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  إھـداء
  
  عندما سمعنا ھمس الم%ئكة

  مع أصيل الرحيل    

  كتبنا سوية قصيدتنا

  .. ةا4خير    

  ةكانت المدن موصد

  ةومفاتيح الضوء ضائع    

  فقدبين ألحان ال    

  ..القادم      

  .. غافلتني 

  رش دمك، وتصليتلتف

  كان سجوداً واحداً     

  ..!!ةربما يكفي للمغفر    

  إلى روحك الطيبه

  الھائمة ھناك    

  فوق جبال الكرمل    

  أقدم تمزقنا  

  ..ورذاذ ا4يام     
  رةــزھ
2014/ آذار 
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  اءةــإض

  

  ه في دفاتر صبيةتحت المقصلة، ونتخيره للحب، نكتب.. يتخيرنا

  تنھض إلى تنور صباحھا تطعم عشقھا للنار، 

  تحمل خبز أيامنا إلينا، 

  . توسوس بالنار، فتھبنا أسماءنا

يمر بنا صبي، في يديه لؤلؤة فلسطين، وعلى شال أح6مه كنز 

  إيمان حجو، 

أغمض قلبي ليتسع للشذى، ويعرش على أسماء الشھداء، لم يخونوا 

  الدFلة، 

  . ملة الھدىتراكيب الج

رون، أغّمس ريشتي في محبرة مفاتيح صبري، الُمَحرّ ... اGسرى

  الدمع المكتنز، 

  . وآخرين على مفرق القيامة... أبي أحمد.. أبي عرب

وراء قضبان الحكمة والمقاومة، يعلقون مفاتيح ... اGسرى

  . رة والجحيمكالدار في محفظة الذا

الماء ينّز بياضاً .. يدفواز ع.. الك6م الفلسطيني غسان كنفاني

  . وشجراً وعصافير ونسائم
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زوردّي الرؤى، سمر الح6ج في مقھى بغداد ال6.. بَرد القنيطرة

يمعن بردى في الكريات الحمر من عشقي في الطريق إلى مرمر 

  . الجرمق المعلق على ضفائر صفد حبيبتي

ألون نفسي  -دفتر الكلمات العربية  -وسواس الشعر أصدقائي 

  . ھم، وأحتمي بالصھيل لنولد معاً بأسا

تستلف الكلماُت قامةَ التين والزيتون، رحلة التعرف  ؟من أنا

، تستدرج  ة موسيقاھا البيضاءب، أزھار الموت الحال على جسدي

لى مقصلة الغناء، في شارع ترمم مقبرته أحداق جنين، إروحي 

من ته من Fزورد الشعر اGبدّي، روحكايات الصبّي الذي اشتق غ

الندى، وفي سنونو أح6مه يزرع فحمة عينيه إكليل المي6د، ومريمية 

  . غربة الدار، ويستسقي مزامير الرماد الھادئة

مائدة اGرض رضاب العشبة الحانية على أش6ء كمثرى الماء، 

يفتقد الحنين إلى ثدي الشقاوة في كرب6ء أيامه الماضيات، إنھا 

  . يلالصوت المتدفق مدناً مھجورة العو

أستسلم أنا وھو iخر الوھن اiدمي في غبار المراثي، ونشيّع 

بلوانا مع تغريد جسدينا القابعين في خندق الصلوات المبتلة 

  . بالرياحين

تلك اGربعاء الغامضة خراب قصيدتي، ونھوض أصابعي من 

خيول . بيّارة الموسيقا إلى وسوسة الشاھدة اGولى لمطلع الشعر
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حل ذاكرتي، وآخر نيلھا في رعد القصف، المكان الزراعة صھ

  . أيقونات البحور، إسوارة البديع، رمانة البيان

يلزمني مقھى أزينه بقبرات التفعيلة المستعصية على رواء 

النشيد، حتى F أشرب قھوة اGعداء، وF يقاسمني الجوع المحتمل 

دمعي مع حبّات القمح، يلزمني الصمت حتى F تقھر حنجرتي 

الغريبة واشتقاقات المفردات الضارة، ف6 أتنفس في قامات الكلمات 

  . اiخرين

وسوسة الماء امتداد ضفتّي إليك، يا وجه حبيبتي الصابر دون 

  . ط6ء الجائزة، فازرعني حيث يرددني البحر في زرقته كل عبادة
  

  عبد الكريم عبد الرحيم
  15/5/2003دمشق 
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ةأـــــالنش  

  

قلني إلى عالم كنت نلقاءات دائمة حيث  ا4ول دفعني إلى لقائي

ر علينا اbقتراب منھا أو ظتفاصيل الحياة فيه، في أمكنة مغلقة يحأجھل 

  . إليھا لالدخو

واdنسان خارج الجدران ينطلق في رح%ته في زمان محسوب 

ومكان معّرف ورحلة التأمل محكومة بھذا الحيّز، أما رحلة ا4سير 

لقفز فوق ما ھو موجود إلى خارج تلك فھي تتعدى رحلة التأمل وا

الحدود، والتجاوزات المخالفة للضمير الساكن ھي في محصلتھا غير 

عادية، إذا تحدثنا عن وطن معّرف وعن مبادئ وقيم b غرو في ذلك، 

لكن ليس الكل يمتلك لغة الترجمة بأسلحتھا وأبعادھا، فكيف إلى حقيقة 

  ملموسة ومدركة؟ 

ھي الترجمة اdبداعية ا4برز لحب الوطن » الشھادة«وإذا كانت 

فاbعتقال يقترب كثيراً منھا أو يت%زم معھا، و4ن الفعل أقوى الدbئل 

» إبراھيم س%مة«لتجسيد الفكرة فإني أبحث عن صيرورة المبدأ عند 

وأعتقد أنه رائد في .. غسان كنفاني.. عبد الرحيم محمود: مثله مثل

لم يكتف بالبندقية بل » صصاً وروايةشعراً وق«.. سجنه وفي كلماته

   .»الفكر وأشكال الفن اdبداعي«أضاف لھا 



   -14 -

  . عن إنصافه يبحثفي و

أعتقد أنه جندي مجھول، أضع على جراحه بلسم وفاء، ربما 

في قرية / 1943/أداوي شيئاً، وھو القروي من عائلة فقيرة ولد سنة 

الفلسطينية، في جبل الكرمل، وھي مثل بقية القرى » أم الزينات«

من جيل النكبة بامتياز ومن أوائل » إبراھيم س%مة«و .ناضلت وقدمت

والده، رجل صلب وقاس، » رجا«الذين حملوا وزر التحرير، والحاج 

  .حدثتني قسمات وجھه قبل لسانه

و يملك َجلَداً لم أشعر يوماً بحبه لي، فھ: »إبراھيم«يقول عنه 

  : سألت أميعلى كتم عواطفه، 

  بي قلب ؟ ھل 4 -

  : كانت تزجرني وتقول

  . إنه أحن الرجال -

وألوي دون أن أفھم ھل ھي تتحدث عنه كرجل لھا أم عن أٍب 

لي؟ ولكني  لمست في وقت متأخر صحة ما قالته أمي، أصبت بتسمم 

سمعت .. وb أدري كم من ا4يام مّرت وأنا في غيبوبة، فتحت عيني

  : تنادي أبي وتقول أغلقت عيني وسمعت إحداھن.. أصوات نسوة

  . الحمد ~ إنه بخير  -

  : ا دخل في أذني قولهلحظتھ

  ..يا رب اْشفِه -

  . وقفزت فرحاً ليس 4ني شفيت بل 4ني لمست حبه
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لت الحاج، لماذا كان يقتني مسدسين في بيته المزروع على سأ

  : ؟ أجابني » أم الزينات«كّف 

  .. واحد لي، وواحد dبراھيم -

  : قلت 

  ث%ث سنوات، كيف يحمل الس%ح ؟  هعمر كان -

تى يعتاد رؤية الس%ح واللعب به، وحين يكبر يستعمله مثل ح -

  . بقية الرجال

.. انطباعي عن ھذا العجوز لم يتغير، أتحدث عنه بصورة محايدة

على  وطنأحببت قسوة وجھه وانحناء قامته، شعرت أنه يحمل ال

  : وطفولة ابنه قالمنكبيه، وحين حاولت الدخول إلى عالمه 

عذبني بأسئلته ولم أتمكن من اdجابة وb أملك مفردات تقنع  -

  . ولم يكن الوقت يسمح لي

  لماذا ؟  -

منذ أن بدأت ثورة القسام وعمري آنذاك ستة عشر عاماً،  -

عملت مع الثوار وابن عمي قاسم يعمل مع الكف ا4سود، يكلفني 

كوني في عملھم حتى حادث بحمل ا4سلحة وإعادتھا، لكنھم لم يشر

وتمت عملية قتله في » ص%ح الزعبي«اغتيال أحد العم%ء ويدعى 

.. حملتا الس%ح» بدرية النجدي«و» مريم السخنيني«و.. مقھى بحيفا

.. ُحِكمْت ا4خيرة بالسجن سبع سنوات وأنجبت طفلھا داخل المعتقل

ة، محمد قاسم س%م«وبعد عملية القتل اعتقل منفذوھا ا4ربعة وھم 

  . 13/3/1939وأُعدموا يوم » غنايم، سليم سمارة، وزعل الماضي
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بدأ العمل الجھادي ينحسر نتيجة القمع البريطاني وضغط 

  .ا4نظمة العربية

ويتابع بذاكرة قوية مستحضراً ا4رض وا4حداث إلى غرفته 

  : ويقول.. الصغيرة، وأشعر بعبق ا4رض ينبعث من الجدران

ة حاولنا أن نشكل مجموعة بدbً عنھم ولم بعد إعدام ا4خو -

، 1948انتسبت إلى الشرطة وعملت حتى عام  1944نفلح، وفي سنة 

وخ%ل تلك الفترة كنا نقوم بتھريب ا4سلحة، قدمت استقالتي، فكان 

وكان » بين عكا وحيفا –أبو مسنسل «علينا تسليم عھدتنا إلى مركز 

كت بضرب مستعمرة السائق ناصيف قد أفشى للمسؤول بأني شار

واتھموني بالتحريض » الھاغانا«وقادوني إلى ضابط في .. الياجور

والتعاون مع الثوار وجيش اdنقاذ، وُحكم تلك التھمة اdعدام، أخذوا ما 

  : لدّي ووضعوه في ظرف وقالوا

  . ستصل 4صحابھاھذه أمانة  -

ونزعوا الكوفية وكتفوني بعقالي وحاولوا وضع عصابة على 

  . b أريدك أن ترى الموت: قاومت ذلك لكن الضابط قال عيني،

  . ھذه b تحجب الموت: قلت -

لحظات b أعرف ما الذي يمنعھم من إط%ق النار، وأقرأ وتمر 

وفجأة . قصار سور القرآن الكريم وأنطق الشھادتين منتظراً الطلقات

وضعوني في سيارة، وجلسوا على .. سحبوني إلى خارج الغرفة

أخذوني بين ا4شجار .. توقفت بعد فترة.. وانطلقت بنا.. صدري

.. وا4غصان تضرب وجھي ورأسي، ومن ثم أنزلوني إلى ملجأ
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وبعد ساعة سألني الضابط إن كنت أريد شرب » تنكة«تركوني على 

: ؟ وبعد أن رفضت صّوب فّوھة المسدس إلى رأسي وقال..الماء

  . bزم تشرب قبل الموت.. حرام

اعتقدت أن إعدامي .. أخرجوني من الملجأ.. ارلم يطلقوا الن

والمفاجأة كانت أعادتي إلى مركز الشرطة، .. سيكون في مكان آخر

  . اذھب إلى الجحيم: وھناك أعطاني قائد المركز أغراضي قائ%ً 

وفي .. سيارة بوليس بعد أن أوقفھا زميل ليركبُت .. خرجتُ 

ون من كان يعمل في زميل آخر فھمت منه أّن اليھود b يقتل داخلھا

  . الشرطة

وكنت قد » عسفية«عدت إلى القرية وزميلي عاد إلى قرية 

وعندما ھاجم اليھود قريتنا حاولنا أن نصمد لكن b » بارودة«اشتريت 

وبقينا حتى » أم الفحم«ذخائر وb إمداد وخرجنا من القرية إلى حرش 

حضرت أبقاراً لي الھدنة الثانية، وفي ھذه ا4ثناء تسللت إلى القرية، أ

بعتھا وتاجرت بالفحم، وكانت التجارة مربحة حتى صادرت القوات 

أصر شريكي على  ،قرب مدينة جنين» عنين«العراقية الفحم في قرية 

  : الذھاب bسترجاع الفحم حاولت منعه لكنه قال

  . يا رجا المال يعادل الروح -

  :فسأله الضابط.. ب إلى ھناكھذ

  لعدو؟ أتحمل معلومات عن ا -

العدو أنتم أعرف به، وفي المعركة ا4خيرة وصلتم : يا سيدي -

  . »اللجون«إلى قرية 
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  : وھنا لطمه الضابط وقال

  . جئنا ندافع عنكم وأنت تطلب ثمن الفحم -

  : وقال لجنوده

  . خذوا ھذا الخائن واجلدوه -

  : عاد شريكي مضروباً وب% فحم وقال

ا وتبرعت بالفحم للمجھود يا رجا الجنود يحاربون بدbً عنّ  -

  . الحربي، لكن علّي الط%ق ث%ثة لن أبقى ھنا

وبقي ھناك حتى وفاته، يومھا » أم الزينات«وعاد شريكي إلى 

  . اتجھت عكس اتجاھه قاصداً سورية

*     *     *  

في محافظة درعا بدأت متاعبي، يأخذني » اليادودة«قرية وفي 

على .. ي تؤرقني وكأنھا تشكل اتھاماسئلة ولدأو... العمل طيلة النھار

أن أُجيب عن ھذا السؤال؟ كأنه ؟ كيف يمكن لماذا b نعود: سبيل المثال

لماذا تركتم الوطن؟ وأنا لم أكن قادراً على تبرير رحيلنا، فكيف : يقول

  لي أن أشرح طريقة عودتنا لطفل لم يدخل المدرسة بعد؟

  :متذكراً » رجا«وأضاف الحاج 

  : ول اbبتدائي وبعد العودة من المدرسة قال ليفي الصف ا4

  . ضربت ابن البيك  -
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أنا .. تكن جملته على بساطتھا إbّ إدخالي في دوامة السؤال مول

أعمل عند البيك وأحترمه، ويمكن أن يقذف بنا إلى المجھول، كيف لي 

  : أن أبرر فعلة ولدي؟ سألته

  لماذا ضربته ؟ -

  :قال 

  ..لوا عني bجئوقا... غيّروا اسمي -

  : وأضاف 

  . على بلدنا حيلّ% نرو -

  .. ھذا ھو الطفل الخارج من دوامة الطرد إلى مساحة العار

يا إلھي كيف تنقلنا الكلمات إلى فسحة روح طفل لم يقاتل ولم 

تتجلى في شخصية الطفل إرادة .. ب% جوابلكنه يقتلك ألف مّرة .. يُقتل

  . التمرد والرفض

  .حادثة قبل دخوله المدرسة إبراھيم روى لي

قام » فرحان«الشيخ .. وضعه أبوه عند شيخ ليتعلم القرآن

  : بضربه، ولّما أخبر أباه أجبره على العودة، وفي اليوم التالي قال 

رغيف الخبز، وھم أحّق بھما  كسرت البيضة وأطعمت الك%ب

يا شيخ : من الشيخ، وعندما سألني الشيخ عن الرغيف والبيضة قلت

  ..م عليك أبوي ويقولّك إحنا فقراءسلّ بي

تحررت قدماي حملت حذائي علقوا رجلّي بالفلقة، وعندما 

خلفي  فأطلقَ » فرحان«أحضرت حجراً وضربت الشيخ  .وھربت
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مصلحة لھم في  لم تكن لھملكن  ،ليلقوا القبض عليّ » الكتّاب«أوbد 

 في ا4ردن عند عمتي وعندھا» الطّرة«وذھبت إلى قرية .. ذلك

لكن زوجھا أجبرني على العودة 4ن أھلي يبحثون .. ارتحت وأكلت

  . عني كما قال، وكان b بد من اجتياز الحدود في اbتجاه المعاكس

أمام  إلى أمضيت ما تبقى من النھار، وعند ص%ة العشاء تسللت

غرفة الطين علّني أسمع شيئاً، وعندما لم أسمع اقتربت من الباب 

  : وقلت

  !!ختك بتسلم عليك أ... اباي -

  وين شفتھا يا بن الكلب ؟ -

  ..كنت عندھا  -

  ليش قطّعت الحدود ؟  -

  . وb أتعلّم عند الشيخ  -

  : التفت إلى أمي وقال

  ..ب%ش الولد يضيع... يا خضرة -

يرفض القھر ويختار .. أتأمله وأنا أحار بطفل يرفض الذل

ارة على ، لعمري أضع ألف إش»سايكس بيكو«الموت على حدود 

مستقبل تحمله الريح ويوازنه تمرد أصابع وأقدام أطفال لم يدخلوا 

لماذا يتمرد ذلك الجيل؟ أ4ن ا�باء لم يشفوا غليلھم ولم .. المدرسة بعد

يجيبوا على أسئلتھم؟ أم أن النكبة تھرس كل جميل وتضغط على 

وا�باء يفتحون .. أطراف أصابعھم؟ b يتوترون 4نھم التوتر ذاته

لماذا تركتم أرضكم : فواھھم للريح عندما يقذف الطفل في وجھھمأ
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أعتقد أّن ا4ب المثل القادر  ؟تحملكم ريح خوفكم لنصبح bجئين

وبتعبير آخر لم يستطع الدفاع عن .. والقوي سقط أمام ھذا الجيل

  .. على طريق الضياع مقبل أن تبدأ خطاھ ماخلھوھزيمة وقعت في د
*     *     *  

مع المرأة الفلسطينية مشوب بالمخاطر والحذر، وأي الحوار 

فھي متحفزة، قد b  !خطر أكبر من خطر تعرض ا4م للفجيعة بابنھا

  . تدرك مدلول السؤال، أو تغضب لمجرد الظن

وا4م المبعد ابنھا في المعتق%ت تتعلق مشاعرھا مع قضبان 

مضنياً  الزنزانة، تحرس عيناھا ظل النوافذ الموصدة، تعيش انتظاراً 

يفتتھا الحنين، وتجمعھا تسابيح منتصف الليل، عّل السماء تمطر مع 

  . القادمين ابنھا

يقذفني إلى حقول ألغام لم أحسب » أم إبراھيم«مع  والحديث

  . في المعتقل وخارجه» إبراھيم«حسابھا، مكلومة وجرحھا 

  : فجر منابع الدمع عندما تسألھا عن ابنھا وتنطلق فوراً تت

  . عاش معتر وبيموت معتر. رة قلبي عليهيا حس -

  : أشعر أنھا تبتلع بقايا حديث مع حسرتھا وأقول.. وتصمت

  ليش معتر يا خالة ؟  -

وكل ما .. ف يوم ھنيامن وقت ما خلق لليوم ما ش.. ھيك -

يا بنتي من يوم ما خرج من .. تاني مّرة هبحس ما راح أشوف هبشوف

دكتور .. دكتور عيون.. ح لعندھمروبالسجن وأنا أعد الدكاترة اللي 

  . وأنا بموت ألف مّرة.. وأعصاب.. قلب
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  .. أحمل صدق دموعھا، أحاول العودة إلى طفولته

  : سألت 

  كيف كانت طفولته ؟  -

  . الخ.. مشاكس.. عنيد.. كثير ا4سئلة -

  ؟  عّم كان يسأل -

  سألنا مّرة، لماذا b يشبھنا البقر والك%ب والقطط؟  -

  . ته أنه أراد معرفة طريقة رؤية هللاومن أسئل

 ً◌ ماأنه كثيراً  وروت لي.. أمه ما قاله والده عن عنادهوأكدت 

يأخذ الحليب ويسقي الجراء ويحملھا إلى البيت، وكانت تحاول  كان

ن الك%ب واbقتراب منھا، وتقوم بتغسيله، وما إن تنتھي حتى عمنعه 

  .رافضاً اbستحماميخرج ويتعّرى ويتمرغ في الوحل ويعود 

إن سلوكه منسجم مع رفضه وعدم قناعته بأوامرھم، : لكني أقول

  : وسألته عن ذلك، قال وھو يضحك

وفع%ً ألتقطھا من الطرقات في تلك .. أحببت الك%ب وجراءھا -

أعتقد أّن .. الفترة وأقوم بغسلھا وإطعامھا، ولم أفھم مبرراً لطردھا

  . ربما كان على الحليب ..رفضھم لسلوكي ليس حرصاً عليّ 

  : وحول حادثة ضربه ل�وbد قال

تلك الفترة من عمري كانت قاسية، أنا حالم بعودتي ورافض  -

للنزوح، ولم أقبل الخيمة بدي%ً عن بيت وحكايات جدتي، وأشعر أن 
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كل ذلك جعلني .. تغيير مكان طفولتي وتغير أقراني حتى تغير اسمي

  . دائم التحفز

ليس اdنسان وحده ھو الذي : يه أحدث نفسه بأنهفيما أستمع إل

بل إن المكان نفسه يشكل مصدر ثقة وإبداع، .. يألف المكان ويحبه

ويصبح عاق%ً يألف اdنسان نفسه، وھذه الجدلية تجعلنا ندرك نداء 

أدرك » إبراھيم«وطن وحنين أرض وشوق أمكنة، لكني أحسب أّن 

  . النداء وانطلق

  

  

*     *     *
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  القھـــر

  

يدخل الفلسطيني غربته، يغطي مساحة حلمه خياماً، تتبعثر في 

البلدان، ويشكل امتحاناً لنفسه ويرفض ا�خرون ھذا اbمتحان، 

وتتداخل في أعماقه عاداته مع عادات الشعوب ا4خرى، ھو الذي 

تحّول من مجسد bنتماء على حيز إلى bجئ في أوطان عّدة، يجرفه 

ورحلة ... وأجيراً بعد أن كان مالكاً 4رض ھو سيدھااdقطاع عام%ً 

القھر تمتد، يحاول التأقلم المؤقت أو النسبي لفترة كان يعتقد أنھا 

قصيرة ولم يخطر في باله يوم حمل ھمه ورحل أنھا ستطول إلى ھذا 

  . الحد

و من بيدر، حمل عرق من أانتظر شروق شمس من بيارة 

م تتآكل ا4ماني وا4عصاب، والعيون تركوه أمانة، وبين الترقب والحل

تضيء عتمة الليل عبر دموعھا، وا�باء يحملون إثم الرحيل بعد أن 

أصبحوا في العراء، وا4بناء تقسو قلوبھم ويأكلھم الغضب فھم بين 

قسوة الھجرة وتقصير ا�باء، ويتسم جيل ا4بناء بحدة الطباع، 

ت الجرح، ولكن b الظروف اbقتصادية واbجتماعية وعّمق توساعد

  أية حياة يختارھا ا4بناء ؟ .بد من الحياة

  . b بد للجيل الجديد من التعلم
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، وفي »اليادودة«بالمدرسة الرسمية في » إبراھيم«يلتحق 

في » إبراھيم«الصف الرابع اbبتدائي تُصاب عين والده، ليعمل 

  . الزراعة وبيع المنتوج

ثورين، لم يقتنع روى لي أنه حاول أن يحرث ا4رض خلف 

الثوران به، يجرانه، يحدثان تخريباً وتموت شت%ت البطيخ، ولكنه 

  .  يُصر وينجح في ترويض الثورين

وفي نھاية .. يحمل البندورة» طنبراً «وفي تلك السنة استأجر 

.. وفجأة ينطلق البغل.. الموسم فك حبل الصناديق bفاً الحبل على يده

  . عده ا4يمنويخلّف كسرين على سا.. يسحبه

  . ويحمل كسوره إلى الصف الخامس نھاية المرحلة اbبتدائية

الذي أثّر فيه » عبد الحفيظ«ومن ذكرياته حادثة موت الشيخ 

وھذا الشيخ ضرير ويحفظ القرآن الكريم وا4حاديث النبوية .. كثيراً 

والشعر الجاھلي، يربي طفلة بعد أن ماتت أمھا وb يتقاضى أجراً على 

ويعيش من التھريب، يأخذ الزجاج إلى ا4ردن ويعود .. الصغارتعليم 

  . بالسكر، ورجال الدرك يتغاضون عنه

نزل عن .. وأثناء عودته من ا4ردن/ 1954/في موسم العكوب 

  : الحمار، وسمع صوت نساء، فناداھن وسأل

  ؟ »اليادودة«ھل أنتن من قرية  -

  : قال. ولما كان الجواب نعم

  !!ية أني مت ھنا أخبرن أھل القر -
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  . عادت الفتيات يتحدثن باستھجان واستغراب وب% مباbة

وذھب نفر قليل من رجال القرية bستط%ع ا4مر، ذھب 

خلفھم، وعند الحد الفاصل بين سورية وا4ردن، توسد » إبراھيم«

  . الشيخ كفيه وأسلم الروح

ء تلك الحادثة أوغلت في داخلي وزادتني قناعة باللجو: قال لي

إلى هللا، إذ كيف عرف أنه سيموت؟ وھل الكل يعرف؟ وما ھي ماھية 

الموت؟ وھل ھو مؤلم؟ b أجد مفراً من الرضوخ dرادة أقوى من 

  . أسئلتي

*     *     *  

علّمه أبوه أن يحمل ا4مانة بشرف وھم يعملون في أرض البي�ك، 

  . يذھب نصف المحصول أو نصف ثمنه ل�خير

لماذا عليه أن يحرث ا4رض ويزرعھا وف�ي : مّرة متسائ%ً أجاب 

b يساوي محص�ولھا لقم�ة الع�يش؟ ف�ي الوق�ت ال�ذي يت�ذكر أّن لھ�م النھاية 

جھ��ده  عأرض��اً وك��ان ك��ل محص��ولھا لھ��م، وھن��ا b أرض وb م��ال، ي��دف

  . وعرقه ويقبض صفير الريح

حاولت أن أقلّب طيات ذاكرته، قلت محاولةً الوص�ول إل�ى أعم�ق 

  : ھا أشياء ذات أھمية، قلتنقطة، ترسب في

ھذا العم�ل كبي�راً عل�ى طف�ل ف�ي عم�رك؟ وكي�ف احتمل�ت أليس  -

  ذلك؟ 

مع��ك ح��ق، أعتق��د ب��أن ا4عم��ار b تُحس��ب بع��دد الس��نين، وي��وم  -

رحلنا وغادرنا أمكنة تخصنا وسرنا، كبرت عن�د ك�ل منح�در عام�اً، أن�ا 
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باح الذي دفن طفولته ب�ين ص�بّار قريتن�ا، وح�ين أتلم�س جس�دي ك�ل ص�

أُدرك أنن��ي أكب��ر مث��ل ليمون��ة عص��يّة عل��ى العص��ر، أو اس��محي ل��ي أن 

أن�ا مث�ل وردة قُص�فت م�ن ج�ذرھا، وال�ذي قّص�ھا : أعبّر بطريقة أخرى

عل�ى اس��تعداد لتقبُ�ل ذل��ك،  تي�درك أس�باب فعلت��ه ومبررات�ه، لكنھ��ا ليس�

رغيف الخب�ز يص�بح حلم�اً لطف�ل ف�ي حض�ن أم�ه، وكن�ت أغف�و جائع�اً، 

أدرك�ت أّن الج�وع مف�روض علين�ا وأبتل�ع ج�وعي، وb علّي أن أصبر، 

وأنِت سيدتي اس�تنتجي واكتب�ي الحكاي�ة م�ن .. أرھق أھلي فوق إرھاقھم

  . جديد

ت الب�رد أش�عر كيف سأبدأ حكاياتھم، الوقت حاضر أمامي ولس�عا

ري���ق المنح���درة ب���ذاكرتھم ك���أنني اجتزتھ���ا، وعل���ى جنباتھ���ا بھ���ا والط

  .»وb تسأل..  امشِ «ئم لذويھم أسئلتھم، والجواب الوحيد والدا

لك�ن ھل حملتھم أق�دامھم أم رع�ب أھلھ�م إل�ى خي�ام تمت�د إل�ى هللا؟ 

ھ��ل مأس��اتھم ب��دأت لحظ��ة نص��ب أعم��دة الخيم��ة، أم لحظ��ة احت��واھم 

  العراء؟ 

بدأ أل�م يكب�ر دون أن يك�ون مب�رر وج�وده مفھوم�اً، ول�م .. وأسجل

ھ��م س��بب العن��اد تك��ن طف��ولتھم مھ��ددة فق��ط ب��ل وج��ودھم برمت��ه، وھن��ا نف

أعتق�د أن�ه يمث�ل .. »إبراھيم س�%مة«والمشاكسة والص%بة في شخصية 

  . نموذجاً لجيله

الدخان الكثيف الخارج من فمه يحجب رؤية م%مح وجھ�ه وكأن�ه 

يخفي سطور ألم استوطن فيه والسنوات تتلبسه في اللحظة ذاتھا، وب�ين 
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اي��ا س��يجارة حيرت��ي ف��ي حرك��ة وجھ��ه ويدي��ه، وش��فتاه تمتص��ان ب��نھم بق

  : سألته

  أين كانت وجھة رحيلكم؟ » درعا«و» اليادودة«وبعد  -

  :ربما b يفيد الشرح كثيراً ولكن دعيني ألخص -

ستس�كن ف�ي : ق�ال أب�ي.. ودعت في ھذا الرحيل مع ا4رض أھل�ي

بي���ت عم���ك ف���ي قري���ة ج���وبر وb علي���ك إbّ ال���درس والنج���اح وأبن���اء 

اب الجابي�ة وم�ن المرج�ة إل�ى ف�ي ب�نزل�ت م�ن الحافل�ة .. عمومتك ھناك

جوبر القرية التي تعبرھا قن�وات كثي�رة، عل�ى جنباتھ�ا يتط�اول الح�ور، 

والمكان يمتلئ برائح�ة ال�ورد الج�وري، وعل�ى ج�انبي الطري�ق أش�جار 

والس����ناجب تتس����لقھا وطي����ور مختلف����ة ا4ل����وان ... الج����وز والمش����مش

عك�ازاً  أكب�ت ت�وتري، خل�ت الحافل�ة... وا4صوات تم�� المك�ان، أس�ير

 ،أتذكر كلما أكلت الحافل�ة المس�افة... يتكئ الوجع عليه فيرجعه صريراً 

ھ��ل دمش��ق : حض��ن ج��دتي وحكاياتھ��ا س��تكون بانتظ��اري، س��ألت نفس��ي

  ستبتلع أح%مي؟ 

أدلق جسدي من الحافلة على الرصيف، أنام مع ج�دتي ف�ي غرف�ة 

ي صغيرة 4بدأ في الي�وم الت�الي البح�ث ع�ن مدرس�ة، وأخي�راً س�جلت ف�

إعدادية صفد وھي التي شكلت حاضنة لجيلنا، وأشعر بامتنان للمعلمين 

مرب�ي ص�في لع�ّدة س�نوات، » خال�د ج�ّراح«كافة وبشكل خاص ا4ستاذ 

معل��م اللغ��ة العربي��ة bعتنائ��ه بلغت��ي » عب��د المجي��د حنون��ة«وا4س��تاذ 

  ... ومخارج الحروف واdلقاء

  في أي عام كان ذلك؟  -
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  . 1957عام  -

ھ��ل ت��أثير المعلم��ين باdض��افة إل��ى المعان��اة جع��ل م��نكم  ...وبع��د -

مناضلين، وكيف صرفتم النظر عن العم�ل العرب�ي الرس�مي، أو دعن�ي 

أح��اول أن أتلم��س طريق��اً آخ��ر ف��ي ب��دايات حي��اتكم، وتح��ول الطري��ق أو 

إن : ص��عوده بص��رف النظ��ر ع��ن العوام��ل الخارجي��ة ھ��ل يمكنن��ا الق��ول

تجسيد حلم واقع ملموس حتى ل�و ل�م الحاجة لتحقيق ذات كلية تكمن في 

  يأت وطن ؟

أج�زم أن�ِك تح�اولين  ؟لماذا تج�رحين وردة أو تح�ركين عم�ق ذات�ي - 

على قدر فھمي وليس عل�ى ق�در ا4مني�ة  بنبش ما دفنته، وسأجي» بخبث«

   .لديكِ 

يا سيدتي سمعت عن ثورة الجزائر، وق�رأت ع�ن الوح�دة وقبلھ�ا، 

س���ورية ومص���ر وا4ردن «ربم���ا ل���م تس���معي ع���ن ش���به اتح���اد ض���ّم 

ولكن ا4ھم ھو خروج الزعيم جمال عبد الناص�ر م�ن ب�ين » والسعودية

مھ�زومين بأس�لحتھم وقي�ادتھم قب�ل  الفقراء، يحمل على كتفيه آbم جن�ود

أن ي��دخلوا معرك��ة، عب��د الناص��ر يم��ّد ي��ده لس��ورية وتخ��رج أول دول��ة 

الع�رب وحدة لتصبح الجمھورية العربية المتحدة، وتصبح م�زار وأم�ل 

وخاصة الفلسطينيين، ھتفنا حت�ى بُح�ت أط�راف الم�آذن وركض�نا حف�اة 

بع�دھا وأن�ا أعم�ل ف�ي ... خلف أمل وحلم أصبح على راحة عبد الناصر

ألقي�ت م�ا بي�دي، س�رت إل�ى .. سمعت خبر اbنفص�ال» مخيم اليرموك«

ھتف��ت للوح��دة وعب��د الناص��ر، وأم��ام مجل��س الش��عب مظ��اھرة . دمش��ق

.. ، ونس�مع ب%غ�اً م�ن اbنفص�اليين ب�وأد الوح�دةأخرى تھتف ل%نفص�ال
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واbنفص��ال .. »4م الزين��ات«لحظتھ��ا بكي��ت عل��ى ش��يء خلت��ه طريق��اً 

  .أصبح حقيقة

كن�ت ف�ي معس�كر الفت�وة ف�ي الزب�داني ف�ي  1962وفي أيلول عام 

» دري��د ش��بيب«ع��داد الكتيب��ة الخامس��ة، وأس��معنا قائ��د الكتيب��ة المرح��وم 

باط، وفي اليوم الس�ادس للمعس�كر انقل�ب محاضرة عن اbلتزام واbنض

المعسكر واص�طفت الكتائ�ب ف�ي الس�احة العام�ة، وألق�ى قائ�د المعس�كر 

dلقاء كلم�ة » ناظم القدسي«كلمة قصيرة وقّدم رئيس الجمھورية آنذاك 

  . لم نسمع شيئاً من ھتافاتنا لصالح الوحدة

خرجن���ا م���ن  5/3/1963وف���ي الس���نة التالي���ة وف���ي ي���وم الث%ث���اء 

» ع�%ء ال�دين عاب�دين«صف الثالث الثانوي العلمي وساعدت ا4ستاذ ال

الذي كان يسير على عكاز dصابة كاحله، تمنيت علي�ه أن يك�ون درس 

الكيمي��اء ي��وم الجمع��ة ف��ي الس��اعة الس��ابعة والنص��ف ص��باحاً لنكس��ب 

قد b يك�ون ھن�اك درس، : نصف ساعة إضافية، تبّسم وھمس في أذني 

  : قلت

   .عسى خيراً  -

  . نعم: قال -

أدركت أن اbنفصال في طريقه إلى وداع الحياة، وفع%ً ك�ان ي�وم 

  . مي%د فجر آخر 8/3/1963الجمعة 
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يا عزيزتي أسلمت أح%م�ي للمس�اءات الجميل�ة، والثانوي�ة العام�ة 

