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الأ�سري املقد�سي

اإلهداء

�إىل �أرواح �شهداء ق��ادة «احلما�س» العظماء ،الذين �سطروا
بدمائهم الزكيّة معنى العزّ ة والإب��اء ،معنى الثبات على احلق يف
زمن الرويب�ضاء ،معنى حب الوطن و�أ�صالة االنتماء ،معنى �أن نعي�ش
�أحراراً ،ومنوت �شرفاء ،معنى �أن يرعب ال�شيخ القعيد دولة الدخالء،
فتقتله «غيلة»..
�سجل �أيها التاريخ يف اخلالدين
قادة �صنو ال�صحابة �أوفياء
حممود عيسى
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مقدمة
يل ال�صابرين ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى
احلمد هلل و ّ
�آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
حكاية �صابر ،حكاية �شخ�ص جُت�سّ د حالة �شعب ،وحكاية �شعب تتج�سد يف
�شخ�ص ،فيها مزج بني الواقع واخليال ،خيال من �أ�صل الواقع ،وواقع �أقرب
�إىل اخليال ،ميثل ف�صوال من تاريخ �شعب ال يقهر� ،شعب تكالب عليه الأعداء
من كل حدب و�صوب ،وتخلى عنه القريب والبعيد ،ثم عاد البعيد لي�شارك يف
القهر ،وعاود القريب الغدر والطعن يف الظهر.
تبد�أ احلكاية مع «النك�سة» ،يوم ولد �صابر ،يتيما بائ�س ًا فقرياً ،ا�ستمد
ب�ؤ�سه وقهره من ب�ؤ�س الوطن الذي عاث الغا�صب فيه ف�ساداً ،فنهب خرياته،
و�سلب ثرواته ،وراح يغيرّ معامل ح�ضارته ،تاريخه ،ثقافته ،لغته و�أ�صالته.
وكان �صابر كلما امتد به العمر ،ازداد ب�ؤ�ساً ،وازداد جرح الوطن النازف
عمقاً ،حتى �إذا بلغ ر�شده وبلغ ع�شرين �سنة ،وبلغ القهر ذروت��ه ،انتف�ض
ال�شعب ،و�أعلن ثورته ،وم�ضى بعزمية و�إ�صرار يبذل دماءه وجراحه يف طريقه
ال�سرتداد حريته ،وا�ستعادة كرامته� ،إال �أن بع�ض ًا ممن ثقلت همتهم و�ضعفت
عزميتهم اثّاقلوا �إىل الأر�ض ،و�أرادوه عر�ض ًا قريباً ،و�سفر ًا قا�صداً ،ف�ساروا
يف طريق غري ذات ال�شوكة ،وق��ادوا البالد والعباد �إىل التيه يف �صحراء
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الوهم ،خلف �سراب ال�سالم «�سبع ًا عجافاً».
ثم ما لبث �أن انق�شع ال�ضباب ،وتبدد ال�سحاب ،وبدت احلقيقة لكل ذي
ب�صرية وا�ضحة جلية� ،أن ما �أخذ بالقوة ال ي�سرتد بغري القوّة ،وبقي من بهم
داء «اال�ستمراء» يف غيّهم يعمهون ،ما انفكوا يلهثون خلف الوهم وال�سراب،
كلما تبدى لهم رك�ضوا خلفه ،ك�أين بهم يريدون �أن يغالبوا قدر اهلل ،ويغيرّ وا
ما ق�ضاه ،غري �أن نهاية احلكاية ال ميكن ،بل ينبغي �أن ال تُخط بغري ما خُ ط
به �أولها .وكلما حاول ه�ؤالء ر�سم نهاية �أخرى خاب �أملهم ،و�ض ّل �سعيهم،
ونق�ض كيدهم من بعد قوة �أنكاثا ،و�سيبقى هذا حالهم حتى يحكم اهلل �أمره،
ويحق وعده ،وين�صر جنده.
من هنا ف�إنني تركت هذه الرواية دون خامتة ،لأن �أحداثها ما زالت تدور
و�ستبقى دائرة �إىل �أن ي�أتي اليوم املوعود ،يوم يفرح امل�ؤمنون بن�صر اهلل،
ين�صر من ي�شاء وهو العزيز احلكيم.
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()1
طفولة را�شدة
هذا الشبل من ذاك األسد

مالت ال�شم�س للمغيب ،وعيون �أطفال املخيم الذين يلعبون يف ال�شوارع
والأزقة ترقب بلهفة عودة �آبائهم الكادحني حتى يت�سابقوا ال�ستقبالهم ،علهم
يحظون منهم ب�شيء يفرح قلوبهم ،ويبقى �صابر وحيداً ،يراقب املوقف عن
كثب ،ثم ما يلبث �أن يعود �أدراج��ه مط�أطئ الر�أ�س كا�سفاً ،ويف غفلة من
النا�س ،كانت قوات االحتالل حتكم ح�صارها على املخيم ،جتوب �شوارعه
بدورياتها ،وتعلن فر�ض حظر التجول ،وعلى الرجال ما بني ال�ساد�سة ع�شرة
واخلم�سني التجمع يف �ساحة املدر�سة ،وحتذر املخالفني وتتوعدهم «بالويل
والثبور وعظائم الأمور».
ا�ضطرب النا�س وماجوا ،و�سارع �أ�صحاب املحالت واحلوانيت �إىل �إغالق
حمالتهم وحوانيتهم ،وفزعت الن�سوة يتلقّطن �أوالدهن من ال�شوارع والأزقة،
و�سار الرجال �إىل �ساحة احل�شر متثاقلني ك�أنهم يُجرون �إليها جرا ،وهم
يتهام�سون فيما بينهم ويت�ساءلون ،وانت�شرت ال�شائعات وتعددت الروايات
وتلقفتها الآذان وتناقلتها الأل�سن ،تنق�ص تارة ،وتزيد تارة �أخرى ،وقد غافل
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�صابر �أمه والتحق باملحت�شدين يف ال�ساحة.
غربت ال�شم�س ،وبد�أ الليل يرخي �سدوله وما زال رجال املخيم واقفني
على �أقدامهم �صفوف ًا حول �سور ال�ساحة ،مولّني وجوههم �إىل جهة حمددة
كما �أمرهم جنود االحتالل ،ينتظرون بفارغ ال�صرب� ،أن تر�أف قلوب جنود
االحتالل بهم ،و�أن ي�سمحوا لهم باجللو�س على الأقل ،و�إراحة �أج�سادهم بعد
�أن �أ�ضناهم التعب و�أنهك قواهم الوقوف وطول االنتظار ،فهم يف معظمهم
من الكادحني الذين يكدون وي�شقون طوال يومهم من �أجل حت�صيل لقمة
عي�شهم ،ليعودوا �آخ��ر النهار �إىل بيوتهم راج�ين �أن يجدوا فيها راحتهم
�سويعات قبل �أن يعاودهم ال�شقاء مع بزوغ فجر يوم جديد ،و�أخري ًا وبعد طول
انتظار جاء احلاكم الع�سكري و�أمر اجلنود بالبدء يف تفح�ص املحتجزين.
كان جنود االحتالل يبحثون عن �شاب ب�سنٍّ ذهبية ،ادعى �أحد امل�ستوطنني
�أنه اعتدى عليه ،ولتحديد امل�شتبه به كان اجلنود يطلبون من كل واحد فتح
فمه ال�ستعرا�ض �أ�سنانه ،وقد و�صل دور الك�شف �إىل �صابر ،نظر �إليه اجلندي
با�ستخفاف بعد �أن ر�آه �صغري ًا و�س�أله:
 كم عمرك؟ �13سنة وملاذا �أنت هنا؟ لأنني رجل كما ترى رجل� !.إذ ًا افتح فمك يا رجل.رفع �صابر ر�أ�سه يف �إ�شارة رف�ض ،عندها ا�ست�شاط اجلندي غ�ضب ًا و�صرخ
يف وجه �صابر:
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 �أقول لك افتح فمك ،يعني افتح فمك� ،أال ت�سمع؟ لن �أفتح فمي.رفع اجلندي يده ليبط�ش ب�صابر ،فما كان من �صابر �إال �أن انتف�ض كالليث
و�أم�سك يد اجلندي وثناها بكل عزم وقوة خلف ظهره و�ألقاه �أر�ض ًا
كل املتواجدين يف ال�ساحة مبا فيهم احلاكم الع�سكري يراقبون املوقف
وك�أن على ر�ؤو�سهم الطري ،وقد �أ�صابهم الذهول و�صعقتهم املفاج�أة.
امتزج بدواخل رجال املخيم املوقوفني م�شاعر فرح ،يفرحون مل�شهد طفل
من �أبنائهم ي�صرع جندي من جنود «اجلي�ش الذي ال يقهر» ،يف الوقت الذي
مل ميلك �أحد منهم من اجلر�أة وال�شجاعة التي امتلكها هذا الطفل ال�صغري،
حتى �إنهم ف��رادى وجمتمعني مل يبدوا �أي احتجاج �أو تربم لإهانة و�إذالل
جنود االحتالل لهم ،رغم �أن يف داخل كل واحد منهم من الغيظ واحلنق
ما لو �أُ�سقط على جبل لهدّه ،لكن العجز يقعدهم ،واخلوف ي�سيطر عليهم
ويقيّدهم بقيود ال فكاك منها.
