الصفعة

األسير /عاشق األقصى

تنويه:
هذه الحكاية تروي سطو ًرا من حياة األسري الفلسطيني املقديس «سامر
األطرش» وهي بكل تفاصيلها حقيقية  ..مل أجد وأنا أرسدها حاجة ألن
أضفي عليها شيئًا –ولو يسريا ً– من الخيال واملبالغة ،إذ إن فيها من
املؤثرات املثريات ما يفي بغرض شد القارئ وجذبه وتشويقه..
ومع أنها حكاية شخص إال أنها تجسد حالة شعب أصابته نائبة
الدهر ،ودهته بلية العرص ،وقاصمة الظهر ،االحتالل الصهيوين
ألرضه ،ويخوض هذا الشعب العظيم ملحمة تحرره من نري االحتالل
بكل شكيمة وقوة ،وإقدام ،وشهامة ،وصرب ،وعناد وجلد  ..ويسجل
صفحات رائعة من البسالة والبطولة جدير أن تسجل وتخلد..
عاشق األقىص
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أهدي هذا العمل إىل:
صاحب هذه القصة األخ املجاهداألسري /سامر األطرش ..الذي أحب أن
يبعث كلمتي:
وفاء وتقدير إىل أمه وزوجته ..
رسالة وفاء وتقدير إىل أمي الغالية:
التي حملتني كر ًها ووضعتي كر ًها ،وتحملت مشقة تربيتي ،وتعليمي،
مثال لألم املربية ،املعلمة ،العاملة ،الصابرة ،املصابرة ..
فكانت ً
فلك يا أمي كل الحب وكل الوفاء وكل التقدير وكل التوقري ..
ابنك سامر ..

رسالة محبة ووفاء لزوجتي الغالية ..
التي كانت وما زالت نعم الزوجة الصالحة الحافظة للطيب مبا حفظ
الله ،التي صربت وضحت وقدمت  ..وربت أبناءها عىل حب الله
والوطن ..
وما زالت وفية محافظة عىل العهد ..
فلك مني كل حب وتقدير
زوجك املحب  /سامر
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ألف باء العزة واإلباء:

إذا صفعـك أحدهـم على خـدك األميـن ،ومل يتمعـر لـه خـدك األيسر
ويسـتعر..
ومل يتلظ أنفك ويضطرم..
ومل ترث نفسك ويغيل دمك..
ومل تنطلق يدك لرتد الصفعة مبثلها..
ومل يدبر عقلك وميكر..
فأنت لست بحر..
أوىل لك ..مخنث العزم ،سقط املتاع ،فأوىل أن تدعى :خيص..
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زفرة..

مـن يـوم أن أرست ..منـذ نحـو أربـع عرشة سـنة وذات الحلـم ما ينفك
يراودين..
رجلا كريـه املنظـر ،رث الثيـاب ،أشـعث أغرب ،فظًـا غليظاً ،ضخم
أرى ً
الجسـم ،شـديد البأس ،يقال لـه« :البؤس» !!
يظهـر يل يف «حلبـة مصارعـة» عابـس الوجـه قاطـب الجبين ،يرقعنـي
بنظـرات ملئـت بالحقـد والغـل ،والتهديـد والوعيـد ..يناديني بكلامت
يطغـى عليهـا لحن السـخرية واالسـتخفاف:
 ها ..هل أنت مستعد للمنازلة؟كاظم خويف ،وأنا أكاد أثري غيظاً ،وأجيب:
أعض عىل شفتي،
ً
 أعلـم أننـي سـأنال منـك هذه املـرة ..أيها اللعين ! وأنقـض عليه بكلمـا أوتيـت من قـوة وعزم ..لكنه رسعـان ما يرصعني –كما يف كل مرة–
ثـم مـا يلبـث أن يعيـد يـده إىل صـدري وينتـزع مـن قلبـي شـعاع نور
كان قـد تسـلل إليـه عرب نافـذة األمل ..ثم ينظـر إيل شـز ًرا فتنتابه حالة
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مـن الضحـك الهسـتريي ..ثـم يختفـي ..لتبقـى ضحكته تـرن يف أذين ..ال
أسـتغرب مـراودة هـذا الحلـم يل! فقـد عايشـت البـؤس منـذ نعومـة
أظفـاري ..مـن لبانـه املـر رضعـت ،وبين أحضانـه ترعرعـت ،وعلى
عينيـه صنعت..
لكنـي طاملـا سـألت نفسي :ملـاذا دامئًـا يغلبنـي؟ ألضعـف يب؟ أم لقـوة
جبـارة ال تقهـر بـه؟
أم أنه قدر أكرب مني ومنه ،رماه يب ،ورماين به؟
آآه ..هل يأيت يوم ميكنني الله فيه منه ..فأقهره ،وأقربه؟
على هـذا األمـل أعيـش وبانتظـار ذلـك اليـوم أصبر نفسي ..وأرتقب..
وأنـا على ثقـة بالصباح..
«أليس الصبح بقريب»؟
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ميالد صعب

مل تفتـأ أمـي تذكـر يل قصـة ميلادي حتى تهيـأ يل أنني أذكر جيـ ًدا تلك
اللحظات مـن حيايت!
وبـت أستشـعرها متا ًمـا كما حدثـت ،ال كام قصت علي! أتخيلنـي تارة
على بطنـي وأخـرى على ظهـري ،و «أم إليـاس» تقلبنـي بين يديهـا،
وهـي تدلـك جسـدي الصغير بزيـت الزيتـون الدافـئ ،فيما أمي تقف
فـوق رأيس ترقـب عمليـة التدليـك عـن كثـب ،وهـي تـردد بصـوت
خافـت خاشـع ،رقيـة وأدعيـة وآيـات قرآنية( :بسـم الله الشـايف ،باسـم
اللـه املعـايف ،اسـم الله عليك ،اسـم اللـه حولك وحواليـك ،الله يحفظك
وينجيـك ،ومـن كل عني ورش يحميك ،وال يضرك وال يؤذيك« ..قل أعوذ
بـرب الفلـق« ،»...قـل أعـوذ برب النـاس.»..
أمـا أم إليـاس فكانت هي األخرى تتمتم بكلامت مسـجوعات ،أحسـبها
مـن اإلنجيـل ،وال أكاد أسـتبني منهـا شـيئًا ..وأنا – وقتـذاك – أبيك وأئن
أمل ًـا ،وخوفًا من هـول الحالة.
وعندمـا تنتهـي عمليـة التدليـك كانـت تسـلمني «أم إليـاس» ألمـي
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لتلبسـني ثيـايب ،وتذهب هي لتحرض يل «خلطة األعشـاب السـحرية»..
متسـك أمـي بالـكأس ،وتقـول يل:
 أغمـض عينيـك وافتـح فمـك ،وارشب الـكأس على دفعتين ..أتجـرعقليلا منـه ،فريتجـف بـدين ،وتتغشـاين القشـعريرة ،وتغـرورق عينـاي
ً
بالدمـع ،فأقـول:
 إنه مر! فرتد أمي بحزم: ال بد أن ترشبه حتى تتعاىف ..هيا ارشب« ..عشان خاطري».. فأتجرعه ،وال أكاد أستسيغه ..وعندما كانت أمي تقول يل:واللـه أنـت نجـوت من فم املوت بفضـل أم إلياس «اللـه يخلف عليها»
كنـت وأنـا صغير أتخيـل املـوت وحشـاً مفرتسـاً ،فاتحـاً فاه ،يوشـك أن
يلتهمنـي ،قبـل أن تظهـر «أم إليـاس» فجأة وتنتشـلني من بين أنيابه!
لي ،فمنـذ صغري
وكما أوصتنـي أمـي مل َ
أنـس يو ًمـا فضـل أم إليـاس ع َّ
وأنـا أكـن لهـا كل تقديـر ومحبة واحترام ..لكني مل أسـتطع أن أقدم لها
أكثر مـن ذلك ..وال أحسـب أنهـا أرادت –يو ًما– أكرث مـن ذلك ،فالحب
والتقديـر هـو أسـمى مـا يكـون أن يقدمـه إنسـان ألخيه اإلنسـان ،ألنه
ال يقـدر بثمـن ..يكفـي أنـك إن أحببـت أحسـنت ،وإن كرهت أسـأت..
بعـض النـاس خلقـوا مجبولين بالحـب والرحمـة واأللفة واملـودة ،مثل:
أمـي وأم إليـاس وزوجتـي «أم قتيبـة» ،وكثري من النـاس خلقوا مجبولني
بالكـره والبغـض والحقد والشر ،كاملحتلين الصهاينة..
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وبني الحب والكره ،والخري والرش تتلخص حكايتي:
ولـدت يف البلـدة القدميـة مـن مدينـة القدس يف مشـفى «الهوسـبيس»
عام مثانية وسـبعني ألم مقدسـية من عائلة «طه» وأن خلييل من عائلة
األطـرش ..والتـزاوج بني أبناء مدينتي القـدس والخليل – كان وال يزال –
أمـ ًرا طبيعيًـا مألوفًـا ..فبين املدينتني عـروة وثقى ال انفصـام لها ،متنت
أوارصهـا عوامـل القداسـة والتاريـخ املشترك ،ووشـائح القـرىب ،والرحم
والـدم ..والثـورة يف وجـه عـدو مشترك ميكـر بهما أكثر مـن غريهما،
ويبغـي بهما كل سـوء ورش ..وبعـد أيـام مـن ميلادي انتقلـت عائلتـي
للعيـش يف مدينـة الخليـل ..لكنـي -وكما تقـول أمـي– كنـت كالنبتـة
التـي اجتثـت مـن أرضهـا وزرعـت يف تربـة غير تربتهـا ،أخـذت أذوي
وأذبـل ،وأخـذت األمـراض واألوبئـة تفتـك بجسـدي الغـض الضعيـف..
بديل مـن العـودة يب إىل مسـقط رأيس ،القـدس ..زهرة
فلـم تجـد أمـي ً
املدائـن ،حيـث نزلنـا يف بيت «أم إلياس» وهي سـيدة مسـيحية ،كانت
تقيـم لوحدهـا يف مجـاور لبيـت جـدي ألمـي يف حـي «بـاب الـواد»
أوالدهـا الذكـور مـن املغرتبين يف أمريكا ،ولهـا بنت متزوجـة يف «حارة
النصـارى» القريبـة ،تـأيت لزيارتهـا وتتفقـد أوضاعهـا بني الحين واآلخر.
وكان ليـدي «أم إليـاس» الحانيتين ،وأعشـابها املنتقاة بعناية من سـوق
«العطاريـن» مـع عبري القـدس ،ورشف مجاورة املسـجد األقىص ،مرسى
رسـول اللـه _صلى اللـه عليـه وسـلم_ ومعراجـه إىل السماوات العلا
وقـع السـحر على جسـدي ،فرسعـان مـا تشـافيت وتعافيـت ،وعـادت
الحيـاة والنضـارة تـدب يف جسـدي ،ألعـود إىل الخليـل مـن جديد.
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طفولة بائسة