أقت��رب أكث��ر م��ن الوج��ع، يعص��رني وأح��ط عل��ى إب��ر ت��ؤرق .. تبتع��د

  .وخزاتھا عمق اdنسانية

ع��دنان أب��و «ج��اءني الص��ديق المرح��وم  1963تم��وز  18وبع��د 

  : وبدأ نقاشاً حول المسألة الفلسطينية، وسألته» رجب

  ھل أنت في تنظيم سري ؟  -

حاول التھرب، لكن في النھاية كشف أوراق�ه، واجتمعن�ا ف�ي بي�ت 

  : وفق ما يلي » 66«وتشكلت الزمرة » مأمون حيفاوي«الصديق 

  .إبراھيم س%مة -1

   .رشاد أبو شاور -2

  . سعود النجمي -3

  . حفظي قاسم -4

  . عدلي قاسم -5

ثقافة وإط%ع�اً وتنفي�ذاً، ھ�ذا » أبو رجب نعدنا«وأدھشني أنا ورفاقي 

لك�رة » ص�خرة الق�دس«صعلوك الذي ينافسني في فريق التعاون، وفري�ق لا

  . القدم

نا لفت��رة تمھي��د، وتعلمن��ا مب��ادئ الجبھ��ة، وقرأن��ا دراس��ات عخض��

  . كثيرة عن فلسطين

ك��ان مش��روع المس��ير بداي��ة الت��دريب الجس��دي والنفس��ي bحتم��ال 

من القابون إلى صيدنايا، وم�ن : تدريب المستقبل، ونفذنا مشاريع أربعة
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القابون إلى القطيفة، ومن سعسع إلى دمشق، ومن ش�ركة الك�اب%ت ف�ي 

القنيط��رة، لنص��بح زم��رة  –ص��حنايا إل��ى المرج��ة، عب��ر طري��ق جدي��دة 

  . اسععاملة في الفصيل الت

*     *     *  

ع�ن الح�ديث، وللم�ّرة ا4ول�ى أش�عرني بارتي�اح  »إبراھيم«توقف 

  . لذكرياته، يمكن للبدايات أن تعيد صياغة التحّول في حياة الناس

  :أشرق وجھه لحظة أنھى ك%مه أو لحظة سألته

  شيئاً عن الصعوبة، أو حادثة تملّك القھر منكم؟ أb تذكر  -

ر إل��ى القطيف��ة، ك��ان المط��ر غزي��راً، أن��ا و أثن��اء المس��ي: اس��معي -

عل�ى الطري�ق، ش�اھدنا رفيق�ين يجلس�ان تح�ت عريش�ة ن�اطور » رشاد«

والمطر ما زال ينھم�ر . عنب، عند مشفى المجانين، جلسنا قلي%ً وتابعنا

توق��ف ص��ھريج عارض��اً أن نرك��ب مع��ه » طل��وع الثناي��ا«بق��وة، وقُبي��ل 

  : b نحمل نقوداً فقال ونتقي المطر، رفضنا، اعتقد السائق أننا

  . b أريد أجرة  -

  : قلت 

  !b نريد الركوب .. حسناً  -

  : أصّر، وقال

  ...يا عم، أنا أعمل لوجه هللا -

  : قلت

  . نريد أن نتمشى.. b نريد -
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غادرنا، ونحن نض�حك م�ن مفارق�ة .. غضب السائق، وشتم كثيراً 

  . فھمه وعملنا

قس��ام «ة، ودعن��ا ا4خ ك��ان ي��وم رأس الس��ن أذك��ر ف��ي أح��د ا4ي��ام

ك�ان المط�ر b .. عل�ى جس�ر نھ�ر ا4ع�وج ف�ي سعس�ع، انطلقن�ا» شحادة

قدماه تن�زان كانت بالتألم، » رشاد«بدأ  اً يتوقف، وبعد عشرين كيلو متر

دم��اً 4ن الح��ذاء الرياض��ي ال��ذي ينتعل��ه تم��زق، وھن��ا، خل��ع الح��ذاء، 

ع�ابرة،  فاقترحت أن يُكمل المشروع في مّرة أخرى ويركب أي س�يارة

  : فوجئت بموقفه الرافض، وقال

  لو كنا في ا4رض المحتلة، ھل ستجد سيارة؟  -

  : قلت 

  .. ھذا موضوع آخر -

  :تابع سيره وقال

  لَِم التدريب إذاً ؟  -

أص�بح » دمشق«ألقى بثقل جسده على كتفي، وعند مدخل .. تابعنا

  . الوضع بعد عشر ساعات b يحتمل

زرعن���ا وحص���دنا أو ُزرعن���ا  ھ���ل: تس���اءلت بين���ي وب���ين نفس���ي

  وحصدونا؟ 

*     *     *  

  .. أكملنا دورتنا التدريبية، كانت البداية في ساحة العباسيين
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س�رنا ب�ين .. رحم�ه هللا» خالد كوس�ا«ذھبت والتقيت بأبي سليمان 

لخ��ص لن���ا . »آمن���ة«ا4ش��جار، دخلن���ا بيت��اً عرفن���ا أنھ��م يس���مونه بي��ت 

ي إع�داد ب�دني م�دتھا م�ن أربع�ة المدرب بعد التعارف دورة تدريب وھ�

تب�دأ بس�اعتين وتنتھ�ي .. إلى خمسة شھور بواق�ع ث%ث�ة دروس أس�بوعياً 

المش��اريع ا4س��بوعية، فھ��ي ك��ل ي��وم جمع��ة، م��ن  اب��أربع س��اعات ع��د

  . الصباح حتى المساء ھنا

بع��د ذل��ك غيّرن��ا م%بس��نا وب��دأنا الج��ري ف��ي س��احة ص��غيرة وبع��د 

وھك�ذا تنتھ�ي .. تم�ارين الرياض�يةانقضاء ساعة ورب�ع الس�اعة ب�دأت ال

  . الحصة ا4ولى

وننتق��ل إل��ى ممارس��ة ت��دريب لم��ّدة س��نتين، أتقن��ا ك��ل فن��ون القت��ال 

وكن��ُت ف��ي .. وبع��د ذل��ك إل��ى قس��م العملي��ات.. الخ��اص بح��رب ا4نص��ار

، ش�اركت م�ع رف�اق ل�ي ف�ي أول�ى »عبد اللطيف شرورو«فرقة الشھيد 

ف�ي » خال�د ا4م�ين«الش�ھيد وقدمت المجموعة أول شھيد ھو .. عملياتھا

، وم�ن ث�م ش�اركت ف�ي أكث�ر م�ن دوري�ة داخ�ل ا4رض »ديش�وم«قري�ة 

  ..المحتلة

أب���و عل���ي «قب���ل الح���رب، ُكلف���ت م���ع الرفي���ق  1967وف���ي س���نة 

إل�ى داخ�ل فلس�طين، وھ�و م�ا قمن�ا » س�مير دروي�ش«بإيصال » دعبول

ي�ادة الق -به، واعتُق�ل س�مير bحق�اً وك�ان ا4س�ير ا4ول للجبھ�ة الش�عبية 

وما ترتب على نتائجھا م�ن جھ�د ... العامة، حتى جاءت حرب حزيران

وإص��رار عل��ى ال��دخول إل��ى فلس��طين، وھك��ذا ترك��ت مھم��ات ت��دريب 

  .. وإعداد المقاتلين 4لتحق بالداخل
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وبع��د مض��ي ش��ھرين تم��ت وح��دة فلس��طينية ب��ين جبھ��ة التحري��ر 

ري��ر الجبھ��ة الش��عبية لتح«وش��باب الث��أر وأبط��ال الع��ودة، تح��ت اس��م 

وتش�كلت قي�ادة ُعرف�ت بالقي�ادة العام�ة، ونح�ن عل�ى أرض ... »فلسطين

نف��ذنا تعليم��ات القي��ادة، وانض��م لمجم��وعتي ش��باب م��ن حرك��ة .. ال��وطن

ف��ي  »رام هللا«إل��ى » بي��ت لح��م«الق��وميين الع��رب، ونُقل��ت م��ن منطق��ة 

م��ع خمس��ة » الل��د«وُكل��ف ن��ائبي بقي��ادة مجموع��ة لض��رب مط��ار  مھم��ة

أو لحسنه اشتبكوا في منطق�ة جان�ب الح�د الفاص�ل  ولسوء الحظ.. رفاق

الغربي��ة، وعل��ى أثرھ��ا، استش��ھد الرفي��ق والض��فة  1948ب��ين فلس��طين 

، ول��م تك��ن خس��ائر الع��دو »أب��و ج��ابر« ن��ائبي، وُج��رح »ص��ائب س��ويد«

) عقي�د وس�تة جن�ود، وُج�رح أح�د عش�ر أح�دھم م�%زم(قُتل منھم .. قليلة

  . أن أُلقي القبض علّي bحقاً  أحضروھم للشھادة أثناء المحاكمة، بعد

واستش���ھد الرفيق���ان .. bح���ق الع���دو بقي���ة الرف���اق.. وبع��د العملي���ة

وأُلقي القبض على .. بعد أن فّر الدليل» إبراھيم نشوان –كامل ناصر «

محم�د حس��ين «و » أب��و ج�ابر«البقي�ة، وت�م إلق�اء الق��بض عل�ّي والرفي�ق 

كان�ا ف�ي عم�ل  نوھم�ا ض�ابطا» يوسف رجب الرضيع«و » عبد الغني

  .15/2/1967كان ذلك يوم الجمعة » رام هللا«في مدينة 

*     *     *  

ما يثير فضولي لكتابة تفاصيل التدريب ومشقاته، اخت�رت لم أجد 

 ت المعالم لمسيرة أخالھا ما زالت مستمرة، وأنا أج�زم أن�هيثبتالمختصر، و

اء ع��ن وربم��ا أغفل��ت أس��م.. يس��امحني لح��ذفي الكثي��ر الكثي��ر مم��ا قال��ه
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4نن��ي b أج��د مب��رراً لق��ول ك��ل التفاص��يل، وف��ي الس��ياق ت��ذھب .. قص��د

  . معالم، وتبقى الشواھد

 أج�زم! أو نم�وذج لتجرب�ة كلي�ة؟.. تك�رار» إبراھيم س�%مة«وھل 

مع خصوصية ع%قتي وعدم قناعته بأن ما يقوله ھ�و مح�ض ت�اريخ ق�د 

ك�ة أودع�ت ف�ي b يفيد، أعتقد أنه النموذج ا4كثر تعبيراً عن تجرب�ة حر

  .. ذاتھا إمكانية النصر حتى لو فشلت، وھذا حديث آخر

س��ؤاb ًb يحم��ل ف��ي معن��اه إb تس��جيل » إب��راھيم س��%مة«وأس��أل 

واقع��ة ا4س��ر وم��دلولھا بالنس��بة لھ��م، وإذا ك��ان اbعتق��ال يحم��ل عب��اءة 

فضفاض�ة نفص�لھا نح�ن، وننس�جھا وف��ق تص�ورنا، فھ�ل اbعتق�ال حال��ة 

ع با4س��ير إل��ى م��ا ھ��و أبع��د أو أعم��ق م��ن ت��دف» خصوص��يتھا«عل��ى 

  معه؟ » القسرية«المتداول عن العدو وع%قته وع%قتھم  

  : والسؤال 

  وماذا بعد أن وقعت با4سر ؟  -

لحظة ُمحاولة رفع اليدين تتداخل في المخيلة الق�يم الت�ي يحملھ�ا  -

اdنس��ان والمب��ادئ الت��ي ي��ؤمن بھ��ا م��ن جھ��ة م��ع الص��لف والعنجھي��ة 

؟ ھل 4ن الخي�ارات ض�اقت ول�م يب�ق نسان يديهاdولماذا يرفع  القادمة،

إb ھذا؟ ربما b يستوعب ا�خر إمكانية تحول ا4شياء في لحظ�ة بح�ث 

أب��و «كن��ا أربع��ة رج��ال » ويص��دق«ع��ن م��وت، وھ��و خي��ار ظ��ل قائم��اً 

، لحظ��ة أوقفون��ا إل��ى الح��ائط »ويوس��ف ومحم��د وأن��ا -مص��اب  -ج��ابر 

اف على الجنود، وكان ض�ابطھم أس�رع منّ�ا، اbلتف» محمد وأنا«حاولنا 

  . »محمد«أطلق النار وأصاب جنديين و 
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ل��م نفل��ح ف��ي إدراك الم��وت، أو ل��م يس��تطع الم��وت حص��دنا، ربم��ا 

  .. إرادة هللا حسمت الموقف

  . في موقعھا» ربما«حتماً إرادة هللا، وليست  -

  . أّن العالم على اتساعه كان ثقب إبرةأذكر  -

  . ّخص الموقف والحالةبھذه العبارة ل

تتع��دد المب��ادئ والقناع��ات ل��دى البش��ر، وك��ّل يس��لك طريق��ه ف��ي 

تحقي�ق وإش�باع ذاك المب��دأ وتل�ك القناع��ة، مح�تم%ً ك��ل المص�اعب الت��ي 

تعتري��ه إض��افة إل��ى النت��ائج، وإن ل��م يك��ن بعض��ھا متوقع��اً ل��دى ال��بعض 

لقص���ر النظ���ر ف���ي الحس���ابات الت���ي b يمك���ن للم���رء ال���تكھن بھ���ا، إم���ا 

لمعطيات ناقص�ة، أو ل�دخول عنص�ر المفاج�أة ال�ذي يح�ّول النت�ائج إل�ى 

  . منحى غير متوقع وليس في الحسبان

إم��ا : وطري�ق النض�ال للوص��ول إل�ى النص��ر ل�ه نتيجت��ان حتميت�ان

الشھادة أو ا4سر، وربما كانت الش�ھادة طم�وح ك�ل المناض�لين وأھ�ون 

إذ يق�ف المناض�ل .. 4ن في ا4سر عذاباً أكبر.. الخيارات على اdط%ق

ويب��دأ .. وحقيق��ة الرف��اق.. وأم��ام حقيق��ة نفس��ه.. أم��ام ع��دوه وجھ��اً لوج��ه

الجس��دية، الفكري��ة، ا4خ%قي��ة، وأھمھ��ا .. التح��دي عل��ى ك��ل ا4ص��عدة

ف�ي ك�ل تجليات�ه ف�إن موت�اً آخ�ر يختب�ئ  النفسية، وإذا كان الموت حتم�يٌ 

أثن��اءه، تح��ت جل��د المحقق��ين، ويص��بح التع��ذيب أق��ل طلب��اً م��ن م��وٍت 

والبشاعة تكمن في طريقة القتل والكيفية التي توصل إلى موت محق�ق، 

ببس��اطة وأثن��اء » أب��و الفح��م –عب��د الق��ادر «وأس��تعير م��ن حديث��ه ع��ن 

م قتل�ه بواس�طة أنب�وب dدخ�ال الحلي�ب إل�ى المع�دة، ولك�ن تاdضراب، 
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إدخال الحليب مع ا4نبوب إلى الرئ�ة، ھ�ل يُعق�ل أن نق�ول بخط�أ م�ا ف�ي 

  . ھذه الحالة؟ الصحيح أّن القتل كان عم%ً متعمداً  مثل

ھن��ا يس��ير الم��وت م%ص��قاً روح وحي��اة ك��ل المعتقل��ين، ف��ي ك��ل 

  . لحظة يعانقون شرفاً وb يصلون إلى الموت

  : وأبادر.. وھنا يتبادر إلى ذھني سؤال

م���ا ا4ث���ر النفس���ي والجس���دي عل���ى ا4س���ير، نتيج���ة التع���ذيب  -

  والمعاملة القاسية؟ 

b نستطيع اdحاطة بموضوع شائك كھذا، ولك�ن يمك�ن أن بما ر -

نحاول م%مسة الجوانب ا4كثر إي%ماً، ويمكن القول إن الوحدة النفس�ية 

ت���داخل الم���ؤثرات ف���ي ك���ل منھم���ا لتص���يب ووالجس���دية ف���ي اdنس���ان، 

ا�خر، إذا أخذنا الضرب العنيف قلن�ا إن�ه ي�ؤدي إل�ى ك�دمات وج�روح، 

وآbمھ��ا لتتغلغ��ل عميق��اً ف��ي الوج��دان وتض��غط  يحملھ��ا الجس��د بآثارھ��ا

bت عن م�دى ج�دوى بشكل مباشر على الجملة العصبية، وتطرح تساؤ

التعذيب وھل ھ�ذه الج�روح تكس�ر الموق�ف اdنس�اني أو أنھ�ا ت�دخل ف�ي 

إضعاف وتقليل قدرة اbحتمال إلى أق�ل م�ن الق�درة الكامن�ة، وھ�ذا يول�د 

ا�خ�ر مق�دار اbس�تعداد لص�يانة معادلة، طرفھ�ا ا4ول الق�يم، والط�رف 

ھ��ذه الق��يم عل��ى حس��اب الوح��دة العض��وية اdنس��انية، يتراف��ق ذل��ك م��ع 

معالج��ة نفس��ية تتمح��ور ح��ول حماي��ة ال��ذات وإخراجھ��ا م��ن المجم��وع 

الكلي وإضعاف القناعة بالمعادلة المذكورة وفق مق�وbت يحملھ�ا المث�ل 

ا b تب�وس الي�د لم�اذ«الشعبي أو وفق ما يمكن أن يس�مى حكم�ة العق�%ء 

  . »ألف عين تبكي وb عيني«، أو »وتدعي عليھا بالكسر؟
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  : ويُحاط ا4سير بمجموعة من اdجراءات أھمھا

  . الحرمان من النوم والراحة قبل اbستجواب -1

التع���ذيب، dرھ���اق الجمل���ة العص���بية وخلخل���ة اbس���تقرار حفل���ة  -2

  . النفسي، والتوازن العصبي

  . رفاق يصرخون من ا4لم والتعذيب يضاف إلى ھذا أصوات -3

كنا في بداية ا4مر b ندري من أين ت�أتي ا4ص�وات، ونعتق�د أنھ�ا 

لت أثن�اء حفل�ة  تفي غرفة مجاورة للزنازين، ولكنھا أصوا حقيقية ُس�جِّ

التع��ذيب، وي��تم توزيعھ��ا وإعادتھ��ا خل��ف الزن��ازين الم��راد التحقي��ق م��ع 

  . مرادنزbئھا، وھذا ا4سلوب كان يعطي عكس ال

  كيف ؟  -

ببس��اطة يش��عر ا4س��ير أن��ه ل��م يص��ل بع��د إل��ى درج��ة الموق��ف  -

  . التراجيدي لرفيقه ا�خر

  : شارداً، وا4لم يعتصر غضون وجھه» أبو عرب«ويضيف 

يمك���ن اdش���ارة إل���ى أس���اليب التع���ذيب الت���ي دأب الع���دو عل���ى  -

ي�د وھي طريقة تعليق الذبيحة م�ن ق: »الشبح«استعمالھا، منھا ما يسمى 

اليدين بقيد آخر لحديد معلق بالسقف، ون�زع المقع�د م�ن تح�ت الق�دمين، 

أو ما يسمونه ف�تح الص�در بواس�طة رب�ط الي�د ا4ول�ى بش�باك وا4خ�رى 

  . بالباب وفتح الباب بشكل عكسي

  : وأثر ھذين ا4سلوبين يأتي bحقاً، ويتجلى بـ 

  . تمزق في عض%ت الجسم -
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فاص�ل مفتوح�ة، ويحم�ل ا4س�ير فتح المفاصل وتركھا لتبق�ى الم -

  . تكلساً في مفاصله، وھم بذلك يحققون عل%ً دائمة

تل�ك : وأسوأ  أنواع التعذيب ووفق أخ%قن�ا وتربيتن�ا ومعتق�دنا ھ�ي

  : التي تمس ا4عضاء التناسلية، مثل

الض��غط عل��ى الخص��يتين، أو إدخ��ال أع��واد كبري��ت ف��ي القض��يب 

الش��رج، أو اس��تعمال م��ا  وإش��عالھا، واس��تعمال زجاج��ات dدخالھ��ا ف��ي

أو إدخ��ال إص��بع ف��ي الش��رج » تفتيش��اً «يمك��ن أن يُس��مى ف��ي معتق��دھم 

وتحريكه بشكل دائري، وأحياناً اس�تعمال عص�ا ب%س�تيكية مترافق�ة م�ع 

  . كلمات تليق بمستوى الفعل

إحضار شقيقة المعتقل أو أم�ه وتعريتھ�ا : أما الشكل ا4كثر بشاعة

الجح��يم  لي��ه، وھن��ا يص��بح معلق��اً ب��ينللض��غط عأم��ام ش��قيقھا أو ابنھ��ا 

، »عق�دة الس�قوط«والجحيم، ويؤدي اbعتراف إلى م�ا يمك�ن أن نس�ميه 

التي تشكل في محصلتھا إنس�اناً مھزوم�اً، وتص�بح الق�درة عل�ى ترميم�ه 

ص��عبة للغاي��ة، وف��ي بع��ض ا4حي��ان ي��ؤدي إل��ى انھي��ار نفس��ي وعص��بي 

ه وb ي�تخلص من�ه يدفع ا4سير إلى اbنتحار أمام ض�مير جم�اعي يرھق�

إb بالعق��اب ا4كب��ر، وف��ي ح��اbت أخ��رى يص��بح الس��قوط مقدم��ة إل��ى 

  . اbنخراط في مشاريع العدو

  وماذا بالنسبة للعزل؟  -
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العزل في أمكنة خاصة لفترات طويلة، أسلوب يلج�أ إلي�ه الع�دو  -

، وف�ي الوق�ت »التف�اح الت�الف«لتحقيق ھدف ما يسميه تنقية السجن م�ن 

  . لمناضلين تميزوا في مواجھة اdدارة وقيادة المعتق%ت ذاته ھو عقاب

والعزل اbنفرادي  أدى في كثير من الحاbت وفق شروط الع�زل 

إلى أمراض مزمنة مثل الروماتيزم، والبواس�ير، ض�عف البص�ر، وف�ي 

  . حاbت قليلة أدى إلى اضطرابات عصبية ونفسية

  ..اردةأتركه يحتسي قھوته الب.. »إبراھيم س%مة«يصمت 

يأخ��ذني ت��دفق الم��اء ويش��دني اخض��رار  هقياعن��دما أق��ف أم��ام س��

إل�ى ع�الم يض�ج فرح�اً وحي�اة ونم�اء، أم�ا .. النباتات أو ص�فرة ا4زھ�ار

والعش�ب تي�بس، ھ��ل .. عن�دما أق�ف أم�ام أس�ير يتح�ول الم��اء إل�ى غلي�ان

اdنسان قد يحتمل جوعاً  ؟جف نبع قلبھم؟ أو ھل تخثر الدم في عروقھم

أم��ا أن يُق��دم عل��ى اdض��راب لم��ّدة أس��ابيع ويحم��ل ك��ل م��ا . .لح��د بس��يط

يمك��ن أن يخلف��ه ذل��ك م��ن أم��راض أو يحم��ل نعش��ه ف��ي فم��ه، يلقي��ه أم��ام 

  . ج%ديه، تلك مسألة b يمكن اdحاطة بھا أو توصيفھا

  : مّرة» أبو عرب«قال لي 

ا4ل�م حال��ة b يمك��ن أن ي��دركھا ا�خ�ر، وb يمك��ن لل��ذي يعيش��ھا  -

  . وصفھا

الجنون ھو الوجه ا�خر للعقل، وأن�ا .. وهالور إنھا حقيقة ما قأتص

  . أجزم أنھما وجه واحد في حاbت المناضلين

  .. وأسأله سؤال الھارب من توتر وفزع

  متى يبدأ ا4سير الھدوء والسكينة؟  -
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في دول العالم ينتھي التعامل م�ع المعتقل�ين والتحقي�ق والتع�ذيب  -

فالوض���ع مفت���وح .. م، إb ف���ي إس���رائيلبع���د المحاكم���ة وإط���%ق الحك���

باستمرار، ومحاولة قتل ا4س�ير نفس�ياً وروحي�اً تب�دأ م�ن لحظ�ة اعتقال�ه 

  . وb تنتھي إb بخروجه من المعتقل، أي أنه يدخل في مواجھة مستمرة

وھن�ا يختل�ف وض�ع المواجھ�ة، ويب�دأ م�ن لحظ�ة اbعتق�ال ش�عور 

ق ھدف الع�دو، وھ�ذا يُ�دخل ا4سير بالتحدي القائم على نفي إمكانية تحق

نفس وروح الناس�ك المناضل في سكينة صوفية بشكل ما، أو ھي ھدوء 

والمتعبد والمعتقد أن ثواباً دنيوياً وأجراً أخروي�اً ينتظران�ه، والمي�ل إل�ى 

ذكر هللا يصبح عقيدة ت�درأ الفع�ل وتقل�ل م�ن ا�ث�ار العص�بية والنفس�ية، 

م�ن أس�ئلة والتوق�ف عن�د  يضاف إلى ذلك قدرة المناضل عل�ى الھ�روب

ومحاولة إخ�راج المحق�ق ع�ن ط�وره فيفق�ده الق�درة عل�ى .. أسئلة أخرى

التركيز ويُكسب المناضل شعوراً بتفوق يؤدي إل�ى س�كينة وھ�دوء، ك�ل 

  .ذلك في إطار النسبية وليس اdط%ق

ما ھي ا�ثار التي تتركھ�ا أخب�ار .. ورغم كل ھذا التحدي وا4لم -

  حزنة؟ ا4ھل المفرحة والم

المناضل يا عزيزتي إنسانيته، ويمارس طقساً خاصاً ف�ي يعيش  -

ي�زّوج .. ع%قته بأھله الذين b يراھم في فت�رة التوقي�ف، وينس�ج أح%م�اً 

وك��ذلك الح��ي .. وأبن��اء عمومت��ه يق��اتلون.. وتل��د زوج��ة أخي��ه.. ش��قيقته

يستحض���رھا بف���رح وي���زيح كآب���ة وح���زن ووحش���ة انف���راده، .. والقري���ة

%م��ه، وتتب��دل تخي%ت��ه، وينف��ي الكثي��ر عن��دما ي��رى ف��ي أول وتتغي��ر أح

بص��ور رس�مھا مؤك��داً أّن أھل��ه يخف��ون  زي�ارة أح��داً م��ن أھل�ه، ويتش��بث
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ا4خب���ار الس���يئة حت���ى b يزعج���وه، ويعتق���د بص���حة تخيل���ه، ويق���اطع 

المعلومات م�ع رف�اق ل�ه م�ن القري�ة نفس�ھا أو الح�ي نفس�ه، وإذا م�ا فق�د 

وا4ل��م إل��ى مق��ّوم م��ن مقّوم��ات ص��موده،  أح��داً تح��ول الفق��د والحس��رة

وي��زداد حق��داً وكرھ��اً تح��ت عن��وان أّن اdنس��انية بمض��مونھا، وا4نظم��ة 

تجي��ز المش��اركة ف��ي تش��ييع ا4ب أو ا4م، ولكنھ��ا ھن��ا ف��ي منعھ��ا تعط��ي 

  . عام%ً إضافياً للصمود

  ما أثر اbعتقال على الحس بمجموع الحواس؟  -

ي ظ�روف مح�ددة أنواع�اً مختلف�ة من البديھي أن يخلق الزمن ف� -

  : خذي النظر أوbً من التأثيرات على مجموع الحواس، 

نظره ف�ي ا4ف�ق ويمس��ح ب�ه الطبيع��ة، وb عن�دما b يس�ّرح ا4س��ير

يرى إb جداراً على بعد مترين أو أكثر قلي%ً، وسقفاً b يرتف�ع إb ب�نفس 

ھ��ذا المس��افة، وينكس��ر عل��ى الج��دران الملس��اء ض��وء مص��باح، يخل��ق 

إش��كالية ف��ي الرؤي��ة وأمراض��اً عض��وية ف��ي الع��ين، ط��ول الم��ّدة يُنس��ي 

الجمل��ة العص��بية ش��كل ش��جرة م��ا أو يص��بح ارتف��اع ا4بني��ة متس��اوياً 

تقريباً، أنا لم أميّز بعد اbعتق�ال ارتف�اع بن�اء ع�ن آخ�ر، وب�دأت أتع�ّرف 

  .من جديد على ورق الشجر

تع����ددة، يتراج����ع اdحس����اس بتميي����ز أص����وات م.. ك����ذلك الس����مع

تغيّ�ر م�ن عادات�ه  ھاباختصار شديد البيئة تكيّف اdنسان وتطبعه، كما أن

وس��لوكه واس��تجابته، حت��ى إن اdحس��اس ب��الوجع والم��رض أق��ل عن��د 
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المناضل من غي�ره، ل�يس 4ن�ه أق�در عل�ى التحم�ل، ولك�ن بحك�م التع�ّود 

  . ش مع المرض بغياب الع%جياعوالت

  ه الخاصة؟ ھل يمكن للسجين أن تكون له أح%م -

  الفرد في الكل مثل ملح في ماء ؟  ھل يذوب     

وحت��ى ل��و ك��ان ذل��ك ص��حيحاً يبق��ى طع��م المل��ح ظ��اھراً، والحل��م 

يتجسد شكله وفق معطيات حياة حاض�رة، وزم�ان ُم�ّر، وف�ي المحص�لة 

يشكل المناضل أح%مه الخاصة ببناء أس�رة ولق�اء بن�ت الجي�ران، وھ�ل 

ن��اء مس��تقبل طوب��اوي يرس��م ام��رأة b م�ا زال��ت عل��ى العھ��د؟ يفك��ر ف�ي ب

تش��به أح��داً، يع��ّدل ص��ورتھا ويع��ّدل س��لوكھا، ويكب��ر الحل��م، يربط��ه ف��ي 

مدين���ة أش���به م���ا تك���ون بالمدين���ة الفاض���لة، وللحل���م ص���فاؤه ومبررات���ه 

ومشروعيته، ومع كل ذلك b يفص�ل حلم�ه ع�ن واق�ع وط�ن يم�وت م�ن 

ات الفاعل��ة ف��ي أجل��ه، فتحقي��ق ال��ذات ف��ي الحل��م مقدم��ة لتحقي��ق ھ��ذه ال��ذ

  . يحلم بتحقيق ذاته ويحلم بتجسيد بطولة فاته أوانھا: العام، باختصار

اbنتم��اء التنظيم��ي والمس��توى الثق��افي أث��ر  bخ��ت%فھ��ل ك��ان  -

  سلبي في ع%قة المعتقلين ؟ 

شكلت المنظمات الفلسطينية حاضنات للشباب الفلس�طيني رغ�م  -

b تض��خ ا4وكس��جين دائم��اً، ونتيج��ة b خت%فھ��ا وتع��ددھا، تع��ددت أنھ��ا

اbنتماءات بين الشباب الفلسطيني بھدف النضال، كلٌّ اختار تنظيم�اً م�ا 

كضرورة لتحقيق حتمية، وھذا ف�ي الوق�ت نفس�ه ش�كل إرھاص�اً، وع�دم 

وحدة ا4داة خلق أساليب متعددة واجتھادات b تتطابق رغ�م الش�عارات 

عدھا الحزبية والتنظيمي�ة الكبيرة، ووفق ھذا التقسيم بَنت التنظيمات قوا
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وھي تتب�اين م�ن تنظ�يم �خ�ر وف�ق إيديولوجي�ة أو وbء سياس�ي، وك�ان 

  . ھذا التباين يصل حد التناحر على مستوى الساحة الفلسطينية

أما المعتقل فكان ا4تون الذي علينا أن ننصھر فيه، فك�ان المثق�ف 

وثقاف�ة وطني�ة،  »تعليم�اً عادي�اً «والمتعلم ملزماً بتعليم وتثقيف ا�خ�رين 

ولم يفكر إb باbنتماء إل�ى ال�وطن والمعتق�ل وح�افظ المعتقل�ون ف�ي ھ�ذا 

  . وحدة التنظيم ووحدة المعتقل: اdطار على وحدتين

والمناضل يبذل كل جھده لوحدة التنظ�يم ا�خ�ر، وحلّ�ت التباين�ات 

  . على أنھا تباينات وغلّب الصراع التناحري على التناقضات الثانوية

ذا اdط��ار اس��تطاع المعتقل��ون إنش��اء أول مجتم��ع تع��اوني وف��ي ھ��

  . تضامني وتكافلي منذ أن نشأت حركة المقاومة في بداية العشرينات

وb أُب���الغ إذا قل���ت إن المجتم���ع اbش���تراكي المنش���ود تحق���ق ف���ي 

المعتقل الكل للف�رد والف�رد للمجموع�ة، ھ�ذا التكام�ل اdنس�اني ل�م نعش�ه 

  . نظيم في الخارجفي المجتمع وb داخل الت

  . ببساطة كيّفتنا الظروف وصھرنا ا4لم فأصبحنا مجتمعاً مثالياً 

  كيف يمكن أن نفھم ع%قة السّجان بالسجين؟  -

ھما ف��ي المك��ان، الس��ّجان يحم��ل مفتاح��اً ويمل��ك ينفس��النقيض��ان  -

الق���ّوة وال���بطش، وا�خ���ر يمل���ك اbمتث���ال ف���ي ال���دخول إل���ى الغرف���ة 

  . dرادة فقطوالخروج، ويملك س%ح ا

ومع طول المّدة يصبح السّجان أكثر حاج�ة للتعام�ل م�ع الس�جين، 

ا4خير في الغرفة يمل�ك ا4ص�دقاء والح�ديث والفع�ل واbنفع�ال والت�أثر 

والت��أثير ف��ي محيط��ه، أم��ا الس��ّجان فھ��و خل��ف قض��بانھم يقض��ي نص��ف 
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.. وقتھم وكأنه محكوم بنصف مّدة حكمھم يلجأ للحديث معھم أو س�ؤالھم

ھنا يبدأ كل منھما محاولة فھم ا�خر، وb أُبالغ إذا قل�ت إنن�ا كثي�راً  ومن

ما تعاطف أحدنا مع ا�خر المھ�اجر م�ن الع�راق قس�راً أو م�ن المغ�رب 

ف�ي . أو من اليمن، وكثي�راً م�ا أع�رب بعض�ھم ع�ن أس�فه لعمل�ه كس�ّجان

الوقت ذاته كنا نرى ھدفاً ي�تلخص ف�ي الت�أثير عل�ى عقلي�ة ھ�ذا الس�ّجان 

ب الق��يم الت��ي ترب��ى عليھ��ا، وكثي��راً م��ا نجحن��ا ف��ي إدخ��ال الش��ك وض��ر

وص�وbً إل�ى اليق��ين بمش�روعية نض�النا ووجودن��ا، يقابلھ�ا b مش��روعية 

  . لوجود غيرنا

إض�افة إل�ى اعتم�اد إدارة الس�جن إل��ى ب�ث الح�رب ا4خ%قي�ة ب��ين 

ا4م�ر ال�ذي .. الرفاق واتھام بعضھم بالشذوذ الجنسي dثارة الفتن�ة بينن�ا

يجعلنا نثور لھذه النعرة القذرة حيث ت%مس أخ%قياتن�ا العربي�ة والديني�ة 

فم��ا بال��ك بأخ%قن��ا النض��الية، فالمناض��ل يحم��ل قيم��ة أخ%قي��ة، وقيم��ة 

أمنية، وسقوط القيمة ا4ولى في داخله يؤدي إل�ى س�قوط القيم�ة الثاني�ة، 

ھ�ذه وينتھي المناضل بصورة عفوية وتلقائية إلى مستنقع الجاسوسية، و

  . الحرب مرفوضة من أساسھا

*     *     *  

آbف ا4س���ئلة تول���دھا اdجاب���ات، والطرق���ات والش���عاب الت���ي  -

وم�اذا .. ؟ تخل�ق أل�ف..أخذتني بھا، أوسع من سؤال وجواب، وماذا بع�د

؟ أرج�و أن تلخ�ص بكلم�ات بع��د ھ�ذا ال�زمن الطوي�ل الفاص�ل ب��ين ..بع�د

  . ا4حداث والتذكر
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وب�ين البداي�ة .. وفي النھاية يك�ون ال�وطن.. في البدء كان الوطن -