�أما احلاكم الع�سكري وجنوده فك�أمنا غ�شيت وجوههم قطع من الليل
املظلم ملا ح ّل بهم من اخل��زي ،و�أ�ضافوا �إىل خزيهم خزي ًا وع��ار ًا عندما
انهالوا على �صابر ال�صغري بال�ضرب ،و�أفرغوا جام غ�ضبهم ،ثم حملوه
و�ألقوا به خارج ال�ساحة ،وعادوا ليكملوا ما بد�أوه ،وك�أن �شيئا مل يكن.
�أما �صابر ،فعلى الرغم مما حل به من �أذى و�أمل� ،إال �أن ن�شوة االنت�صار
�أن�سته كل �آالمه و�أوجاعه ،وجعلته يت�سامى ويتعاىل على الأمل ،كيف ال وقد
�أ�صبح يرى نظرات االعتزاز والإكبار يف عيون من كانوا يرمقونه من قبل
بنظرات االزدراء واالحتقار.
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وقد عُ رف �صابر برجاحة عقله ،ودماثة خلقه ،ورهافة ح�سّ ه ،ومع ذلك،
ف�إن معظم �أوالد جيله كانوا يبتعدون عنه ،وال ي�صادقونه ملظهره الرثّ  ،وواقع
الفقر ال�شديد الذي يعي�ش فيه.
وعلى الرغم من حداثة �سنه ،كان ي�شعر بنفوذ «ربائب النعمة» وازدرائهم
له ،وكثري ًا ما كان يجل�س وحيداً� ،شارد الذهن ،مهموم البال ي�شكو الزمان
وت�صاريف القدر ،يقول يف نف�سه:
 �أمن العدل �أن �أبقى على هذه احلال ،رث الثياب ،فارغ اجليب ،و�أنااملتفوق يف درا�ستي ،املتقدم على �أقراين ،بينما ينعم �سائر الأوالد ب�أف�ضل
املالب�س ،و�أطيب الطعام ،وجيوبهم دائم ًا منتفخة بالنقود وهم يف معظمهم
كاخلراف ال�سمان ،عقولهم مقفلة ،وح�سّ هم بليد� ..أين العدل يف هذه الدنيا؟.
طفح كيل �صابر ،ومل يعد يحتمل مزيد ًا من نظرات االحتقار واالزدراء يف
عيون النا�س ،ومما زاد الطني بلّة� ،أنه ذات يوم وهو عائد �إىل منزله ا�ضطره
�ضيق الطريق وازدحامه بو�سائط النقل للمرور من مكان مال�صق لأحد �أبناء
الذوات ،والحظ �صابر كيف كان ،ابن الذوات هذا ،يتحا�شى االحتكاك به،
ويرمقه بنظرات مل�ؤها اال�شمئزاز واالزدراء ،ا�سودت الدنيا يف عينيه ،و�ضاق
�صدره وغ�شيته الهموم ،وتلبّ�سته الأحزان فتمكنت منه وا�ستحوذت عليه ،عاد
�إىل �أمه كي يفرغ عندها ما اعتمل يف �صدره:
 قويل يل يا �أماه� ،إىل متى �أبقى على هذه احلال ،كل الأوالد ي�سخرونمني ،و يهز�ؤون بي ،ك�أنهم يح�سبونني لقيط ًا �أو مت�سوالً.
ثم اندفع نحو �أمه ،و�ألقى بنف�سه يف ح�ضنها والدموع ت�سيل �سخيّة من
عينيه ،وهو يقول ب�صوت حمزون ،وقد حت�شرجت الكلمات يف حلقه:
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 لقد �سئمت من هذه الدنيا ،و�ضقت بها ذرعا يا �أماه.كلمات جاءت �أ�شد وقعا على �أمّه من عمل املب�ضع يف ج�سدها ،لكن ما
حيلتها وهي امر�أة وحيدة ال معيل لها ،تعتا�ش وابنها مبا جتود عليهما بع�ض
الن�سوة من احلي مقابل ما حتيكه �أم �صابر لهن من ثياب ،وهو مردود قليل ال
يكاد يكفيهما قوت يومهما ،حب�ست �أم �صابر الدمع يف عينيها وكظمت غيظها
وحزنها يف �صدرها ،و�أخذت بر�أ�س ابنها ،و�ضمته �إىل �صدرها ،وراحت مت�سح
عليه بيدها ،ومل جتد �أمامها �إال �أن تعلله بالأماين ،ف�أخذت تهم�س يف �أذنه
ب�صوت هادىء:
 ال تبتئ�س يا بني فما بعد ال�ضيق �إال الفرج ،وقريباً� ،إن �شاء اهلل ،يتوفرلدينا بع�ض امل��ال و�س�أ�شرتي لك به مالب�س جديدة ،ال تلقي باال ملا يقوله
الأوالد ،وال حتفل بهم ،يكفيك فخرا �أنك ابن �شهيد ،و�سرعان ما �ستنق�ضي
هذه الأيام ال�صعبة املريرة وت�صبح ذكرى تق�صها على �أوالدك عندما تكرب
وت�صبح مهند�س ًا كبري ًا وحتقق جميع �آمالك.
�سكتت قلي ًال تلتقط دموعها ب�صمت وا�ستدركت:
 اال تريد �أن ت�صبح مهند�ساً؟ابتلع �صابر ريقه ،وعقد يديه خلف ظهره ،وم�ضى يف �سبيله تارك ًا �أمه
تتجاذبها الهواج�س والأفكار ،تروح بها وجتيء ،و�أول ما جال يف خاطرها
حال ابنها اليتيم ،و�ضيق حالها ،وقله حيلتها ،و�أجرى اهلل على ل�سانها قوله
تعاىلَ } :ف�أَمَّا ا ْل َيتِيمَ فَلاَ َت ْق َهرْ{ ،و�أخذت تتفكّر يف املعنى ال�شامل لهذه الآية
الذي مل ي�سبق �أن فطنت له �أو خطر ببالها ،فقد كانت تظن �أن قهر اليتيم
يكون فقط بلطمه �أو �أكل ماله� ،أما اليوم فقد باتت تدرك �أن املعنى �أو�سع
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و�أ�شمل ،تدرك �أن قهر اليتيم ميكن �أن يكون بنظرة حقد �أو كلمة ازدراء،
وهي ال تدري كم حتدث هذه الكلمة �أو تلك النظرة يف نف�س الطفل اليتيم
من �أمل ،كم حتزنه وت�ؤرقه وكم تعكر �صفوه وت�سلب فرحه� ،إنها �أ�شد م�ضا�ضة
على النف�س من وقع ال�سنان.
ين ل َْو َت َركُ و ْا ِم ْن
ما �أجمل و�أبلغ التنبيه القر�آين للم�ؤمننيَ :
}ول َْي ْخ َ�ش ال َِّذ َ
ذر َّي ًة ِ�ض َعاف ًا َخافُو ْا َعل َْيه ِْم َفل َْي َّت ُقوا ال ّل َه َول َْي ُقولُو ْا ق َْو ًال َ�س ِديداً{ ،تقول
َخلْ ِفه ِْم ِّ
يف نف�سها وهي ت�ستح�ضر هذه الآيات:
 ما �ضرّك �أيها الإن�سان لو نزعت من قلبك الق�سوة والغلظة ،وزرعت بدالمنها الر�أفة والرحمة؟ �أما كان للحياة معنى �آخر �أف�ضل و�أجمل؟
ثم هاجت بها الذكريات وط��ار بها ال�شوق �إىل بلدتها الأ�صلية التي
هاجرت منها ،و�إىل منزلهم الرحب الوا�سع املرتبع على �سطح اجلبل،
حتفّه �أ�شجار التني والزيتون واللوز والرمان والليمون ،و�شدها احلنني �إىل
نبع املاء ،وزقزقة الع�صافري وتغريدها ،وحقول القمح ،والع�شب الأخ�ضر،
والنبت الربي ،والزعرت ،والن�سيم العليل املفعم ب�شذا الليمون ،وعبق الورود
والأزه��ار ،الذي ينع�ش الروح ،ويبعث يف النف�س الطم�أنينة والراحة ،حنّت
�إىل �أهل القرية الذين كانوا يعي�شون ب�أمن و�سالم ووئام متحابني ك�أنهم يف
تكافلهم وتعاطفهم وتراحمهم عائلة واحدة قبل �أن يتداعى عليهم «�شذاذ
الآف��اق» فيخرجوهم من قريتهم ،وي�ستوطنوها بعد �أن �أحالوا �أمن النا�س
خوفاً ،وعزهم ذالً ،وغناهم فقراً ،وجمعهم �أ�شتات ًا ومتزقاً.
هام ب�أم �صابر احلنني ،ف�شهقت �شهقة خرجت من �أعماقها ،وذرفت من
عينيها دمعتان ،ومتتمت ب�صوت حزين يحمل يف نرباته الأ�سى واللوعة:
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 �أوّاه ...ليتنا متنا يف �أر�ضنا ومل نخرج منها� ،إن النبتة �إذا اقتلعت من�أر�ضها ذبلت وذوت ،فكيف بالإن�سان احلر الأ�صيل؟
ثم ا�ستفاقت �أم �صابر من �شرودها ،وقامت من فورها تتفقد ابنها
يغط يف نوم عميق ف�أ�سدلت عليه غطاءً ،وتركته لأحالمه.
