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 )امليــــالد(

 

في بيت طيني في شارع المنطار يكاد الشارع يخمو مف المارة؛ فقد اضطرىـ البرد الشديد 

 إلى التزاـ بيوتيـ الفقيرة التي يصنعيا الفقراء مف الطيف.

مميا حبيبات جيرية بيضاء ، ثـ يجعموف مف يتخ التي قد حيث يحفروف األرض الحمراء ،

 بالمياه، ثـ يقمبونيا بالطواري ويدوسونيا باألرجؿ الحافية، والسيقاف المتراكمة منيا كومة يشبعونيا

خشبي  في متوازي مستطيبلت العارية إلى الركبتيف، ثـ يصنعوف مف ىذه )المجبولة( طوبًا بصبيا

، وأما )المونة( فيي مف ( 20*20*40) البناء يعرضونو لمشمس حتى يجؼ ليصبح حجر

قة ومرىقة ، قد ال يتمكف الرجؿ وزوجتو وأوالده مف صناعة )مجبولة( مشابية، إنيا عممية شا

 بضعة عشرات مف ىذا الطوب طيمة نياره.

منيـ ما أخذ، وقد بمؿ العرؽ أسماليـ التي  اإلرىاؽوما أف ينتيي النيار إال وقد أخذ 

فأصبحت أقرب إلى الموف  ،وبشراتيـ التي احترقت بأشعة الشمس الحارقة ،تستر أجسادىـ النحيمة

يا في شكؿ يأخذ رب البيت وأوالده وزوجتو برصاألسود.. يجؼ الطوب بعد ثبلثة أياـ أو أربعة، ل

ىندسي، وىو عمؿ شاؽ آخر، وقد يمـز إضافة )قش( الشعير أو القمح إذا كانت المادة التي 

 ىذه المجبولة، ياتصنع منيا )المجبولة( أقرب إلى التراب المتحمؿ، ليساعد القش في زيادة تماسك

 إلييا الرماد عوضًا عف القش لتحقيؽ نفس الغرض. وفي حاالت  يضيفوف

 ،واأللـ يعتصرىا، ويداىميا القمؽ البلىثة ( بأنفاسياضية) الطيني كانت بيتال ىذا في

باضطراب أف تضع زوجتو مولودتيا البكر مف البنات، وقد أشعؿ  ( يترقبوزوجيا ) محمد
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لمسقوفة بسعؼ النخيؿ والجريد بالدؼء؛ والذي فرد عميو بجانبيا حزمة مف الحطب لتمد الغرفة ا

 طبقة مف الطيف.

تتموى مف ألـ المخاض، دوف طبيب أو حتى قابمة )داية( إاّل الحاجة )  )ضية( أخذت

رقية( التي لـ يسبؽ ليا أف أشرفت عمى عممية وضع ، واكتفت ببعض األدعية والتمتمات، ثـ 

 وأف الفرج قريب. ،نتيا إلى أف اهلل معيادعوة )الواضعة( إلى ذكر اهلل، وطمأ

مضت دقائؽ كالدىر وصراخ )ضية( يعمو، ويعمو، وعرقيا يتصبب مف كؿ بدنيا، حتى 

ذا بصرخة مولود  دخمت فيما  يشبو الغيبوبة، أعقبتيا صرخة متصمة ، مع حركة دفع قوية، وا 

، حيث برد 1949ػػػنة جديد يرى النور ألوؿ مرة في العشر األواخر مف شير كانوف األوؿ لسػ

 الشتاء القارس وأوائؿ األربعينية ، التي يعرفيا الناس بأنيا أشد أياـ الشتاء برودة.

ذا بيا بنت،  ،ليطمئف عمى شريكة حياتو ( مسرًعادخؿ )محمد وعمى المولود الجديد ، وا 

فمسطينيوف، وقد رأى فييا والدىا ىدية مف السماء، ولعؿ اهلل يرزقو برزقيا، كما يعتقد الفبلحوف ال

 يرجع ذلؾ إلى تخفيؼ نفور متوارث مف األنثى.

وسط زغاريد الفرحة التي أطمقتيا الحاجة )رقيو( مما حرؾ  ابتيج )محمد( بمولودتو

رتيـ  ،محيسف أبو أحمد مينا( التي انضمت إلى عائمة محمد)  عائمة فضوؿ بعد أف ىجَّ

مف ديارىـ، فأخذوا يمجأوف إلى القرى العصابات الصييونية مع ما يقارب المميوف فمسطيني 

والمدف التي لـ تصميا نيراف الصياينة، وخاصة تمؾ التي خصَّصيا مجمس األمف إلى 

% مف أرضيـ، وأعطى 44(، والذي أعطى الفمسطينييف 181الفمسطينييف بموجب قرار التقسيـ )

 % الباقية، فياموا عمى وجوىيـ.56الصياينة 
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أحمد مينا( إلى بيت )محمد محيسف( قبؿ سنة ونصؼ السنة الرحاؿ بعائمة ) أبو  حطّ 

حتى أسرعت إلى بيت  باألمر وما أف سمعت ) أـ أحمد مينا( ،مف ميبلد )ضية( البنتيا البكر

( وقد وضعت مولودتيا، وما أف رأت جماليا لترى أماميا جارتيا العزيزة )ضية)محمد محيسف( 

 .حتى اقترحت عمى والدتيا أف تسمييا )مريـ(

*** 
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 )طفـــــىنــــــت(

 

ر األمي، والذي يعيش تتميز طفولة الفمسطيني عف أي طفولة، فمريـ ابنة ىذا الرجؿ الفقي

وغرفة أخرى أسكف فييا  خوتو وأخواتو وزوجاتيـ، وليس لو إال تمؾ الغرفة الطينية،مع والديو وأ

وعندما جاءت مريـ كانت )كالزائدة الدودية( وال يكاد يجمع قوت يومو وزوجتو،  العائمة الميجرة،

 في ىذه العائمة الفقيرة. خبلؿ ابتسامتيا، فأحدثت أزمة كما وصفت نفسيا مف

وال  ، فبل حميب وال دؼء وال مبلبس،لـ تنعـ مريـ بما ينعـ بو أطفاؿ األسر األكثر حظاً 

ذات الجسد الميزوؿ،  األـالذي يشبو مواء القطط لقمة لبف  تكاد تتركيا أميا الستمرار بكائيا

 سوء التغذية. والتي تعاني مف فقر الدـ، وبسبب

ال أف الصيؼ، إ الشتاء ، وال لـ يستطع جسد مريـ النحيؿ مقاومة نزالت البرد وال أمراض

كسرة مف الخبز الجاؼ في نصؼ كوب مف  تذيب ليا أحياًناأميا كانت تبدع في تغذيتيا ، 

بخمسة مبلليـ، ثـ تدفعو  ؛التي ال تمؤل ممعقة صغيرة ،ا بالوجبةالشاي، الذي كاف يشتريو والدى

مف الدقيؽ  وأحياًنا كانت تطعميا مزيًجاي صار بينو وبيف ىذه الوجبة ألفة ، في فميا الصغير الذ

وقد كانت  (ضية)وممعقة مف السكر الذي كانت تأتي بو )أـ أحمد مينا( البلجئة لصاحبتيا 

، التي تكفمت بتقديـ خمسة كيمو جرامات مف ز(ريكو)الكالة ذلؾ السكر مف وك عمى تتحصؿ
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الدقيؽ وكيمو سكر، ونصؼ كيمو مف الحمص أو الفوؿ أو العدس المجروش أو غير المجروش 

 لكؿ الجئ كؿ أسبوعيف.

كأنيا مف عائمة  وعائمتيا قد أصبحت ،الفمسطينية قرية المسمية مفت )أـ أحمد مينا( كان

 ، والزوجاف كشقيقيف .يا، وما رزقا مف أوالد كأنيـ أخوة تو شقيقت)محيسف( ، فزوج

وكذا إف طبخت )أـ أحمد( مينا  ...( أرسمت لػ ) ألـ أحمد مينا(فإف طبخت )ضية

 أرسمت إلى ) أـ أحمد محيسف(.

عيد ىذه ىو عيد تمؾ، وأحزاف ىذه ىي أحزاف تمؾ، ويمبس األطفاؿ نفس المبلبس 

 سو )ابف مينا(.بالتبادؿ، فقميص )ابف محيسف( يمب

درجت مريـ في ىذه األسرة الثنائية ، أو األسرة الواحدة ولـ تكف قدرتيا في سنوات عمرىا 

األولى َلتميز بيف المرأتيف أييما أميا، كما لـ تكف تميز بيف حضف أبييا وحضف ) أبو أحمد 

 مينا(.

سرتيف عمى أنيـ ولما جاء مسجمو وكالة الغوث استقبميـ )أبو أحمد مينا( وسجؿ أفراد األ

بعد  –، وحتى بعد أف انفصمت العائمتاف  الجئوف جميعًا، فصرفت المساعدات لكمتى األسرتيف

وتمقى األطفاؿ في األسرتيف تعميميـ في مدارس بقيت المودة ، واستمر التواصؿ بينيما ،  –سنة 

 الوكالة ومنيـ مريـ، التي درست فييا حتى بمغت الخامسة عشر مف عمرىا.

   ** * 
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 )طفىنت يـــريــــى(

 

تمشطو ليا كبرت مريـ مع األياـ فأخذت بشرتيا البيضاء وشعرىا الناعـ الكثيؼ، الذي 

تموث فستانيا الذي أخرى تحبو عمى األرض الطينية، في)أـ أحمد مينا( أحياًنا، ووالدتيا أحياًنا 

حمد مينا( لتغسؿ عنيا الوحؿ، وقد غاصت أقداميا الحافية في الوحؿ، فتندفع )أـ أ تزينو الرقاع،

 ثـ تداعبيا، فتدفعيا في اليواء ليستقبميا حضنيا الدافئ السعيد.

 كاف ىذا حاؿ المواطنيف في كؿ بيت فمسطيني استقبؿ أسرة مف البلجئيف.

ولـ تكف أي أسرة تشكو مف الجوع، فقد امتؤل الجميع قناعة بما تعده النساء مف ألواف 

 أما غير المجروشربة )مرقة عدس( أو مع)اليقطيف( األصفر ، و شو  المجروش يطبخفالعدس، 

 برقائؽ العجيف، وقد أعطينو اسًما يطبخ بالرز )مجدرة ( مع شرائح البصؿ المحمر بالزيت ، أوف

 وقميبًل افة )بيصارة(، وكذا الفوؿ والحمص ، يفتح الشيية )كعب رشتو( أو يطبخنو بالمموخية الج

ا ما تخرج النساء إلى الخبلء لجمع أوراؽ ات مف البندورة، وكثيرً ما تجد في بيت فمسطيني  حب

 )الخبيزة(.

الحافيتيف، لعبت ما اعتاد البنيات بقدمييا  مريـ في ىذه الظروؼ ، درجت، مشت كبرت

 )كالحجمة(، )ونط الحبؿ(. عمى لعبة

*** 
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 )األو انصغرية(

 

نت كانت تجمسيا بجانبيا تعد ابنتيا لممستقبؿ، فإذا عج -بفطرتيا  -أخذت أـ مريـ 

لتختزف ذاكرتيا الصغيرة كيؼ تعمؿ، ثـ تعطييا قطعة صغيرة مف العجيف لتصنع منيا رقاقة 

ف...... و كذلؾ صغيرة، و  ف غسمت وا   كانت ترسؿ بيا لتشتري ليا مف حانوت العـإف طبخت وا 

يا أف وكانت تطمب إلي بقرش سكر، وبأخر شاي( أو )قطعة صابوف،مثؿ  خميؿ ما يمـز أبو

رانب ، وال بأس مف مف األ ع األعشاب لتطعـ زوًجا، وجموتكنس أبراج الحماـ، تعمؼ الدواجف

 ة بيف مريـ وبيف الحماـ واألرانب.حتى تولدت ألفأوراؽ الخبيزة، 

 وكـ كانت فرحتيا عندما ولدت ليا أميا بأخييا )أسعد(. 

رقة مبتمة، تناديو كما لو عودتيا أميا أف ترعى أخاىا، تيز لو السرير، تمسح وجيو بخ

كاف ابنيا الحبيب، روضت نفسيا عمى أال تشعر بالممؿ مف أخييا وتجرأت عمى حممو بيدييا 

الصغيرتيف، بعد أف كانت أميا تتعمد أف تضعو في حضنيا، فتحوطو بكمتي يدييا ، كبر معيا، 

كجناحي صقر صغير تتحركاف بحركات سريعة  يراىا، وتبدأ ذراعاه يطاوعيا، يسكت بكاؤه عندما

 في عشو مجرد أف رأى أمو وقد عادت إليو بالغذاء بعد غياب.

 ثانية أو ثالثة إلخوتيا. فصارت أًما
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، وتبلعبيـ بيا أحدىـ )يكركر(، تصنع ليـ أصواًتا تضحؾ )بكركرة( إذا سمعت

 ليضحكوا، تظؿ تبلعب الباكي حتى تزيؿ عنو أسباب بكائو.

إالَّ في مداعبتيا ألخوتيا، تدربيـ عمى  وال تسمع ليا صوتًاكانت حنانًا دفاًقا ال يتوقؼ، 

ط العتبة تاتا حبو حبو(، بنفس الطريقة التي تعممتيا عف لمشي بعد الحبو، تغني ليـ )تاتا خا

 أميا.

نفسيا وقد ألقى بنفسو وبيا  وفي بعض األحياف كانت ذراعاىا ال تقوى عمى حممو ، فتجد

ي أميا بفزع عمى صوتييما، وترفعيما وىي تبسمؿ، وتنفث مف ، ليرتفع صراخيما، وتأت أرًضا

 )دستور يا أصحاب المطرح..( ترددو  حوليما خشية أف يكوف قد أصابيما مس مف الجف

 بل يمس صغارىا.ف، كيثـ تأتي بإبريؽ لترش الماء في المكاف كي ترضى الج

جرات والمواطنات كبرت مريـ وصارت تجرى في األزقة، تمعب مع بنيات الحارة مف الميا

عمى السواء، ببل فرؽ، في مطعـ أو ممبس ، وليف نفس الوجوه الشاحبة، واألقداـ الحافية التي 

، والتي تتحوؿ إلى يتخمؿ أصابعيا وحؿ الطرقات، والطيف المزج المعجوف بمياه األمطار شتاءً 

، وكذا الرجاؿ، مرأة حذاءً لما تجد ا ، فنادًراالصغيرة والكبيرة صيًفا أرض صمبة الىبة تشوى األقداـ

وا عنيا بالقباقيب المصنوعة مف خشب األثؿ الخشف، التي ال تكمؼ صناعتيا إال أف فاستعاض

، ثـ يجعمو شجار األثؿ أو السدر. ليقطع فرًعايذىب رب العائمة بفأسو إلى أقرب شجرة مف أ

ما يتحصؿ  لجمد، غالًبا( مف ادائييف، ثـ يثبت في مقدمتو )سيًراشرائح باستعماؿ منشار ومبرد ب

 وأخيًراات التي فقدت صبلحيتيا لبلستعماؿ، قديـ، لواحد مف عجبلت السيار  (تشوؾو كا)عميو مف 

فازت مريـ بقبقاب لقدمييا الصغيرتيف المتيف أكؿ منيما طيف األرض وبرودتيا في الشتاء، كما 

ارة الصخرية، أثناء شوتيما رمضاء الصيؼ، وأدماىما حصى الطرقات وكثرة الكدمات في الحج
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لعبة الحجمة، التي تتطمب رسـ مستطيؿ طولو ثبلثة أمتار، وعرضو متراف، ثـ تقسيمو إلى ستة 

 منيف شقفة مف الصخر، تقوـ بركميا مربعات، وتأخذ البنيات بالتقافز عمييا بعد أف تضع الواحدة

مى الضمع بيف مربع برؤوس أصابع قدمييا الصغيرة، مف مربع إلى مربع، فإذا توقفت الشقفة ع

ومربع فقد خسرت الدور، وفي حاؿ نجاحيا في أف تخرج الشقفة إلى خارج المربع السادس دوف 

أف تتوقؼ عمى أي ضمع فاصؿ فقد كسبت، وىكذا تكوف الفائزة ىي مف كسبت أكثر المربعات 

ساؿ دميا، إثر  صابع قدمييا قدإال وأ -بعد ىذه المعبة-دوف زميمتيا ، وغالبًا ما ترجع إلى البيت 

أف تقفز البلعبة  المعبة تقتضيإال بقدـ واحدة، ف وال يكوف الركؿيا المتكرر لمشقفة الصخرية، ركم

 عمى ساؽ واحدة، بينما تكوف الثانية معمقة في اليواء.

تعود مريـ بعد كؿ مباراة وقد اتسخ ثوبيا وأصابعيا ، لتأكؿ وجبة لوـ مف أميا المحبة، 

ثنييا عف لعبتيا  وـ آخر حتى تخرج مريـ لمحجمة، إذ لـ يفمح التأنيب عفوما أف يأتي صباح ي

، لتأخذ بالتقافز ا مف الكدمات، ألنيا تركنو جانًبايفمح القبقاب في حماية قدميي المفضمة، كما لـ

حافية، وذات يـو عادت إلى أميا باكية، فثمة مف سرؽ القبقاب، وفشمت في التعرؼ عمى مف 

ييا يا مريـ، يمكف أبوىا ىونت عمييا األمر بقوليا: سامح أف إال ا كاف مف أمياأقدـ عمى ذلؾ، فم

 بعد أف قتؿ الييود أباىا. ،، وليس لدييا قبقاب، أو ىي )مياجرة( وليس ليا أبفقير

، وأميا، وأبو كانت كممة الييود مف أكثر الكممات التي كانت تسمعيا مريـ، يرددىا أبوىا

ييود قتموا مقترنة بالقتؿ والتشريد والذعر.. حفظت عنيـ أف ال دائًما أحمد مينا وزوجتو ، كانت

 ، وسرقوا ماؿ فبلف، ودمروا القرية الفبلنية.والطفؿ فبلًنا آباءىـ، والحاجة فبلنة

عف جرائـ الييود في مجالسيـ، وكانت مريـ تستمع بصمت كاف الكبار يتبادلوف قصًصا 

بعد يوـ،  احة مف المعب، والتي ازدادت يوًمافترات الر لتنقؿ ما سمعت لصاحباتيا في  ،واىتماـ
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فقد وجدت ما يعوضيا عف المعب الدامي بسرد ما تسمع مف وقائع وأحداث الحرب التي شنيا 

الييود عمى فمسطيف وأىميا، وأخذ خياليا الصغير ينسج المزيد، لتصبح مريـ )الجدة الصغيرة ( 

في الوقت الذي  في الميالي الصيفية المقمرة، اصةلبنات الحارة تقص عمييف )الخراريؼ( وخ

 يتراكض  فيو )األوالد( الذكور وراء بعضيـ في لعبة االستغماية، أو طاني طاني، أو عسكر و

في النيار فيي كرة القدـ، التي يصنعيا األطفاؿ مف الخرؽ  ألعابيـوأما  حرامية، أو الشقؼ..

 البالية.

دادىف تتزايد كؿ يوـ مع مرور األياـ، وكف كانت مريـ وصاحباتيا البلتي كانت أع

يتجمعف أماـ باب أحد البيوت، ويفترشف األرض التي لـ تعد موحمة بعد أف ذىب فصؿ الشتاء، 

وتبدأ في سرد )خراريفيا( التي جمعت المزيد منيا مما سمعت في نيارىا، وأضافت إلييا مف 

 خياليا.

، وقد كاف يوـ إلى أف ...القريبتتحدث لزميبلتيا عف قصص وقعت في الماضي  كانت

فقد ىاجـ الييود مركز شرطة خانيونس، وقتموا عشرات مف بمغت مف عمرىا ست سنوات ، 

 وادي غزة. الفمسطيني، وفجروا سيارة جند بالقرب مف الشباب

لقد ارتجت الحارة، الكؿ يجري وينادي عمى أصحابو ليذىبوا إلى مستشفى تؿ الزىور 

 لجيش المصري في أوؿ شارع عمر المختار.العسكري، الذي بناه ا

عيـ أبوىا وصديقو أبو احمد مينا أخذ الشباب يتسارعوف لمتبرع بالدـ إلسعاؼ الجرحى، وذىب م

عمى  ، ثائرةً ، غاضبةً باكيةً وأخذت دموع أميا ودموع أـ أحمد مينا تسيؿ بغزارة لتنفجر مريـ ، 

عاء مف نسوة الحارة، وامتؤلت كراىية وأخذت تدعو عمييـ باليبلؾ بما سمعت مف د الييود،

 وقتموا الشباب. وداره ليؤالء القتمة المجرميف، الذيف سرقوا أرض عميا أبي أحمد مينا



  
 

11 
 

    

 ت(ــــــدرصــ)امل 

وذىب بيا إلى مدرسة مف مدراس البلجئيف ليسجميا،  ،مريـ ابنتو محيسف أخذ أبو سعيد

كانت ىي  ،لتجد نفسيا بيف عشرات مف البنات  معو شيادة ميبلدىا وبطاقتو الشخصية،حامبًل 

 مف أصغرىف.

مف القماش  فوجدت فييا قطًعا ،فتحتيا مف المعممة لفافة، حممتيا ألميا التي تناولت

أـ حسف ا بخط أبيض وآخر أزرؽ، وما عمييا إال أف تذىب بيا إلى جارتيا القطني المقمـ طوليً 

ياجرات مف مدينة المجدؿ ،حممت آلتيا معيا، سيدة مف الم وىيلتخيطيا عمى آلة الخياطة ، 

كاف لآللة طاولة ا الييود منو ىي وزوجيا وأوالدىا ، و ضمف ما حممت مف بيتيا، قبؿ أف يطردى

 ي تستمـ مقبض التشغيؿ فتحدث صوتًابميارة بحركة دائرية بيدىا، الت تشغميا أـ حسفصغيرة، 

حسف مف الحركة الدائرية بيدىا القابضة عمى وتزداد عدد التكات كمما زادت أـ  (تؾ.. تؾ.....)

 مقبض التشغيؿ.

التي كانت في المفافة  (بكرة الخيط)لتخيط ثوب مريـ المدرسي، ومعو  ذىبت أـ سعيد

أـ حسف كفاية نصؼ قرش )تعريفة( يا  أيًضا، طمبت أـ حسف قرًشا أجرة العمؿ! فقالت أـ سعيد

صؼ قرش، واشترى ليا مريـ ثوب مدرسة بنفوافقت، وىكذا صار لوابتسمت ابتسامة خجمى، 

 ، بعد أف راجت تمؾ الصناعة وكثرت.أبوىا قبقاًبا جديًدا

 لتمقى الدرس األوؿ وبنباىة، لفتت نظر معممتيا. أبدت مريـ اىتماًما
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 أخذت تردد بنفس نغمات معممتيا )راس روس، دار دور(.

، تممتيا مف المدرسة أيًضاا التي اسط أوؿ األحرؼ بقمميا )الكوبيا( وكراستيتخوأخذت 

 إضافة إلى كتاب القراءة وكتاب الحساب.

 وتعممت أف تردد النشيد المدرسي:

 ***    مف أجميا جيادنا   ***   مف أجميا استشيادنا ببلدنا ببلدنا 

 ببلدنا ببلدنا

 مف رفح لصفد    ***    خريطة لبمدي

 رسمتيا في كبدي   ***     أورثتيا لولدي

 ***    ببلدنا ببلدنا نافيممت أمجاد

 ***    وأرضيا سنزرع   سنرجع ليا غًدا

 ***    ببلدنا ببلدنا تييأوا تجمعوا      ***    ففي غٍد ميعادنا    

 ***     والساحؿ المخضرضرُ  الكػػػرمؿ المعطػػر  

 ***    ببلدنا ببلدنا. ***    والبرتقاؿ المزىر   والموز والصنوبر         

ذا بيامرت السن  ،، نارا لوجو مع الييود ، حرب، ضرب وجيً  ة عمى مريـ سريعة وا 

وصفارات إنذار، مبلجئ، في كؿ بيت ممجأ )وكر( رأت أباىا وأميا، وأبا أحمد وأـ  ،طائرات
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أحمد  يحفروف األرض في فناء البيت، اخدود عميؽ وطويؿ، ثـ سقفوه بألواح مف الصفيح 

 وأغصاف األشجار )لمتمويو(.

 امئذنة في مسجد الحارة حتى يسارعوا جميعً مف أعمى  اإلنذارف يسمعوا صفارات فما أ

خرجوا ، ولكف سرعاف ما يسمعوف صفارات اإلنذار مف غارة زاؿ الخطر  بالنزوؿ إلى الوكر، فإذا

 ليبًل أو نياًرا –ببل توقؼ  –وىكذا جديدة ...

فتسارع النساء والرجاؿ إلطفاء ار، بنداءات الشباب: أطفئوا األنو  كانت صفارة اإلنذار مصحوبة

ترمى عمييـ القيازيف الطائرات عمى وجود األسرة )ىنا( فمصابيح الكاز، أو السرج؛ كيبل تستدؿ 

 )براميؿ المتفجرات(.

يد في عند جارىـ العـ أبو خميؿ ليستمعوا إلى المذياع الوح أخذ الرجاؿ يتجمعوف مساءً 

مف بيارة البورنو، حيث  البرتقاؿ الذي أحضره أبوىا يوًما وؽأشبو بصند الحارة، كاف المذياع كبيًرا

 فمسطيف، تشتير بو، وطالما سمعتكاف يعمؿ في موسـ قطؼ البرتقاؿ، فقد كانت غزة، ككؿ 

وىو يتحدث عف بيارتيـ في المسمية ، وأنو كاف يجمع منيا مئات عميا أبي أحمد مينا 

 الصناديؽ مف البرتقاؿ والميموف!!

تقؼ مف بعيد لتستمع إلى المذياع، سمعت عبد الناصر يخطب بصوت وكانت مريـ 

ىادر: حنحارب مش حنستسمـ، طرؽ سمعيا اسـ األزىر ألوؿ مرة، وأف عبد الناصر يخطب مف 

وسمعت مف أبييا والعـ أبي أحمد أنيـ يتحدى جي موليو وايدف وبف غوريوف ، عمى منبره، 

هلل أكبر( حتى حفظتيا نشودة )امرات ومرات إلى أ ى غزة ، واستمعترؤساء العدواف الثبلثي عم

...اهلل لممظموـ خير مؤيد.. اهلل أكبر... اهلل أكبر... اهلل أكبر فوؽ كيد المعتدي.عف ظير قمب : 
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قولوا معى .. قولوا معى،  أنا باليقيف وبالسبلح سأفتدي... بمدي ونور الحؽ يسطع مف يدي...

 عتدي.اهلل اهلل اهلل أكبر، اهلل فوؽ الم

يا ىذه الدنيا أطمي واسمعي... جيش األعادي جاء يبغي مصرعي، بالحؽ سوؼ أرده وبمدفعي، 

 فإذا فنيت فسوؼ أفنيو معي، قولوا معى.. قولوا معى، اهلل اهلل اهلل أكبر.

**** 

تفتقت قريحتيا عمى أف تكوف  في ألعابيـ )عسكر وحرامية( لكف أخذت تقمد األوالد

 أسعد الذي وافؽ مف فوره. أخاىاى منيـ.. حدثت )نارسة(، ممرضة لمجرح

فما كاف منيا إال أف قالت مف خبلؿ دموعيا: ال يا مريـ، عيب المى  ،بذلؾ عممت أميا

 يا بنتي عالجوىـ ..الييود قتموا وجرحوا بنات صغاًرابتمعب مع "صبياف"، إلعبي مع صاحباتؾ، ف

نشيد العتاب لمشمس، التي كانت بذكر مريـ يتزاؿ دموعيا تتدفؽ، مما وال  ،بتسامة.. قالتيا با

 فأخذت تردد:مف خبلؿ غيوـ ماطرة في فصؿ الشتاء،  ؿ أحياًناتط

 والشميسة طالعة     عيب عميؾ تمطري 

**** 

أحسف ، تعطمت ألجمو مدرسة مريـ. قالت سارة التي تكبرىا بسنتيف: ي شرًساكاف العدواف الثبلث

ردت عمييا مريـ: ال ىذا أسوأ شيء ، ليس ىناؾ دراسة، فما في الحرب أفَّ المدرسة سكرت، و 

طيمة السنة، وال يجرح أي شاب، وال يأتي الييود  مدارس تظؿ مفتوحة وال تتعطؿ يوًماليت ال

ليطردونا مرة ثانية مف ببلدنا، وىؿ يعجبؾ أالَّ ندرس، في حيف أف الييود يقتموف فينا ويسرقوف 

 ببلدنا؟!
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يـ، وطردوا سارة مف بينيف، بعد شجار خرجت منو سارة انضمت كؿ البنات لرأي مر 

ميزومة، وقد ضربتيا خديجة األكبر منيا، وتعاونت األخريات معيا في ذلؾ، إال مريـ التي 

ة لبكائيا، ولـ أخذت تصرخ: ال حراـ، حتى تراجعت البنات، لتذىب مريـ إلى سارة معتذرة باكي

تتـ الصمح  مريـ أخذتف عما قالت،  اعتذرت سارةفتشرؽ مف جديد،  تسامتيابتفارقيا حتى رأت ا

بيف المتخاصمات، ورجع الجميع إلى ممعبيف )في المستشفى( حيث الجريحات، وصفارات 

مريـ تضحؾ  ، بصوتيا الرفيع الحاد، والذي يجعؿكانت تؤدييا خديجة بميارةالتي  اإلنذار

اد صوتيا الخفيض، الذي ال يك لسماعو، وتتمنى مف قرارة نفسيا أف يكوف ليا صوت مثمو، بدؿ

 ميا.يخرج مف عبيا، كما كانت تقوؿ أ

استمعت مريـ إلى حديث المساء )اليامس( بيف أبييا وعميا أبي أحمد مينا، خشية أف 

 تسمعيما الطائرات الييودية ، وقد أطفأوا السراج الوحيد.

 يـ الشاطئ يا أبو أحمد شيداء كثر.سقط مف مخ

حتى المستشفى ضربوه، وضربوا  يـ ، الييود ال يستثنوف أحًدايرحمفقاؿ أبوىا: اهلل  

 وأنت تعمـ أنو كفيؼ. ،، ومات الشيخ زكرياىحالجر 

، وذىب بيا ى خدييا ، ولونيا الشاحب األبيض ازداد شحوًباأخذت دموع مريـ تتسابؽ عم

قبؿ أف ثـ الخياؿ إلى الشيخ زكريا الممطخ بدمائو، وأخذت ترسـ لو صورة وقد تقطعت أطرافو ، 

التي طارت مف جسده دوف أف يراىا،  اليمنى أخذ يبحث عف ذراعو تصعد روحو إلى السماء،

فزع لما وصؿ إليو ة فانقطعت ىي األخرى، صرخت مريـ ببيده اليسرى، فاصطدمت بشظية ممتيب

 خياليا لمشيخ زكريا.
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استمع إليو إلى صوت؛ كما  استمعتالحرب، واحتؿ الييود قطاع غزة، وبعد أياـ  انتيت

ىالو ... ىالو... أنا بأكممكـ وأنا في الطيارة .. أنا أبو داود..  :كؿ الناس يأتي مف طائرة ضخمة

أحذركـ، كؿ مف يؤمف عسكري مصري أو فمسطيني أو عنده سبلح فميسممو إلى أقرب مخفر 

 شرطة .. ىالو.. ىالو أنا بأكممكـ وأنا في الطيارة.

ناس يبصقوف عمييا، وأخذت مريـ تفعؿ نفس الشيء، ووصؿ إلى وعندما انصرفت الطائرة أخذ ال

خميؿ : المى بيسمـ واحد أو يسمـ قطعة سبلح ىو خائف .. ووافقو  أبو سمعيا صوت العـ

 .ئف وابف خائف كماف..خا وقاؿ أبوىا: الجميع..

 عاد الصوت الكريو مرة أخرى، ولكف مف عمى ظير دبابة ىذه المرة.

 دأبو داو ىالو .. ىالو... أنا 

إلى مدرسة الزىراء، فجيش الدفاع  أف يذىب غًدا 60إلى سف الػػػ  15 عمى الجميع مف سف

 سيدخؿ كؿ بيت لمتفتيش عف السبلح والمخربيف.

 حدد الصوت الساعة السادسة مف صباح الغد التالي.

ا حفر كاف الصقيع ال يزاؿ يكسو وجو األرض الطينية المزجة، وكانت البرؾ مؤلى بالمياه، وكذ

، خرج الرجاؿ في ذلؾ الصباح البارد، وقد خمفوا مف ورائيـ زوجاتيـ المذعورات اتالطرق

 واألطفاؿ.

 وقبؿ أوالده ووالديو العجوزيف وزوجتو محيسف، بعد أف احتضف مريـ وقبميا، خرج أبو سعيد

و بعد أف مف خمف ىي وأخوتيا ، لـ تر دموعو وىو يودعيا، ولكنيا رأتيا عندما أخذت تجريًعامود

 خرج مف باب الدار.
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فأخذ يمسحيا بكـ معطفو )البالي(  وخاصة عندما رأى مريـ وىى تودعو وداع األـ البنيا 

الشجاع إلى ساحة المعركة، فقد سمعت مف أـ أحمد مينا أنيا ودعت أخاىا احمد إلى القتاؿ 

 أخيياابنيا األوؿ اسـ استقبمتو وىي تزغرد، فمذا أطمقت عمى  وعندما جيء بو شييًدا ،وىي تزغرد

 كما اعتادت األسر الفمسطينية أف تفعؿ، وىكذا فعمت أـ أحمد.أخرى ، حمد( لتحيي االسـ مرة )أ

*** 

 عاد مف عاد مف الرجاؿ إلى بيوتيـ عند عصر نفس اليـو إال أبا خميؿ.

ذا بمكبر صوت ينادي بحظر التجواؿ ق بؿ أف عممت مريـ أف الييود قد أطمقوا سراح الجميع ، وا 

عمى الطرقات وفي األزقة، فأخذوا  وكاف الجيش  منتشًرايكتمؿ اندفاع الرجاؿ إلى الشوارع، 

ء بالجدراف أو البيوت!! ومف يطمقوف النار عمى الرجاؿ الذيف أخذوا يسارعوف بالعودة واالحتما

 اهلل عاد، ومنيـ والدىا، وأبو أحمد. سممو

أبو خميؿ؟ وظمت عمى ىذه الحاؿ إلى ضحى اليوـ  وقفت مريـ حائرة وعيونيا زائعة، أيف العـ

إلى  ثـ ،وأخذ يزحؼ إلى أف دخؿ بيًتا   التالي، لتعمـ أف أبا خميؿ قد أصابتو رصاصة في ركبتو،

 المستشفى حيث قاـ الطبيب ببتر ساقو اليمنى، وىا ىو يرقد ىناؾ.

ـ محاولة أميا المستميتة وبصمت، ولـ تذؽ كسرة خبز رغ ، وأخذت تبكي بمرارةمريـ جانًبا انزوت

 إلطعاميا، إال أنيا أبت، وعقدت العـز عمى أف تذىب لزيارتو.. أليست نارسة )ممرضة(، ولدييا

...  ارة باألمر، وعند الظير خرجت سًرامف خديجة وس خبرة في تضميد الجراح؟ حدثت كبًل 

المستشفى بجوار دار  ة وأف سارة قالت:فالمستشفى قريبة مف مدرستيف، وال يخشيف العودة، خاصً 

 عمي.
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ودخمت مريـ وزميبلتيا إلى بوابة المستشفى الخارجية، وتوسمت إلى الحارس كي يسمح ليف 

ذا بيف وسط زحاـ كما لو أف يوـ  بالدخوؿ، بدعوى أف عميف جريح ىنا، فرؽَّ ليف، ودخمف، وا 

 اليوـ. ؾالقيامة ىو ذا

 ساء.زحاـ، وتدافع، وبكاء، وصراخ، وشؽ جيوب، رجاؿ، ون

 حماالت تحمؿ القتمى، وبقع الدماء في كؿ مكاف مع قمة األطباء والمعدات، وقمة الممرضيف.

ال تخافي، ا مف داخميا يصرخ فييا:انقبض صدر مريـ، وحدثتيا نفسيا بالخروج، إال أف ىاتفً 

تقدمت  ؟لست)نارسة(أدخمت السرور عمى سارة، تقدمي، أ تقدمي لتسعدي عمؾ أبا خميؿ، كما

 بيض.أ سمؿ حتى وصمت إلى رجؿ يرتدي ثوًباوأخذت تت سارة،

سألتو، فأجابيا: ىناؾ.. ركضت إلى أف وصمت إلى أبي خميؿ.. احتضنت رأسو.. بكت 

مف حوليا، بصمت.. تساقطت دموعيا عمى وجيو، المست عينيو المغمضتيف.. بكت النسوة 

 ت بأبي خميؿ. جاء ممرض ليخرجيا، تشبث

ا، ا رفيعً ـ أكثر.. لحقت بيا خديجة وسارة، صوت خديجة يرتفع حادً أخذت تمعف الييود، تكرىي

مثؿ  عمى صدرىا، ثـ تمطـ خدييا، تماًما، وأخذت سارة تضرب ولكف ىذه المرة كاف باكًيا

 البلتي رأتيف في باحة المستشفى. ،لىااألميات الثك

 بيوتيف.خرج موكب الفتيات الثبلث، ولـ يتوقفف عف البكاء والصراخ حتى وصمف إلى 

استقبمت أـ مريـ ابنتيا بميفة بعد أف أرىقيا البحث عنيا، حتى أصابيا الذعر مف خاطرة استبدت 

 بعقميا )اختطؼ الييود مريـ...(.
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: يا في حضنيا وأخذت تنادي أخذتيا، ولكنيا بة وعاتبة. برغبة أف تشبعيا ضرًبااحتضنتيا مؤن

 ىا ىي مريـ. أبا سعيد

خميؿ..  أبوعف مريـ، فانفجرت مريـ باكية.. مرددة اسـ )عـ بيت بحثًا كأف ىناؾ زلزااًل ضرب ال

،  ، بكاء ىستيري ال يتوقؼ أبًداقطعوا لو رجمو.. شفتو.. زرتو( وغرقت في موجو مف البكاء

 ولعنت الييود والمي خمفوا الييود.

ا.. أميا في صدر مريـ، وانتقمت عدواه إلى صدر كؿ فرد مف عائمتي -مرة أخرى  -تجدد الحزف 

 أخوتيا الصغار. . أخذت أميا تضرب ظير يدىا اليسرى ببطف يمينيا. ،وأبييا

 نحيب .. ال حوؿ وال قوة إال باهلل.قد وضع رأسو بيف كفيو وأخذ يبكي بو وانتحى والدىا جانًبا 

**** 

 لمتفتيش عف جنود أو أسمحة. دخموا بيت أبي سعيدلي وعند الظير جاء الييود

دىا في غرفة خمؼ ظيرىا إال مريـ، التي أبت أف تتوارى وراء ظير أميا، أوال جمعت أـ سعيد

 ووقفت أماـ الجنود.

وليس لنا إال ىذه الضابط، أصرَّت .. واهلل ما في ،  ليس عندنا شيء، ال جنود وال سبلح. نيرىا

 الغرفة.

 كاف عقميا الصغير يحاوؿ تضميؿ الجنود عف )الوكر(.

ئد، المبلبس.. وجد حتويات الغرفة، المحافات، الفرشات، الوساأخذت أيدى الجنود تعبث في م

والشرر  يس يحممو ثـ خرجوا مشيعيف بمعنات مريـ،في ك اوألقى بي اكسرىف..  أحدىـ سكيًنا
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المتصاعد مف عيوف أخوتيا الصغار، ودقات صدر أميـ الخائفة مف أف يناؿ أحد أوالدىا السبلح 

 صدر األـ وأوالدىا الصغار. لموجية نحوزروع في رؤوس بنادقيـ ااألبيض الم

*** 

محيسف بتثاقؿ ليمقى أبا أحمد مينا الذي  يؿ، فنيض أبو سعيدأضنى البكاء العائمة عمى أبي خم

 يناديو.

جمسا ليتبادال الحديث عف أبي خميؿ، فأسرعت مريـ لتقص عمييـ ما رأت ببكاء متصاعد أبكى 

 الرجميف.

 ياع أبي خميؿ وقد سرقو الييود.لـ يعد رجاؿ الحي يمتقوف حوؿ مذ

 ولـ تعد مريـ تستمع إلى نشيدىا المحبوب )اهلل أكبر..( والتفت الحارة بأثواب الحداد السوداء.

 وىي أثواب نساء غزة، ولكنيف أخذف يغطيف رؤوسيف بأغطية سوداء بدؿ البيضاء .

 –يا، وكف يتقف عف رأس ماميا ومف خمفيا، فضبًل الغطاء يغطي معظـ جسـ المرأة مف أكاف 

 تغطية وجوىيف إال العينيف.  -أيًضا

ظيرت النسوة بيذا المباس وكأنيف ُيعمفَّ الحداد عمى الشيداء مف جانب، ومف جانب آخر ليعمف 

 لمييود أف أيامكـ عمينا سوداء.
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 (زةــــر غـــريـــحت)

 

مرت...  ،مى مريـما يزيد عمى مائة يوـ عمى دخوؿ الييود غزة، فكانت كمائة سنة ع      

األخرى  عكازاف ، طبًعا بطيوأحزينة.. بائسة.. خاصة بعد أف عاد أبو خميؿ بساؽ واحدة، وتحت 

 ممفوفة بجبؿ مف القطف والشاش األبيض ..

قو، ولكنيا لـ تقو عمى رؤيتو ألوؿ وىمة.. ولكنيا اندفعت نحوه لتقبؿ يده، وأف تقبؿ ما بقى مف سا

 في غنى عنو.ىو  خافت أف تسبب لو ألًما

خميؿ وقبميا عمى رأسيا.. وىو يبتسـ. ال يا مريـ "الحمد هلل" إحنا يا بنتي أحسف مف  أبوانحنى 

غيرنا، وغيرنا أحسف منا.. ىكذا أراد اهلل.. ىكذا فعؿ الييود في كؿ مدف القطاع وقراه.. مف غزة 

 إلى رفح يا مريـ .

حب الييود بعد ت ، والرصاص، لقد انساستيقظ أىؿ قطاع غزة منذ الفجر عمى أصوات اليتافا

، وما أف خرجوا اإلجراـوؼ كؿ صن فييا الييود مارس مف االحتبلؿ البغيض، مائة وثبلثيف يوًما

 حتى انطمقت حناجر األطفاؿ وىي تغني.

 غزتنا يا عربية يا أـ  األبطاؿ.

 ال تخافي مف عذابؾ يا روحي طاؿ
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 وراؾ سعود والقوتمي وحسيف وجماؿ

 العربية مف وادي النيؿ بطؿ األمة

 عشنا وشفنا وجربنا .أشكاؿ وألواف

 إسرائيؿأجـر مف لكف ما شفنا 

 نصبوا سبلحيـ في شارع عمر المختار

 ا بنسمع منيـ غير ضرب الناركنا م

ولكف ىناؾ  طبلسـ ال بد  حفظت مريـ النشيد ألوؿ مرة سمعتو، وأخذت تترنـ بو مع صاحباتيا،

أحبَّ الوحدة العربية، ، قوتمي وحسيف وجماؿ؟ أخبرىا أبوىا رغـ أميتوفمف ىـ سعود والمف حميا؛ 

سبٌب في تطيير فمسطيف كؿ  -ستكوف -حتًما -يير غزة مف الييود، وأنيا ألنيا سبب في تط

 فمسطيف منيا.

عمييا فراؽ العـ أبي أحمد والخالة أـ أحمد وأوالدىـ عند عودتيـ إلى  إالَّ أنو سيكوف صعًبا

في بيارتيـ، وسيزوروننا !!  مًعاكنيا سرعاف ما طمأنت نفسيا.. سنزورىـ،  ونمعب المسمية. ول

 ابتسمت ليذا الخاطر.

 تامة. بعد ساعات، كاف أىؿ القطاع في الشوارع، فقد انسحب الييود بسريةٍ 

 ولـ يشعر بيـ إال القميؿ مف الشباف، وىـ الذيف قاموا بنشر الخبر.

 لحفظ السبلـ. يطمؽ عمييا )قوات الطوارئ الدولية(يـ، عممت مريـ أف قوات أخرى حمت محم
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لـ تسعفيا  المتحدة، لـ تستوعب مريـ ذلؾ، إذوعممت ممف حوليا أنيـ جاءوا بقرار مف األمـ 

ال ينووف قتؿ الشباب وال  يؿ، ولكنيا أدركت أف الذيف جاءواسنواتيا الثمانية في فيـ ىذه التفاص

رفح أو خانيونس، وما جاءوا إال ليحفظوا السبلـ )وما السبلـ(  األطفاؿ، وال يسرقوف أرض غزة وال

 وبيف الييود مف جانب أخر. ،بيف مصر وغزة مف جانب

 ف.ألمف واالتحاد السوفيتي وبولجانيوأخذ يتناىى إلى سمعيا أسماء لمجمس ا

ر وغزة، نجمترا وفرنسا بالحرب الذرية، إذا لـ يخرجوا مف مصوا   إسرائيؿوعممت أف األخير قد ىدد 

ا وعضبلتو تيد يف، وتصورت أنو رجؿ قوي جدً ا ، ولذا أحبت مريـ ىذا البولجانوليذا خرجو 

الجباؿ، ورأسو أكبر مف الزير، ولـ ال؟ فإف أباىا قاؿ: إف الروس ىـ الذيف أمروا الدوؿ الثبلثة 

 بالخروج، وىو واحد منيـ، إذف رأسو كبير كالزير.

ر تجوب مدف القطاع، وخاصة شارع عمر المختار، ترفع عممت مريـ أف مسيرات الفرح بالنص

صور عبد الناصر وأعبلـ فمسطيف ومصر،  ثـ انطمقت  إلى مبنى األمـ المتحدة بغزة، وصعد 

شاب أعمى عمود الكيرباء عمى باب المبنى، فأمره جندي مف قوات الطوارئ بالنزوؿ فما 

ىو ييتؼ: عاشت فمسطيف عربية حرة؛ امتثؿ... يريد أف يرفع عمـ فمسطيف، وأصر عمى ذلؾ، و 

 والراية في يده. ،بدمو الجندي عميو الرصاص، فسقط شييًدا مضرًجا فأطمؽ

ما   تخمو مف قسط مف الخياؿ، وغالًباأصاب الوجـو الناس وأخذوا في سرد التفاصيؿ، التي ال

مف جنسيات المخاوؼ مف القادميف الجدد، أىـ ييود،  ت تتضمف ما يبعث عمى القمؽ، ويبعثكان

واليند  والدنمرؾرب؟ لماذا مف البرازيؿ والسويد اذا ال يوجد بينيـ مف إخواننا العمختمفة؟ ولم

 أسئمةوأندونيسيا؟ لماذا ليسوا مف المسمميف؟ ولماذا قتموا ىذا الشاب؟ أليس يريد أف يرفع عممنا؟ 

بلميا في أف تكوف كثيرة كانت تدخؿ رأس مريـ، فأعادت ليا األحزاف مف جديد، عادت إلى أح



  
 

24 
 

فتذبحو بالسكيف  ،أحد ف يراىاتتمكف بيا مف الوصوؿ إلى قاتؿ الشاب دوف أ اإلخفاءليا طاقية 

في الكيس عند تفتيشو بيتيـ، ولما  ابي الييودي، ورمى اي كسرىت محؿ تمؾ التي حمالت ةالجديد

و أبناؤىا ، ولكنيا أ أخوتيالـ تجد تمؾ الطاقية، أخذت تبكي؛ فقد شعرت بالقير، فالشباب ىـ 

 أخذت تردد.. اهلل أكبر فوؽ كيد المعتدي.

 إذف، ىؤالء المعتدوف سيقيرىـ اهلل فيو فوقيـ، ونحف المظموموف .

ة لتبحث عف إحدى صاحباتيا، ارتاحت مريـ ليذا المعنى، ووجدت نفسيا تبتسـ ، وتنيض برشاق

نيا، رغـ أف العكس ىو الصحيح وجدت خديجة، التي صارت تنظر إلييا عمى أنيا أكبر م وفعبًل 

 ، فمريـ صاحبة األفكار وىي الحنونة، وىي المعممة، وىي المبادرة .

ـ أخوؾ الصغير غمبني وأنت يا مري: و بيت مريـ، فإذا والدتيا تنتظراتجيت الفتاتاف نح

 تمعبيف؟!!

ىا أف ، قاومت رغبة في صدر ( نائًمات ألميا، ودخمت فوجدت أخاىا )عاطؼلـ تتكمـ، واعتذر 

، وأخذتا في إلى خديجة، وجمستا قريًبا مف )عاطؼ( توقظو، لكنيا دفعت تمؾ الرغبة والتفتت

إال أنيما توقفتا عند كممة قتموه.. ولكف مف؟ ولماذا؟ وماذا سيفعؿ ، الحديث عف شييد العمـ

 طرت عمى باؿ مريـ، ولـ تجدالشباف؟ وىؿ سيجمعونيـ في مدرسة الزىراء؟ ىي األسئمة التي خ

مشاغميا، ثـ ستذىب ىي وأـ أحمد إلى بيت  ممتيا إلى أميا التي تذرعت بكثرة!! فحجواًبا

 بت.ولكنيا أ الشييد!! تعمقت مريـ بأميا لترافقيا،

*** 
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 (رـــار انُصــــقط) 

 

بعد أسبوع بالتماـ والكماؿ مف ىروب الييود )حسب الوصؼ الجديد لصوت العرب        

ظ أىؿ الحارة عمى صوت الزامور المدوي لقطار السكة الحديد القادـ مف النسحاب الييود( استيق

 .ألوؿ مرة منذ مائة وأربعيف يوًما القاىرة،

خرج الناس الستقباؿ القطار ببيجة كانت مجرد أمنية، خرجوا عمى صوت بوقو ذي الصوت 

 .(تت تت تاتت -تا تت تاه )غزة، وكاف يردد في المدوي الذي يكاد يسمع كؿ مف

تؼ الناس مف فورىـ معو )عاش جماؿ عبد الناصر (، فأعادىا سائؽ القطار عشرات المرات، ى

 والناس مف حولو ييتفوف: عاش جماؿ عبد الناصر.

كانوا سعداء، حتى وصؿ بالعجائز أف يرقصف أماـ الرجاؿ والشباب، كما أف الرجاؿ يرقصوف 

 .وحوف بعقميـ حينا، والمسابح حيًناويم

 بعد انقطاع طاؿ . -فعبًل –مصر  القطار قادـ مف

 رغت مف ساكنييا، فقد كانوا جميًعااستقبمو الناس، كؿ الناس حتى ليظف  بأف البيوت قد ف

احتفاالت أعياد النصر، والتي أخذت تمتد  اد االحتفاالت والتي أسموىا فعبًل مشغوليف في إعد

بوع بالذات؟ ولماذا يبدأ باليوـ لسبعة أياـ متوالية، ولـ تجرؤ مريـ عمى السؤاؿ لماذا ىذا األس

؟ حتى جاءىا الجواب مف معممتيا، بعد أف عادت منو السابع مف مارس، وينتيي في الرابع عشر
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 14وأما فيو يـو خروج الييود مف قطاع غزة ،  -يا مريـ-مارس  7الدراسة مف جديد، أما 

 يرت معالميا.مارس، فيو يوـ عودة اإلدارة المصرية لمقطاع، وكانت المدرسة قد تغ

 فقد امتؤلت جدرانيا بالرسوـ.. صور شيداء، بنادؽ في أيدي جنود.

