيه
مـن ظـروف قاسـية ،هـم يدركـون أنهـم ليسـوا وحدهـم يف الخطـوط
األماميـة وأن األرض تحتضـن إخوانهـم ،مل يسـألوا أنفسـهم :مـاذا أفعل
هنـا وغيري يجلـس يف فـراش زوجه؟
ر
تحـاول فهـم الرتكيبـة النفسـية والفكريـة لشـاب متعلـم ،وناجـح يُص ّ
أن يكـون يف املقدمـة دون أن يتلقـى مقابـل :جرائـم االحتلال ،القتـل،
التعذيـب ،األرس ،الحصـار ،أسـباب ودوافـع كثيرة وصحيحـة ،لكنهـا ال
تكفـي لذلـك ،فالشـعب بأكملـه يتعـرض لصنـوف القهر واإلجـرام تلك
وقلـ ٌة مـن يتقدمون الصفوف وينزرعون يف باطـن األرض حتى يحمونها
بأجسادهم.
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 كان الوقـت مـا بعـد الظهيرة ،وقـد أدى الرجـال األربعة صلاة الظهرجامعـة ،على قسـمني ،حتـى تبقـى الحراسـة متواصلـة ،وكانـوا قـد
اتخـذوا هـذا القـرار قبـل عـدة أيـام بعـد دراسـته ،فهم حريصـون عىل
إبقـاء صلتهـم باللـه قوية واألخـذ بالعزائم ،رغـم درايتهم بفقـه الجهاد
وأحكامـه التـي تعطيهـم الرخصة يف كثير من األمور ،ولعـل ذلك يفرس
جـزءا ً مـن صالتهـم وقناعتهـم الحديديـة بـكل يـا يقومـون بـه ،وتلـك
مشـكلة العـدو الصهيـوين الـذي يواجـه جيشـاً مـن الثـوار ،العقائديين
الذيـن يعتبرون أرضهـم املسـلوبة وامل ُغتصبـة ،جـزءا ً مـن دينهـم ال
يسـتقيم إميانهـم حتـى يرفعـوا الظلـم عـن أهلهـم وأرضهـم ،يفهمـون
جيـدا ً أن رصاعهـم ليـس دينيـاً بالضرورة ،حتـى ولـو كان العـدو بذاته
بفعـل ذلـك فيحتل األرض باسـم الديـن اليهودي ،ويهـ ّود القدس بذات
الدافـع أيضـاً ،لكنهـم يعلمـون أن املعركة وجودية بين حقهم التاريخي
والحضـاري املتواصـل يف فلسـطني ومـا بين قراصنة جاؤوا مـن هوامش
العـامل ليصنعـوا لهـم وطنـاً باسـم ديانتهـم على حسـاب الغري.
 يقـول سمارة بعد أن سـمع خبرا ً يف الراديو عن فلسـطيني يف القدسهـدم بيتـه بيـده :أعلـم أن العـامل بـا َع ضميره للشـيطان ،لكـن حتـى
الشـيطان يفعـل الخير أحياناً!.
 فسـأله َح ُمكـة :وكيـف ذلـك ،أول مـرة أن أسـمع الشـيطان يفعـلالخير؟
 يدلـك على خير صغير حتـي يرصفـك عـن خير عظيـم ،هـذا العـامل135

رواية الزمرة

« الرسـمي « الجبـان ،يقـول إن القـدس الرشقيـة ،أرض محتلـة وفـق
القـرارات الدوليـة ،ومـع ذلك ،ال يسـتطيع حامية إنسـان ذنبـه الوحيد،
أنـه بنـى بيـت العمر ألطفالـه ،وملا علـم االحتالل بذلك ،اسـتنفر جميع
قواتـه :ملـاذا بنيـت دون أن تحصـل على رخصـة البنـاء؟
 ألنكـم ترفضـون اسـتصدارها ،رغـم أين دفعـت لكـم كل مـا أملـك،وأوالدي يف الشـارع أريـد أن يحميهـم سـقف مـن بـرد الشـتاء.
 ال تحاول ،أنت مخالف للقوانني. لكنكـم متنحـون اليهـود تصاريـح للبنـاء يف كل شبر من القـدس دونأي إعاقـة ،رغـم أنهـم غربـاء على املدينة؟!.
 هـذا ليـس شـأنك ،تريـد هـدم البيـت بيـدك ،أم نهدمـه بجرافاتنـاوتدفـع مثـن سـاعات عملهـا؟!
 ويبدأ املسكني بالهدم كمن يطعن جسده بيده. بتدخـل علاء :أتعـرف يـا سمارة ،أظـن بـأن الشـيطان يرفـع القُبعـةللصهاينـة ،فاألمـر هنـا ليـس لـه عالقـة بقانـون دويل وال قـوة منطـق،
إمنـا مبنطـق القـوة ،كل العـامل يعـرف أن التاريـخ والجغرافيـا تقـف
إىل جانبنـا ،ومـع ذلـك يحرتمـون القـوي حتـى ولـو كان ظاملـاً مـا دام
يحقـق مصالحهـم ،هـم يعلمـون أن اليهـود كغريهـم مـروا على هـذه
األرض وانرصفـوا ،كما فعـل اليونانيـون والفـرس والفراعنـة والرومـان
136

عمار الزبن

الذيـن بنـوا حضـارة هنـا وغريهـم الكثير ،فلـو كان يحـق لـكل عابر يف
أرضنـا ادعـاء أحقيتـه بفلسـطني لـكان اإليطاليـون مثلاً أوىل النـاس بها
فلديهـم آثـار وكنائـس يف كل شبر من بلدنـا ،ومع ذلك يـدرك العامل أن
أجدادنـا الكنعانيني أول من سـكن هـذه األرض واسـتعمروها وتواصلوا
فيهـا حتـى اليـوم بعـد أن تزاوجـوا مع الفلسـطينيني القادمين من وراء
البحـار ،لكنهم!!
 معركتنـا مـع املحتـل ال يحكمهـا إال البندقيـة ،اإلكثـار مـن التحليـلوالتوصيـف لـن يقودنـا إىل يشء.
 وبينما سمارة ينهـي كلمتـه األخيرة ،كان علاء يضـع قدمـه علىموضـع الصعـود لألعلى حتـى يقضي حاجتـه أمام أعين الطيـور ،فجأة
الحـظ إبراهيـم أن علاء يتـأمل وهـو يصعد فلحقـه برسعـة فأصبحا معاً
يف غرفـة البئر ،ومل يخرقـا أمـن املـكان بفعلهـا ألن ذلـك مسـموح رشط
الحفـاظ على الهـدوء الشـديد والبقاء لدقائـق معدودة :هل انتكسـت
ُركبتُ َـك مجددا ً؟!
 ال ال ،تعرثت فقط. لكنني ،رأيتك تتأمل. أستحلفك بالله أن تكتم األمر ،هو أملٌ بسيط ال يستدعي القلق. لكنك تقود مهمة حساسة ويجب......137
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 يا أخي أنا مثل الحصان ،مباذا أقسم لك ،أمل ترين بعد العالج؟ صحيح لك َّن الله أعذرك. فقاطعـه علاء بشـدة وعالمـات الغضـب يف وجهـه :ال ُعـذر اليـومألحـد ،لقـد انتظـرت هـذه اللحظة طوال حيـايت ولن ُأسـجل عىل نفيس
جرميـ ًة أن ميـر العـدو يف موقعـي هـذا دون أن أحطمـه أو يسـحقني،
ٍ
لشـخص غريي.
فوفـر كالمـك
 سنحطمه معاً إن شاء الله ،فقط أحببت االطمئنان عليك. نـزل االثنـان لنفـق «الوصلة» بعـد أن قضيا حاجتهما وتفقدا املنطقةمـن خلـف النافـذة التـي كانوا يتحكمون بهـا جيدا ً مام تتيـح لهم إلقاء
النظـرات الرسيعـة للمـكان القريـب من النفـق ،ويف هذه املـرة ،كانت
خطـوات علاء الرشـيقة املتعمـدة رسـالة إلبراهيـم وسـكان الوصلة أن
قائدهـم بكامـل لياقته ،ويف األسـفل كان سمارة يحدث َح ُمكـة بحرارة
وانفعـال وقضوا على أجهزة االستشـعار واملراقبة.
 فسارعه عالء بسؤال :هل فاتني يشء؟ لقـد نفـذت الن ُخبـة عمليـة إنـزال خلـف خطـوط العـدو يف منطقـةصوفـا داخـل أرضنـا املحتلـة عـام مثانيـة وأربعين.
 وما هي خسائر العدو ،هل أرسوا جنو ًدا؟138
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 ال ،يقـول إخواننـا يف بيانهـم ،أن اإلنـزال هدفـه االسـتطالع بالقـوة،شـارك فيـه ثالثـة عرش مجاهـدا ً عادوا بسلام بعـد تنفيذ املهمـة والتي
كانـت يف الرابعـة والنصـف فجـرا ً.
 العـدو لـن يسـكت على ذلـك ،هـذه العمليـة يف العظـم ،تربـكحسـاباته.
 فيرد سمارة :مـاذا سـيفعل ،هـل سـيخرتع شـيئًا مل يسـتخدمه ضدنـا،سيرتكب الحامقـة ويدخـل برياً وتلـك نقطة ضعفه التي سـيمنحها لنا،
وقبـل أن أنىس!
 تكلم قبل أن تنىس ،قالها عالء مبتسامً كعادته. فخـخ الشـباب فتحـة النفـق التي عـادوا منهـا ،ويف اللحظة املناسـبة،فجـروا العبوات بسلاح هندسـة العدو ،واألهـم أن التفجري الذي حدث
صبـاح اليـوم تـم تصويره مـن جانب إعلام املقاومة.
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«على حدود الشجاعية"

 وقفـت ملتصقـة بـه تحتضـن ذراعـه ،ترجـوه بـدفء صوتهـا الرفـقالصغرى شـبيه ُة جدتها ،التي كادت عسقالن
بشـيخوخته ،فهي حفيدته ُ
رص والدهـا تزويجهـا لغير ابـن عمهـا الذي
تقتتـل فيما بينهـا عندمـا أ ّ
يُفترض أن يُنزلهـا عـن الفـ َرس لكنـه مل يكن يسـتحق عيني ْها الواسـعتني
كمـرج ابـن عامـر ،وثغرها السـاحر الذي تبـارى فيه شـعراء الزجل فيام
بينهـم ،فز ّوجها لشـجاع القريـة «الفالح الفقري الذي استبسـل يف الدفاع
عـن قريتـه يف وجـه الغـارات الصهيونية التـي كانت مقدمـات العدوان
عـام مثانيـة وأربعين :أرجـوك يا جـدي ،دعنا نعـود إىل البيت.
 مل يسـمع رجاءها ،وهو يرقب أرساب النسـاء واألطفال والعجائز وهمحـي الشـجاعية
يعبرون مـن أمامـه هربـاً مـن جحيـم القذائـف على ّ
الـذي يقطنـون ،وقـد عـاد الرشيـط ذاتـه أمـام عينيـه ،كابـوس التهجري
وشـعب بأكملـه يحمـل تاريخـه
القسري قبـل سـتة عقـود ونصـف
ٌ
وذكرياته.
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تالحقـه القذائـف يعبر إىل املجهـول هربـاً مـن املـوت ،ذات الصـورة
والسـيناريو ،فيصرخ العجـوز :ال لـن يتكـرر املشـهد ،عـودوا ،ال تخافوا،
موتـوا يف بيوتكـم.
 مل يكـن أهـل الشـجاعية الجئين بـل هـم مـن أهـل غـزة األصليين،مواطنـون أقحـاح لكـن اسـتخدام «عقيـدة الضاحيـة «بحقهـم ،مل يكن
عبثـاً وهـم خـط الدفاع األول عـن املدينـة ،ويعتربه قـادة العدو أرشس
املقاتلين وأمهرهـم ،ومـن بينهـم خـرج كثيرون مـن قـادة املقاومـة
أبرزهـم أحمـد الجعبري الذي اغتالـه الصهاينة فاندلعـت عىل إثر ذلك
حـرب حجـارة السـجيل عـام ألفين واثنـي عرش.
 هـ ّون عليـك يـا جـدي ،لـن يذهبـوا إىل أي مـكان ،سـيعودون ريثمايتوقـف القصـف.
 ال تصدقـي هـذا الـكالم لقـد وعدنـا العرب بذلـك ومل نعـد إىل أرضنا،يجـب أن يعـودوا ويستشـهدوا يف بيوتهم.
 كانـت «أمـل» مشـطورة القلـب لحظتهـا ،والنصـف هنـاك حيـثالحبيـب ال تـدري أيـن يُقاتـل ومـا الـذي حـدث معـه ،والنصـف اآلخر
مـع الـذي يرفـض أن ميـر املشـهد أمامـه مـرة أخرى:يـا جـدي الحبيب،
انظـر إىل النـاس جيدا ً ،نسـاء وأطفـال وعجائز الرجـال ال يزالون هناك!.
 لحظتها فقط نظر إىل وجهها الجميل ،ثم أكملت:141
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هـم يسـتعدون لقبر املحتلين إذا حاولـوا الدخول ،أقسـم لـك يا جدي
إن مـا أقولـه صحيح.
 هل ِأنت متأكدة ،أم تضحكني عىل جدك العجوز؟
 أستغفر الله يا جدي ،سأريك اآلن. ثـم نـادت على إحدى النسـوة املارات باتجـاه مدارس وكالـة الغوثالتـي فتحـت حتـى تـأوي الالجئين ال ُجـدد :حمـدا ً للـه على سلامتكم
هـل اسـتطاع االحتلال دخول الشـجاعية؟!
 اسـتنفرت املرأة الشـابة ،رغم إرهاقها وتعبها وردت بكربيا َء :خسـئوا،الحي ينتظرهم.
الشـجاعية سـتكون مقابرهم إن شـاء الله فكل يشء يف ّ
 هل هناك كثري من الشهداء؟ معظمهـم مـن املدنيين ،فالقصـف عشـوايئ للمنـازل ،وهـذا مـا دفـعاملقاومـة إىل طلـب املغـادرة منـا لحاميتنـا ،لقـد رجوتهـم أن أبقـى
ملسـاعدتهم ،لكنهـم رفضـوا.
 وهنـا تدخـل الجـد الـذي كان يتكـئ عىل عـكازه القديـم وتتدىل عىلجنبـي وجهـه «حطتـه « البيضـاء الجميلـة وال ِعقـال الدائـري األسـود
ّ
يزينهـا كتـاج على الـرأس وقـد ارتـدى مالبسـه التقليديـة التـي أىب أن
يسـتبدلها خشـية على ذاكرتـه مـن النسـيان أو التحـول :وهـل معهـم
سلاح كفاية؟
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 ال تخش يا عم ،ما حصل معكم لن يتكرر بإذن الله. ثـم قضـت املرأة بعزميتها إىل حيث الرضيبة التي يدفعها الفلسـطينيوهـو ر ٍ
اض لقـاء العيـش بكرامـة وعـزة ،أمـا الجـد العجـوز ،فاسـتدار
عائـدا ً إىل بيتـه املؤقـت ،تقـوده «أمل» التـي ذهبت بقلبهـا تبحث عن
أطلـت الغيـاب أيهـا العـذاب ،يف أي البالد أنـت ما دون
فارسـها املتيـم:
َ
َ
بقايـاك يف األفاق ،يا سـيد قلبي
صـدري ،أسـم ُع أنفاسـك وال أراك ،أشـم
املعظـم ،مليكي الـذي ليـس له رعي ٌة سـواي ،أتـوق إىل عطرك شـوقاً إىل
عـذب كالمـك األخـاذ ،إىل جيش همسـاتك الجميلة ،دعـك عني وتعال،
معتصـم هنـاك خجلاً تقـول :ومـاذا لـو
فما عـدت أريـد غيرك ،لعلـك ٌ
عجـزتُ ومل أطربهـا إىل العـامل ،لقـد وعدتهـا وقىض الحـب بذلك.
عيني ،غـزة يف حرضتك
ال تقـل عـن روحـي مـا ليس فيها ،أنـت العامل يف ّ
جنة الدنيا.
طمعـاً ،تكفيك
سـأهبك هديلا وأسـيل ومحمـد وصالح الديـن ،ال تكن ّ
جيـش من الشـوق يعسـكر
وردتـان وفارسـان ولكـن!! أرسع بالعـودةٌ ،
هنـا ،يف قفـص مـن غـرام ،سـكانه ،أنـت وحـدك ،ال تـدع القراصنـة
يغتصبـوا حلمنـا ،أدبِّ ُهـم وتعـال ،لقنهـم درس الدفـاع عنـي وتعـال.
 بكـت أمـل وهـي تنظـر يف صـورة سمارة التـي تحتفـ ُظ بهـا تحـتوسـادتها ،ولـو كانـت تنطـق لقالـت آالف القبلات والدمعـات التـي
سـكنتها سـاعات الليـل والنهـار.
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تمر!
الدجاج ُ
الم ّ

 ويف النفـق ،جلـس َح ُمكـة إىل جانـب علاء ،يهمـس لـه عـن سمارةالغـارق يف رسحانـه وهـو يبتسـم وقـد جلـس أسـفل البئر :انظـر إىل
سمارة!.
 سمعتك ،ماذا تهمس عني؟ ال يشء ،ولكـن نحـن إخوانـك ورمبـا نستشـهد معـاً ،فقـل لنـا مبـاذاتفكـر ،باللـه عليـك؟.
 إذا قلـت يل مبـاذا كان يهمـس علاء وإبراهيـم قبـل سـاعتني أعـدكبإعالمـك؟
 فتدخل إبراهيم برسعة :مل يكن شيئاً مهامً. لكنـه يشء ،ونحـن هنـا إخـوة ،مصرينـا واحـد ،وال ينبغـي أن نخفـيشـيئاً عـن بعضنـا البعـض.
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 وهنـا سـارع علاء بالقول :ال يشء يدعو إىل القلـق ،آملتني قدمي قليالًوانتهى األمر.
 فعلق سامرة :عادتك ،لن تغ ّريها أب ًدا! فضحـك علاء واسـتنكر َح ُمكـة :أصبحـت «كاألطرش يف الزفـة» ،قولوايل حدثوين.
 بعـد أن أصابـه املـرض يف ركبتـه ،تآمـر مـع قائـد الرسية حتـى يخفياألمـر عـن قـادة الن ُخبـة ،يك ال يعفوه مـن مهامتـه الجهادية.
 كـن دقيقـاً يـا سمارة ،كان األمـر قبـل أن أجريـت العمليـة يف مصر،حينهـا مل أكـن أسـتطيع ثنـي الركبـة ،لكننـي مل أكن قعيد الفـراش حتى
أفضـح الدنيـا وتظفـر باألجـر والثـواب لوحدك.
 وهنـا جـاء دور سمارة بالضحـك ،ثم أكمل عالء موجهـاً كالمه ل َح ُمكةعلى مسـمع مـن إبراهيـم أيضـاً والـذي كان عىل علـم بـكل التفاصيل:
تخيـل يـا رجل أن صاحبك هذا كان يسـابقني بـكل يشء ،فكلام عرضت
نفسي للحراسـة مـكان أخ معـذور مل يسـعفه طـارئ للحضـور ،وجدت
هـذا السمارة أمامي قد سـ َّد مـكان املجاهـد يف الرباط.
 ومع ذلك ،أصبحت قائدي ،وهذا ٌرشف عظيم سألقى الله به.
 أنـا مسـتعد للتنـازل ِعـن هـذا التكليـف ،ولكـن رشيطـة أن تعطينـيأجـر وثـواب مـا قمـت بـه بحـق إخوانك!.
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 ال تقلـق ،وصلـك مثلي وزيـادة ،فلـك أجر النيـة ثم ،هل تـراين أترككدون أن أدعـو لك؟!.
قضيـت
 يـا أخـي صحيـح ،لكننـي ال أسـتبدل ابتسـامة أخـي الـذيُ
حاجتـه مبـال الدنيـا.
 لحظـة ،لحظـة ،ال تضيعـاين معكما ،مل تجبنـي يـا سمارة عـن سـؤايلقـل لنـا وال تـراوغ؟
األول ،مبـاذا كنـت تفكـر ،هيـا ُ
 بالسيناريوهات التي ميكن أن تحدث يف حال... قطـع َح ُمكـة حديثـه :سمارة ،دعـك مـن الهـروب ،لقـد وعدتنـيوعليـك باإليفـاء.
 اسـمع أيهـا الفتـى الغر ،فلسـطني ،البندقيـة ،أمي ،وأمـل ال يغادرننيمطلقـاً ،وال ميكننـي فصـل الواحـدة عـن األخـرى ،فمـن تخلى عـن
إحداهـن ،سـيفقد األخريـات!.
 هنـا تدخـل علاء :أرجـو أال تفهمني خطـأ ،البندقية ،فلسـطني وأمك،أتفـق معـك دون جـدال ،لكـن أملُـك أمـ ٌر ثابـت ،مـع إعجـايب الكبير
بهـذه العالقـة الرائعة.
 أخطـأت خطـأ كبيرا ً« ،فأمـل» بالنسـبة يل ،صلـة الوصـل األقـوى مـنبينهن .
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 و هنا تفاجأ َح ُمكة :وتقدم خطيبتك عىل أُ َمك؟! أمل أقـل إنـك ال تـزال ِغـ ّرا ً؟ أيهـا العبقـري ،لـوال الحـب للفطـرة التـيزرعهـا اللـه يف أنفسـنا ،ملا كان الحب للوطن والديـار ،صحيح بأن األُ َم ال
تخضـع للجـدال ،لكـن لوال فهمي ملفهـوم عامرة األرض بالعـدل والخري،
الـذي أمرنـا اللـه _عز وجـل_ ،ملا أحببـت أمل!
 ال أفهم....قالها َح ُمكة وهو ُيحك رأسه.
 حتـى نع َمـر أرضنـا ،يجـب أن تكون نظيفة من الشر ،وحتى نصل إىلذلـك يجـب أن تتوفر لدينا أسـباب القوة ،وأهمهـا األرسة الصالحة التي
تبـدأ منـي ومـن خطيبتـي املؤمنـة التـي تدفعنـي إىل القتال مـن أجلها
وأجـل بلـدي وديني وأمـي ،أفهمت اآلن؟
 متـى سـنفطر ،أمل يحـن موعـد آذان املغـرب؟! أحضروا يل الدجـاجامل ُت َّمـر.
 ضحـك ثالثتهـم على َح ُمكـة وهروبـه مـن فلسـفة سمارة للحب ،ثمعـاد علاء إىل َح ُمكـة :أعجبتني عبـارة الدجـاج امل ُت ّمر.
 طبعـاً ،مـا عليـك سـوى تخيـل الدجـاج وأنـت تتنـاول حبـات التمـروبذلـك تـأكل الدجـاج امل ُت ّمـر ،سـجل بـراءة االختراع باسـميَ ،ح ُمكـة
رمضـان صاحـب نظريـة الدجـاج امل ُت ّمـر.
 قال إبراهيم :عىل األقل أعظم اسمك وليس لقبك ،محمد رمضان147
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ُ
«لست حمقاء»