مـا إن فتحـت عينـاي على الدنيـا وأصبحـت أدرك ما يدور حـويل حتى
وجـدت «البـؤس» قد أحكـم خناقه حـول عائلتي!
أب حكـم عليـه باألشـغال الشـاقة املؤبـدة! «قـدر عليه رزقـه» فاضطر
أن يعمـل حجـا ًرا يقطـع الصخـور يف املحاجـر ،كان يغـادر البيـت مـع
أذان الفجـر وال يعـود إليه إال سـاعات املسـاء ،يقيض كل نهـاره يف الكد
والكـدح والشـقاء والتعب.
ومـا إن يدخـل البيـت ويلقـي علينا السلام حتـى يلقي جسـده املنهك
التعـب على فراشـه ،ويغـط يف نـوم عميـق ..ومـن الفرشـة إىل الورشـة
ومن الورشـة إىل الفرشـة!
حتـى أننـي كنـت أحيانًـا كثيرة أتسـاءل بيني وبين نفيس :كيـف متكن
أيب وهـو على تلـك الحالـة مـن إنجـاب اثني عشر ول ًدا؟
كنـت كل يـوم أمنـي نفسي بالجلـوس مـع أيب والحديـث إليـه ..أنتظـر
قدومـه مسـاء بصبر فـارغ ،لكـن مل يكن يو ًما يف حال يسـمح لـه باللهو
واللعـب مـع أطفاله.
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مقلا مـن الـكالم ،مطيـل الصمـت ،كثير الشرود ..تـراه وقـد
كان أيب ً
أثقلـت الهمـوم كاهلـه حتـى نـأى بهـا ،وكان مـن ثقلهـا أن مييـد ،تائ ًها
سـبيل..
حريانًـا ..ال يسـتطيع حيلـة وال يهتـدي ً
لقد علمني الدهر من حال أيب ،أن أشد ما يقهر الرجال هو :الفقر..
أيب كان بكامـل قوتـه وصحتـه يقهـر الصخـر الصلـد ،لكـن الفقـر قهره،
وجعلـه مقهـو ًرا ،ال يقـدر أن يوفـر ألطفالـه الصغـار حاجاتهـم وقـوت
يومهـم ،فماذا عسـاه يفعـل وقـد اسـتنفد يف سـبيل ذلك كامـل طاقته
وقدرتـه ووقته؟!
هنـا تقدمـت «املـرأة العظيمـة» يف هـذه اللحظـة الحرجـة مـن حيـاة
العائلـة لتسـاند زوجهـا ،وتحمـل عنـه جـز ًءا مـن العـبء امللقـى على
يرا حتـى نجحـت يف
كاهلـه ..بحثـت عـن عمـل ..أي عمـل ..بحثـت كث ً
التعاقـد مـع صاحـب معمـل إلنتـاج «ليـف االسـتحامم» ومـع أن مـا
كانـت تتقاضـاه أمـي مـن أجر نظير جهدهـا كان زهيـ ًدا ،إال أنه خفف
قليلا مـن ضائقتنـا ..يف تلـك األثنـاء كنت قـد بلغت السادسـة من
ولـو ً
عمـري ،وملـا كان التعليـم التمهيـدي «البسـتان» ترفًـا ال ينالـه الفقـراء
أمثـايل ،فـإن عهـدي بالتعليـم قـد بـدأ باإللزامـي يف سـن السادسـة.
ذهـب والـدي إىل مدرسـة «النهضـة» القريبة مـن بيتنا لتسـجييل فيها،
إال أن «حظـي العاثـر» كان قـد سـبقه إليهـا ،فيما تأخـر هـو فلـم يجد
مكانًـا شـاغ ًرا يل ،فاضطر إىل تسـجييل يف املدرسـة اإلبراهيمية ،املجاورة
للحـرم اإلبراهيمـي ،وهـي تبعـد كث ًريا عـن منزلنا..
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ويف هـذه املدرسـة ومـع بدايـة تعلمـي خـط الكلمات بيـدي أخـذ
«البـؤس» يخـط يل صفحـات سـوداء مظلمـة مؤملـة يف سـجل حيـايت!
الطريـق إىل املدرسـة كانـت أشـبه مـا تكـون بطريـق اآلالم ،طويلـة
ووعـرة وتعرتض سـبيلك بركة تسـمى «بركـة السـلطان» والتي أصبحت
تعـرف – فيما بعـد – بربكـة املـوت ،لكثرة مـن قضى فيهـا غرقًـا..
السير مبحـاذاة هـذه الربكـة صيفًا قد يكـون ممك ًنـا بصعوبة ،أما شـتاء
مسـتحيل»..
ً
«فيـكاد يكون
وقبـل وصولـك املدرسـة عليـك أن تتجـاوز حواجـز جنـود االحتلال
وقطعـان املسـتوطنني ،الذيـن كانـوا يجـدون يف األطفـال الفلسـطينيني
سـهل ،يسـتعرضون عليهم
خاصـة طلبـة املـدارس «صي ًدا مثي ًنـا» وهدفًا ً
قوتهـم ،ويتلـذذون بتخويفهـم والتنكيل بهم ،ومل يكن أطفال فلسـطني
بعـد قـد كسروا حاجـز الخـوف مـن هـؤالء األوغـاد األنـذال ،وقلبـوا
املعادلـة والسـحر على السـاحر ..فـإذا بلغـت املدرسـة ،انتظـرك هناك
مـا هـو أعظم!
كانـت املدرسـة اإلبراهيميـة يف ذلـك الوقـت أشـبه مـا يكون بالسـجن!
فصولهـا الدراسـية :غـرف للتحقيـق والتعذيـب! واملدرسـون كان منهـم
مـن هـو أسـوأ بكثير مـن املحققني!
وكان أن أوقعنـي «حظـي العاثـر» بين يـدي مدرس ما أحسـب الرحمة
قـد عرفـت يو ًمـا طريقهـا إىل قلبـه! كان هـذا املـدرس كريـه املنظـر،
قصير القامـة ،تفـوح مـن فمـه ومـن جنباتـه رائحـة «سـجائر الهييش»
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التـي كان مدم ًنـا على تدخينهـا حتـى داخـل غـرف التعليم!
كان يـأيت إىل املدرسـة راك ًبـا على حامر أسـود «مييش عىل ثالثة كمشـية
مقبل عىل حماره كانت ترتعـد أوصالنا،
العرنجلي»! وعندمـا كنـا نـراه ً
وتضطـرب خفقـات قلوبنـا ،فتأخـذ بالتسـارع على نحـو يشـعرنا أنهـا
تـكاد تنقلـع مـن صدورنا.
فـإذا مـا دخـل علينا غرفـة التدريـس ،خشـعت األصوات فال تسـمع لنا
رك ًزا!
كان يضع عصاه الغليظة عىل الطاولة ،ثم يرصخ بنا :قيام.
فننقـز واقفين وعيوننـا يف األرض ،والدمـاء تـكاد تتجمـد يف عروقنـا ،ثم
يصرخ بنـا :جلوس...
فنخـر قاعديـن ،مطأطئـي رؤوسـنا ،بانتظـار مـا سـيكون مـن أمرنـا يف
يومنـا العصيـب هـذا!
فـإذا أمسـك عصـاه ،حمدنـا اللـه! فذلـك يعنـي أن «مزاجه رائـق» وأن
قطنـا مـن العـذاب سـيقترص على العصـا فقـط !! أمـا إذا رضب بقبضة
يـده على الطاولـة ،فهـذا يعنـي أن «مزاجه متعكـر» وأن يومنـا لن مير
على خير ،وأنـه سـيتفنن يف تعذيبنا!
يرا مـا كان يحـب أن ميسـك بالطالـب مـن شـعر رأسـه ويرفعـه يف
كث ً
الهـواء ثـم يلقـي بـه أرضً ا ،ثم ميسـك بشـفة الطالـب السـفىل ويجذبها
إليـه بقـوة ،ويخـرج بيـده األخرى مـن جيبه ،أو مـن وراء حـزام بنطاله
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«مـوس كبـاس»((( ،ويفتحـه بنفضـه يف الهـواء ،ثـم يضعـه تحـت شـفة
الطالـب ويوهمـه أن سـيقطعها لـه ،حتـى يـكاد ينخلـع قلـب الطالب
املسـكني مـن الخـوف ،وينفجـر بالبـكاء والتوسـل والرجـاء ..فيرتكـه
وشـتم ،وتهديـ ًدا ووعيـ ًدا.
ليعمـل فيـه لسـانه سـبًا
ً
يف هـذه األثنـاء يكـون باقـي الطلاب كأمنـا على رؤوسـهم الطير ،كل
واحـد يدعـو اللـه –يف رسه– مـن أعماق قلبـه ،أن يقرع الجـرس إيذانًا
بانتهـاء الحصـة قبـل أن يـأيت الـدور عليـه ويسـاق للعـذاب.
ثقيلا مرع ًبـا يطـاردين يف يقظتـي
كابوسـا ً
وهكـذا أصبحـت املدرسـة
ً
ومنامـي ،أحـال حيـايت إىل قلـق وخـوف وفزع دائـم ،فكنـت أنتظر يوم
الجمعـة بصبر فـارغ ،فـإذا مـا انصرم تغشـتني الهمـوم واألحـزان ،ومل
تفارقنـي حتـى يعود.
ومـع دخـول فصـل الشـتاء ،ازداد حـايل سـو ًءا ،فأصبـح الوصـول إىل
املدرسـة دونـه خـرط القتـاد ،ومل يكـن أمامـي مـن بديـل أن أذهب إىل
املدرسـة.
وذات يـوم وقـع يل مـا كنت أخىش منـه وأحاذر :فتحت السماء أبوابها
مبـاء منهمـر ،فسـالت أوديـة بقدره ،وفيام أنـا عائد من املدرسـة وحي ًدا
جرفتنـي ميـاه السـيول ،وأخـذت تسـحبني نحـو «بركـة املـوت» بقـوة
ورسعـة ،وأنـا أبيك من شـدة الخوف ،وشـدة الربد ،وأسـتغيث وما حويل
مـن مغيـث ،وشـعرت حينهـا أين أصبحـت قـاب قوسين أو أدىن مـن
((( نوع من أنواع السكاكني الحادة
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املـوت ،وتخيلـت أمـي املسـكينة باكيـة حزينـة على فراقـي ..فـزاد يف
غما فوق غمي ،وخـارت قواي ،وأسـلمت أمري ملصيري املحتوم،
ذلـك ً
حتـى إذا مـا أوشـك السـيل أن يلقـي يب يف فـم «بركـة املـوت» وظننت
أين قـد هلكـت ،إذا بيـد متتد إ َّيل فجأة وتنتشـلني ،وكان رجالً مر صدفة
باملـكان ،كأمنـا سـاقته يد القـدر إلنقاذي.
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تحول جذري

شـهدت نفسي الوادعـة الهادئـة املسـاملة انقالبًـا مفاجئًـا ،شـنته عليهـا
قـوى مقهـورة مكبوتـة بداخلها ،فأحالتها من نفس مسـاملة مستسـلمة
تخـاف مـن كل يشء وتحسـب حسـاب كل يشء وال تجـرؤ عىل مواجهة
يشء إىل نفـس متمـردة جريئـة مقدامـة مبـادرة ،حـدث ذلـك كلـه
يف لحظـة واحـدة ،عندمـا أمسـكت حجـ ًرا بيـدي وقذفـت بـه جنـود
االحتالل.
كنـت يومهـا يف الصـف الثالـث االبتـدايئ عندمـا تصـادف خـروج طلبة
مدرسـتي مبرور حافلة تقل مسـتوطنني صهاينة ،فسـارع الطلبة اللتقاط
الحجـارة ورجم «املسـتوطنني» بهـا ،ووجدتني أفعـل مثلهم دون تفكري
أو تقديـر ،ومـا إن تحـرر أول حجـر مـن يـدي ،حتـى شـعرت –فجـأة-
بأننـي أتحـرر مـن الخـوف والجبن ،وأقهـر «البـؤس» الـذي الزمنـي
لي منـذ والديت ،فأخذت أرجم بـكل قوة وعزمية مسـتمت ًعا
واسـتحوذ ع َّ
منتشـ ًيا بذلـك ،وكلما رجمـت كلما ازددت سـعادة ونشـوة ،وازددت
قـوة وصالبـة ،وثقـة بالنفـس ،كنـت أنظـر إىل حافلـة املسـتوطنني التي
أرجمهـا فـأرى فيهـا «الشـيطان األكبر»! ذاك الذي يرجمـه حجاج بيت
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اللـه الحـرام ،و«البـؤس» الـذي يكـدر حيـايت ،وينغـص عيـش عائلتـي،
واملدرسـة التـي تحبسـني وتقهـرين واملـدرس املسـتبد الـذي يعذبنـي
وينـكل يب ،والجنـدي واملسـتوطن الذي يرضبني ويشـتمني ،ويسـلبني
حقـي يف العيـش بسلام فـوق أرض آبـايئ وأجـدادي.
كلهـم «الشـيطان» القابـع يف حافلـة املسـتوطنني ،ويف ملـح البصر امتأل
املـكان بجنـود االحتلال ،وطفقـوا يطلقـون علينـا وابلاً مـن األعيرة
الناريـة واملطاطيـة والغاز املسـيل للدموع ،وراحـوا يطاردوننا يف األزقة،
وبين البيـوت ،وانتهـى األمـر باعتقـال عـدد مـن الطلبـة ،وصـدور أمـر
عسـكري بإغلاق املدرسـة بالشـمع األحمـر مـدة سـتة شـهور ،فكانـت
الضـارة النافعـة ،تم توزيـع الطلبة عىل مختلف مـدارس مدينة الخليل،
وتنحـى «حظـي العاثـر» جان ًبـا هـذه املـرة ،وقبلتنـي مدرسـة النهضـة
القريبـة مـن بلدتنـا ،وفيها وجدت شـيئًا مـن املستراح واملتنفس ،الذي
مل يسـبق يل أن عرفتـه!
كانـت أول حصـة دراسـية حرضتهـا يف «مدرسـة النهضـة» مـادة الرتبية
اإلسلامية وكان مدرسـنا حينهـا األسـتاذ خضر طـه ،وكان على النقيـض
متا ًمـا مـن مدرسـنا يف اإلبراهيميـة ،رجـل فاضـل ،طيب القلـب عطوف
رحيـم ودود ،يعتبر التدريـس رسـالة سـامية يؤديها ابتغاء مرضـاة الله،
وليـس مجـرد وظيفـة بائسـة ال يتقـاىض مـن خاللهـا إال أجـ ًرا زهيـ ًدا ال
يسـتحق أن يبـذل ألجلـه أي جهـد أو تعب.
على يـد األسـتاذ خضر تعلمـت «الوضـوء» وتعلمـت أساسـيات مـن
أمـور الديـن ،مل أكـن أعلمهـا مـن قبل ،وقبل هـذا كله تعلمـت منه أين
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«إنسـان» ميكـن أن يفهـم ويتعلـم ولسـت «حما ًرا» كما كان يصفنـي
«أسـتاذ املدرسـة اإلبراهيميـة»!
بـدأت أتخلـص مـن «فوبيـا التعليـم» شـيئاً فشـيئاً ،وبـدأت أسـتعيد
طفولتـي املسـلوبة ،وإنسـانيتي املكبلـة يف أصفـاد القهـر واالسـتبداد،
وانطلقـت يف املدرسـة بـروح متتلـئ باألمل والتفـاؤل والهمة والنشـاط.
مـن أوائـل الطلبـة الذيـن تعرفت عليهم يف تلك املدرسـة طالب اسـمه:
ماهـر عبـد اللطيـف ،وكان متميـ ًزا بأدبـه وتواضعـه وخلقـه الجـم،
وأصبحنـا صديقين حميمين ،وكانت املفارقـة أن صديقـي ماهر ينحدر
مـن عائلـة غنية وأنـا من عائلة تترسبـل بالفقر ،وتأتـزر بالبؤس ،وكنت
أذهـب للمدرسـة دامئًا فارغ الجيب ،دون «مصروف» وماهر هو الذي
يشتري يل «السـاندويتش» والعصير مـن مرصوفه الخـاص ،مع أن ذلك
كان يشـعرين بكثير مـن الحـرج ،لكـن طيبـة وعفويـة صديقـي ماهـر،
كانـت تجعلنـي أتقبـل األمـر ،وكان مـن أمر صديقـي ماهر :أنـه ملا كرب
قتـل مظلو ًمـا! خلال عـراك باأليـدي وشـجار دار بين أخ لـه ومجموعة
مـن الشـباب كانـوا يطالبونـه بديـن لهـم عليـه ،فقـدم ماهر مـن بعيد
ليسـتوضح األمـر ،ويفصـل بين املتخاصمني ،فام كان مـن أحدهم إال أن
طعنـه بسـكني حـادة قاتلـة ،فقىض نحبـه دومنا ذنـب اقرتفه.
ويف مدرسـة النهضـة تعرفـت –أيضً ـا– عىل طالب اسـمه :رائـد أكرم أبو
سـنينة ،وأصبحنـا صديقين حميمين ال يـكاد يفـارق أحدنـا اآلخـر ،كنـا
نقضي معظـم وقتنـا م ًعا ،وكنا حينهـا يف الحادية عرشة مـن عمرنا ،كان
مـن أمـر صديقـي العزيز «رائد» أن اسـتيقظت والدته الحاجة «سـارة»
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ذات يـوم فوجدتـه قامئًا يصلي الفجر ،فرست بذلك ومل تتاملك نفسـها،
وتنتظـر حتـى يتـم صالتـه ،اندفعـت نحـوه وطفقـت تقبلـه ،فلما أتم
صالتـه سـألته :ما الـذي أيقظـك باك ًرا؟
حلم واستيقظت عىل أثره؟
 رأيت ً وماذا رأيت؟ رأيتني آكل «كرابيج حلب» فابتسـمت أمـه ،وأعطتـه نقـو ًدا ،وقالـت لـه :عندمـا يطلـع النهـارويفتـح التجـار أبـواب محالتهـم ،تذهـب وتشتري «كرابيـج حلب» لك
وإلخوانـك.
ومـا إن بـدأت الحياة ترسي يف أنحاء جسـد املدينـة حتى خرج صديقي
«رائـد» مـن منزلـه لشراء «كرابيـج حلـب» وكان ذلك يف فصل الشـتاء،
ويف طريـق عودتـه راحـت األمطـار تنهمر بغزارة ،فـرأى أن يلطخ الطني
حـذاءه إذا عـاد مـن الطريـق الرتايب الذي سـلكه ذهابًا ،ففكـر أن يعود
سـالكًا «طريـق املقبرة» وراح يفـز مـن قبر إىل قبر محـاذ ًرا أن تطـأ
قدمـاه األرض «فيتلطـخ حـذاؤه» وفيما هـو يقفـز فـوق القبـور كانت
العواصـف واألمطـار قـد قطعـت أحد أسلاك الكهربـاء وألقـت بطرفه
فـوق أحـد القبـور ،ومـا إن ملسـت قـدم «رائـد» حافـة القبر املغمـور
مبيـاه األمطـار حتـى صعقتـه الكهرباء ،ومـات من فوره_ ،رحمـه الله_.
كان مـوت صديقـي «رائـد» صدمة صاعقة بالنسـبة يل ،خلفت يف قلبي
جر ًحـا دام ًيـا ،وحزنًـا عميقًـا ،شـعرت أن تلـك الفسـحة التـي أتاحهـا يل
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«البـؤس» مل تكـن إال اسـتدراج يل يك يفجعنـي يف ذروة اسـتقرار حـايل
بفقـد أعـز أصدقـايئ ،ومل أجـد –وقتئـذ– وسـيلة لتفريـغ كبتـي وحنقي
وغضبـي غير رجـم املحتلين الغاصبين «أس البلاء وأصـل كل داء»
بالحجـارة وكنـت أحـب أن أصطحـب معـي زميلي «إدريـس عاشـور»
وكان مـن أمـره :أن استشـهد هو اآلخـر ،لكن ذلك كان متأخـرا ً ،وهو يف
سـن الثامنـة والعرشيـن ،حيـث وقـع يف كمين نصبه له جنـود االحتالل
بعـد أن اسـتدرجوه مـع رفيقـه «علاء رفاعيـة» إىل منطقـة يف مدينـة
مسدسـا،
الخليـل تدعـى «تربـة اليهـود» وكان كل واحـد منهما يحمل
ً
لكـن جنـود االحتلال كانـوا بانتظارهما ،فبدؤوهما بإطلاق النـار،
وأجهـزوا عليهما قبـل أن يتمكنـا مـن اسـتخدام سلاحيهام ،ويذكـر أنه
كان يف جيـب الشـهيد «عالء» نسـخة مـن القرآن الكريـم ،فمزقه جنود
االحتلال فـوق جثته.
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وقت ساعة العمل