، وأما 48دبابات، صور عبد الناصر، وخارطة فمسطيف بالموف األسود لما احتمو الييود سنة 

وقطاع غزة  فبالموف األخضر، وقد أشار الرساـ إلى المدف   -ومنيا القدس -الضفة الغربية 

اء  في المساحتيف، فيذه يافا، وحيفا، وعكا والمد والرممة، ثـ القدس ونابمس الكبيرة بدوائر حمر 

 وجنيف وبيت لحـ وراـ اهلل.. وغزة ورفح وخانيونس .

 وقد كتب تحت الخارطة بالخط الكوفي )إننا عائدوف(.

وقفت مريـ تنظر إلى الصورة والخارطة وىي مبيورة، خاصة إلى الجندي الواثب بسبلحو مف 

إلى المساحة السوداء، إشارة إلى أف التحرير ال يكوف إال بالجيوش "وقوة  ينو عمى يافاوع القدس

 السبلح".

ترسخت ىذه المعاني في قمب مريـ وقموب صاحباتيا وخاصة خديجة، التي قالت بابتسامة ماكرة: 

عممية مسح عمى  -عمى عجؿ-فأجرت مريـ ي أحمد ليست عمى الخارطة يا مريـ؛ قرية عمي أب

 ارطة باحثة عف المسمية، وعمى الفور اتيمت الرساـ بأنو نسييا أو ال يعرفيا.الخ

جمست مريـ في الفصؿ وقد استولى عمى ذىنيا شرود عما تشرح المعممة، التي فاجأتيا بسؤاؿ: 

 أيف تقع رفح يا مريـ؟ فأجابت عمى الفور: مف القدس!!

خبلؿ ابتسامة المعممة: كاف  ومف ،فضج الفصؿ بالضحؾ، مما شدىا إلى الفصؿ مف شرودىا

 سؤاليا.. ما الذي ذىب بؾ إلى القدس يا مريـ؟
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فتمعثمت جفونيا واضطربت، ثـ تمالكت نفسيا وقالت: كنت أفكر في خارطة فمسطيف يا معممتي، 

ووقؼ عقمي عند صورة الجندي الواثب منيا إلى أرضنا المحتمة، فظننت أنؾ تسأليف: مف أيف 

وأمرت المعممة جميع الطالبات أف يصفقف  دنا؟ فقمت مف القدس..نا لتحرير ببلينطمؽ جيش

 لمريـ، التي ارتسمت ابتسامتيا.. ثـ اعتذرت لمعممتيا وشكرتيا.

*** 

أف  األوافالمرحمة اإلعدادية بتفوؽ، وآف  أنيتتمت مريـ السنة الدراسية الثالثة فالرابعة، حتى أ

اء الثانوية، وفي ىذه السنة كانت قد كبرت ، تترؾ مدارس وكالة الغوث، لتمتحؽ بمدرسة الزىر 

 . طواًل  وامتؤل جسدىا، وازدادت

وأخذت تطيؿ النظر في المرآة... لتتأكد مف تسريحتيا وشعرىا المنسدؿ عمى ظيرىا، ومريوليا 

أي في الرابعة  اإلعداديةالذي ال يكاد يغطى ركبتييا، بينما ساقاىا مكشوفاف، كانت في الثانية 

 ابنة عميا أبي عنيا )منى( فبلزمتيا بداًل صاحبتيا خديجة قد سبقتيا إلى )الزىراء( عشر، وكانت 

أحمد مينا، وكانت تكبرىا بعاميف وبينما ىما متوجيتاف إلى المدرسة فاجأىما فتياف في أوائؿ 

الرأس كما ىو شأف تبلميذ االبتدائية  كذا قدرت مريـ ألنيما ليسا بحميقيالمرحمة الثانوية، ى

ا مف فمو، وقاؿ عً طيي، أطمؽ األوؿ صفيًرا متقليسا في التوجي -بالقطع–دادية، ولكنيما واإلع

 يا حمو.. يا أبو شعر حرير. :الثاني

 :وأخذا يغنياف

 والشعر الحرير       في موجة عبير  

 ويرجع يطير  عمى الخدود ييفيؼ   
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رية، وقد جمعت ما بيف دجتيما بنظرة نايا المقصودة بيذه ) المعاكسة(، فحأدركت مريـ أن

لمثميا، كما لـ يعد غيرىما  حاجبييا، مما أشعرىما بصرامتيا وازدرائيا ليما، فالتجما وما عادا

وأخذ المراىقوف  ،قد صدر لكؿ المراىقيف أال تقتربوا مف مريـ محيسف الزامًيا أيًضا، وكأف أمًرا

نبيا، وال يقؼ ليا في طريؽ، يتج إنساف أفيتداولوف فيما بينيـ، ىذه البنت ليا ىيبة تجبر أي 

 عف أف يرشؽ سمعيا بكبلـ الغزؿ أو المعاكسة. فضبًل 
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 (راءــــت انزهــيدرص)

 

المورد  عمى ما ىو مف شحّ  أسرتيابتفوؽ، وكاف حاؿ  اإلعداديةمريـ مرحمتيا  أنيت        

والجيد، وكانت مريـ تقدر ذلؾ، وكاف والدىا يحاوؿ أف يزيد دخمو بمزيد مف الكد  ،وكثرة العياؿ

 فمـ ترىؽ أباىا بطمب مف طمبات المراىقات ، فبل تكاد مبلبسيا تزيد عف قطعتيف أو ثبلثة، وليا

وتأكؿ مما يأكؿ منو أبواىا، ومجرد أف  ،أو أساور أو خواتـ حذاء واحد، ولـ تكف تطمح إلى حمي

، والتي كانت في الغالب بسيطة شأف تصؿ البيت تأخذ في مساعدة والدتيا في إدارة شئوف البيت

وكانت تخفؼ عف أميا أعباء الصغار،  تجمعيـ عمى الطاولة الصغيرة،  بيوت مستوري الحاؿ..

، وتشعؿ مصباح الكيروسيف الخافت وتبدأ في األرضوتجمس معيـ عمى فراش بسيط عمى 

ا تجاىيـ، التفتت إلى مراجعة دروسيـ، وعمؿ الواجبات الدراسية ليـ، فإذا ما انتيت مف واجباتي

 كتبيا ودراستيا.

 وأخواتيا بيا ارتباط الكتاكيت بأميـ. خوتياأكاف ىذا المشيد يتكرر كؿ ليمة، ارتبط 

، وبصوتيا ا وتيذيًبا تعمميـ الحركة، ومخالطة الناس، وتضع عمى ألسنتيـ كممات تنضح أدبً 

 عـ( قبؿ الطمب )وحاضر( بعده.)ن طمباتيـ ، ولـ يسمعوا منيا إالّ  الخفيض الحنوف كانت تمبي
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، وكذا والدىا، ببل إبطاء ، فإف ليا أمًرا فإذا كانت )الطالب( ىي أميا خفَّت بسرعة قبؿ أف تصدر

كانت مشغولة تركت ما يشغميا عمى الفور، وانتقمت إلى أميا بكؿ خفة ورشاقة وابتسامتيا تمؤل 

 محياىا.

بوييا، كما لـ يختمؼ سموكيا مع أخوتيا ولـ يختمؼ سموكيا مع مدرساتيا عف سموكيا مع أ

عف سموكيا مع زميبلتيا في المدرسة فمـ تتردد عف تمبية طمب بالمساعدة، ولـ تبخؿ في  وأخواتيا

 تقديـ عوف رغـ قمة ما في يدىا.

عجاب حتى مف طالبات المدرسة  يكبرنيا، حتى أصبحت  البلتيفكانت موضع اىتماـ وا 

 ي المكاف، بصرؼ النظر عمفَّ فيو.كالياسمينة التي يفوح عطرىا ف

تممكو  يـو شات، شديد البرودة، وفي قدمييا حذاء صيفي ، وىو ما دخمت مريـ المدرسة ذات

 دوف غيره.

 نظرت إلييا مديرة المدرسة بإشفاؽ.

 *مريـ. 

 *نعـ.

 *تعالي.

 *حاضر

إليو يا وقالت: لست في حاجة  بإباء ميذب، ولت أف تعطييا ثمف حذاء شتوي فيزت رأسياحا

 .أبمة



  
 

31 
 

 ىناؾ مف ىي أحوج منى لو.. 

 ولـ تفمح المديرة في ثنييا.

*** 

 في السنة النيائية مف المرحمة اإلعدادية كاف قد جرى في النير الفمسطيني مياه كثيرة.

عف نيتيا تحويؿ مجرى نير األردف إلى النقب، مما استفز جماؿ عبد  إسرائيؿفقد أعمنت 

، فيا ىو مما جعؿ قمب مريـ يرقص فرًحا ة عربي لتدارس األمر ؛إلى مؤتمر قمالناصر، فدعا 

ألمؿ ا، ىـ معقد ، ليكوف المجموع ثبلثة عشر زعيًماعشر ثنيمع قادة العرب، اإلالزعيـ الكبير يج

،  64يناير سنة  14يناير،  13قد انعقد المؤتمر في القاىرة يومي  في تحرير فمسطيف، وفعبًل 

يني مف تحقيؽ أممو في تحرير ببلده، كاف القرار قد أدخؿ السرور إلى وخرجوا بقرار يقرب الفمسط

كؿ بيت، أال وىو إنشاء الكياف الفمسطيني الذي يتولى بناء جيش التحرير الفمسطيني، وكمؼ 

برئاستو زعيـ فمسطيني، وصؼ بأنو المجاىد الكبير، الذي يقرع اسمو ألوؿ مرة أذف كؿ فمسطيني 

وأخذت ترسـ صوره مف سعدت مريـ كما سعد كؿ فمسطيني ، مد الشقيري!!أقؿ القميؿ.. إنو أح إال

 خياليا ليذا الزعيـ.

أىو مثؿ عبد القادر الحسيني؟ أـ فوزي القاوقجي؟ أـ حسف سبلمة؟ أىو مثؿ عبد الناصر أـ 

 سعود أـ  القوتمي أـ حسيف؟

، وتحرص يرًياة المصرية، التي كانت تصدر شإلى أف جاءت صورتو في مجمة القوات المسمح

 .اقتنائيا .. لتقرأىا سطًرا سطًرا مريـ عمى
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، إسرائيؿعمى بناء سد عمى نير األردف ليحمي مياه النير مف أف تسرقيا  واتفؽ الزعماء أيًضا

كما سرقت فمسطيف، ولتظؿ المياه لمعرب لتروى أراضي سورية والمممكة األردنية الياشمية، ولقد 

ماء قد أطمقوا عمى ىذا السد اسـ )خالد( فذىب عقميا إلى خالد طربت مريـ عندما عممت أف الزع

ىذا السد سيولد الفاتح الجديد خالد الفمسطيني،  رحـ مف وعمى أن فامتؤلت تفاؤاًل وأمبًل  ،بف الوليد

المأموؿ، فقد أصبح فتى أحبلميا ،وفي ىذه  بؿ وذىبت إلى أف تحمـ أف تكوف زوجة ليذا البطؿ

مف وجياء غزة لمقابمة الزعيـ عبد الناصر والذي قاؿ بشجاعة أدبية جارحة ذىب وفد  السنة أيًضا

أبكت مريـ، وانقبض ليا صدور الزعماء الفمسطينييف والمدرسيف والمدرسات، فقد قاؿ ليـ بكممات 

قاطعة )أنا ال أممؾ خطة لتحرير فمسطيف( مما رسخ في نفس مريـ إلى أف الشعب الفمسطيني 

ر ببلده ، وتسمرت عيناىا في فضاء غرفتيا ذات الضوء الخافت، أماـ فقط ىو مف يجب أف يحر 

عمى تمؾ الخارطة العظيمة عمى واجية أوؿ جدار مف جدر  إلى يافا،قدس الجندي الواثب مف ال

 مدرستيا اإلعدادية. 

حنيف، إذ  بخفيوأما الثالث فقد عاد وفد الشخصيات الفمسطينية إلى األمـ المتحدة لشرح قضيتيـ 

  عف الحديث، إال مع بعض ىواة الصحافة.يسمح ليـ بدخوؿ قاعة الجمعية العمومية فضبًل لـ 

 أبو ستة )المحامي(. إبراىيـبكت مريـ عمى أف تفشؿ يسرى البربري، وعبد اهلل الغرابمي واألستاذ 

 منيـ، إال أنيـ فمسطينيوف. نعـ ، ىي ال تعرؼ أحًدا

*** 
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 (اةــى انفتـــيري)

 

 .منحة مديرتيا لتشتري حذاًء جديًدابرأييا في رفض  -بكؿ أدب-مريـ  تشبثت      

كانت مشدودة القامة، خافضة البصر، وبصوت خفيض ، وبابتسامة رقيقة حاولت أف تقنع 

 وسببو الوحيد: ىناؾ مف ىي أحوج مني، بإصرارىامديرتيا 

يا مربتة عمى رأسيا وظيرىا شديد، واحتضنيا وقبمت بإعجابكـ أنت كبيرة يا مريـ، قالتيا المديرة 

 ة عندىا عمى مدى السنوات الثبلث..، لتصبح األثير 

 ىؿ بدأ بناء سد خالد. وجودىا مع المديرة وسألت: أبمة؛ اغتنمت مريـ

 إف شاء اهلل يا مريـ :فوجئت المديرة، ولـ تدر ماذا تقوؿ ، فتمتمت

 ألمؿ وتممكتيا الحيرة.لـ يشبع الجواب مركز اىتماـ مريـ، فبدت عمييا مبلمح خيبة ا

 كاف االجتماع الثاني، فقد دعتيا ىؿ المديرة تجيؿ الحقيقة؟ أـ ال تريد أف تصرح بيا؟ وفعبًل 

..مديرت   يا عمى انفراد ذات يـو

 تذكريف سؤالؾ عف سد خالد؟يا مريـ أ -

 .نعـ يا أبمة -
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وراء  العرب قد يذىب إف الحقيقة يا مريـ محزنة، فإف مف يعيب عمى قرارات الزعماء -

يا بنتي أف تجتنبي ما يمفت نظر المخابرات لؾ: وتنيدت ، وأمرتيا  الشمس، حاولي

 باالنصراؼ.

  ىذه المديرة عاقمة يا مريـ.فعبًل  :الصغير( أسعد أخوىاحممت مريـ ىميا إلى إخوتيا فقاؿ ليا )

يا مريـ، فيا  أكذوبةفإف السد لـ ُيبف، ولـ ينجح مؤتمر القمة في فعؿ شيء، بؿ التضامف العربي 

 ىي فمسطيف تتعرض كؿ يوـ لعدواف وال تضامف.

وىناؾ حرب بيف السعودية ومصر، وبيف األردف ومصر، ألـ تسمعي بما يجري عمى أرض 

 اليمف.

ال يستطيع أف يحمي حدود  دف كيؼ تجعؿ مف عبد الناصر جباًنا خائًنا،أال تسمعيف إذاعة األر 

ة، وبالمقابؿ أال تسمعيف ما تقوؿ اإلذاعات المصرية عف بمده، وتحمييا لو قوات الطوارئ الدولي

 الممؾ حسيف والممؾ سعود؟

ألـ تسمعي عف الحرب العراقية وماذا فعؿ عبد الكريـ قاسـ بالمبل مصطفى البرزاني؟ وماذا فعؿ 

عبد السبلـ عارؼ مف بعده؟ انبيرت مريـ مف تدفؽ أخييا بيذا الكـ مف المعمومات، فمف أيف لو 

 !!! بكؿ ىذا

تعممي يا سيدتي تعممي : يد، إال أنو ربت عمى خدىا ضاحًكاكانت تستمع بشغؼ كمف يطمب المز 

 التي يصدح بيا مذياع العـ ،وانصرؼ وىو يردد أغنية المارد العربي ،، ورفع رأسو في تباٍه وتيو

 خميؿ. أبو
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لكويت اف.. وافي مصر في عَّم ...المارد العربي .. في العالـ العربي.. وطنو في كؿ مكاف

 المارد العربي.والسوداف.. والمشرؽ العربي... 

أخذ عقميا يقارف بيف ما سمعت مف أخييا وبيف كممات األغنية وسألت: ما ىذه األكاذيب 

 والتضميؿ؟

 يا حبيبي يا أخويو

 ما بعده دوار!! وأرادت أف تعرؼ مصادره. أحدثت كممات أخييا دواًرا

 ر؟ وشيء مف المقارنة بيف الشعارات وواقع الحاؿ.قاؿ ليا ببساطة : نشرات األخبا

في أوىاـ الوحدة  ي، وال تعيشبرى دماغؾ يا أبمةوتجرأ أكثر وىو ينقر بسبابتو عمى رأسيا.. ك

 والجيوش العربية التي ستحرر لنا فمسطيف.

 الممؾ حسيف؟ أحمد الشقيري... رئيسنا وىو يمعف سمسفيؿ ألـ تسمعي خطاب السيد

بما فييا  أف الممؾ يحكـ الضفة الغربية، أمس!! أليس كذلؾ.. ألـ يفكر في ف لوكنت تصفقي

 أنيـ ثبلثة أو أربعة أمثاؿ سكاف القطاع؟ ال يعمـقدس ومف يسكنيا مف الفمسطينييف؟ وأال

 ماذا فعؿ بيـ عندما طالبوا بتسميح القرى التي ىاجميا الييود؟ أما رأى

ىؿ عرفت ماذا فعؿ بيـ الممؾ  ؟يالو وبيت نوباأما سمعت الشقيري وىو يتحدث عف السموع و 

 فمماذا لـ يحسب لذلؾ حساًبا؟ حسيف؟

 سألي ، واقرأي يا ماما.استاذنا، فأجابني بتفصيؿ ...لقد سألت أ

 شعرت مريـ أف أخاىا يكبرىا بمائة عاـ، وليس أصغر منيا..
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لفخر، وعقدت العـز أف نبيار بأخييا.. ال بؿ بارة أظافرىا في صدرىا إلى جانب االنشبت الغيأ

 تكوف مثمو .. بؿ وزيادة.

فأخذت تجمع الخبر عمى الخبر .. والمعمومة عمى المعمومة، حبب إلييا أخوىا القراءة الجادة، 

 حساف عبد القدوس، وأشعار نزار قباني.بلتيا البلتي انصرفف إلى روايات إوذلؾ عمى خبلؼ زمي

وأخذت تحدث زميبلتيا.. صار ليا  ،فمسطيفترسخ في وجدانيا أف المثقؼ ىو الذي سيحرر 

ألخييا  عقمية تحميمية، وبمجرد أف تصؿ البيت تأخذ في سرد حواراتيا مع زميبلتيا ومدرساتيا

، كاف يغيظيا، ولكنيا سرعاف ما تبدد غيظيا بابتسامة الذي كاف يوافقيا أحياًنا، ويخالفيا غالًبا

وىي تحاوؿ  تقبيمو، وىو  ويندفع الدـ إلى وجنتيا،  ىادئة وىمسة أـ حنوف.. يا حبيبي يا اخويو

 لتممص .. وينتيي ما بينيما إلى ضحكاتو وابتسامتيا، ويا حبيبي يا اخويو.يحاوؿ ا

*** 
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 (ىةــــانفت)

 

عف زميبلتيا  ا بعيًدامديرة المدرسة مريـ وقد أخذت ركنً  األعظمي نادت االستاذة سعاد          

 تمؼ األلعاب في حصة التربية الرياضية.البلتي كف يمارسف مخ

 يا مريـ .. لماذا ال تشاركيف زميبلتؾ. -

ألف األستاذ محمود ىو المدرب، وحبذا لو كانت معممة ىي مف تقوـ  : أجابت مريـ بتوقير وحياء

 بالتدريب.

 وماذا في ذلؾ؟  -

 ىكذا عممتني والدتي. -

 مريـ ىذه مدرسة ، واألستاذ مثؿ والدؾ. -

 ستطيع.. وأردفت ، أنا أشارؾ في حصة الفتوة.سامحيني.. ال أ -

قالت مريـ ذلؾ وقد شدت مف قامتيا، بمباس الفتوة التي تسممتو مف المدرسة مقابؿ أربع جنييات 

وف، مع حزاـ عريض في وربع الجنيو، تنورة زرقاء مف قماش قطني ، وقميص رصاصي الم

بالقمر، فبدت جميمة في نظر  حاط شعرىا األسود بوجييا، كقطعة ليؿ أحاطتوسطيا، وقد أ

 المديرة.
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 فأحاطت كتفييا بذراعيا، واصطحبتيا إلى مكتبيا.

 أنت بنت ممتازة يا مريـ. -

 .شكًرا يا أبمة -

 إلى كتيبة الفتوة. ىؿ يمكف أف تنضمي -

 نعـ وبكؿ سرور. -

 فغمزت المديرة بعينيا وقالت : المدرب ىو المبلـز مصطفى وىو شاب مصري.

بمة سوزاف التي يدربنا عمى العسكرية والحـز وعمى السبلح، وثـ ىناؾ األ ليس في ذلؾ شيء، أما

 واألستاذفي التاريخ، اطمة التي تعطي دروًسا ف تدرس لمكتيبة اإلسعافات األولية، وىناؾ األبمة

 جبلؿ الذي يدرس مادة الدفاع المدني.

 ضحكت المديرة بصوت مسموع.. أنت متابعة بشكؿ جيد يا مريـ...

مريـ في كتيبة الفتوة.. ووجدت فييا ما تتمنى، وأخذ يداعب خياليا ذلؾ الجندي الواثب اندمجت 

 أنيا ىو. ...لتحرير فمسطيف... وذىبت بيا أحبلميا في يقظتيا إلى يافا مف القدس

*** 
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 (بـــد قطـــصي)

        

لوحة الشرؼ  اسميا ضمف وأدرجأنيت مريـ سنتيا األولى في مدرسة الزىراء بتفوؽ،        

 لؤلوائؿ العشر مف طالبات المدرسة.

  لتكريميف بحضور أولياء أمورىف، ومنيـ والدىا.ونظمت المدرسة ليف احتفاالً 

تسممت مريـ جائزتيا، مع عبارات المديح التي جعمت مف رأس أبييا يبلمس السماء كما قاؿ 

خوتيا وأخواتيا عند عودتو بيا.  ألميا وا 

ا: ما حصمت ستاذىا الصغير( فقبميا عمى جبينيا ىامسً نقة ومقبمة أخوىا )ألييا أميا معاوتقدمت إ

 :عميو مف درجات ىي لي ، مف المعمومات التي حشوت رأسؾ بيا، ليس مف شطارتؾ ! فقالت

 نصفيا فقط.. يا حبيبي يا أخويو، واغرورقت عيناىا بالدموع. ،ال

يع ذي الصوت اليادر المتميز غير عادي مف صوت العرب، بصوت المذ سمعت مريـ تعميًقا

الحكـ ينوي قمب نظاـ  ،جرامي يقوده سيد قطبأحمد سعيد... كاف حوؿ تنظيـ سري إ ؛المتدفؽ

 سبلمي الذي يقوده الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعود!!!بالتآمر مع حزب الشيطاف اإل

كانت تذاع عمى اليواء  التي -يومًيا–ا لـ تعيدىا.. أخذت تتابع المحاكمات لفاظً التقطت أذناىا أ

 بعد آذاف العصر.
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خرية مف حفظت ذاكرتيا اسـ المواء محمد فؤاد الدجوى رئيس المحكمة .. كاف كثير التندر والس

زينب الغزالي وحميدة قطب،  ؛مثؿ أفراد التنظيـ نساءً  أفراد التنظيـ ، وفوجئت مريـ أف مف بيف

 طب.وتردد اسـ كماؿ السنانيري، وأمينة قطب، ومحمد ق

ـ وأ ،ويقتؿ عبد الحميـ حافظ ،، لماذا سييدـ سيد قطب الكباري ودار األوبرا وقؼ عقميا حائًرا

 وفاتف حمامة؟ ،وعبد الوىاب ،كمثوـ

 ولماذا سيحرقوف الجامعات؟ أمف أجؿ أمريكا زعيمة حزب الشيطاف.

مبريالية؟ ار واإلالوحيد الذي يتحدى االستعمليس ىو الزعيـ ا سيقتموف جماؿ عبد الناصر؟ أولماذ

 :حممت ىذه األسئمة إلى معممة التاريخ األبمة فاطمة، التي لـ ترد عمييا قائمة ليا اإلسبلـأىذا ىو 

 ىذه أمور أكبر مف عقمؾ، واىتمي بدروسؾ يا مريـ.

لـ تتبدد حيرتيا حتى جاءىا خبر إعداـ سيد قطب، وعممت أف الرئيس العراقي عبد السبلـ عارؼ 

 رغـ صداقة عبد الناصر لو. ،و فمـ يفمححاوؿ منع إعدام

بيا، وألوؿ مرة تجد أخاىا  ستاذه عميوأ فَّ ا الذي ال يممؾ الحقيقة، فمقد ضاستمعت إلى أخيي

 !!! عف اإلجابةعاجًزا 

ا أسماه )معالـ في الطريؽ( أمر فيو اتباعو بكؿ ما نسبو إليو ىذا قد ألؼ كتابً  عممت أف سيًدا

 ت لقراءة الكتاب. محمد فؤاد الدجوي، فتشوق

 قاؿ ليا األستاذ عبد الرؤوؼ بميجتو المصرية الصعيدية: سيد ىذا يا ابنتي فسَّر القرآف الكريـ.

سكت الرجؿ ولـ  ر القرآف يقتؿ الزعيـ عبد الناصر؟وىؿ مف يفس :فسألت..  احزنً  و ازدادت حيرةً 

 يتابع، رغـ إلحاح مريـ، وأمرىا بالذىاب ..
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ا، وقد اعتاد عمى أسئمتيا الجادة وحوارىا المؤدب عف الييود والصياينة وفي عينيو شفقة عميي

 ستاذة فاطمة معممة التاريخ.عنده الكثير مما ال تجده عند األ والمنظمات الصييونية، وتجد

 خبار غزة( التي كانت تصدر في غزة.واإلعدامات في جريدة )أت مريـ أخبار المحاكمات قرأ

مف مصر إلى مكتبة  ومًياالجرائد المصرية، التي كانت تأتي يكما قرأت تفاصيؿ أكثر في 

 المسا(. -اليوسؼ روز -الجميورية -األخبار -ألىراـ)االمدرسة. 

نو كاف : إ الذي قاؿ ليا أبوىا عنو ،ورأت ثاني يـو اإلعداـ صورة سيد، وصورة المواء الدجوي 

ر قائًدا عمى غزة عينو عبد الناصوعندما بدأت رياح الحرب تيب  ( 56)ا لقطاع غزة سنة حاكمً 

ا يود  القطاع حتى فر الدجوي  ىاربً لمجيش الذي يتولى حماية غزة، وما أف ىاجـ اليعاًما 

وقتموا المئات مف الجنود المصرييف، ونيبوا معسكرات  ،، وقاـ الييود باحتبلؿ القطاعمذعوًرا

 ريـ.. الجيش واستولوا عمى األسمحة.. ىذا في العدواف الثبلثي يا م

كانت مريـ تستمع، بينما عقميا مشغوؿ في سيد ىذا الذي ينوي قتؿ زعيـ األمة العربية جماؿ، 

  ..الذي يصدح المذياع باألغاني التي تمجده صباح مساء

 صورة، حكاية شعب... ناصر... يا جماؿ يا حبيب المبلييف.-

حـ بيا مكتبة المدرسة والتي إال وغنى لعبد الناصر، وما أكثر الكتب التي تزد ليس ىناؾ مغفٍ 

 تحدث عبد الناصر!!ت

عبد الناصر ليحاكـ سيًدا  إذف عبد الناصر بطؿ، وسيد ىذا خائف، وأما فؤاد الدجوي فقد كمؼ

.في إىانتو، فالدجوي جباف كما قاؿ أبوىا، ومف يحاكمو الجباف إمعاًنا   فيو خائف ومتآمر ومجـر
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وىدأ عقميا عف التفكير، وكؼ رأسيا  ،ىذه النتيجةشعرت بالراحة عندما وصمت في تحميمو إلى 

 عف الدوار.

وىـ أبطاؿ في  خواف المسمميف،ىو مف اإل جاء أخوىا ىامًسا: مريـ تعالي ألخبرؾ بحقيقة سيد ؛

أراد أف ينفرد  لكنو يوليو وليس جماؿ وحده ، 23ا ثورة لذيف صنعو ، وىـ ا 48حرب سنة 

يمة ؛ مؤبدات الؼ منيـ لسنوات طو ، وسجف عشرات اآل54 قياداتيـ سنة يـ، وشنؽأزاحبالحكـ، ف

لصؽ بيـ نفس التيمة ، محاولة اغتيالو ، رينات. وىا ىي الجولة الثانية، فأ، وعشرات وعش

 خونة، والحقيقة غير ذلؾ.

 سألتو : ما معنى رجعيوف؟!!

 أجاب : يا بنت شغمي عقمؾ.. أنا مش عارؼ!!

، بأنو ىو مف قاؿ لي ذلؾ برؾ، وأوصاني أال أعمـ أحًدا أف أخىيؾ قاؿ األستاذ عطية، وأحببت 

 ولكنؾ تمميذة )لي( صادقة، وثقة، ولست ثرثارة، واحذرى أف تذكري اسمو.

  سألت: لماذا؟ -

أجاب : مف الممكف أف تتسبي لو بمؤبد، أو إعداـ، فمقد قاؿ لي: مخابرات عبد الناصر  -

خواف المسمميف بخير، ر اإلتحاوؿ أف تصؿ إلى أي شخص يذكفي كؿ مكاف في غزة، 

 فتذىب بو إلى ستيف )داىية( ىكذا قاؿ !!

*** 
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 )أمحد انشقريٌ(

 

لثالثة الثانوي، عدـ فييا سيد قطب، والتي انتقمت فييا مريـ إلى السنة اانطوت السنة التي أ       

ي كتيبة ف ت واحدة مف أذكى الطالبات وأميرىف.. وأصبح رأس أبييا كالعادة، رفع  بتفوؽ أيًضا

 الفتوة.

تدربت عمى الرماية وعمى االسعافات األولية.. وعمى الدفاع المدني وخاضت في تفاصيؿ 

ة الطريؽ إلى بئر ستاذ عبد الرؤوؼ مرجعيتيا، أعطاىا لتقرأ قص، كاف األ العصابات الصييونية

بقوة السبلح،  يف مف ديارىـ( التي تحكي قصة طرد الفمسطينيإيثيؿ مانيف)نجميزية سبع لمكاتبة اإل

تصميمو عمى العودة ثـ عف شجاعة الشعب الفمسطيني، و  الصييوني، واإلجراـوعف عذاباتيـ، 

 إلى دياره.

وأعطاىا كتاب ىكذا ضاع الشرؽ األوسط لمكاتب الييودي الفريد ليمنتاؿ.. قرأتو بنيـ.. كرىت 

عمى الدوؿ الصغيرة  ذلؾ الرئيس األمريكي المجـر الذي مارس الضغوط اليائمة ، ىاري تروماف

% ، 44% مف أرضيا، وأبقى ألصحابيا  56كي تؤيد تقسيـ فمسطيف ما بيف الييود، وأعطاىـ 

عف أبطاؿ الجياد المقدس وفي ، ثـ أعطاىا كتًبا (181 )ذي يحمؿ رقـذلؾ القرار المشئـو ال

عنو مقدمتيـ عبد القادر الحسيني ، وكيؼ جمع ىذا الرجؿ الشجاع السبلح بعد أف تخمت 
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الجامعة العربية، وأحبتو عندما عممت أنو مزؽ شيادتو الجامعية التي حصؿ عمييا مف الجامعة 

 . ..كـ كاف واعًياياه ة، ذلؾ ألف أمريكا ىي سبب الببلء.األمريكية في القاىر 

*** 

 حمد الشقيري.د بأنيا ستقود كتيبة الفتوة بعد أسبوع في استقباؿ الزعيـ أعممتيا األستاذة سعاأ

 ممكيا الفرح وأخذت تعد لذاؾ اليوـ عدتو.ت

وخاصة قبعتو األشبو بالقارب، الذي سيحمميا ذات يـو إلى  ، حرصت عمى أف )تكوى( زي الفتوة

 يافا عبر بحر غزة، وكانت مف نفس قماش تنورتيا.

لشقيري المؤسس لمكياف الفمسطيني ، حمد اصور الزعيميف عبد الناصر وأغزة ب قطاع ازداف

لجيش التحرير الفمسطيني، والذي جمع لمصندوؽ القومي الفمسطيني مبلييف الدوالرات .. والمنشئ 

؛ ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف عممت مف أبييا أف الشقيري سيفرض التجنيد عمى أبناء قطاع غزة

 الخامسة واألربعيف سنة. الثامنة عشر و

الواؽ  أفريقيا، أو مف ببلد يأتي بيـ مف؟ وىؿ سأال يتطمب تحرير فمسطيف جيًشاوكيؼ ال؟ 

 الواؽ؟ ال .. بؿ مف أبناء الشعب الفمسطيني.

وتقتؿ  ،تحمؿ السبلح ،في ىذا الجيشيا كالعادة.. وتصورت نفسيا جندًيا سرحت مريـ بخيال

الييود، ثـ تعود إلى المواقع الخمفية، حيث المستشفى الميداني، الذي قرأت عنو في دروس الفتوة، 

ا، ألنيا تركت بمدىا بمة سوزاف، التي أحبتيا كثيرً افات األولية عمى يد األادة اإلسعوخاصة م

 مصر، وجاءت لتعمـ بنات فمسطيف ما يساىـ في تحرير ببلدىـ.

 ليتني في القدس. :وأخذىا خياليا إلى ذلؾ الجندي الواثب مف القدس إلى يافا، فتنيدت قائمة
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اىرة، الذي وقؼ إلى جانبو الصيف بالقجاء أحمد الشقيري في موكب كبير.. وبرفقتو سفير 

كاف  ، ا البدينيف، وقد تشابكت أيدييما إلى السماءمييبقامتييما القصيرتيف وجسم ،منتصًبا

 ، وكاف السفير يمبس الزي الوطني لببلده !!الشقيري يمبس الزي العسكري

ت وفي اصطفت كتيبة الشباف، في ثبلث قاطرات، كما اصطفت عمى امتدادىا كتيبة الفتيا

 مقدمتيا مريـ، جاءت فرقة الموسيقى العسكرية لتعزؼ النشيد الوطني ...

 عائدوف.... عائدوف... إننا لعائدوف..

والمشية  ،كانت مريـ قد خاضت عدة تجارب مع زميبلتيا لمحفاظ عمى االنضباط العسكري

 العسكرية.. إنيا الفتوة.

ة بيد فارس  مغوار.. عنترة... مثؿ حرب اب... كانت قامتيا مشدودةنيا تحمؽ فوؽ السحشعرت أ

لتخترؽ قمبو وتنفذ منو  ،صدر ييودي ى بف أبي طالب.. ولكنيا مصوبة نحوالزير سالـ... عم

إلى ظيره، ومنو إلى صدر آخر فثالث،  تريد مريـ )الحربة( أف تخترؽ كؿ صدور الصياينة 

 بضربة واحدة يسددىا أحمد الشقيري.

سطيني الذي جاء رب العسكرية بتشكيبلتيا، وسط جموع الشعب الفممرت عمى الكتيبة فرقة الق

وليستمع إلى خطاب  يا، الجيش وطوابيرهوتشكيبلتب اليرموؾ ، ليشاىد عروض الفتوة إلى ممع

 زعيمو.

ؽ فصؿ الرياح الخماسينية التي تسب ، والالبلىبة لـ تشعر مريـ باإلرىاؽ وال بحرارة الشمس

أو  ،ؾ الجندي الواثب لتحرير فمسطيفحمؽ فوؽ السحاب.. وأنيا ذلت الربيع.. لـ تشعر إال أنيا

 صدور الييود. ة التي يسددىا الشقيري نحوأنيا الحرب
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 صرخ القائد.. سبلـ سبلح.

 كبير، ثـ جاءت الصرخة الثانية: افٍ دت مريـ ما أمر بو القائد بإتقأ

 سبلح.انتباه... كتًفا 

 والثالثة.. استرح.. .. استعد.. استرح.

وسط ىتاؼ صاخب وغابات مف  اإلجباري،وجاء مف بعده صوت الشقيري اليدار ليعمف التجنيد 

 السواعد المموحة، والتصفيؽ الحاد الذي جاوز عناف السماء.

 فمسطيف عمى مسافة ما بيف زناد البندقية وفوىتيا فقط.

 والثوار. الشقيري بصفة قارئ الثورة صة الشيخ مصطفى إسماعيؿ الذي قدموكاف عمى المن

 يوليو، والثوار ىـ عبد الناصر وصحبو.23أدركت أف الثورة ىي ثورة 

بور إذ تذكرت إعداـ سيد قطب، وكبلـ أخييا عنو ، ولكنيا تمالكت، فيي في طا ، خفؽ جفنيا

، ذلؾ الفمسطيني الشجاع، الذي قدـ  ثـ قدـ حامد أبا ستة عسكري سيحرر فمسطيف ال محالة.

ي لتحرير فمسطيف بمقدار ثبلثة أرباع مميوف دوالر مف مالو الخاص، فيو ا لمصندوؽ القومتبرعً 

 ميندس ورجؿ أعماؿ، وضع ثروتو بيف يدي الشقيري ليحرر بيا فمسطيف.

تمنت مريـ أف يكوف ليا مثؿ ىذا الماؿ وأكثر، لتفعؿ ما فعمو حامد أبو ستة، فالتحرير يحتاج 

يا جبؿ مف ذىب ، فتنفقو لتحرير تمنت أف يكوف لإلى أضعاؼ أضعاؼ ىذا المبمغ، 

 (... )ادفع دوالًرا لتقتؿ فمسطينًيا..وتذكرت شعار الحركة الصييونية.فمسطيف...
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فمماذا ال يكوف لنا نفس الشعار، ونفس الفعؿ ، بؿ وأكثر؟ وال ضرورة  ألف يكوف  ؛إذف

 .كؿ عمى قدر استطاعتو يبدأ في التبرع لتحرير فمسطيف، بؿا كي الفمسطيني  ثريً 

ويكيؿ الشتائـ لمممؾ حسيف تنبيت مريـ عمى صوت الشقيري وىو يكيؿ المديح لعبد الناصر، 

، ولكف  فقت جفونيا مف جديد(. فخالمتزحمج المتدحرج!! )بالممؾ الصغير الحقيرياه ا إواصفً 

ضفة بسرعة أشد مف سابقتيا، ليتو ما قاؿ ىذا ، فإف مف شأنو أف يضر بالقدس وبسكاف ال

مف أجؿ تحرير  ، والتضامف العربيويقضى عمى الوحدة العربيةالشعب الفمسطيني ،  الغربية مف

 فمسطيف.

صوات مف غزة.. عمى ، وكانت تقدمو أتبث خطاب الشقيري فمسطيف مف القاىرةذاعة إ تكان

 :ويمعمع صوت ميدى سردانو وحسيف أبو شنب، رشيد ، ىاشـ

 ىي أحمى شيء  ي و يا خأرضي أبوي

 مف ورا المنطار   المنطار مف ورا

 بمونيا األخضر ..ارضو قدامو  ماشي بفكر راعي بغنامو

 ؟ى مرعىليش ما أرعى في أحم  دمعو قاؿ وجوه عيونو

 مف ورا المنطار

قة الزيتوف، كادت مريـ تطير وكاف عريؼ الحفؿ الشاعر الكبير ىاروف ىاشـ رشيد.. ابف منط

ينيا وبيف بيتيا خطوات.. ترى األرض المحتمة مف والمنطار تمة ب ، فيي ابنة شارع المنطار فرًحا

مف ، كمما وجدت فراًغا  فمسطيف مجرد أف تصعد عمييا، انفعمت باألغنية وأخذت تدندف بيا

 الدراسة ، كما تدندف بأغنية ياسيف محمود : 
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 مميانة ورود  أرض ببلدي ما احبلىا 

 فييا العود فوؽ عود  والزنبؽ ممدود 

 مموش حدود        ور يمي بيروييا والن               

 مميانة ورود  مميانة مميانة ورود                

وكانت  (المتطوعوف)جباري... لقد كاف لفمسطيف جيش يسمى اختمؼ الناس في قانوف التجنيد اإل

 بعض النساء يغنيف في األفراح

 العاؿيا احمد عبد العاؿ يا احمد عبد العاؿ يا البس مطوَّع يا احمد عبد 

 ال كنوز وال ماؿ ال كنوز وال ماؿ بتنسيني ببلدي ال كنوز، وال ماؿ .

ى لمجيش ورغـ ما كاف يتسمؿ إلى سمعيا مف غناء المطربة الفمسطينية ابتساـ حممي، وىي تغن

آخر مف الشعب وقؼ موقؼ المتردد في قبوؿ ىذا القانوف، وخاصة مف  الفمسطيني، إال أف فريًقا

أماـ عصابات صييونية،  48رت بخاطرىـ ىزيمة الجيوش السبعة في حرب كبار السف، فمقد م

ربي ومف ولـ يتصد بالفعؿ لتمؾ العصابات إال المجاىدوف مف الشباب الفمسطيني  والشباب الع

سماعيؿ الشريؼ ويوسؼ طمعت الفرؽ المصرية وعمى رأسيا كامؿ إخواف المسمموف، أمثاؿ؛ اإل

والسورية  ..فرؽ العراقية وعمى رأسيـ محمد محمود الصواؼوال ..ومحمد فرغمي ومحمود لبيب

والفرؽ   ، واألردنية وعمى رأسيـ الشيخ عبد المطيؼ أبو قورة ،وعمى رأسيـ مصطفى السباعي

أما الجيوش فكاف يقودىـ خونة وعمبلء ، وىـ  ،السعودية التي يقودىا القائد عبد اهلل بف نامي

ميذىـ، سبعة جيوش قد انيزمت أماـ عصابات األرجوف ىـ، ال يزالوف في الحكـ، ىـ أو تبل

 وشتيرف والياجاناه.
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 البكاء والنواح. لـ يبؽ لنا إالّ و 

، التي يتمكف بيا ا تكوف مزورةر السف إلى إعداد األوراؽ وأحيانً تسابؽ ىؤالء الرجاؿ مف كبا 

د أبويو، أو الطالب و وحيمثؿ المرض أو أن اإلجباري؛االستفادة مف االستثناء في قانوف التجنيد 

التي انتشرت في كؿ مدف  ،وأما األكثرية، مف الشباب فقد اندفعوا نحو مراكز التجنيد الجامعي.

 القطاع وقراه.

، كما يحب أف يطمؽ عمى نفسو عمى مريـ كؿ ذلؾ أو تابعتو مف خبلؿ أخييا وأستاذىا رأت

 وىوف.سمعيا، إغاظة ليا حدثيا عف أف بعضيـ أميوف أو معاقوف أو معت

وىو  وحدثيا عف أف الطوابير يحدث فييا حركات تضحؾ الثكمى، واهلل يا مريـ شفت الشاويش

.. وىات يا ضحؾ، والشاويش يصرخ .. إذا بعدد مف المجنديف يدور يساًرار( ف)لميميف د يصرخ

أف  -يا بنت كتيبة الفتوة -بائيـ.. ولؾ أف تتصوري عف سمسفيؿ آوبعديف صار يسبيـ ويم

يا خرعيف عايز  : وينادييـ ، صار يضرب فييـ.. بؿ بصؽ في وجو أحدىـ (المدرب) الشاويش

 رجالة.

 قاطعتو .. ىكذا العسكرية. -

التي ال بد أف تظؿ مصونة حتى تزرع في قمب  ، ة لكرامة اآلدمى: ىذه إىان قاؿ -

مف جندي يبصؽ قائده في  في سبيمو. وىذا لف يتحقؽ حيةالجندي حب الوطف والتض

عند أوؿ  ، صدره حالة يتمنى أف يطمؽ أوؿ رصاصة نحوالجندي في ىذه ال، فوجيو 

 اشتباؾ مع الييود.
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: يا  طفى( ىؿ ترضيف أف يقوؿ لؾ المبلـز مص)فتوة اسكتي .. اسكتي... عاممة حالؾ -

 ؟  طبلينة

 ؟ فضربت مريـ فاىا متسائمة.. ما معنى طبلينة -

المقاء يا.. فتوة.. وربت عمى خدىا  فإلى ، .. دعيني أسأؿ األستاذ قاؿ بعجز: ال أعرؼ -

(، بالدموع، وتردد: يا يا المغرورقتيف )حًبايا، وىي تتبعو بعينكالعادة، وانطمؽ ضاحكً 

 حبيبي يا اخويو.

أكثر ويثير في نفسيا  ،ا عمى عقميا ووجدانيا، سيطرة ال تستطيع مقاومتياكاف ىذا الفتى مسيطرً 

 أـ جباف؟ مف تساؤؿ .. ىؿ ىو واٍع حًقا

فأرادت التخمص منو بتمؾ  ،أصابوقد  بيزة مف رأسيا، كما لو أف غباًرا (مسحت ىذا الخاطر)فوًرا

 اليزة.

 جباري.ي ، والذي تضمف مشروع التجنيد اإلمرت ثبلثة أشير بالتماـ والكماؿ عمى خطاب الشقير 

ة لماذا حتى اليوس في أف تكوف بيف المجنديف، متسائم بلثة أشير تقاسمت الرغبة قمب مريـ،ث

؟ أما كاف ليا دور في حروب النبي صمى اهلل ا استثنى القانوف المرأة الفمسطينية؟ أليس ليا دورً 

 ؟ مرأةحيرد ا ؟ ليست جميمة بو عميو وسمـ؟ أليست نسيبة بنت كعب امرأة

 تكوف في ذلؾ الجيش، الذي يبصؽ ؛ في أالّ غبة أخرى تممكتيا حتى اليوس أيًضاإلى جانب ر 

 جو جنوده.القائد في و 

 تيدراف كرامة الجندي.س : يا طبلينة يا خرعيف ،ويصرخ فييـ
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رت تستعمؿ كشتيمة الجمع العامية لكممة ايطالي، وصا ىي كممةفت مف أخييا أف الطبلينة عر 

أف االيطالييف كانوا األسرع ىزيمة أماـ الماريشاؿ مونتجمري مف أحبلفيـ األلماف  لمجنود باعتبار

ادة ىتمر وأحبلفيـ، أللمانيا بقي عمميف تمؾ المعركة التي وضعت حًداعركة الفي م ،بقيادة روميؿ

جع أشيطاليا بقيادة موسوليني، ثـ اليابانييف  بقيادة ىيروىيتو، وقد كاف روميؿ مف وفي مقدمتيـ إ

 القادة، وأما االيطاليوف فكانوا في منتيى الجبف!!!

، فيي بمعنى جباف وخواؼ بالعامية (الراءبكسر الخا و )جمع خرع خرعيف( فيي أيًضا وأما )ال

 المصرية.

احتضنت عينا مريـ أخاىا وىو يتدفؽ بالمعاني يـو أف قاؿ ليا ذلؾ  ، فاستقرت عمى أال تكوف 

 في ىذا الجيش  الذي ينعتو  قادتو بالطبلينة والخرعيف، ويبصقوف في وجيو.

 خير بموقؼ القائد الفذ المتحدي.وقبؿ انقضاء األشير الثبلثة ظير عبد الناصر في أسبوعيا األ

 فقد أمر قوات الطوارئ الدولية بمغادرة األراضي المصرية مف سيناء حيث مضائؽ تيراف.

وحرؾ الجيش المصري  إذف ستختنؽ اسرائيؿ. (المندبباب  -وأمرىـ بإخبلء مواقعيـ في )بوغاز

 ؼ منيـ إلى غزة .إلى سيناء وغزة، دبابات ومدافع  وعربات جند وعربات نقؿ، جاء اآلال

فبلحوف  ...ولفت أنظار الفمسطينييف أف أكثرىـ مف أمثاؿ مف ذىبوا إلى مراكز التجنيد االجباري

ال تزاؿ طيف و ، أميوف، ال يتقنوف لميميف در وال لمشماؿ در،  صعايدة أكثر بساطة بسطاء، و

ري، الذي استمموه العسك وال تزاؿ جبلبيبيـ فوؽ أجسادىـ، وتحت الزيالحقوؿ عمى أصابعيـ. 

نيا مف مخمفات الحرب اف( والتي قاؿ عنيا بعض كبار السف: إالشيرم)ورأوا دبابات عمى عجؿ. 

وأما البنادؽ التي يحمميا الجنود فيي انية، تمشى متريف ثـ تتوقؼ ساعة. العالمية األولى أو الث
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قصى شيخ الغفر في أعمى ظير  ا طويبًل يطالية التي تشبو نبوتً ( اإل303لي انفيمد )مف نوع 

حتى يدخمو في ماسورتيا  ،صعيد مصر ، وال بد أف يكوف معو قضيب رفيع مف الحديد الصمب

 كمما توقفت الرصاصة ليسمؾ ليا الطريؽ .. وما أكثر المطبات!!

 سرائيؿ.اء إسرائيؿ ومف ور ، وىو يتحدى إأماـ صحافة العالـ عبد الناصر بطبًل مغواًرا بدا

وابتسامة  فأجاب بنشوة ؟سرائيؿمع إ : ىؿ تنوى أف تخوض حرًبااإلنجميز ففييسألو أحد الصحا

إيدف، وكاف  استطرد: أنا مش خرع زي المستر . وسيبًل أىبًل  :حنا بنقوؿ لمحرب.. إ عريضة

، وأحد الزعماء الثبلثة الذيف أخذوا قرار الحرب عمى مصر وغزة، 56نجمترا سنة لوزراء إ رئيًسا

 .(الثبلثيبالعدواف )فيما سميت 

 وقؼ القطاع بؿ العالـ عمى ساؽ واحدة.

فمصر تممؾ صواريخ القاىر والظافر والرائد، وتممؾ أقوى قوة ضاربة في الشرؽ األوسط كما قاؿ 

، ا وجباًرا بحرًيا قويً سطواًل نا عندي جيش تعداده مميوف جندي(...ومصر تممؾ أعبد الناصر ) أ

سرائيؿ(  كما )إ افة إلى الربيبةاف، إضيماف عظمصر عمى ثبلث دوؿ، منيا قوتوقد انتصرت 

 ذاعات.؛ دقائؽ ثـ تتبخر إسرائيؿ، ودقت طبوؿ الحرب كؿ اإلكاف يطمؽ عمييا... إذف

وىبط الخصـ المدود لعبد الناصر في مطار القاىرة فجأة ببزتو العسكرية، ليضع الممؾ حسيف 

المشترؾ،  تفاقية الدفاعوقع الزعيماف إ أصبع عبد الناصر. إلشارة مف اجيش األردف ومقدراتو رىنً 

 سرائيؿ.ضد إ ليخوضا الحرب مًعا

وذىب الفريؽ عبد  (المصري)عامر  ، بقيادة الفريؽ عمي عميوتكونت قيادة موحدة لمجيشيف

 المنعـ رياض إلى عمَّاف ليقود الميداف.
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انت تتقف الرقص لو كمكتيا رغبة في الرقص، وذىوؿ مريـ التي تم ،وقع ذلؾ، أماـ ذىوؿ العالـ 

، ولكنيا ذىبت تقفز إلى بيت عميا أبي أحمد مينا لتبشرىـ بأف األسبوع القادـ سيشيد رجوعيـ 

 إلى المسمية ... وسرحت في الجندي الواثب...