النفـق وانفرجـت أسـاريره فصاحبـه وحافـره بأظافـره،
و أخيرا ً ضحـك
ُ
ُ
البئ،
أعطـى إشـارة القـدوم ،فاندفع
الرجـال األربعـة إىل أخيهم أسـفل ّ
يعانقونـه ،يؤنبونـه على الغيـاب :عىل رسـلكم أنا أمامكـم مل يحدث يل
يشء.
 كان عامد منفعالً من شدة خوف إخوانه عليه. عىل األقل ،كان عليك طأمنتنا! أمل تفهموا من وعاء املاء الذي أحرضته أمي إىل الغرفة أين بخري؟ فأجابـه علاء :ظننـا أنـه املجاهـد املسـؤول عـن متابعـة النفـق حـالحـدوث يشء معـك ،ومـع ذلـك حمـدا ً للـه على سلامتك ،لقـد أقلقتَنا
عيل .
 لقـد كان األمـر فعلاً خطي ًرا ،وأحسـب أن اللـه _عـز وجـل_ كتب يلوألهلي حيـاة جديدة.
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 يـا لطيـف ،مـا الـذي حـدث ،هـل كنـت يف البيـت أثنـاء اسـتهدافه؟سـأل سمارة.
 كنت مع أمي يف الطابق األريض والحمد لله مل نُصب بأذى. والوالدة ،هل حدث لها مكروه؟ قال إبراهيم متأثرا ً. لـو حـدث لها سـوء – ال سـمح اللـه – هل كانت سـتقوى عىل إحضاراملاء لكم؟
 أتعـرف ،خشـيت أال أراك فأعيـش بتأنيـب الضمير أين مل أحدثـك عناملشروع الـذي رفض علاء املشـاركة فيه.
 أتعـرف ،حـدث أمـر غريـب ،ففـي قمـة انشـغايل مـع وحـدة امل ُراقبةوالرصـد الحدوديـة ،كنت أفكر بذلـك ،والليلة سـتحدثني القصة ،ألنني
سـأبقى هنا!
لفـت كالم عماد انتبـاه املقاتلين ،فسـارعه علاء بالسـؤال :هـل طـرأ
 َجديد؟!
 األهـايل جمي ًعـا غـادروا املنطقـة ،القصف العشـوايئ للبيـوت املأهولةوسـقوط الشـهداء والجرحـى دفعهـم إىل تـرك كل يشء ،الطائـرات
واملدفعيـة تقصـف بصـورة جنونيـة غير مسـبوقة ويبـدو أننا سنشـهد
ليلة سـاخنة جـدا ً.
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 و هنا تدخل سامرة :ووالدتك ،أين هي اآلن؟ صمـت عماد ،غابـت حيويته وظهر الطفـل يف وجهه ،فأضـاء األربع ُةمصابيحهـم ،خوفهـ ُم ،خشـيته ُم من أضـاء النور ،هي أ ُمهـم أيضاً ،رشبوا
مـن يديهـا ،أكلـوا مـن طعامهـا ،سـكنوا بيتهـا ،وق ّدمـت ولدهـا خادمـاً
لهـم ،هكـذا كانـت تظـن :تكلم يـا رجل لقـد أفزعتنا؟
 لقـد تركتهـا تذهـب لوحدهـا إىل داخـل البلـدة ،والصواريـخ تالحـقالنـاس يف الشـوارع ،ال أعلـم مـاذا حـدث معهـا ،هـل وصلـت أم ال؟ ،أنا
املخطـئ ،كان يجـب أن أرغمهـا على املغـادرة باكـرا ً ،لكنهـا مل توافـق،
رصت على البقـاء ،قالـت يل :دعنـي أمـوت يف بيتي ،خي ٌر يل من املوت
أ ّ
قهـرا ً يف مـدارس وكالـة الغوث.
طلبـت منـي تركهـا
 و ملـا جـاء الليـل وتعاظـم الدمـار مـن حولنـا،ْ
فرفضـت ذلـك ،حتى أذعنت لرجايئ وتوسلي إليها أن تذهب
واملغـادرة
ُ
عنـد أقاربنـا داخل البلدة ،وعندمـا أوصلتها إىل بدايـة الطريق املوحش
واملخيـف قلـت لهـا :أسـتودعك الله يـا أمي.
 فأمسكت بيدي ،وتحدثت أمومتها :ألن تأيت معي يا ولدي؟ سـألحق بـك إن شـاء اللـه ،هيـا يـا أمـي برسعـة قبـل أن تكشـفناالطائـرات.
 فسألتني وهي ُمتيقنة :هل أنت مع رجال النفق؟.150
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 كانـت تعلـم أننـي لسـت بالـذي يكتفي بتقديم املسـاعدة وحسـب،لكنهـا كانـت ت ُخفـي حقيقة شـعورها ،فأجبتها :ال تقلقي يـا أمي ،توكيل
على اللـه ،فضمتنـي إىل صدرها ،شـعرت أنها تريد إخفـايئ بني ضلوعها،
ال أخفـي أن قلبـي انتقـل إىل صدرهـا ،هـي أمـي ،حبيبتـي ،صديقتـي
رفيقـة الـدرب التـي أرضعتنـي حليـب العـزة ،فانحنيـت أقبـل يدهـا
ألثمهـا حتـى تبقـى رائحتهـا يف فمـي ووجهـي ،ثـم ودعتهـا برسعة بعد
أن أوصتنـي أال أنسى وعـاء املـاء الثاين يك أحرضه لكم ،أنـا اآلن ،ال أدري
هـل وصلـت أم ال هـل حـدث لها مكـروه أم ال؟
 فقاطعه عالء :يا أخي دعك من التشاؤم ،وسلم أمرك لله. فقط أريد التأكد من وصولها؟ يـا عماد ،عندمـا يحين القـدر ،لـن مينعـه يشء ،قبـل يومين انفجـرالصـاروخ فـوق رأسـيكام ومل ينتـ ِه األجـل ،فلا تذهـب بعيـدا ً ،و َمن هو
اآلمـن مـن أهلنـا يف قطـاع غـزة؟-
 صحيح ،أريد الذهاب إلحضار سالحي وجعبة الذخرية. ملاذا مل تحرضها معك ،كيف تنىس سالحك؟فضلـت إحضـار َمـاء الشرب أوالً لعلمـي بنفـاده
 مل أنسـه ،ولكـن،ُ
َفـت االنتبـاه عندمـا
عندكـم وثـم العـودة إلحضـار السلاح حتـى ال أل َ
أحملهما معـاً.
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 أحسـنت ،فاملـاء ال يقـل أهميـة عن السلاح ولكـن انتظر قليلاً ريثاميهـدأ القصف.
 كان النفـق يهتـز مـن شـدة القصـف ،واألصـواتُ توحـي إىل عاصفـةضر ،الدميقراطـي الليبرايل،
مـن الجنـون تحدث ُهـا صواريـخ العـامل املتح ِّ
الحـارس لحقـوق اإلنسـان ،ممهـو ٌر عليهـاُ :صنـع يف الواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،والبعـض اآلخـر يف أوروبـا ،لحم الفلسـطيني تحرقه صواريخ
السياسـة القـذرة :يسـأل املتغابـون يف العـامل املتحضر :ملـاذا يَشـت ُمنا
هـؤالء العرب؟
 فيرد عليهـم عجـو ٌز رضيـر من مدينة طولكرم شمال الضفـة الغربية،عـارص حـرب حزيـران عـام 1967عندمـا احتـل الصهاينـ ُة بقيـة األرض
الفلسـطينية :ألن وقاحتكـم ليـس لهـا حـدود ،بريطانيا خانـت انتدابها
لفلسـطني وسـهلت تسـليمها للحركـة الصهيونيـة التـي حصلـت منهـا
على وعـد بإقامـة وطـن قومـي لليهـود على أرضنـا ،منحهـا إيـاه آرثـر
بلفـور ،وزيـر خارجيتها آنذاك ،وملا انسـحبت عام  1948تركت سلاحها
للعصابـات الصهيونيـة التـي ذبحـت أطفالنـا ونسـاءنا وشـيوخنا ،أمـا
فرنسـا الثـورة ،فقد حرقتنا صواريخ طائراتهـا «املرياج» يف حرب حزيران
والطيـار الغاصـب يضرب باسـم فرنسـا ،الحريـة واألخـوة والعدالـة،
حينهـا ،كنـت فرحـاً لحصـويل على منحـة الدراسـة يف جامعـة بيروت،
أحلـم ببلـد األرز وجاملهـا ،وأراهـا بوابـة العـامل الحـر ،ولكـن!! صاروخ
عينـي عندمـا أصـاب منزلنـا فمات
امليراج الفرنسـية ،أطفـأ النـو َر يف
ّ
ُ
يطـوف العامل
الحلـم وتوقـف العـامل عـن رؤيـة الحقيقـة ،ومن يومهـا،
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ُ
يسـأل الرسـميون واألغبياء:
عىل أجسـادنا بسلاحه و ُحمقه ونفاقه ،ثم
ملـاذا هـذه الكراهيـة تجاهنـا؟ فترد عليهـم شـاب ٌة جميلـة جـاءت مـن
تحمـل حقيقة الحريـة والعدالة واألخوة اإلنسـانية ،قائلة :أنا
ُ
أصالبهـم،
«راشـيل كـوري» ،سـحقتني دبابـة صهيونيـة ُصنعت يف بلـدي امل ُتحرض
لسـت حمقـاء ،فلـم يشـفع يل جـواز
«أمريـكا» كان ذنبـي الوحيـد أين
ُ
سـفري األمريكي وأنـا أدافـع عـن رشف أمريـكا وأوروبـا الـذي لطختـه
« (إرسائيـل) « بالعـار وهـي تقتـل األطفـال وتهـدم البيـوت وتقتلـع
األشـجار ،فاعتلـت جسـدي األشـقر تخيـل حامقـة من يحكمـون وطني
وهـم يوقعـون على صـك مويت.
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«العدوان البري»

 التاسـعة مسـا ًء ،غرفـة العمليـات تتصـل :لقـد بـدأ العـدوان البريتوكلـوا على اللـه واسـتعدوا للقتـال.
النفق الصغير بحجمه حـ َّد القرب
 مل يعـد هنـاك مـكان للـكالم ،تحـول ُالكبير بأهلـه العظماء ،إىل شـعلة مـن الحماس ،يتقـدم عماد أقصى
النفـق ناحيـة الشمال ،ويبـدأ بفتـح العين املغلقـة للنفـق ،مسـتعيناً
بخنجـره ومتتمات لسـانه املسـتعي ُنة باللـه _عـز وجـل_ ،حيـث كانـت
طبقـة التراب رقيقـة جـدا ً مل يسـتغرق إزالتهـا أكثر مـن عشر دقائـق،
وبذلـك أصبـح للمقاتلين فتحـة ثانية يسـمونها العني تخـرج من جانب
السـور الخلفـي للغرفـة الثالثـة التـي قفـزوا عنها يـوم مقدمهـم ،ويبلغ
عرضهـا 60سـم وارتفاعهـا ال يتجـاوز مت ًرا وعرشيـن سـم ،ولقـد تعمـد
مهندسـو النفـق أن تكـون متينة من اإلسـمنت املسـلح ،للـدور املركزي
الـذي ستشـغله لحظة الصفر ،ومتتـاز بأنها منخفضـة بالقياس مع فتحة
البئر التـي يبلـغ طولهـا مرتيـن ونصـف ،نظرا ً ألنهـا تخرج خلـف جدار
البئر بالصعـود
الغرفـة ،لذلـك يبـدأ الطريـق الواصـل إليهـا مـن جهـة ّ
رويـدا ً ،رويـ ًدا طيلـة الثامنيـة أمتار.
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 يف الوقـت ذاتـه ،كان علاء وسمارة وإبراهيـم يرتـدون جعبهـمويعمـرون بنـادق الكالشـينكوف خاصتهـم ،أمـا َح ُمكـة ،فبـدأ بإخـراج
القذائـف املتنوعـة الخاصـة بقـاذف اآلر– يب – جـي مـن األكيـاس
الحافظـة ويع ّمـر قاذفـة بإحداهن ،لحظتهـا ،وعىل وقـع الضجيج الذي
بـدأت تحدثـه دبابـات القـوات الغازيـة ،بـدأ علاء مبهمتـه األساسـية:
سمارة ،جهـز العبـوات الخمـس برسعـة.
 كان سمارة مـن سلاح الهندسـة يف النخبـة إلبداعـه يف هـذا املجـال،حيـث كان عليـه أن يُخـرج العبـوات الناسـفة مـن األغلفـة الحافظـة
لهـا لتكـون جاهـزة لالسـتخدام ،ثـم وجـه كالمه لعماد الـذي كان أيضاً
مـن سلاح الهندسـة ،لكنـه اللحظـة سـيقوم مبهمـة أخرى :خـذ مكانك
وأبلغنـا بالتطورات.
 صعـد عماد مـن البئر لرصد تحـركات العدو حـال قدومه مـن ناحيةالبئر املحاذيـة لبـاب الغرفـة ،يف
الشرق ،وقـد أطـل برأسـه مـن فتحـة ّ
ذلـك الوقـت ،كان سمارة يأخـذ مكان الرصـد يف العني الشمالية يرقب
البئر :أعطني صـورة الوضـع ،أين هذه
التطـورات ،يتقـدم علاء أسـفل ّ
األصوات؟!
 يجيـب عماد الـذي نـزل برسعة وهـدوء :الدبابـات واآلليـات تتجمعيف مـكان ليـس ببعيد.
 يف أي اتجاه ،هل ميكنك تحديد موقعها؟155
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 ال ال أستطيع املشاهدة ،إمنا أق ّدر أنها ليست بعيدة عنا. ارجـع إىل مكانـك وانتبـه جيـدا ً وأبلغنـا بـأي تطـور ،هيـا تـوكل علىالله.
 لحظتهـا كان إبراهيـم يتلقـى اتصـاالً مـن غرفـة العمليـات ويعطـيتقريـرا ً أوليـاً عـن الوضـع ،حيـث أعطـى الحديث لعلاء الذي سـأل :ما
هـي األوضاع؟!
 قـوات العـدو التفـت حـول « القـرارة» وعـادت إليكـم اآلن بعـد أنانقسـمت إىل ثلاث مجموعـات األوىل ذهبـت باتجـاه قريـة خزاعـة
والثانيـة إىل قريـة الزنَّـة والثالثـة عندكـم.
 أهالً وسهالً ،نحن متشوقون للقائهم. يف تلـك اللحظـات السـاخنة ،حضرت دبابـة مرسعـة ووقفـت قُبالـةالغرفـة األوىل على مسـافة عرشيـن مترا ً وبـدأت بقصـف بيـت عماد
وبيـوت أقاربـه ،األمـر الـذي دفـع عماد إىل النـزول فـورا ً :دبابـة تقـوم
بعمليـة تطهير للمبـاين ،تدمـر جميـع املنـازل.
 وضع عالء يده عىل كتف عامد :احتسب عند الله. هـذه البيـوت رخيصـة يف سـبيل اللـه وال تسـاوي عنـدي دمعـة مـنعين طفـل فلسـطيني.
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 سمارة يعطـي تقريـ ًرا رسي ًعا :اسـتهدفوا غرفـة من القصـب تبعد عناعشرة أمتار.
 هي للمزارعني ،يقول عامد. عد للرصد وانتبه جيدا ً لنفسك. كان الليـل يعيـق الرؤيـة لكنـه ال يعيـق اإلحسـاس بالعـدو وقُربه مناملجاهديـن :عماد ،اصعد وانظـر أين تتمركـز الدبابة؟
 َح ُمكـة ،جهـز التانـدوم قذيفـة «أر– يب –جـي مـن رأسين متفجريـنضد الـدروع».
 شـدة القصـف وارتـدادات الصـوت ،أدت إىل تطايـر البـاب والنافـذةيف غرفـة البئر ،إضافـة إىل قطعـة الخشـب التـي كانت تغطـي الفتحة،
ومـع ذلـك اسـتطاع عماد تحديد موقـع الدبابـة والنزول :عشرون مرتا ً
قبالة الغرفـة األوىل.
 اجتمـع الخمسـة برسعـة ،فتقـدم علاء بالحديـث :أرى أن يرضبهـاحمكـة أوالً ثـم...
 قاطعه عامد :قبل أن تكمل ،الرؤية صعبة وهناك عائق سليك. وهنا توجه عالء ل َح ُمكة ،ما رأيك؟157
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 حتـى أرى نقـاط الضعـف يف الدبابـة يجـب أن تكـون الرؤية واضحة،وال يكـون هنـاك عوائـق أمـام القذيفـة ،كما تعلمـون ال يوجـد معـي
منظـار لييل.
 وهنـا تدخـل سمارة :عمـل فـدايئ ،سـأزحف نحـو الدبابـة بعبـوة«شـواظ» بعدهـا يتـم اإلطبـاق واإلجهـاز على الهـدف.
 وافـق الجميـع برسعـة نظرا ً لضيـق الوقت ووجود هـدف ُمتاح ميكنالقضـاء عليـه بسـهولة ،وجهتها ،فعىل سمارة الوصـول للدبابة وإلصاق
العبـوة الناسـفة مـن نـوع شـواظ محليـة الصنع التـي تـزن 15كغم ،يف
نقطـة ضعـف مركزية كالباب الخلفي أو أسـفل الدبابـة ،وتفجري العبوة
بعـد نـزع صمام األمـان الـذي يتيـح لسمارة  4ثـوان التخاذ سـاتر ،ثم
يجـري االنقضـاض على الهدف من جانـب عامد وعالء بهـدف التطهري،
يف الوقـت الـذي يؤمـن فيه َح ُمكـة وإبراهيم الحاميـة للهجوم.
 كانـت قذائـف الدبابـة التـي تنطلـق باتجـاه املباين وأهـداف ال ميكنللمقاتلين تحديـد وجهتهـا ،تهز النفق ،تصم اآلذان من شـدتها وتحدث
غبـارا ً يف محيطهـا يتسـلل أسـفل األرض بعـد أن أصبـح النفـق مفتوحـاً
مـن جهتين ،ولكـن!! املقاتلـون األشـداء وبعضهـم يلتقـي للمـرة األوىل
وجهـاً لوجـه مـع العـدو ،يرتقبـون وأنظارهـم ألعلى تحكي قصـة تحـد
عجيبـة ،قبضاتهـم التي تحتضن السلاح ،مل توقف عمل ألسـنتهم وهي
تدعـو اللـه أن يظفـروا بالدبابة ومـن فيها ،وكلما زادت وطأت القصف
والحمـم التـي تقذفهـا آلـة الحـرب اللعينة هـذه ،كانت عزائـم الرجال
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الخمسـة تشـتد وتوشـك أن تحـرق الدبابـة من بعيـد ،ومل ّا هـدأ الوضع
وبـدا أنهـا توقفـت عـن الرمـي! صعـد عماد :فحـص موقعهـا مجـددا ً
واسـتطاع التأكـد أنهـا ال تزال يف مكانهـا ،فنزل برسعة وأخبر عالء الذي
بـدوره أعطى إشـارة «الله أكبر» تتنقل بني الخمسـة ،تقع يف صدورهم
كالسـحر ،ال تقيـم وزنـاً آللـة املـوت التـي تـزن عشرات األطنـان مـن
البغـض والكراهيـة ،فاللـه أكبر منهـا ،وأكبر مـن صانعهـا الـذي أرادها
إل ًهـا ي ُحيـي ومييـت ،تح ّر َك سمارة صعودا ً مـن العني الشمالية املحمية
بسـواتر طبيعيـة فـوق األرض تجعـل مـن املسـتحيل كشـف العني ،ويف
اللحظـة التـي كان فيهـا يخطـو للصعـود!! رصخ عماد :إيقـاف املهمة،
إيقـاف املهمة!
 تزامن طلب ُه مع صوت ضجيج كبري ،فسارعه عالء :ماذا حدث؟ تحركت الدبابة باتجاه الجنوب.وضيـق ظاه ٌر على وجهه ولسـانه :حسـبنا الله
 فعـاد سمارة بهـدوء،ٌ
ونعـم الوكيل.
 فسارعه إبراهيم بالقول :لعله خري. أال يجوز أننا تأخرنا قليالً عىل التنفيذ. فأجابه عالء :أبدا ً ،لقد اتبعنا اإلجراءات السليمة. لكـن عماد كان أشـد املتضايقين :مـاذا لـو انسـحب الصهاينـة اآلن،159
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مـاذا سـيكون موقفنـا أمـام أنفسـنا وإخواننـا؟ لقـد كانـت هدفاً سـهالً
وضيعنـاه مـن بين أيدينا.
 فقـال علاء :ال تسـتعجلوا ،كل يشء قضـاء وقـدر ،لعـل اللـه يُخبئ لناهدفـاً أفضل.
 و بعـد صمـت بسـيط واأليـدي على الزنـاد ،عـاد سمارة لعقليتـهُعما ،جـاءت حتـى تغرينـا للخروج
العسـكرية :هـذه الدبابـة كانـت ط ً
لهـا ،وملـا تأكـدت مـن خلـو املـكان ،غـادرت.
 أمل أقل لك لعله ْخري ....همس إبراهيم وهو يبتسم. يا إلهي ،ما تقوله صحيح ،ومع ذلك وددت لو أقسمها نصفني. كان َح ُمكـة يف قمـة انفعالـه ،ثم قال عالء :فلنعـد للمراقبة والحديثبالهمس للضرورة القصوى فقط.
 اسـتطاع سمارة التقديـر مـن خلال رصـده عبر العين ،أن الدبابـةمتركـزت على مسـافة 100م جنـوب النفـق وقـد أعـاق رؤيتهـا بعـض
أشـجار الزيتـون واملنـازل ،وبـات على املقاتلين انتظار هـدف جديد ال
يعرفـون طبيعتـه ،لكـن ذلك ال يشـكل لديهم أي مشـكلة ،فقـد تدربوا
على التعامـل مع كل األهـداف املتحركـة والثابتة ولديهم من الوسـائل
القتاليـة الكافيـة لذلـك ،غري أن روحهـم القتالية واسـتعدادهم النفيس،
أبـرز مـا مييزهـم عـن أي مقاتـل يف العـامل حتـى ولـو كانـوا يعيشـون
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منـذ تسـعة أيـام ويزيـد يف ظـروف صعبـة للغايـة تحـت األرض ،يف
الوقـت ذاتـه ،كانـت القـوات الغازيـة بـكل مـا متلـك مـن تكنولوجيـا
وعتـاد عسـكري واسـتخبارات ،تجهـل كثي ًرا مما ينتظرهـا فـوق األرض
وتحتهـا ،معتمـدة يف هجومهـا على قوة النيران والتدمير املنهجي لكل
األبنيـة واملـزارع التـي تواجههـا ،حيـث أصبحت قـوة الطيران محدودة
جـدا ً األمـر الـذي يلعـب لصالـح كامئـن املقاومـة على األرض والتـي
كانـت مزروعـة باملوت الـذي تدركه قيـادة جيش العدو واسـتخباراتها،
لكـن حامقـة القـادة السياسـية ووقوعهـا تحـت التجاذبـات االنتخابيـة
والتـي غالبـاً مـا يدفـع مثنهـا الشـعب الفلسـطيني مـن دمـه ،دفعـت
بعشرات اآلالف مـن الجنـود إىل االندفـاع إىل حوايش القطـاع واملناطق
املحاذيـة للحـدود ،ويف تلـك السـاعات األوىل من الهجـوم ،والنريان التي
مل تتوقـف لحظـة واحـدة ،مل يكـن ممكنـاً للزمـرة يف النفـق ،معرفـة ما
يحـدث بالضبـط ولكـن!! كانوا على قناعة تامـة أن الصهاينـة وقعوا يف
الكمين األكبر عندمـا دخلـوا أطـراف القطاع بـرا ً ،يسـأل َح ُمكة بصوت
منخفـض جـدا ً وهـو يحتضـن قـاذف ال–أر -يب – جـي كطفلـة :ت ُرى ما
الـذي يحـدث اآلن؟
 فيجيبـه عماد األكرث درايـة باملناطق الحدودية :يل َع ُن الجنو ُد السـاعةالتـي ولدتهـم ،أمهاتهـم فيهـا ،اآلن فقـط ،سـيمرون بجحيم لن ينسـوه
ُمطلقاً وستسـجله صحائفهم السـوداء!!.
 املهـم ،أن يكـون لنـا رشف املشـاركة يف ذلـك ،قـال سمارة الـذي كانيرابـط أسـفل العني.
161

