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مة املقدِّ

اأبحرت ببحٍر هائٍج ذي عوا�صف رعدية ماطرة، كادت  املاجدة هي ق�صة فتاة 

اأن تغرق املرة تلو االأخرى، اإالّ اأن مت�ّصكها باإميانها املطلق باهلل عّز وجّل مّكنها من 

الو�صول اإىل �صاطئ ال�صالمة واحلرية.

اأحياناً  املاجدة  هي  حزينة  و�صامتٌة  اأحياناً...  املاجدة  هي  ثرثارة  م�صاك�صٌة 

اأخرى، تتقاذفها اأمواج بحر الظلم والق�صوة واالإحتالل.. بحٌر مليء ب�صخور االأمل 

خا�صته  املاجدة  اأن  اإالّ  خو�صه،  عن  الرجال  اأقوى  عجز  بحر  والقهر..  واحل�رسة 

املقاوم،  ال�صهيدة وزوجة  اأم  املاجدة هي  اأخرى..  تارًة  رغماً عنها تارًة وبر�صاها 

وهي املقاومة زوجة اأبي ال�صهيدة.. وهي اأم نور واأمل.. وهي اأي�صاً النور واالأمل.

كتبت هذه الرواية، واأنا بداخل قبو زنزانة العزل االإنفرادي، الذي اأمكث بداخله 

اأن  بعد  والنور،  االأمل  عن  اأبحث  واأنا  كتبتها  هذا...  يومنا  وحتى   2003 عام  منذ 

�صكلها،  اأذكر  عدت  ما  التي  ال�صم�س  نور  فاقداً  وحيداً  وبقيت  املتبدد،  الوهم  تبّدد 

فاقداً االأمل يف احلرية التي ن�صيت طعمها؛ ب�صبب مرارة االأ�رس.. مرارة العزلة عن 

النور واالأمل.

عبد اهلل غالب الربغوثي... مقاوم مل يركع اإالاَّ هلل تعاىل، وهو �صاحب اأعلى حكم 

بتاريخ الق�صية الفل�صطينية، املحكوم بـ 67 موؤبداً وخم�صمائة عام.. فداًء لفل�صطني 

والقد�س.. وابتغاًء ملر�صاة اهلل عّز وجّل.

    املقدمة
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الإهداء

اأهدي رواية املاجدة اإىل:

اأق�صى  معاناًة  تعي�س  جعلها  يف  �صبباً  كنت  التي  الربغوثي..  �صعيد  �صفاء  اأمي 

مع  م�صتمرة  زالت  ما  التي  معركتي  خ�صت  عندما  املاجدة،  معاناة  من  واأ�صعب 

العدو ال�صهيوين حتى اليوم...

واأهديها اإىل كل اأّم وّدعت �صهيداً اأو �صهيدًة.. اإىل كل اأّم اأ�صرٍي اأو اأ�صريٍة...

واأهديها اإىل �صيدة االإعالم املقاوم ابنة الق�صام... اأحالم التميمي...

واإىل اأختّي رمي وفائدة الربغوثي اللتني جعلتا حلمي حقيقة عرب ن�رسهما لهذه 

الرواية...

املاجدة... ذكريات بال حرب وورق

    االإهداء
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بداية النهايات

ها اأنا اليوم اأعود اإىل دفرت مذكراتي لكي اأدّون بني طيات �صفحاته االأخرية نهاية 

اأحالمي التي مل يتحقق منها اأي �صيء، تلك االأحالم الب�صيطة املتوا�صعة.. �صاعت 

الأنني مل اأكن اأملك القوة وال االإرادة لكي اأدافع عنها، واأنا�صل من اأجل حتقيقها... 

فاأنا جمرد فتاة �صاذجة عادية املبادرة، جمرد فتاة ر�صموا لها دربها ودفعوها لكي 

ت�صري عليه... و�رست.

اإليه..  اإال  اإىل ذلك الن�صيب الذي ال مفّر منه  �رست واأنا مغم�صة العينني، �رست 

هكذا قالوا يل، اأقنعوين فا�صت�صلمت الإرادتهم، ا�صت�صلمت الأحقق لهم اأحالمهم التي 

كانوا يخططون هم لها.

هذا  �صباح  ا�صتيقظت  عندما  ا�صتيقظ  قد  مني  الغباء  اأن  اأو  غبية..  اأنني  اأظن 

اليوم... الذي اأنهى بداية اثني ع�رس عاماً درا�صياً.. اليوم �صوف اأقّدم اآخر امتحان 

األقي مالب�س  اإىل منزيل لكي  اأعود بعد ذلك  العامة، و�صوف  الثانوية  من امتحانات 

املدر�صة، األقيها لي�س ا�صتعداداً ل�رساء مالب�س اجلامعة، تلك اجلامعة التي كنت اأحلم 

اأن اأرتادها لكي اأدر�س يف كلية ال�صحافة... لن اأدخل اجلامعة ولن اأ�صرتي مالب�صها 

اأي�صاً، ما دمت لن اأدخلها، لكني اليوم على موعد مع اأمي وخالتي اأم عو�س، لكي 

نذهب �صوياً وب�صحبة ليلى زوجة اأخي جنيب؛ لكي ي�صرتين يل مالب�س الزفاف، 

اأعتد عليها من قبل، فاأنا معتادة على  تلك املالب�س ذات االألوان املتنوعة، والتي مل 

اللون االأ�صود اأو الكحلي اأو حتى الرمادي، لكنهم اليوم يرْدَن مني �رساء املالب�س 

الوردية واحلمراء، يرْدَن مني �رساء الف�صتان االأبي�س... ف�صتان الزفاف.

لقد دّبرت ذلك كله ابنة خالتي ليلى، فهي زوجة اأخي االأكرب، واأرادت اأن اأ�صبح 

تارًة  التلميح  خالل  من  اأعوام  منذ  ذلك  تدّبرت  اإ�صماعيل،  االأ�صغر  اأخيها  زوجة 

    الف�صل االأول
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الفار�س  اأنه  على  اإ�صماعيل  اأخيها  ت�صوير  خالل  من  وذلك  اأخرى،  تارة  واالإقناع 

االأبي�س  احل�صان  ظهر  على  واأحلّق  خلفه،  اأركب  لكي  اأبي�س  ح�صاٍن  على  االآتي 

املجنّح يف �صماء حتقيق االأحالم.

باأن  رغبت  التي  الفتاة  ماجدة  اأنا  اأحالمي  بينها  اأَر  مل  التي  االأحالم  تلك 

ال�صحف  �صفحات  خالل  من  وتف�صحه  الف�صاد،  تطارد  لكي  �صحفيّة  ت�صبح 

ال�صبكة  يف  االجتماعية  التوا�صل  مواقع  �صفحات  خالل  ومن  اليومية، 

�صاحة  يف  بها  األقي  لكي  احلقيقة  عليها  اأكتب  اأوراٍق  خالل  من  اأو  العنكبوتية، 

هي  املدر�صة  مق�صف  يف  تباع  التي  احللوى  اأّن  من  الطالبات  حمذرة  مدر�صتي 

ال�صالحية. منتهية  حلوى 

حدث ذلك قبل اأعوام عندما عملت يف مق�صف املدر�صة، فوجدت اأن معظم احللوى 

التي كانت تباع للطالبات منتهية ال�صالحية، واأن �صالحيتها تقارب على االنتهاء، 

فعدت اإىل منزيل يف ذلك اليوم، لي�س الأكتب ما راأيت يف دفرت مذكراتي بل لكي اأكتب 

ما راأيته على اأوراق كثرية قمت بن�رسها يف �صاحة املدر�صة... وما اأن فعلت، حتى 

تعالت اأ�صوات الطالبات، فاأغلق املق�صف واأتلفت احللوى الفا�صدة.

ما  كتبت  عندما  اأيام  عدة  بعد  اإالّ  فعلت  ما  عن  اأك�صف  ومل  ب�صمت،  ذلك  فعلت 

حدث يف دفرت مذكراتي، ذلك الدفرت الذي اأكتم بداخله اأ�رساري.. واأحالمي.. وحتى 

تطلّعاتي اإىل امل�صتقبل.

الليلى اخلبيثة  اأحقق تطلعات ليلى، تلك  التطلّعات لكي  ُحرمت من حتقيق تلك 

اأنه رغم  اإالّ  اإخوتي،  اأكرب  اأخي جنيب هو  اأن  الرغم  اأي�صاً، فعلى  املت�صلطة  املاكرة، 

قوته وهيبته بيننا، فهو األعوبة بني يدي ليلى حتّركه كما ت�صاء وترغب.

م�رسوع  تدير  كانت  اأنها  بحيث  الكثري،  واملكر  الدهاء  من  متلك  ليلى  كانت  لقد 

اأمي  اأمي..  اأمام  مبا�رٍس  ب�صكٍل  بال�صورة  هي  تظهر  اأن  بدون  اأخيها  مع  زفايف 

اأن  اأالعيبها، فمنذ وفاة والدي، وليلى حتاول  ليلى، وال حتب  التي كانت ال حتب 

اأن اأمي كانت ُتف�صل  اإالّ  تكون هي �صيدة املنزل، لكونها زوجة اأخي االأكرب جنيب، 

خمططاتها مب�صاعدة اأخي االأ�صغر نا�رس وزوجته �صباح واأختي فاطمة وزوجها 
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وزوجته  اإبراهيم  االأو�صط  اأخي  و�صد  وجنيب،  ليلى  �صد  هوؤالء  كان  فقد  عبيدة، 

�صمرية، ف�صمرية كانت تابعًة خمل�صًة الأختها الكربى ليلى.

اأما اأنا، فقد كنت الطفلة اأو الفتاة ال�صغرى التي كانت ترى وت�صمع، وكانت اأي�صاً 

تدّون كل ما يجول بخاطرها يف دفرت املذكرات.. ذلك الدفرت الذي كانت اأختي فاطمة 

ما اأن تنتهي من ال�صالم على والدتي حتى تندفع م�رسعًة نحو غرفتي لكي تقلّب به، 

لعلها جتد بداخله ما ي�صاعدها على الت�صدي لليلى واأختها �صمرية.

ما  دائماً  كانت  لكنها  اأي�صاً،  بداخله  ما  تقراأ  وكانت  الدفرت،  جتد  فاطمة  كانت 

حتتاج يل لكي اأقراأ لها الرموز التي كانت متالأ ال�صطور.. فقد كنت معتادة على اأن 

اأ�صع رمزاً ما بعد وقبل وبني كالمي الذي كنت اأكتبه عما كنت اأ�صاهده واأ�صمعه من 

م�صاحنات يومية بني كال الطرفني.

فقد كان والدي -رحمه اهلل- قد قام ببناء عمارة �صكنية مكّونة من اأربعة طوابق، 

وقد �صكن والدي مع والدتي ومعي اأنا يف الطابق االأول، و�صكن اأخي االأكرب جنيب 

الطابق  يف  اإبراهيم  واأخي  �صمرية  اأختها  و�صكنت  الثاين،  الطابق  يف  ليلى  وزوجته 

الثالث، اأما اأخي االأ�صغر نا�رس فقد �صكن مع زوجته الطيبة �صباح يف الطابق الرابع.

الطابق  على  احل�صول  يف  ليلى  وطمع  رغبة  اإىل  يعود  امل�صاكل  جوهر  كان  لقد 

االأول الذي كنت اأ�صكنه اأنا واأمي لوحدنا بعد وفاة والدي، لكي حتّوله اإىل جزء من 

ليلى  ل�صيوف  ا�صتقبال  قاعة  واأمي  اأنا  م�صكننا  في�صبح  الثاين،  الطابق  يف  �صقتها 

الكرث... اأولئك ال�صيوف التي مل يكن با�صتطاعة ليلى ا�صتقبالهم لوال زواجها باأخي 

الطبيب جنيب قبل خم�صة ع�رس عاماً.

فقبل اأن تتزوج ليلى باأخي كانت تعي�س يف فقر مدقع، وكانت تنام مع اأخوتها 

واأخواتها الثمانية يف غرفة واحدة يف اأحد  خميمات فل�صطني املحتلة، فقد عا�صت عائلة 

خالتي اأم عو�س يف خميم جنني على مقربة من مدينة جنني يف �صمال فل�صطني، ولقد 

كان و�صعهم املادي �صعب، بل �صعب جداً، اأما نحن فقد ولدنا وع�صنا يف دولة قطر، 

اإبراهيم الهند�صة، واأخي نا�رس احلقوق..  وهناك در�س اأخي جنيب الطب، واأخي 

العودة  والدي  قرر  حظي  فل�صوء  اأنا  اأما  العربي،  االأدب  فاطمة  اأختي  ودر�صت 
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درا�صتي  اأكملت  عّمان  يف  وهناك  واأمي،  واإخواين  هو  بها  ي�صتقر  لكي  االأردن  اإىل 

اجلامعية  لدرا�صته  اإكماله  فور  جنيب  اأخي  والدي  زّوج  اأي�صاً  وهناك  املدر�صية، 

من ليلى، واأتبع زواج جنيب بعام بزواج اأخي اإبراهيم من �صمرية اأخت ليلى وابنة 

خالتي يف نف�س الوقت...

اأما اأخي نا�رس فقد رف�س رف�صاً قاطعاً الزواج من اأخت ليلى و�صمرية علياء، 

اإخوتي  اأ�صغر  كان  فقد  وهكذا  �صباح،  اجلامعة  يف  بزميلته  االرتباط  على  واأ�رس 

الزواج من عو�س  اأن رف�صت  اأختي فاطمة بعد  الذي تبعته  االأول  املتمّرد  الذكور 

اأخو ليلى االأكرب، واأبلغت والدي بنية زميلها يف اجلامعة واالأ�صتاذ امل�صاعد عبيدة 

عبيدة  والدي  اأحب  وقد  اأرادت،  ما  لها  كان  ولقد  منها،  والزواج  خلطبتها  التقدم 

الدين  اأ�صول  علوم  م�صائل  يف  يحا�رس  م�صاعداً  اأ�صتاذاً  كان  اأنه  خا�صًة  كثرياً، 

فاطمة  اأختي  زّوج  فلقد  ا�صقامة،  �صاحب  اإ�صالمي  والدي  والأن  االإ�صالمي، 

اأردين واحد، ومل ي�صرتط عليه �صوى �رسط واحد  لعبيدة مبهٍر عبارة عن دينار 

التزم عبيدة طوال  ال�صمح، ولقد  االإ�صالمي  اأمره ديننا  اأن يعامل فاطمة مبا  وهو 

فاطمة  اأ�صمع  اأو  اأَر  مل  االأعوام  تلك  وطوال  بذلك..  فاطمة  اأختي  من  زواجه  فرتة 

اأقرب لوالدتي  ت�صكو من زوجها عبيدة، وحتى بعد وفاة والدي، فقد كان عبيدة 

عبيدة  مثل  االآخر  هو  كان  فقد  نا�رس  اأخي  اأما  واإبراهيم.  جنيب  اإخواين  من  ويل 

فقد  اأمي  اأما  اأربعة،  مقابل  يف  اأربعة  اأي  فاطمة،  اأختي  مثل  �صباح  زوجته  وكانت 

مبا�رساً  طرفاً  تكون  اأن  تريد  تكن  ومل  منهما،  اأحداً  تغ�صب  اأن  يف  ترغب  ال  كانت 

كانت  التي  ال�صقة  حول  يتمحور  اأنه  اأظن  كنت  الذي  ال�رساع  ذلك  ال�رساع...  يف 

اأن  اأكرب من ذلك بكثري، فقد كان والدي قبل  اأنه كان  اإالّ  والدتي ت�صكن معي بها، 

يتوفاه اهلل قد ا�صرتى يف مدينة جنني عدداً من قطع االأرا�صي الزراعية التي كانت 

اأر�س كبرية  قام ب�رساء قطعة  قد  اأي�صاً  الزيتون، وكان والدي  باأ�صجار  مزروعة 

اأن�صاأ عليها م�صنعاً يعمل بع�رس الزيتون وتعبئته، وكان اإنتاج ذلك امل�صنع ي�صّدر 

اإىل قطر، حيث كان والدي ما يزال ميلك اأ�صدقاًء ي�صاعدونه على ت�صويق منتجات 

امل�صنع من زيت الزيتون.
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وهنا كانت امل�صكلة، وكان ال�رساع، فبعد وفاة والدي اأ�صبح عو�س اأخ ليلى هو 

الذي يدير امل�صنع يف فل�صطني بعد اأن كان جمرد عامٍل اأو م�رسٍف على العمال.

اإىل  ي�صافر  كان  اأنه  اإالّ  عّمان،  يف  ا�صتقر  قد  كان  والدي  اأن  من  الرغم  فعلى 

االحتالل،  قوات  قبل  من  دخول  تاأ�صرية  على  احل�صول  من  متّكن  كلما  فل�صطني 

�صيانته  ويف  الزيتون،  باأ�صجار  املغرو�صة  اأر�صه  رعاية  يف  وقته  مي�صي  وكان 

وتطوير م�صنعه ومع�رسته.

اأما اليوم، فقد اأ�صبح العامل اجلاهل هو من يتوىّل اإدارة ما بناه والدي، واأنفق 

اأثناء غياب والدي من قبل  اأن امل�صنع كان يدار  عليه معظم ماله، وعلى الرغم من 

اأنه مبجرد وفاة والدي قام عو�س بف�صل هذا املدير مبباركة اأخي  مدير اإنتاج، اإالّ 

جنيب وبدون ا�صت�صارة اأحد، وو�صع عو�س مكان ذلك املدير �صديقاً له، وو�صع 

نف�صه مديراً عاماً على امل�صنع وعلى مزارع الزيتون اأي�صاً.

تركت ذلك ال�رساع على اأوراق دفرت مذكراتي، وكتبت كالماً يخ�س �رساعاً من 

نوٍع اآخر، فقد رف�صت اليوم اأن اأ�صرتي تلك املالب�س الوردية واحلمراء واملزرك�صة، 

رف�صت ذلك رف�صاً قاطعاً، فلم اأكن اأتخيّل نف�صي اأنا الفتاة املنقبة اأن اأرتدي مثل تلك 

املالب�س حتى ولو كان ذلك لزوجي.

فاطمة،  اأختي  نقاب  ارتداء  جّربت  فقد  تقريباً،  عام  قبل  النقاب  ارتديت  لقد 

واأعجبني ذلك، وعندها طلبت من فاطمة اأن ت�صرتي يل نقاباً خا�صاً على مقا�صي، 

الكامل  االلتزام  النقاب يعني  ارتداء  اإن  البداية وقالت يل  اأن فاطمة عار�صت يف  اإالّ 

ب�صنة امل�صطفى عليه ال�صالم �صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم؛ لذلك فاإن االرتداء 

يجب اأن يكون عن قناعة ولي�س تقليداً الأحد ما اأو عناداً باأحد اآخر.

اأما اأنا، فقد قلت لفاطمة اأنني اأردت ارتداء النقاب منذ مدة طويلة، منذ اأن راأيتها 

ترتديه عندما كانت طالبة يف كلية االآداب، اإالّ اأن كل من كان حويل كانوا يرف�صون 

هذه الفكرة حتت ذرائع متعددة، اأمي كانت تقول يل اأنني ما زلت طفلة �صغرية، اأما 

ليلى فقد كانت تقول يل اأنني طفلة �صغرية على ارتداء احلجاب، فما بالك بارتداء 

التي جاءت من خميم جنني وهي ترتدي منديالً على راأ�صها  الليلى  النقاب!.. تلك 
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مثلها مثل غالبية فتيات املخيم، وغالبية فتيات فل�صطني... األقت املنديل منذ زواجها 

الدين  يحظر  ما  كل  تك�صف  التي  ال�صافرة  املالب�س  ترتدي  واأخذت  جنيب  باأخي 

االإ�صالمي ك�صفه.. مل مينعها جنيب فقد متّكنت من ال�صيطرة عليه ب�رسعة مذهلة، 

وجنيب  ليلى  اإ�رسار  اأن  اإالّ  البداية  يف  حاوال  فقد  والدتي،  وال  والدي  يتدخل  ومل 

جعلهما يتوقفان عن حماولة جعل ليلى ترتدي مالب�س ملتزمة، وقد حلقت �صمرية 

اأخي االأو�صط  اأن جتاوزت غ�صب  اأختها يف مطاردة املو�صة بعد  اأخت ليلى بركب 

اإبراهيم ب�صغٍط من جنيب وزوجته ليلى.

ليلى  اليوم، رغم حماولة  امللّونة يف ذلك  املالب�س  اأ�صرتي  اأو  اأرتدي  اأن  رف�صت 

ما  اإذا  اإ�صماعيل  اأخيها  من  زواجي  األغي  �صوف  اأنني  لها  قلت  اأنني  بل  امل�صتميتة، 

اأ�رّست على جعلي ا�صرتي تلك املالب�س، مما جعلها ت�صمت وتكّف عن االإحلاح...

مل يكن �صمتها �صعفاً بل كان مكراً، وهذا ما اأدركته فيما بعد.

ليوم  ا�صتعداداً  االأبي�س  الثوب  �رساء  من  مفر  هناك  يكن  مل  التايل،  اليوم  يف 

الزفاف والعر�س.. ذلك العر�س الذي اأعدت الرتتيبات له لكي يتم هناك بعيداً عن 

االإن�صان  اإ�صماعيل.. ذلك  اأتزّوج من  اأن  اهلل يل  عّمان، هناك يف خميم جنني.. كتب 

�صوى  منه  اأ�صمع  ومل  اأره  مل  فاأنا  القليل..  القليل  �صوى  عنه  اأعلم  اأكن  مل  الذي 

ب�صع كلمات عرب الهاتف.. كلمات ف�صمت طويل يتبعه ب�صع كلمات ليعود بعدها 

اهلل،  يخاف  متدين  اإن�صان  اأنه  االإ�صماعيل  ذلك  عن  اأعلمه  كنت  ما  كل  ال�صمت... 

هذا ما كان يقوله والدي قبل اأن يتوفاه اهلل. اأما اأمي فقد كانت تقول اأن اإ�صماعيل 

اأقرب ما يكون الأخي الطيب نا�رس..  اأخوته، واأنه  كلياً عن باقي  يختلف اختالفاً 

كيف  زوجته؟  تكون  لكي  اأحبها  من  اختار  الذي  نا�رس  مثل  يكون  كيف  ولكن 

يكون مثل نا�رس، ونا�رس رغم طيبته اإال اأنه عنيد يرف�س الظلم؟ رغم طيبته فهو 

للمحامي  اأنه يجوز  القول  ذلك  دائماً  يردد  الوقاحة، فهو حمامي  لدرجة  �رسيح 

ما يجوز لل�صاعر من ك�رس قواعد النحو بغية الو�صول لكمال بيت ال�صعر، اأما اأنا 

فلم اأكن اأدرك ما كان يرمز اإليه اأخي نا�رس من وراء قوله ذلك.

وذلك الذي ا�صمه اإ�صماعيل، اأيعقل اأن يتزّوج فتاًة مل يرها، ومل يعرف طباعها؟ 
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اأم اأن اأمه قالت له اأن ماجدة فتاة جميلة هادئة �صامتة وكتومة؛ ولذلك وافق وقّرر 

خطبتي ثم الزواج بي... ولكن اأمي مل تقل يل اأن ذلك االإ�صماعيل �صاب جميل هادئ 

و�صامت وكتوم، بل قالت يل اأنه �صاب فل�صطيني اأحب فل�صطني، ومن منّا ال يحب 

فل�صطني! اأجبتها.. فقالت يل اأنه م�صلم اأحب االإ�صالم ون�رسه.. فاأجبت اأمي.. ومن 

منّا ال يحب االإ�صالم وال يحب ن�رسته اأي�صاً!.

مل تقل اأمي اأنه جميل اأو اأنه ح�صن املظهر، اأيعقل اأن يكون قبيحاً �صميناً وق�صرياً 

عليكم،  ال�صالم  بكلمة  الهاتفية  مكاملته  يبداأ  الذي  االإ�صماعيل  ذلك  من  اأي�صاً...!، 

ويتبعها بجملة غبية فيقول: كيف حالك يا اأختاه... اأتقول يل يا اأختاه واأنا خطيبتك 

اأيها الغبي.. واأنا �صوف اأ�صبح زوجتك بعد اأيام اأتقول يل يا اأختاه!، ما اأن اأ�صمع منه 

تلك الكلمة حتى اأقول اأن ذلك االإ�صماعيل غبي، ال بل اأنا الغبية احلمقاء التي وافقت 

على االرتباط به.

حتى اأختي فاطمة عندما �صاألتها عن راأيها يف خطبتي من اإ�صماعيل، قالت يل اأنها 

قليالً  اأترّوى  اأن  مني  طلبت  ولكنها  دينه،  بتعاليم  ملتزم  متدين  �صاب  اأنه  �صمعت 

ريثما ت�صاأل زوجها عبيدة... فجاء عبيدة بجوابه لها اأنه لو كان لديه اأخت يف �صن 

الزواج ملا ترّدد يف تزويجها من اإ�صماعيل، بل اأن عبيدة اأ�صاف على ذلك اأنه قال اأن 

اإ�صماعيل مالك مي�صي على االأر�س.

وخا�صة  اجلملة،  بهذه  اأقتنع  �صوف  اأنني  يبدو  االأر�س؟؟  على  مي�صي  مالك 

جاءت  عندما  اأيام  قبل  اإ�صماعيل  من  هديًة  عو�س  اأم  خالتي  يل  اأح�رست  اأن  بعد 

تقدمي  من  انتهائي  وبعد  العر�س  حاجيات  �رساء  بعد  فل�صطني،  اإىل  لت�صطحبني 

امتحان الثانوية العامة.

اأن  ظننت  اأنني  حتى  �صديد،  باإحكام  مغلقة  كانت  هدية...  يل  اأر�صل  املالك  ذلك 

تتاأثر  اأن  اأوراقه  على  ُيخ�صى  جمفف  ورد  باقة  مثل  بنظري  مهماً  �صيئاً  بداخلها 

املليء  والنرث  ال�صعر  اأوراق  من  باقة  اأو  عّمان،  اإىل  جنني  من  امل�صافة  ُبعد  ب�صبب 

بكالم احلب، اأو اأن تلك الهدية حتتوي على اأ�صباغ للماكياج... ما اأن اأزلت الغالف 

االأول حتى وجدت جملة واحدة مكتوبة بطريقة جعلتني اأ�صع الهدية جانباً واأقف 
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متجمدًة بال حراك.. فلقد كتب ذلك املالك اإ�صماعيل بقلم اأحمر كلمة.. احذر تو�صاأ 

هرون. اأوالً فهذا كتاب ال مي�ّصه اإال املطاَّ

لقد اأهداين ذلك االإ�صماعيل قراآناً.. اأال يعلم اأنني اأمتلك واحداً ال يفارق حقيبتي 

اأبداً، وامتلك اآخَر ال يفارق الطاولة التي بجوار �رسير نومي، فاأنا اأقراأ القراآن كل ليلة 

حتى يهداأ بايل، ويهناأ نومي، وترتاح روحي بذكر كالم ربي.

اأير�صل يل قراآناً من جنني واأنا التي كانت حتلم بر�صالة معّطرة ومزّينة بالورود 

اأو الأنني  اإ�صماعيل قد اختارين الأنني منقبة  اأن  ومليئة بالكلمات اجلميلة!!.. يبدو 

اأحافظ على اأداء عباداتي الدينية، اأو الأنني ذهبت اإىل احلج عندما كنت �صغرية مع 

والدي ووالدتي، اأو الأنني ذهبت يف العطلة املدر�صية املا�صية مع اأمي واأخي نا�رس 

وزوجته �صباح الأداء العمرة.

لكني كنت رغم تديني  اإ�صماعيل،  التي و�صلتني من  الهدية  القراآن  جميل ذلك 

الظاهر اإالّ اأنني ما اأزال �صطحية غبية، وهذا ما علمته فيما بعد، ومبجرد اأن فتحته 

اأنني غبية مت�رسعة، فقد  وجدت بداخله قد كتب: »رفقاً بالقوارير«.. عندها علمت 

كانت اإ�صماعيل يق�صد من وراء اإر�صاله لكتاب اهلل يل كهدية، ومن خالل ذكره على 

هو  القراآن  يكون  اأن  اأراد  اإ�صماعيل  اأن  بالقوارير«  »رفقاً  بجملة  االأوىل  ال�صفحة 

الفي�صل بيننا، واأن تكون �صنة �صيدنا حممد عليه ال�صالم هي منارة دربنا.

وعدم  بالطماأنينة  اأ�صعر  يجعلني  اأن  الطيبة  الهدية  هذه  من  اإ�صماعيل  اأراد  لقد 

اخلوف.. ذلك اخلوف الذي كنت اأح�صه مع اقرتاب موعد �صفري اإىل فل�صطني، ما عاد 

له وجود، فاأنا ذاهبة اإىل خطيبي وزوجي الذي رّدد قول �صيدنا حممد عليه ال�صالم: 

رفقاً بالقوارير.. عند زوجي الذي اإن جار علي �صوف اأجعله يحكم ب�رسع اهلل بيننا.. 

هداأ قلبي وما عدت حمتاجة ال لوردة وال لر�صالة مليئة بكلمات احلب والغزل.

وعلى الرغم من كل ذلك، فاأنا ما زلت ال اأعلم ال�صبب الذي جعل اإ�صماعيل يرغب 

ال�صبب  يكون  اأم  ليلى؟  الكربى  اأخته  املت�صلّطة  تلك  ال�صبب  اأيكون  بي..  باالرتباط 

يعود اإىل حمبة خالتي اأم عو�س يل؟ فقد كنت دائماً اأرّحب بها عندما حت�رس لزيارتنا 

يف عّمان وكنت اأرافقها اإىل امل�صجد الأداء �صالة الرتاويح يف رم�صان.
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اأرثه  اأم يكون مرياثي الذي �صوف  اأيكون تدّيني هو ال�صبب وراء تلك املحبة؟، 

املال هو  اأن  اأظن  ال  اأم عو�س  بالن�صبة خلالتي  ال�صبب؟؟..  والدي هو  ب�صبب وفاة 

الزمن،  تقدم  ب�صاطته رغم  ما زال يحافظ على  الذي  النوع  ال�صبب، فهي من ذلك 

فهي ما تزال ترتدي الثوب الفل�صطيني التقليدي، راف�صًة احلداثة وانتهاج املو�صة.

العك�س، فقد  اأنها مادية، بل على  اأي طلب يدل على  وهي مل تطلب من والدتي 

كانت حت�رس معها من فل�صطني عندما كانت تاأتي لزيارتنا الكثري من الهدايا مثل 

و�صاعات  �صاعات  االأقدام  على  م�صياً  ال�صري  قطفه  يتطلب  الذي  البلدي  الزعرت 

تلك  كل  والبابوجن،  اأي�صاً  واملرميية  البلدي  ال�صماق  لنا  حت�رس  وكانت  اجلبال،  يف 

االأع�صاب كانت حتتاج ملجهود بدين كبري كانت تقوم به خالتي حباً لنا ولوالدتي.

املتدين  اإ�صماعيل  اأن  اأي�صاً  اأظن  وال  مرياثي،  وراء  ت�صعى  تكن  مل  خالتي  اإذاً 

امللتزم الذي اأهداين القراآن الكرمي ي�صعى هو االآخر وراء املرياث، ولكني اأكاد اأجزم 

اأكن  اأن تلك املت�صلطة ليلى هي من كان ي�صعى وراء مرياثي ومايل، ولكن كيف مل 

اأعلم! ولي�س لدي فكرة عن الطريق الذي ترغب ليلى ب�صلوكه من اأجل الو�صول اإىل 

ما كتبته يف دفرت  اأي�صاً  اأقوله بيني وبني نف�صي، وهذا  مايل ومرياثي، هذا ما كنت 

مذكراتي ب�صكل رموٍز ال يعلم معناها اأحد بعد اهلل اإال اأنا.

ولقد علمت اأختي فاطمة معنى تلك الرموز عندما �صاألتني عنها، وقد قالت يل بعد 

اأن �رسحت لها معنى تلك الرمز اأنها ما عادت تخ�صى علي، بل اأنها تعتربين قادرًة 

على مواجهة اأي حتدٍّ ما دمت قادرة على معرفة م�صدر هذا التحدي.

قالت فاطمة يل اأنني ما عدت الطفلة املدللة بعد اليوم، بل اأنني قد اأ�صبحت فتاًة 

اأعوام،  اأنها تكربين بعدة  اأعجبني كالم فاطمة التي ورغم  اأي�صاً.  نا�صجًة وواعيًة 

الرغم  تواأمها، وعلى  اأنها تتعامل معي وكاأنني  اإالّ  اأطفال،  لثالثة  اأماً  ورغم كونها 

املتفزلكة  الكلمات  تلك  ت�صتعمل  تكن  مل  اأنها  اإالّ  العربي  االأدب  در�صت  قد  اأنها  من 

واملنّمقة، تلك الكلمات املاأخوذة من طيات �صفحات كتب االأدب العربي.

اأيام،  خالل  العر�س  وحاجيات  مالب�س  �رساء  من  اأنتهي  اأن  مني  مطلوب  كان 

اأم عو�س  اأمي وخالتي  انتقاء حاجياتي، فقد كان ذوق  ولكني كنت بطيئًة جداً يف 
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يعود اإىل ما قبل مائة عام تقريباً، وكان ذوق ليلى يعود اإىل ذوق بنات ون�صاء جهنم 

. اأكيداً، والعلم بذلك عند اهلل عّز وجلاَّ

ولذلك، طلبت من اأختي فاطمة اأن ت�صطحبني لوحدها لكي اأكمل �رساء حاجياتي، 

فذوق فاطمة قريب اإىل ذوقي امللتزم باللبا�س ال�رسعي االإ�صالمي.

بالكثري  واأنا حمملٌة  اأعود كل يوم  بداأت باخلروج مع فاطمة، حتى كنت  اأن  ما 

باملتنقبات واملحجبات، والتي تخلو من مالب�س  من احلاجيات واملالب�س اخلا�صة 

فاطمة  يل  ا�صرتت  عندما  حتى  �صمرية...  واأختها  ليلى  اأمثال  العاريات  الكا�صيات 

مالب�س الزفاف امللّونة واملزرك�صة، فقد كانت تلك املالب�س ال تخد�س احلياء اأبداً، بل 

كانت مالب�س تراعي حياء امل�صلمة امللتزمة.

الكثري  على  االعرتا�س  وحاولت  كثرياً،  ليلى  واحلاجيات  املالب�س  تلك  اأغاظت 

منها، اإالَ اأنني كنت اأرّد عليها قائلًة: لكم دينكم ويل دين... فكانت ت�صمت الأنها كانت 

تعلم اأنها قد جتاوزت كثرياً يف مالب�صها الكا�صفة الفا�صحة.

اأما خالتي اأم عو�س واأمي، فقد كانتا م�رسورتني و�صعيدتني؛ الأنني كنت اأ�صرتي 

املالب�س واحلاجيات بغ�س النظر عن ذوق تلك احلاجيات واملالب�س، فمجرد كوين 

يهم  كان  ما  وهذا  الزواج،  عن  ر�صاي  عو�س  اأم  ولدى  اأمي  لدى  يعني  فهذا  اأنثى 

كلتيهما، فال اأظن اأن هناك اأّماً ال ترغب باأن تكون ابنتها �صعيدة قانعة بزوجها التي 

�صوف تتزوجه، وكذلك اأم عو�س كانت حتاول اإر�صائي واإ�صعادي باأي �صكل، فهي 

اأ�صبحت ت�صعر بالتهمي�س  اأن ليلى كانت قد  اأي�صاً، حتى  العري�س  اأم  خالتي وهي 

ب�صكٍل ملحوظ، فقد كنا نتبادل ال�صحكات عندما كنّا نتحدث اأنا واأمي واأم عو�س 

واأختي فاطمة. اأما عندما كانت ليلى تتحدث، فقد كانت ال جتد الآرائها اآذاناً �صاغية 

مني وال من الباقيات.

من  العائلة  واأفراد  االأقارب  يح�رسها  عائليًة  حفلًة  اأمي  تقيم  �صوف  غٍد،  يوم 

اأجل توديعي؛ ولذلك طلبت من اأمي اأن ال اأطيل ال�صهر يف هذه الليلة، واأن اأنام مبكراً 

ا�صتعداداً حلفلة الغد، وا�صتعداداً لل�صفر بعد يوم الغد.

قبل اأن اأتوّجه اإىل غرفتي لكي اأنام، اأح�رست خالتي �صحناً وبداأت ت�صب بداخله 
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املاء، وت�صع احلنّاء، فبداأت الرائحة اجلميلة الطيبة تفوح يف اأرجاء املنزل، وقالت يل 

خالتي اأنها �صوف تقوم بو�صع احلنّاء على يدي وقدمي يوم غٍد اأثناء حفلة الوداع، 

ال�صموع  ا�صرتت  فقد  لذلك  اأي�صاً؛  حنّاء  حلفلة  احلفلة  تلك  حتّول  اأن  تريد  فهي 

والورود ا�صتعداداً لتلك احلفلة.

عدت اإىل غرفتي وبداأت تدوين ما حدث معي طوال االأيام ال�صابقة، وما اأن انتهيت 

حتى كانت �صفحات دفرت مذكراتي قد انتهت، وما عادت هناك اأوراق اأدّون عليها 

ما يجول بخاطري، وعندها اأغلقت ذلك الدفرت الذي رافقني لعدة اأعوام، وو�صعته 

يف جوف �صندوق حاجياتي اخلا�صة، واأقفلت ال�صندوق وو�صعته بداخل خزانة 

مالب�صي، فقد وعدتني اأمي اأن تبقي غرفتي على حالها بعد زواجي، ووعدتني اأن 

يبقى مفتاح الغرفة معي بعد �صفري.





23

وداعًا اأوراقي

ي�صيــــُق �صـــدري بغـــٍم عنـــد حــادثــــةٍ    ورمّبــا خيــر لـــــي فـــــي الغـــــــّم اأحيانـــا

وُرب يــــــــــوٍم يكـــــــــــوُن الغــــــــــّم اأّولــــــه    وعنـــــــد اآخــــــــرِه روحـــــــاً وريــــحـــانــــا

ما �ِصــــقُت ذرعـــــــاً بغــــــٍم عنــــــد نائبــــةٍ    اإالّ ولـــــي فــــــرٌج قـــــد حــــــلاَّ اأو حــــــانـــا

كتبت  فقد  ولذلك  مذكراتي،  دفرت  يف  بي�صاء  اأوراق  هناك  يعد  مل  اأنه  �صحيح 

اليوم واالأم�س  ا�صم قائلها، الأنها ت�صبه ما ح�صل معي  اأذكر  التي ال  االأبيات  هذه 

اأي�صاً، كتبتها على ب�صع اأوراق، ود�ص�صت االأوراق بداخل دفرت املذكرات واأغلقته 

مودعًة غا�صبة.

من  وغا�صبًة  وخميمها،  جنني  اإىل  فل�صطني..  اإىل  ومتجهًة  عّمان  مودعًة 

فرحتي  الغبيتان  تانك  علي  نّكدت  فقد  �صمرية،  واأختها  ليلى  الغبية  تلك 

لريق�صن  �صديقاتهما  حفلتي  اإىل  دعتا  حينما  واحلنّاء  الوداع  حفلة  يف 

غناء  هناك  يكون  كيف  املنحلّة،  املاجنة  املو�صيقى  �صوت  اإيقاع  على  ويغنني 

لتحجب  واملنّقبة  دينها  بتعاليم  امللتزمة  الفتاة  تلك  نا  اأ حفلتي  يف  ورق�س 

الفنت؟! ومنها  عنها 

وخالتي  اأمي  كانت  فقد  جداً،  جيٍد  ب�صكٍل  ت�صري  االأمور  كانت  احلفلة،  بداية  يف 

الذي  النرثي  ال�صعر  من  اأبياتاً  تقوالن  اأي�صاً  وكانتا  وتهلالن،  تزغردان  عو�س  اأم 

يقال يف اأعرا�س فل�صطني واالأردن وبالد ال�صام، ولكن �رسعان ما بّدلت تلك الغبية 

االأجواء عندما اأدارت جهاز املو�صيقى لي�صدح وي�صم االآذان.