وربم�ا تت�والى ا4رواح، تل�د اش�تعاbً وق�د .. والنھاية إنسان يشعل روحه

  . b يأتي من يضيف إلى الموت حقيقة أكبر

  .. ھل كان الموت حتمياً؟ نعم

  .. ؟ نعم.ھل كان التعذيب قدراً 

  . تعلتوكفى بي أنني اش.. وبين ا4ولى والثانية يبقى اbشتعال

 انت�ابني ش�عور بالحق�د عل�ى الواق�ع ال�ذيوق�د » أبو ع�رب«أتأمل 

وسألت نفسي ھذا اbش�تعال أض�اء .. ھو وكثير من المعتقلينوصل إليه 

» إب��راھيم س��%مة« ج��نِ درب َم��ْن؟ ب��ل ھ��ذا اbش��تعال حص��ده َم��ْن؟ ل��م يَ 

وربم��ا الح��ب ال��ذي يش��كل ع��زاًء، .. والفق��ر.. س��وى ا4م��راض وغي��ره

أو ليتن�ي بقي��ت ف�ي الس��جن .. ليتن��ي استش�ھدت: معته ي�رددوكثي�راً م�ا س��

.. ھذا أھون أل�ف م�ّرة م�ن واق�ع أحي�اه ب�ل ونحي�اه جميع�اً .. أقاوم عدوي

  .. نقاوم في الھواء

وقب��ل غ��روب الش��مس أرى ا4ف��ق مض��رجاً باش��تعالھم، ل��و أنھ��م 

  وأسأل عما يسمى محاكمة ؟ .. شھب نراھا وتنطفئ

م��ن جدي��د، ويح��رك كعادت��ه كأن��ه يتع��رف عل��ّي يتف��رس وجھ��ي 

  : فنجان القھوة ويقول

اعتق��دت أنن��ا انتھين��ا م��ن ..!! أش��رب القھ��وة ش��ربت مقلب��اً مثلم��ا  -

  .وجع وإذا با4وجاع تأتي تباعاً 

سأقول محاوbً استرجاع ذاكرتي من خلف قضبان المعتق%ت، ل�م 

يك��ن مك��ان اbعتق��ال يس��مح بع��د انتھ��اء التحقي��ق براح��ة واعتق��دت ب��أّن 
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ط�ي ص��فحة لالجدي�د م�ع اخت%ط�ي بالمناض�لين س�يعطينا فس�حة  المك�ان

  . المخابرات

تم إج�راء المس�مى قانوني�اً بت�وقيفي، وُج�دد اdج�راء، وف�ي نيس�ان 

مؤلف�ة » محكم�ة«مثلُت أمام لجنة عسكرية، يطلق�ون عليھ�ا  1968عام 

، وضابط رابع يمثل ما يسمى اdدع�اء، ومت�رجم بينن�ا، من ث%ثة ضباط

وريق�ات، وطل�ب كبي�رھم منّ�ا اdجاب�ة، وع�رض محامي�اً قرأ ص�غيرھم 

  . اللدفاع عنّ 

أّن المح��امي ح��اول جاھ��داً أن يأخ��ذ .. لس��ت أدري أي��ن.. ذك��رتُ 

توكي%ً، وأكثر من ذلك عرض بعض المحامين خدماتھم، ولك�ن م�وقفي 

  : تلخص فيما يلي

توكي����ل مح����اٍم يعن����ي اعتراف����اً ص����ريحاً بالس����لطة القائم����ة عب����ر  -

أن الض���باط قض���اة يمثل���ون قانون���اً يحكم���ون ب���ه، اbعت���راف ب���

  . ودستوراً لدولة ھي ليست قائمة في عرفي

يعني ھذا التوكيل بأني مذنب مقترف لجرٍم بح�ق آخ�رين، وأن�ا ل�م  -

  . أعتدي على آخرين، بل العكس، أنا أرد عدواناً 

بتقديري ووفق قناعتي أّن السجال b يُحس�م ف�ي قاع�ات التحقي�ق، ول�و  - 

م��ن أش��كال المواجھ��ة ف��ي ص��راع ب��ين ح��ق أمث��ل وباط��ل  أن��ه ش��كل

  . يفرض أنظمته

محكوم��ة ل��يس فق��ط  –ا4م��ر تبق��ى نتيج��ة أي ص��راع وف��ي نھاي��ة 

بل أيضاً بالزمن، وإذا ك�ان رھ�اني  –بأسباب القوة والخلل في التوازن 
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صحيحاً أو مقنعاً فبالنھاية b أعتقد بأن خسارة كم م�ن الش�ھداء والكثي�ر 

نھاية صراع أو حتى مرحلة، وھك�ذا أحم�ل مف�اھيمي،  من ا4سرى ھي

ولكن ھ�ذه الم�ّرة دون بندقي�ة وحري�ة حرك�ة مطلق�ة عل�ى أرض س�اوت 

ذراتھا أنجم السماء، وأثن�اء الق�راءة للوريق�ات والكلم�ات تخ�رج م�ن ف�م 

صغيرھم، نظرت في جو القاعة المفع�م بأنف�اس جن�ود ربم�ا b يعرف�ون 

  . أھمية من في القفص

  :يسمى اdدعاء قضايا كثيرة ومتفرعةوملخص ما 

  . التسلل إلى فلسطين أكثر من مّرة - آ  

  . حمل س%ح دون ترخيص -ب

  . انتماء لتنظيم غير مشروع -جـ

  .مسؤولية قيادية في تنظيم غير مشروع -د   

  .»إسرائيليين«قتل ما يسمونه  -ھـ

  :أخرى ليست ذات أھمية، وبعد أن استمعت، قال كبيرھموأشياء 

  أمذنب أم بريء ؟ .. ماذا تقول -

  . لست مذنباً  -

  ألم تأِت إلى ھنا؟  -

  . نعم  -

  كيف أتيت ؟  -

رغ��ب ف��ي الت��ي أ وھن��ا أمس��كت ط��رف حب��ل يق��ودني إل��ى النقط��ة

  : الوصول إليھا، فقلت
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إذا كنت أنتق�ل م�ث%ً م�ن دمش�ق إل�ى عم�ان ھ�ل ك�ان الموض�وع  -

إل��ى الغربي��ة ع��ابراً نھ��ر يزعج��ك؟ وأن��ا إذا انتقل��ت م��ن الض��فة الش��رقية 

ا4ردن أو ماراً على أح�د الجس�ور، فھ�ذا تمام�اً يس�اوي انتق�الي م�ن بل�د 

  . عربي إلى آخر عربي أيضاً 

  : قال 

ل��يس ا4م��ر ك��ذلك، أن��ت اجت��زت ح��داً ب��ين بل��د عرب��ي ودولتن��ا دون  - 

  . موافقتنا

ھذا صحيح في حده ا4ول، أم�ا الح�د الث�اني فل�و كن�ت زائ�راً أو  -

قادماً إلى بلدكم يلزمني ما ذكرت، لكن أنا قادم إلى بلدي أنا، وb سائحاً 

  . تستطيع منعي من ممارسة حقي

   ؟إذاً أنت تُقر بالعبور، أي التسلل -

  . نعم، وأنا أعترف بذلك -

وھن��ا انفرج��ت أس��اريره، وأدرك��ت أن خط��أ م��ا ف��ي الترجم��ة ق��د 

ھ��ذه المھم��ة، وق��ع، وب��ادرت ب��القول إن المت��رجم أخط��أ أو أن��ه b ي��تقن 

  . وأعدت ما قلت طالباً بترجمة للغة اdنكليزية

لذلك، وبعد ذل�ك اختل�ف الموق�ف » علي رافع«تطوع محام اسمه 

تمام��اً، إذا تب��ين أّن المت��رجم اس��تعمل كلم��ة م��ذنب ب��دbً م��ن اbعت��راف، 

  . وطلبت تغيير لغة التخاطب أو تغيير المترجم

  . رفعوا الجلسةتشاوروا في ذلك وقرروا تغيير المترجم و

الجلس��ة التالي��ة قب��ل اdع��%ن ع��ن دخ��ولھم، تق��دم من��ي ش��اب ي��افع 

  : وقال
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أنا المترجم الجديد وأصلي عرب�ي، أتق�ن اللغت�ين، ل�ي رج�اء أن  -

  . تتحدثوا ببطء حتى تكون الترجمة أمينة بالكامل

ب���دوري ش���كرته وأثني���ت عل���ى موقف���ه، لحظ���ات وت���دخل ھيئ���تھم 

بدوري لن أطي�ل علي�ك الح�ديث، س�ألخص ويبدؤون باbستجواب، وأنا 

  . وقائع الجلسات التي استمرت زھاء عام

انطلق��وا م��ن نھاي��ة الجلس��ات الس��ابقة وق��رروا أنن��ي م��ذنب بعب��ور 

الحدود دون إذن منھم، وأضافوا أنني تجولت حام%ً س�%حاً ف�ي الض�فة 

الغربي��ة دون إذن م��نھم، وb ب��د أن أؤك��د الحادث��ة، لك��ن بمفھ��وم عكس��ي 

  : وقلت تماماً 

b بد dنس�ان احتل�ت أرض�ه بق�وة الس�%ح أن يفع�ل ش�يئين مع�اً،  -

العودة إلى المكان ال�ذي أُخ�رج من�ه، ولّم�ا كان�ت الع�ودة مرافق�ة : ا4ول

ل%عتداء علّي وقتلي تولد السبب الث�اني وھ�و حم�ل الس�%ح لل�دفاع ع�ن 

ب�ل س�ألة ذنب�اً، وجودي وإمكانية المساھمة في طردكم، وb أرى ف�ي الم

ب��ع م��ن نأرى ف��ي المس��ألة واجب��اً مقدس��اً، ومش��روعية حم��ل الس��%ح ت

مش��روعية حق��ي ف��ي البق��اء عل��ى أرض��ي وإلغ��اء الوج��ود ا�خ��ر ال��ذي 

  . يحاول إلغاء اسمي وتاريخي

  . ولك أن تخمني ردات الفعل من قبلھم

-  ًbح��ت%ل أن يت��رك مج��اb أري��د أن أخّم��ن، ولك��ن كي��ف يمك��ن b

ب�دت المس�ألة نوع�اً م�ن المجازف�ة م�ن ق�بلھم أو  4سير أن ين�اقش، ربم�ا

  . تحقيق ما يمكن أن نسميه عدالة ما
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ل�يس ا4م�ر ك�ذلك، أحيان�اً يت�ورط اbح�ت%ل، عل�ى س�بيل المث��ال  -

رّك���ز عل���ى قض���ية مقت���ل الجن���ود والض���باط واdص���ابات » إع%مھ���م«

 b ع%مية أرادوا أن يُظھروا للرأي الع�ام أنdالكثيرة، وضمن الحملة ا

يحاكمون، وف�ي تل�ك البرھ�ة » المخربون«جريمة دون عقاب، وھؤbء 

الممنوح��ة للمناض��ل إمكاني��ة التعبي��ر ويص��بح اdع��%م وس��يلة ذات نف��ع، 

والمسألة ا4ھم تكمن في إصرار المناضل على قول ما يريد، طبع�اً ل�ن 

أعتق�د بأنھ�ا ج�زء «يقابل ھذا باbبتسامات أو بالورود، أنت ف�ي معرك�ة 

، وأض��يفي »ص��راع ب��ين إرادت��ين، ك��ل منھم��ا تنف��ي ا4خ��رىمھ��م ف��ي ال

أنھ��م رفع��وا الجلس��ة لش��ھر، وخ��%ل ھ��ذا الش��ھر، حض��ر إل��ى المعتق��ل 

، %ث��ةالح��اكم العس��كري لمدين��ة الخلي��ل، وبح��ث ب��ين المعتقل��ين ع��ن ث

قص�ير » أب�و الوف�ا –خلف «وعني، والصديق » خلف نّصار«الصديق 

  : القامة، فقال الحاكم العسكري

بأنك أضخم وأطول من ذلك بكثير، ولكن ھل أنت ھو،  تدعتقا -

  وأنا أمام من دّوخنا ؟ 

  : فأجاب أبو الوفا 

  . »والحجر اللي ما بعجبك بفجك«نعم أنا  -

  : قال الحاكم

  . متر وأربعون سنتيمتر وأربعون كيلو غرام، لكن لنا حساب -

  : والتفت إلّي الحاكم وقال

  .أنت، ھل تعتقد أنك بطل ؟ -

  : ت بابتسامة ناعمة، وبسخرية ما خرجت الكلماتأجب
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  . عذراً من ا4بطال، b لست بط%ً بعد، البطل من استشھد -

  : غتاظاً مقال 

  إذاً من أنت ؟  -

ح��اول أن يق��وم بواجب��ه، لك��ن ل��م يص��ل ب��ه ا4م��ر إل��ى م��واطن  -

  . النھاية، ربما جاء ا4مر في زمن آخر

  :وھنا تراقص شارباه وقال

  . نت فاعل بعد المحاكمةسنرى ما أ -

خرج مخلِّفاً وراءه ش�عوراً ل�دّي بعظم�ة الفلس�طيني حت�ى ل�و ك�ان 

  !!طوله متراً 

ويوم الجلسة المقررة، وقفت والرفاق ندافع ع�ن ش�يء يص�ل إل�ى 

وأذك�ر عن�دما . قدسية الحياة نفسھا أو إلى قدس�ية ك�ل معتق�دات البش�رية

  :قلت» ةتخريبي«سألني كبيرھم حول انتمائي إلى منظمة 

  ھل أنت بولوني ؟  -

  : قال

  . أنا يھودي  -

  : قلت

b بأس، ولكن عندما قدمت إلى ھنا، نزلت من باخرة ف�ي مين�اء  -

  وھناك ھل شاھدت عتاbً عربياً ؟ » حيفا«

  : أجاب بحنق

  . كل العتالين عرب -
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أھ�%ً وس�ھ%ً؟ إذا فع�ل ذل�ك : b بأس، سؤال ھل أحدھم قال ل�ك  -

  . مي، ولكن b تجعلني أفعل ما فعله ذاك العتال فلك الحق باتھا

  وما فعل ؟  -

  ..ما زال بصاقه يدور في الھواء  -

  .. ضرب الطاولة، رفع الجلسة للنطق بالحكم

  : وأثناء اbستراحة، قال ضابط

  . من أراد الخروج إلى الحّمام فلتأتوا واحداً واحداً  -

ام إل��ى مخ��رج أوك��ل لجن��ديين ج��ّري إل��ى الحّم��ام، تج��اوزا الحّم��

يفض��ي إل��ى مك��ان إرس��ال إذاع��ة الق��دس ف��ي رام هللا، ح��اوb إخراج��ي 

.. رفض��ت. وكن��ت أع��رف المنطق��ة تمام��اً، وم��داخل ومخ��ارج المك��ان

وعن�دما حض�روا » المحكم�ة«وعدت إل�ى قاع�ة .. وصرخت.. وقاومت

  : قلت لھم

يمكنكم إعدامي، أما أن تحاولوا إخراجي إل�ى س�احة .. أنا معتقل -

  . النار علّي بحجة الھروب، أعتقد أن في المسألة جبناً  وإط%ق

  :قال كبيرھم 

  . سأكلف الشرطة بالتحقيق، وا�ن أسمح لكم بكلمة أخيرة -

  : قلت له

  ؟.. نحن جميعاً  -

  : قاطعني وقال

  . تحدث عن نفسك -
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  :قلت

أنا مرتاح الضمير، ولو أّن مشروعي لم يكتمل، لكن ال�زمن ل�ن  -

  ..يتوقف ھنا

ف�ت% .. استعمل كل منھم نفس اللغة والم�دلول.. ك بقية الرفاقوكذل

  .كبيرھم ا4حكام

ب��المنحط «وك��ان وص��فه ل��ي ف��ي غاي��ة الب��ذاءة، إذ ق��رن اس��مي 

إل�ى ي�وم القيام�ة يص�فون » ھوbك�و«وb أعتقد بأّن أناساً منذ » والسافل

أوص��افھم، ب��الرغم م��ن ش��عوري ب��اbعتزاز، خ��الجني إحس��اس بق��رف 

  . وھكذا حملت ساقّي 4قف مّرة أخرى على قبّة السماء.. يملؤه وجودھم

*     *     *  

  ..»إبراھيم«بدأت وbدة جديدة في حياة 

  ..وبدأ نضاbً جديداً 

يصعب على المرء تخيّل خلق الكون واستحالة أن يدرك تفاص�يل 

تحوbت في ذھن وعقلية إنسان اتسع وجدانه، يحتضن أوجاعه المتنقل�ة 

أو أن يُج�اري كريّ�ات دم�ه وھ�ي ت�دور، تحم�ل حي�اةً  من خلية 4خ�رى،

يريدھا أن تس�تمر، وا4عص�اب تبق�ى إنس�انية ليس�ت حديدي�ة، ھ�ل القي�د 

القي�د وا4ل�م يص�نعان معج�زة خل�ق ... غير القيد؟ وا4لم غير ا4ل�م؟ نع�م

وم��ا .. آخ��ر، وال��رابض خل��ف القض��بان متوث��ب، متحف��ز لخل��ق جدي��د

معج��زة التح�ّول إل��ى قنبل�ة تنفج��ر ف��ي الجدي�د إb ص��نع معج�زة الثب��ات و

  . وجه السّجان في كل حين
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م��دارھا » طلّق��ت«تم��ر وك��أن ا4رض . ..الس��نة ا4ول��ى ل%عتق��ال

، b ش�يء س�وى ال�ذكريات وb إنج�از »ع�اد ك�العرجون الق�ديم«والقمر 

  . إb الثبات

الكون يش�مل ك�ل ش�يء، يتس�ع، لك�ن الزنزان�ة b تنتم�ي للك�ون أو 

  . ان الخاص الذي ينتمي إليه المعتقلل�رض إنھا المك

  : قال لي

من تكرار الوجع بعد أن خرج�ت م�ن الزن�ازين، الص�ديق  دعك -

، وأن�ا ف�ي الغرف�ة رق�م )3(وضعوه في غرفة رقم » عبد هللا العجرمي«

أض��ع البطاني��ات، أتف��رس ف��ي وج��وه الن��زbء، b أع��رف .. أدخ��ل).. 4(

 ًbمنح��ي س��يجارة أح��داً، وخ��%ل لحظ��ات اقت��رب رج��ل من��ي مح��او ..

.. تتك��اثر ا4ي��دي المم��دودة إل��ّي واح��دة تحم��ل تفاح��ة.. جلس��ت.. رفض�ت

  :وأخرى برتقالة، وأنا أحّرك أصابعي رافضاً، تقّدم مني شاب وقال

  ألست ف%ناً ؟ -

  .نعم : قلت -

  ولَِم  ترفض أخذ حتى سيجارة؟: قال -

 اجلس��وا وح��دثوني ع��ن ھ��ذا النع��يم، وك��ذلك: أجب��ت الن��زbء كاف��ة

التھم الموجھة إليكم، ولنبدأ بجم�ع م�ا تملك�ون، ك�ل ف�رد يض�ع م�ا يمل�ك 

  . في الزاوية، وبعد ذلك أسمع منكم

ھ��ذا الخل��يط م��ن !! فتص��وري ي��ا عزيزت��ي أّن أفض��لھم ك��ان لص��اً 

أس��معتھم .. ف��ي المس��اء.. الجن��ائيين عل��ّي أن أتعام��ل معھ��م وأن أغيّ��رھم
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ر الكبي��ر ال��ذي وبيّن��ت لھ��م الض��ر.. محاض��رة ع��ن ا4خ��%ق وال��وطن

إنھ��م يس��اعدون اbح��ت%ل، «: ألحق��وه ب��الوطن، وقل��ت بص��ورة واض��حة

. »ذاك يقتل ويدمر وھم يس�رقون م�ن الم�واطن ويعت�دون عل�ى حرمات�ه

وبعد أسبوع بدأ كلٌّ منھم يعبّر عن ندمه وقناعته بسوء فعلته، كان عل�ّي 

م�ع  أن أمسك بھم، واقلب معادلة العدو التي تتلخص في محاولة إذbل�ي

  ... ھؤbء المجرمين، تحولوا إلى أداة طيعة في يدي

  : وبعد أيام علّقوا قصاصات ورق على صدورنا بلغتھم وقالوا

إن الحاكم العسكري سيزور المعتقل، وسينظر في اس�ترحامات  -

  . المساجين

وقبل الزيارة المقررة طلبت م�نھم أن b يتح�دث أح�دھم أو يطل�ب 

القبي����ل، وك����ذلك فع����ل الص����ديق  اس����ترحاماً أو أي ش����يء م����ن ھ����ذا

  .»العجرمي«

وعندما دخلوا الغرف�ة ليعلن�وا ع�ن ق�دوم س�يدھم، تف�ّرس نائب�ه ف�ي 

  : فقال ا4خير.. حتى دخل سيدھم.. سحناتنا، ووقف أمامي

  كيف حالكم ؟  -

  .فلم يجبه أحد

ع��ّل أح��دھم يق��ول ش��يئاً حت��ى وص��ل .. وم��ّر أم��امھم واح��داً واح��داً 

ھم، فق���ال نائب���ه، واض���عاً ي���ده عل���ى كتف���ي أم���امي، فخاط���ب نائب���ه بلغ���ت

  : ومحركاً الورقة التي على صدري

  . أنت قائد في الخارج وليس ھنا -

  : أجبت 
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  . ليس مھما المكان، المھم وجودي -

  : ويتابع إبراھيم

  ھل تعلمين ما فعل ؟  -

  وكيف لي أن أعرف ؟  -

  .. صفعني وخرج 

ث مع��ي، أش��حت ظ��ات مح��اوbً الح��ديحأغلق��وا الب��اب وع��اد بع��د ل

  : بوجھي، لكنه قال

  ..أرجوك b تبتسم  -

وأنا ما زلت معلقاً بين روحي وابتساماتي، حت�ى اbبتس�امة تك�ون 

  .س%حاً وغيظاً 

.. جاء مدير المعتقل لينقلني إلى غرفة أخرى وج�دت فيھ�ا الرف�اق

  : وb أحد من اللصوص، لكن مدير المعتقل قال

وا س���وياً حت���ى b تُفس���دوا أن���تم تف���اح فاس���د، ل���ذا يج���ب أن تبق��� -

  . ا�خرين

» بي��ر زي��ت«ل��ِك قص��ة ل��ص ص��غير يس��كن ب��القرب م��ن  س��أروي

سرق حماراً م�ن القري�ة، ولص�غر س�نّه حكم�ه القاض�ي  .»نوري«وھو 

 ّbالعرب����ي س����تة أش����ھر، وھ����ذا الش����اب خ����رج ول����م يم����ِض أس����بوع إ

ط ش��رطة بحج��ر ف��ي رأس��ه، بوأحض��روه، والتھم��ة ا�ن ض��رب ض��ا

  . وربما الكثيرون ممن كانوا سلكوا الطريق ذاتهوُحكم سنة ونصف، 

.. أتأمل�ه.. ويس�افر خل�ف القض�بان.. وھو يقبّل س�يجارته.. يصمت

يم��ر عل��ى الحق��ل فتنحن��ي .. أرى أن للف��دائي س��حراً مث��ل س��حر الھ��وى
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كي�ف b ودم�ه المس�ّجى ف��ي .. وتض�ّمد أنفاس�ه ش�قوق ا4رض.. الس�نابل

ول���ي أن أُدرك تح���ّول ش���رايينه رھ���ن انبع���اث الش���مس م���ن غفوتھ���ا، 

  . اللصوص إلى مناضلين إذا مّر طيف فدائي يحمل الوطن

للحاج��ة «يتح��ول ف��ي الس��جن .. رغ��م ھ��ذا التفجي��ر الك��امن بداخل��ه

  : ويروي القصة ضاحكاً فيقول.. إلى ح%ّق» التي ھي أم اbختراع

  : ، جاء سّجان يسأل)4(وأنا عند النزbء في الغرفة رقم 

  الشعر؟ من منكم يعرف قّص  -

  : فلم يجبه أحد، فقال

  ستين واحد بالسجن وما حدا بيحلق ؟  -

  : فقلت له

  إذا أردت فأنا أعرف؟  -

  : أقاطعه باسمة

  وھل تعرف حقاً ؟  -

- b .. أعرف، وقبل أن تسألي، وقتھا خّمن�ت أن ألتق�ي بالرف�اق b

عندما أق�ص لھ�م ش�عر رؤوس�ھم، ف�أخرجوني للس�احة ووض�عوا مقص�اً 

  .»تيسير قبعة«ة ومشطاً، وكان أول زبون وآلة ح%ق

  : جلس وبدأت ألعب بشعره وقال

  !!ھل أنت ح%ّق  -

  .من أجل أن أراك: قلت -

  . »مثل خروف العيد«تبادلنا المعلومات، وخرج من تحت يدي 
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، وھ��و ش��اب »أس��عد عب��د ال��رحمن«الزب��ون الث��اني ك��ان ال��دكتور 

م�ل أبش�ع رأس، جميل وشعره جمي�ل أيض�اً، وخ�رج م�ن تح�ت ي�دّي يح

  . لكن فعلنا ما يجب فعله

ل��م يح��ظ بقص��ة ش��عر » عل��ي الع��واوده«ك��ان : أم��ا الزب��ون الثال��ث

  : عصرية، إذ جاء الضابط، شاھد المنظر وصرخ

  ماذا تفعل ھنا ؟  -

  . أقص شعر الشباب: قلت -

  من الحمار اللي جابك ؟  -

  .الشاويش  -

  . أبوك على أبو الشاويش -

م��ن ح%ق��ة عص��رية، وحرم��وني م��ن متع��ة وھك��ذا حرم��وا الش��باب 

  ..اللقاء

  : أتدخل بكل استغراب

  لماذا المجازفة ؟  -

-  ًbل��ي ع%ق��ة أي أري��د طمأن��ة الش��باب عل��ى ع��دم ورود ذك��ر: أو 

  . معھم في التحقيقات

  . أن يطمئنوا من يرونه بذلك: ثانياً 

  . أن نطمئن نحن على أنھم في مكان صحيح: ثالثاً 

وھ�و .. ول�ى ل%عتق�ال بح�ديث ع�ن اdض�رابسأنھي لك السنة ا4

  . اdضراب ا4خير في رام هللا

كنا في اdضراب منتص�ف رمض�ان، يعن�ي أّن س�نة كامل�ة م�ّرت 

على اعتقالنا، وكما تعلمين ھناك من يصوم ومن يفطر، فج�اء إض�راب 
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الفاطرين في الص�باح، وكنّ�ا قلّ�ة، فحاول�ت إدارة المعتق�ل إجبارن�ا عل�ى 

  .. فك اdضراب

ب���دؤوا با4ض���عف واس���تطاعوا أن يجب���روا ا4غلبي���ة عل���ى ف���ك 

 -راغ�ب أب�و راس  -ي نفايز العبوي«اdضراب، وتم عزلنا أنا والرفاق 

ف��ي زنزان��ة واح��دة، واعتق��دوا ب��أّن  وض��عونا »المرح��وم حس��ام بامي��ة

كسرنا سھل، ولكن عند اdفطار امتنع المعتقلون الص�ائمون ع�ن تن�اول 

وا�خ��رين أعلن��وا » الف��دائيين«أّن المعتقل��ين الطع��ام، وعل��ّي أن أس��جّل 

اdض���راب ع���ن الطع����ام، وحاول���ت اdدارة التف����اوض معھ���م، لك����نھم 

رفض��وا، وبع��د ص��%ة العش��اء ج��اء ض��ابط، ف��تح الزنزان��ة، طل��ب من��ي 

  . الخروج» راغب أبو راس«والرفيق 

خرجنا إلى خارج المعتقل، أدخلون�ا إل�ى غرف�ة، فوج�دنا الص�ديق 

  : ومدير المعتقل، فطلب منّا الجلوس وقال »يعبد هللا العجرم«

ح��رام أن تفعل��وا ذل��ك، الص��ائمون رفض��وا وأعلن��وا اdض��راب،  -

وأن����ا أري����د أن أنتھ����ي م����ن ھ����ذا الموض����وع، التف����ت إل����ى الص����ديق 

  : وقال له» العجرمي«

  ؟  ما رأيك -

  : أجاب الصديق

قل��ت ل��ك نح��ن ل��ن نتن��اول طعامن��ا ق��بلھم وطلب��اتھم ھ��ي طلباتن��ا  -

  . نفسھا

  : وقال» راغب«التفت المدير إلى 

  وماذا تريد يا راغب؟  -
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أن��ا b أع��رف إbّ اbنض��باط، وأمام��ك اثن��ان إذا ق��ال أح��دھم ل��ي  -

  . ُمْت سأفعل

  : ضحك المدير وقال لي

  . يثبت التھمة عليك -

  ومن قال إنّي بريء منھا ؟  -

b حسناً، دعوني أذھب إلى البيت، وكل طلباتكم ُمجاب�ة، : أجاب -

  . لكن من أجل شھر الصيام.. من أجلكم

  . والتفت إلى الضابط كي يعيدنا، ونفك اdضراب، وھكذا كان

عن��د دخولن��ا المعتق��ل، طلب��ت م��ن الض��ابط إخ��راج الرف��اق م��ن 

وت�م ترحيلن�ا إل�ى معتق�ل .. الزنزانة، تناولن�ا طعامن�ا، ل�م يط�ل المق�ام بن�ا

  . نابلس

  . 13/12/1968ولِك حكاية أخرى بدأت في 

*     *     *  

م��ن  الس��ھل أن ن��روي حكاي��ة، لك��ن م��ن المس��تحيل أن نحياھ��ا أو 

الطبيب، المرأة : نتقمص آbمھا، مثل الوbدة وآbم المخاض لھا طرفان

وأوجاعھ���ا، b يمك���ن أن ي���درك الطبي���ب حج���م المعان���اة وا�bم الت���ي 

تكاب��دھا الم��رأة ف��ي تل��ك اللحظ��ة، يش��عر بفرحھ��ا لحظ��ة بك��اء الطف��ل، 

ك استكانتھا ويفھم كل ش�يء لكن�ه b يص�ل إل�ى دواخلھ�ا، وھ�ي b ويدر

ك�ل يفص�له ع�ن  نتقدر أن تج�د الكلم�ات لش�رح معاناتھ�ا ويبق�ى الطرف�ا

وھك��ذا أح��اول أن .. ا�خ��ر أل��م المخ��اض، ويجم��ع بينھم��ا ف��رح ال��وbدة
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وألتقط تغضن وجھه م�ا » إبراھيم س%مة«ألتقط لحظات يغيم فيھا نظر 

  . رة لتلك ا4وجاعرعه ولست إbّ محايقربني أكثر من وج

  : أدخل في السنة التالية

  . السنة الثانية ل%عتقال

  :يقول

  ..ينادي ويدنس أسماءنا في فمه، نحمل أحكامنا ونخطو

نخ�رج م��ن البواب�ة الت��ي دخلن�ا منھ��ا، وقف�ت والس��جان ينھرن��ي أن 

وا4رض بس�اط أب�يض .. تقّدم، لكني نظرت، كانت السماء ُحبل�ى بغي�وم

.. لك�ن ال�زمن ي�دور.. يوم دخلُت كانت ا4رض بيضاء، والسماء ماطرة

م�ا زال ق�ادراً عل�ى حملھ�م » حيف�ا«ومن البوابة ذاتھا يخرج�ون، مين�اء 

  : وما زلنا قادرين على طردھم، قال ضابط

  بتتطلّع ؟  شلي -

  ..!!معجب بالسماء -

  . حتماً سنرميك في مكان ما بعد أن تموت في السجن -

لس%ح ذاته، ابتسامة عريضة أثارت حنق�ه وقل�ت عل�ى استعملت ا

  : الفور

  .سيمر زمن أُعاود قتالكم -

  . بالمشمش : قال -

  أتراھن ؟ : قلت -

  على ماذا ؟  -
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بم��ا أن��ك يھ��ودي ل��يكن الرھ��ان عل��ى النق��ود، أدف��ع ل��ك ث%ث��ين  -

  . ديناراً 

  . موافق -

، »ك���%م رج���ال«م���د ي���ده يص���افحني مض���يفاً بلغ���تھم م���ا معن���اه 

غطت على شفتي ربما سروراً وربما تھكماً وسخرية، وربم�ا ارتس�م ض

  . جبل من غضب على شفتي

التقيت بھ�ذا الض�ابط وك�ان برتب�ة  »مجدو«يوم التبادل في معتقل 

  : ، طالبته بدفع قيمة الرھان، أجاب» أمير«مقدم، ويدعى 

  بعد أحد عشر عاماً تتذكر؟ -

  . الزمن b يُميت حقاً  -

  . وأنت حي» جينيف«عندما نصل  -

عندما فّكوا قيودي، وقب�ل أن أض�ع ق�دمي عل�ى س�لّم » نيفج«في 

النزول، التفُت إليه طالباً قيمة الرھان، ضربني ضابط وتدحرجت على 

  . سلّم الطائرة

  : أسأله متعجبة 

  لَِم تريد المال من اليھودي ؟  -

  : يضحك بمكر ويقول

: ج��ر واح��د، ا4ولف��ي الم��ّرة ا4ول��ى أص��بُت ث%ث��ة عص��افير بح -

إصراري على اbستمرار في النضال، : عدم اكتراثي 4حكامھم، الثاني
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قل��ب مف��اھيم المخاط��ب وتغيي��ر س��لوكه ونم��ط تفكي��ره لحظ��ة : الثال��ث

  : التأكيد على حقيقتين أردتسماعه بالنقود، وفي المّرة الثانية 

  . أنّي ما زلت في طريقي: ا4ولى

ط��رح حقيق��ة أنّ��ي ح��ّر ول��م تنف��ع إغاظ��ة ھ��ؤbء الض��باط ب: الثاني��ة

ت بابتسامة أحكامھم في احتجاز عقلي، وأيضاً إمكانية النضال، لقد حقق

لكن لنعد إلى ما كنت أرويه لك من نقل�ي إل�ى ... ورصانة ما كنت أنويه

  .سجن نابلس

اجت�ازت س�يارة المعتقل�ين منخفض�اً وم�ن ث�م ب�دأت . يومھا حملونا

تتوق�ف، أحيان�اً يتب�ادلون أحادي�ث  الصعود، وھكذا تئن عند كل منعطف

وتس��تمر الرحل��ة بع��دھا، الوق��ت يش��ير إل��ى الظھي��رة، ونح��ن ف��ي غرف��ة 

  . »نابلس«مدخل معتقل 

ا4حاديث وبعض الفكاھات حتى دخل س�ّجان ض�خم يحم�ل تبادلنا 

  : شارة مساعد أول وبيده عصا، تحدث بلھجة مصرية، قال

  أنا أبو محمد، ھل سمعتم باسمي؟  -

  : قلت 

أن��ا : ؟ ا4فض��ل أن تق��ول»نبيّن��ا«باس��م  ىس��مم��ن أي��ن ل��ك أن تُ  -

  . » ألبرت العّزام«

  ؟ »أبو عرب«أنت  -

  ھل سمعت بھذا اbسم ؟  -

، ھن���اك كن���تم »رام هللا«ول���يس » ن���ابلس«ھن���ا .. أن���ا بانتظ���ارك -

  . »راح تمشي عالعجين وما تلخبطه«تلعبون، أما ھنا 
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  !! سنرى  -

ا لغرف الص�وم، فل�م يخ�رج أح�د، طلبوا من الصائمين أن يخرجو

» ف��ايز«، ج��اء بع��د قلي��ل عري��ف ي��دعى )8(وأخرجون��ا إل��ى غرف��ة رق��م 

  : وقال

  . اخرجوا لتناول الطعام -

  أين سنأكل ؟  -

  ).10(في غرفة  -

  . ولماذا أنتم وضعتمونا ھنا؟ سنأكل ھنا فقط -

فرفض�ت أخ��ذ الطع�ام بھ��ذه  ،مكش��وفتين »حلت�ين«غ�اب وأحض��ر 

، وطلب�ت من�ه إب�%غ »الحلت�ين«ب�دفع  عل�ى موقف�ه أص�رالطريقة، لكن�ه 

انصرف، بعد قلي�ل . مديره برفضنا لھذه الطريقة وإbّ سنعلن اdضراب

  :»ألبرت«، وقال »الحلتين«أخذوا الطعام وأعادوه لنا بعد أن غطوا 

  .حظك حلو، المدير متسامح -

  . b بأس، المھم أن تفھموا أننا بشر -

، فألقي�ت »من�اطق«ع�ات عل�ى أس�اس في المساء لفت نظ�ري تجم

محاضرة حول الوطن ووحدته، وطلبت إلغاء زوايا اbنتم�اء للمدين�ة أو 

  . حتى لتنظيم بعينه، ونظمت توزيع الغرفة، التي ضمت ستين مناض%ً 

، وذّكرن��ي »يعق��وب دّوان��ي«ف��ي الي��وم الت��الي تق��ّدم من��ي الص��ديق 

  : ، ضحك وقالبنفسه وأنّه تخّرج من معسكر لنا، فحذرته من ذلك
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س��أُحاكم ب��تھم غيرھ��ا، أعتق��د أّن حكم��ي ل��ن يق��ل ع��ن أحك��امكم،  -