رواية الزمرة

 إذا قُـد َّر اللـ ٌه لنـا العيـش ،سنرى كيـف ابتلعـت األرض جنودهـموضباطهـم ،املهـم ،كثفـوا الدعـاء إلخوانكـم يف الكامئـن املتقدمـة
وخطـوط الدفـاع جميعهـا.
أطل برأسـه
 وبينما عماد يتحدث ،طلب سمارة الصمت التام ،حيث َّمـن العين بعـد أن أزاح قطعـة البالسـتيك التمويهية ،ليتفحـص الوضع
بعـد سماعه حركـة يف األعلى ،وبعـد لحظـات نـزل :ال يشء حيـوان
مسـكني مفـزوع من صـوت االنفجـارات.
 بقـي الخمسـة يف حـال اسـتعداد للقتـال ،يرتقبـون هدفـاً جديـدا ًللتعامـل معـه ،وأصبحـت الحراسـة جامعيـة بشرط اسـتيقاظ الجميـع
حـال املراقبـة مـن فتحـة البئر أو العين ،اسـتمر ذلـك حتـى السـحور،
«مـا قبـل الفجـر» ومل تـأت أي قـوة للمـكان ،فتنـاول املقاتلـون حبـات
التمـر السـبع املخصصـة لـكل واحـد منهـم ثـم صلـوا الفجـر بصـورة
فرديـة ،وأصبـح عليهـم مـن اآلن ،األكل والشرب وقضـاء الحاجـة يف
نفـس املـكان ،وهـذه األخيرة كانـت األصعـب على النفـس بعـد أن
تدبـروا أمرهـا سـابقاً يف غرفـة الطيـور ،أمـا اآلن فسيسـتخدمون ال ُعلب
واملخلفـات البالسـتيكية التـي كانـوا يحفظـون بهـا العبـوات الناسـفة،
لقضـاء حاجتهـم ،وقبـل أن يسـتلم علاء وعماد الحراسـة يك يتسـنى
للبقيـة أخـد قسـط مـن الراحـة ،تـم تأمني املـكان قـال علاء :يجب أن
نحمـي فتحـات النفـق.
 سأل سامرة :ماذا تقرتح؟162
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 تفخيخ املداخل «برعديتني» ما رأيكم؟! عىل بركة الله. قـال الجميـع موافقـاً فبارش سمارة وعامد بتجهيـز العبوتني املضادتنيلألفـراد مـن نـوع «رعديـة» محليـة الصنـع شـديدة االنفجـار والتأثير،
والتـي تتضمـن الواحـدة منها مئات الشـظايا ،حيث وضـع واحدة قرب
فتحـة البئر داخـل الغرفـة ،خلـف كيـس كبير مـن طعـام الحيوانـات
وربطهـا بسـلك كهربـايئ يتـم التحكم به مـن داخل النفـق ،وذات األمر
جـرى يف العين الثانيـة وقـد تـم التمويـه على العبـوة ببعـض األمـور
امللقـاة وغير امل ُثيرة لالنتباه.
 كان سمارة وإبراهيـم و َح ُمكـة يظنـون بأنهـم سيرتاحون ،غير أنعينهـم مل تنـم مطلقـاً حتـى وإن ارتاحـت أجسـادهم قليلاً بعـد أن
أرهقتهـا ليلـة ،األمـس ،متـدد ثالثتهـم على أرضيـة النفق الضّ يقـة ،لكن
أجسـادهم الرياضيـة سـاعدتهم بالتغلب عىل ذلك غير أن طول الواحد
فيهـم والـذي ال يقل عن 180سـم فـرض عليهم أن تصل أقـدام بعضهم
عنـد رأس البعـض اآلخـر نظـرا ً لشـغل األسـلحة والعبـوات الجاهـزة
لالسـتخدام ،حيّـزا ً مـن املكان.
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المظليون في مواجهة ُ
النخبة

صبـاح الجمعـة ،الثامـن عشر من متـوز ،اليوم العـارش للكمني ،السـاعة
السادسـة والنصـف صباحاً.
 كان عماد يف موقـع الرصـد ،عندمـا نـزل برسعـة :خمسـة جنـوديتجهـون نحونـا مـن جهـة الجنوب – جهـز املجاهدون أنفسـهم :أعطنا
بعـض التفاصيـل عنهـم؟
 يسريون بهدوء وطأمنينة ويتبادلون الحديث فيام بينهم! فسأله سامرة :نوع السالح؟ يحملون بنادق .m16 ثـم قـال عالء :إذا دخلـوا الغرفة ،يفجر عامد العبـوة ،ثم يبدأ اإلطباقوالتطهري ،سمارة ،ارجع إىل العني وراقب بحذر.
 كانـت الثـواين القليلـة التـي أعقبـت الحديـث ،األكثر طـوالً لـدى164
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الخمسـة الذيـن انتظـروا هـذا اللقـاء وجهـاً لوجـه مـع ن ُخبـة املحتـل،
حيـث علمـوا مـن غرفـة العمليـات ،أن القـوات الخاصـة التـي نزلـت
يف منطقتهـم مـن املظليين التابعين لوحـدة جفعـايت الشـهرية يف جيش
االحتلال.
 مضـت الدقيقـة األوىل والثانيـة ومل يظهـر أحـد ،فجـاء الفـرج مـنناحيـة سمارة :تجـاوزوا الغـرف وذهبـوا لغرفـة مصنوعـة مـن القـش،
وجلسـوا هنـاك.
 فسأله عامد :تبعد عرشين مرتا ً تقريباً؟ بالضبط. إنهم يف غاية الطأمنينة ومكانهم غري محمي ،هيا لنفاجئهم. قـال علاء :يشـغل سمارة عبوة األفراد بعـد توجيهها إليهـم ثم حصلاإلطباق على الهدف.
 وسأقوم أنا بتأمينكم عرب التعامل مع أي هدف غريب. قـال َح ُمكـة الـذي سـارع لتغيير القذيفـة بقذيفـة أر– يب – جي ضداألفراد تتناسـب وطبيعـة الهدف.
 ويف تلـك اللحظـة تواصـل عالء مع غرفـة العمليات وإبالغهـا باملهمة:سننفذ اآلن.
165