ألجـأين «البـؤس» للعمـل يف سـن مبكـر ،فعملـت يف مصنـع لألحذية يف
سـاعات مـا بعـد الظهـر ،جام ًعـا بين املدرسـة والعمـل ،ومل يكـن ذلـك
باألمـر السـهل ،كان أصعـب مـا فيـه رؤيتـي لرفاقـي الطلاب ينتظرون
بصبر فـارغ أن يقـرع جـرس املدرسـة إيذانًـا بانتهـاء الـدوام لينطلقـوا
مرسعين ،ال تـكاد تسـمعهم األرض مـن الفرحـة للعـب واللهـو ،أمـا
أنـا فـإن قـرع جـرس املدرسـة كان يعنـي يل ،بـدء مرحلـة جديـدة مـن
التعـب ،يعنـي االنتقـال مـن عنـاء إىل عنـاء.
مل أكـن أعلـم حينهـا أن العنـاء هـو الذي يصنـع الرجال ،صنـع «العناء»
رجلا قبـل أن أتـم الثالثة عرشة مـن عمري!
منـي ً
وكان أعظـم خير مـا حصـل يل يف هـذا املصنـع ،هـو هدايتـي لطريـق
الصلاح والرشـاد ،بـدأ األمر بصورة عرضية من خالل اسـتامعي للنشـيد
اإلسلامي الحمايس ،الـذي كان يطيـب لعمال املصنـع االسـتامع إليـه
بصـوت مرتفـع ،فـكان لكلمات وصـوت املنشـد السـوري «أيب راتـب»
الشـجي العذب ،وقع السـحر عىل نفيس ،كان يزودين بشـحنات إميانية
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وحامسـية كبيرة ،تجعلنـي أشـعر بعظـم املسـؤولية والـدور الواجـب
القيـام بـه نحـو دينـي ووطني.
ولفـت تأثـري الشـديد بالنشـيد اإلسلامي انتبـاه أحـد عمال املصنـع
الـذي ينتمـي لحركـة املقاومـة اإلسلامية حماس ،فأخـذ يتقـرب منـي
ويصحبنـي معـه للمشـاركة يف بعض النشـاطات اإلسلامية يف املسـاجد،
كاإلفطـارات الجامعيـة ،ومعـارض الكتـب ،والنـدوات ،واملحـارضات.
وأذكـر أننـي يف تلـك الفترة أخذتنـي الحامسـة وفكـرت يف رفـع رايـة
حركـة املقاومـة اإلسلامية حماس الخضراء فـوق مئذنـة املسـجد،
وعرضـت األمـر على اثنين مـن أبنـاء عمـي طال ًبـا منهما مسـاعديت يف
علم فلسـطين ًيا ،وقال اآلخـر :ال يهمني
ذلـك ،فقـال أحدهما :بل نرفـع ً
علما ،كالهما عنـدي سـواء ،فاتفقنـا أن نرفـع تـارة
مـا نرفـع ،رايـة أو ً
علما فلسـطين ًيا ،وأخـرى رايـة خضراء.
ً
ثـم ازداد اهتاممـي وتعلقـي باملقاومـة ،فأخـذت أجمـع صور الشـهداء
وأحتفـظ بهـا يف حجـرة نومـي ،األمر الذي أثـار حفيظـة أيب ،فكان كلام
أحـس باقتراب دوريـة مـن جيـش االحتلال مـن بيتنـا سـارع بتفتيـش
أغـرايض بحثًـا عـن تلـك الصـور للتخلـص منهـا قبـل أن يجدهـا جنـود
االحتلال ،فأتعـرض للتنكيـل واالعتقال.
نفسـا أعز
فجائعـي يف الحيـاة كانـت أنوا ًعـا كثيرة! وهـذه املـرة طالت ً
عيل من نفيس ..أمي! كانت مارة –ذات يوم– يف شـارع قريب من بيتنا
وفجـأة اعترض طريقهـا قطيـع من الذئـاب البرشيـة من «املسـتوطنني
الصهاينـة» وانهالـوا عليهـا رضبًا بكل وحشـية وهمجيـة ،حتى أوقعوها
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أرضً ـا ثـم أخـذوا يركلونهـا بأرجلهـم ،وهـي تسـترصخ وتسـتغيث كل
مـن يصلـه صوتهـا مـن أهـل النخـوة والشـهامة ،ومـا إن تجمـع خلـق
منهـم وهبـوا لنجدتهـا ،حتى كان األوغـاد الصهاينة قد أوسـعوها رضبًا
باأليـدي واألرجـل ،ومل تفلـح محاولتها الحثيثة أن تحمـي بيدها جنينيها
حاملا بهما ،فتوفيـا يف بطنهـا ،واضطـرت إلجـراء عملية
ً
اللذيـن كانـت
جراحيـة إلخراجهما ،أىب «أبنـاء الظلام» على هذيـن الجنينين أن يريـا
النـور ،فقتلوهما وهما مـا زاال يف رحـم أمي.
خيـم الحـزن والوجـوم على العائلـة ،ورأيـت أيب ألول مـرة يبكي كما
النسـاء ،كسر هـؤالء األوغـاد قلبًـا مكسر الصخـور ،وقهـروه وجعلـوه
يشـعر بالعجـز وقلـة الحيلـة والضعـف ،مل يسـتطع أن يحمـي زوجتـه
وعائلتـه ،فبىك وما أشـد وقعهـا عىل النفس ،دموع الرجـال! وما أصعبه
مـن مشـهد ذاك الـذي تـرى فيـه الرجـل ذا القـوة والبـأس ،والشـدة،
يرا ،مقهـو ًرا.
ضعيفًـا كس ً
أمـا أنـا فعشـت حالة مـن الذهول والتيـه والحرية ،ال أسـتطيع حيلة وال
سـبيل ،مل أمـر طيلـة حيـايت مبثلهـا ،كان الحقـد على الصهاينـة
أهتـدي ً
املحتلين ميلأ قلبـي ،فيما العجـز يكبلنـي ،لكـن شـيئًا مـا بداخلي كان
يؤكـد يل ،على أننـي يو ًمـا ما سـأنتقم.
جاءتنـي أمـي عشـا ًء إىل مضجعي ،وهي تحبس الدمـع يف عينها ،وتكتم
قهرهـا يف صدرهـا ،كانـت مكرهة على أن تنحي عاطفة األمومـة جان ًبا،
وتخاطبني بلسـان العقـل ،ال القلب ،قالت:
 -يا بني ..أنت اليوم قد كربت..
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زنـت هـذه الكلمـة يف أذين ،وتفاعـل معهـا رسي ًعـا كامـل جسـدي،
وأخـذت أسـأل نفسي :أحقًـا أين قـد كربت؟ أنـا مل أتم الثالثـة عرشة من
عمـري بعـد ،لكـن مـا دامـت أمـي تقـول إننـي قـد كبرت فهـذا يعني
لي مني ،ثم
ً
فعلا أين قـد كبرت ،فأمـي أعلم يب منـي لنفيس ،وأحرص ع ّ
أردفـت تقول:
 ليـس مـن خيـار أمامنـا إال أن تترك املدرسـة ،وتعمل لتسـاعد أباك يفمصاريـف البيت.
وماذا عساي أعمل ،أكرث من عميل يف مصنع األحذية بعد املدرسة؟
 هـذا العمـل ال طائـل منـه ،خالـد قد كـرى فرنًـا يف البلـدة القدمية يفالقـدس ،وقـد طلبـت منـه أن يأخـذك لتعمل معـه ،فوافق.
ابتعلـت ريقـي وقلـت كما املستسـلم لقـدر مـؤمل أمل به :كام تشـائني،،
يـا أماه.
مهندسـا ،أو حتـى
مل أحلـم يو ًمـا –كباقـي األوالد – أن أصبـح طبي ًبـا أو
ً
مدرسـا ،ومـع ذلـك فـإين عندمـا تركـت املدرسـة شـعرت أين قد خرست
ً
عظيما مثي ًنـا ،ال ميكـن يو ًمـا أن يعوض.
شـيئًا
ً
انتقلـت إىل العمـل يف مدينـة القـدس -مسـقط رأيس– مـع خـايل يف
عملا شـاقًا مضنيًـا ،املـكان ضيـق جـ ًدا ،والحـرارة بالغـة
الفـرن ،وكان ً
االرتفـاع ،والعمـل يتطلـب رسعـة ،وخفـة وصفـاء ذهـن ،وأنـا دائـم
لي ،وتنبيهـي وتأنيبي،
الشرود ،والرسحـان ،فـكان خايل دائـم الرصاخ ع ّ
ذات الكلمات تخـرق مسـمعي طـول النهار ،وأسترجعها سـبات الليل:

الصفعة

22

« صحيـح معنـا ،شـد حيلـك ،حـرك حالـك ،يلا ..برسعة ،ويـن رسحان»
سـنة ثقيلـة شـاقة مـن العمـل املضنـي أمضيتها يف هـذا الفـرن ،مل أجد
فيهـا مـا يسر ،اللهـم إال لحظـات أختلسـها بين الحين واآلخـر لزيـارة
املسـجد األقصى والصلاة فيـه ،كنـت أشـعر أننـي مـا إن أملـح بـاب
املسـجد األقصى حتـى تحـط عينـي كل همومـي وأحـزاين ،وتتغشـاين
السـكينة والطأمنينـة ،وراحـة النفـس وهـدوء البـال ،واألعصـاب ،فـإذا
مـا خرجـت فارقتني هـذه ،وعادت مرسعة تتلبس جسـدي ،وتسـتحوذ
عليـه !
متفحصا
وكنـت كلما دخلت املسـجد األقصى أقلب ناظـري يف أرجائـه
ً
وجـوه كل الرجـال الذيـن يؤمـوه للصلاة ،متمن ًيـا أن يتقـدم أحدهـم
منـي معرفًـا عىل نفسـه ،أنـه ينتمي لحركـة املقاومة اإلسلامية حامس،
ويعـرض علي االنضمام إىل صفوف الحركـة ،فقد كان عشـق «حامس»
و «املقاومـة» ميلأ قلبي ويسـتحوذ على فكري ،لكن متنيـات «الصغار»
ليـس بالضرورة أن تقـع يف عـامل الكبار.
اضطـر خـايل إىل إغلاق الفـرن ،وترسيحـي مـن العمـل بعـد تعرضـه
لخسـارة فادحـة ،فحمـدت اللـه أن تخلصـت مـن هـذا العـبء الثقيل
الـذي نـأى عـن حملـه كاهلي ،وحمدتـه أيضً ـا أن أحـ ًدا مل يقـل إن
«وجهـي النحـس» هـو مـا جلـب الخسـارة لخـايل!
عـدت إىل الخليـل مـن جديـد ،باحثًـا عـن عمـل جديـد ،ومكثـت مدة
عاطلا عن العمـل ،إىل أن جاء بعض أبنـاء عمومتي وعرضوا
ً
مـن الزمـن
لي العمـل معهـم يف «القصـارة» وكانـت مهمتـي «تجهيـز الطينـة»
ع ّ
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للقصيرة ،ورغـم مـا كنـت أالقيـه يف هـذا العمـل مـن تعـب ونصب إال
ِّ
معقـول سـاهم يف تخفيـف معانـاة
ً
أننـي كنـت أتقـاىض مقابلـه أجـ ًرا
عائلتـي ،ثـم تنقلـت بعـد ذلك من عمـل إىل آخر ،تـارة يف القدس وتارة
يف الخليل.
وأثنـاء عملي يف القـدس يف سـوق اللحامين يف تنظيـف «الـروس
والكرشـات» وقعـت مجزرة الحـرم اإلبراهيمي وكانت والـديت –حينها–
لي كالصاعقـة ،فرتكـت مـا
معـي يف القـدس ،فلما بلغنـي النبـأ وقـع ع ّ
مذهـول ،ال ألـوي على أحـد،
ً
يف يـدي مبـارشة وغـادرت مـكان عملي
وقـررت التوجـه فـو ًرا إىل مدينـة الخليـل ،لكنـي وجـدت أمـي قـد
أخـذت –عـن قصـد– كل مـا كان يف جيبـي مـن نقـود ،حتـى ال أمتكـن
مـن السـفر! فطلبـت مـن زوجـة خايل إعطـايئ أجـرة الطريـق فرفضت
صرا على الذهاب إىل
بتوجيـه مـن أمـي ،فخرجـت من البيـت غاض ًبا م ً
الخليـل ولـو مشـ ًيا على األقـدام ،ومـا إن وصلـت «باب العمـود» حتى
صادفـت سـيارة يقودهـا جار لنـا ،فاسـتوقفته وأقلني معـه إىل الخليل،
وعندمـا وصلـت الخليل وجدتهـا حزينة كئيبة ،متوحشـة ثياب الحداد،
املحلات التجاريـة مغلقـة أبوابهـا ،مخفيـة مـا كانـت تبديـه مـن زينة
ومتـاع ومتـع ،الشـوارع شـبه فارغـة ،وسـائل النقـل كلها متوقفـة ،وإذا
مـرت واحـدة فعلى اسـتحياء ،متشي الهوينـة محـاذرة أن تحـدث أي
ضجيـج أو صخـب ،األوالد لزموا منازلهم ،فال لعب اليوم وال مشـاجرات
وال مشـاغبات ،النـاس كل النـاس عيونهـم دامعـة ،ووجوههـم عابسـة،
وخطاهـم مثقلـة ،دهـى املدينـة أمـر جلـل ،أصابـت رصاصـات الغـدر
قلـب الخليـل النابـض «الحـرم اإلبراهيمـي» فارتـزأت خليـل الرحمـن
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وانقلـب وجههـا ضاحـك القسمات الطلـق حزي ًنـا باك ًيـا.
حتى املحاريب تبيك وهي جامدة
(((
حتى املنابر تريث وهي عيدان
				
وزفـت خليـل الرحمـن شـهداءها البررة األخيـار األطهـار مبسيرات
حاشـدة مهيبـة خرجـت فيها خليـل الرحمن عـن بكرة أبيهـا ،وكان من
بين الشـهداء ابـن عمـي «جابر عـارف» ،ووقفت أمام جثامنه املسـجى
«وعليـه مـن حلـل الدمـاء أبهـى وشـاح» ،ورحت ألثـم رأسـه والدموع
تنهمـر مـدرا ًرا مـن عينـي ،فشـعرت فجـأة كأمنا يقـول يل:
كفكف دموعك ليس يف عرباتك الحرى ارتياحي
هذا سبييل إن صدقت محبتي فاحمل سـالحي
فأقسـمت حينهـا باللـه غير حانـث ،آلخـذن بثـأره ،ودعـوت اللـه أن
يعيننـي على أن أبـر بقسـمي ،وأبلـغ ثـأري ،وأشـفي صـدري.