فوجدته ّ
كانت تلك الليلة التي عا�ش �صابر الأحالم فيها ،ليلة ليالء ،فقد ر�أى �أباه
ال�شهيد ي�أتي �إليه من بعيد بلبا�س ابي�ض نا�صع ،يقرتب منه ومي�سح على ر�أ�سه
ويقول:
 �إن اهلل ملّا ق�سم بني النا�س معي�شتهم يف احلياة الدنيا مل يظلم �أحدا،ولكنّ نعمَ اهلل يا بني ظاهرة وباطنة ،فمن النا�س من كان حظه من عر�ض
احلياة وافرا ،لكنه مع ذلك مل ي�سلم من ابتالء هنا وهناك يف ماله �أو �أهله �أو
ج�سده �أو دينه �أو خلقه ،ومن النا�س من كان حظه من الدنيا قليالً ،ولكنه مع
يعط لكثري
ذلك �أوتي من الر�ضا والقناعة و�سالمة الدين وح�سن اخللق ما مل َ
من الأغنياء ،ف�أنت يا بني �إن كنت ممن قدر عليه رزقه ،ف�إن اهلل قد حباك
ب�صفات لي�ست يف كثريين غ�يرك� ،أتر�ضى �أن ت�ستبدل نباهتك وفطنتك
وح�سن خلقك مبا يف �أيدي �أغنى النا�س من مال؟
�أجاب �صابر بعفوية وبراءة:
 ال يا �أبتِ  ،ولكن ما ال�ضري يف �أن يجمع املرء بني هذا وذاك ،بني املالواحلياة و�سالمة الدين وح�سن اخللق؟
 ال �ضري يا بني ،ولكن هلل حكمة يف كل �أمر� ،أال ترى معي �أن الإن�سان�إن حاز اخلري جلّه �ضعفت همته ،وقلّت عزميته ،وركن �إىل ما يف يديه� ،أي
ار�ض مبا ق�سم اهلل لك ،وتوكل عليه ،وثق بتدبريه لك ،وال تنظر ملا يف يد
بني َ
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غريك يرتاح قلبك ،وت�سكن نف�سك ،وت�صفى روحك ،وليكن �شعارك يف هذه
الدنيا دائم ًا قول ال�شاعر:
قد يدرك ال�شرف الفتى وردا�ؤه خلق وجيب قمي�صه مرقوع
ا�ستفاق �صابر من نومه وقد �سكنت نف�سه ،وذهبت همومه ،واجنلت
�أحزانه ،وان�شرح �صدره ،قام فقبل يد �أمه ور�أ�سها وراح ي�ستقبل يومه اجلديد
بهمة وعزمية ون�شاط.
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()2
�أحالم وحقائق
ه��دوء يخيم على املكان فيوحي بال�سكون واخل�شوع ،ونفحات ن�سيم
ال�صباح العليل تهبّ لطيف ًة ناعمة ،تالم�س وجوه النا�س فتنع�شهم ،تتخلل
الروح فتزيدها �صفاء ونقاءً ،وتت�سلل �إىل العقل فت�شحنه وحتفزه ،و�إىل القلب
فتبعث فيه ال�سعادة والأمل.
�صابر �أبكَر يف الذهاب �إىل املدر�سة ،وجل�س على املقعد ال��ذي اعتاد
اجللو�س عليه يف كل يوم ،وكانت فرتة اخللوة هذه حمببة �إىل نف�س �صابر،
يجد فيها فر�صة ليخلو مع نف�سه ،يرتك العنان لأفكاره وخواطره كي حتلّق
بعيد ًا عن �ضو�ضاء املدر�سة و�صخبها والتالميذ وقد �ضاق بهم ذرع ًا وهو
يراهم �إ�ضافة �إىل �ض�آلة �أج�سامهم ،عقولهم �صغرية ،واهتماماتهم تافهة،
�أما هو فقد فر�ضت عليه احلياة �أن يعي�ش رجولة مبكّرة بكل معانيها ،ي�شعر
�أنها متلأ عليه فكره وروحه ...كيف ال وهذه ال�ساحة �شاهدة ،تذكّره كل يوم
ببطولته وجر�أته يوم �صرع «جندي اجلي�ش الذي ال يقهر».
مل تطل خلوة �صابر كثريا يف ذل��ك اليوم ،فقد ب��د�أت احلركة تن�شط
�شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى �أ�صبحت ال�ساحة تعج بالطلبة و�ضجيجهم وجلبتهم ،وقد
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التف بع�ضهم حوله ي�س�ألونه يف م�سائل عن الدرا�سة والواجبات املدر�سية
ّ
التي �أ�شكلت عليهم ،ويف �أثناء ذلك عر�ض عليهم خالد ،وهو �أبرز الطلبة
امل�شاك�سني يف املدر�سة فقال وهو يغمز ب�سخرية:
 ال �أدري مل تتعبون �أنف�سكم هكذا يف الدرا�سة� ،أمن العقل �أن نتعبمبرتب
ٍ
ون�شقى �سنني ط��وال ليتخرج الواحد منا بعد ذلك موظف ًا ب�سيط ًا
متوا�ضع ميكن لأي عامل �أو �صاحب حرفة �أن يجني �أ�ضعافه !.فلم ال نريح
�أنف�سنا من هذا العناء «ون�أخذها من قا�صرها» ون�ستمتع بوقتنا حتى �إذا
كربنا فال �أ�سهل من �أن يجد الواحد منا لنف�سه عم ًال يعتا�ش منه..
رد عليه �صابر قائالً:
 لو �أن كل الطلبة �أخذوا بر�أيك ما وجدنا طبيب ًا وال مهند�س ًا وال عامل ًا والمعلماً ،فكيف ت�ستقيم حال املجتمع �إذاً؟
�أ�سقط يف يد خالد ،و�سرعان ما ا�ستغل �صابر فر�صة جتمهر الطلبة الذين
دفعهم الف�ضول �إىل التجمع� ،إذ راح يحدثهم حول �أهمية طلب العلم ودوره يف
بناء الأمة ويقول بحما�سة:
 �إن العرب قبل الإ�سالم كانوا يعي�شون اجلاهلية ب�أ�سو�أ �أ�شكالها و�أب�شع�صورها ،جاهلية مقيتة بغي�ضة ،جاهلية �سلوك واعتقاد ،ومل يكن لهم بني
الأمم واحل�ضارات �أي وزن �أو اعتبار فبعث اهلل لهم ر�سو ًال من �أنف�سهم
يتلو عليهم �آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويعلمهم ما مل يكونوا
يعلمون ،جاءهم بالبينات والهدى ،و�أمرهم بالعلم ،وح�ضهم على طلبه:
ون{ ،وكان القر�آن
ين َي ْعل َُم َ
ين لاَ َي ْعل َُم َ
ون َوال َِّذ َ
} ُقلْ َهلْ َي ْ�س َتوِ ي ال َِّذ َ
الكرمي املعجزة التي نزلت على قلب ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
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كتاب ًا من اهلل تتلى �آياته ،وكانت كلمة «اقر�أ» هي مفتتح التنزيل .وبينما هو
يتحدث �إليهم وهم من�صتون ،تذكّر ما كان قر�أه قبل �أيام يف ن�شرة توجيهية
حري�صة على �أمور الدين ،و�صالح الدنيا ،فقال وك�أنه يقر�أ لهم كتاب:
 بالعلم واحلكمة انتقلت الأم��ة ب�سرعة مذهلة من القاع �إىل القمة،وبنى امل�سلمون ح�ضارة متميزة رائدة يف كل اجلوانب والنواحي احلياتية،
وبرز امل�سلمون الأوائل وبرعوا يف كل العلوم «الطب والريا�ضيات والكيمياء
والعمارة والفلك» ،وكانت كل الأمم واحل�ضارات تقتب�س من علومهم وتلتم�س
من نورهم ،ثم خلف من بعدهم خلف �أخلدوا �إىل الأر�ض واتبعوا �أهواءهم
وقعدوا عن طلب العلم فبد�أت اجلاهلية تط ّل بر�أ�سها من جديد ،وبينما كان
امل�سلمون غارقني يف خالفاتهم� ،سادرين يف جهالتهم كان العامل ي�شهد ثورة
علمية و�صناعية كبرية غريت جمرى التاريخ و�أع��ادت ر�سم خريطته من
جديد على �أ�س�س لي�س فيها مكان لل�ضعفاء واجلاهلني ،وهكذا �أ�ضعنا �إرث
�آبائنا ،وهدمنا ب�أيدينا ما بناه �سلفنا بجهدهم وعرقهم ودمهم ،ووقفنا على
الأطالل نندب ونبكي بعد �أن �أ�صبحنا �أمّة ذليلة مهينة م�ست�ضعفة م�ستباحة
احلمى ومهي�ضة اجلناح .ودفعنا نحن �أهل فل�سطني ثمن تخلف الأمّة وجهلها،
فاح ُتلّت �أر�ضنا ،وذلّ �شعبنا ،ومتزق كل ممزق .ومع �أن الأمة تكاد جتمع على
�أن حالها ال ي�صلح �إال مبا �صلح به �أولها� ،إال �أنها ال تنه�ض وال تتقدم ولو خطوة
واحدة يف �سبيل ذلك ،ك�أمنا ا�ستمر�أت الذل واملهانة ور�ضيتهما و�ألفتهما،
و�إذا كان طلب العلم واجب ًا على كل م�سلم ،فهو يف زماننا هذا �أوجب ،وعلينا
نحن �أهل فل�سطني �أوجب و�أوجب.