» الش�عبية«و» فتح«ولكن ما أريده منك أن تعالج موضع الخ%فات بين 

  . الكل متحفز للصدام

  : فقلت

  ؟ »تيسير قبعة«و » أبو علي شاھين«كيف لي أن أقابل  -

  : قال 

   ).3(سأرسل لك من يؤمن انتقالك إلى غرفة  -

، وق��ال »نص��ر الشخش��ير«وبع��د نص��ف  س��اعة ج��اء المرح��وم 

  : للشرطي

  . ھذا الشاب يريد الذھاب إلى الح%ق -

  : فتح الشرطي الباب وخرجت، وعند الح%ق تعارفنا وقال

ستمكث ھنا ساعة حت�ى ي�تم إب�دال الس�ّجان، وت�ذھب إل�ى غرف�ة  -

  ). 8(، وھذا الشاب يذھب إلى غرفة )3(

دخل » البديل«خ%ل ساعة، غادرت، والشاب قام الح%ّق بواجبه 

وھك�ذا أص�بحت ) 3(مع�ي إل�ى غرف�ة وذھ�ب الش�رطي ) 8(إلى غرف�ة 

  . في المكان المراد وصوله

وأن��ا، وش��رح ل��ي ظ��روف المعتق��ل وتس��ھيل » يعق��وب«انفردن��ا 

» كناف�ة«بواس�طة » س�كاكين، ش�فرات«اdدارة لدخول ا4دوات الح�ادة 

4نھا ت�درك أنھ�ا ستس�تعمل ض�د بعض�نا b تقوم بتفتيشھا » حلويات«أو 

ال����بعض، وم����ع غي����اب ال����وعي ال����وطني ونم����و العص����بوية حص����لت 

  .مواجھات، وبتنا نخشى من مواجھة شاملة
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أب�و عل�ي ش�اھين، تيس�ير «اجتمعنا ف�ي زاوي�ة الغرف�ة  ،وفي الليل

، وطرح�ت ف�ي اbجتم�اع ض�رورة توجي�ه »قبعة، يعقوب دي�واني، وأن�ا

للمعتقل���ين، » الفص���ائل ا4خ���رى«و» ةالش���عبي«و» ف���تح«ن���داء باس���م 

الع��دو فق��ط واbلتح��ام كتنظ��يم واح��د يحك��م  ل%لت��زام بمواجھ��ة ھمي��دعو

أف��راده العم��ل المخل��ص م��ن أج��ل فلس��طين، وأّن ك��ل التنظيم��ات ھ��ي 

عن��اوين ص��غيرة ف��ي لوح��ة وط��ن ھ��و فلس��طين، وك��ذلك عق��دنا اجتماع��اً 

نھاي���ة ، وف���ي »ثم���انين«للرف���اق وا4خ���وة ف���ي الغرف���ة وك���ان ع���ددھم 

م��ن ال��ذين يملك��ون أدوات ح��ادة » أب��و عل��ي تيس��ير«اbجتم��اع طل��ب 

تسليمھا لي، وأذكر أنن�ي ويعق�وب قمن�ا ب�إت%ف ا4دوات الح�ادة وك�ذلك 

  . طلبنا من الغرف ا4خرى فعل ذلك

وفي اليوم التالي عدت إلى غرفتي ولك�ن ع�ن طري�ق الحّم�ام ھ�ذه 

ھ��دداً متوع��داً بالوي��ل م��رَّ يوم��ان، ج��اء الم��دير إل��ى غرفت��ي م.. الم��ّرة

  : والثبور وعظائم ا4مور، قلت

  ولَِم كل انفعالك ؟  -

أن���ت تعل���م، حّرك���ت الم���اء الس���اكن، b أري���د للمعتق���ل حرك���ة،  -

  . والباقي أنت تعرفه

تجاھلت تماماً ما يرمي إليه رغم إدراكي أن�ه يع�رف م�ا قمن�ا ب�ه، 

اقي، وقب�ل لم يمِض أسبوع على وجودي إbّ وحملُت أشيائي وك�ذلك رف�

  : أن أصعد درجات سيارة النقل، قال لي مدير المعتقل

  تأكد أنك تفاحة فاسدة، أرني ما ستفعل في المعتقل ا�خر؟  -

اس��تقبلنا الم��دير وض��ابط ي��دعى » بي��ت لي��د«وف��ي س��احة معتق��ل 

 ح�ذر من�يالوا4خير ھذا أخ�ذ ي�دي وس�لمني لعري�ف طالب�اً إلي�ه » حبّة«
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خط�ورتي، وھك�ذا يس�بقني ا�خ�رين إل�ى  الس�جانين كل س�ّجانوأن ينبه 

اسمي وكأنه ُكتب على جبين فضاء بلدي، وb أُخفيك ك�م ك�ان يش�عرني 

  . بالرضا وأحياناً باbعتزاز والفخر

حش�رونا، وبع�د ي�ومين تمام�اً ) 5(وف�ي الغرف�ة » ج�يم«وفي قس�م 

  : قررنا اdضراب عن الطعام، والمعتقل مقسوم إلى ث%ثة أقسام

مائة وتسعين معتق%ً، أحكامھم تت�راوح ب�ين س�نة  يضمان: آ و ب 

  . وخمس سنوات

قسمنا يضم ث%ثين معتق%ً، تتراوح ا4حكام م�ن عش�رين س�نة : ج 

  . إلى المؤبد

 بض���رورة» ب - آ «وقب���ل أن نعل���ن اdض���راب، أرس���لنا للقس���مين 

  . المشاركة في اdضراب، لو أمكن أسبوعاً فقط

فأعلن���ا . عل���ى اس���تعداد إنھ���م: » نزي���ه ق���ورة«فأج���اب المرح���وم 

  . اdضراب

م���ن » مائ���ة وتس���عون«وف���ي الي���وم الثال���ث ل¢ض���راب، تس���اقط 

  . من قسمنا المبجل، ولم يكترث أحد بنا» عشرة«المعتقلين و

وفي اليوم السادس جاء الم�دير، فاعتق�دنا أن�ه ج�اء للتف�اوض لكن�ه 

  . دخل إلى الغرفة ا4ولى ليشرف على إص%ح صنبور الماء

ع�دد المض�ربين ثماني�ة أش�خاص، نقلن�ا أس�فنا وحزنن�ا يومھا بق�ي 

عل�ى م��ن س��قط إل��ى الي��وم الس��ابع، واتفقن��ا عل��ى ف��ك اdض��راب بطريق��ة 

تض��من لن��ا الح��د ا4دن��ى م��ن احت��رام أنفس��نا، طلبن��ا الض��ابط المن��اوب، 

  : الذي قال» حبّة«فطلب أن يقابله واحد منّا، فذھبت، وكان الضابط 
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  متى ستأكلون ؟  -

  . ققون مطالبناعندما تح -

  . المدير يعدكم بعد فك اdضراب بالنظر في طلباتكم!! انس -

ع��دت وللم��ّرة ا4ول��ى أش��عر بھزيم��ة، ل��م يك��ن س��ببھا إbّ نح��ن، 

تدارس��نا الموق��ف، وقررن��ا إب��%غ اdدارة أنن��ا نف��ك اdض��راب dعط��اء 

  . اdدارة مھلة للتفكير وإbّ سنعاود اdضراب

على جبينه، تسند رأسه خوف�اً م�ن  ويده» إبراھيم س%مة«يضحك 

سقوطه عل�ى الطاول�ة، يت�دحرج إل�ى تل�ك اللحظ�ات الت�ي حمل�ت غّص�ة 

وضعتھا في وجدانه، وأخّمن أن�ه يش�عر بأس�ًى كبي�ر ك�ون ذاك الي�وم ل�م 

  . يخوله الوقوف على قبّة السماء

  : وھو ساھم ينظر إلى جبل أجرد قبالتنا، قلت

  كمل ؟ أ -

  : أدار طرفه إلّي وقال

  . حتماً سنكمل ولي أمل أbّ تكون الكلمات على شاكلة ھذا الجبل -

أرج���و أن تق���ول م���ا يج���ب أن يُق���ال َوَدْع ا4جي���ال تحك���م عل���ى  -

  . خصوبة ما تقوله

  .. إذاً سأضغط ذاكرتي -

ض�ابط م�ع الم�دير، وأش�ار ا4خي�ر » ج«أيام حضر إلى قس�م  دبع

  : إلينا قائ%ً 

  .. ھؤbء جميعاً  -
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  : أجاب ا�خر

  .. ھناك سيعلمون من نحن -

خرجا، أدركنا أّن في ا4مر ش�يئاً، ول�م نس�تطع تخم�ين ماھي�ة ھ�ذا 

. فأخرجونا إلى سيارة النقل 11/2/1969الشيء حتى جاء يوم الث%ثاء 

» كوب��اني«قب��ل أن نص��عد، خاطبن��ا ض��ابط الس��يارة، وھ��و نفس��ه الس��يد 

  :قائ%ً »  رام هللا«الذي كان مديراً مؤقتاً لسجن 

  . »ا4عرص«، وبينكم ث%ثة ھم »عرصات«نتم أ -

  : أمسك بقميصي وقال

  أليس كذلك ؟  - 

  : أجبته

  . ما ترونه سيئاً ھو ا4جود عندنا -

، »عس�ق%ن«و» بيت ليد«تحركت بنا السيارة، قطعت مسافة بين 

  . كنّا قد سمعنا أّن معتق%ً جديداً سيفتتح، وھا نحن داخله

ف���ي غرف���ة ص���غيرة، وب���دؤوا  حش���رونا الس���اعة الحادي���ة عش���رة

  ..بإخراجنا واحداً تلو ا�خر

  .. وھنا أشرح لِك ما فعلوا

يخ��رج المناض��ل ليج��د نفس��ه مرك��زاً ل��دائرة م��ن الس��ّجانين، يس��أله 

نائب المدير عن اسمه وb يصحو إbّ تحت الماء، ھل ھو أجاب أم ماذا 

ش��عره  صويق��وم بق��. حص��ل؟ b ي��دري إbّ والض��رب يُعي��ده إل��ى الم��اء
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b نع�رف ھويت�ه، وخ%ص�ة الق�ول علين�ا اdجاب�ة .. وشاربيه، يعود إلينا

  . بكلمة سيدي، وختم الك%م  بكلمة سيدي

عظ��م «وأن��ا أذك��ر أّن ض��لعاً ل��ي ُكِس��َر وفُتح��ت ش��فتي، وانزل��ق 

ح�ذائي نم��رة : ف�ي ي�دي، وعلين�ا أن ننتع�ل أحذي�ة م%ئم�ة، م�ث%ً » الك�وع

  . ك الم%بسوكذل) 40(علّي انتعال حذاء نمرة ) 44(

وضعوا قس�ماً منّ�ا ف�ي الح�بس اbنف�رادي، وقس�ماً آخ�ر ف�ي غرف�ة 

عل���ى أم���ل إب���دالنا، وك���ان علين���ا أن نحتم���ل ث���%ث وجب���ات ) 12و 11(

و » ول�يم نّص�ار«تعذيب بعد الطعام، وخ%ل ث%ثة أيّ�ام ح�اول اbنتح�ار 

، مم���ا جع���ل اdدارة تخف���ف اdج���راءات القمعي���ة، »ش���وقي ش���حرور«

  . ك الفترة فكرة اdضرابوطرحنا في تل

ك���ان رأي الش���باب أّن الح���ديث ع���ن اdض���راب مبك���ر وعلين���ا 

، وف��ي ي��وم الخم��يس »س��ابينا«التري��ث، وت��ّم بع��د أي��ام إس��قاط ط��ائرة 

ح�افظ أب�و «أعطونا شفرات للح%قة، وكنت أقوم بح%ق�ة ذق�ن الص�ديق 

، فجاء الضابط المناوب وأخذني ، وض�عوني ف�ي س�يارة جي�ب، »عباية

.. ديان عل��ى ص��دري، وانطلق��ت الس��يارة، وبع��د م��ّدة توقف��تجل��س جن��

طلبوا من�ي ش�فرة ح%ق�ة نس�يتھا ف�ي جيب�ي، واس�تمروا 4ج�د نفس�ي ف�ي 

  .. »صرفند«معتقل 

وض��عوني أن��ا والرفي��ق أحم��د خليف��ة م��ع الك��%ب، وبع��د س��اعة 

  . تقريباً أخذوني فوجدت ضابطاً يرحب بي، أعرفه من أيّام التحقيق

طل��ب ش��اياً، وق��ّدم ل��ي س��يجارة، رفض��ت الجل��وس وطل��ب إل��ّي 

  :عرضه، وأضاف



   -73 -

رجل مثقف وقائد، وتفھم أص�ول الح�رب، فھ�ل يج�وز قت�ل أنت  -

  .. ا4طفال والنساء وخطف الطائرات وتفجيرھا

  َمْن فعل ذلك؟ : قلت له -

  جماعتك؟ : قال -

  . ما فعلوا الصواب: قلت -

  : وصفعني وقال.. غضب، نھض

  .. نأنا اللي بقول إنك فھما -

ا4فض����ل أن تبح����ث ع����ن ق����تلكم ل�طف����ال، b ع����ن رد فعلن����ا  -

  . المشروع

عند ھ�ذا الح�ّد طل�ب أن يُعي�دوني إل�ى حظي�رة الك�%ب، وb أدري 

كي���ف أوص���لوني إل���ى ھن���اك، لك���ن مج���اورة الك���%ب خي���ٌر م���ن رؤي���ة 

  . وجوھھم

ك���ان ھمھ���م أن يس���جلوا تناقض���اً ب���ين المعتقل���ين وعم���ل فص���ائل 

بوس��ائل اdع��%م، كن��وع م��ن الح��رب اdع%مي��ة  ذل��ك اوي��ذيعوالمقاوم��ة 

  .ناً اوالنفسية أحي

، ووض�عوني ف�ي زنزان�ة »عس�ق%ن«أيّام أعادوني إل�ى بعد ث%ثة 

ا4خ » ح�افظ قاس�م«، وكان أبو محمد ح�افظ )13(انفرادية تحمل الرقم 

مكثن��ا أيام��اً نتح���دث م��ن تح��ت ا4ب���واب،  .والص��ديق وبع��ض الرف���اق

بوع نمُت في الظھيرة واستفقت فلم يك�ن أي نطمئن على بعضنا، بعد أس

وبقي�ت وحي�داً b أرى إbّ وج�ه الس�ّجان عن�د وجب�ة .. منھم في الزنازين

  . الطعام والضرب
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أح�دثھا ... »يمام�ة ص�غيرة«على النافذة خلف القضبان جاورتني 

حت�ى خيّ��ل إل�ّي أنھ��ا تش�اركني وح��دتي، وتفھ�م لغت��ي، وإذا  ك��ام%ً  اً ش�ھر

ق، وبعد شھر حاول�ت م%مس�ة ري�ش ذيلھ�ا، فغ�ادرت تأخرت ينتابني قل

  ... ولم تعد

كن��ُت برم��اً بحم��اقتي وحزين��اً عل��ى الفق��د، وأس��فاً عل��ى ت��دخلي ف��ي 

خصوصية تعنيھا، ھل للحمام أيضاً شعور كبرياء؟ أج�زم أّن لھ�ا ك�ذلك 

  . شعوراً وإbّ ما اختفت

  : ويمّر مندوب الصليب ا4حمر يسألني

  منذ متى أنت ھنا؟  -

  .. أو أربعون يوماً، b أدري ،أكثر من شھر.. b أدري -

  أنت محكوم أليس كذلك؟  -

  . نعم  -

  .. لك جّد قلق عليك، ونحن سنقوم بطمأنته -

م���دير الس���جن يس���أله ع���ن مب���رر وج���ودي ب���الحبس  ىالتف���َت إل���

  .اbنفرادي

  : ويسألني فجأة

  فما رأيك ؟.. »b نعرف«تصوري أن إجابتھم كانت  -

  : أجيبه 

  ؟..شيء طبيعي أن يجيبوا كذلك أليسوا يھوداً  -

  : ويتابع  
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  : التفت إلّي وقال

  .. إذا ھم b يعرفون، فربما أنت تعرف -

  : قلت 

  . نعم، أنا حضرت إلى ھنا بمحض إرادتي -

  . وأومأ برأسه وانصرف.. تبّسم

  : وبعد ساعة جاء ضابط ا4من وقال

  :أنت موجود ھنا عقاباً لسببين -

  . التماس خروجك من السيد المدير فضكر: ا4ول

  . توصية من ا4من، بعقابك: الثاني

  : قلت له

  شكراً لكم، لكن لماذا لم تقولوا لمندوب الصليب ا4حمر ذلك؟  -

  .. الصليب ا4حمر وا4بيض وا4كحل خليھم ينفعوك  -

إذا حض�ر الم�دير «كان ھذا الض�ابط ق�د ع�رض عل�ّي ح�%ً مف�اده 

يا سيدي، أنا م�ريض، أرج�وك أخرجن�ي م�ن : فقل كيف حالك؟: وسألك

  .فوافقت »ھنا

  : وقال دخل إلى الزنزانة،.. جاء المدير.. وبعد أيام

  كيف حالك ؟ -

  . ولم أضف حرفاً واحداً !! الحمد ~ -

خرج المدير غاضباً، وعاد إلّي ضابط ا4من، وبعض الس�ّجانين، 

  : ضربوني وقالوا
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  تتحّدى سيدك المدير؟  -

ھ��ل كلم��ة الحم��د ~، تعن��ي التح��دي؟ أن��ا فھم��ت الرس��الة،  :قل��ت -

  . لذلك وافقت، لن أنحني، ولن أذل نفسي لو بقيت إلى ا4بد

وبعد أسبوع م�ن مغ�ادرة من�دوب الص�ليب، أخرج�وني ل%غتس�ال 

  ). 13(وح%قة الذقن، ونقلوني من المنفردة إلى غرفة تحمل رقم 

ل�ى ش�به اتف�اق لمواجھ�ة التقينا مع الرفاق وا4خوة وھن�ا توص�لنا إ

ألب�رت «غطرسة اdدارة، كان المدير يھودي�اً م�ن أص�ل مغرب�ي ي�دعى 

ألم��اني ي��ّدعي أن��ه نج��ا م��ن مع��تق%ت » ھ��ايمن«، ونائب��ه ي��دعى »حي��وت

  . النازية

ف��ي الش��ھر الخ��امس ع��ّدلت اdدارة م��ن طريق��ة تعاملھ��ا وأص��بح 

ونق�ل  الطعام أفضل والخطاب أقل خشونة، لكنھا ب�دأت بتوزي�ع الغ�رف

المعتقل��ين إل��ى غ��رف أخ��رى محاول��ة نس��ف الوش��ائج ف��ي الغرف��ة بع��ض 

الواحدة، وخشية أن يشكل التف�اھم نوع�اً م�ن التح�دي لھ�ا، وأغرق�ت ع�دد 

بأربع�����ة أض�����عاف الموق�����وفين اdداري�����ين » المحك�����ومين« المعتقل�����ين

مم��ا أربكن��ا كثي��راً » ش��ھر قس��وة وش��ھر آخ��ر ل��ين«واس��تمرت ف��ي لعب��ة 

بع��ض  ع الرف��اق كاف��ة يش��وبھا الح��ذر، وت��راھنوأص��بحت محاول��ة إقن��ا

على إمكانية تحسن الوضع مع مرور الوقت، لكننا تمسكنا المجموعات 

بخطتنا وصرفنا النظر عن اbقتن�اع بداي�ة وعل�ى إمكاني�ة التواص�ل م�ع 

  . الخارج والمعتق%ت ا4خرى مھمة b بد من وجودھا

يرھ�ا المت%ح�ق ح�ن ب�ين التجمي�ع وإبع�اد اdدارة وتغينيمر العام و

  . لعددنا وأماكن تواجدنا وصعوبة اbتصال
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  : ھنا أتدخل لسؤاله

ھ��ذا التغيي��ر ال��دائم أل��م يس��بب ل��ك وللرف��اق ت��وتراً نفس��ياً م��ن ن��وع  - 

  خاص؟ 

التغيي��ر ك��ان ل��ه وج��ه آخ��ر، وج��ه إيج��ابي إذ إن نق��ل بع��ض  ھ��ذا -

فك�ار ا4  -على ا4قل  –الرفاق إلى ھذا المكان أو ذاك أتاح فرصة نقل 

  : واbستعداد للمواجھة، على سبيل المثال

رفيق��اً، وھ��م م��ن الص��ف ا4ول ) 21(كان��ت تض��م ) 13(الغرف��ة 

قون زمني��اً ف��ي اbعتق��ال، عن��دما ت��م ت��وزيعھم يمك��ن الق��ول إن بوالس��ا

الغ��رف الت��ي انتقل��وا إليھ��ا حمل��ت س��مات وأفك��ار مجم��وع الرف��اق، أي 

  . المواجھةساعدت اdدارة في نشر الوعي والتصميم على 

أننا حملنا في نفوسنا بعضاً من الوجع، وكذلك ما يمك�ن أن  الواقع

أو تس�اھ%ً ف�ي تمري�ر ع�ام دون مواجھ�ة حقيقي�ة، ولعب�ت  اً نسميه تباطؤ

اdدارة دوراً ف�ي م%حق�ة أفكارن��ا وتوجھاتن�ا لتأجي�ل إذا ل��م يك�ن تعطي��ل 

  : إع%ن اdضراب، إذ لجأت إلى أسلوبين

م��ن تس��ميھم قي��ادة ع��ن طري��ق بع��ض ض��عاف تتب��ع أنف��اس : ا4ول

  . النفوس

بث اdحباط عن طريق إمكانية القمع بقّوة، وتعّمدت كس�ر : الثاني

ال��روح المعنوي��ة ل��بعض الرف��اق وھ��م بينن��ا، يت��أوھون، يتحس��رون عل��ى 

  . كسور أو فقد غشاء الطبل، ھذا باختصار شديد

  : أسأل 
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نفس��ية، ھ��ل ف��ي لھ��ب ھ��ذه المواج��ع وھ��ذه الض��غوط الفكري��ة وال -

لك��م بع��ض اللحظ��ات  كن��تم تعيش��ون أو تغرق��ون ف��ي ھ��ذا ا4ل��م أم كان��ت

  ؟  عن أنفسكم حللتروي التي تھربون إليھا

كن��ا نعق��د اجتماع��ات ف��ي المس��اء، نكرس��ھا .. م��ن ق��ال غي��ر ذل��ك -

للمحاضرات والتحريض وجلسات للمسابقات، وأخرى للترفيه وأخرى 

ل رفي��ق ع��ن بل��ده ك��ل ص��غيرة للتعري��ف بالبل��دان الفلس��طينية، يق��ّدم ك��

وكبي��رة حت��ى إن ُوج��د لھ��ا اس��م كنع��اني ق��ديم وتغي��ر م��ع ال��زمن، يمك��ن 

نعرف ع�ن الق�رى الفلس�طينية الش�يء الكثي�ر وربم�ا ع�دد  بتنا القول أننا

نلجأ إل�ى الح�وار المفت�وح، ل�م  كنا شھدائھا ومحصول القمح فيھا، كذلك

تحقي�ق غاي�ات وطني�ة يكن الوق�ت عبئ�اً بق�در م�ا ك�ان وع�اًء نس�بح في�ه ل

  . وإنسانية واجتماعية

  : قلت

  تحدثت عن ھذه السنة ولم تقل شيئاً يتسم بالطرافة؟  -

  : يضحك ويقول

وھ��و م��ن أص��ل تونس��ي » جورن��و«س��ّجان ي��دعو  ك��ان ھن��اك -

قصير القام�ة ج�داً، ويح�اول أن يض�رب ط�وال القام�ة، فك�ان يقف�ز ع�ن 

ق، وي��وم كن��ت ف��ي ا4رض لتص��ل ي��ده إل��ى وجھ��ي، وك��ذلك بقي��ة الرف��ا

تع�ّرف إل�ّي بع�د أن س�أل الرفي�ق » ف�ؤاد«جاء س�ّجان ي�دعى ) 9(غرفة 

عن��ي، والغرف��ة الم��ذكورة ف��ي الط��ابع العل��وي جھ��ة » تحس��ين حلب��ي«

وبع��د س��اعة نقل��وني » ض��رب«ھ��ذا لوجب��ة » ف��ؤاد«الش��رق، ف��أخرجني 

فأش���اروا » جورن���و«وعن��د تغيي���ر الس���ّجانين، ج��اء ). 23(إل��ى غرف���ة 
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» خال�د عب�د ال�رحيم«ّي، وبعد ربع ساعة أخرجوا الرفيق إشارة خفية إل

وبع��د وجب��ة الض��رب ع��اد، اس��تمر الح��ال فت��رة، أُض��رب أن��ا ي��ومين 

  . يوماً » خالد«متتاليين، و

  : فقال لي خالد

  نُضرب أنا وأنت فقط ؟ لماذا  -

  . احمد هللا، أنت مّرة واحدة وأنا مّرتان: قلت -

  . لنسألھم: قال -

  ولَِم ؟ : قلت -

  . إذاً أنت تعرف، اليوم دوري: أجاب -

ون دوبعد أن أخرجوه يا عزيزتي، وھ�و أط�ول من�ي قل�ي%ً ، ع�اد 

يش���تمني، ويحّملن���ي مس���ؤولية » جورن���و«أن يُض���رب، وأخرج���وني، و

  . الخطأ

  : أسأله

  أي خطأ يا صديقي؟  -

أي أن��ا، » أب��و ع��رب«ي��ا س��يدتي، ھ��م يض��ربونه ظن��اً م��نھم أن��ه  -

  : ، قال لهوعند سؤالھم عن ذنبه

  أبو عرب مش عارف شو عامل؟  -

  : أجابھم

  . » أبو عرب«أنا مش  -

  : مستغربة أسأله
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  ك أنت؟ نولماذا يضربو -

، ك��ان جن��دياً ف��ي ح��رس الح��دود، »ف��ؤاد«ھ��ذا الس��ّجان الم��دعو  -

وأص��يب ف��ي اش��تباك معن��ا، ك��ان ش��اھداً ف��ي المحكم��ة، وعن��دما ت��رك 

  . الخدمة عمل سّجاناً، فكان ينتقم مني

  : قلت لخالد

  .ھكذا وببساطة تنكر وتعترف -

  : أجاب وھو يضحك

  . إذاً أنت تعرف لَِم يضربوننا، وا�ن تحّمل وزر اسمك -

  . »فؤاد«كانت ھذه الحادثة بداية اتخاذ قرار بضرب السّجان 

، بحك��م الع��زل ع��ن بقي��ة المعتق��ل، لھ��ا س��احة )23(ة ف��ف��ي الغر

س��اعة ف��ي الي��وم، وغي��ر ص��غيرة مغلق��ة، علين��ا الخ��روج إليھ��ا نص��ف 

  . منّا با�خرينخرين اbقتراب منھا أو احتكاك أٍي مسموح لمعتقلين آ

، »لف�ؤاد«في المساء طلبت من الشباب أن يحتملوا نتيجة ض�ربي 

إذ إّن ق��انونھم يعاق��ب بكس��ر ي��د الض��ارب ومعاقب��ة زم%ئ��ه ف��ي الغرف��ة، 

ة الرف��اق وبقي��» عب��د الق��ادر أب��و الفح��م«فك��ان أول المؤي��دين المرح��وم 

  . أيدوا خطوتي

أن » ف��وزي الزعب��ي«وف��ي الي��وم الت��الي طلب��ت م��ن رفي��ق ي��دعى 

ب��إغ%ق الب��اب حت��ى أخ��رج إل��ى الس��احة » لف��ؤاد«ح اس��مال ع��دميح��اول 

  . الصغيرة

وھك���ذا .. قلي���ل: أن يق���ول» أرزاً «اتفق���ت مع���ه، إذا ك���ان الغ���داء 

  . سارت ا4مور
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  : »فؤاد«فقال 

  . طول عمركم جوعانين -

إلى الساحة الصغيرة فھرب إلى س�احة اندفعت لطنجرة وفحملت ا

المعتقل، والس�ّجان ا�خ�ر ت�رك ب�اب الس�احة الص�غيرة مفتوح�اً وھ�رب 

» ف�ؤاد«ھو ا�خر، وكلٌّ منھم�ا ي�نفخ ف�ي ص�افرته، وأن�ا أرك�ض خل�ف 

حت��ى دخ��ل غرف��ة الح��رس وأغلق��وا الب��اب، أمس��ك ب��ي أربع��ة س��ّجانين 

وب وشاويش الساحة يحاوbن فھم وامت�ت الساحة بھم، والضابط المنا

  .. شيء

احت��رت م��اذا أفع��ل؟ ل��م أض��رب .. كان��ت طنج��رة الطع��ام بج��انبي

  . ولن أنجو من العقاب» فؤاد«

م��ن غرف��ة الح��رس فانطلق��ت » ف��ؤاد«وف��ي ھ��ذه اللحظ��ة خ��رج 

  : كالسھم تجاھه قائ%ً 

  يا حقير بتسب ديني ؟  -

  : فأعادوه وحضر الممرض يحمل إبرة ما، فقلت له

  . ، إذا أعطيتني ھذه اdبرة بعد يومين سأقتلك»حاييم«ا ي -

وھن��ا ت��دخل الض��ابط س��ائ%ً المم��رض، فھم��ت م��ن اdجاب��ة أنّ��ي 

  . »فؤاد«ارتحت للتشخيص وأقسمت 4قتلن .. مصاب بنوبة ھستيرية

  ماذا فعل فؤاد؟ :من لھجته وسألني » إيلي ميليخ«فھّدأ 

  : قلت

  . شتم ديني  -

  . ربما شتم الرب -
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- b .. ،شاھد على ما أقول�ه  –أشرت إلى السّجان اليھودي  -وھذا

  . وبإمكانك سؤاله

  : السّجان اليھودي، ناظراً إلّي، فقال السّجان فسأل

.. يلع�ن دين�ك: »ف�ؤاد«ا4كل قليل، فقال : قال السجين.. يا سيدي -

ولم أستطع إغ�%ق الب�اب، ف�ركض » فؤاد«امتى بدكوا تشبعوا، وھرب 

  .. المجنونالسجين مثل 

  : لغرابة الموقف متسائلة  وأتدخل

  ھل سّب دينك أم ماذا؟  -

  .. b لم يشتم، لكن علّي أن أكمل حتى النھاية -

  إذاً كيف شھد السّجان معك ؟  -

الس��ّجان ا�خ��ر راوده ش��عور ب��الخوف bرتكاب��ه مخالف��ة ع��دم  -

إغ%ق الب�اب ومنع�ي م�ن الخ�روج، ثاني�اً س�مع ق�ولي للمم�ّرض وش�اھد 

  . حالتي وھيجاني، فشھد شھادة زور

  وماذا بعد ذلك؟ -

طلب الضابط المن�اوب كرس�ياً، وطل�ب إل�ّي الجل�وس وأعط�اني  -

  : فرصة تدخين سيجارة وقال

أنت تعرف، أنا لم أضرب سجيناً واح�داً م�نكم، أو غي�ركم ل�ذلك  -

  . أرجو أن تكون صادقاً معي

ث�ّم أع�رف طري�ق عليك أوbً التأك�د مم�ا أقول�ه ل�ك، وم�ن : فقلت -

مصاب بي�ده اليمن�ى » فؤاد«ھذا المدعو .. وأذھب.. الزنازين اbنفرادية

في اشتباك ضدنا عندما كان في حرس الحدود، ومن يوم حض�وره إل�ى 
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وأعتقد أّن الق�انون ف�ي ك�ل الع�الم .. ھنا يقوم بضربي من دون المعتقلين

  . b يسمح بمثل ھذا السلوك

أن أذھ��ب إل��ى الزنزان��ة، لك��ن  أنھي��ت ت��دخين الس��يجارة، وطلب��ت

الضابط المناوب طلب مني اbنتظار وذھب إلى الغرفة، أحضر بع�ض 

فرص�ة » إيل�ي ميل�يخ«الرفاق، وطلبوا مني العودة إلى الغرفة وإعط�اء 

  :»فؤاد«معالجة ا4مر، لكني قلت وأنا أنتظر 4رى 

  ..سأذبحه يوماً  -

  : وفي المساء فتح الضابط باب الغرفة وقال

والسّجان ش�ھد بم�ا  كل اbحترام لك، ما قلته صحيح. .عرب أبو -

  . بالواقعة واعترف باbنتقام منك» فؤاد«قلت، وكذلك أقر 

  : أسأله

  كيف تجرأت على افتعال ھذا الموقف وفعله ؟  -

-  ًbأري��د أن انتھ��ي م��ن موض��وع الض��رب الي��ومي، فق��ررت : أو

  . كما قلت لك.. واعياً 

وعمل�ت عل�ى » ھس�تيريا«رض حين ق�ال التقطت كلمة المم: ثانياً 

اس���تغ%لھا بك���ل أبعادھ���ا، ل���ذلك ش���ھد الس���ّجان ا�خ���ر وك���ذلك مھادن���ة 

  . الضابط، باختصار حققت مّرة أخرى وقوفاً جديداً على قبّة السماء

*     *     *  

  : وفي السنة الثالثة يا عزيزتي

تم في ربي�ع ھ�ذه الس�نة اكتم�ال اbس�تعداد ل¢ض�راب ع�ن الطع�ام 

أي  للمص�ادفة أن اس�تنفذنا ك�ل اdج�راءات الض�رورية، ول�م نت�رك  بعد
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دور وكذلك حددنا دور الموقوفين اdداريين وبعض الرفاق ال�ذين ن�رى 

  : ضرورة إعفائھم من المشاركة، وھؤbء قسمان

  . المرضى والمصابون إصابات بالغة: ا4ول

م���ن ن���رى خط���راً عل���يھم، ويمك���ن تص���فيتھم ف���ي ح���ال : والث���اني

  . ھمإضراب

وت���م تأجي���ل موع���د اdض���راب م���ّرات ع���ّدة 4س���باب تتعل���ق بن���ا، 

وأخ���رى تتعل���ق ب���المعتق%ت المس���اندة، وغيرھ���ا تتعل���ق باbس���تعدادات 

الخارجي��ة، والمقص��ود ھن��ا ا4ھ��ل والمنظم��ات اdنس��انية والجمعي��ات 

يك�ن معتق�ل عس�ق%ن باbس�م ال�ذي يم�ر دون الفلسطينية والبلديات، ول�م 

أن يثير اbنتباه من حيث قسوة ظروف�ه وش�روط الحي�اة والمعامل�ة الت�ي 

  . تستند في مجملھا إلى القمع واdسراف المطلق في العنف

الي��وم / 5/7ح��ددنا ي��وم ا4ح��د  23/6/1970وأذك��ر أن��ه بت��اريخ 

  . ا4ول ل¢ضراب مع وجبة اdفطار

إب%غ الكوادر بالت�اريخ، ويص�ادف ھ�ذا الت�اريخ  وللمرة ا4ولى تمّ 

  . الضفة الغربية يأھالي الرفاق المعتقلين من شمال ةزيار

وذھب��ت مك��ان ش��اب ف��ي ) 13(وف��ي الي��وم الت��الي ترك��ت الغرف��ة 

  .»عبد القادر أبو الفحم«وأمضيت الليل بصحبة ا4خ ) 12(ة فرغال

وھ��ي  ك��ان عل��ّي واج��ب إقناع��ه بع��دم المش��اركة ف��ي اdض��راب،

  . فرصة 4ذكر شيئاً عنه

مساعداً في جيش التحرير الفلسطيني، تص�ّدى » عبد القادر«كان 

  . وأبلى ب%ًء حسناً  1956للعدو الصھيوني سنة 
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بقي في خ�ان ي�ونس م�ع بع�ض الوح�دات، وكبّ�د  1967وفي سنة 