وفي حمميا األثير )ىي حربة في يد القائد( وىو جماؿ عبد الناصر في ىذه المرة، وليس 

 ف ظيورىـ عشرة عشريف بضربة واحد.. وىكذا تعود إلىالشقيري، تخترؽ صدور الييود لتخرج م

.. وتريد كانت مريـ سعيدة.. سعيدة.. ذىبت إلى بيت خديجةيده ليسددىا فتخترؽ عشرة عشريف. 

تريد أف تحضف  ..واألستاذة فاطمة ..سوزاف واألستاذة ..مديرتيا أف تحضف األستاذة سعاد

 خدييا. قد كست حمرة الحياءال ... ال .. و  المبلـز مصطفى ولكنيا توقفت..

سرائيؿ الحرب فجأة .. دمرت المطارات الحربية وفجأة ذىب كؿ شيء، دخمت إ سبوع ،األ انتيى

، مر الجيش المصري والفمسطيني دُ  ا الفريؽ صدقي محمود قائده، فجأةونج ،المصرية فجأة

انيارت ، جأة فجأةفجأة، كانت عمر ىذه الفوىرب األسطوؿ المصري بقيادة الفريؽ سميماف عزت 

وصؿ الجيش و ، إلى القاىرة وعبد المنعـ رياض عامر، عمي عمي كؿ مف القيادة الموحدة، وعاد

 سرائيمي إلى مياه قناة السويس ، بسرعة جرياف السكيف في قطعة جبف صفراء.اإل

 سرائيمي.ود المصرييف أسرى في يد الجيش اإلووقع آالؼ الجن 

سرائيمي يتحدث مف أنفو األخنؼ عف نتائج ضربتو )الفجأة( اإل رافخرج موردخاي ىود قائد الطي

 لمطيراف المصري.

 دخؿ الجنود اإلسرائيميوف غزة مف تمة المنطار.. رأتيـ مريـ فغرزت أصابعيا في خدييا.
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كذوبة أنو ، بعد أوسقطت القدس ونابمس وراـ اهلل، فجأة انسحب الجيش األردني مف جبؿ المكبر

ذىب كؿ شيء .. اآلماؿ .. األحبلـ .. لصييونية المعتدية المجرمة. وات ااسترده مف الق

عمى قيد الشعارات.. شباب في عمر الزىور.. بسطاء... امتؤلت الشوارع بجثثيـ.. ومف بقى 

 . الحياة منيـ يبحث عف حياة

)قائد القوات المسمحة في قطاع غزة والذي عينو عبد  ىرب المواء عبد المنعـ حسف حسني

 ،ف خمع مبلبسو العسكريةخؿ بيف الممرضيف والممرضات، بعد أ، ود إلى مشفى الشفاء الناصر(

 ولبس ثوباً أبيض مف أثواب الخدـ.. وكؿ ىذا وقع فجأة. ،ونياشينو

 في قمب مريـ.. غاضت ابتساماتيا وضحكاتيا وقفزاتيا.ؽ تمر حريًقا الدقائ

 قتموا فجأة.خشية أف ي ،عف أىميا وىـ حوليا ،أخذت تبحث في كؿ مكاف

.. صارت تبكيو كما لو كانت  ؟ .. أيف المبلـز مصطفى؟  .. أيف الفتوة؟  خوىا الحبيبأيف أ

 أمو )يا حبيبي يا ابني.. يا حبيبي يا أمو(. 

سؿ مكانت تسمع أحمد سعيد وىو ييدر، ىا ىي طائراتيـ تتساقط مثؿ الذباب )بميجتو المصري: 

 الزباب( 

لؾ  رائيؿ تضع نيايتيا بيدىا. وىنيًئا لؾ يا سمؾ البحر ىنيًئاسي إويبشر العرب.. يا عرب ىا ى

ىا ىـ في شوارعنا.. في بيوتنا .. : كذاب .. كذاب.. كذاب.. يا سمؾ القرش، صرخت مريـ

المذياع كذاب.. وضربت  :يممكوف أنفسنا وأنفاسنا.. كذاب.. صرخت بمؿء حنجرتيا المخنوقة

نتشر صوت جورج ناصر الكريو.. ا.. فتح المذياع.. ابقبضتيا ليسكت عف الكذب ، جاء أبوى

يغمى عمييا.. كؿ شيء ضاع  اطور بخشب البموط، بكت حتى كادالذي يشبو صوت ارتطاـ الس
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يؿ يذيع التطمينات لسكاف سرائة العامة ضاع.. ضاع.. أخذ راديو إفجأة، حتى امتحاف الثانوي

المصري..  مف ال يمقى السبلح مف الجيشبصوت جورج ناصر، ويذيع التيديد والوعيد لالقطاع. 

يسكت جورج ليبث المذياع أغنية )سواح( لعبد الحميـ  )سواح وماشي ال جدوى مف المقاومة . 

في الببلد سواح( قيرتيا األغنية، كما قيرىا صوت المذيع وىو يتصاعد مف إذاعة صوت العرب 

 )أمجاد يا عرب أمجاد...( صرخت أيف ىي األمجاد.

طرىا سيد قطب ... وسألت لماذا أعدموه؟ عواصؼ مف الخواطر واالنفعاالت ىبت مر عمى خا

عمييا مف كؿ مكاف بعقميا.. بقمبيا.. بنظراتيا...برأسيا.. عصفت بمشاعرىا.. لـ تعد في مقدورىا 

 (ال تستقر عمى حاؿ مف القمؽ. ...تائية الريح كريشة في ميب)الوقوؼ، 

 حممي، وياسيف محمودتساـ واب وذىبت أصوات ميدي سردانة

 مف ورؽ. قاؿ عنو جورج ناصر: عبد الناصر نمروذىب المارد العربي إلى فراغ... 

.. يتفقاف عمى تبادؿ سرائيمي مكالمة سرية بيف عبد الناصر والممؾ حسيفأذاع المذياع اإل

 ضحكت مريـ :سكندرية. كية في عرض البحر قبالة شواطئ اإللتقطتيا سفينة أمرياألكاذيب.. ا

لقاىر والرائد.. وأيف صواريخ الظافر واذا تركيا االسطوؿ المصري القادر؟ لماذا سمحوا ليا؟ ولما

 يا بمدي؟ وىؿ سيعود المغني ليقوؿ: أيف الثوار؟ وايف األحرار؟ وأيف صمودؾوأيف .... وأيف؟ 

 ثبلثيف مميوف فدائي  أطمب تبلقى 

 وتقوؿ كمنا راجعيف. ،ييف الشعب، أدَّؽ الكعبمبل  

 يا أىبلً بالمعارؾ.
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( وذىبت إلى فراغ.. إلى مجيوؿ.. ضاع يا تقوؿ فجأة وعمى غير عادتيا )طزوجدت مريـ نفس

ذا بو أماميا بوجو شاحب..  كؿ شيء.. لحظات مف اليأس اجتاحتيا، وتمنت أف تجد أخاىا، وا 

ف أنت؟ أي مف أرض المعركة، وعدوه يبلحقو ... ا ميزوًما فاًراكما لو كاف جنديً .. مغبر.

 احتضنتو وانفجرت في البكاء.

قاؿ .. أما قمت لؾ بأف الجيش الذي يبصؽ قائده في وجيو، وينعتو بالطبلينو والخرعيف، لف 

 بؿ ويفقد أرضو وسماءه وبحره وىواءه.. ،يحقؽ النصر

.. واختمطت دموعيما.. وتجمع يأسيما وغامت الدنيا أماـ ناظرييما في  وانفجر ىو اآلخر باكًيا

 ت الذي يصدح فيو المذياع.. الوق

 اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر فوؽ كيد المعتدي

ي األولى، وبيف بثيا في ، شتاف بيف بثيا ف 67وسنة  56ولكف شتاف بيف وبيف .. بيف سنة 

 ا مذاؽ العمقـ، ىكذا غمغمت مريـ. فمي 67، وأما سنة 56كاف ليا مذاؽ العسؿ سنة الثانية. 

عف الحكـ، ويعترؼ بالنكسة، وأف  أربعة أياـ .. ظير عبد الناصر ليعمف تنحيوأياـ قبلئؿ .. 

 القاىرة قد فقدت غطاءىا الجوى وتمزؽ جيشيا، وأنو يتحمؿ المسئولية كاممة. 

اليتوف كما قاؿ جورج  يكفكؼ الدمع (جبلؿ معوض) القاىرة –وخرج كبير مذيعي البرنامج العاـ 

 . ناصر ساخًرا

نعـ ىو قائد ميزوـ..  !!ينزويال و  ..بد الناصر، ويناشده بالبقاء وال يتنحىكاف جبلؿ يبكي ع

ة العظمى، ىكذا فعؿ ىتمر ومف كاف ىذا شأنو في دوؿ العالـ يقدـ إلى محكمة بتيمة الخيان

 بروميؿ!!
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ى ىذه اليزيمة الساحقة اسـ أصبح لفظ النكسة عمى كؿ لساف، ولـ تدر مريـ لماذا اطمقوا عم

 نكسة؟!

 اسـ نكبة؟! 48قوا عمى سابقتيا سنة متخفيؼ مف وقعيا؟ ولماذا أطمىؿ ل

 وىا أنت تعيش النكسة( ،عبي النكبةابتسمت بمرارة )عشت يا ش

 **** 
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  (عاصفت ...عاصفت) 

 

قمؽ ، وامتؤل قمبيا باليأس ، ال تكؼ عف البكاء حزف عمى قمب مريـ ، واستبد بيا الاستولى ال     

ولـ يعد العـ  ،ت جفونيا ، لـ يكف ىذا حاليا فحسب ، بؿ حاؿ كؿ بيت فمسطيني، حتى تقرح

أبو خميؿ بساقو الواحدة بقادر عمى أف يمبي طمبات زبائنو ، فمـ تعد تقوى ساقو اليسرى عمى 

،  اعو يمؤل المكاف ، ذىب أحمد سعيدحممو رغـ وجود الساؽ الخشبية ، ولـ يعد صوت مذي

مف  شعار ، وكاف آخر ثبلثة منيـوعبد اليادي البكار وفواز  يبالنقومازف  ومحمد عروؽ

السورييف الوحدوييف الذيف انضموا لعبد الناصر وتخصصوا في كشؼ أسرار عمالة االنفصالييف 

الحكيـ  مف حكاـ سوريا الذيف أبطموا الوحدة بيف مصر وسوريا تحت ذريعة اىانة المشير عبد

تحواذ عبد الناصر عمى مقدرات الشعب السوري ، ذىبت كؿ عامر لكبار الضباط السورييف ، واس

وأعياد الثورة وغناء أـ كمثوـ وعبد الحميـ وفريد و.... ورقصات نجوى فؤاد ، وتحية  ،البيجة

كاريوكا لمجيش في برامج المسرح العسكري ، حتى وصؿ بصبلح جاىيف أشير مف كتب لمثورة 

 ميـ عبد الحميـ وصؿ بو أف يقوؿ : وأى ،،وغنى لو كبار المطربيفولعبد الناصر 

 ياااه ...كنا في مستنقع وال ندري   

، 9لكف ؛ وبغض النظر عف الدوافع واألسباب خرجت جماىير الشعب المصري بالمبلييف يومي 

 مف يونيو لتطالب عبد الناصر بالبقاء وعدـ التنحي ... ورضخ عبد الناصر لمطالب شعبو .  10
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كما سبؽ ورأت  ىا مف سنيف العـ أبو أحمد مينا،لتمفاز التي أحضر ذلؾ عبر شاشة ا رأت مريـ

خطاب التنحي لعبد الناصر ، وبكت مع مف بكى ،وتمنت أف يظؿ في موقعو ليقود حرب تحرير 

بقذائؼ المدافع  -صباح مساء  -ببلده ... كاف األسى يداىميا عمى المصرييف الذيف يقتموف 

 لييود ؛ السويس ، بورسعيد ، االسماعيمية ... ،والطائرات .. مدف القناة يدمرىا ا

 صارت األغاني حزينة ، لـ يعد صبلح جاىيف يكتب . 

جمست عبد الناصر يعمف ) ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة ( تدور اليواجس في رأس مريـ .. 

رسميا  مؿ وثبتو مف القدس إلى يافا ، وخابت نبوءة الفناف الذيتبكي عمى الجندي الذي لـ يك

 األعظمي سعاد ةمود ، وخابت تعميمات األستاذـز محعمى جدار المدرسة ، وخابت أحبلـ المبل

السمع عمى صوت  توألق ،ة ، وخابت الجيوش كما خابت كتائب الفتوة ... جمست تبكيمالصار 

وا مف وقتم ، ، جاءىا أخوىا يميث ؛ شبابنا دمروا دبابة إسرائيميةا ىائبًل تبادؿ رصاص أعقب تفجيرً 

 ،فييا عند مدخؿ الشجاعية ، شعرت بقشعريرة تيز كيانيا 

 مف ىـ شبابكـ ؟ -

  .. مف الشجاعية .شباب فمسطيف ...مف ىنا . -

 ومف أخبرؾ ؟  -

 ال تسألي ...اسمعي فقط ) يا فتوة (  -

 دتيا الرغبة في تقبيؿ أخييا فاندفعت نحوه .. ياو ا ، وعاانقمب الحزف في قمب مريـ فرحً 

 وية ... أمانة حبيبي يا خ
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أقصى سرعتو كما ب اماما .. روحي ابؾ لوحدؾ ، وانفمت راجعً  أقسـ ليا : واهلل العظيـ يا -

 لو كانت ساقاه ساقي عفريت . 

 تتالت الضربات في كؿ مدف القطاع وقراه ...لـ يعد الجندي الصييوني في مأمف ... 

 .(دائيوفا ) الفمف خمسة عشر عامً ر طرؽ سمعيا لممرة األولى بعد أكث

 الفدائيوف ضربوا ... الفدائيوف انسحبوا ... الفدائيوف قتموا ، فجروا .. 

ذاعة صوت العاصفة يعمو صوتيا ، ويعمو ويعمو  ،وعبد الناصر يعمف حرب االستنزاؼ وا 

 بالبيانات العسكرية واألناشيد الحماسية :

 *طؿ سبلحي مف جراحي يا ثورتنا طؿ سبلحي 

 *وفوؽ التؿ وتحت التؿ 

 ا مش منا *ومش منا أبدً 

رسائؿ المشفرة ، مف صقر واحد إلى صقر أثيرية لمعاصفة والىدير الموسيقى واألصوات الت

فثبلثيف  20ثـ إلى  19اثنيف رسالتكـ وصمت إلى الفيد ... إلى الفيد حذار حذار توجو نحو 

 . 

 .وسماع النشيداألخبار .. ح شغميا اليومي متابعةقمب مريـ يطير إلى سبع سماوات .. أصب

 الثوري:

 عدوي طالع مف كؿ بيت وحارة وشارعطالع لؾ يا 
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ع موسيقاه اليدارة التي تسبؽ اإلعبلف ويض اإلرساؿوقبؿ أف تنتيي األنشودة يقطع المذياع 

وأتبعتيا  ،سعد بمياجمة دبابة إسرائيمية بالقنابؿ مت عايدةعف عممية فدائية جديدة ، قا

 قتمت قائد المجموعة وثبلثة مف جنده . بصميات مف مدفعيا الرشاش ؛ 

 شد الخبر قمب مريـ .... 

 سعد ؟؟.... مف ىي عايدة -

؟ ... طالبة في مدرستكـ ..  العفريت أخوىا .. أال تعرفيف عايدةجاءىا الجواب مف  -

الشجاعية (وأضاؼ : وقعت أسيرة في أيدي  –وتسكف عند المحطة ) محطة القطار 

رحميا ... مف الممكف أف يقتموىا ... وال بأس .. ألجؿ عيونؾ ( واهلل ي فتوةالييود ) يا 

 يا فمسطيف . 

تنيدت بفرحة وحسرة .. المرأة تخوض المقاومة ، ولؤلسؼ لـ ينتبو الشقيري لذلؾ ، وانتبو لو 

قادة الفدائييف ، ولكف الييود حرصوا أف تسير عجمة الحياة .. ويبدو أف ليـ مكائد خبيثة ال 

  تخطر بباؿ ابميس

 *** 

 أبوىا وعميا أبو أحمد يتيامسوف :  عت الدائرة .. زادت اليجمات .. ىا ىوتوس

 أمانة يا أبي ماذا قمتـ وأنتـ تتيامسوف ؟  -

وآخر  ،ا واسمو ذيبا عراقيً ا أسر لو بو أبو خميؿ أف ضابطً نقؿ إلي عمؾ أبو أحمد خبرً  -

 مف سوريا واسمو فيصؿ ىما مف يقوداف الفدائييف .. 
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أمنية أف يتوحد العرب وداعب خياليا ) إف الوحدة قد تحققت ( عمى يد ذيب ساورتيا 

دوف عبد الناصر ىذه المرة وال الشقيري أو حسيف أو .... أي رئيس أو ممؾ  ،وفيصؿ

ليزيمة قط ، وال ا ف،فأولئؾ قادة فاشموف منيزموف ، وأما ذيب وفيصؿ وأمثاليـ فبل يعرفو 

ا تمجد البطميف .. ثـ انزوت ال تدري ماذا تفعؿ !! طت أصابعيا سطورً ييابوف الموت ، خ

يد وتمنت أف ترى خديجة ، لكف خديجة قد تزوجت ، وال يجوز أف تذىب إلييا في بيتيا الجد

 وما أخرجيا مف وحدتيا وأحبلميا إال الطرؽ عمى الباب ..  إال أف تنظـ ليا زيارة رسمية .

  ؟ميف ... -

... دخؿ كعادتو ييمث . .استشيد عبد الكريـ أنا ... عرفت في الصوت صوت أخييا  -

ا مف الجنود وأخوه عبد  المجيد وىما مف أشجع الفدائييف في جباليا .. لقد قتموا عددً 

واختفوا في بيارة ، فجاءت طيارة حربية وتعقبتيـ حتى قتمتيـ .. ىما شقيقاف  ،الصياينة

ا مف فوىة مدفع مندفعً ا ذه الكممات ؛ كما لو كانت رصاصً ...رحميـ اهلل ، ألقى كؿ ى

 سريع الطمقات عمى مسامع مريـ .

ىمت أف تذىب إلى البيارة لتضمد جراحيما كما تعممت عمى يد الزميمة سوزاف  في دروس 

سعد الثانية  لى عايدة سعد .. أريد أف أكوف عايدةإ األولية ، ثـ انتقؿ عقميا فجأة اإلسعافات

 ) يا خوية ( فيؿ تدلني عمى ذلؾ ؟ 

جع مف أماميا بخطوات سريعة ، وىو يموح بيديو قبالة صدره ..ال ...ال .. ليس لي مف ترا

ا وقد أخرج ليا لسانو ... وأشار ( وانفمت خارجً  فتوةاألمر شيء ، أخبري الوالد والوالدة ) يا 

بأصابع يديو وكأنو يقوؿ ليا : اقعدي مكانؾ ، ثـ رفع سبابتيو إلى عينيو ساخر مف بكائيا ، 
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ا بصوتو صوت نحيبيا عندما تسمع بخبر شييد أو شييدة أو ىدـ منزؿ ولو في مدف دً ومقم

 السويس . 

 *** 

لـ يشأ أبوىا السماح ليا بمواصمة دراستيا لتحصؿ عمى الثانوية العامة .. وقد القى ىذا 

،  (الطريؽ إلى بير سبع)فمـ ترجع لممدرسة ، عادت إلى مطالعة  ،في نفسيا الرأي ىوىً 

 ىا كتاب ) أرض النفاؽ ( ..) وىكذا ضاع الشرؽ األوسط ( ، وأحضر ليا أخو وكتاب 

أخذت  الكتاب ، قمبت  السباعي ، ليس فييا كبلـ فاحش .. مريـ ىذه رواية ليوسؼ يا -

 بعض الصفحات .. جرت نظراتيا عمى بعض سطوره بسرعة .. 

 نعـ ، إنو جيد ، ويكفي أنو منؾ يا حبيبي ،  -

مفو :آآآه ... ظننت أنؾ تخاطبيف آخر وىمس .. يريد أف يأتي وبحركة مسرحية نظر خ -

 الميمة 

 قفز الدـ إلى وجييا ،وتمعثمت بصوت مشبع بالحياة  ؛ مف ىو ؟  -

رتطمت قدمو عمى عجؿ ، ا تتظاىريف بالجيؿ .. وأخذ يتراجعىي ي ي ي ي ي ..  -

 يقع ...  بعتبة الباب ، وكاد

تمالؾ نفسو وخرج  اسـ اهلل عميؾ ( إال أنو فاندفعت صارخة ) يا حبيبي يا خويا .... -

، وأخذت تتمتـ ربنا يحميؾ ، ما أذكاؾ وما أخؼ دمؾ ، وابتسمت لحظات لتعود  يعدو

 إلى ىواجسيا ...
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  (روســى عـــيري)     

 

مع  اتانصرؼ ذىف مريـ عف الدراسة ، وأشغمت قمبيا وعقميا بمتابعة أخبار االشتباك       

ات البطولية التي ينفذىا الفدائيوف ضدىـ ، وال يتوقؼ مؤشر المذياع إال عند الييود ، والعممي

إذاعة العاصفة ، حتى حفظت أناشيدىا عف ظير قمب ، وكـ شط بيا الخياؿ وىي تحاوؿ 

ليبث  فجأة اإلرساؿفؾ رموز الرسائؿ التي ترسؿ بيا القيادة لممجموعات المقاتمة .. انقطع 

.. ثـ إلى ) الكرامة ( تمؾ القرية الوادعة في غور األردف شرقي  المارشات العسكرية كالعادة

مة ، جسر األردف التي أسمتو اإلسرائيمية تحت حماية جوية ىائ األردف .. تدخميا الدبابات

فيروز جسر العودة وىي تغني لو : جسر العودة .. يا جسر األحزاف أنا سميتؾ جسر العودة 

ا كمي إيماف ... الغضب الساطع آت سأمر عمى الغضب الساطع آت وأن :.. ثـ تصرخ

 األحزاف .. 

 انيا . عتابعت المعركة وكأنيا في معم

 طائرة ..  إسقاطا عف نسؼ دبابة .. قتؿ صييوني .. تصفؽ عند سماعيا بيانً 

ا ، تحمؿ المذياع وتنتقؿ بو مف مكاف إلى مكاف عسى أف يتحسف ضعيفً  اإلرساؿكاف 

 استقبالو . 
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قمبيا  كاف وتصفؽ .. وتبتسـ ... وتعبس  .. تبكي ، وفي كؿ حاالتيا ا ،تضحؾ حينً 

وانجمت المعركة عمى انتصار الثورة .. وانتصرت الكرامة ..  ا ،ا أو خوفً يرتجؼ سرورً 

سمعت الممؾ حسيف وىو يقوؿ : كمنا فدائيوف ...وسمعت أغاني الثورة .. وىدير العاصفة .. 

 عرفات ، وتابعت أغانييف لو :  روسمعت ) اليياوي ( مف النساء لياس

 الياسمينة ع باب الدار ** فمسطيف بتنادي يا أبو عمار  زرعنا

 عنا الياسمينة ع باب الحوش **فمسطيف بتنادي بطؿ الجيوش ر وز 

تناوؿ الطعاـ مع أخوتيا وخاصة وىي ت ، حتى ا ومساءً ، كاف حديثيا صباحً  سمعت الزغاريد

 د العفريت . أسع

**** 
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 (اَتصار انكرايت )

 

ازدادت الضربات الموجعة لبلحتبلؿ في غزة والضفة الغربية األمر الذي مسح اليأس      

عف قموب العرب مف المحيط إلى الخميج .. لقد ثأر الفمسطينيوف لكرامة العرب التي داستيا 

رية ضد يونيو / حزيراف ، وفي الجانب اآلخر ازدادت ضراوة االستنزاؼ المص 5إسرائيؿ في 

القوات الغازية التي جف جنونيا ، فانطمقت طائراتيا لتضرب مدرسة بحر البقر ، لتقتؿ تبلميذ 

في عمر الزىور ، ثـ إلى مصانع أبي زعبؿ لتقتؿ عشرات العماؿ العزؿ ، أصبحت إسرائيؿ 

في مأزؽ أخبلقي وقانوني .. ترتكب أفظع الجرائـ بحؽ المدنييف في كؿ مكاف .. ولقد 

يمات القطاع الثمانية إجراميـ .. فقد مسحت جرافاتيا مئات المنازؿ لتيجر أىؿ أصاب مخ

المخيمات إلى أماكف فضاء بدعوى أف جندىا ال يستطيعوف التحرؾ في أزقتيا آمنيف ، ىي 

 نظرية األمف اإلسرائيمية التي تستبيح حقوؽ اإلنساف وال تبالي حتى تحققيا . 

المخيمات ؛  جريؼ ومسح لمنازؿـ عمى كؿ حادثة تجبناء .. تافيوف ، ىكذا عمقت مري

، والمغازي ،والنصيرات ،وخانيونس ، ورفح ، ، البريج جباليا ، والشاطئ ، ودير البمح

 وىجرت أىميا لممرة الثانية أو الثالثة في أقؿ مف عشريف سنة 

*** 

 ؛ أىبَل  حياءً  دؽ الباب .. فتحت ، فإذا بأبي سعيد فرحات وخالتيا أـ سعيد ، تورد خدا مريـ

أختيا ،وبعد أخذ ورد صارت  ثـ ذىبت لتخبر أميا بمجيء ،ت خالتيايا عمي ، واحتضن
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ا قميمة .. لتنتقؿ إلى بيت زوجيا .. اسـ العقد إال أيامً ريـ مخطوبة لفتحي .. لـ تأخذ مر م

بساطة في المير .. بساطة في أثواب الفرح .. بساطة في السيرة ، كانت سعيدة وكأنيا 

يافا والذي تركتو عمى  إلى القدست مف تبحث عنو ، ففيو مبلمح الجندي الواثب مف وجد

جدار المدرسة ، لتسأؿ نفسيا : ترى ماذا فعؿ الييود بالخريطة ؟ وماذا فعؿ ببقية الرسومات 

 شموط وزوجتو تماـ ؟  إسماعيؿوخاصة لوحات 

تعرضوا  فالفدائييف الذيأصبحت مريـ زوجة لفتحي .. ولـ يشغميا ذلؾ عف متابعة أخبار 

ا ، ا أبدً ألبشع صنوؼ المبلحقة عمى يد المجـر شاروف الذي كرىتو مريـ كما لـ تكره أحدً 

استقر بيا الحاؿ في بيت الزوجية .. وأخذ زوجيا يبحث عف توفير أسباب العيش الكريـ 

ببل تردد د و ليا أف تعود لمدراسة مف جدي فَّ  ، وأما مريـ فقد عَ ،فقد أصبح مسئواًل  ألسرتو

، لـ يمنعيا حمميا األوؿ مف المذاكرة ومتابعة الدرس ، رغـ انقطاعيا ألكثر  أخذت تدرس

حتى األستاذة سعاد ..  مف عاـ ... أخذت تتردد عمى مدرستيا التي لـ يتغير فييا شيء ،

،وال األبمة سوزاف ... لـ تعد ترى المصرييف ...  ا ىنالؾ لـ تعد ترى المبلـز مصطفىكؿ م

ولـ تعد ترى كتيبة الفتوة وال شعاراتيا .. استقبمتيا المديرة بترحاب .. وعناؽ .. وترقرقت في 

عينييا الدموع .. دموع األسى عمى ما فات مف أحبلـ ورؤى ، ودموع الفرحة بمقاء متجدد .. 

.. وابتسمت : نعـ  كانت بطف مريـ قد كبرت بالحمؿ .. نظرت إلييا مديرتيا فأطرقت حياءً 

بؿ رأتو في عيني المديرة ) ىؿ أنت حامؿ  ،أبمة .. وكأنيا تجيب عمى سؤاؿ لـ تسمعويا 

 ؟...( 

 كررت المديرة التياني والمباركات .. وأثنت عمى إرادتيا 

*** 
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 (دــجـــاملض)

        

ا مف مسجد اإلصبلح ، ومف مكبر صوتو تناىي إلى سمعيا كاف بيت فتحي قربيً        

قد  -ككؿ بنات جيميا  -ت أف تذىب إلى المسجد ... لـ تكف مريـ درس الوعظ .. قرر 

 اندست بيف مجموعة مف العجائز ، و  ،عرفت االلتزاـ بالمباس الشرعي .. ودخمت غير وجمة

مف يترددف عمى المسجد لبلستماع إلى الشيخ يعقوب ... الحظت فيو أنو شديد الحياء م

ا تسمؿ إلى شغاؼ قمبيا ا جدً ديثو مؤثرً حتى ظنت أنو أعمى لشدة غضو لبصره .. كاف ح

فأيقظو وتعمؽ بالمسجد .. نظرت النسوة إلييا باستيجاف وتحبب .. شابة في جماليا وعمرىا 

تأتي ممتزمة محتشمة في حيف أف بنات جيميا حاسرات الرؤوس ، كاشفات السيقاف ، وبأكماـ 

يف ، كذا كانت العادات قصيرة ، وليس مف البلفت لمنظر أف تكوف إحداىف عارية الذراع

ىذه العادات فاحتشمت والتزمت ، ألوؿ موعظة  اليد ، إال أف ىذه الصبية قد رفضتوالتق

خبلص وال االلتزاـ  وال العمـ  ، تمنت مريـ أف مف ىذا اليعقوب الذي لـ ينقصو اإلسمعتيا 

قت أنيارىا مف وقد تدف تكوف مثمو في الفيـ والفقو .. صار مثميا األعمى .. كانت ترى الجنة

، وترى زبانية جينـ في وعيده ... كاف القرآف وآياتو كأنو شبلؿ متدفؽ مف الذىب  بيف شفتيو

ما عمييا إال أف تجمعيا لتخبئيا في  ،.. األمر الذي شدىا إلى ما يتفوه بو وكأنو جواىر

ي مما مكنوف صدرىا ... وتعود إلى البيت المميء بأشقاء زوجيا .. فتظؿ في لباسيا الشرع

 ،اونيا بالمغفمة حينً .. أخذوا يتندروف عمييا ... ويصف. يـ  ثـ حفيظتأثار استيجانيـ أواًل 



  
 

69 
 

ا ولـ تكف تبالي... ىكذا قاؿ الشيخ يعقوب : أف تحرص المرأة عمى أف وبالمعقدة أحيانً 

ف سخط عمييا الناس ،  زوـ الناس غاية ال تدرؾ ، وأما رضاء اهلل فبم فإرضاءترضي ربيا وا 

مضت في طريؽ اليدى .. حفظت سورة النور ، عرفت  ما يجب عمييا فالتزمت ف. عتو .طا

، 

لـ يرؽ ىذا لخالتيا : لماذا يا بنتي حابسة نفسؾ في ىذه الثياب ؟ وليس فيؾ ما  -

 ف مف كشفو ... أنت جميمة وشعرؾ جميؿ و.... يتستحي

 تبتسـ مريـ ... ىذا البنؾ  فتحي يا خالتي وليس لمباقيف ....  -

  ؟أىكذا عممتؾ أمؾ .... -

 نعـ ، وعمقو في قمبي الشيخ يعقوب ..  -

 يا بنتي افرحي بشبابؾ .. ىذه مبلبس العجائز ...  -

ا ، وأما الصبايا ) مثمي الرجاؿ غالبً  راألولى يا خالتي بيا نحف الصبايا ، فالعجوز ال تثي -

 ( فيف مطموع فييف ، ثـ ىذه جنة يا خالتي أو نار ... 

وبمزيد مف  ،في الحوار ويشتد .. وال ينتيي ما بينيما مف خبلؼ إال بتصميميايتدخؿ زوجيا 

 ،رفضو لما يسمع مف قيؿ وقاؿ عف عقدىا .. وعنادىا ... وتعصبيا ... ويؤذيو ما يسمع

بداءوتقميدىا األعمى لمعجائز .. ويصؿ األمر إلى أف يعيروه بيا ..  األسى عميو أنو غير  وا 

لـ تكترث مريـ لكؿ ىذا  ( شيخ الغفر)يصفيا أحدىـ لو بأنيا مثؿ متزوج ، ووصؿ األمر أف 

الضغوط ، وال السخرية منيا ، بؿ كانت تشفؽ عمييف وعمييـ .. وتدعو ليـ بالمغفرة والصفح 

ا بيف ىذيف الفريقيف ؛ مريـ في جانب ، والكؿ في جانب آخر .. ، لـ تتوقؼ المعركة يومً 
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ب العائمة وشاباتيا ...تشارؾ النساء بكامؿ زينتيف ويشتد أوراىا في ساحة فرح بيف شبا

،وال بأس أف يكوف ذلؾ بمخالطة شباب العائمة .. فبل تتحرج واحدة  ا وغناءً وتبرجيف ؛رقصً 

ىا في آف واحد وىي عارية الذراعيف تراقص ابف خالتيا وابف عميا وأخا أف مف منيف

صر ومطرباتو .. إال مريـ .. تأخذ مكشوفة الساقيف والنحر ... عمى أنغاـ غناء مطربي الع

أال ترقب  عمى ا ما تتغيب عنو .. وتظؿ واقفة حريصةا .. ىذا إف حضرت الفرح ،وغالبً جانبً 

فارؽ رأسيا غطاؤه ، وال تخمع مبلبسيا الفضفاضة التي لمتراقصيف وال تنظر إلييـ ، وال يا

ال فمماذا قاؿ اهلل تعالى ) قؿ لممؤمني ف يغضوا مف أبصارىـ تغطي سائر جسميا .. وا 

ويحفظوا فروجيـ ذلؾ أزكى ليـ ( .... وىنا تشب نيراف المعركة ... سخريات ... غمزات 

... لمزات .. تتقاطر عمى رأس مريـ وناحيتيا ، وغضب شديد وصراخ في وجييا مف 

زوجيا ، وتوسبلت مف خالتيا وعميا أبي سعيد ... كبلـ ... صراخ ... وأوامر .. وتيديد 

ؽ .. ووعيد ... كؿ ىذا مف زوجيا ، وأما ىي فبل تزيد عف كممة أو كممتيف تحمبلف بالطبل

ـ وال أغضب ربي .. وقد تضطر إلى االنسحاب مف الفرح اا... ىذا حر واحدً  معنىً 

والضحكات تبلحقيا .. مصحوبة بالشرر المتطاير مف عيني زوجيا .. ليأمرىا إلى أف 

أس أف يغضب ، عمى أال يغضب ربيا ، فبل طاعة تذىب إلى بيت أبييا ؛ فتفعؿ .. ال ب

 لمخموؽ في معصية الخالؽ ... 

                                 *** 

تقدمت مريـ إلى امتحاف الثانوية العامة وقد شارفت عمى الوضع .. ىي في سباؽ مع 

فيد الجديد ، ا فيـو الستقباؿ الحالضيؼ أو الضيفة الجديد /ة .. كاف شوؽ أـ سعيد يزداد يومً 

 ىكذا عساه يثقؿ قدـ مريـ في البيت ، وال يضطر ابنيا إلى طبلقيا لعنادىا .. و) حنبميتيا (

 تيا ...  قالت ألخ
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مريـ محترمة يا أـ سعيد ، وتخاؼ اهلل ، ومطيعة ومؤدبة ..  فقالت أـ مريـ بامتعاض:  - 

 .... وييزأف منيا . الطويمة تي امنعي عنيا األلسنةباهلل يا أخ

مصمصت أـ سعيد شفتيا قبؿ أف تقوؿ : ىي التي ) جابت( لنفسيا كؿ ذلؾ .. عايشة  -

 زي العجوز في البيت حتى في األفراح ....

 قالت أميا غاضبة : وىؿ يرضيؾ أف تمشي زي النوريات والغجريات يا أـ سعيد ...  -

                         *** 

ا حمميا في شيرىا السابع .. دخؿ فتحي مبتيجً  تقدمت مريـ لبلمتحاف .. رغـ ما تعاني مف

% .. امتؤلت 80ألوؿ مرة منذ أشير ...زؼ إلييا خبر نجاحيا بتفوؽ فقد تحصمت عمى 

 نسوة األسرة بالغيرة ، ولكف في قرارة أنفسيف احترمنيا ، وغبطنيا ...

لذي أعدـ خرجت مريـ إلى المسجد أكثر ثقة بنفسيا ... قرأت كتاب ) معالـ في الطريؽ ( ا

، شرحت الفصؿ  (جيؿ قرآني فريد)صاحبو كما قاؿ األستاذ عبد الرؤوؼ ، وأخذت منو 

أف يأتيف  -بشفقة  -بكاممو أماـ السيدات .. بطبلقة غير معيودة منيا ... طمبت إلييف 

ببناتيف أو زوجات أبنائيف إلى حمقة الندوة القادمة .. سر بيا الشيخ يعقوب .. أخبر صديقو 

سيف بذلؾ ، اتصؿ حبؿ التوقير بينيا وبيف الشيخ يعقوب واألستاذ أحمد ياسيف ، أحمد يا

حتى إذا ما سئمت عنيما قالت : لف أنسى فضؿ الشيخ يعقوب عمي ما حييت ، لقد كاف 

 !ضع ( لتقوؿ : إف كاف عندي ثقافة!السبب في التزامي وىدايتي وثقافتي ) وتبتسـ بحياء وتوا

 فيو مف وضع قدمي عمى طريؽ الجياد...حمد ، كما ال أنسى فضؿ الشيخ أ

**** 
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 (اٌـــإمي)

 

تمقي العمـ عف شير مر عمى نجاحيا ، ولـ تتوقؼ خبللو عف المطالعة والقراءة ، و       

ت إيماف ابنتيا البكر عمى الدنيا .. اتسعت الدنيا رغـ ضيؽ ذات اليد ، شيخييا .. حتى أطم

بإيمانيا ا ا .. جاءت إيماف .. ىكذا أسمتيا تيمنً ة وأنسً والبيت ، وازدحامو ... وامتؤل سعاد

يات الصانع ر إلييا فترى فييا آية مف آيماف كاشراقة نور أضاء حياة مريـ .. تنظ...كانت إ

يا ... شعرىا األسود البلمع .. شفتييا ... فترى في كؿ ذلؾ يعين ،سبحانو .. تتدبر مبلمحيا

ا ريـ مبعث تفكر في الخالؽ ، فيزداد إيمانيا عمقً صنع اهلل ... صارت إيماف في حياة م

واجباتيا  –وىي تمعف التفكر في إيماف  -ا ا ... ىو اهلل ... ولـ تنس أبدً ويزداد إدراكيا يقينً 

حياؿ زوجيا الذي أخذ حجرة مف قمبيا إلى جوار إيماف ... لـ تكف ترى فيو السند والحبيب ، 

 عف أنو بيا وشقيؽ روحيا ، ىو أبو إيماف ... فضبًل واليوـ ىا ىو سندىا وحبيبيا ورفيؽ در 

لـ يعد ينغص عمييا حياتيا بمطالبتيا بأف تكوف متحررة أكثر ، منطمقة أكثر ، اجتماعية 

أكثر .. ال تحتجب عف أخوتو .. وتجاري األخريات في كؿ شيء ، كؿ شيء ، بؿ تفيـ ما 

جد ... بعد أف كاف ال يصمي إال تريد وما تفعؿ .... واعتادت رجبله عمى حممو إلى المس

 .... لماًما

كانت تحمـ بأف تكبر إيماف وتصحبيا إلى المسجد ، وكانت تحمـ أف يكوف ليا أوالد كثر 

يتربوف في المساجد .. الشيخ يعقوب يتولي أمر تربية بناتيا كما رباىا ، ويربي الشيخ أحمد 
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أوالده وأحسف تربيتيـ عمى طاعة ف مف ربى اءىا ، فقد عممت مف الشيخ يعقوب أياسيف أبن

 اهلل دخؿ الجنة .. 

*** 

، فأخرى حتى أصبحت في درجت إيماف .. بمغت السادسة .. دخمت المدرسة .. مرت سنة 

عمى باؿ أميا خاطر .. ما رأيؾ يا إيماف أف تمبسي الجمباب  فَّ عدادية .. فعَ المرحمة اإل

.. دوف تفكير قبمت .. فقد اعتادت عمى  والحجاب بدؿ ىذا المريوؿ والبنطاؿ ؟ فرحت إيماف

ذلؾ منذ صغرىا عندما كانت وما زالت ترافؽ أميا إلى المسجد ، وىي محتشمة بمباسيا مما 

لفت إلييا أنظار السيدات ، كما لفتت نظر الشيخ يعقوب ، الذي كاف يداعبيا بأبوة حانية 

  ..وبشر

**** 

ف وافقت معممتيا عمى ما طمبتو أميا في لبست إيماف الجمباب وىي في ىذه السف .. بعد أ

ذلؾ بعد زيارة مريـ لممدرسة ، وحديثيا اإليماني الدعوي مع المعممات ، البلتي شعرف بالحرج 

مف لباسيف أماـ اآليات واألحاديث التي تحدثت بيا ليف .. كانت إيماف بعد صغيرة 

طيس تجذب أنظار المارة ...تجري بجمبابيا وحجابيا بكؿ طفولتيا ، مما يجعؿ منيا كمغنا

 ونساء .. اعترضتيا واحدة منيف ... قولي ألمؾ ىذا حراـ فأنا صغيرة عمى إلييا رجااًل 

 ،برأسيا وابتسمت .. حاضر يا خالتي ا لكبلـ السيدة ، وىزتالجمباب .. لـ تكترث إيماف كثيرً 

 لتقطع الطريؽ أماـ المزيد ...

**** 
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ا ألخواتيا منذ صغرىا ، أحاطتيـ بكؿ ، بعد أف كانت أمً  ا لممرة الثانيةوجدت مريـ نفسيا أمً 

ا مف وببل تكمؼ ، ال تنتظر أمرً  ةحنانيا ورعايتيا ، حنانيا تمقائي وببل تكمؼ ، ورعايتيا تمقائي

ا مف أخوتيا ، أو تقـو بدور ، كانت مبادرة في كؿ سموؾ ... وبيذا لـ والدييا لترعى أحدً 

ىا .. وقد عرفت طريقيا إلى المسجد ، وعبدتو ليـ ... ا ألوالدا أف تكوف أمً يكف صعبً 

أصبحت إيماف مف حمائـ المسجد ، ال ترضى بالثقة في واحد منيـ إال بعد التثبت مف أنو 

أىؿ لمثقة .. تسأؿ عف تفاصيؿ التفاصيؿ ... أيف ذىبت ؟ ومع مف ؟ تسأؿ عف أصحابيـ ، 

ؽ زمبلئيـ وأصحابيـ .. فقد قاؿ الشيخ وزمبلئيـ ، ومدرسييـ ...  تريد أف تطمئف عمى أخبل

 بقولو تعالى : ) األخبلء يومئذ بعضيـ لبعض عدو إال أحمد : الصاحب ساحب ، مستداًل 

..قرأت معيـ كتب عباس السيسي )  توجييـ وترشدىـ المتقيف ( تشرح ، وتدقؽ ، وبكؿ حب

أخذوا  ...ا الجنةأخذوا عنيا ىدوءىا ، وحرصيا عمى خدمة دينيا .. ألنيالدعوة إلى حب( 

 عنيا الرغبة الجامحة في العطاء ... 

**** 

أتحب أف تغضب اهلل منؾ ؟  ،: ىؿ صميت الفجر في المسجد ؟ لماذا يا وساـ اتسأؿ وسامً 

ما يحب حبيبؾ ، لـ تكف متناقضة مع نفسيا ... ال تأمر ب اهلل ؟ إذف فافعؿ تبتسـ : ىؿ تح

... ارتبط  (يا حبيبيػ )، ال تنادي ابنيا إال ب وتقعد عنو ، ولـ تنو عف شيء وتفعمبشيء و 

بعقميا ، ويروف األشياء  األمور وفقمب بالصدر والعيف بالرأس ، كانوا يزنبيا أوالدىا ارتباط ال

بعينيا ، يحبوف ما أحبت ، وال تكره إال الكفر وأىمو وعممتيـ ذلؾ ، كـ حدثتيـ عف رغبتيا 

مد إلى المسمية ، وحدثتيـ عف جرائـ الييود في في أف تشارؾ في جيش يعيد العـ أبي أح

دير ياسيف ويافا وبيت دراس وأبو سويرح ، حدثتيـ عف العصابات الصييونية ، وكيؼ كانوا 
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يذبحوف الصغار؟ قرأت معيـ كتاب ) أياـ مف حياتي ( ، وتفسير سورة البروج ، وتقؼ عند 

( حدثتيـ عف الطفؿ الذي آمف بما آمف ) وما نقموا منيـ إال أف يؤمنوا باهلل العزيز الحميد 

بو الكاىف ، وكفر بالسحر وأىمو ، فتحدى الممؾ الظالـ ، فقتمو ، فكاف في شيادتو نصر 

 لدعوتو ...

ا .. نضاؿ .. محمد .. رواد .. الذيف رأوا الشيادة جنة تمبست ىذه الروح أفئدة أوالدىا جميعً 

ا عنيا السرية التي دلمت عمييا بأكثر مف دليؿ ، أو حورية عيف ، فتمنوا االقتراف بيا ..أخذو 

 ، وبما وقع مع سيد قطب ، وكيؼ أوصمو إلى حبؿ المشنقة مف أفشى سر التنظيـ ..

وكـ مف أعراض انتيكت بسبب خائف ، وقائع الحياة كثيرة .. كـ مف فدائي قتؿ بسبب عميؿ 

بف أبي بف سموؿ .. ال .. حدثتيـ عف أبي رغاؿ ، وعف عبد اهلل بف سبأ ، وعف عبد اهلل 

شيادة لفدائي إال بخيانة خائف ...  ناموف إال عمى حكاية بطولة ...زرعت فييـ اليقيف أالي

وتختـ ليميا بقراءة مشتركة لجزء مف القرآف ، وبصبلة ركعتيف قياـ ليؿ عمى األقؿ ، لتنفرد 

و عندما تجتمع بيـ بعد ذلؾ بنفسيا في مناجاة ربيا ، والخشوع بيف يديو ... أوؿ سؤاؿ تسأل

عمى مائدة اإلفطار : مف منكـ لـ يصؿ الفجر في المسجد ؟وقد عودتيـ عمى الصدؽ ، فإذا 

ذا أخطأ  قاؿ أحدىـ : أنا ، تحاسبو بالعتاب وفي عينيا نظرة شفقة تتحوؿ إلى دمعة .. وا 

أف تبيف لو خطأه ، تطمب إليو أف يعتذر لمف أخطأ في حقو ، وتشيح بوجييا عنو ، فيشعر 

تمسع جمده ، بؿ وأقسى .. تراعي في نصائحيا الفروؽ الفردية بيف أوالدىا ... ال  اسياطً 

تجرح كرامة أحد ، لقد عمميا أستاذىا الشيخ يعقوب الفرؽ بيف النصيحة والفضيحة ، فكانت 

تنفرد بابنتيا لتنصحيا في معزؿ عف الباقيف كيبل تفضحيا ، ثـ إذا ما انتيت تأخذىا إلى 



  
 

76 
 

مقرة  ،فتبدد كؿ ما تجمع لدييا مف عناد أو مكابرة ،وتطبع عمى جبينيا قبمة حضنيا ،

 بخطئيا ، وبوعد أال تعود .. 

 جمس إلييا حساـ :

 بصراحة نحف نياب منؾ  -

 معقوؿ ؟ ومف متى ؟  -

ا ، فمـ نؾ ندري كيؼ نجيب عندما تسأليف أحدنا عف الصبلة أو الصوـ منذ كنا صغارً  -

كنا نعترؼ  –ميابة منؾ  –ؤ عمى قوؿ الحقيقة ، ولكننا أو الدراسة ...كنا ال نجر 

بالخطّأ!! ضحكت ضحكتيا األقرب إلى االبتساـ ، وتمتمت ...يا حبيبي يا ابني ، كما 

 تعودت أف تقوليا ألخييا ) العفريت ( يا حبيبي يا خوية ...

*** 

األولى ومر  سيةالدراعادت مريـ بذاكرتيا إلى األياـ البعيدة ، يـو أف كانت في مراحميا 

شريط الذكريات .. تيجير الفمسطينييف ... خيانة الحكاـ .. عبد الناصر ... العدواف الثبلثي 

خميؿ .. الشيخ زكريا ... خديجة وسارة ... الشيخ  أبو .. الجندي الواثب مف القدس ... عـ

 ه شريط طويؿ .... اايعقوب.... أحمد ياسيف ... يا

..والفتوة ... وأمنيات وأحبلـ في الجياد  سعد .. المبلـز مصطفىعايدة  ووقفت بالذاكرة عند

...والموت في سبيؿ اهلل أسمى أمانينا ...ومدرسة الزىراء ... وقفت عند محاولة اإلخواف 

األولى لممقاومة ، ولكنيا رجعت بسرعة إلى تيجير األدمغة اإلسبلمية مف قطاع غزة إلى 

نيات ... تذكرت ما ذكره يسنوات الخمسينيات والستالخميج والحجاز ) السعودية اليـو ( 



  
 

77 
 

الشيخ أحمد ياسيف عف إعادة تشكيؿ حركة اإلخواف في غزة ؛ كاف الذي تبقى بعد عممية 

وبدأ بالتواصؿ بمف تبقى  ، وممف تبقى أحمد ياسيفالتيجير القسري لئلخواف مف غزة قميبًل 

طفى أبو القمصاف ، الشيخ ..عبد الفتاح دخاف ، حماد الحسنات ، محمود محسف ، مص

الفدائيوف يقضوف و حسيف المصري ) الحنفي( ... االحتبلؿ قد ثبت أقدامو في غزة ... 