قرع اجلر�س فقطع قول ك ّل خطيب ،وانف�ض الطلبة كل �إىل ف�صله ،وبعد
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انتهاء ال��دوام م�شى �صابر و�صديقه �إبراهيم مع ًا يف طريق عودتهما ،قال
�إبراهيم ل�صابر:
 لقد �أح�سنت فيما قلته اليوم يف املدر�سة ،فقد و�ضعت �إ�صبعك علىاجلرح و�أوجزت ،و�أبنت ،لكن ومبعزل عن ذلك ف�إين يف حرية من �أمرك يا
�صاحبي!.
 وفيما حريتك؟ رغم �أنك �أغلظت القول خلالد� ،إال �أين �أرى �أن عالقتك به ومبن همعلى �شاكلته تتعزز يوما بعد يوم!.
ابت�سم �صابر وقال:
 يا �صاحبي اعرف اخلري كي تتم�سك به ،واعرف ال�شر كي تتجنبه ،علىكل حال هي جمرد عالقة عابرة� ،إن مل تفد يوم ًا ما ،فال �أظنها ت�ضرّ.
 �أن�صحك يا �صاحبي �أن تبتعد عن هذه ال�شلّة ،ف�إن له�ؤالء «الأبال�سة»�أ�ساليب �شيطانية يف الإيقاع بالآخرين ،وجرّهم ملواكبتهم �شيئ ًا ف�شيئاً،
وخطوة خطوة حتى يجد الواحد نف�سه عالق ًا فيما هم فيه عالقون ،وكما تعلم
ف�إن ال�سيئة ت�أتي مبثلها ،واخلطيئة جتر �أختها.
 وما الذي يفيد ه�ؤالء من الإيقاع بغريهم؟ حتى ال يكونوا فرادى ي�شار �إليهم بالبنان ويلومهم الأهل ويهجرهماخلالن ،لذلك فهم يبذلون ما بو�سعهم من جهد لتكثري جمعهم ،فيكونوا
فيها �سواء ،فال يلومهم الئم وال يعاتبهم معاتب.
 �أعوذ باهلل �أن �أكون من اجلاهلني� ،أنا يا �أخي ل�ست من هذه الطينة،لكنني ال اكتمك �س ّر ًا فقد وجدت عند ه�ؤالء من اجل��ر�أة وال�شجاعة ما مل
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�أجده عند غريهم ،ولعل هذا ما دفعني للتقرب منهم.
 �إن مل تكن اجلر�أة وال�شجاعة يف اخلري وللخري واحلق فهي وبال على�صاحبها.
 ومل ال ن�أخذ بيد ه�ؤالء ون�ستثمر جر�أتهم و�شجاعتهم يف اخلري فيقلعواعن ال�سوء وال�شر!.؟
 على الرغم من �أن ذلك لي�س بالأمر الهني �إال �إنني �أ�س�أل اهلل �أن يقي�ضلهم من ي�أخذ ب�أيديهم �إىل �سواء ال�سبيل.
 ومل ال نكون نحن من يفعل ذلك؟يف تلك اللحظة �صدح �صوت امل���ؤذن ،وكانا قريبني من امل�سجد ،فدخال
و�أديا ال�صالة ،ثم تفرقا ك ّل �إىل منزله.
دخل �صابر منزله منهك ًا متعباً ،و�ضع حقيبته جانباً ،و�ألقى بج�سده على
ال�سرير ،و�سرعان ما ا�ستغرق يف �إغفاءة عميقة.
ر�أى �صابر نف�سه وقد كرب و�أ�صبح �شاب ًا و�سيماً ،يعي�ش حيوية ون�شاط
خط �شاربه ،متنا�سق اجل�سم ،مفتول الع�ضالت ،يرتدي �أجمل املالب�س
وقد ّ
و�أغالها ،وي�ستعمل �أطيب العطور ،وقد دخل اجلامعة والتحق بكلية الهند�سة
كما كان يحلم طوال عمره.
يف اجلامعة حيث يختلط الطالب بالطالبات ،ال يف�صل بينهم حجاب،
كانت ع�شرات الطالبات يرمقنه بنظرات الإعجاب ،ويتقربن منه� ،إال �أن
قلبه مل يخفق �إال لواحدة من بينهن� ،أحبها ح ّب ًا جارفاً ،وا�ستحوذت على
قلبه وعقله ،فقد وجد فيها كل ما كان يتمناه بفتاة �أحالمه ،طلتها حا�ضرة،
ووجهها م�شرق ،ويف عينيها نظرة �سحر �صافية� ،شعرها طويل وناعم كما
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احلرير ،وقوامها متنا�سق ،و�أنوثتها طاغية ،وقد �أ�ضاف حيا�ؤها جما ًال فوق
جمال ،فتم لها احل�سن كامال ..مل يرتدد يف خطبتها ،واالقرتان بها.
كانت تلك الفرتة من �أجمل �أيام حياته� ،شعر �أنه ا�ستوفى ن�صيبه من
الدنيا ،ومل يعد يطمع مبزيد ،فقد حاز احلب وال�سعادة والأم��ن والرخاء،
ف�أيّ �شيء بعد ذلك يريد؟ وب�سرعة مذهلة �أنهى درا�سته اجلامعية ،وتخرج
مهند�س ًا معماري ًا كبرياً ،وب�أ�سرع من ذلك وجد وظيفة حمرتمة ،ا�ستطاع من
خاللها �أن يوفر حياة كرمية له ولعائلته ،و�أن ي�شرتي قطعة �أر�ض ويقيم عليها
بيت ًا كبري ًا كالق�صر ،غاية يف الروعة واجلمال ،ك�أنه حتفة معمارية �أ�شرف
بنف�سه على بنائه حتى مت واكتمل ومل يعد ينق�صه �شيء ،ومل ين�س �أن يحيطه
بحديقة من الأ�شجار والورود والأزهار وحو�ض ماء مر�صع ب�أجود الأحجار.
وج��اء اليوم ال��ذي انتظره طوي ًال فا�ستقل �سيارته احلديثة الفارهة،
وانطلق بها م�سرعا ك�أنه ي�سابق بها الريح ،يجوب ال�شوارع باجتاه املخيم،
وما �أن و�صل �إىل منزله حتى حمل �أمه معه ،وعاد بها �إىل ق�صره املنيف،
يخاطبها ويقول:
 اليوم تقربين الفقر وال�شقاء ،و�ستودعني الب�ؤ�س والعناء� ،ستعي�شني كماامللوك ،ت�أمرين فتطاعني ،وتطلبني فتجابني.
ثم ما لبث �أن و�صل �إىل منزله اجلديد ،ف�أوقف �سيارته ونزل منها م�سرعا
وفتح الباب لأمه و�أم�سك بيدها وهو يقول:
 هيا يا �أماه ،انزيل وانظري �إىل ما �أعددته لك من مفاج�أة..فتح �صابر عينيه على �صوت �أمه تهز يده وهي تقول:
 -انه�ض يا �صابر فقد ا�ستغرقت يف النوم طويالً.
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ا�ستيقظ �صابر من نومه ليعود من عامل الأح�لام اجلميلة� ،إىل عامل
الواقع واحلقيقة املرّة.
توجه �صابر �إىل مدر�سته �صباح ًا وما زال �أثر ذلك احللم ميلأ ر�أ�سه،
وكان ال�س�ؤال الذي يلح عليه ،يراوده وال ينفك يعاوده:
 هل ميكن �أن ي�أتي يوم ي�صبح فيه هذا احللم حقيقة؟يتحدث �إىل نف�سه ومينيها قائال:
 ومل ال� ..ألي�ست �أحالم الأم�س حقائق اليوم ،و�أحالم اليوم حقائق الغد؟ثم ما يلبث �أن يت�سلل الي�أ�س �إىل نف�سه وي�ستحوذ عليها فيقول:
 لكن الأح�لام اجلميلة ع��ادة ما ت�صطدم بجدار الواقع ،ثم تنك�سروتندثر ..هل ن�سيت نف�سك يا �صابر؟ ما �أن��ت �إال ابن ام��ر�أة الجئة حتيك
الثياب جلاراتها لتجمع لك ب�ضعة قرو�ش تعيلك بها.
وبينما هو على هذه احلال �شارد الذهن هائم الفكر تراءت له من بعيد
هيئة �صديقه �إبراهيم ،وقد �أذهله املنظر الأنيق الذي بدا عليه ،فقد كان
حاله من حاله «رث اللبا�س و�شعاره الإفال�س» ف�أخذ يتفح�صه من ر�أ�سه حتى
�أخم�ص قدميه وهو يقول با�ستغراب:
 �أنى لك هذا ،هل وقعت على كنز؟ �أم هل �سرقت وهل ..وهل!!....؟ روي��دك ..روي��دك ..كل ما يف الأم��ر �أنني �أ�صبحت �أعمل بعد انتهاءالدوام املدر�سي.
 وماذا تعمل؟ م��اذا ميكن ملثلي �أن يعمل؟ �أعمل يف «حمجر» حمّال �أحجار ،منزّل�أحجار ،للأحجار جرار....
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يقاطعه:
 لكنه عمل �شاق. �أجل �إنه كذلك ..ولكن ما حيلة امل�ضطر ،ال تخف يا �صديقي� ،سرعانما �ستعتاد على ذلك.