رواية الزمرة

 امنحونا دقيقة واحدة فقط. رد ضابط االتصال. كان سمارة ينتظـر واملقاتلـون يحثـون علاء إلنهـاء املكاملـة برسعـة،فالن ُخبـة توضـع يف مواقـع القتـال الحساسـة وتتصرف وفـق ظروفهـا،
فتدريبهـا قائـم عىل ذلـك ،لكنها يف ذات الوقت تخضـع لتوجيه القيادة
مـا دامـت على تواصـل معهـا ،فرمبـا كانـت الحسـابات تقتضي أمـرا ً
تجهلـه النخبـة يف هـذا الكمين ،مل يطـل االنتظـار :السلام عليكـم ،هل
أنتـم متأكـدون مـن الهدف؟
 مل يكـن صوتـه غريبـاً عىل علاء :بالتأكيد ونسـبة القضـاء عىل الهدفُمحققة.
 توكلـوا على اللـه ،واجتمعـوا يف األرض ،فـإن لقـي أح ُدنـا اللـه قبـلأخيـه ،شـفع لـه يـوم القيامـة ُ
أسـأل اللـه أن يوفقكـم ،أبلـغ سلامي
لإلخـوة عنـدك.
 قائد اللواء يهديكم سال ًما ،سامرة ،توكل عىل الله. لكن سامرة مل يُجب ومل يتحرك!!. فوكز ُه عالء من ظهره :ما بك يا رجل؟ الجنود يغادرون باتجاه الجنوب ،وهم مثانية وليس خمسة و.....166
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 ماذا أيضاً. كان الضيق واضحاً عىل عالء. بقي جندي واحد يف املكان. الغ املهمة وانزل. نـزل سمارة وأغلـق العني خلفـه ،لكنه هذه املرة مل يكـن كليلة أمس،فقـد َ
أدرك أن عـدم وضـوح الهـدف بعـد بقـاء الجنـدي داخـل الغرفة،
كان سـيعقد الهجـوم حـال حدوثـه ،قـال :أعلـم أنكـم مسـتاؤون ولكن
مـا حـدث جيد!
 يـا رجـل أضعنـا مثانيـة جنـود من بين أيدينا وتقـول لنا جيـد؟! تلكامالدقيقتـان اللتـان أضعناهما مـع غرفـة العمليـات ،وليـس أحـد غريها
هـي السـبب ،حتـى لـو كان املتكلم أحـب النـاس إلينا.
 يـا أخـي الحبيـب نحـن ال نـرى جميـع الصـورة ،بقـاء الجنـدي وحدهيُـؤرش إىل قـوات بجانبـه ال نراهـا وهـذا ليـس يف صالحنـا ،أمـا الشيء
األهـم ،أن عنصر الوقـت يعمـل بجانبنـا فهـم يتحركـون بطأمنينـة
ومعنـى ذلـك أنهـم سـلموا بخلـو املـكان مـن املجاهديـن األمـر الـذي
سـيمنحنا املغـادرة املريحـة والجيـدة.
 لذلك.167
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 اسـتطرد إبراهيـم «أنـاة القـط ووثبـة األسـد» كما قـال سـيدنا خالدبـن الوليـد _ريض اللـه عنه_.
 فقـال عماد_ :حسـبناَ اللـه ونعـم الوكيـل_ ،اللـه يعلم أننا مـا خرجناإال جهـادا ً يف سـبيله ودفاعـاً عـن أهلنـا وأرضنـا ،فلـن يُض ّيعنا أبـدا ً ولن
يذهـب تع ُبنـا هبـا ًء منثو ًرا ،فاصبروا أيها اإلخوة ،واسـألوه أن يدفع عن
أهلنـا البلاء ويرزقنـا الشـهادة بعد أن منـ ّرغ أُنوف املحتلين بالرتاب.
 كان على خمسـتهم التعايـش مـع واقعهـم الجديـد ،الربـاط تحـتاألرض بانتظـار اللحظـة املناسـبة ،وبينما العـدو فـوق األرض ال يدرون
مـاذا يفعـل ،لكنهـم على ثقـة أن رفاقهـم يف الن ُخبـة يحاربـون ببسـالة
منقطعـة النظير ويصنعـون امللحمـة القتاليـة التـي َس ِ
َ
ـتح ُدثُ
الفـرق
يف تاريـخ املواجهـة مـع العـدو ،فقـد تحملـت وحـدات الن ُخبـة مهمـة
التصـدي للعـدو يف الخطـوط األماميـة وأعـدت لذلـك عدتهـا ،داحضـ ًة
كل النظريـات الجيوإستراتيجية التـي تعتبر الرشيـط السـاحيل الضيق
الواقـع عليـه قطـاع غـزة ،سـاقطاً مـن الناحيـة العسـكرية وال ميكـن
لقـوة مقاومـة االحتفـاظ بـه فضلاً عـن عـدم قدرتهـا التحصـن داخله،
لهـذا عمـدت ترسـانة العـدو املختلفـة على تدمير كل يشء يف املنطقة
الحدوديـة متهيـدا ً لالجتياح ،ومل تدرك بعد رغـم علمها ببعض تكتيكات
املقاومـة التـي بـدأت تعتمد عىل األنفاق ،حجم املقاومـة التي تنتظُرها
مـن الناحيـة النوعيـة ،وقـد تجاهلت عمـدا ً أو دون عمد اطلاع قواتها
املقُتحمـة حـوايش غـزة ،على أهـم مركبـات املقاتـل الفلسـطيني الذي
سـيواجهونه ،مكتفيـ ًة بتحذيرهـا مـن األرس وأن ميـوت الجنـدي قبل أن
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يقـع يف أيـدي املقاومـة وإذا حصل وتم أرس أحد الجنـود ،أال يتم الرتدد
يف قتلـه ،فجنـدي ميـت خي ٌر مـن جنـدي أسير مينـح املقاومـة مشـهد
نصر للحـرب ،ويحـرر األرسى الفلسـطينيني املخطوفين لديـه.
 مضـت سـاعات الصبـاح والظهيرة واإلصبـع على الزنـاد يتنـاوبإبراهيـم وعماد األكثر نحافـة يف الجسـد ،باملراقبـة مـن البئر ،حيـث
يضطـر الواحـد فيهما وهـو يتسـلق برشـاقة من البئر مسـتخدماً يديه
وقدميـه ،أن يخلـع ُجعبتـه حتـى ال تُصـدر صوتـاً وال تعيـق صعوبـة،
يواظـب سمارة عىل عينـه ،وبني هـذا وذاك ،ترتفع وتيرة الصفاء
بينما
ُ
الروحـي واسـتحضار املع َّيـة اإللهيـة ،فالنفـق هـذا ،يحمـل بين جنباتـه
الضعف املـادي يف مواجهة
متناقضين!!،
أمريْـن ُمتضاديْـن لكنهما غير
ُ
ْ
القـوة الجـرارة التـي أحرضت معها كل وسـائل البطـش العرصية ،وقوة
اإلرادة واإلميـان ،املرتبطـة بالخالـق العظيـم _عـز وجـل_ ،واألخيرة
هـذه نقطـ ُة القـوة األبـرز يف املواجهـة الحاصلـة مـع العـدو ،فكام قيل
« للقـوي نُقطـ ُة ضعـف وللضعيـف نقطـ ُة قـوة ،فـإذا اجتمعـت نقطة
ضعـف القـوي مـع نقطـة قـوة الضعيـف ،كانـت الغلبـة للضعيـف».
 يتجـاور إبراهيـم وعماد جلوسـاً أسـفل البئر ،وقـد هـدأ النفـق قليالًنظـرا ً لتوقـف آليـات العـدو عـن الحركـة بالقـرب مـن كمينهـم ،على
الرغـم مـن تواصل صـوت املدافع والرصـاص والذي أصبـح أكرث وضوحاً
بعـد فتـح العين الجديـدة ،وقـد أحـدث فتـح العين مجرى هـواء قوي
دب الحيـاة يف صـدور املقاتلين الذين كانوا يكتفون بكميات مسـتحيلة
َّ
مـن األكسـجني ،ينظـر عامد إىل وجه إبراهيم مسـتفيدا ً مـن ضوء النهار
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املتسـلل مـن أعلى ،ويبتسـم فيهمـس إبراهيـم يف أذنـه :كان علينـا أن
نغير املـوروث الخاطـئ ،عندمـا طرحنـا الفكـرة على مجموعـة مـن
ّ
الشـباب وأولهـم علاء ،فالـزواج لـدى مجتمعنـا ،يخضـع لألعـراف التي
تتنـاىف بعضهـا مـع الديـن واملنطـق ،لـذا كان علينـا اإلقـدام والتحدي!
 قاطعه عامد :أرجوك أن تدخل باملوضوع قبل أن يحدث يشء! ضحـك إبراهيـم وهـو يـرى لهفـ َة عماد :عندمـا ميـوت الرجـل يفمجتمعنـا ،تصبـح زوجتـه األرملـة ،مهام بلغت مـن العمر ،درجـة ثانية
مـن النسـاء ال يتزوجهـا إالّ رجـل متـزوج لتكـون امـرأة ثانيـة لـه ،أو
عجـوز يحتـاج إىل خادمة يف نهاية حياته ،ويف أحسـن الحاالت ،يتزوجها
شـقيق زوجهـا املتـوىف حتـى يحافـظ على أوالد أخيـه ،أمـا هـي ،ذات ُها،
إنسـانيت ُها ،مشـاعرها كل ذلـك ال يهـم ،ألنهـا ببسـاطة أرملـة ،حتى ولو
كانـت زوجـة شـهيد ،سـيبقى لقبهـا أرملة.
 هـذا أمـر موجـود ،ومـن الصعـب تغييره بسـهولة ،خاصة مـع عقولأمهاتنـا اللـوايت يرفضـن مجـرد التفكير بخطبـة األرامـل ألوالدهن حتى
ولـو كُـ َّن زوجـات الشـهداء األعـز واألكـرم عند اللـه وعندنا.
حـي األمـل ،تحـدوا ذلـك بشرف ،عندمـا
 لكـن بعـض الشـباب يف ّتجـاوزوا األمـر نفسـياً وقـرروا الثـورة على املـوروث الخاطـئ والتقـدم
لخطبـة أرامـل الشـهداء.
 و هل نجح ذلك؟170
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 ضحك إبراهيم وهو يتحفز لإلجابة :كان الشـباب يظنون أن معركتهمالوحيـدة سـتكون يف إقنـاع أهلهـم باملوافقـة عىل ذلك حيـث الديباجة
وأصبحـت رجالً لنزوجك أحسـن البنات
املعهـودة :انتظرنـا حتـى كربتَ
َ
وتريـد الـزواج مـن أرملـة؟! فلـم يتوقـف األمـر عنـد األهـل الذيـن
سـيخضعون يف النهايـة ،إمنـا املفاجئـة كانت ،عنـد األرامل!.
 رفـع عماد حاجبيـه مسـتغرباً ،ثـم اسـتدركت تعابير وجهـه :مل يردناالرتبـاط مجـددا ً وفـا ًء ألزواجهـن الشـهداء ولرتبيـة أبنائهـن ،أليـس
كذلـك؟!
 مـا قلتـه صحيـح لكنـه ليس السـبب األهم ،فهـن متعلماتُ مثقفاتوال ينقصهـن الوعـي واإلدراك ،وواحـدة فقـط لديهـا طفلني.
 إذا ً ،مـا الحكايـة ،أليـس الشـباب مـن املجاهديـن وذوي األخلاقالعاليـة؟
 و أكثر مـن ذلك ،معظمهـم من املتعلمني ،وأصحاب الدخل الشـهري،لكنهـن مل يشـعرن بالنقـص ،وهن أمـام هذا اإلغراء ،بـل ترصفن وكأنهن
ميـزة ،على الخاطـب أن يأخذهـا بجـدارة وليـس مـن بـاب الشـفقة،
فلـم ينقـص إحداهـن الجمال واألخالق واملواصفـات التـي يتمناها كل
شـاب ،لـذا تـم رفض بعض الشـباب وقبـول البعـض اآلخر.
 اللـه أكبر ،هكـذا هـي املـرأة الفلسـطينية املؤمنـة واملتعلمـة ،باللـهعليـك ،حدثنـي عـن إحداهـن؟!
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القسامي محمود بعلوشة؟
 تعرف الشهيد َّ ومـن ال يعرفـه_ ،رحمه الله_ ،استشـهد عام 2008م يف حرب الفرقان،كان شـديد البأس عىل العدو.
 أرملتـه إحداهـن ،ومل ِميـض عىل زواجهما يف حينه أربعة أشـهر فقط،
قبـل أن يلقـى الله شـهيدا ً ،وليس هذا فحسـب!!
 ماذا أيضاً؟العصار.
 هي شقيقة االستشهادي عبد املعطي َ يا إلهي ،هذه امرأة توزن بالذهب ،لحظة ،أنصت قليالً. سـمع عامد أصوات حركة يف األعىل ،فاسـتنفر الكمني ،وصعد إبراهيمبهـدوء السـتجالء األمـر ،حيث رفع رأسـه قليلاً من فتحة البئر املحاذية
املشرع ومتكـن مـن رؤيـة جـزء مـن املنطقـة
مبـارشة لبـاب الغرفـة ُ ّ
الحدوديـة ،وأثـاره مـا شـاهد ،فنزل متأثـرا ً ،فسـأله رجال النفـق :أبرش،
هـل جـاء الصيد؟!
 البـط والدجـاج يـكاد ميـوت مـن العطـش ،حيوانـات ال حـول لهـا والقـوة ،محشـورة داخـل السـياج املغلق.
 فقـال عماد :غفـر الله يل ،مل أعرف أنني سـأنقطع عنهـا بهذه الرسعةوإال لكنـت زدت املـاء والطعام لها.
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 انقطـع االتصـال مـع غرفـة العمليـات ،األمـر الـذي مل يشـكل أهميـةكبيرة لـدى الكمين ،فاألصـل يف الوحـدات الخاصـة التـي تنفـذ مهامت
حساسـة ،أن تكـون مؤهلـة للتعامل مـع كل الظـروف دون الحاجة إىل
الرجـوع للقيـادة ،غير أن الرغبـة مبعرفـة تطـورات املعركـة وإنجـازات
املجاهديـن ،جعـل االتصـال مهامً للمقاتلني يف نفقهـم املتقدم ،أما اآلن،
مل يبق سـوى الراديو ملتابعة مجريات املعركة وتسـقُط األخبار املختلفة
والتـي ال ميكـن الحصـول عليها إال من خلال املراسـلني امليدانيني الذين
كانـوا يجهلـون حجـم تأثريهم يف املعركـة ،وأهل الكمين يعتمدون عىل
أخبارهـم ،ويف هـذه املـرة ،مـا بعد صالة املغـرب وتناول وجبـة اإلفطار
بعـد الصيـام أول نهـار يف الحـرب الربيّة ،كان عامد يُنصت بحذر شـديد
للراديـو ،ثـم توجه إلخوانـه هامسـاً :أمل أقل لكم؟
 فسـأله علاء الـذي كان ي ُحصي حبـات التمـر وكميـة امليـاه املتبقيـة:مـاذا حـدث ،هـل هنـاك جديد؟
 العـدو فقـد عقلـه يف ُخزاعـة والزنّـة ،يدمـر املنـازل بطريقـة جنونيـةوهـو داخـل القريتني!
 هـذا أمـ ٌر متوقـع سياسـة الهـدم والدمـار ليسـت غريبـة على عدونـاقال سمارة.
 اسـمعوا جيـدا ً ،إذا كُتبـت لنـا الحيـاة ،تذكـروا مـا أقـول ،لقـد تك َّبـدجيـش االحتلال خسـائر فادحـة وال ميكـن للعقـل أن يفسر غير ذلك،
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فخزاعـة قريـة معزولـة جغرافيـاً عـن محيطهـا ويسـهل تطويقهـا مـن
جميـع الجهـات لوقوعهـا يف املنطقـة الحدوديـة.
 يسأل َح ُمكة :هل هناك ن ُخبة مثلنا؟! فيرد عليـه عالء :جميع املناطـق الحدودية مزروعة بوحـدات الن ُخبة،وأعتقـد مثـل عماد ،أن طبيعة التصرف العنيف للعدو يُعطي إشـارات
نثـق بقـدرة وحداتنا هناك.
ملـا يحـدث ،ويكفي أننا ُ
 اسـمعوا ،يقـول سمارة ،مـا هـو الشيء األهـم الـذي يجعـل العـدويفقـد أعصابـه؟!
 يجيب إبراهيم :قتل أعداد كبرية من جنوده. ال ،فهـذا ليـس العامـل األهـم ،فالجيـش يضـع يف تخطيطـه ألي حربنسـبة معينـة من الخسـائر بني جنـوده!!.
 يسـتغرب أربعتهـم ،للوهلـة األوىل مـن كالمـه ثـم يُكمـل :بـل أرسجنـدي واحـد يشـكل كارثـة لـدى العـدو ،وإن مل أخطـئ.
 فاملجاهـدون فعلوهـا والعـدو ال يـدري مـاذا يفعـل ،فبـدأ بتدمري كليشء ،مسـتخدماً عمليـة «هينباعـل» التـي تقيض بالقضاء على الجندي
وآرسيـه معـاً ،حتـى ولـو كلّـف ذلـك اسـتخدام القـوة امل ُفرطـة ضـد
املدنيين واملمتلـكات.
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فلسفة العظماء!

 السبت ،التاسع عرش من متوز ،اليوم الحادي عرش للكمني.تركـت الـزوج واألوالد وحفيـ ًدا بـدأ لتـوه متتمة
 خرجـت مـن البيـت،ْ
اسـمها ،تبحـث عن غائبهـا األهم واألحب حتى يعود ،تُنكر عىل نفسـها
فعـل ذلـك ،وهـي التـي مل متنعـه يو ًمـا عـن أداء الواجـب ،فأصحابـه
يقاتلـون اآلن ،يدكـون مغتصبـات العـدو بالصواريـخ ،يخرتقـون مواقعه
املحصنـة لكنهـا خائفـة ،تطـارد أخبـاره ،تبحـث عـن رائحتـه يف ثيـاب
املقاتلين ،مل تقنعهـا املحادثـة الهاتفيـة قبـل عـدة أيـام ،حتـى لـو هـدأ
قلبهـا قليلاً ،وسـكن خوفهـا إىل حين ،فاألمـر قـد اختلـف اآلن ،تقـول
وهـي تتفقـد الجرحـى :ال تلومـوا صـدري وعينـي إن بكيـت غيابه ،هو
الـروح ومنتهاهـا ،تطلبنـي دقـات قلبـه ،أنفاسـه ،حبـات عرقـه ،أعـرف
حبيبـي ،لقـد أنجبتـه مـن جسـدي وال تسـتقيم لـه املعركة حتـى ينالها
ِ
رضـاك يـا أمي.
منـي:
يل
ُ
رضيـت عنـك يـا ابـن قلبـي ،أودعتُ َـك السماء وخالقهـا ،فاعطف ع ّ
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بنظـر ٍة مـن عينيـك ،ال ترتكنـي وحيدة مـع خويف.
 أم علاء ،طـراز فريـد مـن النسـاء ،ال تعرفـه مراكـز حقـوق املـرأة يفالعـامل أو رمبـا مل تسـتطع فك شـيفرته الخاصـة ،لذلك ،تحيـد عنها نوبل
تسـبِّح بحمد الغرب
وشـهادات التكريـم العامليـة وكل الشـهادات التـي ُ
وتسـجد لـه ،هـي ال تعـرف كل ذلـك ،ومل تهتـم يومـاً بـأن تبحـث عـن
تقدير ملا تراه جزءا ً من طبيعتها الفلسـطينية ،فمرياث عطائها اإلنسـاين
الخالـص يسـكن صدرها ،ومنـه تنطلق الروائـع ،حليبها ،حنانهـا ،دفئها،
يصنـع إنسـان التحريـر الـذي من أجلهـا يقاتل.
 خرجت أم عالء من املستشـفى وسـارت يف الشـوارع تبحث عن نفيملـا يختلـج صدرهـا مـن خوف ،حتـى عرثت عىل أحـد القـادة امليدانيني
للمقاومـة ممـن يعملـون مـع ولدهـا ،فتفاجـأ لرؤيتهـا وأرسع نحوهـا:
مـاذا تفعلين هنـا يا خالتـي ،الوضع خطير واملعركة يف أشـدها؟.
 قل يل يا والدي ،هل رأيت عالء طمئني عليه؟. مل أره ،ألنـه يف مهمـة خاصـة ،لكـن اطمئنـي يـا خالتـي فالحافـظ هوالله.
 أخربين عن مكانه؟؟. تقـدم إليهـا قليلاً وهو ميسـك جهاز االتصال بيده والذي تتسـارع فيهالرسـائل املتعاقبة من ميدان املعركة وأم عالء تسـمع كل ذلك :يا أمي،
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نحـن اآلن يف التحـام مبـارش مـع القـوات الربيـة وعلاء قائـد مجموعـة
خاصـة ال ميكننـا التواصـل معـه ،لكـن أعـدك أن تطمئنـي عليـه ،عندما
تسـمح الظـروف بذلك ،املهـم ،أن تذهبي إىل البيت وتدعـي لنا بالنرص
إن شـاء الله.
 لكـن أم علاء مل تكـن لحظتهـا تصغـي لكالمـه ،وهـي ترخـي السـمعألصـوات املقاتلين الذيـن يبلغـون قادتهـم بنتائـج معاركهـم وأصـوات
الرصـاص واالنفجـارات تختلـط مـع الكلمات :مـن جعفـر الطيـار ،إىل
ابـن الوقـاص ،هـل تسـمعني أجـب؟؟
 من ابن الوقاص إىل جعفر الطيار أسمعك أرسل. متـت العمليـة بنجـاح ،منطقـة الريـان -محيـط صوفـا ،عـادت الن ُخبةمـن ذات النفـق بسلام ،وتم قتل خمسـة جنـود من نقطـة صفر ،ثالثة
يف الـرأس واثنـان يف مناطـق مختلفـة مـن الجسـم والحمد اللـه ،ح ّول.
 اسـتلمنا الرسـالة ،كونـوا حذريـن وانتظـروا األوامر لتنفيـذ مهمة رقماثنين _وفقكم اللـه_ ،انتهى.
 كانـت أم علاء تبحـث بين ثنايـا الترددات عـن صوتـه ،وشـعوربالطأمنينـة يسري يف صدرهـا ،ال تسـتطيع تفسيره ،على الرغـم مـن
عـدم عثورهـا عليـه ،لكنهـا مرتاحـة وال تـدري مبعـث ذلـك بالضبـط،
أهـي البطولـة التي يسـطرها املجاهـدون الذين أصبحوا جيشـاً يحرتف
القتـال ،أم العـزاء الجميـل بوجـود هـوالء الرجـال مـن رفقـة ولدهـا
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والخجـل مـن نفسـها وهـي التي دفعتـه إىل أن يكون يف املقدمـة دوماً،
ُ
الشـوق لغائبهـا ،فـأرصت على القائـد أن يجعلهـا
ومـع ذلـك يبقـى
تسـمع قليلاً مـن أخبـار املعـارك وهـي التي اسـتضافت وأكرمـت كث ًريا
ممـن يخوضونهـا اآلن ،حيـث انـزوى بهـا جانبـاً وهـو يقـول مبتسماً:
أعاننـا اللـه على التوبيـخ املؤكـد.
 إذا تحدث معك أحد ،أخربين وال عليك. وبعـد أن أحدثـت حكايـاتُ املجاهديـن وبطولتهـم التـوازن النفسيلديهـا ،عـادت إىل بيتهـا تاركـة قلبهـا يرابـط على الثغـور ،تحمـي ظـل
املقاتلني.
 ويف النفـق ،مل تبرد الحامسـة رغـم تيـار الهـواء الـذي أخـرس َح َّر متوزفـكل الحـواس نشـطة ،تبحـث عن الغزاة الذين سـكتوا عـن املكان ،ومل
َ
الرجال مـا يسـمعونه كل لحظة يف
تسـتطع العزائـم الصبر أكثر ،يقتـل
الراديـو ،عـن إخوانهـم الذين يلوكـون الدبابات بأسـنان قذائفهم ،وهم
ينتظـرون يف الكمين ،وقـد انقطـع االتصـال فيقـول عامد :دعونـا نخرج
لالسـتطالع وتحديد مواقـع العدو.
 فيسأله عالء :ما هو تصورك بالضبط؟. إذا اسـتطعنا تحديـد هـدف ملهاجمته ،سـأتكفل باالنسـحاب بكم منطريـق جانبي بني األشـجار.
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 هـذه مجازفـة ،نحـن نعلـم أن قـوات االحتلال ال بـ ُد أنهـا اتخـذتمواقـع مراقبـة وتحصينـات خاصـة يف هـذه املناطـق الرخـوة.
 تدخـل سمارة الـذي كان ُممـ ًدا عىل ظهـره :دعونا ننتظـر حتى الليل،رمبـا يسـعفنا مقترح عماد للخـروج مـن هـذا الوضـع ورضب مؤخـرة
العدو.
 فيعلـق علاء :املؤخرة ليسـت هنا ،فقد تكفل بهـا إخواننا يف إنزاالتهمخلـف الخطـوط داخـل أراضينـا املحتلـة عـام مثانيـة وأربعين ،ومئـات
األمتـار التـي تقدمها تعنـي أن كميننا يف وسـطه اآلن.
 املهـم يجـب أن تتحـرك ،قبـل أن تنتهـي املعركة ،فهذا العـدو ال يصربعلى الحـروب طويلـة األمـد ،وأخشى أن يفوتنـا رشف اإلثخـان بهـؤالء
األوغاد.
 واآلن الصمـت والهـدوء وعـدم الحديـث إال للرضورة ،أسـياد املوقف،أسـكتت طرقـاتُ يسـمعها أهـل النفـق ألول مـرة منـذ االجتيـاح الربي،
أفـواه الشـباب ،حيـث تقـدم سمارة نحـو العين لتقصي األمـر ،وقـد
تصاعـدت الطرقـات بصـورة أكبر ،مما دفع سمارة إىل النـزول برسعة:
العـدو يفتـح نوافـذ يف جـدران البيـوت للقناصـة «طالّقات».
 فقال عامد :لقد تقيدنا ،ال نستطيع الحركة بعد اآلن!. ال تقلق ،لكل يشء نقطة ضعف ،اسألوا الله أن يسوقهم إلينا.179
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 قـال علاء :منـذ اللحظة ،يجـب االلتزام التـام بالصمت وعـدم اإلتيانبـأي حركـة أو صوت.
 يـا إخـوة ،علينـا بالدعـاء ،فعندمـا ينقطع اإلنسـان عن أسـباب الدنيا،عليـه أن يتوجـه إىل خالـق األسـباب ،وبـكل األحـوال ،لقـد خرجنـا مـن
وحـق عىل املـوىل أن يرزقنا إحدى
أجـل اللـه ،دفاعـاً عـن عرضنا وأرضنا ٌ
الحسـنيني إمـا النصر أو الشـهادة ،وما أجمـل أن يكون األخيرة يف هذا
الرمضـان العظيـم ولكـن ،بعـد أن نـدوس رؤوس الصهاينـة بأحذيتنـا،
كانـت كلمات سمارة األخيرة ،إيذانـاً بفتـح جبهـة الدعـاء على أعلى
مسـتوياتها ،على الرغـم مـن أن الصلة باللـه عز وجل مل تفـارق الرجال
الخمسـة منـذ البدايـة ،لكنها سـاعة شـدة وانقطـاع الصلة بعـامل البرش،
فلا بـد مـن القـوة ال ُعظمـى ،واملـدد الـذي ال يـدرك كنهـه إال العظامء
القسـامية،
وامل ُريديـن ،لكـ ّن عماد ،املواطـن الوحيـد مـن بين ال ُزمـرة ّ
والـذي مل تلجـأ عائلتـه تحـت رضبـات الصهاينـة عـام مثانيـة وأربعين،
كان البتسـامته رأي فيما قيـل ،وهـو املمثـل األصيـل لعائلات غـزة
املقاومـة لـكل غـا ٍز م َّر مـن هنا :الحمـد الله ،الحمـد الله ،الحمـد الله.
ٍ
بصوت مسموع.
 ظل يرددها فسـأله إبراهيـم الـذي اضطر إلضـاءة مصباحه والنظـر يف وجهه وكانيجلـس يف الثالثـة أمتـار أسـفل البئر رشقـاً :الحمـد اللـه نعرفهـا ،فلا
يسـتحق الحمـد على مكـرو ٍه سـواه ولكـن ملاذا تبتسـم؟!
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 بالضبـط ،مـن أجـل هـذا أبتسـم وأحمـد الله ،فما نحن فيه يسـتحقسـننتص.
االبتسـام لـه ،وهنـا عوامل النرص ،أقسـم أننا
َ
ـس إبراهيـم طال ًبـا منـه االسـتمرار بالحديـث وأصحـاب النفـق
 تح ّم َيسـتمعون :أكمـل.
 أفكـر يف العـامل خـارج نفقنـا هـذا وبلغتـه ،قربنـا هـذا ،ومـا هـيالكرامـة يف فلسـفته ،العـزة ،املـروءة ،الكربيـاء ،الرشف ،الديـن ،الوطن،
وحتـى اإلنسـانية؟؟ كيـف ينظـر لكل هذا ،وهـو يؤثر سلامة الخانعني،
يجلـس يف بيتـه ويقـرأُ الفاتح َة عىل ما سـلف ،أما نحـن ،فتحت األرض،
تتكـ َّد ُس أجسـا ُدنا محشـور ًة بين التراب ،نقضي حاجتنـا يف األكيـاس،
نستنشـق الهـواء ،وأمـا عظامنـا فتوشـك أن تتكسر بفعـل
وبالـكاد
ُ
االنحنـاء املسـتمر وعدم الحركـة ونكاد نفقد البرص بفعـل الظالم ،أهلنا
ال نعـرف عنهـم شـيئًا ،ومـع ذلـك ،ندعـو اللـه بصـدق ،نبكيـه ،نتوسـل
َ
يسـوق إلينـا العـدو وال يحرمنا اإلثخـان فيه،
إليـه ،نتضرع لجاللـه ،أن
والنيـل مـن غطرسـته وإجرامـه ،لذلـك ينبغـي أن نحمـد الله ونبتسـم،
وصـدق مـن قـال» اطلـب املـوت توهـب لك الحيـاة» ،فـإن لقينـا الله
شـهداء ،كانـت الحيـاة الكرميـة مـن نصيـب أهلنـا وشـعبنا ،وإن كان
النصر ،فحيـاة عـزة وكرامة.
 وكالعـادة ،كان َح ُمكـة يسـتمع للراديـو ومل يشـأ قطـع حديـث عامد،عندمـا بـدأت األخبـار تتـواىل :تريـدون األخبـار السـيئة أم الجيدة؟؟
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 فرد عليه عامد :تحدث بصوت منخفض ج ًدا ،وابدأ حيث تريد.حـي الشـجاعية بقـوة ومل يهاجمـه بـ ًرا حتـى اآلن،
 العـدو يضرب ّوهنـاك شـهداء كثر بين املدنيني ،أمـا بيت حانون فتشـهد تدمي ًرا كب ًريا
للبيـوت وسـط أخبـار عـن عشرات الشـهداء ،وينسـحب األمـر على
جميـع املناطـق الحدوديـة ،وخاصـة أطـراف رفـح جنـوب قطـاع غـزة.
 قاطعه سامرة :يا رجل ،هذا متوقع ،أعطنا األخبار الجميلة. عامد يتكلم ،أذاعوا بيانًأ لكتائب القسام و....... َح ُمكة :ادخل يف املوضوع عىل طول. عمليـة إنـزال خلف خطـوط العدو يف موقع «أبو مطيبق» العسـكريرشق املحافظـة الوسـطى بعمـق  300متر داخـل أراضينـا املحتلـة عام
مثانيـة وأربعين ،وإبـادة ثالثـة جبـات عسـكرية وقتل سـتة جنـود فيها
وإصابـة اآلخريـن واغتنام قطعتي سلاح .m16
 الله أكرب ،ولله الحمد ،أكمل ،أكمل...يكب.
 َّتحلل عامد من تحفظه األمني للحظات وهو ّ
 شـارك يف اإلنـزال الـذي تـم عرب نفق هجومـي ،اثنا عشر مجاه ًدا منالقسـامية ،حيـث مكثـوا سـت سـاعات متواصلـة موزعين عىل
الن ُخبـة َّ
أربعـة كامئـن بانتظـار قوات جيـش االحتالل.
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 كانـت مشـاعر األربعـة وهـم يسـتمعون إىل َح ُمكة ،تشـتعل حامسـةوانفعـاالً ،مل متنـع بعـض العبرات مـن السـقوط فر ًحـا لهـذه الفتوحات
التـي تثلـج الصـدور وتنسـيهم ضيق املـكان وقلـة الحيلة ،هـذا ما دفع
عماد الـذي يـدرك أكثر مـن غيرة أهميـة أن يـرى مثـرة األنفـاق التـي
شـارك يف حفـر كثير منهـا ودفـع بعـض إخوتـه حياتهـم مث ًنـا إلنجازها،
أن يطلـب َح ُمكـة االسـتمرار بالحديـث :الله يسـعدك يا َح ُمكـة ،أعطنا
املزيد.
 إخوانكـم أيضً ـا ،قنصـوا ثالثة جنود شمال بلدة بيت حانـون ،وأصابواضابطًـا وجنديني آخرين باشـتباكات عىل أطـراف البلدة.
 فسأله سامرة وهو يضحك :كيف تحفظ كل هذه التفاصيل؟؟. هـذا الشيء الوحيـد الـذي يلتصق بذاكـريت برسعة وال ميكن نسـيانه،اسـمع هـذا الخبر الـذي سـيفرحك أكثر ،هجـوم مركـب على تجمـع
لآلليـات رشق خـان يونـس ،حيـث اعتلت قـوات الن ُخبة دبابـة وج ّرافة
القسـام أن تسـعة انفجـارات
وفجرتهـا بعبـوات» تانـدوم» وذكـر بيـان َّ
تتابعـت يف الدبابـة املسـتهدفة.
 لحظـة ،انتظـر قليلاً «تحـدث عماد» مل تنتبهـوا ألمـ ٍر مهـم ،أليـسكذلـك؟!.
فأجاب عالء :ال نعرف ماذا تقصد بالتحديد!.183
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 أقصد رشق خان يونس ،بلدة القرارة ،منطقتنا. فقال َح ُمكة :حتى أنا مل أنتبه. انتظـروا أيهـا الرجـال ،ليـس فقـط منطقتنـا ،أنـا على ثقـة بـأن دمـاءالصهاينـة تسـيل هـذه اللحظـة يف كل مـكان.
 كان علاء يتحـدث و َح ُمكـة يتحفـز لقـول أمر :اسـمعوا ،هنـاك أخباركثيرة جـدا ً ،واسـتهداف آلليـات العـدو ،ودعـوين أعترف لكـم أننـي مل
أسـتطع حفظهـا جميعها فسـامحوين.
 تنـاول املقاتلـون عشـاءهم الـذي كان يف ذات الوقـت إفطارهـم بعـدالصيـام ،وكان أجمـل إفطـا ٍر تناولوه عىل وقع األخبار الجميلة ،وسـهروا
ليلتهـم ينتظـرون يف كمينهـم َمقـدم قـوات االحتالل ،أو حتـى أي تطور
كان ،وخاصـة بعـد أن بـات مـن شـبه املسـتحيل الخـروج مـن النفـق
بوجـود الق ّناصـة داخـل أحـد البيـوت الـذي حـدده عامد وفقـاً لوصف
سامرة.
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«مشهد النصر»