مساريف ؛ مسار تربوي  كي ال يستطيع أف يستقر وأخذ العمؿ ضد االحتبلؿ أحد مضاجعو

ىـ مف بقايا جيش مسار ثوري يقوده فيصؿ وذيب وزمبلؤ يقوده الشيخ أحمد ياسيف ...و 

.. وبرزت عناصر تنتمي  (قوات التحرير)ا ىو ا جديدً رير ،وقد أعطوا ألنفسيـ اسمً التح

.. حاولت بعض قيادات ىذه  لحركة التحرير الوطني الفمسطيني ) فتح(والجبية الشعبية

ا أف الرجؿ الذي امتؤل وعيً  ؿ أف تستفز أحمد ياسيف وصحبو لمعمؿ المسمح ، إالالفصائ

، البد مف  يقطع برأي ، فيخرج الرسؿ وىـ في حيرة مف أمرىـ ال بشروط الجياد ومستمزماتو

في مبلحقة الفدائييف بكؿ  تربية جيؿ .. ىذا الذي يتمسؾ بو لينطمؽ ... أخذ الصياينة

إلجراـ حتى استطاعوا أف يضعفوا دورىـ إلى حده األدنى .. أزىقت أرواح وقيادات صنوؼ ا

عبد الكريـ  خضر الجزار..ف األخرس .... زياد الحسيني...صبحي أبو ضاحي ... زيدا

الحمبي .. فاغتالوا  تيات فمسطيف عايدة سعد ، وفاطمةنوفؿ وشقيقو عبد المجيد ... ومف ف

بناء الجيؿ أما  العشرات ، وسجنوا اآلالؼ ، وأبعدوا المئات عبد وادي عربة إلى األردف .. و

ا ، ولـ يكف إخوانو ا ومؤثرً اسيف مقنعً بل يزاؿ في أطواره األولى ... ال يتوقؼ ... كاف أحمد يف

ا ... استيدفوا أطفاؿ المدارس ، فالشيخ وصحبو في أغمبيـ مدرسوف .. أخذوا أقؿ منو تأثيرً 

قموبيـ الطاىرة  األطفاؿ بالشيخ .. الذي كاف يعبئ بأيدييـ إلى المساجد .. تعمقت قموب

يف بأف عشرة أعواـ تكفي قى يبحب ىذا الديف ، وينشئيـ عمى  األخبلؽ الحميدة ، وكاف عم

لبروز ىذا الجيؿ الذي ينشئو الشيخ .. وكاف يقوؿ ببداىة : إف الجياد ىو ذروة سناـ اإلسبلـ 
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، ولف يقوـ بو إال مف بمغ ىذه الذروة في الفيـ والخمؽ ... ثـ إف الثمف ىو الجنة فيي سمعة 

ال مف طمحت روحو لمجنة وىذا اهلل ، وثمنيا نفس المجاىد ومالو ،ولف يقوى عمى تقديميا ، إ

 ا ...ا دقيقً ا ، وفيمً ا عميقً يتطمب إيمانً 

*** 

ا ما قالو نبيو األكـر ) صمى اهلل عميو وسمـ ( ألىؿ مكة : قولوا ال إلو إال اهلل وكاف يردد دومً 

تفمحوا ، ويستطرد : إف القوؿ وحده ال يكفي ، فبل إلو إال اهلل ىي أوؿ ركف في اإلسبلـ ، 

ف بقية األركاف ، لو أركاف وشروط ونواقض ، ويأتي العمؿ بيا في مقدمة كؿ ذلؾ وشأنو شأ

، إذ ال يكفي أف تردده فحسب ، بؿ يجب العمؿ بشروطيا ، وتجنب نواقضيا.. كاف تفكير 

ا إلى األماـ  ، لـ يعمؿ بردات الفعؿ ، وال بالعاطفة فحسب ، ويذكر الشباب الشيخ دائمً 

ا قد نصره الشباب وخذلو الشيوخ ... ومضى .. ويؤكد عمى أف محمدً المندفع بأحداث السيرة .

ا بو .. وانشغؿ ا محدقً ا آنيً .... كاف الشاباؾ يرقب حركة الشيخ ، ولكنو لـ ير فيو خطرً 

، بالقضاء عمى العمؿ الفدائي .. في المقابؿ ؛ اعتمد الشيخ عمنية الدعوة وسرية التنظيـ 

، وتحمؽ مف حولو فتياف اليوـ وشبابو ، أولئؾ الذيف كانوا فعمد إلى بناء المجمع اإلسبلمي 

ا عمى مسمى .. ففيو المسجد ، والعبادة والنادي ، ورجؿ  باألمس ، كاف المجمع اسمً أطفااًل 

 ،االصبلح ، ولجنة الزكاة األشبو ببيت  الماؿ ،وفيو العمؿ النسائي الذي لفت نظر مريـ

 ا تتشرب مبادئ اإلسبلـ وأفكار الشيخ .. ا فشيئً فسارعت بالمشاركة ، وأخذت شيئً 

*** 

 مف الشباب فانضموا إلى فرقو قبواًل  األكثر ضي مف بيف مرافؽ المجمع لنادي الرياكاف ا

ومدارسة الطاولة .. والصبلة ،  –القدـ  –السمة  –... فكانت برامجو موزعة بيف كرة الطائرة 
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عؿ أقوى ما أحرزوه أنيـ صاروا أكثر وف بطوالت وبطوالت .. ولالقرآف ... فأحرز المنتم

أف يصبح الشباب في السنة النيائية لمثانوية إال  ا بالشيخ أحمد وبفكرتو ومبادئو .. فماارتباطً 

بؾ أحب كؿ ما يصدر ا في الشيخ .. ذاؾ ألف مف أحويتوؽ إلى االرتباط باإلخواف .. حبً 

ؾ مف قوؿ أو فعؿ .. لـ نؾ مف قوؿ أو فعؿ واقتدى بؾ ، ومف كرىؾ كره ما يصدر عنع

وحدىـ الذيف تعمقوا بالشيخ ، ولكف مف سمع بو مف الشباب الذيف بمغوا الرشد ، يكف األطفاؿ 

صفقوا لو يـز فيو مشروع القومية العربية الذي طالما سمعوا لمنظريو ، و انفي الوقت الذي 

ما  واحتبلؿوع ،عمى أنو طريؽ تحرير وطنيـ السميب ، وأفاقوا عمى ىزيمة جيوش ذلؾ المشر 

عنو وعف منظريو  أربع دوؿ عربية ، لذا فقد انصرفوا إضافة إلى أراضي ،بقي مف وطنيـ

وأتباعو ، وأخذوا يبحثوف عف طريؽ آخر لمخبلص  .. فوجدوا في الشيخ مف يدليـ عميو 

...فانحازوا لو ، ولقد كانت مريـ مف ىذا الجيؿ ، والذي ما إف سمع حتى لبى .. فتحت 

ف ىي ابأبو مصر  سنوات لبلحتبلؿ ، حتى فارؽ  ثبلث جامعاتيا لمشباب الفمسطيني .. وا 

بيـ في سجونو ،  عبد الناصر الحياة ، فأعقب ذلؾ بزوع فجر الحرية لمف زج عبد الناصر

بشمولو ومرونتو ووسطيتو وتدرجو ،  اإلسبلـمصر ومف حوليا بتعاليـ  تاوالذيف مؤلوا جنب

ا لمعمـ ، وبيف قيادات حركة الفمسطيني الراحؿ إلى مصر طمبً  فكاف أوؿ احتكاؾ بيف الشباب

يمانً اإلخواف الذيف خرجوا إلى فضاءات الحرية أكثر تصميمً  عتدااًل ا ووعيً ا وا   ... تمقى ا وا 

كثير مف الشباب ذلؾ الفكر مف أفواه قياداتو التاريخية ؛ عمر التممساني ، مصطفى مشيور 

صبحوا مف ركائز ذلؾ الجيؿ الذي كاف يحمـ بو أحمد ، مأموف اليضيبي ، ليعودوا وقد أ

ة ، فتحي الشقاقي وعاد عيسى النشار ، وأحمد دياسيف ؛ عاد إبراىيـ المقادمة ، صبلح شحا

ليثروا الساحة ...كانت مريـ  ونزار عوض اهلل ، الممح ، واألخواف عمي ومحمد الطرشاوي ،

يج رغـ وعورة الطريؽ ، وكانت تعمـ أف األمر ا بسبلمة المنذلؾ وتتابعو ، وتزداد إيمانَ  ترقب
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ليس بالييف وال باليسير ، وكاف الحبؿ قد امتد وقوي بينيا وبيف الشيخيف يعقوب وأحمد ياسيف 

والمتيف ارتبطت  يات ممف تأثرف بالشيخيف ، حدثت صديقتييا، فأخذت بالتوجو إلى قموب أخر 

بالعمؿ الجاد والمخمص لتحقيؽ  تعمقتف و ا .. وقد التقت أرواحي ووجدانَ ا وعقبَل بيما روحَ 

، ليحققف ما يعمؿ عمى  اهلل ...أخذف يجمعف طاقاتيف ءرضاإا الغايات الكبرى في أعبلى

تحقيقو الشيخ وكاف مسجد اإلصبلح بالشجاعية ىو الممتقى ، ذلؾ المسجد الذي ىوى لو 

ؿ نسوي واع ، وتنشئة تطمعف لعموؿ تعاليـ الديف ومفاىيمو ، كف يقمب مريـ ، وفيو تمقت أ

ففتاة اليوـ ىي الزوجة ومربية  ،ا إلى جنب مع الرجاؿ الرجاؿمف الفتيات يكوف جنبً جيؿ 

ا بيف االحتبلؿ ا ، صامتً الرجاؿ ، فإف صمحت صمح بيا ىذا الشعب ، وكاف الصراع محتدمً 

لكبير في وأذنابو وبيف الشيخ وأتباعو ، صراع بيف اإلفساد واإلصبلح ، وكاف لمريـ الدور ا

مف مف البنات والسيدات .. كانت وصاحباتيا يمارسف الدعوة بكؿ وعي تحصَّ  الكثير إنقاذ

ف قؿ ( ) العاقبة لمف صدؽ ال  عميو ،وعممف بما قاؿ الشيخ أحمد ) خير األعماؿ أدوميا وا 

 لمف سبؽ ( 

*** 

بلب انتقؿ تفكير الشيخ إلى تأسيس جامعة بعد أف أغمقت مصر أبوابيا في وجوه الط

الفمسطينييف إثر إقداـ بعض الفصائؿ اليسارية إلى اغتياؿ األديب يوسؼ السباعي وزير 

الثقافة المصري ... وحمؿ الفكرة إلى بعض كوادر الشعب الفمسطيني العممية ، واالقتصادية 

ذا بيا ترى النور وقد تسمت باالسـ الذي رضيو الشيخ ليا ... الجامعة اإلسبلمية...  .. وا 

ف ليا الدور األعظـ في التعجيؿ ببناء الجيؿ الذي راود الشيخ بناؤه ليتولى كنس التي كا

سنوات مف االحتبلؿ كما قدر الشيخ  بعد عشر – فعبًل  –...بدأت الجامعة عمميا  االحتبلؿ
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حد مف اإلخواف المسمموف ... ولكف البد أف يكوف ... عشر سنوات !! يتولى قيادتيا وا

 أوكؿ األمر لنفر مف القامات مف غير منيج الحياة ... وفعبًل  المنياج ىو اإلسبلـ فيو

 اإلخواف 

*** 

ضجت فكرة الجياد في صدور الكثير ، ومنيا صدر مريـ .. وكاف القرار ) شراء السبلح( ن

... فكاف .. ولكف لحكمة أرادىا اهلل عرفت المخابرات الصييونية بالتشكيؿ العسكري الذي 

وألقي القبض عمييـ وأودعوا السجوف .. أحمد ياسيف ،  ،ت قيادتويقوده أحمد ياسيف ، فطورد

إبراىيـ المقادمة ، صبلح شحادة ، عرب ميرة ، عبد الرحمف تمراز ، محمد شياب ... 

سنة قاؿ بإيماف  ةثبلثة عشر ب عميو وصدرت بحقيـ أحكاـ قاسية ..إال أف الشيخ الذي حكـ

ف ىي إال سنة ونصؼ إال والشيخ حر الواثؽ : ىذا حكـ البشر ، وال ندري ما حكـ  اهلل ، وا 

القيادة  –طميؽ .. فقد كاف اسمو مف أبرز مف اشترط أحمد جبريؿ ) قائد الجبية الشعبية 

 االحتبلؿبطؿ فمسطيني مف سجوف  1150العامة ( أف يفرج عنو لتتـ عممية تبادؿ بيف 

، ابتيجت مريـ لتحرير وقعا في أسر أحمد جبريؿ  ود صياينةجن ثبلثة مقابؿ اإلفراج عف

أستاذىا الشيخ ، وعودتو إلى العمؿ الجيادي الدعوي ... كانت مريـ قد انصيرت في العمؿ 

الدعوي مع أخريات ، وكانت الجامعة قد شبت عف الطوؽ .. وأضحت بنات الجامعة 

ي ، التراية الدعوة ليبرز مف بينيف القديرة مريـ فرحات تحت قد انضويف ،اآلالؼبالمئات ثـ 

وقد أخذت اسـ عائمة زوجيا ، بعد أف كانت مريـ محيسف ) قبؿ الزواج  لـ تمتحؽ بالجامعة،

( ... والتي عرفت بيف الشابات بكنيتيا التي اشتيرت بيا فيما بعد ) أـ نضاؿ فرحات ( ، 

الشخصية بؿ اإليثار ، لـ تكف لتسمح لخاطرة  واألثرةاتسـ مجمسيا وعمميا بعدـ التزاحـ ، 
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أروى الريس  يا والتي انضمت إلييف الداعيةبالغيبة أو النميمة ، وكذلؾ صاحبات تعف ليا

 حافظة القرآف ومحفظتو ....

*** 

سارت الحياة بأـ نضاؿ رتيبة ولكنيا منفعمة ومفعمة بالعمؿ والدعوة .. شب أوالدىا عمى 

ـ ووساـ االرتباط بيا وبالمسجد وقد رزقت بستة أبناء كانوا قرة عيف ليا ؛ نضاؿ وحسا

يناس  لياـ وا  نعاـ وا  ...ربطتيـ بالمسجد وبحمقات ومؤمف ومحمد ورواد ، وأربع بنات :إيماف وا 

العمـ فيو ، كما ربطتيـ بالقرآف وقصص األنبياء في البيت وكانت ليـ قدوة ، ال تقبؿ مف 

شروط  ا وقد جاءت بمبلبس مدرسية ال تتحقؽ فيياا يومً ا ...رأت إيمانً ا وال خروجً أحدىـ فتورً 

مف أف أراؾ بيذه المبلبس ،  –يا حبيبتي  –المباس الشرعي : أف أراؾ بالكفف أىوف عمي 

رقة ولطؼ وعطؼ وحناف ، تصؿ فكرتيا إلى  أف تدخمي جينـ ...كانت صارمة بكؿ أتحبيف

قط ... وكاف  اقموب أوالدىا قبؿ أف تصؿ إلى آذانيـ ، لـ يسمع واحد منيـ أف اغتابت أحدً 

يقاتيا يعرفوف ذلؾ فييا ، فكفوا عف الخوض في أي حديث تكرىو ، شقيقيا أحمد أشقاؤىا وشق

حبؿ ود ، وتذكره بواجباتو تجاه  معو فبل تقطع ،ذىب إلى مصر .. ليغيب عف الوطف

 دينو....

                                   **** 

 ا وظمت تنادي أسعد بيا ) حبيبي يا خوية ( وتبتسـ لشقاوتو دومً 

*** 
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  (تــــاالَتفاض) 

       

ا ا وانطبلقً ا لبلحتبلؿ وأذنابو ، وأكثر وعيً تنامى ىذا الجيؿ وترعرع .. صار أكثر تحديً       

جيؿ مف الشباب والفتيات .... أخذ يدور أماـ ناظرييا شريط الماضي ...يرف  –ا ، والتزامً 

ا حاسرات الرؤوس وال نبالي ( نعـ معو حؽ ... كن فتوةفي سمعيا تيكـ العفريت أسعد )يا 

وال ينظر المجتمع إلى ذلؾ نظرة  ،كؿ النساء ،ولكف ىكذا كانت النساء ،بما يغضب اهلل

غرابة أو استنكار ،وأما اليـو فبل ... وكانت سيقاننا مكشوفة ، واليوـ ال ، فبل تكاد تجد امرأة 

تشخص إلى بارئيا ميما صغرت أو كبرت مف تخرج ويراىا الناس كما كنا في الماضي .. 

ترحـ نفسيا مف جمد ذاتيا : كنت أكره  أف لتدعو لمشيخ يعقوب والشيخ أحمد .. وتحاوؿ

الييود وما أزاؿ ، وكنت متعمقة بالتدريب العسكري في الفتوة وما أزاؿ ، وكانت تشدني صورة 

 وما أزاؿ ...وكنت ..... إلى يافا الجندي الواثب مف القدس

 .. خرجت ...ا عمى الباب .سمعت طرقً 

 ... أـ حممي أىبًل  -

عف حادث المقطورة ، لقد سحقت مقطورة  جئتؾ بخبر حزيف .. حدثتيا أـ حممي -

محوقمة ا مف العماؿ الفمسطينييف ، سمعت مريـ الخبر ، فشيقت صييونية عددً 

: وىا ىـ الشباب يشعموف النار في إطارات السيارات ،  ومسترجعة ...أضافت أـ حممي

 ز أماـ عشرات مف السيارات العسكرية ويضعوف الحواج
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تنيدت أـ نضاؿ : الحمد هلل ، أخذ ىذا الجيؿ دوره .. غير ىياب مف بطش الييود ..  -

 كسر حاجز الخوؼ سيكوف ليذا األمر ما بعده .. 

*** 

جرى الحديث بيف الصديقتيف وتشعب إلى مسارب شتى .. التشكيؿ العسكري المسمح الذي 

ايات بدايات تكوينو ....صفقة التبادؿ التي تحرر فييا الشيخ أحمد اكتشفو الصياينة في بد

ياسيف ... صدامات شباب الجامعة اإلسبلمية مع الجنود الصياينة التي تكاد تكوف أسبوعية 

بيرزيت ، سنة بعد سنة  –... تقدـ الكتمة اإلسبلمية في جامعات الضفة الغربية ؛ النجاح 

المد الشيوعي والقومي ... الحرب األىمية في األردف  الناس عمى الديف ، انحسار إقباؿ

أقطار  والعممانية مف لبناف وتفرقيا فيالفمسطينية اليسارية والقومية  الفصائؿ ولبناف ، وخروج

بعيدة ...تونس والسوداف واليمف .. تخاذؿ العرب عف نصرة المسجد األقصى .. ازدحاـ 

 ،ت أـ نضاؿ تستذكر كؿ ذلؾ مع صاحبتياالسجوف الصييونية بالشباب الفمسطيني ، كان

كقمبيا مع مشعمي اإلطارات وقاذفي الحجارة عمى االحتبلؿ ..  ابينما كاف ذىنيا مشدودً 

وفجأة أخذت مكبرات الصوت في المساجد تدعو الناس كؿ الناس لمخروج في مسيرات ضد 

أحد .. لـ تبحث أـ  ا ببل استئذاف مفا لجريمتو .. خرجت الصديقتاف فورً االحتبلؿ استنكارً 

ا في مقدمة المسيرات .. ازدحمت األزقة .. لعمع نضاؿ عف أوالدىا وتمنت أف يكونوف جميعً 

رصاص االحتبلؿ .. ارتقى شييد .. وآخر ... وثالث ... انقمب جيب عسكري صييوني .. 

سيطر الشباب عمى سبلح أحدىـ ... الحجارة كالمطر .. ظير جبف الصياينة ... أخذوا 

وف مف الساحة ... ال يقووف عمى مبلقاة الصبية .... والفتية ... والشباب ... رأت أـ يفر 

نضاؿ سيدة تحمؿ الحجارة في حجرىا ... وتمقي بيا في طريؽ الشباب ... يتناولونيا ... 
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يضربوف بيا رأس االحتبلؿ ... تسمع صوت خميؿ القوقا : ىـ شبابؾ يا فمسطيف ، يرجموف 

الصبياف الكبلب الضالة ، ال بؿ كما يرجموف فاجرة ... تتقدـ الجحافؿ  الصياينة كما يرجـ

الفمسطينية .. يمضي اليـو األوؿ ، والثاني والثالث ، والمائة واأللؼ ... يبرز اسـ حماس 

... ال يتوقؼ الشعب عف رجـ الصياينة .. يعمف رابيف عف سياسة جديدة لمجابية أطفاؿ 

بعظاميـ حتى لو تيشمت .. يأتي خبر محمد ال يبالوف   الحجارة ...تكسير العظاـ ....

حمداف الذي قطع رقبة جندي صييوني وخبر عطوة أبو سميدانة يفعؿ نفس الفعؿ .. األوؿ 

أف يفتح  إلى ... امتؤلت السجوف بالشباب .. يضطر االحتبلؿ مف فتح مف حماس والثاني

ابيف بأوىامو ) أتمنى أف أستيقظ  في صحراء النقب يتسع لعشرات اآلالؼ .. صرح ر معتقبًل 

كؿ مدف القطاع وقراه تحولت إلى ساحات كر وفر ذات صباح فأرى غزة قد ابتمعيا البحر ( 

.. صداـ بيف الحجر والرصاص .. كوادر مف حماس يعتقموف ... يتحدث الناس عنيـ أنيـ 

امعة وتقدموىـ في الصفوؼ األولى ؛ طبلب الج االحتبلؿأليبوا مشاعر الشباب ضد 

اإلسبلمية يأخذوف زماـ المبادرة في كؿ مدينة وقرية .. تشتعؿ الضفة الغربية مف الظاىرية 

ا إلى الجنة بزغرودة .. يحمؿ .. أـ نزار فياض تودع نزارً  االحتبلؿإلى يعبد .. جف جنوف 

 :  االحتبلؿالشباب جثث الشيداء وىـ ييجموف عمى جنود 

 ا : بعض الظرفاء ينظـ ىتافً  بالروح بالدـ نفديؾ يا شييد ......

 بطمنا اندلع .... نرمي مولوتوؼ ع الجيب يولع  بطمنا اندلع 

ا عمى خبراء حرب العصابات صار يتقنيا أطفاؿ في لـ يعد إعداد زجاجات المولوتوؼ حكرً 

اتريح منو ...  السابعة فما فوؽ مف أعمارىـ ... أغاظ الصبياف جنود الصياينة :بيعوا و

عو... يأمرونيـ ببيع أسمحتيـ .. اندمجت أـ نضاؿ وأوالدىا في ىذا الخضـ ... بيعو ... بي
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تنتقؿ مف سرادؽ شييد إلى سرادؽ شييد ... تشد مف عزائـ الثكالى .. وتصبر الزوجات 

ا ... صابرة ومحتسبة ... واألميات ...تحولت مع زميبلتيا إلى حركة دؤوب ال تتوقؼ أبدً 

ياكـ مف عدـ ي أوالدىا )أوبتيا في المساء تنادوعند  إياكـ والتخاذؿ ... إياكـ أف تترددوا .. وا 

تجديد النية عمى نيؿ الشيادة ... توضأوا وصموا ركعتيف قبؿ خروجكـ إلى الميداف ... اقرأوا 

سورة اإلخبلص عمى كؿ حجر تقذفونو عمى ىؤالء المجرميف ...ىؿ تبرعت بالدـ يا وساـ 

ا يا رواد .. احرص أف تكوف مثمو .. لقد د كاف شجاعً وأنت يا حساـ ... خالؾ أبو روا

يا حبيبي ... وغادر القطاع بعد ذلؾ إال أنو لـ يجبف ، فالشجاعة ال  –تصدى لبلحتبلؿ 

ا ، والجبف ال يطيمو ...( امتؤل نضاؿ وأخوتو بقوة دافعة جعمتيـ في مقدمة شباب تقصر عمرً 

وقت المناسب ، وما في ال واالنسحابزقة االنتفاضة ،فأتقنوا فف اليجـو والتخفي في األ

إلى البيت إال إذا انسحب الجنود وأخموا المكاف ... كانت ىذه بمثابة انتصارات ،  يعودوف

وما اشتير عنو بأنو) الجيش الذي ال يقير (وأنو صاحب اليد الطولى  االحتبلؿزيؼ  تكشف

ياد ، وأبا اليوؿ .. بؿ واغتالوا د، وأبا إواغتياليـ ، نعـ اغتالوا أبا جيافي مبلحقة خصومو 

ا ، وجاسوسية ، مما جرده مف األخبلؽ والمثؿ ، ومفاىيـ معظـ آباء حركة فتح ولكف غدرً 

الحضارة ، خاصة بعد أف شاىد العالـ ما يفعؿ بأطفاؿ فمسطيف ، وما يقنف لو الكنيست مف 

ية ؛ مف ترويج تعاطي أساليب التعذيب والمبلحقة ووسائؿ الوصوؿ إلى غايات دنيئة ال أخبلق

األنذاؿ في مستنقعات الرذيمة والغواية  إسقاطالمخدرات وتسييؿ الحصوؿ عمييا ، ومف 

والشيوات ... كانت أـ نضاؿ حادة وصارمة في صراحتيا مع أوالدىا ، لتحذيرىـ مف رفقاء 

لكريمة ) ا ما كانت تردد... يا حبايبي الصاحب ساحب ، وتدعـ أقواليا باآلية االسوء ، فكثيرً 

يا أييا الذيف آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكـ أولياء ( وقولو ) خذوا حذركـ ( وقولو ) إف 

ا ( ... كـ كرىت أـ نضاؿ أبا رغاؿ وأشباىو ، وكرىت ابف الشيطاف لكـ عدو فاتخذوه عدوً 
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قتؿ ا ... كـ فرحت عندما استمعت عف سموؿ وكرىت العمبلء وتمنت لو تقضي عمييـ جميعً 

ف مسئوؿ شبكة مف العمبلء والعميبلت ، فقالت بابتياج : تسمـ يد اوقد عممت أنو ك اح()الذب

البطؿ ، وتصورتو ذلؾ الجندي الواثب مف القدس إلى يافا ... وسرحت في أحبلميا كالعادة 

 ، فتخيمت أنيا ىي التي أعدمت ذلؾ الحقير .. 

*** 

ع قصص تحدييـ لضباط التحقيؽ ، كانت تقمؽ بسيولة عمى اعتقاؿ القيادات ، وكانت تتاب

وصمودىـ ، فبل يفشوف بسر ميما القوا مف عنت وتعذيب ... كاف نضاؿ وحساـ مف أىـ 

ا ، وأما رواد فكاف مف أكثرىـ ا وأقؿ كبلمً مصادر تمؾ القصص ، وكاف وساـ أكثر ىدوءً 

بعيف أـ ا عف الشيادة والشيداء ... يردد أسماءىـ وأماكف سكناىـ ، فتنظر لو أمو حديثً 

مشفقة خائفة مترددة ، وأما العيف األخرى فعيف المحرضة والحريصة عمى أف يناؿ ابنيا 

شرؼ الشيادة .. كأنيا قد انشطرت نصفيف ، كانا في صراع دائـ ، فإذا تغمبت األـ 

ذا تغمبت عاشقة الجنة ىاف الماؿ والولد الحريصة عمى حياتيـ دؽ قمبيا خوفً  ا مف فراقيـ ، وا 

سكف الخوؼ ، وحمت الطمأنينة ، وشعرت بالسكينة ، واستسممت لمقدر الذي أخذتو واألىؿ و 

عف شيخيا يعقوب أنو خير في السراء والضراء ، فإذا ما عادت )األـ ( إلى عقميا انتفضت 

 ي ممكو إال ما أراد .. فتخرج معيا لتزورأـ حممي ،مرددة .. لف يكوف فبا .. فتتصؿ ىروبً 

العزاء أو بيوت المحرريف مف السجوف .. تبكي بصمت عمى مف فقأ  الجرحى ، ثـ إلى بيوت

 طويبًل  تالرصاص المطاطي عيونيـ ، أو بتر الرصاص الحي أذرعتيـ أو سيقانيـ ... وقف

جمجمتو الميشمة ، رأتو في حالة موت سريري  عظاـ عند سييؿ ، الذي خرج مخو مف بيف

ا ، فقدت النحيؿ ذي السبعة عشر عامً  ، وقد تشابكت غابة مف أسبلؾ األجيزة عمى جسده



  
 

88 
 

بحكـ  –التي تعودت  كؿ مف ىو معيا حتى الدكتورة صبرىا ، وأجيشت بالبكاء ،وأجيش

عمى ذلؾ ، وأخذت صورة رواد تطف في رأسيا ، ثـ استقرت عمى السرير بدؿ  –مينتيا 

حبيبي وىي سييؿ .. استمع الزوار في ذىوؿ وىي تنادي .. رواد ... رواد .. كيؼ حالؾ يا 

إلى  ا بعد أف أخذتيا أـ حمميما عادت إلى واقعي يدىا عمى خد سييؿ ، ولكف سرعافتمرر 

 ركف آخر بعيد .. 

*** 

كانت سيارات اإلسعاؼ ال تتوقؼ عف نقؿ المصابيف والشيداء .. وتجرأ الييود عمى القتؿ 

ساف سع ، يتحوؿ اإلنلـ يتجرأوا مف قبؿ ، وأما السجوف فقد امتؤلت حتى لـ يعد فييا مت كما

لؾ في الثمث األخير مف وف ذا ما يكخذ الشاب مف بيتو ، وغالبً ...يؤ فييا إلى مجرد رقـ 

عشرات الجنود ، وعمى أكتافيـ سبللـ مف أخؼ المعادف وأصمبيا يطوييا الجندي  الميؿ فيأتي

ا ت سمفً ، ويحمميا في حقيبة عمى ظيره .. وما أف يصموا إلى بيت المطموب حسب قوائـ أعد

المنزؿ ، فيفاجأ صاحب يا مائمة عمى الجدار ويقفزوف إلى داخؿ نيا ثـ يركنو وندإال ويفر 

الثقيمة ، وال يبالوف بحرمة بيت وال بوجود أطفاؿ أو  بأحذيتيـعشرات الجنود يوقظونو البيت ب

ادة نسوة ...... وصؿ إلى مسامع أـ نضاؿ أف عبد العزيز الرنتيسي قد اقتحـ الجنود بقي

أبو رامي منزلو .. فوجئ عبد العزيز أف أبا رامي ومعو عشرة جنود يقتحموف  ضابط المنطقة

غرفتي وتنتيؾ حرمة البيت ، ا : يا كمب أتدخؿ عمي عميو غرفة نومو ، فيب لتوه صارخً 

وجيو ضربة بمجمع قبضة يمينو ، فما كاف مف ) الكمب ( إال أف تراجع .. ثـ أمر وسدد إلى 

تحدث كؿ بيت بيذه القصة شأنيا شأف كؿ  المنزؿ .. كانت أـ نضاؿه بمغادرة جنود

فمسطيني يتغنى بقصص البطولة ، لكف أـ نضاؿ كانت تسردىا في مناسبات مختمفة .. ففي 
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العزاء .. دخؿ الكمب ) أعزكـ اهلل ( أبو رامي ..................إلى أف تصؿ إلى القوؿ : 

ذا كانت بيف األعمار بيد اهلل يا جماعة ، فمو قد ر لعبد العزيز الموت لقمتو الجنود .. وا 

ف كانت مع  :أوالدىا قصت عمييـ القصة ليقتدوا بعبد العزيز ، وتختـ ىكذا يكوف الرجاؿ ،وا 

حديث التحريض عمى المواجية ،وتختـ بقوليا : إف الشجاعة فتيات االنتفاضة كانت القصة 

 .....بيد اهلل .. يطيمو .. فاألعمار ا ، والجبف التقصر عمرً  ال

 **** 

 

فغرت السجوف أفواىيا فابتمعت أوالد أـ نضاؿ ، وكاف أوليـ نضاؿ الذي انصير مع أخوتو 

صرارً ا عف البيت ، كما كاف أكثرىـ صمتً ولكنو كاف أكثرىـ غيابً  ،في االنتفاضة ا ، وقد ا وا 

الصياينة في  ورث عف أمو رقة الطبع وسبلسة الكممات والنفور مف الجدؿ .. ولعؿ طرائؽ

االعتقاؿ ىي ىي لـ تتغير .. الطرؽ المدوي عمى األبواب المغمقة ببصاطيرىـ ليسمع كؿ 

إلى ترؾ الفمسطيني  –حسب ظنيـ  –مف في الحي بغية نشر الرعب ، األمر الذي يفضي 

إلى منزؿ أبي نضاؿ .. سارع الرجؿ بفتح الباب بعد أف تتالى  واوبيذا جاء ،لمفعؿ المقاوـ

ا .. وأيضا بأصوات مدوية تمزؽ سكوف الميؿ ، العنيؼ ، والمصحوب بأوامر أشد عنفً الطرؽ 

ا الجيش .. وما أف فتح أبو نضاؿ الباب حتى انياؿ عميو الجنود رفسً  إحنا –افتح الباب 

ا ا إلى الجدار .. وعمى عجؿ توجيوا إلى الغرؼ ... صرخ أبو نضاؿ .. منبيً ا ، ودفعً وزجرً 

كاف كؿ مف في البيت قد أفاؽ ... واندفعت أـ نضاؿ وبناتيا إلى ارتداء  إلى وجود حريـ ...

ت .. فتحف أبواب غرفيف ... وكذلؾ فعؿ مف في لتحفز لتمقي المفاجآاأغطية رؤوسيف و 
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 البيت مف األبناء .. استعرض الضابط البطاقات الشخصية ليـ .. أمر الضابط نضااًل 

 باصطحابو إلى الخارج .. 

 : إلى أيف ؟ سأؿ أبو نضاؿ  -

 ا : اسكت ، ولوح بقبضتو ، وأردؼ : اخرس .. صرخ الضابط ميددً  -

 قالت أـ نضاؿ : اهلل يخرسؾ  -

 تشجعت إيماف : أنت قميؿ أدب ...   -

 أشارت ليا أميا بالسكوت فسكتت 

توجيت أـ نضاؿ البنيا .. خميؾ راجؿ يا حبيبي ، السجف لمرجاؿ ، وما بني السجف عمى 

ف اهلل السجف والسجاف إلى زواؿ عما قريب ... خرج نضاؿ وعمى شفتو  يأخذس رجاؿ ، وا 

منعو مف مصافحة والده ووالدتو ، خرج  .. إلى الخارج وقدابتسامة بعد أف دفعو الجندي 

ال يتوقؼ  ي الـز قمب أـ نضاؿ ولسانيا ،ا بدموع البنات وأميف ... مع الدعاء الذمشيعً 

 فضميما مف الشيخ يعقوب ...  لسانيا عف الذكر والدعاء منذ أف عرفت

*** 

مف الميؿ ، فما أف يخرج ت الحارة طرقات الجيش عمى باب أـ نضاؿ في اليزيع األخير ألف

يعود إليو وكأنيـ يدوروف مع باب دوار يخرج ليدخؿ ، ويدخؿ  حتى ،يا مف السجفأحد أبنائ

في فقد سجف نضاؿ  ليخرج ... ولقد حفظ الجميع الكثير مف السجوف والمعتقبلت الصييونية

ا بمغت خمس سنوات ، وتنقؿ وساـ بيف سجوف ، مددً  (وكتسيعوت وعسقبلف 2أنصار )

، فأما حساـ فقد تنقؿ كأخوتو ما بيف  واحدة سنة دفعة ةعشر  إحدىعسقبلف ونفحة والرممة 
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... وصارت اإلجابة حتى عمى لساف الصبية كتيسعوت وعسقبلف والرممة خمس سنوات 

ؽ ىذا؟ فيكوف الجواب ؟؟ عمى باب دار أـ نضاؿ إذا ما سأؿ سائؿ : أيف الطر ائية سيمة وتمق

ا لصاحبات أـ نضاؿ ، وجاراتيا .. بؿ وعشرات مف بنات الجامعة .. .. ليصبح بيتيا مزارً 

 شد مف أزرىف ....مف أزرىا .. فبل يجدف منيا إال أنيا تبغية أف يشددف 

**** 
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  (عًمانقضاو .. وبداياث ان) 

ا ... فمنذ المحظات األولى لمغادرة الشاب مف القى المعتقموف مف العنت والعذاب صنوفً     

بيتو ، وبعد أمتار ينياؿ عميو الجند بقبضاتيـ وىراواتيـ وأحذيتيـ ، بعد أف يقيدوا يديو بقيود 

. ببلستيكية في رأس الواحد منيا مجرى يسمح بدخوؿ الطرؼ الثاني وال يسمح بخروجو ..

يقطع معاصمو المقيدة إلى خمؼ تى ليكاد وكمما حاوؿ الشاب توسعة القيد كمما ضاؽ ، ح

لى مؤخر رأسو ، يتعمد الجنود إلى سحي عف عصابة تشد عمى عينظيره ، فضبًل  بو كما و وا 

ر .. وبعض الشباب كانوا يقيدوف باأليدي واألرجؿ ، مع فارؽ أف لو كاف دابة أو حيواف وأحق

لى خمؼ الظير ، بينما القدميف متباعدتيف تسمح بالحركة لنصؼ المعاصـ متبلص قة وا 

، ليجدوا أنفسيـ وقد زج بيـ والخنؽ ا لمزيد مف الدفع والركؿكي تعطي لمجندي مبررً  ،خطوة

أف ينبطحوا عمى بطونيـ  إلى عربات مصفحة نصؼ مجنزرة ، وقد اضطرىـ الجند في

وبة ، وأما الجند فيجمسوف عمى جانبي العربة وقد وعيونيـ المعص ،بأيدييـ المقيدة إلى الخمؼ

الدوس بأحذيتيـ الثقيمة   عف الركؿ وداسوا بأقداميـ عمى أجساد المعتقميف ورؤوسيـ ، فضبًل 

الدـ مف فـ المعتقؿ أو أنفو ، وتنتشر الكدمات في وجيو  ا إلى اندفاعتي كانت تؤدي أحيانً ال

ممفقة .. وال  –ا ما تكوف غالبً  –سية ، والتيـ وحوؿ عينيو وفي رأسو ... كانت األحكاـ قا

غرابة ... فقد ظف الييود في بدايات االنتفاضة أنيـ كمما شددوا في وسائؿ االعتقاؿ 

 فأليـ .... لكف سرعاف ما يخيبوصنوؼ التعذيب فإنيـ ينيوف االنتفاضة ، و 

 *** 
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صمـ عمى أف ينتقـ مف ا وكراىة لمصياينة، وكاف قد خرج محمد أبو نقيرة وقد امتؤل غيظً 

صرار حتى وجد كارلو غوستاؼ ،  معذبيو ، وال يكفي الحجر ، فأخذ يبحث بكؿ سرية وا 

لقطاع غزة   احتبلليـالذكرى بالصياينة إلى بداية  ووجد مف يدربو عميو ، وفي المقابؿ عادت

نفسو ا بالضرب بيد مف حديد عمى مف تسوؿ لو قبؿ ما يزيد عمى عشريف سنة ، فأخذوا قرارً 

، أباه المسف النحيؿ الفقير -بصمت -ا بالعمؿ المسمح ....... أخذ محمد سبلحو ، مودعً 

ويده عمى الزناد  -ابعو ...... خرج عمى رؤوس أص وأخوه الوحيد تواا وأمو وأخو كاف نائمً  فقد

رقت رفح في في وقت يحظر عمى الفمسطيني فيو أف يتحرؾ خارج بيتو .. خرج وقد غ -

منذ ثبلثة أسابيع ، وضربوا عمى القطاع  الكيربائي فالصياينة قد قطعوا التيار ظبلـ دامس ،

ا منذ شير ، فبل يسمح بدخوؿ البضائع لغرض تجاري ، فيتجمى التكامؿ الفمسطيني حصارً 

والخصومات ، حتى ال  اإلحففي أسمى معانيو ... ذابت الفصائمية واألنانية ، وذابت 

فالحزف يمؼ  ، ومف أخوتو ؟هلمشيعيف لجنازة الشييد؛ فمف أبو يف ايستطيع الجاىؿ أف يميز ب

عمى المواجية مف الجميع ، وعشرات مف العيوف الدامعة تودع  واإلصرارالجميع 

، تضطره ألف ا والده المريض بالسكر وخشونة المفاصؿ تاركً  الشييد....خرج محمد مف بيتو

لمسجد أو بصعوبة وىو في طريقو إلى ايمشي ببطء شديد بقامتو النحيمة ، وكأنو يجر قدميو 

 ، مف بقدونس أو نعنع أو عيف جرادة ؛يع فيو بعض األعشابلذي اعتاد أف يبالسوؽ، ا

ببعض  برار الواقع في قمب السوؽليعود إلى بيتو بعد أف يصمي الظير في مسجد األ

 الطالب في الجامعة اإلسبلمية . فيو -أو أكثر  -نصفيا  محمد يأخذ ،الشواقؿ

كاف محمد قد اعتقؿ في بداية االنتفاضة ، ولـ يبمغ العشريف مف عمره بعد ، وقد تعرض  

، المقابؿ ( 2أنصار)عمى يد المحقؽ جافي والمحقؽ أفرح في لصنوؼ شتى مف التعذيب 

عذيب ال يطاؽ لممعتقميف لشاطئ غزة ، وكاف اعتقالو في زميرير الشتاء الذي كاف مصدر ت
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عمى  عترافاتيـ ، فكانوا يجبرونيـإلجبار الشباب عمى اإلدالء با البرد الصياينة انتيز، فمقد 

أو  أليدي إلى ظيورىـ باألياـ التي قد تصؿ إلى أربعةمكبمي ا ،الوقوؼ معصوبي األعيف

فقط  اإال قميصً  فوىـ ال يرتدو  ،خمسة في عز برد يناير ) كانوف الثاني ( مضرب المثؿ

 الواقع في ،(كيتسعوت)حقيؽ حمموه في رحمة عذاب إلى فوؽ بنطاؿ ، حتى إذا ما انتيى الت

، وحرارة  شتاءً ربي لصحراء النقب ،حيث البرودة التي تفري العظـ منتصؼ الطرؼ الغ

 ا...الشمس البلىبة صيفً 

ا بأف الحجر ال يصمح ا عمى االنتقاـ ، كما امتؤل يقينً خرج محمد مف معتقمو وقد امتؤل إصرارً 

لمجرميف ، وال زجاجات المولوتوؼ ، فقط ىو الرصاص ، ورغـ ما وسيمة لمجابية ىؤالء ا

يائسة عمى أال ا في محاولة بدت كاف يشتد أحيانً  ،جرى بينو وبيف زمبلئو ومسئوليو مف حوار

 إال أنو كاف يتشبث بفكرتو وبإصراره ... ،يتعجؿ

*** 

ليقطع الطريؽ إلى  خرج محمد إلى الشارع المظمـ ، الخالي إال منو ، مف زقاؽ إلى زقاؽ ...

التي شيدت اغتياؿ زيداف  ،ومف أزقتيا إلى بيارة صبح القاضي ،الحارة الغربية مف بيتو ، ثـ

، قبؿ حوالي عشريف سنة ،وكانا مف أشجع فدائيي قوات  خضر يوسؼ الجزاراألخرس و 

صبحي أبو ضاحي بتكميؼ مف ذيب ) العراقي ( وفيصؿ)  -أيامئذ  -التي يقودىا  ،التحرير

محمد وفي يده قنبمة ) ميمز( ىي كؿ ترسانتو مع كارلو غوستاؼ ، كاف  فَ مَ لسوري ( ...كَ ا

وأودعو باطف األرض أبوه قد عثر عميو مف مخمفات الجيش المصري إثر ىزيمة ) النكسة( 

بعد أف كفنو بمفائؼ مف الببلستيؾ ، ليبعثو محمد مف جديد ... ومرت ساعة وساعتاف 

ذا بجيب ) الصرصور ( يمشوثبلثة .. حتى انبمج ا ي عمى ميؿ بمحاذاة البيارة لفجر، وا 
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التي سرعاف ما انفجرت لتقتؿ الضابط ، وبحركة سريعة فتح محمد  ،و محمد بالقنبمةليفاجئ

)  النار مف ) الكارلو( األمر الذي شد انتباه الجنود الذيف سارعوا بتحويؿ فوىة رشاش الجيب

صييونية سرعاف ما توقفت ، وبعد دقائؽ كانت قوات  التي ،( إلى مصدر النيراف500عيار 

ممقى  فتكشؼ عف شاب،  ئرة ىميوكبتر ، وأخذت تمشطوقد وصمت إلى المكاف في حماية طا

وقد اخترقت رصاصتاف بطنو فغرؽ في دمائو ،ولـ يفارؽ الحياة بعد ، فاقترب  ،عمى األرض

ى وصموه ، فداس أحدىـ عمى كثيؼ مف النيراف حت نو ثبلثة جنود بحذر شديد تحت غطاءم

يقوؿ بشار : اقتادوه إلى بعيد .. إلى مكاف مجيوؿ .. كاف ضابط المخابرات أبو  ...صدره

سميماف يعرؼ محمًدا جيًدا ، فقد خبره في اعتقالو األوؿ .. عذبو ..حطـ عظامو ...لـ 

.. دمو ينزؼ ... يعترؼ بشيء .. لقبو بػ) العنيد( ..واآلف .. ىا ىو العنيد بيف يديو مصاًبا 

باء ) عناد( .. لـ يعد في  ضغط عمى جرحو .. لـ يقدـ لو العبلج .. صراخ .. وتيديد.. وا 

جعبة أبي سميماف إال أف يضع حًدا ليذا العنيد ... أخرج حقنة فارغة .. إال مف اليواء .. 

 أفرغو في شريانو .. ثـ سمـ جثتو لوالده الحزيف عند الفجر... 

*** 

، يعاني مف  نحيبًل  ا، والتي تحولت إلى جنازة لمحمد ، ضمت اآلالؼ إال شيخً  لؼ الحزف رفح

ا و بغزارة مودعً تسيؿ دموع ،لى جدار منزلوا إا مستندً والسكر ، وقؼ متأرجحً  خشونة المفاصؿ

مما  ،، وبجانبو زوجتو التي أخذت تموح لمشييد مودعة ، وبيف حيف وحيف تطمؽ الزغاريد ولده

 ...لنسوة والصغار حتى الرجاؿبيع مف الدموع في قموب افجر األحزاف ينا

 

*** 
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عمى االنتقاـ .. وىكذا انطمقت رصاصات القساـ  فأصر ،لمحمد اأثيرً ا صديقً كاف إبراىيـ عاشور 

ليا في  ردد صداىا في قمب جميؿ وادي فيطربمف مدينة إلى مدينة ؛ انطمقت مف رفح ليت

وعماد عقؿ في جباليا .. أربعة شباب لـ يتجاوزوا  خانيونس ، وأحمد انصيو في شاطئ غزة ،

ا .. أـ نضاؿ التي اختزنت في فؤادىا قد احتضنيـ قمب أـ نضاؿ جميعً  ،العشريف مف أعمارىـ

ذكريات النكبة بكؿ أحداثيا وقسوتيا ، وبكؿ تفاعبلتيا ، اختزنت عذابات عميا أبي أحمد مينا ، 

الصييوني لغزة إثر العدواف الثبلثي ، وكيؼ بترت ساؽ والتشريد والقير، وعاشت جرائـ االحتبلؿ 

العـ أبي خميؿ ، وكيؼ تقطعت أوصاؿ الشيخ زكريا الكفيؼ ، وعاشت مرارة ىزيمة يونيو ) 

،وذىاب المبلـز مصطفى واألستاذ عبد الرؤوؼ واألبمة سوزاف ... والجرحى  67حزيراف(سنة 

االنتفاضة لتندفع إلى قمبيا ؛ ترعاىا وىي تكبر  ا لوجو أماـوالقتمى .. وعبد الناصر وىا ىي وجيً 

وتتطور ؛ مف حجر في يد طفؿ إلى مولوتوؼ في يد شاب إلى قنبمة في يد محمد أبو نقيرة ، 

براىيـ وجميؿ وأحمد وعماد طميعة جند القساـ ، وليسمع  بمصطمح جديد ) المطاردوف (  العالـ وا 

*** 
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  (اليريى األو ....واجملاهدة أو َض)

 

منازليـ التي عرفيا الصياينة  -عمى غير ما اتفاؽ فيما بينيـ  -ترؾ الفرساف األربعة        

كما وضع عيونو في  ،ا عنيـبعد أف عرؼ بأمرىـ ، فأخذ جنوده يداىمونيا بيف وقت وآخر  بحثً 

رؤوس والحاويات أو العبارات أو  ،األزقة مبلجئ ، واتخذ المطاردوفلرصد تحركاتيـ ،كؿ مكاف

ا يمد الكواكب فيما ا ساطعً كاف نجمً  أو أماكف مبيت ، ويبرز اسـ عماد ، كما لو ،الشجر منازؿ

وحداثة سنو ، حتى كاف يتندر عميو زمبلؤه بأف بارودتو أطوؿ منو  ،رغـ قصر قامتوحولو بالنور 

محدثو قت الذي يظف ، كاف كالفيد خفة ورشاقة وجرأة ، ووثبتو ال تخيب كما رصاصتو، في الو 

ا يمدحو أو يثني عميو أو يشكره .. سبؽ لعماد بالعرؽ قد بمؿ خديو إذا سمع أحدً  أف الدـ ممزوج

أحد الجنراالت العتاة لسبلح )ذلؾ المعتقؿ الرىيب ، الذي بناه تسيمح  ؛أف اعتقؿ في كيتسعوت

مع أف ق خاصة بعد ؾ المعتقؿ ، وحقؽ ذلؾ الجنراؿ شيرةوأوؿ مدراء ذل ،(الميندسيف الصييوني

بجيش كامؿ العتاد ؛ مف رصاص حي ومطاطي ،وبنادؽ الغاز ا لمعتقمي أحد أقسامو احتجاجً 

الحارؽ الخانؽ ، والمسيؿ لمدموع واليراوات ،وعندما دخؿ الشباب خياميـ الميترئة صرخ تسيمح 

  بمسدسو ،فميخرج ، فخرج أسعد الشوا فأرداه قتيبًل  (قبضاي)... يا نسواف ... مف يظف أنو 

ا ، اختزنت ذاكرة عماد عقؿ ىذا المشيد وحرؾ فيو كوامف الغضب ونفض يديو كأنو لـ يفعؿ شيئً 

 –وأصر عمى أف ينتقـ ...كاف ىذا ما حدث بو عماد خالتو أـ نضاؿ  ،والثورة عمى ذلؾ التسيمح

ية جيادية إلى أرواح الشيداء وكاف يحرص عمى أف ييدي كؿ عمم -أف ينادييا لو كما كاف يحمو
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ا ذلؾ الشييد الذي قتمو مستحضرً  ،ا أنو قد انتقـ ألرواحيـ مف قاتمييـ، وقد امتؤل سعادة وفخرً 

 البشع في كيتسعوت ..  (أ)مف قسـ  (4)تسيمح في مردواف 

وصحبو ،  أف تعيش ساعات في دور األـ لكؿ مف عماد يغمض ليا جفف قبؿ نضاؿ لـ تكف أـ

الذيف ال يكادوف يستقروف في مكاف ، والموت  ،االتيف وخوفيف وشوقيف ألوالدىفنفعتعيش ا

وعيوف الجواسيس ترصدىـ ، وفوىات البنادؽ توشؾ أف تقذؼ في قموبيـ رصاصيا ،  ،يبلحقيـ

تسير بسيرىف ، تدعو بدعائيف ، لـ تكتو بعد بعذاباتيف إذ لـ يطارد ليا ولد ، نعـ داىـ الييود 

 ،، وارتجوا عمييـ شروا أبناءىا في غرؼ المنزؿ ، كؿ واحد في غرفةات ، حمنزليا مرات ومر 

 ،وقمبيا ،وىي تجري ما بيف الصفا والمروة ستيا روح أـ إسماعيؿا ، وقد تمبوانيالوا عمييـ ضربً 

ىو  ألـ نضاؿ لظمأاأ ، لكف مف اليبلؾ ظمً  إسماعيؿ إلنقاذأو مف يأتي بو ،باحثة عف الماء 

، وتدؽ األبواب ، ـ ، تجري مف غرفة إلى غرفة ، رغـ قرب المسافات فيما بينيف الييود وىراواتي

يا ، الذيف لضربات بكؿ كيانيا عف أبنائوتوشؾ أف تحطميا لو استطاعت ، تريد أف تتمقى ا

بالتكبير ، ويتعالى صراخيا كذلؾ وبالمعنات ،  صراخيـتحطـ اليراوات عظاميـ .. يتعالى 

ال يرؽ امع يدييا . يا ظممة يا قتمة .. .. وتنقض عمى الضابط بمج وقبضاتيا تخبط األبواب

  ـ رواد حساـ يتحطموف ..لحاليا ... وسا

 يعمو صراخيا في وجيو : لماذا ؟  -

 ويكتبوف الشعارات ،ويقذفوف الجنود بالحجارة  ،ألنيـ يشعموف اإلطارات -

ة يائسة أف تنبو في محاول ببلدنا .. ىؿ ترضى ذلؾ ألوالدؾ ؟! فتصرخ : أخرجوا مف -

 عاطفة األبوة في صدره ، ولكف ال سبيؿ .. 
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يخرج الثبلثة وقد غرقت مبلبسيـ بدمائيـ ، وتورمت أيدييـ ووجوىيـ ، وقد أمسؾ الجنود 

يجرونيـ إلى الجيبات المنتظرة ، تعمو ابتسامتيا شفتييا .. أنتـ رجاؿ ..  ،برؤوسيـ وأعناقيـ

عؿ الحماسة توىؤالء المجرموف جبناء .. ال تخافوا... فتشارفعوا رؤوسكـ .. أنتـ مجاىدوف ...