اأ�صوات الغناء، حتى �صارعت ليلى واأختها �صمرية بتو�ّصط حلقة  اأن تعالت  ما 

الرق�س، وبداأتا بالرق�س وهّز الو�صط، اأما اأنا فقد �صممت اأذيّن الأن ال�صماعات كانتا 

    الف�صل الثاين
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اأكره  كنت  الأنني  واأكرث  اأكرث  و�صممتهما  عليه،  اأجل�س  كنت  الذي  الكر�صي  بجوار 

املو�صيقى كرهاً كبرياً، فاأنا اأحب ال�صعر.. اأحب النرث.

فما  املبادرة،  زمام  اآخذ  اأن  فقررت  يجِد،  مل  ذلك  لكن  اأذيّن،  اأغلقت  البداية،  يف 

دامت احلفلة حفلتي، وما دمت اأنا العرو�س فلتكن �رسوط العرو�س هي من حتكم 

احلفلة... اأ�رست بيدي اإىل اإبن اأختي فهد، فح�رس اإيل م�رسعاً فقلت له اأن يعمل على 

اإ�صكات املو�صيقى وقطع اأ�صالك ال�صماعات، هّز راأ�صه فرحاً مبا قلته، واأ�رسع نحو 

ال�صماعات وقام بقطع االأ�صالك التي ت�صلها بجهاز املو�صيقى... يف تلك االأثناء حّل 

ال�صمت، ف�صاحت ليلى قائلًة: فلت�صغل اإحداكن جهاز املو�صيقى، فحاولت �صمرية 

مل  اأنه  عرفت  ما  و�رسعان  ف�صلت  اأنها  اإالّ  املو�صيقى،  اإعادة  عاتقها  على  تاأخذ  اأن 

يعد هناك جماٌل الإعادة ال�صوت بعد اأن راأت اأن ابن اأختي فاطمة فهد مي�صك بيديه 

االأ�صالك التي قام بقطعها. عندها حاولت �صمرية اأن ت�صاأله عن �صبب فعلته تلك، اإالّ 

اأنه اأ�صار لها باإ�صبعه نحوي، وقبل اأن ت�صل اإيل �صمرية وتتبعها ليلى، وقفت وقلت: 

االأنا�صيد  اإما  يعني  وذلك  وفرحتي،  حفلتي  هذه  زمر،  وال  طبل  وال  مو�صيقى  ال 

والزغاريد اأو ال يكون هناك حفل وفرح.

فاطمة  اأختي  قالت  كلمة،  منهما  اأي  تقول  اأن  وقبل  قلت،  مما  كلتاهما  تفاجاأت 

اإن كنتما تريدان الرق�س والغناء، فا�صعدا اإىل بيتيكما، اأما هنا يف منزل احلاج اأبي 

جنيب فال مكان للرق�س والغناء.. ويف تلك االأثناء اأدركت اأمي واأم عو�س اأن الو�صع 

اأ�صبح معقداً و�صعباً، فليلى و�صمرية هما اأختا العري�س، وهما اأي�صاً زوجتا اأخوياَّ 

اأو مراهقًة ال  اأزال بنظرهما طفلًة  اأنا فقد كنت ما  اأما  االأكربين »جنيب واإبراهيم«، 

يحق لها اأن تبدي راأيها اأو تعرت�س على اأي �صيء، حتى لو كان ذلك ال�صيء يخ�س 

زفايف اأو مبادئي ومعتقداتي الدينية.

الراأي  اأو انهزاميًة عدمية  اأكن �صعيفًة  اأنني مل  لكن ما مل تكن ليلى تدركه، هو 

وال�صخ�صية.. فاأنا عنيدة �رسيحة جداً لدرجة الوقاحة، اإن تطلّب االأمر ذلك، ولذا 

فليكن  ولذلك  للعرو�س،  فالعر�س  غناء،  وال  رق�س  وال  زمر  ال  والدتي  قالت  فقد 

االأنا�صيد اجلميلة من  اأمي بالزغاريد، وعلت  العرو�س.. وهنا عال �صوت  ما حتب 
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منزلنا  تركتا  فقد  و�صمرية  ليلى  اأما  و�صديقاتي...  و�صديقاتها  فاطمة  اأختي  فم 

�صعدتا  بل  والغناء،  الرق�س  لتوا�صال  ت�صعدا  مل  اأنهما  اإالّ  �صقتيهما،  اإىل  و�صعدتا 

لتفرغا غ�صبهما مني، من خالل �رساخهما على اأخي جنيب ومعاتبته، وكاأن جنيب 

هو امل�صوؤول عما حدث بيني وبينهما.

عندما  كان  فاالأول  عليهما،  الثاين  انت�صاري  بتحقيق  �صعيدًة  كنت  فلقد  اأنا  اأما 

حمّل  االأنا�صيد  حلّت  عندما  اليوم  والثاين  فاطمة،  مع  اأحب  التي  املالب�س  ا�صرتيت 

الطبل والزمر والغناء.

يدياَّ  كلتي  على  احلنّاء  بو�صع  عو�س  واأم  اأمي  قامت  احلفلة،  تنتهي  اأن  قبل 

ا�صتعمال  ا�صتطيع  اأعد  فلم  القما�س،  من  بقطعٍة  يدياَّ  بلف  وقامتا  اأي�صاً،  وقدمياَّ 

اأ�صابعي يف الكتابة، وهذا كان �صبب تاأجيل الكتابة حتى الليلة... فالليلة هي ليلتي 

االأخرية يف عّمان، وغداً �صباحاً �صوف اأنطلق مع اأمي واأم عو�س ومع ليلى و�صمرية 

واأختي فاطمة اإىل فل�صطني؛ لكي يقام يل هناك حفل زفاف.

فّك  اأن  فبعد  ليلى،  على  الثالث  لالنت�صار  جيداً  اأ�صتعد  اأن  قّررت  الليلة  ولكني 

بخطيبي  اأت�صل  اأن  اأي�صاً  ا�صتطعت  فقد  اأكتب،  اأن  وا�صتطعت  يدّي  عن  القما�س 

التي  االأوىل  املرة  هذه  وكانت  الزفاف،  ترتيبات  عن  معه  اأحتّدث  لكي  اإ�صماعيل؛ 

اأحتّدث معه عن تلك الرتتيبات، فعندما كان يحدثني كنت اأقول له: افعل ما ت�صاء.. 

اأثث البيت كما ت�صاء...اأعداَّ احلفلة كما ت�صاء.. اأما اليوم، فقد �صئت اأنا ورغبت باأن 

يكون حفل الزفاف كما اأريد واأرغب.

اأخي  عليكم  ال�صالم  له  قلت  فقد  جداً،  جّدي  ب�صكل  معه  مكاملتي  بداأُت 

يوم  �صيكون  غٍد  وبعد  فل�صطني،  اإىل  اهلل  �صاء  اإن  نح�رس  �صوف  غداً  اإ�صماعيل.. 

زفافنا، ولذلك اأريد اأن يكون الزفاف بال زمٍر وال طبٍل وال غناء... اأريد االأنا�صيد 

اأريد الزغاريد وال �صيء غري ذلك... حّل ال�صمت بعد ما قلت لب�صع ثواٍن... ومل 

اإن كان هناك فرقة  الطيبة،  اأختي  يا  ا�صمعي  ال�صمت �صوى كلمته يل:  يقطع ذلك 

اأنا�صيد بعينها ترغبني باأن تن�صد لنا يوم زفافنا، فاأنا باإذن اهلل تعاىل �صوف اأعمل 

فاأنا متاأكد  اإن مل يكن هناك فرقة حمددة،  اأما  الوقت،  اإح�صارها رغم �صيق  على 
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بالن�صبة  اأما  وتتمنني.  حتبني  كما  تكون  �صوف  القد�س  اأنوار  اأنا�صيد  فرقة  اأن 

ِك واأمي �صوف تفيان بهذا الطلب، وال تن�صي اأن هنا يف  للزغاريد فمن املوؤكد اأّن اأماَّ

اأمني، ولذلك ف�صوف تعلو الزغاريد منهما  اأم خالد واأم  جنني تعي�س كلتا خالتيك 

اأي�صاً باإذن اهلل.

يا  اعلمي  وقال:  قواه،  ي�صتجمع  وكاأنه  قليالً  اإ�صماعيل  �صمت  ذلك،  بعد 

واعلمي  و�صمرية،  ليلي  اأختّي  مع  فعلتِِه  مبا  فخور  بل  جداً  �صعيد  اأنني  اأختاه 

اأن يعبث مبعتقداتِك  اأنني �صوف اأكون درعاً حامياً لِك من اأي اأحد يحاول  اأي�صاً 

الدينية التي لوالها ملا طلبت من اأمي اأن تطلب يدِك لتكوين زوجًة يل على �صنة اهلل 

اأهديتِك  عندما  اأنني  تظنني  هل  و�صلم...  عليه  اهلل  �صلى  ر�صوله  و�صنة  وجل  عّز 

اأخرى  اأنِك حتتفظني بن�صخة منه بداخل حقيبتِك وبن�صخٍة  اأعلم  اأكن  كتاب اهلل مل 

اإىل  عر�صنا  يتحّول  باأن  اأ�صمح  �صوف  اأنني  تظنني  وهل  نومِك؟  �رسير  بجوار 

ال�صياطني؟. للهو  مرتع 

اأنِت ال تعلمني من اأنا.. اأما اأنا، فاأعلم جيداً من اأنِت... غداً �صباحاً �صوف نلتقي 

فوراً  حلّها  على  اأعمل  ف�صوف  م�صكلة  اأو  عقبة  اأي  هناك  كان  واإن  تعاىل،  اهلل  باإذن 

. بعون اهلل، فال تقلقي وتوّكلي على اهلل عزاَّ وجلاَّ

عندها قلت له: اإن �صاء اهلل.. واأغلقت الهاتف، اأغلقته بعد اأن فتح كالم اإ�صماعيل 

باباً للت�صاوؤل واحلرية اأي�صاً.

اأم�صيت ما تبقى من وقت لدي يف تلك الليلة يف اإعداد وجتهيز احلقائب مب�صاعدة 

الليلة؛ لكي ت�صافر غداً معنا، وقد كان ابنها  اأختي فاطمة التي قررت املبيت عندنا 

فهد اأي�صاً اأعّد نف�صه ل�صحبتنا، رغم اأن فهداً مل يكن قد جتاوز عامه الثامن بعد، اإالّ 

اأنه مثل اأبيه واأمه متاماً متدّين ب�صكٍل ملحوظ، وما اأن يعود من املدر�صة حتى يخلع 

البنطال ويرتدي ثوبه االأبي�س ويعتمر طاقيته البي�صاء.

لذلك كان قطع اأ�صالك ال�صماعات من قبله اأمراً كان يود هو عمله، بدون اأن اأطلب 

اأنه ما اأن طلبت منه ذلك حتى  منه ذلك، ولكنه مل يتجراأ على ذلك ل�صغر �صنِّه، اإالّ 

قام به وب�صكٍل فوري.
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ذلك  كلمة  اأكرر  اأنني  راأيت  حتى  املا�صية  ال�صطور  قراءة  عيناي  عاودت  اأن  ما 

من  اأقلّل  اأن  قررت  ولذلك  اإ�صماعيل،  اأ�صف  عندما  اأي�صاً  غبي  كلمة  واأكرر  كثرياً، 

ا�صتخدام كلمة ذلك، واأن اأتوّقف عن و�صف اإ�صماعيل بكلمة الغبي، الأنه يبدو ذكياً 

مطلعاً... ومتابعاً لالأمور ب�صكل جيد.

منت قليالً بعد اأن اأكملت اإعداد حقائبي، ولكن �رسعان ما ا�صتيقظت على �صوت 

اأذان الفجر الأ�صلي ال�صبح واأوّدع اأوراقي هذه التي اأكتب عليها، فما عاد يل وقٌت 

للكتابة، وما عدت اأ�صتطيع اأخذها معي، فاأنا ما زلت اأجهل امل�صتقبل وما يخباأه يل، 

ولذلك ف�صوف اأعاود تخبئة هذه االأوراق مع دفرت مذكراتي، لعلي اأجدها اإن عدت 

اإىل عّمان مرًة اأخرى.

كانت  فقد  االأوراق،  تلك  بها  بداأت  التي  ال�صعر  اأبيات  اأقراأه هو  ما  اأول  �صيكون 

بداية يومي �صعبًة، اإالّ اأن نهايته كانت ممتازة، الأن اإ�صماعيل اأعد يل ما كنت اأمتنى 

من جتهيزات للعر�س.

فل�صطني،  اإىل  ترافقني  ف�صوف  ليلى،  املت�صلطة  تلك  اأن�صى  ال  اأن  يجب  ولكن 

و�صوف تعمل على اإف�صاد فرحتي اأي�صاً اإن متّكنت....

واليوم   ،2000/7/1 األفني...  عام  من  ال�صابع  ال�صهر  يف  االأول  اليوم  هو  اليوم 

اأي�صاً ح�صلت على دفرٍت جديد الأكتب عليه مذكراتي التي كنت قد توّقفت عن كتابتها 

منذ حوايل اأ�صبوعني، عندما وّدعت عّمان وودعت معها دفرتي القدمي.

لكنني اليوم حائرة، فقد حدث الكثري الكثري خالل االأ�صبوعني املا�صيني، بحيث 

مت�صارعة  كانت  فاالأحداث  مف�ّصل،  ب�صكٍل  معي  حدث  ما  كل  اأذكر  عدت  ما  اأنني 

ومتداخلة بع�صها يف بع�س... لذلك فقد قّررت اأن اأبداأ من البداية يف �رسد ما حدث 

القدمية  اأوراقي  وّدعت  عندما  البداية  تلك  ولتكن  املا�صية..  االأيام  خالل  معي 

اأكملت  باأنني  �صعرت  اأن  ما  غرفتي  اإىل  والدتي  ح�رست  فقد  جانباً،  وو�صعتها 

�صالتي، وجل�صت بجانبي حمدثًة اإياي بن�صائح ما قبل الزواج، وما اأن اأكملت تلك 

الن�صائح حتى طلبت مني اأن اأذهب اإىل �صقة اأخي جنيب بعد تناول طعام االإفطار؛ 

لكي اأعتذر لتلك املت�صلطة ليلى عما قلته لها اأثناء حفلة احلنّاء والوداع.
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ولقد ذكرت اأمي اأن ليلى واأختها �صمرية غا�صبتان مني كثرياً، واأنهما لن ت�صافرا 

اإىل فل�صطني حل�صور حفل زفايف اإن مل اأعتذر لكلتيهما.

مل اأود االعتذار، وكنت �صعيدًة عندما قالت اأمي اأناَّهما ال تريدان احل�صور، اإالّ اأنني 

اإفطاري  اأمي �صعادتها وفرحتها بعر�صي، ولذلك فقد تناولُت  ما كنت الأف�صد على 

اأوالده  اأحد  الباب  فتح  اأن  وما  الباكر،  ال�صباح  يف  جنيب  اأخي  منزل  باب  وطرقت 

حتى راأيت احلقائب معّدة وجاهزة بجوار الباب، فيبدو اأن ليلى مل تكن تنوي عدم 

ال�صفر، واإمنا كانت حتاول اأن ُتظهر ذلك اأمام والدتي.. فلي�س من املعقول اأي�صاً اأن 

ت�صيّع ليلى على نف�صها فر�صة التباهي مبا تلب�صه من ذهب ومالب�س اأمام اأخواتها 

وقريباتها الالتي كّن ما يزلن يع�صن يف املخيم.

ولذلك، فما اأن راأيت احلقائب معدة وجاهزة بجوار الباب، وما اأن راأيت ابن اأخي 

يلب�س مالب�س ال�صفر اجلديدة، حتى قلت له اأنني اأريد منه اأن ينزل اإىل �صقة اأمي لكي 

ي�صاعدنا يف حمل احلقائب وو�صعها يف �صيارة والده الذي كان من املفرت�س اأن يقوم 

باإي�صالنا اإىل اجل�رس احلدودي الذي يربط بني االأردن وفل�صطني.

واأختي  اأمي  وحقائب  حقائبي  وو�صع  الولد،  ذلك  نزل  حتى  دقائق  اإالّ  هي  ما 

فاطمة وخالتي اأم عو�س. وما اأن انتهى حتى بداأ باإح�صار حقائق اأمه ليلى وحقائب 

خالته �صمرية اأي�صاً...

يف  اأنني  اأدركت  ولكني  الأمي،  اإكراماً  االعتذار  اأنوي  كنت  اأنني  رغم  اأعتذر،  مل 

مو�صع قوة ومو�صع حق. اأما ليلى فلم تكن متلك اأياً من ذلك، واأنها رغم ت�صلّطها 

الظاهر اإالّ اأنها �صعيفة ومهزومة من الداخل، ومع ذلك ما كنت اآمن جانبها اأبداً.

وخالتي  والدتي  اأن  ولوال  احلدودي،  اجل�رس  اإىل  متجهني  ال�صيارة  ركبنا 

كانت  فقد  املكان،  �صيد  ال�صمت  لكان  الوقت،  طوال  تتحدثان  كانتا  عو�س  اأم 

على  تدل  مالحمهما  كانت  ولقد  �صامتتني،  و�صمرية  هي  عادتها  غري  على  ليلى 

الأول  اإ�صماعيل  اأرى  �صوف  الأنني  لي�س  �صعيدًة  كنت  فقد  اأنا  اأما  اأي�صاً.  الغ�صب 

مرة، بل الأنني متّكنت والأول مرة من اأن اأكون �صبب غ�صب وعدم �رسور ليلى 

معاً. و�صمرية 
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على  متاديهما  ومن  ت�رسفاتهما  من  دائماً  والغا�صبة  احلزينة  هي  اأمي  كانت 

والدتي منذ وفاة اأبي قبل اأعوام، فاأمي بطبعها طيبة مت�صاحمة ومت�صاهلة اأي�صا، مل 

تكن تخرب اأخي جنيب واإبراهيم بت�رسفات زوجتيهما، فمن جانب كانت اأمي تقول 

اأمي دائماً تردد جملًة  اأختها، وكانت  بنتا  اأي�صاً  اأحفادها، وهما  ا  ماَّ
ُ
اأ اأن تلك املراأتني 

واحدة عندما تغ�صب من ت�رسفاتهما: اآٍه لو اأّن جرحي مل يكن بداخل كّف يدي... 

وعندما كنت اأ�صاألها عن معنى ذلك، فكانت تقول اإن كان اجلرح بكّف اليد، فاإن اليد 

ال تعود قادرة على اأداء مهامها الأنها جمروحة ومتاأمّلة.

كم كنت اأمتنى لو اأنني �صعدت يف �صيارة اأخي اإبراهيم بدل �صيارة اأخي جنيب، 

. اأما هنا فريكب مع  فهناك تركب اأختي فاطمة، ويركب معها اأوالدها واأوالد اأخوياَّ

علبة  مثل  �صيِّقاً  املكان  كان  فقد  ولذلك  واأنا،  و�صمرية  وليلى  وخالتي  اأمي  جنيب 

ال�رسدين، فقد اأ�رّست �صمرية على ترك �صيارة زوجها لتكون بجوار اأختها ليلى... 

بعد  اأخي جنيب  فقد طلبت من  العرو�س ولذلك  فاأنا  التمني واحل�رسة،  ملاذا  ولكن 

النزول  اأريد  الأنني  ب�صيارته؛  جانباً  يتوقف  اأن  تقريباً  الطريق  ن�صف  اجتاز  اأن 

وال�صعود مع اإبراهيم ب�صيارته لرغبتي بالتحدث مع فاطمة، فما كان من جنيب اإالّ 

اأن ا�صتجاب لطلبي وخا�صة بعد اأن قالت له خالتي اأم عو�س توّقف جانباً ا�صتجابًة 

لرغبة عرو�صتنا ماجدة...

اأ�صمعه يرتدد كثرياً على  اأكن  ماجدة كان ذلك هو ا�صمي الذي اأحب، والذي مل 

األ�صنة من ينادونني، بل كنت اأ�صمع ا�صم الدلع الذي ال اأحب يرتدد دائماً على ل�صان 

كل من كان ينادي علي وهو »جوجو«، ما عالقة جوجو با�صم ماجدة، مل اأكن اأدري 

ما هي العالقة بني اال�صم وا�صم الدلع، اإالّ اأنني اأنادى بذلك اال�صم منذ اأن كنت طفلة 

�صغرية وحتى اليوم...

اأجتاز اجل�رس  اأن  اأحب خلفي بعد  الذي ال  اأترك ذلك اال�صم  اأي�صاً �صوف  اليوم 

عابرًة اإىل فل�صطني، اإىل جنني واإىل خميمها، اأيعقل اأن يكون هناك من تنادى جوجو 

اأ�صماء دلع لبنات املخيم واأوالده، وال لبنات  اأن ال  يف خميم جنني؟، ال.. من املوؤكد 

فل�صطني واأبنائها، فهم اأكرث جدّية ور�صانة منّا نحن الذين نعي�س خارج فل�صطني، 
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واأكرب دليل على ذلك هو حتّول ليلى ابنة املخيم، من ليلى اإىل لولو رغم اأن عمرها 

قارب االأربعني... اإالّ اأنها حتب اأن تنادى با�صم لولو... لولو بني اأزقة املخيم ي�صعب 

�صيارة  تركب  وهي  لولو  اأما  وال�صحك،  لل�صخرية  مدعاة  اأنه  بل  ذلك،  تخيل  علي 

باأن  التظاهر  اإىل  يدعو  ا�صم  فذلك  جنيب،  الأخي  والدي  ا�صرتاها  التي  املر�صيد�س 

�صاحبته من ذواِت الطبقة املخملية، ومن الب�صات احلرير.

رحم اهلل اأيام زمان، فقد اأخربتني اأختي فاطمة اأن ليلى عندما ح�رست اإىل عّمان 

اأخي جنيب، كانت  اإىل  ال�صبعينات لكي تزف  اأعوام  اأم عو�س يف نهاية  مع والدتها 

قما�صاً  يكن  مل  قما�س  واأي  القما�س..  من  م�صنوع  كي�س  بداخل  مالب�صها  ت�صع 

خمملياً اأو قما�صاً م�صنوعاً من احلرير، بل كان قما�صاً م�صنوعاً من الكتان والقطن 

على  االأحمر  ال�صليب  يوزعها  كان  التي  الطحني  اأكيا�س  �صناعة  يف  ي�صتعمل  الذي 

الالجئني يف فل�صطني وخميمات اللجوء.

اإىل  اليوم تعود  الطحني، ها هي  اأكيا�س  من  ان حتمل كي�صاً  اإىل عماَّ اأتت  اأن  فبعد 

فل�صطني وخميمها وهي حتمل عدداً من احلقائب التي ي�صاوي ثمن اإحداها فارغة 

ثمن خم�صني كي�س طحني ممتلئ على االأقل.

فقد كانت ليلى مغرمة بكل �صيٍء يحمل ا�صماً عاملياً م�صهوراً، على الرغم من اأنها 

مل تكن ت�صتطيع قراءة تلك االأ�صماء، وخا�صًة اأنها مكتوبة باللغة االإجنليزية التي مل 

تكن ليلى حتفظ منها �صوى كلمتي: ي�س ونو.

اإ�صافًة للغة  اأخي جنيب طبيب، يجيد االإجنليزية واالأملانية  اأن  الرغم من  فعلى 

اإىل والدي، فهو يتحدث بلهجة ولكنة  اأقرب ما يكون  اأنه كان ما يزال  اإالّ  العربية، 

مل  الأنه  اأبداً،  يزرها  ومل  فل�صطني  يف  يولد  مل  اأنه  رغم  جداً،  وا�صحة  فل�صطينية 

يكن ميلك ت�رسيحاً ي�صمح له بذلك، ف�صلطات االحتالل ال�صهيوين ترف�س منحه 

ت�رسيحاً لزيارة فل�صطني بحجة اأنه كان نا�صطاً �صيا�صياً قبل ع�رسات االأعوام.

اأما ليلى ابنة املخيم، فقد كانت ت�رس على تعليم اأبنائها وبناتها اللهجة واللكنة 

التقليدية..  الفل�صطينية  باللهجة  اأبنائها  من  يتحدث  من  كّل  تعاقب  وكانت  املدنية، 

ومن الطبيعي اأن تتبعها بذلك اأختها �صمرية التابع املخل�س!.
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نزلت من �صيارة اأخي جنيب، و�صعدت اإىل �صيارة اأخي اإبراهيم، وما اأن جل�صت 

اأتذكرين كي�س الطحني الذي عرب  بجوار فاطمة حتى قلت لها ب�صوٍت خافٍت جداً: 

اجل�رس يف نهاية اأعوام ال�صبعينات؟ ف�صحكت وقالت: وكيف اأن�صاه وبخا�صة عندما 

املكتوب  حقيبتي  بجوار  مو�صوعة  �صمرية  والليدي  ليلى  الليدي  حقائب  �صاهدت 

عليها رافقتكم ال�صالمة، وهي احلقيبة التي بب�صع دنانري عندما ذهبت مع زوجي 

عبيدة الأداء العمرة.

التي  الرخي�صة  احلقائب  على  املطبوعة  العبارة  تلك  هي  ال�صالمة  رافقتكم 

ي�صتخدمها العمال الوافدون اأثناء �صفرهم عائدون اإىل بلدانهم.

بعد ذلك، رفعت فاطمة �صوتها وقالت : واهلل اإناَِّك جمنونة يا ماجدة، اأيكون �صبب 

رينني بكي�س الطحني الذي اأ�صبح حقيبة فاأردِت  نزولك لل�صعود معنا هو هذا؟ اأتذكِّ

اأن حتدثيني عنه يا اأيتها املجنونة !.

ال، ال كي�س الطحني ذاك تذكرته عندما كنت اأ�صري متجهة نحوِك الأركب يف �صيارة 

اأردت حمادثتِك به فهو خويف واإح�صا�صي باأن ليلى و�صمرية  اأما ما  اإبراهيم.  اأخي 

تعّدان ل�صيء ما؛ لكي تنتقمان مني على ما حدث يوم حفلة الوداع واحلنّاء.

اأنني  اإالّ  لها  ار�صاًء  ذلك  ردت 
َ
اأ نني 

َ
اأ رغم  امي  طلبت  كما  منهما  اعتذر  مل  فانا 

اأعتذر..  اأال  الباب، قّررت  ليلى جاهزة بجوار  الليدي  عندما �صاهدت حقائب �صفر 

كان  نقابها  اأن  اإالّ  فاطمة،  اختي  وجه  مالمح  روؤية  اأ�صتطيع  اأنني  لو  اأمتنى  كنت 

يحول بيني وبني روؤية تلك املالمح... ففاطمة كانت من ذلك النوع الذي يعرّب عما 

بداخله ب�صكٍل فوري من خالل مالمح الوجه، وعلى الرغم اأنه مل يكن يركب معنا 

اأحد غريب يف ال�صيارة، اإالّ اأن فاطمة كانت ال تخلع النقاب اأبداً اإالّ بداخل منزلها اأو 

بداخل منزل اأمي، ولقد كنت اأنا االأخرى اأفعل ذلك مثلها متاماً.

اإال اأنني كنت اأود لو اأنها ترفع النقاب قليالً حتى اأقراأ مالمح وجهها، فقد �صمتت 

بعد اأن عرّبت لها عن خماويف وقلقي من ليلى و�صمرية... وال�صمت �صيء يدل على 

املوافقة، كما يقال، ولذلك فقد قطعت �صمت فاطمة، وقلت لها ال تقلقي فاأظن اأن االأمري 

اخلجل اإ�صماعيل معنا.. واالأهم من ذلك اأننا مع اهلل، ومن كان مع اهلل فال يبايل اأبًدا.



�صحكت فاطمة على اال�صم اجلديد الذي اأطلقته على خطيبي اإ�صماعيل، و�صحك 

اأي�صا ابنها فهد، فقد كان ي�صتمع اإىل حديثنا على الرغم من اأننا كنا نتهام�س ب�صوٍت 

يكاد ال ي�صمع.

اأمرٍي فار�س  اإىل  اأنا فاأكملت اجلملة نيابًة عنه، وقلت يتحّول االأمري ال�صفدع  اأما 

بعد اأن يرى جنوم الظهر من خالتك ماجدة.

الف�صل الثاين  
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اللقاء الأول

بها  قام  التي  التفتي�س  اإجراءات  واأنهينا  احلدودي  اجل�رس  عربنا  اأن  ما 

االأردن،  نهر  من  االأخرى  ال�صفة  اإىل  و�صلنا  حتى  ال�صهاينة،  احلدود  حر�س 

املتدفق،  باملاء  مليئاً  الذي يف�صل بني االأردن وفل�صطني، تخيلته نهراً  النهر  ذلك 

ال�صهيوين  االحتالل  قوات  ا�صتولت  فقد  بالبعو�س،  مليئاً  جافاً  كان  اأنه  اإالّ 

جمففة  النهر  عن  املاء  مبعدة  خا�صة  اأنابيب  اإىل  وحولتها  النهر  منابع  على 

ال�صهيونية..  امل�صتوطنات  يف  ال�صباحة  اأحوا�س  مالئًة  امليت...  البحر  بذلك 

اأن  حني  يف  يومياً،  املاء  من  لرتاً   450 من  اأكرث  ي�صتهلك  الذي  امل�صتوطن  ذلك 

50 لرتاً من املاء يف اليوم الواحد، هذا اإن وجد املاء  اأقل من  الفل�صطيني ي�صتهلك 

يف  هناك  لت�صب  الفل�صطينية  والقرى  البلدات  عن  املياه  تقطع  ما  فغالباً  اأ�صالً! 

االحتالل. م�صتوطنات 

بذلك  اأفكر  اأن  بدل  اجل�رس،  عربت  اأن  بعد  واملاء  بالبعو�س  اأفكر  غبية  اأنا  كم 

اأخرج من هذا الباب... باب واحد هو ما كان  اأن  االأمري اخلجل الذي ينتظرين ما 

متابعًة  فاطمة  اأختي  ب�صحبة  منه  فخرجت  اخلجل،  اأمريي  روؤية  عن  يف�صلني 

ملتحياً،  اللون  حنطي  اأمرياً  عينياَّ  اأمام  فوجدت  عو�س،  اأم  وخالتي  اأمي  خطى 

�صالته  كرثة  على  داللة  جبينه  تزين  اجلومانة  ت�صمى  عالمة  هناك  كانت  ولقد 

و�صجوده هلل تعاىل.

قبّل ذلك االأمري يد اأمي وقبّل يد اأمه اأي�صاً، ومل يعد اأمامه �صواي اأنا وفاطمة... 

فاأ�رست له باإ�صبع يدي نحو فاطمة مما جعله يعتقد اأنها هي ماجدة خطيبته التي 

و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  ور�صوله  اهلل  �صنة  على  زوجته  ماجدة  قرانه..  عليها  عقد 

ولذلك فقد مّد اإ�صماعيل يده م�صافحاً اأختي فاطمة... اإال اأن فاطمة قالت له عذراً يا 

    الف�صل الثالث
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ابن خالتي فاأنا ال اأ�صافح �صوى حمارمي.. اأما اأنت فت�صتطيع ال�صالم على خطيبتك 

ماجدة، فهي التي تقف بجواري.

بيني  مييّز  اأن  اخلجل  االأمري  ي�صتطيع  اأن  امل�صتحيل  من  بل  ال�صعب  من  كان 

وكنا  مت�صابهة،  �صوداء  مالب�س  ترتديان  كلتانا  كانت  فقد  فاطمة،  اأختي  وبني 

فاطمة  مبظهر  �صبيهاً  العام  ومظهري  طويل  كان  ولقد  وجهنا،  على  النقاب  ن�صع 

حلد التطابق الكامل.

املقلب  اأنه غ�صب قليالً من هذا  اأدركت منها  اإيلاَّ نظرًة  اإ�صماعيل  عند ذلك، نظر 

ي�صافح  ال  اأي�صاً  كان  فا�صماعيل  فاطمة،  اأختي  اأمام  بحرج  اأوقعه  الذي  ال�صغري 

الن�صاء من غري حمارمه لوال اأنني كنت زوجته ب�صكل ر�صمي ملا مّد يده م�صافحاً 

فاطمة ظاّناً اإياها اأنا.

مل ميد االأمري اخلجل يده لي�صافحني بل اجته نحو فهد ونحو اأبناء ليلى و�صمرية 

لنقلنا من  ا�صتاأجرها خ�صي�صاً  التي كان قد  اإىل احلافلة  لي�صاعدهم بنقل احلقائب 

مدينة اأريحا اإىل مدينة جنني وخميمها.

ما اأن انتهى من نقل احلقائب حتى ركبنا البا�س، ولقد ركب هو بجوار ال�صائق 

بعيداً عني، مما مل ميكنّنني من التحّدث معه، ولو بكلمة واحدة، ومل اأمتكن اأي�صاً 

من روؤية مالمح وجهه، مما جعلني اأت�صاءل اإن كان ما يزال غا�صباً مني ب�صبب ذلك 

املقلب ال�صغري.

لي�س املقلب هو ال�صغري بل عقلي اأنا هو ال�صغري، فلم يكن يجدر بي اأن اأمازحه 

هكذا وخا�صة اأنني ال اأعرف طباعه بعد.

ولكن هل كان ذنبي اأم ذنبه اأننا مل نتمكن من اللقاء واحلديث قبل اأن نعقد قراننا 

الذي حرمني من  البغي�س  الذنب يعود لذلك االحتالل ال�صهيوين  اأن  اأم  ونتزوج، 

ذك  �صجون  يف  اأ�صرياً  كان  الأنه  فل�صطني،  مغادرة  من  ممنوع  الأنه  خطيبي  روؤية 

االحتالل البغي�س، لقد علمت اأن اإ�صماعيل �صجن ملدة عامني عندما كان عمره �صتة 

ع�رس عاماً، �ُصجن الأنه األقى زجاجة حارقة على اإحدى دوريات العدو التي اقتحمت 

الثانوية بداخل  اأكمل درا�صته  اإ�صماعيل قد  اأن  اأي�صاً  الفرتة، وعلمت  املخيم يف تلك 
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لي�صبح ممر�صاً،  التمري�س  بكلية  التحق  القيد وحتّرر حتى  اأن ك�رس  االأ�رس، وما 

فلم تكن عالماته املدر�صية ت�صمح له بدرا�صة الطب، مما جعله يقبل بكلية التمري�س 

حماوالً حتقيق بع�س ما كان يحلم به.

فلو متّكن اإ�صماعيل من احل�صور اإىل عّمان للتعرف علي، لكان اأدرك اأنني طيبة 

لقد  بيننا..  الذي يف�صل  املزحة �صوى ك�رس جدار اجلليد  اأق�صد من وراء تلك  ومل 

اأ�صبح االأمري اخلجل، اأمرياً غا�صباً واأ�صبحت اأنا بنظره فتاًة غبيًة �صاذجة.

املوجودة  الع�صكرية  احلواجز  اأحد  على  اإيقافنا  مت  حتى  احلافلة  انطلقت  اأن  ما 

االحتالل  ذلك  اأن  كم  عيني  باأم  راأيت  وهناك  اأريحا،  مدينة  وخمرج  مدخل  على 

ال�صهيوين قذر وقاتل للفرحة ومفرٌِّق لالأحبة.

اإنزالنا من احلافلة، وبعد ذلك طلب جنود حر�س احلدود ال�صهاينة من  فقد مت 

بيانات بطاقة هويته من خالل  اأن فح�صوا  اإعطاءهم بطاقة هويته، وما  اإ�صماعيل 

جهاز احلا�صوب حتى طلبوا منه اأن ميد يديه، وقاموا بتكبيله واقتادوه بعيداً عنا، 

اأما نحن قد ف�صلت كل حماوالتنا ملنع حدوث ذلك، وكان ثمن تلك املحاوالت اأن عاث 

ذلك  من  انتهوا  اأن  وما  باأمتعتنا،  وتخريباً  ف�صاداً  ال�صهاينة  احلدود  حر�س  جنود 

حتى اأدركنا اأن اإ�صماعيل االأمري الغا�صب قد اأ�صبح اأمرياً مكبالً و�صجيناً، اأما نحن 

فقد قالت لنا خالتي اأم عو�س ال تقلقوا �صوف يطلق �رساحه بعد عدة �صاعات، فما 

حدث مع اإ�صماعيل هو عمل روتيني تعّود اإ�صماعيل عليه، وتعودت اأنا اأي�صاً عليه، 

ولذلك يح�صن بِك اأنِت اأي�صاً يا ماجدة اأن تتعودي عليه، فزوجِك القادم هو نا�صط يف 

اإحدى التنظيمات املقاومة ذات النهج االإ�صالمي الذي يوؤمن باملقاومة �صبيالً وحيداً 

لتحرير فل�صطني.

انتمى  التنظيم، وقد  اأنه ينتمي لذلك  اأق�صم  اأنني  اإالّ  اأن خطيبِك ينكر ذلك،  رغم 

اإليه عندما كان يف االأ�رس قبل اأعواٍم طويلة، كانت خالتي اأم عو�س تقول ذلك الكالم 

هم�صاً باأذين، وكاأنه �رس حربي خطري... خطري هو اإذاً ذلك االأمري اخلجل.

وعلى  املقاوم،  االأمري  اخلطري...  االأمري  ذلك  بدون  احلافلة  انطلقت  ذلك،  بعد 

اأكان  اأدري  وال  جداً،  غا�صبتني  كانتا  �صمرية  والليدي  ليلى  الليدي  اأن  من  الرغم 
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غ�صبهما يعود العتقال اأخيهما االأ�صغر اإ�صماعيل، اأم يعود لتناثر مالب�صهما خارج 

حقائبهما الثمينة، مما جعل الرتاب يلطخ بع�صها.

اأن املالب�س  اإ�صماعيل، فيبدو  اأن الغ�صب كان على املالب�س ال على  اأجزم  واأكاد 

الثمينة اأهم من �صفدعي املقاوم!

اأما اأمي، فقد كانت تدعو اهلل تعاىل اأن يفك قيد اإ�صماعيل حتى ال يتحّول العر�س 

اإىل حزن، ولقد �صاركتها اأختي فاطمة الدعاء والتذرع هلل تعاىل... اأما اأنا فقد بكيت 

اإالّ  بكائي  عن  اأتوقف  مل   ... عينياَّ واأوجعت  نقابي  بللت  حارقة  وبدموٍع  ب�صمت 

من  الرغم  فعلى  عو�س،  اأم  خالتي  فم  من  يتعاىل  الزغاريد  �صوت  �صمعت  عندما 

اأنها  اأن اإ�صماعيل ابنها االأ�صغر واملدلل حكما الأنه اآخر العنقود قد اعتقل وقيّد، اإالّ 

تزغرد فرحاً بقدومي لفل�صطني، وفرحاً باقرتاب موعد عر�صي على ابنها.

اأبناءهن �صهداًء، ويزغردن  الفل�صطينيات يزغردن وهّن يوّدعن  كنت قد راأيت 

مودعات اأبناءهن جنوداً مقاومني �صد االحتالل ال�صهيوين البغي�س.. اإالّ اأنني اأول 

اً تزغرد مودعًة ابنها اأ�صرياً ومتقبلًة ابنة اأختها عرو�صاً.. عرو�صاً بال  مرة اأرى بها اأماَّ

عري�س.. بل بال �صفدع مقاوم غا�صب من خطيبته على مزحتها ال�صغرية الربيئة.

اأي�صاً،  روحي  وطماأنت  قلبي،  واأراحت   ، عينياَّ دموع  اأوقفت  خالتي  زغاريد 

لها مفعول �صحري عظيم يف حتويل م�صاعر احلزن واخلوف  الزغاريد  اأن  فيبدو 

اأي�صاً  اأمي  اأم عو�س وزغردت  اأي�صاً.. زغردت خالتي  اإىل م�صاعر فرح وطماأنينة 

ب�صوت عاٍل وقوي، مما جعل خوف االأطفال اأبناء اأخي جنيب واأخي اإبراهيم واأبناء 

اأختي فاطمة يتبّدد ويختفي اأي�صاً، فلم يكن اأولئك االأطفال معتادين على ما حدث 

من اأولئك ال�صهاينة احلاقدين، فلقد ولدوا وترعرعوا يف عمان يف ظل االأمن واالأمان، 

ال بظل اخلوف واحلرمان وبظل جربوت االحتالل.