 األحد  20متوز ،اليوم الثاين عرش للكمني. مل تعـد مصطلحـات الكـون تكفـي لوصف مـا يحدث على أرض غزة،ليـس الشـق الـذي اعتاد العـامل الرسـمي املتواطئ يف الجرمية أن يشـهد
عليـه ومنشـار الصهاينـة ميـزق لحـم الفلسـطيني ،يلوكـه ،يصنـع منـه
غـذا ًء للدبابـات ،إمنـا الكمين األكبر الذي وقـع فيه املشروع الصهيوين،
نصـة التي سـي ُحاكم
عندمـا أصبحـت غـزة مقبرة الوهـم اليهـودي ،واملِ َّ
عليهـا ثيـودور هريتسـل ،وأثر بلفـور ،باإلعدام شـنقاً.
 يصفـع الصهاينـ ُة وجوههـم حتى تسـتيقظ مـن النوم ،ويقسـو القادةحلـم ُمزعـج ،لكـن
على وجوههـم أكثر أملاً بـأن يكـون األ ُمـر مجـر َد ٍ
األمل يرتـد إليهـم مصحوبـاً بأفظـع الحقائـق املـرة :لقـد وقعـت دولتُنـا
يف كمين الفنـاء ،غـزة تكتـب على أجسـاد جنودنـا بالدمـاء ،هنـا بداية
النهايـة ،على أرضهـا ميـوت الغرباء.
 بالقـدر الـذي كانـت تتصاعد فيه الجرائـم ،وقذائـف املدفعية تالحق185
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الفلسـطيني حتـى يف املـدارس واملسـاجد واملستشـفيات ،إال أ َّن عـو َد
املقاومـ ِة قـوي وصلـب ،مل يتأثـر بالغزو البري ألطراف القطـاع ،وقوات
الن ُخبة تتعامل معه برشاسـة ،حيث اسـتمر القصف كاملعتاد واستسـلم
الصهاينـة ملعادلـة الرعـب بالرعب والقصـف بالقصف ،وتعطـل الحياة
بأكملهـا مـا دام الفلسـطيني يف غزة ال يسـتطيع النوم ،ينتـف الصهاين ُة
وتتوقـف رحلات الصيـف للعـامل الخارجـي بفعـل حظـر
شـعورهم
ُ
الطيران الـذي فرضتـه املقاومة ،تسـ ّو ُد وجـو ُه مذيعي األخبـار ومحليل
تطلـب مستشـفياتهم التبرع بالدم للجنـود املصابني،
الشـأن العسـكري
ُ
كل ذلـك ال يَ ُهـم« ،لقـد وقـ َع الفـأس بالـرأس» وعلى جيـش العـدو أن
يدفـع الثمن.
أسـفل العني ،وقـد أعيا ُه تعب االنتظار والرتقب فسـارع
َ
 يغفـو سمارةَح ُمكة إليقاظه :سمارة ،سمارة ،اسـتيقظ يا رجل!!
 يفتح عينيه برسعة ممتشقًا سالحه :جاؤوا؟! مل يأتوا ،لكن ،شخريك سيفضحنا ويقودهم إلينا. دعك من هذا ،فأنا ال «أشخر». أُقسم بالله العظيم إنك كنت تشخر وبصوت عا ٍل. سـكت سمارة وهو ُمستسـلم يرفع وجهه ألعىل
يفرك عينيه برسعة،
ً
معط ًيـا إشـارة الصعـود للراصـد ،حيث اسـتعد بقيـة املقاتلين املوزعني
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داخـل النفـق ،وكان بعضهـم قـد غفا قليالً بعـد تناول السـحور ،وصالة
الفجر ،واسـتمطار الفرج بالدعاء ،أزاح سمارة الغطـاء املموه عن فتح ٍة
العين بحذ ِر شـديد ،وأرسـل نظراته بكل االتجاهات بحثًـا عن أي تطور
مل تصـل أخبـاره أسـفل األرض طيلـة السـاعات السـابقة ،وأمعـن النظـر
وهـو يسـمع بوضـوح أصوات املعـارك القادمـة من جميـع االتجاهات،
منـازل عائلـة عماد التي أصبحـت مواقـع للق ّناصة ورمبا مقـرات قيادة
للقـوات الغازيـة ،لكنـه مل يلحـظ أي جديـد ،فنـزل إىل النفـق بعـد أن
أغلـق فتحـة العني :كل يشء على حاله.
 أنـزل الرجـال أسـلحتهم وحركـوا وضعيـة أجسـادهم حتـى ترتـاحمـن وضعيـة االسـتعداد على شـكل قرفصـاء ،حيـث جلسـوا يف ممرهم
الض ّيـق مما ألـزم عماد وإبراهيـم أن يتجـاور رأسـيهام جنبـاً إىل جنب
بعـد أن متـددا على ظهريهما لتوفـر مسـاحة لذلـك ،األمر الذي شـجع
عماد للسـؤال :أال تفكـر بـأوالدك؟!
 تأخـر إبراهيـم عـن اإلجابة ،فـأَرسع عامد باالعتذار :سـامحني يا أخيإذا ضايقتُك بالسؤال.
 ال تعتـذر يـا عماد ،سـأكذب عليـك إن قلـت إنني ال أفكـر بهام ،لكنأحـاول عدم التفكير بالعائلة.
 وهل نجحت يف ذلك ،أقصد هل ميكن فعل ذلك؟. أحياناً أنجح ،ويف أحيان كثرية أفشل.187
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 أمـا أنا فال أسـتطيع عـدم التفكري بأمي ،يقتلني القلق عليها ،والشـوقملعرفة مـاذا حدث معها.
 ابتسـم إبراهيـم وهـو يقـول :ال تقلـق على امـرأ ٍة بدويَّـة حتـى لـوكانـت أمـك.
 هـؤالء املجرمـون ليـس لديهـم ُحرمـة ألحـد ،سـوا ًء كانـت امـرأة أورجـل ،وهـذا ما يجعلني ُ
أتـوق إىل معرف ِة ما حدث معهـا عندما افرتقنا.
 تـوكل على اللـه ،إذا كان لـك نصيـب يف هـذه الدنيـا ستراها ،وإذاِ
جنـات النعيم إن شـاء الله ،فنحن
لقينـا اللـه شـهداء فستراها حتماً يف
مظلومون.
 إبراهيم؟! نعم. حدثني عن أوالدك؟! أخاف أن أفتح وجع غيابك عن األهل؟ يـا أخـي افتـح هـذا الوجـع ،فـو اللـه مـا يزيـدين إالَّ إقدا ًمـا ،لتأديـباملحتلين الذيـن يرسقـون منـا حتـى اللحظـات الجميلـة.
 لـدي فـارس وأميرة ،أمـا األميرة فأسماء الصغيرة ،ابنة الثالثـة أعوام،188
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رقيقـة كالنسـمة ،تسـح ُرين كلما نظـرتُ إىل نعومـ ِة وجههـا املالئكي
وعينيهـا الزرقاويـن....؟؟
 قاطعه عامد :عيون ُز ْرق يف قطاع غزة؟. أال تعلـم أن العـرب غـادروا منـذ بعيد الخيمة والصحـراء وتزوجوا معأمـم عديدة وأنت ال تـزال مكانك؟؟.
ٍ
 ضحـك االثنـان بصـوت منخفض ،ثـم قال عامد :لقـد نظرت يف وجهكنيتي فلم أجد أثرا ً لتلـك ال ُز ْرقة؟!.
الحنطـي ،وعين ْيـك ال ُب ْ
 ومل تفكـر بـكل املؤثـرات الجينية األُخـرى كالزوجة مثلاً أو أحد أفرادالعائلة؟!.
الصفحة وحدثني أكرث عن أسامء.
 مل يخطر عىل بايل ،اقلب َّ أجمـل مـا فيهـا ،كلمـة بابـا تخـرج مـن فمهـا الدقيـق ،فتجعـل منـيففـارس ُهمام ،يريد أن
أسـعد إنسـان على وجه البسـيطة ،أمـا محمد،
ُ
يطـوي طفولتـه قفـزا ً نحـو الرجولـة ومل يبلـغ بًع ُد سـن الخامسـة.
 هل مشاعر األبوة جميلة؟!. ال ميكن وصفها ،تجري يف دمك ،تجعلك ..ال أدري ماذا أقول. أسأل الله أن يُ َعيدك لهام سامل ًا.
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 ليس قبل أن نؤدب الصهاين َة. وألمهام أيضً ا ،قل آمني. آمني لنا جمي ًعا. وفجـأة ،رفـع عامد رأسـه قليالً وأضـاء مصباحه يف وجـه إبراهيم وهوينظـر نحـوه :مل تقـل يل يـا صاحـب األفـكار اإلصالحيـة ،هـل طبقـت
مشروع الـزواج مـن أرامل الشـهداء على نفسـك ،أم فعلتهـا وناقضت
نفسـك؟! هيـا أخربين.
 يا رجل أطفئ املصباح أوالً لقد أعميتني. لن أطفئه قبل أن تقول الحقيقة وإياك واملراوغة. حسناً ،قبلت يب «املرأة التي توزن بالذهب» أرضيت اآلن؟!. توقـف املشـهد قليلاً ،وعامد ينظر إىل إبراهيم وضـوء املصباح ال يزاليف وجهـه ،ورسعـان مـا طبع قبلة على جبهته متأث ًرا وهـو يقول :أمل أقل
ورب الكعبة سـننترص؟!.
لكمُّ ،
 سـننترص ،سـننترص ،ولكـن! ليـس قبـل أن ترحـم عينـي وت ُطفـئمصباحـك هـذا.
 ومضـت سـاعات النهـار ثقيلـة ،متشي ببـطء شـديد ،ورجـال الزمـرة190
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الصامئـون يترضعـون لخالقهـم ،يتوسـلونه ،أن يسـوق لهـم الفـرج بعـد
هـذا الصبر ،وتحديـدا ً بعـد تـوارد األخبـار العاجلـة يف الراديـو ،عـن
عنفـوان املعـارك يف امليـدان واضطـرار العـدو عـن كشـف جـزء مـن
خسـائره البرشيـة يف صفـوف قواتـه ،بعد إخـراج املقاومة عـن تفاصيل
معاركهـا التـي أذهلـت نخبـة االحتالل مما دفعه إىل اإلجرام العشـوايئ
حـي الشـجاعية الـذي حرقـه بنيران املدفعيـة وصواريـخ
وخاصـة يف ّ
الطائـرات ،لكـن الالفـت يف كل مـا ذكـر ،أن إعلام الصهيوين بـدا مرتبكاً
مترددا ً ،مربوطـاً على لسـانه ،يريـد بعـض إعالمييـه الحديـث ،لكنـه
يصطـدم بالرقابـة العسـكرية «التسـنرتوره» التـي تحظـر تنـاول أي
موضـوع دون إذنهـا وخاصـة موضوع الخسـائر البرشيـة واملادية ،لكن
القسـام ،أوقفـت دولـة االحتلال على قدميْها عندمـا أعلنت يف
كتائـب َّ
بيـان لهـا ،أن وحـدة الن ُخبـة التابعة لهـا ،قتلت فجر األحـد أربعة عرش
جنديـاً صهيونيـاً يف كمني محكم لقـوة صهيونية ( ُمؤللـه) توغلت مئات
حـي التفـاح يف مدينـة غـزة و َجرحـت أكثر مـن خمسين
األمتـار رشق ّ
جنديـاً آخرين.
 وكلما نطـق الراديـو بالخبر ،كلما انفجـر الكمني شـوقاً للقـاء العدو،ويقـول سمارة :لقـد سـبقتنا الكامئـن األخـرى للخير ،ثم ضحـك ،وهو
يتقـدم باتجـاه الراديـو أسـفل البئر ،بعـد أن تنـاول الخمسـة وجبـة
العشـاء ،وفكـوا الصـوم يف آن واحـد ،فسـأله علاء املتكـئ على ظهـره
بالقـرب مـن ثالثـة أمتـار ،الضلـع الصغير مـن حـرف اللام باللغـة
االنجليزيـة :يُفترض أن تبكي مـن ال َحسرة ،ال أن تضحـك؟!
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 أضحـك على غـرور قـادة العـدو الذيـن مل يفهمـوا بعـد ومل يعرفـوا،طبيعـة الجيـش الـذي يقاتلـون ،فعنجهيتهـم تلعـب لصالحنـا ،تخدمنا،
انظـر إىل حامقتهـم ،كل القطاع يعرف أن الشـجاعية «كمثلث برموده»
تبتلـع األجسـام الغريبـة عنهـا ،ومـع ذلك يدفعـون بقواتهـم إليها.
حـي التفـاح
 يتدخـل عماد :إخواننـا يقولـون إن الكمين حـدث رشق ّوليس الشـجاعية؟!.
 لـو كنـت تعـرف جغرافيـا املـكان ملـا فرقـت بين التفـاح والشـجاعيةفهما حيّـان يلتصقـان ببعضهما البعـض ويشـكالن درعـاً متقدمـاً لصد
قـوات العـدو عـن مدينـة غـزة ،وإن كان للشـجاعية خصوصيـة املوقـع
والتأثير ،لذلـك يسـتهدفونها بـكل مـا أوتـوا مـن قوة.
 أنصتـوا قليلاً؟! ،همـس َح ُمكـة بحماس منقطـع النظير ،ثم اسـتطردقائلاً :هنـاك خطاب مهم سـيلقيه «أبو عبيدة» الناطق الرسـمي باسـم
القسام.
َّ
 فسأله عامد :هل أشاروا إىل فحوى الخطاب؟!. ال ،لكنهم يشريون إىل أهميته بصورة ملحوظة. ها ،ماذا تقول يا أبا محمد؟!. الله أعلم لعله خري.192
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 قال سامرة :سيعلن استسالم لواء جوالين لقائد كتيبة الشجاعية!!. ضحـك خمسـتهم الذيـن كانـوا يهمسـون همسـاً ،حيـث قـال عماد:نسـأل اللـه ذلك ،لكنني أرى سـحق ثلـث القوات املهاجمـة للحي ،أكرث
منطقية؟!.
 فعلّـق علاء :يـا سـيدي أنـا أوافـق عىل إبـادة جزء مـن تلـك القوات،فـو اللـه إين أعـرف رجـاالً هنـاك سـيأكلون جنـود العدو بـدون ملح.
 ال تنسـوا ،يقـول َح ُمكـة :إن الشـجاعية ّحـي الشـهيد القائـد أحمـدالجعبري.
 فيسـتطرد إبراهيـم :لـو ع ّددنـا مآثر الشـجاعية ملا انتهينـا ،يكفي أنهابيـت خنسـاء فلسـطني أم نضـال فرحـات _رحمهـا اللـه_ التـي قدمت
أبناءها شـهداء وأرسى.
 على كل حـال ،يقـول عماد :سنرى بعد قليل ما سـيحمله أبـو عبيدةمـن أخبار.
 فيتدخل عالء :سنسمع ولن نرى يا عامد!. ومل يكـد علاء ينهـي همسـاته حتـى طلـب َح ُمكـة مـن الجميـعاالقتراب ،حيـث بـدأ أبـو عبيدة بخطـاب املعركة وموقـف املقاومة من
كل مـا يجـري يف امليـدان أو خارجـه ،وجـاء على تفاصيل عمليـة الفجر
حي التفـاح فجر
قائلاً :العمليـة األخيرة التـي نفذهـا مجاهدونـا رشق ّ
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اليـوم سـتظل كابوسـاً يالحق جيش العـدو إىل أن يباد بـإذن الله ،وذلك
القسـام على اسـتدراج قـوة
بعـد أن أقدمـت قـوة خاصـة مـن كتائـب َّ
صهيونيـة (مؤللـه) حاولـت التقـدم رشق ّحـي التفـاح رشق غـزة ،وقـد
نجـح االسـتدراج ووقعـت القـوة الصهيونيـة يف حقـل من األلغـام امل ُعد
مسـبقاً ،وفجـر مجاهدونـا حقـل األلغـام يف اآلليـات الصهيونيـة ،ثـم
ناقلتـي جند وفتحـت أبوابهـا وأجهزت
القسـامية نحـو
تقدمـت القـوة َّ
ّ
على جميـع مـن فيهـا ،وقـد أسـفرت هـذه العمليـة عـن مقتـل أربعة
عشر جنديـاً صهيونيـاً ،وقتلهـم مجاهدونـا مـن مسـافة صفر.
همسـا ويشـدان
 مل يتاملـك سمارة وعماد نفسـيهام ،فأخـذا يكبران ًعلى أيـدي بعضهما ،بينما كان علاء يديـ ُر األمـر يف رأسـه ورسعـان ما
قـال وأبـو عبيـدة يشرح بالعمليـة :أسـمعتم مقطـع «فتـح الناقلتين
واإلجهـاز على مـن فيهـا مـن مسـافة صفـر»؟!
 يجيـب عماد :مـا الغريـب يف ذلـك ،رجالنـا أسـود يفعلـون أكثر مـنذلك.
 أقصـد ،قاطـع حديثـه باملفاجـأة التـي فجرهـا أبـو عبيدة :لكـن الذيمل يعلـن عنـه العـدو فقـدان أحـد جنـوده يف العملية ويدعى «شـاؤول
القسـام،
أرون» صاحـب الرقـم « ،»6092065وأنـه أسير لـدى كتائـب َّ
مل يكـد أبـو عبيـدة إنهـاء حديثـه حتـى تطايـرت الدمـوع مـن العيـون
والعنـاق املسـتحيل يف ضيـق النفـق بين املقاتلين ،ال تـدري مـا الـذي
ٌ
ضحـك وبـكاء ،وكأن القـدس قـد تحـررت ،يقول سمارة منفعالً:
جـرى،
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اللـه أكبر ،لقـد حطمنـا كربيـاء الصهاينـة ،هـذا هـو مشـهد النصر يف
الحرب.
 فيكمل عالء :بل تحرير األرسى ،إن شاء الله. الله أكرب ،كيَف فاتني ذلك ،ليتني كنت معهم اآلن ألرى فرحتهم. فقـال عماد :لقـد أنذرهـم محمـد الضيـف القائـد العام منـذ الحربالسـابقة «حجـارة السـجيل» أن دخولهـم البري يعنـي تحقيـق األمـل
املنشـود بتحريـر األرسى.
 يعلـق إبراهيـم :يـا سـبحان اللـه ،جـاؤوا ليعاقبـوا املقاومـة يف غـزةعلى أرس املسـتوطنني الثالثـة وقتلهـم يف الضفـة الغربيـة بعـد فشـل
عمليـة التفـاوض عليهـم ،فانقلـب السـحر على السـاحر ،وسـيضطرون
اآلن صاغريـن لتحريـر أرسانـا مقابـل الجنـدي.
 ويف غمـرة هـذا النصر الجميـل ،تذكر عالء :يا إخوة ،هـدوء تام ،قطعالـكالم حتى الصبـاح ،دعونا نلقي نظـرة خارج النفق.
النفـق يعيـش حالـة النشـوة الجهاديـة على طريقتـه ،كانـت
 وبينماُ
فلسـطني تصنع ُعرسـاً وطنياً يف كل مكان ،فأهايل الشـهداء يف مستشفى
الشـفاء يف غـزة يرفعـون مذيـع أحـد فضائيـات املقاومـة على أكتافهم
لـدى سماع الخبر ،نسـوا جراحهـم األليمة للحظـات وهـم يتلقون خرب
أرس الجنـدي ،ويف رام اللـه ،عشرات اآلالف ميلـؤون الشـوارع ويهتفون
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للمقاومـة ولبسـال ِة النخبـة ،يتكـرر األمـر يف نابلـس والخليـل ويف كل
مـكان ،ثـم تبـدأ األخبـار بالتسرب مـن داخل سـجون االحتلال ،حيث
التكبير الـذي هدم الجـدران والدموع التي أذابت القضبان ،وسـجدات
الشـكر للـه مـن جباه حبيسـة األرس منذ عرشات السـنني باتـت تصافح
حريتهـا املؤكدة.
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«وأخرجت األرض أسرارها»