 في عروقيـ ، وتنتصب قاماتيـ مردديف بالنشيد الخالد : اهلل أكبر ...

*** 

وقد حاؿ الجنود بينيا وبيف المحاؽ بيـ مودعة ، حتى  ،وما إف يتوارى الثبلثة عف ناظرييا

ـ (بكؿ حنانيا ،بكؿ دموعيا ، بكؿ األيكاد ينقطع ، تنتفض مف داخميا ) تتياوى في بكاء ال

قمبيا الخفاؽ ،بكؿ أحاسيسيا وعاطفتيا ، وتتوارى أـ نضاؿ المتحدية المحرضة عمى القتاؿ 

ما و  وكأنيا ما نذرتيـ لمجياد ، والجياد ، تتوارى الصابرة خمؼ المفجوعة بفقداف ولدىا ، 

عمى ا ؿ وحببتو إلى أبنائيا جميعً أعدتيـ لمشيادة ، تتوارى المرأة القوية التي ال تياب الموت ب

أف عادت مف ليبيا ،بعد رحمة امتدت لخمس سنيف رفيقة  أف يكوف في سبيؿ اهلل مف يوـ

ا وثورة زائفة ، ا ومجونً لزوجيا ؛ الباحث عف الرزؽ في ببلد العقيد الذي صبغ الحياة ترفً 

 ،ـ نضاؿ البنتيا إيمافوأرغـ التبلميذ عمى ارتداء الزي العسكري ، ومنيـ أوالدىا فرفضتو أ

ف أمر بو العقيد ، فقالت : أف أراؾ بالكفف أىوف عمي مف  ألنو يتنافى مع مبادئ اإلسبلـ ، وا 

ود في البيت ، عقالدرس وعميو مبلبس العقيد إلى الؾ بيذا المباس ، وأقنعتيا بترؾ مقعد اأف أر 

 ...والحياكةوالتطريز  ومعو الكتاب والصحيفة والقرآف والحديث

 صوتيا وىي تنادي : وساـ ... رواد رؽ أـ نضاؿ في أحزانيا ، وتشرؽ في دموعيا ، ويبحتغ

ا يديو .. تنيض معو دً ... حساـ .. يدخؿ زوجيا... يغالب دموعو .. ينزوي .. يعود إلييا ما

 : ممبية 



  
 

111 
 

 ال حوؿ وال قوة إال باهلل  -

المستشفيات تغص  مف غيرىـ .. عمى مسامعيا : الحمد هلل .. ىـ أحسف حااًل  ديرد -

بالجرحى ،وابف فبلف فقئت عينو ، وابف فبلف قد بترت ساقو .. وانظري إلى المطارديف 

ا يضميـ بعد ا حنونً ا يؤوييـ ، وال صدرً .. ال يجدوف بيتً  ؟!!.. أيف يناموف .. ماذا يأكموف

 أف فارقوا األميات واألخوات... 

شة .. كأنما ما غشييا حزف وال فارقت تتوارى ) األـ ( وتتحرؾ أـ نضاؿ ... نشيطة .. با

ثبلثة مف فمذات كبدىا ، وعند المساء تعد طبؽ العدس أو الفوؿ ، مع كوب مف الشاي وىي 

وجبة العشاء ، تتبادؿ الحديث مع محمد ونضاؿ ، أتذكروف بداية االنتفاضة ؟ ىا ىـ أخوتكـ 

يح ، أتذكروف يـو أف أبطاؿ .. مجاىدوف .. نعـ في السجف ...ولكنيـ عمى الطريؽ الصح

ا وعمى وجوىكـ األقنعة ، تتوقؼ أـ دخمت عميكـ وأنتـ تتظاىروف بالنوـ ، وقد رأيتكـ نيارً 

 نضاؿ ثـ تسأؿ : مع مف كنتـ تعمموف وتناضموف ؟ 

: ) تمؾ أمة قد خمت ليا ما كسبت ولكـ ما كسبتـ ( الحمد هلل يا  ضاحًكا يقوؿ نضاؿ -

 أمي 

 ة اإلسبلمية ؟ال ... قؿ .. مع غير الحرك -

 صحيح .. لـ نجد غيرىا ، ثـ إف خالي ىو السبب .. -

 وأيف عقولكـ .. أما تربيتـ في المساجد ..؟  -

سامحينا يا والدتي .. خبلص .. ثـ يسرح .. لقد كانت ليمة .. كنا تحت األغطية .. ثـ  -

امتؤلنا يضحؾ ... فتح الباب .. توارينا ... ىمسنا ... جاءت الوالدة يا والد ..وبصراحة 
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وتفتح الباب إال  يو .. ولكف ال تأتي إلى غرفة نومناا ... ىنا العقاب مف خطأ ال ندر خوفً 

 ألمر فيو عتاب أو عقاب ... 

وكاف السؤاؿ : ماذا فعمتـ اليوـ ؟ ومع مف ؟ أيرضي ذلؾ ربكـ ؟ وأيف الوالء هلل ؟ وأيف  -

وننتيي عما  ،ا نأتمر بما أمرألجميو  والء هلل ىو العمؿ بتعاليمو البراء ممف دونو ؟ وال

نيى .. نصاحب أىؿ الحؽ ،وننفر مف أىؿ الباطؿ ،حتى ولو كانوا آباءنا ، فما بالؾ 

 أخوالنا ... يعمو الضحؾ ..

لى األبد ، نعـ إف ذلؾ  - امتثمنا يا حاجة .. بارؾ اهلل فيؾ .. وىا نحف فارقنا العممانييف وا 

 س ، وقاـ وقبؿ رأسيا ....أغضب خالي ...لكف رضاؾ يا بركتنا ىو األسا

عاشت أـ نضاؿ ىذه الذكرى ، وداىميا شعوراف متناقضاف ؛ شعور بالحزف أغرؽ األـ عمى 

 فراقيا أبناءىا ، وشعور بالسعادة أغرؽ المجاىدة أف انضوى أوالدىا تحت راية حماس ....

****** 
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 (ا نعًادوأصبحج أو َضال أي

 

في وطنيـ ، فأقؿ القميؿ مف يجرؤ أف يفتح لواحد منيـ بابو ،  شعر المطاردوف بالغربة      

في أقبية التحقيؽ وما   عف أياـ ولياؿمف وظيفتو ، فضبًل  لما يتوقع مف نسؼ بيتو أو طرده

يبلزميا مف صنوؼ التعذيب ، إلى فترات سجف قد تمتد إلى عشرات أو مئات السنيف .. في 

اب إلى االنضماـ إلييـ لمتنكيؿ بمف ينكموف بيـ مف الوقت الذي يتشوؽ أبناء جيميـ مف الشب

تصؿ إلى  مف األىؿ الصياينة ، وليحدوا مف خطر الجواسيس ، وعندما وجدوا معارضة قوية

أف  صير المجيوؿ ، اكتفواا مف الوعيد الصييوني والمحد التيديد بالطرد أو الحرماف خوفً 

ت في قموبيـ عقيدة الجياد والرغبة في ا لممطارديف .. إال مف ترسخا وعيونً يكونوا أنصارً 

ا االستشياد ، وكبل الفريقيف كانا في بيت أـ نضاؿ ، فالوالد يحذره رغـ امتبلء قمبو غيظً 

ا عمى الضحايا ، فبل يتوقؼ لسانو عف سرد أخبار االنتفاضة ، وثورة عمى الصياينة ، وحزنً 

جراـ الييود ، وما ارتفع مف شيداء ، وما سار في مواكب  ث بانبيار ظاىر عفيـ ، يتحدوا 

سرادقات العزاء ، التي كانت تعج بعشرات األلوؼ مف المعزيف  الجنائز ، وأخذ في ارتياد

، تحوؿ إلى عائمة واحدة ، وتعززت ما بينيـ مف وشائج ، لقد وحدىـ الحزف  قد وكأف الشعب

، وأما  بنائوأل ولكف ال يتصور أف يرضى بذات المصير ورسـ الدـ الطريؽ إلى التحرير .

زوجتو فكاف شعارىا : أنت مجاىد ، إذف فأنت عمى حؽ ، فمترفع رأسؾ وال تباؿ ... ال تباؿ 

تداوؿ بذىاب نفس ، أو بعض نفس ، ال تباؿ بماؿ وال بولد ، ال تباؿ بمنزؿ أو تجارة .. 
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جراـ الص األبناء الرأييف ، وقمبوىما فانحازوا إلى الجياد .. فالموت أمر حتمي ، ياينة ال وا 

شريفة .. والرزؽ مكفوؿ وال شؾ ، وقد أقسـ رب العزة  ميتةوالحكيـ مف اختار لو  يتوقؼ،

عمى ذلؾ ) فورب السماء واألرض إنو لحؽ مثمما أنكـ تنطقوف (... ولكف رضا الوالديف 

سمو واجب ، فكيؼ يمكف الجمع بيف الفريقيف ، ويتحقؽ الرضا ، وكاف التردد ، الذي يح

انفرد حساـ : أتدرؾ معنى كممة مطارد ؟ اسأؿ نفسؾ : أيف يناـ ؟ وكيؼ يأكؿ  حوار قصير،

؟ وكيؼ يتحرؾ ؟ أجاب وأسيب... ذرفت دموع الشباب ، عاد وفي قمبو بركاف ،وال تزاؿ في 

: ألـ تعممنا أمنا  وأضاؼعينو دمعة ، تجمع أشقاؤه مف حولو .. ووجو إلييـ نفس األسئمة 

مى الحؽ ؟ أليس مف الواجب أف نضحي ؟ كانت اإلجابة ال تتغير أف الجياد فرض ؟ وأننا ع

، ولكف فجأة مجموعة مف المطارديف .. وببل تفكير كانت الموافقة ... إذف فمنأوِ ... ) نعـ ( 

 ـ نضاؿ بالتكبير ... ارتفع صوت أ لوالد!!موافقة الوالدة أمر مضموف ، ولكف ا يقوؿ:

ألوؿ  اعندما رأت عمادً  األوؿ الذي طرحتو أـ نضاؿ كاف السؤاؿ أأنت عماد ؟ وفي المساء:

ا .. قاؿ بحياء عمادً  ا... وكانت غبللة مف دموع السعادة قد جممت عينييا المتيف احتضنت مرة

اىريف : نعـ إنو ىو .. وأضاؼ بخفة دمو وابتسامتو المعيودة : بمحمو ودمو ... وحرج ظ

ت بيتؾ يا ولدي .. وىؤالء أخوتؾ وخدـ لؾ ... أرادت أف تقبؿ كمماتو ... ولكنيا قالت : البي

 ا .. وجودؾ عندنا شرؼ لنا ... ال تتحرج أبدً 

ا ، وال لمبيت وال لمولد ، لـ تحسب لغضبة متوقعة مف أبي نضاؿ لـ تحسب لمصياينة حسابً 

نو حسابً  ا .. ففي سبيؿ اهلل ما نمقى ، ىو شعار الشيخ عز الديف القساـ وصحبو ، ثـ وا 

 أو استشياد ...  لجياد نصر

 ا مف أفراد ىذه العائمة المجاىدةأصبح عماد مف ىذه المحظة فردً 
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*** 

والذي يبلحقو في  ،وثبة إلى بيت الغوؿ بداية كاف دخوؿ عماد بيت أبي نضاؿ فرحات

ا مكافأة بالمبلييف ، بؿ ا أو ميتً تبلفيؼ الحياة الفمسطينية ، وقد نذر رابيف لمف يأتي برأسو حيً 

يغريو فييا بالخروج اآلمف مف غزة ، فجوبو رابيف بإباء أـ نضاؿ وأبنائيا ،  رسالةووجو لو 

ف إشعاؿفمـ يغرىـ ماؿ وال أماف ، وفضموا  ناب مف  تمكف النار في بيت الغوؿ ، حتى وا 

كما جوبو برفض عماد الذي قاليا: ما  ،اأنيابو بالوصوؿ إلى كبد أحدىـ أو أكبادىـ جميعً 

شاب يريد أف يموت في سبيؿ اهلل ، مف أجؿ تحرير ببلده التي يحتميا عسى يرجو رابيف مف 

 يف ،ويؤمف بأف قتؿ الييود عبادة .راب

ا ، وأحاطتو بشرايينيا سياجً  ،عماد  في سويداء قمب أـ نضاؿ فسكنووقعت كممات عماد  

ا بسبلحو ، ىي نفس المبلمح مدججً  الجندي الواثب مف القدس إلى يافا رأت فيو ذلؾ

 تقاسيـ ، ىي نفس الجرأة ونفس اليدؼ، ىي نفس الطريؽ والمنياج .. وال

، كؿ منيـ يحوطو برعايتو  ابعد أف آوى عمادً  اوأصبح كؿ مف في بيت أـ نضاؿ مطاردً 

ي فضولي أو ثرثار ، فيؤالء جميعيـ عمبلء أل، كيبل يقع تحت واحدة منيا وجميع حواسو

ف كاف بعضيـ عميبًل و  ،بالفعؿ فبلبد  وأو صافح رائحة عماد أو رآه ا ، فإف اشتـبالقوة أيضً  ا 

عماد  تأوي ديث المدينة بأف أـ نضاؿصبح حومف غيره لغيره ، حتى يُ  ،أف يتحدث لغيره

مف أعماـ وأخواؿ إال أبا  ،عقؿ ... إذف ىي مطمؽ السرية ومطمؽ الحذر ، حتى مف األرحاـ

كؿ إيمانيا وذكائيا وتدبيرىا  نضاؿ !! فكيؼ يمكف التحايؿ عمى أمره... جمعت أـ نضاؿ

بعد أف مكف الجميع لعماد  ؛كي تجتاز ىذه العقبة التي ظنتيا كأداء ، وجاءت المحظة

حممت أـ نضاؿ فأسيا قبؿ الجميع  وامتثموا لطمبو ، وبنوا لو غرفة في باطف األرض، ،المكاف
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 العمؿ الشاؽ،مشاؽ فيـ يكفونيا  ،..وأخذت تحفر .. رغـ توسبلت أبنائيا بالكؼ عف ذلؾ

أضعاؼ ما تحفر أو حتى مائة ... فبل بأس  ةولكنيا أبت ، فحرص كؿ واحد أف يحفر عشر 

عندما كانت تعينو في بناء  ،أف تغبر يدييا بفأس طالما أعانت والدىا في طفولتيا باستعمالو

أو صناعة قالب الطوب ، وىا ىي تعود لمطيف مف جديد .. فما   ،أو ترميمو ،بيت الطيف

ف كاف عذابً  بآخره ، وما أعذب العمؿ ؿ التاريخ إف كاف أولو متصبًل أجم ا إف ا وشاقً حتى وا 

 كاف مف أجؿ بناء ىذا الوطف ..

 *** 

عف أغصاف األشجار والحاويات أو  كاف المخبأ السري قد أصبح مأوى لعماد بداًل  ؛يوـ وليمة

ف المصوص والخونة وال مف السيارات العتيقة ، التي ال تقي مف حر وال مف برد وال مف عيو 

الكبلب الضالة ..غمرت السعادة أـ نضاؿ وىي ترى جفوف عماد وقد أسبميا بسكينة 

حساس غامر باألمف واألماف ليعود لوثباتو مف جديد ، ليعود إلى  مكانو وقد اختطؼ  ،وا 

وفقأ مف عيوف العمبلء  ،وكسر مف أجنحة رابيف وأذرعو ،المزيد مف أرواح تسيمح وجابي

 لجواسيس .. وا

، جمس األبناء وأميـ .. مف يبمغ جاءت المحظة التي البد مف عدـ طردىا مف زمف أـ نضاؿ

ردة فعؿ أبي نضاؿ .. فأجمعوا رأييـ أف يقوـ  ،وال تؤمف وقع الصدمة األولى قاسٍ باكـ ؟ فأ

عمى  ،واحتماؿ ثورة البركاف المرتقبة ،واألقدر عمى الصبر ،ابالدور نضاؿ ، فيو األكبر سنً 

 أف يكونوا معو ... 

  (رغـ الخبلؼ ورأي الفرد يشقييا   ي الجماعة ال تشقى الببلد بو رأ)ؼ
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ـز أبو نضاؿ شفتيو  الوطف ، وأبناء الدعوة والجياد !!دخموا عميو.. يا أبت نحف أبناء ىذا 

ؿ ا ... ىا ... أضاؼ نضاؿ : مف الواجب أف نأوي ىؤالء الذيف خرجوا مف أجا ، محفزً متحفزً 

بصوت  ت الحديثىذا الوطف وأرواحيـ عمى  أكفيـ ...ىا .. وىنا دخمت أـ نضاؿ، وبدأ

وركزت عمى تاريخ أبي نضاؿ في الشرطة قبؿ االحتبلؿ ، وكـ  ،يتيدج عف فرضية الجياد

تريديف يا مريـ ؟  ذاقتؿ الييود مف زمبلئو ؟ وكـ شردوا ؟ وكـ اغتصبوا ؟ وىو يقاطعيا .. ما

 ،ت معو حتى ظيرت عميو عبلمات الرضا والقبوؿ ، وقد شرح اهلل صدرهاصبر .. وما زال

ا ، وأخذت فأسمـ األمر إليو .. لـ تكف سعادة ، بؿ أكثر مف سعادة ، كاد األوالد يطيروف فرحً 

ا هلل أف انضـ أبو نضاؿ أـ نضاؿ بذراعييا رأس أبي نضاؿ تقبمو ، ثـ خرجت ساجدة شكرً 

 في عرينو .. فأمر بدعوتو الـ يكف أبو نضاؿ يعمـ بأف عمادً لمكتيبة التي يقودىا عماد .. 

ببلغو موافقتو نضاؿ إليو نظرة فاحصة ..  .. نظر أبو د، فطار نضاؿ ليأتي بعما وتأمينو وا 

وتكرر الجواب مع ابتسامة واثقة ..  ،نضاؿ نعـ يا عمي .. أعادىا أبو ؟عماد ..أأنت 

 ،فالجو قارس ،ا لمدؼءتعمة مف الحطب طمبً ا .. جمس الجميع حوؿ حزمة مشصافحو معانقً 

ا لمئات الساعات عف معاناة والموسـ شتوي بارد ، تحدث عماد كمف اختزف في صدره كبلمً 

المطارديف .. عف أىدافيـ ... عف برامجيـ .. عف شوقيـ لمشيادة .. عف حرمانيـ مف 

. ال كدر فيو وال ريح ا تدفؽ شبلؿ صاؼ وعذب .دي أمياتيـ .. كاف الحديث متدفقً اتقبيؿ أي

الشبلؿ في ومؤثرة .. منبية.. مؤمنة .. رسالية ، حتى استقر  ،عفف .. بؿ رائحتو زكية

صدر أبي نضاؿ : اسمع يا ولدي .. أنا وأوالدي وزوجتي  بحيرتو الذىبية .. استقر في

نت وأـ نضاؿ والدتؾ ، كا ،وأنني والدؾ ،والبيت .. كمنا فداؤؾ .. اعتبر ىذا البيت بيتؾ

دموع الفرح ىي المساف الذي عبر بو الجميع عف شكرىـ وامتنانيـ ليذا األب المجاىد والزوج 

الوفي ، عقد الحياء ساقي أـ نضاؿ ،فأقعدىا عف احتضاف زوجيا لتقبمو ، فقبمت يديو باكية 
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ا ، وكذا فعؿ الجميع ... وتصبب عرؽ عماد مف كؿ بدنو ، ضاحكً  بصوت مسموع بكاءً 

حنينو لمبيت وشوقو لرؤية مف فيو  ه تنييدة ارتياح وفرح .. حتى أصبحصدر  وصعدت مف

 حتى يعود إليو ..  الحنيف وال يتركو ،يطارده كمما خرج إلى عممية

 *** 

أصبح الشغؿ الشاغؿ ألـ نضاؿ إحاطة عماد بالرعاية ؛ توفر لو الغذاء والمباس ، تنظؼ لو 

ىا أو إخوانيا أو أخواتيا بعد أف تطمئف أشقاء ستقباؿ الزوار حتى لو كانواسبلحو .. تبادر با

أنو في مأمنو ، ولف تصؿ إليو آذانيـ أو عيونيـ أو مجساتيـ إف كاف ليـ مف مجسات .. 

 حتى يوـ استشياده ، تطبخ عما يبمى منيا ،وال تزاؿ كذلؾ تغسؿ لو مبلبسو ، تشتري لو بداًل 

رانب طعامو المفضؿ ( ىكذا قاؿ ليا األرز وسمطة خضار وسمطة فاكية ألف )ا مع اللو أرنبً 

 ا لسؤاؿ ابتدرتو بو : ماذا تحب مف الطعاـ يا ولدي ؟مازحً 

 **** 

كـ كاف أصحاب عماد يمازحونو فيما يتمتع بو مف رغد العيش في بيت أبي نضاؿ ، وعندما 

ا .. تصر عمى أف يدعوىـ لقضاء يوـ أو ما شاءوا مف أياـ لتصبح أميـ جميعً  ذلؾ ليا ينقؿ

الذيف التحقوا مع عماد بالرفيؽ  حمداف ... إبراىيـ سبلمة إبراىيـ عاشور .. عبد الرحمف

األعمى بعد أف جادوا بنفوسيـ .. لتشرب أـ نضاؿ كؤوس حسرتيـ وتبكييـ بالدمع الغزير ، 

 ، في الوقت الذي كانت تحضيـ فيو عمى مواصمة الطريؽوأسىً  وتودعيـ بقمب يتفطر لوعةً 

 الشيخ أحمد ياسيف .. وكما قاليا 
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) طريؽ  ذات الشوكة ( وىي العبارة التي رددىا فيما بعد عمى سمع الدنيا عبد العزيز 

الرنتيسي وىو يعمنيا صريحة مدوية ) إف كتائب القساـ ستصؿ إلى قمب الكياف ( ...وىا ىي 

.. كاف  لتنطمؽ منو إلى قمب الكياف كتائب القساـ في بيتؾ يا مريـ .. في بيتؾ يا أـ نضاؿ

ا لكؿ مطارد .. دؽ الباب .. اندفعت لترى مف القادـ ، تعرفيـ بأسمائيـ ثـ البيت مفتوحً 

برسوميـ ومبلمحيـ وتفاصيؿ التفاصيؿ مف وجوىيـ وقاماتيـ ؛ محمد الضيؼ .. محمد 

ي نضاؿ وقمب أـ نضاؿ .. ببل دخاف ... أيمف مينا مراسؿ عماد وسائقو .. يضميـ قمب أب

وف وال متجسس .. يتحدثوف بتمقائية .. يتضاحكوف .. يتمازحوف .. ات وال عيمبلحق

الطرائؼ والمواعظ .. وعند الصبلة تراىـ يتناوشوف بنوى التمر .. وببقايا الطعاـ .. يتبادلوف 

 -صمى اهلل عميو وسمـ –مف أصحاب النبي األكـر  في خشوع وتبتؿ كأنيـ في الصدر األوؿ

 ما ىذا الديف العظيـ ؟!! 

)  ا ،وحفظ ما تبقىفقد حفظ عشريف جزءً  ،نس عماد ما حفظو في كيتسعوت مف القرآفلـ ي

 ،ىكذا كاف يظف نضاؿ ( خارج السجف .. كاف يقيـ الميؿ بالجزء والجزئيف والثبلثة واألربعة

ا عمى عماد وصحبو قبؿ أف يصؿ إليو ويرخي لمدامعو العناف ... مضت أحد عشر شيرً 

ر ذِ ف الحَ ؤم  يُ ة جباف وضيع ، وفي لحظة يطيش فييا العقؿ إبميس الخئوف المئيـ بصحب

،  كمييما ، وقر في قمب أـ نضاؿ وأبنائيا أف ساعة الرحيؿ قد أوشكت بالحموؿلألحدىما أو 

رغاؿ ، رفض عماد لقاءىما ، دخؿ نضاؿ عمى عماد ليخبره  فإبميس بالباب ومعو الخائف أبو

 بمجيء وليد وعبد  الفتاح...

ا ، سبؽ لي أف عرفتو أو عرفني ، وقد لبيت ا نضاؿ أنني ال أقابؿ أحدً أنت تعرؼ ي -

أما ىذاف فبل ، وقبؿ  ،طمبكـ في أف اندمج مع ضيوفكـ ، الذيف ال يعرفونني وال أعرفيـ



  
 

119 
 

ا : لدينا عممية اليـو ، وأنا عمى موعد مع رائد الحبلؽ وجماؿ أف يغادره ،قاؿ لو مبلطفً 

 موسى ومحمد دخاف ...

 والدة ؟ خبر الأأ -

 نعـ ... -

****  

اجتمع الشباب مع أـ نضاؿ ، وأخذوا يقرأوف آية الكرسي عمى كؿ رصاصة قبؿ أف يضعيا 

في )المخزف ( حتى تمت الخطوة األولى ، وأما الثانية فقد انتصب الجميع لمصبلة ، كانت 

د .. عما –كالعادة  –ىادئة خاشعة ، ذرفت ليا الدموع ، وأـ نضاؿ مف خمفيـ ، واإلماـ 

 ،ا .. وخرج نضاؿ ورواد الستكشاؼ الطريؽلبس الشباب عدتيـ ، وعانقوا بعضيـ بعضً 

خرج عماد  .. ،أعطى حساـ اإلذف بالخروجولحؽ بيـ وساـ وحساـ إلى طريؽ آخر

انخمع قمب يجمس خمؼ مقودىا أيمف مينا ...  ( التي504استقموا السيارة ) بيجو  وصحبو..

أف  لو الساعات ثقيمة ثقيمة كما كية ضارعة .. ومرتوجيـ .. سجدت باأـ نضاؿ لخر 

ذا بخبعقاربيا قد أصابيا الشمؿ الرعاش .. اندفعت نحو التمف ر از والمذياع ال يتوقؼ .. وا 

في المكاف تعمف  اتعمف فيو إذاعة العدو عف مقتؿ ثبلثة جنود ، وقد ترؾ ) المخربوف( بيانً 

ا لمجازر االحتبلؿ متوعدة بالمزيد .. ابتيجت نتقامً ا و كتائب القساـ أنيا ىي منفذة العمميةفي

ا .. بكت .. توجيت إلى السماء .. لقد حقؽ الشباب اليدؼ .. ثـ .. زغردت ... طارت فرحً 

عممية  يَّ رة أف تتبنى أالمجموعات المغمو  تي كتبت البياف بعد أف تعودت بعضإنيا ىي ال

 ،وعند رؤوس القتمىياينة في مسرح العممية كتب بياف .. يمقى لمصينفذىا القساـ .. إذف فميُ 

أو تردد .. دؽ الباب  ا لدى عماد وصحبو دوف تفكيرٍ ا .. القى استحسانً يمً ا حكوقد كاف رأيً 



  
 

111 
 

ا ، والغنيمة عظيمة .. قتموا ثبلثة .. ىي دقة عماد .. كادت أف تزغرد .. كاف الصيد صعبً 

أف يفؾ  عمى  أف اهلل سمـ ، فقد أصر.. وعادوا بسبلحيـ ، وكاد عماد أف يرتكب حماقة لوال

( الرئيس مف عمى مقدمة الجيب ويعود بو .. وقد تذكر مقولة لمبنا 500)الرشاش عيار 

 ذاىبوف ؟ أنتـ عندما سئؿ إلى أيف

 إلى قتاؿ الييود  -

 ليس معكـ سبلح كسبلحيـ ..  -

تطور .. الم فقاؿ بثقة : نتقاسمو معيـ .. فمف نقتمو منيـ بسبلحنا البدائي نغنـ سبلحو -

، وكفار دارـو ،وصور باىر قبؿ أكثر مف أربعيف سنة  وىكذا كاف في مواقع عصموج

 ... 

ا نجح عماد في فؾ الرشاش رغـ اقتراب صوت المروحيات ، وىدير الدبابات إلى المكاف أخيرً 

ساحة ميرجاف  البيت وامتؤل قمب أـ نضاؿ بعودتيـ بالفرح، وصار ،دخؿ عماد وصحبو.. 

شراقة إيمانية ال يخبو نورىا .. وعمى وجوىيـ إ ، دخموامبلبسيـ الطيفوقد كسا  خمواد . نصر

لى جانبيا طبؽ مف األفوكادو ، جمسوا جميعً  ا ، وأـ كانت أـ نضاؿ قد طبخت سماقية .. وا 

الفرحة  كانتا . وال تمد يدىا نحو ) الزاد( ا ،وتتحرؾ أحيانً تروح وتجيء ، وتجمس حينً  ؿنضا

تضحكوف وتتمازحوف  مف عممو في بئر السبع . ما لكـ أبي نضاؿ العائد  قد كسرت صمت

  ؟عمى غير عادتكـ

قتموا فييا ثبلثة جنود صياينة وعادوا  ،فأجابو نضاؿ : قد نفذ الشباب عممية قبؿ ساعتيف

اهلل أكبر ..  ،باسـ اهلل :نضاؿ وىو يردد ،جحظت عينا أبيحتى المدفع الرشاش  ،بأسمحتيـ

الجميع بترؾ الطعاـ وقد سبقيـ إلى الوقوؼ .. وعانقيـ .. قبؿ  ، أمرطربواستخفو ال
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بيف يديو .. أخذ يدور بو في الغرفة ، ثـ اغرورقت عيناه  ارؤوسيـ .. وأكتافيـ ، ورفع عمادً 

 بالدموع في الوقت الذي يميج لسانو بالحمد .. 

  ؟أأنت الذي فعمت .. -

بقوة اهلل .. وأما نحف فبل حوؿ لنا وال قوة ، ال بؿ الشباب .. وأنا معيـ ، وكاف الرمي  -

 ا : وما رميت إذ رميت ولكف اهلل رمى وردد خاشعً 

 *** 

ا ، عاثوا في محيط ا وتسميحً جف جنوف رابيف . فأرسؿ كبلبو البوليسية ووحدات أكثر تدريبً 

عرؽ ا .. تعقبوا األثر الذي سرعاف ما انقطع .. فأخذ رابيف يمعؽ وظممً  اإفسادً العممية 

 ممزوج بالمزيد مف الغيظ والوعيد .اليزيمة والخزي ال

ا ألبي عماد داىمت أـ نضاؿ موجة مف الضحؾ ، بعد أف عممت أف رابيف قد أعطى وعدً  

لجميع أنيا ا ، عرؼ فييا اعماد إلى خارج الببلد آمنً  أف يعطيو مميوف دوالر عمى أف يخرج

ا د ييزأ مف العرض وصاحبو ، مجددً تسخر مف ىذا السكير األحمؽ ، بعد أف سمعت عما

 العيد عمى المضي في الطريؽ حتى يتحقؽ لو إحدى الحسنييف ) النصر أو الشيادة ( ..

 *** 

خمت أـ نضاؿ إلى نفسيا .. ما ىذه الروح التي تسكف صدور ىؤالء الشباب .. رغـ قمة ما 

تنقميـ مف عممية إلى في أيدييـ مف عتاد وسبلح .. ورغـ وسيمتيـ الوحيدة الميترئة التي 

 ومف مكاف آلخر ؟! أخرى ،
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 عنو ء قديـ ممزؽ .. ثـ يأبى أف تشتري لو أـ نضاؿ آخر بداًل لـ يكف لدى عماد سوى حذا 

.. ورغـ ورغـ .. ما ىذه الروح ؟؟!! تسألو : ال تريد أف أشتري لؾ مف ماؿ أبي نضاؿ ؟إذف 

  ماؿ مقدس .. إنو ماؿ الجياد!!ىذا فمنشتر لؾ مف ماؿ ) العمؿ ( ؟ فيجيب بإصرار : 

*** 

قدامً   ،ا تعددت العمميات .. وتساقط الصياينة ؛قتمى ، وجرحى ، وازداد الشباب جرأة وا 

وازدادت حنكتيـ عمى التخطيط .. ولـ تكف غائبة عف كؿ ذلؾ ، فمـ يكف عماد يخفي عنيا 

ببل لعثمة  عمى سمعيا يؿأدؽ التفاص يأخذ في سردا : يا خالتي . الميمة سننفذ عممية .. و سرً 

وقبؿ أف يجيب تناولتيا ، وبأصابع  ،إليو أف تحشو الرصاص في مخازنو ، تطمبأو تردد 

مدربة أخذت تحشو الواحدة تمو األخرى ، وال تضع رصاصة إال بعد أف تقرأ عمييا سورة 

و ) ياسيف كاممة ، وألف ساعة الصفر أوشكت ...أخذ نضاؿ يعاونيا في العمؿ .. مؤكدة عمي

ال تضع رصاصة إال بعد أف تقرأ عمييا سورة ياسيف بتماميا ...( خرج الشباب وكالعادة 

انخمع ليـ قمبيا .. وسالت دموعيا .. وشخصت ببصرىا إلى السماء .. ولـ يتوقؼ لسانيا 

ا فأغشيناىـ فيـ ال يبصروف ( .. كاف خروجيـ ا ومف خمفيـ سدً عف ) وجعمنا مف أيدييـ سدً 

.. تقدميـ ا ا وحجابً وفي الحمكة التي تسبؽ انببلجو .. وقد اتخذوا منيا ساترً عند الفجر.. 

ا لبلنسحاب إليو عند ا آمنً بالخروج عناصر الرصد ؛ نضاؿ وأخوه محمد ، وقد أعدا لو مكانً 

 العممية بنجاح .. إتماـ

 *** 

وسط تيميؿ  عاد الشباب في المساء .. واحتفؿ أبو نضاؿ بيـ كعادتو .. يرفع عماد بيف يديو

األبواب المغمقة إيماف ت خمؼ كان ،مشاركة ال تقؿ عف فرحيـبالشباب وضحكاتيـ .. و 
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يناس .. يتعانقف .. يصفقف بصمت .. يزغردف بصمت .. ال تتسع قموبيف  لياـ وا  نعاـ وا  وا 

لمفرحة المتدفقة إلييا مف كؿ ركف في البيت ، تدخؿ عمييف أميف معانقة وميممة .. ثـ تيدأ 

إلييف االستغفار والدعاء .. لـ تكف فرحة الشقيقات بأقؿ مف فرحة أميف أو إخوانيف أو طالبة 

 أبييف . بؿ وأكثر .. 

 *** 

حالة مف االنبيار سيطرت عمى أـ نضاؿ وأوالدىا وزوجيا ، ليس ليا اسـ إال ) عماد عقؿ ( 

حالة جعمت الجميع ىذا الشاب العابد الزاىد الذي لـ يتجاوز العشريف مف عمره إال بعاميف ، 

ذا قرأ ذا ناـ وا  ذا رقد وا  حتى  ويظؿ ينتظره بقمؽ واضطراب ،يتفقده إذا خرج ،يتفقده إذا صمى وا 

القمب مف الجسد ، والعيف مف الرأس ، ىو الفكرة .. ىو  يعود ، يرونو جزًءا مف كيانيـ

 والحركة ...

 *** 

 

 

 

 

 

 



  
 

114 
 

 

  (أو َضال وانضجىٌ) 

 

قنوا مف بعد أف عرؼ الصياينة بيتيا ، وتي نتفاضة ، وخاصةانصيرت أـ نضاؿ في اال     

دورىا وأبنائيا فييا .. فعينوا مف العيوف مف يبلحقونيـ ، ليقـو الجيش بمداىمة المنزؿ ليعتقموا 

مف فيو ، ولـ يكف أحد في مأمف مف أف يكوف عميو الدور ، وليذا لـ يجتمع األشقاء عمى 

بلثة أو أربعة في آف واحد ، يقدموف لمتحقيؽ والتعذيب... مائدة لسنوات ، يعتقؿ اثناف أو ث

ا .. يخرجوف ليعودوا إلى السجف مرة وثانية وثالثة ، حتى أصبح حديث اعتقاؿ ليأخذوا أحكامً 

نضاؿ .. خرجوا  أبي لى بيتث الحارة والمدينة ، جاء الييود إ) أوالد أـ نضاؿ( حدي

دقات عنيفة ، انصرؼ ذىنو إلى بيت أـ نضاؿ ..كسروا األبواب . كمما سمع أحد الجيراف ب

ف ىي إال دقائؽ حتى يرتفع صوت أحدىـ أو أكثر بالتكبير ، وأـ نضاؿ ترفع مف ىمتو  .. وا 

ا ... متحدية .. فتصب عمييـ الدعوات صبً وتحضو عمى الشجاعة والثبات .. يدفعيا الجنود 

جراميـ .. ولـ يخطئ حدس الج ا يراف .. حتى صار بيتيا رمزً ىازئة منيـ .. ومف رعونتيـ وا 

إف سمع صوت  ا مف الراحة ، ليخرج عمى عجؿٍ لممقاومة والتحدي .. يأتي ابنيا ليأخذ قسطً 

وىي مف ورائو ، تمد الشباب بالعزيمة وتحرضيـ عمى اليجوـ والثبات ..  ،المكبرات بالتكبير

أما تعممت  ؟(ضةارسة )ممر خفت لنجدتو واسعافو... أليست نا حتى إذا وقع أحدىـ جريحً 

ذا ما عادت إلى  ؟ومف األبمة سوزاف ،ذلؾ مف المبلـز مصطفى في حصص الفتوة ... وا 

ا الميمة .. مؤمف أصيب في بيتيا داىميا الحزف والقمؽ .. حساـ ووساـ ومحمد اعتقموا جميعً 
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ورواد  ،يشؿفي جسد رواد .. نقموا حساـ إلى إ زجاجة المولوتوؼ اشتعمتمواجية اليوـ .. 

ا إال إذا انفردت لى كيتسعوت .. تتزاحـ أخبار المواجيات في رأسيا .. ال تحدث فيو دوارً إ

بنفسيا لتستسمـ لمبكاء ، وموجات األحزاف ... تيرب مف أحزانيا إلى تبلوة القرآف ، إلى 

أف نضحي مف أجؿ انتزاعو ، أليس  الصبلة ، تسأؿ نفسيا : ألسنا عمى حؽ ؟ .. إذف فبلبد

ا ، ولو باإلجراـ ، يقتموف باطؿ ؟ .. وىاىـ يقاتموف مف أجؿ أف يجعموا منو حقً عمى  الييود

ا دوف .. مثؿ أوالدنا تمامً طارَ يتألموف .. يجوعوف .. يُ  كما أنيـ جرحوف ..في سبيؿ ذلؾ .. يُ 

ال ضاعت حقوقنا ..  .. بفارؽ أننا عمى الحؽ وىـ عمى الباطؿ .. إذف فاألولى أف نستمر وا 

ىكذا كانت  كمفنا ذلؾ مف ماؿ ودماء وولد .. لنكنسيـ مف ديارنا .. تبتسـ ..نستمر وميما 

 أنا وأنت فمف يضحي (  تغني فتح ) إف لـ يضح  

 **** 

ا زيارة حساـ في كيتسعوت ، وقد سمح لي بزيارتو ، أما أنت فبل ، قاؿ بزفرة أبا نضاؿ : غدً 

ة .. اشترت لو مبلبس داخمية وبدلة حارة .. حسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ .. لـ تنـ تمؾ الميم

، وسويتر أزرؽ ووضعت صور أخوتو وأخواتو في مظروؼ  ارياضة زرقاء وحذاء رياضيً 

... خرجت بعد منتصؼ الميؿ في البرد القارس .. وصمت إلى ،وبعض الطعاـ في مبلبسيا 

. ا .مكتب الصميب األحمر وكانت أوؿ مف وصؿ .. انتظرت حتى الفجر .. انتحت جانبً 

صمت .. أخذ الزوار يتقاطروف .. عممت أف المسموح ليـ بالزيارة خمس وعشروف عائمة .. 

ومف كؿ عائمة شخصاف... إال ىي .. فقط ىي .. مف عائمتيا دوف غيرىـ .. ال بأس .. 

دارت عجبلتيا قبيؿ الشروؽ .. وصمت إلى أوؿ حاجز.. فالثاني .. جمست في الحافمة ، 

بيت حانوف .. مرت ساعات خمس ولـ تنتقؿ الحافمة إلى الجانب  فالثالث .. ثـ إلى معبر
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.. حمدت اهلل أف عافاىا مما ولـ يسمح لؤلطفاؿ بقضاء الحاجة وال لمرضى السكر  ،اآلخر

د ساعة ..أيف مف خمقو .. صعد جندي .. جمع التصاريح وىبط .. عاد بع ابو كثيرً  ابتمى

باتو .. تفصد عرقيا .. قالت بصوت مرتجؼ ينخمع قمبيا .. سمعت ضر  مريـ فرحات .. كاد

: أيوه ، اقتادىا إلى مكتب التحقيؽ الممحؽ بالمعبر.. فاجأىا الضابط : مريـ فرحات .. مريـ 

فرحات .. أنت مخربة ؟!!! إذا أردت أف تزوري نضاؿ فبلبد أف نتعاوف .. سادت دقائؽ 

 صمت وكأنيا الدىر .. 

 ؟ عاوفا ىذه المرة : فيـ نتخرج صوتيا قويً 

 أنت عارفة .. وأنا عارؼ   -

ا فمف يكوف ما تريد .. ىذه يعني ماذا ؟ اسمع لو أعدمتـ أوالدي جميعً  ،أنا مش عارفة-

 وقاحة .. 

 بطخؾ .....!!!-

 طخ ... قالتيا بصوت مرتفع .  -

 ال أنا بأمزح .. ما تعرفي المزاح  -

 ثاني مرة أقوؿ لؾ ىذه وقاحة  -

 وطي صوتؾ  -
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لـ تكف المرأة ىي التي تتكمـ عمى لساف مريـ ، بؿ كتيبة مف طيو ، ىذه وقاحة ...ال لف أو  -

القساـ .. قادتيـ .. شيداؤىـ .. جرحاىـ .. إيمانيـ .. صبلتيـ .. الحؽ الذي يؤمنوف بو .. 

 الجنة .. النار .. 

 وكأنو رأى كؿ ذلؾ ،فأخرج تصريحيا وقاؿ : اركبي مع السبلمة .. سممي عمى نضاؿ .. 

 تمتمت .. اهلل ال يسممؾ ، وال يسمـ جيشؾ ..  -

 *** 

ا ...انتظرت ا كبيرً عياء منيا مبمغً ة بعد خمس ساعات أخرى وقد بمغ اإلوصمت الحافم

لساعتيف في قمب العواصؼ والرياح الثمجية حتى جاء دورىا لترى نضاؿ بعد ستة أشير مف 

ز الببلستيكي السميؾ إال مف ثقوب اعتقالو ، رأتو ولـ تستطع مصافحتو أو تقبيمو .. فالحاج

ا حاؿ بينيا وبيف فمذة كبدىا ، فاحتضنتو عيناىا .. رسمت عمى وجييا  عنيدً كاف فاصبًل 

ثـ  ،عمى قمبيا كيبل يطير صد يحوؿ دوف تساقط دموعيا ، وتربطابتسامة وجعمتيا جدار 

عف شيء ،  يسكف في صدره إلى جانب قمبو .. تريد أف تحدثو عف كؿ شيء .. فما تحدثت

وتركت لمسانيا يسأؿ السؤاؿ ذاتو عشرات المرات .. كيؼ حالؾ ؟ .. صحتؾ ؟ ... ماذا 

تأكؿ ؟ ... وأفاقت عمى صوت كريو ناشز الترداد : يبل خبلص ، ثـ جاء ليدفعيا .. فما 

سمحت لو .. انصرفت بيدوء مزمجر .. لتمحؽ بالركب الحزيف إلى الحافمة .. التي عادت 

 -بوقاحة  -قت بعد ساعة ونصؼ الساعة ، فبل حواجز ، وال ضابط يدعوىا إلى حيث انطم

لمتعاوف معو ، وصمت أـ نضاؿ بيتيا في منتصؼ الميؿ .. وكاف في انتظارىا زوجيا الذي 

يماف وأخواتيا ، وأما وساـ وأخوتو فمقد خرجوا  احترؽ بنيراف االنتظار ومزؽ قمبو القمؽ .. وا 

 في انتظارىا ..  امً ولـ يعودوا بعد ،ووجدت وسا
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 (او ـــوص) 

دخمت مرىقة ، بعد يـو شاؽ في رحمة العذاب المعيودة .. واستبد بيا اإلعياء       

والصداع ، الذي يبلزميا ببل فراؽ ساعة مف نيار أو ليؿ منذ أف كانت في سف المراىقة ، 

.. وزاد مف  بث العمبلء وأسيادىـوكادت أف تصاحبو وتبلطفو ، إال أنو لئيـ وخبيث خ

 ،عيائيا فشميا المتكرر أف تيذب ألسنة رفيقات الرحمة ، وتحد مف ولعيف بالقيؿ والقاؿإ

والسخرية مف خمؽ اهلل ، االمر الذي يضطرىا في كؿ مرة إلى الفرار إلى العزلة  ،والغيبة

لى التسبيح واالستغفار ، واالستغراؽ في ترديد ما تحفظ مف القرآف   عف ، فضبًل الشعورية ، وا 

ا منو بسبب الطرؽ المتبلحؽ عمى عساىا تأخذ قسطً  ،المحاوالت الفاشمة في أف تستدرج النوـ

 كؿ مكاف مف رأسيا .. إنيا شواكيش الصداع ...

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو  -

ا : مالؾ .. أخارج وعميكـ السبلـ ورحمة اهلل  وبركاتو ؛ ومصافحة وعناؽ ، سألت وسامً  -

 أنت ؟ 

لى تنفيذ عممية في الداخؿ !!فما رأيؾ ؟ نعـ . -  .. وا 

انتبيت حواسيا وفقدت احساسيا بالصداع واإلعياء ، عممية ؟! وماذا عساي أقوؿ ؟ ليذا  -

 اليـو أعددتكـ وربيتكـ ...
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سرت النشوة إلى كيانو ، وبدأ بحديث أشبو باليمس : صدر أمر أف نقوـ بعممية داخؿ  -

االستعداد وانتظرت لوداعؾ .. ولقد تعينت المناطؽ و  اإلعدادالخط األخضر ، ولقد تـ 

.. ىي ست عمميات يا والدتي ، وقد سبقنا كماؿ كحيؿ إلى البادية ... استطرد  فرادواأل

قد توارت المجاىدة خمؼ األـ ، يعرؼ ذلؾ كؿ أبنائيا عمييا ، و  اإشفاقً رغـ خفقاف قمبو 

 ما يحدؽ بواحد منيـ .... اات جفونيا التي تتسارع كمما شعرت أف خطرً فَّ مف رَ 

يا العمميات ا ، لكف األمر قد تغير .. إنقاؿ : كاف مف المفروض أف نخطؼ جنودً  -

ستة أحزمة ناسفة .. واشترينا سيارة ) جي أـ سي ( واستأجرنا  االستشيادية .. أعددنا

ا ا في الداخؿ ، وأعد كؿ ذلؾ األخ عماد أبو رقيؽ البدوي الخبير والموثوؽ .. وىأنبيتً 

 عمى أىبة الرحيؿ .. أستودعؾ اهلل 

ثـ سرعاف ما سرت إلييا حرارة المقاتؿ ، تنحت األـ خمؼ ظير  ،تجمدت أطرافيا -

..  ا .. أنت ذاىب إلى لقاء اهللجاعً المجاىدة : ال يمكف أف أثنيؾ .. اذىب .. كف ش

ني أعيذؾ مف الثانية .. يا ،فإف أخمصت النية  فجنة عرضيا السماوات واألرض ،وا 

ؾ .. ال بد أف أنت تعمـ أنني قادمة مف رحمة رأيت فييا الذؿ واليواف .. زيارة أخي ؛وساـ

يتيـ وقمعيـ .. لف نرفع الراية ف أننا لف نكسر ، رغـ تعسفيـ وىمجيعمـ ىؤالء المجرمو 

انفجرت باكية .. احتضنتو بمجامع قوتيا ، تريد أف تحتفظ  ؛اذىب .. وفجأة البيضاء ،

ا قد ا مريرً ف صراعً أمؿ في الرجوع ، ىدأت قميبل ، وكأيخرج ببل . ىا ىو بو إلى األبد .

 احتدـ بينيا وبينيا ، 

واستغؿ وساـ ىذا اليدوء ليقوؿ : تعمميف يا والدتي أنني ذاىب إلى الجنة .. وابتسـ وىو  -

 يداعب خدىا .. أال تحبيف لي الجنة ؟ 
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ف فورىا : اسمع يا ولدي أنت تعمـ كـ قالت بعزيمة المجاىدة التي ال تفارقيا إال لتعود م -

أحبؾ .. بؿ أنت أغمى الناس إلى قمبي .. أنت فمذة كبدي .. أطمت )األـ ( برأسيا 

ا .. لكف اهلل أغمى منؾ ، والديف أغمى منؾ ، وىو الذي أمر بيذا .. اذىب ، لتتوارى فورً 

ثـ ابتسمت وشدتو  واستعف باهلل .. ولف نجزع ، ولف نبكي ، كف قوي العـز .. كف رجبًل 

براىيـ عاشور .. قؿ ليـ  مف أذنو : إياؾ يا ولد ثـ إياؾ أف تنسى أف تبمغ السبلـ لعماد وا 

: أمكـ أـ نضاؿ تبمغكـ السبلـ .. قالت ذلؾ ورمت نفسيا عمى صدره .. وضمتو 

تقبمو  ..بذراعييا .. ألقت رأسيا عمى كتفو .. وأخذت تغرؽ أصابعيا في شعره .. تشمو

 بو ، وما ولدتو إال أف تذوب فيو أو يذوب فييا .. تمنت أنيا ال تزاؿ حامبًل .. تريد 

لحظتيا ... عصفت بيا مشاعرىا .. أتبخؿ عمى ربيا .. أتتناقض مع نفسيا .. أترافقو 

ا أف تقطعو مف قمبيا أو تقطع قمبيا ..ثـ ابتعدت عنو ، ا .. وقررت أخيرً ليستشيدا معً 

ثـ ألقت بنفسيا ثانية عمى كتفيو .. غمرتيا موجة مف لتعود .. ارتخت ذراعاىا ... 

الضحؾ الباكي ثـ إلى ضحكات تتعالى ، كأنيا دخمت في دوامة مف اليستيريا .. 

ولتنفصؿ عنو مودعة بآخر قبمة عمى جبينو ثـ أخذت تمطره بوابؿ مف القببلت .. 

