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 مقدمة
 
 
 
 

مل جتد طريقها إىل ... تالشت آهات يوسف العرعيد املكبوتة  
انضم إىل الركـب ورحـل      .. خنوة املعتصم وال إىل خنوة أيب جهل        

شهداء قُتلوا بدم بارد على أسـرة املـرض يف سـجون            .. بصمت  
 عمر القاسم، حيـىي النـاطور،       عبد القادر أبو الفحم،   ... االحتالل  

وإذا ... حسني عبيدات، معزوز دالل، رياض عدوان، والركب طويل  
كان هناك من ينتظر االنضمام وينطوي على هليب معاناته، فال أقلّ من  

صحيح أنّ صفحات   ... أنّ نقص عليكم قبساً يسرياً من هذه املعاناة         
آلن هو نـدخل إىل     اجلرائد كثرياً ما شهدت ذكرهم، ولكن اجلديد ا       

لـن  ... عاملهم، ونشاركهم خلجات قلوم، ونتفيأ ظالل أرواحهم        
نثقل عليكم، سنعودهم بصحبتكم، ففي عيادة املريض أجر ومن السنة          

 ....أنّ تكون عيادة املريض قصرية 
 وليد اهلوديل

٢٧/٥/١٩٩٩ 
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  "الشیخ المحتسب": أبو الحسن أبو هدوان
 
 
 
 

ة طويلة ومضنية، وصلت إىل مستشـفى       أخرياً، وبعد مسري   
املسافة بني عسـقالن   .. قطعت هذه املسرية يف مثانية شهور       .. الرملة  

والرملة ستون كيلومتراً، ولكنها حتتاج إىل هذا الزحف السـلحفائي          
حتتاج إىل مراجعات عديدة لطبيب السجن، وبعد صـراٍع         .. املميت  

كتـب التحويـل    ي.. طويل، هادئ ودبلوماسي وصاخب وضاغط      
إلجراء الفحص الالزم، فهذا الطبيب ال يستجيب قلمه إال للمـريض           

.. اللَّحوح الذي يضغط عليه مرضه، ويوعزه إىل هذا النضال الطويل           
يضع الطبيب ورقة التحويل يف أدراجه الباردة كي تدخل مرحلة حجز     

ة، فأنـا  الدور، ال أريد أنّ أطيل عليكم وأَِتيه بكم يف التفصيالت اململّ         
 فمـا  .. مرضي بسيط، والفحص املُزمع على تشييد صـرحه سـهل     

يعمل يف العامل اخلارجي يف يوم واحد، حيتاج إىل هذه املراحل العسرية، 
املهم ما رأيته يف املستشفى مع .. وهذا الوقت املديد أطال اهللا يف عمره 

 األرواح اليت تنتظر ملك املوت بفـارغ      .. أصحاب األمراض الصعبة    
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الصرب، وتشعر أنه على وشك األخذ بيدها والرحيل من وسط هـذه            
 ...األدغال اليت تناوشته فيها وحوشها 

حممد أبو  " أبو حسن "كان أول ولوجي املستشفى الصغري مع       
نزلت يف غرفته، أخذين باألحضان وعينـاه تلمـع خلـف           .. هدوان

ه وقفت صورته منذ أول معرفته به شاخصةً خلف شـبح         .. دموعها  
.. رجل ممتلئ اجلسم    .. كانت الصورة األوىل لشخص آخر      .. اليوم  

يفرض اهليبـة   .. لعينيه نور مميز    .. رحب مشرق يفيض حيوية وقوة      
صوت .. ختترق حواجز األجساد وتعمل يف القلوب عملها .. واجلالل 

 جتد فيه للوهلة األوىل.. جهوري له رنةٌ موسيقيةٌ عاليةٌ تز هلا املشاعر         
وكل هذا مل مينعـه مـن أنّ        .. النخوة واألصالة، اإلباء وعزة النفس      

يرطب القلوب مبا لذّ وطاب من النكات والتعليقـات الـيت تسـر             
هدها املـرض   .. أما صورة اليوم فقد ذوت يف شحوا        .. احلاضرين  

ومل يترك سوى آثار باهتة ال جيد بصيصها إال أصحاب القلوب املرهفة     
.. قلب يرجتف، ترجتف معه الكلمـات       ..  بسرعة   أنفاس تتالحق .. 

ذرت الرياح شعر الرأس .. خترج ضعيفة رغم ما فيها من رمحة وحنان 
أصبح .. غابت حيويته وسكنت حركته     .. واشتعل شعر اللحية شيباً     

 ..كالرسم الذي يعاد بالتصوير البطيء 
 ..وجهت له عالمات استفهامي.. جلست على حافة سريره  
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 ..؟ "أبو احلسن"حلال  كيف ا-
 ..احلمد هللا على كل حال ..  حايل كما ترى -
 يف عسقالن؟ .. ٩٢سنة " أبو احلسن" تذكر أيامنا -
 ..أيام كانت األمراض بعيدة عين ..  اهللا يرحم تلك األيام -

.. كان يف سريره وكأَن صخرة كبرية تربض على صـدره            
آالمه خاصة مع أصحابه  جيد راحة يف احلديث عن      .. يتفلّت من ثقلها    

ملّوا احلـديث   .. القابعني معه يف هذا املستشفى املعزول       .. القدامى  
ما أن حيل م ضيف إال ويبثّون شيئاً        .. لبعضهم البعض عن أوجاعهم     

تعمدت إدارة السجن وضع هذا املستشفى      .. مما يعتمل يف صدورهم     
 آلية العمـل    ..فتضيف آالماً جديدة إىل آالمهم      .. يف ظروف قاسية    

فإذا كان الطب احلـديث     .. تصعد األوضاع النفسية الصعبة لألسري      
تنسجم فيه األبعاد النفسية مع العضوية فإن هؤالء يكرسون االنفصام          

مركّب صعب تعض عليه    .. ضغط نفسي مع عالج عضوي      .. التام  
كيف يعقل مثالً أن جتري عمليـة قلـب         .. إدارة السجن بالنواجذ    

ملسن جاوز الستني وأرجله مقيدة بالسرير إضافة إىل احلراسـة     مفتوح  
قال يل أبو حسن منفعالً عندما سألته    ! أي طب جمنون هذا؟   .. املسلّحة

 ..عن العناية الطبية 
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أخرج دفتراً، قلّـب أوراقـه      ..  خذ هذه القصة اليت حدثت معي        -
ة  تعرضت لنوب  ١٤/٤/٩٨يف  .. سأعطيك التاريخ بالضبط    .. بسرعة  

كان معي  .. عسقالن  / حولوين إىل مستشفى برزالي     .. قلبية حادة   
نظـرت إىل  .. أفقت من إغمائي    .. أربعة حراس بأسلحتهم الرشاشة     

تـذكّرت أين مل أُصـلِّ   .. الساعة فإذا مبوعد صالة املغرب يقتـرب       
.. رفضوا بشدة.. طلبت منهم فك قيدي حىت أتوضأ وأصلي        .. العصر

 :قلت هلم بلغتهم..  املياه وأنا مقيد اليدين والرجلني أخذوين إىل دورة
ردوا بكلمتهم  ! كيف أقضي حاجيت؟  !  كيف أمتكن من االستنجاء؟    -

تيممت وأردت الصالة واقفاً    . ممنوع  .. اللئيمة اليت ال يعرفون غريها      
مربوط .. مل أمتكن من الصالة إال وأنا مستلٍق على ظهري          .. فرفضوا  

أتصدق أنّ كل هذا خوفـاً مـن أن   .. ين والرجلني بسريري من اليد 
كيف سيهرب كهل يف الستني من عمره ونوبة قلبيه تفتت ! .. أهرب؟

كانت وخزات تدق نصاهلا يف وسـط صـدري         .. شرايني صدره؟   
كانت كصخرة صلدة تلقى    .. فتنتشر بسرعة إىل كافة ذرات جسمي       

ر أمواج األمل حىت تصـل إىل       تتناثر شظايا املاء وتنتش   .. يف بركة ماء    
.. أنا ال أصدق أنّ هذا اللؤم كي ال أمتكن من اهلرب   . أطراف الربكة   

يطالعك حقدهم دوماً يف كـل      .. ِإنه ضغط نفسي مدروس وممنهج      
ال تنس أنك سجني وأنا سجانك هنا واقف علـى          : حلظة ويقول لك  
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اسحبوا .. يكم  أنتم أربعة أصحاء وما شاء اهللا عل      : قلت هلم .. رأسك  
.. أسلحتكم ورشاشاتكم واتركوين أصلّي هللا رب العاملني، ريب وربكم      
.. إذا حتركت غري حركات الصالة فال تتوانوا بإطالق النـار علـي             

أنا ال أردي كيف سـينفع الـدواء مـع          " .. ممنوع، قلنالك ممنوع  "
يقولـون يف الطـب إنّ   .. كيف يداوي الذئب احلمل؟  .. السجان؟  

أنا ال أطالب براحة نفسية ألنّ هذا .. ة النفسية ضرورية للمريض الراح
يستحيل حتقيقه وروح األسري حتس بوخزات األسالك الشائكة كُلّمـا   

أنا أطالب فقـط بوقـف      .. سافرت بأحالمها أو عادت من سفرها       
 ..عملية التحطيم النفسي وتقدمي العالج املطلوب 

. مهال الطيب املقصود    وقفت معه وقفة طويلة مع العالج واإل      
كان يشدد على كلمة املقصود، تدفعها النصال اليت غرست يف رمال           

كان يبديها كراهية سوداء يرفعها عاليـاً كـي ال   .. صحته املتحركة  
وحـىت  .. كنت أستعيد ذكريات ضحايا هذا االمهـال        .. تغيب عنا 

األطباء كان أحد .. الكثري من األسرى األصحاء واجهوا هذه احلقيقية   
.. أو املـاء    " األكمول.. "األذكياء لسنوات طويلة يعاجل بأحد أمرين       

كانت طبيبة أسنان تنقض على فريستها .. عالج سحري ال خيطئ أبداً 
ال تعرف إال القلع والضرب على األسنان بيد مـن       .. كوحش كاسر   

، رمحة اهللا، غرق يف آالمه عدة شهور من غري          "حيىي الناطور .. "حديد  
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ن يصلوا إىل التشخيص الدقيق للمرض، واألخطر من هذا أم قالوا           أ
 " .إشرب ماء.. "بأن مرضه نفسي 

وعد يل مـا يزيـد عـن    .. وضع أبو حسني دواءه يف كفّه  
 :العشرة أنواع

منذ ..  هذه مسكّنات، وهذه لتوسيع شرايني القلب، وهذا للتنفس          -
 طلبت تقريـراً طبيـاً      ..ثالثة عشر شهراً وأنا أبلع من هذه السموم         

القلب .. وبعيداً عن التعقيد أخلّصها لك      .. فجاءين ليبشرين بابتالءايت    
، اتساع كـبري يف     ٩٦تعرضت إىل جلطة سنة     .. حباجة إىل أُفرهول    

منذ فتـرة  .. حجرة القلب اليسرى، إمالة حادة وتصلب يف الشرايني         
 .رهم طويلة وأنا أنتظر عملية القلب املفتوح فتح اهللا قُبو

وفشل كلـوي   .. وعندي يا سيدي العزيز تليف يف الكبد         
االلتـهاب الرئـوي   .. يكفيك هذا أم تريد املزيد  .. جزئي وسكّري   
.. ال أستطيع االستغناء عن جهاز التنفس الكهربائي        .. أعاذك اهللا منه    

 " .أبو حسن"قل اهللا يعفيك يا 
 ..قلت له بعد أن فاجأتين هذه الكوارث  

 .. كذا دامهتك كل هذه األمراض دفعة واحدة  ولكن ه-
 :ندت عنه آهة عميقة وقال
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 لو كانت املتابعة الطبية جيدة أو مقبولة ملا تدهورت صحيت ـذا             -
 .الشكل 

 بالتهاب كلوي ٨٩أذكر أنين أصبت يف سجن نفحة يف العام  
ولكنهم فيما بعد أمهلوا .. حاد، وعوجلت بشكل أفضل من هذه األيام 

 .ر األم
انقبضت مبجرد مساعها، .. أثقلت على صدري هذه الكُربات  

نظرت ! .. فكيف مبن يعاين منها وتنفجر آالمها يف جسمه ليل ار؟         
وجدت به باباً للهروب قليالً من قراقع ضربات املـوت          .. يف دفتره   

تنتظر األمر لوقف .. الذي رأيت يده وهي تلتف على عنق هذا الرجل 
 ..قلت له ) .. ولكلّ أجل كتاب.. (لطاهرة هذه األنفاس ا

 .. ماذا يف هذا الدفتر؟ -
رأيت يف عينيه   .. ابتسم يل ابتسامة واسعة مألت حنايا قليب         

ال بأس هؤالء الشباب تذهلهم     .. "قال يف نفسه    .. أنه فهم ماذا أريد     
أوضاعنا الصحية، وحنن وللحق أقول تنشرح صدورنا عندما جند األذن 

وال بأس بـذكر بعـض األجمـاد        ..  فيها شيئاً من مهومنا      اليت نفرغ 
حملت بعـض مـا     .. أسند ظهره وأخذ يقلب أوراق دفتره       ".. الغابرة

احلكم مؤبـد علـى خلفيـة    .. حممد حسن أبو هدوان  .. كتب فيه   
مضت أربعة عشـر     .. ٨٥تاريخ االعتقال سنة    .. عمليات عسكرية   
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.. مخس بنات وثالثة أوالد   .. بطء  الحظ قراءيت فأخذ يقلّبها ب    .. عاماً  
وضعت يدي على يده ألوقف     .. األوالد تزوجوا والبنات إال واحدة      

 :سألت.. سريه السريع يف عامل ذكرياته 
 ! كلهم تزوجوا وأنت يف السجن؟-
 ..تصورت حفالم يف خيايل " .. برشي" نعم وأنا على -
 ..أكيد هي آخر العنقود ..  إال واحدة -
حرمت على نفسها الزواج مـا دمـت يف         ..  ابنيت الكبرية     ال إا  -

 ..األسر
 .. ولكن هذا خمالف لسنة احلياة -
حبها يل طغـى    .. إا متعلقة يب منذ صغرها      ..  أصرت على هذا     -

حبسـة  .. حتبين حب يعقوب ليوسـف      .. على كل شيء يف حياا      
يف هذه احلياة أمي رمحها اهللا كان أملي     .. قطعت أوصال أعز الروابط     
..  زيـارة خاصـة      ٩٣زارتين يف سنة    .. أن أحظى بوداعها األخري     

 ..جثوت على أقدامها أقبلها وأبكي 
 ..أوقفته إىل موضوع آخر عندما رأيت الدموع يف عينيه 

 .. وماذا يف الدفتر عن هذه الذكريات األليمة؟ -
طيلـة  . .حىت النوادر البسيطة والقهقهات العابرة      ..  فيه كل شيء     -

 ..وعلى فكرة ليس هذا الدفتر الوحيد .. احلبسة وأنا أكتب 



 ١٧

أكلت حبة تني   .. حبة أسكدنيا بعد أربعة عشر عاماً       ! ..  ما هذا؟  -
 رأسـاً حلقتـها يف      ٢٥.. كوز صرب   .. ورمانة بعد ثالثة عشر عاماً      

 .. رقم قياسي ٢٥/٣/٩٣ثالث ساعات 
ا زال شذى عطـرك     وم" .. أبو حسن " ما زلت أذكر حلقاتك يا       -

أَسأل اهللا أن يفك أسرك ويعيدك إىل أحفـادك         .. يروي شعر رأسي    
 ..حىت حتلق هلم 

 صدقين أن كل أملي قبل كل شيء أن أصلي ركعتني يف املسـجد              -
اهللا " أكرمين.. "فكما ترى أنا يف العقد السادس من عمري .. األقصى 

لقبول وأن يضعها أمحد اهللا وأشكره وأسأل اهللا ا.. بكل هذه األمراض    
 .واألعمار بيد اهللا .. يف ميزان حسنايت 

أبـو  "يـا   .. وما أعز من الولد إال ولد الولـد         ..  وأوالد األوالد    -
 ".حسن

يا سالم لو أمتكن من طباعـة       ..  ال يوجد ما هو بعيد على الكرمي         -
أتصور نفسي وقد رفعين    .. اهللا كرمي   .. قبلة على جبني أبنائي وبنايت      

 على بساط أحد بيوم، ومجعوا يل كافة أحفادي، لقد بلغـو         أوالدي
اآلن سبعة عشر حفيداً أريد أن حييطونين إحاطة السوار باملعصم، وأن           

 ..يطبقوا علي بأنفاسهم 
 " ..أبو حسن" الصغار دوشه يا -
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، ساعتها أقوم   "نافوخي" خلّيهم يلعبوا فوق رأسي ويفتحوا طاقة يف         -
 .مثل احلصان 

 ..أين ذهبت أم حسن .. يكة حياتك نسيت شر-
إا تاج رأسي، وال ميكن أن أنسـى فضـلها الـذي            .. آه  ..  آه   -

إا ينابيع حبنا مجيعـاً أنـا وأوالدي        .. أحاطتين به طيلة حياا معي      
أريد أن أقتعد مكاناً بينهم ولو للحظة واحدة قبل أقتعد          .. وأحفادي  

 ..نعشي على أكتفافهم 
 " ..أبو حسن" ربنا كرمي يا -
 وال أَنس قبل كل شيء، ال ميأل علي قليب إال أن أخـر سـاجداً يف    -

سجدة أذوب فيها يف ميـدان عشـقي هللا   .. رحاب املسجد األقصى  
 ..وأذوب فيها قهر هذه السجون الظامل أهلها 

 .اللهم آمني ..  اللهم آمني -
 

٢٠/٤/١٩٩٩ 
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 "المشــعوذة": عمر الخطیب
 
 
 

 
كأا جرت من عامل األمـوات إىل       ..  عظيمة   كانت رحلة 

ورغم ما فيها من قسوة ومرارة فلقد كان هلا حالوة ال           .. عامل األحياء 
كلما تذكّرت تلك الرحلة غبـت يف آفاقهـا       .. أزال أجدها يف قليب     

أغيب عن .. فأخرج مما أنا فيه بال استئذان .. الواسعة وآمادها البعيدة 
أقـذف نفسـي يف أحضـاا       .. لدائمة  كل شيء مستذكراً آثارها ا    

 ..أنطلق مبشاهدها اخلالّبة وأذوب يف فتنتها بال ضوابط .. اجلميلة
مسافة هذه الرحلة ال تزيد عن مخسة كيلومترات وال تسرق          

ويف نفس الوقت أعترف أا سرقت من .. من الوقت سوى ربع ساعة 
 ..وقيت وال تزال تسرق عشرات بل مئات الساعات

الطويلـة لبـاس رجـال      / هذه الرحلة القصرية    لبست يف   
فسخاء الطبيعة وزخم املشاهد املتسارعة على بوابـة قلـيب          .. الفضاء

لـذلك  .. حتتاج إىل األكسجني الذي يكفي لتحميض هذه الصورة         
 .. فإم وصلوين جبرة اكسجني عاتية ضموها للوفد املرافق يل 
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/ ة السـجن   وبعد أن اجتاحتين الصورة املخيفة يف مشـعوذ       
اليت أمضيت فيها أربعة عشر يوماً وأنا أتقلّب بني مشاهدها          " العيادة"

.. رطبة، مكتظة بالروائح العفنة.. كنت حبيس غرفة مظلمة   .. املرعبة  
اهلواء .. تطبق على أنفاسي من كل جوانبها .. تشم منها رائحة املوت 

فتحـة  .. د الباب مغلق والشباك مفقـو .. راكد، ساكن ال حياة فيه    
تفتح وتغلق كلما أرادوا أن يتفقّدوا أرواح هـذا         .. صغرية يف الباب    

 .. إن كانت ال تزال متعلقة أم صعدت إىل بارئها يف السماء .. اجلسد 
رماديـة اللـون   .. حالة من الضياع .. كانت قرباً يوضع فيه األحياء   
رفـة  ماذا سيجري لك يف هـذه الغ      .. وتستطيع أن تقول ال لون هلا       

فالداخل فيها مفقود واخلارج منها مولود، هذا إن قُدر له          .. السحيقة  
 .اخلروج 

علـى حركـايت     " املشـعوذة "حظر جتول طويل فرضـته      
وذاك النطاس البارع استأصلين من السجن كما يستأصل        .. وسكنايت

كنـت يف حالـة   .. الزائدة الدودية مث ألقى يب يف أدغال ِطبه األسود    
 ضيق النفس فأفرغَ صدري من اهلواء وجعلين كمن يغرق     صعبة دامهين 

أحـاطين بعنايتـه الفائقـة    .. كان الطبيب يل باملرصاد   .. حتت املاء   
فوضعين حتت االشراف املباشر، بعيداً عن الشمس وبعيداُ عن أعـني           

 ..احلساد 
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وجدت أنه أرحم من    .. متنيت العودة إىل غرفيت يف السجن       
وقّعت علـى   " .. املشعوذة"قابعة يف طرف هذه     هذه احلجرة اللّعينة ال   
العيادة على مسؤولييت اخلاصة فمويت عند      " مدفن"أوراق اخلروج من    

أخوة النضال ورفاق األسر أفضل ألف مرة من كل حلظة موت أعيشها 
 .. حبيساً يف ما يسمى بالعيادة عند هؤالء املشعوذين املهرة 

وجي من املدفن وأنا    مل يقدر يل العودة إىل السجن، فبعد خر       
.. أُناور الطبيب الذي بدى كرئيس كهنة، دامهتين أمواج هوائية باردة  

.. فمأل صدري اخلاوي .. نفث املكيف املعلّق فوق رأسه هواءه الثقيل 
شعرت وكأن معركة محي وطيسها بني اهلواء املتعفن الذي إحتل مواقع 

 وبسبب اهلواء اجلديد    استراتيجية أثناء وجودي يف تلك الغرفة اللّعينة،      
مل حتتمـل   .. الذي حاول السيطرة على املوقف وفرض نفسه بالقوة         

.. أرض املعركة هذا الصراع، فلم أستطع الصمود شعرت باالختناق          
تكومت على بعضي وسقطت على األرض كتلة حلم زرقاء تصرخ من        

أطلقت آخر صيحايت قبل أن أفقد الوعي وكأين أُعلـن          .. شدة األمل   
ال أَدري كم مضى من مـن       .. ية آخر مشهد من مسرحية حيايت       ا

رأيت أمي، أيب، أخي،    .. أتذكر أن صوراً جاءتين تتراكض      .. الوقت  
مث رأيت األشباح .. وكأين يف حالة وداع حنو عامل جمهول      .. وأخوايت  

أنبوبـة  .. فيما حفنة الكهنة يهيئـون رجـل الفضـاء    .. من حويل   
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شعرت عندها وكأين على سطح القمر      .. ش  إبر وبرابي .. األكسجني  
أتابع أنفاسي بسرعة وأبذل الكثري ألحصل علـى        .. أفقد األكسجني   

 ..القليل 
.. محلوين إىل سيارة األسعاف بعد أن قيدوا يدي ورجلـي           

هناك خوف من حالة إنعدام اجلاذبية على سطح القمر فأطري من بـني   
إـا  .. لتحميض الصور   وكما قلت فقد زودوين مبا يلزم       .. أيديهم  

 .. فرصيت العظيمة السترق النظر 
.. إا املرة األوىل اليت أخرج ا من السجن منذ مثاين سنوات 

التقطت .. رفعت عيين أنظر    .. تناسيت آالمي وتعاليت على جراحي      
 ..الصورة األوىل ورحت أصول وأجول يف عاملها 

صـورة  .. عمليـة والدة قيصـرية      : كانت الصورة األوىل  
مىت يكون اخلروج   .. خروجي من رحم الغول الذي سأعود إليه ثانيةً         

هنا سيقف اَألهل جبانب سـيارم السـتقبال    !! اهللا كرمي .. األخري؟  
هناك أمـي   .. إبنهم بعد مخس وعشرين سنة وقد يريد اهللا أمراً آخر           

أنا، لقد أشعلت حبسيت    .. تنتظر الساعات الطوال لزيادة فلذة كبدها       
كم دمعة نزلت وهي تشكو را ظلـم هـؤالء          .. ب يف رأسها  الشي

وفرض شروط مذلّة ترضخ    .. األوغاد وهم يتفننون يف وضع العراقيل       
 .. هلا أمي ويطأطئ هلا أيب رأسه كي حيظوا برؤية إبنهم 
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 : نزعتها عن الصورة األوىل والتقطت الثانية.. رفعت عيين 
 يف سـباق    سيارات تسابق بعضها بعضـا    .. شارع متحرك   

حياة متحركة على العكس متاماً من حياة السجن الراكدة،         .. جمنون  
.. هلم أشكال جديـدة  .. رجال يقودون تلك السيارات خيتلفون عنا       

ذقون ناعمة وشعر أملس كشعر النساء يف ألبسة مضحكة مثـة بقـع             
يضعون نظارات دقيقة كأا    .. صفراء وخضراء تتوزع على قمصام      

! حول الـدوار؟  " فورة"هل هم يف    .. عني بقلم رفيع    خططت على ال  
لكن أحدهم يدور دورة واحدة     .. ِإم يدورون كما ندور يف السجن       