االثنني  21متوز اليوم الثالث عرش للكمني
 كانـت أصواتهـم تتعاظـم وهـي تتناهـى إىل مسـامع علاء املرابـطأسـفل فتحـة البئر ،يحـرس ويراقـب ،فأنصـت جيـدا ً مرسلاً عينيـه إىل
يخبر مقاتليـه الذيـن كانـوا على
أعلى ،يسـتوثق مما سـمع قبـل أن ُ
اسـتنفارهم املسـتمر منـذ الغـزو البري ،وأجسـادهم مل تسـتطع الراحة
الثوريـة ،أرواحهـم املتحفـزة لاللتحـام ،فقـد كانـت السـاعة السادسـة
ُ
تسـأل اللـ َه الظفـر بَرقـاب
والنصـف صباحـاً ،وألسـنتهم وقلوبهـم
الصهاينـة ،ونسـمة الهـواء البـارد تُضفـي عليهـم شـوقاً إىل كل جميل يف
غـزة ،فحتـى النسـيم وسـط املعركة له واقع السـحر عىل ُعشّ ـاق األرض
وملحهـا ،يرسـم االبتسـامة على وجوههـم ،يُحضر األحبـة إىل أعتـاب
يقطف
قلوبهـم :تُلقـي «أ ُم عماد» تواشـيح الصبـاح على حبيبها وهـو ُ
مثـا َر األرض وقـت النـدى ،وعلاء يتسـلل إىل والدتـه التـي بـدأت لتوها
يحمل
إخـراج الخبـز مـن الفُـرن ،عائـدا ً مـن صلا ِة الفجـر ومـا بعدهـا ُ
بين يديْـه صحـ َن الفول وأقـراص الفالفل ،بعـد أن كان الزبـون ُ
األول يف
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القطـاع ،ووالـد َح ُمكـة يهـ ُز الرسيـر عىل سـاهر الليل مرابطًـا يف الثغور
ينهـض للحـاق بجامعتـه ،لكـن موسـيقى البراءة يف رسيـر محمد
حتـى َ
وأسماء ووالداهما يقفـان على رأسـيهام يلتقطـان أنفاسـهام السـاحرة
ـب بين إبراهيـم
وهما نامئـان ،كانـت عجـ َز قصيـدة متنهـا قصـة ُح ٍ
وسـيدة قلبـ ِه التـي وزنتهـا فلسـط ُني بالذهـب ،أمـا الفعـل الـذي حـ ّو َل
نسـائَم الصباحـات جميعهـا إىل ابتسـامة.،
شـفتي سمارة فحولتـه إىل هائـم يف بحـ ٍر مـن الهـوى،
سـكنت على
ّ
خفقـاتُ صـد ٍر أوسـع مـن السماء يف ِعشـقه ،سـكنت فيـه «أمـل»
وأسـكنت معهـا قمـرا ً مل يغـب نـوره عنهـا ،وقـد تعطلـت لُغـ ُة الزمـن
بالبـل الصبـح شـاهد ًة على حكايتهما يتناجيـان عشـقاً
يـوم أن كانـت ُ
عبر األثير.
همس عال ُء بكلامت رسيعة :استعدوا ،استعدوا.
 َ فاسـتنرص املقاتلـون األربعـة يعـدون أنفسـهم لتغطيـة الراصـد الذيسـيقوم بـه علاء والذي بـدأ بالصعـود من البئر دون أن يصـل الفتحة،
حيث اسـتطاع سماع أصوات كثرية تقرتب بهـدوء ناحية الغرف الثالث.
وكانـت تسير باطمئنـان دلت عليـه أحاديثهم ،فنزل برسعـة الربق دون
أن يحـدث حركـة :قـوات راجلـة تقترب إلينـا ،قالهـا وهـو يتوجـه إىل
الناحيـة الثانيـة مـن الوصلـة ُمخليـاً مكانه لعامد ،فسـأله سمارة الذي
كان يرفـع بندقيـة الكالشـنكوف إىل أعلى ،اسـتعدادا ً للقتال :كـم ت ُق ِّدر
عددهم؟!.
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 هـم ُكثر ،كونـوا على أهبـة االسـتعداد لتنفيذ مـا اتفقنا عليـه ،توكلنا
على الله.
 مل يكـن هنـاك كالم كثير ،فقد اسـتنفدوه طيلة الليايل واأليـام املاضيةوهـم ينتظـرون هـذه اللحظـة ،وأي لحظـ ٍة كانت!! هـي يف علم الوقت
بضـع ثـوانٍ معـدودة ،منـذ أن التقطـت أُذ ُن عالء صـوت الجنود وحتى
االسـتعداد لسـاعة الصفـر ،لكن لـدى املتشـوقني لتأديب العـدو والنيل
مـن ظلمـه ،مثـل الدهـر طويلة جـدا ً ،كالضفدع ،متشي الهوينـة وتأكل
من أعصـاب املحاربني.
 تقترب األصـوات أكثر ،تدنـو إىل غرفـة البئر ،راحـة غريبـة يف سـلوكالجنـود الذيـن يتبادلـون الحديـث ،تقد ُمهـم ناحيـة الكمين يوحـي
بتحللهـم مـن قواعـد الحـذر الشـديد وقـت الحـرب ،كل ذلـك يؤكـد
أن املنطقـة مل تعـد سـاحة معركـة ولـو يف جزئهـا الصغير هـذا ،ت ُحدثُ
َـاس الرجـال
أقـدا ُم الجنـود جلبـة مسـموعة أمـام الغرفـة ،تسـكت أنف ُ
محافـل الصليبيين ال ُجدد الذيـن علّقوا عىل
ُ
عـن العمـل ،يك ال ترصدهـا
صدورهـم النجمـة السداسـية ظ َّنـاً بأنها سـتحميهم من غضـب األرض،
بـاب الغرفـ ٍة الـذي سـقط إثـر قصـف الدبابـة
وسـكانها ،وفجـأة!! بـدا ُ
يُصـدر طقطقـة جـراء دوسـه من جانـب الجنـود الذين دخلـوا الغرفة،
تطلـب عـون
أكـف الرضاعـ ِة للسماء،
وهنـا!! كانـت فلسـطني ترفـع َّ
ُ
املـوىل ونصره ،حتـى ت ُـراب النفـق الـذي صاحـب الرجـال طويلاً ،كان
يرجـو خامتـة عـزة لقـوم يِعشـقون لقـاء العـدو ُحبـاً بالحيـاة.
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 ينتظـر عما ُد إشـارة علاء إىل ب ْدء التنفيـذ ،لكن القائد يرتيـث فيبلغههمسـا عرب الرجـال :لقد أصبحـوا يف الغرفـة دعنا ننفذ.
عماد ً
الخشـب التي كانت
 ومـا أن انتهـى مـن همسـه حتى انزاحـت قطع ُةِ
ت ُغطـي فتحـة البئر ،فتسـلل الضـو ُء لجـز ٍء مـن النفـق ،فرتاجـع عما ُد
وإبراهيـم خطـوة للـوراء ،لحظتهـا و ّجه الجنـو ُد مصابيحهـم الكهربائية
إىل داخـل البئر وهـم يضحكـون ،ويتبادلـون حديـث النصر بكشـفهم
فتحـة النفـق ،عماد يهمـس للقائـد ،أكثر مـن سـتة جنـود يف الغرفـة،
جهـازي اتصـال السـليك معهم!!
ووجـود
ّ
يلتصق
جنـدي
 كان علاء يفهـم معنـى ذلـك جيـدا ً فالالسـليك يحملُ َهُ
ُّ
ضابطي يف الغرفـة ،بدأ الجنود
بالضابـط أينما ذهب ،مما يعني وجود
ْ
البئ داخل
الذيـن شـعروا أنهـم وقعوا عىل كن ٍز يطبقون النار مـن فتحة ّ
النفـق ومـا زالوا يضحكـون ،لحظتها فقـط!! ،تلقى عامد اإلشـارة :توكل
على اللـه ،مزقهـم ،،فشـغ َّل عماد عبـو َة األفـراد «الرعديـة» املوضوعة
يف زاويـة الغرفـة وتغطـي هندسـياً كل املتواجديـن فيهـا وخارجها أمام
الباب :بسـم الله.
زمنيتي ،اسـتبدل بطارية التشـغيل والجنود
وبثانيتي
 لكنها مل تعمل!،ْ
ْ
مـا زالـوا داخل الغرفة يحتفلـون بإطالق النار داخل البرئ :بسـم الله.
 مل تكـد تنتهـي أحرفهـا املنطلقـة مـن روحـه قبل لسـانه ،وهو يشـغِّلمـرة أ ُخـرى العبـوة الناسـفة حتـى انخرسـت أحلام صهيـون ،ومـ ّز َق
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الصمـت املـكان ،وتسـل َّل الغُبـا ُر إىل داخـل النفـق بعـد أن اختفـى
ُ
ُ
الضحـك والضاحكـون ،وانكتمـت أنفـاس الجنـود إىل األبـد ،متُـ ِّز ُق
أجسـادهم مئـاتُ الشـظايا التـي مل ت ُبقِ ومل تـذر ،وقد أحـدث االنفجا ُر
مجـزر ًة بـكل املتواجديـن يف األمتـار الض ّيقـة تلـك.
 وقبـل أن يسـتفيق مـا تبقـى مـن الجيـش الـذي يُقَهـر مـن الصدمـة،تخـرج مـن العين الثانيـة لتُعلِّـم الصهاينـة درسـاً
كانـت نُخبـ ُة القسـام
ُ
يف فنـون الفدائيـة ،يُعطـي القائـ ُد علاء الـذي يتقـدم املقاتلين إشـارة
الهجـوم :انقضـاض ،انقضـاض.
 يخـرج مـن العين أوالً وهـو يحمل بُندقيتـه يتبعه سمارة املالصق لهكظلـه ،وبلمـح البصر ،يتنـاوالن عبويتّ شـواظ لحقت بهام إىل األسـفل،
وأصـوات رصاخ تتعـاىل أمـام الغـرف ،مل تسـتوعب بعـد مـا حـدث
لطليعتهـا مـن القـادة الذين تبخـرت عنجهيتهم يف لحظـة مقاومة ،وقد
أقعـدت حركتهـم ِ
هسـترييا مـن الخوف عندمـا أخـذوا األرض ومل يدروا
وهـم يصنعـون وجوههـم على رمالهـا امللتهـب ،أنهـا تلـ ُد اللحظة بعد
مخـاض اسـتمر ثالثـة عشر يوماً.
 كان ُعنصر املفاجـأة عاملاً مهامً بإنجـاح عملية اإلطبـاق عىل الهدففاإلربـاك الـذي حـدث يف صفـوف العـدو ،سـ ّه َل عمليـة التحـرك لـدى
املجاهديـن الذيـن بـدأوا بالخـروج تباعـاً ،ملباغتـة القـوة الجريحة التي
تشـتت متركزها وسـيكون مـن الصعب عليها اسـتيعاب هجـوم من غري
نقطـة االنفجـار ،لذلك ،اسـتغل املقاتلون الثواين األوىل مـا بعد التفجري.
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 كان عماد الـذي يديـ ُر ظهـره للبئر وغبار االنفجـار من ورائـه ،األخرييف صـف إخوانـه الذيـن بـدأوا بالتحـرك دون إصـدار أي صـوت ،يضـع
يـده على كتـف إبراهيـم مـن الخلـف واألخير على كتـف َح ُمكـة
والجميـع يتحـرك ،يطلـب سمارة ،الذي أصبـح خارج النفـق محمياً من
نيران العـدو ورصده بشـجرة نخيل كبرية تشـكل سـاترا ً طبيعيـاً لخروج
املجموعـة ،العبـوة األوىل :ناولنـي برسعـة.
 حيـث كان علاء قـد وثـب عـن الجـدار الصغير إىل داخـل الغرفـةالثالثة غري املسـقوفة ،ينتظر اسـتالم عبوة الشـظايا من سمارة :برسعة،
برسعـة ،ناولنـي الثانيـة واقفز.
مصـوب لألمـام،
 وملـا أصبـح االثنـان يف الداخـل ،تقدمـا وسلاحهامٌ
يخرتقـان الغرفـة الثانية التي انهـدم أجزا ٌء من جدرانهـا بفعل االنفجار،
البئر للتطهير بالنـار ،ورسعـان مـا ح ّول
حيـث توجـه سمارة إىل غرفـة ّ
بندقيتـه إىل خـارج الغرفـة حفاظـاً على رصاصـه وهـو يـرى الجنـود
الغـزاة مرضجين بدمائهـم دون ِحـراك ،يف الوقـت الـذي كان فيـه عالء
يـزرع املـوت يف أجسـاد الجنـود أمام الغـرف ،متخـذا ً موقعـاً قتالياً عرب
النافـذة ،حينهـا بـدأت جمـوع الصهاينـة باالسـتيقاظ عندمـا انفتحـت
النيران مـن جميـع الجهـات القريبـة ملوقـع الكمين ،لتشـتيت الرتكيـز
لـدى رجـال الن ُخبـة ومتكين قواتهـم مـن مللمـة جراحهـا ريثما تصـل
التعزيـزات القريبـة جـدا ً للموقـع ،يف هـذه اللحظـة كان َح ُمكـة الـذي
نصـف جسـده مـن عين النفـق ،واضعـاً قـاذف آر يب جـي على
ي ُخـر ُِج َ
كتفـه ،يرصـد إطلاق النار العشـوايئ مـن أحد املنـازل التـي تتمركز فيه
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قـوات العـدو ويعالجه بقذيفـة «التاندوم» صاحبة الرأسين املتفجرين،
الرأس املتفجـ ُر األول واجهة البيت متهيـدا ً لالنفجار الذي
حيـث اخترق ُ
أحدثـه الـرأس اآلخـر يف الداخـل الـذي أحال جميـع َمـن كان يف املكان
إىل خبر كان!!.
 وبرسعـة قياسـية أعـاد َح ُمكـة تعمير قاذفة ٍبـرأس جديـد ،يف الوقت
الـذي كانـت فيـه صيحاتُ «الله أكرب» تدوي يف سماء «القـرارة» ،وعالء
وسمارة يخوضـان معركـة مـن نقطـة صفـر مـع جنـود العـدو الذيـن
بـدأوا يطلقـون النـار تسـاندهم نيران رشاشـات ثقيلـة حـددت مـكان
البطلي .
ْ
 يهتـف سمارة :اللـه أكبر ال نامـت أعني الجبنـاء ،ثم يعـود إىل الغرفةالثالثـة ،يطلـق النـار مـن مواقـع مختلفـة والرصـاص املعـادي يحـاول
ـب يف املـكان الـذي أقسـم أن يعشـقه حتـى
اصطيـاده ،يـزرع ال ُح َّ
الشـهادة ،وطيـف «أمـل» يظللـه ،يحميه مـن ال ُجنب :تقّدم فـاريس وذُد
كنـت أرىض الحيـاة وغاصب على أريض ،دونك
عـن رشيف ،أنـا الحـرة ما ُ
املـوت إ ْن عبروا ومل يكـن جسـ ُد َك القَن ُبلـة.
 فتر ُد عليهـا دمـا ٌء بـدأت تسـيل مـن جسـد حبيبهـا الـذي سـقط إىلأجمـل َمن
ُ
جانـب قائـده :هـاك دمـي ،مـا كنـت أبخله عىل وطـنٍ أنت
فيـه ،أَبلغـي املجـدل وسـهلنا والبيـدر ،أين لَسـت بخسـارة وأنـا أُجفـف
دمـع بلـدي النـازف وامللتقـى الجنة.
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 يرصخ عالء :سامرة!! غطني بالنريان ،سألقي قنبلة. كان علاء يحافـظ على إبقـاء النار مسـتمرة يتناوب مع سمارة ،لكنرفيقـه مل يرد :سمارة ،برسعة أشـعر بهـم يتقدمون.
 فالتفـت إىل جانبـه يتفقـده!! فوجـده ُمحتضنـاً سلاحه والـدم يغطىجسـده الـذي قاتـل حتـى أرهقـه الرصـاص ،مل يشـأ أن يتـأوه لقائـده
واملعركـة يف أوجهـا فاختـار الرحيـل بهـدوء األشـجار واقفـاً ،وعينـاه
تحميـان ظهـر الوطـن.
 اللـه أكبر ،أطلقهـا علاء وهو يـزف صديـق الصبا إىل السماء دون أنيوقـف الرصـاص ،لينتقـل بعدهـا إىل الغرفـة الثالثة يلقي قنبلـة يدوية
على القـوات املتقدمـة مطلقـاً العنـان لتكبرياتـه ،يُب ُّر بقسـم الثبـات
يف املعركـة وأنهـم لـن ميـروا إالَّ على جسـده ،بينما كان يحـاول إلقـاء
ق ُنبلـة ثانيـة ،اهتـدت إليـه شـظايا انفجـار أحدثـه الصهاينـة يف املكان،
وهـم يشـنون الهجـوم على موقـع الكمني ،فأقعـد حركته عـن املقاومة
فزحـف إىل جانـب سمارة الجميـل ،الـذي كان يبتسـم للسماء محاوالً
االسـتعانة ببندقيتـه التـي مل تتـأذ ولكـن!! الـروح كانـت تسـابق الريـح
إىل العليـاء ،تخاطب سـاكنها علاء :ه ّون عليك صاحبـي ،قد أعذرتَ إىل
مـآذن الرملـة وشـاطئ عسـقالن ،مل ميـروا ال تخـف ،ولن ميـروا ال تخف،
فأرضُ ـك على الغاصبين حرام.
 ويف الجهـة الثانيـة ،كان عماد يسـحب َح ُمكـة املصـاب إىل داخـل204
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النفـق ،وقـد فقـد وع َيـه إثـر االنفجـار ليسـيل الـدم مـن أنفـه وعينيـه
ويأخـذ مكانـه يف األعلى محـاوالً اسـتخدام آر يب جـي دون جـدوى
لتعطلـه بسـبب قـوة االنفجار الذي حـدث ،لكنه مل ييـأس فاتخذ زاوية
قتاليـة يف املـكان ليتيـح إلبراهيـم التمركـز قرب عين النفق واسـتخدام
بندقيتـه يف صـد العدو الذي جاء ملسـاندة القوة املسـتهدفة يف الكمني،
حيـث بـدءا بإطلاق النـار بغـزارة على قـوات العـدو املكشـوفة التـي
تتقـدم بين األشـجار ،وكلما كانـت بندقيـة إبراهيـم تتوقـف كانـت
نيرا ُن الصهاينـ ِة متطـر املـكان برصـاص دون أن تظفـ َر بهما لوجودهام
يف مـكان محمـي ،لحظتهـا!! كانـت عينـا عماد تراقبـان املشـهد بهدوء
ورأسـه يعمـل بحنكـة متناهيـة وقـت األزمـة ،يطلـب مـن إبراهيـم:
اسـتمر بإطلاق النـار يف اتجـاه واحـد!!.
 فيرد إبراهيـم بعينيـه وهـو يطلـق حبـات مـن الرصاص على مصادرإطلاق النـار :والجهـات األ ُخـرى ،هكـذا سـيطبقون علينا؟!ِ.
 هذا ما أريده ،امنحني دقيقة واحدة فقط. يف تلـك األثنـاء واملعركـة يف دقائقهـا األوىل ،كان العـدو يتقـدم مـنجميـع الجهـات ،تحـت تغطيـة ناريـة كثيفـة ،يريـد الوصـول بأقصى
رسعـة لجنـوده القتلى والجرحـى إلنقـاذ املوقـف ،ومنـع وقـوع أسـوأ
الفرضيـات التـي يتقدمهـا أرس جنـدي مـن قواتـه وسـحبه إىل داخـل
مواقـع املقاومـة الحصينـة عبر األنفـاق ،وخاصـة أن املباغتـة فاجأتـه
يف منطقـة تـم متشـيطها عـدة مـرات لحساسـيتها املتمثلـة يف وجودهـا
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على الحـدود ،شـجعه يف تقدمـه انحسـار املقاومـة يف بندقيـة واحـدة
بعـد السـيطرة على املقاومـة العنيفـة التـي أبداهـا سمارة وعلاء قبل
استشـهادهام وكبدتـه خسـائر إضافيـة يف قواتـه املرضوبـة عىل رأسـها،
وهنـا!! كانـت الكلمـة مجـددا ً للمقاومـة ،عندمـا نجح عامد باسـتدراج
العـدو إىل كمين جديـد يف أماكـن محـددة يف أرضـه ،تحيـط بالغـرف
الثلاث :وعلى الفور ،قال إلبراهيـم :اآلن!! ،وكان يبعد عنه مرتين فقط،
حيـث أعطـاه قُنبلـة يدويـة ،فتحهـا عماد وألقاهـا يف مـكان ال يحتمل
الشـك بـأن الجنـود يتواجـدون فيـه ،فكل شب ٍر من املـكان مكتوب عىل
تُرابـه :هنـا مـ َّر عماد وزرع ،أربـ ُع ثـوانٍ كانـت كافيـ ًة لسماع الصراخ
بعـد انفجـار القنبلـة األقـوى يف العـامل وفـق مصـادر العدو الذي شـهد
للقسـام يف غـزة ،وقبـل أن يتحـرك رصـاص الجهات
بالقـدرة التصنيعيـة ّ
املتبقيـة ،كانـت القنبلـة الثانيـة متـ ِّز ُق الجنـود امل ُحتمني خلـف ما تبقى
مـن جـدار الغرفـة األوىل ،مل تـدر قـوات العـدو املسـاندة مـن بعيـد ما
تفعـل ،سـوى إطلاق النـار العشـوايئ وتحديـدا ً الق ّناصـة املتواجديـن
يف األبـراج الحصينـة على الحـدود ويسـتخدمون األسـلحة املتوسـطة
والدقيقـة ،ولكـ ّن ذلـك مل ينقـذ املوقف األحمـق الذي أوقعوا أنفسـهم
فيـه يف منطقـة مدروسـة جيـدا ً مـن جانـب سـيد املـكان «عماد» ،أل َّن
القنبلـة الثالثـة زادت األمـر تعقيـدا ً وهـي تـوزع شـظاياها القاتلة عىل
أجسـادهم ،وهـم يرصخـون ويشـتمون بالعبري على مسـامع إبراهيم
وعماد :أسـكتوا هـذا املجنون ،ارضبوه بصـاروخ ،لقد مزقنـا ،هيا ..لكن
ذلـك زاد مـن بسـالة عماد وتصميمـه على إيقـاع أكبر الخسـائر بهم،
فهـم اآلن يف موقـف ضعف ال يسـتطيعون التحكم مبواقعهم املكشـوفة
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لـه ،لذلـك قـال إلبراهيـم :ناولنـي القنبلة الرابعـة ...ومـع كل رمي ٍة كان
ينفذهـا يُـردد قـول املـوىل عـز وجـل «ومـا رميـت إذ رميت ولكـ ّن الله
رمـى» ثـم يقـول بحـزم الواثـق« :بسـم اللـه ،اللـه أكرب».
 كانـت الكلمات تجري عىل لسـانه كاملاء يشـعر بها ،تخـرج من وعيهوروحـه« ،مع ّية» الله حـارضة يف وعي املظلومني.
 مل يكتـف عماد عنـد هـذا الحـد ،فعـاود املحاولـة السـتخدام قـاذفال آر.يب.جـي وإبراهيـم يشـغل العـدو بالرصـاص ،لكنـه مل يُـر ِد العمل،
حينهـا كانـت الحرس ُة باديـة يف عينه وإبراهيم ينظر إليـه ،فعامد يقاتل
بقنابـل إبراهيـم بعـد عجزه العـودة للبيـت وإحضار سلاحه وذخريته،
وكأنـه يؤنـب نفسـه معاتبـاً :لقـد وعدتهـا أال ميـروا عليهـا ويف جسـدي
ِع ٌ
ـرق يِنبض.
عينـي إبراهيـم وهـو الـذي ال يستسـلم وال
 لحظتهـا ،كان ينظـر إىلّ
يسـتطيع التفكير بأمـ ٍر مـا دون النصر يف املعركـة ،كان إبراهيم يعطي
قيـا َدة لعماد الـذي يـدرك مـا يفعلـه ،لكنـه اآلن يشـعر أن خطـرا ً بـدأ
رصـاص القنـص الدقيـق والـذي يُغطـي الجـزء الصغير املتمركز
يُحدثِـ ُه
ُ
أي حركـة غير محسـوبة سـتكلفها غاليـاً ،غير أن
فيـه مـع عماد ،وأن ّ
الحركـة التـي قـام بهـا عماد! كانـت أرسع مـن كلمات التحذيـر التـي
تهـم للخـروج مـن فـم إبراهيـم ،حيـث اصطفت أشـجار الزيتـون التي
غرسـها بيديـه تلقـي عليه التحية وقـد كان باألمس يسـقيها املاء واليوم
يرويهـا بدمـه ،رصاصـة اخرتقت جانـب وجهه األيرس لتخـرج من األمين
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محدثة رضرا ً كبريا ً يف قُرص وجهه الباسـم ،ليسـقط عىل األرض محتضناً
أرضـه التـي حرثهـا وزرعهـا وأكل منهـا وختـم عشـقه لها بعطـاء دمه.
 خاطبـه إبراهيـم :قـل ال إلـه إال اللـه يا عماد ...مل يكن لغير ذلك منمعنـى ،فلقـد عـاش عامد رافعـاً لواء التوحيـد وليس من الوفـاء التذكري
بغريهـا ،وأي كالم هـذا الـذي يليـق يف حرضة الشـهادة إ ْن مل يكن صانع
التحفيـز يف وجـدان املظلومين؟! ،فلسـفة الثـوار مـن أحفـاد محمد بن
لغير الله.
عبـد اللـه ،سـيدهم امل ُفـ ّدى الذي حـ ّرر عقولهم مـن التبعية ِ
فأصبحـوا فدائيين ألجل إنسـانٍ ٍ
وأرض وقضية.
 انسـحب إبراهيـم إىل داخـل النفـق بعد خمسـة دقائق مـن املعركة،وعلى السـطح وراءه ،بعـض روحـه مـن أوتـاد فلسـطني ،يطمئن على
َح ُمكـة ،وبندقيتـه مصوبـة لألعلى :هـل أنـت بخري؟!.
 الحمد الله يشء بسيط ،أين الشباب؟ّ. لقد أدمينا املحتل يف األعىل وأوقعنا فيهم َمقتلَه!. أسألك عن عالء والشباب؟!. فأجاب إبراهيم عن وجع البد منه :لقد نالوا الشهادة. اللـه أكبر ،مـاذا تفعـل هنـا؟! ،وهـ ّم بالصعـود فأمسـكه إبراهيـم:انتظـر ،ليـس اآلن فالوضـع خطير.
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 لكـن َح ُمكـة اسـتمر بالصعـود وزحـف قليلاً باتجاه قـاذف ال آر-يب-َ
أخـذل عامد وسـط املعركـة ،واسـتطاع حمله متخـذا ً موقعاً
جـي الـذي
قتاليـاً :بسـم اللـه ...ولكـن القذيفـة مل تخـرج إىل هدفها املـريئ ل َح ُمكة،
فأخرجهـا وأعـاد تذخريهـا مـرة أخرى :بسـم الله.
 لكنهـا اسـتمرت يف اسـتعصائها ورفضهـا العمـل ،فلـم يكـن مفـر إالالعـودة للنفـق قبـل اإلطبـاق األخري لقـوات العـدو التي ال تـزال تتقدم
ببـطء وحـذر شـدي ْدين تحت كثافة نيران ال تتوقـف ،ويف اللحظة التي
اختفـى فيهـا تحـت األرض!! ،كانـت جرافة العـدو العمالقـة وامل ُصفحة
بصـورة كاملـة!! تصـل ملوقـع املعركـة ناحيـة العين وتبـدأ بالهـدم،
فانسـحبا إىل الداخـل برسعـة وهما يشـعران بالهـدم مـن فوقهما،
متجهـان نحـو األمتـار الثالثـة التـي تقـع خـارج حـدود الغـرف بالقرب
مـن البئر ،يقـول إبراهيـم وسـخون ُة املعركة يف أنفاسـه املتصاعـدة :هنا
أفضـل حتـى تحين اللحظـة املناسـبة السـتئناف الهجـوم.
 أتسـمع؟! دبابـة فوقنـا ،يبـدو أنهـم سـيطروا على املـكان ،يف تلـكالدقائـق الحاسـمة واألصابـع ال تـزال على الزنـاد تطلـب املزيـد مـن
دم الصهاينـة املحتلين ،تهـاوى النفـق بفعـل الهـدم الـذي أبـاد للمكان
البئر وفتحته والثلاث أمتار املبنية مـن الباطون
بـأرسه ومل يتبـق سـوى ّ
الجيـد حتـى تحمـي الشـباب يف اللحظـة الحساسـة.
 يهمس َح ُمكه يف أذن إبراهيم :واآلن ماذا سنفعل؟!.209
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 نتـوكل على اللـه وننتظر ،ألننا لن نسـتطيع مواجهـة الجرافة والدبابةبالكالشـنكوف بعد أن فقدنا عبويت الشـظايا وال آر -يب –جي.
 اسـتمر العـدو بالعمـل وصـوت آلياتـه وجنـوده يف األعىل ،يشـعر بهااملقاتلان وكأنهـا يف األمتـار الثالثـة ،لحظات صعبـة ،مل يخططا أن تكون
على هـذا النحـو وبهذه الرسعة ،فقبـل دقائق معدودة ،كان خمسـتهم
يتقاسـمون الحكايـة معـاً ،يكتبونهـا بأنفاسـهم التـي شـاركت الهـواء
املمـزوج بالرطوبـة ،يرسـمون على جـدران النفـق لوحـة الوطـن الذي
قلب سـك َن
عشـقوه فأصبـح يداعـب أحالمهـم ويقظتهـم ،ويدهشـهم ٌ
ين
بين ضلـوع سمارة ميلـك عاطفـة الكـون بـأرسه ،أمـا اآلن فتبكي ع ُ
إبراهيـم التـي مل تعتـد غيـاب علاء عنهـا ،وترتجـف يـد َح ُمكـة التـي
سرا على أرضه وقـد أصبحت
أقسـمت لعماد أن يدفـن بهـا املـا ّرون ق ً
بـدون سلاح ،ما أقبـح املحتل ،ولكن!!يقـول َح ُمكة وهـو ينتظر الفصل
األخير مـن حكايـة الـدم التـي يصنعهـا مـع أحبتـه وهـم صيـام :لسـنا
خسـارة يف سـبيل اللـه ومـن أجـل فلسـطني ،مرحباً بالشـهادة.
 فيمـد إبراهيـم يـده على كتفـه قائلاً :إذا كان العمـر قـد انتهـى فامأجمـل أن تختمـه برشف!
 ثـم يصمتـان على واقع ما يجـري فوقهام ،بعد أن هـدأ الرصاص ،وكمُ
االتصـال مـا يـزال مسـتمرا ً مـع غرفـة العمليـات حتـى
متنيـا أن يَكـون
يزفـا إليهـا حصـا َد املعركـة وكيـف انتصر الصب ُر على القـوه الغاشـمة،
وانكشـفت عـورة املحتـل تحـت بسـاطري رجـال الن ُخبة.
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 ال بأس. يقول إبراهيم محدثاً نفسه :ست ُخربهم آثارنا عن ذلك. وال يـزال املجاهـدان يرقبـان التطـورات والدقائـق تسير ،حتى سـمعاصـوت الجنـود قـرب فتحة البئر ،فاسـتعد إبراهيـم لفتح النـار ،ولكن!
حـدث أ ٌمـر آخـر ،عندمـا رمـى أحـد الجنـود قنبلـة يدويـة إىل داخـل
النفـق ،فسـقطت بالقـرب منهما ومل تبعـد سـوى مرتيـن فقـط ،وقبـل
أن يفكـرا بـأي يشء ،انفجـرت القنبلـة ،لتتناثـر شـظاياها يف األمتـار
الضّ يقـة تلـك .فتصيـب االثنين ،ويسـأل إبراهيـم وهـو يتفقـد َح ُمكـة:
أرين إصابتـك برسعـة؟؟.
 ال تخف ،ال أشعر أنها خطرية. كان َح ُمكـة يـرد على إبراهيـم وهـو يتحسـس جسـده الـذي أُصيـببعـدة إصابـات سـطحية ،أهمها ،شـظي ٌة التصقت يف الصدر اسـتطاع أن
ينزعهـا برسعـة وهـو ينظـر إىل إبراهيـم الـذي أُصيـب بنزيـف يف يـده
ورجلـه :أوقـف الـدم فـورا ً ،أنـت تنزف.
خـرج اإلسـعافات األوليـة لتضميد الجراح ،سـقطت
 وبينما إبراهيـم يُ ُقنبلـة يدويـة ثانيـة ،وهنـا تشـاهد االثنين وهما يضمان بعضهما
البعـض ،حيـث ال مجـال لالختبـاء أو أخـذ الوضعيـة الصحيحـة لتفادي
الضرر األكبر للقنبلـة :أشـهد أن ال إلـه إال اللـه وأن محمدا ً رسـول الله.
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 ومل يكـد ينتهيـا ت َشـاهدهام حتـى انفجـرت الثانيـة يف نفـس املـكانونفـس القـوة ،فتضرر سـمعهام مـن شـدة الصـوت ،يسـأل إبراهيـم
همسـاً :هـل تشـعر مبـا أشـعر؟!.
 فريد َح ُمكة :أنا ال أشعر بيشء. فيتحسسـان نفسـيهام مجددا ً ،وكأنهام يف حلم ،فلم يتلقيا أي شـظيةأو رضر جـراء االنفجـار الثـاين ،يقـول َح ُمكـة :الحمـد للـه أن القنبلـة
القسـام ،وإال أصبحنـا اآلن يف خبر كان.
ليسـت مثـل قنبلـة ّ
 يبتسـم إبراهيـم رغـم األمل من جراح القنبلة األوىل ،وقد سـلام أمرهامإىل اللـه ومل يعـد يخيفهما يشء ،فاملـوت لديهما شـهادة يفضالنها عىل
مـا سـواها وقد سـبقهم إليهـا خري الناس ،سنرى ما لديهـم أيضاً.
 لكـ ّن الجنـود غـادروا املـكان وبقيـت آليـات العـدو تحـرث يف املكانجيئـة وذهابـاً ،عندهـا تفـرغ االثنـان لتطبيـب نفسـيهام مبـا يتوفر من
شـاش واسـبريتو ،حتـى اضطـر إبراهيـم إىل متزيـق بنطالـه لتضميـد
جرحـه العميـق ،ورغـم ال ُجـرح ونـزف كمية مـن الدماء ،حافـظ االثنان
على يقظتهما الكاملـة واالسـتعداد القتـايل املصحـوب بالـروح التـي مل
يهزهـا الـذي حـدث ،ويف غمـرة ذلـك وصـوت الجرافـة التـي تعمـل يف
األعلى وضجيـج الدبابـات ،قـال إبراهيـم :يجـب أن نسـبقهم بخطـوة،
وإال نالـوا منـا بسـهولة؟!.
 هل سيفعلون أكرث مام فعلوا؟!.212
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 لـن يهـدؤوا حتـى يسـدوا النفـق أو يفجـروه أو رمبـا يلجـؤون للغـازالسام.
 ماذا تقرتح أن نفعل؟!. علينـا فـك أطـواق الباطون وتشـكيل سـاتر منهـا يقينا كل مـا ذكرت،ويكفينـا متر ونصـف نختبـئ فيـه حتـى نتجـاوز هـذه املرحلـة مـن
املعركـة ،واآلن علينـا فتـح منفـذ للتنفـس.
 كان إبراهيـم ميتلـك خنجـرا ً لألزمـات ،بـدأ يسـتخدمه لفتـح ثغـرةصغيرة جـدا ً يف العين املغلقـة وهـي الثالثـة يف الرتتيـب وموضوعـة
للطـوارئ ،لكنهـا األخطـر كونهـا تخـرج من تحـت الدبابة التـي تتمركز
أمـام غرفـة البئر ،لذلـك يلـزم الحـذر الشـديد أثنـاء عمليـة الحفـر يف
السـقف وإال انكشـف أمرهما وأمـر الثالثـة أمتـار التـي قاومـت قنابل
«امليلـز» اليدويـة ،وبالفعـل اسـتطاع إبراهيـم إحـداث مجـرى صغير
جـدا ً للهـواء وانتقـل إىل املرحلـة الثانيـة :يـا إلهـي ،إنهـا ال تتزحـزح؟!.
 كان التصميـم الهنـديس للمواقـع الحساسـة يف النفـق يأخـذ بعيناالعتبـار رضورة تحملـه للرضبـات األمـر الـذي يعنـي متانـة املـواد
املصنوعـة منهـا هـذه األقـواس التـي يتـم تركيبهـا بدقـة.
 أخـذ َح ُمكـة الخنجـر وحـاول تحريـك الباطون ولكـن دون جدوى :الأظنها سـتتحرك.
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 دعنا نحاول ،فاألمر يستحق. وهكـذا بقـي االثنـان سـاعات طويلة ،يحـاوالن ،يتسـاعدان يف الجهد،يأخـذان باألسـباب ،ويعـذران إىل اللـه ،رغم التعب واإلرهـاق والعطش
والجـوع ،وعنـد املغـرب ،أفطـرا وفـكا صيامهـا ولكـن!! عىل املـاء فقط،
حيـث كانـا ميلـكان نصـف لرت من املـاء ،يقـول َح ُمكة :يجـب أن يكفينا
أكرب مـدة ممكنة.
ِ
 انصـاع إبراهيـم الـذي َجسـده
نـزف دمـاً كثيرا ً للواقع ،رغم اسـتغاثة
وطلبـه مزيـ ًدا مـن املـاء ،أمـا التمـر كان على بعـد مرتيـن منهما ،يف
الجهـة املقابلـة ملكانهما الـذي يلـزم الوصـول إليـه تجـاوز كومـة مـن
التراب التـي تجمعـت أسـفل البئر جراء الهـدم ،ومل يكن مـن املضمون
أي شـخص
واألمـان املـرور مـن تحـت فتحـة البئر التـي ميكـن كشـف ّ
ميـر أسـفلها ،عوضـاً عـن الصـوت الـذي سـتحدثه األكيـاس واألوعيـة
البالسـتيكية املوجـودة على األرض ،لذلـك اكتفيـا بالقليـل مـن املـاء.
 مل تغـب آليـات العـدو طيلـة سـاعات الليـل ،وبقـي االسـتنفار داخـلالنفـق وخارجـه ،حيـث صلى االثنـان صلواتهـم فـرادى تيمماً ،لعـدم
وجـود املـاء ،ومل تسـتطع الجفـو ُن أخذ ِسـنة مـن الراحة سـوى لحظات
اقتنصهـا َح ُمكـة قبيـل رشوق اليـوم الثـاين.
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«خاتمة المعركة»