بداأ فهد ال�صغري ين�صد اأنا�صيد اإ�صالمية مقاومة قاطعًة ب�صوته الطفويل اجلميل 

�صوت الزغاريد حموالً حافلة احلر�س اإىل حافلة للمقاومة والتحدي.

يف تلك االأثناء، كانت الليدي ليلى ت�صيح على فهد لكي يكّف عن االإن�صاء من اأجل 

اأن تتحدث عرب جهاز الهاتف النقال الذي كان بحوزتها مع اأخيها عو�س، فعو�س 



37

يف  اأقربائها  باقي  وبني  بينها  الو�صل  حلقة  اأي�صاً  وهو  لها،  اأخوتها  اأقرب  هو  هذا 

خميم جنني، ولقد راأيته عدة مرات عندما كان يح�رس اإىل عّمان ب�صحبة والدته، اإالّ 

اأنني مل اأكن اأرتاح له اأبداً، حتى اأنه مل يح�رس يوم وفاة والدي الن�صغاله كما قالت 

خالتي باإدارة �صوؤون امل�صنع ومع�رسة الزيتون.

انتهازي  �صخ�س  العو�س  ذلك  اأن  مذكراتي  دفرت  يف  كتبت  اليوم،  ذلك  ويف 

م�صغوالً  اأ�صبح  ظله،  كاأنه  والدي  يطارد  كان  اأن  فبعد  اأي�صاً،  ومت�صلّق  و�صويل.. 

اأبي  بنهب مال  اأ�صبح �صغوالً  بل  باإدارة ماله...  اأبي م�صغوالً  عن ح�صور جنازة 

وهو القول االأ�صح.

و�صلِت احلافلة بعد عدة �صاعات اإىل جنني، بعد اأن مت توقيفنا على عدة حواجز 

على امتداد الطريق.. وما اأن و�صلنا اإىل خميم جنني حتى كان خرب اعتقال اإ�صماعيل 

قد و�صل قبلنا من خالل الليدي ليلى، وتاله خرٌب اأهم كان من اإ�صماعيل نف�صه يفيد 

اأنه قد مت اإطالق �رساحه واأنه يف طريقه اإىل جنني.

عندما  الفرحة  تلك  تال�صت  ما  �رسعان  ولكن  املفرح،  اخلرب  بذلك  جداً  �صعدت 

دخلت منزل خالتي اأم عو�س يف خميم جنني، فهو منزل متهالك ومتداٍع، بل اأنه اآيل 

1948، عندما جلاأت عائلة جدي من  لل�صقوط اأي�صاً، فقد مت بناء هذا املنزل يف عام 

مدينة يافا جّراء جرائم ع�صابات االحتالل بعد ان�صحاب قوات االنتداب الربيطاين، 

تلك القوات التي اأعطى وزير خارجيتها املجرم بلفور وعداً لل�صهاينة باأن تقام لهم 

دولة على اأر�س فل�صطني.

و�صع  يف  �صبباً  كان  ولقد  ي�صتحقون،  ال  ملن  ميلك  ال  ما  املجرم  ذلك  اأعطى  لقد 

ومبخيمات  املنافى  يف  الفل�صطينيني  نحن  وبتهجرينا  ال�صهاينة،  بقب�صة  فل�صطني 

اللجوء وال�صتات.

لقد مثّل يل ذلك املنزل املتهالك قمة الظلم والب�صاعة التي تعّر�س لها اأهلي واأهل 

فل�صطني كافة.

مكثت بذلك املنزل اأنا واأمي وفاطمة واأطفالها، مكثنا مع خالتي اأم عو�س، التي 

مل تتوقف عن الرتحيب بنا بكافة الو�صائل املمكنة، اأما الليدي ليلى والليدي �صمرية 



38

الف�صل الثالث  

فقد كان عو�س بانتظارهما ب�صيارته، ولقد ا�صطحبهما اإىل منزله، وهو منزل كبري 

يقع باإحدى �صواحي مدينة جنني.

اأموال م�صنع ومع�رسة  اأنه نهب من  اأجزم  بناوؤه ماالً كثرياً،  منزل كبري كلّف 

الزيتون التي كان يديرها عو�س نيابًة عن اإخوتي ونيابًة عن ورثة اأبي.

عو�س،  اأم  خالتي  بيت  اإىل  و�صل  قد  املقاوم  اأمريي  كان  امل�صاء،  يحّل  اأن  قبل 

نابل�س  اإىل  فقد ذهب  الرائعة،  النابل�صية  بالكنافة  مليئة  و�صل ومعه �صينية كبرية 

قبل اأن يعود اإىل خميم جنني ليح�رس الكنافة اإكراماً لنا.

طلبت مني خالتي اأن اأح�رس االأطباق وال�صوك من املطبخ، حيث كنت اأقف هناك 

قد  كنت  اأن  بعد  وجهي  عن  كا�صفة  االأطباق  حاملًة  لها  فعدت  فاطمة،  مع  اأحتدث 

نزعت عني النقاب، فلم يكن بداخل املنزل �صوى نحن الن�صاء.

اأنا  له  قلت  اأن  بعد  فابت�صم  بحياته،  االأوىل  للمرة  وجهي  الغ�صبان  االأمري  راأى 

خطيبتك ماجدة واتبعت قويل ذلك باأن قلت له: احلمد هلل على �صالمتك.

نظر اإيل حمدقاً لربهة ق�صرية، وقال: تبارك اهلل فيما خلق.. وبعدها و�صع هو 

�صينية الكنافة وو�صعت اأنا االأطباق، فبداأت خالتي بتقطيع الكنافة وتوزيعها على 

اإليه قبل موعد الزفاف،  اأحتاج  اإن كان هناك ما  اإ�صماعيل فقد �صاألني  اأما  االأطباق. 

واأخربين باأناَّه اأكمل جتهيز بيته ب�صكٍل كامل.

لقد كان البيت الذي يق�صده هو اأحد منازل املخيم، فقد قام اإ�صماعيل ب�رساء اأحد 

اإىل  حتويله  من  اإ�صماعيل  متّكن  ولقد  و�صيانته،  ترميمه  باإعادة  وقام  املنازل  تلك 

منزل �صالح لل�صكن، ولقد و�صع بداخله اأثاثاً متميزاً وجميالً اأي�صاً.

عو�س..  اأم  خالتي  منزل  من  دقائق  عدة  �صوى  يبعد  ال  املنزل  ذلك  كان  ولقد 

اأمي  اإ�صماعيل لو�صع حقائبي بداخل منزلنا، ولقد ح�رست معنا  فقد ا�صطحبني 

براويز  عليها  علّق  قد  جدرانه  غالبية  اأن  كان  املنزل  ميّز  ما  اأي�صاً.  وفهد  وفاطمة 

حتمل بداخلها اآيات كرمية من القراآن الكرمي.

اأّما لونه من الداخل فكان مميزاً اأي�صاً، فقد كان اللون االأخ�رس واللون الفريوزي 

املذهب هو اللون الطاغي على االأثاث وجدران املنزل اأي�صاً. بعد اأن و�صعت حقائب 
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اخلزائن،  عالقات  متالأ  اأ�صبحت  التي  املالب�س  من  فارغة  وهي  جانباً  مالب�صي 

�صاألني اأمريي ال�صفدع اإن كان هناك ما ينق�صني، واأرغب ب�رسائه اأو بفعله، وعلّل 

تكرار �صوؤاله على اأنه �صوف يكون م�صغوالً جداً يوم غد.

فقلت: ال ينق�صني �صوى دفرت من تلك الدفاتر املخ�ص�صة لكتابة املذكرات، وال 

ينق�صني اأي�صاً �صوى قبويل يف كلية ال�صحافة واالإعالم يف اإحدى اجلامعات القريبة.

مل تفاجاأين كلمات اإ�صماعيل بل اأن كل ما فعله هو اأن قال يل: اإن �صاء اهلل تعاىل 

�صوف يكون لِك ما اأردِت.

بال�صيوف  اً  البيت مكتظاَّ اأم عو�س، حيث كان  اإىل بيت خالتي  وبعد ذلك، عدنا 

وباملهنئني واملباركني.

وعلى الرغم من كرثة املوجودين، اإال اأنني كنت اأفكر بكلمة اإ�صماعيل التي قالها: 

معنًى  �صوى  اجلملة  لتلك  يكن  فلم  تعاىل«،  اهلل  �صاء  اإن  اأردِت  ما  لِك  يكون  »�صوف 

واحد، هو اأن اإ�صماعيل �صوف يقوم بت�صجيلي يف اإحدى اجلامعات.. وهذا مو�صوع 

مل ي�صبق لنا التحّدث به قبل اليوم.

يبدو اأن اأمريي احلبيب قد اأ�صبح مثل م�صباح عالء الدين، ذلك امل�صباح الذي 

يحّقق اأماين �صاحبه مبجرد اأن يطلبها من اجلني الذي ي�صكن بداخله.

االآن، رغم  اإ�صماعيل حتى  اأنني غري قادرة على حتديد مالمح �صخ�صية  يبدو 

مرور عدة �صاعات على لقائي به، اإالّ اأنني اأجزم اأن هناك حزناً عميقاً ي�صكن قلبه، 

فقد راأيت ذلك يف عينيه.

انق�صت تلك الليلة االأوىل يل يف خميم جنني، واأنا ما اأزال حائرة، وعلى الرغم من 

، وقد حمل بني يديه  اأنني ا�صتيقظت �صباحاً على �صوت ابن اأختي فهد ينادي علياَّ

كي�صاً قد اأح�رسه من اإ�صماعيل، وكان الكي�س بداخله �صتة دفاتر متنوعة وملّونة من 

تلك الدفاتر املخ�ص�صة لكتابة املذكرات.

اأعطاين فهد الكي�س املليء بالدفاتر وقال يل اأن اإ�صماعيل ي�صلم عليِك ويقول لِك 

يقول  فاإنه  واالإعالم،  ال�صحافة  لكلية  بالن�صبة  واأما  الدفاتر.  تعجبِك  اأن  ياأمل  اأنه 

اأ�صابيع �صوف يقوم  العامة بعد ثالثة  الثانوية  اأنه مبجرد ظهور نتيجة امتحانات 
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اإن كان املجموع  بت�صجيلك يف كلية ال�صحافة واالإعالم بجامعة املدينة على الفور، 

منا�صباً... املجموع منا�صٌب اأي جمموع عالماتي يف امتحانات الثانوية العامة... مل 

اأكن قلقة من هذه الناحية، بل كنت واثقًة من اأن جمموع عالماتي اأكرب من املطلوب 

بكثري، فاأنا كنت طالبًة جمتهدًة جداً.

باالأمري،  و�صفه  عن  اأتوقف  �صوف  امل�صباح...  االأمري  ذلك  فهو  اأقلقني،  ما  اأما 

اإ�صماعيل �صو�صو..  اللقب هو �صو�صو..  للدلع، و�صوف يكون  لقباً  اأعطيه  و�صوف 

اأبداً، لذلك �صوف  اإ�صماعيل  اأن ذلك اللقب �صوف يتنا�صب مع �صخ�صية  اأظن  ال، ال 

قوي  �صخ�س  فهو  بتاتاً،  ينا�صبه  اللقب  هذا  اأن  اأظن  ال  ماجدة..  ال�صت  زوج  اأقول 

ال�صخ�صية ويفرت�س احرتامه على كل ما يقابله هذا ما قالته يل اأختي فاطمة.

مل يكن اأمامي �صوى فهد، ف�صاألته ما راأيك يا فهد باال�صم املنا�صب لعّمك اإ�صماعيل، 

فاأجاب فهد على الفور اإن اأ�صدقاءه يف املخيم ينادونه بلقب اأبو النور.. اأبو النور، 

ذلك كان لقب اإ�صماعيل، لقب جميل جداً على اأية حال، فاإن ا�صم نور ي�صلح ا�صما 

البننا اأو ابنتنا اإذا ما رزقنا اهلل تعاىل باأحد منهما.

كم اأنا غبية و�صطحية، اأفكر باأ�صياء غري ذات معنى، على الرغم اأنه ال يف�صلني 

عن حفلة زفايف �صوى ب�صع �صاعات ال اأكرث.. ال ل�صت غبية وال �صطحية، فاأنا تائهة، 

وخائفة نوعاً ما، لذلك اأحاول الهروب من الواقع ومن التفكري بحفلة زفايف من خالل 

تلك االأفكار ال�صاذجة.. اأما اأنا فل�صت �صاذجة اأبداً، فاأنا قد اأ�صبحت اأدرك اأنني �صوف 

اأكون بني يدي اإ�صماعيل، وهو اإن�صان قد اأ�صبحت االآن اأرتاح ملجرد ذكر ا�صمه.

قد  تكن  مل  االآن  حتى  اأنها  اإالّ  ليلى،  الليدي  تلك  كان  فقد  اأخ�صاه،  كنت  ما  اأما 

امل�صاكل، فهي مت�صلطة  تفتعل  لن  اأنها  اأعتقد  بعد، ولكني ال  اأي م�صكلة  ا�صطنعت 

مغرورة ال ت�صت�صلم ب�صهولة.

ولذلك طلبت من فهد ال�صغري اأن يبقى قريباً مني ليكون حلقة و�صٍل بيني وبني 

اإ�صماعيل... لكن �رسعان ما اأ�صبحت بغنى عن فهد، فقد اأر�صل يل اإ�صماعيل هاتفاً 

نقاالً مع فهد ال�صغري، واأرفقه بورقة كتب عليها اأن هذا الهاتف هو هدية ب�صيطة، 

واأنه ياأمل اأن يكون الهاتف و�صيلة توا�صل، فالتوا�صل يعني التقارب، ويعني اأي�صاً 
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معاجلة امل�صاكل، وهي ما تزال �صغرية، الأن ال�صغري اإن ترك �صوف يكرب، وعندها 

�صوف ي�صعب معاجلة وحل عقده، ولقد وّقع الورقة بلقبه »اأبو النور«.

يف عام 2000 مل تكن الهواتف النقالة منت�رسة ب�صكل كبري، وعلى الرغم من ذلك 

اأنا واأختي فاطمة  اأما  الليدي �صمرية،  الليدي ليلى متتلك واحداً، وكذلك  فقد كانت 

فلم نكن اأ�صالً بحاجة لهاتٍف نقال، ولذلك مل نكن قد ا�صرتيناه.

م�صت ال�صاعات ب�رسعة، ولب�صت ف�صتاين االأبي�س، وو�صعت فاطمة على كتفي 

اأذهب  مل  فاأنا  عو�س،  اأم  خالتي  منزل  فناء  و�صط  يف  واأجل�صتني  والنقاب،  العباءة 

ل�صالون التجميل واإمنا تركت هذه املهمة لفاطمة، ولقد قامت به على اأح�صن وجه.

حيث  االإ�صالمية،  االأنا�صيد  اأ�صوات  املنزل  خارج  من  تعلو  كانت  احلفلة،  اأثناء 

خيمة  يف  اأي�صاً  النور  اأبو  ويجل�س  الرجال  يجل�س  حيث  هناك،  تن�صد  الغرفة  كانت 

اأعّدت اأمام املنزل لتكون مكان ا�صتقبال املهنئني.

بعد  فعلت  وفعالً  وجهي،  الن�صاء  ترى  لكي  نقابي  اأرفع  اأن  خالتي  من  طلبت 

البيت  اأو حتى قريب، فلقد كان  اأي رجل غريب  باملكان  اأنه ال يوجد  اأكدت يل  اأن 

واالأثواب  املالب�س  اأجمل  يلب�صن  كّن  اللواتي  املخيم  وبنات  بن�صاء  اً  مكتظاَّ وفنائه 

اأو  واحدة  �صوى  احلا�رسات  بني  يكن  مل  اأنه  اإالّ  الرائعة،  الرتاثية  الفل�صطينية 

يرتدين  كّن  فلقد  والن�صاء  الفتيات  غالبية  اأما  النقاب،  يرتدين  اللواتي  من  اثنتني 

كان  فقد  مقبول،  والغري  طبيعي  الغري  اأما  ومقبوالً،  طبيعياً  كان  ذلك  احلجاب، 

اأخجل  كنت  مالب�س  ترتديان  كانتا  فقد  �صمرية،  والليدي  ليلى  الليدي  ترتديه  ما 

اإىل  ذهبتا  قد  اأنهما  حتى  عاريتان،  كا�صيتان  وهما  اإليهما،  النظر  من  الفتاة  اأنا 

اأحد ال�صالونات يف مدينة جنني، وعادتا من هناك مع اأخيهما عو�س. اأما الغريب 

فقد كانت زوجته اإميان ترتدي النقاب وترتدي القفازات ال�صوداء يف يديها، مما 

حدثتني  اأن  مبجرد  االرتياح  ذلك  زاد  ولقد  لها،  ارتاح  فوري  وب�صكل  جعلتني 

فاإ�صماعيل  بزوجِك،  خلوتِك  بداية  تعاىل  هلل  �صكراً  ركعتني  �صالة  فلتكن  قائلًة 

زواجِك  يكون  �صوف  تعاىل  اهلل  باإذن  اأنه  متاأكدة  اأنا  ولذلك  طاهر،  نقي  طيب 

و�صعيداً. مباركاً 
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املخيم  ون�صاء  فتيات  بني  تتجوالن  فكانتا  �صمرية،  والليدي  ليلى  الليدي  اأما 

عار�صتان �صال�صل الذهب اللتان كانتا ترتديناها، باالإ�صافة لكّم كبري من االأ�صوار 

واخلوامت الذهبية، لقد كانتا مثل حمٍل متنقل للمجوهرات وامل�صوغات الذهبية، بل 

اأكرث  كّن  اللواتي  تتمايالن و�صط فتيات ون�صاء خميم جنني  تافهتني  كانتا دميتني 

عزّة بالنف�س، واأكرث كرامًة، رغم �صيق ذات اليد ورغم الفقر الذي فر�س عليهناَّ بعد 

اأن ُهّجرن من قراهن يف فل�صطني اأثناء حرب عام 1948.

اإىل  اأنظر  املنزل،  باحة  و�صط  املرتفع  الكر�صي  ذلك  على  جال�صة  واأنا  كنت  لقد 

يخرت  مل  فلماذا  مرة،  األف  مني  اأجمل  هّن  من  بينهناَّ  اأن  واأقول  والن�صاء  الفتيات 

وعلى  �صيء  ال  ؟..  عنهناَّ مييزين  الذي  ما  اأنا؟..  اختارين  ملاذا  اإحداهن؟  اإ�صماعيل 

عرف  زوج  رعاية  على  بكثري  مني  اأقدر  فل�صطني  بنات  املخيم،  بنات  هنا  العك�س، 

االأ�رس، وهو ما يزال فتًى �صغرياً.. زوج متدين غري متطلب.

اأعتقد اأن كل الفتيات اللواتي جل�صن قبلي على كر�صي الزواج قد فكرن مبا اأفكر 

اللواتي  اإحدى اجلميالت  ولي�س  التي جتل�س عرو�صاً  اأنا  ملاذا  اأنا به، وهو بب�صاطة 

ميالأن املكان؟؟ اإنها الق�صمة والن�صيب، واإنه اأمر من كان اأمره بني الكاف والنون.

اأعتقد اأن العرو�س ت�صاب بالطر�س اأثناء حفل الزفاف، فاأنا قد اأ�صبت بالطر�س 

كنت  فقد  الوجوه،  اأت�صور  اأعد  مل  وتدريجياً  االأ�صوات،  اأ�صمع  اأعد  فلم  اأي�صاً، 

امل�صتقبل،  اإىل  و�صوالً  احلا�رس  من  الفرار  من  اأمتكن  لعلي  بعيداً  باأفكاري  اأحلّق 

�صمعي  معي  ويعود  الكر�صي،  اإىل  ثانيًة  اأعود  حتى  قليالً  اأحلّق  كنت  ما  اأنني  اإالّ 

اأمي  زغاريد  �صوت  واأ�صمع  ل�صخافتها،  فاأ�صحك  ليلى  الليدي  فاأرى  ونظري، 

اأي عر�س ومل تزغرد  اأن توّفى اهلل والدي مل حت�رس  فاأ�صعد لفرحتها، فاأمي منذ 

ل�صنوات طويلة جداً.

وها هي اليوم فرحة باأن متكنت كما تقول من تزويجي قبل اأن ياأخذ اهلل اأمانته... 

واأظن اأن ذلك هو الدافع وراء موافقة اأمي على زواجي، فقد كانت ت�صت�صعر قرب 

�صوف  اأمي  اأن  اأفكر  راأ�صي،  متالأ  التي  الغبية  االأفكار  تلك  من  اآٍه  موتها...  موعد 

اهلل تعاىل ب�صحة ممتازة، وال  اأمي وبحمد  اأن  اإالّ  اأرادت تزويجي..  متوت، ولذلك 
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اأنني قد اأ�صبت بالعته والهبل اأي مل يبَق بيني  اأنا فيبدو  اأما  ت�صكو من اأي مر�س، 

وبني اجلنون �صوى درجة واحدة فقط ال غري.

مب�صفى  بو�صعي  لقام  تلك،  الغبية  اأفكاري  قراءة  ي�صتطيع  اإ�صماعيل  اأن  لو 

املجانني بدل و�صعي داخل بيته. لقد قاربت احلفلة على االنتهاء، فما عدت اأ�صمع 

ووزعتا  زغردتا  ما  كرثة  من  وخالتي  اأمي  تعبت  ولقد  املن�صدين،  فرقة  �صوت 

احللويات والع�صائر على املدعوين واملهنئني.. اأما اأنا فاأ�صعر بالنعا�س ال�صديد، وال 

�صيء �صوى النعا�س ما اأمتنى اأن اأح�صل عليه االآن.
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�صباح اخلري

ل�صالة  ا�صتعداداً  الأتو�صاأ  اأقوم  كي  يوقظني  وهو  يل  قالها  اخلري..  �صباح 

الفجر... فقمت وتو�صاأت ثم �صلّيت ركعتي �صنة �صالة الفجر، وبعد ذلك وقفت 

خلفه لكي يوؤم بي، ف�صلى بي الفجر، وبعد ذلك جل�صنا كي نتحدث فبداأ اإ�صماعيل 

يق�س علي ق�صته.. كانت ق�صًة متداخلة ومت�صابكة حمزنة ومفرحة يف اآن واحد، 

ولقد كانت ق�صته ت�صتحق اأن تكتب يف �صفحات العز والفخار، اإالّ اأنه ما اأن انتهى 

من ق�صها علي، حتى قال يل اإياِك اأن تكتبي حرفاً واحداً مما �صمعته مني يف دفرت 

ما  يكون  وقد  لالعتقال،  االآخر  هو  عر�صًة  يكون  قد  مذكراتك  فدفرت  مذكراتك.. 

احذري  ولذلك  اأ�رساري،  لك�صف  املقاومة  اأعداء  يقود  خيط  طرف  بداخله  تكتبيه 

اأو ب�صكل غري مبا�رس، ال  اأي �صيء قد ت�صمعينه ب�صكل مبا�رس  اأن تكتبي عني  من 

اأن فالناً زارنا يف وقت متاأخر وكانت تفوح منه رائحة البارود.. ال تكتبي  تكتبي 

اأنني قد تركت املنزل قبل �صالة الفجر وعدت م�رسجاً بالدماء الأنني كنت اأ�صّمد 

جراح مقاوم ما.

ت�صاأليني  اأن ال  اأي ت�رّسف ترينه غريباً غري مفهوم، واالأهم هو  ال تكتبي عن 

اأين كنت اأو اأين اأنت ذاهب... فاأنِت تعلمني اأنني ل�صت بكاذب، ولذلك اأرجو منِك يا 

ماجدة اأن تتعودي على هذا النوع من احلياة.

ال�صيء  ذلك  اأن  طاملا  �صيء،  اأي  وعن  �صيء،  كل  عن  مذكراتِك  دفرت  يف  اأكتبي 

اأحده  امل�صري  اأ�صبح كالنا مرتبط  اأمر �صعب، فقد  اأن ذلك  اأعلم  ال ميت يل ب�صلة، 

باالآخر، واأعلم اأنِك �صوف ترين اأموراً حتتاج منِك اأن تبوحي بها الأوراق مذكراتك، 

بيوتنا  فاإن  ال�صهيوين  االحتالل  حتت  اأننا  ومبا  اأ�رسار،  البيوت  اأن  اعلمي  ولكن 

واأبوابها قابلة للمداهمة واالقتحام، وعندها �صوف يقراأ كل �رس تكوين قد كتبته من 

    الف�صل الرابع
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قبل اأولئك املحتلني الربابرة.. حبيبتي اعلمي اأن الكتمان هو اأحد اأهم �رسوط جناح 

وورق  قلمِك  حرب  عن  حتى  اأ�رسارنا  فاكتمي  اأي�صاً،  واملقاومة  والتجارة  الزواج 

دفرتِك.. حتى عن نف�صِك فال حتديثها عما ي�صغل فكرِك.

اأعلم اأن ذلك �صعب، ولكن االأ�صعب اأن اأزج باالأ�رس اأعواماً طويلًة ب�صبب اأفكار 

دارت بذهنِك، فحّولها قلم حربِك اإىل حبل مل�صنقٍة اأعّدت يل... حبيبتي اأكرر ما �صبق 

»ا�صتعينوا على ق�صاء حاجاتكم  واأقول ما قاله نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم: 

بالكتمان«.. الكتمان، ال �صيء �صوى الكتمان بعد التوّكل على اهلل تعاىل طبعاً.

اأكتمي اأ�رسار بيتنا عن اأمي وعن اأمِك اأي�صاً، اكتمي تلك االأ�رسار عن اأي فتاة اأو 

اأو تكون �صديقتِك، فاإن كان علينا احلذر من عدونا مرًة، فاإنه  امراأة تدخل منزلنا 

الذين  االأ�صدقاء  اأولئك  األف مرة، وخا�صة  اأ�صدقائنا  الواجب علينا احلذر من  من 

�صوت  تعايل  عند  اأم  واملحن  االأزمات  وقوع  اأعند  �صواء  مفاجئ،  ب�صكل  يظهرون 

الزغاريد واالأفراح، فاخلطر الذي اأحدثِك هذه املرة قد ياأتي من اأولئك الذين يقومون 

املعلومات  بجمع  عنه  نيابًة  يقومون  والذين  ال�صهيوين،  االحتالل  وكالء  بدور 

يا  حتديداً  اأعني  وهنا  عنهم،  ر�صاه  لينالوا  ذهب  من  طبق  على  اإياه  وت�صليمها 

زوجتي احلبيبة اأ�صباه الرجال الذي باعوا الدين والوطن عندما انتموا اإىل جهازي 

اإالّ  العامة، فعنا�رس و�صباط كال اجلهازين ال ي�صعون  الوقائي واملخابرات  االأمن 

من  كل  على  والق�صاء  االإ�صالمية  املقاومة  على  الق�صاء  وهو  ووحيد  واحد  ل�صيء 

يقاوم االحتالل.

هل تعلمني يا حبيبتي اأنني قد �صجنت عند قوات االحتالل داخل �صجونها نحو 

عامني، ولكني �صجنت يف �صجون �صلطة اأو�صلو ثالثة اأعوام ون�صف... هل تعلمني 

يا زوجتي اأنه مت اعتقال ثمانية من اأ�صدقائي يوم اأم�س من قبل اأجهزة اأمن ال�صلطة، 

لي�س الأنهم ل�صو�س اأو جمرمون، ولكن الأنهم علّقوا اأعالماً خ�رساء كتب عليها: ال 

اإله اإال اهلل حممد ر�صول اهلل، وهي اأعالم تدل على املقاومة االإ�صالمية.. حما�س.

قد  اأم�س  ليلة  زفافنا  حفل  يف  اأن�صدت  التي  االإ�صالمية  الفرقة  اأن  تعلمني  هل 

اأنهم ممنوعون من العودة اإىل املخيم مرًة اأخرى،  اأوقفوا بعد احلفل، ومت اإبالغهم 
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م�صادرة  مّتت  فقد  وباملنا�صبة  االإ�صالمية..  االأنا�صيد  اإن�صاد  من  وممنوعون 

اأجهزتهم التي ا�صتعملوها اأثناء اإن�صادهم.

اأمن  اأجهزة  و�صندان  ال�صهيوين،  االحتالل  مطرقة  حتت  نقع  املخيم  يف  نحن 

�صلطة اأو�صلو، ولذلك احذري من الن�صاء اللواتي �صوف يقمن بزيارتِك، واحذري 

ال  احلبيبة  زوجتي  يا  وهنا  وم�صائد،  اأفخاخ  على  حتتوي  قد  التي  اأ�صئلتهن  من 

اأعني كل الن�صاء طبعاً، واإمنا اأعني فئة حمددة جداً، وهي الفئة التي �صوف تر�صدِك 

الن�صاء  مبعادن  خبرية  اأي�صاً  وهي  املقاوم،  جنني  خميم  ابنة  فاأمي  اأمي،  عنها 

والرجال اأي�صاً.

الأول مرة يف حياتي مل اأكن �صاردة الذهن والفكر عندما يحدثني اأحد، فقد كانت 

جملة،  وكل  وكلمة  حرف  كل  اإىل  اأ�صتمع  وكنت  وحا�رسة،  موجودة  حوا�صي  كل 

اأ�رسين  لقد  يتحدث...  وهو  يديه  حركة  اأرى  وتعابريها،  وجهه  معامل  اأرى  وكنت 

اأن  فتاة  اأي  حتب  الذي  الع�صق  اأو  احلب  عن  يكن  مل  الكالم  ذلك  اأن  رغم  بكالمه 

اآخر مل  اإ�صماعيل يتحدث عن حّب من نوٍع  اإليه من قبل زوجها، فقد كان  ت�صتمع 

اأكن قد اهتديت له، وهو حب اهلل تعاىل واإر�صائه من خالل مقاومة االحتالل ودحر 

فماذا  اإ�صماعيل..  حديث  اإليه  ي�صدين  الذي  القوي  الرابط  هو  احلب  ذلك  العدوان، 

اأو يكون زوجاً حمباً  تتمنى الفتاة اأن يكون زوجها حمباً للمال وجمعه وتخزينه، 

ملتع الدنيا الزائلة.. ال واهلل فاأنا كفتاة م�صلمة ملتزمة بفرائ�س الدين مل اأكن اأمتنى 

الدنيا  باعوا  الذين  الرجال  الرجال..  النوع من  والزواج مبثل هذا  االرتباط  �صوى 

والتحدي  املقاومة  درب  يف  ال�صري  قرروا  الذين  الرجال  تعاىل..  اهلل  مر�صاة  ابتغاء 

رغم اأن الدرب مليء باالأ�صواك. ما اأن انتهى اإ�صماعيل من حديثه حتى �صمت قليالً 

وعاود احلديث مرًة اأخرى قائالً: اأما بخ�صو�س اجلامعة فال تقلقي فباإذن اهلل تعاىل 

�صوف يكون لِك ما تتمنني وترغبني.

بعد ذلك اأم�صك يدي ونظر مبا�رسًة بعيني وقال: اإن كان هناك اأي طلب اأو حاجة 

اأن تاأمري واأنا  اأمنية لك، فاإن كل املطلوب منك �صوف يكون �صيئاً واحداً، وهو  اأو 

�صوف اأعمل بعون اهلل على تنفيذ اأوامرِك، فاأنِت زوجتي واأنِت اأمانة يف عنقي.
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يف تلك االأثناء، كانت ال�صم�س بداأت تداعب نوافذ منزلنا، فقام اإ�صماعيل لي�صلي 

�صالة ال�صحى، وقال يل االأف�صل لِك اأن ت�صلي اأنِت اأي�صاً االآن، الأنه من املوؤكد اأنِك 

قليل،  بعد  قادمتان  واأمك  فاأمي  ال�صحى،  �صالة  الأداء  بعد  فيما  الوقت  جتدي  لن 

الع�صاء، وبني  الغداء، ثم  االإفطار  االإفطار، وبعد  اأنهما حتمالن معهما  املوؤكد  ومن 

ذلك كله ال�صيوف واملهنّئون.. �صباح اخلري يا ماجدة.. �صباح اخلري يا وجه اخلري.

بطرق  وبداأت  و�صلت  قد  عو�س  اأم  خالتي  كانت  حتى  و�صليت،  �صلى  اأن  ما 

الباب، وبالطبع كانت اأمي اأي�صاً معها، اأما فاطمة فقد رف�صت ا�صطحابهما، وقالت 

اأنني  تدري  فاطمة  تكن  مل  العر�صان...  اإزعاج  على  مبكراً  يزال  ما  الوقت  اإن  لهما 

ا�صتيقظت اليوم مثلما ا�صتيقظ كل يوم، اأي قبل �صالة الفجر.

فتحت الباب الأمي وخلالتي، فاأخذت اأمي تقبلني وتبعتها بذلك خالتي، وقد 

خري  اإ�صماعيل:  قال  حتى  ال�صالمات  من  انتهينا  اأن  ما  اإ�صماعيل..  على  �صلمتا 

يوم  بيتي  يف  هنا  �صيئاً  ن�صيتما  قد  اأنكما  يبدو  بدري؟  جايبكن  �صو  اهلل  �صاء  اإن 

اأننا عرو�صني..  اأنكما ن�صيتما  اأما يبدو  اأم�س عندما ح�رسمتا معنا بعد العر�س.. 

اأين  اأمي؟  يا  االإفطار  اأين  االإفطار..  وهي  جميئكما  حجة  ن�صيتما  اأنكما  اأظن  ال 

مبكرتني  لتح�رسان  باالإفطار  عادًة  احلماوات  تتحجج  اأوال  خالتي؟  يا  االإفطار 

حديث  جعل  لقد  االإفطار؟...  اأين  اإذاً  حماوات؟  اأول�صنت  العر�صان،  منزل  اإىل 

واإ�صماعيل  اأنا  اأكون  اأن  فبدل  جداً،  حمرجتني  ووالدتي  والدته  اإىل  اإ�صماعيل 

هن  احلموات  كانت  اجلدد،  املتزوجني  �صائر  كحال  حالنا  اإحراج،  حالة  يف 

املرة. هذه  املحرجات 

تركتهما مع اإ�صماعيل الذي مل يكن قد توّقف عن الكالم، واجتهت نحو املطبخ 

اأما  الفارغة.  الرفوف  �صوى  املطبخ  بذلك  اأجد  مل  اأنني  اإالّ  واالإفطار،  ال�صاي  الأعّد 

اإفطار..  وال  �صاي  فال  املاء..  قوارير  بع�س  على  �صوى  حتتوي  تكن  فلم  الثالجة 

عندها ناديت على اإ�صماعيل، وقلت له لقد اأعانك اهلل على اأن جتهز املنزل على اأكمل 

وجه، اإال اأنك ن�صيت �صيئاً واحداً، ولذلك اأنا متاأكدة اأنك ورثت عادًة الن�صيان هذه من 

اأمك ومن خالتك، فال طعام عندنا لهما، وال طعام عندهما لنا.
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�صحك اإ�صماعيل و�صحكت، وذهب بعد ذلك الرتداء مالب�صه ا�صتعداداً للذهاب 

لل�صوق ل�رساء الطعام وحاجيات املنزل، اإالّ اأنه وقبل اأن يغادر املنزل كان الباب يدق 

�صواين  يحمالن  كالهما  وكان  فاطمة،  اأمه  ومعه  فهد  كان  املرة،  هذه  اأخرى  مرًة 

عما  خالتي  ك�صفت  حتى  املنزل  باب  لهما  فتحت  اأن  بعد  و�صعاها  اأن  وما  مغطاة، 

بداخل تلك ال�صواين، فاإذا به االإفطار مرفقاً به ال�صاي والع�صري اأي�صاً.

لقد اأنقذ ح�صور فاطمة املوقف ب�صكل كامل، فقد اأر�صل اإ�صماعيل فهداً الإح�صار 

احلاجيات بعد اأن تناولنا اإفطارنا معاً... وبعد االإفطار كنت اأتوقع اأن ت�صاألني اأمي 

اأن  اأنها مل تفعل ب�صكل مبا�رس، وال ب�صكل موارب، بل  اإالّ  بع�س االأ�صئلة املحرجة 

احلديث اقت�رس طوال فرتة ال�صباح عما حدث ليلة اأم�س اأثناء حفلة العر�س، حديث 

فررت منه بحديث اآخر اأجريته مع فاطمة، فقد طلبت من فاطمة اأن جتعل زوجها 

عبيدة يتابع مو�صوع اأوراق �صهادة الثانوية العامة اخلا�صة بي، ولقد �رّست فاطمة 

كثرياً عندما علمت اأنني �صوف اأكمل درا�صتي يف كلية ال�صحافة واالإعالم.

ال،  اأو  اجلامعة  مو�صوع  بخ�صو�س  م�رسورًة  كنت  اإن  اأدري  عدت  فما  اأنا  اأما 

فيبدو اأنني مل اأكن اأظن اأن االأمور �صوف ت�صري ب�رسعة بهذا املو�صوع.

يبدو اأنني كنت اأتوقع امل�صائب، اإال اأنني مل اأجد اأياً منها حتى االآن، فكل االأمور 

ت�صري على اأح�صن حال، حتى الليدي ليلى والليدي �صمرية فقد ح�رستا ظهراً وهما 

معنا  الطعام  وتناولتا  ح�رستا  عو�س،  زوجة  اإميان  اأعدته  الذي  الغداء  حتمالن 

بدون اأن تثريا اأية م�صكلة وحتى بدون اأي تعليق الذع من تلك التعليقات التي كانت 

الليدي ليلى تلقي بها عادًة يف اأي جمل�س حت�رسه، حتى اأنها اليوم كانت على غري 

عادتها كانت �صامتة �صاردة الفكر غائبة الذهن.

بعد ذلك، ترك اإ�صماعيل املنزل مبجرد اأن بداأت الن�صاء بالتوافد اإىل منزيل، نعم 

اإىل منزيل ليقّدمن يل التهاين والتربيكات.. كنت اأ�صتقبلهن مرحبًة بهن، فن�صاء خميم 

باالألفة  �صعرت  ولقد  االأفراح،  يف  امل�صاركة  يحبنب  حنونات  طيبات  وبناته  جنني 

�رسيعاً على عك�س ما كنت اأ�صعر به هناك يف عّمان.

اإحدى �صواحي  التي بناها لنا والدنا يف  اأننا ن�صكن يف العمارة  فعلى الرغم من 
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عمان، اإالّ اأنني مل اكن اأعرف من هم جرياين يف العمارة املجاورة اأو املقابلة لعمارتنا.. 

هناك كل اإن�صان يعي�س ويحيا ب�صكل فردي بعيداً ومبتعداً عن االآخرين، كانت تلك 

هي احلياة يف �صواحي عّمان الراقية، اأما هنا يف قلب خميم جنني، فاإن االألفة �صيدة 

املوقف بال منازع.

هذه ا�صمها تاال، اأما ا�صم اأمها فهو زريفة، وتلك ربحية وا�صم ابنتها �صفاء.. قفزة 

البنات، فاالأ�صماء  اأ�صماء  اأ�صماء االأمهات هنا يف خميم جنني وما بني  كبرية ما بني 

القدمية ذات معاٍن مفهومة ووا�صحة مثل ا�صمي اأنا ماجدة ا�صم من الطراز القدمي 

اإالّ اأنه جميل ووا�صح املعنى.

كم كنت اأود اأن عمري يقفز مرة واحدة ع�رسة اأعوام بحيث ي�صبح عمري بدل 

يتوقف  حتى  القفزة  تلك  يقفز  اأن  وما  عاماً،  وع�رسين  ثمانية  عاماً  ع�رس  ثمانية 

عن احلركة ملدة ع�رس اأعوام اأخرى فبهذه الطريقة �صوف اأكون قد اجتزت اأ�صعب 

واأنهي درا�صتي  اأعود مراهقًة �صاذجًة مت�رسعة،  مراحل احلياة دفعًة واحدة، فال 

اجلامعية بال اأوجاع الراأ�س التي تخلفها الدرا�صة، وي�صبح عندي عدة اأطفال دفعة 

واحدة، فاأرتاح من مرحلة طفولتهم املزعجة املليئة ب�صهر الليايل، وتغيري حافظات 

االأطفال واإعداد قناين احلليب ليالً ونهاراً... اآٍه لو متر هذه االأعوام الع�رسة ب�رسعة 

الربق الأرتاح على االأقل من اأفكاري ال�صاذجة.