 �أعتاد! �أفهم من كالمك �أنك تعر�ض علي العمل معك. ومل ال� ،أال تريد �أن حت�سن من و�ضعك. بلى ،ولكن الأمر يحتاج �إىل تفكري. يا �صاحبي� ،أمثالنا لي�س لهم حتى �أن يحلموا بالعي�ش الرغيد ،واحلياةاملرفهة ،نحن خلقنا كي نكد ونتعب ون�شقى لن�ؤمن حياة الكفاف ،وال نتطفل
على النا�س ،فكل يوم ي�أتي يحمل معه قائمة متطلبات جديدة وال ين�صرف
حتى ي�ستوفيها ،وقد �آن لنا �أن نتحمل امل�س�ؤولية ونخفف العبء عن �أهلنا.
 �صدقت يا �صاحبي ،و�إن كان �أحد عليه �أن يكد ويتعب وي�شقى فهو �أنا،ول�ست بالذي يتخلف عن حتمل م�س�ؤوليته.
بد�أ �صابر عمله يف املحجر بجد ون�شاط وهو يعد الأي��ام يوما بعد يوم،
و�ساعة بعد �ساعة ،بانتظار نهاية الأ�سبوع حتى يقب�ض �أول مبلغ يجنيه بكد
يده ،وعرق جبينه ،وما �أن وقعت يده على املبلغ حتى انطلق به م�سرع ًا �إىل
�أمه وو�ضعه كامال يف يدها ،وهو يدرك كم يعني لها ذلك ،يعني �أن تربيتها
وت�ضحياتها قد �أتت �أكلها ،و�أن تعبها و�شقاءها مل يذهبا هدراً ،فها هو ابنها
ي�أتيها ب�أول مبلغ يقب�ضه من عمله ،ومن عرق جبينه ،ومل يذهب به لي�صرفه
على نف�سه رغم حاجته املا�سة له ،ورغم �سني احلاجة والفقر والعوز التي
عا�شها.
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اكتفت �أم �صابر بفرح قلبها الذي �أدخله عليها ابنها و�أعادت �إليه املبلغ
كام ًال وقالت له:
 خذه يا بني وا�شرت به مالب�س جديدة و�أ�صلح من �ش�أنك. ولكن يا �أمي....تقاطعه بحزم:
 يا بني �أنت بحاجة �إىل املبلغ �أكرث مني فال جتادلني..ا�ستعاد املبلغ من يد �أم��ه ،وانطلق من ف��وره �إىل �سوق املدينة لي�شرتي
مالب�س جديدة ،يقب�ض على املبلغ بقوّة ،وينقله من جيب �إىل الآخر �سعيد ًا
به ،وحري�ص ًا عليه.
ال �شكّ يف �أن مبلغ ًا مهما كان قلي ًال يعني الكثري لفقري مل ي�سبق و�أن �أم�سك
بنقود ،وهي نقود مل ت�أت ح�سنة �أو �إح�سان ًا من �أحد ،بل من كدّه وعرق جبينه،
لذلك فهو يح�سب �ألف ح�ساب قبل �أن ينفقه يف غري مو�ضعه ،لي�س بخالً،
ولكن تقدير ًا وحر�صاً ،ولو كان هذا املبلغ �أو �أ�ضعافه يف يد ابن غني لأنفقه
دون ح�ساب ،وعلى �أتفه الأمور والأ�شياء ،لي�س جود ًا وال كرماً ،و�إمنا �إ�سراف ًا
وتبذيراً ،ففقدان ما ي�أتي �سهالً ،لي�س ب�أمر ذي بال.
عاد �صابر من ال�سوق وقد ا�شرتى ما ا�ستح�سنته عينه من مالب�س ،و�أ�سرع
يجمع ثيابه القدمية ليتخل�ص منها ،فقد ك��ادت فرحته باخلال�ص منها
ت�ضاهي فرحته مبالب�سه اجلديدة ،فقد كان يراها ه ّم ًا يالزمه وال يفارقه،
وقد حانت �ساعة الفراق ،ف�ألقاها مبت�سما وهو يتمتم:
 وداعا رفاق «نكد الدنيا» فما كان يل من �صداقتكم بد.وا�صل �صابر اجلمع بني عمله والدرا�سة حمافظ ًا على تفوقه ،ومل يكن
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ذلك بالأمر الهني ،فقد تطلبّ الأمر منه �أن يتخلى عن كل �أوقات الفراغ التي
كان ي�ستغلها باللعب والرتويح عن النف�س كباقي �أقرانه.
ويف تلك الفرتة من حياته ،عانى �صابر الكثري الكثري ،قا�سى من �أمل الربد
وقره ،ووهج ال�صيف وحرّه ،وكثري ًا ما �أدميت �أ�صابع يديه وقدميه ،وكثريا ما
�أ�ضناه التعب و�أنهكه الن ََ�صب ،لكنه ما ك ّل وال ملّ ،حتى �أنهى مرحلة الدرا�سة
الثانوية العامة بتفوق وجناح.
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()3
اجلامعة
لي�س �أ�سو�أ على املرء من �أن يت�سلل الي�أ�س �إىل نف�سه ،في�شعره بالعجز وقلة
احليلة وفقدان املقدرة..
�إنه حما�صر بال �أ�سوار ،مكبل بال قيود
لن يح�صد ما بذر �أو زرع
لن يجني �شيئ ًا بعد �أن ج ّد واجتهد..
هكذا كان �شعور �صابر بعد �أن تخلى ق�سر ًا عن �آماله ،ور�أى كيف تتحطم
�أمام ناظريه �أحالمه،
فقد �أظلمت عليه الدنيا يف الوقت الذي ح�سب �أنها �أ�شرقت.
وها هي حتزنه يوم فرحه..
وتعب�س يف وجهه وقد ظنّها ت�ضحك له.
يومذاك ..عاد �صابر من اجلامعة مهموم ًا حمزوناً ،ح��اول ،بابت�سامة
م�صطنعة� ،أن يخفي عن �أمه حجم احلزن الذي ي�شعر به ،لكنها �أمّه ،و�أقرب
النا�س �إليه ،وهي تفهمه ،وت�ستطيع �أن تقدّر حاله وحالته.
�أم �صابر تدرك �أن ولدها يخفي عنها �شيئاً ،وهذا الت�صنّع الذي يبديه
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ال ميكن �أن ي�سرح بها �إىل غري الوجهة التي تثق بها من خالل م�شاعرها
ك�أم ،وقد �أدركت بقلبها قبل عينيها �أن خطبا ما �أ�صاب فلذة كبدها ،ف�أحزنه
و�سلبه �سروره ،و�أذهب فرحه ،ف�أقبلت عليه ت�ستو�ضح منه الأمر ،وت�ستجلي ما
�أمل به ،وراحت ت�سحب منه الكالم بهدوء ورقة ،ف�س�ألته:
 �أمل تذهب كي ت�سجّ ل يف اجلامعة؟ وما الذي حدث معك؟ لقد �سجّ لت ..لكن!. لكن ماذا؟ الت�سجيل يف كلية الهند�سة اكتمل ،فا�ضطررت للت�سجيل يف كلية العلوم.مل يرد �صابر �أن يخرب �أمه باحلقيقة ،و�أن نح�س الفقر ال يزال يالحقه،
و�أنه مل ي�ستطع الت�سجيل يف كلية الهند�سة الرتفاع �أق�ساطها ،وحتى يف كلية
العلوم �إن �أراد �أن ي�ستمر يف الدرا�سة فيها ،فعليه �أن يح�صل على تفوّق
لي�ضمن �إعفا ًء جزئي ًا من �أق�ساطها.
�أدركت �أم �صابر حجم احلزن الذي �أمل بابنها ،فهي تعرف كم تعني له
كلية الهند�سة ،وتعرف معنى �أن يفقد يف حلظة حلم حياته الذي تعب وجد
واجتهد من �أجل حتقيقه ،فكان حزنها �أكرب من حزنه ،و�أملها �أكرب من �أمله،
لكنها �صاحبة القلب الكبري الذي يتحمل الأ�سى في�ضمره وال يظهره� ..ضمته
�إليها ،و�أخذت تربت على كتفه ،ومت�سح على �شعره بحنان كما كانت تفعل وهو
�صغري ،تهم�س يف �أذنه بكلمات هادئة �سل�سة تدخل الأذن دون �إذن ،حتمل يف
م�ضامينها عاطفة الأم ورقتها وحنانها ،ك�أنها ال�سحر بعينه ،قالت:
}و َع َ�سى
 ال حتزن يا بني ،وطب نف�ساً ،فاخلري فيما اختاره اهلل لك َ�أَن َت ْك َر ُهو ْا َ�ش ْيئ ًا َو ُه َو َخ رْ ٌي ل َُّك ْم{ ..واعلم يا بني �أن كثري ًا ممن هم يف مثل
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�سنك يتمنون ويت�شوقون �أن ي�صلوا �إىل ما و�صلت �إليه� ،أو حتى �إىل �شيء قريب
منه وال ي�ستطيعون ،فاحمد اهلل تعاىل ،وار�ض مبا ق�سم لك ،وانظر �إىل من
هم دونك ،وال تنظر �إىل من هم �أعلى منك.
وراحت متازحه وت�ضاحكه حتى ت�أكدت �أن ثائرته هد�أت ،وان�شرح �صدره،
وعادت الب�سمة �إىل ثغره.
عادت احلياة �إىل اجلامعة من جديد بعد �سبات ا�ستمر طويالً ،و�أخذ
الطلبة يتوافدون �إليها من كل �أ�صقاع الوطن؛ ك ّل قدم يلب�س �أف�ضل ما عنده،
ترى الفرحة على وجوههم ،والب�سمة ترت�سم على حمياهم.