الع��دو خس��ائر كبي��رة ف��ي ا4رواح والمع��دات، وق��ام بنش��ر جن��وده عل��ى 

جن�دي يحم�ل لغم�اً مض�اداً لل�دروع، ويق�وم بإلق�اء  أسطح المنازل، وكل

اللغم على ظھر الدبابة، وبعد أن انتھت الحرب بقي في غّزة ورفّع إل�ى 

رتبة م%زم وقام بتنظيم بقايا ج�يش التحري�ر تح�ت اس�م ق�وات التحري�ر 

الش��عبية، وأق��ّض مض��اجع الع��دو حت��ى وق��ع اش��تباك وأص��يب إص��ابات 

لقات في الوج�ه إل�ى الس�اقين، وعن�دما بالغة في أنحاء جسده كافة من ط

تع��ّرف إلي��ه قائ��د الع��دو العس��كري، نقل��وه بط��ائرة عمودي��ة، ط��البين م��ن 

ب�ذلك فنقل�وه » بئر الس�بع«المشفى إنقاذ حياته بأي ثمن، ولم يُفلح مشفى 

وعاش الرج�ل يحم�ل جراحات�ه وي�أبى .. في القدس» ھداسا«إلى مشفى 

  . تفّوه بكلمةأن ي

، وك��ان قرارن��ا مبني��اً عل��ى »أب��و الفح��م –ر عب��د الق��اد«ھ��ذا ھ��و 

  . اعتقادنا أّن العدو سيقتله

بع�دم اdع�%ن ع�ن إض�رابه، » عب�د الق�ادر«في تلك الليلة أقنع�ت 

وحض�ر عض�و كنيس�ت ي�دعى ) 13(وعدت في اليوم التالي إل�ى غرف�ة 

  : وقف أمام غرفتنا ليسأل» أوري أفنيري«

  ھل تعترف بإسرائيل ؟  -

  ومن أتى بك؟. .؟ أجبتهمن أنت -

، جئ�ت 4س�اعدكم بع�د أن س�معت ع�ن ھ�ذا »أوري أفنيري«أنا  -

  . السجن
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ل��و أن��ي أعت��رف بم��ا ذك��رت، لك��ان b حاج��ة ل��ي أن أك��ون ھن��ا،  -

  . أرجوك ُعد من حيث أتيت

  : وقال لي» عمر قاسم«وتدخل المرحوم 

  . انتظر لنفھم -

  . يسألني إن كنت أعترف بدولتھم: أجبت -

  . »أوري أفنيري«ئة وانصرف بكلمات بذيشتم 

عم�ر «، كانت الخدمة علّي وعل�ى ا4خ 26/6/1970يوم الجمعة 

نظفنا الغرفة وأنھينا جلي الصحون، ع�دنا لت�دخين س�يجارة، » أبو راشد

م بالع���ادة يوزع���ون علين���ا مخص���ص ي���وم الجمع���ة والس���بت م���ن ھ���و

  : السجائر، ووجدت أيضاً موزتين، فسألت

  من أين الثانية؟  -

  . دورك في الزيادة: اقالو -

  : كان أحد الرفاق قد عاد من زيارة أھله، وھنا قال لي رفيق

  . ھذا أبو علي بدِّل الكتاب -

.. ھذا يا سيدتي رقيب، أّمي، مسؤول الثقاف�ة، ناديت�ه» وأبو علي«

  : ، فقال بصوت مرتفع جداً »قصة مدينتين«وطلبت أن يبّدل لي كتاب 

.. ت، ي��ا ع��رص ي��ا اب��ن الع��رصوك عل��ى أب��و أم الزين��اب��يلع��ن أ -

  . جيب كل ثيابك وتعال

حمل��ت بطاني��اتي وثم��اني س��جائر والم��وزتين وخرج��ت، وعل��ى 

  : الباب قال
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  . ھات السجائر -

  :قائ%ً » يودا آلون«وتدخل رئيس الممرضين ويدعى 

  . ھات الموز، أنت معك حساسية -

  . سأعيد الموز للغرفة، والسجائر كذلك: فقلت -

ش��لومو «وأخرج��وني إل��ى ض��ابط ي��دعى » ل��يأب��و ع«فش��تمني 

  : وھو يھودي من أصل تونسي، سألني» زيتون

  ما اسمك ؟  -

  . إبراھيم رجا س%مة  -

  . اسم بالكامل -

  ...»سيدي«لن أقول كلمة  -

  : ضحك ونظر في ورقة بيده وقال

  . b أريد ذلك، فقط اسمك الكامل -

  . إبراھيم رجا س%مة عبد القادر س%مة -

  !؟ فقط -

  وھل أكثر من ذلك؟  -

  : قائ%ً له» يوسف صغيّر«إلى عريف يدعى  تالتف

  . ليس ھو المقصود، أرجعه على غرفته -

  : »أبو علي«وعندما عدت، قال لي خنجر 

  ليش رجعت ؟  -
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  .زيتون قال لي ارجع -

  . تعال معي.. زيتون حمار -

  : سبقته إلى زيتون، قال

  . شو بتعمل ھون؟ ارجع -

  . قال إنك حمار وما بتعرف» أبو علي«: قلت له -

  : بعدي وقال» أبو علي«وجاء 

  . يا سيدي ھذا ھو -

  : وھّزني قائ%ً » زيتون«أمسك بي 

  أنت أبو عرب؟  -

  . نعم -

  لماذا لم تقل ؟  -

  . أنت سألت عن اسمي، وليس عن لقبي -

  . فأمر سّجانين بأخذي وتعريتي وإلقائي بمنفردة

وھ�و » جھ�اد ياس�ين«لى الزنزانة المقابل�ة وفي المساء أحضروا إ

وأم�ر م��دير الس�جن بإلقائ�ه حت��ى b » ب�المنفردة«محك�وم س�بعة أي��ام رفي�ق 

وي�دعى  ينقل للمعتقلين أية أوامر كما يعتق�دون، وأثن�اء ح�ديثي م�ع الس�ّجان

: علمت أّن بالجانب ا�خر من الزنازين ث%ثة رف�اق ھ�م» إبراھام كوھين«

طلب�ت م�ن الس�ّجان حق�ي » عم�ر قاس�م –د رش�يد أحم� –أبو علي شاھين «

  : من السجائر، فقال

  . انتظر حتى أرى ما ھو مكتوب في الدفتر -
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  : عاد بعد قليل وقال

أن��ت ھن��ا بخص��وص أم��ن المعتق��ل، يعن��ي أنّك��م تري��دون تخري��ب  - 

  .المعتقل

  : قلت

  أعرف ذلك، لكن ھل منع المدير التدخين والطعام أيضاً ؟  -

-  b .  

  . عطني سجائريإذا أ -

  : ذھب وأحضر سيجارة واحدة وقال

  . ُكّل وجبة طعام أعطيك سيجارة -

  . أعطاني السيجارة وذھب

زع���ل عيس���ى «ف���ي الي���وم الت���الي حض���ر إل���ى الزنزان���ة المقابل���ة 

  . بحجة ضربه لشرطي، وادعى أنه ابن خالي» س%مة

فھم��ت م��ا يرم��ون إلي��ه، فأبلغت��ه باختص��ار ش��ديد أن اdض��راب 

» زع�ل«دقائق حضر مدير السجن غاضباً، أخ�رج . موعده سيكون في

  : إلى زنزانتي، وقال للشرطة» جھاد«ونقلوا 

المش��كلة لتض��عوه ف��ي مك��ان » زع��ل«با4ص��ل افتع��ل الس��جين  -

  . يوجد فيه أحدھم 4خذ التعليمات

أخرج�وني،  27/6/1970العاشرة لي%ً من يوم السبت في الساعة 

  : فّكوا قيودي وقالوا

  . ل المديرستقاب -
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  . لم أطلب مقابلته -

  .أخذوني إلى عيادة المعتقل

.. وقف المدير وم�ّد ي�ده ليص�افحني ويطل�ب من�ي ب�أدب أن أجل�س

وب��دأ الح��ديث بالس��ؤال ع��ن ص��حتي، وبع��ض الجم��ل تحم��ل .. جلس��ت

أنا أحترمك كثي�راً، وب�ودي أن نتح�دث كعس�كريين يحم�ل «مجاملة مثل 

  . »كل منھما احتراماً ل£خر

  : قلت 

حتى b تضيّع الوقت ادخ�ل ف�ي الموض�وع مباش�رة واس�مح ل�ي  -

  أن أبّقي ع%قتي بك ع%قة سّجان بمعتقل، ببساطة ماذا تريد؟ 

لنضع أسس التف�اھم، أن�تم مق�دمون عل�ى إض�راب، وأن�ا b أري�د  -

  . لكم الضرر

  . أنت تبحث عن إبعاد الضرر عنك، وما تقوله ليس دقيقاً  -

- b ..ضراب في لّدي معلومات أنd5/7كم ستعلنون ا .  

إذاً تمسك بمعلوماتك وسترى أّن b شيء م�ن ھ�ذا القبي�ل، وإل�ى  -

  .ا�ن لم تقل لماذا تناقشني

ل��ديكم م��ا تطلبون��ه وم��ا تس��عون لتحقيق��ه، وأن��ا مس��تعد لنق���اش  -

  . طلباتكم وتحقيق الممكن منھا

أنت تريد مني منع إضراب مفترض، وأقول لك، أنا واح�د .. إذاً  -

  . عن أحد نيابة من أربعمائة معتقل b أملك حق الحديث

  . واحد من أربعة على وجه الدقة -
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  سأسير مع افتراضك من ھم ا4ربعة ؟  -

اجتمعت معھم فوافق�وا عل�ى من�ع : أنت تعرف من ھم وأقول لك -

  !اdضراب وبقي رأيك أنت 

ھا يمكن�ك اbعتم�اد عل�ى ث%ث�ة وف�ي الفرض�ية الت�ي تض�ع.. جيد -

  . ، أي أّن قراراً قد اتّخذ)ضد(وربع ) مع(اع بأر

- b ..ھم اشترطوا موافقتك ،b .  

  . أنا أقترح أن تجمعني بھم -

  .. أنا b أكذب وأحذرك من مغبّة إع%ن اdضراب -

شكراً لك، ولكن ليس لنا طلب�ات تحققھ�ا، انتظرن�ا س�نة ونص�ف  -

  ... من قھركمالسنة ونحن تحت نارك، لم يُفلح صبرنا إbّ مزيداً 

  . أنت تتحدى، وأنا أمھلك أن b تفعل ذلك.. مقاطعاً  -

ليس تحدياً بل ھو حق لي أقّرت به ك�ل الش�رائع الدولي�ة، وأن�ت  -

  . حّر في فھمك

  .سنرى -

وأمرھم بإعادة القيود وإع�ادتي إل�ى الزنزان�ة، وعن�د الب�اب وق�ف 

  : وقال

  . يدلقد كّسرُت رؤوساً كثيرة، b تجبروني على المز -

  . سيكون اdضراب ھو حالة الفصل بيننا -

س��حبني الس��ّجان إل��ى الخ��ارج وقب��ل أن أدخ��ل الزنزان��ة لطمن��ي 

  . لسوء سلوكي مع السيد المدير
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، الس��اعة الس��ابعة مس��اًء، ج��اء عري��ف /29/6وف��ي ي��وم اbثن��ين 

وأخرجن��ي إل��ى س��احة العي��ادة �خ��ذ نص��ف » يوس��ف ص��غيّر«ي��دعى 

، »جھ��اد ياس��ين«و » ص��بحي الباب��ا«س��احة فس��حة ، وأحض��روا ا4خ 

» ميم�ون دھ�ان«أغلقوا باب الساحة الص�غير، جلس�نا، وش�رطي ي�دعى 

، ب�دأنا الح�ديث »ع�وزي«على السطح يراقب حركتنا متس�لحاً برش�اش 

إذا خ���رج أي م���نھم إل���ى المعتق���ل لتبق���ى واتفقن���ا أن���ه ع���ن اdض���راب، 

ي ب�أن أح�داً الترتيبات كما ھي، واللجان البديل�ة تأخ�ذ دورھ�ا، رغ�م ش�كّ 

ع�ن زر أحم�ر عل��ى » جھ�اد«ل�ن يع�ود قب�ل انتھ�اء اdض�راب، فس�ألني 

  : جدار الساحة، قلت

ھ��ذا ج��رس إن��ذار ف��ي ح��ال حص��ول ش��يء غي��ر ع��ادي يق��وم  -

الس��ّجان بالض��غط علي��ه ليس��تنفر الس��ّجانين والج��يش المكل��ف بحراس��ة 

  . المعتقل

  : فقال

  . لنجري تجربة إذاً  -

  . ناأنت تعرف ماذا سيفعلون ب -

  : قال جھاد

  . ليفعلوا ما يشاؤون -

  . إذاً نتوكل على هللا: صبحي -

  : يده قائ%ً » جھاد«قام بضغط الزر، فرفع 

  . دوري -
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  : وأنا أضحك

-  ًbيا أھبل خ%ص، سيأتون حا ..  

وف��ي دق���ائق ك���ان م���دير الس���جن والس���ّجانين بھ���راواتھم يمل���ؤون 

ج��دوا إbّ غيرن��ا أم��رھم الس��احة الص��غيرة والكبي��رة أيض��اً، وعن��دما ل��م ي

  : بضربنا، وأشار إلّي، وقفت رافعاً رأسي قائ%ً 

  . اضرب  -

ف�ي » ص�بحي«مكّوم في الزاوي�ة، و» جھاد«انھال علّي ضرباً، و

  . الزاوية ا4خرى، صمدت برھة ومن ثّم سقطت على ا4رض

وبدؤوا باbستجواب، يحاولون إيھ�ام ك�ل واح�د من�ا ب�أن ا�خ�َرين 

  . عليه اعترفاً 

  : وعندما لم يجدوا مذنباً قرروا ما يلي

  . تفتيشنا ُعراة، وإدخال منظار شرجي لمعرفة ما نخبئ -1

وض��ع قي��دين إض��افيين لك��ل واح��د ف��ي الس��اقين وربط��ه بقي��د  -2

الي��دين ع��ن طري��ق قي��د ثال��ث، يُف��ك ھ��ذا الواص��ل عن��د وجب��ة 

  . الطعام ويُعاد

  . حشرنا في زنزانة واحدة -3

  . الصباح وإعادتھا في المساء أخذ البطانيات في -4

  . ھذا الحال يستمر حتى نعترف

راجعنا م�ا .. ضحكنا كأننا في سيرك... وعندما عدنا إلى الزنزانة

  :»صبحي«قاله كل واحد منّا لھم، قال لھم 
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  . ربما ماس كھربائي ھو الذي سبب المشكلة -

  : فقال» جھاد«أما 

  . ه تماماً ربما شرطي دّق في مكان آخر وأصّر على جھل -

  . أما أنا فلم أَر ھذا الزر المزعوم

واستمروا في ا4يام التالية باستجوابنا، وك�ل فت�رة يأخ�ذون واح�داً 

  : منا، وفي آخر مّرة قال المدير

  ھل يعقل أن b يكون أحدكم قد فعل ذلك؟  -

  : قلت له

  لماذا b تأخذون البصمات وتتحققوا من الفاعل؟ -

  : أجاب 

  .»ن البصمات عن الزجاجإنتوا ماسحي« -

  . إذاً ابحثوا عن سبب قرعه عند سوانا -

أُعل��ن اdض��راب، والتفت��وا إل��ى الموق��وفين / 5/7وف��ي ي��وم ا4ح��د 

اdداري��ين وب��دؤوا بسياس��ة الترغي��ب والترھي��ب، واس��تطاعت اdدارة 

  : خ%ل ث%ثة أيام إنھاء إضراب الموقوفين بث%ث طرق

  . نقل جزء إلى سجن غزة -1

  . ارسة العنفمم -2

  . تخفيف مّدة توقيف البعض -3
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وكما قلت لِك سابقاً لم يك�ن مفاجئ�اً لن�ا موق�ف الرف�اق الموق�وفين، 

ونحن وفق خطتنا بحاجة dضرابھم ھذه المّدة، وقد أعلن المعتقلون ف�ي 

  . المعتق%ت كافة اdضراب التضامني مع إضراب عسق%ن

ديري��ة الس��جون حاول��ت اdدارة أن تخ��رج م��ن الم��أزق وك��ذلك م

ش�رعت بالتف�اوض، م�ن جھت�ي رفض�ت : العامة، عل�ى المس�توى ا4ول

ين بحجة عدم وجودنا في المعتقل، وعل�ى الص�عيد وكذلك الرفاق ا�خر

نفس���ه كنّ���ا نعل���م أن اللج���ان البديل���ة تق���وم بواجبھ���ا، ولحظ���ة ش���روعھا 

بالتفاوض b بد أن تعود إلى ا4سس والمبادئ التي اتفقنا عليھ�ا، وعل�ى 

  . »عسق%ن«قررت المعتق%ت فك إضرابھا بعد : لمستوى الثانيا

أّن الرفي��ق / 11/7ول��م تج��ِر ا4م��ور حس��ب الخط��ة، فعلم��ت ي��وم 

قُطع�ت » محم�د خلي�ل إب�راھيم«ق�د استش�ھد، و» عبد الق�ادر أب�و الفح�م«

ساقه، وتم إنھاء اdضراب بخضوع اdدارة وتحقيق سبعين بالمائ�ة م�ن 

ي أُنجز والذي كان اdضراب بس�ببه ھ�و كس�ر طلباتنا، ولكن الشيء الذ

  . حاجز الرعب

ووافقت اdدارة على زي�ادة الفس�حة م�ن نص�ف س�اعة إل�ى س�اعة 

إb إذا «وتحس���ين الطع���ام وإلغ���اء عقوب���ة الض���رب، ووض���عت ش���رطاً 

، وھ��ذا ھ��و الھ��دف، وك��ذلك وافق��ت عل��ى »تع��رض الش��رطي للض��رب

الفواك��ه ف��ي إدخ��ال كت��ب ع��ن طري��ق الص��ليب ا4حم��ر، وزي��ادة كمي��ة 

الزي��ارة م��ن ا4ھ��ل، وبع��د ذل��ك ع��اد الش��باب إل��ى المعتق��ل، أم��ا الم��دير 

  . بفعله قرع الجرس فأصّر على عقابنا شھراً كام%ً، أو نعترف 

  ولكن ما ھو شكل العقاب المقرر من المدير؟  -
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في الزنزانة مع قيودنا، وساعة في الليل للتشمس، والسير شھر  -

لن��ا، وبع��د أس��بوع تم��زق جل��د ولح��م الس��اقين والقي��ود ف��ي أي��دينا وأرج

والمعصمين، فجاء المدير بنص�يحة للمم�رض مفادھ�ا أن نل�بس كلس�ات 

ص��وف لتحم��ي الج��روح، وخ��رج اللح��م م��ن الص��وف، وم��ن ث��ّم ق��رروا 

إراحة أرجلنا ث%ث�ة أي�ام، وھك�ذا اس�تمر الح�ال إل�ى نھاي�ة الش�ھر لنع�ود 

  !الجراح b تندمل  ومعاصمنا وكواحلنا مفتوحة، وكنّا نعتقد بأنّ 

*     *     *  

عب�د «ع�ن أل�م كن�ت ق�د نحيت�ه جانب�اً وھ�و استش�ھاد أسأل إب�راھيم 

  .»أبو الفحم –القادر 

  وھل قُتل فع%ً؟ » عبد القادر«كيف استشھد  -

  : يجيب

 ،بإقناع�ه بع�دم اdع�%ن ع�ن إض�رابهسبق وقلت لِك أنّ�ي ُكلّف�ت  -

اختلف���وا عل���ى توقي���ت  بع���د عزلن���اوت���ذكرين ذھ���ابي لغرفت���ه، ولك���ن 

وع�اد ليخب�ر ب�الموقف، لك�ن » زعل س%مة«اdضراب، كان أن حضر 

أب��و «، أخ��ذ موقف��اً مغ��ايراً، فأج��اب »ف��ايز الغ��وراني«شخص��اً ي��دعى 

  : »فايز«فرّد . بأننا يجب أن نعلن اdضراب» الفحم

  . »مو سائل«أنت لديك قرار بعدم اdضراب، أي  -

  : قال أبو الفحم

س���يعلن اdض���راب، ول���و ج���اء أم���ر م���ن الس���ماء، أن���ا أول م���ن  -

  . اطمئن
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وأعلن اdضراب، وقام الس�ّجانون بانتھ�از الفرص�ة الت�ي ج�اءتھم 

على طبق من ذھب، فأعطوه الحليب بعد أن أدخلوا ا4نبوب إل�ى الرئ�ة 

  ... بدbً من المعدة

م�ع ك�ل أمانين�ا وأح%من�ا ل�يحط ف�ي قب�ر » أبو ح�اتم«وھكذا سافر 

لة تحم�ل أل�ق س�نواته وتُش�ع إل�ى ي�وم القيام�ة، وأج�زم ينفجر وتخرج نخ

  . أّن رجولته وتاريخه b يساويھما أحد

  . نعم، كنا على حق في تحليلنا، وكان على حق في صعوده

  كيف أُشيع أنه مات داخل المشفى؟  إذاً  -

نقل���وا الجثم���ان م���ن عي���ادة المعتق���ل إل���ى المش���فى dج���راء عم���ل 

» خط�أ«قاموا بفتح صدره حتى يغط�وا جراحي، لتغطية عملية القتل، و

  . غير مقصود

قُت��ل ع��ن عم��د، » أب��ا الفح��م«لك��ن المؤك��د وف��ق ك��ل المعطي��ات أن 

ولھ�م حس�اب طوي�ل م�ع !! وإbّ لَِم ل�م ي�دخلوا حليب�اً لرئ�ة مناض�ل غي�ره

كما ذكرت س�ابقاً رحم�ه هللا، وإذا ح�الفني الح�ظ وأس�عفني » أبي الفحم«

  . العمر سأكتب شيئاً يليق به

أخرج��وني 4غتس��ل وك��ان ) 1(ع��د أس��بوع م��ن مك��وثي ف��ي غرف��ة ب

اbغتس���ال مح���دداً بق���درة الش���اويش عل���ى الع���ّد م���ن العش���رة إل���ى ص���فر، 

  .ويغلقون الماء

، أخ��ذني م��ن ي��دي وس��ار ب��ي جھ��ة الزن��ازين، »زيت��ون«فحض��ر 

  : فقلت له

  والبطانيات ؟  -
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  . بالزنزانة -

و عل���ي أب���«وج���دت أغراض���ي، وا4خ ) 2(وف���ي الزنزان���ة رق���م 

الزن��ازين بث%ث��ين  توب��دأت اdدارة بإحض��ار الرف��اق وام��ت�» ش��اھين

  . مناض%ً، في كل زنزانة رفيقان

وبع���د أي���ام ج���اء الم���دير ل���يعلن أن���ه اكتش���ف الھيكلي���ة التنظيمي���ة 

للمعتق��ل، وھ��ي برأي��ه تت��ألف م��ن خمس��ة يش��كلون قي��ادة علي��ا، يع��اونھم 

ن��واب لھ��م ن��واب خمس��ة عش��ر، أي لك��ل قائ��د ث%ث��ة ن��واب، وھ��ؤbء ال

الم�ؤثرين،  أيضاً، وعلى ھذا ا4ساس استطاع أن يعرف كل ا4شخاص

  : » 4بي علي«وبعد أن انصرف قلت 

  . يجب إعطاء ھذا المعتوه وساماً  -

  : أقاطعه سائلةً 

  ھل ھذا صحيح، وكيف استطاع إنجازه ؟ -

-  b bقيادة المعتقل، س�أتحدث عنھ�ا فيم�ا بع�د، »نيلة«صحيح و ،

b عتق���اده إط%ق���اً، ھن���اك مس���ؤولون معروف���ون بحك���م  ولك���نb ص���حة

مواقعھم بالعمل الوطني وتأثيرھم بالمعتقل، وھناك مناضلون b ع%ق�ة 

لھ��م بمرك��ز الق��رار، ھ��م مج��رد مناض��لين، وك��ل م��نھم يتمت��ع بص��%بة 

فائق��ة، أي اس��تنتاج الم��دير ل��م يك��ن يحم��ل ف��ي أي م��ن جوانب��ه محاك��اة 

  . للحقيقة

، ج�اء يومھ�ا الم�دير 28/9/1970لزن�ازين حت�ى وھكذا بقينا في ا

  : إلى زنزانتي ، فتحوا باب الزنزانة وقال المدير» جورنو«والعريف 

  . البقية في حياتكم -
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  َمْن؟  -

  !!الرئيس جمال عبد الناصر -

  : ضحكت وقلت

  ألم يبَق شيئاً تحاربون به غير ھذا ؟  -

- b .. رحمه هللالخبر صحيح، وعبد الناصر كان زعيم أُمة.  

  : »عبد العزيز شاھين«قال 

  . إنّا ~ وإنّا إليه راجعون -

  : قال المدير

  ماذا تريدون أن أفعل من أجل ذلك؟  -

  : »عبد العزيز«قال 

نح��ن بحاج��ة إل��ى أس��بوع ح��داد، س��نمتنع ع��ن الحّم��ام والنزھ��ة  -

  . اليومية ونواسي بعضنا

  : قال المدير

  . ورحمة هللا عليه... لكم ذلك -

  . انصرفو

ونفّكر بما آلت إلي�ه » عبد الناصر«وبعد أيام بدأنا نستوعب موت 

بتحلي�ل لموقفن�ا » أب�و عل�ي« ذك�رت يومھ�اأوضاع الث�ورة ف�ي ا4ردن، 

ف��ي ا4ردن، وك��ان ذل��ك قب��ل اdض��راب، يومھ��ا كان��ت اbش��تباكات ب��ين 

الج��يش ا4ردن��ي والف��دائيين عب��ارة ع��ن مناوش��ات بس��يطة ھن��ا وھن��اك، 

دوري أن أبني عل�ى المعلوم�ات المت�وفرة تحل�ي%ً يق�ود إل�ى وكان في مق
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أزم���ة تخلقھ���ا المقاوم���ة ع���ن طري���ق الس���لوك الع���ام وس���لوك  ھن���اك أنّ 

ق�ادراً عل�ى إقام�ة ع%ق�ات م�ع الف�%ح » الف�ج«العناصر لم يكن الف�دائي 

b «ط�رح ش�عارات م�ن بع�ض الفص�ائل مث�ل  ھذا فض%ً عنوالجندي، 

ا4ھ�م ھ�و تن�امي ت�أثير المقاوم�ة الس�بب ، و»سلطة فوق سلطة المقاومة

ووصولھا إلى رقم b يمكن تجاوزه في المنطق�ة، ك�ل ذل�ك جع�ل النظ�ام 

يبحثون ع�ن خ�%ص م�ن المقاوم�ة » أمريكا«ا4ردني والعدو وحليفھما 

ل�ن يم�ر وق�ت طوي�ل إbّ ونج�د أنفس�نا ف�ي : في ا4ردن وأذك�ر أنّ�ي قل�ت

  .عراء كامل مواجھة النظام، ولحظتھا سنجد أنفسنا في

وجاء شھر رمض�ان، ق�ررت اdدارة نق�ل ج�زء منّ�ا إل�ى الغ�رف، 

وك��ان ق��د تغي��ر الم��دير ونائب��ه، وم��ع ال��ذين خرج��وا م��ن الزن��ازين ا4خ 

  . dصابته بقرحة في المعدة» أبو علي«

  . وقبل نھاية العام تم إعادتنا إلى الغرف

وف���ي خض���م ھ���ذه ا�bم الموجع���ة، وجدت���ه بع���د ش���رود يض���حك 

  : فسألته

  ولَِم ھذا الضحك رغم ھذا الوجع ؟  -

  : أجاب 

: كانت لنا طقوس قد b يفھمھا إbّ من عاشھا، على سبيل المث�ال -

الزنزانة مغلقة تماماً وb تفتح الطاقة الص�غيرة إbّ عن�د الطع�ام dدخال�ه 

الب�اب، وك�ون زنزانتن�ا  تومن ث�م إغ%قھ�ا، لك�ن تواص�لنا ك�ان م�ن تح�

dش��عال » بص��ة ن��ار« فظ بخ��يط طوي��ل يحم��لھ��ي الوس��طى، فكن��ا نح��ت

   .السجائر في أوقات المنع، وكنّا قد صنعنا حب%ً يصل إلى آخر زنزانة
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عل�ى زي�ارة م�ن » أب�و عل�ي«بع�د أن حص�ل  وفي إح�دى الم�رات

إلى ث%ث�ين  ، قمنا أوbً بتقسيم التفاحاتجلبوه له كان علينا تقاسم ما أھله

واح���دة م���ن البس���كويت  قطع���ة«لك���ل واح���د قطع���ة، وك���ذلك الم���وز، 

إbّ ك��يس ن��ايلون واح��د، ف��تم وض��ع حّص��ة  نمل��ك ك��ننم ول��... »وس��يجارة

وم�ن تح�ت الب�اب أرس�لنا ط�رف الحب�ل . وھي ا4بعد) 15(الزنزانة رقم 

مربوطاً بقطعة معدني�ة أخ�ذناھا م�ن الح�ذاء لتص�ل إل�ى الزنزان�ة المقابل�ة 

... نزان�ة المقابل�ةوبدورھا إلى الزنزانة عن يسارنا وھذه ب�دورھا إل�ى الز

وھك�ذا حت��ى تص��ل إل��ى أص��حابھا، وم��ن س��وء الح��ظ أو حس��نه ف��ي النقل��ة 

يوس���ف «و » يعق���وب ديوان���ة«ا4خي���رة للزنزان���ة الت���ي بھ���ا الص���ديق 

وف��ي اللحظ��ة الت��ي غ��ادرت بھ��ا ا4غ��راض دخ��ل المم��رض » ج��رادات

ال��دواء، أمس��ك بك��يس الن��ايلون » محم��د حم��دان الق��اق«ص��دفة dعط��اء 

  . للمحاكمة» يعقوب ويوسف«ير، وقامت الدنيا وأخذوا وذھب إلى المد

ألب��رت «ومس��اعده » ي��دغر«ليج��د الم��دير » يعق��وب«ا4ول دخ��ل 

  : وھما يھوديان مصريان، فقال له» العزام

  . ما ھذا؟ ورفع كيس النايلون -

  : يعقوب لقا

  . ھذه حصتنا من الزيارة -

ص�غيرة  ر، وقط�عّس�التفاح أسود، والموز أسود، والبسكويت تك -

  .b تستاھل ھذا التعب
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القض���ية ليس���ت بص���غر قطع���ة الم���وز أو التف���اح، القض���ية ف���ي  -

ا4س��اس ھ��ي المش��اركة، b يمك��ن لواح��د منّ��ا أن ي��دخن س��يجارة إbّ م��ع 

  . الكل

الممرض يقول إنه وجدھا أمام باب زنزانتكم، وش�اھدھا تخ�رج  -

  . أضف لذلك أّن الزيارة في غرفته» أبو عرب«من زنزانة 

ھذا صحيح، وb نق�اش ب�ه، نح�ن نفع�ل م�ا ن�راه ص�ائباً بص�رف  -

  . النظر عن إجراءاتكم

  . حسناً، بما أنك قلت الحقيقة فلن أصدر حكماً  -

فق�د أنك�ر تمام�اً، وعن�دھا » يوسف«، أما »يعقوب«بعد ذلك، عاد 

  :قال  المدير له

  . يعقوب اعترف -

  : ألولم يتأخر مدير المعتقل، وجاء ليفتح زنزانتي ويس

  من أين ھذا الحبل؟  -

  .من البطانيات: تردد -

  . ھذا يخّرب البطانية -

  . يتم استبدالھا -

  من مال أبوك ؟  -

- b .. ًمنكم طبعا .  

  أتعرف عقوبة ذلك ؟  -

  . د آخر لن يغير بالمسألة شيئاً بأنا بالزنزانة، وإضافة مؤ -

  سؤالي لماذا تفعلون ذلك؟  -
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د إيصال سيجارة إل�ى زنزان�ة أخ�رى أو ببساطة، السّجان b يري -

منھا، ونح�ن س�نجد وس�يلة التواص�ل ووس�يلة تحقي�ق التع�اون الجم�اعي 

  . والكلي، قد تفھم ھذه المسألة وتعمل على تكريس الفردية

أنا سأقول للضابط المن�اوب أن يق�وم بتس�ھيل نق�ل أغ�راض م�ن  -

  . زنزانة إلى أخرى شرط عدم صنع حبال وتخريب

  : »أبو علي«رّد 

  . إذاً b مشكلة ا�ن ولن نقول سنجّرب -

  . انصرف المدير

ي اليوم التالي بدؤوا بإضافة ع�وارض حديدي�ة إل�ى أس�فل ب�اب وف

  . الزنزانة

  ... ولكن بقيت مسافة صغيرة

  التزم المدير بما وعد ؟ : أسأله -

نع��م الت��زم، وم��ن ھن��ا أش��رت إل��ى الفتح��ة الص��غيرة الت��ي بقي��ت  -

إلى من يريد أن ي�دخن ف�ي أوق�ات المن�ع،  »لشرارةا«bستعمال إيصال 

  . موجوداً » للشرارة«أي بقي الحبل الحامل 

إش�عال ) 9(وفي ليلة ، وبعد منتصف اللي�ل، طلب�ت الزنزان�ة رق�م 

س��يجارة، قم��ت بتجھي��ز م��ا يل��زم وأرس��لنا الحب��ل، وإذا با4ض��واء تطف��أ 

  : يقول »خنجر«لحظة خروج الشرارة من زنزانتي، وصوت 

  ھذا؟ » سراج الغولة«ابن الكلب، من أين يا  -

ا4ضواء، وفتح طاقة زنزانتي، وشتمني وقريتي وك�ل م�ا وأشعل 

  . يخّص جبل الكرمل
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  : قلت

  ؟ »ولعة«، كل ھذا من أجل »أبو علي«عيب يا  -

-  b»ولعة « bأنا شو قّصرت معكم؟ ... »خراء«و  

ن�دخن ف�ي غي�ر  مث%ً b تشعل لنا إbّ ث%ث مّرات، وإذا أردنا أن -

  أوقاتك ماذا نفعل؟ 

  . أنا سأشعل لكم في كل وقت، بس خلصوني من سراج الغولة -

  . كان ملتزماً ولم نعد نشعل أو ننقل.. بعد ذلك جربناه عّدة أيام

أوقف�ت الدعاب��ة، 4ع��ود إل�ى خ��روج بعض��ھم م�ن الزن��ازين وبق��اء 

  : ا�خرين مستفسرة عن ھذا، فأجاب

ھ��ذا الش��ھر ق��رر الم��دير اbكتف��اء بم��ّدة رمض��ان، وإكرام��اً ل ف��ي -

ھ��ذا «وج��ود ال��بعض ف��ي الزن��ازين ول��م ي��َر ف��ي البقي��ة أن��ه يس��تحقون 

رفيق�اً، قس�مونا إل�ى ص�ائم وغي�ر ص�ائم، فكن�ت ) 12(وبقين�ا » المكرمة

والرفيق يعقوب في زنزانة واحدة، وفي اليوم الثالث جاء ضابط ي�دعى 

  : سأل مستغرباً » طولو دانوا«

  ما سوياً؟ لماذا أنت -

  . نحن غير صائمين -

- b ..يجوز مسلم ومسيحي مع بعض b .  