ج .. أجيش وساـ في الضحؾ ، وأخذ يمشي ووجيو ليا ، وىي تتقدـ نحوه حتى خر 

قمبو ليا ، ونيراف مف الدموع قد فاضا مف عينيو الواسعتيف .. وقد أمدتو بعزيمة  اتاركً 

تخيؿ أنو بيا يزيح الجباؿ .. قضت عمى ما بقي في نفسو مف ىواجس وتردد.. فمصيره 

أف يتحوؿ إلى فتافيت مف لحـ إثر ضغطو عمى الصاعؽ .. شعور مبيـ ينتاب 

ىذه المحظة ، لرىبتيا ، لكف ما استمده وساـ مف أمو  االستشيادي ، يدفعو لميروب مف

طرد الوساوس مف صدره .. تعمقت في نفسو الثقة بأنو ليس مراٍء  ...كاف أقوى .. ثبتو

لى .. تسربت إ... بؿ مخمص .. جدد النية .. قنت قمبو .. استقؿ سيارة ) جي أـ سي( 
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فمف يذىب ليسجف بؿ إلى الجنة ا ، روحو رائحة الزنازيف وقسوة السجاف .. نحاىا بعيدً 

... وال إلى أف ..دعا اهلل أال تفشؿ عمميتو ويفوز بالشيادة .. ال يريد العودة إلى السجف 

يتسبب ألمو بمزيد مف العذاب في زيارتو .. ىي مريضة يا رب .. الصداع قد حطـ 

ب .. عظاـ رأسيا .. تموت في لحظة وىي ذاىبة لنضاؿ .. يا رب انفذ مطمبي ... يا ر 

أفاؽ وساـ مف دعائو عمى اجتياز السيارة حاجز ايريز .. أصبح في األرض المحتمة .. 

يحوؿ بينو وبيف الشيادة ، لف تتعذب أمو بزيارتو مرة  أخرى .. عاد إلى انزاح أوؿ عائؽ 

 ا في سبيمؾ مف أبنائيا .. أكرمني أف أكوف ىو ... دعائو ...تمنت يا رب أف تقدـ شييدً 

 *** 

نتظر الخبر إلى جوار المذياع الذي تيبس مؤشره عند صوت إسرائيؿ ... جاءىا جمست ت

ا لقي القبض عمى مخرب بحزاـ ناسؼ .. توجيت بالدعاء أال يكوف وسامً ا .. أُ الخبر صاعقً 

صابيا دوار .. حـر . حمدت اهلل عمى ىذه الحاؿ ... وأ.. كي يناؿ ما تمنى .. لكنو وساـ .

. وىا ىي عذابات جديدة لمزيارة .. ولوعة الفراؽ .. ولوعات عذابات مف الشيادة ىذه المرة .

 ...السجف وظمـ السجاف .. حكمتؾ يا رب ، والحمد هلل الذي ال يحمد عمى مكروه سواه 

 *** 

طويمة  يا قاضية برتبة كولونيؿ ..تاليـو محكمة وساـ .. محكمة عسكرية ثبلثية ... ترأس

تنتشر في وجييا كالعدس  أنؼ معقوؼ .. ودوائر النمشوب ،، رفيعة مثؿ دودة االسكارس

ا ، أخذت تستمع المجروش ،وقد تناثرت قشورىا في بقع متجاورة جعمت مف وجييا منفرً 

المخرب ( نفسو ىذا ) أعد بانتباه لمنيابة العسكرية التي أفاضت في ) الجريمة ( التي

المنظمة ف وا   ،ة ومعاداة لمساميةف تطرؼ ، وعنصريالرتكابيا ضد الييود .. وما يمثمو ذلؾ م
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، كؿ  عف أنو ينتمي إلى أسرة.. فضبًل  التي ينتمي إلييا مف أخطر المنظماترىابية اإل

وحدة  مجـر عماد عقؿ الذي تمكنت، وأف المخرب ال اإلرىابيةليذه المنظمة  أفرادىا ينتموف

  بعد أف قتؿ مف جنودنا سبعة عشر ضابًطا وجندًيا .. مف قتمو ف()شمشو 

ا (شيرً 114ما توقع ) غير ا نطقت القاضية بالحكـ عمىغامت الدنيا في عيني وساـ .. وأخيرً 

وظمت العذابات  أتفرح أـ تحزف !! ،بالخبر ، فمـ تدر..ورفعت الجمسة ، سمعت أـ نضاؿ 

الثبلث تسوطيا ، تسوط مشاعرىا وقمبيا وعقميا ....حـر مف الشيادة ...عذابات السجانيف 

..عذابات الزيارات ، وأضافت إلييا رابعة .. سيقضي في السجف تسع سنوات والمحققيف .

بكت كما لـ تبؾ في حياتيا أبًدا .. وبيف الحيف .. ونصؼ السنة ببل جياد .. ببل زواج

واآلخر تشاطرىا أـ حممي التصبر مع البكاء ، إال أروى التي لـ تتوقؼ عف سرد المواعظ 

  والرقائؽ والعبر...

 *** 

 ،ا أخرى عمى وساـؼ  ثمانية عشر شيرً يلتض،تؼ النيابة العسكرية بالحكـ ، فاستأنفت لـ تك

ا مرات ومرات ، كمما سنة ، فخر ساجدً  ةالذي كاف يقدر الحكـ بعشرات السنيف ال إحدى عشر 

 استجابة لدعوة أمو المجاىدة .... ،ربط بيف ىذا الحكـ وبيف لطؼ اهلل بو

 *** 
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  (اصتشهاد عًاد)

 

،  اإلرىاؽدخمت أـ نضاؿ بيتيا بعد جولة عمى الجرحى وبيوت عزاء الشيداء قد كدىا      

ذا  وحطمت رأسيا شواكيش الصداع مف جديد ...أيف عماد ؟؟ سألت لتنتظر الجواب ، وا 

بالباب يدؽ .. إنو عماد .. جاء مف غير الطريؽ التي اعتاد أف يأتي منيا ، الشمس تودع 

خيرة ، لتسقط في حضف بحر غزة ، التي تمونت سماؤىا بموف الشفؽ ، النيار في دقائقو األ

.. كانت الريح باردة في أواخر أياـ الخريؼ ..  أف دماء الشيداء قد تجمعت عمى صفحتياوك

ىؿ غزة بمقدـ ذلؾ الضيؼ الذي يؤذي ألوىا ىو الشتاء قادـ قد سبقو ىواؤه البارد ليعمف 

بيوت غزة وطرقاتيا ، وخاصة معسكرات البلجئيف ..  تزدحـ بيـ فالذي ،ببرودتو الفقراء

ويزداد األذي إذا ما انيؿ المطر .. فتوحؿ الطرقات ، وتمتمئ البرؾ بالمياه التي ال تجد ليا 

قنوات وال مصارؼ ، فتقتحـ البيوت والحجرات ، فيتراكض الصغار والكبار بمبلبسيـ 

 . حفاة األقداـ لينضحوا بأدالئيـ المياه . ،الخفيفة

ا .. فسألو مؤمف بحسو دخؿ عماد .. تيمؿ وجو أـ نضاؿ وأبنائيا .. وخؼ أبو نضاؿ مرحبً 

 األمني : مف أيف أتيت؟ 

 مف خمؼ البيارة   -

 ىؿ الطريؽ آمف ؟  -
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 في تقديري نعـ ، ليس فييا ما يريب ... -

قاؿ نضاؿ : إف وليد منذ أف رآؾ أوؿ مرة قبؿ أسبوع وىو دائـ المجيء والسؤاؿ عنؾ ،  -

 ..  وأموااًل  الديو معمومات وسبلحً  : إفقاؿو 

ساعة ا .. ولـ يبؽ لمغروب إال نصؼ قاؿ عماد : ليس لدي الوقت الكافي .. جئتكـ شوقً  -

 فطار .. ، والشباب قد أعدوا طعاـ اإل

عماد تدخمت أـ ا .. ونكسب معؾ األجر .. قبؿ أف يرد إذف نتناوؿ طعاـ اإلفطار معً  -

وكعادتو ابتسـ ، وعاتب أـ  ،غمظة ، فاحمر وجيو حياءً يميف منضاؿ لتحسـ األمر ب

ا برغبة وليد بمقائو نضاؿ عمى قسميا ، لتنيض إلى إعداد الطعاـ .. أخبر نضاؿ عمادً 

لحاحو ليأتي بو ؟ بعد تردد قاؿ : ال بأس  ا.. وسأؿ .. ىؿ نرسؿ لو محمدً  عمى ذلؾ وا 

 .. 

 **** 

 عماًدا بعناؽ حار ومتكمؼ .. فأثار النفوريد ا ، صافح ولىي دقائؽ جاء بعدىا وليد الىثً 

لدى عماد ، صعد الشباب إلى السطح .. ىنا يا عماد سنبني لؾ بيت الزوجية .. غرفة 

ىذا تخطيط الوالدة !!ابتسـ عماد وعمت وجيو  :قاليا نضاؿ ، وأضاؼ ،اومطبخً  اوحمامً 

ه أف والدتو قد أسرت لو أنيا إف شاء اهلل ، ولـ يخبر  ؛حمرة الحياء ، وتمتـ بكممات فيـ منيا

ا ووليد ، ليتحدثا بما يحمؿ وليد ستزوجو إحدى بناتيا !!! ترؾ نضاؿ ومؤمف ومحمد عمادً 

 ؛لعماد مف أخبار .. أذف لممغرب .. فنزال .. ولـ يدر أحد ماذا دار بينيما مف حديث .. فجأة

ف ) وأشار إلى حيث ارتفعت أكؼ عماد بالضراعة .. الميـ ارزقني الشيادة في ىذا المكا
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أخبره نضاؿ أف الوالدة أمرت ببناء بيت الزوجية لو فيو ( واستدار إلى  السفرة ، قاـ حساـ 

 ،المؤدية إلى البيت وخرج إلى الشارع لكي يرصد الطرقات ،بعد أف أنيى طعامو عمى عجؿ

 أو أف يكوف ىناؾ بعض العمبلء !!! ،فقد تأتي دورية فجأة

*** 

... وىمست لزوجة نضاؿ )  اا .. فمنذ أسبوع سبؽ لـ تر عمادً فرحً  كادت أـ نضاؿ تطير

ا كأنو قمر ساطع .. كالبدر في ليمة واهلل يا بنتي ألوؿ مرة أرى وجو عماد كالقنديؿ يشع نورً 

 رت إليو وكأنو عريس أو أجمؿ ( فقالت زوجة نضاؿ : ما شاء اهلل عميو .. ظَ صيفية .. نَ 

 **** 

فاعتراه الحياء بحمرتو  ،ا مف الشايقسمت أـ نضاؿ عمى أف يتناوؿ كوبً فأ ،عماد بالخروج ىَـّ 

ولـ تشأ أف تضعو بيف األواني التي  ،تناولتو مف يده ،وعندما فرغ ، تناوؿ الكوب، وفعبًل 

أنفاسو .. تعجبت أـ نضاؿ لشعورىا ىذا .. فمقد  اي زكتيالتلتحتفظ بالكأس  ،تزمع غسميا

غمرىا ىذه الذي ي اإلحساسا خمت ، وما ساورىا ىذا شيرً  شاركيـ عماد السكنى ألحد عشر

فراسة المؤمف الذي يرى بنور اهلل؟ حاولت أـ نضاؿ أف تيرب مف  الميمة .. أيكوف ذلؾ ىي

قمبيا ىاجس بدأ يتسمؿ إلى قمبيا ، أتكوف ىذه آخر شربة لعماد مف ىذه الكأس ؟!! أجاب 

 ا : ال ... ال ... ال سمح اهلل .. فورً 

  ؟!: لماذا أنت صائـ ، وليس اليوـ ىو إثنيف أو خميس سألتو -

 فأجاب بابتسامتو المعيودة : ىي كفارة يا والدتي ..  -

 **** 
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 رأى فييا حساـ ثبلثة مف الشباب ، تكسو وجوىيـ لحىً  ،تقؼ حافمة عمى جانب الطريؽ

ـ نحوىـ خفيفة عمى بشرة سمراء ىادئة .. ىذا سمت شباب القساـ .. قاليا في نفسو .. تقد

ظموا عمى صمتيـ .. أيقف لكنيـ  .. طرح السبلـ .. لـ يجبو أحد .. أعادىا مرة وأخرى ، و

عماد .. مر عمى ذىنو خاطر بأنيـ مف جاؤوا  وأنيـ مرافقو ،لقساـأنيـ مف كتائب ا

كأنيا  اندفع الثبلثة .. وفتحت األبواب الجانبية ؛.. اطمأف قمبو .. فجأة اليصطحبوا عمادً 

.. انقض عميو مف نزؿ منيا .. عشرة أو أكثر .. بأيدييـ مدافعيـ الرشاشة ، بؿ  جينـأبواب 

ا .. قبميا بثواف أراد أف يكسر صمتيـ ويطمئنيـ عمى عماد وبكامؿ أسمحتيـ .. طرحوه أرضً 

انزلوا ( فانشقت عنيـ السيارة يو بعد أمر عسكري صاـر )، فألمح ليـ بذلؾ .. سيطروا عم

ا ، ففي أيدي المطارديف أكثر مف .. يعرفو حساـ جيدً  16اطيف في أيدييـ إـ كما لو كانوا شي

بقيادة عماد في قتميـ  ، الذيف نجح المجاىدوفقطعة مف ىذا السبلح .. غنموىا مف الجنود

.. كانت تكسو وجوه الشياطيف خطوط بألواف متعددة .. إذف ىـ المستعربوف مف القوات 

فرأت سيارات عديدة موزعة في المكاف .. تمؾ  ،المكاففي الخاصة .. جالت عينا حساـ 

وثانية وثالثة ورابعة وخامسة .. تقؿ  ،سيارة مرسيدس مشغوؿ صاحبيا في إصبلح إطارىا

ف كاف في السيارات ا ، ومتوقفة ألعطاؿ مختمفة .. سمع حساـ صرخة القائد ، فانتشر مَ شبابً 

.. عمى األبواب .. يتراكضوف بسرعة  في كؿ مكاف ؛ في المنعطفات .. عمى أسطح المنازؿ

 آذاف حساـ ....األقساـ تقرع  وأصواتعمى الزناد ...  وأيدييـ

لكف صوتو ضاع في زحاـ  ،إذف ىي النياية يا عماد .. أراد أف يصرخ كي ينبيو -

 بؿ لـ يخرج مف حنجرتو ...  ،األصوات

حدة الخاصة باالغتياالت سمع حساـ ىتاؼ الجند ) شمشوف (... ) شمشوف ( فأدرؾ أنيا الو 

 ، وزودىا بأحدث ما.. والتي أعدىا ) جيش الدفاع ( عمى أعمى درجات االستعداد والتدريب 
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، ىكذا تخيميـ  األفً ترسانتو مف أسمحة وأجيزة اتصاؿ وتصوير .. كانوا عشرة بؿ مائة أو  في

 ت بنادقيـ نحونيـ ،وقد صوبوا فوىاومف حولو أفراد م ،عمى األرض حساـ بينما ىو ممقىً 

ا : حاصروا المكاف .. انصبوا الحواجز ا ومرعبً رأسو ، كاف صوت الكولونيؿ مائير مينز ىادرً 

.. اعتموا األسطح .. ليقؼ كؿ فرد أماـ باب البيت المخصص لو ، لـ يكونوا بمباسيـ 

 وسيارات فمسطينية .. كانوا متحفزيف لميجوـ عند سماع أيالعسكري .. بؿ بمباس فمسطيني 

إشارة .. تبيف لحساـ أنيـ يعرفوف كؿ زقاؽ وكؿ نافذة وكؿ باب وكؿ شجرة .. وكأنيـ مف 

سكاف الحي الفضولييف .. ثـ انشقت األرض عف أرتاؿ مف سيارات الجيش المصفحة 

والجيبات .. ىدير .. وأصوات تتعالى ترطف العبرية ، لـ يعد في المكاف ما يسمع إال 

الدبابات  أبوابيـ ، وال ضربة إال ضربات أقداميـ .. تفتح أصواتيـ ،وال حركة إال حركت

كما لو كانت أبواب جينـ .. ) ياه أكؿ ىذا الغتيالؾ يا  ،،وحامبلت الجند ، والمجنزرات

ودؿ كؿ  ،عماد( قاليا حساـ بصوت مكتـو ال يكاد يسمعو أحد .. لكف مف الذي وشى بو

ماذا ستقوؿ تمؾ الزيتونة التي طالما جمس  ىؤالء الخنازير البرية عميو ؟؟... ثـ سرح: ترى

ؾ ىدير ا لؾ .. سرح مرة أخرى .. ىناعماد تحت ظبلليا ؟!! إنيا الشيادة يا بطؿ .. ىنيئً 

 ا لدائرة قطرىا ألؼ متر .. ف بيتو قد أصبح مركزً يأتي مف الجيات األربع وكأ

 **** 

مؤمف ، إلياـ ،  اؿ ، محمد ،ا فيمف فيو ؛ أـ نضفي المنزؿ واضطرابً  إرباًكاأحدث كؿ ذلؾ 

يسمعوف ضربات قموبيـ .. زاغت عيونيـ .. قفزت قموبيـ إلى خارج ، عماد .... إيناس

قد شع وجيو بمزيد مف النور .. أشير مسدسو .. استغرؽ في  ،اوقؼ عماد ثابتً صدورىـ .. 

مسدسو سكينة وطمأنينة .. ورده ودعائو .. حمقت روحو في أجواء المكاف تودعو .. كستو 
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صدر عدوه الساكف في عقمو ... توشؾ أف تنطمؽ رصاصاتو لتخترؽ الحصار  مصوب نحو

ي المكاف .. أـ نضاؿ تحاوؿ أف تخبئو بيف جفونيا ، ال بؿ في سويداء قمبيا .. الكؿ يجري ف

؟ فيو جنود .. قد نسيو ىذا المينز .. ماذا تريد أف تفعؿ يا عماد الضيؽ عمو يجد مكاًنا ليس

سأؿ نضاؿ بميفة .. فأجاب عماد بيدوء .. يبدو أف ىذا حصار  ؟يد أف تفعؿ يا عمادماذا تر 

محكـ مف حولي .. الجيش يتقدـ .. يضيؽ المكاف أكثر .. ىا ىـ عمى بعد عشر خطوات 

.. صعد عماد الجدار المؤدي إلى الخارج .. مسدسو ال يزاؿ ينتظر ضغطة مف أصبعو 

عمى تجري كما فرس السباؽ .. توشؾ أف تقفز لتنطمؽ الرصاصات .. عيوف أـ نضاؿ 

وعمى متنيا عماد ، بؿ في قمبيا ، لكنيا توقفت فجأة تخاطبو : يا ابني إف  ،حاجز فآخر

ياؾ أف تتراجع عنيا .. إنيا  كانت ىذه شيادة في سبيؿ اهلل فمتكف .. إنيا شيء كبير ، وا 

حي الرشاش وأقاوـ .. لكنني أغمى ما تتمنى .... قاؿ عماد : كنت أتمنى أف يكوف معي سبل

 غير مدبر ... سأقاوـ سأقاوـ بمسدسي .. سأقاوـ بإذف اهلل ، وأسألو أف يرزقني الشيادة مقببًل 

ضحاف بالدموع .. ن.. أعطوني سجادة ألصمي ركعتيف .. قفزت إحدى البنات بميفة وعيناىا ت

عمو .. واألصوات تدنو أشير بيمينو مسدسو .. دخؿ في الصبلة .. وىدير الدبابات يعمو وي

.. اهلل أكبر .. سمع اهلل لمف حمده .. استشعر معناىا بأصفى شعور .. سمع اهلل لمف حمده 

الميـ ارزقني الشيادة ، أفاض نور مف وجيو عمى  ،.. رب إنني أحمدؾ فاسمع دعائي وأجب

بما  ،بالخطر المحدؽ بيا وبأوالدىا ، فقط -قط  -قمب كؿ مف حولو ، لـ تفكر أـ نضاؿ 

ساعتو ( اضطراب أو قمؽ .. لـ تمتفت إلى )يحدؽ بعماد ..نسيت أف وليد يجمس ىناؾ ببل 

التي تحيط بمعصمو .. إنيا غريبة ولـ يمتفت إلييا عماد كذلؾ .. لـ تمتفت إلى نظراتو 

ا فكبلمو معسوؿ معسوؿ .. ولو الزائغة منذ أف دخؿ البيت في ليفة .. كاف الجميع مطمئنً 

.. صكت ا ات..بدأ الرصاص ينياؿ عمى المنزؿ .. حاوؿ الجميع أف يأخذ ساترً ذكرى وذكري



  
 

129 
 

النساء أبواب منازليف ... أخذ الجيراف يتوجيوف إلى اهلل بالدعاء .. األطفاؿ يصرخوف بفزع 

بيف  -ا الممقى أرضً  -.. أصوات المآذف .. صوت الرصاص يتبلحؽ .. يميز حساـ 

عوزي كبلشنكوؼ .. ، بيكسيو ،  16شات إـ رصاصة وأخرى .. أصوات قنابؿ ورشا

جرينوؼ .. ولـ يرؼ لوليد جفف .. يجمس بيدوء . غارؽ في كرسيو كأنو يقود المعركة مف 

مكاف آمف .. ازداد ركض الجميع في المكاف ، ركض ببل ىدؼ .. كالفراش المبثوث .. 

مف جمع الحطب ؟...  تتبلطـ األجساد ، تزيغ األبصار .. والنار تقترب .. مف أشعميا ؟ ...

مف جمع ىؤالء الشياطيف ؟....ىذا يوـ عرسؾ يا عماد !! أليست لمصائـ دعوة ال ترد .. لقد 

طمبت الشيادة في ىذا المكاف وأنت صائـ .. إذف فمتينأ .. خاطر مر بقمب أـ نضاؿ .. 

ئف .. اندفع عماد إلى  السطح .. اندفع الجميع مف ورائو إال الضيؼ الثقيؿ المتزف المطم

التؼ الجميع مف حوؿ عماد ليكونوا جدار صد .. ليحموه مف الغوؿ .. مف أنياب الذئاب ... 

مف النيراف .. وفي قرارة أنفسيـ ليودعوه الوداع األخير بعد أف أدركوا أنيا المحظات األخيرة 

عمى ما قالو نضاؿ : إياؾ أف تسمـ نفسؾ ... طمب  تعقيبا ،لف أستسمـ قاليا بإصرار...

ماد مف مؤمف أف يمقي نظرة عمى الطريؽ مف أعمى السور .. فتسمؿ في حذر شديد .. ع

ويقؼ عند كؿ شبر يا عماد .. نظر عماد إلى  ، : الجيش محيط بكؿ زاويةليعود إليو قائبًل 

ا .. بنى فييا لو بيت الزوجية .. وىا ىو يقؼ فييا عريسً تالزاوية التي أعدتيا أـ نضاؿ لو ل

بميفة وحب جارؼ .. طمب إلييـ أف يتوجيوا إلى اهلل بالدعاء أف يرزقو  الكؿ ينظر إليو

الشيادة .. استغفر .. ىمؿ .. كبر ..تجرأ نضاؿ .. عماد اشفع لنا عند اهلل .. وسمـ عمى 

ا لؾ رسوؿ اهلل وعمى الصحابة يا عماد .. قالت أـ نضاؿ : أنت شجاع .. أنت بطؿ .. ىنيئً 

عماد .. إنيا سمعة اهلل .. إنيا الجنة .. ثبتؾ اهلل يا ولدي .. لـ يا عماد . إنيا الشيادة يا 

يعد ىنا عماد ... ذىب إلى عالـ آخر .. روحو ىناؾ .. جسده المتوثب ىنا فحسب .. 
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بمسدسو .. اطمأف عمى أف  إمساًكاىناؾ روحو حيث ال يعمـ إال بارييا .. ازدادت قبضتو 

 نطؽ الشيادتيف .. ألح عمى ربو أف يرزقوالرصاص يوشؾ عمى االنطبلؽ دوف توقؼ .. 

.. بمميما عرؽ كحبات البرد .. ثـ وثب .. وسمعو الجميع  الشيادة .. احمرت وجنتاه بالحياء

لكنيا في الخارطة لـ تكتمؿ  ،يقوؿ : أستودعكـ اهلل .. ىي وثبة الجندي مف القدس إلى يافا

الذي أعدتو أـ نضاؿ ليكوف بيت  ، لكف وثبة عماد قد اكتممت يا مريـ .. وثب مف المكاف

الفرح لعماد .. صرختو كانت مدوية .. اهلل أكبر ... اهلل أكبر ...اهلل أكبر... ردد الجميع 

مع التكبيرة لصوتو .. أطمؽ الرصاصة األولى  نفس اليتاؼ السماوي .. وكأنيـ كانوا صدىً 

يو .. استقبمتو فوىات البنادؽ األولى ثـ الثانية فالثالثة .. قفز لييبط عمى صدره ال عمى قدم

.. والرشاشات .. والبيكيسيو ..والعوزي ... لـ تفارؽ روحو جسده بعد .. انتفض .. ركض 

عشروف والرصاص يبلحقو .. أصاب رأسو تفجر مخو في اليواء .. عشر رصاصات 

ثبلثوف سبعوف .. صار جسده كالغرباؿ .. تطايرت أشبلء جسده .. فتافيت مف المحـ .. 

.. التصقت في الجدراف .. حطت عمى أغصاف الزيتونة التي ظممتو يا مف العظـ شظا

.. بعد ساعات وساعات . وىا ىو يروييا بدمو .. وابتيج مئير مينز .. قتؿ عماد األسطورة 

أف قتؿ عماد منيـ أكثر مف سبعة عشر مئير مينز .. ىتفوا .. رقصوا .. شمشوف .. 

اتيكفا .. وانطمقت مزاميرىـ .. باركيـ حاخاماتيـ .. رددوا نشيدىـ الوطني ىشمشوف .. 

أبواؽ السيارات تجوب شوارع تؿ ابيب .. ديزنجوؼ .. نياريا .. توقؼ بث التمفزيوف فجأة 

عماد عقؿ بكؿ المغات التي يتحدث بيا ىؤالء المجرموف ، والتي تعكس مقتؿ  نبأ ليعمف

األنخاب .. وتعمف الكنيست بيجتيا .. إنيـ شذاذ .. لمـ .. حثالة .. وشربوا حقيقتيـ 

كانت سيارة البث التمفزيوني بالقرب مف منزؿ أـ نضاؿ .. تبث ومباركتيا بمقتؿ عماد .. 

...مف وراء الكاميرا ؟ .. ويتمقى أوامر المخرج حركة حركة .. ا ا حيً حركة عماد ومف حولو بثً 
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ىناؾ ستة أشخاص داخؿ البيت ( ) ال نياية ليا  دوامة.. ؟ غرؽ حساـ في  انفعااًل وانفعااًل 

أثناء عممو في مصنع الخياطة في سمعيا حساـ صريحة بمغة عبرية واضحة كاف قد تعمميا 

مف أيف ليذه الشاشات ومكبرات الصوت والمعدات وأجيزة الصوت بكؿ رحوفوت ( )

ة التفاصيؿ مف داخؿ المنزؿ ؟ مف أيف ؟ لـ تكف قدرتو عمى التحميؿ لتسعفو بالجواب ، خاص

ا وأنيا موزعة بيف رصد ما يسمع وما يرى ، وبيف التفكير في عماد وقتمو الذي أصبح أمرً 

 وامرأةا ) يوجد ستة أشخاص بفنيـ ( تكررت مرارً  ا .. ) ييش شيش أناشيـ فبخاوراهميً حت

والتجسس بعد أف رفع رأسو في مغامرة قد  ( تأكد حساـ مف وجود سيارة البث ،داخؿ المنزؿ 

 رأسو ..  حدىـ رأسو برصاص رشاشو المصوب نحويا أف يفجر أيكوف نتيجت

*** 

مرت ساعة.. أخذ قائدىـ ينادي بمكبر الصوت . عمى كبير العائمة أف يخرج .. خرجت أـ  

نطبلؽ لتثأر لو مف قاتميو ..صرخت فواصمت اال نضاؿ كفرس سقط مف عمى ظيرىا فارسيا ..

..تكرر النداء .. ليخرج كبير العائمة .. أجابت  .. لعنت .. صبت عمى رؤوسيـ الدعاء باليبلؾ

ا لحياتو نضاؿ غير مباؿ برصاصة تضع حدً  تحد .. أبو نضاؿ ليس ىنا يا مجرموف .. خرجب

ليمحؽ بعماد وىكذا تمنى .. أمروه أف يحمؿ ما بقي مف جسد عماد المثقب وينقمو إلى الزيتونة .. 

يتدفؽ مف قمب سكنتو الثورة والمقاومة ، رغـ أنو لـ حممو .. اغتسؿ بدمو الدافئ الفوار الذي كاف 

 ىي كؿ عمر عماد  ،يعش إال اثنتيف وعشريف سنة

 *** 

ما إف وضع نضاؿ جسد عماد عف كاىمو حتى انياؿ الجيش عميو بالرصاص .. ليفرغوا ما في 

عمى  ،كانت شيادة عمى بطولة عمادقموبيـ مف حقد عميو .. ولـ يدركوا أف كؿ رصاصة 
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 ا أو خيااًل ال وىمً  يتو وشجاعتو .. وكأنما كانوا يريدوف أف يتأكدوا بأنو قد فارؽ الحياة حقيقةً فروس

ا .. فالرعب منو قد سكف قموبيـ واستقر .. وكأنيـ يطمقوف الرصاص عمى ذلؾ الرعب .. بحثً 

  وأماف مف عماد... عف أمف

 *** 

 -ا لزفافو أف تطمؽ الزغاريد فرحً  أفاؽ الجميع مف ذىوليـ أف عماد قد قتؿ .. حارت أـ نضاؿ

بالحور العيف .. أـ تبكي ذلؾ الفارس الذي ترجؿ قبؿ أف يطير القدس وغزة  -القائـ اآلف 

.. جمست وقد تجمدت دموعيا ... لـ يعد في عينييا مف دموع ..كيانيا ... قمبيا ... والجميؿ 

ع ىدير الدبابات وىي تنسحب مف فؤادىا .. نظراتيا .. كؿ ذلؾ يميث وراء عماد .. لـ تكف تسم

ولـ تكف تسمع أجيزة البلسمكي وىي تعمف عف مقتؿ عماد في محيط منزليا .. ال .. إف  ،المكاف

 باليا لحظةً  مف حفؿ زفاؼ عماد ... لـ يخطر عمى -بعد  -لـ تعد  ،روحيا التي تسمع كؿ ذلؾ

مف .. أيف إيناس وأيف إلياـ .. ؟ أف تتفقد أوالدىا .. لـ تسأؿ أيف حساـ أو وساـ أو محمد أو مؤ 

إال أف تردد : لـ يجبف عماد!!لـ يتردد .. وثب وثبة أيف زوجة نضاؿ .. ال لـ يخطر عمى باليا 

 ذلؾ الجندي مف القدس إلى يافا .. شريط طويؿ ..مر أماـ ناظرييا ... أبو أحمد مينا .. العـ

اهلل أكبر .. الفتوة .. شقيقيا أسعد .. الشيخ خميؿ .. الشيخ زكريا .. العدواف الثبلثي ...نشيد  أبو

رائع يا أحمد ياسيف .. فقد ربيت  تيعقوب .. الشيخ أحمد ياسيف ..عايدة سعد .. ىمست : كـ أن

.. بصمت .. لـ تعد تقوى عمى النيوض  مف أمثاؿ عماد .. انسابت دموعيا ببل توقؼ جيبًل 

.. لماذا أصررت عمى أف يتناوؿ طعاـ والحركة .. غرقت في أحزانيا .. أخذت تمـو نفسيا 

اإلفطار ؟ لماذا لـ تستجيبي لطمبو أف يذىب ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ ارتفع صوتيا بالبكاء .. أصبح 

فأبت .. أصرت عمى البكاء .. صوتيا يعمو  ؛ا .. جاءىا محمد ومؤمف .. أرادا أف ينيضاىانحيبً 
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كنو في عمييف .. اقبمو في الشيداء .. آآآه .. اس ا.. ويعمو يا رب .. يا رب ارحمني وارحـ عمادً 

.. ضربت صدرىا بقبضتييا .. أجيش الشاباف بالبكاء .. قاؿ مؤمف :كفاية .. حراـ يا أمي حراـ 

 .. .. ما ىكذا تعممنا منؾ ...فمقد تعممنا منؾ الشجاعة والثبات والرجولة .. لوالؾ ما كنا رجااًل 

قداـ .. كفاية .. كفاية .. أومأ ألخيو .. فحمبلىا ات واإلبالعزيمة والثب ف قموبنايلتي تشحنأنت ا

زفرت  ،تأبى عمييا .. ذىب عماد .. ذىب عماد -ا يضً أ -ى سريرىا عميا تناـ ،ولكف النوـ إل

جاءت  .. .. دخمت جاراتيا ..جاءت صديقاتياوكأنيا تعاني سكرات الموت .. شرقت بدموعيا 

تحفف بأثواب الحداد .. وعمى مثؿ عماد تبكي البواكي إيماف .. وكأنيف قد ال تجاء أـ حممي..

.. 

**** 

سبوع مضى عمى ذىاب عماد .. لف يدؽ الباب مرة أخرى بدقتو المعيودة .. ولف يجمس تحت أ 

 ،.. لـ يعد ىناؾ عماد الذي ترىب وثبتو الصياينة الزيتونة .. لف ترى ابتسامتو التي تقطر حياءً 

ه .. لـ يرقأ ألـ نضاؿ جفف .. ولـ يجؼ ليا دمع .. بيتيا أصبح ويرتعد لذكره الجواسيس .. آآآ

ا لمسيرات الغضب تنادي بالثأر .. أسبوع مضى وجسد عماد ، ومنطمقً ا لممعزيف والمعزيات مزارً 

الشييد المثقب بيف أيدييـ ، يحتجزونو ...كـ ىـ مجرموف .. وكـ ىـ ظممة .. لكف ال بأس فمقد 

ال فمماذا جاء .. ال بؿ أصابيـ جميعً أصاب منيـ ثبلثة أو أربعة  ا قبؿ أف يتمكنوا مف قتمو ..وا 

األرتاؿ مف اآلليات والمدافع والدبابات  ، وبكامؿ عدتو وعتاده ؟ لماذا ىذهجيش بالكامؿ 

 ا بمفرده .. إذف لماذا تخمو جيوش العرب مف أمثاؿ عماد ؟؟والجيبات ؟ لوال أنو كاف يمثؿ جيشً 

 ،ا لوالده الشيخ وأخوتو أف يواروا جثتو التراب الذي أحبصياينة أمرً أسبوع مضى حتى يصدر ال

ىـ أغبياء  ال يصحبو إال أربعة رجاؿ !!كـلؾ في اليزيع األخير مف الميؿ ،وأعمى أف يكوف ذ
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ا ليذا الوطف .. صار بندقية .. صار شجرة زيتوف ... صار فكرة رمزً لقد صار عماد  وحمقى !!

 ا . .. وحركة وانقبلبً 

* *** 

ا ( قاؿ حساـ : ذىب لزيارة ا ، افتقدت ) مؤمنً ا وتسميمً ىدأت خواطر أـ نضاؿ وامتؤلت رضً 

عماد !!خفؽ قمبيا فجأة ، وانصرؼ ذىنيا إلى بعيد .. تمنت أنو عمى قيد الحياة ، وأف ما جرى 

ال تريد  أنيا تطرده،وك .. ابتسمت ليذا الخاطر ، ولكنيا سرعاف ما ىزت برأسيا ا ثقيبًل ممً كاف حُ 

ا مف الجنة ويأتي بو إلى الدنيا .. بعد ساعة دخؿ مؤمف .. أخذ برأسيا بيف يديو ج عمادً خرِ يُ  أف

وقبمو .. كنت عند عماد .. جاء جيب يقؿ أربعة مف كبار الضباط ..ناداني أحدىـ وسألني عف 

فة عسكرية ) .. وقفوا وق زوايا القبر قبر عماد ؟ أشرت إليو .. ترجؿ االربعة ، وتوزعوا عمى

بدنيا ،  انتباه ( أدوا التحية  العسكرية ) تعظيـ سبلـ ( وانصرفوا !!شعرت بقشعريرة تسري في

وتزوجت إيماف ..  ،نفس الرقصة التي رقصيا يـو أف تزوج نضاؿ ا، ىيوأخذ قمبيا يرقص طربً 

يا ... ا ال حابس ليا فانسكبت دموعً ، ثـ إلى عينياندفعت الرقصة إلى شفتييا وصارت ضحكة

ا نا بسبلحنا .. لـ يجبف أبدً مَ تَ المحقؽ لنضاؿ ..نعـ لقد قَ ىكذا قاؿ نعـ إنو يستحؽ .. إنو بطؿ 

 ..إنو بطؿ .. كاف يتحدث ضابط الشاباؾ لنضاؿ ...

 ؟جنوده ...: أأنت أحد ثـ أردؼ  -

 نضاؿ : ال...  -

 المحقؽ : لقد قتمناه في بيتكـ ... -
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يعمـ الحقيقة ..  ..إنوا تنا فجأة .. ىز برأسو ساخرً ا منكـ والذ إلى بي: كاف ىاربً نضاؿ   -

لقد أخبره بيا ذلؾ الحقير .. توىـ نضاؿ لمحظة أف المحقؽ قد صدقو .. فتركو .. لكف 

ف كانت بريئة مف عرؼ الصياينة  إال لغرض وخبثيـ أدرؾ أنيـ ال يتركوف فريستيـ وا 

ـ لروايتيـ كيبل يتطرؽ إلييـ أخبث .. وىكذا كاف .. لقد تركوىـ ليعيشوا في وىـ تصديقي

 ...جديد ا عندما يأتي إلييـ عمادىـ جميعً جاسوسية ذلؾ الحقير ، ثـ يصطادو  شؾ في

*** 
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  )يائري ييُز ......يرة أخري( 

 

ىستيريا مف الفرحة اجتاحت الكياف الصييوني ،وبمغت وحدة شمشوف ذروتيا ،وأصبح       

والنجـ مائير مينز،الصحافة  ،تكريـ، و الترقيات .......تتبلحؽحفبلت ال ...قائدىا كالطاووس

طريقة  معات و المدارس الستضافتو ... وعمىا ،وتتزاحـ دعوات الجا قوميً جعمت منو بطبًل 

و بالمزيد مف المبلحقات ،وقد ا ،أغرتا و صمفً كتفو وقد امتؤل غرورً  الجيش كاف يضع قبعتو عمى

ا ..اصطاد ا ثمينً القساـ ،نعـ لقد اصطاد صيدً -كما توىـ –خترقت عينو الخائبة التي ا إلىف اطمأ

ؼ في كؿ أنحاء .....شارؾ فييا مئات اآلال ف ينظموا لو جنازة تحدٍ ا ؟؟مما دفع إخوانو أعمادً 

 ..نتقاـ االنتقاـ يا كتائب القساـ،كميا تنادي بصوت واحد :اال مدف القطاع ،وقراه

..رائد سعد  ..وابنيا حساـ لضيؼ ،أقسـ أحمد الجعبريمف بيف دموعو الحارقة أقسـ محمد ا

كتاب  .وضعوا أيدييـ بعضيا فوؽ بعض وعمى..عوض سممي ..رائد العطار ..محمد السنوار .

انتقامكـ  قاتؿ عماد مف نجوا كأنو أمر عسكري ..ال ياهلل ؛أف ينتقموا ..أرسمت ليـ أـ نضاؿ طمبً 

ال سأتولي ،وال ينجوا مف وشي بو ،  كباد الشباب ،قرأوا فييا بنفسي ..كانت الرسالة حرقة أل ذلؾوا 

تركوا األمر لمنساء..فالرجولة موقؼ وسألـز نفسي بو ..بممت ا إف لـ تثأروا لعماد،ف:لستـ رجااًل 

ا ..حرصت عمى إفراد مجموعة فدائية تتعاىد رسالتيا بدموعيا ..بكوا بمرارة وأرسموا ليا ما يطمئني

ما عاىدوا اهلل عميو مف الثأر لعماد ،ولو استشيدوا الواحد إثر  يذلتنف الموت في سبيؿ اهلل عمى

ذا  يحققوا الغاية ...لـ تعد الرسائؿ مجدية  ما استشيد أحدىـ ،حؿ محمو آخر حتىالواحد ،وا 



  
 

137 
 

ة يقودىا ..جاءىا أحمد الجعبري بصحبة حساـ ليعرض عمييا عـز الشباب ،و أف المجموع

نقتؿ مئير بسبلح عماد ..سممنا عوض سبلح عماد )مدفعو أف  عوض ..وأضاؼ :أقسمنا عمى

تمؾ المحظة ..فمقد ازدادت  ت فرحة لقمبيا..تمنت أف تعيش لترىالرشاش (شعرت بالسكينة ..تسمم

ا ،إال بعض كممات حمميا ..لـ تتحدث كثيرً  صداع ،ولـ تعد سيقانيا بقادرة عمىقسوة شواكيش ال

( ،كانت الكممة سبع أطمقناؾ يا)استنياض لميمة والنخوة ...فييا تحد و  ختمتيا بابتسامة خفيفة ،

ا في قمبو ..تمنى أف فأحدثت غميانً لسع مشاعر أحمد ..تفاعمت الكممات مع مشاعره  أشبو بسوط

في ىذا الكياف المجـر اوية فييا مينز ..فييا كؿ جاسوس بركاف يتفجر في كؿ ز  يتحوؿ إلى

 الخبيث ..

 *** 

ف أف ميمتيـ تكاد تكوف مستحيمة نطمقوا وىـ يعممو امف أـ نضاؿ ..ف القىنقؿ إلى المجموعة ما 

و  ،مكانياتيا ،أفرادىا كالشياطيفيا امداداتيا ،وا  وحدة اغتياالت صييونية ل فمينز قائد ألقوى

عيونيـ مركبة كعيوف الذباب ،يتمتعوف بصبلحيات ال حدود ليا ؛مف قتؿ أي مشتبو بو ،اقتحاـ 

ىذا  اورائيـ لفيؼ مف العمبلء أحقرىـ شأنً مف  أي حرمة ،أي موقع ،يستبيحوف 

أو دولتيـ ..بسيارات ال  ،أو رئيس حكومتيـ  ،التيـاعف كبار جنر  )الوليد(..يتحركوف بسرية حتى

الخارؽ الحارؽ ،لكف براكيف الغضب التي تكاد تتفجر في صدور  ، حتىيخترقيا الرصاص

ب أف يشرب مينز مف ذات الكأس ،يجب قطع رأس القسامييف ىي فرس الرىاف ..فانطمقوا ..يج

ا ا ..انطمقو الطاووس ،يجب أال تطوؿ الفرحة في صدور ىؤالء المجرميف ..كاف األمر واضحً 

جددوا القسـ ..طمب عوض أف يذىب ألـ خفاؽ ..كؿ إ ولكـ كؿ ما يمـز ..ستحاسبوف عمى

 ندىا أـ عماد و أباه..قبؿضاؿ كي يستمد منيا الروح فتنعش روحو ،فأذف لو قائده ..وجد عن
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بكممات تعمد أف تكوف كما لو خرجت  رأسييما ،ولـ يفصح عف ميمتو التى أوكمت لو ،و اكتفى

مف ال عبلقة لو بالقساـ وال برجالو ،جمس وفي عينو دمعة متجمدة ،الذ بالصمت ،و  مف فـٍ 

ؾ ياولدي (عرؼ اكتفت أـ نضاؿ بالترحيب ، و تقديـ كوب الشاي .. و بكممة خفيفة )شد حيم

)قـ عف ىذا المجمس لتعمؿ (وال  مؿ التأجيؿ أو التسويؼ ..فيـ منياا  ،ال يحتا صارمً فيو أمرً 

تو روح عماد و وثبتو ، وقدرتو و ال تفتر لؾ ىمة ..انطمؽ عوض و قد تمبس ..يستقر لؾ جنب

دـ قبؿ أف يأمر ي عماد الذي يتقد.. تمبستو روح القائد الجنالتخطيط و التخفي و المفاجأة  عمى

ا .. ولكف كيؼ يكوف الوصوؿ !! ال بد مف عممية رصد  .. أبدً ... وال يرى أف ىناؾ مستحيبًل 

رموشيـ ..  رواحيـ بيف شفاىيـ ، أو عمىريؽ ال يقؿ عف عشرة شباب يحمموف أدقيقة .. وف

التمزؽ سمكي قد تكمؼ صاحبيا حياتو ، وتكمؼ أىمو التشرد والضياع ، و فكممة عبر ىاتؼ أو ال

ما بيف قتيؿ ومبعد وأسير ، طرفة عيف تودي بصاحبيا وراء الوراء .. ولكنو عماد .. فييوف لمثأر 

مف قاتميو كؿ عزيز .. مئات السيارات ذات الموحات الصفراء ، والزجاج المعتـ ، تجرى عمى 

لييا ، واليدري أحد أيف يكوف ذاؾ المائير ، فضبًل  يا خاطفة  عف أف سرعتمداخؿ غزة ، منيا وا 

إال إف تفجرىا عبوات ناسفة...  ،كما لو كانت البرؽ ، ىذا إلى جانب أنيا ال يخترقيا الرصاص

..  ؟اإلرىاؽ ذالكنو عماد .. نحى عوض المستحيؿ وأخذ يعزي نفسو بالتفاؤؿ في الممكف ، ولما

لى أعشاشو يعود إ ا عف الدوري الذيفإلى اصطياد الدوري حتى يصؿ إلى البوـ ... لذا خرج بحثً 

أماـ زحوؼ المساء .. ثـ يتييأ  ىزيمتو  مفيحمر قرص الشمس خجبًل  عند األصيؿ ،حيث

لمسقوط األزلي في مياه البحر ، بعد أف تمتقي السماء بالبحر وراء األفؽ .. خرج عوض وسعد 

العرابيد دوف حذر أو ترقب .. وقد أخفى كؿ واحد منيما مدفعو الرشاش تحت معطفو في نيار 

د برودتو كمما أسرعت الشمس في ىروبيا مف زحؼ الميمة الشاتية المظممة .. ىمس عوض تزدا

  .، ال شؾ أنيا صييونية تنيب الطريؽ إلى الشماؿ ، رد سعد : فعبًل : سعد تمؾ السيارة مسرعة 
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ا ليفؾ أماف الرشاش ، ويتييأ لمضغط عمى الزناد ..البد لمسائؽ أف يخفؼ مف وتحركت يده فورً 

 ف السودانية ) شماؿ غزة ( بمحاذاةثـ إلى جباليا م ،اا يتجو يمينً فمقد وصؿ منعطفً  سرعتو ،

بحرىا ، بدا عمى الشابيف اليدوء ، فمـ يمفتا نظر مف في السيارة ، رغـ أنيما كانا في أعمى 

ىيئات التحفز ، تأكدا مف ) صييونية ( السيارة ، وبحركة خاطفة أمطروىا بوابؿ مف الرصاص 

واحدة ، ىكذا كاف يفعؿ عماد... ىكذا كاف يتموضع ، ىكذا كاف يثب ... كاف ال في ضغطة 

فيي في عمر اليجوـ دىر ... فالساعة ىي الصفر .. ارتبؾ السائؽ ..  ،ينتظر أف ينطؽ بكممة

أخذت سيارتو تسير في خط حمزوني ، حتى ارتطمت وانفتحت أبوابيا فجأة لتبعثر مف فييا .. 

المفاجأة أذىميـ عف التفكير .. كانت قذائؼ الميب تندفع مف فوىتي بركانيف كانوا ثبلثة .. ىوؿ 

؛ عشرة ، عشروف ، ثبلثوف ، سبعوف رصاصة .. ىكذا تمنى عوض ... كانت رصاصاتو 

مصوبة نحو رؤوس الخنازير الثبلثة ، ورصاصات سعد إلى قموبيـ ، اضرب يا سعد .. اضرب 

سيحرؽ القمب الذي حرؽ قموبنا عميؾ .. تأكدوا مف يا عوض .. لف يسكت مدفعؾ يا عماد .. 

أف الدوري قد قطعت رأسو رصاصات عوض ورصاصات سعد .. تقدما .. غنما سبلحيـ 

واألجيزة .. أضرما النار في السيارة .. وانسحبا بيدوء أماـ ذىوؿ بعض الفتية الذيف كانوا في 

) ذكر البـو ( .. ماذا ار أو صيدح ، ال غيف أف الصيد دوري فعبًل المكاف .. رجعا وىما يظنا

فؤاد إال  سيقوالف ألـ نضاؿ وقد مضى عمى فراؽ عماد شير بالتماـ والكماؿ ، لـ يغمض ليا

 لمؤل كأس عماد مرات ومرات ..  مقمتييا مف ا، ولو جمعت ما انسكبلمامً 

*** 

اؿ الخمفي ، ومف ذات الطريؽ الذي جاء منو عماد في ليمتو األخيرة .. ومف باب منزؿ أـ نض

ا قد تطايرت مف جسده ا بالزيتونة التي أظمتو ساعات وساعات ، ثـ قدر ليا أف تستقبؿ قطعً مرورً 
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.. وعمى نفس الخطى .. وبنفس الدقة المعيودة لعماد دؽ عوض الباب .. خفت الستقبالو 

استدركت  يا بني .. كيؼ حالؾ يا عماد ؟ رمشت عيناىا .. بعد أف بحركتيا المعيوددة .. أىبًل 

ا ،  .. أطمت برأسيا مف خمفيما ،عساىا ترى عمادً  يا سعد .. تفضبًل  يا عوض .. أىبًل .. أىبًل 

 تذكرت أىزوجة جدتيا : 

 والسبع ما طؿ  طمت البارودة 

 لكنيا عدلت عنيا إلى أنشودتيا األثيرة : 

 حبابنا ايا يمة ىاي دقة   يا يمة في دقة ع بابنا 

 ا يمة دقة فدائية ي   دقة قوية يا يمة ىي 

 يا يمة دقة قسامية   وقد حولتيا أـ نضاؿ 

كـ أحبت ىذا النشيد .. وكـ دندت بيا كمما سمعت دقة عماد وصحبو .. لكنيا ضنت بصوتيا 

 عميو ، ولكف تشدو بيا أماـ أوالدىا ، بعد أف يرحؿ ضيوفيا الغوالي ) كما كانت تقوؿ ( 

 *** 

 عماد سبلحيـ يا أمي .. بحركة ال إرادية أخذت مدفع دخؿ عوض وسعد وأخبراىا .. وىا ىو

وقبمتو .. ال تزاؿ فوىتو ساخنة .. قد سرت فييا حرارة الحياة .. ومنو تدفقت نبضات قمب عماد 

قد قتؿ شباب القساـ ا .. فوجد عوض .. أال تدروف . لا ليقتؿ قاتميو .. دخؿ وساـ مسرعً رصاصً 

ئ بحر غزة ، وفي منطقة السودانية .. قبؿ ساعة.. ثنيف مف ضباطو عمى شاطمائير مينز وا

ىكذا أعمف راديو العدو .. صرخ الثبلثة .. اهلل أكبر .. انخرطت أـ نضاؿ في البكاء . وسجد 

الشاباف ... ثـ أخذا يقببلف رشاش عماد.. شير بيف استشياد عماد وىبلؾ قاتمو .. أفاقت أـ 
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.. تقـو ثـ تقعد . ال تدري ماذا تفعؿ .. تريد نضاؿ .. وعاودتيا رقصة قمبيا .. أخذت تضحؾ 

أف تزغرد . تريد أف تذيع الخبر عمى سمع الدنيا وبصرىا .. لقد أشفى اهلل صدري قبؿ أف أموت 

.. توجيت إلى السماء .. نظرت إلى األرض .. انتحت جانبا .. سجدت ... بكت .. ضحكت 

تمعت بكؿ حواسيا وكيانيا .. ىمؾ .. فتحت المذياع ..فعمى رأس كؿ نصؼ ساعة نشرة .. اس

مائير مينز قائد وحدة شمشوف .. رأتيـ بعيف خياليا منكسي الرؤوس .. انطفأت فرحتيـ بمقتؿ 

عماد .. اسود وجو حاخاميـ األكبر .. مؤل الرعب صدورىـ .. وأنشبت الحيرة مخالبيا في 

ت صباح فيرى غزة وقد  عقوليـ .. أخذوا يتخبطوف .. يستذكروف أمنية رابيف في أف يفيؽ ذا

 ابتمعيا البحر .. ولكف أيف وليد ؟!!