أما حنن فندور ونـدور     .. مث ميضي مسرعاً يف أحد اخلطوط املتفرعة        
 "البايز.. "كالربغي الذي أغمي سنه 

 حدائق من الورد األمحر   .. رفعت عيين وسحبت صورة ثالثة      
 .. والنبت األخضر ال أدري ما هو امسه 
ال بد وأنّ هذا    .. زينوه بالورد   .. إنه مدخل مدينة عسقالن     
أما ذاك األخضر القـامت فـإم       .. األمحر القاين قد سقوه من دمائنا       

 .. أشبعوه من اهلواء الذي صادروه من صدورنا 
.. ترفع األشجار أعناقها عالية وتتنفس      .. كل شيء يتنفس    

.. متاماً كما يفعلون بنـا  .. نفثون عليها دخان سيارام وال تأبه م    ي
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وال نتأثر، تبقى أنوفنا شاخمة، منوت واقفـني        .. يضربوننا بقنابل الغاز    
 .. ولن نركع

اعترف اآلن أم، بعد تراكم وتكدس نتائج هجمام الغازية         
نّ وقعـت   أو النازية على األجساد اجليد يف ذاك العامل الضيق بعـد أ           

فريسة للضعف اجلسدي رغم بقاء الروح شاخمة حمافظة على مكانتها          
 .. السامقة 

قد تذبل بعض تلك النباتات الطيبة كاليت رأيتها على حافـة           
 .. مصب مداخن تلك الدواب اليت متشي على عجالت 

كانت بداية مرضي هذا إثر تعرضنا يف سجن عسـقالن إىل           
هذا العام الذي انفجر فيه السـجن        .. ١٩٩٢محلة قمع مهجية سنة     

.. بعد أنّ ضغطوه بسياسـات قمعيـة        .. غضباً وأملاً كانفجار قنبلة     
عبوات " خراطيم"عندئذ فتحوا   .. سياسات سحق واستهداف واذالل     

احدث ما وصـلت إليـه   .. الغاز املسيل للدموع واملذهل لألعصاب   
 شـيء   كانت فيها كثافة الدخان تفصلك عن كل      .. عقول االجرام   

سجينا يف مساء بيضاء من الـدخان    .. حولك فال ترى أبعد من أنفك       
سجد .. كنا فقدنا أعصابنا وجثونا حتت األبراش ساجدين        .. والغيوم  

دوخته كثافة الغـاز الـيت ال       .. معنا شعار منوت واقفني ولن نركع       
 .. كان هذا اليوم بداية الشيخوخة املبكرة اليت غزت رئتاي .. ترحم
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ندت مين إبتسامة عندما رأيت سيارة .. ورة رابعة خطفت ص
وقد انطفأ حمركها وجتمع عليها الناس يدفشوها علَّها تشـتغل مـن            

غشوه فكانت ال تشتغل إال .. تذكرت أول سيارة اشتراها أيب.. جديد
تـذكرت  .. حىت هذه السيارة انقطع نفسـها  ".. التعشيق"بالدفش و   

هذه السيارة احلديثة اليت تنطلق خبفَّه    حال  .. حايل باألمس وحايل اليوم   
بعـد أن   " جعريها"ورشاقة وأين هذه السيارة اليت ينتظر الناس مساع         

قُطعت أنفاسها كان يل جسداً يناطح السحاب مة وعنفوان تشهد هلا 
كنت قد اكترتت من القدرات القتالية ما جيعلين        .. ساحات التدريب 

 الباكر وأبدأ يومي بنشـاط      استيقظ يف الصباح  .. من أوائل الصفوف  
كنت مبثابة الدينمو الذي .. أحث بنشاطي غريي من الشباب.. جذّاب

أقودهم إىل الساحة حيـث تـدريب       .. ميد اآلخرين باهلمة واحليوية   
.. أما اليوم فها أنا كتلك السيارات     .. الكاراتيه وألعاب القوى املتنوعة   

 " .. اللي حبب النيب يزق"
روحـي  .. أين مازلت يف بداية شـبايب     كهلٌ أنا اآلن رغم     

الشابة اليت ال تزال بفضل اهللا أحتفظ ا ال تقدر على حتمل أكثر من              
 .. تلك األربع ومخسني كيلو غراماً مما تبقّى من حلم وعظم

بداية تراجع جسدي كانت عندما شعرت بالتعب يف الدقائق         
ي وأُجربها  كنت أحتامل على نفس   .. األوىل للساعة الرياضية الصباحية   
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.. تضعضـعت أنفاسـي   .. على االحتفاظ باملكان املتقدم من الطابور     
صفاً وراء صف إىل أن بت حمسوباً    ".. مكرها أخاك ال بطل   "تراجعت  

طابور فرعي للركض لذوي القدرات احملـدودة       " الديتا"على طابور   
.. مل أكن أُعري األمر أي اهتمام جـدي       .. حتت قيادة أحد كبار السن    

بـررت  .. ضع شديد ورغم قساوة األمر تراجع نشاطي الرياضي       بتوا
رطوبة جدران السجن املستنقع الصناعي الـذي  .. لنفسي هذا التباطؤ 

أُغرقنا فيه وكذلك التغذية السيئة اليت نتلقَّاها باتت تتـرك أثـراً يف             
 ..أجسامنا 

.. أفقت من صورة السيارة املقطوعة األنفاس وخطفت أخرى
رأيت اية الشارع على .. يا للهول.. ستشفى املطلوبدخلنا شارع امل

األمواج .. من بعيد رأيت زرقته الصافية    .. مرمى البصر؟؟ رأيت البحر   
.. تأتيه راقصة كطفل مـدلَّل    .. اليت تتكسر يف حضن الشاطئ الديفء     

حتلِّف وراءها عناء سفرها الطويـل      .. حتىن عنقها وتستلقي يف حناياه    
متأل رئتـها لتعـود     ..  ال شك أا تتنفس الصعداء     ..وتنام نومة هانئة  
 ! أيستطيع هذا املستشفى أنّ ميأل رئيت من جديد؟.. رحلتها من جديد

ولكنهم هناك وعلـى    .. هواء البحر ميأل فناء الفضاء الرحب الفسيح      
 ..حيشرون الناس يف الغرف الضيقة.. مسافة قصرية يصادرونه
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لوين عرب ممر حمفوف    مح.. وقفت السيارة على باب املستشفى    
األشـجار  .. وجدت نفسي غارقاً يف الصور    .. وأي شجر .. بالشجر

مسعت بفطرا  .. اجلميلة ألقت  بضياء عيوا على هذا اجلسد الصريع        
رمبا ظلمتها فقاعات اهلواء الفاسد الـذي       .. السليمة حشرجة صدري  

هوائها رمبا أدركت ما أُعاين منه فاالت علي ببعض         .. خيرج من فمي  
رأيت فيها احلرية اليت .. رددت عليها حتيتها بابتسامة متواضعة.. الطاهر

 أصبحت أشعر بأن املوت أقـرب  ...شعرت بأا أصبحت بعيدة املنال   
 ...ايلَّ من حبل الوريد

شجر زمان مـا قبـل   .. ما هذا الشجر الذي مل أَره من قبل  
..  خيتلـف  زيتون، تني، لوز، كله شجر مبارك ولكن هـذا        .. احلبسه

 صفحات مـن الـورق      ...شجر يناجي الروح ويعمل سحره بسرعة     
جتتمع اموعه  .. تصطف الرزمة منها بشكل أفقي    .. األخضر املدبب 

وتنتصف هذه املائدة وردةٌ محراء تقـف مغنيـة     .. وكأا حول مائدة  
ما اسم  .. تسمع وتشم رائحة هذا الفناء    .. وسط هذا احلشد األخضر   

إنّ ختيل شجرة واحدة وسط سـاحة       ! من أين أتوا به؟   ! هذا الشجر؟ 
كانت خنلة تناجينا ونناجيها فقطعوها     .. السجن كفيل مبداواة جروحنا   

 .. قطع اهللا أعناقهم
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عفواً .. سلط الناس كامريات قلوم على هذا اجلسد املكبل       
رائد الفضاء الذي خيشى عليه من انعدام اجلاذبية وانطالقه يف الفضاء           

اذن خمرب، حتضره   !! سجني عريب ! دود؟؟ ماذا تراهم يقولون؟   بال ح 
ملاذا يكبلونه  .. يقولون مبا اننا دولة متحضرة    .. شرطة السجن للعالج  
.. كـل دول العـامل تفعـل هـذا        : ويقولون! ذا الشكل القاسي؟  

 .. قلوب ال ترحم .. شرطة غالظ شداد.. ضروريات أمنيه
يات؟ يتنفَّسن اهلواء بسهولة    شبه عار .  فتيات ونساء مجيالت  

أجسام صغريه، بيضاء غضة، طريـة،      .. يتنططن على األرض  .. ويسر
أَقوى مستاً .. نساؤنا أكرب حجماً وأقل حركة  .. يستنشقن مجال الطبيعة  

ماركة مسـجلة   .. ميتطني األرض وكأنهم جبلن فيها    .. وأثقل رجالً 
أَمعنـت  .. نفسـها فتاة متشي وتتكلم مـع  .. وليست مزيفة كهؤالء 

هـذه الـيت    .. وجدا حتمل على أُذا قطعه بالستيك صغرية      .. النظر
 !؟"بلفون"يقولون عنها 

كلما أَدخل سـاحة    .. شقوا يب الطريق عرب أروقة املستشفى     
أرمقهم بنظرايت .. تتلقَّفين العيون متاماً كما حيدث لبطل فيلم سينمائي       

ـ  .. واشعر بالضبطة .. اخلابية ط أنظـار النـاس خاصـة       أَصبحت حم
منذ فترة طويلـة مل أر هـذه الكائنـات          .. الصغار جداً .. األطفال
 .. الصغرية
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.. عيون قطط زرقاء وخضـراء    .. رأس صغري كحبة الرمان   
متنيت لو أنَّ صحيت معي ويتاح يل ولو .. الرباءة تضيء جنبات وجداين

ـ            ال .. غريملرة واحدة أَن أقبل طفالً وأمرر راحة يدي على رأسه الص
عداؤنا مع آلة اإلجرام احلاقدة     .. يوجد أَية حالة عداء بيين وبني هؤالء      
 ..اليت تنهش أجسادنا وأعراضنا ليل ار

يعين لو كتب اهللا يل الشفاء فسيكون .. كبلوين بسرير الشفاء  
دخلت معترك العالجات والفحوصات ست ساعات      .. شفاءاً مكبالً 

ق سريري، تتردد ما بـني املـوت        متواصلة كانت روحي ترفرف فو    
أمد اهللا يف   . كانت نظرايت اليت أَلتقطها ِخلسة نظرات مودع      .  واحلياة
عدت ثانية حىت اذا استيأسوا من حتسن حاليت شـحنوين إىل      .. عمري

هذا القسم املميز بتفانيه يف حتقيق أفضـل شـروط   .  مستشفى الرملة 
.. أجساد أكها األمـر والقهـر     اإلقامة يف قرب مجاعي، تعمر أسرته ب      

تبوأت موقعي بني بقايا اللحم     .. حاالت مرضيه منسية خلف القضبان    
يودع أحدهم اآلخر كل ليلة خوفـاً،       .. والعظم من خرية أبناء شعبنا    

.. يف هذا املنفى متوت كـل حلظـه       .. يتبادلون نظرات الوداع األخري   
 من الضغط النفسـي     من روتني احلياة،  .. متوت من كثرة ما ينسونك    

قطـرة وراء  .. القهر واملرض يلتهمك ببطئ.. وانعدام العالج املناسب 
 .قطره أشق على النفس من بذل التضحية دفعة واحدة 
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واآلن وبعد هذه التجربة املديدة على مدار مخس سنوات بعد        
رحليت األوىل إىل مستشفى عسقالن مل يتبـق يف صـحبيت سـوى             

ربائي يبث يف صدري مهومه اخلفيفة أحياناً ذكريات، جهاز تنفسي كه 
جرة من االكسجني أختيلها أحياناً كربميـل       .. والثقيلة أحياناً أخرى  

خباخات تطلق شـهيقها الطـري يف       .. بارود يوشك على اإلنفجار   
حماوالت يائسه حملو آثار سحب الغاز السام الذي استوطن هضـاب           

نات أصـحاب شـعِر     صدري العالية، متاماً كما هي حال مسـتوط       
 .. السوالف الطويلة والقبعات السوداء

زجاجات الدواء واألقراص اليت أجترع مسومها يف الصـباح         
هي حصيلة ما أهدتين إياه سنون املرض حىت اآلن إىل جانب         .. واملساء

العجز الرئوي وصعوبة التنقل من مكان آلخر مهما كانت املسافات           
 ..قصرية

اكريت بعد هذه الرحلة الطويلة يف أسـر        إنَّ ما مييز شريط ذ    
املرض وأسر السجان، هو أين أستطيع أن أملح بوضوح إراديت القويـة      

.. مل تنثن ومل تتكسر أمام هذه العواصف العاتية.. اليت بقيت على حاهلا
بقيت على حايل أسرياً صاحب رسالة مميزة من الكفاح تتطلّب عمقاً           

واجهة، وعندما أضفت بعداً آخر وأصـبحت       يف التميز يف األداء وامل    
محلّت رساليت الكفاحية بعداً آخر،     ..  أسرياً ومريضاً يف نفس الوقت    
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كـان  .. شعرت بالتحدي يف أعلى درجاته    .. فَزدت متيزاً على متيزي   
علي أن أبتعد بقوة عن صفوف الضعف أمام اختيار املواجهة؛ ألنّ يف            

 .العدو النقيض ذلك ميالً لصاحل برنامج 
عندما تشابكت مهمات عملي النضايل مبهمات ما أحتاجـه         
من رعاية عالجية ضاعفت مستلزمات وضي وحضـوري بواقـع          

 مل تطق نفسي التنازل عن أي شيء كنت ملتزماً بـه قبـل              ...األسر
حىت اجلامعة املفتوحة حافظت على التزامي ا رغم ما حتتاجه .. مرضي

 مل أتنازل عن شيء سوى الرياضة الـيت مل يعـد            ..إىل جهود مضنية  
كنت أنظر من نافذة غـرفيت علـى   .. جسمي يتحملّها على اإلطالق 

ساحة الرياضة كأسد قعدت به شيخوخته عن املشـاركة يف رحلـة            
 .الصيد والسعي يف مناكب األرض 

وإذا كانت  .. حافظت على برناجمي الذي رمسته أَول احلبسة      
 حدود فعلى ما يبدو، فإن اجلسد الـذي هـو           اإلرادة ال تعرف أي   

 يتراجع  ...االمتداد املادي للروح وما حتمله من قيم يعرف معىن احلدود         
أمام تدين إمكانيات مواجهتك للربنامج املادي واملعنوي املدمر الـذي   

 قد جتد نفسك أمام تراكم هجماته الشرسة فريسة         ...يريده لك عدوك  
قض الذي يضع قاتلك يف ثوب املـالك        للضعف اجلسدي ورهينة للتنا   

 هذا التناقض الذي رمبا     ...الذي يسعى لشفائك وضمان أمنك الصحي     
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لَن تلحظه إالّ بعد تقدمك يف االعتقال حينما ترى الرسالة االنسـانية            
تدنس يوم ترى املمرض والطبيب يتمترس خلف مدفع غـاز خـانق            

 .يوجهه حنو صدرك 
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 "حة الدیمقراطیةوا": یاسر المؤذن
 
 
 
 

أنا ياسر املؤذن أسري سـوري عنـد   ".. رون أراد"أنا لست   
، صورة العامل احلر واملتحضـر يف       "واحة الدميقراطية "؛  "جهة معروفة "

نفسها على أا ضحية اإلرهـاب، وأن       " إسرائيل"أظهرت  "!! املنطقة
إـا مسـكينة،   .. دماء إنسانيتها قد سفكها سيف أعداء اإلنسـانية    

قهورة، مظلومة، مستباح فيها مواطنها الذي ال يعرف إال السـالم           م
متد اليد وغصن الزيتون لأليدي اليت تريد هلا الـدمار          .. والعيش بأمان 

 !! واهلالك
يف نزهة سياحية يف مساء اهللا الواسعة " رون أراد"كان : وتقول

، فضلّ الطريق ومر يف مساء اجلنوب اللبناين، سقطت طائرة السـالم          
لغاية اآلن، اجلهة اآلسرة جمهولـة      .. يف األسر " الطائر امليمون "ووقع  

يثريون .. الذي تذرف عليه الدموع" رون املبكى اجلديد"اهلوية، أصبح 
يطالبون به يف كل اللقاءات السياسـية     .. قضيته يف كل احملافل الدولية    

يه يرسل إل .. حييون ذكراه، جتوب أسراب الطائرات العسكرية السماء      
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صقور اجلو حتياا، تعلو األصوات وتف احلناجر بامسه، تعرض أجهزة 
اإلعالم املرئية واملسموعة األبعاد اإلنسانية البنته وهي ترسم وتكتـب    

زوجته اليت يقتلها األسى واحلنني، أمه وأبيه وقلوم " .. بابا"رسالة إىل 
ـ      ...املقطعة على ولدهم احلبيب      ر حسـها    هذه هي الدولة اليت تظه

اإلنساين املرهف جتاه أسريها الغائب، ولكننا جندها تغيب هذا احلس          
متاماً، تظهر بوجهها املظلم، تلقي من السماء كسف العذاب واجلحيم          
على رؤوس الناس يف القرى واملخيمات، كما ألقت ما ألقت علـى            

 ...وغريها جندها تلقي ويالا أيضاً على أسرانا يف سجوا " قانا"
!! بإحساسهم اإلنساين النبيل  !! مسحوا يل .. نا واحد منهم    أ

باالتصال التلفوين، ال أريد استثارة العواطف، ما أريده فقط هـو أن            
هذا العدو احملترم، خاصة إذا أغـدقوا ـا علـى         " إنسانية"نتحسس  

 " .اجلومي"
كان هذا االتصال هو األخطر واألعظم يف حيايت، مسحوا يل          

ماذا سـأقول أليب    . سة وأربعني طلباً عداً ونقداً      بعد أن تقدمت خبم   
وأمي يف هذا االتصال الذي حدد وقته لنصف ساعة، االتصال األعظم           

 أعوام يف املقاومة يف لبنان ...ألنه يأيت بعد انقطاع دام ثالثة عشر عاماً        
 هو اإلتصال األخطر ألنين سوف أدمههم بأسـوأ         ..وعشرة يف األسر    

يام، سأُخربهم بأوضاعي الصحية اخلطرية واملخيفـة،      نبأ مسعوه يف ح   
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مهما تلطَّفت فيها، ومهما كنـت  ! كيف سألقي عليهم هذه الكارثة؟ 
دبلوماسياً وبارعاً، إال أنّ املضمون ستلتقطه قلوم، وتتجرع قسـوته          
ومرارته، فمهما كانت يد الطبيب خفيفة وماهرة فإن اإلبرة ستحافظ          

 .غتها إىل أعماق املريض على وخزا، وستوصل بال
حددوا يل موعد االتصال، وكلما اقترب املوعد تصـارعت         

 !ماذا أَقول هلم، وماذا أُخفي عنهم؟.. األفكار 
هل أُخربهم عن حالة الفشل الكلوي اليت أَصبحت أعـاين          

!  منـذ مـىت؟  ! سيمطرونين بوابل أَسئلتهم؛ كيف حصل هذا؟   ! منها؟
هكذا كان منذ نعومة أظفاري فأنا      . .سيسأل أيب عن أدق التفاصيل      

ابنه البكر، أول العشرة، حظيت حبصة األسد من االهتمام والتقـدير،        
كان يشاركين بكل شيء، يصحبين معه إىل جمالس الكبـار، آخـاين            
وصادقين منذ صغري، كنت أشعر أنين كبري يف قلبه، سار معي سنوات 

رقنا نـداء الواجـب،   عمري األوىل يوماً بيوم وحلظة بلحظة إىل أن ف        
التحقت باملقاومة يف لبنان وتركته يف معترك احلياة يعمل ليل ار لتدبري 
شؤون العائلة الكبرية، سيسألين الكثري، أما أمي فستسألين دموعهـا،          
سيصل ر دمعها إىل السماعة اليت أقبضها بيدي، كان اهللا يف عوـا             

سيستغل أيب نقطـة    وعوين على هذه اللحظات، لن تستطيع الكالم و       
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الضعف هذه، جيب أن أُحضر نفسي ألي سؤال، وحىت يكفي الوقت           
 جيب أن تكون إجابايت خمتصرة ومفيدة؟

هل أُخربهم عن إجراءات احملكمة اليت نظـرت يف التقريـر           
الطيب، وكيف تابعوا اإلمهال املتعمد؟ ورغم التقارير املشـوهة فـإن           

نظروا يف فترة التشخيص   .. ان  احلقيقة ظهرت كفلق الصبح بارزة للعي     
كيف م لو نظروا    . األخرية للمرض اليت استغرقت مخسة عشر يوماً        

يف معاناة السنوات اخلمس والتطمينات الكاذبة اليت كانوا يتفننون يف          
كانـت  .. اإلجابات جاهزة ألي مرض مهما بلغ       .. صياغة تربيراا   

بولية، ومع ذلك جتـد     أعراض املرض الظاهرة لاللتهاب يف املسالك ال      
عيادة كعجـائز القـرون   " .. برد يف الليل "،  "مغص طبيعي : "اإلجابة

 " ..شاي وليمون" .. "اشرب املاء.. "الوسطى 
يف " برزيليـا "عندما نقلوين اية املطـاف إىل مستشـفى         

: عسقالن، خالل ربع ساعة وبعد فحص دقيق كان اجلواب الـدقيق          
قطعت جهينة قول كـل     .. وراً  فشل كلوي، حتتاج إىل غسيل كلى ف      

سدت فحوصام الباب على كـل تربيـرام املضـلّلة،      " .. خطيٍب
 :تساءلوا بعد أن أذهلتهم النتائج

 ! أين كنت لغاية اآلن؟-
 ! يف السجن-
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  أمل تعرض نفسك على الطبيب؟-
ومل أصـل إىل    .. على العيادة   " رايح جاي " منذ مخس سنوات وأنا      -

 يوماً، وصلت معي األمور فيهـا إىل درجـة          هنا إال بعد مخسة عشر    
 .. االيار الكامل 

لغاية ليلة أمس كان الطبيب مياطل يف حتويلي إىل املستشفى،          
قال سأسقيك كأساً من الشاي والليمـون       .. عمل مين حقل جتارب     

وملا رأى أين تقيأا وبدأت أفقد الوعي مع إصفرار         ! وأرقب النتيجة؟ 
 .. أوصى بنقلي اىل هنا ..الوجه وذهول العينني 

أحدهم وبصوت خافت كل ذرة يف جسمي مسعته بوضوح         
 : قال لزميله-
جاءنا يف  .. لو فقد الوعي ملا أمكن إعادته للحياة        ..  له عمر جديد     -

 ..اللحظة األخرية لو تأخر قليالً لكان اآلن حيتضر يف املوت السريري 
ض أمكن القضاة   حلسن حظي أن هذا التأخري الطويل يف تشخيص املر        

: املكتوبـة " بـرزيالي "أن يلحظوا حاليت من خالل تعليقات أطباء        
مل تعترض اجلهات األمنية على أطالق سراحي       .. اتضحت هلم األمور    

خلطورة وضعي الصحي وهذا نادر احلدوث ألن احتياطام يبـالغون          
مل .. فيها إىل درجة اهلوس كما هو معروف لكل من وصل حماكمهم            

هـز القضـاة    .. ارة السجون علي وأنا أُشكل عبئاً كبرياً        تعترض أد 
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رؤوسهم وبدا عليهم االقتناع بإطالق سراحي فوراً واخلالص من هذا          
الباكني "وصل اعتراض واحد فقط من مدعي عام الدولة .. اهلم الكبري 
.. رئيس الوفد اإلسرائيلي يف مفاوضات السالم سابقاً        " .. روبنشتاين

إنـه  .. "ة ولكنها ضلّلت القضاة حبقدها وسـوادها        قال عبارة صغري  
 : صدر القرار" .. خطري على أمن الدولة

رغم صعوبة وضعه الصحي ورغم األبعاد اإلنسانية املأساوية        "
إال أنّ عليه البقاء يف السجن فترة حمكوميته البالغة مخسة وعشرين سنة            

 سـنني أنّ    كما نوصي جلنة الثلث اليت تنعقد ملناقشة وضعه بعد سبع         
تراعي وضعه وتطلق سراحه نظراً ألنه حسن السـرية والسـلوك يف            

 " .السجن
يضرب املثل يف قلوب الذئاب، ال أتصور أنَّ للذئاب قلوبـاً           
مثل هذه، للذئاب قلوب مهما قست ولكين أشك أن يكـون هلـذه             

.. حماكم وقضـاة    .. الكائنات قلوب رغم تشكيالا العصرية الزائفة       
 .. عيادات ومذابح تذبح فيها الضمائر والقلوب .. تقارير جلان و

عن معاناة اخلمسة عشر    ! عن ماذا أخربهم يف هذا االتصال؟     
 ! يوماً اليت سبقت الربكان؟