اليوم ي�صادف االأ�صبوع الثاين على زواجي، وها اأنا اأكتب مذكراتي واأذكر بها 

اأموراً عديدة مما كان يجدر بي ذكرها، مثل كلمة �صفدع التي اأطلقتها على اإ�صماعيل 

اأو حتى الكتمان الذي اأرادين اإ�صماعيل اأن اأتبعه باأن اأكون كامتًة الأ�رساره.

ال لدفاتر املذكرات بعد اليوم، ال للحرب وال للورق، �صوف اأمزق دفرتي اجلديد 

هذا، بل �صوف اأحرقه الأطمئن اأن ي�صبح حرب قلمي واأوراق كتاب اإىل رماد.

�صوف يكون �صدري هو كامت اأ�رساري واأ�رسار زوجي، هذا هو حديثي االأول 

اأدير  �صوف  و�صاعداً  االأول  اليوم  فمن  مذكراتي،  دفرت  حرقت  اأن  بعد  نف�صي  مع 

حرب  بال  ذكريات  فاأ�صبحت  واالأقالم  االأوراق  عن  بعيداً  راأ�صي  داخل  اأحاديثي 

وورق، ولكن عن اأي ذكريات اأحتدث؟... اأاأحتدث عن ذكريات االأ�صبوعني املا�صيني، 
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ال اأظن.. فلم يكن بهما �صوى املهنئات واملهنئني، اأم اأحتدث عن تلك الذكريات التي 

فاأنا زوجة ممر�س  اأظنها �صوف تكون مهمًة مليئًة باالأحداث،  اأرها بعد والتي  مل 

قوات  قبل  من  عليه  ومطبق  ال�صلطة،  اأمن  اأجهزة  قبل  من  ُمتاَبع  مقاوم  مقاوم، 

االحتالل.. مقاوم اأظن اأنه يخفي الكثري الكثري خلف معامل وجهه الهادئ ال�صامت 

وخلف عيناه احلزينتان.

اأو اأ�صبوعني، اأما االآن  كنت معتادًة على كتابة ذكرياتي مرًة واحدًة كل اأ�صبوع 

فعلي اأن اأتعّود على االكتفاء بذكر تلك الذكريات ب�صمٍت وبعيداً عن احلرب والورق، 

ذلك ال�صيء �صعب لكنه لي�س م�صتحيالً، فما علي �صوى اأن اأغرّي من عاداتي القدمية 

الأبداأ بعادات جديدة.

اأمي واأختي فاطمة، فبعد مرور نحو  واأول تلك العادات هو التعّود على فراق 

�صهر على و�صولنا لفل�صطني حان موعد عودتهما اإىل عّمان، اأما ال�صبب فال يعود 

ال�صتعجال اأمي اأو فاطمة على العودة، بل يعود الأن الليدي ليلى والليدي �صمرية 

ال�صهر  يف  احلرية  حيث  عّمان  اإىل  بالعودة  وترغبان  جنني،  يف  املكوث  من  ملّتا  قد 

العام  نهاية  عطلة  من  الثاين  اجلزء  تبداأ  اأن  ليلى  الليدي  اأرادت  حيث  والتنقل، 

عليها  حتر�س  عادة  فهذه  التجارية.  دبي  جممعات  يف  للت�صوق  بال�صفر  الدرا�صة 

ليلى منذ عدة اأعوام، اأما �صمرية فقد اأرادت العودة لكي ت�صافر مع اأخي اإبراهيم اإىل 

تركيا لق�صاء ب�صع اأ�صابيع.

ا�صطرت اأمي وفاطمة لتوديعي مبكراً والعودة اإىل عّمان، وبقيت اأنا وحيدًة يف 

الغيبة عني بل كانتا تزورين  اأم عو�س تطيل  منزيل مبخيم جنني، مل تكن خالتي 

واأزورها، ولكن �رسعان ما انخرطت بحياتي اجلديدة.

و�صلت اأوراق عالماتي من عمان بعد اأن قام عبيدة زوج اأختي فاطمة بت�صديق 

اأي�صاً،  اخلارجية  وزارة  قبل  ومن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  االأوراق  تلك 

فو�صلت االأوراق جاهزة، ما كان على اإ�صماعيل �صوى تقدميها للجامعة، و�رسعان 

ما فعل، و�رسعان ما مت قبويل يف كلية ال�صحافة واالإعالم.

بداأت الدرا�صة ال�صهر التا�صع من عام 2000 ولقد كان اإ�صماعيل يقوم باإي�صايل 
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اأنا  اأما  يعمل،  كان  حيث  امل�صت�صفى،  اإىل  يتوّجه  اأن  قبل  يوم  كل  �صباح  للجامعة 

الكتلة  بنات  وبخا�صة  معي  يدر�صن  اللواتي  الطالبات  مع  اندجمت  ما  ف�رسعان 

�صبب ذلك، فرمبا يكون  اأدري حتديداً  االإ�صالمية، فقد اعتربنني واحدًة منهن، ال 

اإىل كون  ال�صبب عائد  ال�صبب، وقد يكون  الديني هو  التزامي  اأو  ال�صبب  نقابي هو 

زوجي اإ�صماعيل.

لقد تعّر�صت لبع�س امل�صايقات من قبل بع�س الطالبات والطلبة الذين اأرادوا يف 

بداية اأيام التحاقي يف اجلامعة اأن يجعلوين اأن�صم اإىل الف�صائل التي ينتمون اإليها، 

اإال اأنني كنت جافًة يف حديثي معهم، فال يعقل اأن اأدعى لالن�صمام ملنظمة التحرير 

التي اعرتفت بدولة العدو ال�صهيوين، واأزالت من ميثاقها الكفاح امل�صلح.

بها  فاإذ   ،1948 عام  بعد  احتلت  التي  االأرا�صي  لتحرير  اأ�صالً  اأن�صاأت  منظمة 

تنقلب على نف�صها متنازلًة عن تلك االأرا�صي.. را�صيًة من خالل �صلطة وهمية على 

بع�س التجمعات داخل االأرا�صي التي احتلت عقب حرب 1967.

تلك اأمور مل اأكن اأهتم مبعرفتها اأو االطالع عليها، اإال اأن زواجي من اإ�صماعيل قد 

جعلني اأهتم بدرا�صة التاريخ ومعرفة املزيد من الق�صية الفل�صطينية.

حياًة  ووالدتي  والدي  كنف  يف  وع�صت  فل�صطني  خارج  ولدت  اأنني  �صحيح 

منعمة، اإالّ اأنني ال اأنكر اأ�صلي واأ�صل والدي، فنحن الجئون �صئنا اأو اأبينا، وها اأنا 

اليوم اأحيا واأعي�س يف خميم جنني، وهو خميم اأقيم للذين هّجروا من قراهم ومدنهم، 

خميم يحمل كل �صاكنيه مفاتيح بيوتهم التي هجروا منها ويحملون اأوراقهم التي 

اأنا زوجة  تثبت ذلك، ويحملون بداخل �صدورهم اأمل ومرارة اللجوء واحلرمان.. 

اإ�صماعيل الذي اعتقل على يد قوات االحتالل ال�صهيوين مرًة، واعتقل على يد �صلطة 

اأعوام واأكرث عند �صلطة  اأخرى، فاأم�صى ثالثة  اأو�صلو �صلطة منظمة التحرير مرًة 

اأو�صلو، واأم�صى عامني عند �صلطة االحتالل.. لقد كانت كلتا ال�صلطتني بالن�صبة يل 

�صواء، فال فرق بينهما اإالّ باال�صم، اأما الفعل فهو واحد.

اليوم،  املخيم  الالجئني يف  الطحني توّزع من قبل هيئة �صوؤون  اأكيا�س  ما زالت 

مثلما كانت توزع يف عام 1948 عندما هّجر اأهلي واأجدادي.
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ولذلك، فقد كنت متعط�صًة ملعرفة املزيد عن خفايا ال�رساع الدائم هنا يف فل�صطني، 

ال�صحافة واالإعالم �صوف  اأن درا�صتي يف كلية  اأي�صاً، ويبدو  وهنا يف خميم جنني 

تكون اإحدى و�صائلي ملعرفة املزيد.... ولك�صف اخلفايا.
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وداعًا طفلتي.. ووداعًا م�ؤمن

ولي�س  االأتراح  نعم  االأتراح..  يوم  اليوم  الكعبة،  ورب  ال  االأفراح..  يوم  اليوم 

�صبتمرب  �صهر  من  والع�رسين  الثامن  املوافق  اخلمي�س  يوم  هو  فاليوم  االأفراح، 

)اأيلول( من عام 2000، وهذا يعني يل الفرح الق�صري جداً والرتح الطويل... الطويل، 

فقد فرحت قليالً يف �صباح اليوم عندما اأبلغتني الطبيبة الن�صائية اأنني حامل، وزادت 

فرحتي باأن قالت يل اأنني حامل بطفلة جميلة.

ولكن ما هي اإال �صاعات حتى حل الرتح والدمار واخلراب، فقد قام جزار �صربا 

و�صاتيالً اآريل �صارون بتدني�س باحات امل�صجد االأق�صى املبارك، وما اأن فعلها ذلك 

االإرهابي اجلزار حتى هّب �صعب فل�صطني عن بكرة اأبيه مدافعاً عن معراج �صيدنا 

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، هّب ال�صعب وهبت جنني وخميمها البا�صل.

دّن�س  الذي  النج�س  ذلك  فعلة  على  حانقة  غا�صبة  فاأ�صبحت  كنت،  �صعيدًة 

قد�صي املباركة.

من  واملحتجني  املتظاهرين  مع  مرة  الأول  متظاهرة  خرجت  اليوم،  ذلك  يف 

االحتالل  قوات  على  احلجارة  واألقينا  وهتفنا  �رسنا  اجلامعة،  وطالبات  طالب 

اأن  ما  احلواجز.  ومقيمة  الطرقات  مغلقًة  �رسيع  وب�صكل  بكثافة  انت�رست  التي 

الطالبات  من  عدٍد  مع  االأقدام  على  �صرياً  اأعود  نف�صي  وجدت  حتى  امل�صاء  حّل 

اأن فرغت جزًء من الغ�صب  اإىل بيوتنا، عدت مرهقًة متعبة بعد  اإىل خميم جنني.. 

الذي كان ميالأ �صدري.

عدت ومل اأجد اإ�صماعيل زوجي، فقد كان يف امل�صت�صفى ي�صمد اجلراح وي�صعف 

لتغيري  اإال  املنزل  اإىل  اإ�صماعيل  يعد  مل  اليوم  ذلك  منذ  االأطباء،  وي�صاعد  امل�صابني 

ب�صكل  منزلنا  يف  تقيم  اأ�صبحت  التي  والدته  وعلى  علي  لالطمئنان  اأو  مالب�صه 

    الف�صل اخلام�س
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دائم،الأن اإ�صماعيل كان م�صغوالً يف امل�صت�صفى، فقد كان كل يوم ي�صقط املئات من 

اجلرحى والع�رسات من ال�صهداء بر�صا�س قوات االحتالل.

اأغلقت اجلامعة الأيام والأ�صابيع عديدة، فما عاد الطلبة يرغبون بالتعلّم، بل اأن 

كل ما كانوا ي�صعون اإليه هو التحرر وك�رس قيد االحتالل، مل تكن مدينة فل�صطينية 

وكانت  املوقف  �صيّد  الغ�صب  كان  فقد  واملتظاهرين،  التظاهر  من  تخلو  قرية  اأو 

احلجارة ال�صالح الذي جابه به املنتف�صون جنود العدو املحتل.

التلفاز، ودموعي ال تتوقف عن  اأ�صاهد ما يحدث عرب �صا�صة  اأنا، فقد كنت  اأما 

اإيالم عيني، اأما �رساخي ونحيبي فقد كتمته داخل �صدري، مل اأجد فر�صة الأخرب 

متالأ  الدماء  كانت  فقد  اأي�صاً،  اإ�صماعيل  اأخرب  ومل  حامل،  اأنني  عو�س  اأم  خالتي 

اأ�صبوعني من انطالق  اأنني بعد  ال�صوارع واالأزقة، ولذلك فقد كتمت فرحتي حتى 

انتفا�صة االأق�صى ن�صيت اأ�صالً اأنني كنت حامالً.

مع مرور االأيام، زادت �رسا�صة قوات االحتالل، فزاد معها عدد امل�صابني وعدد 

ال�صهداء... ال�صهداء الذين كان ملخيم جنني ن�صيب كبري منهم، ولقد كان اأحد اأولئك 

الت�صع،  عمره  اأعوام  تتجاوز  مل  طفالً  كان  موؤمن  اأمني..  اأم  خالتي  ابن  ال�صهداء 

ال�صهيوين...  االحتالل  جي�س  قوات  بر�صا�س  املدر�صة  من  عائد  وهو  ا�صت�صهد 

ال�صغري  األقى حجره  األقى حجراً على جمنزرة تقف بجوار دبابة..  ا�صت�صهد الأنه 

فاألقوا عليه وابالً من الر�صا�س فحولوا ج�صده ملرمى ر�صا�س فا�صت�صهد موؤمن.

كان موؤمن اأول �صهيد اأراه بعيني وب�صكل مبا�رس، فقد مت اإح�صار جثمان ال�صهيد 

الطفل موؤمن من امل�صت�صفى، وكان معه عندما ح�رس زوجي اإ�صماعيل، كانت عيناي 

تنظران اإىل ج�صد ال�صهيد امل�رسج بالدماء واإىل ثوب زوجي الذي كان لونه اأبي�س 

فتحّول اإىل لون الدم.. اإىل اللون االأحمر، كانت دماء موؤمن متالأ مالب�س اإ�صماعيل.. 

هناك  كانوا  من  �صائر  ودموع  وخالتي  اأمه  ودموع  ودموعي  اإ�صماعيل  دموع  اأما 

كانت تنهمر من عيوننا و�صوالً اإىل ج�صد الطفل ال�صهيد موؤمن، كانت الن�صاء يبكني 

ويزغردن يف اآٍن واحد، حتى اأنا كنت اأبكي واأبكي لكني مل اأ�صتطع اأن اأزغرد، فيبدو 

اأن هذا الفعل يحتاج قوًة كبريًة من ال�صرب والتحدي حتى تتجراأ الن�صاء على فعله.
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اأ�صمعها تت�صابه بال�صوت مع تلك الزغاريد التي  لقد كانت الزغاريد التي كنت 

�صمعتها يوم زفايف، اإال اأنها كانت تختلف وب�صكٍل كامل من ناحية املعنى.

ال�صهيد  ابنها  تقبل  كانت  عندما  اأي�صاً،  وجبارة  قويًة  اأمني  اأم  خالتي  كانت  كم 

ال�صالة  عليه  حممد  �صيدنا  اخللق  خري  اإىل  �صالمها  يو�صل  باأن  وتو�صيه  موؤمن 

اأم اأمني تتحدث مع ابنها امل�صجى اأمامها قائلًة: ح�صبي اهلل  وال�صالم، كانت خالتي 

ونعم الوكيل، ح�صبي اهلل بك يا �صارون وح�صبي اهلل بكل من خان دم ال�صهداء.

اأغمي  اأن  بعد  امل�صت�صفى  اإىل  اإ�صماعيل  زوجي  نقلها  فقد  عو�س،  اأم  خالتي  اأما 

حباً  موؤمناً  حتب  عو�س  اأم  خالتي  كانت  فقد  اأ�صابتها،  قلبية  جلطة  ب�صبب  عليها 

كبرياً، فذلك الطفل ال�صغري كان هو من يرافقها اإذا ما اأرادت الذهاب اإىل ال�صوق اأو 

اأكرث  اأم خالد فقد كانت  اأما خالتي  اأقاربنا واأ�صدقائنا يف املخيم.  اأحد ما من  زيارة 

يف  طويلة  اأعواٍم  قبل  ا�صت�صهد  قد  �صهيد  ل�صهيد..  اأم  فهي  وجلداً  متا�صكاً  خاالتي 

بل  ال�صهيد مل يكن طفالً  ابنها  اأن  اإالّ  اأطفال احلجارة،  انتفا�صة  االأوىل،  االنتفا�صة 

كان رجالً متزوجاً وكان له عدد من االأطفال الذين كانت اأعمارهم قريبة من عمري 

اأنا االآن.

الطفل  جنازة  كانت  حتى  للم�صت�صفى  ونقلها  والدته  اإ�صماعيل  اأ�صعف  اأن  ما 

يف  عليه  لي�صلّى  ال�صهيد  حمل  مت  حيث  االنطالق...  و�صك  على  موؤمن  ال�صهيد 

اأخرى لكي يودع منزله ولكي تودعه  اإعادته مرة  الع�رس، ثم  امل�صجد بعد �صالة 

اأمه وداعها االأخري.

اأخرى فوق االأكتاف وهو ما يزال م�رسجاً بدمائه  بعد ذلك حمل ال�صهيد مرة 

ملفوفاً بعلم فل�صطني وبراية التوحيد اخل�رساء التي كتب عليها.. ال اإله اإال اهلل حممد 

ر�صول اهلل.

يف تلك اجلنازة خرج املخيم عن بكرة اأبيه مودعاً الطفل ال�صهيد، فقد كانت تلك 

فالتكافل  جنني...  خميم  ا�صمه  �صيء  هناك  اأ�صبح  اأن  منذ  جنني  خميم  اأهل  عادة 

روؤية  متابعة  من  اأمتكن  مل  احلزين،  املخيم  ذلك  اأهل  �صمات  من  �صمة  والتعا�صد 

ال�صهيد، فقد حمل بعيداً عني، حمل و�صط موٍج من امل�صيعني.
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التكبري  هتافات  اجلبان،  املحتل  من  باالنتقام  املطالبة  الهتافات  اأ�صمع  كنت 

وهتافات التوعد بالثاأر من العدو.. �صجي ج�صد الطفل ال�صهيد موؤمن يف قرب بجوار 

قرب ابن خالته اأم خالد، بجوار قرب ابنها خالد دفن موؤمن.. ما اأن دفن جثمان ال�صهيد 

حتى عادت الن�صاء والرجال اإىل منزل خالتي اأم اأمني حيث راأيت اأنا �صبان املخيم قد 

اأقاموا وب�رسعة مذهلة خيمًة كبريًة و�صخمة اأمام املنزل حتى تكون مكاناً مالئماً 

ال�صتقبال املهنئني.

نعم املهنئني.. فنحن يف فل�صطني املحتلة اإذا ما ا�صت�صهد لنا �صهيد، نزغرد رغم اأن 

الدموع متالأ عيوننا، ونتقباَّل التهاين با�صت�صهاد اأحبتنا رغم اأن احلزن يحرق قلوبنا.

بيدي  حاملًة  الن�صاء  بني  جل�صت  حتى  اأمني  اأم  خالتي  منزل  اإىل  و�صلت  اأن  ما 

القراآن الكرمي.. كنت اأقراأ االآيات القراآنية وكنت اأبكي حزناً على ذلك الطفل الذي قدر 

له اهلل اأن ي�صبح �صهيداً، كنت اأقراأ االآيات القراآنية على روح ال�صهيد، تلك الروح التي 

اأنها روٌح طاهرة مباركة، فهي روح طري من طيور اجلنة باإذن اهلل تعاىل...  اأق�صم 

وكنت اأدعو اهلل اأن ي�صفي خالتي اأم عو�س، فقد كنت قلقة كثرياً عليها، فاأنا مل اأكن 

اأعلم اأنها قد اأ�صيبت بجلطة قلبية وكل ما كنت اأعلمه هو اأنها قد اأغمي عليها فقرر 

اإ�صماعيل نقلها للم�صت�صفى من باب االحتياط.

بجعلنا  يرغب  مل  الذي  اإ�صماعيل  زوجي  ب�صدر  خمبئة  كانت  فقد  احلقيقة،  اأما 

نزداد حزناً على حزن... ظللت على هذا احلال حتى ما بعد منت�صف الليل، اإال اأنني 

مل اأ�صتطع االنتظار اأكرث فطلبت من اإميان زوجة عو�س اأن جتعل زوجها يو�صلنا 

و�صلنا  عو�س...  اأم  خالتي  روؤية  اأجل  من  اإ�صماعيل  عند  امل�صت�صفى  اإىل  �صوياً 

امل�صت�صفى بعد ال�صاعة الواحدة ليالً وهناك فقط علمت ما قد حّل بخالتي فقررت 

املكوث عندها وبجوارها وبجوار زوجي اإ�صماعيل.

جل�صت  اأن  ما  �رسراً.  تقدح  عيناه  وكانت  حزيناً  حائراً  كان  فقد  اإ�صماعيل،  اأما 

يقراأ  لكي  الطفل  ال�صهيد  قرب  اإىل  الذهاب  يف  يرغب  اأنه  اأبلغني  حتى  والدته  بجوار 

هناك القراآن على روحه الطاهرة. وقبل اأن اأ�صاأله عن ال�صبب قال يل اأنه مل يتمكن من 

ح�صور اجلنازة ومل ي�صلِّ مع امل�صلني على جثمان ال�صهيد، الأنه كان هنا مع والدته 
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التي مت اإجراء عملية ق�صطرة لقلبها، ولذلك مل ي�صاأ زوجي اأن يطلع عليه ال�صبح قبل 

اللذين  اإميان  وزوجته  عو�س  اأخيه  ب�صحبة  وتوجه  وداَّعني  ال�صهيد....  يودع  اأن 

اأو�صاله اإىل املقربة... اإىل مقربة ال�صهداء. اأما اأنا فقد بقيت بجوار خالتي التي كانت 

غائبة عن الوعي، وكانت اال�صالك واملج�صات مو�صولة بج�صدها.. �صليت هلل تعاىل 

عدة ركعات ودعوته باأن ي�صفي خالتي وباأن يغفر للطفل ال�صهيد موؤمن.

بعد ذلك، �صعرت بالراحة لكوين هنا بجوار خالتي ولكون زوجي هناك بجوار 

قرب ال�صهيد... قرب الطفل، فذلك الطفل كان بحاجة ملن يكون بجواره يف ليلته االأوىل 

يف  ربها  اإىل  �صعدت  روحه  اأن  �صحيح  القرب،  داخل  الطاهر  ج�صده  مي�صيها  التي 

ال�صماء، اإالّ اأن اجل�صد ما يزال هنا وحيداً.. ال مل يعد وحيداً فزوجي اإ�صماعيل هناك، 

القرب بعد  اإىل  اأي�صاً مع زوجها واأبنائها، فقد ح�رسوا  اأمني هناك  اأم  اأن خالتي  بل 

اأن خلت دارهم من املهنئني من اأهل املخيم، ومل يبَق بها �صوى اأقاربنا الذين اأرادوا 

النوم عند خالتي ليوا�صوها وي�صدوا من اأزرها.

طفلهم  قرب  بجوار  ليلتهم  ق�صاء  اأرادوا  فقد  اأمني،  اأبو  وزوجها  خالتي  اأما 

ال�صهيد.. طفلهم موؤمن، فما اأن و�صلوا هناك حتى وجدوا زوجي اإ�صماعيل يجل�س 

وا�صعاً امل�صحف بني يديه ويقراأ ب�صوٍت حنون وعذب االآيات القراآنية الواحدة تلو 

االأخرى... جل�صوا بجوار القرب حتى �صمعوا املوؤذن ينادي: اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب، معلناً 

موعد �صالة الفجر.. طوال تلك ال�صاعات مل يتوقف اإ�صماعيل عن قراءة القراآن وال 

حتى لدقيقة واحدة، اإال اأنه ما اأن �صمع �صوت االأذان حتى قام وعانق زوج خالتي 

اأبي اأمني وخالتي اأم اأمني وعاد بهما اإىل املنزل، حيث �صلى بهم اإماماً �صالة الفجر، 

فقد كان عددهم جمتمعني يزيد عن الثالثني، ثم عاد اإىل امل�صت�صفى ليجدين ما اأزال 

جال�صة اأقراأ القراآن كما تركني قبل �صاعات، فاأنا اأي�صاً مل اأتوقف عن قراءة القراآن اإال 

الأداء �صالة الفجر... عاد اإ�صماعيل فقبّل راأ�س اأمه النائمة على �رسير ال�صفاء وقبّل 

راأ�صي اأي�صاً.

واأنا  اإال  اأ�صتفق  علي، ومل  اأر�صاً مغمياً  لراأ�صي حتى �صقطت  تقبليه  اأن كّرر  ما 

ممددة على اأحد االأ�رسة بجوار خالتي اأم عو�س، ففتحت عيني الأجد حويل اإ�صماعيل 
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وبجواره طبيبة وممر�صة، وكانت كلتاهما تقوالن الإ�صماعيل مربوك يا اأبا النور.. 

اأنها  فيبدو  نور،  اأم  اأن حتر�س على �صحة  لكن يجب عليك  الطريق،  قادم يف  نور 

مهملة جداً يف �صحتها.. عاود اإ�صماعيل تقبيل راأ�صي قائالً يل: مربوك يا ماجدة.. 

اأن ال تن�صي تناول طعامِك  اأم النور.. فنور باإذن اهلل قادم، ولذلك عليِك  مربوك يا 

بعد االآن.

مل اأ�صاأ اأن اأقول الإ�صماعيل اأنني كنت اأعلم بحملي منذ عدة اأ�صابيع منذ اأن دّن�س 

ذلك النج�س القد�س، منذ اأن اندلعت االنتفا�صة، لكني مل اأ�صاأ بل مل اأ�صتطع فما زلت 

متعبة خائرة القوى حتى اأن �صوتي مل يكن قادراً على اخلروج من فمي.

يف �صيارة االإ�صعاف.. جال�صة بجوار خالتي اأم عو�س املمددة على �رسير �صيارة 

اأقل  بعد  �صحتي  حت�صنت  فقد  منزلنا،  اإىل  اإ�صماعيل  مع  �صوياً  و�صلنا  االإ�صعاف، 

حتى  اأيام  لعدة  احتاجت  فقد  خالتي  اأما  علي،  مغمًى  وقوعي  على  واحد  يوم  من 

ا�صتطاعت اأن تتجاوز بعون اهلل اأزمتها القلبية.

اأح�صائي..  بني  بنور  وحمملني  واالآالم،  باالأحزان  حمملني  البيت  اإىل  و�صلنا 

دن�س  من  فل�صطني  اأر�س  ُحررت  وقد  نوره،  ترى  اأن  اهلل  اأدعو  التي  النور  تلك 

ال�صهاينة. املحتلني 

اأم�صيت اأيامي التالية يف رعاية خالتي اأم عو�س، ويف موا�صاة خالتي اأم اأمني، ويف 

متابعة عدد ال�صهداء الذين ما عدت اأذكر عددهم، فقد اأ�صبحوا باملئات بل و�صول 

اأرى دماءهم خم�صبًة ثوب زوجي  اأما اجلرحى فلقد كنت  االألف،  اإىل ما يزيد عن 

اأقوم بغ�صله، فبعد اأن كنت اأغ�صل ثوب زوجي املمر�س مرتني يف  اإ�صماعيل عندما 

اأو ثالثة، وكانت كلها تخرج من  االأ�صبوع، اأ�صبحت االآن اأغ�صل له كل يوم ثوبني 

بني يدي بي�صاء نا�صعة، لتعود بعد يوم واحد مليئًة بامل�صك والعنرب، مليئة بدماء 

اجلرحى وال�صهداء.

اأ�صابيع  املمتدة منذ عدة  املحنة  كنت حزينًة متاأملة، ومع ذلك فقد جعلتني هذه 

اإىل  لتزف  اأ�صهر  قبل  اجل�رس  عربت  التي  املراهقة  الفتاة  عدت  ما  و�صلبًة،  قويًة 

عري�صها، بل اأ�صبحت امراأة فل�صطينية، اأ�صبحت ابنة املخيم.
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وما  ال�صهداء،  لذوي  التهاين  الأقدم  زرت  قد  للعزاء  بيتاً  كم  اأذكر  عدت  ما 

بناًء  الدواء  لهم  اأو�صلت  الذين  جنني  خميم  اأبناء  من  اجلرحى  عدد  اأذكر  عدت 

اإ�صماعيل. طلب  على 

فاأ�صبحت  وامل�صابني،  اجلرحى  من  املزيد  ا�صتقبال  على  قادرة  امل�صايف  تعد  مل 

بيوت اجلرحى هي م�صافيهم، واأ�صبح االأطباء واملمر�صون يتنقلون بينها. اأما اأنا 

فقد تطّوعت مل�صاعدة زوجي ولقد رّحب بذلك.

يغيب  كان  اأنه  اإالّ  جواره،  اإىل  متطوعًة  اأ�صبحت  اأنني  رغم  الذي  الزوج  ذلك 

بال�صاعات وباالأيام دون اأن اأعلم اأو اأدري اأين هو، فلم اأكن قادرًة على �صوؤاله، اإال اأن 

اإح�صا�صي و�صعوري يقوالن يل اأنه هناك مع رجال املقاومة االإ�صالمية.. يقاوم تارًة 

ويداوي جراح املقاومني تارًة اأخرى.

اأبوابها  فتحت  اأن  بعد  بها  حما�رساتي  ح�صور  اأتابع  كنت  فقد  اجلامعة،  اأما 

من  �صهداء  اخللد  جنان  اإىل  ارتفعوا  الذين  الطلبة  ع�رسات  على  حزنها  متحدية 

فل�صطني. اأجل 

اأما اأمي، فقد كانت تت�صل بي كل يوم مرًة اأو اأكرث، كانت حتادثني يف اأي وقت 

واأي �صاعة، فبمجرد اأن ت�صمع خرباً عن خميم جنني، كانت تت�صل لالطمئنان علي 

وعلى اأخواتها واأبنائهم، فقد كان املخيم يعّج باأقاربنا، ويعّج باجلرحى وال�صهداء.

كنت يف طريق عودتي من اجلامعة عندما انهالت قنابل الغاز امل�صيل للدموع على 

اجلامعة  يف  معي  يدر�صن  اللواتي  الطالبات  من  عدد  مع  تقلني  كانت  التي  احلافلة 

وي�صكن يف خميم جنني.

حتت  غر�صتا  قد  جمرتان  كاأنهما  واأ�صبحتا  عيناي  ا�صتعلت  اللحظة،  تلك  يف 

على  قادرة  عدت  ما  التنف�س..  على  قادرة  عدت  ما  دموعي...  انهالت  جفوين.. 

الروؤية.. ما عدت اأدري ماذا حدث معي، فاأنا ما عدت يف وعيي بل �صقطت مغ�صياً 

علي من �صدة تاأثري ذلك الغاز ال�صام الذي مالأ اأرجاء احلافلة، و�صقطت معي عدة 

فتيات يف غيبوبة.. جعلتنا اأمواتاً اأحياناً نرى وال نرى، ن�صمع وال ن�صمع، ذلك كان 

حايل وحال اأخواتي الطالبات.
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زوجي  امل�صت�صفى  يف  ا�صتيقظت  عندما  جانبي  اإىل  وجدت  العادة،  هي  كما 

اإ�صماعيل.. وجدته وقراأت بعينيه ما كنت اأخ�صى منه، و�صعرت من قب�صة يده التي 

كانت مم�صكة بيدي ماذا يريد اأن يقول.

ح�صبي اهلل ونعم الوكيل.. من اهلل واإىل اهلل، ردد تلك الكلمات ورددتها معه، فقد 

اأفقد  جنيني،  اأفقد  للدموع  امل�صيلة  القنابل  يف  امل�صتخدم  ال�صام  الغاز  ذلك  جعلني 

طفلتي نور.. ا�صت�صهدت بداخل اأح�صائي، ومل يكتب لها اهلل تعاىل اأن ترى نور الدنيا 

وال نور دحر االحتالل.

مل تكن عيناي قادرتان على البكاء، فما عاد بهن دموع، ومل يكن �صوتي قادراً 

على الزغردة مثلما تفعل اأمهات ال�صهداء، بل مل اأكن اأدري ما حّل بي، فقد اأغم�صت 

عيني مرغمة بفعل الدواء امل�صكن وغرقت يف غياهب ال�صكون.

بعد فجر اليوم التايل ا�صتيقظت الأجد اإ�صماعيل وخالتي اأم عو�س و�صائر خاالتي 

واأقاربي حويل يف امل�صت�صفى، كانوا هنا لكي ياأخذوا طفلتي من ثالجة املوتى...

داخل  املوتى  ثالجة  يف  الربد  حتت  وحيدًة  نور  طفلتي  باتت  الليلة  بتلك  نعم 

امل�صت�صفى، مل تبت يف ح�صني مثل �صائر االأطفال الذين يولدوا مبكراً.. ا�صت�صهدت 

وهي ابنة �صبعة �صهور ال اأكرث.. كم اأنا اأم قا�صية.. اأم عدمية االإح�صا�س، كيف اأغيب 

عن الوعي م�صت�صلمة للدواء امل�صكن تاركًة طفلتي بعيدة عني وعن �صدري.

ال.. واألف ال.. لن اأ�صمح لهم باأن ياأخذوا طفلتي لتدفن دون اأن اأراها.. دون اأن 

اأقبلها واأكون برفقتها.. قمت من ال�رسير متحدية اأمل ج�صدي، متعاليًة على جرحي 

النازف، م�رسًة على اأن اأحمل طفلتي واأودعها.

اإالّ اأنني كنت بحاجة ما�صة ملن يحملني، فج�صدي كان اأ�صعف بكثري من اإرادتي، 

فقد نزفت دماًء كثرية قبل اأن اأ�صل اإىل امل�صفى عندما اأ�صبت بالغيبوبة يف احلافلة.

ال�صهيدة  طفلتي  حملت  فقد  اأنا  اأما  ذراعيه،  بني  اإ�صماعيل  حملني  فقد  لذلك 

و�صممتها اإىل �صدري. بال دموع وبال زغاريد و�صلنا اإىل بيتنا هناك، حيث �صجى 

اإىل  ننظر  جل�صنا  ووالدها،  جدتها  مع  بجوارها  اأنا  وجل�صت  نور،  الر�صيعة  ج�صد 

ذلك الوجه املالئكي اجلميل.
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وطرزتها  �صنعتها  قد  كنت  �صغرية،  و�صادة  اجلميل  راأ�صها  حتت  و�صعت 

التي  مالب�صها  و�صعت  نور،  ال�صهيدة  الر�صيعة  ج�صد  جوار  واإىل  لها،  خ�صي�صاً 

كنت قد ا�صرتيتها لها ا�صتعداداً لوالدتها، كانت مالب�س وردية جميلة، ولقد كانت 

خالتي قد ا�صرتت هي االأخرى لنور الكثري من املالب�س، حتى اأنها ا�صرتت لها قبعة 

برد  فيكفيها  بالربد...  ت�صعر  ال  حتى  طفلتي  راأ�س  على  و�صعتها  رائعة  �صغرية 

الثالجة التي عانت منه طوال الليلة املا�صية... ال حول وال قوة اإال باهلل تعاىل.. هو 

. من وهب، وهو من ق�صى اأمره، فلي�س يل �صوى القبول بق�صاء اهلل عزاَّ وجلاَّ

بعد  امل�صلُّون  عليها  لي�صلي  امل�صجد  اإىل  عني  بعيداً  نور  طفلتنا  اإ�صماعيل  حمل 

�صالة الظهر... ف�صلى و�صلوا هم اأي�صاً ثم عاد بها لكي تودع بيتها.. تودع غرفتها 

و�رسيرها الذي مل يكتب لها اهلل اأن تنام فيه، ودعت األعابها ومالب�صها ودعت كتباً 

اأعددها خ�صي�صاً لها، فقد كنت اأنتظرها على اأحر من اجلمر، اأنتظر اأن تولد الأالعبها 

واأعلمها واألب�صها كل يوم ثوب اأجمل من ثوب اليوم الذي �صبقه.

�صدري..  اإىل  و�صممتها  اإ�صماعيل  والدها  ذراعي  بني  من  نور  طفلتي  اأخذت 

اأن  ع�رس  الثامن  عامها  بعد  تتجاوز  مل  مثلي  لطفلة  فكيف  بكيت،  نعم  وبكيت.. 

الر�صيعة!.. طفلة ودعت طفلة هذا هو  تكون قوية وال تبكي وهي تودع طفلتها 

حايل وحالها.

اأق�صم اأنها �صحكت يل واأنا اأح�صنها، بل اأق�صم اأنها حدثتني على الرغم اأن عمرها 

�صبعة اأ�صهر، واأق�صم اأنني متنيت لو اأنني ا�صت�صهدت معها لكي ندفن �صوياً لتاأن�س 

اإحدانا باالأخرى، رف�صت اأن اأعطيها الأبيها، رف�صت اأن اأ�صمح لهم باأن ياأخذوها من 

بني ذراعي بعيداً اإىل املقربة... مما جعلهم ير�صخون يل ولتو�صالتي لهم ولدموعي 

املقربة، وهناك  اإىل  اأخذوها معي.. حيث ذهبنا �صوياً  فاأخذوين معها بل  املنهمرة، 

اإبن  قرب  بجوار  حفر  الذي  ال�صغري  القرب  اإىل  فاأنزلها  اإ�صماعيل  لوالدها  اأعطيتها 

الفاحتة  اأن قراأت  بعد االآن، فقد قلت له بعد  خالتها موؤمن.. فما عاد موؤمن وحيداً 

على قربه اأنني اأودع ابنتي نور اأمانًة عندك، فاأرعاها وا�صهر على راحتها فهي طفلة 

ر�صيعة، اأما اأنت فطفل قوي مقاوم.



ح�صبي اهلل ونعم الوكيل على ذلك املحتل املجرم الذي حرمني من ابنتي وحرم 

اأكبادهم.... كانت جنازة طفلتي جنازة �صامتة  فلذات  اأطفالهم،  اأهل فل�صطني من 

املخيم...  ن�صاء  وقلوب  املخيم  اأطفال  قلوب  نور  ا�صت�صهاد  اأحرق  فلقد  موؤملة.. 

اإ�صماعيل فقد  اأما  اأق�صموا ب�صوت عاٍل،  الذين  الرجال  اأولئك  وقلوب رجال املخيم 

زوجي  اأن  واأدركت  �صمعته  اأنني  اإالّ  ي�صمع  يكاد  ال  خافت..�صوت  ب�صوت  اأق�صم 

اإ�صماعيل قد عزم على اأمٍر ما.

اإىل بيتنا عدنا.. عدنا لنجد اأن خالتي اأم عو�س قد اأ�صيبت بجلطة قلبية قوية، 

وقد مت نقلها اإىل امل�صت�صفى، وعندها رف�صت اأن اأمكث يف املنزل ال�صتقبل املهنئات 

هي  اأفقدها  اأن  من  خوفاً  امل�صت�صفى  اإىل  بخالتي  وحلقت  نور،  طفلتي  با�صت�صهاد 

فقد  بجوارها،  ممددة  واأنا  امل�صت�صفى  يف  بجوارها  اأيامي  اأم�صيت  االأخرى.. 

مدة  طوال  ظهري  على  نائمة  البقاء  على  االأطباء  واأجربين  جل�صدي  النزيف  عاد 

بامل�صت�صفى. وجودي 

من  فل�صطني  اإىل  احل�صور  من  واأخواتي  اأخواين  من  اأحد  اأو  اأمي  تتمكن  مل 

وجود  رغم  اأ�صعر  جعلني  مما  االحتالل،  قوات  قبل  من  منعوا  فقد  عّمان، 

اإ�صماعيل اإىل جواري طوال الوقت بالوحدة وال�صعف، اأ�صعر بالغ�صب والرغبة 

نور. لطفلتي  بالثاأر 

بعد نحو اأ�صبوعني، حت�ّصنت حالة خالتي اأم عو�س، وحت�صنت حالتي ال�صحية، 

تفارق  مل  نور  ال�صهيدة  ابنتي  ف�صورة  كانت،  كما  تزل  مل  النف�صية  حالتي  اأن  اإالّ 

خيايل ولو حلظة واحدة.

عندما عدت اإىل بيتي، كنت اأهرب اإىل النوم واأكره اليقظة، اأهرب اإىل االأحالم حيث 

والتخيل،  احللم  بني  اأتوه  حتى  النوم  م�صطنعة  عيني  اأغم�س  نور...  هناك  كانت 

اأ�صبحت كثرية ال�رسود... غائبة الذهن والفكر.