  : قال يعقوب

  . إس%مي إذا أُعلن -

  : أسأله ضاحكةً 
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  وھل فعل ذلك؟  -

  . الضابط قال b ينفع ذلك -

لم��اذا b تق��ول بالض��بط م��اذا تري��د؟ إذا قل��تم الص��ائمون : فقل��ت -

  ؟وغير الصائمين كلٌّ في جھة

مس���لم ومس���يحي، قلن���ا نح���ن ع���رب مس���يحيون  ل���تقفعلن���ا ذل���ك، و - 

  ومسلمون، وإذا قال أحدنا أنه يغيّر دينه، قلتم b يجوز، ماذا تريد بالضبط؟ 

  : ضحك وقال

الزنزانة عقاب، وھي في وجودكما معاً ليست عقاباً، أن�ت وھ�و  -

  . مثقفان، نريد أن نضع مع كل واحد منكم شخصاً يثير له المتاعب

  . حداً لن تجد أ.. جيد -

  . إذاً كل واحد في زنزانة -

  .. وھكذا كان

وعن��د نھاي��ة ش��ھر رمض��ان وق��دوم العي��د استبش��رنا خي��راً ب��العودة 

إل�ى المعتق��ل، لك�نھم ل��م يعرف��وا أّن العي�د ق��د م��ّر وأوش�كت الس��نة الثالث��ة 

  . على اbنتھاء

*     *     *  

ي وقبل أن ندخل في السنة الرابعة، كان b بد م�ن س�ؤال م�اذا يعن�

اdضراب، وما ھي انعكاساته عل�ى اdدارة وسياس�تھا، وانعكاس�ه عل�ى 

  المعتقلين؟ 

  : إذ كيف يضع المعتقلون أنفسھم في مواجھة خطرين
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  . آثار اdضراب الجسدية والنفسية: ا4ول

  . ردود فعل السلطات، والتي لن تكون حميدة: الثاني

  : أجاب

حيث الفع�ل  قبل كل شيء سنحاول تعريف اdضراب، وھو من -

امتناع أو رف�ض لح�ق يملك�ه المعتق�ل، وھ�و وض�ع الجس�د وال�روح ف�ي 

مواجھة، وھو بداية دخول ف�ي مح�رم، وف�ق ق�وانين اdدارة، وھ�و بھ�ذا 

المعن���ى امتن���اع ع���ن تن���اول الطع���ام بھ���دف اdض���رار بالجس���د وھم���ا 

ملزم��ة بالحف��اظ عل��ى حي��اة وھ��ذه ا4خي��رة مس��ؤولية الق��وانين واdدارة، 

  . المناضل

اdضراب؟ إع%ن حرب b تكافؤ فيھا، س%حھا الوحيد  ماذا يعني

اdرادة، وھن��ا يمك��ن الق��ول إّن التم��رد ف��ي ھ��ذا المج��ال يص��بح الش��يء 

ن�ه إالوحيد الذي يمكن استخدامه س%حاً في الوقت ذاته يصّح القول في�ه 

ق�وانين «خروج عن قواعد اللعبة بين مستضعف وأداة وعناص�ر القم�ع 

  . »الخ... د وھراواتوأنظمة وجنو

كي��ف لھ��ذه اdدارة أن تتعام��ل م��ع الُمض��رب ع��ن الطع��ام، وھ��ي 

  : بحاجة إلى ما يلي

حشد القّوة، حشد طاقة تمريض�ية «على مستويات عّدة : اbستنفار

  .»تغيير نمط وشكل الطھي إضافة إلى 

  ھل ينفع العنف؟  -
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اdض�راب أحياناً وفي حاbت خاصة جداً، ومحدودة جداً، وإذا ك�ان  - 

ذات��ه ھ��و محاول��ة ف��ي ال��دخول إل��ى المعان��اة فيش��كل العن��ف أح��د ا4س��باب 

.. م�ن قوت�ه وقل�ي%ً قل�ي%ً   الموجبة للصمود، وبعد ذلك يب�دأ الجس�د بفق�د ج�زء

يصل إلى مرحلة اdجبار عل�ى التغذي�ة، إم�ا ع�ن طري�ق إعط�اء حلي�ب ع�ن 

لغاي�ة ھ�ي ي�دخل إل�ى المع�دة ع�ن طري�ق ا4ن�ف أو الف�م، وا» أنبوب«طريق 

  اdبق����������������������اء عل����������������������ى ح����������������������د م����������������������ن الت����������������������دھور 

وھي التغذي�ة ع�ن طري�ق ا4وردة والنق�ل إل�ى : b يوصل إلى المرحلة التالية

  . المشافي

ق��درة ت��ر اج��ع : م��ن ھ��ذا اdض��راب س��%ح ذو ح��ّدين، ح��ّده ا4ول

تدريجياً حتى الوصول إلى حاف�ة الخط�ر، أو الخط�ر  الجسدية المناضل

اdدارة وأدواتھ�ا ووس�ائلھا وسياس�اتھا ف�ي ذاته، وفي المقابل ھو يُ�دخل 

التعام��ل م��ع اdض��راب عل��ى أن��ه حال��ة ش��اذة يج��ب : ح��ده ا4ول م��أزق،

أزم���ة أخ%قي���ة وسياس���ية وقانوني���ة عل���ى : إيقافھ���ا، وف���ي ح���ده الث���اني

  . المستويات كافة

  : أقاطعه

  .. لم تُجب على ما أريد -

تعرف�ون ن اdضراب كس%ح في وج�ه اdدارة وأن�تم ولماذا تختار

  نتائجه، بل أنتم مھددون بالموت كل لحظة؟

عندما يك�ون الم�رء ف�ي حال�ة ع�داء م�ع آخ�ر يس�تنفر ك�ل منھم�ا  -

 أدوات قتاله ويستعمل ك�ل ا4س�اليب والوس�ائل الت�ي يراھ�ا ممكن�ة لقھ�ر
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اbعتق��ال مواجھ��ة مح��دودة ف��ي مك��ان ا�خ��ر أو دح��ره، ولم��ا ك��ان  ھ��ذا

ي�ِك أن تب�دئي بالمطالب�ة بح�ق أو معين ولحظة زمنية محددة، لحظتھا عل

وف��ي ح��ال ال��رفض م��ا ھ��و الس��%ح  ،أكث��ر م��ن الحق��وق اdنس��انية بداي��ة

الممك��ن اس��تخدامه بع��د المطالب��ة والتف��اوض وت��دخل ھيئ��ات دولي��ة أو 

محلية؟ يصبح ھنا اdضراب الحل ا4خي�ر عل�ى ال�رغم مم�ا يحمل�ه م�ن 

: ش��يئاً  خط��ر، ولك��ن أھمي��ة اdض��راب أن��ه يوص��ل للخط��ر، وأق��ول ل��كِ 

تح���اول اdدارة ف���ي فت���رة اdض���راب أن تق���وم بتھري���ب بع���ض الم���واد 

للمعتقل��ين، لك��ن ف��ي نھاي���ة ا4م��ر b ب��د م���ن التف��اوض، وھن��ا يتح���ول 

الضعف والخطر عل�ى الحي�اة إل�ى س�%ح يحم�ل الق�وة ذاتھ�ا، أي نص�ل 

إلى حالة توازي قوتين وانتصار إرادة الض�عف عل�ى إرادة القم�ع، ھ�ل 

قنعة؟ وقبل أن تجيبي قد يتبادر إل�ى ال�ذھن أن اdض�راب ھذه المعادلة م

ل�يس التح�ول .. b ...b.. يحول السّجان إل�ى إنس�ان يتع�اطف م�ع ا�خ�ر

 bع��ادة ترتي��ب السياس��ة وتكتي��ك الس��لطات، وd ولك��ن ھ��و خض��وع م��ا

 ،ج�وھر الص�راع ا4ص�لي سياس�يأن اdشارة إلى  ،ننسى قبل أن ننھي

  .والجسد كما ھو على ا4رضصراع يمتد على مساحة الروح 

  ھل ھذا كاٍف أم أدخل مدخ%ً آخر؟ 

  : أضحك وأقول
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ك�ل الم��داخل س��تقودني إل�ى م��ا تري��د قول��ه، وأعتق�د ب��أن م��ا قلت��ه  -

ول��و أن ص��احب التجرب��ة يراھ��ا كم��ا يري��دھا، وكم��ا إل��ى ح��د م��ا  مقن��ع

  . يفھمھا، وبما أنني لست صاحبة تجربة سأقبل بالحد المقنع لكم

أت��ى بع��د .. ي أن أح�دثِك ع��ن إض��راٍب م�ن ن��وع آخ�رل�� اس�محي  -

شھيد وقطع ساق رفي�ق وفق�د آخ�ر  وأسفر عن خسارة اdضراب الكبير

  .وقدم كل منا وسطياً خمسة كيلو غرامات من وزنهلحواسه 

  وھل حجم ا4ھداف المحققة يساوي ھذا الثمن؟  -

والجس��د .. بالتأكي��د قط��رة دم واح��دة ف��ي مكانھ��ا تس��اوي ال��وطن -

روح ف��ي مكانھم��ا مش��روع ش��ھادة، فل��م تك��ن النت��ائج عل��ى المس��توى وال��

المعاشي والمعاملة داخلة في نھاية المعادلة، بل كان الھدف كسر حزام 

الخوف والتحدي dعادة بناء ذوات ضد محاول�ة إلغائھ�ا، وا�ن ونتيج�ة 

  .. التخلي بالكامل عما يمكن تسميته حقوقاً  1972ل¢ضراب قررنا سنة 

  : ھذه الحقوق التي نرفضھا وألخص لكِ 

  . لكل معتقل حق زيارة من أھله مرة في الشھر •

س��تة رس��ائل ف��ي «لك��ل معتق��ل ح��ق كتاب��ة واس��تقبال الرس��ائل  •

 . b تتجاوز الواحدة أربعة أسطر» الشھر

 . لكل معتقل الحق في اbستحمام بماء ساخن مرة في ا4سبوع •
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ص لك��ل معتق��ل ح��ق ح%ق��ة ال��ذقن م��رتين ف��ي ا4س��بوع وق�� •

 .شعره

 . لكل معتقل حق الحصول على حرامات •

  . لكل معتقل حق السير ساعة في الشمس •

ھن����ا قررن����ا اbس����تغناء ع����ن ھ����ذه الحق����وق، وبش����كل ت����دريجي 

  . وتصاعدي

وخلق���ت الحال���ة جمل���ة م���ن التفس���يرات .. ب���دأنا ب���رفض الزي���ارة

والتأوي%ت عند ا4ھل أوbً، والھيئات الدولية والمحلية ثاني�اً، وطرح�ت 

وطرح��ت أمامن��ا إمكان��ات ھائل��ة للمن��اورة .. اbً أم��ام س��لطات القم��عس��ؤ

  .. التكتيكية لخدمة موقفنا اbستراتيجي

  : أقاطعه

   ؟ما التكتيكات وما ھي اbستراتيجية.. مھ%ً  -

b بد من م%حظة قد تبدو بديھية، لم أدخل أھلي في معاناة على  -

ا4س��ير ف��ي معان��اة  المس��توى اdنس��اني، b يج��وز ذل��ك، لك��ن أb ي��دخل

مزدوج��ة ح��ّدھا ا4ول ع��ذاب أھل��ه ورحل��تھم الطويل��ة م��ن جن��ين إل��ى 

وحّدھا الثاني ھو ذاته كإنسان داخل الج�دران يتح�رق ش�وقاً، .. عسق%ن

يكوي��ه ا4ل��م لرؤي��ة نفس��ه أعل��ى درج��ة ف��ي أس��لوب العن��ف الواق��ع عل��ى 

ت ق للخص�م، وف�ي الوق�ت نفس�ه يج�ذر مس�ألة تغيي�ر ال�ذالالذات والمنط

  .أي حرق الطين ليتحول إلى قرميد.. باتجاه التصلب والمواجھة أكثر
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ثم تأتي مرحلة ثانية وھ�ي رف�ض الخ�روج للش�مس والھ�واء ومن 

ويب��دو ھن��ا التن��اقض ظاھري��اً، كي��ف لن��ا أن نض��رب ع��ن الطع��ام قب��ل 

ع���امين مط���البين بوق���ت أط���ول ف���ي الش���مس والھ���واء، وا�ن ن���رفض 

على كل م�ا يس�مى حق�اً، لك�ن رفض�نا وكذلك ينسحب ا4مر .. الممنوح؟

لتلك الحق�وق أو عل�ى ا4ص�ح ف�ي ممارس�ة الحق�وق ھ�و مقدم�ة لتوس�يع 

مدخ%ً لتوسيع حج�م الممن�وح  نفالرفض ھنا واbمتناع يشك%.. الحقوق

وت�دخل اdدارة .. لنا وتحصيل الممن�وع وھك�ذا نص�ل إل�ى ح%ق�ة ال�ذقن

وم��رة ح%ق��ة » ب��الزرنيخ«فم��رة .. ة م��ع ش��عيرات ك��ل ذق��نھ��ف��ي مواج

ھك��ذا تس��تمر حياتن��ا ث%ث��ة .. بواس��طة الش��فرات لتحم��ل ك��ل ذق��ن أث%م��اً 

أن أمراض��اً جلدي��ة ب��دأت أش��ھر لتحض��ر لجن��ة طبي��ة محاول��ة إقناعن��ا ب��

منا، ولكن لم يفلح أح�د ف�ي اق�ت%ع تص�ريح منّ�ا، أو موافق�ة  تغزو بعضاً 

  . ولو مشروطة

الس�لطات عل�ى وأخيراً يأتي مفتش السجون ليض�ع أمامن�ا موافق�ة 

  .طلباتنا

  وھل توقفتم عن اdضراب وحققتم نتائج؟  -

ش�ھور أربع�ة تخللھ�ا مح�اوbت خ�رق موق�ف المعتق�ل بعد م�رور 

الضغط عن طريق الجمعي�ات وأحياناً القسوة، وفي مرات قليلة محاولة 

كان��ت تتص��لب مواقفن��ا أكث��ر، .. ا4ھلي��ة الفلس��طينية أو رؤس��اء البل��ديات

ن المواجھ��ة يب��دو لن��ا ح��رق ال��زمن ض��رورياً، وكلم��ا أوغلن��ا ف��ي زم��

وبع��د جول��ة قص��يرة م��ع  ،»ني��ر«وأخي��راً ج��اء مف��تش الس��جون الم��دعو 

  . عن كل غرفة» مختار«مدير المعتقل طلب مقابلة 
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خرجنا للقائه بعد أن طلبن�ا م�ن ا4خ�وة والرف�اق ع�دم المداخل�ة أو 

دأنا ال��دخول ف��ي النق��اش حت��ى ل��و ح��اول ھ��و أن يس��أل ف��رداً بعين��ه، وب��

م�ن مقدمت�ه، وع�ّرف بنفس�ه عل�ى » ني�ر«الحديث من حيث انتھى السيد 

أنه سجين سابق عمل في معتقل نور شمس وكس�رت ي�ده أي�ام اbنت�داب 

» محم���د«البريط���اني، وأن ال���ذي ق���ام بمعالجت���ه طبي���ب عرب���ي ي���دعى 

كس��جين «وخل��ص إل��ى نتيج��ة أن��ه ي��تفھم مطال��ب الس��جناء ويتع��اطف 

م اdنسانية، لكنه b ينسى أنه يمثل س�لطة مع كل ما يمس حقوقھ» سابق

  .ترسم حدود ص%حياته

أخ��ذت الح��ديث مبت��دئاً بالش��كر لعواطف��ه وباعت��ذاري ع��ن إكم��ال 

الح��وار مع��ه كون��ه يمل��ك ص��%حيات محكوم��ة بق��رار الس��لطات العلي��ا، 

نحن b نرغب في فتح معركة مع أحد وھو ليس المعن�ي، وك�ذلك م�دير 

فض لطلباتن��ا ف��ي مجملھ��ا أو ف��ي ك��ل واح��د المعتق��ل باbس��تجابة أو ال��ر

  . منھا، وانسحبنا من اbجتماع

قاع�ة ص�غيرة بانتظ�ار ق�رار ى لإالعودة إلى السجن أدخلونا وقبل 

مس��ؤولھم، وف��ي ھ��ذه القاع��ة دار نق��اش ھ��ادئ وج��ازم بينن��ا، ف��البعض 

يعتبر موقفي عبثي�اً، وك�ان ردي أن b م�انع ل�دّي م�ن أن يت�ولى المھم�ة 

اbلت��زام بالثواب��ت، وب��ررت م��وقفي بأن��ه يح��افظ عل��ى ش��خص آخ��ر م��ع 

كرام��ة المعتق��ل وبالت��الي يتس��م برؤي��ة ش��مولية وتحلي��ل لموق��ف الس��يد 

إذ ما جدوى أن تحاور شخصاً غير مخّول وb مف�ّوض، ويض�ع » نير«

سقف الحوار، ويحدد م�ا علين�ا أن نتوق�ع وم�ا يمك�ن أن يتحق�ق، إض�افة 

  . ه قبل اbتفاق dنھاء اdضرابمارسنإلى أن موقفي يحمل آخر ضغط 

ع��دنا إل��ى اbتف��اق وتخ��ويلي الح��ديث وص��%حية الح��وار كلھ��ا ف��ي 

  . يدي
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جاھز لتنفي�ذ م�ا » نير«جاء ضابط ا4من طالباً منّا العودة، فالسيد 

نتفق علي�ه والطلب�ات ا4خ�رى الت�ي b ي�تم اbتف�اق عليھ�ا يع�ود بھ�ا إل�ى 

  . وزير الشرطة

ب�دأ الق�ول إن .. نا عدد الرفاق إلى النص�فعدنا للقائه بعد أن قلص

ھذه طلب�اتكم أم�امي، وبع�د أن درس�تھا س�أحاول أن أرد عليھ�ا بن�داً بن�داً 

وأعتقد أننا سنص�ل إل�ى تف�اھم بش�رط أن تنھ�وا اdض�راب .. وطلباً طلباً 

  .. قبل تحقيق أي شيء

.. يمك�ن أن نب�دأ بالت�دريج: اعترضت عل�ى الش�رط المس�بق وقل�ت

.. عليه دفعة واحدة، ونحن نق�وم بح%ق�ة ال�ذقن فق�ط ا نتفقم أنتم تقدمون

  !انتظاراً لتحقيق ما اتفقنا عليه، فإذا عدتم عادت ذقوننا فھي شعر ينمو

  : أجاب السيد المدير

  . ليكن ذلك، ولنبدأ بالنقاش.. نعم -

اس��مح ل��ي أن نكم��ل اتف��اق المب��ادئ، أرى أن نن��اقش موض��وع  -

بأنن��ا مناض��لون بص��رف النظ��ر ع��ن  لجن��ة تمث��ل المعتق��ل، نح��ن نعتق��د

ھ��ذا المعتق��ل يمث��ل وح�دة اجتماعي��ة وطني��ة ويمث��ل اتجاھ��اً .. م�وقفكم منّ��ا

  . سياسياً واضحاً 

  : وقبل أن أكمل قاطعني

  . ھذا من المحرمات وb نوافق عليه تحت أي ظرف -

نح��ن ھن��ا عل��ى أي أس��اس نجتم��ع؟ أل��يس ك��ل واح��د منّ��ا .. حس��ناً  -

  يمثل غرفة ؟ 
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  ....أو» الديمقراطية«أو » فتح«كن b يمثل صحيح ول -

عل���ى ھ���ذه إذن أن���ت تجتم���ع م���ع ممثل���ين للمعتق���ل، دعن���ا نتف���ق  -

  . النقطة

  . نعم أنا ألتقي بكم على أساس أنكم تمثلون تجمعات -

  ما الفرق إن كان العدد ث%ثين أو عشرة؟  -

b، ھن��ا b أواف��ق 4نك��م تري��دون أن تأخ��ذوا من��ي اعتراف��اً لموق��ف  - 

  . ياسيس

ل��م يخط��ر ببالن��ا ھ��ذا بق��در تنظ��يم الع%ق��ة بينن��ا وب��ين اdدارة،  -

  . وأقترح أن يكون العدد سبعة أشخاص

  ولماذا سبعة؟  -

  . b يھم العدد، مجرد اقتراح قد يكون خمسة أو عشرة -

ھن���ا ت���دخل الم���دير عل���ى أن الع���دد س���بعة م%ئ���م لس���بب توزي���ع 

  . الحصص

  : قلت

واف��ق عل��ى المب��دأ ون��دع التفاص��يل مع��ك ، أن��ا أ»ديس��تلفلد«س��يد  -

  . من أي التزام بالعدد» نير«حتى يرتاح السيد 

  : »نير«وھنا قال 

  . ھذه الصفحة ونبدأ نقاش الطلبات لنطوِ  -

  . مرة أخرى أعترض 4ننا لم نتفق على المبادئ -

  : قال

  لجنة ووافقت على تشكيلھا، وماذا بعد ؟  -
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كمعتق�ل ل�ي حق�وق إذا ُمنح�ت ل�ي أن�ا .. سأبقى في إطار المبادئ -

أي المس��ألة ت��دخل ف��ي ب��اب اdق��رار .. فم��ن حق��ي ممارس��تھا أو رفض��ھا

بالحق دون ممارسته، وأعتقد أن اتفاقية جنيف تسمح لي بممارسة لعب�ة 

  . الخ... كرة القدم أو السباحة

.. ان��تفض، ح��اول النھ��وض ع��ن كرس��يه، وتملم��ل بع��ض الرف��اق

 –ي�ا عزيزت�ي  –فم�ن الرف�اق .. رجفأصبحوا ھم في ھرج ونحن ف�ي م�

  من ھمس إلى أين أنت ذاھب ؟ 

  : قلت 

  .. دعوني أكمل -

  : » نير«وخاطبت السيد 

  .. لم أسمع إجابة أو رداً  -

  : قال 

  . ھذا ضرب من الجنون، وأنا b أوافق -

بجن��رال وإb ت%ش��ى  اق��ةً يإذاً أرج��و أن تس��تعمل كلم��ات أكث��ر ل -

ة على طلبي، لم�اذا ت�رفض أن بأنا أنتظر إجاھامش اbحترام، وبالتالي 

  أمارس حقاً أراه لي ؟ 

  أين ستلعب ؟  -

  إذاً المشكلة في عدم توفر المكان، أليس كذلك؟  -

  . ليس باستطاعتي توفير المكان. نعم -
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وأران�ي أق�دم امتن�اني عل�ى تفھم�ك، أن�ت تق�ر بح�ق وأن�ا .. شكراً  -

ت المش�كلة ف�ي المك�ان فھن�اك أفھم إمكانية عدم ممارسته، ولكن إذا كان�

  . إمكانية لملعب كرة سلة وطائرة وكذلك طاولة تنس

  أين ؟  -

  . »ب«في الساحة  -

  ...ھل ھناك إمكانية؟ سائ%ً مدير المعتقل -

  : أجاب ا4خير

  .يعرف طولھا وعرضھا بالسنتمتر -مشيراً إلّي  -إنه  -

  : »نير« السيد قال

بميزانية تصل مائة أل�ف لي�رة  لنفرض أنني وافقت، فمن أين لنا -

  ... ب%ط وشبك ورمل

لمش��كلة ف��ي ت��وفير الم��ال، أران�ي ش��اكراً إي��اك م��رة أخ��رى 4ن ا -

  . الكرة على الصليب ا4حمر لتجھيز الم%عب ودعني أرمِ 

  ھل يوافق ؟  -

  . إذا وافق، لعبنا وإذا لم يوافق لم نخسر شيئاً  -

الم%ع��ب وش��راء  وبع��د أي��ام واف��ق الص��ليب ا4حم��ر عل��ى تجھي��ز

  . طاولة تنس

وع��دنا .. بع��د أن أف��رغ م��ا ف��ي جعبت��ه» ني��ر«وھك��ذا خ��رج الس��يد 

  . نقف على قبة السماء
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*     *     *  
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 ا�
	��ا���� 
   

إb  اb يمك��ن للم��رء أن ي��درك بع��د شخص��ية م��ا أو يلم��س ص��فاتھ

تقي���يم أي إنس���ان اس���تناداً إل���ى  يمك���ن bو.. بوق���ائع ملموس���ة ومدرك���ة

يطرحھا وأفكار منمق�ة تواك�ب حض�ارة العص�ر أو م�ن خ�%ل شعارات 

  . يثيرھا من باب الجدل b أكثر وb أقل –نظرية  –طرحه لمبادئ 

م��ا وق��ر ف��ي «: أج��اب. »م��ا ھ��و اdيم��ان ؟«ُس��ئل الرس��ول الك��ريم 

  . »القلب وصدقه العمل

إذ b بد م�ن ترجم�ة لِ�َم . ذلك الحديث فلسفة كاملة للسلوك البشري

نكتش��ف كن��ه  وb ب��د م��ن واق��ع ملم��وس م��ن خ%ل��ه نع��رف أن��ؤمن ب��ه، و

  . المحك الصلب للذات البشرية وا�خرين، فالواقع ھ

*     *     *  

مررت معه بتجربة مرة م�ع بع�ض ص�غار النف�وس، اس�اؤوا إلي�ه 

ك���ان بھ���ا ف���ي قم���ة النب���ل .. م���ن خ���%ل ع%ق���ة اجتماعي���ة ربطت���ه بھ���م

  .. سانية لھموا4خ%ق معتقداً أنه يقدم المساعدة اdن

وكان��ت النتيج��ة الطع��ن ب��الظھر وردة فعل��ه .. »ك��أب وأخ كبي��ر«

  . »سيكبرون... أوbد«

  : قلت له غاضبة 
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  ھكذا ببساطة ؟  -

  . إذ b يمكن أن أرد اdساءة بمثلھا فھذا ليس من طبعي... نعم -

  : وتابع 

لكن�ي » الھرطق�ة«لقد تعرضت dساءات كثيرة وأكب�ر م�ن ھ�ذه  -

تص��وري : وأض��اف. والكبي��ر b يص��غر.. موق��ف بتس��امحيأبق��ى س��يد ال

.. انقطع���ت أم���ي ع���ن زي���ارتي ح���والي الع���ام.. ي���وم كن���ت ف���ي الس���جن

ودع�وت هللا .. وشيعتھا في أعماقي.. وانقطاعھا جعلني أعتقد أنھا ماتت

  . أن يغفر لي إن كنت سبب موتھا، وبدأت ترميم جرحھا

.. ھا كان�ت ھ�يلكن.. لم أصدق عودتھا.. وبعد شھور طويلة عادت

  . وكان جوابھا أقسى من موتھا.. سألت عن سبب غيابھا عاماً كام%ً 

  : قالت 

أنن�ي » أبو ماھر«أقصد موقوفة بعد أن وشى .. كنت في السجن -

س��عى » ط��%ل ن��اجي«لك��ن الرفي��ق .. أدخ��ل ا4رض المحتل��ة لزيارت��ك

  . dخراجي من السجن

وألق��ى بن��ا ف��وق والس��جن ف��تح أبواب��ه .. ا4ي��ام ي��ا عزيزت��يدارت 

ولم أكن أتوقع في الي�وم الثال�ث للق�اء .. عدنا إلى ا4ھل.. طرقات غريبة

أب��و «أن ألتق��ي الس��يد .. وف��ي زحم��ة وئ��ام العائل��ة» ج��وبر«أھل��ي ف��ي 

  : قال وھو يبكي.. اقتحم دارنا ودنا من قدمي راكعاً .. »ماھر

  . افعل ما تشاء.. أنا أخطأت -

  .. فعلتسمر الحضور بانتظار ما أقول وأ

  : وببساطة قلت له
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  ..يا عزيزي ضربته بالتأكيد -

ن أب��ى ذرفھم��ا ادمعت�� ي��هعينف��ي بم��رارة و» أب��و ع��رب«ض��حك 

  : وقال

 - b ..وقل�ت .. أبداً كل ما فعلته أنني أمس�كت ب�ه، ورفعت�ه ع�ن ق�دمي

  : له

حس��بي هللا ونع��م «اذھ��ب b أري��د أن أرى وجھ��ك طيل��ة حي��اتي  -

  . » الوكيل

ص��دقيني ل��م تم��ض فت��رة ... جھ��ش بالبك��اءخ��رج مس��رعاً وھ��و ي

b يحي��ق المك��ر الس��يئ إb «إذ . وجي��زة إb واعتق��ل بتھم��ة الجاسوس��ية

  . b يمكن أن أكون إb أنا» بأھله

  : قلت له

  ..»والسن بالسن.. العين بالعين«: القرآن الكريم يقول -

  : أجاب 

 ول�يس ص�غيراً، ف�القوة.. ولكن حين يكون الخص�م ن�داً ل�ي.. نعم -

نح�در نأن تترفع عن الصغائر والصغار وعن ا4حق�اد والتفاھ�ات b أن 

ر غم��ا حملت��ه عل��ى ك��اھلي من��ذ الص��فم��ا عانيت��ه ف��ي الس��جن أو .. إليھ��ا

  . لدرجة b يمكن إb للق%ئل فھمھا.. جعلني أكبر بطريقة غريبة

  .. تصغر في عين الكبير الكبائر: ي كما قال المتنبيأ -

إذا ك�ان خص�مك «: والمثل الصيني يق�ول.. بالضبط يا عزيزتي -

  . »ضعيفاً فقّوه
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*     *     *  

والع��ذاب  لقھ��رايق��ول علم��اء ال��نفس ف��ي نظري��اتھم المتك��ررة إن 

  : إلى خلق نوعين من اdنسان في المحصلةواbضطراب عوامل تؤدي 

ال�ذي يس�قط معانات�ه وظلم�ه » الس�ادي«ھو اdنسان : النوع ا4ول

خ��ر وb ينف��ك ع��ن إيق��اع ھ��ذا الع��ذاب إb وحرمان��ه عل��ى الط��رف ا�

  . باستس%م الطرف ا�خر واعتراف الضحية بفوقية السادي وقوته

وھ�و » المازوش�ي«أو » الم�ازوخي«ھ�و اdنس�ان : والنوع الثاني

الذي يسقط معانات�ه عل�ى نفس�ه تحدي�داً ويتل�ذذ بع�ذابھا خوف�اً م�ن إس�قاط 

ھا والتي يمكن أن تك�ون تحسباً من رّدات فعل» الضحية«ھذا ا4لم على 

ن��راه ي��ؤثر تع��ذيب نفس��ه عل��ى  ل��ذا نفس��ه،» للم��ازوخي«وقاتل��ة  جارح��ة

  . تعذيب ا�خر

ف��أين ھ��ي إس��قاطات اdنس��ان المقھ��ور ال��ذي تح��دث عنھ��ا علم��اء 

  .؟»إبراھيم س%مة«النفس لدى 

ا4ث�ر الس�لبي ال�ذي  عن ر بعدهيُق.. b جواب، 4ن واقعه الملموس

نا بس�لوكه داخ�ل الس�جن لوج�دنا أن�ه م�ن المنط�ق ولو دقق.. خلفه السجن

.. والعدل إنصافه بعيداً عن خطأ التحليل والتركيب الذي يقع به ال�بعض

أو نتيج�ة ض�غائن وأحق�اد b مب�رر .. إما لقصور في الفھم وضيق ا4فق

  . لھا

الراس�خة  الوطني�ة فاdنسان الذي يحمل بين طياته جذور ا4خ%ق

b يمك�ن أن يك�ون إb أكب�ر م�ن الفلس�فة ... الثابت�ةبكل امتداداتھا النقية و

  .والميتافيزيقية أيضاً .. الوجودية
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اعتصر منه س�لبيات نفس�ه وطھرھ�ا .. إن ا4لم الذي عاشه وكابده

  . من شوائب ا4نانية التي تسكن في جوف كل منھا

فك���ان ألم���اً إيجابي���اً ول���يس ھ���داماً كم���ا ق���رر علم���اء ال���نفس، وإن 

ھ���و إنس���ان نم���ا ف���ي الھ���واء،  ا علي���ه تج���اربھم أج���رواdنس���ان ال���ذي 

تخل��ق اdنس��ان الس��لبي أو تص��نع تكتف��ي ب��أن b .. فالمص��ائب الكبي��رة

لتبق��ى ثوابتن��ا .. اdيج��ابي فم��ا ھ��ي إb إعص��ار يقتل��ع أھواءن��ا ورغباتن��ا

واض��حة جلي��ة للعي��ان بع��د ھ��دأة اdعص��ار، وإن أدت إل��ى اقت%عن��ا ف��% 

  . الحياةب رونديجوb نحن .. ثوابت لدينا

م�ن ظل�م واض�طھاد أكب�ر بكثي�ر م�ن » أب�و ع�رب«فما وق�ع عل�ى 

حرب�اً أو  .. قھ�راً جس�دياً ك�ان إن .. طاقة اdنسان العادي عل�ى اbحتم�ال

.. حمل��ه لل��وطن ف��ي عقل��ه وقلب��ه ھ��و والس��بب بس��يط.. نفس��ية أو فكري��ة

 ًbقو b ً%عل�ى الم�رء أن  ممن�وع.. والسعي جاھداً لترجمة ھذا الحب فع

فھ��ذه .. وطني��اً ويناض��ل م��ن أجل��ه.. أو حب��اً .. أو فك��راً .. معتق��داً  يحم��ل

إب��راھيم «و.. اس��لب منّ��تُ الحري��ة الت��ي تقرھ��ا ك��ل دول الع��الم المتم��دن 

  . شأنه شأن الكثير يحاولون قتله bمت%كه ھذه الحرية» س%مة

وأثناء محاولة تكسير أطرافه وأض%عه وحتى رأس�ه، » إبراھيم«

تج��ده دائ��م التفكي��ر بأھل��ه .. ب��ين الفين��ة وا4خ��رى تعرض��ه للقت��لوأثن��اء 

  .. يتساءل عن حجم ا4لم الذي سببه لھم.. وبأصدقائه

  : يقول

فھذا الثمن ف�ي الحس�بان من�ذ .. بعد اعتقالي لم أفكر بنفسي نھائياً  -

س�بب الوإن�ي .. لكن الذي آلمني ھ�و أل�م أھل�ي.. اختياري طريق النضال

  .. صامتواحتراق أبي ال.. في دموع أمي
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عل�ى  –ف�ي الع�ائ%ت الفلس�طينية  –الع�ادات والع�رف  فلقد ج�رت

وb ينتھ��ي الح��داد إbّ .. إع��%ن الح��داد لفق��د ا4بن��اء، إم��ا موت��اً أو أس��راً 

  .. بعودة الغائب في حالة ا4سر

العادات آلمتني كثي�راً لدرج�ة أن�ي بكي�ت منھ�ا وأن�ا b أع�رف ھذه 

المحتلين في فلس�طين، أدرك�ت  أعرف فقط الحرب وقتل.. ما ھو البكاء

وb كع�ك ف�ي العي�د .. بسببيھلي b فرح عندھم ببداھة ابن ا4رض أن أ

  . كما جرت العادة في أعرافنا وb تلفاز 4خوتي

  : ويتابع متسائ%ً 

ما ذن�ب أخ�وتي بھ�ذا الحرم�ان ؟ م�ا ذن�ب أم�ي أن يقت�ل عمرھ�ا  -

  فاف؟وأبي؟  ما ذنب أختي الوحيدة أن يعتقلوا فرحھا بالز

ف�ي س�بيل انتش�الھم .. وبدأت أرتب ي�ا عزيزت�ي للح�رب م�ع أھل�ي

4واج�ه مص�يري .. ويرت�اح ض�ميري اتج�اھھم.. من ھذا الح�زن وا4ل�م

  . بنفسي وأنا مرتاح البال

  ... كتابة الرسائلوبدأت ب

.. وتزوج�ت أخت�ي اً واش�ترى وال�دي تلف�از.. نجحت في م�واجھتھم

ك��داً أن أم��ي وأب��ي b ف��رح وإن كن��ت متأ.. وس��ارت حي��اتھم كم��ا أري��د

كان�ت أم�ي b تخف�ي .. محاولتي dخفاء ا4ل�م ال�ذي أعاني�هفرغم .. لديھم

افتعل��ت الك��ذب ... أذك��ر م��ّرة وف�ي س��بيل أb تران��ي  مكس�وراً .. دموعھ�ا

وك�ان .. وانھيار ف�رح العائل�ة.. أمامھا والصحة خوفاً عليھا من اbنھيار

  . 1974ذلك في عام 
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ض أن يف��ك الرب��اط ع��ن ي��دي المكس��ورة يومھ��ا طلب��ت م��ن المم��ر