رجفـة يف   ..  انقضت علي أعراض خطـرية       ١٥/٧/٩٨يف  
سـارعت إىل   .. فقدان للشهية   .. قيء متواصل   .. اللسان والشفتني   
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جفاف ناتج عن   : "فحصوا وقالوا بثقة مطلقة   .. عيادة  املشعوذين يف ال  
 حسـب   -اعطوين فيتامينـات    " .. اجلو اخلماسيين وارتفاع الرطوبة   

بعد ثالثة  ..  مع بعض احلبوب اليت تعاجل اجلفاف        -ذمتهم واهللا أعلم    
أو أربعة أيام وانا مواظب على وصفتهم املقدسة وأنتظر التحسن بفارغ 

انتابتين تشنجات يف   ..  وأخذت منحاً خطرياً     الصرب، تضاعفت األمور  
عليك أنّ ختفف من    .. قالوا يل أنّ هذه ناجتة عن الرياضة        (العضالت  
يستمر مغص الكلى منذ    .. شعرت حينها خبطورة األمر     ..) رياضتك  

مع قيء وارجتـاج الفـم      .. وكذلك املعاناة يف البول     .. فترة طويلة   
 .واللسان 

تابين القلب الذي هبط علي من كل       ان.. لعبت يب اهلواجس    
ال ميكن أن يكون كل هذا مـن الريـاح اخلماسـينية وال         .. جانب  

 !!فليست هذه املرة األوىل اليت متر علي هذه الرياح.. السبعينية 
وال يستطيع أحد أن يقـدر   .. إن األمر خطري بال أدىن شك       

كنـت   .. قررت الصراع مع هذه العيادة النكدة     .. األمر أفضل مين    
أتقدم إليها كطالب يد حسناء يف بداية األمر، يتمنعون علي عدة أيام            
حىت أحظى أخرياً بأن يلقوا نظرام املشؤومة على هذا اجلسد الـذي            

قررت أن ألقي بكل ثقلي وأن أواصل نضايل معهـم          .. يتقصف أملاً   



 ٤٠

 أشعر أن مرضاً خطـرياً أمل يب وال       .. حىت أصل إىل العالج املطلوب      
 .حياة ملن تنادي 

يف الفاتح من شهر آب مل أستطع إكمال تلك الليلة الطويلة           
 آالم حادة تضرب بسكاكينها من كـل        –قيء متواصل   .. يف غرفيت   

شعرت بأين مركز السجن والسجن يدور .. دارت يب الدنيا .. جانب 
رأيت نفسي معلقاً يف    .. على رأسي   " األبراش"تقوقعت  .. يف فلكي   

تتأرجح الغرفـة كبنـدول     .. ة وأرضها اصبحت سقفاً     سقف الغرف 
وجدت ..  الساعة الثانية ليالً – العيادة –نقلوين إىل املشعوذة .. الساعة

 – طبيب زنازين التحقيق     –الطبيب املناوب   .. فيها مشعوذها األكرب    
 علمت فيما بعد بأن املاء يف مثل هـذه احلالـة   –أوصاين بشرب املاء    
واآلن بعد إجنالء األمر يمنع عين أن أشـرب      .. ة  يحدث أضراراً كبري  

سقاين يف تلك الليلة قرابـة اخلمسـة       .. أكثر من لتر يف اليوم والليلة       
بل ازداد األمر   .. وعلق يل إبرة التغذية لكن بال فائدة تذكر         .. لترات  
رفض وكأن أفعى رقطاء    .. طلبت منه حتويلي إىل املستشفى      .. سوءاً  
 .. ال يوجد داعي ..  أنك سليم مئة باملئة :قال يل.. لذعته 

مكثت يوماً كامالً وأنا أنتفخ واألمل يتخـبطين مـن كـل            
طلبت منه إما العودة إىل الغرفة أو إىل املستشـفى ومحلتـه            .. جانب

أحضر يل الشاي والليمون كآخر     .. املسؤولية الكاملة عما حيدث يل      



 ٤١

ستشفى حيـث وجـدت     شعوذة ميارسها علي مث نقلوين أخرياً إىل امل       
كان مستشفى آخر، مستشفى    .. التشخيص السريع خالل ربع ساعة      

 ..بعيد عن أجواء السجون وطب الشعوذة 
هل استطيع أنّ أخفي عنـهم هـذه        ! عن ماذا اخرب والدي؟   

.. هل وصلتهم أخباري عرب وسائل أخرى     ! النتيجة اليت وصلت اليها؟   
تناقلت بعـض أخبـاري     الصليب األمحر ووسائل اإلعالم الفلسطيين      

.. بإمكاين إخبارهم لو أنّ األمر مل يصلهم عن البدايات اليت مررت ا 
أمـا أنّ   .. ويف اتصال قادم أو عرب رسالة سأكمل هلم بقية احللقات           

أواجههم باحللقة األخرية من املسلسـل فـاألمر سـينقض علـيهم            
ن تقـوم   أخشى أ ! أيب قد يتحمل أّما أمي فهل تستطيع؟      .. كالصاعقة

سـترك يـا    .. حالة الفشل الكلوي عندي بإفشال كل حياا عليها         
 ..رب

احللقـة  .. اختذت قراراً حامساً سأخربهم عن البدايات فقط        
رفقاً رفقاً يـا  .. فيما وبقية املسلسل يتتابع فيما بعد  .. األوىل والثانية   

 .حادي 
ت كان عندما أصابتين االلتهابات يف املسالك البولية يف البدايا

لكن مل يكـن تشـخيص وال       .. يسهل العالج يف مثل هذه احلاالت       
فرضت .. غزا بسرعة .. عالج فانتقلت االلتهابات إىل الكلى نفسها 



 ٤٢

شروطها كاملة حىت أصبحت تعيد البول عليها كما يتلقى املهـزوم           
 .. مرارة اهلزمية 

كنت أعاين من آالم حادة فأتوجه إىل املشـعوذة فتـأىب أن            
ين إىل أخصائي الكلي واملسالك البولية رفضت بشـدة إجـراء           حتول

!! خافت من انكشاف عـوريت    . التصوير أو إجراء الفحص املطلوب      
يكفيهم أن أخربهم عـن     .. نسيت نفسي ودخلت إىل احللقة الثالثة       

يعين .. البقية تتبع   .. ونقطة  .. والكلى ايضاً   .. التهابات يف املسالك    
 ..لمتني مخس سنوات يف ك: هذا

سأطلّ عليهم عرب هذا التلفون السحري َألسحرهم بأخبـار         
صوريت يف خياهلم هي لذلك الفىت الذي يشتعل فيه هليب          .. املشعوذة  

الشاب الطموح الذي حيمل على كاهلـه       .. الشباب ومحاس الثورة    
فىت السـبعة   .. عبء حترير فلسطني وكأن فلسطني خلقت له وحده         

ن إليها عشرة سنني يف األسر وهذه حتسـب         هل تضيفو .. عشر عاماً   
أضيفوا معاناة األسر ومعاناة املرض حىت جتدوا       ..  بعشرين على األقل    

أطلب منكم أن تستنسخوا صوريت .. أمامكم كهالً قد قارب األربعني 
فالعربة يف الروح اليت    .. االوىل فال تزال روحي هي روح ذلك الفىت         

 .. متتطي هذا اجلسد الفاين 



 ٤٣

قررت إخفـاء عمليـات     .. رت ان اخفي عنهم الكثري      قر
 .. الغسيل اليت أُواظب عليها، منها اكتشاف هذا الفشل 

أُشارك فيها اعضائي   .. أعكف أربع ساعات    .. يوم بعد يوم    
تصطف أحاسيسي، ومشاعري تعزف أوبرا     .. الداخلية بعقلي وقليب    

أىب أن يدفن ويزرع ي.. تصلح لتشيع ميتاً يأىب مغادرة اجلسد .. حزينة  
فالزراعة حتتاج إىل متربع وهذا حيتـاج إىل انتظـار يف دور        .. مكانه  
 .. طويل 

هل تتصور إن وصلك الدور أـم       : .. قال يل أحد األطباء   
.. إنّ لك تسع أخوة يف سوريا       : قال آخر ! سيقدمونك على يهودي؟  

.. حـدهم   ما عليك إال استدعاء أ    .. بإمكان أربعة منهم التربع إليك      
أُحضر أخي الذي مل أره منـذ ثالثـة         !! هكذا ذه البساطة  : قلت له 

.. تنتزعون كليته احلرة من جسد حر يعيش يف بلد حر           .. عشرة عاماً   
توقعوا يف أسر جسد آخر كان قد وقع يف أسركم، وترفضون إطالق      

 !تفكري الغاب يشطح بكم؟! كيف تفكّرون؟! سراحه؟
.. يت باتت ال تستوعب وصلة الغسيل   لن أخربهم عن يدي ال    

وصلوا الشريان بالوريد فأصبحت دائمة االهتزاز وكـأن رجراجـاً          
" الرببيش"أصبح الغسيل يتم من خالل وصل .. كهربائياً قد زرع فيها 

 .بشريان الصدر 



 ٤٤

ماذا لو ارتسمت صوريت يف أذهام وأنا ملقى أربع ساعات          
أَشكوا هلـذه اآلالت الضـاغطة      .. أُنادي من أُناشد    ! أتبادل اآلراء؟ 

أحياناً أجد فيها أُنسي .. أُعطيها وتعطيين .. والقابضة بال كلل أو ملل 
كثري من بشر هذه اآليام يأخذون وال       (تأخذ وتعطي   .. وتفريغ كتيب   

أحياناً أُخرى أجد فيها بلوة كبرية تصب يف صدري املصيبة ) .. يعطون
 اليت تفرض نفسها وال مناص منها 

صوريت اآلن ستقلب األرض من حتتهم، ستطبق مساءهم على         
أيب وأخـويت   .. أرضهم فيسريون يف هذه احلياة بال مسـاء وال أرض           

وعنـد  .. سيتلقّون هذه الصورة بصمت حزين يرتسم على وجوههم         
لـن  .. أمي وأخوايت ستنطلق جداول الدموع من مصادرها بطالقـة      

ليسـت حيـايت    .. ية حيايت   حتبس إال حني يفرج عين وتزرع يل كل       
 .. وحدي وإمنا حياتنا مجيعاً 

كانت صوريت اليت أرمسها هلم عرب رسائلي قبل هذه الطامـة           
هي صورة الشاب الرياضي، مفتول العضل الذي ميأل وقتـه جـة            

كانت اخبار دراسيت اجلامعية أصل ا إىل مواطن السرور         .. ونشاطاً  
ري لن تذهب سدى، وأنـين      أُشعرهم بأن سنوات أس   .. يف نفوسهم   

لكن، خسارة  .. سأعود إليهم يوماً من اَأليام وبيدي الشهادة اجلامعية         
 ..ما أشد ما يتعسين هذا االنقطاع .. قطعين املرض عنها اآلن .. 



 ٤٥

جاءت حلظـات االتصـال متشـي    .. اقتربت ساعة الصفر   
لعنوان أحياناً أمتنى أن ختطئ ا    .. تقدم خطوة وتؤخر أُخرى     .. مترددة

اختلطت فيها ألوان قزح اجلميلة .. فأعفى من سيل هذه املشاعر امللّونة 
وأحياناً أخرى أحترق شوقاً لسماع أنفاسهم مهما       .. باَأللوان السوداء   

 ..كانت، مبهجة أم حزينة 
يكاد قليب خيرج من    .. رفعوا يل السماعة بعد أن طلبوا الرقم        

أرجلـي ال تكـاد     .. عر  جلدي يقش .. يتراقص بني يدي    .. صدري  
ألقيت نفسي .. أنقذين كرسي جبواري يشكو كثرة مقتعديه .. حتملين  

 ..ضاقت يب قدماي .. حتملين .. عليه 
.. بعد اآلهات والكلمات املتلعثمة مع أيب .. أذهلتين املفاجأة 

دخل صـلب   .. فاجأين بأنه يعلم كل شيء عين حىت أَدق التفاصيل          
 : املوضوع مباشرة
.. وكأن تقريراً طبياً مفصالً بني يديـه        ... الكلوي  الفشل  

كليـام جـاهزة    .. إن اخوتك كلهم ينتظرون االفراج عنك       : قال
جسـدك أرض حيـام     .. وتنتظر الزراعة يف أرضـهم املباركـة        

تنفست .. إنزاح عين ثقالً عظيماً     .. يفدونك بكل شيء    .. وأرواحهم
 .. ال تسر صديق أراحين من هم تبليغ اخباري اليت.. بعمق 



 ٤٦

حاولت .. مل أمسع سوى دموعها .. انتقلت السماعة إىل أُمي 
الوقت ميشي سريعاً والبكاء    .. كل جهدي ألمسع كلماا، مل أَستطع       

.. كل كلمة مين تسكب النفط على هليب عواطفها         .. يزداد ارتفاعاً   
 فجرت خمزون مشاعري اليت اتقنت    .. أَشعلت النار يف آباري النفطية      

رجوت ان تعود السماعة إىل ايب لوقف سلسلة .. دفنها منذ زمن بعيد   
 .هذه التفجريات يف أرضي وأرضها امللغومة 

تكلّم .. عاد صوت أيب، تنحت أمي بنحيبها الصاخب جانباً         
           باحلنني واحلب أيب وكأن فرقة موسيقية خلفه تعزف حلناً حزيناً يضج

 ..واحلياة 
مل يتبق من الوقت شيء ومل    .. عة  دارت عقارب الساعة بسر   

عـانق إخـواين    .. يتبق من الكالم سوى بث التحيات والسالمات        
أنـا خبـري،   .. وزعت عليهم كلمايت املقتضـبة  .. وأخوايت السماعة  

معنويايت عالية، ال تقلقوا، الفرج قريب الصحة مستقرة وجيدة، تفرج          
وانتظـر  ..  إلـيكم  مشتاق.. سأكتب لكم بالتفصيل    .. إن شاء اهللا    

 .يف أمان اهللا .. مع السالمة .. رسائلكم 
كان هذا اليوم، يوم االتصال بأهلي يوماً تارخييـاً يف مـدار         

اليوم يوم استراحيت وغـداً     .. أملاً بارزاً لن أنساه ما حييت       .. أسري  



 ٤٧

والغسـيل  " الـرببيش "واألربع ساعات علـى إيقاعـات       " برزيليا"
 .قراطية يف واحة الدمي.. الصاخب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٨

 
 



 ٤٩

 "صخرة في صدره" :جمعة اسماعیل
 

  
 
 

إن ملك املـوت ال     : قلت له " .. عزرائيل"أكّد يل بأَنه رأى      
ال يتردد على املرء إال مـرة       .. يرى، مث إنه ال يأيت إال لقبض األرواح         

ولـن  .. (زيارة تكون فيها القاضية     .. هي األوىل واألخرية    .. واحدة  
 : عصر عينيه وقبض جبينه وقال) .. اهللا نفساً إذا جاء أجلهايؤخر 

.. حسبته شرطياً يف البداية.. لقد رأيته بعيين هاتني !  من يكون إذن؟-
أمعنت النظر فإذا به يطوف حول سريري ويتحرك بطريقة ال ميكـن            

اقترب فكـان   .. أطبق جناحيه   .. خيم علي   .. لشرطي أن يقوم ا     
تشاهدت على روحي، ولكنه خف عين      .. الوريد  أقرب يل من حبل     

 ..وانسحبت من الغرفة بسالم 
 :تساءلت متشكّكاً

 قد تكون أضغاث أحالم طاملا أنك كنت يف حالة غيبوبة أو بـني              -
 ..الغيبوبة واليقظة؟ 



 ٥٠

كنت قد انتهيت من هذه الغيبوبة اللعينـة كفـاك اهللا           .. ال  ..  ال   -
 ..سلَّم وصلت املوت ولكن اهللا .. شرها

أبو امساعيل  "قالوا لنا إن    ..  مسعنا عما جرى لك وحنن يف عسقالن         -
شعر بأن أمامه من حياول   .. اعتدل، قوم جلسته    " .. بني احلياة واملوت  
صحيح أن الذي   .. الناس تواسي بعضها البعض     .. "مشاركته يف محله    

ة ختفيف من   يأكل العصي ليس كمن يعدها، ولكن يف ااملة واملؤانس        
 " ..هذا احلمل الذي يثقل كاهلي ويضغط على صدري

أطول أسبوع يف حيايت، شعرت، وكأنه سبع       ..  كان أسبوعاً صعباً     -
شعرت بأين أبتلع حجـارة     .. ضاق يب صدري    .. سنني، اليوم بسنة    

تدخل إىل صدري ثقيلة تتراكم بعضـها فـوق بعـض وال       .. كبرية  
مـاذا  ..  اليت من وقودها احلجارة      شعرت جبهنم .. تستطيع اخلروج   

أين اهلواء اخلفيف الذي كان يدخل      ! تفعل يف صدري؟ من خيرجها؟    
أصبح صدري كتلة حجرية واحـدة ال       .. وخيرج دون أن أشعر به؟      

وددت لو لفظت أنفاسي   .. اختنقت  .. يستطيع اهلواء أن يشق طريقه      
قيقة األخرية  بل تيقنت أين يف الد    .. األخرية وخلصت من هذه الورطة      

مر علي شريط حيايت بصورة سريعة متقطعـة كفـيلم          .. من عمري   
تـذكرت  .. سينمائي شوهته يد الرقابة من كثرة الشطب واحلـذف    

تركـي املدرسـة    .. الفقر، اجلوع، واالحتالل    .. طفوليت يف املخيم    



 ٥١

غـربيت  .. ودخويل عامل العمل والكدح وأنا ما زلـت يف طفـوليت            
أوالدي الذين انقطعت أخبارهم منذ .. م وزواجي هناك الشا.. الطويلة

مث جاءتين  .. أوالدي وبنايت   .. عوديت إىل أم إمساعيل     .. عدة سنوات   
غيمة سـوداء اسـتقرت يف مسـاء        " .. متشي على استحياء  "احلبسة  
 .ناطحتها فلم تتزحزح .. فرضت نفسها بعنف .. وجداين

الل وكفاحهـا   تذكرت مناوشات أم إمساعيل جلنود االحـت       
أبلت بالًء حسناً وكانت معي خري      .. الطويل يف مظاهرات التضامن     

حاولت تبديد هذه الغيمة ولكنها استعصت وأبت، كأا ضرة .. سند  
 ..قوية حيسب هلا ألف حساب 

أسافر يف عامل ذكريايت فتعيدين هذه الصخرة اليت تكلست يف         
يٍب داٍم أشعل روحي ناراً     صدري سريعاً إىل بوتقة األمل واالكتواء بله      

فتكت يب نار املرض ونار األسِر ونار الذكريات العزيزة اليت مل  .. وأملاً  
تشـابكت  .. ختربطت األلوان   " .. فزادت الطني بلّة  "تتركز يف حايل    

أغلق على عيين الضباب األبـيض، اسـتقرت        .. األجسام من حويل    
فغيـبين عـن    الصخرة يف صدري فهوت يب إىل قاع حبر الظلمـات           

 .. الوجود
قالوا يل فيما بعـد بأنـه       .. ال أدري كم مضى من الوقت        
.. أفقت من كابوس مزعج     .. انقشعت الظلمات عن عيين     .. أُسبوع  



 ٥٢

رأيت أضغاث أحالم تتقلّب صورها وتغادر بسرعة وكأا على عجلة          
عـامل  .. ال بأس فنحن يف عامل عجيب       : قلت يف نفسي  .. من أمرها   

حىت األحباب يطلون علي إطالله سريعة مـا تلبـث أن           . .السرعة  
تشابكت الدوائر مث متركزت يف دائـرة       .. تتالشى مرتفعةً عن خميليت     

هل أنا حـي أم  .. خفت من رؤية عامل األموات  .. جترأت  .. واحدة  
أذكر أنين مت وحررت شهادة الوفاة بعد ابتالعي الصـخرة        .. ميت  

 أن يبقى حياً بعد هذا الربكان الذي ألقـى  ال ميكن إلنسان .. الكبرية  
.. تشجعت وكشفت عن بياض عيين    .. بكل محمه يف وديان صدري      

رأيـت  .. مل أر مالئكة العذاب وال مالئكة الرمحة        .. استرقت النظر   
املاء واهلواء يصب احلياة يف     .. العذاب يف يدي وعلى أنفي      " برابيش"

حاولت إغماض عيين ولكنين    .. رأيت الزبانية   .. هذا اجلسد املتهالك    
إم زبانية .. تقذفهم بلعنات أبدية .. وجدا قد تسمرت على الزبانية 

حراسة ال تنطفـئ ليـل      .. عن اليمني وعن الشمال قعيد      .. السجن  
تلقّنـونين  .. حترسون رجالً على فراش املوت      .. أيها ارمون   .. ار

أبو "يا فرحتك يا    ..  رجالي   مث إين حملت القيد يف    .. احلقد واللعنات   
األرجل مربوطة بالسرير إال ِإذا استطعت أن .. إياك أن رب " امساعيل

 ..رب مع السرير 
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لقد هيأ هلم شيطام بأم حيبسون جناً مارداً من نار وليس            
إنسياً من حلم ودم، شعرت بأن ثقالً جديداً قد هبط علـي وأغـرق              

ال محـداً علـى     "من حويل يقول يل     مسعت كل شيء    .. كياين كلّه   
حىت شرطة احلراسة واليت تعودنا على تبادل اـامالت         " .. سالمتك

ورأيت الضيق على وجوههم عندما     .. معها رأيت يف عينيها الشماتة      
أم .. ختيلت نفسي يف مستشـفى حمتـرم        .. شاهدوا عوديت للحياة    

 أم إمساعيـل    ..إمساعيل على مييين واألوالد يلتفّون حول سـريري           
األوالد .. حتتضن رأسي براحة يدها وتشد بيدها األخرى على يـدي    

األطبـاء  .. يوزعون عين حلويات السالمة     .. يتسابقون بابتسامام   
واملمرضني واملمرضات يغبطوين على هذا احلنان املتدفق مـن هـذه           

ودموع الفرح ختتلط مع دموع احلـزن والشـفقة         .. القلوب الرقيقة   
أطلب من األوالد الذهاب إىل .. مث تتواىل زيارات األحباب .. واحلب 

أخلو ا وأبادهلـا  .. مدارسهم، وأبقى مع أم إمساعيل نستقبل ونودع      
.. كنت أغمض عيين على هذه الصور  .. نظرات شبابنا وأيامنا احللوة     

أخاف من النظرة الواقعية اليت حتدد مالمـح        .. أضغط جفوين عليها    
متاثيل بشرية جامدة ال تعرف غـري       .. رفتها يف حيايت    أقسى صورة ع  

أدوية وعالجات تنقذ من املوت ولكنها تبقيك على حافته،         .. احلقد  
تتنظر وتترقّبه يف كل وقت، وحني تتجرع املوت ألف مرة قبـل أن              
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املوت الذي جيعلك تتمىن املـوت فـال   .. املوت قبل املوت   .. تالقيه  
 ..تالقيه 

 .والً سحبه من ظالم تلك الذكريات قطعت تأمالته حما
 " .أبو امساعيل" وبفضل اهللا عدت ساملاً -
مكثت بعدها فتـرة    ..  احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه          -

قام الشـباب علـى     .. أعادوين إىل هنا    .. طويلة ال أستطيع احلركة     
كنت إذا أردت شربة ماء ال تقوى يدي على نقل الكـأس    .. خدميت  
كيف كان قبـل    " أبو مرزوق "أتذكر اخلال   .. اولة إىل فمي    من الط 

صدري ال يقوى .. أية حركة تتطلب جمهوداً عظيماً .. وفاته رمحه اهللا    
تناويل الطعام كان .. على لفظ أنفاسي عند أي فعل مهما كان بسيطاً 

.. كمن يعمل يف احملاجر فينقل احلجارة الكبرية من احملجر إىل الكسارة 
 ..رة أهون علي من مضغ الطعام كسر احلجا

 .. ولكن صحتك اليوم أفضل بكثري -
كتب اهللا يل احلياة رغم ما أُعاين من األزمـة          ..  هذا من فضل اهللا      -

والسكري وارجتاج يف املخ يؤكد يل آالماً دائمة يف رأسي، وال تسأل            
 ..عن آالم املفاصل والتهاب يف الربوستاتا فإا من نافلة القول 

 " ..أبو امساعيل"ج اهللا قريب يا  فر-
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والفرج ال يـأيت  .. أنا شخصياً ال أطلب سوى العالج ..  أي فرج  -
أذكر يوم اإلفراجـات كنـت يف       .. ال يأيت إال من الكرمي      .. منهم  

قالوا لنا إم اتفقوا يف طابا على أن يوقّع األسرى علـى            .. عسقالن  
قلت ..  نادوا امسي للتوقيع ..وثيقة تعهد تقضي باحترام عملية السالم  

أَحترم وأُحترم وما   .. أنا دائماً أفرض احترامي على اجلميع       .. ومل ال   
) .. إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميـان      .. (يف القلب يبقى يف القلب      

أينما حـل   .. وصلت إىل اإلدارة وقال يل ضابط األمن لعنة اهللا عليه           
 :وأينما ارحتل