الف�صل اخلام�س  
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وداعًا خميم جنني.. وداعًا ن�ر

نعد  اأن  منا  طلب  اإ�صماعيل،  زوجي  خلف  وخالتي  اأنا  الفجر  �صليت  اأن  بعد 

حقائبنا م�صمماً وم�رساً على اأن ير�صلني اإىل عّمان، خالتي اأحبت الفكرة ورّحبت 

بها، لكني رف�صت ال�صفر.. فكيف اأترك ابنتي لوحدها يف مقربة املخيم، فقد تعودت 

على زيارتها كل يوم بعد �صالة الع�رس، الأجل�س بجوارها والأحدثها وحتدثني... 

كيف اأتركها واأترك املخيم الذي يح�صن ترابه جثمان ابنتي ال�صهيدة نور!.

اأ�صّد  كان  اأنه  اإالّ  عّمان،  اإىل  ن�صافر  جعلنا  عن  اإ�صماعيل  اأثني  اأن  كثرياً  حاولت 

اإ�رساراً وعزماً مني، فما كان مني �صوى اأن اأعددت حقيبًة واحدًة �صغرية تكفيني 

لعدة اأيام ال اأكرث، كان اإ�صماعيل قد و�صل اإىل ا�صتنتاج يدل على اأنني قد اأ�صبحت 

ج�صداً بال روح ب�صبب حزين على طفلتي، ولذلك فقد عزم على جعلي اأغادر املخيم 

لعلي اأجد هناك يف عمان روحي التي فقدتها، ولعلي اأعود كما كنت �صابقاً... مرحًة 

�صعيدًة حاملًة وم�صاك�صة.

و�صع اإ�صماعيل حقائبنا يف �صيارة اأخيه عو�س، ثم اقرتب مني وقال: حبيبتي 

اجلميلة اأم نور، اأعتذر منِك على عدم مقدرتي ركوب ال�صيارة معكم لكي اأو�صلِك 

من  ومطارداً  مطلوباً  اأ�صبحت  قد  لكوين  فيعود  ال�صبب  اأما  احلدودي،  اجل�رس  اإىل 

فرتة  اأطول  والدتِك  عند  عّمان  يف  تبقي  اأن  منِك  اأرجو  ولذلك  االحتالل،  قوات  قبل 

املناطق،  باقي  من  بكثري  اأ�صعب  املخيم  ويف  �صعبة  فل�صطني  يف  االأمور  ممكنة.. 

ولذلك ا�صتحلفِك باهلل يا حبيبتي اجلميلة يا اأم نور يا اأم طري اجلنة اأن تن�صي همومِك 

واأحزانِك، واأن ت�صعدي ولو قليالً عند اأهلِك يف عّمان.

طبع قبلة على يد اأمه، وقبلة على راأ�صي، وودعني اأبو نور، ودعني الأ�صعد اإىل 

ال�صيارة باإح�صا�س جديد، وهمٍّ من نوع اآخر، وهو اإح�صا�س زوجة املقاوم املطارد.. 

    الف�صل ال�صاد�س
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على  حزناً  ال�صهيوين،  العدو  قوات  قبل  من  قتله  اأو  عليه  القب�س  املطلوب  زوجة 

ال�صفة  اإىل  اجتزت اجل�رس احلدودي وعربت مع خالتي  فوق هم...  حزن.. وهماً 

االأردن... عربت بعيون جفت دموعها تاركًة روحي  للنهر اجلاف.. نهر  االأخرى 

هناك يف خميم جنني.

ما اأن اأنهينا االإجراءات على احلدود حتى راأيت اأمي وبجوارها اأختي فاطمة... 

وراأيت االآخرين.

عانقت اأمي فبكت هي، اأما اأنا فحاولت ولكني مل اأ�صتطع البكاء.. وعانقت فاطمة 

التي كانت تبكي ب�صوت حزين، ومع ذلك مل اأ�صتطع البكاء.

عانقتني امراأة كانت ترتدي النقاب، وكانت هي االأخرى تبكي، لكني مل اأعرفها.. 

ومل اأعلم من تكون، ولكني علمت اأنه ما عاد دمع العيون يوا�صيني وال ين�صيني.

ا�صتقبال  بقاعة  يكون  ما  اأ�صبه  ال�صيارة  كانت  عمان  يف  منزلنا  اإىل  الطريق  يف 

املعزين، فكلهم كانوا يبكون حتى اأخي جنيب كان يجفف دمعه بني احلني واالآخر.

الكل  كان  وهناك  اأمي  منزل  اإىل  و�صلنا  الغائبة.  احلا�رسة  كنت  فقد  اأنا  اأما 

بانتظاري، وعلى الرغم من مرور عام على �صفري اإىل فل�صطني ومرور عدة اأ�صهر 

االأ�صود  اللون  يلب�صن  كن  والفتيات  الن�صاء  كل  اأن  اإالّ  نور،  طفلتي  ا�صت�صهاد  على 

تعبرياً عن حزنهن واأملهن.

تلقيت تعازي املعزيات... وتهاين املهنئات بهدوء وب�صمت، اأما غالبية املعزيات 

اإبنة،  اأو  اإبٍن  اأم..  اأو  اأٍب  اأخت..  اأو  اأٍخ  بفقدان  م�صابات  اأي�صاً  فهن  يبكني،  كن  فقد 

هن فل�صطينيات يع�صن يف عمان، لكن معظم اأقاربهناَّ يعي�صون هناك خلف احلدود، 

يعي�صون حتت بط�س اآلة البط�س والدماء ال�صهيونية.

فهذه التي جتل�س بجواري فقدت اأخاها قبل �صهرين، وتلك التي ت�صافح يدي 

اأ�صهر، فمن منّا يعزي االآخر؟ ومن منا ي�صد من عزم  االآن فقدت والدها قبل عدة 

االآخر؟... ل�صت اأدري وال اأظن اأن املعزيات يدرين اأي�صاً.

فبداأت  التايل  اليوم  يف  اأما  احلال،  هذه  على  واأنا  عمان  يف  االأول  يومي  م�صى 

االأمور تتبدل تدريجياً، فعلى �صبيل املثال فقد اأدركت اأن تلك املراأة التي عانقتني 
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وتبّدلت  تغرّيت  فقد  ليلى،  الليدي  نعم  ليلى..  كانت  اأم�س  يوم  تبكي  وهي 

واأ�صبحت تواظب على ال�صالة وح�صور درو�س الدين، بل اأنها مل تكتِف بو�صع 

احلجاب بل اأ�صبحت ترتدي اليوم النقاب، ومل يكن من امل�صتبعد اأن تتبعها بذلك 

�صمرية. اأختها 

وقد الحظت اأي�صاً اأن عالقة والدتي واأختي فاطمة اأ�صبحت اأكرث وداً وحباً مع 

ليلى واأختها �صمرية... عندما �صاألت فاطمة عن �صبب التزام ليلى الديني، اأجابتني 

متار�صه  الذي  اليومي  والقتل  فل�صطني،  يف  االنتفا�صة  االنتفا�صة..  اأنها  بب�صاطة 

قوات االحتالل بحقكم هناك، اأّثرت بنا هنا يف عّمان، بل اأثرت يف كل م�صلم وم�صلمة، 

مما جعل النا�س يعودون اإىل الدين ويقرتبون من بع�صهم بع�صاً.

اأجل  من  الذهبي  م�صاغهن  بكل  تربعتا  قد  و�صمرية  ليلى  اأن  ت�صدقني  هل 

فل�صطني يوم علمنا با�صت�صهاد طفلتِك نور، واأنهما كانتا قد ارتدتا احلجاب والنقاب 

بعد ا�صت�صهاد ابن خالتهما موؤمن.

لقد تبدلتا وتغريتا كثرياً.. بل تبدلنا كلنا رغم اأننا ل�صنا يف فل�صطني، اإالّ اأن التلفاز 

كان يعر�س كل ما يجري تقريباً ب�صكل مبا�رس، مما جعلنا نعي�س معكم احلدث.

كنا نراكم ت�صابون بر�صا�س االحتالل، ونراكم حتملون على االأكتاف �صهداء.. 

كانت اأرواحنا معكم وكنا ندعو لكم من �صميم قلوبنا.

هل تعلمني يا اأختي اأننا كنا نقف بال�صفوف الطويلة اأمام بنك الدم؛ لكي نتربع 

الأهل فل�صطني بدمائنا بعد اأن كنّا قد تربعنا مبالنا وحلينا الذهبية.

ماجدة.. ا�صمعي يا اأختي احلبيبة، وافهمي جيداً ما �صوف اأقوله لِك، فا�صت�صهاد 

احلبيبة  اأختي  يا  ولذلك  كثرياً،  واأحزننا  اأبكانا  وقد  اآملِك..  كما  اآملنا  قد  نور  طفلتِك 

انظري اإىل امل�صتقبل واعملي على بناء حياتِك من جديد، عودي اإىل جامعتِك، عودي 

اإىل درا�صتِك، واإىل بيتِك لتملئيه اأطفاالً.

اأعلم اأن االأمور لن تكون �صهلًة وب�صيطة، ولكني اأعلم اأي�صاً اأنِك اأنِت حتديداً فتاًة 

م�صلمة وموؤمنة بق�صاء اهلل واأمره، ولذلك اأنا ال اأطلب منِك اأن تن�صي الأنِك لن تن�صي 

اأبداً، ولكن اأطلب منِك اأن تتطلعي اإىل امل�صتقبل وتتجاوزي املا�صي.
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بعد عدة اأ�صابيع اأم�صيتها يف عمان، ا�صتطعت اأن اأ�صرتد عافية ج�صدي وعافية 

لكي  اأنني بحاجة  اأح�ص�صت  االآالم، وعندها  تداوي اجلراح وتطوي  فاالأيام  قلبي، 

اأعود اإىل خميم جنني عند زوجتي، فهو االآن باأ�صد احلاجة لوجودي بجواره، فهو 

اأي�صاً اأب فقد فلذة كبده، اأب فقد نور التي اأ�صمى نف�صه با�صمها قبل اأن يراها وقبل 

اأن تولد، وهو االآن مطارد من قبل قوات االحتالل.. اأدركت اأن اإ�صماعيل يحتاجني 

عوناً له يف مواجهة م�صاعب احلياة.

مع  وعدت  حقائبي  حزمت  حتى  عّمان،  يف  وجودي  على  ال�صهر  اأكملت  اأن  ما 

خالتي اإىل خميم جنني، طوال ذلك ال�صهر مل اأ�صتطع التحدث واالت�صال باإ�صماعيل، 

الأنه اأ�صبح ال ي�صتطيع التحدث بالهاتف اجلوال حر�صاً على اأمنه و�صالمته، فهو 

مطارد ومطلوب... حياً اأو ميتاً، فيبدو اأن زوجي قد خلع ثوب التمري�س االأبي�س 

املقاومة  ع�صبة  اخل�رساء،  الع�صبة  وي�صع  املموهة  الع�صكرية  البّزة  لريتدي 

امل�صلحة.. ع�صبة الق�صام.

و�صلنا اإىل املخيم يف �صاعة متاأخرة من الليل، رغم اأننا قد تركنا عمان يف وقٍت 

مبكر، فقد كانت نقاط التفتي�س يف كل مكان �صواء يف ال�صوارع الرئي�صة التي اأغلقت 

اأننا مل نتمكن من الدخول  اأو يف ال�صوارع الرتابية.. ورغم و�صولنا اإىل املخيم، اإالّ 

اإليه اإالّ بعد طلوع نور ال�صم�س، فقد كان املخيم حما�رساً من كل اجلهات من قبل 

قوات االحتالل.

وما اأن متكنّا اأنا وخالتي من الدخول اإىل قلب املخيم، حيث يوجد منزلنا، حتى 

وجدت منزيل وقد ُقلب راأ�صاً على عقب، ومل اأجد زوجي اإ�صماعيل، اإالّ اأنني وجدت 

اأمني ابن خالتي نائماً يف املنزل.

بدون اأن اأ�صاأله عن �صبب هذا اخلراب الذي حّل ببيتي، قال اأن اإ�صماعيل اأ�صبح 

مطلوباً لالحتالل، اإال اأّن االحتالل مل يكن ي�صتطيع دخول املخيم، فاأوكل هذه املهمة 

الأجهزة اأمن ال�صلطة، فقامت مبداهمة منزل اإ�صماعيل بحثاُ عنه، وبحثاً عن اأ�صلحة 

فقاموا  يفيدهم،  اآخر  �صيء  اأي  يجدوا  ومل  اإ�صماعيل  يجدوا  مل  اأنهم  اإال  قتالية... 

بتخريب كل ما يحتوي املنزل بعد اأن ك�رسوا الباب.. اأما اأنا فقد منت هنا بناًء على 
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طلب اإ�صماعيل الذي كلّفني باإ�صالح الباب واإعادة �صيانة املنزل من جديد. وكان ذلك 

قد ح�صل يوم اأم�س، وها اأنتم ت�صلون اليوم بال ميعاد وقبل اأن اأنّفذ ما طلب مني.

تركنا اأمني وذهب الإح�صار حّداد لي�صلح باب املنزل املك�صور، واأما اأنا وخالتي 

وبع�س جاراتي من ن�صاء املخيم، فقد قمنا باإعادة ترتيب البيت واإ�صالح ما تك�رس، 

وخياطة ما متّزق... 

رغم مرور عدة اأيام على و�صولنا، اإالّ اأنني مل اأ�صتطع مقابلة زوجي، فلقد كان 

خمتفياً عن االأنظار، اإالّ اأن اأمني قد اأو�صل يل ر�صالة منه تطمئنني عن حاله يف اأ�صفل 

الر�صالة كان هناك رقم مكتوب باخلط العربي وبلوٍن غري لون القلم االأزرق كان 

الرقم )ثمانية( وكان اللون الذي كنت به الرقم االأخ�رس.

مل اأفهم معنى ذلك الرقم، اإالّ اأنني فهمت دون اأن يطلب مني اإ�صماعيل ذلك، اأنه 

دّونت  قد  اأكن  مل  اأنني  على  تعاىل  اهلل  حمدت  كم  الر�صالة...  تلك  اإتالف  علي  يجب 

مذكراتي خالل العام املا�صي، واإالّ لكان مثل حبل امل�صنقة الذي يلف على من يحكم 

عليه باالإعدام.

ويعود �صبب ذلك الأن اإ�صماعيل كان مقاوماً مت�صرتاً، اإالّ اأنني كنت زوجًة ذكيًة 

ترى وت�صمع، وذكيًة اأكرث بحيث اأن ذكرياتي اأ�صبحت بال حرب وورق، بل اأ�صبحت 

بداخل عقلي.. فقبل اأن اأعود اإىل فل�صطني كنت قد قلبت يف دفرت مذكراتي الذي كان يف 

حجرتي يف عمان، ووجدت بداخله اأموراً ما كنت اأتخيل اأنني اأنا التي قمت بكتابتها، 

فقد كنت اأكتب واأ�صف كل �صيء وب�صكل دقيق جداً وحمرج يف كثري من االأحيان.

لذلك قمت ب�رساء �صندوٍق حديدي و�صعت بداخله تلك املذكرات قبل مغادرتي 

ملدينة عّمان.. رغم عدم متّكني من روؤية اإ�صماعيل، اإالّ اأنني كنت اأزور قرب طفلتي 

ال�صهيدة نور، وهناك كنت اأقراأ الفاحتة على روح ابنتي، وكنت اأقراأ ر�صائل زوجي 

اإ�صماعيل، فقد كان اإ�صماعيل يخبئ يل الر�صائل بجوار قرب نور.

كلية  امتحانات  اجتياز  من  نت  متكاَّ اأنني  اإال  به،  مررت  ما  كل  من  الرغم  على 

ال�صحافة واالإعالم، فقد كانت كتبي الدرا�صية مالذي وت�صليتي يف غياب زوجي، 

ويف ظل احل�صار املفرو�س على خميم جنني.



70

الف�صل ال�صاد�س  

االمتحانات  اأجتاز  اأن  العام  ذلك  خالل  وا�صتطعت  اآخر،  عاماً  ا�صتمر  احل�صار 

مرًة اأخرى فتم ترفيعي اإىل ال�صنة الدرا�صية الثانية، بعد اأن اأكملت عامني درا�صيني 

ي�صتد  احل�صار  وكان  متّر،  االأيام  كانت  واالإعالم...  ال�صحافة  كلية  يف  كاملني 

كان  لالجتياح...  ا�صتعداداً  نهاراً  ليالً  تعمل  نحل  خلية  اإىل  املخيم  وحتّول  ويزداد 

يف  �صوكًة  لي�صبح  حتّول  قد  جنني  خميم  الأن  حمالة؛  ال  قادماً  الع�صكري  االجتياح 

اأهل املخيم يعّدون العدة وياأخذون  عني االحتالل، �صوكًة قويًة وموؤثرة مما جعل 

االحتياطات تداركاً لالجتياح.

اأما اأنا، فقد حّولت منزلنا اإىل ما ي�صبه مركز االإ�صعاف االأويل، فزوجي اإ�صماعيل 

كان مقاوماً مقاتالً وكان ممر�صاً مداوياً، كانت بيوت املخيم قريبًة جداً بع�صها من 

بع�س، ولذلك ما اأن بداأ االجتياح حتى مت عمل فتحات بجدران تلك البيوت، فاأ�صبح 

املقاومون ينتقلون عرب البيوت بدالً من االأزقة وال�صوارع التي كانت عر�صًة لق�صف 

الطائرات ولقن�س جنود االحتالل.

يف تلك االأثناء، توقفت ر�صائل اإ�صماعيل، فقد اأ�صبحت اأ�صتطيع مقابلته وروؤيته 

ب�صكٍل يومي، مما جعلني اأ�صاله عن ذلك الرقم املكتوب باللون االأخ�رس، فقد كان 

اإىل  ثم  اأحد ع�رس،  اإىل  ثمانية حتول  كان  اأن  فبعد  اأ�صهر،  يتغري كل عدة  الرقم  ذلك 

اإ�صماعيل عن  اآخر ر�صالة كان العدد قد قارب على الثالثني.. �صاألت  ع�رسين، ويف 

معنى ذلك الرقم فاأجابني قائالً:

قويل يل اأنِت ماذا يعني لِك ذلك الرقم املت�صاعد، فاأجبته قائلًة لقد ا�صت�صهدت ابنتنا 

نور بالغاز ال�صام واأجزم اأن ذلك الرقم هو عدد من مّكنك اهلل تعاىل من الق�صا�س 

منهم.. هو عدد قتالك يا ابن الق�صام من ال�صهاينة املحتلني.

ع�رسة  من  مُيكنني  اأن  اهلل  دعوت  لقد  وقال:  كعادته،  راأ�صي  مقبالً  مني  اقرتب 

منهم، لكن اهلل كعادته كرمي جميب دعوة املظلوم، ولذلك بعد اأن اأكملت الع�رسة، فاأنا 

بالع�رسين واليوم باإذن اهلل اقرتب من اإكمال الرقم لي�صل اإىل ثالثني.. ثالثون من جنود 

العدو د�صتهم بقدمي ن�رسًة لدين اهلل تعاىل واإعالًء لفري�صة اجلهاد... عندها اأخذت 

يديه مقبلة اإياهما، داعيةً اهلل عزاَّ وجلاَّ اأن ي�صدد رميه واأن ميكنه من ال�صهاينة املحتلني. 
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على الرغم من ق�صوة الق�صف و�صدة �رسا�صة الهجمة التي كان املخيم يتعر�س 

اأي  من  اأكرث  االآخر  اإىل  اأحدنا  قريبني  واإ�صماعيل  اأنا  كنا  اأننا  اإالّ  االجتياح،  اأثناء  لها 

خطبني  عندما  عليه  اأطلقته  قد  كنت  الذي  لقبه  له  ذكرت  اأنني  حتى  م�صى..  وقت 

واملقاوم«  الغ�صبان  »االأمري  وبعدها  الغ�صبان«  »االأمري  ثم   « اخلجل  االأمري   « وهو 

ومل اأكتِف عن اإطالق االأو�صاف اإال عندما علمت اأن لقبك هو »اأبو نور« عندها زالت 

تلك االألقاب واالأو�صاف ال�صخيفة، وحل حملها النور يا اأبا النور، ولقد قال يل هو 

اإحلاٍح قال يل  اأثناء فرتة خطبتنا، ف�صاألته عنه، وبعد  ولقباً  ا�صماً  اأطلق علي  اأنه قد 

لقبِك لدي كان االأمرية احلاملة...فلقد كنت اأدرك اأن فتاًة يف مثل عمرك كانت حتلم 

اأن تكون اأمرية، ولذلك فقد عاهدت نف�صي اأن اأحقق لكي كل طلباتِك بال �رسط وبال 

قيد، فاأنِت اأمريتي احلاملة كنِت وما زلِت، اأما اأنا فال اأظن اأنني ا�صتطعت التحّول من 

االأمري اخلجل لالأمري الفار�س فال اأملك ح�صاناً وال �صيفاً.

اأجبته قائلًة: بل متلك ر�صا�صاً، وهو �صيف هذا الزمان، ومتلك قلب اأمري وهيبة 

الفار�س املقاوم.. مل يكتِف جي�س االحتالل بالق�صف من خالل الطائرات والدبابات، 

بل قام باإح�صار اجلرافات العمالقة وبداأ بهدم بيوت املخيم.. كانت اجلرافات تهدم 

املنازل ب�صكل تدريجي ومنظم، وكانت املدافع تطلق قذائفها نحونا بال هوادة.

النف�صية،  حالتنا  اأما  اجل�صدية،  حالتنا  تلك  كانت  واأمل..  جراح  وعط�س..  جوع 

فقد كانت تعانق ال�صماء فخراً وعزة وكرامة.. كنت اأخ�صى اأن ت�صاب خالتي بنوبة 

قلبية جديدة، اإالّ اأنها كانت قوية ب�صكل ال ي�صدق، كانت اأماً مقاومة تعجن العجني، 

وتخبز اخلبز لتوّزعه على رجال املقاومة بعد اأن ن�صع عليه الزيت والزعرت.

اأما اأنا فكنت تارًة اأ�صمد جراح االأطفال امل�صابني، وتارًة اأ�صاعد االأمهات بدفن 

اأنهكت  حتى  ق�صفت  التي  البيوت  تلك  البيوت،  اأفنية  بداخل  ال�صهداء  اأطفالهن 

قدا�صتها اجلرافات ال�صخمة حمولًة اإياها اإىل ركام... 

البيوت ما عادت بيوتاً،  اأمني.. كل  اأم  ال�صهيد موؤمن خالتي  اأم  اأم عو�س وبيت 

وما عاد املخيم خميماً بل حتّول اإىل مقربة الأحباء كرث دفنوا حتت اأنقا�صه، والأموات 

كرث كانوا قد دفنوا داخل منازله دفاعاً عنه، كلهم كانوا حتت الركام.



مت  لقد  االأ�رس..  ويف  القيد  حتت  كنا  بل  الركام  حتت  نكن  فلم  وخاالتي،  اأنا  اأما 

اأحد  اإىل  اقتيادنا  ومت  املدمر،  املخيم  واأطفال  ن�صاء  من  كبري  عدد  واعتقال  اعتقالنا 

مراكز التحقيق، حيث حقق جنود و�صباط املخابرات معنا ثم اأطلقوا �رساحنا بعد 

اإىل خميم جنني، فوجدناه قد قلب راأ�صها على  اأيام... عدنا �صرياً على االأقدام  عدة 

عقب، حتى اأنني مل اأمتكن من معرفة املكان الذي كان به منزيل، ومل تتمكن خالتي 

اأم عو�س التي عا�صت حياتها كلها بني اأزقة املخيم من معرفة مكان بيتها، فلم يعد 

باملخيم اأزقة وال جدران.. تراب وركام ورائحة املوت تفوح يف كل مكان.

كان عو�س واأبناوؤه يبحثون عنا بني الركام، فقد متكنوا من دخول املخيم بعد 

اأن ان�صحبت قوات االحتالل منه، فعو�س واأبناوؤه ي�صكنون يف منزل مبدينة جنني، 

اإىل منزله، حيث  فوجدنا ووجدناه، ولقد ا�صطحبنا وا�صطحب باقي خاالتي معه 

ا�صتقبلت زوجته اإميان ب�صدٍر رحب ووجٍه ب�صو�س.

رغم ق�صاوة االجتياح اإال اأن اهلل عزًّ وجلًّ قّدر اأن ال ي�صت�صهد اأحٌد من اأقاربنا، فقد 

كانوا كلهم رغم اجلراح واالآالم اأحياًء معافني.

اأما اأمريي املقاوم اأبو النور زوجي احلبيب، فلم اأكن اأعلم عن م�صريه �صيئاً، ومل 

اأمني ذلك  اأقاربنا ومعارفنا من معرفة �صيٍئ عنه.. حتى  اأو  اأخوته  اأحٌد من  يتمكن 

ال�صاب الذي كان يرافقه دائماً مل يكن يعلم عن ابن خالته �صيئاً اأو مل يخربين �صوى 

اأنه راآه قبل �صقوط املخيم بقب�صة قوات االحتالل معافًى و�صليماً.
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ن�ٌر ون�ر واأمل

حيث كان ي�صع يل الر�صائل بجوار قرب ابنتنا ال�صهيدة نور.. و�صعت له اليوم 

املطارد  اأيها  نعم  احلبيب..  زوجي  يا  نعم  واأمل...  ونور  نوٌر  فيها:  كتبت  ر�صالة 

باأن  اأنني حامل، وزادت فرحتي  اأم�س  الن�صائية يوم  الطبيبة  اأخربتني  لقد  البطل، 

قالت يل اأنني اأحمل بداخلي بنتاً واإىل جانبها ولٌد، ولذلك اأقول لك اأنه باإذن اهلل تعاىل 

�صوف ن�صمي الولد نور ون�صمي البنت اأمل.

اهلل عزاَّ  لِك ال تقنطي من رحمة  اأقل  اأمل  اأيام، وجدت ر�صالًة منه كتب فيها  بعد 

ليٍل فجر، ولكل فجٍر  اهلل زائل، فلكل  باإذن  النور قادم والظالم  اأن  اأقل  اأمل   .. وجلاَّ

فرحة.. مربوك يا زوجتي احلبيبة، مربوك يا رفيقة دربي على ما ق�صمه اهلل لنا.. 

مربوك واألف مربوك... 34 اأربعة وثالثون.

املقاوم، وجنح يف  فعلها زوجي  لقد  اأخ�رس،  بلوٍن  اأربعة وثالثون مكتوبة   34
اأن ي�صدد ر�صا�س بندقيته اإىل �صدور االأعداء، جنح باأن يوقع بالعدو اأكرث مما كان 

يظن باأنه ي�صتطيع.. ذلك كله كان بتوفيق من اهلل.. اهلل الواحد اجلبار.

اأبَق حامالً بداخلي  اأنا فلم  اأما  بقي زوجي على مدى االأ�صهر املا�صية مطارداً، 

نور واأمل، بل مّن اهلل علياَّ اأن اأجنبتهم لريى فجراً جديداً.. قالت يل خالتي اأم عو�س 

اأن نور ي�صبه والده كثرياً جداً، اأما اأمل فقالت اأنها ن�صخًة مطابقة يل على الرغم من 

اأطفايل جزمت واأ�رست  اأن جدة  اإال  اأيام،  اأنه مل مي�ِس على والدتهم �صوى ب�صعة 

على ما قالته.

الثالث بكلية ال�صحافة واالإعالم.. كل  اإنهاء عامي  اليوم متكنت بف�صل اهلل من 

ذلك حدث ونحن ما نزال �صيوفاً عند عو�س اأخي اإ�صماعيل االأكرب، وعلى الرغم من 

اأن اأقامتا عنده قد طالت، اإال اأننا كنا م�صطرين لذلك، فبعد اأن دّمر بيتنا مل يكن من 

    الف�صل ال�صابع
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ماأوى �صوى بيت عو�س... اإال اأن اإ�صماعيل ورغم كونه مقاوماً مطارداً قام بتكليف 

ابن خالته اأمني لكي ي�صرتي قطعة اأر�س �صغرية بجوار منزل اأخيه عو�س.. وطلب 

منه اأن ي�رسف على بناء منزل جديد بها.. عندما كتب الإ�صماعيل ر�صالة عن م�صدر 

املال، فاأنا اأعرف اأن زوجي مل يكن ميلك ماالً.. اأجابني قائالً اإ�صاأيل خالتِك اأم عو�س، 

فاملال مالها هي، وهي وحدها من تعرف م�صدره، اأما اأنا فلم يكن يل دور �صوى اأن 

كلفت اأميناً باأن يقوم مبا ال اأ�صتطيع القيام به لكوين مطاَرداً من قبل قوات االحتالل 

ومطاِرداً لهم اأي�صاً.

اإذاً هي خالتي اأم عو�س من كانت �صاحبة املال، ومع ذلك �صاألتها فاأجابت كما 

تعلمني يا ابنتي لي�س اأغلى من االبن اإال ابن االبن، واإ�صماعيل مطارد وله طفالن نور 

واأمل، ولذلك فلقد قمت بجعل عو�س يبيع قطعة اأر�س زراعية كانت يل ولقد ورثتها 

عن والدي، وها اأنا اليوم اأورثها لولدي وزوجته واأبنائهم.

ال تقلقي فلقد رحبت ليلى و�صمرية وعو�س باأن يكون ثمن تلك االأر�س هدية 

اأن ي�صيف على ثمن  اأخواِك فقد طلبا من عو�س  اأما  اإ�صماعيل...  الإخيهم االأ�صغر 

ليتم  وذلك  املا�صي،  العام  خالل  ومع�رستهم  م�صنعهم  اأرباح  املباعة  االأر�س 

اإن�صاء منزلكم اجلديد على اأح�صن وجه، اأما اأثاث املنزل فهو هدية من اأختِك فاطمة 

وزوجها عبيدة.

ترف�صني  �صوف  اأنِك  اأعلم  كنت  الأنني  ودرايتِك،  معرفتِك  دون  ذلك  فعلت  لقد 

وتعار�صني اأن يقدم لكي اأحد امل�صاعدة، وقد عار�س زوجِك يف البداية قيامي بذلك، 

اإالّ اأنه �صاب م�صلم ملتزم بتعاليم دينه، ذلك الدين الذي فر�س عليه ال�صمع والطاعة 

املنزل  اإىل  واالنتقال  القبول  عليِك  واأمل  نور  اأم  يا  ابنتي  يا  اأي�صاً  واأنِت  لالأمة.. 

االآن على  قادرة  قد تكونني  فاأنِت  اأطفالِك بحرية،  تبدئي حياتِك مع  اجلديد، حتى 

ف�صوف يكربون ويكربون، ولذلك حتى ال  اأما غداً  ال�صيطرة عليهم، فهم �صغار، 

نكون �صيوفاً ثقاالً على عو�س، فاإن بيتنا اجلديد اأوىل بنا.

بقدر ما كان املنزل اجلديد جميالً ورائعاً، وبقدر ما كان كامالً ومتكامالً، اإالّ اأن 

تكاتف العائلة معنا كان اأجمل واأروع.. وكان قد و�صل اإىل حد الكمال، فقد �صاهم 



75

اجلميع يف بناء منزلنا واإعادة بناء م�صتقبلنا.. م�صتقبل خطوات قوة جديدة نحوه 

بعد عاٍم من انتقايل للم�صكن اجلديد، فقد مّن اهلل علّي اأن اأنهيت درا�صتي اجلامعية 

وب�صكل متفوق الأتخرج من كلية ال�صحافة واالإعالم، ومّن اهلل علي اأي�صاً باأن اأبقى 

زوجي �صوكًة ور�صا�صًة م�صوبة نحو جند العدو.

اإعادة  داخله، ومتاَّت  االأنقا�س من  قد مت رفع  املدمر  املخيم  كان  االأثناء،  تلك  يف 

املنزل  يف  هناك  ل�صكنتها  تعود  اأن  خالتي  اأرادت  البداية  يف  جديد.  من  منازله  بناء 

اجلدران  تلك  غري  جدران  وجدت  اأنها  اإالّ  املدمر،  منزلها  بدل  عليه  ح�صلت  الذي 

التي عرفتها، ووجدت رائحة اأخرى غري رائحة املخيم التي اعتادت عليها، فعادت 

اأدراجها مرة اأخرى لتنّور منزل ابنها اإ�صماعيل، ولت�صاعدين يف تربية اأطفاله. اأما اأنا 

فلم اأنتقل لل�صكن يف البيت الذي ح�صلت عليه بدل منزل اإ�صماعيل القدمي الذي دّمر 

اأثناء االجتياح.

ولقد اتفقت مع اإ�صماعيل باأن نحّول بيتنا يف املخيم اإىل ح�صانة لالأطفال، والأنه 

كان �صغرياً على اأن يكفي لوحده لتلك املهمة، فقد اأعطتنا خالتي اأم عو�س منزلها 

رو�صة  لدينا  اأ�صبحت  وبذلك  االآخر،  على  اأحدهما  املنزلني  بفتح  فقمنا  املجاور، 

الأطفال املخيم.

على الرغم من كل ما كان ي�صغل اإ�صماعيل عن اأعمال مقاومة، اإال اأنه قام باإعداد 

يافطة واأر�صل من يقوم برتكيبها فوق باب الرو�صة التي مل يكن لها ا�صٌم بعد، اإالّ 

اأن اإ�صماعيل اختار لها اال�صم من خالل ما خطه على تلك اليافطة، فقد كتب عليها 

»رو�صة النور واالأمل«...

كانت رو�صتنا كذلك.. نوراً ن�صيء به درب االأطفال يف خميم جنني، واأمالً نزرعه 

يف طريقهم لغٍد اأف�صل... غد بال احتالل وبال دمار.. نور ابني واأمل ابنتي، والرو�صة 

منارتي التي كنت اأديرها �صباحاً اأثناء وجود االأطفال بها كمديرة وم�رسفة عليها، 

وكنت اأ�صتعمل منارتي تلك من خالل قيامي بكتابة املقاالت ال�صحفية والتحقيقات 

ابنًة  اأ�صبحت  قد  كنت  وال�صحف...  االإلكرتونية  املواقع  عرب  ون�رسها  االإخبارية، 

للمعاناة، فاأنا اأم الطفلة ال�صهيدة نور، و�صاحبة منزل اأحاله االحتالل اإىل ركام، واأنا 
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اأي�صاً زوجة ذلك االأمري املقاوم اإ�صماعيل.. اإ�صماعيل املقاوم املطارد، وها اأنا اأعي�س يف 

�س االأطفال يف رو�صتي داخل جمتمعها اجلديد. مدينة جنني واأدرِّ

وا�صفاً  ب�صدق  يكتب  عانى  فالذي  والتميز،  االإبداع  يخلق  فقط  املعاناة  فمن 

معاناته ومعاناة من حوله، فكان املخيم واأحواله حمور كل ما اأكتب واأ�صف.

اأ�رسار  اأن يكون االإن�صان وا�صحاً و�صوح ال�صم�س، فال  احلياة يف املخيم تعني 

هناك وال اأقنعة.. بال قناع كنت اأكتب مهاجمًة الف�صاد الذي بداأ يعود من جديد عندما 

خبت �صعلة انتفا�صة االأق�صى، فقد عادت �صلطة اأو�صلو لتمار�س دورها القذر الذي 

كوكيٍل  ودورها  واالإف�صاد،  الف�صاد  باإ�صاعة  دورها  االنتفا�صة  قبل  متار�صه  كانت 

لالحتالل ينفذ بدالً عنه اأعماالً قذرة يف مطاردة املقاومني الذين قد عجز االحتالل 

عن قتلهم اأو اعتقالهم.

كانت �صلطة اأو�صلو متار�س دور الوكيل االأمني ل�صلطات االحتالل، فعاد زوجي 

لي�صبح مرًة اأخرى مطارداً لتلك ال�صلطة واأجهزتها االأمنية.. تلك االأجهزة التي كانت 

تداهم منزيل بني احلني واالآخر، لتعيث به ف�صاداً وخراباً، كما �صبق لها اأن فعلت يف 

منزلنا الذي كان بداخل املخيم قبل اأن يدّمر.. ومل تكتِف اأجهزة اأو�صلو االأمنية بذلك 

اأنها رو�صة متلكها  النور واالأمل بحجة  االأطفال.. رو�صة  باإغالق رو�صة  فقامت 

زوجة مقاوم.

اأما قلمي، فقد مّت ك�رسه بعد اأن منعت مقاالتي من اأن ترى النور عرب ال�صحف 

العنكبوتية  ال�صبكة  فكانت  الثورة،  ول�صو�س  االحتالل  وكالء  من  باأمٍر  املحلية 

ملجئي الذي التجاأت اإليه لن�رس وف�صح ما كان يفعله وكالء االحتالل �صد املقاومة 

واأبناء عائالتها، وف�صح ممار�صات االحتالل اأي�صاً.

اإال اأن ما كان يقوم به االحتالل كان بالن�صبة يل �صيئاً مفهوماً فهو احتالل طاٍغ 

اأما ما مل يكن مفهوماً هو ما كان يقوم به وكالوؤه االأمنيون من رجاالت  متجرب.. 

ا�صت�صهاد  اإىل  و�صوالً  وتعذيبهم  للمقاومني  اعتقال  من  القذرة  فاأفعالهم  اأو�صلو، 

بع�صهم على يد اأولئك الوكالء االأمنيني، ومن ت�صييق على كل من ميت للمقاومني 

اإىل ن�رس واإقامة اأوكاٍر للف�صاد والرذيلة.. كان كل ذلك غري مفهوم  ب�صلة، و�صوالً 
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بالن�صبة يل، ففي البداية اعتربته جهالً اأو غباًء، ثم ما لبث اأن اأ�صبح اأقرب اإىل اليقني 

باأن اعتربت اأن كل تلك االأفعال ال يعقل اأن ت�صدر اإالّ من �صلطة اأمنية باعت نف�صها 

و�رسفها اإر�صاًء للمحتل اللعني.

كرثة  ب�صبب  املنزل  من  اخلروج  اأخ�صى  كنت  اأنني  حتى  الت�صييق،  ازداد 

التي كانت توجه يل بطرق �صتى ومتعددة، فتارًة مكاملات هاتفية يهدد  التهديدات 

ويتوّعد من يقوم بها بقتلي وقتل اأطفايل اإن مل اأتوقف عن الكتابة، وتارًة عن طريق 

اأجهزة  تعتقلهم  اأقارب  طريق  عن  وتارًة  ذاته،  امل�صمون  حتمل  اإلكرتونية  ر�صائل 

اأمن ال�صلطة وتفرج عنهم بعد اأن حتّملهم ر�صائل يل يقال بها اأن الدور قادم علي باأن 

اأعتقل لديهم وهذا ما حدث فعالً.

فقد مت اعتقايل عدة مرات بعد اأن ُدوهم منزيل وحّطم اأثاثه املحطم اأ�صالً ب�صبب 

اأيام يف  املداهمات ال�صابقة، كنت اأعتقل من قبل اأجهزة اأمن ال�صلطة ويزّج بي لعدة 

بعد  �رساحي  يطلق  كان  ثم  والتحقيق،  لالإهانة  اأتعر�س  وكنت  عفنة،  نتنة  زنزانة 

اأن  الرغم من  ال�صحافة على  كانت تطالب بحرية  التي  االأ�صوات احلرة  تتعاىل  اأن 

اأجهزة اأمن اأو�صلو كانت ت�صيطر على نقابة ال�صحفيني الفل�صطينيني �صيطرًة كاملًة، 

مما حّول تلك النقابة اإىل بوق ي�صبّح بحمد ال�صلطة، نقابًة مطية لوكالء اأمن ال�صلطة، 

فقد حتّولت تلك النقابة من خالل مدير املخابرات توفيق الطرياوي ومن خالل ذلك 

الدمية التي و�صعها لتكون نقيباً لل�صحفيني يف فل�صطني اأداًة لقلب احلق وحتويله 

ظلماً مبيناً، ولتحويل الظلم اإىل حق، حتّولت تلك النقابة لتكون و�صيلًة للتاآمر على 

كل  �صمعة  وتلويث  بالت�صهري  الدمية  نقيبها  فقام  ال�رسفاء،  االأحرار  ال�صحفيني 

�صحفي يقول كلمًة للحق.