((( من قصيدة نكبة األندلس أليب البقاء الرندي.
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انتمائي لحركة حماس

أقمنـا بيـت العـزاء البـن عمـي الشـهيد «جابـر عـارف» وتوافـد علينـا
النـاس مـن كل حـدب وصـوب ،من مدينـة الخليـل وقراهـا وضواحيها،
ومـن مختلـف املـدن والقـرى الفلسـطينية ،كلهم جاء ليشـد مـن أزرنا
ويواسـينا وكنـت أشـعر بصدقهـم ،ونبـل أخالقهـم ،وتعاطفهم الشـديد
معنـا ،وتأثرهـم البالـغ مبصابنا ،وحقدهـم وغضبهم الجم على املحتلني
الصهاينـة ،الذيـن تجـاوزوا يف إجرامهـم كل حـد.
وبينما أنـا منهـك باسـتقبال الوفـود ،وتوزيـع القهـوة والتمـر عليهـم،
اقترب منـي شـخص أعرفـه جيـ ًدا ،وهمـس يف أذين:
 أريد التحدث معك عىل انفراد.هززت رأيس وقلت:
 إن شاء الله.تحينـت الفرصـة املناسـبة ،وخرجـت مـن بيـت العـزاء وهـو يف أثـري،
وانطلقنـا غير بعيـد ،وبعـد متهيـد قصير قـال يل:
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 هـل ترغـب يف االنتماء لحركة املقاومة اإلسلامية حماس ،والعمل يفمقاومـة االحتالل تحـت إطارها؟
شرا ،وسـارعت بالقـول:
انفرجـت أسـاريري مبـارشة ،وتهلـل وجهـي مب ً
كل الرغبـة ،فهـذا مـا كنـت أمتنـاه وأنتظـره بفـارغ الصبر.
 لكـن عليـك أن تعلـم أن هـذا االنتامء قد يجر عليك تبعات ويتسـببلـك مبحـن وابتلاءات ،وعليـك أن تعلـم –أيضً ـا– أن العمـل التنظيمـي
كاملا ،وطاعـة مطلقـة« ،إال أن تؤمـر
يتطلـب :رسيـة تامـة ،وانضباطًـا ً
مبعصيـة» فهـل أنـت مسـتعد لذلك؟
 أنا عىل كامل الجاهزية واالستعداد. إذن على بركـة اللـه ،أعانـك اللـه ،ووفقـك وثبتـك وأجـزل لـك األجـروالثواب.
وبـدأ نشـاطي مـع حركة «حماس» باملشـاركة يف الفعاليـات التي تدعو
إليهـا الحركـة :مثـل املظاهـرات واملسيرات ،ورفـع األعلام والرايـات،
وكتابـة الشـعارات على الجـدران ،إىل مـا غير ذلك.
وكان أمير مجموعتنـا يكلفنـي يف بعض األحيان مبهام معينة يف سـاعات
متأخـرة مـن الليـل ،وحتـى أضمـن اسـتيقاظي يف الوقت املحـدد ،كنت
أربـط أصبـع يـدي بخيـط طويـل وألقي بـه خارج نافـذة غرفتـي ،ليأيت
أحـد رفاقـي فيشـد الخيـط ويوقظنـي ،فأتسـحب مـن البيـت بهـدوء
حتـى ال يشـعر أهلي بخروجـي مـن املنـزل ،ويف بعـض األحيـان كان
أمير املجموعـة يسـتدعيني للمثـول يف وقـت متأخـر مـن الليـل للقيام
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مبهمـة مـا ،وعندمـا أحرض وأفـراد املجموعـة ،يخربنا أنـه ال يوجد هناك
أي مهمـة ،وإمنـا جـاء ليفحـص جاهزيتنـا ،ودرجـة اسـتعدادنا ،فنصلي
ركعتين مـن الليـل ثـم ننفـض عائديـن إىل بيوتنا.
بعـد انتمايئ لحركـة حماس زاد التزامـي الدينـي ،وحريص على حضور
النـدوات واملحـارضات التـي تدعـو إليهـا الحركـة يف مختلف املسـاجد،
وكان الشـيخ الشـهيد /أكـرم األطرش واحـدا ً ممن يعطونـا دروس العلم
واملواعـظ يف املسـاجد ،وكان كفيفًـا ،واعتقـل مـدة أربع سـنوات بتهمة
العالقـة مبجموعـات تابعـة لحركـة حامس ،ينسـب إليها قتل مسـتوطن
صهيـوين قـرب الحـرب اإلبراهيمـي ،ومـن الطريـف أنـه كان يعلمنـا
أسـاليب الصمـود يف التحقيـق ،واملصائـد «العصافير» فما اعتقـل وقع
هـو نفسـه يف املصيـدة ،واعترف عنـد العصافير !! رحمـه اللـه رحمـة
واسـعة وأحسـن مثواه.
بعـد أيـام مـن مجـزرة الحـرم اإلبراهيمـي كان البـد لنـا من أن نسـارع
يف مللمـة جراحاتنـا ،وأن نكظـم حزننـا يف صدورنـا ،وأن نتعـاىل على
آالمنـا ،وننطلـق للعمـل ،فقـد رأينـا أن الخـوف أقعـد عـد ًدا غير قليـل
مـن ضعـاف النفـوس عن عمارة املسـجد اإلبراهيمـي ،األمـر الذي دق
لدينـا ناقـوس الخطـر ،وخشـينا أن يسـتغل الصهاينـة ذلـك ويقومـوا
بتهويـد املسـجد باملطلـق ،فرحنـا نحرض الشـباب ونحثهم على الصالة
والتواجد املسـتمر باملسـجد ،وكخطوة تشـجيعية يف هذا اإلطار ،أسسـنا
فريـق كـرة قدم تابـع للحرم ،وأرشف الشـيخ وائل البيطـار عىل تدريب
الفريـق ،وكان صاحـب همـة عالية ،وعزمية ونشـاط ،اسـتطاع أن يحوز
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خلال وقـت قصير على حـب واحترام جميـع الشـباب ،وهـو صاحب
فضـل علي ،فهـو مـن عمـق حـب الديـن والوطـن يف نفسي ،وهـو من
كنـاين بــ «أبـو قتيبـة» تيم ًنـا بالقائد املسـلم العظيـم قتيبة بن مسـلم.
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الصفعة

متحملا مـا تشـمئز
ً
عـدت إىل عملي يف سـوق اللحامين يف القـدس
منـه األنفـس مـن أجـل مـا تطيـب لـه نفـس إخـويت وأمـي وأيب ،عندما
أعـود إليهـم نهايـة األسـبوع ببعـض املـال والهدايـا ،وكنـت – دامئًـا –
أنتظـر سـاعة األسـبوع بفـارغ الصبر ،حيث تغمـرين الفرحة والسـعادة
عندمـا أنـال أجـر تعبـي وكـدي ،وجـاء يـوم الخميـس وقبضـت أجـري
مـن صاحـب العمـل كاملعتـاد ،وانطلقـت مرس ًعـا إىل أسـواق القـدس،
واشتريت إلخـويت وللبيـت وأكثرت ،وغـادرت إىل الخليل ،بينما أنا مار
يف شـارع الشـهداء شـارد الذهـن ،أفكـر يف الفرحـة التي سـأدخلها عىل
أمـي وإخـويت عندمـا أدخـل عليهـم مبـا تحملـه يـداي مـن هدايا.
اندفعـت نحـوي فجـأة «مسـتوطنة» صهيونيـة كانـت تسير بحراسـة
عـدد مـن جنـود االحتلال ،وصفعتنـي بقـوة على خـدي وهي تسـبني
وتشـتمني وقبـل أن أخـرج مـن حالـة الذهول التـي أصابتنـي وأضع ما
يف يـدي مـن أكيـاس وثـب علي جنـود االحتلال وقامـوا بتثبيتي وشـل
قـدريت على الحركة ،فيما راحت تلك الفاجـرة تعبث بأكيـاس األغراض
التـي كنـت أحملهـا وألقـت بهـا أرضً ـا ،وأخـذت تدوسـها بقدميها دون
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أن يتوقـف لسـانها عـن سـبي وشـتمي! ،ثـم ولـوا مدبريـن ،وبقيـت
متسـم ًرا يف مـكاين مهمو ًمـا محزونًـا ،وقـد ذرفـت بضـع دمعـات مـن
عينـي ،والنـاس ميـرون يب يرقعـوين بنظـرات الشـفقة والرحمـة ،متمن ًيـا
لـو أن األرض انشـقت وتبلعنـي ،شـعرت بالخـزي والعار والـذل والقهر،
ومـا أسـوأه مـن شـعور ،ومـا أثقله على نفس الرجـل الحـر ،أن يتطاول
عليـك األنـذال ،وميتهـن كرامتـك السـفهاء وال تسـتطيع حيلـة وال تجـد
سـبيل ،السترداد كرامتك ،والثأر لنفسـك وكيل الصاع
وسـيلة وال تهتدي ً
صاعين ملـن بغـى عليـك وظلمك.
مـا أسـوأه مـن شـعور ،عندما يسـيطر عليـك العجـز فيكبلـك ،ويقيدك
ويشـل حركتـك وقدرتـك ،حتـى لتـكاد تنفجـر حنقًـا ،أو متـوت كمـ ًدا،
جـررت نفسي ومضيـت تـاركًا ورايئ أكيـاس متاعـي ،مكتفيًا مبـا حملته
مـن همـوم وأحـزان وغموم..
دخلـت البيـت ،وحـايل يـرىث له ،وأدرك إخـويت وأمي أن خط ًبـا ما ال قد
أصابني ،فسـارعوا يسألوين:
 ما بك؟ ماذا أصابك؟تنهـدت ،وقلـت بصـوت خافـت حزيـن ،ال يشء ،لكني متعـب وأحتاج
أن أسـتحم ،وألقيـت لهـم مـا يف جيبي من نقود ،وتوجهـت نحو الحامم
وهم ينعتوين بنظرات االسـتهجان واالسـتغراب.
أقفلـت بـاب الحمام على نفسي ،وطفقـت أبكي كطفـل صغير ،كـم
كنـت أود أن أرمتـي بحضـن أمـي وأبكي وأشكي لهـا همـي ،وأبـث لهـا
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مصـايب ،لكنـي ال أقـدر أن أظهـر أمامهـا ضعفـي واسـتكانتي وهي التي
تـرى ّيف ابنهـا الرجـل القـوي ،الـذي تسـتند إليـه وتلجـأ سـاعة الشـدة
والحاجة.
رحـت أسـكب املـاء الحـارة تـارة والبـاردة تـارة ،والصابـون أخـرى عىل
علي أمحـو أثـر تلـك الصفعة لكـن دون فائـدة ،فقلبـي وروحي
خـدي َ
هما مـن أصابهما القرح ،وليـس لجرحهما دواء.
خرجـت مـن الحمام فوجـدت أمـي بانتظـاري ،أمسـكتني مـن كتفـي
وقالـت يل:
 اطّلع ّيف..مل أقدر أن أنظر يف عيني أمي ،وبقيت مطأطئ الرأس ،فهزتني بحزم.
 ماذا دهاك ،قل ما بك؟ مـا يب مـن يشء ،كل مـا يف األمـر أن جنـود االحتلال اسـتوقفوين وأنـالي بالضرب.
عائـد إىل البيـت واعتـدوا ع ّ
 شـلت أيديهـم ،لعنـوا مبـا فعلـوا ،هـون عليـك يا ولـدي فهـم يفعلونذلـك مـن غيظهـم ملـا فعلـه بهـم «املهنـدس» سـلمت يـداه ،اعتـذرت
مـن أمـي ،وقلـت لهـا إننـي متعـب وأشـعر بحاجـة إىل النـوم ،متـددت
يف فـرايش ودفنـت رأيس يف غطـايئ ،وعـدت أتحسـس خـدي ،والدمـع
يسـح مـن عينـي ،ثـم وجدتنـي فجـأة أتلـو يف صـدري آيات من سـورة
املدثـر ،حتـى بلغت قولـه تعاىل « :ولربك فاصبر» فرحت أوايس نفيس،
وأحملهـا على الصبر يف سـبيل اللـه ،وأمنيهـا بأين ال بـد يو ًمـا أن أنتقم،
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وذلـك اليـوم ال بـد أن يـأيت ،ما دمـت قد هيأت نفيس لـه – فلن يخلف
موعـده معـي ،ال بـد أن يـأيت ..آه ،أيـن أنـت أيهـا «املهندس»؟
سـبيل إىل لقيـاك ،لوضعـت نفسي تحـت أمـرك ورهـن
ً
آه لـو أجـد
إشـارتك ،أعـدايئ وأعدائـك ،أعـداء اللـه البغـاة الظاملين.
كنـت يومهـا مـع مجموعـة من اإلخـوة نتسـامر يف بيت أحـد األصدقاء
وفجـأة دخلـت علينـا أمـه باكية نائحة ،فظننـا للوهلـة األوىل أن زوجها
أو أحـد أوالدهـا قـد مـات ،لكن املصـاب كان أعظم!
انتابنا أن «املهندس» يحيى عياش قد استشهد.
فوقـع علينـا الخبر كالصاعقـة ،أذكـر أنـه كان يف يـدي زجاجـة عطـر،
فقذفتهـا أرضً ـا حتـى تناثـر الزجـاج يف كل مـكان.
وخرجـت مـع رفاقـي مـن البيت نهيـم عىل وجوهنـا ميأل الحـزن قلوبنا
ويسـتحوذ الغضـب علينـا ،حزنت فلسـطني كلها عىل «املهنـدس» لكنه
حـزن الخليـل كان مميـ ًزا ،مل ينـس أحـ ًدا مـن أبنائهـا ،وال أحسـب أنـه
ميكـن أن ينسى يو ًمـا «املهنـدس» يحيـى عيـاش الـذي ثـأر لدمـاء أبناء
الخليـل وشـفى صـدور أهلهـا ،كيـف ال ،ولـه يف عنق كل حر يد سـلف
ودين مسـتحق.
ثـم رأينـا أن نسـافر إىل بيـت الشـهيد عيـاش يف قريـة رافـات فنـوايس
أهلـه ونشـد من أزرهـم ،ونقدم واجب العـزاء لهم ،وأقمنـا هناك ثالثة
أيام.
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ثـم عدنـا إىل الخليـل باحثين عـن وسـيلة لالنتقام ،فـم نجـد أمامنا غري
الحجـارة ،فأخذنـا نفـرغ غضبنـا وحنقنـا على املحتلين بقذفهـم بهـا،
والحجـارة سلاح مـن ال سلاح لـه ،فهـي دامئًـا يف متنـاول يـدك.
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الزواج