رفعت عنك العشر سـنوات     .. شر سنوات    أنت حمكوم مؤبداً وع    -
مخسـة آالف   .. جاءتنا خمالفة سري عليـك دفعهـا        .. وبقي املؤبد   

 .. شيكل
كانت هزة عنيفة ضربت أرض معنويايت بألف درجة علـى           

طوحت أحالمي اليت رمستـها     .. زلزلتين من أعماقي    .. مقياس رختر   
جان النكدة  عدت إىل رائحة السجن والس    .. بسرعة يف ميدان احلرية     

عدت إىل اهلاوية بعد أن صعدت إىل       .. بعد أن تنسمت شذى احلرية      
كان اهللا يف عوين على تلك اللحظات .. أعلى وأوشكت على اخلالص 

 .ما زلت أرتعش على ذكرها وأحتسس ضربات قليب الصاخبة 
 :هززت رأسي وقلت 
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 ..أروف ..  كان اهللا يف عونك -
يل سنتني ونصف يف " .. حبملها من قليلواال هو ها األمراض اللي      "-

 ..املستشفى هنا واهللا وكيلك كل أدويتهم مسكنات ال عالج فيها 
وإن شـاء اهللا تتـزوج      ..  ستفرج بإذن اهللا وأرجلهم على رقام        -

 ..الثالثة
شعر بتعب صـدره، زوده     " .. اهتز كرشه الصغري ضاحكاً   " 

سح عرق جبينه وقال بعد أن أضاء    م.. برذاذ بخاخته الزرقاء فاحلمراء     
 ..عينيه 

مث أنه مل يتبق من العمر أكثر       ..  أنا ال أرضى بديالً عن أم إمساعيل         -
 . عاماً أطمع حبسن اخلتام وحتقيق مرضاة اهللا ٥٨.. مما مضى 

 " ..أبو امساعيل" واملستقبل يا -
 . ال أنتظر سوى رمحة اهللا -
 .. واإلفراج -
رية حىت أحج وأزوج األوالد وبعد ذلك أهـالً          طبعاً التروحية ضرو   -

 ..ومرحباً بلقاء اهللا 
 ..قلت مبتسماً  

 ..وما ذلك على اهللا بعزيز ..  بعد ذلك وليس قبل ذلك -
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 "!!ما لها إال اهللا ": علي شاللدة
 
 
 
 

.. فزعنا من نومنا الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل 
صوت .. ح بني الضعف والقوة     يتأرج" أبو احلسن "كان صوت جارنا    

وقفت على  .. جهوري هده اإلجهاد وأعمل فيه معوله الذي ال يرحم          
الحت يل صلعته اليت    .. باب غرفتنا فوجدته متعلقاً بشباك باب غرفته        

كان ينادي واملمرض  .. كان كطائر بلّه املطر     .. كستها حبات العرق    
مسع .. فعت صويت عالياً    ر.. ساعدته يف النداء    .. ال يستجيب لندائه    

املمرض، وعندما رأى اصفرار الوجه وشحوبه الواضح للعني اردة،         
فتحوا الباب  .. سارع بإجراء االتصاالت الالزمة لفتح الباب يف الليل         

 .وأخرجوه إىل العيادة 
علي شاللدة احملكـوم    " أبو احلسن " .. "برشي"تربعت على    

 جمموعة عسـكرية يف مقاومـة       مخسة وعشرين سنة على خلفية قيادة     
.. مل يقِْض منها سوى تسع سنوات      .. االحتالل وزرع عبوات ناسفة     

كما تتداعى األكلة على    (تداعت عليه اإلمراض    .. كان اهللا يف عونه     
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تناوشته من كل جانب، وأحياناً تطرحه أرضاً فريى النـاظر          ) قصعتها
م اجلثـة، كـرش   طويل القامة، ضخ.. إليه جبالً أصبح قاعاً صفصفاً  

تسـمع  .. بارز، رأس يفيض حيوية يِطلُّ عليك من فوق مرتفع عاٍل           
يبدو أنه يف العقد السابع رغم أنّ عمره        .. لصداه أزيزاً كأزيز املرجل     

أتذكر .. أعلم عن معاركه مع املرض الكثري       .. واحد ومخسون عاماً    
 قلع طبيب األسنان لـه ضرسـاً       .. ٩٢حينما كان يف عسقالن سنة      

وزرع مكانه التهاباً دائماً يقض عليه مضجعه بني احلني واآلخر ولغاية           
أزاح هـذا   .. فَكُّه ملتهب ويضرب على صـفحة وجهـه         .. اليوم  

قـد حتتـاج إىل     : قال له الطبيب آخر مرة ساخراً     .. االلتهاب بصره   
مضادات حيوية وراء آخـر     " كورس.. "زراعة فك يف يوم من األيام       

هذه إحدى املعارك البسيطة الـيت مل تحسـم         .. دي  وال حياة ملن تنا   
أما املعارك الكبرية، ومىت تضع احلرب أوزارها، فيظهـر أـا           .. بعد

 ..ستتحقق هناك يف جنات النعيم 
أتذكر معارك  .. بقيت مشدوهاً بعد أن طار النوم من رأسي          

بدأت معه األزمة أثناء فتـرة     .. هذا الرجل يف مواجهة أمراضه العاتية       
تفيض !! زنازين املسكوبية معروفة يف حضنها الدافئ.. التحقيق اللعينة 

.. متسك عليهم أنفاسهم بشم هوائها      .. حناناً وعشقاً لزبائنها الكرام     
طاقات ويتها مزروعة يف مسائها، والذي يتحكم بتزويد اهلواء هـم           



 ٥٩

ويل للضيوف املشاكسني الـذين ال      .. املضيفون أوالد النعم الكرام     
عندها يرتل عليهم   .. يقدمون بني يدي مضيفيهم االعترافات املطلوبة       

سخط مسائهم بإغالق تلك الفتحات يف جحيم العذاب الذي يتناوهلم          
 ..صباح مساء 

اهلواء، الصـديق   .. "ضاق صدر أيب حسن يف تلك الزنازين         
أرادوا .. اعتقلـوه   .. صـادروه   .. الغايل قطعوا صلته احلميمـة يب       

.. غ صدري من اهلواء النقي وأتعبوه ـوائهم الـدنس           فر.. خنقي
ذلك الصدر الذي مل يتعرف     .. صدري الذي اعتاد على اهلواء الطلق       

قمعوا هواء حرييت ومل يفسحوا اال      .. يف حياته إال على هواء احلرية       
هلواء ريب أن يتسلل إىل صدري إال بصعوبة بالغة وبعـد أن يشـبعوه          

 " .. وبتهم العفنةبروائحهم النكدة ورط
نمت وترعرعت األزمة يف صدره من زنازين املسكوبية حىت          

            إذا اشتد سوقها هبطوا به إىل سجن عسقالن وسط مدينة صناعة تعج
.. مبا يشرح الصدر من غازات املصانع واملداخن اليت تنفث مسومهـا            
 ..تشبعت رطوبة اجلو الساحلي املنعشة بكيماويات املصانع الكاوية          

تسممت األجواء ذا اخلليط الثقيل الذي يفرض نفسه على الصدور          
ميهد ويهيئ الصدور لزراعة جميدة وحصـاد أعـىت         .. ببالدة عجيبة   

 ..األمراض 
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ضاق ا صـدره    .. تضاعفت األزمة يف األجواء العسقالنية       
ِإنه املستشفى الطبيعي .. تعالوا خذوه إىل نفحة حيث اجلو الصحراوي 

صحيح أن هناك الربد القارس يف الشتاء واحلـر         .. لصدور  ألمراض ا 
الشديد يف الصيف، ولكنه أرحم من هنا، ويعـرف كيـف يكـرم             

وفعالً قام بالواجب بعد اثين عشر يوماً اضطروا لنقلـه إىل           .. ضيوفه
بعد أن تدهورت صحته وضاق صدره بصـحراء        " سروكا"مستشفى  

ى وكأن سكيناً قـد     كان يشعر يف ذاك املستشف    .. نفحة وما رحبت    
أثبت يف مركز الصدر مث جعل يدور حبركة دائرية فيقطّع كل ما يقف             

معنويات أيب احلسن عالية نزلت عن سقف مطالبـها، مل    .. يف طريقه   
 .وخذوا بعد ذلك ما تريدون.. العالج .. يكن له سوى مطلب واحد 

عندما يشتد أمل صدره، ويضرب بطوقه الضاغط ويف نفـس           
.. ر ويتقاعس العالج، تأتيه مصائبه بقيادة مصيبة األسـر          الوقت يتأخ 

تلح عليه وتضغط هي األخرى على صدره وأعصابه ورأسـه وكـل            
ماذا لو أين يف بييت أجلس على الشـباك      : كان يقول .. ذرات جسمه   

مث أين أختار طريقة عالجـي      .. ذاك هواء أرى فيه شفائي      .. الغريب  
قاتلهم اهللا  .. يف الوقت املناسب    أذهب إىل الطبيب املختص     .. بيدي  

يفرضون علينا أطباء   .. دائماً، عالجهم يأيت متأخراً بعد فوات األوان        
بعضـهم ال   .. وكأم جاءوا عرب األطباق الطائرة من كوكب آخر         
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أحدهم غرز إبرته يف الوريد ففقدت الـوعي        .. يستطيع ِإخفاء حقده    
ء األسرى بـأن هـذا      قال يل فيما بعد أحد األطبا     .. وارتفع ضغطي   

 ..املصل ال جيوز مطلقاً أن يعطى ذه الطريقة 
كان أبو احلسن، عندما يشرح تلك احلادثة، يعتصـر أملـاً            
.. أفسدوا أكثر مما عمـروا      .. لقد أحدثوا يب أضراراً عظيمة      : ويقول

بعد تلك احلادثة، ضغطي غري منتظم، إضافة إىل الزالل الذي استقر يف        
أال تثـق   : "قلت له يف إحدى املرات    .. من معانايت   أرجلي فضاعف   

 :بعد أن قطب حاجبيه: رد قائالً!" بعالجهم؟
إحدى املرات فتحت   .. أذكر لك قصة حصلت معي      ..  أعوذ باهللا    -

وضعت منها يف جهـاز     .. قنينة الدواء اليت صرفوها يل يف ذلك اليوم         
وبدأ يبث شجونه شغلت اجلهاز .. التنفس بعد أن دامهتين أزمة خانقة     

خنرت يف صدري رائحة نتنـة،      .. وصلتين فاهتز ا كياين     .. احلانية  
تصبر لعل هذه الرائحة من اخلارج ولكني : قلت يف نفسي " .. فطيسة"

.. قرأت على زجاجة الدواء فإذا بتارخيها قد انتهى  .. مل أستطع املتابعة    
 .. راجعتهم فأبدوا دموع التماسيح واالعتذار 

نت ترى الشكل شكل املستشفى، أما املضمون ومستوى ها أ 
جتد لعالجهـم حـالوة،     .. العالج فإنه كإصطبل للدواب أعزك اهللا       

 .. إنه خبث يهود .. ولكنه يروغ يف دمائنا كما تروغ الثعالب 
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 :قلت له
 .. ولكنك تتابع معهم عالجك؟ سارعين باإلجابة -
 .. ال يوجد بديل -

انتظـرت  .. ادوه يف ليلتـه تلـك       مل أستطع النوم حىت أع     
.. وجدته يف غاية القلق واالضطراب    .. ميمت وجهي شطره    .. الصباح

 :قلت له مستفسراً
 " .أبو حسن" خرياً إن شاء اهللا -
وجدوا ضغطي مرتفعاً وخلجات    ..  لن جند اخلري وهم يف وجوهنا        -

لصدري، يدي اليمىن لغاية كتفي مع أمل يف اجلهة اليمىن .. قليب متوترة 
أعطوين حبة حتـت اللسـان،      .. إنّ معي آالماً يف القلب      .. قالوا يل   

 .ها هم قد أضافوا يل مرضاً جديداً .. وضربوين إبرة مورفني 
 " .أبو حسن"اهللا املستعان ..  أعانك اهللا وقواك -
لوال شعوري الدائم بعون اهللا خلر سقف معنويايت منذ         ..  احلمد هللا    -

.  وأنا أتناول دواءهم وكأين يف حرب صليبية شرسة   أشعر.. زمن بعيد   
أجترعه وال أكاد أسيغه، يتعمدون حتطيم معنويايت وغزو نفوسنا، ولكن   

 .اهللا اكرب 
.. غرقنا يف حلظة صمت بدت يل طويلة ألين رحت فيها بعيداً 

.. زاره أحدهم بعد غياب طويـل       .. رحت فيها ألوالده االثين عشر      
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تفاجأ بأنـه أخطـأ     .. عه على أنه ابنه حسن      كان أبو حسن يتكلم م    
تسـع سـنوات وأوالده ال      " .. حسـن "وليس  " هاين"العنوان، إنه   

أعز حبيب على قلبك  .. يسمعون عن أبيهم األسري إال املعاناة واملرض        
يعصر، يقهر، خينق، ميوت كل يوم مئة مرة وال تستطيع أن تفعل لـه              

، وبعـض االعتصـامات     شيئاً سوى زيارة روتينية مرة كل أسبوعني      
ِإتفاق سالم خلف   .. واملظاهرات اليت تطالب بإطالق سراح األسرى       

جلنة خلّفت جلنة تكاثرت تكاثر البكترييا ومل تسفر عن شيء، .. اتفاق 
بل بددت اآلمال وطار من النفوس حلم اإلفـراج عـن هـذا األب              

 .املريض
 حبـر  تصورته يغرق يف.. عدت إليه من صميت فإذا به غارقاً        

تصورته وهو يتأمل من سياط املرض .. من الكبسوالت والعقاقري الطبية 
يتلوى أملـاً وخيتـار     .. ومن سياط الدواء وأالّ مفر من أحد اخليارين         

وما جيربك على "يبلع ويتجرع األمل فيضيف أملاً إىل أمله .. سياط الدواء 
.. والده وأخواته يطوف ويسافر كل يوم إىل أ " .. املر إال اللي أمر منه    
.. األوالد فاألخوات فاألخوة فاخلاالت والعمات .. يشدون أوتار قلبه 

واألهل والعشرية املوزعون بني القدس وسعري، ومنهم من تشـتتت يف    
.. يدخل اهلواء وخيرج بصعوبة .. يزأر صدره .. بالد الشتات الواسعة 

جيمع مشاعره .. ف والرئة رحلة من املعاناة عرب املسافة الطويلة بني األن



 ٦٤

املتفرقة ويطبعها يف قاع صدره، مث يلتمس هلا األعذار عندما تتقطّـع            
وكلما أراد التجميع يف    .. أوصاهلا هناك فتتالشى ويطغى عليها األمل       

فترات االستقرار، دامهته قارعةً فجعلتها كالفراش املبثوث تنتظر رمحة         
" .. أبو حسن " ما هلا إال اهللا يا       :قلت.. عفوك يا اهللا    .. متتم  .. "را  

 ..قال حبرارة .. املهم أن يبقى وضعك مستقراً 
 .. أي استقرار وأنا أنتظر املوت -
 .. خلّي أملك باهللا كبري -
ال أملك من التفاؤل إال ما أرجوه من اهللا ومـا           ..  أملي باهللا كبري     -

 .أنتظره عند لقائه 
 ..سبنا اهللا ونعم الوكيل ح" .. أبو حسن" هذه وحدها كافية يا -
 

  
 
 
 
 
 
 



 ٦٥

 "أربع ساعات": نضال أبو علیا
  

 
 
 

مسافة طويلة ينقضي العمـر     .. احلكم مؤبد وعشر سنوات      
جبل جثم على قلبـه  .. هم ثقيل يتجدد ال اية له     .. وهو يف بداياا    

كيف يتزحزح هذا اجلبل وكيف يضـع       .. وحط رحاله على صدره     
يبدو أن املخرج أصبح وشيكاً، واية هـذا  ! ويل؟حداً هلذا السفر الط   

 !خروج من السجن ولكن إىل أين؟.. العذاب أصبحت قريبة 
             حتت رمحة ماكنة غسيل الكلى إال ويشد ما أن يضع روحه

يسافر باتجاه ما خيبئ له املستقبل ويبدأ بالعد التنازيل .. رحاله ويسافر   
آلن سبع سنوات ونصف مـن      قضى حىت ا  .. السريع لفترة حمكوميته    

كم ستصرب عليه هذه    ! فما هي الفترة املتبقية؟   .. هذه الرحلة السوداء    
يهـرب  .. هذه العجوز الشمطاء اليت متارس عليه سحرها        .. املاكينة  

تقـبض عليـه    .. منها يوماً مث جتده ال يطيق فراقها فيعود هلا صاغراً           
  شـرايني حياتـه،   السحرية علـى  " برابيشها"تلقي بشباك   .. أنفاسه  



 ٦٦

تتمتم وتعزم  .. تنغرز يف شرايني يده تارة وتارةً أخرى يف أعلى صدره           
 ..تناشد اجلن الذي جيري يف عروقه جمرى الدم.. ويعلو صوت عويلها 

قابع .. أصبح ال مفر من تنقية دمه ثالث مرات يف األسبوع            
رجع  .. يف مستشفى الرملة منذ مثانية شهور يعاين من الفشل الكلوي         

استبد بنا القلق   .. باألمس من عملية الغسيل الساعة الثانية عشرة ليالً         
خرج بعد  . عادة ما تستغرق عملية الغسيل أربع ساعات        .. واخلوف  

كثرياً .. إن هناك عطالً يف املاكينة      : الظهر، سألنا عنه املمرضني، قالوا    
تذكر أـا   .. ماكينة قدمية عفى عليها الزمن      .. ما تكرر هذا العطل     

يبقى جزء من دم املـريض      .. تعطلت يف أسبوع واحد ثالث مرات       
ترفع عنه الربابيش ويبقى قابضاً على شريانه كالقـابض علـى        .. فيها

الدم مضغوط يف شرايينه، ويف حالة رفع يده فإن الدم يشب           .. اجلمر  
يأيت بعد نصف ساعة    .. يتم استدعاء اخلبري    .. بقوة إىل سقف الغرفة     

ساعة، .. حسب مهة هذا اخلبري     ! كم يستغرق التصليح؟  .. على األقل   
.. ال تستطيع األكل وال الشرب وال النوم        .. ساعتني، أنت ونصيبك    

 .يتركوك معلّقاً مبزاج هذه املاكينة الساحرة اللعينة 
سألناه صباحاً عن سبب هذا التأخري الطويل؟ كان شـاحب      

.. م من معركة بعد هزمية سـاحقة        الوجه يبدو عليه التعب وكأنه قاد     
 : قال واألسى حييطه من كل جانب



 ٦٧

تأخر اخلبري عند قدومـه وتـأخر يف        ..  كالعادة تعطّلت احملروسة     -
أكلت فيهـا بعـض     .. كنت قد قطعت ساعة ونصف      .. التصليح  

.. احللويات حىت يتم إخراج مسومها أثناء الغسيل تنفخت كبالون هواء 
انتهوا .. رأيت جنوم الظهر .. الساعة تمر كسنة جلست انتظر، كانت 

أيت الثانيـة عشـرة     .. من التصليح والتفاهم معها الساعة الثامنة       
 .منتصف الليل 

وارمتيت يف أَحضان كوابيس الليل " برشي"ألقيت رأسي على  
رأيت .. كانت أحالمي هذه الليلة مع األموات       .. حىت الح الصباح    
بصراحة أجد نفسي بفضل هذه املاكينة اللعينة       ..   أيب، أمي رمحها اهللا   

 ..أقرب إىل املوت من احلياة 
 :قلت له حمتداً

 " ..هز رأسه وقال مبرارة! .. " جيب أن تطالب بتغيري هذه املاكينة؟-
يا رجل عندما يشـتد يب األمـر        ..  منذ فترة طويلة وحنن نطالب       -

تعـاملين  .. ترمـة   ويأخذوين إىل املستشفى اخلارجي هناك ماكينة حم      
أرى فيها احلياة على عكس هذه .. ألكترونية، هادئة ال تغضب .. برفق

أرى قـربي   .. اليت تكشر عن أنياا وتريين املوت بأشكال متعـددة          
أستطيع النوم وهي تقوم    .. تلك املاكينة   .. مفتوحاً وكأا تدفعين إليه     

أجدين .. ة هناك   أنام وأحلم أحالمي الرائع   .. بعملها على أكمل وجه     



 ٦٨

أسـفح  .. دمي فداك   .. يا روح قليب أنت حيايت      .. أحياناً أتغزل ا    
مل .. ال تضـجر وال تصـخب     .. دمي على أعتاا فترده نقياً طاهراً       

أرى يف .. يالمس حناا شغاف قليب .. حيدث أن تعطّلت مرة واحدة    
.. النـاعم  أناجيها وأترنم على صـوا  .. الغسيل عملية سهلة مرحية  

أجد فيها مالك رمحة تربت على كتفي وتشد مـن          .. أنسى مصيبيت   
أتصور نفسـي  .. عندما أجلس معها أبين يل مستقبالً زاهراً        .. أزري  

يتقبل جسمي زراعة كليـة     .. وقد خرجت من السجن بصحة جيدة       
شاباً نشيطاً مرحاً مشـرقاً     .. أعود إىل سابق عهدي     .. برحابة صدر   

أتزوج فتاة ناعمة وفية تشد عضدي وتعينين على        .. ين احلياة   بكل معا 
تنهد عميقـاً   .. تقف معي وقفة هذه املاكينة الطيبة       .. نوائب الدهر   

 .. اهللا كرمي .. ومتتم 
 :قلت له مازحاً

ووقفت زوجتك وقفة املاكينة    " .. لو وقعت الفاس يف الراس    " ماذا   -
نظر إىل يديه اليت    .. رة أحالمه   أخرجته ذا السؤال من دائ    ! الساحرة؟

 ..شوهتها إبر الغسيل وقال بنربة صارمة 
.. ال أستطيع تصور ِإنسانة تتبنى مثل هذه املواقف..  أُطلّقها باملليون -

إا ستكون خمفر شرطة وبيت الزوجية نظارة تـذيقين فيهـا سـوء             
هلا ..   يا رجل ما أن تقع عيين عليها إال ويقع املوت يف قليب           .. العذاب



 ٦٩

تتقلّب صور .. صوت مزعج ال يقل سوءاً عن صاحب أنكر األصوات 
أتذكّر مغادرة أيب   .. ذاكريت السيئة يف حيايت وأنا جالس يف حضرا         

.. وأمي هلذه احلياة قبل أن أجد طريقي يف كنف رعايتهما الصـافية             
الفقـر واجلـوع    .. صفعات االحـتالل    .. أتذكر الشقاء والتشرد    

أحتسس عصي اجلنود   .. االنتفاضة والقمع وقهر االحتالل     . .واحلرمان
االعتقـال وعـذاب الشـبِح      .. وهي ترنّ على ظهري وبني كتفي       

كل صور البؤس والشـقاء     .. السجن ومعاناته الطويلة    .. والتحقيق  
أتـذكّر بدايـة    .. تتسلّل إىل خميليت من خالل نظرات هذه الساحرة         

شهر ونصف وأنـا    .. م كنت يف نفحة     يو.. وقوعي يف هذه الكارثة     
مل يكترث املشعوذون يف تلك العيادة بأعراض املرض       .. أُراجع العيادة   

وجدت " .. سريوكا"أخرياً نقلوين إىل مستشفى .. اليت كانت واضحة 
خلصها .. أن هذه املعاناة الطويلة اليت كتبوها بلغة سريانية غري مفهومة     

فشل كلوي مخس وتسعني  .. ضوح  املستشفى يف ساعتني بكل دقّة وو     
 ..باملئة 

علَّه خيفّف قليالً عن األسى : تركته يسهب كما حيلو له، قلت 
 :تابع يف عرض مشاعره وهو حتت رمحة الساحرة.. الذي ميأل صدره 

حشروين ..  أتذكر الدم الذي رعف من أنفي وحالة الضغط املرتفع        -
.. انقبضت نفسي .. امالً يف العيادة على إيقاعات شعوذام اسبوعاً ك



 ٧٠

عندما أوشكوا علـى مسـاع      .. غرقت يف عرقي وتقيأت أمعاء بطين       
أنفاسي األخرية، نقلوين إىل املستشفى، يف الطريـق رأيـت قـربي            

.. ضربين بأسلحته الثقيلـة     .. كان األمل يدق علي أطنابه      .. مفتوحاً
كان الفضـل يف إنقـاذ حيـايت       .. كنت كنحلة طوحت ا الرياح      

عندها ظهرت  .. أكلته فقامت قياميت    .. واكتشاف مرضي لقرن موز     
إنـه  .. أعراض املرض ألنه غين مبادة البوتاسيوم اليت تثقل عمل الكلى   

هذه الساحرة أرميها بنظرايت    .. عدت إىل املاكينة    .. فاكهيت املفضلة   
.. أرجوها وأناشدها الرمحـة  .. أغضب وجيري الدم سريعاً  .. القاتلة  

ال تعرف سوى   .. ، صماء ال قلب هلا      "ان من طني وذان من عجني     ذ"
 .. شفط روحي مع دمي 