باملر�صاد،  امل�صخ  النقابة  لتلك  وقفت  فقد  دائماً  عادتها  هي  فكما  املقاومة،  اأما 

وملدير  الدمية  للنقيب  بالت�صدي  قامت  ومباركة  قوية  �صحفية  كتلة  واأن�صاأت 

بال�صجون،  وزّجهم  ال�صحفيني  مبالحقة  اأمر  الذي  الطرياوي..  توفيق  املخابرات 

مما حّول ال�صفة الغربية ملكان ي�صعب بل ي�صتحيل على �صحفيي املقاومة ممار�صة 

عملهم به، اإالّ اأن اهلل تعاىل اأعّزهم مبكاٍن اآخر، مكاٍن مّكنهم من اأن يكتبوا وين�رسوا 
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كتاباتهم االأدبية ومقاالتهم ال�صحفية، فكانت مدينة غزة منارًة ل�صحافة املقاومة 

وكان قطاع غزة املحا�رس حا�صناً للمقاومة بكافة اأ�صكالها.

اأما اأنا، فما اأن اأطلقت اأجهزة اأمن اأو�صلو �رساحي حتى و�صلت اإىل بيتي الأعانق 

اأطفايل. وما هي اإالّ �صاعات قليلة حتى مت اعتقايل مرة اأخرى... اإالّ اأن هذه املرة كانت 

القوات التي اعتقلتني قوات �صهيونية على عك�س املرات ال�صابقة، فتم اقتيادي اإىل 

اأحد املعتقالت ال�صهيونية، وهناك يف قبو التحقيق الذي كان ي�صابه لدرجة التطابق 

قبو التحقيق لدى اأجهزة اأمن ال�صلطة... حّقق معي لعدة اأ�صابيع ثم مت احلكم علي 

بال�صجن ل�صتة اأ�صهر حتت قانون ا�صمه قانون احلكم االإداري... �صتة اأ�صهر خ�صت 

خاللها جتربًة جديدًة اأ�صفتها لتجاربي ال�صابقة.

ونور،  اأمل  اأطفايل  عن  وبعيدًة  املطارد،  زوجي  عن  بعيدًة  االأ�رس  يف  هناك 

اإن�صان، وجدت فتاًة  ال�صهيدة نور، وجدت مالكاً يف ج�صد  ابنتي  وبعيدًة عن قرب 

موؤبداً،  ع�رس  ب�صتة  ال�صهيوين  املحتل  عليها  حكم  قد  فتاًة  مقاومة،  فل�صطينية 

املقاوم  ك  املال  وجدت  زيت،  بري  جامعة  يف  واالإعالم  ال�صحافة  در�صت  فتاًة 

املقاومة  التي عملت �صمن �صفوف  الفل�صطينية  ال�صحفية  التميمي... تلك  اأحالم 

االإ�صالمية امل�صلحة، فقاومت واأجادت فن املقاومة وفن ت�صديد ال�رسبات املوجعة 

اإىل �صدر العدو.

حياتها  كل  مت�صي  باأن  متوعدينها  عليها،  حكمهم  كان  هذا  موؤبداً،  ع�رس  �صتة 

يكون  اأن  اأمرها  عزمت  قد  كانت  الق�صامي  املالك  تلك  اأن  اإالّ  االأ�رس...  زنازين  يف 

احلكم حكم رب العباد وخالقهم، ال حكم العباد.... كانت موقنًة اأنها وعلى الرغم 

من اأنها �صاحبة اأعلى حكم حكمت به فتاة فل�صطينية من اأن اهلل �صوف ميّن عليها 

باحلرية... باحلرية والن�رس والعزة على يد املقاومة االإ�صالمية من خالل رجالها 

الق�صاميني االأطهار.

كانت تلك املقاومة توؤمن مبا تقوله متاماً، ولدرجة جعلتني اأثق مبا تقول واأوؤمن 

مبا توؤمن به، حتى اأنها وافقت تلك املقاومة على االرتباط بابن عٍم لها. وعقد قران 

ع�رس  ب�صتة  عليها  املحكوم  التميمي  اأحالم  كتاب  كتب  للزواج..  ا�صتعداداً  االإثنان 
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مي�صي  كان  الذي  التميمي،  نزار  البطل  احلر  الثائر  االأ�صري  عمها  ابن  على  موؤبداً 

عالية،  باأحكام  حمكوماً  اأ�صرياً  كان  فكالهما  االأ�رس،  ق�صبان  خلف  عمره  اأعوام 

وكالهما كان موؤمناً باأن احلرية قادمة والتحرر قريب، هذا ما كان كالهما موؤمناً 

اأنا موؤمنًة به اأي�صاً، فطاملا كانت املقاومة حتتوي على اأولئك  به، وهذا ما اأ�صبحت 

والتحرير  فاحلرية  االأرواح،  لواهب  اأرواحهم  نذروا  الذين  واملقاومات  املقاومني 

قادمان ال حمالة، فاهلل بعون العبد ما دام العبد بعون اأخيه.

احلنون  وال�صدر  االأم  مبثابة  يل  كانت  مبن  التقيت  االأ�رس  زنازين  داخل  هناك 

اأبو  ال�صالم  عبد  اأم  املقاومة  واالأم  املجاهدة  باالأ�صرية  التقيت  عليه،  اأبكي  الذي 

اأ�صد و�صيخ املقاومة يف خميم جنني وفل�صطني ال�صيخ جمال  الهيجاء، وهي زوجة 

اأبو الهيجاء، ذلك املقاوم الق�صامي الذي فقد ذراعه يف معركة خميم جنني، واأ�صيب 

االأ�رس  له  وكتب  النجاة،  له  كتب  اهلل  اأن  اإالّ  اال�صت�صهاد،  على  واأو�صك  بالر�صا�س 

من  عدد  واأ�رس  الهيجاء،  اأبو  جمال  البطل  خميمها  واأ�صد  جنني  �صيخ  فاأ�رس  اأي�صاً، 

اأبنائه وبناته، واأ�رست االأم احلنون اأم عبد ال�صالم.

تلك االأم الق�صامية التي كانت تر�صدين وتدلّني طرق ال�صرب واجللد والتحّدي، 

فكانت اأم عبد ال�صالم واأحالم التميمي بل�صماً جلراحي، تلك اجلراح التي ما عادت لها 

وجود بعد اأن التقيت بهما، بل اأنني اأذبح وت�صحب روحي من داخل ج�صدي عندما 

انتهت االأ�صهر ال�صتة واقرتب موعد اإطالق �رساحي، فقد تعلقت بهما اأكرث بكثري مما 

اأ�صمع خرباً عن  اأنني طوال االأ�صهر ال�صتة املا�صية مل  تعلقت باحلرية... على رغم 

زوجي، اإالّ اأنني كنت اأعلم اأنه بخري، فهو مع اهلل، ومن كان مع اهلل ال يخيب رجاوؤه، 

ومل اأ�صمع اأو اأرى اأطفايل نور واأمل، اإالّ اأنني كنت قد اأودعتهم اأمانًة عند جدتهم اأم 

عو�س، تلك اجلدة التي ما كنت اأعلم كيف لها اأن تتحّول من امراأة م�صابة مبر�س 

القلب، اإىل امراأة اأ�صبحت تداوي القلوب وتفي�س باحلنان على اأطفايل واأحفادها.

االأم  وودعت  التميمي،  اأحالم  املالك  وّدعت  عني،  لالإفراج  املحدد  اليوم  يف 

احلنون اأم عبد ال�صالم اأبو الهيجاء.. ودعت اأخواتي االأ�صريات واأنا اأبكي متاأملة على 

فراقهن.. اقتادين ال�صجانون اإىل �صيارة ال�صجن، بل اقتادوين اإىل احلرية، مطلقني 
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اإيالماً  يقل  ال  طريقاً  اآخر  طريقاً  ت�صلك  ال�صيارة  تلك  كانت  فقد  جنني،  يف  �رساحي 

وقهراً عن االأ�رس، فقد �صلكت �صيارة ال�صجن طريقها و�صوالً اإىل اجل�رس احلدودي، 

اإياي عن فل�صطني وعن خميم جنني... مبعدًة  األقت بي مبعدًة  وهناك على احلدود 

اإياي عن اأطفايل نور واأمل، وعن جثمان طفلتي نور.. هناك األقت بي الأ�صبح مبعدًة 

اإىل االأردن، واإىل عّمان.. و�صلت حرًة نعم متاأملًة لفراق تراب فل�صطني نعم.. واثقًة 

اأن الن�رس قادم.. نعم واألف نعم طاملا كان هناك اأم مثل اأم عبد ال�صالم اأبو الهيجاء، 

والتحرر  الن�رس  فاإن  التميمي،  اأحالم  املالك  مثل  مقاومًة  �صحفيًة  هناك  وطاملا 

قادمان باإذن اهلل تعاىل.

املهنئني  ب�صحبة  و�صلت  جنيب،  واأخي  اأمي  ب�صحبة  عّمان  مدينة  اإىل  و�صلت 

خالل موكٍب لل�صيارات انطلق من اجل�رس احلدودي و�صوالً اإىل منزل اأمي، مل اأكن 

اأعلم اأنني قد حتّولت خالل فرتة اعتقايل اإىل رمٍز من رموز حرية الفكر وال�صحافة، 

وكبرية،  قويًة  يل  ن�رسًة  املقاومة  قادتها  التي  االإعالمية  احلمالت  تاأثري  كان  فقد 

الالاأخالقي  وقد كان للحركة االإ�صالمية يف فل�صطني دور كبري يف تعرية االحتالل 

اأمالً منه باأن يحجب  الذي اعتقلني ملجرد كوين �صحفية واأبعدين خارج فل�صطني 

اإ�صالمية طاهرًة  اأنني وجدت يف عمان حركًة  اإالّ  الكتابة،  �صوتي ومينع قلمي من 

زكية، وجدت االإخوان امل�صلمني الذين �صاندوين ووقفوا اإىل جانبي، فاأنا فل�صطينية 

�صحيحة، ولكني اأردنية، هذا اأي�صاً �صحيح، فاأنا اأردنية من اأ�صٍل فل�صطيني، ولقد 

كنت وما زلت اأعتز بكوين اأردنية وبكوين من اأ�صل فل�صطيني.

قبل اأن اأم�صي ليلتي االأوىل يف االأردن، رّن الهاتف ليوقظني مب�رساً اإياي باأن اأطفايل 

و�صلوا مع جدتهم من خميم جنني، واأنهم قادمون يف الطريق اإىل عّمان، كان املت�صل 

هو اأختي فاطمة التي كانت قد اأعدت ذلك بعد اأن طلبت من اأم عو�س اأن تاأتي اإىل عمان 

على عجل ب�صحبة اأطفايل. فاطمة مع زوجها عبيدة نزال اإىل اجل�رس يف ال�صباح الباكر، 

وها هما �صوف ي�صالن اإىل عّمان بعد اأقل من �صاعة واحدة ب�صحبة نور واأمل.

احللوى  الأ�صرتي  قريب  لدكاٍن  وتوّجهت  كبرية،  ب�رسعة  مالب�صي  لب�صت 

كل  ا�صرتيت  بل  احللوى،  من  الكثري  الكثري  ا�صرتيت  اأطفايل.  لو�صول  ا�صتعداداً 
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البيت الأعد طعام االإفطار،  اإىل  اأكيا�س كبرية، ثم عدت  احللوى التي مالأت بها عدة 

فوجدت اأن اأمي قد اأعدت عدة اأ�صناٍف من الطعام ا�صتعداداً لو�صول اأحفادها.

كنت  بل  اأظن،  كنت  كما  اأبكي  اأكن  مل  اإياهم،  مقبلًة  فعانقتهم  اأوالدي  و�صل 

وتت�صاعد  تتعاىل  �صحكاتنا  كانت  ي�صحكون،  اأي�صاً  هم  وكانوا  مبت�صمًة  اأ�صحك 

اأكرث واأكرث...

كان  اأطفايل  معانقة  طعم  اأن  اإالّ  االإبعاد،  رغم  جميالً  طعماً  للحرية  اأن  �صحيح 

اأجمل واأحلى من احلرية نف�صها.

ما اأن هداأت قليالً بعد عناق اأطفايل، حتى بداأت باإطعامهم ما اأعداَّته لهم جدتهم، 

وبداأت اأي�صاً باحلديث مع خالتي اأم عو�س، وما هي اإال عدة دقائق حتى وجدت اأن 

ابني نور يقول يل اأريد اأن اأحدِّثِك باأمر �رسي وعلى انفراد... ذلك الطفل كيف كرب 

هكذا دون اأن اأالحظ ذلك، كرب واأ�صبح قادراً على اأن يحفظ ال�رس، وقادراً اأن يطلب 

مني التحدث معه على انفراد!.

قلت له ح�صناً يا بطل، هيا اإىل غرفتي لنتحدث لوحدنا ولتطلعني على �رسك، قام 

اأنك  اأمل تقل يل  له:  اإىل غرفتي، فقلت  اأمل، فتبعتنا  عن كر�صيه وغمز بعينيه الأخته 

تريد اأن حتدثني على انفراد؟ فاأجاب قائالً: نعم على اإنفراد وب�صكل �رسي يا اأمي.. 

فاأجبته قائلًة: وكيف يكون االنفراد واأنت قد اأح�رست معك اأختك اأمل؟... فقال: بل 

قويل تواأمي اأمل، اأنا واأمل يا اأماه واحد ال اثنان، واحد ال يفرتق جزٌء منه عن االآخر، 

ولذلك فح�صور اأمل مهم الأنها حتمل معها اجلزء الثاين من ال�رس.

نزع نور حذاءه واأعطاين اإياه، وقال اأبي اأبو نور ي�صلّم عليِك كثرياً، لقد كان ياأتي 

لزيارتنا ب�صكل �رسي، ولقد اأح�رس يل هذا احلذاء قبل �صفري ب�صاعات وطلب مني 

اأن اأرتديه واأن اأعطيِك اإياه بعد اأن اأ�صل اإىل عّمان.

و�صعت احلذاء جانباً وقلت له هذا هو الن�صف االأول من ال�رس، وما هو الن�صف 

اأمل: الن�صف الثاين هنا... هنا قد  الثاين يا بطل.. ظل نور �صامتاً، فاأجابت ابنتي 

اأن  اأي�صاً من والدي، وقد طلب مني  اأمي، فهي  يا  مت تخباأته بداخل دميتي خذيها 

اأو�صلها لِك وب�صكٍل �رسي اأي�صاً.



كانت الدمية ثقيلًة بل ثقيلًة جداً، فعادًة ما تكون حم�صّوًة بقطن خفيف الوزن، 

اأما هذه الدمية فقد كانت �صلبة وثقيلة الوزن اأي�صاً.

الرتاب..  �صوى  �صيء  ال  بالرتاب..  ملئت  قد  فوجدتها  الدمية  بتمزيق  قمت 

فقمت بالبحث داخل حذاء ابني نور فوجدت بداخله ر�صالتني خمباأتني، قراأت تلك 

الر�صالتني املوّجهتني من قبل زوجي اإ�صماعيل، فعلمت اأنه ب�صحة جيدة، واأنه ما زال 

يوا�صل اأعمال املقاومة، ولقد الحظت اأن الرقم االأخ�رس قد اأ�صبح اأكرث من اأربعني، 

فاأ�صعدين ذلك كثرياً، فهذا يعني بالن�صبة يل اأنه قد متّكن من قتل اأربعني �صهيونياً 

حمتالً.. ولقد وجدت بنهاية اخلطاب معنى وجود الرتاب داخل دمية اأمل.. فقد كان 

ذلك الرتاب تراباً من قرب ابنتي ال�صهيدة نور.. وقد طلب مني اإ�صماعيل اأن اأنرث ذلك 

الرتاب يف حديثة منزل اأمي وبني �صجرها حتى تبقى رائحة امل�صك والعنرب، رائحة 

طفلتنا ال�صهيدة متالأ املكان.

حملت الرتاب وطلبت من اأطفايل اأمل ونور اأن ي�صاعداين بنرثه يف اأرجاء حديقة 

املنزل، وما هي اإال ثواٍن حتى كنت اأمطار اخلري تهطل من ال�صماء لرتوي احلديقة، 

ولتحّول الرتاب اإىل جزء ال يتجّزاأ من تراب احلديقة، فاختلط الرتاب اجلديد الذي 

اأح�رس من جوار قرب طفلتي نور مع تراب حديقة اأمي القدمي، فعادت يل ذكرياتي 

القدمية عرب ذلك الرتاب اجلديد، وغ�صل ماء املطر عرب قطراته كل اأحزاين التي كانت 

متالأ قلبي.

ما عدت حزينة، بل اأ�صبحت اأماً قوية.. ولقد جتلت قوتي وتعاظمت عندما كنت 

اأزغرد واأزغرد حتت املطر املت�صاقط، مما جعل اأمي وخالتي تخرجان ب�صحبة اأختي 

فاطمة وكن هّن اأي�صاً يزغردن ب�صوٍت عاٍل.. �صوت الفرحة واحلرية واللقاء.

الف�صل ال�صابع  
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فرحة بعد غ�صة.. وغ�صة بعد فرحة

جتاوز  ا�صتطعت  ال�صهيوين  االأ�رس  زنزانة  من  حتّرري  على  اأ�صابيع  عدة  بعد 

غ�صتي وعادت الفرحة لتدخل حياتي من جديد، ففي عمان مل تكن اأجهزة اأو�صلو 

يف  هناك  تفعل  كانت  كما  اأمي  منزل  مداهمة  ت�صتطيع  تكن  ومل  تطاردين  االأمنية 

جنني، ويف عّمان اأي�صاً مل يكن هناك جي�س �صهيوين يحتل املدينة، بل كانت مدينة 

وعا�صمة عربية حرة، ولذلك كنت اأنا اأي�صاً حرة.. فبعد اأن قمت بو�صع اأبنائي يف 

اأختي فاطمة  اأمي، متّكنت مب�صاعدة عبيدة زوج  اإحدى املدار�س القريبة من منزل 

من اإيجاد عمل يف اإحدى الوكاالت االإخبارية التي تهتم مبتابعة ال�صاأن الفل�صطيني.

ما اأن اأكملت �صهراً واحداً على تعييني، حتى اأكملت ت�صيري �صوؤون حياتي، وكم 

اأ�صبحت  االآن، بل  ليدي بعد  التي مل تعد  ليلى  كنت فرحًة و�صعيدًة من ت�رسفات 

احلاجة ليلى، نعم فقد ذهبت قبل عام مع زوجها ووالدتي الأداء فري�صة احلج، فقد 

كانت ت�رسفات ليلى معي على اأح�صن ما يكون، وقد �صّجعتني فقمت با�صتخراج 

فاأ�صبحت  يل،  �صيارة  ب�رساء  جنيب  اأخي  قام  ولقد  ال�صيارات،  لقيادة  رخ�صة 

الذي  العمل  ذلك  عملي..  اإىل  اأذهب  ثم  مدر�صتهم  اإىل  يوم  كل  اأوالدي  اأ�صطحب 

وا�صلت من خالله دوري يف املقاومة من خالل كتابة املقاالت ال�صحفية و�صوالً اإىل 

التقارير االإعالمية التي كنت اأبثها عرب ال�صبكة العنبكوتية، فكانت ت�صل هناك اإىل 

فل�صطني، اإىل جنني، حيث كان زوجي يتابعها ويقراأها، ولقد كنت على توا�صٍل مع 

زوجي من خالل ر�صائله ال�رسية التي كانت ت�صلني ب�صكل منتظم.

كم كنت وما زلت فخورة مبا قام به ومبا �صوف يقوم بعمله من اأجل فل�صطني.. 

�صعيد  على  به  اأقوم  مبا  فخوراً  �صعيداً  لكونه  ت�صري  ر�صائل  منه  و�صلتني  وكم 

االإعالم املقاوم.

    الف�صل الثامن
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�صليت الفجر، وبداأت اأقراأ االآيات القراآنية كعادتي انتظاراً لطلوع ال�صم�س؛ حتى 

اأ�صلي �صالة ال�صحى، واأوقظ اأطفايل كعادتي التي قد جتّذرت بي منذ اأعوام طويلة، 

اإالّ اأن اليوم مل يكن يوماً عادياً مثل �صائر االأيام، فاأثناء قراءتي للقراآن الكرمي جاءين 

ات�صال هاتفي من مدير املكتب االإعالمي الذي اأعمل به، ولقد طلب مني احل�صور 

اأهم من  اأمر  لي�س هناك  قائلًة  اأجبته  اأنني  اإالّ  األح عليه كثرياً،  اأمر هامٍّ  ملتابعة  فوراً 

اإيقاظ اأطفايل واإطعامهم ثم اإر�صالهم اإىل مدر�صتهم، فقد ا�صرتطت عليك منذ اليوم 

االأولوية هي الأطفايل، وقد وافقت على  اأن  االإعالمية على  للعمل يف وكالتك  االأول 

ذلك ال�رسط، فاأرجو املعذرة منك، فيجب علي اأن اأغلق ال�صماعة االآن الأنني م�صطرة 

متام  يف  االإعالمية  الوكالة  يف  تعاىل  اهلل  باإذن  اأكون  و�صوف  كاأم،  �صوؤوين  ملتابعة 

ال�صاعة الثامنة �صباحاً كعادتي اليومية.

رغم اإ�رساره وتكراره لكلمة اأن االأمر طارئ، اإالّ اأنني كنت حا�صمًة قاطعة لكل 

اأطفايل ف�صلوا �صالة ال�صحى، وبداأت باإعداد  اأغلقت ال�صماعة واأيقظت  حماوالته. 

طعام االإفطار لهم، بينما كانوا يعدون باأنف�صهم للذهاب للمدر�صة.. فقد كانت من 

عادة اأطفايل اأن ي�صلوا الفجر معي جماعًة، ولقد كان ابني نور يوؤم ال�صالة بنا اأنا 

اأما  النوم جمدداً،  اإىل  اأم جنيب واأم عو�س، وكانا يذهبان بعد ذلك  واأخته وجدتيه 

بعد  مبا�رسة  القهوة  تعدان  كانتا  فقد  اجلدتان  اأما  اأنام،  وال  القراآن  اأقراأ  فكنت  اأنا 

�صالة الفجر لت�رسباها ا�صتعداداً ليوم جديد.. وكان ي�صعب علي اإيقاظ اأطفايل مرًة 

كانا  اأنهما  فيبدو  ال�صحى،  �صالة  اأجل  ومن  للمدر�صة،  اال�صتعداد  اأجل  من  ثانية 

ي�صتمتعان بتلك الفرتة ما بني ال�صالتني من خالل اأحالٍم جميلة كانا يق�صانها علي 

اأثناء اإي�صايل لهما للمدر�صة.

ما  معي،  ال�صيارة  وركبا  جدتهما  واأمل  نور  وّدع  حتى  الفطور  تناوال  اأن  ما 

والتوّقف  ال�صيارة  اإيقاف  نور  مني  طلب  حتى  اأمتار  ب�صعة  بال�صيارة  �رست  اأن 

الطلب،  نف�س  مني  طلبت  اأمل  اأن  اإال  اأدري،  ال  يل  فقال  ال�صبب،  عن  �صاألته  جانباً، 

فتوقفت جانباً بعد اأن �صعرت اأن هناك اأمراً جلالً قد اأح�س به اأطفايل، وها اأنا اأي�صاً 

اأح�س به معهما.
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اأقراأه من  ما  القراآن وكانا طفالي يرددان خلفي  اأقراأ  فبداأت  انقب�س �صدري 

اأزال  اإليه واأنا ما  اإال دقائق حتى رّن جهاز هاتفي النقال، نظرت  اآيات.. وما هي 

اأقراأ القراآن فوجدت اأن الرقم املت�صل هو رقم فل�صطيني، مل اأكن اأعرف �صاحبه.. 

ب�صيارتي..  املوجود  ال�صوت  تكبري  �صماعة  خالل  من  االت�صال  على  اأجبت 

ر�صا�صات  �صوت  مدافع..  �صوت  ر�صا�س..  �صوت  نور..  اأم  عليكم...  ال�صالم 

وقاذفات �صواريخ.. ال�صالم عليكم اأم نور.. نور.. اأمل.. اأنا والدكم اإ�صماعيل.. 

قد  منيّتي  اأن  اأ�صعر  �صاعات،  عدة  منذ  ال�صكنية  البنايات  اإحدى  يف  حما�رس  اأنا 

بكم  ات�صلت  مطارداً،  اأ�صبحت  اأن  منذ  االأوىل  للمرة  بكم  اأت�صل  ولذلك  اقرتبت، 

يتبعه  ر�صا�س  �صوت  مكان..  للحيطة  عاد  وما  ك�صف  قد  احتمائي  مكان  االآن 

لعلي  يل  فادعوا  االآن،  حتى  بخري  العظيم  واهلل  اأنا  �صواريخ...  قاذفات  �صوت 

اهلل  ي�صهد  اأحبكم..  االحتالل..  بط�س  من  الأجنو  اهلل  يل  اأدعو  الفرار..  من  اأمتكن 

واأرَع  رجالً  كن  نور  يا  اأنت  لكم..  حبي  قدر  الدنيا  هذه  يف  اأحداً  اأحبُّ  ما  اأنني 

�صجاعة..  ومقاومًة  طيبًة  عنيدًة  اأمِك  مثل  كوين  اأمل  يا  واأنِت  اأمل..  واأختك  اأمك 

كوين فل�صطينية قلباً وقالباً.. اأما اأنِت يا حبيبة العمر، اأنِت يا ماجدة كوين ماجدًة 

اأنِت زوجتي ورفيقة دربي.. كوين  فاأنِت حبيبتي وعمري وحياتي..  اأنِت..  كما 

ماجدة.. كوين املاجدة التي اأحب واأمتنى.. كوين اأنِت.. اأنِت حب عمري وقدري 

واأحبتي..  اأطفايل  احلاملة..  واأمريتي  حبيبتي  اإليه  اإال  اإليه..  اإالّ  منه  مفر  ال  الذي 

اأ�صت�صهد بل  اأنني �صوف  اأمل حياتي، ونور.. نور عيوين.. ما عدت اأ�صعر  اأمل.. 

اأ�صعر اأن هناك غ�صًة كبريًة وحمنًة قا�صية يتبعها االأمل والنور.. يتبعها روؤيتكم 

اأ�صبت  قد  اأنني  هو  اأردته  ما  كل  اأدري،  ال  اأين؟  اأدري،  ال  متى؟  جميعاً،  اأنتم 

اأحبكم  اأ�صبت..  قد  ر�صا�صة  بكم  اأدري  عدت  ما  بر�صا�صتني..  ال  بر�صا�صة.. 

باهلل  اأ�صتحلفِك  اأمي، وخالتي.. ماجدة  �صلموا يل على  اأحبكم..  اأنني  العظيم  واهلل 

واأنا  له  فقلت  اإ�صماعيل  �صمت  بعدي..  من  اللواء  حتمل  التي  املاجدة  تكوين  اأن 

يا  احبك  واالأخ..  االأب  يل  كان  الذي  زوجي  يا  اأحبك  الر�صا�س:  �صوت  اأ�صمع 

اأ�صوات  تعالت  اأمل...  اأبا  يا  اأحبك  اأبا نور،  يا  اأحبك  الكرمي،  القراآن  اأهديتني  من 
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باحلديث..  نور  ابني  فبداأ  الدموع،  عيني  من  وانهالت  والقذائف  الر�صا�س 

اأنني �صوف  لك  واأق�صم  اأحبك  مثلها،  اأكون  اأن  اأحلم  التي  يا قدوتي  اأحبك  والدي 

اأكون باإذن اهلل نوراً تنري به املقاومة، واأمل اأي�صاً حتبك.. كانت اأمل تتكلم مكررًة 

كلمة واحدة، لن ت�صت�صهد يا والدي، لن ت�صت�صهد فنور قد زارتني الليلة باحللم، 

عرب  اأقبلك  اأنا  وها  عنها،  نيابًة  اأقبلك  اأن  مني  وطلبت  اإلينا،  قادم  اأنك  يل  وقالت 

اأبي بل  اأراك، لن ت�صت�صهد االآن يا  اأقبلك باإذن اهلل تعاىل عندما  الهاتف.. و�صوف 

يحبك  نور  واأخي  حتبك  اأمي  اأحبك،  االحتالل..  خا�رسة  يف  �صوكًة  تبقى  �صوف 

اأي�صاً  اأحبكم  واأنا  ت�صت�صهد،  لن  اأنك  قالت  نور  حتبك..  نور  ال�صهيدة  واأختي 

و�صوت  نحبك..  اأحبكم..  نحبك..  اأحبكم..  كلكم  اأمل..  نور  ماجدة  اأحبابي  يا 

�صماع  اأ�صتطيع  اأعد  املدافع، مل  ل�صوت  ي�صمع مرافقاً  يزال �صوته  ما  الر�صا�س 

�صوت  اأ�صمع  عدت  ما  املدافع،  �صوت  اأ�صمع  اأنني  اإالّ  اإ�صماعيل..  زوجي  �صوت 

اأي �صيء.. لقد قطع االت�صال.

اإ�صماعيل االت�صال بنا،  اأن يعاود  اأمل  ال�صيارة على  اأطفايل يف  اأنتظر مع  بقيت 

اأعمل  اأن املت�صل هذه املرة كان مدير املكتب االإعالمي الذي  اأنه مل يت�صل، بل  اإالّ 

به، مل يكن �صوته قوياً كما اعتدت عليه، بل كان �صوتاً حزيناً... �صوتاً اأجزم اأنه 

باٍك.. قال يل: اأين اأنِت يا ابنتي ماجدة.. اأجبته قائلًة: اأنا بني ال�صماء واالأر�س.. اأنا 

اأدعو اهلل باأن ي�صلم زوجي.. واأنا اأي�صاً اأدعو اهلل اأن ينجي زوجِك، فعندما ات�صلت 

بكما بعد �صالة فجر اليوم، اأردت منِك احل�صور الأن خرب ح�صار زوجِك كان قد 

ابنتي  يا  اأنا  اليوم...  فجر  ت�صفحتها  التي  االإلكرتونية  املواقع  عرب  بالظهور  بداأ 

ال�صكنية  البناية  اقتحمت  قد  ال�صهيوين  االحتالل  قوات  اأن  االآن  اأ�صاهد  نور  اأم 

التي كان بها زوجِك، وهي بناية قيد االإن�صاء تقع يف اإحدى �صواحي مدينة خليل 

الرحمن.

النقال،  احلا�صوب  جهاز  بفتح  قمت  ال�صحفي  املكتب  مدير  حديث  اأثناء 

اجلنود  من  الع�رسات  �صاهدت  اإيلاَّ،  ي�صف  كان  ما  عيني  باأم  اأ�صاهد  وبداأت 

قد  كانت  التي  البناية  مقتحمني  االآخر  تلو  الواحد  يدخلون  بال�صالح  املدججني 
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ور�صا�س  مدفعية  قذائف  من  جدرانها  تلقته  ما  كرثة  من  لل�صقوط  اآيلة  اأ�صبحت 

الر�صا�صات االآلية.. كنت اأ�صاهد ذلك واأنا ما زلت اأجل�س مع اأطفايل بداخل ال�صيارة، 

وكان اأطفايل ي�صاهدون ويدعون اهلل تعاىل باأن ينجي والدهم.. كنا ن�صاهد والدموع 

تنهمر من عيوننا والدعاء ي�صعد من اأفواهنا ويتعاىل من حناجرنا.

بجوار �صيارتي توقفت �صيارة ليلى، فقد كانت هي االأخرى يف طريقها الإي�صال 

اأمراً  هناك  اأن  اأدركت  اأن  بعد  �صيارتها  من  وترجلت  توقفت  املدر�صة،  اإىل  اأوالدها 

ال�صيارة  باب  فتحت  يبكون...  وهم  اأطفايل  �صاهدت  اأنها  فيبدو  حدث،  قد  جلالً 

املجاور للكر�صي الذي كنت اأجل�س عليه، وراأت جهاز احلا�صوب، و�صاهدت الدمار 

املقاوم  ا�صت�صهاد  اإ�صماعيل مكتوباً حتت كلمة خرب عاجل..  اأخيها  ا�صم  و�صاهدت 

اإ�صماعيل اأبو نور.. �صاهدت ذلك اخلرب، واأنا �صاهدت �صقوطها اأر�صاً مغمياً عليها 

من �صدة ال�صدمة.

برفعها  وقمت  اأي�صاً،  جانباً  وخويف  بحزين  األقيت  جانباً  باحلا�صوب  األقيت 

اإىل  عائدين  وانطلقنا  ل�صيارتي  اخللفي  بالكر�صي  وو�صعتها  االأطفال  مب�صاعدة 

القليلة  االأمتار  تلك  اأح�ص�صت  اأنني  اإالّ  قليلة  اأمتار  يبعد �صوى  الذي مل يكن  منزلنا 

اأطول من امل�صافة من عمان اإىل خميم جنني.

ابنها  خالل  من  قبلنا  ليلى  على  االإغماء  خرب  وو�صل  البيت،  اإىل  و�صلنا 

ليلى  اأن  من  الرغم  على  والده.  ال�صتدعاء  م�رسعاً  ال�صيارة  ترك  الذي  ال�صغري 

اأنا  اأجنبت  اأن  بعد  ولداً  اأجنبت  قد  كانت  اأنها  اإالّ  عاماً  ع�رسين  من  باأكرث  تكربين 

ولدي نور وابنتي اأمل، وعندما �صاألتها عن ال�صبب قالت لقد كرب اأوالدي ودخلوا 

اجلامعات، واأردت اأن اأجنب طفالً اأو طفلة لكي اأت�صلى معه... ذلك الطفل اأو�صل 

اخلرب لكل من كانوا يف عمارة والدي، فنزل اأخواين كلهم واأمي وخالتي.. نزلوا 

الذي قد حدث، وما زال يحدث  اأياً منهم يدري ما  ليطمئنوا على ليلى، ومل يكن 

اإ�صماعيل. مع زوجي 

اإىل ال�صالة الأ�صاهد التلفاز، واأقلّب بني املحطات االإخبارية..  تركتهم واأ�رسعت 

ونقل  نارية،  طلقات  بعدة  اأ�صيب  اأنه  تقول  واالأخرى  ا�صت�صهد،  قد  اأنه  تقول  تلك 
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اأنا ما عدت اأرى حول البناية امل�صتهدفة جنوداً، بل  اأما  اإثرها اإىل اأحد امل�صايف،  على 

اأ�صبحت اأرى جرافًة ذات فك كبري ت�صاندها جرافة ذات فك مدبب وكانتا قد با�رستا 

اإال �صاعة واحدة حتى حتّولت بعدها تلك البناية اإىل كومٍة  يف هدم البناية، وما هي 

من حجار.

خالل تلك ال�صاعة كان كل اأهلي قد دروا مبا حدث مع اإ�صماعيل، فكانت �صمرية 

مل  فاأبوكم  اأ�صدقكم  اأنا  لهم  وتقول  اأطفايل  حت�صن  عو�س  اأم  واأمه  تبكي،  اأخته 

ي�صت�صهد بعد، فلو اأنه قد ا�صت�صهد لكنت قد اأح�ص�صت بذلك، اأبوكم قد يكون م�صاباً 

متاأملاً فاأنا اأح�ّس باأمل جراحه داخل ج�صمي... اأ�صدقكم يا اأبناء اأبي النور.. اأبوكم مل 

ي�صت�صهد بعد...

اأبوها بل اأ�صيب ونزف الكثري من  اإبنتي اأمل، ومل ي�صت�صهد  لقد �صدقت روؤى 

الدماء، اإالّ اأنه متّكن بعون اهلل من النجاة وكتبت له حياة جديدة.

هذا ما علمته بعد عدة �صاعات، فقد ات�صل بي مدير املكتب االإخباري ليقول يل 

ب�صكٍل موؤكد اأن زوجي موجود باإحدى امل�صايف، وهو يخ�صع االآن لعملية جراحية.. 

بعد عدة اأيام اأم�صيتها يف ال�صالة والدعاء و�صلني خرب اآخر من مديري يقول به اأنه 

قد مّت نقل زوجي اإىل اأحد مراكز التحقيق.

رغم اإ�صابته اخلطرية اإالّ اأنه يخ�صع للتحقيق املكثف، مّرت اأيام واأ�صابيع وعدة 

اأ�صهر، قبل اأن ينتهي التحقيق مع اإ�صماعيل وينقل بعدها اإىل زنازين ال�صجن.

اأخباره بحمد اهلل تتح�صن  اأتوا�صل معه عن طريق املحامني، وكانت  ولقد كنت 

على  االعتقال  من  عاٍم  نحو  بعد  عافيته  اإ�صماعيل  ا�صرتد  فقد  �صحته،  حت�صن  مع 

الرغم من اأن اإحدى ال�صظايا ما تزال داخل ج�صمه.

من االأ�رس كانت ت�صلني ر�صائله عرب املحامني تارًة وعرب منظمة ال�صليب االأحمر 

تارًة اأخرى، وكانت تلك الر�صائل حتمل اأحلى الكالم واأكرب املعنويات والتفاوؤل باأن 

الفرج قريب... بل واأقرب من قريب مما جعلني اأي�صاً اأتفاءل باأن الفرج عن زوجي 

وعن االأ�رسى �صوف يكون قريباً.

باأن يحكم زوجي  قد طالبوا  ال�صهاينة  الع�صكريني  الق�صاة  اأن  الرغم من  على 
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بعدة ع�رسات من املوؤبدات اإالّ اأن اإ�صماعيل كان يردد: حكم اهلل ال حكم الب�رس.. حكم 

اهلل ال حكم الب�رس. هو الفي�صل بيننا.. ولقد ا�صتمد زوجي ذلك التفاوؤل بقرب الفرج 

من اهلل عزاَّ وجلاَّ اأوالً، ومن رجال املقاومة ثانياً، تلك املقاومة التي كانت قد متّكنت 

من اأ�رس جندي �صهيوين من قلب دبابته.

كانت االأعوام مت�صي وكان اأطفايل يكربون وكان يكرب معهم اإميانهم باأن الفرج 

قد اقرتب، وباأن احلرية قادمة الأبيهم ولالأ�رسى. اأما اأنا فلقد كنت اأتابع كل االأخبار 

االأخبار  تلك  اأعوام،  عدة  منذ  به  اأعمل  زلت  ما  الذي  االإعالمي  املكتب  اإىل  ترد  التي 

�رسعان ما تاأتي اأخباراً اأخرى تقول اأن املفاو�صات ما تزال بعيدة عن حتقيق مطالب 

املقاومة، تلك االأخبار كانت متناق�صة اإالّ اأن اإ�صماعيل كان يوؤكد يل دوماً اأن الفرج قد 

اقرتب واأن الن�رس قادم.

باخلري  تفاءيل  القليل..  �صوى  يبَق  ومل  الكثري  ذهب  لقد  ر�صائله  يف  يكتب  كان 

االأرا�صي  بداخل  �رساحي  اإطالق  يتم  لن  اهلل،  باإذن  جتدينه  و�صوف  حبيبتي 

اأدري  ال  اأين  اإىل  فل�صطني،  خارج  اإىل  اإبعادي  يتم  �صوف  بل  املحتلة،  الفل�صطينية 

حتديداً، قد تكون وجهة االإبعاد اإىل تركيا اأو اإىل عّمان اأو قطر.. اأما اإىل خميم جنني 

فال اأظن اأن ذلك �صوف يحدث.

اأحبك كل يوم اأكرث من اليوم الذي �صبقه، اأحبك يا ماجدة، اأحبكم كلكم، واأدعو 

اهلل باأن األقاكم يف القريب العاجل...