.. وعن���دما أع���ود م���ن الزي���ارة يعي���د ل���ف ي���دي.. ف���ك خي���وط الج���رحيو

وا4وجاع تلتھمني وأنا أتص�بب .. وأنا أحاول إبعاد يدي أمامھا.. التقيتھا

.. أمس��ك ي��دي اليس��رى.. ولحظ��ة أع��ادني الس��ّجان.. عرق��اً م��ن مك��ابرتي

  .اً لم يكنصرخت من وجعي وانفتح الجرح ثانية وكأن شيئ

وف��ي النھاي��ة اس��تعان بم%ق��ط .. ح��اول المم��رض خياط��ة الج��رح

عادت وھ�ي فرح�ة لرؤيت�ي .. وأنا سعيد 4ن أمي لم تلحظ يدي.. معدنية

وعدت مرتاحاً 4ن�ي حقق�ت لھ�ا نوع�اً م�ن الھ�دوء .. وصحتي جيدةسالماً 

  .والطمأنينة

*     *     *  

  .. وجاذبية ما.. ألوان متعددة.. للكبرياء

  .. وسحر ما... طقوس متعددة.. لكرامةول

ولك��ن يحرق��ان حت��ى .. هواس��وك%ھم��ا يحرق��ان م��ن يحملھم��ا دون 

  ..من b يحملھما ذوبان ال

تمام�اً .. ف% يمكن لي أن أتصور إنساناً دون كبري�اء ودون كرام�ة

فح�ين يخل�و الم�رء م�ن أي .. ك�الورد ال�ذي b يمك�ن تص�ّوره دون عبي�ر

  .. متى فقد اdنسان نفسه فقد كل شيءو.. صفة منھما يفقد نفسه

وb .. والتن��ازل ع��ن أي قيم��ة منھم��ا ھ��و التن��ازل ع��ن ك��ل ش��يء

  . »إبراھيم س%مة«يمكن الوقوف على قبة السماء كما يقول 

  : سألته.. وانط%قاً من قناعاتي ھذه
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ھل يمكن للسجين أن يتنازل ولو بكلم�ة ع�ن بع�ض مواقف�ه أم�ام  -

  لقتل الذي يمارس عليكم؟ بشاعة الضرب والتكسير وا

يمكن ل¢نسان أن يسمو وأن يمر بالمقاب�ل ف�ي لحظ�ات ض�عف،  -

ولحظ��ات الض��عف ھ��ذه تم��وت س��ريعاً، وإذا اس��تمرت كس��رت ح��اجز 

وb يمك���ن أن نتح���دث ع���ن .. اbنھي���ار وأوش���كت ال���ذات عل���ى الس���قوط

  . المجموع دون أن نشير إلى مفردات المجموع

يأخ��ذ اتج��اھين م��ع تف��رد  أي ش��خوص ھ��ذا الجم��ع، والخ��اص ھن��ا

ا4ول ص��اعداً وا�خ��ر ھابط��اً، أو منكس��راً ف��% ھ��ذا وb ذاك بتفردھم��ا 

  . يسمان الكل

وعن��دما نل��تقط لحظ��ة اbنھي��ار أو ن��دركھا ف��% تص��بح ھ��ي م��دخ%ً 

للس���قوط، أي أن اbنھي���ار بداي���ة اعتق���اد ي���دفع الم���رء لتف���ادي الض���رر 

وف�ي تل�ك النقط�ة b .. وعوھكذا يقع في الضرر المحرم والممن.. ا4كبر

يستطيع اجتيازھا إل�ى ا4عل�ى بحك�م ا4ع�راف والمعتق�دات، ويبق�ى ف�ي 

  . بؤرة قد يتآكل وقد يموت فيه الضمير

  .. سأروي لك حادثة بسيطة

عندما ذكرت لك حادثة جرس اdنذار، وقام الم�دير بص�فعي ع�دة 

  : بعد فترة قابلني وقال.. وأنا أبتسم.. مرات

.. كلكن�ك تحظ�ى ب�احترامي، أذك�ر ي�وم ص�فعت رغم كرھي لك، -

بع�دھا .. تح�اول الھ�روب أو تغطي�ة وجھ�كجھك، ولم ولم يتغير اتجاه و
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ش��عرت بن��دم وb أطل��ب أن تس��امحني، ولك��ن قب��ل أن أغ��ادر الس��جن، 

  .أحببت أن أقول كل احترامي لك

  ھل تريد أن تحظى باحترامي؟ : لكني يا عزيزتي تبسمت وسألته

  !!تييا ر: قال -

بس��يط، أن��ت ف��ي نھاي��ة ا4م��ر س��ّجان، وأن��ا س��جين، الموض��وع  -

تملك كل إمكانية لضربي وحتى قتلي دون أن يكون لي ح�ق ال�رد، وإذا 

  .توفر لي حق الرد والتكافؤ لحظتھا سأحمل الكثير من اbحترام لك

  : نھض من خلف الطاولة وقال للضابط

  . أعيدوا ھذا الكلب إلى الزنزانة قبل أن أسحقه -

ع��دت إل��ى القي��د وأن��ا أش��عر أن القي��د باتس��اع حري��ة اختي��اري و

  . وكأنني على قبة السماء

  : اية مع مدير آخركوسأروي لِك ح

صاً dدارة السجن من أزمتھ�ا وعق�دة عس�ق%ن، ف�أول م�ا جاء مخلّ 

ع��زل مجموع��ة م��ن المعتقل��ين، ش��عر بع��د ث%ث��ة أش��ھر أن ھ��ذا : فع��ل

المعتق�ل، وك�ان اdض�راب، وتم�ت العقاب b يقدم وb يؤخر، فعدنا إلى 

فج�اء الم�دير إل�ى غرفت�ي وخ�اطبني .. مصادرة رسالة م�ن أح�د الرف�اق

  : قائ%ً 

  . ا4وراق التي تكتبھا وتوزعھا لن تنفع -

  : فقلت مستغرباً 
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  !!أية أوراق  -

أق�ر .. إنھ�ا بخ�ط ي�دك) وأخرجھ�ا م�ن جيب�ه... (ھذه الورقة: قال -

  . حريض وأنا b أسمح بالتحريضذلك تشابه خطك مع رسائلك وفيھا ت

م��ث%ً عن��دما توج��ه .. أرج��و أن نس��مي ا4ش��ياء بأس��مائھا: قل��ت -

وك�ذلك عن�دما نوج�ه .. b أعتقد أن في ھ�ذا التوجي�ه تحريض�اً .. الشرطة

.. رسالة توجيھية ف% أعتقد أنھا تثير مشاعرك على اعتب�ار أنن�ا ع�ّدوان

.. د فعل على سياس�تكوما تسميه تحريضاً سأسلم بوجھة نظرك، لكنه ر

إذا انتھ��ت مع��املتكم أو تغي��رت نح��و ا4فض��ل، يق��ل التح��ريض وربم��ا 

  . يت%شى

نن�ي مس�تعد لتلبي�ة طلب�اتكم الت�ي إأنا أتيت 4ح�ذرك وأق�ول : قال -

  . أراھا معقولة

نح��ن نعتق��د أن ھ��ذه الطلب��ات جميعھ��ا أق��ل م��ن معقول��ة، أي ھ��ي  -

  . ليست كل شيء

.. رة وأبلغكم أن توقف�وا اdض�رابسي ھذه المأسأحني ر: أجاب -

  .وأقول لكم إذا أضربتم مرة أخرى سيكون لي موقف حازم

حتى المرة القادمة ستختلف الظروف والمعطيات، وال�ذي يبق�ى  -

  . منّا يتذكر ھذه اللحظة

  : وتوقف عند الباب وقال.. ضحك كثيراً 

  . ستبقى ھنا طوي%ً  -

  . ربما لن تبقى أنت طوي%ً  -
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م يك�ن مخلّ�ص إدارة 4ن�ه ل�.. dضراب يا عزيزتي انتقلبعد ھذا ا

  . عسق%ن السجون من عقدة

أم��ا الثال��ث ي��ا عزيزت��ي فق��د دخ��ل ف��ي يوم��ه ا4ول إل��ى الس��احة، 

اس�توقفني .. ودليله يشير إل�ّي، وعن�دما وص�لت ف�ي ال�دوران إل�ى جانب�ه

ووض���ع ي���ده .. وأمس���ك بإص���بعيه ط���رف قميص���ي عن���د كتف���ي ا4يس���ر

  : ثم قال ا4خرى على أنفه

  ... أنت صاحب الوجه ا4سود -

وا4روع أنن�ي م�ا زل�ت .. رائع أنكم ما زل�تم ترونن�ي عل�ى م�ا أن�ا - 

  ..أسود

  : التفت إلى مساعده وقال

  . خذوه إلى المنفردة واجمعوا العدد الكافي من أمثاله -

  . كم مفرح ھذا القرار، لكن لن تستطيع حل عقدة عسق%ن -

بوابھ�ا لتعي�د ترتي�ب م�ا يمك�ن أن نفعل�ه ف�ي وھكذا تفتح الزنزان�ة أ

وج��ه ھ��ذا الروم��اني الق��ادم إل��ى المجھ��ول، والباح��ث ع��ن انتص��ار أم��ام 

  .. راً بمنتصرين، وكان اdضراب ا4كثر نعومة وص

يبح�ث ع�ن مخ�رج ول�م يفل�ح رؤس�اء » ديفيد ديستلفيلد«عاد السيد 

ه بل��ديات وأئم��ة مس��اجد وأطب��اء ف��ي إخراج��ه م��ن مأزق��ه، فأرس��ل نائب��

ولك�ن نائ�ب الم�دير » نبي�ل قب%ن�ي«رفضت، وكلفنا الرفيق .. يفاوضني

  : أصر على حضوري وكان جوابي
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ولك�ن b » نبي�ل«كم�ا ھ�و .. هءأنا أمثل المعتق�ل وإرادت�ه وكبري�ا -

 ّbالمفتش العام أو مدير المعتقل أُفاوض إ .  

ف��ي نھاي��ة ا4م��ر ق��رر الم��دير أن يج��د مخرج��اً لمأزق��ه بالتف��اوض 

  : وقال المباشر

b أس��تطيع تحوي��ل معتق��ل إل��ى مدرس��ة داخلي��ة، حاول��ت أن أج��د  -

لغ��ة بينن��ا غي��ر لغ��ة اdض��راب، ولك��ن ل��م أنج��ح، وھ��ا أن��ا أس��لم بفش��ل 

  . سياستي

ما دام�ت الحي�اة تتط�ور وتتغي�ر، وم�ا دمن�ا ھن�ا س�يبقى م�ا : قلت -

نفعله من أجل بقائنا وتطور حياتنا، لذا نقر بأن سياسة تنسجم م�ع فھمن�ا 

  . سنكون معھا على استعداد لرفع س%ح اdضراب المنھك لنا ولكم

» أب�ّول«لتعلم أنني لست بق�رة تحلبونھ�ا، وإذا ت�م ذل�ك يمك�ن أن  -

  . في الحليب

ربما b نستطيع قبول التشبيه لسبب بس�يط أنن�ا b نأخ�ذ م�ا ل�يس  -

  . لنا وننصح بالتعاطي اdيجابي

ار نزرع�ه ونقط�ف كتب�اً وعدنا نحمل ب�ذور انتص�.. انتھت الجلسة

  .. ومكتبة

*     *     *  

تن��اھى إل��ى س��معنا وج��ود الجواس��يس ف��ي المع��تق%ت إم��ا ض��عفاً  -

وإم�ا بش�كل مقص�ود ي�تم إيق�افھم بي�نكم فم�ا .. لعدم قدرتھم على المقاومة
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وھ��ل كان��ت ملموس��ة أثن��اء وج��ودك ف��ي .. ص��حة ھ��ذه ا4قاوي��لم��دى 

  سنة؟ ةي عشرتالسجن طيلة اثن

  : نتناول الموضوع وفق السؤال في ث%ثة محاور علينا أن -

يجب أن نفرق بين عدم الق�درة عل�ى التحم�ل الت�ي : المحور ا4ول

تق��ود إل��ى انھي��ار ف��ي فت��رة التحقي��ق وم��ا تس��ببه م��ن ك��وارث وأض��رار 

تفضي في نھاية ا4مر إلى ض�رب بني�ة ص�غيرة كان�ت أو كبي�رة، لكنھ�ا 

ل وحجم الضغط المم�ارس كحالة يمكن دراستھا على ضوء قدرة التحم

  .. على الفرد

فإذا كانت قدرة التحمل أقل ونتيجتھا كارثية لكنھا في نھاية ا4م�ر 

يمكن أن تفھم b أن يُس�لّم بھ�ا، ش�ريطة أن يق�وم الف�رد بممارس�ة تنس�جم 

والنض�ال ھن��ا وب��زوال ا4س��باب يمك��ن أن  ،وتتواف�ق م��ع موق��ف ال��وطن

ن نسميه انھيار الطاق�ة والق�درة تتغير الممارسة والسلوك ھذا ما يمكن أ

  . شريطة أb تقود إلى التعامل

واض��ح وھ��و وج��ود عم��%ء ف��ي مراك��ز التوقي��ف : المح��ور الث��اني

أو كش��ف .. يلبس��ون لب��اس الوطني��ة ويج��رون الموق��وفين إل��ى اdفض��اء

مم�ا ي�ؤدي إل�ى إيص�ال ھ�ذه المعلوم�ات . .طبيعتھم أمام مناضلين م�ثلھم

الص����عب اbقتص����اص م����نھم داخ����ل إل����ى المخ����ابرات، وھ����ؤbء م����ن 

  . يخرجونالمعتق%ت، ھم يؤدون دوراً و

ھ��و تعام��ل معتق��ل م��ع اdدارة بش��ؤون تخ��ص : المح��ور الثال��ث

المعتقل���ين ف���ي حي���زھم، أفك���ارھم، س���لوكھم، تخط���يطھم dض���راب أو 

أي عل���يھم أن يق���دموا تقري���راً .. ھ��روب أو ض���رب الش���رطة، أو تم��رد
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ش��يء يخ��ص العم��ل ال��وطني وع%ق��ة  وأحيان��اً إذا التقط��وا أي.. وافي��اً 

ھ��ؤbء ل��يس ل��ديھم دواف��ع، أم��ا أس��باب تع��املھم .. المعتقل��ين بتنظيم��اتھم

فم��نھم م��ن ت��م تجني��ده أثن��اء التحقي��ق موع��وداً .. مختلف��ة م��ن واح��د �خ��ر

بحك��م قلي��ل وبع��دھا إط��%ق س��راح، وا�خ��ر نتيج��ة إغ��واء بزي��ارة أو 

أخ�ذه وإحض�ار تخفيف حك�م، أو تس�ھيل جنس�ي س�واء ك�ان ع�ن طري�ق 

ف�ي س�رية تام�ة ع�ن طري�ق وض�عھما ف�ي » الل�واط«مومس، أو تسھيل 

زنزانة واح�دة، وي�تم التھدي�د بفض�ح الع%ق�ة س�واء ع�ن طري�ق تس�ريب 

  . ھماالخبر، أو مواجھتھم بصور تلتقط لھما دون علم

  : وعلى سبيل المثال b الحصر

ض�ح أكثر من حال�ة وت�م التحقي�ق واbعت�راف الب�ين والواواجھتنا 

  . وتمت عملية اdعدام بحقھم.. والمكتوب إقراراً به من قبل المتعامل

لك��ن b تعتق��دي أنن��ا نع��رف ك��ل ش��يء ب��رغم التتب��ع ال��دقيق للجن��ة 

 ا4مني��ة والمنظم���ات كاف��ة، أعتق���د أن اdدارة كان���ت تغي��ر م���ن وس���ائل

اتصالھا معھم وربما غي�رت أحص�نتھا لك�ن ف�ي المحص�لة كن�ا نس�تطيع 

  . نا كل اbحتماbتأن نضع في حساب

  وكيف يتم إعدامھم ؟  -

يكل��ف م��ن يق��وم بالمھم��ة ف��ي زنزان��ة العمي��ل بقتل��ه ع��ن طري��ق  -

يأخ�ذون الجث�ة . الخنق وبالت�الي يبلِّ�غ المنف�ذون الس�ّجان أن كلب�اً ت�م قتل�ه

والمنف���ذين وبالت���الي يق���دمون لمحاكم���ة تص���در أحكام���اً إض���افية عل���ى 

  . حكمھم
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أبري��اء، وإن التش��كيك بھ��م م��ن ب��اب أb يمك��ن أن يك��ون بي��نھم  -

  رمي الفتنة بينكم من قبل إدارة السجن ؟ 

الش��ق الث��اني م��أخوذ بنظ��ر اbعتب��ار، وال��ذين ت��م التحقي��ق .. نع��م -

معھم لم يعدموا جميعاً 4ن مجرد الش�ك ف�ي ب�راءتھم يجع�ل الحك�م غي�ر 

ع ف�إذا حق�ق م�ث%ً م�.. قابل للتنفي�ذ، أو حت�ى المحاكم�ة b تكتم�ل أركانھ�ا

فھ��ذا ي��تم بن��اء عل��ى اعت��راف كام��ل .. وأدي��ن وأع��دم واح��د فق��ط.. عش��رة

  . وبأدلة دامغة

وھ�ل .. ھل يمكن أن تروي شيئاً ولو م�وجزاً ع�ن حال�ة أو أكث�ر -

  لي أن أفھم أكثر سلوكھم واستجابة المشبوه؟ 

ھ�ل : اشتبھنا بأحدھم واbش�تباه بح�د ذات�ه يق�ود إل�ى الس�ؤالمرة  -

ذل�ك  مقة اتھام وإدانة، أم ھي مجرد شكوك؟ وأم�اترتقي الشبھة إلى حقي

b ب��د م��ن التحقي��ق وت��م ذل��ك، ف��ي البداي��ة قطعن��ا عھ��داً عل��ى أنفس��نا أم��ام 

المشبوه أننا نكفل له العدالة وس�نكون متس�امحين إذا ق�دم لن�ا المعلوم�ات 

  . المطلوبة

ض�مان حي�اة الم�تھم ب نأية معلومات تري�دون، وتقطع�و: أقاطعه -

  أb ترى في ذلك مجازفة غير محسوبة؟ قبل التحقيق؟ 

المجازف��ة محس��وبة والمعلوم��ات الت��ي ق��دمھا ت��تلخص ف��ي .. نع�م -

معرف��ة طريق��ة تجني��د العم��%ء وط��رق ال��ربط والمعلوم��ات المطلوب��ة 

وكيفي���ة ارتباطھ���ا وكلم���ات الس���ر والمھ���ام  –إن وج���دت  –والش���بكات 

ك الخ�دمات إن بعد الخروج من المعتقل، وما ھو المقابل لتل� بھا الموكل

ويك�ون ثم�ن .. وأقس�م أمامن�ا عل�ى أن b يخف�ي ش�يئاً ... كان ھناك مقاب�ل

  . ذلك فقدانه أوbده
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» أب�و محم�د ح�افظ«وقبل أن يرفع يده عن كت�اب هللا ق�ال ل�ه ا4خ 

  : وھو أكثرنا تديناً 

  .أنت تعلم يا أبا سمير رھبة اليمين وحساب الحانث به وعقابه -

م معلوم�ات أدت إل�ى كش�ف آخ�رين، وبع�د ما كان يلزمنا وق�دقّدم 

الت��داول قررن��ا إعدام��ه م��ع وق��ف التنفي��ذ، 4نن��ا ل��م ن��َر وج��وب وإمكاني��ة 

اdعدام كون المعلومات الت�ي ق�ّدمھا غي�ر كافي�ة للحك�م المب�رم وإعط�اء 

فرص��ة لتوبت��ه، وعل��ى المس��توى ا�خ��ر أص��بح مكش��وفاً وb يمك��ن أن 

  . تستفيد منه إدارة المعتقل

ثن���اء الت���نفس، قام���ت اdدارة بنقل���ه إل���ى الزن���ازين م���ّر ش���ھر وأ

اdفرادية موھم�ة إي�اه بأنن�ا س�نقوم بتص�فيته، وھن�ا ك�ان b ب�د م�ن ذل�ك، 

الموج�ود ع�ادة » غطاء الريك�ار«على إثر ذلك قام الرفيقان وألقيا عليه 

  . سر في يده ورأسه ولم يمتكدى إلى أفي الزنازين اdفرادية مما 

واعتقل ھناك فترة ث�م أُخل�ي . ه إلى جنوب لبنانبعد فترة قصيرة أبعدو

  .سبيله

  ألم تحاكمه الفصائل في لبنان ؟  -

في س�نة : لكن دعيني أكمل الحكاية. وأخلي سبيله.. تم استجوابه -

وبعد وقف إط%ق الن�ار ف�ي ح�رب المخيم�ات، دخل�ت م�ع لجن�ة  1985

م من�ي وف�ي أح�د المكات�ب وف�ي اجتم�اع ع�ام، تق�د.. التنسيق إل�ى المخ�يم

نظ�رت ... أوbدي ا4ربعة فقدوا: رجل وأخذ يقبلني وھو يبكي ويصرخ

ف��ي وجھ��ه مح��اوbً إيج��اد كلم��ات تخف��ف عن��ه فل��م أج��د، وعن��دما ط��ال 

  : صمتي قال
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  .. ألم تعرفني؟ أنا أبو سمير -

وربما دفع ما ك�ان مق�دراً أن .. حضنته، ناسياً أمام مأساته تاريخه

  . يدفع

*     *     *  
  

  :و عرب في النھايةأسأل أب

  كيف ترى السجن ا�ن، أو كيف تحيا الحياة بعده؟  -

عندما ترحل إلى الوطن وتعود إلى الحنين والشوق أرقاً، يتسامى 

الج���رح زھ���رة رم���ان، يتح���ول ال���دم زئي���راً أب���دياً مس���تحيل الخف���وت، 

وكري���ات دم���ك دب���وس ينغ���رس ب���ين العق���ل واdدراك، لحظ���ة إذ أن���ت 

  . الوطن والوطن فيك

ج�دث «وأمام�ك بوابت�ان .. الرحيل رحي%ً اختيارياً، حياً أو شوقاً و

  . »يمتد على مساحة الجلد، وأخرى بالكاد تراھا

ك��ان .. حاول��ت الخ��روج، ك��ان المك��ان ض��يقاً، حاول��ت الھ��روب

والم��وت » الم��وت والعش��ق«ھج��رة ل���رض، ت��رى الب��وابتين الھ��روب 

  .صبابة العاشق فيك

اوي حب���ة رم��ل عل���ى ض���فاف ت��دخل المعتق���ل، تتض��اءل وb تس���

يتض��اءل » روب��ين«المقط��ع أو ورق��ة صفص��اف س��قطت عل��ى ض��فاف 

كبري��اؤك، توق��ده، تمني��ت أن b تك��ون ابن��اً لجب��ل الزيت��ون، ھ��ؤbء ل��م 
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أن�ت ف�ي ا4س�ر ك�ان ؟ يرفعوا الرايات الب�يض، وأن�ت كي�ف ترف�ع ي�ديك

  . يجب أن تموت، والبداية جوف ا4رض أرحم

س��%حك؟ أي��ن تركت��ه؟ وأن��ت ف��ي ھ��ل يقتل��ك الخ��ذbن؟ ھ��ل ض��اع 

... تح��س بجوارح��ك المعطل��ة أن��ك أم��ام امتح��ان جدي��د.. البواب��ة وح��دك

ھ��ل تمس��ك .. تمس��ك ش��جاعة ،ويت��داخل في��ك المس��تحيل، تط��ارد من��ارة

  طرفي المستحيل ؟ 

 للوج��ود عل��ى أرض��ك، نزف��ت.. طلب��ت الم��وت مع��ادbً ل%نتم��اء

انك اdحس��اس قرون��اً، وال��دماء تلق��ي كلم��ات ا4م��س، يتبخ��ر م��ن وج��د

ف��ي الزنزان��ة إذاً أن��ت ف��ي .. رمي��ت الغرب��ة أن��ت ف��ي ا4س��ر.. بالغرب��ة

b ش��يء تمتش��ق، س��يفاً، بندقي��ة، س��ھماً، ل��ديك فق��ط حواس��ك،  .. ال��وطن

  . ترفع جسدك، تلقيه في عاصفة، امتناعاً عن الطعام، إضراباً مفتوحاً 

اولة أو مح.. ماذا لديك؟ القليل من بقايا جسد فتكت به أساليب قمع

أن��ا ص��يرورة «لتم��وت حي��اً، وأن��ت تعل��ن العص��يان والص��راخ بھمس��ك 

النض��ال، وأن��ا الفلس��طيني المھ��اجر م��ن ياف��ا إل��ى عك��ا، أن��ا الفلس��طيني 

المھاجر من اليبوسيين وكل كنع�ان، أن�ا المھ�اجر م�ن ذات�ي ل�ذاتي وم�ن 

يش��دني أس��ري إل��ى ج��ذري، أن��ا  حزن��ي إل��ى أحزان��ي، أن��ا الفلس��طيني

به أح��داً، وأن��ا المل��ك، وأن��ا المال��ك، وأن��ا القتي��ل وأن��ا الفلس��طيني b أش��

  . »المنتصر

  : سألت الرجل الذي b يشبه الناس

  من أنت ؟  -
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  : أجاب 

  . أنا من خلف الباب تسللت، ولي تاريخ ولي رسالة -

  : قلت 

م��ن خل��ف الب��اب تع��ود إل��ى حي��ث أخ��ذت اس��مك وترك��ت إن��ك  -

، وأذك��ر أن��ي »الخلي��ل«ع تاريخ��اً ل��ك، وأن��ا أق��ر أن��ي ص��ليت ركعت��ين م��

تعمدت مع المسيح، وأذكر أني حملت ف�ي ھجي�ر الص�حراء زوادة ناق�ة 

  . »ابن الخطاب«

وأول اbتصال بين الس�ماء وا4رض ك�ان .. في البدء كانت الكلمة

  . »اقرأ«

بس�م «وبين الكلمة ا4ولى وا4خرى للسيدة العذراء وأمر الرحمن 

  .. »ربك الذي خلق

وك�ان النش�يد والق�ول .. واص�بر.. اص�مت: هللا ق�ال.. وفي المعتقل

وb لحن يغوص في أعماقنا، ولحظة عانقنا الھ�واء ف�ي س�احات مغلق�ة، 

ش��باكاً تص��طاد أش��عة الش��مس، .. ل��ف ظھورن��اخوط��ارت أص��ابعنا م��ن 

.. ص��طاد حج��راً ندور ح��ول النخل��ة، نھج��ئ تفاص��يل أرض الس��احة لن��و

ي��راع يخ��ط عل��ى ب��%ط  ليتح��ول إل��ى! ولِ��َم الحج��ر؟.. نخبئ��ه ف��ي أفواھن��ا

  . الغرفة أسير أبجدية هللا

وأش�تھي تح�ول إص��بعي إل�ى قطع��ة م�ن الطباش��ير يمس�كھا الش��يخ 

ليرس��م ح��رف الب��اء أو أن يتح��ول جل��دي إل��ى رقع��ة » س��الم أب��و غن��ايم«

  . يكتب عليھا أسير ويحمل بعدھا شھادة محو أمية
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مات هللا فين�ا لَِم b يتركون أوراقنا ودفاترنا وأمنياتنا وأغانينا، وكل

يري��دون ك��ت%ً م��ن لح��م وعظ��م أم أنھ��م .. تحب��و ف��ي الزنزان��ة مثلم��ا نحب��و

  ؟!!..وجماجم

حج�ر المغتص�ب م�ن الس�احة يكل�ف ض�رب لو تعلم الم%ئكة أن ال

  . يلھي السّجانين ليتمكن ا�خر من اصطياد قطعة العقيق.. واحد منّا

يبدأ م�ن  ..لنا وقتنا.. والوقت المحسوب بدوران ا4رض b نسجله

  . كتابة ا4لف إلى الياء إلى الجملة

تتجمد السنوات ويتشنج اdبھ�ام والش�اھد، نرس�م ظ�ل هللا وb نعي�د 

نس�رق قلم�اً ونس�طر .. ترتيب أرواحنا إb عن�دما نق�ص ح�واف الجري�دة

والف�ارق أن حاف�ة الجري�دة والقل�م ف�ي ... كلمات مث�ل بقي�ة الن�اسالأولى 

  .البشرية وأق%مھاحياتنا أكثر أھمية من دفاتر 

وتع�ود أق�دامنا، نزرعھ�ا، .. وتفر ا4رض م�ن تح�ت أق�دامنا س�نين

لنعي�د زمانن��ا، يتوح��د م��ع زم��ن الك��ون، ونحص��ل عل��ى قل��م ودفت��ر ب��ثمن 

  . زھيد يساوي خمسة كيلو غرامات من كتف كل منّا

ھ��ل شكس��بير ق��ال الحقيق��ة ؟ أم أن ت��اجر عس��ق%ن أش��د إيغ��اbً ف��ي 

  ون أكثر وھم بالفطرة كرماء؟ دمنا أو أن العرب يدفع

ومث���ل تف���تح حلمت���ين ليافع���ة ك���ان تف���تح العي���ون والعق���ول عل���ى 

ل عيونن�ا عنقرأ التاريخ من ذاكرة متعلم، ونش.. المعرفة، نلوب في الليل

قنادي��ل تح��دق ف��ي الظ��%م تس��ابق س��معنا bلتق��اط محاض��رة، أو عن��دما 

ناقي�د العن�ب يحدثنا عن قريته، عن عدد حبات التين، ويروي تفاصيل ع

عل���ى الس���احل » ري���بر«وا�خ���ر يب���اھي بعن���ب » الخض���ر«ف���ي بواب���ة 

وشمس تموز، وھناك على الجبل يتسلق اب�ن آوى، .. الرملي، وا4رض
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.. ينام، يمتلئ جوفه من نماء ا4رض، من بطيخھا، ومن ف�راخ طيورھ�ا

وان الزنزان�ة ي�وك�ان الش�عر د.. تھدھ�دھا.. كانت أماس�ي تحم�ل س�كينتنا

شاعر خلف الباب إb ويعطي �خ�ر حض�وره، وتس�قط ف�راخ وb يغيب 

ال���دوري م���ن أعشاش���ھا ع���ن النخل���ة الت���ي ل���م تج���اور أح���داً، يحملھ���ا 

تخ�رج .. تكبر.. المعتقلون، تتحول الفراخ بين أيديھم إلى أطفال يربونھا

  .النھار وتعود في المساء لتنام في الزنزانةفي تغيب .. من الزنزانة

اب الغرف�ة، ش�اھد العص�فور الجمي�ل عل�ى والسّجان يفتح ب�.. مرة

  : حافة النافذة، صرخ 

  كيف جاء ؟  -

  : قال صاحبه

  . ھبة هللا يرسلھا كيف يشاء -

.. جاء الحراس والضابط والھ�راوات والمس�يل لل�دموع وكمام�ات

دخلوا والعص�فور الكئي�ب يم�ر م�ن ف�وق رؤوس�ھم، كأن�ه ط�ائرة ترم�ي 

  . الموت

ير؟ والم��%ك ف��ي داخ��ل العص��فور ي��ا هللا، كي��ف يغت��الون العص��اف

ف��ي علي��اء .. أن��ا ھن��ا: وحال��ه يق��ول.. يص��فر.. يح��ط عل��ى النخل��ة الباس��قة

ويع���ود الجمي���ل .. يحمل���ون حس���رة.. ب���% رص���يد.. يغ���ادر الجن���د.. هللا

  . لصحبتنا

وأن���ا المعل���ق والمرھ���ون ب���ذاتي أمس���ك .. أط���ارد نس���مة الص���باح

أمني�ة الش�فاء  قطرة دمي تشتعل، وجرحي يس�ير خل�ف.. ت%بيب جرحي
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أغ�ادر .. لكنه b يصل، يراوح على يدي وي�دي b تل�تقط نس�مة الص�باح

أبح�ث ع�ن نجم�ة .. جسدي المنب�وذ ف�ي مثل�ث الغرف�ة، أس�ري ف�ي اللي�ل

حت��ى النھ��ار b .. ينكرن��ي.. أس��لم.. م��رت يوم��اً عل��ى نخل��ة ويم��ر القم��ر

.. س��اقي أداري انكس��ار وجع��ي فيھ��اأحم��ل .. أع��ود إل��ى المثل��ث.. ي��أتي

ص�ليت  ،ونح�ُت عل�ى عقل�ي ش�كل ج�ديلتھا.. سمت م�رة ش�عر حبيبت�ير

  . والم%ئكة b تسجل خطاياي

  .  ھاجسي ھنا في علبة الكبريت، تتجلى قطرة الدم أمام هللا مشكاة

  : في أصيل وجعي، قال صديق

  ..أتحب الحياة ؟ -

  : قلت.. والجرح استوطنت الروح وبين النزف

.. أح��ب خ�يط ش��عاع عينيھ��ا.. أح��ب اللي�ل.. أح�ب نھاي��ة ا4ص�يل -

ھ���ي .. ھ���ي الحي���اة.. أح���ب أن أم���وت عل���ى درب الوص���ول لج���ديلتھا

فكي�ف أع�يش وأح�ب .. ھ�ي أن�ا.. ھي صورة هللا.. ھي النزف.. ا4رض

  الحياة، وكيف 4صيل المساء b يعكس خج%ً على خديھا؟ 

  .. ھي ا4رض يا ولدي

  .. ھي تفتح الزھر

  .. ھي قرنفلة على ثغري

  .. وأنا ألفظ الروح يبتعلني مداھا.. ةأحب الحيا
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وف�ي ض�يق المس�افة .. ف�ي اتس�اع حنينھ�ا.. أحب الحي�اة ف�ي م�وتي

أس��طع لؤل��ؤة تن��ام ب��ين نھ��ديھا، وأن��ا المثق��ل .. ب��ين ثغ��ري وعناقي��دھا

  . والمتعب بالموت

أحب الحياة وارسم على اتساع جفن الكون وفي ھدأة الريح ش�كل 

حرف�اً ك�ان الوص�ل وك�ان مفت�اح  وأكتب عل�ى عناقي�د غض�بي.. مي%دي

الس��ر وك��ان مفت��اح الخل��ق، وعل��ى ي��دي الموش��اة بغب��ار ا4رض قط��رة 

  .سالت من جفنھا لحظة لوحت إلى لقاء

  .. وb أكره الموت.. أحب الحياة.. نعم

يتسامى النب�ع .. أحب الحياة، وتجري أنھار فرحي تصب في قلبھا

أت�وارى خل�ف .. بابيحمل أبخرة العشق، يمر على الحقول، ينقشع الض

  .. ربما كانت الحياة أجمل مما رسمت.. نسمة

أم أس��ير ف��ي اللي��ل وح��دي وخط��اي يحملھ��ا .. ھ��ل أنتظ��ر الفج��ر

أم للثغ�ر عذوب�ة .. أم للقاء عذوب�ة الثغ�ر.. نيني  أم للوقت عذوبة اللقاءح

  أم للنھر عذوبة العشق ؟ .. النھر

  

*     *     *  
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  شــھادات

  

.. الباح�ث الفلس�طيني المع�روف» إس�ماعيل دب�ج«التقيت با4ستاذ 

دوري��ة «أثن��اء تأديت��ه لعم��ل نض��الي  1970وال��ذي ت��م اعتقال��ه ف��ي ع��ام 

ُحك��م عل��ى أثرھ��ا بالس��جن م��دى .. جن��وب الج��وbن المحت��ل» عس��كرية

الحياة لدى الع�دو الص�ھيوني، أمض�ى منھ�ا س�تة عش�ر عام�اً ف�ي س�جن 

  . 1985عام » الجليل«وتم إط%ق سراحه في عملية تبادل .. عسق%ن

  . وھو أحد المثقفين والمناضلين الفلسطينيين

  : وأھم إصداراته 

  . 1990    التحقيق في مجزرة  �

  . 2000    المرأة في التوراة �

  . 2001    في التوراة  تأم%ت �

  . 2002    كريات مبعثرةذ �

» حم�ار المس�يح«، »الحاض�ر والج�ذور«، »ا4صولية اليھودية« �

2003.  