ال أنكـر أين كنـت كباقـي الشـباب أحلـم بالـزواج ،لكني ما كنـت أتوقع
أن يحصـل هـذا األمـر يل بهذه الرسعـة ،وعىل هـذا النحو.
الفكـرة ولـدت ونضجـت يف رأس أمـي ،حيـث بـدا لهـا من بعد مـا رأته
مـن تعلقـي باملقاومـة ،وحبـي للجهاد يف سـبيل الله أن ال سـبيل لرصيف
عـن هـذا األمـر إال بالـزواج ،فعرضت عىل األمـر قائلة:
 سـأبحث لـك عـن فتـاة تناسـبك «مـن ثوبنـا» لنزوجـك ،علـك تهـدأ،ويصلـح حالـك.
فرفضـت ذلـك بشـدة ،وقلـت لهـا :دعيـك مـن هـذا األمـر ،فأنـا عرضة
ألن أستشـهد أو أعتقـل يف أي لحظـة ،وال أريـد أن أظلـم بنـات النـاس
معـي ،لكـن أمـي مل تيـأس ،ومل متـل ،ظلـت تعـاود طرح املوضـوع عيل
حتـى لنت.
ويف يـوم مـن عـام سـتة وتسـعني ،اصطحبتنـي أمـي لزيـارة بيـت خايل
يف القـدس ،وظننـت أنهـا زيـارة عاديـة «روتينية» إال أن أمـي كانت قد
قليلا فاجأين خـايل بقوله:
دبـرت يل أمـ ًرا بليـل؟ فما كدنـا نجلـس ً
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 هل أنتم مستعدون؟نظرت إليه باستهجان ،وقلت :مستعدون؟ ملاذا؟
 الناس ينتظروننا ،أمل تخربك أمك؟ تخربين مباذا؟ بأنا سنذهب لنخطب لك. ماذا؟هيـا ،هيـا ،ال تكن كالنسـاء «وميتنعن هن الراغبـات» وانطلقنا إىل بيت
عائلـة زوجتـي «عائلـة طـه» ووجدنـا والـد الفتـاة متفاجئًـا مـن طلبنا،
ألنـه وعائلتـه ما زالوا يعيشـون حالـة حزن وحداد عىل استشـهاد ابنهم
«شـقيق الفتـاة» الذي استشـهد يف أحداث «هبـة النفق».
وأذكر أن والدها سألني يومها:
 ملاذا اخرتت الزواج من ابنتي بالذات؟فارتبكت أميا ارتباك ،ومل أدر ما أجيبه ،ثم خطر يل أن أقول:
ألنهـا أخـت شـهيد ،والشـهداء هـم صفـوة النـاس وخير النـاس ،وأنـا
أتشرف بنسـبكم.
لي ،وأتـاح يل الجلـوس مع ابنتـه قبل الخطبـة ،فقلت
فوافـق والدهـا ع ّ
لها :
مستقبل
ً
 -أود أن أعرفك عىل نفيس ،قبل أن ترتبطي يب ،يك ال تقولني –
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– إننـي خدعتـك وغـررت بـك ،أنـا رجل متيـم بأخرى ،أعشـقها بجنون،
وألجلها مسـتعد أن أقـدم روحي ودمي.
فامتقـع لـون وجههـا ،واشـتاطت غضبًـا ،لكـن رسعـان مـا بـرد غضبهـا،
وعـاد وجههـا وهلل ،وعادت البسـمة ترسـم عىل محياهـا ،عندما بينت
قائلا :اعلمي أنني
لهـا أن عشـيقتي األخـرى هي «فلسـطني» وأضفـت ً
قـد أسـجن أو استشـهد يف أي وقـت ،فقطعـت كالمـي قائلة:
 إن شـاء اللـه لـن يصيبـك أي مكـروه ،واللـه خير حافظًـا وهـو أرحـمالراحمين ،واألمـر للـه مـن قبـل ومن بعـد ،والذي يقـدره لنـا نؤمن به.
وتزوجنـا فكانـت «أم قتيبـة» نعـم الزوجـة والصاحبـة والرفيقـة
«مل يخالـط صفـاء ودهـا كـدر» ،عشـت معهـا أيا ًمـا مليئـة بالسـكينة
والطأمنينـة واأللفـة واملـودة ،كانـت أسـعد أيامـي حيـايت ،وال أذكـر أن
الحيـاة قـد جـاءت علي بأيـام سـعد غريهـا.
فكانـت مبثابـة «وقـت مسـتقطع» مـن سـجل حيـايت املصبـوغ بالبؤس
والشقاء.
«كانت الفرحة» حدث ًا غري معهود عندي ،مل يسـبق أن جربته أو عشـته!
وكانـت ذروة إحسـايس بالسـعادة والفرحـة ،عندمـا بشرت مبولـودي
البكـر «قتيبـة» الـذي أراد أيب تسـميته «محمـ ًدا» لكنـي أرصيـت على
تسـميته «قتيبـة» ،واعـدا ً أيب أن أسـمي الولـد الثـاين «محمـدا ً» وأحمد
اللـه أن رزقنـي بـه الحقـاً ووفيـت بوعـدي ،وكنـت قبـل «محمـد» قـد
رزقـت بابنـة أسـميتها «نادية».
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رغـم زواجـي إال أن نشـاطي يف االنتفاضـة ويف حركـة حماس اسـتمر
كاملعتـاد ،ومل يتأثـر باملطلـق ،مل تفتر عزميتـي ومل تخـب نـار االنتقـام
والثـأر مـن األعـداء وبقيـت تتأجـج يف نفسي ،حتـى أننـي حاولت بعد
زواجي مبارشة رشاء مسـدس وتنفيذ عملية مبفردي ،إال أنني اكتشـفت
بـه خلـل «فأعدتـه إىل صاحبه».
ومـن الطرائـف التـي حدثـت معـي بدايـة الـزواج ،أن الحركـة كلفتني
ليل لتزيني املسـاجد بشـعارات حامس،
يو ًما للخروج يف السـاعة الثانية ً
مبناسـبة العيـد ،فاسـتيقظت يف الوقـت املحـدد وتجهـزت وهممـت
بالخـروج ،فاسـتيقظت زوجتـي وحاولـت منعـي مـن الخـروج ،ولكنني
أرصيـت وخرجـت ،وملـا عـدت إىل املنـزل صبا ًحـا وجـدت والـدي
بانتظـاري ،وراح يؤنبنـي.
يرا ،احنـا زوجنـاك حتـى تهـدأ
أال تريـد أن تعقـل؟ أنـت مل تعـد صغ ً
و»تركـز» ،لكـن يبـدو أنـه ال فائـدة ترجـى منـك!
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االلتحاق بصفوف كتائب القسام

أخريا ً ..وبطريقة ما وصلتني رسـالة من كتائب القسـام يحددون يل فيها
موعـ ًدا لاللتقـاء بهـم ،ذهبـت إىل مـكان اللقاء (قـرب جامعـة الخليل)
يف الوقـت املحـدد ،وكان ذلـك عـام ألفين ومـا إن وصلـت املـكان حتى
جـاءت سـيارة ،وأشـار إىل مـن بداخلها للركـوب معهم ،فركبـت ،فطلبوا
منـي اسـتبدال مالبسي بأخـرى كانـت معهـم ،ففعلـت ،ثـم وضعـوا
عصبـة على عينـي وطلبـوا منـي أن أخفـض رأيس يك ال أرى الطريـق
التي ستسـلكها السـيارة ،وسـارت بنا السـيارة مسـافة ليسـت بالطويلة
وال بالقصيرة ،حتـى وصلنـا إىل بسـتان كثيـف األشـجار ،فأنزلـوين هناك
ورفعـوا العصبـة عـن عينـي ،فـإذا مبجموعـة مـن املسـلحني املقنعين
بانتظـاري ،رحبـوا يب ،وعرفـوا على أنفسـهم أنهـم ينتمـون لكتائـب
القسـام ثـم قـال يل أحدهم:
 أتود االنضامم إلينا؟ بالطبـع ،منـذ سـنني طويلة وأنـا أنتظر هـذا اليوم ،إنهـا أمنيتي وحلمحيايت.
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 وهل أنت مستعد لتنفيذ كل ما سيطلب منك؟ عىل أتم االستعداد. حتى لو كان يف ذلك استشهادك؟ الشـهادة أمنيـة نسـعى إليهـا ونطلبهـا وال نحجـم خوفًـا وحـذرا ً مـنوقوعها.
 لكـن عليـك أن تعلـم أن العمـل العسـكري ليس كالعمـل يف فعالياتاالنتفاضـة ،إنـه يتطلـب رسيـة تامة مطلقـة ودقـة متناهيـة ،وانضباطًا
كاملا ،رب كلمـة تخـرج من لسـانك ال تلقي لها باالً ،تهـوي بك وبغريك
ً
مـن إخوانك عمـ ًرا يف السـجن أو القرب.
وهـو مـا قـد يفعله بـك عـدم االنضبـاط واالرتجال ،ثـم افرتقنـا بعد أن
اتفقنـا على لقـاء آخر بعد أسـبوع.
وبعد يومني جاءين أحد اإلخوة وسألني:
 هل استطعت الوصول إىل الكتائب؟فرددت بالنفي ،فقال:
أول
 تذكـر أن بينـي وبينـك عهـد وقسـم أنـه مـن يصـل إىل الكتائـب ًيبلـغ اآلخر.
فعلا قـد تعاهدنـا عىل ذلـك فوجدتني مضطـ ًرا أن أخبره ،فقلت
وكنـا ً
له :
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 قـد وصلـت ،ويل موعـد قريـب معهـم وسـأصحبك معـي للقائهـم،وذهبنـا إىل املـكان املحـدد للقـاء «القسـام» وانتظرنـا سـاعات طـوال،
فلـم ِ
يـأت أحـد! ،وعدنـا أدراجنـا نجـر أذيـال الخيبـة ،ووقـع يف نفـس
صاحبـي أننـي غير صـادق ،وأننـي غـررت بـه وخدعتـه ،أمـا الجهـاز
العسـكري ،فقطعـوا اتصالهـم يب وأرسـلوا يل بعـد أيـام رسـالة مفادهـا:
لقـد فشـلت يف أول اختبـار لـك ،لـو كنـا نريـد تجنيـد صاحبـك لفعلنا،
فهـو مل يكـن غائبًـا عـن أعيننا ،فكما وصلنا إليـك أمكننا الوصـول إليه،
وقـد أبلغنـاك أن العمـل العسـكري يتطلب رسيـة تامة ،وأنـت مل تلتزم
بذلـك ،فهذا فـراق بيننـا وبينك.
وبعـد زواجـي بفترة وجيـزة عملـت مـع شـقيق زوجتـي يف مطبـخ
للمتدينين اليهـود يف حـي «ديـر ياسين» يف القدس ،انتقلت للسـكن يف
مخيـم شـعفاط ،شمال مدينة القـدس ،وكنت أذهـب إىل الخليل يومي
العطلـة «الجمعـة والسـبت» فقـط ،يف هـذه األثنـاء كانـت انتفاضـة
األقصى يف أوج قوتهـا وعنفوانهـا ،وكنـت كل يـوم آيس على مـا فاتنـي
عاضً ـا أصبـع النـدم على تضييعـي الفرصـة التـي سـنحت يل باالنتماء
للقسـام ،واسـتمر يب هـذا الحـال حتـى عـام 2003م.
ويف يـوم فكـرت أن أروح عـن نفسي ،وأتحـرر مـن حالـة الكآبـة التـي
تالزمنـي ،وضغـط العمـل واملسـؤولية التـي تثقـل كاهلي ،وتوجهت يف
رحلـة اسـتجامم لبحرية طربيـا ،وقفت أمـام البحرية أمتع نظـري بصورة
بديعـة سـاحرة ،غايـة يف الروعـة والجامل «صنـع الله الذي أحسـن كل
يشء خلقـه» حيـث أشـعة الشـمس الذهبية تضرب صفاء املـاء ،فتبدو
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كمـرآة كبيرة مصقولـة تعكـس األشـعة ،وحركـة تيـارات املـاء الهادئـة
املضبوطـة يف مدهـا وجزرهـا ،مقبلـة نحـوي بانسـياب وسالسـة ،كأمنـا
تنادينـي :هلـ ّم إ ّيل ،الـق نفسـك يف حضنـي ،أغسـلك مـن كل همومـك
وأحزانـك ،أنقيـك مـن كل مـا يكـدر خاطـرك ،ويعكـر صفو نفسـك.
ورحـت أخلـع مالبسي ،ملبيًـا النـداء ،فـإذا بهاتفـي «الخلـوي» يهتـز،
أخرجتـه مـن جيبـي ،ورددت ،فـكان أحـد اإلخـوة يبلغنـي أن هناك ما
لي مالبسي،
يسـتدعي وجـودي بالخليـل يف أرسع مـا ميكـن ،أعـدت ع ّ
وغـادرت على عجـل إىل الخليـل ،وملـا وصلـت الخليـل ،تلقيـت رسـالة
فيهـا عنـوان ينبغـي علي التوجـه إليـه ،توجهـت إىل العنـوان ،وهنـاك
التقيـت بشـابني مـن كتائـب القسـام مجموعـة الشـيخ عبـد اللـه
القواسـمي.
كانـا يحملان أسماء مسـتعارة ،أحدهام يدعـى خميس واآلخـر جمعة،
وبعد استشـهادهام عرفت أنهام ،أحمد بدر ،وباسـل القواسـمة ،فعرضا
لي العمـل مـع مجموعتهما يف مقاومـة االحتلال وبالطبـع وافقـت
ع ّ
دون تـردد ،وكلفـاين بـأن أرصد لهام أماكـن غريب القدس تناسـب تنفيذ
عمليات استشـهادية.
يرا
غـادرت الخليـل ،وعـدت إىل القـدس ،وفرحتـي ال تـكاد توصـف ،أخ ً
سـآخذ بثـأري وأشـفي صـدري مـن القـوم الظاملين الذيـن نهبـوا أريض
يرا سـأرد الصفعـة بأشـد
وقتلـوا أحبتـي ،وأذلـوين وامتهنـوا كرامتـي ،أخ ً
منهـا وأكثر إيال ًما.
وبـدأت عمليـة الرصـد ،وحـددت األماكـن املناسـبة لتنفيـذ عمليـات
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جهاديـة ،وسـاعدين يف ذلـك حيـازيت بطاقـة هويـة مقدسـية «زرقـاء»
واشتريت للمجموعـة مالبـس خاصـة باملسـتوطنني واملتدينين اليهـود،
وأطواقًـا مـن سالسـل معدنيـة تحمـل نجمـة داوود السداسـية ،وكنـت
ألتقـي أفـراد املجموعـة مـرة يف األسـبوع ،أتلقـى التعليمات الجديدة،
مفصلا حـول نشـاطي خلال األسـبوع ،وجـاءت
ً
وأقـدم لهـم تقريـ ًرا
مطول ،اللحظـة التي حلمت
اللحظـة الحاسـمة ،اللحظـة التي أنتظرهـا ً
بهـا يف يقظتـي ومنامـي ،اللحظـة التـي لـوال تعلقـي بأمل مجيئهـا يو ًما
مـن األيـام لقضيـت قهـ ًرا وكم ًدا.
أبلغنـي اإلخـوة أننـا سـننفذ عمليـة استشـهادية يف القـدس ر ًدا على
عمليـات االغتيـال الجبانـة التـي نفذتهـا قـوات االحتلال وأجهزتهـا
األمنيـة بحـق قيـادات املقاومة ،واتفقنا أن يرسـلوا إيل «استشـهادياً» يك
أوصلـه إىل املوقـع املطلـوب ،وحددنـا مـكان وزمـان اللقـاء.
الزمان :يوم السبت الساعة الخامسة مساء.
املكان :قرية أبو ديس ،رشق القدس ،أمام بنك القاهرة عامن.
الخميـس كان حفـل زواج صهـري «شـقيق زوجتـي» وكانـت فرحـة
العائلـة خاصـة زوجتـي ،وأوالدي كبيرة جـ ًدا ،فلبـس األوالد أجمـل
الثيـاب ،وتزينـوا ،وراحـوا يختالون أمامي ويتنططـون وميرحون ويلهون
ويلعبـون مما زاد مـن تعلقـي بهـم وعشـقي لهـم.
ورسعـان مـا انصرم الخميـس حتـى جـاء الجمعـة وكان يـوم عطلـة،
يرا جذريًا قد
التمـت فيـه العائلـة داخـل البيت ،وشـعرت فجـأة بأن تغ ً
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حـدث يف حيـايت ،أحسسـت «بالبـؤس» يفارقنـي إىل غير رجعـة ،وتحل
مكانـه الفرحـة والبهجـة والسرور ،نظـرت إىل نفسي وحـويل عائلتـي
كأمنـا حيـزت يل الدنيـا ،فما عـدت أطمـع منهـا مبزيـد ،عنـدي زوجتـي
املخلصـة الصالحـة الوفيـة ،وأوالدي الذيـن هـم مثـل الزهـور ،عبقًـا
وحسـ ًنا ونضـارة ،وأنـا وسـطهم كامللـك املعظـم املبجل ،شـعرت يف تلك
اللحظـة كطائـر يحلق فـوق بسـتان محىل بالـورود والزهـور ،وألفيتني
منشرح الصـدر هـادئ البـال ،مطمئن القلب ،ثـم تذكرت ما أنـا مقدم
عليـه يف ٍ
غـد وبعـد غـد ،وحـاك يف نفسي يشء مـن التردد ،وجـال يف
خاطـري وفكـرت جديًـا بالرتاجـع ،ووقـف تنفيـذ العمليـة.
قائل:
وأخذ الشيطان بنفث وساوسه يف نفيس ً
ملـن سـترتك هـؤالء الصغـار؟ وكيـف سـيكون حلمهـم مـن بعـدك إن
أرست أو استشـهدت؟
لكـن رسعـان مـا طـرد القـرآن وسـاوس الشـيطان ،وعندمـا ذكـرت
قولـه تعـاىل« :املـال والبنـون زينـة الحيـاة الدنيـا والباقيـات الصالحات
أملا» وأدركـت أننـي اآلن يف لحظـة فتنـة
خير عنـد ربـك ثوابًـا وخير ً
وابتلاء ،وأن «البـؤس» إمنـا انسـل مـن حيـايت هـذه اللحظـة يك يسـهل
على الشـيطان اإليقـاع يب يف الفتنـة ،كيما أنكـص على عقبـي ،وأقـول:
فليقاتـل غيري ..ملـاذا أنـا؟
مآيس وآالمي التي تسـبب
ثـم رحـت أسـتحرض من مخـزون ذاكـريت كل ّ
يل االحتلال بهـا ،ومـا أكرثهـا ،تذكرت أخـواي اللذين استشـهدا يف بطن
أمـي ،وتذكـرت شـهداء مجـزرة الحـرم اإلبراهيمي وابن عمـي أحدهم،
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وتذكـرت أصدقـايئ الشـهداء ،وتذكـرت والذكـرى مؤرقـة تلـك الصفعـة
التـي وجهتهـا يل «املسـتوطنة الفاجـرة» وتذكرت مـا قطعته عىل نفيس
من عهـود الثـأر واالنتقام.
فقلـت يف نفسي ،وأنـا أرمـق زوجتـي وأوالدي بنظـرات مليئـة بالحـب
واإلشـفاق ،فلتسـامحوين ،فـإين والله ألحبكم ،لكنـي ال أملك إال أن أكون
مجاهـ ًدا ،ال أجـد لنفسي عـذ ًرا أن أتخلـف أو أقعـد ،ولئن تخاذلـت أو
ذليلا مهي ًنـا ،سـأفعل بنفسي
تقاعسـت اليـوم ،ألعيـش طـوال حيـايت ً
أشـد وأنكى مما ميكـن لألعـداء أن يفعلوه يب ،سـأقتل يف نفسي املروءة
والنخـوة والشـهامة والعـزة والكرامة.
فـأي قيمـة للحيـاة بعـد ذلـك؟ مليتـة كرميـة أحـب إىل نفيس مـن حياة
ذليلة.
(((
وليس بحر من إذا رام غاية ** تخوف أن ترمى به مسلكًا وع ًرا