 :حاولت إرجاعه إىل دائرة األمل والنظرة املتفائلة
 ..هذه عملية سهلة هذه األيام ..  ماذا عن زراعة الكلية؟ -
املهم أن يصلنا قبل فوات األوان، فكما تعلـم إذا          ..  الدور طويل    -

خـارج  . سيل فإنه يصعب على اجلسم تقبل الزراعـة  طالت فترة الغ 
.. السجن اال واسع ومفتوح، أما هنا فليس لنا إال دورهم اللعـني             

مىت أختلّص  .. آه  .. قدمت عدة طلبات، وأنتظر االجابة بفارغ الصرب        
 .من هذا العذاب املتكرر يوماً بعد يوم 



 ٧١

.. ابيش  عملوا له عمليتني يف كل يد ليتمكنوا من وصل الرب          
مل تنجح مرتني يف اليد اليسرى فتعطلت واصبحت كلّةً ال تقوى على            

أما الثانية فنجحت فيها العملية وأصبح يوصل من شـرياا          .. شيء  
جتده أحياناً موصوالً من يده الصـاحلة واليـد         .. بدل شريان الصدر    

ِرجـلٌ  .. األخرى مكبلة بالسرير وكذلك رجله للضروريات األمنية        
 !دة هي الناجية من رمحتهمواح

ما عليه إال أن يبلّـد أربـع       .. لو أراد شربة ماء ملا استطاع        
عملية الغسيل جتري يف غرفـة ضـيقة        .. ساعات بال حول وال قوة      

ضـاق ـم   .. كدورة املياه، وفيها مكتب إداري يقوم عليه موظف         
 ..املكان إال هذه الزاوية الضيقة 

برنـامج  .. حبسة داخل حبسـة     .. األيام متر ببطء شديد      
جير .. يصحو صباحاً على هم ثقيل      .. يوم الغسيل يوم امللحمة     .. قاٍس

جيتاز األربع سـاعات كمـن      .. نفسه كمن يساق إىل حبل املشنقة       
يصل يف النهاية إىل بساط   .. جبل وراء جبل    .. يتسلَّق اجلبال الشاهقة    

يد اخلطوات، مقيـد    مق.. يعود ليستريح   .. يتمدد عليه منهك القوى     
كـم  .. جيب أن يعـد     .. حيسب، جيمع، يطرح    .. الطعام والشراب   

اإلفطار علبة .. جيب أن ال تتجاوز اللتر .. كاسة شراب يف اره وليله 
لنب، نصف حبة بندورة، نصف خيارة، ثالث قطع خبز، عشر حبات           



 ٧٢

 ..بإمكانه بني الصبح والظهر إقامة وليمة على حبة تفـاح           .. زيتون  
.. ست إىل تسع مالعق أرز مع مئة غرام حلم دجاج أو حبش             : الغداء

بني الظهر واملغرب حفلة على قرص أو قرصني بسكويت أما العشـاء     
فبإمكانه البحبحة يف بيضة ومخسني غرام لنب، واخلمسني األخرية له أن   

 ..يبدهلا خبمسني غرام مسك ملرة واحدة فقط يف األسبوع 
الطبيب معرضاً بإمكانك األكل مـن      إحدى املرات قال له      
وأخـرياً  .. استبشـر   .. طار من الفرح    .. كل ما تريد    .. األصناف  
ال .. ملعقة فاصوليا، ملعقة بطاطا  : ولكن الطبيب تابع كالمه   ! فرجت

 ..تزيد عن ملعقة واحدة 
مسحوا له بعد مطالبات طويلة بإدخال جالبية فضفاضة حىت          

شرطوا عليه بأن ال خيرج     .. روعة يف صدره    ال يضرب يف الربابيش املز    
لبسها هي وشروطها واعتربها مـن أهـم        .. فيها إىل حجرة الغسيل     

 ..االجنازات اليت وصل إليها 
اآلمال كبرية، .. يبقى اإلجناز األعظم يف حياته عملية الزراعة      

يتسمع أخبار الزراعـة    .. الدور يدور، ومصريه أن يصله أحد األيام        
عضاء، متربعني عرب تصل أعضاؤهم وتـزرع يف أجسـاد          ونقل األ 
تعرض على شاشة التلفاز وتحيـى املشـاعر اإلنسـانية         .. إسرائيلية  



 ٧٣

أي إنسان عـريب أم     .. إنقاذ حياة اإلنسان فوق كل اعتبار       .. النبيلة
 ..يهودي 

غسلوا دماءه وغسلوا .. عاد ذات يوم من عملية غسيل شاقة     
..  نارهم عندما بلّغوه بالرد احلاسم على طلباته أضرموا فيها.. أعصابه 
 :قالوا له

حنن ال نتحمـل أيـة      ..  الزراعة مرفوضة يف السجون اإلسرائيلية       -
ضرب األسـى جـذوره يف      .. انقبضت تقاطيع وجهه    ! .. مسؤولية

الرباري القاحلة واجلبال   .. رأى أيام مستقبلة العجاف     .. أعماق قلبه   
الطريق وعرة  .. قة تصب شالالا على رأسه      الشمس احلار .. اجلرداء  

!! أظلمت الـدنيا  .. غابت مشس هذا املستقبل     .. واهلاوية بدت قريبة    
علّقت .. وجهت وجهي عليه .. ويف عمق الظالم الح يل بصيص أمل 

توجهت .. قليب به، توجهت إىل من بيده ملكوت السموات واألرض          
 .يا رب ... ك يا رب فرج) وإذا مرضت فهو يشفني: (إىل من بيده
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 "سائق الحافلة": فتحي زقوت
  

 
 
 

بالتقسيط املريح، اية  " أبو تيسري "متَّ تنقيط اخلرب وإيصاله إىل       
املطاف وصل املضمون كامالً، تيسري الشاب املقعد، يعاين من شـلل           

اضـعة،  نصفي منذ صغره، شارك املنتفضني انتفاضتهم بإمكانياته املتو       
كان يراقب حتركات اجليش من موقع استراتيجي يطلّ على مفتـرق           
طرق ويزود الشباب منه باإلشارات املطلوبة، تصور بأن اجليش لـن           
يشك فيه نظراً ملأساته الصحية لكنهم، محلوه أخرياً هو وعربته وألقوه           

قالوا ماذا نريد من هـذا      .. اختلفوا يف أمره    .. يف اجليب العسكري    
 !طيل املعوق؟الع

كانـت سـيارة اجليـب      .. وضعوه على احلافة    .. سحبوه   
قلوب قاسية ال .. دفعوه بأرجلهم وقلبوا عربته على الشارع      .. مسرعة

ارتضـت  .. تدحرجت العربة وانكفأ على وجهـه       .. تعرف الرمحة   
نقلوه إىل املستشفى، وهناك وبعد رحلة طويلة من العالج تقرر .. رجله

اليت تغلغلت فيها، هكذا تكاملت حلقات " الغرغرينا"جة قطع رجله نتي



 ٧٦

ذلك الولد الـذي احتـلَّ   .. هذا اخلرب، فأشعلت نريان احلزن يف قلبه     
كان يسـيطر علـى جمـامع    .. أفضل املواقع يف قلب أبيه منذ صغره    

ابتلي ـذا الشـلل   .. ويل العهد املنتظر  .. فهو الولد األول    .. روحه
.. شاركه أبوه طفولته املشلولة     .. ع بطفولته   الذي حرمه من االستمتا   

طارد به من مركـز  .. أعطاه جهده من أجل العالج أو حتسني وضعه  
حظي من أبيه باالهتمام .. إىل آخر، يف غزة والقدس واألردن وسوريا       

يف الثانية عشرة   " تيسري"دخل السجن و  .. املميز من بني إخوته التسعة      
ارحتل عنـه بعيـداً يف      .. رعة احلياة   من عمره، تركه لوحده يف مصا     

غياهب السجن رغم أنه بقي مزروعاً يف وجدانه ومل يِغب عنه حلظـة       
 .واحدة 

ال حول وال " .. أبو تيسري"كان هلذا اخلرب وقع الصاعقة على        
أمل تقتنع قلوم احلاقدة بشلله؟؟ عندهم .. قطعوا رجله .. قوة إال باهللا   

.. عطاءات مميـزة مـن احلكومـة    .. يم  حيظى املقعدون باحترام عظ   
عالجات جمانية وإعفاءات من اجلمارك والضرائب، طوابري السيارات        

كم وقفت ملقعدين أثناء .. تقف يف الشارع كي مير املقعد على راحته        
أما هؤالء األنكاد فإم يـدحرجوه يف       ! عملي كسائق باص عندهم؟   

العربة تـرتطم  ..  املشهد  ال أستطيع جمرد تصور   .. يا إهلي   .. الشارع  
ختتلط .. تتشقلب وتنكفئ على وجهه     .. باألرض وتتكسر على رأسه     



 ٧٧

مـألت رأسـه   " .. أبو تيسري"دوخت هذه املشاهد .. عجالا بدمه  
اختزا وكبتها يف   .. وأثارت عواصف اللوعة واحلرقة على فراق ولده        

..  طياـا    منذ أن طوته صحراء نفحة يف     .. أعماقه منذ بداية احلبسة     
وسط حجرات ضيقة أطبقت عليها األسـوار العاليـة واألسـالك           

يهون كل هذا   .. سياسة القمع والقهر يتجرعها كلّ حلظة       .. الشائكة
.. أي إنسان هذا الذي خيرج منه هذا الضـيع     .. أمام ما جرى للولد     

أله قلب أم قطعـة مـن احلديـد         .. أميشي على رجلني ككل البشر      
 !الصلب؟
رجعت به ذكرياته إىل كـل   .. نطوى أبو تيسري على حزنه      ا 

لقـد حتملـت    : "حلو احلياة ومرها، قال يف نفسه     .. صغرية وكبرية   
أخـرج منـها بصـرب      .. مصائب الواحدة تلو األخـرى      .. الكثري

أمام هذه املصـيبة    .. أرفع رأسي وأمضي بعزم واصرار      .. واحتساب
محى حبي .. تهبة جتاه ولدي فإين أجد نفسي صريعاً حتت مشاعري املل  

مل تنفع املسكّنات بل كلما خبت      .. له التهمت كل املضادات احليوية      
كلمـا  " .. تيسري"وجدت نفسي أدور يف دائرة حمورها       .. زاد هليبها   

حاولت اخلروج عدت ووجدت نفسي يف أقرب دائرة تدور رحاها يف    
يسور احليـاة  كنت م.. رحلت نفسي من رغد احلياة طواعية    .. محاه  

يل سياريت أجرة وعمارة من ثالث طبقات ال        .. صاحب دخل مرتفعا    



 ٧٨

.. اخترت طريق املصاعب مضحياً بالغايل والنفـيس     .. ينقصين شيء   
كنت يف الثالثة والثالثني من     .. التحمت بالثورة ولبيت نداء الواجب      

فلم يكن األمر محاس شباب أو اندفاعاً عاطفياً وإمنا كـان           .. عمري  
خيار العقل والروح الثائرة، بعد ثالثة عشر عاماً من التفوق يف عملي            

قررت وضع عبوات ناسـفة يف   .. كقائد باص حمترف يف شركة إجيد       
أكلٌ وشرب ونوم ! فما معىن احلياة بوجود االحتالل؟.. تلك الباصات 

ما هذه احليـاة والنـاس   ! يف دولة االحتالل؟! وأين العمل؟ .. وعمل  
 رؤوسهم لعنات االحتالل، قالوا يل يف الثورة أنـت رب           تنصب على 

اسرة كبرية يكفيك االهتمام ا وتنشئتها النشأة الوطنيـة والتربيـة           
صممت على خيـاري ومل أسـتمع لنـداءات القعـود           .. السليمة  
 .أما األهل واألوالد فلهم اهللا .. والتراجع
عملي اغتنمت فرصة .. زرعت العبوات .. اشتغلت بالزراعة  

حصـدت  .. والثقة اليت بنيتها يف نفوسهم على مدار سنوات طويلة          
الكثري وأخرياً أصابين احلصاد خبرياته انفجرت عبوة أثناء زرعـي هلـا       
وكانت هناك ثالثٌ تنتظر اللمسات األخرية يف باصي الذي أعمـل           

حاولت .. عليه، رفعت يدي اليمىن فإذا ا خرقة مدالّة على عضدي           
.. ت أن ساقي مقسومة إىل قسمني من وسط الفخـذ      النهوض، وجد 

محلوين على اعتبار أين من ضحايا االنفجـار إىل         .. بطين يرتف دماً    



 ٧٩

قبل اجراء العمليات كانت املخابرات تقف عند " .. خيلوف"مستشفى 
قبضوا علـى بصـمايت،     .. رأسي، وصلوا إىل العبوات غري اجلاهزة       
بلـة وضـعتها سـابقاً ومل     قارنوها مع بصمات سابقة كانت على قن      

 ..تنفجر
هجموا علي بتحقيق عنيف الساعة العاشرة ليالً وقبل إجراء          

فقدت الوعي، ما يل أرى هذه املصيبة ال تلقي بظالهلا          .. أية عملية يل    
! أي خـري؟  .. صباح اخلـري    .. أيقظوين يف الصباح    .. كمصيبة ابين   

بعـد أن   يدي معلقـة أمـامي      .. وجدت نفسي يف صباح اإلجرام      
وبطين، متضامناً مـع األعضـاء      .. فخذي مربوطة باحلديد    .. قُطعت

ضاعت منه زبائنه اليت كان يزودها      .. املقطوعة واملكسورة، يتأوه أملاً     
.. اآلالم احلادة تطلق النار على جسدي يف كـل مكـان     .. مبؤونتها  

قلقون علـى  .. وجدت العيون الساهرة على رأسي، أسئلة االطمئنان       
أيوجد يف احلياة اكرب مـن هـذه   .. املعلومات وتقسيم املرياث    صحة  

.. ضنك السلخ والذّبح    .. رائحة البنج   .. أطرافك تقطع   .. املصيبة؟  
ماذا لو صربوا حىت    .. اهلجوم الصاروخي من هؤالء الذين ال يصربون        

ألتقط أنفاسي؟ إا فرصتهم فليحسنوا استغالهلا، نقلوين إىل مستشفى         
استمر التحقيق، كانوا يريدون كل شيء، وأنا مل يكـن          . " .برزالي"

رجلـي  .. سوى الشاهد الذي شهد علي من أهلي      .. لدي أي شيء    



 ٨٠

كان بإمكام وصل اليد الـيت كانـت        .. املكسورة ويدي املقطوعة    
اخلـع ضـرس   "وجدوا أنّ القطع أسهل على قاعـدة  .. معلقة معي  

ـ  " .. الطاحونة واخلع وجعها معها    البيت وعـدم اسـتجابيت     أمام ص
رفع أحدهم رجلي وألقاهـا     .. لضغوطهم املرهقة استبد م الغضب      

أعاد األطبـاء جتبريهـا     .. انكسر احلديد ووقعت الرباغي     .. بعنف  
العظم غري متطـابق مـع      .. باجلبس، ما زلت أعاين منها لغاية اليوم        

ة إىل الرملة حيث استمر التحقيق ست     " برزالي"ومن  .. بعضها لبعض   
           وثالثني يوماً، ومن هناك إىل مستشفى الرملة القدمي حيث واصـلت
رحلة التجبري الوعرة مخسة شهور هانت كل هذه املصائب عدا هـذه      

 " .تيسري"املصيبة اإلضافية لولدي 
ما الذي دفع هذا .. حاولوا مساومته على زيارة األهل األوىل  

!  إىل هذا العمـل؟    الرجل الوديع املسامل الذي جيري وراء لقمة عيشه       
ما رأيك أن تعمل معنا .. "ألقوا شباكهم .. االحتالل : أجام بسهولة

تسـاوموين  " .. حرام على حياتك  .. ولك أن تعود إىل سابق عهدك       
مل .. احلمد هللا، لقد كفاين اهللا شر أموالكم السـوداء          .. على وطنييت   

ر لـك   ال ختـف سـنوفّ    "قالوا،  .. أعمل الذي عملته من أجل املال       
ألنكم ! أنتم ال تستطيعون محاية أنفسكم أتدرون ملاذا؟: قلت.. احلماية
.. قل ما تريد    ! .. إذا اردمت الصراحة بشرط أن ال تغضبوا؟      !! احتالل



 ٨١

أن أطخـك ألنـك     : أول حاجة سأقوم ا بعد خروجي من السجن       
تركتـهم يف   .. تلقيت لكمة يف وجهي     ! كنت السبب يف قطع يدي؟    

أية مصيبة  : "عاد بأحزانه إىل ولده مرة أخرى     .. "حسرم وخرجت   
مخس مؤبـدات   .. مل أكترث مبصيبة احلكم     .. هذه اليت أملّت بولدي     

عـدت إىل   .. محلتها على كتفي مثل السالم عليكم       .. وأربعني سنة   
.. السجن أستقبل املهنئني وأشد على أيديهم قبل أن يشدوا على يدي         

هم يف  .. بعد أن قطعوا احلدود     .. ارة  جاءين أيب وأمي على شيك الزي     
كانت األخبار تصـلهم أوالً     .. رفح املصرية وأنا يف رفح الفلسطينية       

مل يصدق والـدي عنـدما      " .. كومة حلم يف قفة   "تصوروين  .. بأول  
أراد أن  .. مشيت وضـحكت    .. طلب مين أن أمشي أمامه      .. رآين

.. ين يف قلبه ويسري     يضع.. يقتلعين من خلف الشيك     .. يبتلعين بعينيه   
: كانت نظرام السريعة تقـول يل     .. أمي غسلت وجهها بدموعها     

اطمأن والـدي علـى     .. اخلع مالبسك نريد أن نراك كما ولدناك        
هذه زيارة نوعية   .. ابتسم ابتسامةً قوية ارتج هلا جسدي       .. خصوبيت  

وهناك خرب عندما نقل يل خرب      .. لوالدي كشفت عن حجم مصيبيت      
وصف يل مشهد ..  ابنيت بعد أكثر من عشر سنوات من احلبسة          زواج

متنيت أا لو مل ختلـق،      : قال يل .. إنابته عين يف زف البنت لعريسها       



 ٨٢

.. تتواىل املصائب ولكنها دون مصيبة ولدي       .. خري من هذا املوقف     
 " .حتملت الكثري، أما هذه فقد غمرتين يف أحزاا

نفي التخفيف من حدة هذا     حاول إخوانه يف هذا السجن امل      
.. ذكّروه مبواقفه الصلبة.. يتناوبونه يف التفاعل والزيارات .. االكتئاب 

قدرته على التحدي وجتاوز العقبات، املثابرة والروح النشطة، اجلبـل          
قالوا إن الكف ال تناطح املخرز، ولكنه كـان      .. الذي ال يهزه الريح     

 خمرز اإلصابة وآالمها، وخمـرز  خمرز األسر، .. كفاً ناطح خمارز كثرية     
.. إدارة السجن اليت حتاول غرسه يف أجساد األسرى كل وقت وحني         

كان من قادة جبهـة حـرب       .. ذكّروه مبواقفه يف إضرابات الطعام      
إحدى املرات بعـد خـذالن      .. األمعاء اخلاوية، ومن صناع القرار      

جعوا، ولكنه ترا.. قرروا اإلضراب .. االتفاقيات لإلفراج عن األسرى 
أضرب لوحده، نقلوه إىل عسقالن مث السبع، صباح أحد األيام بعـد            
حوايل مخسة عشر يوماً من تلقيه خرب ولده، كان متوجهاً لتناول طعام         

أسفرت أحزانه عن ضربة قاصمة، شعر بأن صخرة تـرتل          .. الفطور  
افتحوا .. صاح يف الشرطة    .. ارتطمت يف صدره    .. عليه من السماء    

كانت كصرخة القتيل، صب .. ، أذهلت صرخته احملترقة اجلميع   الباب
ضرب البـاب   .. وجد نفسه على بوابة العيادة      .. فيها أحزان عمره    

انقطعت أنفاسه، كانت كأنفاس خيل ضاحبة خرجت علـى     .. بشدة  



 ٨٣

جس .. التو من سباق طويل، من حسن حظه كان الطبيب موجوداً           
سجني واإلبر املطلوبة، طلبوا لـه      نبضه فوجده بال نبض، زوده باألك     

سيارة إسعاف مع طاقم العناية املركَّزة، طاروا به على جناح السرعة           
وللحق يقال حظي هذه املرة بعناية فائقـة        " .. سريوكا"إىل مستشفى   

وكأم يريدون التعويض عن اإلمهال الفظيع يف بداية أمرهم معه عندما 
 .قطعوا يده ومل حيسنوا جتبري رجله 

صـعدوا الوضـع   .. اشتدت ضغوطات الشباب يف السجن    
ماذا جرى ألخيهم؟ واصلت إدارة السجن االتصال      .. وطالبوا بإحلاح   
قد يصل من هناك    .. قالوا إنه يف غرفة العناية املكثفة       .. مع املستشفى   

 .وضعه يف غاية اخلطورة .. خرب حمزنٌ 
         ،كان بطنـه   أصابته اجللطة يف املستشفى ثانية وبشكل أشد

يصعد باجتاه حلقه يطغى البطن على الصدر فتخرج دفعـات الـدم            
.. املوت يقترب .. متدفقة من فمه وكأن شرايينه الداخلية قد تفجرت 

تعلـو  .. األجهـزة تصـفّر   .. اجلهود متواصلة  .. يدق أبوابه بعنف    
تفرغ محلها وتفسح اـال     .. اإلبر تتالحق   .. املوجات فيها وبط    

.. كان معه يف نفس الغرفة اثنان يف حالة مـوت سـريري         .. لغريها
ترامها عيناه يف حلظات الصحو مث تذوي يف عامل الغيب، ورب مـن             

مثانية أيام وصدره   .. نفس املصري، شيئاً فشيئاً بدأ يستوعب ما جيري         



 ٨٤

يف حالة غليان، كان أرضاً ملعركة ضارية جتالدت فيها اجليوش بسيوفها 
بدأت الشـمس   .. ت إليه روحه وبدأ يشعر بالتحسن       عاد.. احلادة  

إعصار شديد دمر األخضر .. تلوح يف األفق بعد عاصفة ثلجية هوجاء  
 .واليابس 
نقلوه إىل قسم القلب بعد أن خرج صاحباه من الغرفة حمملني  

.. على األكتاف، حددوا له طعامه وشرابه ومنعـوه مـن التـدخني     
بلة يف السرير أما اليد الثانية فكانت تتعارك ويد مك.. الرجلني مكبلتني 

أصبح هم هذا   .. إثنا عشر يوماً جتمدت فيها أجنابه       .. مع إبر العالج    
.. القيد أشد من هم السكتة القلبية والشريان املغلق الذي أخربوه عنه            

وهو على عربته يدفع    " تيسري"رغم هذه املعارك الضارية إال أن مشهد        
 حافة اجليب، مل يغادر هذا املشهد رأسـه، وبقـي           بأرجل اجلنود من  

مستقراً يف أعماق قلبه، على الرغم من كل ما جرى هلذا القلب املتعب 
 .باهلموم 

بعد أخٍذ ورد مع األطباء وشرطة احلراسة، مسحوا له باملشي           
وجـد صـحته    .. مكبالً مع شرطي مسافة قصرية، يف املمر الداخلي         

السجن، كان يشعر وكأن نبة غرست يف       تتحسن، طالب بإعادته إىل     
 .. أرض ال تتناسب معها 



 ٨٥

النظرات تلقي بتـهمها عليـه      .. غربة تضغط على أنفاسه      
محلوه مع آالمـه إىل     .. إرهايب يتلقى العالج ويتماثل للشفاء      .. جزافاً

شعر وكأنه يولد من جديد خرج مـن أصـعب          .. مستشفى الرملة   
دحرجة ولده أم جلطة .. صيبتني أعظم  مل يدر أي امل   .. مصيبة أملّت به    

وجـد  .. عاد إىل حياته جيدد عزائمه ويشحذ مهته من جديد          ! قلبه؟
أخـربوه عـن زواج ابنتـه    .. نفسه يف معترك احلياة عند أول زيارة       

.. اخلرب املفرح املبكي هكذا هي احلياة وجهان لعملة واحدة          .. الثانية
 الثاين يبحث عـن شـريكة       الولد.. تتناوب كتناوب الليل والنهار     

فـداء  .. بنت تبدع وتتفوق يف النشاط املنهجي والالمنهجي        .. حياته
آخر العنقود، عمرها عمر احلبس، ثالثة عشر عاماً، سأهلا عن العيـد            

 :فقالت
! وهل جربت العيد بوجودي؟   !!" مفيش طعم للعيد بدونك   " 

كمـا  : فسيقلت لن.. عادت سفينة حيايت تمخر البحر وتواجه التيار   
حتملت الكثري من أجل فراق حياة الدعة والقعود عليك أن تواصل هذا 

صحيح أنين كنت متحمالً كل ما هو على .. اِحلملَ مهما كلف الثمن 
فينضم " تيسري"حسايب، فجاءين من يحملين ما هو على حساب ولدي      

ما زلت إنه مل يعد صغرياً، .. إىل طريقي وحيمل معي هذا احلمل الثقيل 
تنظر إليه وكأنه يف عمره عند بداية حبستك، أصبح اآلن رجالً مثلك            