يف يوم م�شم�س جميل� ،أبت فيه ال�شم�س �إال �أن ت�شاركهم فرحتهم ،ف�أر�سلت
�أ�شعتها دافئة يف غري �أوانها ،تداعب وجوههم فتزيدها �إ�شراق ًا وا�ستب�شاراً،
وقد �أ�ضاءت ما حولهم ،و�أ�سكنت الريح كي ال تعبث ب�شعورهم وثيابهم� ،أو
تثري الغبار حولهم ،وقد �أقبل بع�ضهم على بع�ض يت�صافحون ويتعانقون
ويتحادثون ،وكان م�شهد الرفاق هذا بعد طول فراق م�شهد ًا مهيب ًا ا�ستوقف
«�صابر» مل ّي ًا وهو يت�أمل اجلميع بانتظار قدوم �صديقه �أمين الذي وعده �أن
ي�صحبه بجولة تعرّف على �أق�سام اجلامعة.
وامين هو جار ل�صابر يف املخيم وطالب قدمي يف اجلامعة ،مل يطل انتظار
�صابر فما لبث امين �أن قدم وا�صطحبه وراحا يجوبان �أنحاء اجلامعة وهما
يتبادالن �أطراف احلديث ،قال �أمين:
 اجلامعة حا�ضنة خرية �أبناء املجتمع ،يدفعون �إليها بفلذات �أكبادهم،ومبن هم �أكرث ذكاء وفطنة ونباهة ،فعليها �أن ت�ؤدي ر�سالتها على �أمت وجه
بحفظ ه�ؤالء ال�شباب ،وتزويدهم بالعلم والثقافة والفهم واملعرفة حتى يكون
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ال�شاب مفيد ًا لأمته وق�ضيته ،وال ي�صبح عالة على املجتمع ،ي�أخذ �أكرث مما
يعطي ،وي�ضر �أكرث مما ينفع ،هذا �إن �أعطى �شيئ ًا �أو نفع.
 وهل تقوم جامعتنا بالدور املطلوب منها على نحو ما ذكرت؟ الأمر يتوقف على مدى اجلهد الذي يبذله الطلبة ،وعلى مدى كفاءةالأ�ساتذة و�إخال�صهم ،ويف زمننا هذا لي�س �سه ًال �أن جتد من يجمع بني
الكفاءة والإخال�ص ،و�إن وجد فهو قليل.
 وماذا عن الطلبة ،هل ي�ؤدون املطلوب منهم؟ �إنهم عامل من الأ�ضداد ،هل ترى ذلك ال�شاب الواقف قبالتنا؟ �أجل ..ما به؟ لو تعرّفت عليه عن ق��رب ،لوجدت �أن هذا املاثل �أمامك عبارة عنبنطال جينز ،ونظارة ،وق�صة �شعر ،و�سيجارة ..ال �أكرث! فهو ج�سد بال روح،
خال من �أيّ �أفكار �أو مبادىء ،كل همه ترتيب ثيابه ،وترطيب �صوته ،والتلوي
يف م�شيته ،عندها �ستقول :كيف ميكن �أن ت�ؤدي اجلامعة دورها ب�أمثال ه�ؤالء؟
 ولكن �ألي�س بني الطلبة من ي�سعى �إىل علم وثقافة وفهم و�أدب؟ بلى ...وهم كرث� ،س�أعرفك خالل جولتنا هذه ب�شاب ا�سمه عماد ،هومثال للطالب اجلامعي املجتهد ،اخللوق ،امللتزم ب�أمور دينه ،املتفوّق بدرا�سته.
 لقد �شوقتني للتعرف عليه. ذلك لأنك طيب الأ�صل مثله ،فالأرواح جن ٌد جمنّدة. �أ�س�أل اهلل �أن �أكون عند ح�سن ظنك.ثم ا�ستدرك ي�س�أل �صديقه:
 -وماذا عن طالبات اجلامعة؟
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 ال �شك يف �أن اجلامعات يف فل�سطني تعترب ب�سبب واقع االحتالل مراكز�أ�سا�سية لت�أطري ال�شباب وتنظيمهم ،فكل تنظيم فل�سطيني له امتداده و�سط
الطالب داخل اجلامعة ،فالكتلة الإ�سالمية امتداد للحركة الإ�سالمية� ،أو
جماعة الإخ��وان امل�سلمني ،وكتلة ال�شبيبة امتداد حلركة فتح ،وكتلة العمل
الطالبي امتداد للجبهه ال�شعبية ،وكتلة الوحدة امتداد للدميقراطية ،وكتلة
االحتاد امتداد للحزب ال�شيوعي ،وتبلغ املناف�سة بني هذه التنظيمات �أ�شدها
مع بداية كل عام درا�سي ،حيث تبذل كل كتلة جهدها يف ا�ستقطاب ما �أمكنها
من طلبة ج��دد ،ك ّل يحيي ويرحب ويهنئ ويحبب ..م�ؤمترات وخطابات،
حفالت تعارف ويافطات.
 وما الذي مييّز كل كتله عن الأخرى؟ لكل كتلة اطروحاتها الفكرية اخلا�صة بها ،فالكتلة الإ�سالمية تتبنى�شعار «الإ�سالم هو احلل» ،وتنادي بالتزام الإ�سالم مبفهومه ال�شامل عقيدة
وعبادة ومنهج حياة ،وهي تلتزم به فكر ًا و�سلوكاً� ،أما حركات الي�سار «ال�شعبية
والدميقراطية واحل��زب ال�شيوعي» فهي تتبنى الفكر اال�شرتاكي الثوري،
لكنها تختلف يف بع�ض التفا�صيل التي غالب ًا ما تتحكم بها امل�صلحة احلزبية
والفردية� ،أما ال�شبيبة فهي تنادي بالتحرر ،وتتغنى بالثورة ،وترتك للفرد
حرية الفكر وال�سلوك واالعتقاد ،فهي �أقرب ما يكون �إىل املنهج العلماين.
 و�أي هذه التنظيمات �أكرب ت�أثري ًا وحجماً؟ الكتلة الإ�سالمية وال�شبيبة هما من �أك�بر هذه احلركات واملناف�سةبينهما دائمة االحتدام وانتخابات جمل�س الطلبة هي الفي�صل وهما فيها
كفر�سي رهان ،ما �أن تتقدم �إحداهما حتى تعود وتت�أخر ،وما �أن تت�أخر حتى
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تعود وتتقدم ،وهكذا دواليك.
التفت �أمين فر�أى «عماد» يقف غري بعيد منهما فقال ل�صابر:
 ذاك عماد الذي �أخربتك عنه ،هيا بنا كي �أعرفك به ،ويف الوقت ذاتهندعوه �إىل املق�صف كي نتناول غداءنا معاً ،فقد لقينا يف جولتنا هذه ن�صبا.
ثم �أ�ضاف وهو يبت�سم:
 طبعا هذه «الدعوة» على ح�سابي �إال �إذا �أحلّيت �أن تدفع �أنت!.ابت�سم �صابر وقال:
� -إذ ًا �أب�شر بطول جوع يا �أمين.
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()4
ميالد ..وميالد
شهادة للتاريخ

�أح�س �صابر بالنعا�س يت�سلل �إىل جفنيه ،على الرغم من �أن الأفكار
واخلواطر تتدافع يف ر�أ�سه فتثقله ،جتتاحه رغبة عارمة ليكتب �شيئاً ،جعلته
ينف�ض عنه غطاءه وينه�ض من فرا�شه ،يلتم�س �أوراق�� ًا وقلماً ،وكان قد م ّر
عليه زمن مل يلم�س فيه كتاب ًا وال كرا�س ًا وال قلم ًا منذ �أن اندلعت �أحداث
االنتفا�ضة ،وعندما �أغلقت اجلامعة �أبوابها ب�سبب تلك الظروف ،حيث كان
عنده ما ي�شغله� ،سرعان ما �أخرج دفرت ًا وقلماً ،وعلى �ضوء خافت راح يكتب:
 �أعلم �أنه �سي�أتي يوم يحاول فيه البع�ض تزوير التاريخ� ،أن يطم�سوااحلقائق ويقلبوا الأمور� ،أن ي�شوهوا �سرية رجال �أحرار �شرفاء ،و�أن يقزّموا
�صفات النبل والوفاء والأ�صالة والف�ضيلة وكل املعاين اجلميلة فيهم� ..أن
يجمّلوا وجوه ًا قبيحة ،ويزينوا الرذيلة ثم يقدموها للنا�س ويقولوا :ها هي
ذي الف�ضيلة!!
�أعلم �أن كلماتي هذه قد ال ترى النور �أبداً ،وقد ال يقر�ؤها �أحد ،لكنني
�أعلن �إنني �شاهد على مرحلة هامة من تاريخ هذا ال�شعب ،ي�سطّ رها �أبنا�ؤه
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بدمائهم وجراحهم وعذاباتهم و�آالمهم ،وحتى ال ت�ضيع احلقيقة يف خ�ضم
تالحق الأحداث وت�سارعها ،وتختلط الأمور و�سط هذا البحر ال�صاخب من
االختالفات واملناف�سات واملناكفات� ،أرى �أن الواجب يحتم علي �أن �أكتب..