((( الجواهري
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الرد المزلزل

وجـاء السـبت ودقـت سـاعة الجهاد ،واقترب الوعـد الحق ،وبـدأ العد
التنـازيل ،سـاعات فقـط تفصلنـي عـن بلـوغ ثـأري ،سـاعات ويفـرح
املؤمنـون ،ويسـاء صبـاح القـوم الظاملين.
توجهـت إىل «أبـو ديـس» فوجـدت الشـاب قـد سـبقني إىل املـكان،
متعجلا كأن لسـان حالـه يقـول« :وعجلـت إليك ريب
ً
جـاء قبـل املوعـد
لترىض» ،وعرفتـه مـن خلال لباسـه ،أو كان قـد اتفقنـا أن يلبـس ثيابًـا
سـوداء ،ويعتمـر قبعـة حمـراء اللـون مرسـوم عليهـا حـرف (.)S
اقرتبـت منـه ،وألقيـت عليه السلام ،فـرد التحية بأحسـن منهـا ،فقلت
له :
 كم الساعة؟قال :الساعة خربانة
وكانـت هـذه كلمة السر بيننا ،فرحت بـه وصحبته إىل موقف وسـائط
النقـل العـام ،واسـتقلينا سـيارة إىل قريـة عناتـا «شمال رشق القـدس»
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وحرصنـا أال نكثر الكالم داخل السـيارة ،وأن نترصف على نحو طبيعي،
دون تشـنج أو تكلف حتى ال نثري انتباه سـائق السـيارة ،وصلنا «عناتا»
ونزلنـا مـن السـيارة ،ومنهـا أمتمنـا طريقنا مشـ ًيا عىل األقـدام إىل منزيل
يف مخيـم شـعفاط املجـاور ،وصلنـا البيـت حـوايل السـاعة السادسـة
والنصـف مسـا ًء ،ومل نكـن قـد صلينـا العصر بعـد ،فأقمـت الصلاة
وتقـدم «الفتـى» وأ َّم يب ،وقبـل أن يكبر تكبيرة اإلحـرام متتـم بصـوت
خافـت وهـو يبتسـم «شـغلونا عـن الصلاة الوسـطى« ..صلاة العرص»
أرجـو أن ينـزل اللـه نقمتـه بهم على أيدينا ،كما أنزلها على أجدادهم
«بنـي قريظـة» على يـد رسـول اللـه _صىل اللـه عليه وسـلم_.
وبعـد الصلاة عاد الفتـى مرس ًعا ليحتضن بني يديه باقـة من الورد ،كان
جـاء بهـا معـه وكنت ظننـت –لسـذاجتي -أن اإلخوة قد أرسـلوها معه
هديـة يل! لكـن رسعـان ما تبـددت ظنـوين عندما طلب منـي أن أحرض
لـه «إبـرة وخيـط» ومصحفًـا ،أحضرت لـه ما طلـب ووقفـت أرقب ما
سـيفعله عـن كثـب ،فـإذا بـه يخـرج الـورود مـن السـلة الجميلـة ،ثـم
يخـرج مـن داخلهـا «حزا ًمـا ناسـفًا»! فتملكنـي شـعور قـوي بالخـوف
والرهبـة ،وقلـت يف نفسي «اللـه يستر مـا ينفجـر فينـا فيدمـر املنـزل
فـوق روؤسـنا» ،فـإذا بـه يبتسـم ويقول:
 ال تخف ،لن أعبث باملواد واألسلاك ،فقط سـأخيطه ليكون مناسـبًا يللي ،كان _رحمه
عندمـا ألبسـه ،وفيام كان التوتر واالضطراب يسـيطر ع ّ
اللـه_ دائـم االبتسـامة ،مطمنئ النفـس ،هادئ األعصـاب ،رابط الجأش،
يخيـط الحـزام بـكل أريحيـة كخياط محترف ،وكأنه يخيط ثيـاب زفافه
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فلما أنهى الخياطـة ،قلت له:
 سأذهب ألحرض لك شفرة لتحلق لحيتك.فقال:
 دعـك مـن ذلـك ،أحب أن ألقى اللـه ملتح ًيا ،وابتسـم وأضاف :أحلقهايف الجنة «إن شـاء الله».
من الرضوري أن تحلقها حتى تنجح العملية.
 إن مل يكن من ذلك يد فأجري إىل الله.أعطيتـه الشـفرة وذهبـت ألحضر لـه «معجـون الحالقـة» مـن حانوت
قريـب ،وملـا وصلـت الحانوت ،قـدح رأيس أمر جعلني أعـود مرس ًعا إىل
البيـت ،فنظـرت إليـه_ ،رحمه اللـه_ فتنفسـت الصعداء وقلـت :ملاذا؟
تذكـرت أن املتدينين اليهـود ال يحلقـون لحالهـم يف هـذه األيـام مـن
الشـهر ,يحـرم عليهـم فعـل ذلـك ،فابتسـم وقـال:
 أمل أقل لك إنني سأحلقها يف الجنة؟وكان اإلخـوة قـد أوصـوين بعـدم الحديث معه يف أي أمـر دنيوي ،لكني
خالفـت وصيتهـم ،وسـألته عـن أهلـه وعـن الحجـة التـي قدمهـا لهـم
حتـى يأذنـوا لـه بالتغيـب عـن البيـت :فقـال :طبعـت «كـرت دعـوة»
موج ًهـا مـن أحـد مسـاجد مدينـة رام اللـه يدعوننـي فيـه إىل حضـور
حفـل إسلامي ،وأرسـلته عبر الربيـد إىل عنـوان بيتنـا ،فاسـتلمت أمـي
الدعـوة ،وأذنـت يل بالذهـاب واملبيـت هنـاك ،هنـاك أخذتني مشـاعر
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مـن الشـفقة والرحمـة على هـذا الشـاب اليافـع الصغير ،وقلـت له:
 أنـت مـا زلـت شـابًا يف مقتبـل العمـر ،فلا تفجـع أمـك بـك ،مـا زلنـا«على البر» بإمكانـك الرتاجـع عـن هـذا األمـر ،والعـودة إىل أحضـان
عائلتـك.
فقاطعني بحزم ،متفاجئًا من كالمي ،وقال:
 مـا هـذا الـذي تقـول؟ أنـت ال تعـرف كـم بذلـت مـن جهـد وعانيتوتعبـت حتـى أتيحـت يل هـذه الفرصـة ،ألنال الشـهادة يف سـبيل الله،
واليـوم وبعـد أن أصبحـت قاب قوسين أو أدىن من تحقيـق حلمي ،تأيت
أنـت لتقنعنـي بالرتاجع!؟
هيهـات هيهـات ،فـإين واللـه ألجـد ريـح الجنـة ،ومـا بينـي وبينهـا إال
بضـع خطـوات وبضـع لحظات ،هنا اسـتصغرت نفيس أمـام عظمة هذا
«الفتـى» الشـهيد الحـي ،وحاولـت تعديـل املوقـف فقلت:
 بـارك اللـه فيـك ،وتقبـل منـك ،وجمعـك مـع النبيين والصديقينوالشـهداء والصالحين ،وحسـن أولئـك رفيقًـا ،ربط الله على قلب أمك
وألهمهـا الصبر والسـلوان.
لي الذهـاب إىل بيـت صهـري ،حيـث
يف هـذه األثنـاء تذكـرت أن ع ّ
مـن املقـرر أن تجتمـع العائلـة لتبـارك لشـقيق زوجتـي بزواجـه ،ومـن
الضروري أن أحضر ولـو لبضع دقائـق «إثبات وجود» فاسـتأذنت منه،
وأخربتـه أننـي لـن أتأخـر عليه.
ذهبـت إىل بيـت صهـري ،وجلسـت مـع العائلة ،فسـارع ابنـي «قتيبة»
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قائلا :أعطيني «شـيكل»...
إىل االرمتـاء يف حضنـي ً
فمـددت يـدي إىل جيبي ألخـرج محفظة النقـود ،فلم أجدهـا فتذكرت
أين نسـيتها يف البيـت ،فوضعـت «قتيبـة» جانبًـا واسـتأذنت ،وعـدت
مرس ًعـا إىل البيـت ،باحثًـا عنهـا ،وسـألت «الفتـى» فقـال:
 هاك ي سامر!فتسـمرت مـكاين وأصابنـي الذهـول والخـوف ،وخرجـت منـي –ال
شـعوريًا -كلمـة «يـا ويلي».
فضحك الفتى من حايل وقال:
 هـون عليـك ،هـون عليـك ،العمليـة سـتنجح إن شـاء اللـه يـا أخـي،وسـيكون غـ ًدا يـوم استشـهادي..
وبعـد لحظـات عاد ولداي «قتيبـة ،ونادية» إىل البيـت وصعدا مرسعني
إىل الطابـق العلـوي ،حيـث أنـا برفقة «الفتى» وسـارعا بإلقاء نفسـيهام
يف حضنـي فقلت لهام:
 سلام عىل عمكام «الشيخ»فدنيـا منـه ،وسـلام عليـه ،فاحتضنهما ،وقبلهما ،وراح يداعبهما
ويالعبهما ،وميازحهما فألفـاه واسـتلطفاه ،واسـتطاع بـكل سالسـة
وسـهولة أن يجعلهما ينجذبـان إليـه ويتعلقـان بـه ،وكانـا قبـل ينفران
مـن كل غريـب.
وأقبـل الليـل ،وأقبـل صاحبـي على كتـاب الله يرتـل منه تـارة ،ويصيل
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بـه تـارة ،واسـتمر على هـذا الحـال حتـى آخـر الليـل ،أمـا أنـا فكنـت
مرتبـكًا مضطربًـا ،مشـوش الفكـر ،قد جفا النـوم عيني وأرقني السـهاد،
فظللـت أتحـرك وأتنقـل ،أجلـس حي ًنـا وأقـوم حي ًنا.
ثم دنا مني الفتى وقال:
 يل عندك حاجة..قلت :مقضية –بإذن الله -إن قدرت عليها.
قال:
كامل عىل روحي وتهبني ثوابه.
 أن تقرأ القرآن ًابتعلت ريقي ،وامتقع لون وجهي ،وصمت هنيهة ،ثم قلت:
 إن املاثل أمامك ،شبه أمي ال يحسن قراءة القرآن! أمعقول هذا؟ هـو كذلـك –لكنـي أعـدك إن يسر اللـه يل –يو ًمـا -تعلـم القـرآن أنأفعـل ،وسـأطلب مـن اإلخـوة يف «مجموعتنـا العسـكرية» أن يفعلـوا
ذلـك أيضً ا.
مـرت تلـك الليلـة الطويلة املربكة علي دون أن يغمـض يل جفن ،يثقل
رأيس وتجـاىف جنبـي عن مضجعـي تزاحم األفكار ،وحسـاب املآالت.
أمـا صاحبـي فاختلـس سـاعة من الليـل نامها بهـدوء وطأمنينـة ،وكنت
أنظـر إليـه ويتملكنـي العجـب :كيف يقدر مـن يعلم أنه سـيكون بعد
سـاعات قليلـة قط ًعـا متناثـرة ،أن ينـام ويغمـض لـه جفن؟ هـل يعقل
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أن يكـون هـذا «الفتـى» إنسـ ًيا مثلي؟ أي سـحر هذا الـذي يجعل فتى
يف مقتبـل العمـر يشري حيـاة فاتحة لـه ذراعيها ،مقدمة لـه كل متعها
وشـهواتها ،مسـتعرضة له كامـل زينتها ،بعد أن ذاق منهـا وعرف لذتها،
بأخـرى هـي يف عـامل الغيب ،مل يرها ومل يذق شـيئًا مـن جناحها ومتعها
ولذاتهـا؟ مـا الـذي يدفعـه إىل أن يشري الحـارض املوجـود ،بالغائـب
املوعـود؟ إنـه اإلميـان الصـادق –ال ريـب -اللهـم أذقنـي لذتـه حتـى
تطمئن نفسي كما اطأمنـت نفس هـذا «الفتـى» ،وحتى يخشـع قلبي
كما خشـع قلبـه ،وحتى تسـمو روحـي كام سـمت روحه.
ثـم أذن مـؤذن لصلاة الفجـر ،فقمنـا للصلاة ،تقـدم «الفتـى» وأم يب،
وراح يتلـو آيـات «الشـهادة والشـهداء» من سـوريت البقـرة وآل عمران:
وال تحسبن الذيـن قتلـوا يف سـبيل اللـه أمواتًـا بـل أحيـاء عنـد ربهـم
يرزقـون ،فرحين مبـا آتاهـم اللـه مـن فضلـه ويسـتبرشون بالذيـن مل
يلحقـوا بهـم مـن خلفهم أال خـوف عليهم وال هم يحزنون ،يسـتبرشون
بنعمـة مـن اللـه وفضـل وأن اللـه ال يضيـع أجـر املؤمنين».
بصـوت عـذب شـجي نـدي ،كأمنـا أويت –بحـق -مزمـا ًرا مـن مزامير
داود _عليـه السلام_ ،كان يقـرأ بقلبـه ال بلسـانه ،فتلقـاه قلبي مبارشة
وتفاعـل معـه وتأثـر بـه ،شـعرت كأمنا أسـمع القـرآن ألول مـرة بحيايت.
اقشـعر جلـدي ،ثـم الن قلبـي وجلـدي لذكر الله ،وأحسسـت بخشـوع
حقيقـي ،وانسـابت مـن عينـي الدمـوع ،كانـت صلاة مـودع للدنيـا،
مقبـل على اآلخـرة ،صلاة شـاب تقـي نقـي معلـق قلبـه بحـب دينـه
ووطنـه ،يرجـو رحمـة ربـه «يا اللـه» إين أصلي خلف رجل عما قريب