 ٨٦

وجد ! . ما يدريك؟.. وقد يلهمه اهللا القدرة على أن حيمل أكثر منك       
محل على عاتقـه    .. نفسه يف معترك حياة من نوع آخر        " أبو تيسري "

.. هؤالء القابعني يف مستشفى الرملة.. مسؤولية خدمة ورعاية املرضى  
جتربته مع ولده املـريض إىل      .. كأن أيدي القدر أهلته هلذه الرعاية       و

جتربته يف اإلصابة والعمليات اجلراحية اليت أجريت له، وجتربته أخـرياً         
وشريان احلياة املغلق، أنظر إليه وكأنه يقود مثل        .. مع السكتة القلبية    

ها مرضى  احلافلة اليت كان يقودها خارج األسر، هذه احلافلة زبائنه في         
.. وهو يعرب م طريقاً مليئة بـاحلواجز  .. األسر يف سجون االحتالل     

حواجز البريوقراطية والتأجيل الفظيع إلجـراء العمليـات امللحـة،          
والفحوصات الطبية، حواجز األشهر الطويلة اليت تستغرق عمليـات         

القيد يف أسرة املستشفيات واحلواجز النفسية اليت تضـغط         .. العالج  
سنة احلياة أن نقودها دائماً حنو األفضل بكل عـزم          .. ى الصدور   عل

 .وإصرار، وأجرنا على صربنا من الكرمي بال حساب 
 
 
 
 
 



 ٨٧

 "عراقي في سرداب السَّبع": علي عباس البیاتي
  

 
 
 

مل أَره ومل أمسع أخباره منذ      .. التقيت به يف مستشفى الرملة    
قابعـاً يف ذاك    .. نسيانكان أبو نبيل غارقاً يف عامل ال      .. ست سنوات 

 إكس "كل ".. إكسات"السرداب الذي قسموه إىل حجرات ضيقه 

X "       اخـر       ) ٨(يتقامسه إثنان يف بئر السبع قسميثـوي يف عاملـه الز
يصل إىل بغداد بنخيلها    .. بالذكريات، يسافر بعيداً يف الزمان واملكان     

يزور ..  التاريخ بأنفاسه  وأارها، مبآذا وأسواقها، مبعاملها اليت ميلؤها     
احلجرة .. املشاهد املعمدة يف روحه، ويعود إىل الثَّغرة اليت يرابط فيها         

ضاقت عليه .. حشرت له العامل بقبس يسري من الضوء واهلواء.. الضيقّة
.. األرض مبا رحبت ومل تعد تفسح له إالّ تفصيالً على طـول قامتـه       

 إىل بداية شبابه يف بـريوت، مث  ويسافر يف الزمان من طفولته يف بغداد     
 .. يكمل الشباب وبداية الكهولة يف عامل السجون الضيق

فالشيب الذي جلَّـل    .. أول ما نسأل عنه هو صحة الرجل      
وسنون السجن تغير وال    .. شعر رأسه وحليته قد خيفي وراءه املفاجآت      



 ٨٨

وهـو  مسعت أزيز صدره    .. تأكل من أعمار سكاا وال تشبع     .. تتغير
: ابتسم ابتسامة حاول أن يريين فيها شبابه وقال       .. يتنهد قبل أن جييب   

مل ) ٩٣(تذكر عندما كنا يف عسقالن العام      .. احلمد هللا على كل حال    
.. أكن أعاين من شيء سوى التهابات يف الكلى ومشاكل انسداد البول

بعد .. أصبحت من أعز أصدقائي   ".. احلبسه"تعايشت معها منذ بداية     
بعدما جربوا علي كل ما     .. مخسة عشر عاماً استطاعوا أن يشخصوها     

بأنّ الكلى عندي ليس يف مكاـا       : قالوا يل أخرياً  .. لديهم من أدوية  
منذ بداية اعتقالك سـنة     " مخسة عشر عاماً  : قلت مستغرباً .. الطبيعي

.. وصلوا إىل تعيني سبب معاناتك من آالم الكلى  ) ٩٤(، ولغاية   )٧٩(
 .مخسةَ عشر عاماً أم يوماً : قلت..  أُصدق أذينال أكاد

ومنذ مخس سنوات والتنقيب جاٍر عن أمـراض  ..  مخسة عشر عاماً  -
 .أخرى، صربت عليها كثرياً وكان ال بد يف النهاية من الكشف عنها 

واصلت .. أدرت هلا ظهرك.. أذكر أنّ الكلى مل تكن تكترث ا كثرياً   
 .رياضياً متميزاً كنت .. نشاطك على أكمل وجه

مل آت من أجل نزهـة  .. بالطبع فأنا عسكري قبل كل شيء   
ما زلت  .. لقد أكلت معسكرات التدريب من أجنابنا     .." مشة هوا "أو  

أعاين من شريان البالستيك املزروع يف ساقي منذ كنت يف بريوت قبل 
واصـلت  .. نزويل دورية إىل فلسطني، كتب اهللا يل الوقوع يف األسر         



 ٨٩

  ة عالية نشاطيا بعد أن        .. ما إىل صواحافظت على صحيت وأعد
تضعضعت أثناء فترة التحقيق العسكري الضعيف الذي أذاقونا فيـه          

 ...املوت مراراً 
 أنفاسك تقطع كلماتك وال تـدعك       ...أمسع لصدرك صوتاً  

 .تكمل مجلة 
منذ مخس سنوات دامهتين عدة مرات أمهها األزمـة الـيت           

ري أحياناً أشعر وكأنّ ملك املوت يقبض علـى         أشعلت النار يف صد   
أخرياً ظهرت علينا آثار القمع والغاز الـذي  .. روحي وينتظر إذن ربه 

وعندي آالم يف املعدة وضعف يف العيون والبواسري        .. كانوا يعموننا به  
وأخرياً، وإن شاء اهللا آخراً السكري الذي اجتاحين        .. كفاك اهللا شرها  

 .سنة املاضية بعد االضراب األخري ال
 ) .أفرهول(إذن حتتاج إىل 

عندي عدة فحوصات جئت من أجلـها إن  .. هكذا قالوا يل  
 .شاء اهللا 

 !؟"أبو نبيل"أكملت العشرين عاماً 
  .١٨/١١/٩٩ القادم ١١يف شهر 

هز رأسه، بدت عيناه وقـد      "كيف مضت العشرون عاماً؟     
رات يصارع املوت ويسـبح عكـس التيـا       .. غرقت يف حبر ذكرياته   



 ٩٠

البحر جيره بشدة حنو األعماق السحيقة وهو جيدف بكل ما          .. اجلارفة
تأتيه األمواج العاتية من    .. تنقضي عاصفة وتأيت أُخرى   .. أويت من قوة  

يهز رأسه بعد كـل     .. ميتطيها قبل أنّ متتطيه   .. كل مكان فيعلِّق عليها   
ذا أقـول   ما".  يبتسم للبحر واحلياة   –يتساقط عنه املاء والعرق     . موجة

عن العشرين عاماً أُحدثه بالتفصيل اململّ أنه سجني مثلي ولن يطيـق            
مساع وتفصيالت السجون؟ أحدثُّه عن مسلسل مقارعة السجان الذي       
لن ينتهي ولو بقينا على اجللسة هذه عدة أيام؟ أحدثه عن عالقـات             

كيف كانت قبل تبادل سـنة      .  الناس يف السجون، الفصائل واألفراد    
 وكيف أصبحت بعده؟ كيف كانت قبـل أوسـلو وكيـف            )٨٥(

أصبحت بعده وبعد تداعيات االفراجات واالحباطات؟ أحدثه عـن         
جتربيت يف عسقالن أم يف نفحة أم يف جنيد أم يف السبع؟ عن رحليت مع     

 .املرض وعالجام التعيسة؟ عشرون عاماً أَتيه وال أدري من أين أبدأ 
 " .فحددت سؤايلالحظت شروده من هذا السؤال " 

انطلق لسـانه   "أخربين عن أبرز ما ترك فيك من أثراً بليغاً؟          
يا هلا من زيارة ما زال وجداين يناطح السحاب .. زيارة أمي" : بسرعة

منذ سبع سنوات، تصور    .. ما زالت أمي أمامي منذ ذلك الوقت      .. ا
افر مـن   كانت تس .. مل يسمحوا يل بزيارا إالّ بعد ثالثة عشر عاماً        

بغداد إىل األردن فيمنعوا من دخول فلسطني تستقصي أخباري من          



 ٩١

تويف أيب يف حادثة    .. تذرف دموعها وتبعث سالماا وتعود    .. األردن
 جاءين  -) ٩٠(ملجأ العامرية أَثناء القصف األمريكي على بغداد العام      

وكانت زيارة أمي بعد ذلك بسـنة ونصـف      .. اخلرب بعد ستة شهور   
ورأيت العباءة السوداء اليت جتلّل     ..  عندما وصلت شيك الزيارة    تقريباً

هي ! هي أمي ! نسيت نفسي صحت  .. طار عقلي   .. روحها الطاهرة 
رغم أين كنت مقرراً    .. هجمت على الشيك وغرقنا يف دموعنا     !  إمي

مل ـدأ   .. بعد أن هدأت العاصفة   .. على نفسي بأن ال ترتل دموعي     
أخرجت .. فجرت القلوب بأحزاا املخزونة   ان.. خفَّت قليالً وعادت  

أخبـار  ..  توفاه اهللا  -أسأل ما هي أخبار عمي فالن     .. كل رصيدها   
زيـارة  .. ذهب إىل احلرب ومل يعـد  .. أخي. عميت فالنة؟ توفاها اهللا   

 ..شحنت بأخبار الوفيات 
 ذوت نضارة وجهها -كانت زيارة رأيت فيها شيخوخة أُمي   

 السنني اليت تركت بصماا بوضوح خبت       وغاب نور عيوا يف ثنايا    
.. فيها مشعة حياا وهي ما زالت يف احلياة تعارك املوت وتصرب نفسها           
.. رأت أمي شييب، رأت عجزي وراء هذا الشيك املقيت فلم تتحمل          

 توسـط   -حاولت معها بدموعي الصامتة ومل أفلح     .. ضجت بالبكاء 
 يل بالسالم عليهـا دون      أحد أفراد الشرطة لضابط األمن بأن يسمح      

سـاعة بكـاء    .. شيك، رفض بشدة، طلب منه متديد الزيارة ورفض       



 ٩٢

ضاعت األفكـار  ! انقضت بسرعة مل ندر كيف نبدأ أو من أين نبدأ؟         
وبعد ذاك ملا مل تعد     : قلت.  من رؤوسنا وترددت الكلمات يف حلوقنا     

 لزيارتك مرة أخرى؟
األردن مـن أجـل     منعوها، تأتيين أخبارها عندما تأيت إىل       

السؤال عني أو عندما يعتصم على باب الصليب األمحـر يف األردن            
عندما تسمع بإضراب يف السجون، يف إحدى املرات أخربونا بزيـارة         

يأت ألمي، تعلم كيف تكون هـذه       .. حضرت نفسي .. الدوريات
هيجان لعواطف اللقاء مع سـت      .. ترتيبات نفسية ومعنوية  .. التهيؤ
ب، ما تبقى يل يف هذه احلياة، املهم وصل الزوار، نزل الشباب             احلباي

تعانقت األصابع والتقت األرواح، تـذكرت نـدائي   .. ونزلت معهم 
 ِعلق لساين يف حلقي اجلاف، خـرج        - مل أجدها  -"هي أمي "األول  

.. ال يوجد لك زيارة   : تدحرج عند قدمي، قالوا يل    .. قليب من صدري  
ج ألقوه على رأسي، وددت لو أقتل هذا اليهـودي  برميالً من املاء املثلّ  

إنّ هذا غري كاٍف لرد اعتباري، عدت       .. الذي قال هذه الكلمة اللعينة    
 .أدراجي أمحل أحزاين حيث كنت قبل أسابيع طويلة

مل حتاول االتصال التلفوين وتعلم أم مسحـوا للـدوريات          
 .باالتصال ولو مرة كل سنة



 ٩٣

مستحيل أنت مـن    : الوا يل حاولت، قدمت طلبات كثرية ق    
  إىل مىت؟ - قاتلهم اهللا-العراق من دولة معادية

بعد أنّ تنتهي املؤبد يسمعوا لك؟  أمل يشبعوا من العشـرين           
أحدثه عن  .  عاد إىل حبر العشرين عاماً حيدث نفسه من جديد        ! عاماً؟

آالمي اليت تقاطعت علي من كل حدب وصوب، أحياناً أراهـا قـد          
 كان القمع   -اصة عند أيام الشباب والنشاط واملواجهة     مرت سريعة خ  

يزيدنا عزماً وتصميماً، يشعلون نار التحدي فتحرق كل سياسـام          
قمعونا مرتني متتاليتني، الغاز والرصاص     ) ٩١(يف سنة   .  حتت أقدامنا 

املطاطي، كسرنا األبواب وحطَّمنا كل شيء، ارتوينـا غـازاً حـىت            
يد ومل خنسر شيئاً، مل يكـن هنـاك مـا           النخاع، حققنا بعض ما نر    

تشعر بقوتك عنـدما    .. املواجهة والتحدي تنسيك مهومك   .. خنسره
ترعى عدوك رغم ميزان القوى الذي مييل لصاحله، يتهاوى ويبحـث           

أحياناً أخـرى أرى    .. عن حلول الوسط، تشعر بالعزة وحالوة النصر      
علـى رأسـي    اللحظة الواحدة وكأا قنطار من السنني تلقي بثقلها         

خاصة تلك اللحظات اليت خيتلف فيها، األسرى ويـدورون حـول           
مرت السجون بأيام سجل عليها بسـواد       ..  أصدقك القول  -أنفسهم

الالوعي وتقهقر الروح األخوية أمام الزحف األسود للبلديات والتميز         
بني الداخل واخلارج أو بني اجلنوب والشمال أو بني فصيل وآخـر،            



 ٩٤

األوقات القاسية ولكن احلمد هللا كلَّ مرة كان يعود فيها          شيبتين هذه   
الوعي للسيطرة على الوضع، واليوم إذا قارناه باألمس فاألمس أفضل          
من اليوم، يوجد حالة من الترهل واإلحباط ال بد من الوقـوف هلـا              
وحماولة العودة إىل اجلد واالجتهاد، قلت له بعد أن أوقفـتين هـذه             

مل تثِن عزمـك    :   ودقّت ناقوس اخلطر يف روعي      .الكلمات احلريصة 
 ! .هذه األمراض اليت ألّمت بك، ما زالت آمالك كبرية؟

           بالتأكيد ألنّ الروح ما زالت على حاهلا، كان فضل اهللا علي
وكان للدراسات  .  فتح اهللا علي باب الدراسة، قرأت الكثري      .. عظيماً

.. يايت وعلى قوة معنويـايت  الدينية والروحية األثر الكبري على مسار ح      
حلّقت بروحي عالياً، املرض يصيب اجلسد وال شك أنه يؤثر، ولكن           

سرحت . بفضل اهللا عندي املعنويات ما يغطِّي آمايل وطموحايت ويزيد 
 على عـادة الرجـال   ...يف عامل هذا الرجل، بالتأكيد قد أخفي الكثري  

       موا شـيئاً    الذين يعملون يف اخلفاء ويف العلن يتظاهرون بأم مل يقد ..
أخفى عين املعركة البحرية املتميزة اليت اعتقل على أثرها، دورية حبرية           
فدائية اخترقت دفاعات العدو وأصابت فيها مقتالً، نسي نفسه يف ذكر 

ما زالوا يظلُّون روحـه     .. عدد يل الشهداء الذين التقى م     .. الشهداء
ته بآالمها ليل ار، مر عليها مر        حىت أنّ أمراضه اليت قطع     ...بأرواحهم
املماطلة املميتة يف العالج وتشخيص األمـراض أزعجتـه،         .. الكرام
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طلبوه لتصوير املعدة مث بلّغوه بإعادتـه إىل     .. ولكنها مل تفلّ من عزميته    
.. سأل عن الفحوصات األخرى اليت وعـدوه ـا        .. سرداب السبع 

حباهلم طويلة ونفسه أطول    .. عندما يأتيك الدور  !  سيأيت وقتها، مىت؟  
 .واهللا املستعان على ما جيرمون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٦



 ٩٧

 "زیارة إلى بحیرة طبریا" :عالء الدین البازیان
 
 
 
 

وضع ملساته األخـرية علـى      .. انتهت استعدادات الزيارة     
بـدأت  .. جتهيزاا، وقف على باب غرفته ينادي كي يفتحـوا لـه        

.. شراء اهلدايا املتواضعة    .. عشرين ساعة   حتضرياته قبل الزيارة بأربع و    
هذا القلم البن أخي حممـد      " أمين"أُكتب يا   .. ترتيبها والكتابة عليها    

من " .. أمساء" إهداء إىل ابنة أخيت احلبيبة -أكتب عليه  .. وهذا ألخته   
 : يتساءل أمين- أبو كمال -عمك عالء البازيان 

 !ريها؟ومتيزها عن غ" أمساء" دائماً تفضل -
إا صـديقة   .. إا ليست جمرد إبنة أخ      ..  قلت لك أكثر من مرة       -

إا أعز حبيب علـى     .. عمري، متلك زمام قليب وتتبوأ عرش مملكيت        
 .. نفسي 

- هنيئاً هلا يا عم .. 
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.. يف بناء مشروعاته أن يعتمد على نفسه        " أبو كمال "حياول   
 إذا اضطر فإنـه حيـاول       أما.. خيدم نفسه بنفسه دون مساعدة أحد       

أن تكون أسرياً فإنه يعين أن تتقيد حركاتك .. حصرها يف أضيق نطاق 
فكيف بك إذا كنت أسرياً وكفيفـاً يف        .. وسكناتك إىل أبعد حدود     

أغمض عينيك حاول أن .. نفس الوقت، جرب ذلك ملدة مخس دقائق 
اناتك إحسب مع.. إىل دورة املياه لقضاء حاجتك  " برشك"تسافر من   

عد .. وعدد حوادث الطرق اليت سوف تدامهك يف هذا السفر الطويل 
مكانك وامحد اهللا على أن حباك باألسر وجعل عينيك حرة طليقـة             

 .تلتقط كل يوم باليني الصور امللونة واحملمضة يف خمترباا العمالقة 
يساعده أمين أو أحد اإلخوة املتواجدين      .. حيلق ذقنه لوحده     
يصبح على محام دافئ خيتار له .. يد حدود السوالف والشوارب يف حتد

.. خيرج الرياضيون ويستمر النائمون يف نـومهم        .. الوقت املناسب   
الفُرصة كي يلج إىل احلمام، حيك عقله قبل أن حيك    " أبو كمال "يغتنم  
جمموعـة  ! ؟..الوالـده   ! ؟..أمسـاء   ! من سيزورين اليوم؟  .. جلده  

 !تنسى أي منها يا عالء؟استفسارات إياك 
أخباري ال جديد فيها، فمنذ     .. أمساء تريد قصة، تريد نكتة       

أربعة عشر عاماً وأنا على نفس املنوال، أقارع ببني جدران السـجن،       
أمسع .. أتفاعل مع األخبال السياسية واألوضاع االجتماعية اليت حتيطين 
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... لونه من أبعاده األسرى يثرون كل خرب ويتناو.. األخبار والتحاليل   
ختتصر .. األخبار راكدةٌ ال جديد فيها      .. أمسع وأمسع مث أدلو بدلوي      

ينتهي احلمام وتبدأ رحلة انتقائي املالبس اخلاصة       .. الزيارة شيئاً فشيئاً    
يتطلّب األمر فحص الطقس واالنتبـاه، يف األخبـار، إىل          .. بالزيارة  

 .مية متضي على قَدٍم وساق التهيئة النفسية واجلس.. النشرة اجلوية 
اللّباس، املقاس املناسب،   .. سيناريو الزيارة تكتمل حواراته      

اهلدايا على ميينه مرتبة ترتيباً دقيقاً، شذى عطره يفـوح مـن ثنايـا              
تعمم بنظارٍة سوداء كـبرية     .. وقف شاخماً برأسه إىل أعلى      .. مالبسه

.. ق حبر جلـي     غابت حبيبتاه يف أعما   .. غطت نصف وجهه األعلى     
بدت صلعته البيضاء وقد استضاءت بشعرها اخلفيف األبيض الالمع،         

تاقت إىل مساء احلرية، ومل تـتمكن إال  .. كأا طائرة تتأهب لإلقالع  
 .من قبس يسري تتطلع منه إىل العامل اخلارجي عرب هذه الزيارة القصرية 

 زيـارة   فُتح له الباب، خطى خطواته القصرية والواثقة باجتاه        
األحباب، سأل وهو حياول أن يلمس درجة احلرارة وأشعة الشمس يف          

 : وسط الظالم الذي يسبح به
 ! كيف الطقس يا أمين؟-
 .. جو ربيعي دافئ -
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ِإرجـع وأَحضـر يل السـترة       ..  أشعر بنسمة برد ختترق حصوين       -
 .غرفة الزيارة باردة .. الشتوية

طلـب  .. ب الغرفة   تراجع خطوات إىل با   .. هز أمين رأسه     
 :عاد إليه وعلّق.. السترة 

 .عظامك مل تعد حتتمل الربد ..  هذه عالمة الشيخوخة، أبا كمال -
 .يا اهللا هيا بنا .. يا أمين " الدفا عفى "-
 .. ها قد وصلنا الدرج -

يتحسس بقدمه الدرجة األوىل، هبط عليها ببطٍء مث تابع خبفّة           
وقف على البـاب األول     .. رة املنشودة   وحيوية تعبر عن غبطته بالزيا    

.. إىل أين؟ .. رد صوت السماعة    .. ضغط له أمين على الزر      .. ينتظر  
 إىل الزيارة؟

وقف عند استراحة البـاب  .. فُتح الباب وتابع نزول الدرج      
فتشوه مع هداياه، خلطوا .. وقف عند نقطة التفتيش . الثاين مث واصل  

عاد .. ح الباب قبل األخري حيث غرفة االنتظار فت.. له يف كلّ ترتيباته 
انتظر اكتمال النصاب، ثالثون أسرياً  .. أمين أدراجه بعد أن تركه فيها       

ثالثون تمخر أصوام وأصوات زائريهم غرفـة       .. يف الفوج الواحد    
تذوب كلمـات  .. يعلو ضجيجها وخيترق صخبها النفوس  .. الزيارة  

 .يتسنى هلا الوصول إىل القلب األحباب يف اآلذان وبالكاد 
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.. وجدا  " أمساء"نفسه وجهاً لوجه أمام     " أبو كمال "وجد   
تشـابكت  .. احلبيبة الكبرية مع احلبيبـة الصـغرية   .. األم وحفيدا   

تالشت القبالت على الشيك احلديدي الذي ال يدرك فقه         .. األصابع  
 الرباقة والكلمات   تبادلوا السالمات املعهودة، االبتسامات   .. القلوب  

 .اليت تذوب القلوب وختترق حصوا املنيعة 
مشاعر فرحة تشتعلُ من مرارة اللقاء ما تلبث أن تكتنفهـا            

.. نشوة عارمة تنتظر ساعة نضوجها القريبة       .. املرارة وحزن الفراق    
يدور به على عنق األسـري      .. تنضج فيقطفها السجان مبنجله األسود      

 .قيده ويعيده إىل سالسل 
مسكت بدفّتها حبـزم    .. قبطان هذه الزيارة    " أمساء"كانت   

 ..وشرعت حتدث بطالقة 
إىل حبرية طربيـة، مـي   .. رحلة بعيدة كثري .. أخذنا عميت رحلة     "-

شوينا اللحم والدجاج، أكلنا وشبعنا،    .. وشجر ومسك، لعبنا وسبحنا     
.. رد وزهر الربتقال شربنا الكوال، رحنا طريق الغور، مليانة برائحة الو

يا ريت يا .. اجلو دافئ وحلو كثري    .. يا اهللا يا عمي ما أمجل فلسطني        
 " .عمي لو كنت معنا

هـذا  .. يف ثنايا كلمات حبيبته الصغرية      " أبو كمال "غرق   
الوجه الصغري الذي يتأرجح بني جدائله يشع على عامل الظالم الـذي          
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ةً من الضياء تنطلق مـن      كان يرى حزم  .. يطبق عليه من كل جانب      
تتكاثف .. يتناثر الضياء فتربق دنياه  .. هذا الوجه الربيء فتصيب قلبه      

.. السحب، طل أمطار ذكرياته العزيزة وترتل جبال الثلج والـربد           
السوق الضيقة، هرايس، حلويات، قطايف، فوانيس رمضان، ليـايل         

نشاط املدرسـي،   القدر وبريق املالئكة اليت تعانق أرواح الصاحلني، ال       
كنا نتغلب على فـرق     .. فتويت الشرسة اليت كنت أمتيز ا عن غريي         

نفوز بعضالتنا ونفرض النتيجة اليت نريدها، اشتعل   .. احلارات ااورة   
شبايب وتعاظمت فتويت، كانت احلياة واسعة، مجيلة، تلـبس أحسـن        