 *** 

 وسأؿ عوض بزفرة حارقة ... أيف وليد ؟!!
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  (اصتشهاد حمًد) 

 

؛ فمف سجف إلى سجف .. ومف  اتذوقت أـ نضاؿ فييا اإلرىاؽ ألوانً  ،خمس سنوات متتالية       

.. برد .. شتاء .. حر .. غبار .. ثرثرة .. نقطة تفتيش إلى أخرى .. وجوه قبيحة .. وانتظار 

كميا سياط تميب قمبيا مع كؿ زيارة .. إضافة إلى ىذا الساكف الظالـ الذي يضرب رأسيا 

، وىي ما تبقى مف سنوات سجنؾ  بشواكيشو صباح مساء .. لكف بقي يا وساـ ست سنوات

اصة وساـ بعد استشياد عماد حدى عشرة ، لف يتدخؿ الشاباؾ بمنعيا مف زيارة أبنائيا .. وخاإل

في بيتيا ، ولكف لـ ينقطع التواصؿ عبر األجيزة الخموية .. يتصؿ نضاؿ بوساـ .. ال تقطع 

ستشيد في أي لحظة .. ال تحرمني أخي قد أُ  ،اتصاالتؾ أخي رحمة بالوالدة . ثـ يبتسـ . وساـ

 قد جمعيـ ا ونضااًل لـ ينس وساـ أنو وحسامً مف سماع صوتؾ حتى قبيؿ االستشياد بمحظة .. 

بؿ زنزانة واحدة .. إنو سجف عسقبلف ذي الشيرة المدوية .. فالمحققوف جبلدوف  ،سجف واحد

غبلظ األكباد .. وال يرسؿ إليو إال القادة .. جاءت أـ نضاؿ .. خرج حساـ ونضاؿ إال وساـ ، 

 وكاف نضاؿ قد حكـ لثبلث سنوات ، سرعاف ما انقضت ، وبقي وساـ ... 

**** 

مف جانب ، وبينيا وباقي أوالدىا مف بيف المعتقميف مف أبناء أـ نضاؿ لـ تنقطع االتصاالت 

ؿ الجياز الذي يأتي عبره صوت وساـ .. تبدأ بالسؤاؿ عف يجانب ... الكؿ ينتظر بميفة تقب

. عف أوراده .. عف دعوتو .. تذكره بأف رضاىا مقترف بكؿ ذلؾ... ىا ..عزيمتو .. عف صبلتو 
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ا وسندا .. ثـ ـ إياؾ يا ولدي ...ال تنس رسالتؾ .. ال تجرح مشاعر أحد..كف لمجميع أخً يا وسا

سعد ) س الكممات التي تعودت أف تقوليا ألتقبؿ الجياز مودعة : مع ألؼ سبلمة يا حبيبي ..نف

حساس ذي يعيد أسئمة والدتو ، وبنفس اإلالعفريت ( يا حبيبي يا خويو ...تعطي الجياز لنضاؿ ال

ـ : أخي وساـ .. نريد أف نخطب لمحمد ..فيو عمى نية زواج ... يفيـ وساـ الخبر عمى ؛ ث

غير ظاىره .. إذف فمحمد يزمع عمى القياـ بعممية استشيادية .. جاشت مشاعر شتى في رأسو 

ا سيفوز بما لـ أفز بو .. أرجو أف يناؿ محمد الشيادة .. انتبو عمى صوت .. يبدو أف محمدً 

 .. ياز يحثو عمى  الكبلـ نضاؿ عبر الج

 قاؿ وساـ : يا راجؿ !! ماذا تقوؿ ؟!! -

 قاؿ : ىي كذلؾ ...-

ولكف في ىذه المرة لـ ير إال صورة أمو ..  ،غامت الدنيا في عيني وساـ .. ومر الشريط 

 ماذا ستقوؿ ؟ وماذا ستفعؿ؟ وىؿ أخبروىا ؟! ىؿ ىي صاحبة الرأي ؟!! ...

وىؿ الوالدة ىي جميمة ؟ وىؿ محمد عمى قدر  المسئولية؟  ووجد نفسو يسأؿ : ىؿ العروسة-

 التي اختارتيا ؟

 جاءت جميع اإلجابات بػ) نعـ (  -

، ولكف لـ وىؿ وافؽ أىؿ العروس ؟ أتذكر يا نضاؿ يـو أف خطبت لي الوالدة أنا وأنت  -

 فة الباؿ ؟ يستتـ ، وعادت الوالدة ك

إذف اسمح لي أف أكممو وأبارؾ لو  ا .. ولكف األمر مع محمد يختمؼ ،أذكر ذلؾ جيدً  -

... 
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 *** 

عمو وتعمو .. دقات قمبو ت وأخذتخرج محمد اآلف يا وساـ ، ادع لو بالتوفيؽ .. سجد وساـ 

ىذا السر . فبل بد مف صدر آخر .. أخي استمع لؤلخبار وأنا  لـ يطؽ صدره أف يخزف

 سأدخؿ في الصبلة .. 

بحت يداه كمف صبب مف كؿ مساـ في بدنو ...أصال تزاؿ دقات قمبو تعمو ..وأخذ العرؽ يت

يتدفؽ .. قدماه .. جبينو ...تصاعدت أنفاسو .. أخذ يمح عمى اهلل  ا لمتو مف نيرمغسمي

بالدعاء أف يناؿ محمد ما تمنى ، إف كانت ذات أصؿ وجماؿ ...ليكمؿ بيا نصؼ دينو .. 

..  ؟اخمو ..أيف أـ نضاؿدعاء تتقطع لو نياط القموب .. خشع .. بكى .. احتدـ الصراع د

وال يريد لو السجف .. أما وقد خرج ؛ فالحياة األبدية ابتسـ .. قطب .. يريد الحياة ألخيو ..

عتقاؿ يا محمد .. مف الفائزيف ....ما أسوأ اال واجعمو..  الخمود في الجنة .. رب أكتبيا لو 

ذب والدتنا .. وسيؤخرؾ مف الجياد ،وقتؿ ىؤالء المجرميف ، سيع –ال سمح اهلل  –سيحرمؾ 

عف المحاؽ بمحمد وصحبو ... نحف في سنوات شداد يا محمد وراء القضباف .. ومرة أخرى 

غامت الدنيا أماـ ناظريو .. سكوف مطبؽ .. صديقو يستمع لؤلخبار ، دوف أف يكوف في 

ذىنو خبر بعينو ينتظره .. سجد .. وغاب عمف حولو .. وفجأة ضج صراخ مف كؿ الزنازيف 

لـ يعد يسمع المذياع ح مخرب في الوصوؿ إلى قمب غوش قطيؼ، لمحيطة .. عممية .. نجا

.. ضجيج يعمو ، وصيحات التكبير.. أصاخ السمع .. فقد خشوعو .. قطع صبلتو ... 

ا .. لقد أثخنت يا بطؿ .. الحمد هلل .. سمع خمسة قتمى مف الصياينة . واثنا عشر جريحً 

واألسوار زغرودة أـ نضاؿ .. لقد زفت ابنيا عمى أجمؿ عروس  مف وراء األقفاؿ واألشواؾ ،

... أجمعت اإلذاعات عمى أف منفذ العممية ىو محمد فتحي فرحات ، توجو إليو أحد 
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ابتسامتيا .. ودموعيا ..  محمد .. وكاف عناؽ ودموع ... رآى المجاىديف .. ألؾ أخ اسمو

تستقبؿ المينئيف .. وتستقبؿ المعزيف .. ىي  ا .. رآىاا .. ورآىا باكية حزنً ساجدة شكرً  رآىا

طريؽ ذات الشوكة يا ولدي ...تذكر وساـ ذلؾ الجندي الذي طالما حدثتيـ عنو .. ىنا 

ا اكتممت وثبتو .. فإذا تتالت الوثبات مف مجاىديؾ يا فمسطيف فبل بد أف يتحقؽ النصر أيضً 

.... 

*** 

وعقد العـز ... يمر بخاطر حساـ ذلؾ ا وأخمص نيتو ، البد أف يكوف محمد قد خطط جيدً 

مجاىد( كاف حوؿ مغتصبة في دلو مع محمد بصمتو وحواسو ، مع )الحديث الذي تبا

 خانيونس عجت بالجنود ، عمى غير العادة ... فمو كانت عممية !!!

**** 

دخؿ نضاؿ .. وخرج يحمؿ في صدره الخبر بكؿ تفاصيمو .. خرج إلى صبلح شحادة ، 

ابتسـ كعادتو ..  أطرؽ صبلح .. إنو صيد ثميف .. وفي غوش قطيؼ !!!ووائؿ نصار ، و 

 ؿ .. إنيا مجمع عتصمونا يا أبا مصطفى .. توقفت جفوف وائ

وليكف .. وأعمـ أف نخبة جيش االحتبلؿ مف ضباط ، وسبلح ميندسيف ، وطيراف .. وأعمـ 

ف مجاىدينا قد أكمموا أنيـ مف المتدينيف يا وائؿ .. صيد ثميف .. وسيؿ .. لدينا أربعة م

 تدريبيـ .. قاؿ وائؿ .. فأطرؽ صبلح مرة ثانية .. ليكف محمد فرحات . ومحمد حمس .. 

 ابتسـ وائؿ .. توأماف .. وبروح واحدة . لكف محمد فرحات رقيؽ المظير يا أبا مصطفى .. 

 ال .. إنو ىو .. أال ترى إلحاحو وشجاعتو وعزمو .. 
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ضاؿ بالخبر... أغرقتيا سحابة مف حزف .. أرسمت برسالة غمب رأي وائؿ .. سمعت أـ ن

.. طمأنيا .. بدراسة األمر مرة أخرى .. ألحت .. وعدىا .. وزؼ  تستحمفولمشيخ صبلح 

ا .. أخذ يغتسؿ وحده دوف توأمو .. عمـ محمد .. طار فرحً  اإلييا الخبر .. سنرسؿ محمدً 

 غبار الحياة ..  بصبلتو وتبلوتو وتيجده مما عمؽ بجسده أو روحو مف

 *** 

أسبوع يا محمد وتفارقنا .. قالت وىي تبكي وتحتضنو .. لـ تفارقو لحظة مف لحظات تواجده 

 جفف ، وال ييدأ ليا قمب ... افي البيت .. تناـ إلى جواره .. ال يغمض لي

 ـ : حبيبي يا ولدي ال تذىب ...مري -

 أنا أدفعؾ إلى الجنة .. أـ نضاؿ : ال تطعيا ؛ بؿ فاذىب .. تشدؾ إلى الدنيا و  -

 مريـ : حممتؾ .. ربيتؾ .. سيرت الميالي ...  -

 أـ نضاؿ : نعـ ؛ ولكف ليفوز بالنعيـ المقيـ ..  -

ا .. سحقيا ... صراع بيف األـ والمجاىدة .. أسبوع مر عمى رأسيا وقمبيا وكيانيا ،دكيا دكً 

 لتنحسـ بنصر مؤزر ألـ نضاؿ .. 

 ؟يف ...زفر محمد بعتاب ... لماذا تبك

ا ، أنا أـ يا محمد ، فبل غرابة أف أبكي ، فبل تيتـ ولكف امض يا ولدي ، وال تنظر خمفؾ أبدً 

ال تمو  عمى شيء ، ال تشغؿ عقمؾ أو فكرؾ بي ، وال بأخوتؾ أو أخواتؾ ... ال تشغؿ بالؾ 
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 بحطاـ الدنيا ...وال ... وال .... وأجيشت في بكاء ال يكاد ينتيي .. حتى ظف أف عظاـ

 صدرىا قد تكسرت .. 

أشفؽ عمييا محمد .. ما رأيؾ أف يذىب محمد حمس ، ألنني إف ذىبت دونو وبقي عمى  -

 ا .. قيد الحياة سيموت كمدً 

يثار في الشيادة ، لقد اختارؾ قادتؾ وأعدوا العدة .. انتفضت : ماذا تقوؿ ؟ ليس ىناؾ إ -

 ا .... ا ربانيً وأرجو أف يكوف ذلؾ اختيارً 

 مف ؟  :رنيف .. سألتووفجأة جاء ال -

 قاؿ : ساعة الصفر ،  -

 ثقيؿ الظؿ ..  د ليا ثـ البكاء ... ىذا الرفيؽا ، وقد غمرتيا سعادة ال حسجدت فورً  -

أراد أف يسري عنيا ...أمي لقد رأيت رؤيا .. بشرتني الحور العيف .. ستكوف بجوارنا يا  -

  محمد بعد ساعتيف .. وعممت أنؾ ستمحقيف بي بعد عشر سنيف ..

ضحكت .. وقالت لو : ىي رؤياي يا محمد ، أتذكر ما قصصتو عميؾ منذ سنوات ..  -

ا مف السماء ) ألقو في اليـ وال ا بأسواره ، وسمعت ىاتفً ا في األقصى ممسكً رأيتؾ مرابطً 

 تخافي ( سمعتيا مرات .. وصحوت مف نومي وأنا أرددىا .. 

 . أمسؾ بيدىا يقبميا ... ويقبؿ رأسيا .. ووجنتييا .

 *** 
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تمقت خبر استشياد محمد ، قالت لكؿ مف حوليا .. وألبنائيا ، لبناتيا ... لقد حقؽ اهلل لي 

 رؤياي كما حقؽ لمحمد رؤياه .. 

*** 

ا لشيود زفافؾ يا محمد ..آالؼ ..عشرات اآلالؼ .. رجاؿ ونساء وصبياف أكؿ ىؤالء جاؤو 

ظة التنفيذ وقد فرغت مف وداع وصبايا ... يا حبيبي .. ثـ التفتت إلى نضاؿ ، قبؿ لح

كما فرغت أخواتو مف ذلؾ ... خذ أخاؾ إلى ىناؾ .. ال تتركو حتى تطمئف أنو قد  ،محمد

ا .. وكانت ساعة الصفر .. منتصؼ الميؿ .. أخترؽ كيانيـ .. وسأنتظرؾ .. ال تجبف أبدً 

. وابتسمت .. وىي ساىرة تنظر إلى النجوـ ...عاد نضاؿ .. قبمتو كما لـ تقبمو مف قبؿ ..

نصفيا لؾ والنصؼ اآلخر لمحمد ، ثـ سألتو : ىؿ أوصيتو بالسبلـ عمى عماد.... وعمى 

إبراىيـ ؟ ثـ أخذت دموعيا تتقاطر عمى خدييا المتيف لـ يفارقيما االبتساـ .. لـ يتوقؼ سيؿ 

ابنتيا  ا ؟ لقد كمفتا مطرزً ال تريف أنيا تمبس ثوبً أالمينئيف ، وأخذت بعض النسوة يتيامسف : 

أال تريف أنيا اختارت مكاف قبر ولدىا قبؿ أف يستشيد  إيماف بشرائو، إنيا في حفؿ زفاؼ !!

؟ أال تريف ابتساماتيا ..؟ كف يشعرف بالغيرة .. ال .. باالستيجاف ...ال .. فمقد عرفنيا منذ 

يناىا شبابيا األوؿ ، يـو أف كانت قائدة لكتيبة الفتوة .. بؿ مف قبؿ .. يـو أف كانت ع

ـ أف قادت خديجة وسارة لزيارة عميا و تتسمراف أما الجندي الواثب مف القدس إلى يافا.. وي

أبي خميؿ الجريح الذي فقد ساقو .. نعـ ىكذا كانت .. وىكذا ىي .. ولـ يعممف ما كانت 

تقاسي مف قمؽ .. ىؿ قبؿ اهلل منيا؟ ىؿ رضي عنيا ...؟ ولـ يخرجيا مف قمقيا إال صوت 

تيا بفمذة كبدىا دة ووائؿ نصار مينئيف .. متفائميف بقبوؿ اهلل لمحمد ، ولتضحيصبلح شحا

: ألـ يمبسؾ محمد ) العصابة ( الخضراء المكتوب عمييا ) ال إلو إال اهلل (  ... وقاؿ ممازًحا
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وضحؾ  ادة عماد ، وكانت تظممو مف قبؿ ؟؟ ألـ يتصور عند الزيتونة التي شيدت شي

ا قبيؿ خروجو لمجنة أـ نضاؿ ... لقد رأتؾ الدنيا وأنت تودعيف محمدً صبلح .. أنت قوية يا 

وقمب قد مؤلتو السكينة  ،.. لقد أذاعت ذلؾ فضائية أبو ظبي !! فابتسمت بيدوء دامع

،مرددة ، خاصة بعد أف أىداىا صبلح سبلحو محمد الذي اشتراه مف حر مالو ، وتركو بعد 

  : ىي جناف يا أـ نضاؿ ،إف شاء اهلل...ا قائبًل وليبً  أف زوده القساـ بمدفع رشاش أشد مضاءً 

 **** 

ا خمدت أـ نضاؿ إلى ربيا مناجية : رب استجبت دعائي ، فوفؽ اهلل محمد ،ولـ يعد جريحً 

أنني عقدت العـز  –حبيبي  –ا كما دعوتؾ ، رب تقبمو في الشيداء ، وأنت تعمـ أو أسيرً 

.. فبكت لبكائو : يا ولدي أشعر براحة ا !! سمعيا نضاؿ فبكى عمى أف أرسمو شييدً 

وطمأنينة ، لقد انتقـ لي محمد مف غاصبي أرضنا ، ممف أذلونا ، وضربوكـ أماـ ناظري 

كر يا نضاؿ يوـ أمميت عميؾ ا .. أتذا ، وقد قتموا عمادً وألمً  بينما قمبي يتفطر عميكـ حسرةً 

ـ مف ىو ، ابتسمت وقالت : إلى ذلؾ  العزيز عمى قمبي معزتكـ يا ولدي ، ىؿ تعم رسالتي

ا بتنفيذ عممية !! قالت ذلؾ واختنقت ىو الشيخ صبلح شحادة ، وقد رجوتو أف يكمؼ محمدً 

عرؼ مدى صبلبة المجاىدة التي تسكف تيجف منار ذلؾ ، فيي حماتيا وتبدموعيا ، لـ تس

عا .. وتجدد العـز مجاىدة .. حتى وىي تشاىد فيمـ ) نسمة قمبيا .. تبكي شوقً  (  صاروا 

 الذي يعرض عممية محمد واستشياده .. 

 *** 

عرؼ منيا والدىا .. رقيقة ... سخية .. لـ تا ألا وشوقً تذوب حنانً  تعمـ منار أف حماتيا

ف أخطأ فعتابيا عتاب المحب الوديع ، الجحود وال القسوة ... لـ تضرب أحدً  ا منيـ ، وا 
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ال تعرؼ الخضوع لنداء األـ  بركانا..ر جياشة ، وعندما تمسؾ بالبندقية تصيكانت عاطفتيا 

  التي تفيض حناًنا وحًبا وشوًقا ألوالدىا ولمناس .. كؿ الناس !!

 **** 
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  (حارة أو َضال)

 

ور .. ىا ىـ جاؤوا ليجتاحوا حارة أـ نضاؿ .. بعد أف حاصروىا .. أصدروا وقع المحظ    

 أوامرىـ بنسؼ البيت .. 

ى : بعد ربع ساعة سننسؼ البيت .. تييأ الجيراف لزلزاؿ يضرب صرخ قائدىـ بحقد أعم -

 ا .. ا حتميً بيت أـ نضاؿ وما حولو .. كاف أمرً 

ثناف مف االستشيادييف تفجرات .. ىكذا قاؿ نضاؿ، وأردؼ : وليبؽ فيو اإذف فمنزرعو م -

 .. 

رب  ىو الثاني يا .. سمعت  أـ نضاؿ .. رقص قمبيا !!فانبرى حساـ ..:. أنا أحدىـ  -

بباب  وع .. األمر بسيط يا أـ نضاؿ حفرةا لنا يـو أف نمقاؾ .. ال وقت لمدم.. اقبمو شفيعً 

المنزؿ .. يكمف فييا حساـ وزميمو بالمتفجرات .. فإذا دخؿ الخنازير إلى المنزؿ تفجر 

 فييـ البركاف .. 

 *** 

الكميف .. تراجع تقدمت  الدبابات .. تراجع الضابط عف االجتياح لمعمومات وصمتو تنذر ب

 ا .. البيت مفخخ .. خمسيف مترً 
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 آخر عيدي بالدنيا معؾ ... يعمو صوت حساـ : يا أمي وصمت الدبابات .. وىذا -

 أـ نضاؿ : أثبت وال تجبف ...  -

ردىا إال لـ يكف ا فآخر ..شقيقيا : ماذا تفعميف ؟ لقد أضعت أوالدؾ واحدً  جف جنوف -

 نظرة استيجاف واستنكار ..

ىذا يا أخي ىو الجياد، ىذا ىو االستشياد  ؟نظراتيا المتحفزة : أأصابؾ جنوف قالت لو ب -

 .. ودوت مدافع الدبابات .. قذيفة .. ثنتاف .. سبعة .. 

 ما عميو مف ديوف ..  –بعد  –ا ، ولـ تسددي أيرضيؾ ىذا لقد صار بيتؾ دمارً  -

 أقرضتو هلل يا أخي ..  -

 ا تعيش ..ا في رأسو .. لـ يدرؾ حقيقة ميندارت الد -

 **** 

انسحب الجيش ... وابتعد ىدير الدبابات .. مئات مف البشر ، بؿ آالؼ ، توجيوا إلى بيت 

... غبار يكسوىـ ، وال يبدو مف  كاألشباحأـ نضاؿ .. يخرج حساـ وزميمو مف تحت الركاـ 

الجميع  ...حساـ ... إبراىيـ .. نسي  ا وسعادةً وجوىيـ إال بريؽ عيونيـ .. ىمؿ اآلالؼ فرحً 

براىيـ .. اندفع أبو محمد  ما حؿ بالبيت مف دمار .. وغرقوا في سعادة نجاة حساـ ، وا 

ا .. فألقت برأسيا عمى صدره وغرقت في البكاء .. لـ تقو ا وفخورً و مينئً تليحتضف شقيق

ساقاىا عمى حمميا ..قعدت .. جاءىا حساـ .. رفعيا بيف ذراعيو المفتولتيف .. غابا في 

براىيـ عاشور ، رأت فيو الجندي  اا وعمادً لسعادة الباكية .. رأت فيو محمدً موجة مف ا .. وا 

إلى نضاؿ .. تعانقا .. ال تزاؿ المخازف العشروف في  تالواثب مف القدس إلى يافا ... التفت
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وىا ليـو آخر مطمقة يا حساـ .. ضحؾ نضاؿ .. ىأنتـ قد ادخرت 600جيوبيا عمى جسده ..

.. أخذ أخاه في حضنو .. ثـ  أخذ إبراىيـ .. عناؽ حار .. إنيا لحظات  مع ىؤالء الخنازير

ا ؟ رد ا : ىؿ ودعت إبراىيـ ؟ ىا يا إبراىيـ ىؿ كاف حساـ منضبطً النصر .. قاؿ مازحً 

ا : ضاعت منا فرصة لقاء الحور العيف ، وقد كاف يفصمنا عنيف دقيقتاف .. إبراىيـ مازحً 

المجرميف... حتى ىذه حرمونا منيا ... واجتاحتيـ موجة دقيقتاف فحسب ، لعف اهلل ىؤالء 

 مف الضحؾ ...

 حدثني ماذا صنعتـ ؟  -

ا .. لقد ا ، لقد غمرتنا سحابة كثيفة مف الغبار عند أوؿ قذيفة دبابة .. لـ نعد نرى شيئً أبدً  -

كاف الغبار يمؤل الغرفة إثر كؿ قذيفة .. عندما انسحب الجيش ، أصابت إبراىيـ موجة 

ليبؿ ( فأخذ يعدو خمفيـ .. ولحسف حظو لـ يطمؽ سبلحو رصاصة واحدة ، بعد مف ) ا

أف امتؤلت ماسورتو بالغبار والحصى ، فأخذ يعدو ، كسر باب الجيراف .. غسؿ سبلحو 

بالماء ... أخذ يطمؽ النار . ولكف بعد أف ذىب الخنازير .. كانت أـ نضاؿ تستمع إلى 

وتقبمو في كؿ مكاف مف رأسو .. وتقبؿ  احسامً الحديث بشوؽ وفرحة .. تريد أف تضـ 

يديو .. وسبلحو .. تنفض عنو الغبار .. لكنيا تمالكت .. وكأنيا تعتب عميو .. لـ تقـ 

ا بدور نضاؿ .. اعتبي عمى القائد يا بالدور يا حساـ ، ولكف خيرة اهلل خير ، فقاؿ غامزً 

وقفة انتباه .. وأدى التحية  ستي .. فنيرتو ببيجة .. تأدب يا ولد مع قائدؾ .. فوقؼ

 ا :حاضر يا أفندي ....العسكرية ضاحكً 

**** 
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( 
 
 (ا ، ذهب احلصاٌ اجلًىح ...وذهب َضال أيض

 

كانت جالسة تتحدث مع زوار شبكة التواصؿ ،وبيدوئيا المعيود ، أخذت تجيب عمى       

أىدافكـ ؟ ما خططكـ  أسئمة المشاركيف ، كاف شريكيا في الندوة عبد العزيز الرنتيسي .. ما

يعني لكـ  ا؟ ماذا تصنعوف مع أجيزة األمف ؟ كيؼ ستتعامموف مع تداعيات أوسمو ..؟ ماذ

اعتراؼ ـ. ت . ؼ بإسرائيؿ ...؟ كيؼ تطيقيف استشياد أوالدؾ ..؟ أأنت قاسية...؟ ىؿ لؾ 

ا .. نعـ عاطفة األـ ...؟ إجاباتيا كانت مختصرة .. ومحددة .. وواضحة ... اهلل أمرنا بيذ

أنا أـ وأحب أوالدي .. لكنني أحب ليـ أسمى الدرجات... ولف يكوف ىناؾ أسمى مف الجنة 

.. وليذا أعددتيـ .. وأبكي بحرقة عمى فراؽ أحدىـ .. وأقمؽ حاؿ غيابو .. رف الياتؼ فجأة 

.. رفع كؿ منيما ىاتفو .. انسحب عبد العزيز .. بقيت ىي!!! لماذا تنسحب ؟ ألنني ما 

ا قد حدث ، أصاب ليذا ، بؿ ىي أـ نضاؿ !! أـ نضاؿ : ألـ تسمعي أف انفجارً  خمقت

 وخمسة مف مجاىديف مف زمبلئو ؟ !! نعـ استمعت ، ولكنني أريد أف أكمؿ معكـ... نضااًل 

وتمنى ذلؾ  (الشيادة)وأقوؿ لكـ : إنني أشعر بسعادة غامرة أف حقؽ اهلل لنضاؿ ما أحب .. 

بيا يقفز إلى صدرىا ، ولكنيا سيطرت عمى خطواتيا .. تبكي .. ثـ خرجت بيدوء .. قم

.. أفسحت ليا جموع الشباب .. ؟مشفى القدس .. أيف نضاؿ  تبصمت .. وببل جزع ..دخم

 يا ولدي ىوى أحدىـ ليقبؿ األرض مف تحت قدمييا .. ابتسمت .. ارفع رأسؾ .. كف رجبًل 

ف النحيب .. أجيش الجميع .. ذىمت الصدمة األولى ... موجة عاتية م .. إنما الصبر مف
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... أكؿ ىؤالء يحبونؾ يا نضاؿ .. تحركت مف داخميا األـ .. سالت مدامعيا .. توقفت عند 

حكاـ الصاعؽ ..  سريره... ىو في الرمؽ األخير .. كاف ىو الذي يتولى عبلج العبوة ... وا 

ما كاف يطمؽ عمى أو ك ،تحرؾ أصبعو في المكاف الخطأ ..دوى االنفجار .. وذىب نضاؿ

زكريا الجماؿ .. وأيمف كباجة .. ىيا ال يقعدكما  ) الحصاف الجموح ( التفتت إلى أبينفسو 

مف  ؛الحزف .. أكمموا المشوار .. الحمد هلل أف بيض صاحبكـ وجيي عند ربي .. دارت يمينا

 ىذا ؟ 

 إنو سبلمة حماد يا والدتي ..  -

 ماذا بو ؟  -

 ..  أصابت جسده مائة وعشروف شظية -

ا .. سيكوف بخير إف شاء اهلل رفعت رأسيا إلى السماء : الميـ اشفو شفاء ال يغادر سقمً  -

 .. وسيواصؿ الطريؽ .. 

لعدوى .. بكت بصمت .. ارتفع الصوت بالنحيب .. الكؿ يجيش .. انتقمت إلى عيونيا ا

أدرؾ حساـ  بيدييا .. لـ تعد ترى األشياء مستقرة مف حوليا .. أصيبت بدوار .. أخذت تفرؾ

يطرد الدوار .. عادت لحاؿ أمو .. احتضنيا .. أقعدىا .. فتحوا النوافذ عمى ىواء بحر غزة 

  .. وانسحبت بيدوء .. لقت انتباىيا أختيا فاطمة .. ابتسمت .. إلى واقعيا .. قبمت نضااًل 

 مبارؾ عميؾ حجؾ ..  -

 ارتفعت عقيرة فاطمة بالبكاء

 مست ليا .. أذكري اهلل .. ىو شييد .. نضاؿ ... لـ أودعو .. ى :صرخت -
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 ذا ما طمبو يا حبيبتي .. ى -

 ..  ليتؾ لـ تعطني الماؿ ألحج عنؾ .. ليتني ظممت ىنا ألودع نضااًل  -

 حضرت إيماف عمى عجؿ .. يا حبيبي يا أخويا .. نيرتيا بعينييا !!!  -

 سأليا أحد اإلعبلمييف عف نضاؿ؟  -

بنات وولد ...نعـ  نعـ متزوج ولو ثبلث، وكاف يصنعيا .. كاف قائدا لوحدة الصواريخ  -

ولـ يتراجع ....نعـ  ،طاردتو السمطة بعيونيا ومخبرييا كما طارده االحتبلؿ ... نعـ لـ ينثف

 .... نعـ ... نعـ ... 

 لـ تعد تعرؼ إال نعـ .. إجابة عف كؿ أسئمتو حوؿ مباركتيا لعممو .. 

 *** 

 صوت مف بعيد يولوؿ .. 

 ئي يا حبيبتي .. اىدئي يا عطاؼ .. اىد -

 بكت عطاؼ ابف شقيقتيا بحرقة حارقة .. نار تحرؽ قمبيا... التفتت إلى أـ نضاؿ .. 

 ا .. ا وعزيزً كاف أخاؾ الصغير وكاف أخي ، وكاف صديقؾ وصديقي .. كاف غاليً  -

 ضربت صدرىا ورأسيا بيدييا ...  ،حبيبي ) صرخت ( -

 .. استغفري اهلل .. ؟؟نيرتيا ... أتمطميف يا عطاؼ -

 يا ما يا حبيبي أوالده صغار ..  -
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 اهلل ليـ .. يا عطاؼ .. ولد الرسوؿ وليس لو أب ، وماتت امو وىو ابف ست ..  -

 **** 

تحرؾ الموكب الحزيف .. واستسممت لمبكاء .. سمـ عمى محمد يا نضاؿ .. سمـ عمى النبي 

بالتماـ والكماؿ واستشياد نضاؿ سنة  .. سمـ عمى الشيداء .. تذكرت أف بيف استشياد محمد

ف زادت لستة أياـ .. وعجبت ليذا الخاطر .. كي ا .. لتجيب عف سؤاليا فورً  ؼ صبرت ؟، وا 

 إنو اهلل ....

*** 
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 يد ؟ــٍ ونـــأي

    

سؤاؿ لو تردد كالرعد في رأس أـ نضاؿ !! كاف إصرار مينز عمى خروجو مف بيتيا ، بعد   

أثار اىتماـ كؿ مف في البيت ، ليخرج الرجؿ الممتحي .. لـ يتوقؼ عف النداء ..  نجاح ميمتو قد

رغـ خروج أـ نضاؿ وثورتيا ... أبو نضاؿ ليس ىنا يا مجرموف .. النداء ىو النداء .. بينما 

وليد قابع بيدوء في مقعده .. وساعتو تدور في زوايا المكاف .. لـ يرؼ لو جفف .. لـ يظير 

يقو الذي استشيد .. إحساسو المتبمد لـ يسعفو في ادعاء الحزف أو القمؽ .. تناثر جزًعا عمى صد

الكؿ مف حولو كقطع لقمب تمزؽ... تشظى .. تطاير بعضيا ليحط عمى أغصاف الزيتونة التي 

يرقد تحتيا شييدىا الحبيب .. تسمؿ وليد كخيط مف الصديد قد نز مف جرح فمسطيني قديـ ، 

 ة تحت قدـ مينز ... وانتيى إلى بقعة عفن

أيف وليد ؟ ......سؤاؿ ظؿ يمح عمى رأس أـ نضاؿ ، ورؤوس كتيبتيا الحزينة إلحاح الشواكيش 

 عمى رأسيا .. أيف وليد ؟ ومف ىو ىذا الوليد ؟ 

 كاف دـ عماد يصرخ .. إلى متى ؟ 

، وكمما  انطمؽ نضاؿ ، وانطمؽ حساـ .. وأحمد الجعبري ... لقد ابتمعت األزقة الخمفية وليد

ظير اختفى في الوقت الذي تجمعت حواس المجتمع تطمبو ، ولـ تكف أـ نضاؿ في حيرة أو 

متاىة ... تستعيد كؿ حركة مف حركاتو ... وكؿ سكنة ، وكؿ نظرة ، كؿ انتباىة .... تربط 

بينيا فترى في كؿ واحدة منيا رصاصة قد أصابت قمب عماد .. ولكف نذير الظمـ يؤرقيا ... 
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رأسيا بألؼ ال ... ال تتعجمي .. ال تظني ... ال تغتابي .. ال تكذبي .. ال تمفقي .. تقؼ يمقب 

حساسيا يقوؿ : ما افتريت ، ما كذبت ، ما  عاجزة أماـ سوط )ال ( الذي يشوي إحساسيا ...وا 

ظممت .. ىؿ رأيت حرصو عمى المجيء ومبلقاة عماد؟ ىؿ رأيت التزامف بيف مجيء الخنازير 

وبيف وصولو ؟ ىؿ رأيت تردد عماد النابع مف حس صادؽ جعمو يحذره ويحذر منو ؟ البرية ، 

ىؿ رأيت أنو لـ يعر وعوده اىتماًما ؟ ىؿ رأيت حدسو، وسمعت دعاءه أف يرزقو اهلل الشيادة 

وىو يصعد إلى السقؼ مع ذلؾ ) الوليد ( ؟ ىؿ رأيت تيمؿ وجيو الذي حاكاه البدر ؟ ما الذي 

اظ بكأسو وفي ىذه الميمة بالذات ...؟ ىو وليد أنو ىو الذي قتؿ عماًدا ، دفعني إلى االحتف

 وستكشؼ لؾ صدؽ ما أقوؿ .. 

 تجاذبتيا المشاعر واالنفعاالت ... لكنو أيف ؟  -

 أجاب نضاؿ : أنو معتقؿ لدى السمطة ..  -

 لماذا ؟ تيممت بسؤاؿ بدا مفاجًئا لمشاعرىا، فاستيقظت فجأة ...لماذا ؟ ومف أخبرؾ؟  -

 ألنو عميؿ ... وقد أخبرني بذلؾ شخص ..  -

سرحت أـ نضاؿ .. وانسابت دموعيا .. قفز حدسيا ... ألـ أقؿ لؾ ذلؾ ؟ صاح نذير  -

 الظمـ : تريثي ... 

 انسحبت مف نفسيا عمى صوت نضاؿ : البد مف اختطافو والتحقيؽ معو ..  -

 سألت : كيؼ ..؟  -

ض شبابنا عمى السيارة ، ويؤخذ منيا أجاب : ستقمو سيارة الشرطة إلى المحكمة ... ينق -

 وليد ...
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 ىمست : ال .. ال .. ستكوف مجزرة ..  -

لـ تقنعو ىمستيا ... خرج ... عاد .. انتقمت المحكمة إلى السجف حيث وليد ... وكأنيـ  -

قد نما إلى عمميـ ما حدثتنا بو نفوسنا ... إذف ؛ فمنصؿ إليو .. أبدى السجاف استعداًدا 

تأكد مف إقراره أنو قتؿ عماًدا .. وياسر النمروطي .. ومحمد قنديؿ إلعدامو بعد أف 

..ومرواف الزايغ ... وياسر الحسنات.. ىو الذي جاء بمائير مينز وشمشوف وكؿ 

الخنازير البرية لقتؿ عماد ... وافؽ نضاؿ .. زوده بقنبمة شديدة االنفجار .. تكفي 

وليد في غرفة العار إلى أشبلء .. ومرت لتحويؿ أجساد العمبلء الثمانية الذيف يساكنوف 

الدقائؽ ثقيمة .. لـ تنفجر .. وعقؿ نضاؿ ىو الذي انفجر .. بعد أف امتؤل بشحنة مف 

الشؾ القاتؿ في ) السجاف ( لكنو وبعد يوميف استفسر : لقد أصاب القنبمة عطب ولـ 

 .. بعد التثبت مف إصبلح ما أصابيا تنفجر .. إذف فمنعد المحاولة ،

** ** 

 دوى انفجار ولكنو ىذه المرة في جسد نضاؿ .. 

ثـ دوى انفجار آخر في زنزانة وليد... إال أنو لـ يقتؿ .. أصابتو شظية غير قاتمة .. ونقموه إلى  

قائد المجموعة أمًرا  أبو قساـ أصدرىي خطة نضاؿ... فبل بد مف خطة بديمة... المستشفى .. 

أبمغو بو أحمد الجعبري .. وضع الخطة عمى عجؿ ..  الذي.حكـ بإعداـ وليد .الحازًما لتنفيذ 

اثنا عشر قسامًيا يدخموف المستشفى بمسدساتيـ .. يدخؿ أحدىـ بمعطؼ طبيب .. ويجيز عميو 

بسكيف .. عشرات مف رجاؿ الشرطة يحيطوف بالمكاف وينتشروف في زواياه .. ال إمكانية 

ممؾ كممة السر .. مفتاح الدخوؿ إلى غرفة وليد لكؿ مف ال ي موصوؿ إلى غرفة العناية المركزة ل

.. دخؿ ذو المعطؼ األبيض .. خرج عمى عجؿ .. لـ تطاوعو يده أف يجيز عمى الحقير .. 



  
 

161 
 

.. وانعطؼ يميًنا ..  شماالً تحرؾ فلمف حولو .. ولكنيا الفرصة األخيرة ..  أبو قساـ قاليا القائد

قؼ عميو شرطياف .. إذف فميتحرؾ الشباب .. وليدخؿ رأى باًبا خمفًيا يؤدي إلى قسـ العناية .. ي

 ذو المعطؼ األبيض .. ما عميو إال أف يفتح الباب عند سماعو دقات ثبلث ثـ دقتيف .. 

 **** 

تقدـ أحدىـ .. فثاف .. فثالث .. ببل ضوضاء.. أشيروا مسدساتيـ في وجيي الشرطييف المذيف 

. دخؿ اثناف يحمؿ أحدىما سبلح عماد الرشاش سرعاف ما استسمما .. ثبلث دقات .. فدقتاف .

إنو مؤمف .. نظر الحقير .. رآه...عرفو .. رأى فوىة سبلح عماد .. صرخ : ال .. ال  ...16إـ 

في عينيو المتيف  تسع رصاصات .. أربًعا.. ال .. عاجمو مؤمف برصاصات بأضعاؼ الءاتو .. 

في قمبو الذي يحمؿ الخيانة  خمًساصؾ .. و لمينز .. ىنا ضع رصا عنيما رأتا رأس عماد وأشارتا

فقتؿ عماًدا وصحبو مف قبؿ .. وخرجا كأف لـ يفعبل  ؛لمينز الغدر والجاسوسية، والذي أوعز بوو 

 شيًئا ....

 آلو .. ماذا فعمتـ ؟  -

 انتيينا ..  -

 ظف أحمد الجعبري أف العممية قد باءت بالفشؿ ..

 ال.. نفذنا حكـ اإلعداـ في الحقير ..  -

 ه السرعة ...؟ أبيذ -

نعـ .. ست دقائؽ فقط ، ولكف بعد أكثر مف ست سنيف... تبحث عنو يا أبا محمد !!  -

كاف خبلليا في غرفة العار سجيًنا .. لـ تسع الدنيا أـ نضاؿ وىي تستقبؿ روح عماد 
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حساـ ومؤمف وأحمد .. أترقص .. أبي القساـ و  التي أخذت تحوـ وتحـو فوؽ رؤوس

أتصمي .. حسمت روح عماد ترددىا .. فقد أمرتيا بالسجود مرددة أتزغرد .. أتصفؽ .. 

 : وقؿ جاء الحؽ وزىؽ الباطؿ ، إف الباطؿ كاف زىوقا .. 

 وأضافت إلييا : ولكـ في القصاص حياة .....

 ثـ إلى الجحيـ أييا الحقير .. وكؿ حقير....  

**** 
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  (وجاء دورك يا رواد)

 

حساـ .. تقدـ الجيش الصييوني .. دباباتو .. مجنزراتو ..  اشتعمت المعركة يا     

يياجموف .. يقصفوف المجاىديف .. والمجاىدوف ثابتوف .. لكف توشؾ صواريخيـ عمى النفاد 

بسرعة البرؽ .. وأنفاسو الىثة ....أخذ  ه( وقد جاء امؤمنً ىذا ما أخبر بو أحد المجاىديف ) ،

مر مؤمف أخاه أف يسرع إلى خ إلى السيارة .. أينقموف الصورايمؤمف ورواد والرسوؿ 

المجاىديف بالمدد.... طارت السيارة تنيب الطريؽ .. فجأة أصابيا صاروخ فثاف فثالث مف 

ليو  ؛راقب حركة بيت أـ نضاؿمكاف ... عيف خائنة تطائرة األباتشي التي تحـو في ال منو وا 

 ... 

احب الصوت .. لـ يشؾ لحظة .. ىو يعرؼ ص؟رف ىاتؼ حساـ .. أتعمـ ماذا جرى  -

 في أنو ىو ) أبو مجاىد ( ...

 ماذا جرى ؟ مؤل الذعر صدره ، تبلحقت أنفاسو .. تكمـ ماذا جرى ؟  -

 اصبر واحتسب ...  -

 عمى ماذا؟  -

 قصفت سيارة رواد وقد استشيد ..  -
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 صرخ حساـ : ماذا تقوؿ ؟  -

 ما سمعت ، وىا ىو في ثبلجة الشيداء ..  -

 اهلل .. نزؿ عمى عجؿ ..  هلل .. يايا اهلل .. يا ا :صرخ -

 ؟ىؿ عممت ماذا جرى لرواد  -

نعـ ، لقد ناؿ ما  ؟ ستشيدأأ: انقطع نفسيا .. لـ تعد ليا أنفاس .. وبإشارة مع زفرة  -

تمنى .. وما تمنيت لو .. عادت إلييا أنفاسيا ىادئة ، وقد اغتسمت بعرؽ بارد ، الحمد 

يا جرعة مف الماء .. رش وجييا بحفنة منو .. هلل .. بكت .. ارتفعت شيقاتيا ... ناول

ارتخت أطرافيا.. تراقصت الجدراف أماـ عينييا .. ىا ىي الحور العيف تستقبمو .. 

 .. يا ا .. إنو أصغر أبنائي ..وأكثرىـ دالاًل وىاتؼ مف السماء يرحب بو .. ال ليس وىمً 

تو ولـ يبؽ إال ىو .. رب صبرني .. أنت تعمـ أني أحبو ..وىو رفيقي .. ولقد خرج أخو 

ا .. رب أليمني الصبر والسمواف ومتزوج ومقاتؿ .. إال روادً  وأسيرخرجوا ما بيف شييد 

أنت تعمـ أنني  .. أجيشت .. نعـ يا رب .. ليذا اليـو أعددتو فاقبمو في الصادقيف ..

،ولـ أبخؿ بو عميؾ ، فاربط عمى قمبي .. استغرقت أـ نضاؿ في  أعطيتو سبلح محمدٍ 

يتو يا رب وىو في رب وىو ابف الرابعة عشر .. لقد رأناجاتيا .. حمؿ السبلح يا م

عرض القساـ العسكري .. يحمؿ سبلح محمد .. ليقوؿ لمدنيا: أنا عمى دربو ، وأعمؿ 

كي ألحؽ بو ، لـ ترىبو عيوف الجواسيس ، وال سوط وكبلء الصياينة في مبلحقة 

ا .. اقبؿ رباطو لثبلثة أعواـ لـ يتخمؼ يومً  المجاىديف ... فاقبمو ربي في الصالحيف

 غير حتى بمغ السابعة عشر ..لقد رأيتو يا ربي وىو يجاىد، ويضرب أعداءؾ ، مقببًل 

ا ، وقد شيد لو بذلؾ يا رب عبد مدبر ، حتى كاف ما بينو وبينيـ أقؿ مف أربعيف مترً 
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لقد قذؼ صييوني زميمو ورفيؽ دربو ... لقد أراؾ ربي ما أفرحؾ ..  ،الرحمف نصار

استغرقت أـ نضاؿ في فأصابو إصابة قاتمة ...  ،بقنبمتو بمجرد أف أطؿ برأسو مف الدبابة

مناجاة ربيا ... ذاىمة عف أوالدىا الذيف تحمقوا حوليا وىـ يغرقوف في بحار دموعيـ .. 

د .. .. وكذا فعمت .. وكأنيا القائ اا وشكرً فتحت عينيا .. رأتيـ .. أمرتيـ بالسجود حمدً 

باالستعداد  ـأو اإلماـ .. أو القدوة ...إنيا أسوة في الصبر واالحتساب .. قد أمرتي

ا مف بعد استشياد نضاؿ بابتساماتيـ الستقباؿ المينئيف الذيف لـ تستقبميـ منذ ثبلثيف شيرً 

 ؛أـ عمى يا ... يا سبحاف اهلل .. ودفقت عيونيا بالسيوؿ .. التفت حساـ لزوجتو ... ىا

فاضت عيوف أـ عمي بالدموع .. لقد تعممت منيا الفرؽ بيف القبوؿ  ؟ صبر الوالدةأرأيت 

بالقدر والرضا بو ، فالقبوؿ أف تقبمو حتى ولو فرض عميؾ ، وأما الرضا فيو الحمد 

ينفطر  عيا كأـ نضاؿ مع أف قمبيا يكادؿ مف دمو .. لـ أر امرأة تخج والشكر مع القبوؿ

غرقت .. أتشكر يـو أف جاءىا رواد وقد أ.. ليس لو نظير  اا .. أبدً بدً أ... صبرىا .. 

 دماء زميمو وأشبلءه مبلبس رواد بعد أف أصابو صاروخ وىو بالقرب منو .. 

قاؿ حساـ : أذكر .. ويوميا اغتسؿ .. ولبس الجديد .. .. وأمرتو بالرجوع إلى الميداف  -

 –بعد  – حد لو ، وىو ا ال... واألعجب أنيا ىي مف جعمت مف رواد يعشؽ الرباط عشقً 

 في ىذه السف ....

 سألتو مرة : أال تتعب مف السير في رباطؾ ووقوفؾ طيمة الميؿ .. -

فقاؿ : نعـ أتعب .. حتى ال أستطيع النيوض ، ولكف ألف ذلؾ في سبيؿ اهلل تغمرني   -

 السعادة والرضا ... 

**** 
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 (وصاو ... عريش ) 

واحد عمى  افسبوعـ .. وجاء يـو الخروج وأى سجف وساسنة انقضت عم ةاحدى عشر       

فراؽ رواد .. عصفت بيا المتناقضات .. ىؿ تخرج الستقباؿ وساـ بفرحة األـ التي التيبت 

ميرىا و حبيب قمبيا شوقا لرؤية ولدىا بعد طوؿ غياب .. أـ تظؿ حبيسة األحزاف عمى س

لمقاء .. وشوؽ األماني فارقيا منذ أسبوعيف ... استسممت لشوقيف .. شوؽ ارواد ، الذي 

والذكريات لرواد . نعـ لقد ىدأت النيراف التي ما أف تخبو حتى تشتعؿ عمى فراؽ نضاؿ 

وفراؽ محمد مف قبؿ .. لقد ىد مف قواىا المشيد .. وقسوة الصداع لكف ) في سبيؿ اهلل ما 

 ا وىي تسترجع .. نمقى ( رددتيا مرارً 

 **** 

ا .. بوساـ .. سرحت .. عمره اليوـ اثناف وثبلثوف عامً  وجدت نفسيا وقد غمبيا شوؽ المقاء

منذ ستة أعواـ حرمت مف زيارتو .. أبناء جيمو ليـ زوجات وأوالد وبيوت وعمؿ ، وساـ يخرج 

إلى الدنيا وسيجدىا غير الدنيا التي تركيا .. جاءت السمطة .. استشيد أخوتو الثبلثة .. أبوه 

ائيف .. وألؼ آه وآه .. ذىب الشيخ أحمد ياسيف .. مريض .. أخواتو في أحزانيف عمى أشق

ة .. انقبلب .. جماىير .. جيش ... شيداء .. ر كالعزيز .. لكف الحركة ..قوة .. ف ذىب عبد

  عني يا وساـ .. كـ ستكوف مشغواًل 

 **** 
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سمعت ليفة حساـ .. أمي لقد وصؿ وساـ .. ابتيجت .. أرادت أف تزغرد .. لكف زغرودتيا 

.. كاف ؟سيستقبؿ أخاه ا بجانبيا .. كيؼ. لـ يسمع ليا صوت .. تصورت أف روادً انحبست .

 يـو أف سجف وساـ .. دخؿ وساـ .. ىوى عمى رأسيا ويدييا وقدمييا .... شبع مف طفبًل 

ا .. ضحكا تقبيميا .. ال لـ يشبع بعد .. أخذىا في حضنو .. ال يريد أف يتركيا .. بكيا معً 

.. لـ تعد تقوى عمى  الكبلـ .. آالؼ المستقبميف .. لـ يبؽ في البيوت  ا .. توقفت األلسنةمعً 

مف أحد .. كميـ جاء الستقباؿ وساـ .. جاءوا ليقولوا ألـ نضاؿ نحف أوالدؾ .. فقدت ثبلثة 

، فعوضؾ اهلل باآلالؼ ... شعرت أنيا تسير فوؽ السحاب ، رقص قمبيا ، وكـ ىي قميمة 

 المرات التي رقص فييا .. 