�إن التاريخ يعلّمنا �أن الأحرار هم الذين ي�شعلون �شرارتها ،ويدفع ثمنها
ال�شرفاء والأبطال ،ويجني ثمارها املتخاذلون والأنذال ،فعندما ي�ضيق املحتل
�أو امل�ستعمر ذرعا بالثورة ،ويكرب عليه الثمن الذي ت�ستنزفه منه ،ويعجز عن
ك�سر �شوكتها �أو �إخماد جذوتها ،ف�إنه يبحث عن �أكرث القيادات ال�سيا�سية
ا�ستعدادا للتنازل وقبول «حلول الو�سط» ممن ي�سمون �أنف�سهم العقالنيني
«الربجماتيني» فيعقد معهم «اتفاق ت�سوية» تتوقف مبوجبه املقاومة مقابل
وعود و�أمان و�إجنازات وهمية ومراكز �شكلية ،وهكذا تدفن الثورة يف مهدها
وتقتل بيد �أبنائها..
�إن قيادة تتخلف عن �شعبها ،ي�سبقها ال�شعب �إقدام ًا وت�ضحية و�صمود ًا
وثباتاً ،لهي قيادة �ضعيفة هزيلة ال ت�ستحق البقاء ،وال �أن يدان لها بوالء..
و�إن قيادة تقدم م�صلحتها ال�شخ�صية واحلزبية على م�صلحة �شعبها ،وتفرط
بحقوقه وثوابته لهي قيادة خائنة غادرة �أينما ولت وجهها فلن ت�أتي بخري،
حتى و�إن تهي�أت لها الأ�سباب ،وفُتحت �أمامها كل الأبواب ،فلن تقود �شعبها
�إال �إىل ا�ست�سالم وخراب.
�شعر �صابر بالرغبة يف احت�ساء فنجان قهوة ،وهمَّ �أن يقوم ليعدها� ،إال
�أن �أمه �سبقته �إىل ذلك ف�ألفاها لدى الباب حتمل القهوة بيدها وهي تقول:
 ر�أيت ال�ضوء يف غرفتك ،فعلمت �أنك م�ستيقظ ،و�أنك ال بد ترغب يف�شرب القهوة ،فقمت و�أعددتها لك.
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 وك�أنك تقرئني ما يف نف�سي يا �أماه. وهل �أنت �إال قطعة مني يا ولدي؟و�ضعت فنجان القهوة ،وخرجت من الغرفة وهي تتمتم بالدعاء:
 حفظك اهلل ،وحماك ،و�أعمى عيون الظاملني عنك يا ولدي.�أما �صابر فاحت�سى ر�شفات من القهوة وعاد يوا�صل الكتابة:
 و�إن االنتفا�ضة املباركة اندلعت بتدبري رب��اين حم�ض ال ف�ضل لأحدفيما جرت به املقادير ،فال «املهند�س» خطط وال «القائد» دبّر ،و�إن كان �أحد
�ساهم �أو �ساعد فهو االحتالل نف�سه الذي مل يكفه �أن �سلب الأر���ض ونهب
خرياتها وا�ستعمل �أهلها خدما له ،يزرعون في�أكل ،ويبنون في�سكن ،ف�أخذته
العزة بالإثم ،و�أ�صابه جنون العظمة والقوة ف�أعمت ب�صريته ،فراح ميعن يف
�إذالل النا�س وامتهان كرامتهم حتى فاق الأمر كل حد فكان االنفجار ،وكانت
�إرها�صات االنفجار بد�أت بالظهور مطلع الثمانينات من القرن الفائت مع
ازدياد قوة امل ّد الإ�سالمي وات�ساع انت�شاره ب�شكل الفت ،خا�صة يف �أو�ساط
الطبقة املثقفة ،يف النقابات املهنية واجلامعات واملعاهد التعليمية وقد زاد
ذلك من حده التناف�س والتجاذب بني الف�صائل الفل�سطينية ،خا�صة بني
الكتلة الإ�سالمية ،الإطار الطالبي للحركة الإ�سالمية وحركة ال�شبيبة ،الإطار
الطالبي حلركة فتح ،التي كانت تتهم الإ�سالميني بالتخاذل والتقاع�س عن
مواجة االحتالل ،الأمر الذي كان ي�شعل نار الغيظ يف �صدور الإ�سالميني
الذين كانوا يت�شوقون ويت�شوقون يف كل وقت �أن ي���ؤذن لهم فيه في�شهدون
العامل �أجمع �أنهم الأحق باجلهاد و�أهله و�أنهم يف كل جمال :رجال ..رجال.
�إن �شباب ًا تربى يف بيوت اهلل على �آيات اجلهاد ،و�سورة الأنفال عقيدته
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«املوت �أو�سع اجلانبني و�أ�سعدهما» �شعاره
ول�ست �أبايل حني �أقتل م�سلما على �أيّ جنب كان يف اهلل م�صرعي
�إن �شباب ًا هذه حاله ال ميكن بحال �أن يهادن االحتالل �أو يعاي�شه ،بل ال بد
�أن ينتف�ض يف وجهه ويقاومه ويقارعه ،وهذا ما حدث ،فما هي �إال �أن انفجر
الغ�ضب الفل�سطيني كالربكان الهادر يف وجه املحتل الغادر ،انفجر الغ�ضب
و�أعلن ال�شعب ثورته ،الثورة وال �شيء �سوى الثورة ،الثورة يف وجه املحتل
الغا�صب الذي �سلب الأر�ض ،وانتهك العر�ض ،هدم البنيان وامتهن كرامة
الإن�سان و�أذلّ العباد ،وطغى يف البالد ف�أكرث فيها الف�ساد ،انفجر الغ�ضب،
وانتف�ض ال�شعب �صارخ ًا يف وجه املحتلني:
 ال مقام لكم يف �أر�ضنا فارحلوا� ..أنتم نبت خبيث يجب �أن يقلع� ..أنتمحط على �أر�ضنا املقد�سة وال بد �أن يرفع.
رج�س ّ
انفجر الغ�ضب ،وهبّ ال�شعب عن بكرة �أبيه �شيب ًا و�شباباً� ،أطفا ًال ورجا ًال
ون�ساءً ،كل مبا تطاله يده ،ومن مل ي�ستطع فبل�سانه.
انفجر الغ�ضب وقال ال�شعب كلمته:
 نحن �أمّة حرة حيّة ،ما ماتت فينا النخوة واحلمية ،نرت�ضي املوت والنقبل الدنيّة..
انفجر الغ�ضب وانطلقت االنتفا�ضة ،ومعها انطلقت حركة املقاومة
الإ�سالمية حما�س ،ولدتا معاً ،وكربتا مع ًا ك�أجمل تو�أمني ت�ساند �إحداهما
الأخرى وتتقوى بها.
االنتفا�ضة تقوّي حما�س برفع ذكرها ،و�صقل رجالها ،وفتح باب املجد
وال�شرف �أمامها ،وحما�س تزود االنتفا�ضة بنفو�س جبارة ت�أبى الهوان.
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وباالنتفا�ضة عرف ال�شعب طريق احلرية والكرامة ،و�أ�صبحت ترى يف
�أعني النا�س العزّة والإباء بعد �أن كانت عيون منك�سرة ونفو�س مهينة ذليلة،
كيف ال وقد خلعوا عن كاهلهم ربقة الذل الذي طوّقهم طويالً ،فذاق ال�شعب
طعم العزّة والكرامة ،فهيهات هيهات �أن يتخلى عنهما ويعود ملا كان عليه� ،إن
للعزّة والكرامة طعم ال ميكن لكل منغ�صات الأر�ض ولو اجتمعت �أن تكدّره،
وعلى الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه ال�شعب على طريق ا�سرتداده
حلقوقه ،وحترير �أر�ضه �إال �أنه ما زال م�صمم ًا على موا�صلة الطريق حتى
النهاية ،وهو يف ذلك يدرك �أن نهاية كل ليل دام�س فجر �صادق.
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()5
�صابر واالنتفا�ضة
�أح�س �صابر مع بدء �أحداث االنتفا�ضة �أنه وجد �ضالته ،فقد جاء اليوم
الذي ميكنّه �أن ي�ستثمر غ�ضبه وغيظه ومعاناته �إىل حجارة ونريان ترف�ض
الواقع امل�ؤمل ،واالحتالل البغي�ض ،حجارة يرجم بها تواجد املحتل ،بعد �أن
كان ذلك املحت ّل املغرور يبط�ش بالنا�س ،وي�شتم ،بينما �صابر و�أمثاله يكتمون
غيظهم يف �صدورهم ،وال ميلكون �إال الت�ضرّع �إىل اهلل �سبحانه ،ي�شكون �إليه
�ضعف قوتهم ،وقلّة حيلتهم .وها قد �أقبل اليوم ليقف فيه �إىل جانب �أخوة،
�أ�صحاب همم عالية وهامات مرفوعة وحناجر ثائرة ،يعبرّ علن ًا ودون خوف
�أو وجل عن �أفكاره ومبادئه ،وي�صرخ بكلمات جملجلة تخرق الآذان ،ويطلق
ويكتب �شعارات يزين بها اجلدران ،بعد �أن كان ال�ضعف يخر�سه ،واخلوف
يعقد ل�سانه ويلجمه ،وقد كانت �أفكاره حبي�سة �صدره و�سجينة عقله.