ا ومجال  تنعش القلب بدفء جوه   .. حليها خاصة هذه األيام الربيعية      
الرحالت املدرسية كانت بداية الربيع، نغـادر إىل        .. طبيعتها اخلالّبة   

ال مل أصل إىل ما وصلت إليه ! النيب موسى، أرحيا، البحر امليت، طربيا؟
تستمر يف حديثها املضيء، تضيء علـي عـامل ذكريـايت           " .. أمساء"

ظة حتضره على طبق من ذهب، ال أريد أن أتذكر تلك اللح          .. القدمية
صف .. تقابل الصفّانْ واحتدمت املعركة     .. اليت فقدت فيها بصري     

أجد أن .. صور شبايب وعاملي املنري، مقابل صف سجين وعاملي املظلم         
عاملي القدمي يتالشى أمام زحف عاملي اجلديد، رغم كـل حمـاوالت          

انفجرت .. ، ما زلت أمسع دوي االنفجار       "أمساء"االنعاش من حبيبيت    
غبت عـن  .. يت كنت أعدها بعد التحاقي بصفوف الفدائيني   العبوة ال 
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ناشدت حبيبيت  .. وجدت نفسي ومل أجد الدنيا      .. نفسي وعن الدنيا    
مل .. وأنا قابع على سرير املوت بعد أن اجتزت عدة عمليات جراحية            

مل .. وجدا قد هجرتين إىل األبد      .. تسمع مناشدايت وال توساليت هلا      
مل توصيين بنصائحها وإرشاداا اليت مل تبخل       .. ع  تترك يل كلمة ودا   

أصبحت كمن يريد أن يتعرف على      .. علي ا طيلة أيام حيايت معها       
غرقت يف .. تفاصيل حاسوب الكتروين دون أي دليل أو معرفة مسبقة 
رفعـت  .. الظالم وطارت يب روحي عرب أنفاق ودهاليز ال اية هلـا     

أنزلتها باجتاه حبيـبيت،    ..  على جبيين    وضعت راحيت .. ِإحدى يدي   
  دتم أرادوا أن       .. تردٍة رغم أٍة تامشجاعيت لتلقى األمر بأرحيي هيأت

كنت ! فقدت بصرك وستقطع رجلك: يصدموين ا، قالوا بوقاحة تامة
بعد تردد طويل هبطت يدي باجتـاه       .. أريد أن أتأكد بأطراف يدي      

! أين ذهب املـاء؟   .. قاحلة بال عيون    وجدا صحراء   .. تلك األنوار   
حاولوا مساوميت على إحدى عـيين  ! من ردم عيوا وقتل احلياة فيها؟ 

السـجن  ! عالج هذه العني مقابل االعتراف؟    .. اليت مل تغادر مكاا     
كم متنيت الشهادة يف تلك .. وانطفاء العني أحب إيلَّ مما يدعونين إليه        

 .رف بعيداً عن عامل اجلسد واملادة كانت روحي ترف.. اللحظات 
.. الحظت جدة أمساء جبني ولدها الـذي تصـبب عرقـاً        

 :مهست.. ضغطت على يد حفيدا، أرادت إنقاذ املوقف 
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 . إحكي له عن عالماتك يف املدرسة؟ ردت بسرعة -
عندما خترج من السجن .. قل يل عمي ! ؟.. بس أخلِّص من الرحلة  -

سآخذك ..  إن شاء اهللا     -!  رحلة كل يوم مجعة    أريد منك أن تأخذين   
 .إىل حديقة احليوانات 

 ! هل تنتظريين حىت أخرج من السجن؟-
 سأنتظرك وسأذهب معك إىل أمريكا حيث كان أيب، هزت جدا           -

نزلت دمعتها وهي متسد علـى رأس حفيـدا أرادت أن           .. رأسها  
 وزعت أحزاا بني    ..تفصح عن أحزاا فلم تستطع لوجود حفيدا        

ووضعت ما تبقّى .. والد هذه احلفيدة اليت القته منيته يف غربته الطويلة 
تذكر عنـدما   .. من ثقل أحزاا هنا على أعتاب هذا السجن البليد          

.. جاءوا ا مع والده لالطمئنان عليه يف املستشفى بعد إصابته مباشرة    
أخفـى فقـدان    .. دمائه  كان غارقاً يف    .. غطّى وجهه بقطعة قماش     

اكتفـوا برؤيـة    .. قال هلم إم منعوه من كشف وجهـه         .. بصره  
اإلصابات الظاهرة واللفافات البيضاء اليت كانت تغطي يديه وسـاقيه          

سحبوهم مـن عنـده   .. مسعوا صوته ومسع صوت بكائهم    .. ورأسه  
أبيضت عيوم من احلزن بعد أن      .. وبقي شبح أُمه يالزمه يف أعماقه       

 .. تأكدوا من فقدان بصره 
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وتذكَّروا عندما خرج هلم من حبسته األوىل يف تبادل اَألسرى  
.. م مث عاد ليحمل احلكم املؤبد من جديد بعد فترة وجيزة ١٩٨٥سنة 

يفقد البصر وتبقى البصرية املقاومة اليت تفعل فعلها يف هـذه الـنفس          
تواصـل مـع    .. األبية، فترفض االنصياع ملراسيم االحتالل البغيض       

مل يفَتت من عضـده فقـدانُ       .. النضال، تواصل الروح مع اجلسد      
أصـبحت  . بل رفع من درجات التحدي أضعافاً مضـاعفة         .. بصره

تداعيات التراجع والفتور عن آداء واجب املقاومة تبدو إليه ممكنة يف            
حالة زوال الظالم الذي يغـرق فيـه، أو زوال          .. حالة واحد فقط    

هو هكذا عنيد ال يلني .. الذي أغرق البالد والعباد يف ظالمه االحتالل 
 .وال ينثين أمام العواصف مهما بلغت من هيجاا 

رفضوا مراراً إعطاءه زيارة    .. أوشكت الزيارة على االنتهاء      
أو راحة أمه، أمساء    " أمساء"بال شيك يالمس فيها بعيون راحته أهداب        

موج فوق مـوج    ..  ذكرياته   حتدثت وحتدثت وعمها يصارع أمواج    
تتغلّب أيامه العجاف على أيامـه      .. يلتحفها ويتدثّر ديرها اجلارف     

.. وجدك .. جدتك .. املدرسة .. قدم هلا وصاياه املعهودة  .. السمان  
.. أرسل معها حتياته وسالماته، انسحب دوء بعد أن قَبل أصابع أمه            

 الصغرية قبل احلديد علَّه يوصل    وحاول أن يرمي بقبلة حارة إىل حبيبته      
 .إليها حنينه بأمانة مل يعهدها فيه من قبل 
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عاد إىل السجن والسجان،    .. انتهى حظّه من عامله اخلارجي       
مضت مبراراا القامتة يف ثنايـا املـوت        .. يبحر ذيول العشرين عاماً     

إىل البطيء جيدد صلته باحلياة والعامل اخلارجي حلظات الزيارة مث يعود           
يقاوم .. يشوى يف بطن احلوت الذي يبلع وال يشبع   .. أحشاء مأساته   

عصارته النتنة بكلّ ضراوة ويضيء مشعة يف ظلماته الثالثة إضـافة إىل            
 .ظلمة رابعة كانت من نصيبه وحده 

وقف يف الساحة على ضفّة التيار البشـري        .. اجتاز األبواب الثالثة    
وضعوا أيـديهم   .. مع صديق آخر    " أمين"جاءه  .. الذي يدور دورته    

بيديه والتحموا بالركب الدائر، كان كمن يعود من فلك اخلارج إىل           
هـذا  .. كانت ظلمة أضاءت له حبيبته الصـغرية  .. .. فلك الداخل   
جعل ميشي ويترنم بوقع خطواته على أنغام صـوت         .. ظالم حالك   

 ..الذي ما زال يتردد يف جنبات صدره " أمساء"
 ؟"أبو كمال"زيارة  كيف ال-
 . احلمد هللا -

رحت إىل طربيـا  .. رحت فيها بعيداً .. كانت زيارة نوعية   
 .وأبعد من ذلك بكثري 

 .مث شرع يطوف م يف عامل الزيارة الفسيح  
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 "أمام الضمیر المفقود": ربحي هرشة
  

 
 
 

أنزلونا إىل احملكمة املركزية .. ربطوا يده بيدي ورجله برجلي  
كانت هذه احملكمة لإلستئناف على حكم اللجنة اليت        .. لسبع  يف بئر ا  

" أبو مهّام "كان  .. حرمتنا من اإلفراج بعد انقضاء ثلثي فترة حمموميتنا         
كان .. شاحباً، هزيالً، جير نفسه كأنه شيخ قد أكل منه الدهر وشرب 

 مل.. يف بداية العقد الرابع رغم أنه بدا وكأنه يف العقد السابع أو الثامن 
جبهته .. يكن إصفرار وجهه وذهول عينيه خوفاً من عواقب احملكمة          

يقينه، حبكمة اهللا   .. الداخلية متماسكة، تقاتل بصالبة وبعزمية ال تلني        
.. ميشي على وقع السالسل بتؤدة ووقـار  .. ولطفه يف قضائه، راسخ  

يقطع املسافات من النظارة إىل قاعة احملكمة خبطوات قصـرية، يزـا     
قطع هذه الرحلـة  .. زاناً دقيقاً كالنجم الذي يقطع مراحله بصمت  مي

 ...يوماً وراء يوم وشهراً وراء شهر .. كما كان يقطع يف احلبسة 
كانت ضعضعة جسمه وكان ختاور قواه بعـد أن سـكنته            

.. يف سنته الثامنة للحبسة اجتاحت جسمه رياح املرض العاتية .. اآلالم



 ١٠٨

ع ويكابد، الفحص تلو اآلخر والعالج تلو ومنذ ذلك احلني وهو يصار
العالج واحلال على ما هو، مل يطرأ أي حتسن يذكر، وإمنا التراجـع             

معدته ال حتتمـل  .. سنتان وهو يقيُء ما يف بطنه    .. والتدهور السريع   
أي إضافة .. حليب ال يكاد يسيغه .. عاد إىل طفولته األوىل .. الطعام 

حيضر إلخوانه املرضى الطعام .. ب الشديد أخرى تعرضه للقيء والعذا 
أي .. يضعه بني أيديهم مث ينسحب ـدوء    .. ويتفنن يف إتقان صنعه     

 ..لقمة تدفعه للقيء وأن تقلب معدته رأساً على عقب 
احتل مكاناً دائماً يف مستشفى الرملة على أمل حتسني احلال،         

سـألته عـن    .. مة  وملا وجد حالته تزداد سوءاً قرر متابعة هذه احملك        
توقف قليالً، نظر إىل الشرطة الذين حييطوننا بأسـلحتهم         .. توقّعاته  

أما حسب املنطـق    .. أناال أتوقع من حماكمهم خرياً      : الرشاشة وقال 
يف .. ال يوجد أي مربر إلستمرار إعتقايل   .. والقانون فإن حجيت قوية     

.. ال تستحق قضـييت حكـم أشـهر         .. األصل كان حكمي جائراً     
كان اعتقـايل يف    .. حشرونا على ذمة قضية ال ناقة لنا فيها وال بعري           

حيث كان من املتوقع حلبسيت أن ال تسـتمر         " جمدو"البداية يف سجن    
أحلقونا ظلماً وزوراً مبجموعة ذات أحكـام       .. أكثر من عدة شهور     

محلت احلكم املؤبد مث بعد مسرية طويلة مضنية يف البوسطات          .. عالية  



 ١٠٩

اكم، مت ختفيض احلكم إىل اثنيت عشرة سنة، حماكم قراقوش يتراوح واحمل
 !ماذا نتوقع منهم اليوم؟.. احلكم فيها من الرباءة إىل املؤبد 

جلس يف صدرها ثالثة قضاة يترقبون      .. دخلنا قاعة احملكمة     
.. جلسنا يف مقدمة الصـفوف اخلاويـة        .. فريستهم بعيون جارحة    

وقـف  .. احملامية تقلّب أوراق ملفاتنا     كانت  .. حمكمة بدون مجهور    
كل التقارير اليت لدي تشري بـأن       : املدعي العام يترمن بكلماته املنكرة    

املخابرات ومصـلحة   .. املدعو ميارس نشاطات قيادية داخل السجن       
لذلك .. السجون تقول بأن اإلفراج عنه يشكل خطراً خارج السجن          

.. السجن بقية حكمه كاملة فإين أطلب من حضرات القضاة إبقاءه يف 
 :ووقفت احملامية تناشد الضمري اإلنساين املفقود

ال يوجـد يف ملفـه أي       ..  إن موكّلي ال ميارس أي نشاط حمظور         -
إدعاء املخابرات وإدارة السجن ال يوجد عليه أي دليل، إنين          .. خمالفة  

 بني أيدي القضـاة تقريـر     .. عوى املدعي العام    .. (أطالبهم بالدليل   
 ) ..سري

تراجعت احملامية يف حدة كالمهـا،      .. هز القضاة رؤوسهم     
 :خفّضت من ضرباا وقالت دوء

لـدي  .. إن موكّلي يف حالة صحية خطـرة        ..  حضرات القضاة    -
.. هذا تقرير من مستشفى الرملة      .. التقارير الطبية واإلثباتات الكافية     
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إنسداد يف فم املعـدة ال      إنه يعاين من    .. هذا تقرير من عيادة السجن      
يف التقرير حيتاج إىل عملية نفخ للمريء، ويف حالة         .. تستقبل الطعام   

بروز أي خلل جيب شق الصدر بعملية جراحية نسبة جناحها ال تزيـد      
كان .. أصابه اهلزال والضعف الشديد كما ترون       .. عن مخسة باملئة    

ضعه الصـحي   و.. وزنه يقارب التسعني، واآلن ال يصل إىل الستني         
أطلب .. العالج كما تعلمون مل جيد معه نفعاً .. يتدهور يوماً بعد يوم 

.. ملوكلي اإلفراج الفوري حىت يستطيع متابعة العالج خارج السجن          
.. ال داعي مطلقاً إلستمرار اعتقاله.. داخل السجن حالته ال تبشر خبري 

ـ             ذا أمضى عشر سنوات على ذمة قضية بسيطة ال يستحق عليهـا ه
إين .. آن األوان أن يعيد حضرات القضاة للعدالة جمراهـا          .. احلكم  

أناشد عدالتكم وإنسانيتكم أن تنظروا هلذا األسري الذي عاىن من الظلم 
ويشاركين .. الطويل وهو اآلن يعاين من قسوة املرض واآلالم املربحة          

.. يف هذه املناشدة مؤسسات قانونية تتابع حقوق اإلنسان الفلسطيين          
وضع هذا األسري يقلق الرأي  .. لقد مألت مناشداا صفحات اجلرائد      

العام الفلسطيين، ويف هذه املرحلة حنن بأشد احلاجة لتـدعيم مسـرية     
 .أطلب أن تصدروا أوامركم باإلفراج عنه فوراً .. السالم 

تناجوا بـاإلمث   .. مالت رؤوس القضاة على بعضها البعض       
تـال  .. ائط كل األبعـاد اإلنسـانية       ضربوا بعرض احل  .. والعدوان  
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حتركت صلعته القاحلة تعلن    .. أوسطهم القرار من بني أسنانه املتناثرة       
إن .. شحها وتتضامن مع ما خيرج من أسفلها من كلمات جوفـاء            

.. عليه أن يكمل حكمه كامالً      .. مرضه ال يشكل خطراً على حياته       
تهم من تبعـات املخالفـات     إن األبعاد اإلنسانية يف امللف ال تعفي امل       

 ..القانونية اليت قام ا 
 ..هتفت احملامية 

 ..  أال تكفيه العشر سنوات؟ -
 .. أردف القاضي بوجه متجهم وكأنه نذير حرب 

 .. امللف الثاين -
" أبـو مهـام   "مسعت  .. قرأت نتيجة قرارهم سلفاً     .. أطرقت رأسي   

 ..يتمتم
 .. حسبنا اهللا ونعم الوكيل -

 ) م نصيب من امللك فإذاً ال يؤتون الناس نقرياأم هل( 
 صدق اهللا العظيم
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 ١١٣

 "من أصحاب األخدود" :جالل رّمانة
  

 
 
 

منذ سنني  .. وصلت كتلة حلمية مشوية إىل مستشفى الرملة         
كـانوا يف  .. طويلة واملرضى القابعون هناك مل تر أعينهم حلماً مشوياً        

ارتدت إليهم أبصارهم وغرقوا يف     .. ام الشواء   حالة شوق شديد لطع   
كانـت هـذه    .. دهشة عظيمة، عميقة ومذهلة زاغت فيها األبصار        

كانت كتمثـال اجلـبص قـد       .. الكتلة املشوية تأخذ شكل إنسان      
.. تعرجت النتوءات اللّحمية بشكل بارز وخميف       .. املصنوع بإمهال   

 ماءهـا   غادرت أخاديدها، عقدت حواجـب غضـبها، أخرجـت        
 .وصديدها، اختلط جلدها بلحمها، وكشفت الستر الذي خفي فيها 

رأس وضع على صدر املنسـف      .. كان رأس يف هذه الكتلة       
كانوا كأم قد   .. قرضوا من أذنه اليسرى     .. حىت يظهر كرم الضيافة     

كان كأنه أُلقـي يف نـار       .. غفلوا عن جنبه األيسر فالتهمته النريان       
.. بل كانت نـاراً وجحيمـاً     .. كن عليه برداً وسالماً     النمرود فلم ت  

كأرض أصاا حسبانٌ من السماء فأصبحت      .. أكلته من كلِّ جانب     



 ١١٤

كانوا .. هكذا عاين املرضى ضيفهم عند نزوله مرتهلم        .. صعيداً زلقا   
بأشد احلاجة إىل أن يطعم املستشفى بالعناصر الشابة القوية كي تعني           

ختدمها وترفع معنوياا، إال أنّ هـذا       ..  على مرضها    احلاالت الصعبة 
إم شديدو الرغبة .. اجلثمان حيتاج إىل طاقم كامل للقيام على خدمته 

مع هذا فقـد    " .. العني بصرية واليد قصرية   "للقيام ذه املهمة إال أن      
 .اجتاحتهم رياح التصميم لعمل املستحيل 

ملسجى يف غرفته هو    بأن هذا اجلسم ا   " أبو حسن "مل يتصور    
قالوا .. ذلك الشاب الذي تابع أخباره قبل عدة شهور .. جلالل رمانة 

يف األخبار بأن سيارة كانت قد أُعدت للتفجري قد احترقت بسائقها يف 
تصور احلريق مل   .. ها هو بني يديه يتلظّى يف جحيم آالمه         .. القدس  

.. ماق هذا الرجـل    ما زال يصب بشواظه يف أع     .. ينطفئ من يومها    
هانت عليـه آالمـه     .. سالت دموعه   " .. أبو احلسن "غامت عيون   

بعيونه اليت  " جالل"رمقه  .. وأمراضه القاسية أمام هذا اجلسد احملترق       
 ":هتف به بصوت خمنوق.. "يشع منها الصرب والتسليم ألمر اهللا 

 يا شيخ ..  فصرب مجيل واهللا املستعان -
سجوه على سرير كان فاغراً فاه ويقف       محلوه مع آالمه حىت      

مسعوا صوته الذي كان خيرج من      .. التفّوا حوله   .. حمتفّزاً يف انتظاره    
!! إن كومة اللَّحم هذه تـتكلم .. أرهفوا له آذام   .. أعماق بئر جلّي    



 ١١٥

العيون تلمع يف حماجرها، تدور عليهم وترسل إليهم رسـائل شـوق            
كانوا يريدون سرب شخصـية   .. عني  عرفوه على أنفسهم مسر   .. وحمبة

ملاذا احترقت بـه السـيارة   ! ما الذي جرى له؟.. هذا الرجل الفريد    
أخذوا حوله مواقعهم وعالمـات االسـتفهام       ! أين اخللل؟ ! بالضبط؟

تعاىل على نريانه الـيت     .. قرأها بسهولة   .. ترتسم يف عقوهلم وقلوم     
بشفقة أم على   " سنأبو ح "قال له   .. تضرب بسياطها جسده املهترئ     

 :ولدها
 . ما رأيك أن تنام اآلن وترتاح من عناء السفر -
 ":أجاب مسرعاً"
هل توفّر يل آالمي هدوءاً للنوم، إا آالم مشاغبة ال     ..  أنى يل النوم     -

 ..ال تنام وال تنيم .. ترحم 
اقشعرت أبداما حلظة .. الذا يف صمت خميف " أبو ياسر"و" أبو مهّام"

تتعاقـب صـور النـار ذات       .. ما زالت ترجتف قلوما     .. ه  وصول
اآلالم اليت تقبض على زمـام      .. اجلسد الذي غرق يف هليبها      .. الوقود

روحه، عقدت تشوهات هذا اجلسد ألسنتهم وباتت أعينـهم تـدور       
 ..كالذي يغشى عليه من املوت 

.. مل يتمالك أعصابه  .. عن جبهة الصمت    " أبو حسن "خرج  
 :ه وقالعرب بلسان



 ١١٦

ماذا فعلوا معك بعد إنقاذك من احلريق؟ تراهم قـد          !  هل عاجلوك؟  -
 !!تفننوا يف تعذيبك

أشار إليهم بوضع وسادة يسند ا .. رأسه قليالً " جالل"رفع  
مل تفهم ابتسامته إال مـن   .. ابتسم ابتسامة الضاحك الباكي     .. رأسه  

ت كأا تـدفع    كان.. بدأت كلماته خترج ببطء شديد      .. بريق عينيه   
 ..على ميدان املوت وهي مكرهة 

بدأت عندما وقفت بسياريت يف شـارع       .. هذه قصة طويلة     
وجدت نفسي يف خضم نريان عاتية حتيطين من كل         .. يافا يف القدس    

غرقت يف غيبوبة   .. غبت عن وعيي    .. دخلت عامل املوت    .. جانب  
.. م كانت ال أدري ك.. يوماً أو بعض يوم كمقولة أصحاب الكهف    

حاولت فك .. فجأة شعرت بأين يف عامل أستطيع التواصل مع مفرداته   
هل أفتح عيين؟ هل أنـا يف حيـاة    .. وقع اخلوف يف قليب     .. رموزها  
).. القرب إما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار.. (الربزخ؟ 

إذن . .النار ما زالت تتميز من الغيظ وترميين بقض اآلالم وقضيضها           
قد أفـتح عـيين     .. قد أكون يف حفرة من حفر النار، لطفك يا رب           

فأجد أمامي منكر ونكري أو الشجاع األقوع، قد أجد جنة ريب ولكن            
بعد تردد طويل، متالكت نفسي، شـددت  .. اجلنة ال يوجد فيها آالم   

فتحت عيين فإذا مبمرضة تقف إىل      .. على أعصايب وتوكلت على ريب      
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عرفت أين يف مستشفى وأين مـا       .. بين من كل جانب     جواري وترق 
 خيـل  .. أيقنت بأين بسبعة أرواح كـالقطط       .. زلت يف هذه الدنيا     

نقلوين إىل الطابق   .. سألتها فضحكت   .. إيلّ بأنّ هذه املمرضة يابانية      
وصلين حمقق املخابرات ليعاجلين من     .. السادس حيث العالج املكثّف     

 وللحق أقول أنه كان لطيفاً أو مثَّـل علـي          . .خالل خرباته األمنية    
كانت يداي معصوبتني   .. كان يطعمين ويسقيين    .. ذلك بادئ األمر    

كانت له حاجة يريد الوصول إليهـا بأقصـر   .. فكانتا يداه عيوناً يل    
 :قال يل.. الطرق 

 " ..حمين يهودا" أنت متهم مبحاولة تفجري سيارة مفخخة يف سوق -
 :قلت له.. يف حنره رددت له اامه 

 !ماذا تريدون مين؟!  ملاذا فجرمت يب سياريت؟-
رجل اخلري واإلحسان، مالك الرمحة،     .. حتول احلمل الوديع     

حتول بسرعة إىل شـيطان     .. إىل ضبع جائع ينشب أنيابه يف فريسته        
اجلسـد يتعـذّب وال   .. أيعذّبين ألخذ االعتراف الذي يريد      .. مريد  

ضغط .. ومع هذا حاول هوايته اللعينة    .. يف العذاب   يتسع ألية إضافة    
أحداث انفجـارات   .. غابت عني أنفاسي    .. بالوسادة على وجهي    

تعملقـت  .. كبتها ومل أخفّف عنه غيظه بأية أنة      .. دوت يف أعماقي    
ذرع الغرفة .. بفضل ريب على هذا القزم املرتوع من كل صفة إنسانية       
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أغلـق النافـذة وفـتح    .. كفاً بكف ضرب .. والغضب يتأرجح به   
مل .. كان يتحرك بعصـبية وجنـون       .. املكيف على اهلواء الساخن     

يستوعب أن يرى إنساناً حمروقاً من رأسه حىت أمخص قدميه حيـافظ            
اجتاحتين .. على مقاومة ترد كيده يف حنره، كنا يف شهر آب اللهاب            

دت مـن درجـة   صـع .. سحب اهلواء الساخن من املكيف امللعون      
كانت درجة ثالثة فأصبحت أرى أا رابعة أو خامسة على .. إحتراقي 