اليوم الرابع عرش للكمني ،الثالثاء  22متوز
 َح ُمكةَ ،ح ُمكة ،استيقظ برسعة. كانـت السـاعة السـابعة صباحـاً عندما تجمع الجنود على فتحة البرئ،ومل يـدر املجاهـدان امل ُصابان ماذا سـيحدث حينها ،لكنهما بالقطع كانا
جاهزيْـن لـكل االحتماالت بعد أن قـررا البقاء يف النفـق وعدم الخروج
فجـرا ً خشـي ًة من مجهـول مفاجئ ،فقد كانت الفكـرة أن يتحركا يف هذا
الوقـت الـذي تسـكن فيه حركـة العدو ،األمـر الذي تـم مالحظته طيلة
األيـام األربـع املاضيـة ،والتوجـه إىل البيـوت املجـاورة ،غير أن القناعـة
الكاملـة بالخطـوة مل تكـن متوفـرة يف ظـل عـدم وجـود سلاح ل َح ُمكـة
كامنين ينتظـران
واملخاطـر الكبيرة دون أدىن معلومـات ،لذلـك بقيـا
ْ
تطـورا ً يعمـل لصالحهما ،لكن األمـور مل تجر كما أرادا!!.
 يسـأل َح ُمكـة وهـو ينظـر إىل بندقيـة إبراهيـم مصوبـة أسـفل البئر:ماذا حـدث؟!.
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 ال أدري لكنهم يستعدون ألمر. مل يكـد ينهـي كالمـه امل ُقتضـب ،حتـى سـقطت قُنبلـة كبيرة داخـلالنفـق ،لحظتهـا فقـط! أيقـن االثنـان أن موعد الشـهادة قد حـان .فإن
أخطأتهما القنبلتـان اليدويتـان باألمـس ،فلـن تخطئهما هـذه العبـوة
الناسـفة التـي لـن تبقي شـيئاً منهما عىل حالـه ،فكانت ،ال إلـه إال الله
محمـد رسـول اللـه تخـرج مـن روحهما التـي سـلّمت أمرهـا إىل اللـه،
الشـهادتي لتكـون آخر ما
حيـث وضعـا رأسـيهام لألسـفل وهام يرددان
ْ
يقوالنـه يف الدنيـا ،ولكـن!! مل تحن سـاعتهام بعد!! وقد اسـتغربا أنها مل
تنفجـر ،ولـوال مـا حدث بعـد ثوانٍ معـدودة لقـاال إنها كرامة مـن الله.
 ينظـر إبراهيـم إىل العبـوة التي كشـفها الضوء القادم مـن أعىل والتيرسعـان مـا انطلـق الدخـان منهـا بصـورة جنونية ،محدثـة صفيرا ً قوياً،
ليكتشـف أن املعركـة مل تنتـه بعـد ،فلا يـزال العـدو يبحـث عـن يشء
يف النفـق ،ليـس بالضرورة عـن مقاتلين ،وإالّ ملا تـرك األمر يومـاً كامالً،
وهـذا مـا اتضـح عندما بـدأ الدخان ميأل املـكان ويُقيض عىل األكسـجني
برسعـة فائقـة لضيـق الح ّيـز املتبقـي مـن النفق بعـد أن أغلقـت فتحة
البئر ووجهـت مضخة هوائية ضخمـة لدفع الدخـان إىل الداخل ،وعىل
الرغـم مـن أن بعـض الدخـان كان يصعـد من البئر ،إال أنه أصبح أسـوأ
األعـداء على وجـه األرض ،فقـد أُسـ ِق َط بيـد إبراهيـم و َح ُمكـة ،اللذين
بـدءا مبقاومـ ٍة يائسـة للدخـان ،عندمـا أخـذا يبحثـان عن األكسـجني يف
كل يشء دون أن يتمكنـا مـن رؤيـة يشء ،يقـول إبراهيـم وهـو يصـارع
املـوت :افتـح وعـاء املـاء وضع أنفـك فيه.
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 حيـث كانـا ميتلـكان وعاءيـن فارغين للماء ،ظنـاً منهما بإمكانيـةاالسـتنجاد ببعـض األكسـجني منـه ،ولكـن دون فائـدة ،فلجئـا إىل مـا
تبقـى مـن اسـبريتو وقطـن للتخفيـف مـن تأثير الدخـان الـذي سـيطر
على جهـاز التنفـس واألعصـاب وأفقدهما توازنهما ،أيضاً ذلـك مل يجد
نفعاً .
 قـاوم إبراهيـم و َح ُمكة مدة نصف سـاعة ،استشـهدا فيهـا عدة مرات،ولكنهما مل يفارقـا الحيـاة وقـد ظنـا للحظـة أنهما سـيلحقان بعلاء
وسمارة وعماد ،وكلام تقدمت الدقائـق ازداد األمر صعوبة واسـتحالة،
املنهكين وهما
حتـى بكـت خامتـ ُة املعركـة ومـا تبقـى مـن جسـديْهام
ْ
يخرجـان مـن النفـق تقودهما حـرار ُة الـروح التـي أوشـكت أن تصعد
لخالقهـا وقـد أعـذرا للعـزة والكرامـة وللبطولة.
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تعقيب المؤلف:

 أنـا سـعيد ،بـل يف أشـد السـعادة وأنـا أُنهـي السـطر األخير للروايـة،يف الوقـت الـذي يُفترض يب كإنسـان يدخـل عامـه الواحـد والعرشيـن
يف األرس ،أن يكـون وضعـه غير ذلـك ،لكـن عندمـا تنـزف حكايـات
املقاومـة وأدبهـا ،تشـعر بنشـوة النصر على القيـد ،وخاصـة أن هـذه
الروايـة الرائعـة أبطالهـا ،تـأيت بعـد قرابـة أربـع سـنوات مـن الجـدب
األديب ،حاولـت خاللهـا الكتابـة فلـم أنجـح بإنجـاز يشء يكتمـل ،حتـى
وقـع قلمـي وعقلي وروحـي على هـذه الحكايـة.
بعض اإلخـوة الج ُدد ،كان نصيـب ثالثة منهم
عندمـا حضر إىل السـجن ُ
االنضمام إىل حلقتـي الرتبويـة التـي أديرهـا منـذ فرتة يف إطـار الربنامج
الثقـايف العـام ،ومنـذ اللحظـة األوىل للتعـارف وإلحاح الشـباب لسماع
قصـة زمالئهـم ال ُجـدد مـن أبنـاء «الن ُخبـة» الذيـن مكثـوا أربعـة عشر
يومـاً يف النفـق وخاضـوا معركـة بطولية.
قـررت أن أنظـ َم ذلـك يف روايـة ولكـن!! تفاجـأت يف اليـوم التـايل بـأ ٍخ
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مـن القسـم الـذي أسـكن ،يطلـب منـي تقديـم املشـورة األدبيـة للأخ
إبراهيـم أبـو شـاويش ألنـه ينـوي كتابـة القصـة التـي حدثـت معهـم،
أعترف بـأن الخيبـة أصابتنـي لكنـي مل أُظهـر ذلـك ،وكنـت صادقـاً يف
تقديـم ال ُنصـح على مدار عـدة أيـام ،حيث بـدأ يف الكتابة وأنـا أص ّوب
مـا يكتـب على بسـاطته حتـى انتقـل إىل غرفتـي وانتقلـت مـع رغبته
بـأن أكتـب قصتهـم ،وللدقـة أكثر ،قصة إخوانهم الشـهداء علاء وعامد
وسمارة _رحمهـم اللـه_ ،فطلبـت على الفـور ،شـهادة سـكان الغرفـة
الثامنيـة على ذلـك ،ومـن تلـك اللحظة بـدأتُ مشروع الروايـة ،أبحث
حتـى عـن األنفاس التـي كانت يف النفـق ،عن رجال املقاومـة الحقيقية
على أرض فلسـطني.
وللحقيقـة أقـول ،إن إبراهيـم و َح ُمكـة كانـا يتحرجـان الحديـث عـن
نفسـيهام ،لـوال أن قائـد مجموعتهام يف حي األمل محمـد القدرة ،الذي
تـم أرسه يف مهمـة أخـرى أثنـاء الحـرب ،وحثهما للتعـاون معـي ،ملا تم
إنجـاز العمـل ،حيـث التزمت الكتابـة اليومية مدة أربع سـاعات ليلية،
يف سـباق مـع السـ ّجان وأي طـارئ قـد يعيق املرشوع كالنقل إىل سـجن
آخـر ،وأعترف أن الكتابـة عـن هـذا الجيـل الجديـد الـذي يحقـق مـا
حلمنـا بـه يف بدايـة املقاومـة ،لهـو ُمتعـة ورشف ومـن حـق املخلصين
مـن أبنـاء شـعبنا وأمتنـا العربيـة واإلسلامية وأحـرار العـامل ،أن يعرفـوا
َمـن يصنـع املسـتحيل ويـدوس ببسـطاره على رأس املحتل الفاشـل.
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أخفيـت فيهـا أمـر الروايـة عـن األهـل الذيـن
 كانـت أشـهر جميلـة،ُ
كانـوا يسـتعدون إلطلاق روايتي الثانية «خلف الخطـوط» ،حتى تكون
مفاجـأة ،لكنـي مل أسـتطع إخفاء األمر عـن إخواين يف السـجن وتحدي ًدا
جمهـور املشـجعني واملتابعني الدامئين ملا أكتب وأولهـم أخي وصديقي
بلال الربغـويت الـذي كان يقـرأ كل حرف أكتبـه ،وعبد الرحمن بُشـكار،
رائـد عاشـور ،أمجد السـائح ،أحمد الصيفـي ،طارق أبو شـلوف ،ومنذر
صنوبر ،ثم اإلخوة الذين سـاعدوين يف النسـخ ،والنسـخ يف األرس مشكلة
كبيرة ،محمـد عـارف ،جـارس ر ّداد ،محمـد القيـق ،أمـا يف خـارج األرس
فاألخـت الفاضلـة خديجـة الربغـويت والتـي مـا دأبـت تسـاعد يف إبصار
أعاملنـا النور.
 وأحـب عبر كلمايت الرسيعـة هـذه ،أن أطمئن القـارئ الـذي سـتقعيـده على هـذه امللحمـة البطولية بصورتهـا الكُليّـة ،ومل يسـعفه العمر
َ
رجـال
أو املـكان ملعاينـة مـا حـدث يف معركـة العصـف املأكـول ،أ َّن
الن ُخبـة وأبطـال املقاومـة يف غزة ،سـحقوا كربيـاء العدو وانتصروا عليه
خلال ( )51يومـاً من القتـال ،وال يزال قادة العدو وسياسـيوه ،يؤكدون
َ
الرجـال األشـداء الذيـن كانـوا
خسـارتهم وفشـلهم يف املواجهـة مـع
يخرجـون مـن تحـت األرض وخلـف خطوطـه الحصينـة ،ومـن الجميل
ذكـره ،أن َ
رجـال الن ُخبـة متكنـوا مـن أرس الضابـط هـدار جولـدن_ ابـن
خـال وزيـر حـرب العدو مـويش يعلـون_ ،وال يـزال الحديث يـدور عن
عمليـات رسيـة يف الحـرب مل تعلـن عنهـا املقاومـة وقـد تفضـح هـذا
الجيـش الخائب.
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 أمـا عـن إبراهيـم و َح ُمكة ،فقـد تفاجأ العدو بخروجهما من «النفق»ومل يكـن يـدري بوجودهام ،حيـث كان يهدف مـن وراء الدخان ملعرفة
منافـذ النفـق ،وقـد خضـع االثنـان إىل تحقيـق ميـداين عنيـف ملعرفـة
خطـوط املقاومـة وكامئنهـا ،واسـتمر التحقيـق يف سـجن عسـقالن ملدة
شـهر ونصـف ،مل يكـن يعـرف أحـد أنهما على قيـد الحيـاة ،حيـث
القسـام أنهما يف عـداد الشـهداء ،أمـا علاء وعماد
تعاملـت قيـادة َّ
وسمارة ،فقـد متكـن املجاهـدون مـن العثور على أجسـادهم الطاهرة
فـور انتهـاء املعركـة ،ولـدى إزالـة التراب عـن عماد ،تـم العثـور على
بندقيـة جنـدي صهيـوين بالقـرب منـه!!!.
 إن هـذا التعقيـب يذكـرين مبثيلـه قبـل أربع سـنوات يف سـجن شـطة،عندمـا انتهيـت مـن كتابـة روايـة «خلـف الخطـوط» التي تحكي قصة
أرس الجنـدي نحشـون فاكسمان ،وقـد رأت النـور قبـل أشـهر معدودة
مـن هـذا اليـوم حينهـا كانـت مفاوضـات تبـادل األرسى على أشـدها،
لتتـم بعدهـا صفقـة وفـاء األحـرار ويتحرر كثري مـن إخواننـا ،يف الوقت
الـذي رفـض فيـه العـدو إطلاق رساحنـا ،واليـوم يـدور الحديـث عـن
مفاوضـات بين العـدو ورجالنـا يف غـزة على جنـوده األرسى هنـاك،
ولسـت أدري مـن يـرى النـور أوالً ،أنـا أم روايتـي هـذه؟!!.
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