اأكتب له  اأقروؤها املرة تلو املرة، وكنت  اإيل، وكنت  التي يكتبها  كانت تلك كلماته 

لتلك  اأكرث منها، مما جعلنا نعود  باأن يكتب يل  التي يرد عليها  الر�صائل  الكثري من 

االأيام التي كنا خاللها حتت احل�صار يف خميم جنني، حيث كنا قد اأ�صبح اأحدنا قريب 

من االآخر، مما جعلني اأفهمه جيداً، واأتعرف عليه عن قرب، فاالأزمات تولد التقارب 

اأزمات، فقد  بني االأحبة، والتقارب يولد املحبة، والأننا كنا قد تعر�صنا �صوياً لعدة 

اأ�صبحنا رغم بعدنا عن بع�صنا البع�س ب�صبب احلواجز واحلدود واأ�صوار ال�صجن، 

اأقرب ما ميكن اأن يكون، فقد اأدت بنا هذه املحنة االأخرية من اأن نكون ج�صدين اثنني 

بروٍح واحدة.
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وجعلت نوراً واأمل جزءاً من تلك الروح، لقد كان اأمل ونور يقومان باالت�صال 

ليو�صال  الفل�صطينيني؛  االأ�رسى  ب�صوؤون  املخت�صة  االإذاعية  املحطات  اإحدى  على 

عربها �صوتيهما اإىل والدهما، وكنت اأ�صاركهما بالتحدث عرب تلك االإذاعة التي كان 

اإ�صماعيل ي�صتمع اإليها عرب املذياع داخل زنزانة �صجنه.

االأيام منتظرين  اآالمنا مع تلك  االأيام يطوي بع�صها بع�صاً، وكنا نطوي  كانت 

فرج اهلل، منتظرين حترير اأبي نور.

كنت اإذا ما �صعرت بالوحدة اأعود اإىل دفرت مذكراتي القدمي الأقراأ ما به من جمل 

و�صطور، وكنت اأم�صك قلمي لكن لي�س لكتابة مذكراتي، فقد توقفت عن فعل ذلك 

منذ اأعوام، منذ اأن طلب مني اإ�صماعيل اأن اأكتم �رسي داخل قلبي منذ اأن اأ�صبحت 

ذكرياتي بال حرب وورق.

كنت اأم�صك القلم الأكتب لزوجي عن كل ما يجول بخاطري، اأكتب بحذر �صديد؛ 

الأنني اأعلم اأن ر�صائلي �صوف تقراأ من قبل ال�صجانني داخل املعتقل.

وكنت اأم�صك بالقلم الأكتب مقالتي اليومية التي كانت تن�رس هناك يف قطاع غزة 

يف �صحيفة فل�صطني، تلك ال�صحيفة التي فتحت يل اأبوابها الأكتب بال قيد اأو �رسط، 

بعد اأن اأغلقت �صحف ال�صفة الغربية اأبوابها بوجهي باأمٍر من وكالء اأمن االحتالل، 

باأمٍر من اأجهزة اأمن اأو�صلو و�صلطتها املهزومة املتهالكة.

عن  اأكتب  �صهيدة،  لطفلة  اأم  فاأنا  بخاطري،  يجول  كان  ما  كل  عن  اأكتب  كنت 

ومعاناة  االأ�رس  معاناة  عن  اأكتب  اأ�صري..  مقاوم  زوجة  واأنا  واأمهاتهم..  ال�صهداء 

زوجي، تلك املعاناة التي كنت قد عاي�صتها ملدة �صتة اأ�صهر.

وكنت اأكتب عن الف�صاد الذي كانت ت�صلني اأخباره من خالل �صديقاتي اللواتي 

الف�صاد  اأخبار  كانت  فقد  جنني،  خميم  ن�صاء  خالل  ومن  باجلامعة  معي  در�صن 

واملف�صدين ت�صل وب�رسعة كبرية رغم اأنف اأجهزة اأمن اأو�صلو، وكنت اأقوم بن�رسها 

والتعليق على ما جاء بها... وكنت اأدير حلقاٍت للمناق�صة واحلوار من خالل مواقع 

التوا�صل االجتماعي عرب ال�صبكة العنكبوتية.

كربا  فقد  واحلوارات،  املناق�صات  تلك  يف  ي�صاركانني  كانا  فقد  واأمل،  نور  اأما 
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اأمهما  اأم�صياها حمرومني من  اأعوام  الت�صع �صنوات.. ت�صعة  اأعمارهما  وجتاوزت 

الأ�صهر �صتة، ثم اأتبعوها حمرومني من اأبيهم الأعواٍم عديدة.. اأعوام قد طالت وطالت 

حتى اأنني ما عدت اأعدها واأح�صب اأيامها.

اأ�صري،  األف  نحو  �رساح  اإطالق  موعد  اقرتاب  عن  االأخبار  توالت  جديد،  من 

ففرحت ولكن �رسعان ما زالت فرحتي بزوال ذلك اخلرب، وورود خرب اآخر يفيد 

باأن املفاو�صات قد تعّطلت وتوّقفت من جديد اإىل اأجل غري معلوم.
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ذاكرة الأرقام والأعداد

 ،2012/6  /1 األفني واثني ع�رس...  اليوم هو اليوم االأول لل�صهر ال�صاد�س لعام 

واليوم اأي�صاً م�صت من �صنوات عمري ثالثون عاماً.. ففي مثل هذا اليوم قبل اثني 

ع�رس عاماً كنت قد اجتزت اجل�رس احلدودي عبوراً اإىل فل�صطني.. هناك فقدت طفلتي 

االأوىل نور، وهنا يف عّمان اأ�صبح عمر الطفلني التواأمني نور واأمل ع�رسة اأعوام.. كم 

كنت �صاذجة عندما متنيت لو اأن االأعوام متر ب�رسعة.. ولو اأنني مبجرد اأن اأغم�س 

عينيي لو كانت اأعواماً ع�رسة قد مّرت.. ذلك ما كنت اأمتناه عندما كان عمري ما يزال 

ثمانية ع�رس عاماً.. اأما اليوم وبعد مرور اثني ع�رس عاماً، اأمتنى لو اأن �صاعة الزمن 

تتوقف وتقف معها االأرقام واالأعداد، فكل يوم مي�صي يح�صب علي واأنا وحيدة مع 

اأطفايل وبال زوجي الذي اأ�صيب.. كل يوم مي�صي اأ�صعر اأن امل�صوؤولية قد اأ�صبحت 

اأكرب واأكرب على عاتقي... فاأطفايل كربوا قبل اأوانهم، واأ�صبحوا يدركون اأموراً مل 

اأكن اأدركها اأو اأدري عنها عندما كنت ابنة ثمانية ع�رس عاماً.

ال�صتني، بل جتاوزت  اأنني جتاوزت  اأ�صعر  اأ�صبحت  الثالثني عاماً،  ابنة  اأنا  اأما 

املائة واأكرث، فامل�صائب واملحن جتعل االإن�صان يقفز فوق اأعوام العمر ب�رسعة كبرية 

ب�رسعة ال ميكن اإيقافها اأو التحكم بها اأبداً.

مع م�صي االأعوام، �صعرت اأنني ما عدت اأرغب باأن اأكون �صحفية تكتب وحتلل 

اأكون  اأعود الأكون جزءاً من تلك االأخبار،  اأن  اأنني يجب  االأخبار واالأنباء، �صعرت 

موؤثرًة و�صانعًة للحدث والقرار.

ولذلك، تركت عملي يف املكتب االإعالمي، وقمت بتاأ�صي�س جمعية لرعاية �صوؤون 

التواأم: جمعية النور  اأبنائي  اأ�صميت تلك اجلمعية على ا�صم  املراأة وتعزيز دورها، 

واالأمل، مل يكن دافعي من وراء تلك اجلمعية هو مت�صية وقت الفراغ وك�رس امللل 

    الف�صل التا�صع
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والروتني، فلم يكن عندي وقت فراغ، بل على العك�س كل وقتي كان م�صغوالً ومليئاً 

اأن�صاأت تلك اجلمعية  اأو الروتني، واإمنا  اأ�صهر بامللل  باالأمور املهمة، مما جعلني ال 

لكي اأت�صدى لعدد من اجلمعيات الن�صائية التي اأ�صبحت متالأ االأرا�صي الفل�صطينية 

يف الداخل ومتالأ خميمات اللجوء الفل�صطيني يف دول ال�صتات العربي.

ي�صمعها  عندما  املرء  يخالها  اأ�صماٍء  حتت  للباطل  ت�صوق  التي  اجلمعيات  تلك 

الكاملة  امل�صاواة  املراأة..  حقوق  عن  الدفاع  م�صماها..  حقيقة  عن  تنم  اأ�صماء  باأنها 

مع الرجل... ال للزواج املبكر.. نعم حلرية العالقة بني اجلن�صني.. تلك ال�صعارات 

الرّباقة التي تخفي حتتها �صياطني م�صترتة ب�صياطني، كربت وتكاثرت حتى باتت 

قوية ولها منابر اإعالم وجمعيات وهمية ت�صّوق الأفكارها باإدعاء التقدم واحل�صارة 

والرقي، يدعون اأن االإ�صالم غبي ومتخلف، واالإ�صالم اأ�رسف واأعلى مما يدعون، 

فاالإ�صالم هو الدين ال�صماوي الذي اأعطى املراأة حكماً اإلهياً باأن تكون معززة مكرمة.

�صلبها  يريدون  االأمر  حقيقة  يف  وهم  املراأة،  حقوق  عن  يدافعون  اأنهم  يدعون 

حقيقتها يف اأن تكون امراأة، يريدونها اأن تكون عبدًة لدور عر�س االأزياء ول�رسكات 

رخي�صة  �صلعة  تكون  اأن  املراأة  من  يريدون  والعطور،  التجميل  م�صتح�رسات 

ت�صّوق لهم عرب ج�صدها العاري منتجاتهم الكمالية، ويريدون منها اأن تلغي النقاب 

واحلجاب.. لتخرج �صافرًة كا�صفًة عن مفاتنها متطيبًة بالروائح العطرية التي تثري 

ال�صهوات وت�صيع الفنت.

يطالبون عرب جمعياتهم املمولة من قبل اأعداء اأمة حممد عليه ال�صالة وال�صالم 

واهية،  حجٍج  حتت  الزواج  �صن  يتاأخر  واأن  االإجناب،  عن  الفل�صطينية  تتوقف  اأن 

عددهم  وتقلي�س  الفل�صطينيني  على  الق�صاء  �صوى  بها  يق�صد  ال  كاذبة  وادعاءات 

اأو يف خميمات اللجوء.. فاأ�صبحت تلك اجلمعيات ترّوج وتوزع  �صواء يف فل�صطني 

كيف  فل�صطني،  ن�صاء  وعلى  الفل�صطينية،  املخيمات  ن�صاء  على  احلمل  منع  حبوب 

االأكرث كما  اثنني على  اأو  اأن تتوقف عن االإجناب واأن تكتفي بولٍد واحد  لفل�صطني 

ملبعد  واأم  ملطارد  واأم  الأ�صري  واأم  ل�صهيد  اأم  هي  الفل�صطينية  االأم  وتلك  يرّوجون، 

طريد... واأم البن اأو ابنة ا�صطرت لرتك فل�صطني بحثاُ عن الرزق ولقمة اخلبز... 
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تلك اجلمعيات الفا�صدة ت�صعى الإف�صاد املجتمع الفل�صطيني، وقد بداأت حت�صد ثمار 

هذا النجاح وخا�صًة هناك يف ال�صفة الغربية.

العربي  امل�صتوى  على  االأقل  هي  فل�صطني  يف  الطالق  ن�صبة  كانت  اأن  فبعد   

هي  فل�صطني  و�صبان  �صابات  بني  العنو�صة  ن�صبة  كانت  اأن  وبعد  واالإ�صالمي، 

االأقل اإ�صالمياً وعربياً، بداأت تلك الن�صب يف االأعوام القليلة املا�صية ترتفع وب�صكل 

ملحوظ، نتيجة تاأثريات تلك اجلمعيات الفا�صدة التي اأ�صبحت مثل ال�رسطان اللعني 

فاخل�صوبة  عليه...  يق�صي  لكي  الفل�صطيني  املجتمع  ج�صد  داخل  ا�صتوطن  الذي 

تهدم من الداخل بفعل املف�صدين الذين يت�صلّلون اإليها بعد اأن يكونوا قد عجزوا عن 

هدمها من اخلارج.

اأما ما يثري العجب وال�صخرية، هو اأن ال�صهاينة يفعلون متاماً عك�س ما ترّوج له 

تلك اجلمعيات التي امتالأت بها مدن ال�صفة الغربية واملخيمات الفل�صطينية، فنجد 

ال�صهاينة  اأن  حني  يف  الن�صل،  وتخفي�س  املواليد  عدد  لتحديد  ترّوج  اجلمعيات  اأن 

الرتويج  على  يجروؤ  مدنهم  يف  اأحداً  جند  فال  �رسط،  وال  قيد  بال  االأطفال  ينجبون 

لتحديد الن�صل، بل العك�س هو الذي يرّوج له، فقد وجدت نائبًة �صهيونيًة ما زالت 

يف الثالثينات من عمرها ولقد اأجنبت ثمانية اأطفال وهي ما تزال ت�صعى اإىل اإجناب 

املزيد من االأطفال، ووجدت اأن كثرياً من �صا�صة املجتمع ال�صهيوين قد اأجنبوا �صبعة 

بكونهم  متفاخرين  له  ويرّوجون  بذلك،  يتباهون  اأنهم  واالأغرب  اأطفال،  وت�صعة 

قادرين على اإجناب مثل هذا العدد من االأطفال.

تلك النائبة ال�صهيونية اأم االأطفال الثمانية تعي�س وحتيا فوق اأر�س فل�صطينية 

الرو�س، ولقد قامت  اليهود  ي�صكنها  اغت�صابية  اأقيمت عليها م�صتوطنة  م�صادرة، 

منع  اأجل  من  ال�صهيوين  للربملان  م�صاريع  عدة  بتقدمي  ال�صهيونية  النائبة  تلك 

�صوت االأذان من اأن ي�صدر عرب امل�صاجد يف القرى املجاورة للم�صتوطنة التي ت�صكن 

بها ويف كافة االأرا�صي الفل�صطينية.

وهي ت�صعى اإىل اإقرار قانون مينع االأذان، واأظن اأن القانون قادم ما دامت اأمة 

�صيدنا حممد عليه ال�صالة وال�صالم نائمة متخاذلة تلهف اإىل اإر�صاء الغرب الكافر 



96

الف�صل التا�صع  

من خالل ت�صهيل عمل جمعياته التي اأعدادها اأ�صعاف م�صاعفة ب�صبب تخاذل حكام 

االأمة وقادتها و�صعيهم اإىل احل�صول على �صوت احلكام الع�رسيني املتطورين.

وهناك نائب �صهيوين اآخر وهو اأب لعدد كبري من االأطفال، قام بتقدمي م�رسوع 

االأطفال  وريا�س  احل�صانات  بداخل  االأطفال  تعليم  جلعل  ال�صهيوين  للربملان 

والرو�صات جماناً، وقد جنح بذلك، مما مّكن االأم ال�صهيونية من اأن ت�صع طفلها 

باحل�صانة وهو ما يزال ير�صع ب�صكل جماين بالكامل.

تتحمل  ال  دامت  ما  واالإجناب  االإجناب  على  االأمهات  تلك  ي�صّجع  طبعاً  وهذا 

قبل  من  املال  على  حت�صل  فهي  العك�س  على  بل  الطبية،  والرعاية  التعليم  تكاليف 

احلكومة ال�صهيونية ت�صجيعاً لها على كرثة عدد اأطفالها.

الرعاية  الكيان ال�صهيوين املحتل، فهي تلقى كامل  الدينية هناك يف  اأما املدار�س 

واالهتمام من احلكومة، بل اأن الطلبة الذين يدر�صون بتلك املدار�س يتلّقون رواتب 

�صهرية جمزية جداً، ومبجرد اأن يتزوج الطالب والطالبة الذين يدر�صون بتلك املدار�س 

الدينية، فاإنهم يح�صلون على �صعف ما كانوا يتلقونه من راتب مايل يف ال�صابق... 

ويبداأ الراتب بالزيادة والت�صاعد كلما تزايد عدد االأطفال الذين ينجبونهم، وغالبية 

الطلبة الدار�صون ينجبون ما بني اخلم�س والع�رس اأطفال على االأقل... وهم ال يعملون 

اأبداً واإمنا مي�صون حياتهم بالذهاب اإىل املدر�صة الدينية لدرا�صة علوم الدين.

ما  هذا  وينجبون،  وينجبون  ال�صن  �صغار  وهم  ويتزوجون  يعملون،  ال  نعم، 

يحر�صون عليه، هذا ما يرّوجون له، على عك�س جمعيات الدفاع عن حقوق املراأة 

اأن  لدينا يف فل�صطني ويف خميمات اللجوء الفل�صطيني، فال يحق للمراأة الفل�صطينية 

تنجب اأكرث من طفل اأو اثنني، واإن اأجنبت فتلك اجلمعيات ت�صفها باأنها امراأة متخلفة، 

واإن تزوجت بعد اأن تبلغ �صن الثامنة ع�رسة ي�صفونها باأنها رجعية وغري ع�رسية.

اأن  على  الفل�صطيني  جمتمعنا  �رسطنت  التي  الغربية  اجلمعيات  تلك  جتروؤ  هل 

الغربية  اجلمعيات  فتلك  ت�صتطيع،  وال  جتروؤ،  ال  واهلل  ال،  لل�صهاينة؟  ذلك  تقول 

اأداة بيد ال�صهاينة من اأجل جتديد التهديد الدميوغرايف املتمثل بكون الفل�صطينيني 

يتكاثرون وينجبون اأكرث من ال�صهاينة. اأما االآن فقد تباهى رئي�س حكومة الكيان 
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ال�صهاينة  اأن يجعل  ا�صتطاع  اأنه  له  اأحد احلكام االأوروبيني قائالً  اأمام  ال�صهيوين 

ينجبون اأكرث من الفل�صطينيني امل�صلمني داخل فل�صطني، واأردف قائالً لذلك احلاكم 

االأوروبي كيف ال ت�صتطيعون كبح جماح امل�صلمني عندكم، كيف ترتكون لهم حرية 

ومتادى  اأوروبا،  يف  اأكرثية  امل�صلمون  ي�صبح  باأن  تخافوا  اأال  والتكاثر،  االإجناب 

رئي�س احلكومة ال�صهيونية باأنه قال كيف ت�صمحون للم�صلمني باأن يقيموا مدار�س 

اإ�صالمية، مدار�س تعليم دين االإرهاب والقتل؟!.

مل يكن اإ�صدار فرن�صا وعدد من حكومات اأوروبا لقوانني متنع ارتداء النقاب، 

وتعاقب كل من ترتديه �صوى جزًء من تلك الهجمة ال�صهيونية التي تهدف ملحاربة 

التحري�س  عامل  هي  �صهاينة  ميتلكها  التي  االإعالم  و�صائل  كانت  فقد  االإ�صالم، 

االأول �صد امل�صلمني يف دول الغرب.

حتجب  مالب�س  يرتدين  �صهيونيات  ن�صاء  هناك  اأن  هو  لال�صتغراب  املثري  اأما 

فهّن  اأي�صاً،  العينني  روؤية  حتجب  املالب�س  فتلك  ج�صمهن،  من  �صيء  اأي  روؤية 

ال�صوداء  القفازات  ويلب�صن  خالله،  من  اأعينهم  ُترى  فال  مغلباً  نقاباً  ي�صتعملن 

واملالب�س الف�صفا�صة.

حاجبات  الراأ�س  غطاء  يرتدين  فاإنهناَّ  تديناً  االأقل  ال�صهيونيات  الن�صاء  اأما 

�صعرهن، ويرتدين املالب�س الطويلة والف�صفا�صة اأي�صاً. هل جتروؤ تلك اجلمعيات 

الن�صوة  تلك  ترتدينه  ما  تنقد  باأن  املراأة  حقوق  عن  الدفاع  تّدعي  التي  الغربية 

ال�صهاينة؟ ال ورب الكعبة ال جتروؤ تلك اجلمعيات ال�رسطانية الغربية على انتقاد 

ال�صهاينة اأبداً.

املخيمات  اأحد  يف  مقرها  وجعلت  واالأمل،  النور  جمعية  باإن�صاء  قمت  ولذلك 

الفل�صطينية يف مدينة عّمان؛ الأحدث الفتيات والن�صاء على الت�صدي للدعاية املغر�صة 

ت�صاء  الفل�صطينية قدر ما  االأم  االأوروبية، فلتنجب  الف�صاد  التي تروجها جمعيات 

من االأطفال ما دامت قادرًة على تربيتهم وتن�صئتهم ن�صاأًة دينية �صاحلة، وما دامت 

قادرة على تعليمهم وتثقيفهم كما تعلمت هي يف املدار�س واجلامعات.

اأنهت درا�صتها  قد  اأن تكون  بعد  الثامنة ع�رسة  بلغت  الفتاة ما دامت  ولتتزوج 



98

الف�صل التا�صع  

املدر�صية، اإذا ما اأرادت ذلك، فلتتزوج اإذا ما تقدم خلطبتها من جتد به اأخالق ال�صاب 

امل�صلم امللتزم، ال�صاب الذي يكرمها ويقدم لها العون باأن تدر�س وتتعلم وت�صل اإىل 

اأعلى املراتب وحت�صل على اأف�صل ال�صهادات.

درب  توا�صل  باأن  احلرية  مطلق  فلها  العمر،  بذلك  الزواج  الفتاة  ترد  مل  واإن 

العلم يف اجلامعات واملعاهد، لتنتقل اإىل العمل بعد ذلك.. اإىل العمل الذي يكون حتت 

�صوابط واأحكام الدين االإ�صالمي، وحتت مظلة العزة والكرامة التي تكفل للفتاة اأو 

اأي�صاً.. فالن�صاء  الرجل  باأن تتميز على  لها  العاملة كامل حقوقها بل وتكفل  املراأة 

ما  واالختيار  القرار  حرة  املراأة  تكون  اأن  يجب  ولذلك  بالقوارير،  ورفقاً  قوارير 

دامت قراراتها �صمن ال�صوابط الدينية االإ�صالمية ال�صمحة.

تلك  رئا�صة  كر�صي  على  اأ�صع  اأن  ف�ّصلت  اجلمعية،  تلك  باإن�صاء  قمت  عندما 

اجلمعية »ليلى« فليلى هي مثال للفل�صطينية التي ولدت مبخيم اللجوء، وهو خميم 

الثامنة ع�رسة، ح�رست فقرية  لتتزوج وهي بعمر  االأردن  اإىل  جنني، ثم ح�رست 

للطحني..  بداخل حقيبة �صنعت من كي�ٍس  معدمة، ح�رست وهي ت�صع مالب�صها 

ذلك الطحني الذين توزعه وكالة �صوؤون الالجئني، ثم تزوجت باأخي الطبيب وهو 

ابن خالتها مما مّكنها من اأن تدر�س باجلامعة، ولتتخرج اأ�صتاذًة يف علم االجتماع، 

العمر  يف  كربت  اأن  بعد  اأنها  اإالّ  ومتكربة،  متغطر�صة  اأعتربها  كنت  اأنني  �صحيح 

اأدركت اأن الرجوع للحق ف�صيلة، فاألقت زينة الدنيا الزائفة وراء ظهرها واجتهت 

نحو التدين، فعرفت من خالل الدين الراحة واال�صتقرار.

النور  جمعية  رئا�صة  كر�صي  اإدارة  على  اأقدر  وهي  منوذجية،  فل�صطينية  ليلى 

العر�س،  هذا  قبول  وب�صدة  رف�صت  حتى  ليلى  على  ذلك  عر�صت  اأن  ما  واالأمل، 

ورغم حماوالتي معها اإالّ اأنها اأ�رست على رف�صها لعر�صي ور�ّصحت يل اأن تكون 

اأختي فاطمة هي مديرة اجلمعية، اإالّ اأن فاطمة رف�صت اأي�صاً مما جعل ليلى تعدل 

عن رف�صها وتوافق على اأن تراأ�س اجلمعية، اأما فاطمة فقد اأ�صبحت نائبة املديرة، 

ولقد عملت اأنا و�صمرية معهما يف اجلمعية كم�صاعدتني لهما.

�صحيح اأن فكرة اإن�صاء اجلمعية هي فكرتي اأنا املاجدة كما اأ�صماين زوجي، اإالّ 



99

اأنني اأحب العمل اجلماعي، واأع�صق الع�صف الفكري امل�صتنري، الع�صف القائم على 

الذي  الفكري  الع�صف  ذلك  للم�صاكل..  العملية  احللول  جتد  خالقة  اأفكار  تطبيق 

اأن نقيم �صندوقاً  اإليه هو  اأول ما تو�صلنا  التنظري والتهويل، ولقد كان  يبتعد عن 

اأ�صميناه �صندوق العلم واالإميان.

ذلك ال�صندوق كانت له مهمتان رئي�صتان، اأولهما جمع املال من �صيدات االأعمال 

الفل�صطينيني  تواجد  اأماكن  من  اأو  عّمان  يف  �صواء  االأموال  روؤو�س  اأ�صحاب  ومن 

اأول امل�صاهمني،  الثالثة: جنيب واإبراهيم ونا�رس من  اأخوتي  املغرتبني، ولقد كان 

بل ومن اأكربهم حتى االآن، اأما املهمة الثانية فقد كانت البحث عن الفتيات اللواتي 

اأكملن درا�صتهناَّ الثانوية، ومل ي�صتطعن االلتحاق باجلامعات واملعاهد ب�صبب عدم 

قدرة ذويهم على دفع الر�صوم اجلامعية وم�صاريف الدرا�صة والتنقل.

فكنا نبحث يف املخيمات لنجد من هّن بحاجة لتلك امل�صاعدة التي كانت تت�صمن 

حزمًة كاملًة متكاملة، بحيث اأننا كنا ندفع الر�صوم اجلامعية، ثم توفري م�رسوف 

نقوم  اأي�صاً  وكنا  اجلامعية،  والكتب  والطعام  للتنقل  كم�صاريف  يعطى  �صهري 

باإعطاء الطالبات منحًة ماليًة اإ�صافية كل ثالثة اأ�صهر من اأجل اأن ي�صرتين ما يرغنب 

به من مالب�س واأحذية وحقائب، مما كان يجعل تلك الفتيات ي�صعرن باأنهناَّ يدر�صن 

باجلامعات مثلهم مثل الفتيات املقتدرات متاماً.

لقد كان حتملنا لذلك العون املايل الكامل املتكامل يجعل الطالبة مرتاحة، ويجعل 

اأن تكمل درا�صتها �صوف تكون  ابنتهم بعد  اأن  اأي�صاً مرتاحني فهم يعلمون  اأهلهاً 

فتاًة قويًة قادرًة على العمل اإن اأرادت، و�صوف تكون عندها فر�صة اأف�صل للزواج 

برجٍل متعلٍم مثلها.

تلك  على  للح�صول  الالزمة  ال�رسوط  عن  ي�صاألوننا  الفتيات  اأهل  كان  عندما 

املنحة، كنا نقول هناك �رسط واحد فقط ال غري، وهو اأن حتافظوا اأنتم بداخل املنزل 

على جّو عائلي هادئ يتيح البنتكم الطالبة الهدوء من اأجل التفّوق.

كانوا يف البداية ي�صخرون من ذلك ال�رسط، اإالّ اأنهم بعد ذلك اأدركوا اأن �رسطنا 

كان �رسطاً �صعباً نوعاً ما، وخا�صة اأن غالبية تلك العائالت احلا�صلة على القرو�س 
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هي عائالت فقرية تعي�س يف املخيمات مما يجعل توفري جو هادئ بداخل املنزل اأمراً 

�صعباً، اإال اأنهم كانوا يحاولون.. وكانوا بف�صل اهلل ينجحون يف غالب االأحيان.

اأما الفتيات، فقد كنا نقول لهن اأن �رسطنا لكن هو التفّوق واالجتهاد يف حت�صيل 

العلم.. فالعلم نور ونحن جمعية النور واالأمل، نورنا لكم هو العلم الذي ن�صاعدكم 

اإن  لكناَّ  توفريها  اإىل  ن�صعى  �صوف  التي  الوظائف  هي  لَكناَّ  واأملنا  حتقيقه،  على 

. ا�صتطعنا بعون اهلل عزاَّ وجلاَّ

اأما عملنا مع تلك الطالبات فلم يكن حم�صوراً باجلانب املايل الذي تقدمه فقط، 

اال�صت�صارات  مثل  الفتيات،  لتلك  اجلمعية  يف  نقدمها  اأخرى  اأمور  هناك  كانت  بل 

اجلامعات  مع  كامل  توا�صل  على  وكنا  اأي�صاً،  القانونية  وامل�صاعدات  االجتماعية 

ملعرفة درجات التح�صيل العملي التي حت�صل عليها الفتيات، مما �صهل علينا تدارك 

اأي م�صكلة قبل اأن ت�صبح كبرية وع�صية عن احلل.

الدار�صات  الطالبات  عدد  يف  ملحوظاً  فرقاً  نحدث  اأن  ا�صتطعنا  الطريقة،  بهذه 

تقدمينا  خالل  من  جمعيتنا  يف  والفتيات  للن�صاء  متحيّزات  كنا  هل  باجلامعات، 

وقالباً  قلباً  متحيزات  نحن  نعم  ال�صباب،  الطلبة  دون  فقط  للطالبات  للفرو�س 

اأي�صاً، فهذه اجلمعية قامت لهدف واحد وهو م�صاعدة الن�صاء يف املخيمات على اأن 

يتقدمن ويح�صلن على فر�صة التعلم، فاإن كان الرجال يريدون دعم ال�صباب الطلبة 

فليقيموا لهم جمعية خا�صة بدل اأن يتّهمونا بالتحيّز لبنات حواء.

اأما امل�رسوع الثاين الذي بداأنا العمل به، فلم يكن نتائج ع�صفنا الفكري بل كان 

نتائج فكرًة تقدم بها اأخي الطبيب جنيب، فقد حثّنا على تاأ�صي�س �صندوق خمت�س 

يف م�صاعدة الن�صاء اللواتي مل يتمكن من االإجناب من خالل تقدمي امل�صاعدة املالية 

وامل�صورة الطبية املتخ�ص�صة يف مو�صوع االإجناب لهن والأزواجهن، فاأخي جنيب 

ا�صمه  طبي  تخ�ص�س  �صمن  يعمل  وهو  وم�صهور،  معروف  ن�صائي  طبيب  هو 

املتحّم�صني  اأكرث  اأنا من  االأنابيب«، كنت  اأطفال  »اأو ما ي�صمى  ال�صناعي  االإخ�صاب 

لتلك الفكرة، فاأنا من دعاة اأن تنجب املراأة الفل�صطينية قدر ما ت�صاء ما دامت قادرة 

على الرعاية والرتبية، وما دامت هي اأوالً وقبل كل �صيء ترغب بذلك.
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يف اإطار ذلك امل�رسوع ا�صتطعنا م�صاعدة عدد من الن�صاء على حتقيق حلمهن باأن 

اأمهات.. فقد كنا نحن يف اجلمعية نبحث عن املحتاجة ملثل هذا النوع من  ي�صبحن 

امل�صاعدة، وكان اأخي الطبيب جنيب وعدد من اأ�صدقائه االأطباء املتطوعني يقومون 

بتوفري العالج الالزم والدواء املنا�صب.

كنت اأف�ّصل اأن تبقى جمعيتنا تعمل يف مثل تلك االأمور التي توفر حلوالً عملية 

مل�صاكل �صعبة ومهمة، فالتعليم واالإجناب �صيئان يجب اأن ال يحرم منهما الالجئ 

معركة  يف  االنت�صار  من  ميّكننا  الذي  ال�صالح  يكونان  �صوف  فهما  الفل�صطيني، 

التحرير واحلرية.

مل نكن نقوم بتنظيم اجتماعات اأو ندوات داخل اجلمعية، بل كنا نف�ّصل اأن نكون 

قريبني من فتيات ون�صاء املخيم، ولذلك فقد اأ�صبحت عالقاتنا معهن عالقات عائلية 

و�صخ�صية، فهن يزرننا يف اجلمعية ويف بيوتنا، ونحن اأي�صاً كنا نقوم بزيارتهن يف 

منازلهن نتناول الطعام ونتحدث ونبحث عن اجلزء املمتلئ من الكاأ�س لتزيد اإمالءه 

بدل اأن نعيب على اجلزء الفارغ، بدل اأن ننق�س ما بالكاأ�س من ماء، كنا ن�صكب به 

املاء اإن ا�صتطعنا، مل نكن نخرج من منزل اإالّ وقد اأ�صبحنا ن�صعر اأننا جزء منه، جزء 

من اأ�صحابه، وجزء من حل م�صاكلهم.

مل نكن منلك ع�صاً �صحريًة، لكننا كنا منلك اإرادًة حديدية ثابتة وقوية، وكانت 

اأفعالنا ال نبتغي من ورائها اإال مر�صاة اهلل تعاىل.

هناك يف املخيم ما عادت ليلى تتحدث باللكنة املدنية املتعالية املتكربة، بل كانت 

لهجة  ال  املخيم،  �صيدات  لهجة  ولهجتها  فالحة  كانت  االأ�صلية  بلكنتها  تتحدث 

�صيدات املجتمع املخملي الذي عا�صت به يف اأعوامها املا�صي، ليلى ما عادت ترتدي 

احللي الذهبية، فبعد اأن تربعت بحليها ل�صالح اأطفال االنتفا�صة فاإنها مل ت�صرتي 

اأي قطعٍة ذهبية بل كانت زاهدًة حلّد ُتغبط عليه.

ولقد ا�صتطاعت ليلى �صّم عدد من �صيدات املجتمع املخملي اإىل جمعيتها، م�صرتطًة 

عليهن اأن يعملن ب�صمت وبدون مباهاة وال خيالء.. بتوا�صع وب�صمت عملن معها 

على توفري امل�صاعدة لنا باجلمعية الأنها ال يعقل اأن تاأتي تلك ال�صيدات اإىل اجلمعية 



لتقدمي امل�صاعدة والواحدة منهناَّ ترتدي ذهباً يكفي الإعالة عائلة من عائالت املخيم 

لع�رسة اأعوام متوا�صلة، وال اأن ترتدي على كتفها معطفاً �صنع من الفرو ي�صاوي 

برد  يقيهن  غطاء  ثمن  ميلكن  ال  ون�صاوؤه  املخيم  وفتيات  الدنانري،  من  اآالف  عدة 

ال�صتاء، فاإن اأراد اإن�صان اأن يقدم امل�صاعدة فاإن اأول �صيء يجب عليه فعله هو النزول 

اإىل ال�صارع، اإىل امليدان، النزول اإىل م�صتوى من يقدم له امل�صاعدة حتى ال ي�صعر من 

يتلقاها باالإهانة وال�صعف حتى ال ي�صعر بالذل وبفرق امل�صتوى الطبقي البغي�س.

اأخيها  بجانب  اأمل  ابنتي  تكن  مل  اإن  تكون  اأن  لها  كيف  واالأمل..  النور  جمعية 

نور لكي ي�صاعداين يف اأعمال اجلمعية، فقد عمل اأبنائي التواأمان معي طوال العطلة 

ال�صيفية داخل اجلمعية، ولقد كانا ي�صاعدان باأعمال تنظيف املكاتب والتخلّ�س من 

ذلك  �صجع  ولقد  حاجياتهم،  نقل  على  ال�صن  كبار  ي�صاعدان  �صوياً  وكانا  القمامة، 

اأطفال اأختي فاطمة الذين كانوا قد اأ�صبحوا �صباباً جامعيني، واأبناء ليلى و�صمرية 

على تقدمي العون لنا، فكان الكبار منهم واجلامعيّون ي�صاعدوننا يف متابعة �صوؤون 

املالية  التربعات  يجمعون  كانوا  فقد  ال�صغار  اأما  نرعاهن.  كنا  اللواتي  الطالبات 

والعينية من اأقاربنا ومن اأ�صدقائنا، فنحن مل ن�صاأ اأن نو�ّصع كثرياً من ن�صاطاتنا يف 

املرحلة االأوىل، بل اأردنا اأن ننطلق بخطًى بطيئة وثابتة حتى ال نقع قبل اأن نحّقق 

الغاية التي اأن�صاأنا الأجلها اجلمعية.

اأ�رس  زنزانة  اإىل  ال�صجن  اأ�صوار  خلف  بعيداً  هناك  ت�صل  كانت  االأخبار  تلك  كل 

اإن  امل�صاعدة  وتقدمي  باالعتناء  اأبداأ  اأن  مني  طلب  قد  كان  الذي  اإ�صماعيل  زوجي 

ا�صتطعت الأ�رس االأ�رسى وال�صهداء، وكان ي�صاعدين من خالل تزويده لنا باأ�صماء من 

هم بحاجة ملحة من تلك الفئة الكرمية العفيفة من اأبناء �صعبنا الفل�صطيني املجاهد 

املقاوم.. تلك الفئة التي قدمت الغايل والنفي�س يف �صبيل تعبيد درب احلرية والتحرر...

اأ�صتطيع من م�صاعدة  اأقدم الأ�صحابها كل ما  كانت االأ�صماء ت�صل تباعاً وكنت 

من خالل اجلمعية التي كانت تكرب يوماً بعد يوم، ويكرب معها النور واالأمل اأي�صاً.

الف�صل التا�صع  
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تبقى  مما  االنتهاء  حماولًة  واالأمل  النور  جمعية  داخل  مكتبي  يف  جال�صًة  كنت 

املخيم  بنات  �صابة من  للبيت، عندها جاءتني  للذهاب  ا�صتعداداً  بني يدي من عمل 

وعانقتني ب�صكل قوي جداً، وقالت يل: مربوك.. مربوك.. كررتها وهي تقول: لقد 

�صربِت يا اأ�صتاذة ماجدة وجازاِك اهلل خرياً على ذلك ال�صرب الطيب.

بالن�صاء  يكتظُّ  مكتبي  بداأ  حتى  جملتها  قول  من  ال�صابة  تلك  انتهت  اأن  ما 

و�صمرية،  ليلى  ثم  معهن،  كانت  اأختي  فاطمة  اأن  حتى  املهنئات،  والفتيات 

التربيكات،  تلك  �صبب  عن  �صوؤالهن  من  حمرجًة  كنت  يل،  التهاين  بتقدمي  تبعتهن 

كله..  املخيم  واأرجاء  بل  اجلمعية،  اأرجاء  ت�صجُّ  بداأت  التي  الزغاريد  تلك  وعن 

اأنني  حتى  العر�س،  �صاحة  ي�صبه  ما  اإىل  معدودة  دقائق  خالل  املخيم  حتّول  لقد 

يخفن  مل  املهنئات  الن�صاء  اأن  اإال  الر�صا�س،  اإطالق  �صوت  �صمعت  عندما  خفت 

بل على العك�س كّن اأكرث �صعادًة واأكرث مرحاً، كانوا هم يعلمون ما مل اأكن اأعلمه، 

يقدمن  بالدور حتى  الن�صاء ت�صطف  لقد كانت  �صوؤالهن عنه،  اأجروؤ على  وما مل 

والتربيكات. التهاين  يل 

بقيت على تلك احلالة حتى قالت اإحدى الن�صاء وهي تعانقني: مربوك يا اأم نور. 

جاء اليوم الذي �صوف ي�صبح لنور واأمل اأخوًة يلعبون معهم، فاأنِت ما زلِت �صغرية 

وقادرة على االإجناب بعون اهلل وباإذنه تعاىل... واأردفت فتاة اأخرى ممازحة اأنظروا 

النقاب عند  اأرفع  اأن  اأنار فرحًة و�صعادة، فقد كان من عادتي  اأم نور لقد  اإىل وجه 

ا�صتقبال ال�صيدات داخل اجلمعية اأو عندما اأزورهن يف منازلهن.. كان هاتف مكتبي 

الرد عليهما فيداي م�صغولتان  اأ�صتطع  اأكن  اأنني مل  اإالّ  يرّن وهاتفي اجلوال يرّن، 

بال�صالم وفكري م�صغول اأكرث واأكرث.

    الف�صل العا�رس
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ومع ذلك، فقد الحظت اأن الن�صاء يهنئنني ومن ثماَّ يقمن بتهنئة ليلى و�صمرية، 

اأما فاطمة فكان البع�س يهنئنها والبع�س يكتفي بال�صالم عليها فقط.