املمرضات يضعن الـثلج حتـت إبطـي        .. إيقاعات التيارات احلارة    
يناشدون درجة حراريت اليت بلغت .. ويسكنب املاء البارد على صدري 

 إىل  ال يلقـي بـاالً إالّ     " احملترم"هذا  .. اثنتني وأربعني أن ترتل قليالً      
كنت أشعر وكـأن    .. االعتراف وتلبيس ما يريد من أوهامه الباطلة        

دماغي تتشظى يف كل االجتاهات،     .. سقف مججميت قد غادر رأسي      
. كنت كمن يهوى يف واد سحيق فيتقطع إرباً وتأكل الطَّري من رأسه           

كانت احلرارة تشتد علي فأهذي     .. وهذا الغيب يسأل أسئلته احلمقاء      
   مبا هب  حياة الطفولة اليت مل يكن فيهـا       .. أعود إىل املخيم    .. ودب
.. السعي وراء الرزق والتردد بني املدرسة وسوق اخلضـار          .. طفولة  

أزقة املخيم اليت ال ترحم وصفعات االحتالل الـيت تطـال كرامتنـا          
جتردنا من كل شيء وتسلب منا      .. وتزامحنا يف أدىن حقوقنا اإلنسانية      



 ١١٩

ال تريدنا إال جسداً خاوياً تفرغ      .. ارنا، إرادتنا وأرواحنا    أمالكنا، دي 
 .. به لعناا وأحقادها 

أبـو  "أنصـت   .. أنصت اجلميع كأن على رؤوسهم الطري       
عقد لسانه وخاف من أن تظهـر كلماتـه         .. كتلميذ جنيب   " حسن

بأن القوم يريدونه متابعة    " جالل"شعر  .. دموع عينيه وأحزان صدره     
.. خانته لغته حمدودة املعاين والكلمات .. حار يف أمره    .. قصته كاملة 

الذي يأكل العصي ليس كالـذي      .. "أنى له أن يصيب حقيقة آالمه       
 . تابع يقص عليهم نبأه األليم" .. يعدها

كنت يف حالة هذيان، مل أركّز " .. ليئا تسيمل"زارتين احملامية 
حضـر  .. طبيب نفسـي    طالبت يل من احملكمة ب    .. معها يف إجابايت    

فيمـا بعـد    .. كتب تقريره وانصرف    .. كان دباً ماكراً    .. الطبيب  
كم كنت يف ذاك .. استغلّت حمكمة اللّد العسكرية هذا التقرير ضدي       

تزورين يف خيايل صـور     .. الوقت العصيب حباجة إىل من يقف معي        
 يف  كانت كلمات املواساة  .. أستبشر وأتفاعل وأحتر    .. أمي وإخواين   

وعون .. رغم أن ذكر اهللا كان زادي       .. حينها تعدل الدنيا وما فيها      
إالّ أن كلمة مواساة هلا معناها ووقعها .. اهللا مل يغب عني حلظة واحدة 

.. قالت يل فتاة عربية اجتازت احلصار املفروض علـي          .. يف النفس   
ترنمت روحي على أنغام هذه الكلمة      " .. يروح الشر عنك يا خوي    "



 ١٢٠

حشـدت  " .. يـاخوي "كم كانت مجيلة كلمة   .. الساعات الطوال   
 . أثلجت صدري بارك اهللا فيها.. خلفها كل أهلي وربعي وإخواين 

دخـل  .. نقلوين إىل غرفة العمليات حتت احلراسة املسلحة        
.. أمره الطبيب بفك قيودي من السرير       .. معي شرطي بلباس ممرض     

مل .. طلب مـوافقيت    ..  اليمىن   أخربين الطبيب بقرار بتر أصابع يدي     
يكن أمامي خيار آخر وافقت واحتسبتها عند اهللا علّها تسـبقين إىل            

أفقت من ضربات البـنج    .. خدروين ورحت يف عامل الغيب      .. اجلنة  
.. يداي ورجـالي    .. فوجدت اللفافات البيضاء قد مألت جسمي       

زرعوها سلخوا قطع كبرية من جلد الفخذ والبطن و       .. بطين وظهري   
يف يدي اليمىن والكتف واخلاصرة، كانت عملية زراعة عشوائية قـد           

 أـم بعـدما     - فيما بعد    -طالت مناطق شاسعة من جلدي علمت       
أخىت .. عجزوا  عن الوصول إىل مآرم التفوا على أقرب املقربني إىل          

مل يأخذوا منـهم حقـاً وال       .. اعتقلوهم مث أفرجوا عنهم   .. وزوجيت  
 .باطالً

احتج بشـدة   .. رين طبيب إيرلندي تابع للصليب األمحر       زا
واجهـوه  .. على القيود اليت ربطت رجالي بالسرير كعادم دائماً         

يا مجاعـة هـذا ال يسـتطيع        .. األمن، اهلرب   .. بذرائعهم املعهودة   
 كيف سيهرب؟ .. وال حىت الزحف .. الوقوف 



 ١٢١

ال بـه   أعطاين بطاقته لالتص  .. ضربوا بكالمه عرض احلائط     
صادرها احملقق فوراً بعد أن اختفـى الطبيـب عـن      .. وقت احلاجة   

 . األنظار
أما عن آالمي اليت أسأل اهللا أن ال يذيقها ملسلم فقد كـان             

أخربوين بأين سوف أنقل    .. أشدها عندما دخلت علي أربع ممرضات       
كانت قد .. بدأوا برتع اللفافات البيضاء ) .. مستشفى الرملة(إىل هنا 

 .. صلّبت بعد أن امتصت الدم من حلمي ت
سحبوها وسـحبوا معهـا     .. سلخوها عن جلدي املسلوخ     

روحي رغم جلَدي وحماواليت الشديدة كظـم أملـي إال أين مـألت             
سخرت مين شرطية حاولت تقليـد صـراخي        .. املستشفى صراخاً   

فاليوم الذين آمنوا مـن     : "رأيت قوله تعاىل  .. والرقص على جراحي    
أضاءت يل هذه اآلية ظلمام الـيت أحـاطوين    " .. يضحكونالكفار  

نازعت روحي  .. أصدقكم القول أين شعرت باملوت عدة مرات        .. ا
قتل أصحاب األخدود، .. "أشالء جسدي ولكن أجل اهللا مل يأِت بعد   

 ".النار ذات الوقود
محلوين يف سيارة إسعاف مث هبطوا يب       .. كبلوين بأصفادهم   

 تشاهدت عدة مرات، كانت تتلوى روحـي يف جسـدي    ..إىل هنا   
أو دعست قدم السائق علـى    .. كلما ضربت عجالت سيارم مطباً      



 ١٢٢

ما أسوأ غربـة  .. احلمد هللا أن استقر يب املقام عند إخواين     .. الفرامل  
هتـف أبـو حسـن      .. أشعر اآلن أين بني أهلي وأحبايب       .. املريض  

 . الرمحة اليت متأل صدرهبكلمات خرجت من ينابيع املودة و
وال يهمك، حنـن أهلـك وإخوانـك        ..  احلمد هللا على سالمتك      -

املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشـد      .. ال مل هم    .. وأحبابك  
 .. بعضه بعضاً 

كيف سأتكلّم مـع    ..  احلمد هللا ال يقلقين اآلن سوى شيء واحد          -
علـي أن أنقـل     .. كيف سينظر إيلّ أوالدي وأنا هكذا؟       .. أهلي؟  

هتف أبو حسن   . "نفسيام إىل ما جيعلهم يستوعبون الذي جرى يل         
أردف جالل .. الصرب واحتساب األجر عند أرحم الرامحني    " : مطمئناً
إين بفضل اهللا علي أملك روحاً مرحة سأغدق عليهم مـن            : مبتسماً

ترددت الدعوات !! خريات روحي مبا يعوض عليهم تشوهات جسدي    
 ..صبرك اهللا .. شفاك اهللا .. ثبتك اهللا .. قواك اهللا .. دور يف الص

 
٤/٦/١٩٩٩ 

 
 
 



 ١٢٣

 "قراصنة الجّبانة": ولید الهودلي
 
 
 
 

ليس غريباً أن ميارس السجان القمع، أما أن ميارسه الطبيب أو 
أن تقوم مالئكة الرمحة، كما يسـموا، بـدور مالئكـة           !! املمرض
 يف أقبية التحقيق وما رأيته بأم عيين يف         مل أمسع مبثل هذا إالّ    !! العذاب

 . جبانة الرملة اليت حتمل جمازاً اسم مستشفى
ممرضاً على رأس عملـه مـن       " احلُفيش الدرزي "كان كايد   

.. أمـن   .. سجانني  .. شاكلته، تستطيع أن تقول عنهم بأم شرطة        
قد حتسن الظن وتقول موظّفني، أما أن تقول        .. متربصني  .. منتفعني  

رغم أم يلبسون   ! عنهم ممرضني فهم أبعد ما يكون عن هذا الوصف        
جيـاملون  .. ويسلّمون الدواء ويقيسون الضغط واحلـرارة       " البياض"

.. ويبتسمون ويف نفس الوقت تدور أعينهم على كل صغرية وكبرية           
يتجسسون بكل حواسهم، يرأفون على أسيادهم كما يرأفون علـى          

موالهم ضابط األمن أمسى آيات الوالء      يقدمون بني يدي    .. أوالدهم  
ألغوا أنفسهم فتحولوا  .. واخلدمة ويتزلّقون له متاماً كاخلامت يف اإلصبع        



 ١٢٤

إىل أدوات طيعة ال تعرف إال االستجابة لألوامر والسري على صـراط          
بالسلَق لتطابقه مع   " كايد"كان الشباب يسمون    .. تعليماته الصارمة   

 . وظيفة الكلب السلَق 
القبض على رسالة كانت يف جيـب أحـد         " السلَق"ألقى  

حللّها .. وجد فيها ضربة ملواله     .. قرأها بإمعان   .. األسرى املغادرين   
إا قصـة احلمـام   .. "حباسة مشّه اخلبيثة كما تتشمم الكالب املدربة        

ماذا يقصد باحلمام ومن هـو الصـياد؟ أـم السـجناء          ..والصياد  
 عن احلمامة اهلزيلة اليت استطاعت اخلـالص     تروي القصة .. والسجان

إذن فهـو يرمـز إىل   .. من الشبكة اليت ضربت عليها وعلى زميالا      
إا فرصيت يف الكشف عن هذه النوايا قبل     .. عملية هرب من السجن     

سأشرح كـل حتلـياليت     .. سأظهر براعيت األمنية    .. استفحال األمر   
 .."الدقيقة عن هذه القصة امللغومة 

أصـدر  .. ستلم ضابط األمن الرسالة مع حتليالا العميـاء      ا
بأن يكثّف عيون املراقبة على املرضى احملتجزين فيمـا       " للسلَق"أوامره  

يرقد .. خذوا انتباهكم من كل من يكتب أو يقرأ : "يسمى باملستشفى
مثانيـة ثـابتون والبـاقي يأتونـه        .. يف هذه اجلبانة عشرون مريضاً      

 املريض من سجنه فيجري له الفحص املطلـوب أو          يأيت.. ويغادرون



 ١٢٥

املعاينة من قبل الطبيب املختص مث تنتهي ضيافته ويرحل على وجـه            
 . السرعة

هذه النقطة اليت يلتقي ا املرضى من كلّ السجون ال بد من            
وجيب أن يكون املريض مسكيناً .. مراقبتها أمنياً وتشديد اخلناق عليها 

هذه هي  .. شفى جمرداً من كل شيء سوى مرضه        الجئاً إىل هذا املست   
 .القاعدة اليت ينطلق منها أمنهم 

ويتبارد .. يستفتح املريض منذ دخوله مبقابلة مع ضابط األمن 
يتحفز خلـف مكتبـه   .. ولد مائع .. عليه بأسئلة تشبه وجهه البارد     

يبتسم ابتسامة صفراء يظهر يف     .. كطالب مدرسة متذاكي على أقرانه      
يذكر الناظر إليـه بالقصـيدة      .. ها املكر اللئيم واخلبث الدفني      ثنايا

عنـدك  : يسـأل " .. برز الثعلب يوماً يف ثياب الـواعظني      "املدرسية  
ألك مطالب؟ أسئلة روتينية تظهر مـن خالهلـا الرسـالة          ! مشاكل؟
 !! حنن لك باملرصاد حىت ولو كنت يف فراش املرض.. بوضوح 

  لَق"قصعرف من كتبها   .. مام والصياد   أثر رسالة احل  " الس
كتبتها يف العلن، وقرأا على     .. بسهولة ألنّ املسألة مل تكن يف اخلفاء        

مل تكن سراً فوصل إىل .. زمالئي يف الغرفة، مث بعثتها برسالة مكشوفة      
وضعين حتت عدسـة    .. وجه عيون الرصد علي     .. مصدرها بسهولة   

ظاهرة غريبـة يف    .. راءة والكتابة   الحظ أنّ جلّ وقيت يف الق     .. اهر  



 ١٢٦

بعضهم يهرب منها إىل .. املرضى مستغرقون يف حبر آالم  .. املستشفى  
الوداع واالسـتقبال   .. التلفاز والبعض اآلخر إىل التفاعل االجتماعي       

أما أن جتد من    .. وتقصي أخبار األصدقاء املنتشرين يف كافّة السجون        
وضـع  .. ادراً ويف أوقات قصرية     يقرأ أو يكتب فال يكون هذا إال ن       

ما هذا اإلنسان الذي يقـرأ      .. "نصب عينيه عدة تساؤالت     " السلَق"
حيشون رأسـه  .. كأنه مولد كهربائي .. يكتب دون توقف  .." بنهم  

أذكر أنـي   ..." حيشو رأسه الكثري من الكتب      ...الكثري من الكتب    
هـذا الرجـل؟   ما هو سر .. قرأت كتاباً بعد أن طردت من املدرسة    

سأدعه يكتـب  .. حاسيت السادسة تقول يل بأن هناك ترقية من ورائه  
أمحل على كتفي   .. وسأنقض عليه يف الوقت املناسب      .. على راحته   

ذاك الشاب الذي طفـق  .. جنمتني، كم من الناس أوقعت يف شباكي       
يف الصباح وضعت يـدي     .. وقتما وصل إىل هنا     " ويكبسل"يكتب  

سحبتها كمـا تسـحب     ..  املعلق خلسة وهو نائم    على جيب بنطاله  
الشعرة من العجني، رسائل ما هب ودب، خالل دقائق كانت بـني            

درجة تلو الدرجـة علـى      " .. برافو، إطلع درجة  .. "أيدي الضابط   
هذه هـي احليـاة كـل شـاطر         .. هيه  .. أكتاف هؤالء املخربني    

 ".وشطارته



 ١٢٧

ـ       ئ إىل جـوار  كنت ناظراً للظالم الذي يلف الغرفـة ألتج
أفـتح  .. كان ضوء املمر اخلارجي يتسلل من شبك البـاب          .. الباب

ذات مرة وجدت خياالً يتحرك على .. كتايب وأقرأ أو أكتب أو أصلي 
.. يرقـب مـا أقـرأ       " بالسلَق"رفعت رأسي وإذا    .. صفحة كتايب   

.. خاطبين بلسانه   .. بادلين ابتساميت بابتسامة زرقاء كاحلة      .. ابتسمت
مح نفسك  !! هذا الضوء يتعب عينيك   .. حيمل قلب ذئب    .. ل  حري

! ماذا تقـرأ؟  .. يتابع  .. هززت رأسي ومل أجب     .. والصباح رباح   
.. أحتب أن تقرأهـا  .. رواية .. أجبت باقتضاب حىت يفهم استيائي     "

زم .. تصفحها بأطراف أصابعه    .. تفاجأ من هذا الرد     .. ناولته إياها   
..  مرة أخرى، استرق النظر فرآين غارقاً يف الكتابـة        أعادها.. شفتيه  

رماين .. بعد دقيقتني كان ضابط األمن يقف على الباب فوق رأسي           
 .. بأسئلته الباردة وانسحب دوء 

ملاذا يتنـاوبون يف هـذه   .. ضابط األمن يسأل ممثل املرضى      
 إم يصلُّون أن يقـرأون    .. الغرف على الباب؟ رددت عليه ببساطة       

كنـت  .. إنتابين شعور بأم قد بيتوا أمراً . على ضوء املمر اخلارجي     
جمموعـة  .. أيامها على وشك االنتهاء من هذه اموعة القصصـية          

سجلت فيها بعض ما شاهدته من آالم وآهات هؤالء املعذبني يف هذه            
أو مـوت   .. حمكوم عليهم فيها باملوت مع وقف التنفيـذ         .. اجلبانة  



 ١٢٨

فإذا قتلتم  " حبذا لو كان موتاً مرحياً على قاعدة        .. تعب  بالتقسيط امل 
 ".. فأحسنوا القتلة فليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

اتفقت مع أحد اإلخوة بعد انتهائي مباشرة من كتابة القصة          
األخرية على أن ننسخ نسخة ثانية من باب االحتياط، باشرنا العمـل            

دامهنا صـوت   .. ا أوقف   على طاولة يف إحدى الغرف هو ينسخ وأن       
.. تفتـيش   .. "وكأنه يعوي على فريسته     .. على حني غفلة    " السلَق"

وجدته متمترسـاً   .. نظرت إىل الوراء    " .. اتركوا كل شيء يف مكانه    
هكذا فجأة ينظـر    .. املعروفني بشراستهم   " البوسطة"بثلة من جنود    

 شـرطي   املمرض، احلمل الوديع، موزع الرمحة والـدواء إىل       " كايد"
املرضـى،  : شرس يصب جحيم حقده الدفني على رؤوس ضـحاياه        

مل يكن يل مفر حىت أعطي االنطباع بأن مـا    .. العاكفون على آالهم    
كنت حينها أمتزق .. تركتها ببساطة وخرجت .. لدي يف غاية األمهية 

املرضـى  . قلبوا كل شـيء     .. وكأنك ترتع طفالً من بني يدي أمه        
..  يتركوا شيئاً يف مكانه إال نفلوه وبـددوا مشلـه            مل.. وأغراضهم  

حشرونا يف غرفة الطعام حىت انتـهوا مـن         .. خلطوا احلابل بالنابل    
جلست على أعصايب الدماء    .. عاثوا يف أمتعة املرضى فساداً      .. عبثهم

البخاخات تسارع ا .. الضغط يرتفع ويشتد .. تفور يفّ ودم املرضى   
الغضب يكتسح  .. ذين يعانون من آالم صدورهم      األيدي إىل أفواه ال   



 ١٢٩

فتشوا !! ساحات النفوس، العيون ترقب ساحة الفراغ من هذا التفتيش 
باملاكنة اإللكترونية،  .. أجسادنا بعد الفراغ من أغراضنا تفتيشاً دقيقاً        

كانوا يلبسـون علـى     .. شر البلية ما يضحك     .. بأيديهم الشيطانية   
أيدي إجرامية خيافون عليها من    .. تيكية الطبية   أيديهم القفّازات البالس  

 !التلوث؟
أعدنا .. عدنا إىل مالبسنا املبثوثة نضمد جراحها ونلم شعثها  

وكان املرضى .. كانت تشكو بصمت .. إليها، ووضعناها يف خزائنها 
كانـت الفاجعـة   .. يشتمون ويسبون، سارعت بدوري إىل دفاتري  

.. قراصنة الفكر والكلمـة     .. ا القراصنة   صادره.. الكربى بانتظاري   
قتلة احلـب   .. واألحاسيس، قتلة األدب والذوق     .. قراصنة املشاعر   

 .. واحلياة 
ال ميكن لشرطة العذاب أن تقوم      .. " وقفنا أمام املعادلة املُرة     

 " ..بالطب والدواء كما ال ميكن للشياطني أن تأخذ دور املالئكة
حتت رمحـة مـن ال      .. لتفتيش  اآلن تسأل وختضع حملاكم ا    

تعكرت أجواء نفسي ونفوس املرضى واجتاحنا اهلم والغم من         .. يرحم
حاولت معها تلطيفاً باحلوقلة واالحتساب عند احلسيب     .. كل جانب   

 .والوكيل الذي ال يغفل عما يعمل ارمون



 ١٣٠

مل تنفع معهم الطرق  .. باءت كل حماوالت إرجاعها بالفشل      
ة بداية األمر، ومل تنفع املطالبـة شـديدة اللهجـة           الدبلوماسية اهلادئ 

شحنت مهيت بعد   ! والتهديد باللجوء إىل احملاكم اية األمر ما العمل؟       
أن رجعت إىل سجين وخرجت من براثنهم املسمومة حاولت جتميـع     

رفعت شراع قلمي   .. مشاعري اليت كانت ملتحمة مع مشاعر املرض        
 ..د وبدأت أكتب وأستعيد أفكاري من جدي

 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 الفهرس
 

 ٧ ...................................................مقدمة 
 ٩ " ........................الشيخ احملتسب: "حممد أبو هدوان
 ١٩ " .................................املشعوذة: "عمر اخلطيب
 ٣٣ " ...........................راطيةواحة الدميق: "ياسر املؤذن
 ٤٩ " .........................صخرة يف صدره: "مجعة إمساعيل
 ٥٧ " ...............................ماهلا إال اهللا: "علي شاللدة

 ٦٥ " ............................أربع ساعات: "نضال أبو عليا
 ٧٥ ......................." ......سائق احلافلة: "فتحي زقوت

 ٨٧ " ...............عراقي يف سرداب السبع: "علي عباس البيايت
 ٩٧ " ................زيارة إىل حبرية طربيا: "عالء الدين البازيان

 ١٠٧ " ........................أمام الضمري املفقود: "رحبي هرشة
 ١١٣ ..................." ...من أصحاب األخدود: "جالل رمانة
 ١٢٣ " .............................قراصنة اجلبانة: "وليد اهلوديل
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 صدر عن بيت الشعر في فلسطين
 

 السدى قطرة قطرة حممد حسيب القاضي .١
 مصاطب الذاكرة نضال برقان .٢
 هل قتلتم أحداً هناك سلمان ناطور .٣
عيسى أبو مشسية، عبد الكرمي أبو        .٤

 ، حممود العطشانخشان
 )عن عبد اللطيف عقل(حماورات عقل 

 جفاف احللق ومرارة اللسان غريب عسقالين .٥
 إىل ولدي مع االعتذار مسري شحادة التميمي .٦
 ما ميكن خيانته ويسمى األمل جهاد هديب .٧
بـة  /شاعر شـاباً  ) ١٣(خمتارات   .٨

 ية/فلسطيين
 ضيوف النار الدائمون

 ملَ ال  بكر أبو بكر .٩
 )خمتارات(أو كما قال  توكل طهامل . ١٠
 قصيدة النثر عز الدين املناصرة . ١١
 عباءة الورد املتوكل طه . ١٢
 جنة مضيئة عزت الغزاوي . ١٣
  رسائل إبراهيم طوقان إىل فدوى-هذا ما لزم  املتوكل طه . ١٤
 دعسة بنت النيب سعود األسدي . ١٥
 خريف الصفات علي اخلليلي . ١٦
 زفرات اهلوامش حممد حلمي الريشة . ١٧
 عودة املسافر حبي حممودر . ١٨
 له أنت عثمان حسني . ١٩
 أحالم السنونو عالء الدين كاتبة . ٢٠
 نشيد الذاكرة صخر أبو نزار . ٢١



١٣٣

 وجع الزجاج حممود أبو هشهش . ٢٢
 قيامة األسوار  عبد اهللا عيسى . ٢٣
دراسة يف جدارية حممود درويش  عادل األسطة . ٢٤
 فاكهة الندم عبد الناصر صاحل . ٢٥
 يف شعر املعتقالتدراسة  زاهر اجلوهر . ٢٦
 حيث ال شجر وليد الشيخ . ٢٧
 املشهد خيبئ صهيالً غادة الشافعي . ٢٨
 خمتارات شعرية أجمد ناصر . ٢٩
 حجر الوحش يوسف احملمود . ٣٠
 القدس أرض السماء حممد ضمرة . ٣١
 زمان املكان سليمان دغش . ٣٢
 ما قالته الغجرية حسني الربغوثي. د . ٣٣
 الضوء األزرق حسني الربغوثي. د . ٣٤
 شريعة النواب نوابحسن ال . ٣٥
 صحراء بوذا خضري مريي . ٣٦
 الغدير األخري زهور دكسن  . ٣٧
 ما ال يفضحه السراج طالب عبد العزيز . ٣٨
 كتاب الساحر.. كتاب اليوم  عبد الزهرة زكي . ٣٩
 ..بعض ما ميكن أن  عبد املطلب حممود . ٤٠
 قرابني العش الذهيب منذر عبد احلر . ٤١
 خسوف برهان الكتيب لطفية الدليمي . ٤٢
 انساغ القلب جمموعة شعراء عراقيني . ٤٣
 مبناسبة وجودي حياً عادل عبد اهللا . ٤٤
 نوم كما أرى أشرف الزغل  . ٤٥
 ميجانا  متيم الربغوثي  . ٤٦
 مساوات واطئة بشري شلش  . ٤٧
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ضحى الوحيد طارق الكرمي . ٤٨
مدفن األحياء وليد اهلوديل  . ٤٩