  : يقول
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فھ��و اس��م . س��ابقة للقائ��ه ف��ي الس��جن» ب��أبي ع��رب«ن معرفت��ي إ

وترك��ز اھتم�ام الجبھ��ة للس�عي dخراج��ه، وتجل��ى . مع�روف ف��ي الجبھ�ة

  . ذلك أثناء دورات التوجيه dخراجه من المعتقل قبل أسري

وكن���ت أتمن���ى أن أتع���رف إلي���ه إل���ى أن التقيت���ه ف���ي الس���جن بع���د 

  . اعتقالي

صفته أحد المس�ؤولين ول�ه تجرب�ة له تأثير إيجابي بموقع إيجابي ب

  . متميزة مع ثقافة متميزة في المعتقل

dمتنوعة على كافة ا4صعدة مث%ً  يةجابيوھذه ا :  

إنه يمتلك ع%قات واسعة داخل السجن م�ع الجمي�ع، دون تعص�ب 

  . تنظيمي مع فھم حقيقي للعدو

وانعكس��ت عل��ّي ھ��ذه النظ��رة مباش���رة بع��د أن تأك��دت ل��دي ف���ي 

  . المعتقل

ذه الص��فة جعلت��ه مم��ث%ً للمعتق�ل ع��ن ك��ل التنظيم��ات أم��ام إدارة ھ�

  . السجن على الصعيد الفردي والجماعي

كلم���ة مس���موعة أم���ام  اوأص���بح م���ن القي���اديين ف���ي المعتق���ل، وذ

  .التنظيمات ا4خرى، أي له ثقل نوعي أمام بقية التنظيمات

الموض��وعي bنتم��اء الس��جناء لتنظيم��ات مختلف��ة م��ع ھ��ذا الفھ��م 

جعل المعتقلين ينظ�رون للمس�ألة بديمقراطي�ة أكث�ر، وبعي�داً .. ره بھمتأثي

عن التعصب ، ويم�د ي�د المس�اعدة ف�ي تس�وية الفھ�م التعص�بي للتنظ�يم، 

  . ويجد الحلول دائماً لفض الخ%فات بينھم
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بش�كل ھائ�ل عل�ى التثقي�ف، ول�ه جھ�د » أب�و ع�رب«تركز اھتم�ام 

  . السوية المعرفية للمعتقلينيُشكر عليه في محو ا4مية والتثقيف ورفع 

إن » ع��ادة يومي��ة«.. فھ��و دؤوب عل��ى الق��راءة بش��كل غي��ر ع��ادي

فبع��د أن تطف��أ ا4ن��وار داخ��ل الزن��ازين يت��ابع قراءت��ه .اس��تطعنا تس��ميتھا

عل���ى الض���وء المنس���ل م���ن الكش���افات عب���ر الناف���ذة، ويم���ارس كتابت���ه 

  . لي%ً  –الشعر  –اdبداعية 

وأكثر م�ا تمي�ز ب�ه ف�ي ھ�ذا . ي ا�نوb أدري أين ھ.. كتب الكثير

المج��ال، نش��اطه المس��رحي الھ��ادئ وال��ذي أخ��ذ أش��كاbً رائع��ة ترك��ت 

  : أثرھا في المجموع أھمھا

.. اض��رات تتض��من التحلي��ل السياس��ي ل�ح��داث الت��ي نم��ر بھ��احم

فھ��و يمتل��ك عقلي��ة تحليلي��ة متمي��زة تض��في عليھ��ا ثقافت��ه نوع��اً م��ن الثق��ة 

  . المطلقة بما يقول ويفعل

مث%ً زيارة عرف�ات لھيئ�ة ا4م�م المتح�دة، ھ�ذه الزي�ارة ك�ان ي�رى 

فيھا بداية فتح بوابة تسوية على حساب العرب على الرغم م�ن أن ش�به 

إجماع في المعتقل على أن الزيارة إنجاز ت�اريخي وتش�كل م�دخ%ً لقي�ام 

ي�رى أن دول�ة فلس�طينية b يمك�ن إنجازھ�ا  فكان أما ھو .دولة فلسطينية

وإخ��%bً بالمس��ؤولية الوطني��ة، وإن  عبث��اً ذل��ك التحرير، ويعتق��د  إbّ ب��

التحري��ر يتن��اقض بش��كل مطل��ق م��ع محاول��ة اbس��تجداء أو اس��تعطاف 

ووصل ب�ه الح�د إل�ى أن�ه رف�ض المش�اركة باbحتف�اbت الت�ي . ا�خرين

اس�بة، جازم�اً ب�أن ال�وطن b يتج�زأ وأن مخالف�ة قناعت�ه أقيمت لھ�ذه المن
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س��ير ف��ي رك��ب التھ��ادن، ول��م أره ف��ي حي��اتي جازم��اً ت��ؤدي ب��ه إل��ى ال

  . وحازماً أكثر من ذاك اليوم

وأھ��م ا4عم��ال الثقافي��ة الت��ي ق��ام بھ��ا ھ��ي إص��دار مجل��ة داخ��ل 

وتشكيل لجنة ثقافية ورياضية، إضافة إلى المساھمة في لج�ان .. السجن

  . المعتقل كافةً 

   :»إبراھيم س%مة«عن أھم سمات شخصية  يقول إسماعيل دبج

مندفع رغم ثقافت�ه العالي�ة، طي�ب القل�ب، عف�وي، وأش�د م�ا لف�ت  -

انتباھي أنه في اdض�راب يمتل�ك ال�وعي والح�زم، يغض�ب ويث�ور دون 

  . أن يؤثر ذلك في قراره

ا�خ��ر وب��% ح��دود،  عأن��ه ش��ديد الحساس��ية والتفاع��ل م��إض��افة 

لك���ن فھم���ه الش���عري للحي���اة جع���ل . وإنس���انيته b تكتم���ل إbّ بالعط���اء

ف��رغم فھم��ه ل��دقائق ا4م��ور إbّ أن��ه b يتص��رف .. هون��b يفھم ينثي��رالك

  . استناداً لفھمه، وأعتقد أن ھذا ھو التفرد الذي يتميز به

لذات�ه، ربم�ا للتعبي�ر ع�ن  اً ك�ن مقص�وديحبه الش�ديد للرياض�ة، ل�م 

وھ���و أح���د  هوإف���راغ ش���حنات أخ���رى، فبع���د أن ينھ���ي لعب���.. انفع���اbت

يخل�د ھادئ�اً لش�رب ... طاول�ة ت�نس -الس�لة  -ال%عبين في ك�رة الط�ائرة 

  .ويستعد لمحاضرة في المساء .. قھوته والدخان

بع�د  علي�ه عن مدى ت�أثير الس�جن» إسماعيل دبج«وأسأل ا4ستاذ 

  : ھذه المدة الطويلة من إط%ق سراحه، فيقول مبتسماً 
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كم�ا أنن�ي أش�عر . لدّي نافذة مغلق�ة b زال�ت تعي�دني إل�ى الس�جن -

د العاشرة لي%ً، عل�ى ا4ق�ل b يمك�ن 4ح�د أن يرغمن�ي عل�ى بحريتي بع

  . النوم

  :ويضيف

  . أحب المسير جيئة وذھاباً 4ني لم أكن أستطيع فعل ذلك -

بألم في كثير م�ن » إبراھيم س%مة«وھنا أتذكر جملة كان يرددھا 

  : ا4حيان، يقول

  إذا غادرنا المعتقل فھو b يغادرنا

  . بعدنا عنهوالمكان في داخلنا مھما 
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  طائـر عسـق%ن

  

  »أبو عرب«إلى ا4خ 

  

  صوتك خوفُ  دَ تجلّ 

  في تجاعيد القيودِ 

  وأقفلت الحكايات المعاني

  ثرثرة الجنودْ  َط سْ وَ 

  »عسق%ن«في ... ھنا 

  القصيد إلى عينيك مجروحُ  مشدودٌ  البحرُ 

  أبجديته على فحم التنبؤ رُ يجمّ 

  جودنا والبين عكّ 

  الدار» عسق%ن«في .... ھنا

  ،  الخبزٍ ملُح 

  رأبواب الحديد يطيّ  حين تصرُّ 

   العصفورُ 
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  راً يفتح للخيال ذُ 

  الجناح قبالة النور الشديد إذا رفَ 

  ..... يحاول كسيزيفٍ 

  كم وكم غنى لتحمله الرياح ب% شھود

  لذيذ أن تحاول من جديد

  وأن تتسلق ا4ح%م ظھراً 

  وتفترش الندى رغم القيود

  ليلى ويشغلك الغموض بكنز

  وفي عينيك ما الحب مكتنز الورودٍ 

  وتعشق في فضاء السجن ؟ 

  أن أشعلن شمساً للذھاب إلى البعيدٍ 

  ترتل أبجديات الحميم من التعارف

  الوجودٍ  حين ضاق القلب في أسرٍ 

  كتبت على ب%ط الروح أغنية الجليد

  تَ دْ مت المراثي كِ ببعض النار فحّ 

   –يا عصي الحزن  –تبتكر الكتابة 

  الصعودْ  بكَ مرت

  ومالك بعد تفترش الغبار كأنَّ 
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  بالوعود راوية الحديث تؤوب نحوكَ 

  تعال ھذا السجن وھم : تقول

  وكنت الطائر الحلو البريد

  ھنا وطن ينام على مخدة عاشق

  وبحجم زنزاناتھم

  ليفيق مزدحماً بمھر الصبح أو حلم الشھيدٍ 

  في فضاء السجن ورقاءٌ  ختفر

  الزمن الفقيدٍ  دةُ تجمل حزنھا بأبي فراس ور

  عصفورٌ  سوطار على ضباب الح

  وحط قبالة الصمت البليد

  حنان القلب والكلمات

  أمي والعشية خلف قضبان اليھود

  ...!الطائر الدوري وھمّ 

  الحزن يورق في الخدود مھ

  ك% السمتين حرٌ 

  كانب%ج الصبح

  ؟ كيف تزور حزن مسائنا المغلول -

  تعبر كالشعاع إلى فضاء السجن



   -150-

  تجيء من جمر الليالي كيف

  ؟...تعلن الفرح المعبأ في النشيد

  : وھاج الجند والحراس

  ؟  زقزقةً  ا�ياتُ  لُ زّ نَ كيف تَ 

  ؟...وكيف توضأ الكلمات بالخبر السعيد

  ...وكاد رصاصھم 

  ور نافذة الغناء فأسلمت للعص

  بكى

  وھز جناحه شوقاً 

  . وراء السجن ممدود عفٍ إلى سَ 

  

  الشاعر

  الرحيم عبد الكريم عبد
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  ةــالخاتم
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  ..ھي حكاية كل ا4رواح

  وا4جساد المتناثرة خلف القضبان

  ھي موسيقا ا4نين الصامت

  في الزنازين                          

  لةبھي رياح الوطن المك

  في فلسطين    

  ھي قصة كل المناضلين

  لھا عناوين أضرحة  

  تعربشت البداية  

  .عذراً من النقاد -  

  ب% نھاية    

  فالموت يحصدھم    

  ب% تأني        

  

  رةــزھ
  2014/ آذار 
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  »تغريبه ابن س%مه«من ديوانه 

  
  

  00كتب عن حياته وموته قبل سنين من رحيله
    .الكأس ا4خير : في قصيدة 

  :قــال    

  اجترع الكأس ا4خير
  أحلق 000أطوف 

  فوق السحاب جثتي
  غارقة بالنوم والموت

  النفسوفوق الشط تھيم 
  00واغرق 

  اجترع الكأس ا4خير
  والروح فوق البيد

   00رمل 
  والصوت ثغاء 

  اجترع الكأس ا4خير وعيون الموت 
  مفتوحة الجفن

  
  :وفي مقطع أخر يقول 

  اجترع الكأس ا4خير 
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  معلقه ذاتي
  على خطاي

  000تبت
  00انبت

  اجترع الكأس ا4خير 
  0000والتين  

  اجترع الخطايا 
  00والزيتون 

  000ع المنايااجتر
  00والعصر 

  000إني لفي خسر
  000هللا  يا
  له الكون إ يا
  له القلب إ يا

  اجترع الكأس ا4خير 
  هللا يا

  في الكون صفاء  أعطني  ما
  اجترع الكأس ا4خير 

b000أدري  و  
  000نه ا4خير إ
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  سجود واحد يكفي للمغفرة
  

  
  00لن تذوب إb في ماء تدفقي  »أيوب «
  

  .في راوية لم تكتمل  »dبراھيم س%مه«خر ا�ھو اbسم 

بع�د نھوض�ھا م�ن   »ك�وثر«ليش�ھد تح�وbت  –راً في كتابتھا يتأنى كث
كل غرق  ومن كل العواص�ف الت�ي تجتاحھ�ا ب�ين فين�ة وأخ�رى وھ�ي بطل�ة 

ھ��دأت ث��ورة أي��وب بع��د أن لم��س يق��ين وج��وده الح��ائر ف��ي روايت��ه . روايت��ه
  ..»بين رجلين«الميتة 

ربم��ا س��جود واح��د يكف��ي  ..ش دم��ه س��جادة ص��%ة ورك��ععن��دما افت��ر
ول�م , اهولم ت�دمع عيني� ..للمغفرة  لقســوة اللحظة التي أدركھا بجبروت وقوة

  ..ولم يلوح بيديه غاضباً  ..يقل ا�ه

 .أمامه ودعتني وأفھمني أنھا النھاي�ة وجوديلكن نظراته المتيقنة من 
  يقة القاسية؟ متسائ%ً بذات الوقت لماذا الموت  بھذه الطر

  .رغم عدم خشيته منه طيلة فترة مرضه

 ،ع�ن طبي�ب م�ا ،م�ا ةأبحث له عن رحم .ھربت من سؤاله ومن يقينه
لم أجد غير السراب يض�مني وأرواح الش�ھداء تض�يء عتم�ة  ،عن إنسان ما

    .ةالم مجھولوالبيت وتستعد للمغادرة برفقته إلى المجھول وإلى ع

دع�وه يكم�ل . س�اجداً ف�وق دم�ه اترك�وه  توس�%تي أنللم يأبه أي منھم 
الت�ي توقظ�ه رائحتھ�ا م�ن نوم�ه , خيرة بھدوء بانتظار قھ�وة الص�باحليلته ا4
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ھرع�ت  ..رغ�م س�ماعي ص�وته ين�اديني ..ل�م يكت�رث أح�د ب�ي ..وتشفي ألمه
b 4لتقط اسمي وقد سقط منه عل�ى عتب�ة , فتعثرت, مسك بيأأدري من  إليه
  .زھرة.. سمي ارك أنه لم يعد 4د ..لفيته بارداً أ .البيت

  0»كوثر«ولتبدأ رحله جديدة من عواصف 

يعجز فن ا4دباء عن وص�فھا وتص�ويرھا  ..ھي دقائق أقل  من خمس
ال�ذي  »أب�و ع�رب«لقسوة لحظة الموت فيھا ووع�ي اdنس�ان لموت�ه خاص�ة 

عرف عنه قسوة الحياة عليه وا4قدار التي كانت ترميه من موت إل�ى م�وت 
إثر نوبات قلبي�ة تخب�ره  »أمية«ائم في العناية المشددة في مشفى فھو نزيل د

إن الس�نوات بع�د  إذ ي�ردد دائم�اً  .ا4خب�ار هوھو غير آب�ه بھ�ذ »انتبه لنفسك«
  .السجن ھي زيادة عن عمري لست بحاجتھا

  :أنتھز الفرصة 4سأله 

  ھل أنت نادم ؟ -

 .أنا نادم على خروجي وعدم استشھادي : يقول  -

 : لماذا  -

» ق�اب قوس�ين أو أدن�ى«في السجن كن�ت أعتق�د أن تحري�ر ا4رض  -
 .بينما خارج السجن أدركت أن الحلم يزداد توغ%ً في المستحيل

 ولماذا المستحيل ؟ -
   .4ن ھناك تجار أزمات لم يكونوا قبل دخولي المعتقل -
لم يكن بطل رواي�ة ل�م تكتم�ل فحس�ب ب�ل بط�ل حي�اة عان�دھا » أيوب«

يس��ابق الغ��يم  فبق��در م��ا ..مركب��ة الت��ي حمل��ت ك��ل المتناقض��اتبشخص��يته ال
 ..الھارب مـن الھطـول أراه يستكين بصمت خلف سحب سجائره المت%حق�ة

يتك���ئ بنظرات���ه عل���ى قص���يدة م���ا أو ربم���ا عل���ى حل���م آخ���ر يخيط���ه برم���اد 
  ..السجائر

تارة يعانقه من خ�%ل ام�رأة يعتق�د إنھ�ا ,  يبحث دائما عن وطن مفقود
ع�ن أخ�رى  ة ي%مس الفقد فيھا ويمضي إلى غياھب الديجور بحثاً ھي  وتار
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 بيارات فلسطين برتق�اbً يستعير من  .يرسم م%محھا كما يحلو له .ب% م%مح
 00وم��ن الزيت��ون رس��م العين��ين, وم��ن الك��روم ل��ون الش��فتين,  ش��به نھ��دينل

متش�رداً ,  وعلى امتداد الجسد خارط�ة وط�ن يتس�كع في�ه ثم�%ً حت�ى الجن�ون
 .ين أزقته والحواري المزدانة بالحكاياتب

 وإذا ما,  سطحة المنازل المنارة بضوء القلبأووشوشة العشاق على 
  ..اباغته الفجر خبأ جنونه بين دفتي قصيدة أو قصة قصيرة وغف

وجف�ت القل�وب  0د العش�اق ف�ي زم�ن ع�ز في�ه الح�ب سيّ  »أبو عرب«
المس�تحيلة  يت�أبط خيب�ة كأن  الشوق رماه على سرير ا4م�اني  0من نبضھا 

ا4م���ل ف���ي منف���اه بع���د أن غ���ادره المنفي���ون ابت���داء م���ن رف���اق ا4س���ر إل���ى 
يت��ألم كس��ماء ھ��وت منھ��ا ا4نج��م لتغ��دو ذاك ,  ى  ا4ھ��ل أيض��اً ا4ص��ـدقاء إل��
عاد للقياھ�ا  يرثي فراق حمامه السجن التي ھام بھا وتمنى لو. الفؤاد الساكن

ه ث��م تطي��ر حامل��ة ص��داه إل��ى ليس��كب نبض��ه ف��ي كأس��ھا لتش��رب م��ن وجدان��
 .بھا الجليل أو القدس حيث المرأة التي يختال فخوراً 

 :اذكر انه قال لي يوما وھو يسكب أوجاعه في كأسه

 إنك تشبھين تلك الحمامة التي أتمنى لقياھا ؟ -

 :قلت بخبث حواء 

 .إنني معك في ھذا القفص -

 : قال 

 .تھربين متى شئت,  لكنك كحمامة السجن -

 :قلت 

 ماذا يعني ؟ -

 :قال 

 .يصعب امت%كك مثلھا

كتش�ف ربما ھذا الفارق بيننا جع�ل ع%قتن�ا ت�دوم رغ�م ك�ل خ%فاتن�ا 4
إذ كن��ا نض��حك ح��ين ن��رى ع%قتن��ا  .نھ��ا واخت%فن��ا كان��ت أعق��ل ش��يء فين��اأ
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ده, ط����ين مت����وازيين b يمك����ن أن يلتقي����اك����زوجين  كخ نا وح����ـ�  ربم����ا جمعت���ـ�
المنش��أ وا4ط��ـوار ك��أن أح��دنا  ب��ةبع%ق��ة غريت وألـفـ��ـت بينن��ا المتناقضـ��ـا

وجنون��ه لدرج��ة اbس��تھجان الواض��ح عل��ى محي��ا  هخ��ر ف��ي تناقض��يكم��ل ا�
   .المقربين منا

إضافة إلى ع%قة ا4ب�وة الت�ي جمعتن�ي  .نجح اثنينأأما كأصدقاء فكنا 
. به وأضفت عل�ى حي�اتي وحي�اة ابن�ي أس�مى وأجم�ل أل�ـوان الح�ـب الراق�ـي

ل�ه إل�ى الي�وم   ه في أبھى صورھا خاصة تجاه ابني الذي يك�نّ لتتجلى إنسانيت
  . الحب والتقدير

تلك ا4لوان الصاخبة بداخله كانت تلون شخصيته كيفم�ا اتف�ق وكيفم�ا 
لكن كنت قادرة عل�ى ف�رز ھ�ذه ا4ل�وان  .لذا تراه صعب المزاج والفھم .شاء

 .بفنجان قھوتهمزج المتبقي أفي قمة تمرده ونزقه 4لون ابتسامتي بإحداھا و
  .مع غضبه لينفجر اdبداع ثانيةً 

لذا أراني أقف أمام هللا ممتنة لق�در س�اقتني ف�ي طريق�ه 4منح�ه بع�ض 
خف��ى تح��ت ت��%ل أ نت��زع من��ه م��اأالس��كينة واdعص��ار ف��ي لحظ��ة ص��مته و

   .أخرى ومواجع القلب تارةً  ن صـدره تارةً آھمومه الراسية على شط

كن كا�خرين من رفاق ا4سر فھو لم ي »إبراھيم س%مة –أبو عرب «
ر جفاھم  بيديه ليزرع في إليھم في كل الظروف ويسوّ  الذي يرش قلبه قمحاً 

مس��احة البع��د ھ��ذه ري��احين الص��بر وورود دمش��قية  b ت��ذبل  ف��ي تعاق��ب 
  ..الفصول

 ..ح��د أولئ��ك الرف��اقأف��ي ف��خ فتن��ه نص��ب ل��ه م��ع  ن��ه وق��ع يوم��اً أذك��ر أ
 ..س�ماعي الفخ لكن لعناده المعروف رفض ھذامن الوقوع في  كثيراً  حذرته

   ...فتركته ينصاع لھذا العناد

4راه ذات مس��اء وفيروزن��ا تش��دو بص��وتھا م��ع فنج��ان  ..توال��ت ا4ي��ام
  :سألته السبب فقال, دامع العينين .قھوتنا
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وكان يقصد من جافاه با4مس  .إن صديقي قد ألمت بزوجته مصيبة -
  .القريب

  ؟صل بهتت لماذا  b: قلت له  -

  .ليس ا�ن: قال -

   .تنبھني لفعل شيء ما .تلك الدمعة بقيت كجمرة في قلبي   

  .قررت فعله خشية إدراكه ما نٍ 4بدأ بحرق الثلج بينھما بتأ

 ..ب��ه بنھايت��هآغي��ر  وعن��دما اش��تد مرض��ه ال��ذي ك��ابر علي��ه ش��ھوراً 
ربم���ا ف���ي أيام���ه  »أب��و ع���رب«اتص��لت ب���ذاك الص���ديق خلس���ة 4خب���ره أن 

دون أن يب�وح بمك�المتي مع�ه ث�م يھ�رع إلي�ه إل�ى  ليتص�ل ب�ه ف�وراً .. ا4خيرة
عل��ى » ّأب�و ع�رب«الدمع�ة الت�ي حبس��ھا  ،المش�فى وأرى ذات الدمع�ة بعيني��ه

نه استراحة المح�ارب أك.. كان العناق حاراً  ..زوجة صديقه قبل زمن قصير
   ..لكليھما

ب��و أ«لتب��دأ ال��ذكريات بينھم��ا تتس��ارع م��ع الوق��ت المتبق��ي م��ن عم��ر 
  .كما يردد دائماً  وتمحو العمر الذي كان ھباءً  »عرب

لكن اخت%فنا وخ%فاتنا الدائمة  »أبو عرب«بـ  ةربما شھادتي مجروح
 »حض���رة الغي���اب«تجعلن���ي أق���ف أمام���ه مذھول���ة ف���ي  ،بم��ا يخ���ص الحي���اة

يجت��رع ا4ل��م كم��ا الك��أس ,  لق��د قس��ت ا4ي��ام علي��ه:  يھاص��رخ  بم��لء ف��4
   .ا4خير من عمره

زھ�ده  يكفي�ه فخ�راً  ..تحمل�ه ھ�ذه الكلم�ة م�ن قداس�ه اdنسان بكل ماانه 
ف�ي  ك�ان يطم�ع فق�ط بقب�رٍ  ..لم يك�ن يطم�ع بالم�ال وb با4ض�واء ..في الحياة

ف�ي  غريب�اً  ..وم في رحيل�ه4راه الي ..فلسطين يحوي جثمانه المنھك وا4سير
  ..قدر على زيارتهأوb  ،أعرف مكانه b، قبره

عن الحياة وعني أن�ا الت�ي bزمت�ه قراب�ة س�تة عش�ر  ھكذا رحل بعيداً  
  0فلماذا اختار القدر ھذا البعد لمكانه ؟ عاماً 
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  في قبره ؟ لماذا بقي وحيداً 

b نعرف أين موطنه الجديد ؟ لماذا  

  .جزم أن ا4قدار أقسى من الموتأ

  ..جزم أن الحياة رغم جمالھا أتفة من ا4قدارأكما 

نكت�ب  في مزرعة تجمعن�ا لق�راءة م�اذكر في إحدى أمسيات الصيف أ
أنھي��ت إع��داد , ك��ان يتأم��ل الغ��روب الجمي��ل ف��ي س��ماء ھ��ذا ال��وطن ا4جم��ل

 ..في التأمل 4عود إليه أراه ذاھ%ً  ..القھوة

إb لص�وتي ح�ين  ..لم ينتبه لحضوري وb لرائحة القھ�وة الت�ي يعش�ق
  :سألته 

  أين رحلت ؟ -

  :قال 

أن يس�توعب معادbت�ه المتوازن�ة كيف للعق�ل البش�ري , أتأمل الكون -
  وكيف يقنع به ؟

  :ضحكت قائلة 

لست بحاجة إلى كل ھ�ذا العن�اء م�ن , ا4مر بغاية السھولة والبساطة -
  التساؤbت ؟

 كيف ؟ :قال -

لترت�اح م�ن ك�ل ا4س�ئلة وتتأم�ل  .باdيم�ان تحت�وي ھ�ذا الك�ون: قلت -
b تكوينه  الجمال به!!  

 !اdيمان ؟: قال مستغرباً  -

 !!نعم إنه الراحة الداخلية للعقل والنفس البشرية : قلت  -

ليك�ون  ..dجابتي يومھا وق�ع الس�ياط الت�ي أيقظ�ت بداخل�ه أفق�اً جدي�داً  

 .غروب ذاك اليوم ھو الغروب ا4خير من معتقداته المغايرة لمعتقدي
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ليت��وب م��ن حيرت��ه  »أب��و ع��رب«ل��ـذاك الي��وم ك��ان بداي��ة وbدة جدي��دة 

 .يتوانى عن البحث في الحقيقة ا4زلية بعقله الذي b ويتجه إلى هللا

   .سلوكه يتغير تجاه نفسهبدأ 

ية ويبحث عن مدلوbتھا الخفية آوانكب على قراءة القرآن يتمعن بكل 
   .ب عن نفسه فيھاكأنه ينقِّ 

تجل�ى ف�ي المش�فى ف�ي الي�وم ا4ول لدخول�ه ح�ين  تجلى ألم�ه  أكث�ر م�ا
س�بيل تحض�يره للي�وم الت�الي dج�راء تنظي�ر قرر ا4طباء عدم مغادرت�ه ف�ي 

 .الرئة

 بق�ي متماس�كاً  ..ربما أدرك يومھا أنه في مواجھ�ة حقيقي�ة م�ع الرحي�ل
إل��ى آن اس��تأذنني  ،نتج��اذب أط��راف الح��ديث إل��ى س��اعة مت��أخرة م��ن اللي��ل

  .،  في المشفىوخرج إلى أصدقائه لمتابعة السھرة معھم

روت��ه أص��حو ب��ين ش��ه وجبأتركن��ي ف��ي ش��رودي وذھ��ولي لرباط��ة ج
جھ�زة أن مجال للبحث عن�ه 4 وb ..ف% أراه ..تفقد مجيئهأ ، وا4خرى ةالفين

bتصال الخاصة به تركھا فـوق سريره وbن الغ�رف للبحث عن�ه ب�يمجال  ا
كس�وھا رھب�ة مخيف�ة ف�ي لي�ل ت ..والرج�اء ..با4نين وا4م�ل ةالمغلقة والمغلف

ى ص��وته ف��ي الس��اعة إل��ى أن ص��حوت عل��/ 2012/م��ن ع��ام  أول ك��انون
  ..يوقظني 4شرب القھوة السادسة صباحاً 

 .لم أنتبه لقدومهعتذر 4ني أصحوت على عجل وأنا 

   .نا أتيت لتوي من شوارع دمشقأف يتعتذر b :قال

 :صتي معاً وافتعلت الھدوء متسائلةخنقت دھشتي وغ

 شوارع دمشق ؟  -

 :قال 

خرج�ت م�ن  »ب�و باس�لوأ الرائ�د أب�و«انتھاء س�ھرتي م�ع  فبعد .نعم -

فھي تش�به فلس�طين م�ن حي�ث ال�دفء  ..المشفى 4رى جمال دمشق في الليل
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وت��ذكرني أنوارھ��ا البعي��دة بم��دن ذاك ال��وطن أي��ام العم��ل الس��ري عن��دما كن��ا 

   .في عتمة الليل بانتظار الدخول إلى فلسطين ختفين

وكأن�ه يقت�رف إثم�اً  أقسى أن ي�دخل اdنس�ان وطن�ه خلس�ةً  تصوري ما

  .إما بالموت أو السجن, سب عليهسيحا

ن نھاية العمر بين س�اعات أاbبتسامة وأنا أدرك أنه أيقين  اصطنعتً  

يح�اول الھ�روب م�ن نظرات�ي المتفرس�ة بقس�مات ھ�و و .طال�ت أيام مھم�ا أو

 ..وجھه المتعب

b ستطيع فك رموزھا في الوق�ت الح�الي أ كتبت غضون وجھه رواية

يلي�ق برج�ل أعي�اه التقش�ف والعق�ل  أكتب ماربما إن أسعفني العمر واللغة س

  .أصبحت في الزمن الرديء حلماً : والشوق لتلك الديار التي قال عنھا

 ولما رديء ؟: سألته

 .من الرداءة لتغير المفاھيم والسياسات ولم يعد لدينا قيادات أكبر: قال

 ھل يلزمنا جيفارا جديد ؟: قلت 

 :ضحك وقال 

 .كثر من نبينحن بحاجة إلى مئة جيفارا وأ

 :تابعت أسئلتي بھدوء مفتعل

  ؟ اكتشفت أيضاً وأنت ھائم على وجھكوماذا  -

ل��يس ھن��اك ام��رأة  ..ص��ديقتي ك��م كن��ت تافھ��اً م��ع النس��اء ي��ا اكتش��فتُ  -

إن�ك ام�رأة تس�تحق  ..لق�د ظلمت�ك كثي�راً وأتعبت�ك .تستحق مني الحي�اة س�واك

  ...الحياة لصبرھا وتفانيھا معي

 :طعتهل قاوقبل أن يكمِّ 

 ..لكن أنا سعيدة معك رغم خ%فاتنا -

 :نيقاطع
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غ��اليتي ھ��ذه الم��رة  ربم��ا ي��ا ..ع مس��ح دم��ع عيني��كِ يأس��تط نلكن��ي ل�� -
أج�زم أنھ�ا نھ�ايتي ل�ن أرى دمش�ق  .الوحيدة وا4خيرة الت�ي أس�ير بھ�ا دون�ك

  .بعد اليوم

وك��أني أنتش��ل  ..بكي��ت وأن��ا أح��اول انتش��اله م��ن حقيق��ة الم��وت الق��ادم
ارة أي��ام س��تأتي دون��ه وأراه ثاني��ة بع��د موت��ه ا4ن��ي بص��ورة نفس��ي م��ن م��ر

  ..أخرى

b ث�م  ..أدري أنتبه م�ن ش�رودي لممرض�ه دخل�ت ربم�ا قرع�ت الب�اب
  ...ثم ممرضة ..دخل طبيب آخر

ن يلتبدأ حكاية ا4مل الرحيم الذي يكذبون به عل�ى المرض�ى المس�افر 
ن ا4مل الرحيم أقس�ى إ ..إذن من أحد ب% جواز سفر أو ..إلى عوالم  نجھلھا

وف��ي الث��اني  اً ك الحي��اة ك��ذباً ونفاق��ن��فف��ي ا4ول يمنحو ..م��ن الم��وت ال��رحيم
 .يقتلونك بحجة الراحة ا4بدية

ف��ي وطنن��ا العرب��ي يص��بح الم��ريض حق��ل تج��ارب ل�طب��اء خاص��ة 
يجرب����ون ك����ل أن����واع العق����اقير ليتأك����دوا م����ن س����بر  .مرض����ى العض����الال

 .حياتكمبالبقية . انتھى عمره: وعندما يفشلون يقولون ..معلوماتھم

ھذا ف ..أما ا4مل الذي منحوه لميت مع وقف التنفيذ بانتظار كلمة هللا -
b نس��اني  ،يب��الون ب��هdالمھم أن ت��نجح ف��غي��ر وارد ف��ي قاموس��ھم الطب��ي وا

 ًbالتجربة أو. 

  ..لكن لم يغب مع الغائبين .مع الراحلين »أبو عرب«رحل 

     لحي�اة ت��رك قنديل�ه مض��اء عل��ى دربت�رك زھ��ده ف��ي ا ..ت�رك تاريخ��ه
  . فلسطين
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أختم الكتاب بنبوءة dبراھيم س%مة ع�ن ض�ياع المخ�يم ف�ي معن�اه 
م�ن س�قوط المخ�يم م�ن ديوان�ه "  اbعتباري وذلك قبل ث%ثة عشر عام�ا

   :»مخيم يا« سفر للريح في قصيدته
  

  مخيـــم يا
  

  أين ترحل ؟
  الليل يفتح نوافذ الطرقات 

  رحل ؟أين ت
  طريق الموت   تلمستُ 
  شياطين الرذيلة أطلقتُ 

  بأظافري  تمسكتُ 
  ..لعقت دمي

  
  ثناياك تمسك بنا رجوتُ 
  قذفتنا 

  وتطول بنا الدروب 
  وبعض منا يموت 

  والقليل يؤوب 
*    *    *  

  ......مخيم يا
  طرزناك من أشعة البدر 

  من عيوننا  اً وھج
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  تسامى في حناياك 
  فيك لنا  كل ما

  قبل أن يأتي وطن ؟أترحل 
  أين ترحل ؟

  ھا تراب اور زرعت فوق أجسادٍ 
  بدمنا جبلناه 

  
  bف من ناموا آ يمشطه

  في كل صباح ينھضون 
  يجولون في الطرقات  

  يتفقدون  أشياءھم 
  ..وينامون

  أين ترحل  ؟
  ..ومقابرنا تتوالد

  
  أترحل قبل أن يأتي وطن ؟

  أمي أوصتني على عتبة الدار 
  المساء   فيح ُوھي تسرِّ 

  غباراً حملته الريح
  على غرباء  وعينھا تنز وجعاً 

  .ناموا تحت التراب
  أوصتك أن تغرس أطرافك في الثرى 

  أن تحرس دموع الذين فقدوا 
  كل شيء إb أنت 
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  :4مي   ةٌ قالت جار
  لكفن  ةً ولدي مزق اأعادو

  ..وأنت تغادر 
  ..راة ونحن للريح عُ 

  إb من قھر غيابك والوطن 
  حل ؟أين تر

  وفي عيوننا قھر 
  كل حجر فيك شيدناه فوق شھيد 

  والدم يغسل الطرقات 
  ووجع الحجارة يتساقط في قلوينا 

  ونشد بأسناننا حبال المستحيل
  وفي كل مساء يقف الشھداء 

  .يتفقدون دمھم
  ..يمسدون شعرك

  لن نغادر : قال أحدھم 
  وسنھد بالمعاول 

  كل حجر يميل قبل أن يھاجر 
   اً زرعناك وطن

  ..توالدنا 
سندك حجارة الجدران                                                                                                    

  ونعيد ترتيب أرواحنا 
  ودمنا لك خمراً 

  ..ولن ترحل 
 ..ولن تغادر 
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