الصفعة

52

سـيفارق الدنيـا ويصبـح مـن أهـل اآلخـرة ،عما قريـب سـيكون مـع
الذيـن أنعـم اللـه عليهـم من النبيين والصديقين والشـهداء والصالحني
وحسـن أولئـك رفيقًا.
يـا اللـه ،أنـا اآلن أصلي خلـف رجـل مـن أهـل الجنـة ومـن يومهـا إىل
يومـي هـذا ال أحصي كـم صلاة فجر صليتهـا خلـف آالف الرجـال ،فال
صلاة منهـا كتلـك الصالة.
إخالصـا
مخلصـا للـه
إذ كيـف لـك أن تجـد بين أهـل األرض – اليـوم –
ً
ً
كاملا ،موق ًنـا يقي ًنـا جاز ًما؟
تا ًمـا ،صادقًـا صدقًـا مطلقًـا ،مؤم ًنـا إميانًـا ً
ال ميكـن أن تجـد ذلـك إال يف رجـل مـودع للدنيـا ،مقبـل بكليتـه على
اآلخـرة ،راغـب بهـا رغبـة صادقـة حقيقيـة.
السـاعة الخامسـة صبا ًحـا ،أخذنا نتجهـز ونتهيأ للخروج ،فسـارع الفتى
بإعطـايئ أربـع صـور لـه تلخـص مراحـل حياتـه ،واحـدة وهـو يف سـن
الخامسـة ،والثانيـة وهو يف سـن الثامنـة ،والثالثة وهو يف السـنة الثالثة
عشر والرابعـة وهـو يف سـن التاسـعة عرش ،وطلـب منـي أن أضعها يف
«بـرواز» وأقدمهـن ألمـه ،فوعدتـه أن أفعل.
تزنـر «الفتـى» بالحـزام الناسـف ،وارتـدى فوقـه لبـاس املتدينين
الصهاينـة ،ثـم ألبسـته معطفًـا ليستر بـه ما تحتـه ،حتى نصـل مناطق
سـكن اليهـود.
خرجنـا مشـيًا على األقدام ،ورسنا نحو سـاعة حتى بلغنـا غايتنا ،منطقة
«املشـارف» التـي سـميت بذلـك ألنهـا تشرف على مدينة القـدس ،أما
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اليـوم فأصبحـت تعـرف ب «التلة الفرنسـية» هناك أرسـل الفتى ناظره
أبعـد مـا ميكـن أن يصـل إليـه من مدينـة القـدس ،زهرة املدائـن ومتتم
قائلا :ودا ًعـا يـا قـدس يـا حبيبتـي يا مسرى حبيبي رسـول اللـه _صىل
ً
اللـه عليـه وسـلم_ ،عـزايئ أين إذ أفارقـك ،سـألتقي مبـن رشفـت بزيارته
لـك ،وأرجـو الله أن أكون قد أعذرت ،إذ قدمت نفيس شـهي ًدا يف سـبيل
الله على أبوابك.
وكنـا كلما اقرتبنا من هدفنـا ازددت توت ًرا واضطرابًا وازداد هو حامسـة
وطأمنينـة ،ومل تفارق البسـمة محياه مطلقًا،
وقبيل لحظة الوداع ،قلت له:
 يل رجـاء عنـدك ،أن تشـفع يل يـوم القيامـة ..وابتسـم وقـال :ال أعـدكألن قامئـة مـن سأسـعى ألن أشـفع لهـم طويلـة ،فـإن وجـدت متسـ ًعا
لـك ،فعلـت ،وإال فلتعـذرين ،ابتلعـت ريقـي ،وقلـت يف نفسي حتـى يف
هـذه ،ال حـظ يل!!
قائلا :ديـر بالـك على حالك
ثـم تصافحنـا ،وتعانقنـا بحـرارة ،وودعتـه ً
فضحـك مـلء شـدقيه وقـال :أنـا ذاهـب ألفجر نفسي ،وأنـت تقول يل:
 دير بالك عىل حالك!!فابتسـمت مـن حامقتـي ،وامتزجـت بسـمتي بدمعـات حرى انسـابت
مـن مقلتـي ،.وتقـدم هـو إىل األمـام ،يعـرف بدقـة طريقـه ،وغايتـه،
ومصيره ،وعـدت أنـا إىل الخلـف يف ذهـول وحرية ،هامئًا على وجهي ال
أدري إىل أي مصير سـتقذف يب املقاديـر.
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وكنـت قـد أوصيتـه أن يفجـر نفسـه يف املحطـة الثالثـة حتـى تكـون
الحافلـة قـد امتلأت بالـركاب ،وإذا مـا تحـدث أحـد معـه بالعربيـة
فليجبـه باإلنجليزيـة فهـو يجيدهـا ،وقبـل أن أصـل منـزيل أهـم أذين
صـوت انفجـار ضخـم ،فأدركـت أنـه قـد فجـر نفسـه عنـد أول محطة،
ومل ينتظـر حتـى يبلـغ املحـة الثالثـة!
دخلـت املنـزل وأهـل بيتـي مـا زالـوا نيا ًمـا ،فأغلقـت بـاب الغرفـة
على نفسي وفتحـت جهـاز التلفـاز ،ورحـت أتابـع البـث املبـارش مـن
يرا لـروح
مـكان العمليـة ،وقـد أجهشـت بالبـكاء حينهـا ،تقديـ ًرا وتوق ً
ذاك الشـاب الفتـى البطـل املغـوار ،وفرحة بنجـاح العمليـة والنيل من
األعـداء الظاملين.
وبـدأت املحطـات اإلخباريـة تنقـل األنبـاء تبا ًعـا ،تحدثـت بدايـة عـن
قتيلين ثـم أربعة إىل أن اسـتقر األمر عىل رقم «سـبعة وثالثني» جري ًحا،
ويف ذات اليـوم وقعـت عمليتـان أخريـان ،واحـدة يف مدينـة الخليـل
قـرب الحـرم اإلبراهيمـي ،وأخـرى على حاجز بجنـود االحتلال يف بلدة
«الـرام» شمال القـدس ،وعلمـت أن االستشـهاديني كانـا يرتديـان لباس
«املتدينين اليهـود» الذي كنت قد اشتريته للمجموعة العسـكرية التي
أنتمـي إليهـا ،وأكـد ظنـوين إعلان «كتائـب القسـام» مسـؤوليتها عـن
العمليـات الثلاث ،ومـن خالل اإلعلان عرفت أن صاحبي االستشـهادي
هـو :باسـم التكـروري ( 19عا ًمـا) من مدينـة الخليل ،طالـب يف جامعة
«البولتيكنيـك» ،اسـتمريت يف متابعـة األخبـار ،وأنا أسـتعرض يف ذهني
أفعـال وفظائـع الصهاينـة املجرمني يب ،وبشـعبي الفلسـطيني وقلت يف
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نفسي :فلتذوقـوا مـن ذات الـكأس التـي طاملـا أسـقيتمونا منهـا« :أنتم
مـن جلـب هـذا البلاء عىل أنفسـكم فلا تلومونـا ولوموا أنفسـكم»..
ثـم وجدتنـي فجـأة أتحسـس خدي مسـتذك ًرا تلـك الصفعة ،وأنـا أمتتم
وأقول:
آه ..كـم أمتنـى لـو أن تلـك «الفاجرة» تكـون من بني أولئـك القتىل ،فإن
مل تكـن ،فلا شـك عندي أنهـا تقايس وتعـاين أمل صفعتي األشـهر ،صفعة
الرجال األحرار.
وتحسسـت خـدي مـن جديـد ،ومـن عجـب أين مل أعـد أجـد أثـ ًرا لتلك
الصفعة!
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وللقصة بقية