** * 

أمي أريد أف أتزوج ... قاليا بكؿ جرأة .. أريد أف أستريح .. أف يكوف لي بيت وولد ..  -

 جف .. وعذبني .. أريد أف .....لقد أرىقني الس

 وقبؿ أف يكمؿ قاطعتو : ماذا تعني .. ىؿ ستترؾ الجياد يا وساـ ؟  -

يا ... أقسـ ليا أمي التي عممتنا معنى التضحية ودفعتنا ل ؛ أريد أف أطمئف عمىال .. ال -

.. أف لو جاء األمر بالخروج اآلف لمشيادة لخرجت .. احتضنت رأسو .. وقبمتو .. وىو 

 يدرؾ أف ألميا عمى رواد سيؼ يقطع قمبيا .. 

 **** 

أعدت لو كؿ شيء .. البيت واألثاث .. وأخذت تبحث عمف ترضى بشرطو .. إنو مشروع 

ا .. وقد اجتمعت فييا الشروط التي اشترطيا شيادة ... إنو مف جند القساـ .. حتى وجدتي
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... وبقي ألـ نضاؿ شرط .. أال يدخؿ عمى النساء في حاؿ عرسو عمى منصة الفرح .. 

 أدىشت أـ نضاؿ بسخائيا أىؿ العروس ، بيداياىا ، وعفتيا وحيائيا وأدبيا ... 

***** 
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 (وذهب انرفيق إىل انرفيق األعهً )

 

األياـ ىادئة عمى بيت أبي نضاؿ ، فمف مداىمة إلى أخرى ، ومف اعتقاؿ إلى ثاف لـ تمر       

 وثالث ورابع .. لـ يجتمع وأوالده منذ أف اعتقؿ نضاؿ ألوؿ مرة ، ليستقر في قمبو ألـ الفراؽ و

ا ، ما إف يحط عمى غصف حتى تبلحقو يتجذر .. عاطفتو وحبو الغامراف يجعبلف مف فؤاده طائرً 

وفي كؿ مرة تجرحو أشواؾ عمياء .. ثـ الحقتو آالـ  اد ، ليحط عمى غصف آخر،نيراف الصي

الفراؽ الذي ال لقاء بعده .. شييد إثر شييد ، بدأىا محمد بكؿ نضارتو وحيويتو ورقتو وحنانو ، 

ا يتجرعو وال يكاد مرارً ا ، لـ يذؽ أبو نضاؿ بعدما تجرعيا حبلوة في الدنيا .. كاف الكأس عمقمً 

في الدنيا  لو . ثـ نضاؿ أوؿ فرحتو في الدنيا .. راح نضاؿ في غمضة عيف .. نعـ ظؿيسيغو .

رمؽ .. حاوؿ بالدعاء وبالضراعة والبكاء أف يبقي ذلؾ الرمؽ ، إال أف سيـ اهلل نفذ في قمب 

نضاؿ ، ونقمو إلى ىناؾ إلى حيث محمد ،  الذي أوصمو نضاؿ بيده إلى ساحة البطولة والشيادة 

ا .. سرى في كؿ جسد أبي نضاؿ .. زافت روحو .. تمنى أف يمحؽ راب ىذه المرة سامً ، كاف الش

بيما ... ولكف ال سبيؿ .. نظر حولو .. ليس وحده... قصؼ وائؿ نصار .. حبيب قمبو وقمب 

لشييد .. ذىبا .. سار بصمت الدموع ، نضاؿ .. طمب إلى ولده أف يأخذ بيده ليسير في موكب ا

ولـ ينتبو إلى الحسرة التي صار ليا مخالب وأنياب تنيش قمبو وقبؿ أف يعود دموع الصمت .. وب

ابف األربعة عشر ربيعا ، عمـ ممف حولو أف شظايا ممتيبة  ،إلى البيت فإذا بجنازة ماضي ماضي

بوائؿ  –عمى الفور  –قد حطمت عظاـ صدره ، وضربت في قمبو الصغير فمزقتو .. ولحؽ 
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ما بقي لو مف قدرة عمى التحمؿ .. وضع يده عمى  اإلرىاؽفأخذ منو  ...إذف فمنسر في موكبو ..

نافذة السيارة ثـ أسمميا خذه األيمف .. فاضت  عيناه بالدموع .. أنفاسو تتبلحؽ .. صرخ يا رب 

أما ليذا العناء مف آخر ... يا رب أسألؾ الراحة .. لـ أعد أطيؽ .. بيتي قد قصؼ مرة ومرة 

ب .. ارحـ زوجتي وأوالدي .. استبد  الييود يا رب وحرقوا أكبادنا .. يا ... تشتت شممي .. يا ر 

رب ىا نحف نعيش في منزؿ صغير ال ماء فيو وال ىواء .. وال بصيص نور .. يا رب لـ أعد 

أطيؽ .. أشاح عنا الصديؽ وجيو ، وأما العدو فقد أنشب في قموبنا أنيابو .. نرجو رضاؾ .. 

 نعوذ بؾ مف سخطؾ .. 

حساـ يستمع إلى مناجاة أبيو لربو ... ويده عمى مقود السيارة ، فأخذت تيتز .. إذ لـ يعد كاف 

بقادر عمى أف يحكـ قبضتو ، فرأسو يكاد يتشظى ، وقمبو يتشظي ، ولـ يعد يرى األشياء مستقرة 

 في أماكنيا .. كميا تعدو .. كميا تيتؼ .. كميا تختبئ ... كميا تصارع الجنود ... ولكنو وصؿ

إلى البيت وصوؿ رباف أخذت األمواج اليائجة تضرب سفينتو مف كؿ الجيات ، حتى كادت أف 

ترطميا في جبؿ مف الشعب المرجانية ... وصؿ حساـ وانزؿ والده الذي سار بخطى متثاقمة ، 

ا إلى كتفيو ، بينما أحاط حساـ والده مف لؼ أبو نضاؿ ذراعو اليمنى عمى رقبة حساـ مستندً 

أف  بيده اليسرى .. ثـ خطوة خطوة ... ودرجة درجة ، حتى أنامو عمى سريره ، بعد تحت إبطيو

ا مف الماء .. تنيد بعدىا ... وأسبؿ جفنيو ... واستغرؽ فيما يشبو اإلغماءة... وبعد سقاه كوبً 

ساعة اختمج جسمو ، جحظت عيناه ... تحشرجت أنفاسو .. نيض حساـ ... نادى مف في 

مى نقمو إلى السيارة وذىبوا بو إلى المستشفى .. ال تزاؿ األشياء غير مستقرة البيت .. تعاونوا ع

.. األشجار والجدراف .. والحوانيت .. كميا في ىيجاف .. والثابت الوحيد ىو السيارة .. ال تكاد 

تتحرؾ رغـ أنيا تنيب األرض ... يدوس بعنؼ عمى دواسة الوقود .. زامورىا ال يكاد يسكت .. 

.. أضاءوا مصابيحيـ  األطباء... دخؿ  األجساـجيج .. دخؿ المشفى .. تبلحقت ضجيج .. ض
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في عينيو .. لـ تستجب لمنور المنبعث منيا رغـ شدة نفاذه ... ظيرت عبلمات األسى عمى وجو 

الطبيب .. جمطة حادة في المخ .. وفي أقؿ مف ساعة .. ذىب أبو نضاؿ وبصمت الدموع ، 

نضاؿ بعد رحمة حياة امتدت لستة وثبلثيف سنة ، ذىب أبو نضاؿ ودموع الصمت ، ودعتو أـ 

 المحب الذي أعطى حشاشة قمبو ليذه الحبيبة ...

***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

172 
 

 

 (  يع املرابطني  )  

 

ى .. صديقتيا التي تحرص عمى  أف تقضـ . دقة تعرفيا أـ نضاؿ .. إنيا تقدؽ الباب ..       

ا أنيا مصرية .. تدلعيا ( بدؿ أف تقوؿ ليا تقوى .. تعرؼ جيدً  مف اسميا حرؼ الواو .. وكأنيا )

وتعرؼ أنيا قد انتظمت في صفوؼ اإلخواف منذ أف كانت في الرابعة عشر مف عمرىا . وتعرؼ 

و األياـ مف قطر ا تعرؼ أنيا زوجة فمسطيني دارت بأنيا مف بني سويؼ في صعيد مصر .. كم

ثورة الفمسطينية يـو أف كانت ثورة .. وحطت بيا إلى قطر ، فقد كاف منتظما في صفوؼ ال

أوسمو( التي تسمييا تقى ) الجريمة ( التي حمت اؿ في اليمف .. ثـ جاء عمى متف )الرح

، وعادت  وأسرىـ بالقضية، وليس ليا مف فائدة إال أنيا حممت بضعة آالؼ مف ) المناضميف (

 .بيـ إلى غزة والضفة  الغربية ، ومنيـ تقى وزوجيا ..

 أىبل تقى تفضمى  -

 أىبل مريومة ... كذا كانت تنادييا تقوى  -

 ما لبثتا إال أف خرجتا 

الفكرة بسيطة يا مريومة .. لقد اغتاؿ الييود  الشيخ أحمد ياسيف .. وىأنت تدوريف حوؿ  -

 نفسؾ ، وقد أغرقتؾ الفاجعة .. واستبدت بنا جميعا الحسرات واآلالـ واألحزاف .. 

 أل ىؿ نستسمـ ؟ طبعا :  -
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زع الفرحة مف قموب ىؤالء المجرميف .. ونقذؼ بالحبوط تنإذف ماذا نفعؿ ؟ .. يجب أف ن -

ىو بداية لمرحمة  عنيا فييا .. يجب أف يفيـ ىؤالء المجرموف بأف قتؿ الشيخ واليأس بداًل 

سنجبركـ عمى الخروج مف أرضنا ... ولف نيأس ( فإف قتمتـ أحمد ياسيف جديدة عنوانيا )

ولـ ننكص عمى أعقابنا ولـ نرتد إلى  –صمى اهلل عميو وسمـ  –رسوؿ اهلل .. فقد مات 

يؽ اإلسبلـ يا أـ نضاؿ .. ىذه الطر  الكفر .. لـ ننيـز .. لـ نرفع الراية البيضاء .. ىو

طريؽ الشيادة ... انظري إلى شيداء بدر وأحد ...انظري إلى مذابح القراء مف  ىي

ري إلى القدس .. وكيؼ حررىا صبلح الديف ، الصحابة .. انظري إلى حمزة .. انظ

شييد ... أو  وقفت المسيرة بقتؿ قائد أو ارتقاءانظري إلى حطيف وعيف جالوت ،  ىؿ ت

ألؼ .. أو عشرة آالؼ أو سبعيف ألؼ .. ال ... ىيا انيضي .. يجب أف نقدـ اليوـ 

نضاؿ .. رسالة جديدة لمكوف كؿ الكوف .. ال لمصياينة فقط .. انتبيت حواس أـ 

نيضت مف أحزانيا .. تحفزت تحفز ذلؾ الجندي الواثب مف القدس إلى يافا .. مر مف 

أماميا شريط طويؿ طويؿ .. انتيى بمحمد ، ونضاؿ ، يتقدميـ عماد ... المسيرة تنطمؽ 

ا مما وما عمييا إال استئناؼ المحاؽ ... عبد العزيز يظير عمى شاشة التمفاز أشد عنفوانً 

 إصرار عمى مواصمة  الطريؽ .. نشيد يعمو ويعمو... عرفت فيو .. 

 ىؿ تعرؼ مف ىو يا ولدي أحمد ياسيف 

 قداـ .. ويقيف ... أحمد ياسيف .. ثبات ... إ

 ) خمسة ( ابتسامة عمى استحياء ..تسممت إلى شفتييا 

 سألت : ماذا تنويف ..؟  -
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 قالت تقى : نخرج إلى المسيرة بالسبلح...  -

خوتو .. وقد كنت أحشوه كنت حممت السبلح ألضعو في يد محمد وا   يا ...اتسعت ابتسامت

بالرصاص وقد قرأت عمى كؿ رصاصة سورة ياسيف .. وأعطاني صبلح .. سبلح محمد .. 

وىا ىو معمؽ في صدر البيت .. وال أخفيو إال عندما يدؽ خنازير البر الباب .. العتقاؿ 

ف يرى الكوف كؿ الكوف أف المرأة أحد أبنائي .. أو لمبحث عف سبلح .. إذف البد أ

ا إلى جنب مع الرجاؿ .. ال بد مف أف يعمـ العالـ أف الفمسطينية تحمؿ اليوـ السبلح جنبً 

مرحمة جديدة قد بدأت .. راقت الفكرة ألـ نضاؿ .. وسرعاف ما تناولت سبلحيا ... ثـ قطعة 

 وما ىي إالبة القساـ ... أخرى لتقوى .. وثالثة .. وجاءت ابنتيا إيماف لتعصب رأسيا بعصا

ساعة حتى كانت أـ نضاؿ وصاحباتيا حديث العالـ .. لقد توجيت إلييف الكاميرات 

 ،والفضائيات وكاف الجواب.. أنا خرجت بسبلحي ألقوؿ : إف أحمد ياسيف قد استشيد نعـ

ذا كاف  صراره ىو إصرارنا .. ىدفو ىو ىدفنا .. وا  قد ولكف رسالتو فينا . في قموبنا .. وا 

فارقنا أحمد ياسيف .. فكمنا أحمد ياسيف .. رجاؿ ونساء .. نحف النساء الفمسطينيات لنا وطف 

البد أف نتشارؾ في استرداده ، ولنا عدو البد مف طرده وتحرير ببلدنا منو ...ولنا كرامة البد 

ص أف نصونيا .. ولنا القدس ال بد مف تطييره .. ىكذا تعممنا مف أحمد ياسيف .. لقد أخم

أنا مصرية .. عربية ... .. وىا نحف نخمص لما أخمص لو ... وأجابت تقوى : لكؿ ذلؾ 

مسممة .. قضيتي المركزية ىي فمسطيف .. أمثؿ كؿ نساء العالـ الباحثات عف الخبلص 

والحرية لشعب مضطيد ... مظموـ .. أنا أمثؿ ىدؼ أحمد ياسيف ... في رص الصفوؼ 

العالـ مف حوؿ القضية الفمسطينية ، ومقدسات المسمميف لتحرير العربية واإلسبلمية ، وأحرار 

األقصى الذي ىو آية مف كتاب ربنا ، وبذا فالقدس ) عالمية ( وليست لمشعب الفمسطيني 

لوصؿ بيف األرض والسماء القدس ىي ىمزة افحسب .. وليس عميو وحده واجب تحريرىا .. 
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وىذا جحود وكفر ... لذا خرجت بسبلحي إلحياء  ،ريط فييا تفريط بآية مف كتاب اهلل.. فالتف

 ىذه المعاني في نفوس المسمميف ..

عميقة ساكنة ، ليا دوي ، قد شدت أنظار  ة أشبو بإلقاء كتمة صخرية في بئركانت الفكر 

العالـ ، وفي مقدمتو أنظار الصياينة الذيف أيقنوا بأف المرحمة القادمة مرحمة جادة ولف تكوف 

مشاركة المرأة في التصدي لبلحتبلؿ حافؿ فيناؾ العشرات منيف وراء سيمة .. فتاريخ 

القضباف .. فمنذ المحظة األولى التي وطئت فييا أقدامو ما بقي مف فمسطيف إال وكانت 

المرأة في قمب الصراع .. يستذكر االحتبلؿ عايدة سعد .. وليمى خالد .. يستذكر صمود 

جدار المقاومة ، ودورىا السياسي العريؽ ..  تصميب ربية الجيؿ ، والمشاركة فيالمرأة في ت

أنيا مربية األبطاؿ ومنجبتيـ ، وأنيا زوجة المناضؿ وابنتو ، وأف منيف مف يستذكر االحتبلؿ 

زرعف األرض في غيبة الرجاؿ ، ىف في  وىف البلتي ضمدت الجراح ، ونقمت السبلح ..

يف برصاص االحتبلؿ وال بيراواتو ... وىا مقدمة مف يقذفف وجوه المحتميف بالحجارة ، ال يبال

ىي أـ نضاؿ .. تقدـ الشييد تمو الشييد .. والبيت يقصؼ إثر البيت .. تضع المطارديف في 

ا لعماد وصحبو .. ثـ أليست أـ عبد  سويداء قمبيا عندما تضيؽ الفبل بيـ ... قمبيا كاف مسكنً 

االحتبلؿ بحؽ  إجراـا الخياؿ ، عمى العزيز  الرنتيسي امرأة فمسطينية ، والتي فاؽ صبرى

ولدىا ، فمف سجف إلى إبعاد إلى تعذيب إلى حصار أو مطاردة .. إذف لـ تكف أـ نضاؿ 

ا في تاريخ المرأة ، ولكف الجديد أف يراىا العالـ معمنة عف كتيبة مف كتائب القساـ عً وتقوى بد

ياينة لميبلد شقيقات يحيى الصفزع في اليـو الذي يستشيد فيو الشيخ أحمد ياسيف .. إذف 

عياش ، وحسف سبلمة ، فميستعد االحتبلؿ لنموذج جديد قد يفجر في قمب قمبو العشرات 

 عشرات األحزمة ، واألجساد المقنبمة ...
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**** 

ا لكوامف نفسيا األبية ا جديدً ووجدت فييا منطمقً  ،عادت أـ نضاؿ مساء وقد أراحتيا المشاركة

سبلـ ، منذ أف تفتحت عيناىا عمى أسرة أبي أحمد مينا ، التي التي تأبى الركوف أو االست

طردىا الييود مف المسمية ، ثـ العدواف الثبلثي ، وبتر ساؽ العـ أبي خميؿ ...ويـو أف رأتو 

أف  يوـ في المستشفى فانكبت عميو تقبؿ رأسو ، حتى تساقطت دموعيا عمى عينيو .. ثـ

لمعتدي .. يـو رأت ذلؾ الجندي الواثب مف القدس إلى كانت تردد نشيد : اهلل أكبر فوؽ كيد ا

يافا ... ويـو ..ويوـ .. شعرت أـ نضاؿ براحة عجيبة ..  اآلف يا مريـ وضعت قدمؾ عمى 

، نعـ ودعت أبناءؾ إلى الشيادة .. نعـ قد أحطت المطارديف بكؿ أوؿ طريؽ دورؾ األصيؿ 

واستشيد حيث عزمت أف تبني لو بيت  ،اا ألحد عشر شيرً حنانؾ ورعايتؾ .. نعـ آويت عمادً 

الزوجية في صحف دارؾ .. نعـ تصديت بالمساف وبالقمب وبالحجر .. لكف أف تحممي 

السبلح ليعمـ الكوف أنؾ ستضغطيف عمى الزناد في الوقت المناسب ، وقد تضغطيف عمى 

كف أكثر الصاعؽ ليتحولوا مع جسدؾ إلى أشبلء متناثرة .. أنت مقابؿ العشرات .. إف لـ ي

.. فيذا ىو الجديد .. ألقت بنفسيا عمى األرض وسالت دموعيا بصمت أو ساؿ صمتيا 

ا مف بعيد .. طمبت إليو ليا : مرحبً ا يتبسـ ا .. استغرقت في نوـ لذيذ .. رأت فيو عمادً دموعً 

ا ىنا في الفردوس األعمى .. قترب ؟ تمنع وقاؿ : اقتربي أنت .. فمقد أفردت لؾ جناحً أف  ي

ا يشع ويغمر الكوف مف حوليا .. لـ نورً  –كما رأتو –ا يا أمي .. ىيا يا أـ نضاؿ ... كاف ىي

ا يصمي يبير بصرىا .. رأتو كما ىو يوـ أف وثب ومسدسو في يده اليمنى .. رأتو نورً 

ذا بصوت آذاف الفجر يوقظ حواسيا ..  الركعتيف كالبدر .. حاولت أف تندفع نحوه .. وا 

.. ليت األذاف قد تأخر  ا بؿ حقيقةوـ .. فركت عينييا .. ال لـ يكف حممً الصبلة خير مف الن

 عماد .. ابتسمت .. وتمتمت ... إذفدقائؽ ألصؿ إلى النور ، وأرى الجناح الذي أعده لي 
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ال لما جاءني عماد بيذه الييئة ليخبرني  ذف فاهلل راض والحمد هلل .. وا  أنا عمى الطريؽ .. وا 

ست أضغاث أحبلـ بؿ ىي بشرى ، بشريات .. قومي يا مريـ قومي بمسكني عنده .. ال لي

 وواصمي الطريؽ ...

**** 
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  (املرابطىٌ يرة أخري)

 

جمست أـ نضاؿ تتدارس القرآف مع تقى ، وأـ حممي ، توقفت عيناىا عند ) يأ أييا        

الخطاب لمنبي األكـر النبي حرض المؤمنيف عمى القتاؿ ....( قاؿ ليا الشيخ أحمد : إف 

صمى اهلل  –صمى اهلل عميو وسمـ خطاب ألمتو ، ما لـ يرد دليؿ يقطع بأنو خاص بالنبي 

وىنا لـ يرد الدليؿ القاطع .. إذف ) فحرض ...( أمر ، وليس بقاصر عمى  –عميو وسمـ 

ا االستنباط ، النبي فحسب ، إذف فيو موجو لكؿ مسمـ ومسممة  ، أكدت تقى عمى صحة ىذ

طيف ..والتحدث إلييـ لتحريضيـ المراب فيما انقدح ذىنيا عمى الطواؼ عمى أيدت أـ نضاؿ،و 

ألميات و األخوات و الزوجات بؿ كؿ ا ،قنوا أنيـ ليسوا وحدىـيالقتاؿ و تثبيتيـ ..ليت عمى

ىدات بنفس العزيمة انطمقت المجاعنيـ ... فمسطينية معيـ ..ولف تتخمىالبنات ...المرأة الو 

يي يفيد وقد عممت أف األمر اإلل(رض..اإلليي)ح الذي أوجبو األمرأداء لمواجب  ،الوعي و

كؿ  و الغاصبيف مف  الصياينة  فرض عمىقتاؿ المحتميف  الفرض ..إذف فالتحريض عمى

 مسمـ ومسممة ،شأنو شأف الصبلة و الصوـ و الزكاة ....والجياد سواء بسواء 

و  بعد أف يعرؼ المسمـ أحكامو و أركانو و سننويتـ إال  أف الجياد ال وقد سمعت مف تقى

فا ...نواقضو ليصبح بعد ذلؾ مجاىدً  يتـ الفرض إال بو فيو  ال ماف كاف الجياد فرض ، وا 

 إذف معرفة أحكاـ الجياد و أركانو و....فرض وىذا ىو التحريض بعينو  ،فرض

*** 
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أـ  جندت ..و لقد بو تقوى التزمت نفسيا بو ..كما ألزمتا ا أسبوعيً وضعت أـ نضاؿ برنامجً 

ا ليا و لصاحباتيا أف يكوف مرافقً  نضاؿ ابنيا حساـ الذي تكفؿ بإببلغ قيادة القساـ في ذلؾ ،عمى

يخرج بسيارتو ...محممو بألواف اليدايا مف طعاـ و عصائر و كتيبات تشترييا أـ نضاؿ مف ، 

 تفعؿ ذلؾ ... أف حر ماليا ،وقد أبت إال

  "مف المؤمنيف أنفسيـ و أمواليـ بأف ليـ الجنة  اشترىإف اهلل"ألـ يقؿ اهلل 

 ألـ يجيز عثماف رضي اهلل عنو جيش العسرة 

 ا فكأنما غزا (...ألـ يقؿ النبي األكـر صمي اهلل عميو وسمـ )مف جيز غازيً 

نصؼ األوؿ مف ليمة شاتية قد كاف ال ،انطمقت السيارة ألوؿ مرة تحمؿ أـ نضاؿ و صاحباتيا

يمبسوف قامات ..رأت شبابا فارعي الآلف ىي الواحدة بعد منتصؼ الميؿ الساعة ا ...و انقضى

رؤوسيـ عصابات خضراء  وا وجوىيـ خمؼ أقنعة سوداء ..وعمىخفالمباس العسكري المرقط ..أ

ويقفوف في شكؿ مستطيؿ بثبلثة  ،الزناد لقساـ ..سواعدىـ مفتولة ضاغطة عمىتحمؿ شارة ا

الرابع لتمؤله أـ نضاؿ ومف معيا ..صرخ القائد ..انتباه ..سمعت  وقد تركوا الضمع أضبلع ،

...سرحت  مواضع مخازف الرصاص بلح ..و صفقات أيدييـ عمى أعقابو عمىخشخشات الس

روحيا رأت سبلح عماد..ىو نفس السبلح الذي يحممو ىؤالء المجاىدوف ..البد أنيا غنائـ عماد 

 يد القائد قطعة جديدة لـ ترىا مف قبؿ .. في تعرؼ أنواعو ..لكنيا ترى و صحبو .. 

 ا اسـ ىذه القطعة ..م :ىمست بمودة -
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ار ...غنميا الشباب مف ضابط صييوني بعد أف )خمصوا (عميو و ىي قاؿ حساـ :كتس -

 كتمت أحدث أنواع األسمحة الصييونية ..و تمنت أف يكوف ليا قطعة مثميا ...ولكنيا

 ..فتقع في حرج ...يا.ال يجود القائد بيا ل أمنيتيا حتى

 قالت تقوى:تكممي  -

 فتكممي أنت  ،قالت أـ نضاؿ:أنت تدركيف أنني ال أجيد الكبلـ -

قيقة ا لوجو أماـ الحإذف ىي وجيً  ؛حسـ حساـ ذلؾ الحوار ...نقدـ إليكـ المجاىدة أـ نضاؿ

ؿ وج ف اهلل عزبالكبلـ ..فإالقتاؿ ..ليس التحريض بالمجئ فقط بؿ  عمى ...فبل بد أف تحرض

و خاطبنا الرسوؿ  ،نفسو بالكبلـ و أمرنا و نيانا بالكبلـ ..فما اآليات إال كبلـ عرؼ عمى

و أحاديث الشيخ أحمد  ،و أحاديث الشيخ يعقوب كبلـ ،الفقيي العظيـ كبلـ التراث وىذا ،بالكبلـ

ء ا حياا ..حييً خفيضً أخذ صوتيا يخرج مف بيف شفتييا ـ ...إذف تكممي يا مريـ ...ياسيف كبل

فردد  ،اهلل أكبر وهلل الحمد :أو أربع عبارات حتي صرخ أحد المرابطيف انيت ثبلثً عذراء ...وما أ

 دالجميع ،وسمعت رجع الصدا ..اهلل أكبر وهلل الحمد ..في سبيؿ اهلل قمنا نبتغي رفع المواء ،فميع

و  ..تاؼ الخالدلمديف مجده ولترؽ منا الدماء ..اهلل أكبر وهلل الحمد ..رددت أـ نضاؿ ىذا الي

 التي تحمؿ التأكيد عمى ،اتو الحادةا بنبر عادت لتتكمـ وقد امتؤلت فتوة و عزيمة فخرج صوتيا قويً 

نيؿ الشيادة أو النصر ..خطر ليا صوت  ي طريؽ ذات الشوكة ،و اإلصرار عمىالمضي ف

...ىتؼ الشباب دة .معكـ المجاىكـ اهلل ..ولكنيا ابتمعتيا لتقوؿ :واآلف أستودع :عماد وىو يقوؿ

ضباط األمر الذي اضطر القائد أف يتدخؿ ليعيد النظاـ و االن ...اـفي الزح ..ضاع اسـ تقوى

 : تضيؼو  ،نفس المعاني التي قالتيا أـ نضاؿ ا ..انتباه..لؤلخت تقوى ..التي أكدت عمى..أمرً 

ميو وسمـ مجيد ..تحدثت عف معارؾ الرسوؿ صمى اهلل ععظمة اإلسبلـ و تاريخو ال إنني أرى
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لذي اغتصبو الصياينة ..وعف بطوالت الشعب الفمسطيني ..وعف حب المصرييف وعف الحؽ ا

عمموا أنكـ لستـ ،وعف استعدادىـ لممزيد ..لتختـ )إليذا الشعب ..عف قوانينيـ و عطائيـ وبذليـ 

ذا كاف نظاـ الحكـ ال يقؼ معكـ في ظاىر الحاؿ ،  فإف الشعب المصري معكـ ، وحدكـ..(وا 

 ...عاد اليتاؼ و التكبير و التيميؿ  اؤكـ ىي دماؤه،ومقدساتكـ مقدساتوودم قضيتكـ ىي قضيتو،ف

*** 

تحرؾ كما كاف أبمغ األثر في نفسيا  ،المرابطيف أثر بالغ في نفوسيـ كاف لتطواؼ أـ نضاؿ عمى

أرواحيـ مف روحيا الطاىرة ...كاف تحريضيا  لسانيا الذي كاف يكبمو الخجؿ، أفاضت عمى

المنيج الذي تربت عميو منذ أف التقت بالشيخ  ا كسبلسة إصرارىا عمىاطتيا ..سمسً ا بسبسيطً 

ا تدفؽ الدماء في عروؽ المجاىديف ومف قموب الشيداء... ىو ما عاشو و كاف دفاقً  ،يعقوب

ا .. أـ نضاؿ تتحدث مف قمبيا .. وما خرج مف القمب حقيقة ولمسو واقعً  سمطاف صبلح الديف

يا .. ليس ليا في الفذلكة وال الببلغة وال التكمؼ مف نصيب .. يخرج الحديث مف قمب دخؿ القمب

 قد سبلستو وبساطتو .. وقؼ مذىواًل ، وال تفثـ تتابع دفقاتو وموجاتو ،ؿ مف بيف الصخوركسمسبي

ف نحو قد جاءتكـ لتتحدث إليكـ ، وما فطف إال وقد اندفع المرابطو أف أـ نضاؿ  وىو يعمف عف

مـ تستطع الترجؿ منيا لوـر قدميا مف انسداد شرايينيا ، اندفع المجاىدوف ف التي تقميا ، السيارة

ألف أـ نضاؿ بداخميا .. لـ يتمالؾ الرجؿ نفسو  ،وأوشكوا أف يرفعوىا عمى رؤوسيـ ،نحو السيارة

 فبكى .. وأخذ يردد بصوت يجمجؿ : ىي غزة اإلسبلـ يا أييا األبطاؿ .. ىي أـ نضاؿ ابنة غزة

روة  سناـ ىذا الديف العظيـ .. شرؼ العطاء وصدؽ البذؿ .. ىي ذالعزة .. ىو شرؼ الجياد 

 ، وقد أفاض .. كانت ليمة مف ليالي عمر أـ نضاؿ .. ىي ... تدفؽ صبلح كما لو كاف شبلاًل 

ليمة العمر .. خاصة بعد أف رأت أطياؼ روح عماد ومحمد ونضاؿ وىي تصفؽ بأجنحتيا 
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ؽ رأسيا .. تقوؿ : ىيا ؛ وىي تدرؾ أنيا لبت النداء .. لكف ال تزاؿ في أوؿ النورانية مف فو 

 ؛يبترىا فكاد اسيف ... انفجر صاعؽ في يدىاالطريؽ بعد أف حممت  السبلح في عرس أحمد ي

ليا يدىا ، كانت تذكر أـ نضاؿ ذلؾ  –برحمة اهلل  –إال أف رحمة عبلج مضنية وطويمة قد أبقت 

، وقد ىامت في حمد ربيا وشكره وحبو أف أبقى ليا يدىا لتحمؿ بيا السبلح وىي تنظر إلى يدىا 

 ىذا ما كانت تردده صباح مساء وتتمناه ... ،وتقاتؿ .. أف تقوـ بعممية استشيادية

 **** 
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 (أو َضال ... َائب )

 

المشنقة ، القضية ىي قضيتنا ، والشعب ىو شعبنا ، تدور مف حولنا المؤامرة كما حبؿ       

وأعداؤنا ال ييدأ ليـ باؿ إال بعد أف يرونا معمقيف عمى أعواد المشانؽ .. لذا البد مف أف نجابييـ 

ا متحديف .. ال يتخمؼ أحد عف أي ميداف يستطيع أف يجاىد فيو .. كانت ونتصدى ليـ ، صفً 

أف تخوض  ياىذه ىمسات أـ نضاؿ ألوالدىا .. كانت تمؾ اليمسات حجة عمييا عندما طمب إلي

أنا .. ال يمكف أف يكوف ىذا ، توجيت بكؿ كيانيا لجميمة ، وىذا المتيف  االنتخابات .. شيقت:

ا جاءت بتكميؼ حركة حماس ليا بأف ترشح نفسيا لبلنتخابات .. خرج الكبلـ مف صدرىا حارً 

اف الجياد ، تعممف بأنني نذرت نفسي وأوالدي لمعمؿ في سبيؿ اهلل وفي ميد فَّ حرارة رفضيا .. أنتُ 

وىو ما يتبلءـ مع تكويني النفسي .. ثـ ابتسمت ، وليس  ،وىو أمر يتطمب السرية وعدـ الظيور

لي في السياسة . ..وال أعرؼ مداخميا وال مخارجيا .. ثـ اتسعت ابتسامتيا أكثر ... مستعطفة 

اكيف ، ويستقبؿ ا ، يتفقد الفقراء والمس.. إني مريضة والنائب عميو أف يجوب األرض طوال وعرضً 

تقدـ أمي ، يعشؽ الظؿ ، ي . وال أستطيع .. ىؿ سمعتف بمريضأصحاب الحوائج وما أكثرىـ .

، وىذه ليست عندي وليس لي فييا  الدرجات العممية الرفيعة والزعامة يتطمب الصحة و ليقود عمبًل 

يدتي لقد ..... يا س اإلصرارمف نصيب .. أفرطت أـ نضاؿ في انكار ذاتيا ، ولـ تجد إال 

تحققت لؾ مف الثقافة ما ال ينكره الكثير .. فمقد قرأت الكثير الكثير .. أليست أمينة مكتبة مسجد 

اإلصبلح .. وبتكميؼ مف الشيخ أحمد ياسيف .. وألست أـ االستشيادييف التي تحرض عمى 
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 ،يةألست فمسطينية وقد عشت ىـ القض طبقت شيرتؾ في ذلؾ كؿ المجاىديف !!ولقد  ؟ الجياد

ولقد تجمعت لؾ خبرات السنيف ؛حروب تتالت .. زعامات .. قيادات .. مبادئ ... شعارات .. 

وىو ما لـ يتحصؿ عميو الكثير الكثير مف حممة الدرجات  ،لقد عايشت تاريخ القضية يا أـ نضاؿ

العممية العالية كما تقوليف .. ثـ أنت تخرجيف لمياديف العمؿ تزوريف الجرحى ، تسيريف في 

مواكب الشيداء ، وتتقدميف الجموع في تقديـ واجب العزاء في كؿ شييد .. في كؿ شييد .. في 

طوؿ القطاع وعرضو يا أـ نضاؿ .. يشيد لؾ  الناس بأنؾ شخصية تجمع وال تفرؽ ..تحب 

الخير لمجميع .. لـ تزؿ األخوات بأـ نضاؿ حتى وافقت .. وافقت عمى أف ترشح نفسيا عمى 

 القائمة .. 

ا .. لـ ترد عمى ألسنة السوء التي أخذت تغمز في مؤىميا العممي .. ولـ ا انتخابيً تنصب سرادقً  لـ

 ا بمظير أو بمعسوؿ كبلـ... ىي أـ نضاؿ تخدع أحدً 

 **** 

ظيرت النتائج حاسمة بفوز حركة حماس ... أمسكت بمقود  القضية .. انتخب عزيز دويؾ 

ا لمشعب ، أسقط في يدي زت أـ نضاؿ ، وأصبحت نائبً ا لمرئيس ، فاا ، وأحمد بحر نائبً رئيسً 

ىا قد ودعت أبناء ا في حياتيا .. عزز دورىا الجيادي .. كانتالخصوـ ... أحدث ذلؾ انقبلبً 

عت القادة  العظاـ .. وىا ىي تصدح بالحؽ مف منبر ا .. ودّ الثبلثة وأباىـ كما ودعت عمادً 

ة ، األمر جد وليس باليزؿ ... تقاطر أصحاب المتابعو البرلماف .. وىذا يستوجب القراءة 

 الحاجات مف حوليا .. صار منزليا محجة .. ىذا عبء بؿ أعباء ثقيمة .. لـ تدخر لمغد مااًل 

... تنفؽ ما تتقاضاه عمى أرحاميا ... عمى الفقراء .. عمى الجرحى .. عمى أسر الشيداء .. 

ألنيـ يأتوف إلى غزة ..  ،استقباؿ الفاتحيفمف الغارميف أكثر مف مرة .. تستقبؿ الوفود  أصبحت
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ا ، إال أف األمراض تحوؿ بينيا وبيف ما ا ليـ واحترامً تكريمً  ؛تتمنى أف تمقاىـ في نقطة العبور

تريد ... تحرص عمى الحضور .. ال تغيب إال إذا أقعدىا المرض .. تعتذر عف عدـ القدرة عمى 

تقدير واحتراـ ، ال يكمفيا بثقيؿ األعماؿ رغـ  الحضور والمشاركة فيعذرىا أبو أكـر بحر بكؿ

. وصمة أنت رحمي . :اؿ ليا ممازحً ، ويقو رىا أبو العبدو يز  ،حرصيا عمى ذلؾ ... المرض يشتد

كرة لدولة الرئيس زيارتو . تقؼ منافحة عف حؽ افتبتسـ ش ،فروض .. تمازحيا تقوىاألرحاـ مف ال

ذا ما طرحت قضية شييد أو أسير أو جريح تنطمؽ المرأة والطفؿ والمرضى في حياة كريمة .. و  ا 

بكؿ كيانيا .. لتنتزع ليـ الحقوؽ ) فمف حقيـ أف يعيشوا حياة كريمة .. لقد قدموا لموطف ما لـ 

وتوشؾ عمى قطع الكبلـ لتموذ  ،نقدمو نحف ( يصمت الجميع إذا تحدثت أـ نضاؿ ، تذوب حياء

ذا ما انتيت يعود إحساسيا بالحياء .. بالصمت ؛ ولكف ال ، إنيا األمانة .. أمانة  الكممة .. وا 

كيؼ يصمت ىؤالء ؟ وما الذي قمتو حتى يستمعوا لو بكؿ ىذا التوقير ..؟ ) إنيا ثمرة الجياد يا 

ا في مقعدىا ، وتردد في سرىا : الميـ تقبؿ أـ نضاؿ ( ييمس ليا أحد الزمبلء .. فتزداد انكماشً 

يختمؼ عمى أـ نضاؿ اثناف .. أصبحت البؤرة التي تجمع  .. جنبني ربي الرياء والعجب ، لـ

مف اليميف إلى  ... . والجبية الشعبية والديمقراطيةاألشعة المتناثرة .. رجاالت فتح وزعاماتيا .

اليسار .. تحتدـ الخصومات والمناكفات ، شأف كؿ مجمس نواب إال عند أـ نضاؿ ال يعارضيا 

ف عارضت فمتقديـ الصالح العاـ عمى  ،اعودت أال تقاطع أحدً أحد وال يقاطعيا أحد ، كما أنيا ت وا 

الخاص .. اجتمعت ليا الحنكة والكياسة .. ودقة الفيـ والمباقة .. كما اجتمع ليا االستعداد 

األداء ، البساطة وسيولة العرض .. وعندما تعود إلى البيت تتفقد الصغير والكبير ... ثـ  فوحس

الذي ال يفارقيا وتقؼ عند محطات ومحطات .. تبكي  ،الذكرياتتستقبؿ ) مريـ ( عبر شريط 

ا .. حتى إذا ما عادت إلى أـ نضاؿ النائب نيضت إلى مكتبيا .. وقد ا .. وتبتسـ أحيانً أحيانً 
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دخؿ وساـ : واهلل يا حاجة .. سبحاف اهلل .. تدرسيف .. ييا .. يوضعت نظارتيا عمى عين

 : أليس ىذا ما أجبرتموني عميو ؟ !!  طفولي .. تحاوريف .. تبتسـ بحياء تناقشيف

 **** 

لـ تسر الحياة لممجمس التشريعي في خطيا المستقيـ ، فقد تحرؾ الحقد الدفيف والنوايا السوداء .. 

حتى كاف اليـو األسود في حياة أـ نضاؿ ومف عمى شاكمتيا .. لقد نجح المراىقوف والعابثوف في 

كما قاؿ  وال ىدـ القبلع ؽ الحصوف وال في انتزاع المواقؼشؽ الصؼ .. ولـ ينجحوا في اخترا

وتشربتيا أـ نضاؿ .. لـ ينجحوا في أف تكوف أـ نضاؿ غير أـ نضاؿ ، وبقيت  إسماعيؿ ىنية

ىي .. ىي حتى ودعت الحياة .. فبكتيا المنابر ..وساحات الجياد .. كما بكاىا أشد خصوـ 

 طريقيا وما آمنت بو 

 ***** 
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 (وفارقج انروح انطاهرة دَياَا )

  

آف لفرس الرىاف أف تستريح الراحة األبدية .. كـ حممت يا أـ نضاؿ مف ىموـ وكـ         

عمى متنيا خير أجنادؾ يا أقصى .. عماد ومحمد و كابدت مف عناء و ضنى ...وكـ انطمقت 

تطايرت منازلؾ إلى بيت .. وقد  ونضاؿ ورواد فمذات كبدىا .. وكـ ىجرؾ المجرموف مف بيت

 وأخرى ترى بنور اهلل فتقوؿ : ذلؾ خير ..... ،ممؤىا األسى والحزفوأنت تنظريف بعيف ي

آف األواف لمجندي الذي وثب مف غزة إلى ضمير األحرار ، إلى مموؾ الدنيا .. إلى الدعاة 

يح .. آف ألـ نضاؿ التي إلى قموب النساء والرجاؿ .. آف ليا أف تستر  ..والثوار .. إلى عواصـ

تستريح بعد أف اشتد عمييا والوفاء ، أف  اإلباءا لكؿ باحث عف ا لكؿ غيور ، وعنوانً أضحت رمزً 

وتتقافز عمى مربعات )  ،شواكيش الصداع التي الزمتيا منذ أف كانت تجري بضفائرىاالمرض، 

الذيف يصغرونيا ولشقيقاتيا ، وأياـ أف كانت األـ الصغيرة ألشقائيا الذيف يكبرونيا و  ..الحجمة (

ا ألبييا .. ويـو أف أخذت تتغنى : ببلدنا ببلدنا مف أجميا جيادنا .. لـ ألميا وأمً  ابؿ كانت أمً 

األولية  اإلسعافاتتسعفيا لمسات األستاذة سعاد الحانية ، وال فتوة المبلـز مصطفى ، وال مبادئ 

أقوى مف أف يتحمميا كيانيا الضعيؼ اكيش شو األبمة سوزاف .. كانت ضربات ال عف أخذتيا التي

.. السكر .. بعد أف دب الوىف في اليزيؿ ، وما لبثت إال وقد استوطف دميا ذلؾ الرفيؽ الغدار 

سدىا حتى ىا باألنسوليف ، فأخذ يفتؾ في خبليا ج، فمـ يعد بقادر عمى أف يمد دماء نكرياسياب

ت سيامو فأصابت أمعاءىا التي عجز األطباء ييدـ عظاميا .. فانحرف أذاب الكثير منيا ، وكاد
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أف يستأصموا الزائدة منيا لما فتت السكر مف خبليا جسدىا وجعميا ال تحتمؿ الجراحة .. آف 

ا عمى أعصابيا لمفارسة أف تترجؿ بعد أف انسدت شراييف سيقانيا فتورمت ، فأحدث الوـر ضغوطً 

 وبقي ليا نصيب لو أصاب جببًل  يا لكفاىـ ،، فانتشر الوجع في كؿ كيانيا حتى لو وزع عمى الدن

 ؛بو وىي صابرة محتسبة ....إذف البد أف تذىبي يا أمي لمعبلج في مصر .. وسار الركب لبرخ

يماف .. وصمت معبر رفح  تتيادى عمى كتفي ولدييا .. طاؿ اتحساـ ومؤمف وزوج ىما وا 

نيا ىي .. يتوافدوف لمصافحتيا .. االنتظار .. المسافروف بالمئات .. الكؿ ينظر إلييا .. نعـ إ

.. تتحدث بوىف .. وتمد يدىا بوىف .. تقبؿ أيدي األطفاؿ .. تبادؿ النساء القببلت  اال ترد أحدً 

.. تنحني إليماءات الرجاؿ .. تمر ساعة فأخرى .. يصدر اإلذف ليا ولمرافقييا بالسفر رغـ 

ترقب الوصوؿ ( إذف ىـ ممنوعوف مف المبلحظة التي تبرز لمشرطي أماـ كؿ اسـ مف أسمائيـ ) 

دخوؿ أرض الكنانة إال بعد التنسيؽ واإلذف .. وىذا أمره يطوؿ .. لكف جاءت المحظة .. خرجوا 

إلى البوابة التي تفضي إلى مصر .. رفعيا مؤمف وحساـ إلى السيارة التي انطمقت في يـو شتوي 

واـ مف تراب سيناء الذىبي ... لـ عاصؼ بالبرودة .. وزوبعة مف الريح تغطي وجو الطريؽ بأك

باأللـ ..  اإلحساستمتفت إلى النخيؿ وال إلى الكثباف الرممية .. لقد خطؼ األلـ حواسيا إال 

ا .. معدتيا .. رأسيا تطحنو الشواكيش ... قمبيا ال يكاد يخفؽ .. أنفاسيا ساقيا تتفجر ألمً 

ا المتبلحقة .. خمس ساعات وستصؿ تتبلحؽ .. عيوف المرافقيف مشدودة .. تجري وراء أنفاسي

ا ىي بيف أيدي األطباء في مشفى رابعة .. إلى الطبيب .. مرت وكأنيا خمسة دىور .. وأخيرً 

تأتي زوجة الرئيس لزيارتيا .. لقد ارتبطت روحاىما .. بعد أف تبلقتا في طريؽ ) اهلل غايتنا ( ال 

الوجع يعتصرىا .. يحطـ كيانيا ..  بد مف أف يتوقؼ األلـ ، ال بد أف تتوقؼ الشواكيش ...

بتحطيـ كيانيا .. تدخؿ في غيبوبة  إحساسيايعطييا الطبيب حقنة لعميا تخفؼ مف آالميا ..مف 

.. ساعة ساعتيف ثبلثة ... بطنيا تتوـر .. البد مف استئصاؿ الزائدة ... فجسدىا ال يحتمؿ 
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افة .. ال يربطيا رابط .. تفيؽ المبضع ...خبلياىا غير متماسكة .... كذرات مف التراب الج

ويزداد األلـ .. ىدىا السير الذي يبلزميا مع كؿ وخز الوجع المتبلحقة .. ىذا حساـ .. وزوجتو 

ي نأنت ترافقين ؛سبب في إرىاقيما .. سالت دمعتيا حياء .. حبيبتيال.. تبتسـ معتذرة أنيا 

يد أـ عمي .. قبمتيا ...  إمساؾمف  وتتركيف أوالدؾ ىناؾ ... سرت في ذراعيا قوة .. تمكنت بيا

لماذا يا عمتي تقبميف يدي ؟ نظر حساـ إلى زوجتو وكأنو يأمرىا بأال تعاتب أمو .. فمتفعؿ ما 

 تشاء ... 

 *** 

انتصؼ الميؿ .. ذىبت كنتيا ... جاءت ابنتيا إيماف .. يوماف مرا ببطء وألـ .. قرار الجميع 

نضاؿ .. إلى غزة ... رغـ خمس ساعات مف العذاب .. عمى العودة إلى غزة .. فخفؽ قمب أـ 

المجيزة بأحدث األجيزة الطبية ..تنتظر .. انطمؽ الركب .. وصؿ .. دخؿ  اإلسعاؼسيارة 

بيتيـ الذي  دخؿ الركب الحزيف لمينئ بسبلمة الوصوؿ ..المعبر .. ليس في المكاف مكاف 

ىنية  إسماعيؿطر الصحب واألحباب ..  .. تقا.. كاف يوـ الجمعة حافبًل  يغرؽ في ىاجس ثقيؿ

.. جاء الوزراء .. جاء أعضاء المجمس التشريعي  نعيـ .. أحمد بحر .. جميمة الشنطي .. ىدى

.. جاء الضيؼ .. وأـ نضاؿ بيف الغيبوبة واإلفاقة .. تمر  .. المجاىدوف.. قادة الفصائؿ .

االستغفار مع تصاعد اآلىات ..  الساعات ثقيمة .. تفيؽ لتتفقد مف حوليا .. تبتسـ .. تردد

لتدخؿ في غيبوبة .. يقوؿ حساـ ألخوتو : يبدو أف أمي ستودع الحياة .. انفجر الجميع في بكاء 

..  واألحفاد،  األوالدونحيب .. أرسموا في طمب كؿ بناتيا وأزواجيف وأوالدىف .. اجتمع 

عينيا في لحظة إفاقة .. إيماف والشقيقات ، واألشقاء.. حاولت عطاؼ أف تصرخ لكنيا أسكتتيا ب

ا... كتبت قصيدة ا بكؼ .. وال يتوقؼ لسانيا عف الدعاء ... انتحت جانبً تفرؾ يدييا وتضرب كفً 
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ألميا .. وكتبت رسالة ... إنعاـ تبكي بصمت .. وزفرات إيناس كسرت الصمت .. أمي ...أمي 

يا .. صرخ مؤمف : اذكرف اهلل تدعو اهلل أف يمطؼ بأم -بموعة وأنيف -...وأخذت إلياـ  ...أمي

.. يتحرؾ وساـ كمف فقد وزنو ...تمر الدقائؽ ثقيمة بطيئة .. حتى كانت الساعة الثانية مف بعد 

فجر األحد .. يوماف مرا عمى وصوؿ أـ نضاؿ إلى غزة مف رحمة عبلج .. الساعة الثانية ....ال 

تمحؽ بمحمد الذي سبقيا إلى يرؼ ليا جفف .. ليست ككؿ غيبوبة . لقد ذىبت أـ نضاؿ .. ل

وبرواد الذي سبقيا  ،وتمحؽ بنضاؿ الذي سبقيا بعشر سنوات وشير ،عشرة سنة إحدىىناؾ قبؿ 

بسبع سنوات ونصؼ  السنة ، وبرفيؽ عمرىا الذي سبقيا بثماني سنيف وتسعة أشير ، لتمحؽ 

حمد ياسيف اء .. أشير .. وتمحؽ بقوافؿ الشيدبعماد الذي سبقيا قبؿ تسعة عشر عاما وأربعة أ

.. عبد العزيز الرنتيسي .. إبراىيـ المقادمة .. إسماعيؿ أبو شنب .. لتمحؽ بالفاتحيف .. لتعيش 

 ،في قموب األحرار والثوار والطامحيف إلى الخبلص واالنعتاؽ .. لتعيش في قموب عشاؽ الشيادة

مر قمبيا اإليماف بأف ا المرأة فمسطينية عاشت لموطف ، وماتت مف أجمو ، وقد عا فذً نموذجً 

 يا ، والماؿ والولد .........مييا الدنيا كميا بمباىجيا وزخرفال محالة ، وىانت ع النصر آتٍ 

الة زواؿ إسرائيؿ في العاـ الثالث عشر مف بدايات قرف سيشيد ال مح األحدذىبت أـ نضاؿ فجر 

 كما تمنت ....

 2013لسابع عشر مف شير مارس لسنة ذىبت أـ نضاؿ ) أسطورة الفداء والرحمة( في اليـو ا

 في تماـ الساعة الثانية فجر األحد 
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 (رســـهــانف)

 

 رقى انصفحت انعُىاٌ

  الميبلد 

  

  

  

 

 