عندما زادت حريتي و�صعرت اأنني اأبدو مثل البلهاء، قررت اأن اأجيب على اأحد 

يف  ال�صابق  مديري  هو  املت�صل  كان  بها..  تعج  هواتفي  زالت  ما  التي  االت�صاالت 

ابنتي واألف مربوك، كان  يا  اأعمل به، قال يل: مربوك  الذي كنت  االإعالمي  املكتب 

ذلك ال�صخ�س يف مقام والدي حتى اأنني اأعد اأ�صغر من بع�س اأبنائه وبناته، ومل يكن 

بيننا حواجز جتعلني اأحترج من �صوؤاله عن �صبب تهنئته يل، اإالّ اأنه وقبل اأن اأ�صاأله 

م�صتف�رسًة عن �صبب االت�صال والتهنئة، قال:

اليوم وقعوا على االتفاق، لي�س اليوم واإمنا قبل نحو ال�صاعة حتديداً، اأما تنفيذ 

االتفاق ف�صوف يكون خالل االأ�صبوع القادم باإذن اهلل، وقد علمت اأن زوجِك من بني 

الذين �صوف يطلق �رساحهم اإالّ اأنه لن يتم حتريره اإىل داخل االأرا�صي الفل�صطينية، 

تكون  �صوف  من  اأعلم  ال  املبعدين.  بع�س  مع  �صقيقة  دولة  اأخرى،  دولة  اإىل  واإمنا 

تلك الدولة، لكنني اأعدِك يا ابنتي اأم نور اأن اأتابع ذلك مع االأ�صخا�س املعنيني، فاأنا 

كما تعلمني اأعمل يف جمال االإعالم... االإعالم املقاوم، لذلك �صوف اآتيِك باخلرب من 

م�صادر موثوقة وحقيقية.

اأن  بعد  االآن  براأ�صي  يدور  ما  التي  هي  اجلملة  تلك  �رساب..  ال  اإذاً  هي  حقيقٌة 

اأغلقت الهاتف �صاكرًة مديري ال�صابق، حقيقة ال �رساب، �صوف يتم حترير زوجي 

ر�صخ  لقد  ال�صهيوين..  االأ�رس  زنازين  داخل  اأعواماً  اأم�صى  اأن  بعد  اأيام  خالل 

ال�صهاينة ل�رسوط املقاومة وها هم �صوف يحررون االأ�رسى الفل�صطينيني مقابل 

اأن تطلق املقاومة جنديهم الذين اأ�رسته االأيدي الفل�صطينية من داخل دبابته التي 

اأيدي  اقتادت  غزة  واإىل  املحا�رس..  غزة  قطاع  نحو  مدافعها  نريان  ت�صب  كانت 

متوا�صلة  اأعوام  خم�صة  من  الأكرث  به  واحتفظت  ماأ�صوراً،  اجلندي  ذلك  املقاومة 

على  احتجازه  مكان  معرفة  من  ال�صهيوين  االحتالل  اأمن  اأجهزة  تتمكن  اأن  دون 

الرغم مما بذلته من جمهود. وعلى الرغم من م�صاعدة من تبقى من �رسذمة اأمن 

اأمن  اأو�صلو بعد احل�صم الع�صكري املبارك الذي قادته املقاومة �صد اأجهزة  �صلطة 
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اأو�صلو طاردًة اإياها من القطاع الغزي... وحمررًة القطاع من وكالء اأمن االحتالل 

اأن حّررته من قوات  املتمثل بجهازي الوقائي واملخابرات العامة الفل�صطينية بعد 

االحتالل ال�صهيوين.

اإىل حقيقة... حقيقة موؤكدة باإذن اهلل، فقد وقعت املقاومة  اليوم حتّول ال�رساب 

الفل�صطيني  املخيم  ن�صاء  هن  وها  ال�صهيونية،  احلكومة  مع  االتفاق  بنود  على 

نور  ابني  و�صل  االأثناء  تلك  يف  والتربيكات..  التهاين  يل  يقدمن  عمان  يف  املوجود 

املهنئني  اأكتاف  على  لريفعوا  و�صلوا  جنيب،  عمهم  مع  قادمني  اأمل  اأخته  ومعه 

من  الرغم  وعلى  ورجاالً،  ن�صاًء  خميمهم  وتغمر  تغمرهم  ال�صعادة  كانت  الذين 

اأنهم يع�صقون فل�صطني ويفخرون باملقاومة  اإالّ  اأعوام طويلة،  اأنهم مهّجرون منذ 

وي�صاندونها وميدون لها العون رغم �صيق احلال. ما اأن و�صل جنيب حتى و�صل 

موزعني  والع�صائر،  احللوى  معهم  حاملني  و�صلوا  اإخوتي،  باقي  مبا�رسة  بعده 

اإياها على املهنئني، مما جعل امل�صهد يتحّول اإىل عر�ٍس حقيقي اكتملت كافة اأركانه، 

فنور واأمل حمموالن على االأكتاف واحللوى توزع والن�صاء يزغردن واملهنئون ما 

زالوا يتوافدون ويتوافدون.

فرحي  �صدة  من  اأنه  اأجزم  اأنني  بل  قدمي،  على  اأ�صري  اأنني  اأ�صعر  عدت  ما 

اأنا،  �صعيدة  اأجنحة...  بال  التحليق  على  قادرًة  الوزن  خفيفة  باأنني  اأح�ّس  بداأت 

�صدة  فمن  اأي�صاً،  والبكاء  الدموع  تعني  فل�صطني  ن�صاء  نحن  عندنا  وال�صعادة 

الفرح..  دموع  من  ك�صالٍل  وفا�صت  عينياَّ  مالأت  قد  دموعي  كانت  �صعادتي 

العزة واالنت�صار. دموع 

وا�صل اأهل املخيم احتفاالتهم بخرب حتّرر زوجي على الرغم من اأنهم مل يروه، 

ومل يكن هو قد راآهم اأو عرفهم، اإالّ اأنهم قد عرفوا زوجي من خالل متابعتهم الأخبار 

املقاومة واأخبار رجالها ومقاوميها واأ�رساها.. هكذا هم اأهل املخيمات الفل�صطينية 

يفرحون وي�صعدون اإذا ما فرح اأحدهم، وتكرب فرحتهم اإذا ما تعلّق االأمر بفل�صطني، 

فقد كانت احللوى توّزع يف املخيمات الفل�صطينية كلها احتفاالً مبا تقوم به املقاومة 

من اأعماٍل جهادية �صد االحتالل وقواته الغا�صبة وم�صتوطنيه املجرمني.
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اأي�صاً بو�صلة العمل  فاملخيمات هي نب�س ال�صارع الفل�صطيني احلقيقي، وهي 

الوطني احلر املقاوم.

ظّل املخيم على حاله االحتفايل حتى بعد اأن حّل امل�صاء، بل اأن حلول امل�صاء زاد 

من تلك االحتفاالت، فبداأت االألعاب النارية تطلق اإىل ال�صماء م�صيئًة املخيم، معيدًة 

له فرحًة كان يبحث عنها منذ اأعواٍم واأعوام.

تلك الفرحة مل تكن مبنا�صبة حترر زوجي اإ�صماعيل، واإمنا كانت �صبب حتّرر 

اأ�صري مقاوم نذر نف�صه للقتال �صد االحتالل، مل يكن زوجي وحيداً بل كان واحداً 

من اآالف الفل�صطينيني االأحرار املقاومني، ففل�صطني كما تقول اأمي والّدة، كل يوم 

الوفاء  ا�صتمرار  ثائراً، كل يوم تعّو�س ما فقدته من �صهداء من خالل  تلد مقاوماً 

للنهج املقاوم والفكر احلر.

الن�صاء  وبداأت  ويتال�صى،  ي�صعف  الزغاريد  �صوت  وبداأ  الفرح،  دموع  جفت 

املهنئات يودعنني عائدات اإىل منازلهن، فوّدعتهن وعدت اأنا اأي�صاً اإىل منزيل ب�صحبة 

اأخاها نور قائلًة له  اأمل تناكف  اأخوتي واأخواتي واأطفايل.. يف طريق العودة كانت 

باأن اأباها يحبها اأكرث منه، وكان يرد عليها باأن يقول ال على العك�س اإن اأبي يحبني 

النكاف  اأكرث منِك... توا�صل  اأبي يحبني  اأنا.. ولكن  فاأنا.. ال يدري من  اأكرث منِك، 

بينهما واأنا اأ�صمع واأ�صاهد �صعيدًة لكونهما �صعداء.

فرحتني  كانتا  اللتني  عو�س  اأم  وخالتي  اأمي  مع  اأ�صكن  حيث  البيت  اإىل  و�صلنا 

لدرجة اأنني ما عدت اأرى بوجه اأم عو�س حزناً وال اأملاً، �صعيدتني بحيث اأنهما كانتا 

اأقاربنا وجرياننا  اأمي توّزع احللوى على  تغنيان تهلالن تزغردان دون انقطاع.. 

منزلنا،  بجوار  ي�صكنون  اأنهم  رغم  اأعرفهم  اأكن  مل  الذين  جرياننا  فحتى  املهنئني، 

ك�رسوا حواجز املدنية حواجز االإتيكيت، وجتاوزوا الر�صميات، فهناك ب�صواحي 

عمان احلديثة ال يجروؤ اأحد على احل�صور لزيارة جاره اأو اأخيه اإذا ما مل يكن هناك 

موعد ُم�صبق.. ما مل تكن هناك ا�صتعدادات.

الهادئة  �صاحيتنا  �صكان  جعلت  قد  عو�س  واأم  جنيب  اأم  اجلدتني  فرحة  اأن  اإالّ 

اأختي  اأمي وخالتي بجعل عبيدة زوج  قامت  قد  الباردة ت�صبح ودودًة متالحمة، 
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تلك  بتوزيع  معاً  وقامتا  والكنافة،  احللوى  من  كبرية  كميات  ب�رساء  يقوم  فاطمة 

احللوى واإي�صالها اإىل منازل اجلريان بدون اإذن وال ا�صتئذان، كانتا تطرقان االأبواب 

وتقوالن هذه احللوى هدية لكم مبنا�صبة اقرتاب موعد حتّرر ابننا اإ�صماعيل، اأنتم 

ال تعرفونه.. اإنه ابننا اأبو النور.. ابٌن �صدق وعده مع اهلل وجاهد ب�صبيله فقتل من 

احلرية  له  يكتب  وجلاَّ  عزاَّ  اهلل  هو  وها  واأ�رس..  والع�رسات،  الع�رسات  ال�صهاينة 

والتحرر والن�رس قادم، فتف�صلوا هذه احللوى فهي عربون اإخاء وعالمة انت�صار.

على  احللوى  توزيع  لتوا�صال  ثانية؛  م�صكنهما  اإىل  تعودان  اجلدتان  كانت  ثم 

اأقاربنا الذين كانوا قد مالأوا املنزل.. بل مالأوا كل اأرجاء العمارة.. فلقد فتحت �صقق 

اإخوتي الثالثة مرحبًة بال�صيوف الرجال، اأما �صقة اأمي وحديقة املنزل فكانتا مكاناً 

للن�صاء واالأطفال الذين مالأوا اأرجاء املكان.

اأعلم  امللونة، وال  بامل�صابيح  املنزل من اخلارج  باإحاطة جدران  قام  اأعلم من  ال 

االألوان،  متعددة  جميلًة  م�صابيح  كانت  فقد  اأي�صاً  بها  البيت  اأرجاء  مالأ  من  اأي�صاً 

وكانت تتالأالأ يف املكان، ومل اأكن اأدري من قام بو�صع مكربات ال�صوت الكبرية التي 

كانت ت�صدر عربها اأجمل اأنا�صيد املقاومة.. مقاومة التحدي واالنت�صار، كنت اأ�صاهد 

ذلك واأ�صمع، وكانت عيناي وب�صكٍل ال اأرادي قد قررتا العودة اإىل بحر الدموع.. ال 

يا  البكاء  عن  وكفي  املناديل  هذه  خذي  دمعك..  جففي  اهلل،  باإذن  اليوم  بعد  دموع 

ابنتي، فاليوم هو يوم فرٍح و�رسور، قالت يل والدتي قالت يل ذلك الكالم وهي تبكي.

جففت دمعي مبنديلها واأعدته لها لتجفف هي االأخرى ومعها نعم ال دموع بعد 

اليوم... بعد حلول منت�صف الليل بقليل، مل يبَق من املهنئني اأحد، فكلهم اإىل بيوتهم 

قد عادوا بعد هذه ال�صهرة واالحتفال املفاجئ، كان من املفرت�س اأن يكون اأمل ونور 

قد غطا يف نومهما منذ عدة �صاعات ا�صتعداداً للذهاب للمدر�صة يف �صباح اليوم التايل، 

اإال اأنهما كانا ما يزاالن م�صتيقظني وكانا يت�صامران مع جدتيهما �صائلني اإياهما عن 

والدهم، وكانت اجلدتان تق�صان عليهما ق�ص�صاً وحكايات عن اإ�صماعيل. جل�صت 

بجوارهم بهدوء اأ�صمع وال اأحتدث، اأ�صمع تلك احلكايات والق�ص�س التي عاي�صت 

بع�صها مع اإ�صماعيل و�صمعت بع�صها االآخر ع�رسات املرات من اجلدتني.
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قلت  والتعب،  بالنعا�س  اجلدتان  �صعرت  اأن  بعد  قليالً  احلديث  هداأ  عندما 

لالأطفال هيا اإىل النوم، غداً يوم درا�صي.. هيا لتناما ا�صتعداداً للعطلة.. فعلى الرغم 

ملدة  عطلة  على  حت�صالن  �صوف  اأنكما  اإال  املدر�صة  يف  متوا�صلة  الدرا�صة  اأن  من 

اأ�صبوعني قبل جميء والدكما، واأ�صبوع بعد جميئه لتكونا معه طوال  اأ�صبوعان.. 

اليوم وعلى مدى اأ�صبوع.

رف�صت اأمل هذه الفكرة واأيدها نور على الفور، فقد اأرادا اأن يذهبا غدا للمدر�صة 

االأ�صبوع متابعني  يبقيا طوال  اأن  واأرادا  الليلة،  رغم تعبهما وعدم نومهما يف هذه 

والدهما عند عودته  كاملني مع  اأ�صبوعني  اأن يح�صال على  لدرو�صهما على �رسط 

.. فكرتهما كانت اأف�صل من فكرتي فوافقت عليها ما داما  حمرراً باإذن اهلل عزاَّ وجلاَّ

يرغبان بها.

فقد  النوم،  ي�صتطيع  �صوف  منهما  اأياً  اأن  واثقة  واأنا  �رسيرهما،  يف  و�صعتهما 

من  املتعبة  واالأج�صاد  ال�صهر  �صدة  من  املتعبة  العيون  تلك  بعينيهما،  ذلك  راأيت 

الوقوف طوال اليوم؛ لتهنئة املهنئني كانت تخفي خلف ذلك التعب اإ�رساراً وعزماً 

على اأن ال تنام وال ت�صتيقظ، وحتى ال تتحول احلقيقة اجلميلة التي كانا يعي�صان 

حلظتهما اإىل حلٍم بغي�س.

عن كونه  الن�صاء  الذي حتدثت  النور  ذلك  اأجد  لعلي  املراآة نظرت  واإىل  بغرفتي 

اأتعبتها  اأجده، بل وجدت وجه امراأة قد  موجوداً نا�صحاً بوجهي، بحثت لكني مل 

قد  كنت  �صيئاً  قدمياً،  جديداً  �صيئاً  وجدت  لكنني  املحن،  واأنهكتها  الدنيا  م�صائب 

ن�صيته منذ زمن، وجدت ابت�صامة كبرية مر�صومة على �صفتي، ابت�صامة متالأ وجهي 

كله، حاولت اأن اأزيلها اإالّ اأنني مل اأ�صتطع فقد كانت قوية وثابتة وم�رسًة على البقاء 

حيث هي فوق �صفاهي.

ب�صبب  اأدائها  اأمتّكن من  التي مل  املغرب  الع�صاء، وق�صيت �صالة  �صليت �صالة 

تزاحم الن�صاء عندي يف اجلمعية، �صليت �صالة املغرب ق�صاًء واأتبعت ال�صالة بال�صالة 

�صكراً وحمداً هلل الذي اأعاد الب�صمة والفرحة يل والأطفايل ولعائلتي، �صكرت اهلل وحمدته 

كثرياً على اأنه مّن على زوجي اإ�صماعيل بالتحرر واالنعتاق من قيد االأ�رس البغي�س.
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اأنهيت �صالتي وا�صعًة راأ�صي على الو�صادة لعلي اأمتكن من النوم، اإالّ اأن النوم 

مل يكن مطلباً يل �صعيت اإىل احل�صول عليه، بل اأنني اأردت اأن اأنفرد بنف�صي بعد هذا 

اليوم الطويل وال�صاق واملفرح... 

رف�س فكري اأن يقفز اإىل امل�صتقبل، قبل اأن يغلق ملفات املا�صي، تلك امللفات التي 

التي كنت  الليلة  اإىل تلك  اأعود بفكري  اأحداثها بال حرب وورق، ولذلك بداأت  ع�صت 

احلدودي  اجل�رس  وعبور  لل�صفر  ا�صتعداداً  فجرها  طلوع  قبل  حقائبي  اأعددت  قد 

و�صوالً اإىل اأمريي املقاوم.

ذلك االأمري الذي كنت ال اأعرف عنه �صيئاً �صوى اأنه ابن خالتي، واأنه م�صلم ملتزم.. 

مرور  من  الرغم  على  اإ�صماعيل  هو  من  اأعلم  اأين  اأظن  وال  اأعلم،  كنت  ما  ذلك  غري 

اأكرث من اثني ع�رس عاماً على زواجنا، فاأنا مل اأع�س معه حياًة طبيعية �صوى ب�صعة 

يف  فل�صطني  اإىل  و�صلت  فعندما  الثالثة،  جتاوزت  قد  االأ�صهر  تلك  اأظن  وال  اأ�صهر، 

ال�صهر ال�صاد�س من عام 2000 اندلعت االنتفا�صة الفل�صطينية انتفا�صة االأق�صى يف 

ال�صهر التا�صع من نف�س العام، وبعدها توا�صل اندالع احلدث تلو احلدث مبعداً عني 

اأب ال�صهيدة نور..  اإ�صماعيل تارًة، ومقربه مني تارًة اأخرى، فاإ�صماعيل هو اأي�صاً 

االأب الذي تاأمل ال�صت�صهاد ر�صيعته وقام ثائراً مقاوماً لريد على جرائم االحتالل، 

فقاوم وقاوم.. ثم حو�رس وحو�رست اأنا معه يف خميم جنني... حو�رسنا واقرتب 

اأحدنا من االآخر رغم اأنف قوات العدو التي كانت ت�صيّق احل�صار ق�صفاً ودماراً.

جنا اإ�صماعيل من ذلك احل�صار، ومّكنه اهلل من اأن يح�صد عدداً من روؤو�س االأعداء 

ال�صهاينة.. وجنيت اأنا واأمه، جنوت وجنا ذلك التواأم الذي كان بداخلي، لكن بيتنا مل 

ينُج، ودّمر متحوالً اإىل ركام على يد اآلة القتل والدمار، اآلة االحتالل البغي�س.

اأباً  واأمل..  لنور  اأباً  اإ�صماعيل  فاأ�صبح  تواأماً،  اأجنب  باأن  علي  اهلل  ومّن  جنوت 

مطارداً عا�س بعيداً عنا وع�صنا بعيداً عنه، فقد كان يتنقل من مدينة الأخرى موا�صالً 

دربه يف م�صواره اجلهادي املبارك.

وتعود،  تنقطع  اأخباره  فكانت  بيننا،  ُبعداً  الطريق  وتوا�صل  امل�صوار  وا�صل 

فل�صطني  عن  بعيداً  اأبعدت  ثم  و�صجنت،  اأنا  فاعتقلت  اأخرى..  مرًة  لتنقطع  وتعود 
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وعادت  وبينه،  بيني  جديداً  حاجزاً  اجلاف  النهر  فاأ�صبح  عّمان،  اإىل  جنني  وخميم 

اأحد  يف  ووحيداً  بعيداً  به  حو�رس  الذي  اليوم  ذلك  �صباح  حتى  لالنقطاع،  اأخباره 

�صواحي مدينة اخلليل.. خليل الرحمن، هناك حو�رس واأ�صيب وكاد اأن ي�صت�صهد، 

وهنا يف عمان ع�صت حزن االنتظار وطول الفراق بعد اأن اأ�رس جريحاً م�صاباً.

ومرت االأعوام فاإذا بي اأحتّول من اأم ال�صهيدة اإىل املحا�رسة، ثم زوجة املقاوم 

املطارد، فزوجة املقاوم اجلريح االأ�صري.. هذا ما اأذكره عن اإ�صماعيل..

اأبداً، بل اأنه كان و�صيبقى اأ�صرياً مقاوماً  اإ�صماعيل اأمريي اخلجل ما عاد خجالً 

حراً �رسيفاً رغم بقايا القيد التي ما تزال اآثاره على يديه، اإالّ اأن تلك القيود �صوف 

اإ�صماعيل  اأيدي  الطاهرة،  املتو�صئة  االأيدي  تلك  عن  اآثارها  تزول  و�صوف  تنك�رس 

يف  اجلهاد  على  العزم  عقدوا  الذين  اهلل  جند  فهم  جميعاً..  املقاومني  اإخوته  واأيدي 

حممد  اهلل  اإال  اإله  ال  كلمة  حقه،  كلمة  واإعالء  دينه  ن�رسة  اأجل  ومن  وحده،  �صبيله 

ر�صول اهلل.

جمّرد تفكريي باأن ال�رساب اأ�صبح حقيقًة، واأن موعد اللقاء قد اقرتب يجعلني 

يحبني؟؟  اأمازال  طباعه،  تبّدلت  هل  اإ�صماعيل..  من  املجهول،  من  اأخاف  اأخاف... 

هل مازال ب�صو�صاً مبت�صماً كما خربته؟؟ هل �صيعامل اأطفايل بحب وود اأم اأن جراح 

االأ�رس وق�صوة ال�صجن قد تركتا عليه اآثارهما؟.

التي  ر�صائله  تكاد  فاإ�صماعيل  راأ�صي،  من  الفكرة  تلك  ذهبت  ما  �رسعان  لكن 

ت�صلني تقطر ع�صالً �صهداً لكرثة ما فيها من كالم طيب وجميل.. كالم حلو واأحلى 

اأن  يعقل  فال  اأ�رسه،  جدران  خلف  من  اإ�صماعيل  كالم  هو  ذلك  الع�صل،  �صهد  من 

يكون اإ�صماعيل قد تغري، فهو زوج حمب، واأب حنون على الرغم من كونه مقاوماً 

اإن  قائالً  دائماً جزءاً من حديث نبوي �رسيف،  فاإ�صماعيل يردد  �رس�صاً ج�صوراً.. 

فيما  طيبون  رحماء  واأنهم  الباغني،  الظاملني  الكفار  اأعدائهم  على  اأ�صداء  املوؤمنني 

اإ�صماعيل  يتغري  �صوف  اإذاً  املوؤمن،  على  رحيم  الكافر  على  �صديد  فاملوؤمن  بينهم، 

واأكرث  اأكرث  ليكون  الطيب،  معدنه  �صقل  خالل  من  التغري  هذا  يكون  �صوف  ولكن 

طيبة وت�صاحماً وحباً.
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فذلك ما حدث يل خالل االأ�صهر ال�صتة التي اأم�صيتها بداخل االأ�رس، فهناك تعلمت 

على يد اأم االأ�صريات اأم عبد ال�صالم اأبو الهيجاء كيف اأ�صفح واأ�صامح، كيف اأكون اأماً 

جماهدًة مثلها ومثل بناتها بنات ال�صيخ املجاهد جمال اأبو الهيجاء، وهناك يف االأ�رس 

اأعلى حكم حتكم  ال�صهيوين،  الكيان  بتاريخ دولة  اأعلى حكم  تعلّمت من �صاحبة 

به فتاة م�صلمة عربية فل�صطينية اأردنية.. تعلمت من اأحالم التميمي تلك ال�صحفية 

املجاهدة كيف اأقاوم بيد واأمت�ّصك باحلياة الكرمية بيد اأخرى.. فهي على الرغم من 

حكمها العايل، اإالّ اأنها ارتبطت مبقاوٍم من ذوي االأحكام العالية، وهو ابن عمها نزار 

زائل  زائل...  الظلم  واأن  قادم،  الفجر  اأن  منهما  اإمياناً  ببع�صهما  ارتبطا  التميمي.. 

املقاوم  واأ�صدي  اإيل وللحرية زوجي احلبيب  القيد، وعائد  الظلم ومك�صور هو  هو 

يل  عائداً  وحناناً،  حباً  وليغمرين  والفراق  البعد  عن  ليعَو�صني  عائد  اإ�صماعيل.. 

الأفي�س عليه مبا اأعددته له من حٍب وحنان.
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فجر احلرية وك�صر القيد

ما كاد املوؤذن يفرغ من اأداء اأذان �صالة الفجر، حتى كان كلٌّ من اأمل ونور قد 

وقفا بباب غرفتي على غري عادتهما، فقد كنت اأنا من تقوم باإيقاظهما من اأجل اأداء 

اإطالق  موعد  فاليوم  ال�صابقة،  االأيام  كفجر  لي�س  اليوم  هذا  فجر  اأن  اإالّ  ال�صالة، 

املا�صي  االأ�صبوع  مّر  فقد  ال�صهيونية.  االأ�رس  زنازين  داخل  من  االأ�رسى  �رساح 

كنا  فقد  جداً،  ق�صرية  كانت  اأيامه  اأن  بحيث  مت�صارعاً  اأ�صبوعاً  كان  الب�رس،  بلمح 

منزيل  على  يتوافدون  يزالون  ما  كانوا  الذين  املهنئني  با�صتقبال  خالله  م�صغولني 

وعلى اجلمعية، وكنا م�صغولني مبتابعة االأخبار ومالحقة االأنباء، ما اأن راأيت اأطفايل 

حتى قلت لهما: مل تناما هذه الليلة... �صحيح؟؟ فاأجابا: نعم مل نتمّكن من النوم فقد 

قد  الفجر  واأن  انق�صى،  قد  الليل  اأن  نتاأكد  حتى  االأذان  �صوت  �صماع  بانتظار  كنا 

الليل، حل فجر احلرية وك�رس قيد  الفجر حمل  حّل حمله.. فقلت لهما: نعم.. حّل 

عتمة االأ�رس البغي�س، وحلت احلرية مكان القيد.. فال قيد بعد االآن وال اأ�صوار �صجن 

�صميكة وال ق�صبان اأ�رس، بل احلرية واحلب هما ما �صتكونان بانتظارنا باإذن اهلل.

الليلة  النوم بهذه  ا�صتطاعتا  اأنهما  اأظن  اأوالدي لن�صلي مع جداَّتيكما فال  يا  هيا 

اأي�صاً، فهما على اأحّر من اجلمر لروؤية اأبيكم اإ�صماعيل، قادم هو بف�صل ربه وبعون 

رجال املقاومة االإ�صالمية حما�س، وبعون من بددوا الوهم واأوفوا بالوعد والعهد.

طلبت وال اأدري كيف طلبت بل كيف �صلينا، فقد كنت �صاردة الفكر والذهن مما 

جعلني اأعيد اأداء �صالتي ب�صكل منفرد حتى اأتاأكد من اأنني اأديتها ب�صكٍل �صحيح 

بعيداً عن ال�رسود والفكر، واأمتنى لو اأكون قد جنحت...

ما اأن اأنهينا ال�صالة حتى قامت اجلداَّتان لتعدا الفطور مبكراً بدل القهوة التي كّن 

قد �رسبن منها كثرياً ليلة اأم�س، فما عاد لها لزوم �صباح اليوم.

    الف�صل احلادي ع�رس
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ك�صول  ديك  الديك،  �صياح  واأثناء  ال�صم�س  تطلع  اأن  قبل  االإفطار  طعام  تناولنا 

له  ن�صرتي  �صوف  ك�صوالً  مادام  نور..  واأردف  اأمل  قالت  هكذا  متاأخراً..  ا�صتيقظ 

�صاعة منبهة لتوقظه مبكراً يوم غد.

اإ�صماعيل  اأن  ويخربين  بي  ليت�صل  مبكراً  ا�صتيقظ  قد  اآخر  ديك  كان  ذلك  اأثناء 

اإىل خارج فل�صطني.. كان ذلك  اأو  اإىل جنني  اإىل قطاع غزة ولي�س  اإبعاده  �صوف يتم 

قال:  املقاومة..  رجال  اأحد  واأ�صبح  كرب  الذي  »فهد«  فاطمة  اأختي  ابن  هو  الديك 

حيث  غزة،  قطاع  اإىل  �صوياً  ن�صافر  �صوف  حقائبِك،  وجّهزي  خالتي  يا  ا�صتيقظي 

�صوف ي�صل اإىل هناك اأبو النور.

وما اأن انتهى االت�صال حتى بداأنا باإعداد حقائبنا على عجل، لن�صافر من عمان 

اإىل قطاع غزة، لعلنا نتمكن من الو�صول مبكراً قبل و�صول اإ�صماعيل حراً حمرراً 

اإىل قطاع غزة.

قام اأخي جنيب بحجز تذاكر ال�صفر اإىل م�رس عن طريق اجلو، اإالّ اأن موعد اإقالع 

الطائرة كان يف يوم الغد، مما جعلنا ن�صافر بال�صيارة اإىل مدينة العقبة االأردنية... 

ثم  امل�رسي،  امليناء  اإىل  و�صوالً  البحر  جمتازين  الباخرة  ركبنا  العقبة  يف  وهناك 

اجتزنا ال�صحراء و�صوالً اإىل قطاع غزة من خالل اإحدى احلافالت، وقد كنا نتابع 

اأخبار �صري عملية اإطالق �رساح االأ�رسى اأوالً باأول.

مّكنتنا ال�صلطات امل�رسية ورجال املقاومة يف حكومة املقاومة االإ�صالمية بقطاع 

من  تخّولنا  اأوراقا  نحمل  وال  غزيني  ل�صنا  كوننا  من  الرغم  على  الدخول  من  غزة 

اإىل قطاع غزة، دخلنا ووجوه العزة والكرامة راأينا هناك، على الرغم من  الدخول 

اأن  اإالّ  ال�صهيوين على قطاع غزة،  الذي متار�صه قوات االحتالل  احل�صار اجلائر 

الكرامة.. فكرامتهم ال تخ�صع للم�صاومة وال للبيع وال�رساء بل  اأحرار  اأنا�س  اأهله 

تخ�صع هلل رب العزة وحده، مما جعل اأهل غزة ينعمون بحكم املقاومة االإ�صالمية، 

القطاع  على  االعتداء  حاول  ما  اإذا  للعدو،  الت�صدي  وبحرية  الراأي  بحرية  هناك 

الغزي املحا�رس.

وما هي اإال �صاعات حتى دخل اإىل قطاع غزة عدة مئات من االأ�رسى املحررين، 
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فقد  مقابلته،  وال  روؤيته،  من  اأمتكن  مل  بينهم،  اإ�صماعيل  زوجي  اهلل  بحمد  وكان 

كانت اجلموع الهادرة حتيط به وباإخوته االأ�رسى املحررين يف الطريق اإىل ال�صاحة 

ون�صاء  اأطفال  من  موؤلّفة  اآالف  ح�رسه  كبرياً  مهرجاناً  لهم  اأقيم  حيث  اخل�رساء 

ورجال القطاع الغزي املقاوم.

كل ذلك ما كان يهمني االآن وال ي�صغل بايل وال بال اأطفايل، بل كان املهم عندنا اأن 

نلتقي بزوجي اأبي النور، وهذا ما حدث، فقد ت�صلل زوجي و�صط اجلموع متنا�صياً 

املحتفني به وبرجال املقاومة حتى و�صل اإلينا، حيث كان فهد قد اأعد العدة يف اإحدى 

فنادق مدينة غزة.

الزوج  دفء  وو�صل  العطرة  الطيبة  رائحته  معه  و�صلت  حتى  و�صل  اأن  ما 

اال�صتياق  عط�س  لرتوي  النظرات  حملها  وحلت  الكلمات  منا  فّرت  املحب..  واالأب 

اأكرث، فقد كان لقاوؤه  اإ�صماعيل بحرية  اأمري، فقد كان  اأنا بحريٍة من  بقدر ما كنت 

مع اأوالده اأمل ونور لقاًء مفعماً مب�صاعر االأبوة واالنتظار، فقد كان اإ�صماعيل يعد 

اأمام طفلني  االأيام والليايل انتظاراً لهذا اللقاء الذي ما اأن مت حتى وجد نف�صه يقف 

قد جتاوزا مرحلة الطفولة، وباتا على اأعتاب مرحلة املراهقة املبكرة، باتا اأطول مما 

كان  بيد واحدة كما  االثنني  يتمكن من حملهما  اأن  واأثقل من  اأعوام  قبل  كانا عليه 

يفعل، بل اأنهما اأ�صبحا اأكرب من اأن يحمل كل واحد منهما على يد لوحده.

االأي�رس،  كتفه  فوق  نور  ورفع  االأمين  كتفه  فوق  اأمل  رفع  اأن  اإالّ  منه  كان  فما 

اهلل  اإال  اإله  ال  اأعالم  اخل�رساء..  املقاومة  اأعالم  اأيديهم  بني  يرفعان  وهما  رفعهما 

حممد ر�صول اهلل.

كنت اأنظر واأ�صاهد غري قادرة على التعبري مبا يجول بخاطري، لكني كنت اأرى 

فمه يتحرك ناطقاً بكلمة اأحبِك مكرراً اإياها بال �صوت، فما كان مني �صوى اأن اأبادله 

كلمات املحبة ال�صامتة مكررًة اإياها كلما تالقت عينانا.

على الرغم من اأن الكلمات �صامتة، اإالّ اأن معناها كان يحّرك بداخلي كل الذكريات 

اجلميلة التي ع�صتها مع اإ�صماعيل على الرغم من قلتها اإالّ اأنها كانت ذكريات جميلة 

و�صادقة، ويعود �صبب ذلك اإىل اأنه على مدى اأكرث من اثني ع�رس عاماً من زواجي 
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من اأمريي املقاوم مل تن�صاأ بيننا م�صكلة واحدة طوال تلك املدة.. مل اأمن ليلة واحدة 

وعيني دامعة منه بل كنت اأنام ودمعتي دامعة عليه، على حبي له الذي حرمت منه 

ب�صبب االحتالل.

نقيًة  تزال  ما  اأنها  اإالّ  معاً،  ع�صناها  التي  اجلميلة  الذكريات  قلة  من  الرغم  على 

�صافية مل ت�صبها م�صاكل هذا الزمن ال�صعب الذي يفقد من ال يتم�صكون باإميانهم 

باهلل بو�صلة احلب ال�صامي املت�صامي على توافه هذه الدنيا الزائلة. اأنزل فهد التواأم 

من على كتفي اأبيهم فامتدت يدي اإ�صماعيل لت�صمني نحوه.. �صمًة جعلتني اأن�صى 

كل ما واجهته من م�صائب وحمن طوال االأعوام ال�صابقة. واهلل اإنها �صمة اأعادتني 

يف العمر اثني ع�رس عاماً. فها اأنا اليوم تلك الفتاة امل�صاك�صة، وها هو اأمريي املقاوم 

الذي التقيت به عندما عربت اجل�رس احلدودي قادمًة الإمتام الزواج منه، وها هي 

روحي تعود اإيل من جديد بعد اأن عاد اإيل من تزوجت واأحببت، عاد من ع�صت معه 

كاأنني ملكة متّوجة.

باأبهى  ال�صعادة  لنا  فان�صمت  معانقينا  اإلينا  واأمل  نور  ان�صم  االأثناء،  تلك  يف 

�صورها... 

اأكن  لناأكل ومل  بالطعام، جل�صنا  لنا طاولًة مليئة  اأعد  قد  كنا جائعني وكان فهد 

الطعام الأمل ونور، ويدي  اإ�صماعيل تقدم  فيد  االآخر،  باإطعام  اأدري من منّا يقوم 

تقدم الطعام الإ�صماعيل، واأيادي نور واأمل تنتقل بني اأفواهنا حاملة معها الطعام.

كرثة  من  اأغ�س  واأكاد  فمي،  ميتلئ  حتى  اإ�صماعيل  فيطعمني  احلال،  وينقلب 

الطعام.. كانت م�صاعر احلب قد ا�صتعملت اأيدينا و�صلبتنا للتنقل من خالل الطعام 

مما جعلنا ن�صبع طعاماً وحباً يف اآٍن واحد.

نكابر  كنا  اأننا  اإالّ  ال�صفر،  وتعب  النوم  قلة  من  مرهقني  كوننا  من  الرغم  على 

كلنا  ننام  االأوىل  الليلة  تلك  يف  جعلنا  مما  البع�س،  بع�صنا  مع  ال�صهر  ونوا�صل 

بداخل  بغرفتنا  املوجودة  ال�صيوف  غرفة  يف  واالأوالد  واإ�صماعيل  اأنا  جمتمعني 

الذي كان يردد كلمة ال�صالة  املوؤذن  اإال على �صماع �صوت  الفندق.. ومل ن�صتيقظ 

واأطال  �صلى  جمتمعني..  كلنا  بنا  اإ�صماعيل  ي�صلي  مرة  والأول  النوم..  من  خري 
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ال�صالة فطالت الذكرى لرت�صخ بداخل عقولنا ذكرى االأب االإمام الذي التّمت العائلة 

حوله من جديد، ورغم اأننا ما زلنا ن�صعر بالنعا�س بعد �صالة الفجر، اإالّ اأننا ارتدينا 

اإ�صماعيل  اأحد �صواطئ غزة، فقد كان  اإ�صماعيل يف جولٍة على  مالب�صنا و�صاحبنا 

يحلم من داخل زنزانة اأ�رسه اأن تالم�س يداه بحر ال�صاطئ، واأن تدو�س قدماه رمال 

البحر، اأما طفالي فلم يكونا قد راأيا البحر قبل يوم اأم�س عندما اجتازاه من العقبة 

اجتازاه م�رسعني  اليوم،  ذلك  بوالدهما يف  يلتقيا  لكي  امل�رسية  �صيناء  اإىل  االأردنية 

حتى  البحر  نقطع  متى  يقوالن  كانا  بل  ترابه،  ونعومة  جلماله  باالً  يلقيا  اأن  دون 

ن�صل اإىل اأبينا ونعانقه.

اأما اليوم فقد انتبها اإىل البحر، وقاال الأبيهما هل تعلم يا والدنا اأننا مل نَر البحر 

دا�صت  التي  الباخرة  منت  على  كانا  اأم�س  يوم  اأنهما  ن�صيا  وقد  قاالها  اليوم.  قبل 

املوج م�رسعًة لتو�صلهما اإىل اأبيهما وبحره.. حتى اأنا مل اأكن قد د�صت بقدمي رمال 

�صاطئ البحر.. كم هو جميل فجر بحر احلرية.. وكم هي فرحتا يدياَّ وقدمياَّ بعد 

اأن ك�رستا قيد ال�صال�صل وحتررتا بف�صل اهلل وعون املقاومة.

اأن  خاللها  قراَّرنا  قد  وكنا  االأ�رس،  من  اإ�صماعيل  خروج  على  اأيام  عدة  م�صت 

ن�صتقر يف قطاع غزة املحا�رس... �صجناء مع زوجي بداخل القطاع املحا�رس، ولكننا 

ورغم ذلك احل�صار البغي�س كنا �صعداء، وما زلنا بحمد اهلل. لقد متنيت اأن تتوقف 

ذاكرتي عن حفظ ما يحدث االآن، وعن ن�صيان املا�صي ال�صعب واالأليم الذي مررنا 

اأيام  ب�صعة  غري،  ال  فقط  املا�صية  القليلة  االأيام  يف  ذاكرتي  تنح�رس  اأن  متنيت  به. 

�صعيدة تكفيني الأكون مرتاحة باقي اأيام العمر، فما عدت بحاجة لذاكرة الدماغ وال 

لذاكرة من حرب وورق.. 



ذكرياٌت بال حرٍب و ورٍق.. هي ذكريات املاجدة..

عبد اهلل الربغوثي

اأبو اأ�صامة

العزل  بزنزانة  وجودي  اأثناء   2012/3/2 بتاريخ  تعاىل  اهلل  بحمد  متت 

عند  والن�رس  احلرية  فرحة  الم�صت  اأن  بعد  اأنهيتها  الرملة..  ب�صجن  االنفرادي 

املاجدة وعند زوجها املقاوم... واأطفالها اأمل ونور.. نور واأمل هما ما اأحتاجهما 

املعزولة. بزنزانتي 