بعـد نحو شـهر مـن تنفيـذ «العملية االستشـهادية» وبينام كنـت عائ ًدا
مـن محلي برفقـة أ َخ َو ْي زوجتي «نزيـه وعامر» حوايل السـاعة الحادية
ليلا اسـتوقف سـيارتنا – فجـأة – حاجـز طيـار لجنـود وحـرس
عشر ً
الحـدود الصهيـوين على مدخـل مخيـم شـعفاط ،اقترب أحـد الجنـود
مشـه ًرا سلاحه ،وطلـب منـا إبـراز بطاقـات هويتنـا ،وعندمـا نظـر يف
بطاقـة هويتـي طلـب منـي النـزول فـو ًرا من السـيارة.
وكان حينهـا ابنـي «قتيبـة» نامئًـا يف حضني ،فوضعتـه بلطف عىل كريس
السـيارة ،وترجلـت وأنـا أودعـه بنظـرايت ،وكنـت أود لو أودعـه بكلاميت
وقبلايت ،لكنـي خشـيت أن يسـتيقظ فيفـزع ويلتـاع عندما يـرى جنود
االحتلال يقودوننـي إىل االعتقـال ،وقـد وقـع يف نفسي –حينهـا– أن
طويل.
فراقنـا سـيكون ً
أصعـدين جنـود االحتلال إىل «الجيـب العسـكري» بعـد أن قيـدوا يدي
ورجلي باألصفـاد ،وعصبـوا عينـي ،وانطلقـوا يب نحـو مركـز تحقيـق
«املسـكوبية» غـريب القـدس ،ويف طريقنـا شـعرت أن «الجيـب» ،قـد
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توقـف هنيهـة يف مـكان «العمليـة االستشـهادية» يف «التلة الفرنسـية»
ومـع أن هـذا التوقـف كان عرضيًـا - ،كما تبين يل الحقًـا – إال أنـه أثار
«أخامسـا بأسـداس» !!
مخـاويف وجعلنـي أتوجـس وأرضب
ً
وشـتم
لي جنـود االحتلال رضبًا
ً
وصلنـا «املسـكوبية» وهنـاك انهـال ع ّ
وسـبًا ،ثـم أوصلـوين غرفـة صغيرة وعـروين مـن كل مالبسي وفتشـوا
مـذل ومهي ًنـا يل ،ثـم نقلـوين إىل زنزانة ضيقـة محكمة
جسـدي تفتيشً ـا ً
اإلغلاق منتنـة ،تنبعـث منهـا رائحـة كريهـة ناتجة عـن شـدة الرطوبة،
«وبقيـت فيهـا حتـى الصبـاح ،لكـن ال سـوء املـكان وال كآبـة املنظـر
شـغلني» ،ولكـن كل فكـري كان منشـغالً مبـا أنا فيـه ،ومـا ينتظرين وما
سـيؤول إليـه حـايل ،وكيـف سـيكون وقـع األمـر على زوجتـي وأوالدي
وأمـي وأيب وإخـويت ،وهـل سـأصمد يف هـذه املحنة وأخرج منها بسلام
أم أنهـا رحلـة «مـا وراء الشـمس» إىل مـا شـاء اللـه؟؟
بقيـت هـذه األسـئلة تشـغل فكـري حتـى جـاء السـجانون صبا ًحـا
واقتـادوين إىل أحـد مكاتـب التحقيـق ،وهنـاك شـبحوين على كـريس
التحقيـق ،وقيـدوا يـدي ورجلي ،ثـم نزعـوا الغطـاء عـن عينـي ،فرأيت
ثالثـة محققين ماثلين أمامـي ،تقـدم أحدهـم وبـادر بالتعريـف على
نفسـه ،أنـه مسـؤول ملـف التحقيـق معـي ،وراح يلقي عىل مسـامعي
«خطبـة عصماء» محورهـا الحكمـة ،وتحكيـم العقـل ،ومما قالـه يل:
أنـت هنـا اليـوم تقـف يف هـذا املوقـف الصعـب ألنـك أخطـأت ،أنـت
«اجتهـدت فأخطـأت» حسـبت أن تعمـل ضـد دولـة إرسائيـل دون أن
تنكشـف ونصـل إليـك ،لكنـك ارتكبـت خطـأ مـا ،فعرفنـاك ،وبالتـايل
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قبضنـا عليـك ،وليـس أمامـك اآلن إال أحـد الخياريـن:
إمـا أن تتصرف كرجـل ،وتعترف بخطئـك ،وتتحمـل املسـؤولية عما
طويل مـن اآلالم والعذابات
فعلتـه ،وبذلـك تختصر عىل نفسـك طريقًا ً
واإلهانـات ،أو تسـلك طريـق العنـاد واملكابـرة ،وتحـاول التهـرب مـن
تحمل املسـؤولية ،وعندها سـتضطرنا أن نتعامل معـك بالقوة والعنف،
وسـتدخل نفسـك يف طريـق أولـه العـذاب واإلهانـة وآخـره االعرتاف ال
محالـة ،أنـاس كثيرون قعـدوا مكانـك هنـا ،منهـم مـن اسـتخدم عقله،
فـأراح نفسـه وأراحنـا ،ومنهـم مـن عانـد واختـار الطريـق الصعـب،
فجلـب على نفسـه العـذاب واإلهانـات ،ثـم عـاد وطلـب أن يعترف
«ويخلـص نفسـه» فكنـت أقـول له« :مـش كان من األول أحسـن لك يا
ابـن النـاس» !! وختـم كالمـه متوج ًهـا إيل بالقـول:
 شـو قـررت يا سـامر !؟ بـدك تقعد ،ونتفاهـم باالحترام« ،وأنا بوعدكبشريف العسـكري أن أحـ ًدا لـن ميـس شـعرة مـن رأسـك» اللي عملتـه
عملتـه ،وانتهـى األمـر ،ال ميكـن إعـادة عقـارب السـاعة إىل الـوراء ،بس
بشرط إنـك تحـط كل اللي عنـدك بالتفصيـل دون أن تخفـي شـيئًا ،أم
تريـد أن تجـرب الطريـق اآلخـر ،الـذي يدخلـه املعتقـل وهـو «حمار»
ويخـرج منـه هـو أرنب!!!
قائل:
فرددت عليه ً
 أنـا مل أفعـل شـيئًا ،وال أدري ملـاذا جئتم يب إىل هنا ،ومـا الذي تريدونهمني؟
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 أنـت تعـرف جيـ ًدا ملـاذا أتينا بـك إىل هنا؟ وما الذي عملتـه ،عليك أنتقص القصـة «باملليح أو بالقبيح».
 أنا مل أفعل شيئًا ،وال يوجد عندي قصة أقصها.هنـا تدخـل محقـق آخـر ،كان يتقمـص دور «املحقـق السـيئ الرشير»
وقال:
 الظاهـر أنـه مـن النـوع الـذي بحـب البهدلـة واإلهانـة ،راح أفرجيككيـف حتحكي غص ًبـا عنك؟؟
وتدخـل املحقـق الثالـث الـذي يتقمـص دور «املحقـق الطيـب» وأدىل
قائل:
هـو اآلخـر بدلـوهً ،
 حـرام تبهـدل حالـك عالفـايض ،القصـة انكشـفت ،ومل تعـد أي فائـدةمـن اإلنكار،
وعاد «املحقق السيئ» القول:
 الزملة حابب يجرب البهدلة ،انت ليش زعالن؟ثـم بـدأت جـوالت التحقيـق بالصراخ يف وجهـي ،والشـتم والسـب،
والتهديـد والوعيـد ،ثـم الضرب غير املبرح ،والشـبح ،ملـدة ثالثـة أيام،
وبقيـت على موقفـي :اإلنـكار التـام.
بعـد ثالثـة أيـام مـن التحقيـق اتخـذوا قـرا ًرا بإخضاعـي «للتحقيـق
العسـكري» فتعرضـت للتعذيـب الشـديد جـوالت عديـدة ،بأسـاليب
مختلفـة ،أسـلوب كسر الظهـر ،ويعـرف بالشـبح على شـكل «املـوزة»
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حيـث كانـوا يجلسـونني عىل كريس الشـبح بحيث يكون جنبـي مواج ًها
مائلا للخلـف ،ويـداي وقدمـاي مقيدتـان
لظهـر الكـريس وكان ظهـري ً
باألصفـاد ،ويصـل بينهما قيـد ثالـث ،حتـى ال أمتكـن مـن رفـع ظهري،
ملـدة سـاعات طويلـة كانـوا يثبتوننـي على هـذا الوضـع حتـى يـكاد
ظهـري أن يشـل.
• ضغط القيود عىل اليدين:
كانـوا يضعـون يف يـدي ثالثـة قيـود «كلبشـات» ،يفصـل بين الواحـدة
واألخـرى مسـافة صغيرة ،ثـم يأخذونـا بالضغط عىل هـذه القيود حتى
تنغـرز يف لحمـي وتحبـس الدم عـن املرور ،ثم يأخـذون بتحريك أصابع
يـدي حتـى أكاد أجن من شـدة األمل.
• خلع اليدين:
كانـوا يجلسـوين على كـريس صغير مثبـت بجـوار طاولـة املكتـب،
ويرفعـون يـدي مـن خلـف ظهـري على الطاولـة وفيما يتـوىل أحـد
جالسـا على الكـريس راف ًعـا رأيس مسـتقيم الظهـر،
الجالديـن ،تثبيتـي ً
يسـحب آخـر يـدي بقـوة نحـو حافـة الطاولـة حتى تشـكل يـداي عىل
ظهـري زاويـة قامئـة ،وكنـت أشـعر بانخلاع كتفـي ،وكان القيـد يدمـي
معصمـي ،وأنـا أتـأمل وأتـأوه.
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• أسلوب الهز:
كان يتقـدم منـي محقـق ضخـم الجسـم ،قـوي اليديـن ،وميسـكني من
تالبيبـي ويأخـذ بهـزي برسعـة وقـوة ،فيتحـرك رأيس رسي ًعـا لألمـام
والخلـف ،ويتـورم صـدري مـن موضـع مسكي بيديـه ،وكنـت أعلـم أن
أحـد املجاهديـن قـد استشـهد نتيجـة لهـذا األسـلوب.
• أسلوب الخنق:
حيـث كان يضـع أحـد الجالديـن الصقًـا ورق ًيـا على إبهامـي يديـه ،ثـم
ميسـك يب مـن أسـفل عنقـي ويغـرز إبهاميـه يف عنقـي من األمـام حتى
أشـعر أين أكاد أختنـق.
لي ،وفقـدت الوعـي ..ومل أسـتفق إال
ونتيجـة لهـذا األسـلوب أغمـى ع ّ
وأنـا يف «املشـفى» ،وبعـد أن اسـتعدت وعيـي ،عـادوا يب مرسعين إىل
التحقيـق دون أن يقـدم يل أي علاج.
وبـدأت مرحلـة جديدة مـن التحقيق ،توقف التحقيق العسـكري ،وبدأ
املحققـون يسـألونني عن قضايـا محددة ،ومل يكونوا حتـى تلك اللحظة
يظهـرون يل طبيعـة املعلومـات التـي ميتلكونهـا عني ،إذ كانـوا يريدون
منـي أن أبـدأ أنـا باالعتراف والـكالم ،تحسـبًا مـن أن يكـون مـا عنـدي
مـن أعمال أكبر مما لديهـم مـن معلومـات ،وبالتـايل فإنهـم يحرصون
دامئًـا على إبقـاء السـقف مرتف ًعا غير محـدد ،لكنهم يجدون أنفسـهم
–أمـام اإلنـكار التـام– مضطريـن لذكر مـا لديهم من معلومـات بصورة
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تدريجيـة ،حتـى يقنعـوا املعتقـل باالعتراف عندما يـدرك أنـه ال فائدة
مـن اإلنكار.
وهنـا اسـتنتجت أنهـم ال يعرفـون شـيئًا عـن عالقتـي بعمليـة «التلـة
الفرنسـية» فتنفسـت الصعـداء ،وحمـدت اللـه وارتفعـت معنويـايت،
صرا على اإلنـكار فهـو األسـلم.
وبقيـت م ً
ويف يـوم كنـت فيـه مقيـ ًدا عىل كريس الشـبح يف أحد مكاتـب التحقيق،
جـاء املحققون ،وقالوا يل :سـنحرض لـك اآلن املفاجأة!..
فاضطربـت وارتبكـت ،وأخـذت أفكـر فيما ميكـن أن تكـون عليه هذه
املفاجـأة ،وإذا بالبـاب يفتـح ،ويدخل أحد السـجانني وبرفقته ذلك األخ
أول
مـن الخليـل الذي كنـت تعاهدت معه عـام ( )2000أن الذي يصل ً
للكتائـب يخبر اآلخـر ،فلام رأيته قلـت يف نفيس:
هو أنت ،بئس األخ ،كم مرة عيل أن أدفع مثن خطئي ،بالثقة فيه!؟
وسأله املحقق :هل تعرف سامر؟ فأجاب بـ :نعم.
وسـأله عـن عالقتـه يب ،فقـص عليهـم القصـة ،ثـم أخرجـوه برسعة من
املكتـب ،وتوجـه إيل املحقـق بالقول:
رصا على اإلنـكار؟ عندها قلت
 هـا ..مـاذا تقـول يـا سـامر؟ أال زلـت م ًيف نفيس:
ال بـأس لـو اعرتفـت لهـم بهـذه القصـة ،فما دام «رسي الكبير» يف
«الحفـظ والصـون» فـكل يشء يهـون!
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ومل أد ِر أين بذلـك أضـع رجلي على سـلم التنـازالت ،ومـا قدمـت شـيئًا
فسـيطمعون باملزيـد وسـيظلون يطلبـون ،،ولـن يشـبعوا..
وهـذا مـا حـدث معـي ،ظلـوا يلحـون علي ،ويطلبـون منـي االعتراف
باملزيـد حتـى عـدت وقلـت لنفسي:
يرا يف املقابـل أتخلـص مـن
مل ال أعترف لهـم بهـذا الشيء ،ال يضرين كث ً
هـذه الورطـة وأبقـي «رسي الكبير» محفوظًـا ،فاعرتفـت لهـم بتعليـق
ورفـع الرايـات وأعلام فلسـطينية ،فطلبـوا منـي ذكـر أدق التفاصيـل،
وطلبـوا املزيـد ،فأرصيـت أنـه ال يوجـد عنـدي أكثر مما ذكـرت..
وهنا انتقل التحقيق إىل املرحلة الثالثة:
أوهمـوين أن التحقيـق معـي قد انتهى ،وأنني سـأنقل قري ًبا إىل السـجن
بانتظار املحاكمة.
وضعـت يف زنازيـن االنتظار ،وكنـت يف زنزانة انفرادية وبجواري سـجني
آخـر يف زنزانـة مجـاورة ،مل أره ومل يـرين ،لكن أحدنا شـعر بوجود اآلخر،
فأخذنـا نتحـدث مـع بعضنـا ،وعرفنـي عىل نفسـه وعرفته على نفيس،
وذكـر يل أنـه قـد اعتقـل مـرات يف السـابق ،أمـا أنـا فقلـت لـه إن هذا
هـو أول اعتقـال يل ،فقال:
 احذر أن يأخذوك إىل غرفة «العصافري»فسألته عنهم ،فقال يل :هل أخذت الرشطة منك إفادتك وبصامتك؟
قلت :ال
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إن عليـك أن تبقـى حـذ ًرا ،فـإن نقلـوك إىل أي مـكان قبـل أن تأخـذ
الرشطـة إفادتـك والبصمات ،فهـذا يعني أنك عنـد «العصافير» أما إذا
فعلا إىل السـجن.
نقلـوك بعـد ذلـك فهـذا يعنـي أنـك منقـول ً
ويف اليـوم التـايل جاء السـجانون واقتادوين إىل مكتـب كان فيه رشطيان،
فسـجال إفـاديت ،ومضيـت عليها ثم أخـدوا مني بصامت يـدي ،وأعادوين
إىل ذات الزنزانـة ،فدخلتهـا وأنـا منشرح الصـدر وناديت على صاحبي
يف الزنزانـة املجـاورة وأخربتـه مبـا حدث معي ،فقـال يل مطمئ ًنا:
 هذا جيد ،،قري ًبا سينقلونك إىل السجن..طويل؟؟
 هل سيأخذ ذلك وقتًا ً ال أظـن ذلـك ،يـوم أو يومين حتـى يوجـدوا لـك فراغًـا ،فالسـجون يفهـذه األيـام فيهـا اكتظـاظ مـن كثرة املعتقلين ،ومـا إن انقضى ذلـك
اليـوم حتـى جـاء السـجانون صبا ًحـا واقتـادوين إىل قسـم يف معتقـل
املسـكوبية مكـون مـن غرفتين وسـاحة ،يف كل غرفة يقبع عشرة نزالء.
ثم اسـتقبلوين بحفاوة وترحاب ،ووفروا يل كل سـبل الراحة ،االسـتحامم،
الطيـب مـن الطعـام ،ومالبس جديـدة ،ومكانًا مناسـ ًبا للنـوم ،وحرصوا
أال يسـألوين يف أول يومين شـيئًا عن قضيتي.
قائل:
بعد ذلك جاءين أحدهم ً
 إن كان لديـك مـا تـود أن توصلـه لإلخـوة يف الخـارج حـول مـا جـرىمعـك يف التحقيـق ،حتـى يأخـذ اإلخـوة حذرهم ويرتبـوا أمورهـم ،بنا ًء
على مـا اعرتفـت بـه ومـا مل تعترف ،فيمكننـا أن نوصـل ذلـك ،فعندنـا
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طرقنـا اآلمنـة املضمونة ونحـن عىل تواصل دائم مـع الحركة يف الخارج.
فقلت له:
 أشكرك عىل حرصك ،لكن ال يوجد لدي ما أوصله لإلخوة يف الخارج.وبعـد يومين أو ثالثـة جاءنـا نبـأ استشـهاد الشـيخ املجاهد «عبـد الله
يرا ،وزاد من همي وحـزين ،إىل أن جاءين
القواسـمي» فحزنـت لذلـك كث ً
ذلـك الشـخص مـرة أخـرى وهـذه املـرة يوجـه معايير وبلغة أشـد قال
يل:
 أرأيـت أيـن أوصلنـا عنادك؟ لقـد اغتالوا الشـيخ عبد الله القواسـمي،هـذا كلـه بسـبب اإلهمال وعـدم املسـؤولية ،لـو أن كل أخ يخـرج من
التحقيـق إىل السـجن يبلـغ إخوانـه بكل مـا حصل معه ،مبـا اعرتف ومبا
مل يعترف ،السـتطاع اإلخـوة تـدارك األخطـاء ،وإعـادة ترتيـب أوراقهم،
حكينـا لـك هـذا وأنت رفضـت التعـاون معنـا ،وأعطيناك فرصـة لرتتاح
وتطمئن ،لكـن ال ميكـن الصبر عليـك أكثر مـن ذلـك ،فليكـن معلو ًمـا
لديـك ،أنـه إذا أصـاب أي مجاهـد مـن الخليـل أو القـدس أي مكـروه،
«جاسوسـا» لألعداء.
فسـنجعلك تدفـع الثمـن غاليًا ،وسـتكون يف نظرنا
ً
اهتـز كل كيـاين عندمـا سـمعت هـذه الكلمات واغرورقـت عينـاي
بالدمـع ،وانعقـد لسـاين ومل أدر مـا أقـول ،وشـعرت بـأين أكاد أختنـق.
كيـف يحـدث يل هـذا؟ كيـف أعامـل بهـذه الطريقـة وأتهـم بالخيانـة
والعاملـة ،وأنـا الـذي قدمـت كل مـا أملـك مـن أجـل وطنـي ودينـي...
انزويـت جانبًـا وظللـت أدعـو اللـه أن يكشـف هـذا الهم والغـم عني،
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لي حالـة «مقاطعـة» ومنعـوا جميـع النـزالء مـن
أمـا هـم ففرضـوا ع ّ
الحديـث معـي.
مل يطل األمر ،ففي اليوم التايل عاد إيل ذلك الشخص وقال يل:
 لدي اقرتاح لك.. وما هو؟ مـا رأيـك أن تجلـس مـع «اللجنـة الوطنيـة» يف السـجن وتتحـدثأمامهـم مبـا عنـدك؟
 مل أشعر بالراحة للفكرة وقلت ليس عندي ما أخرب أح ًدا به.فرد غاضبًا:
جاسوسـا،
 كما تشـاء لكـن تذكـر مـا قلتـه لـك :سـتكون يف نظرنـاً
وسـنحملك املسـؤولية الكاملـة إن أصـاب أي مجاهـد مـن الخليـل
والقـدس أي مكـروه ,وأنـت تعلـم مصير العملاء ،وأشـار إىل رقبتـه..
عندها قلت له:
 ال بأس ..سأتحدث أمام «اللجنة الوطنية» وأمري إىل الله. ال تخـف لـن يحـدث إال كل خير ،لكـن اعلم أنهم يجلسـون عادة معالجـدد ملثمني حفاظًا على أمنهم..
فرتددت ،لكني وافقت بعدما عاد يهددين ويتوعدين.

67

األسير /عاشق األقصى

ويف اليوم التايل وكان يوم الجمعة ،وبينام كنت يف الساحة ،قالوا يل:
 عندك زيارة..فخرجـت واصطحبني ذلك الشـخص إىل حجـرة صغرية وكان يف انتظاري
فيهـا خمسـة ملثمين ،فعرفني عليهـم أنهـم «اللجنة الوطنيـة» وطلب
منـي أن أقـص عليهـم قصتـي ،ففعلـت ،وقصصـت عليهـم حكايتي من
أولهـا إىل آخرهـا ،مـن ألفهـا إىل يائهـا ،فلما انتهيـت أحضر يل ذلـك
الشـخص كأس مـاء «بالسـتييك» وأوصلنـي إىل البـاب ،ثـم قـال بلهجـة
ساخرة:
 سامحني!!فنظـرت إليـه باسـتغراب ،وإذا باملقنعين الخمسـة يرفعـون أقنعتهـم،
فـإذا هـم املحققـون!! فألقيـت بالـكأس نحـو ذلـك الخائـن ،ورحـت
أشـتمه وأتوعـده ،وهـم يضحكـون منـي يقولـون:
 كل االحترام لـك ،اآلن ذكـرت لنـا الحقيقـة الكاملـة ،أمل نقـل لـك أنكيف النهايـة سـتعرتف بكل يشء؟
فلـم أسـتطع أن أتحمـل أثـر الصدمـة ،وأصبـت بانهيار عصبـي فنقلوين
إىل العيـادة ،وتـم إعطـايئ إبـرة مهدئة ،وعـدت من جديـد إىل التحقيق
مسـجل بصـويت وبشـهادة املحققين ،ومل أجـد فائدة
ً
وكان كل مـا قلتـه
مـن معـاودة اإلنـكار ،فاعرتفـت ،وأخـذوين إىل مـكان العمليـة ،وأعدت
التمثيـل «التشـخييص» وأمضيـت بعـد ذلـك مـدة يف الزنازيـن ثـم إىل
السـجن ..حيـث مـا زلت..
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مل تنته القصة بعد..
ما زال «البؤس» وما زال االحتالل..
وما زال الحق قامئًا ،،وما زلت ح ًيا..
وما زلت أرتقب!....
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