كان �صابر يمُ �ضي ج ّل وقته وجهده يف تطوير مفهوم االنتفا�ضة ،وفعلها
العظيم على الأر�ض ،كلما �سمع فزعة �أو نداء طار �إليها ،وكان �أثناء جهاده
ومقاومته ي�شعر بيد القدر حتركه وحتفظه وحتميه ،وكثري ًا ما �أو�شك �أن يقع
يف مطبات �أو منزلقات ،ثم وجد يد القدر متتد �إليه فتنجيه ،ك�أمنا تعده
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ل�شيء قد قدر له ،وعلى موعد مع القدر كان �صابر ،فقد جاءه �صديقه �أمين
متغري الوجه الهث ًا تكاد ت�سمع �ضربات قلبه من بعيد من �شدة قوتها ،وقبل �أن
يلتقط �أنفا�سه بادر قائالً:
 لقد تناهى �إىل م�سامعي �أن جماعة ما ي�سمى «�أمناء جبل الهيكل» تعتزمغد ًا دخول امل�سجد الأق�صى وتدني�سه و�إقامة �صالتهم يف باحته.
 وهل �سنقف مكتويف الأيدي؟ من قال هذا؟ بل �سن�شد الرحال فجر ًا لنكون مع �أول الوافدين �إىلامل�سجد لنحميه ومننع ال�صهاينة املعتدين من تدني�سه.
 �إذا موعدنا الفجر.�سرى �صابر و�أمين �إىل امل�سجد الأق�صى مبكرين ،جتاوزا كل احلواجز
والعوائق ،وتخطيا كل ال�صعاب والعقبات ،تارة يركبان وتارة يرتجالن ،تارة
ي�سلكان طريق ًا عامة ،وتارة ي�سلكان طرق ًا التفافية ،حتى و�صال وب�شق الأنف�س
�إىل املدينة املقد�سة ،و�أ�شرفا على امل�سجد الأق�صى.
بدت لهما القبة امل�شرفة بلونها الذهبي ال�برّاق ال��ذي ي�سلب العقول،
وي�سحر الأب�صار ،فغمرتهما الفرحة ،ومتلكتهما ال�سعادة ،لكن الفرحة
ما لبثت �أن تبددت بعد �أن تبينا �أن �أ�سوار املدينة مو�صدة ،وال �سبيل لهما
دخولها ،حتى �إذا ي�أ�سا من التفكري يف �أي حماولة لالخرتاق ،وهمّا بالعودة
على �أعقابهما ،جاءهما �صبي مقد�سي �صغري و�س�ألهما:
 هل تريدان الدخول �إىل امل�سجد الأق�صى؟ ما جاء بنا �إىل هنا �إال هذا الهدف ،وهذه الغاية!.� -إذ ًا اتبعاين.

 40حكاية صابر

 �إىل �أين؟ كي �أو�صلكما �إىل امل�سجد.�سارا وراء الفتى املقد�سي ،يقودهما دليالً ،وهما خلفه� ،إىل �أن و�صل بهما
�إىل �سور املدينة فتوقف �أمام بوابة حديدية و�ضعت لتحول دون الو�صول �إىل
درج حجري يو�صل �إىل �أعلى �سور املدينة ،ت�سلّق الفتى البوابة ،وقفز �إىل
الدرج ،تبعه �صابر و�أمين ،و�صعدا الدرج حتى و�صال �إىل �أعلى ال�سور ،ومنه
قفزا �إىل �أ�سطح �أبنية جماورة ،وهبطا ،ليجدا نف�سيهما مع دليلهما ال�صغري
يف داخل املدينة املقد�سة.
قادهما ذلك ال�شبل املقد�سي عرب �أ�سواق املدينة القدمية ،و�إىل جانب
بيوت مال�صقة ل�سور امل�سجد قريب ّا من املو�ض�أ املعروف «باملطهرة» و�ساعدهم
الأه���ايل يف الت�سلق �إىل �أ�سطح تلك البنايات والقفز منها �إىل املو�ض�أ
«املطهرة» ،ومن هناك مل يعد يحول بينهم وبني امل�سجد الأق�صى �أيّ حائل.
وهكذا وبعد جهد كبري ،وت�صميم عنيد ،وجدا نف�سيهما داخل امل�سجد،
فتنف�سا ال�صعداء ،وحمدا اهلل على ذلك وقال �صابر:
 ال �أعرف كيف يت�شدق ه�ؤالء ال�صهاينة باحلديث عن احرتام حقوقالإن�سان ومراعاة حرية العبادة ،وهم �أبعد ما يكون عن ذلك ،فما من م�صل
ي�أتِ �إىل امل�سجد الأق�صى لأداء فري�ضة ال�صالة �إال ويناله من الأذى ن�صيب،
�إما بال�ضرب� ،أو باالعتقال� ،أو بال�شتم والإهانة ،و�إذا جنا من ك ّل ذلك ،فال
�أقل من �أن يعاين تعب االنتظار �ساعات و�ساعات �أمام احلواجز والبوابات.
يرد �أمين قائالً:
� -إنهم يفعلون ذلك عن �سبق �إ�صرار ومكر وتدبري ،فهم يعلمون �أن
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امل�سجد الأق�صى لن ي�سقط يف �أيديهم �إال بعد �أن ي�سقط من قلوب امل�ؤمنني،
�إم��ا ان�شغا ًال عنه بزخرف احلياة الدنيا ومتاعها ،و�إم��ا خوف ًا من تبعات
عمارته ،وعندما �أدرك ال�صهاينة �أن �شيئ ًا ال ميكن �أن ي�شغل امل�ؤمنني عن
م�سجدهم ،عمدوا �إىل الت�ضييق عليهم وتخويفهم وترهيبهم حتى ي�ؤثروا
ال�سالمة ،ويرتكوا لهم امل�سجد يفعلون به ما ي�شاءون.
 خ�سئوا وخابوا ،ف�إن قوى الأر�ض جمتمعة لن حتول بيننا وبني م�سجدنا،مهوى قلوبنا ،وم�سرى ر�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم.
وبينما كان امل�سلمون يتوافدون �إىل امل�سجد الأق�صى زراف��ات وفرادى
ليحموا م�سجدهم ب�صدورهم العارية و�أيديهم الفارغة ،كان �أبناء الظالم
قد دبروا �أمر ًا بليل ،فما �أن امتلأت ال�ساحة بامل�سلمني حتى فتحت عليهم
النريان من كل مكان ،من الأر�ض ومن ال�سماء ،و�سقط الع�شرات بني جريح
م�ضرّج بالدماء ،و�شهيد ارتقى �إىل العلياء.
اف�ترق ال�صديقان ،وان�شغل كل واح��د ب�أمر� ،أم��ا �صابر ف��راح ي�ساعد
اجلرحى وينقل امل�صابني ،وبينما هو منهمك يف ذلك ،وقع نظره على م�شهد
فظيع مريع ،تق�شع ّر له الأب��دان ،وت�شيب له الولدان� ،شيخ كهل يتكئ على
عكاز ،يحاول �صعود درجات ال�صخرة امل�شرفة ليلوذ بها من �أزيز الر�صا�ص
الذي �أخذ ينهمر على ر�ؤو���س النا�س كاملطر� ،شيخ م�سنّ ر�سم الزمن على
حميّاه �أخ��ادي��د من ال�شقاء واحل��زن والأمل� ،أ���ش��اب �شعره ،وحنى ظهره
و�أ�ضعف ب�صره ،و�أوهن عظامه ،و�أثقل خطواته ،وقبل �أن ي�صل ال�شيخ �إىل
م�أمن يحميه ،عاجلته طائرة مروحية كانت حتوم يف �سماء امل�سجد بر�صا�صة
يف ر�أ�سه ،تناثرت منها عظام جمجمته ،وخ ّر ال�شيخ على بالط درجات قبة
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ال�صخرة.
مل ي�صدق �صابر ما يرى� ،أهو م�شهد من فيلم مرعب� ،أم هو وهم� ،أم تراه
حقيقة؟ واقع �أم خيال؟
�إنه واقع وحقيقة ،حقيقة االحتالل البغي�ض الكريه الذي ال يرعى حرمة
الإن�سان ،وال قدا�سة املكان ،يقتل ،ال ل�شيء �إال للقتل.
�أي �شيء فعله هذا ال�شيخ امل�سكني حتى يقتل هذه القتلة؟
من �أي طينة جبل ه�ؤالء؟ من طينة الغل� ،أم من طينة الغدر� ،أم من طينة
احلقد؟
يقول يف نف�سه:
 بل من هذا كله و�أكرث...�أيّ خ�سة ،و�أيّ نذالة يحملها ه�ؤالء الأجنا�س يف �أرواحهم؟
وما �أن عاد �صابر من �شروده حتى نه�ض م�سرعاً ،وراح يجمع بكلتا يديه
عظام جمجمة ال�شيخ ،وبينما هو من�شغل يف ذل��ك ك��ان قنا�ص �صهيوين
يرت�صده من على �سور امل�سجد ،حتى �إذا ما التفت �صابر نحوه ،عاجله
ّ
بر�صا�صة اخرتقت �صدره ،فخ ّر جوار ذلك ال�شيخ ،وامتزج دمه بدمِ ه....
و�صل اخلرب طائر ًا �إىل �أمه« ،وال تعدم �سوء الأخبار من يحملها» فوقع
عليها كوقع ال�صاعقة ،ا�سودت الدنيا يف عينيها ،و�أظلمت ،و�ضاقت عليها
الأر�ض مبا رحبت ،و�ضاقت عليها نف�سها ،و�أ�صابها الذهول ،فانعقد ل�سانها
ومل تنطق بكلمة واحدة ،لكن وجهها كان يتكلم ويعب عن حالها بكل لغات
العامل ،لو �شاهدها �أحد يف تلك ال�ساعة� ،أو طرفة عني منها� ،أو �أقل لر�أى همّ
الدنيا وحزنها و�شقاءها وب�ؤ�سها كله قد اجتمع يف تغا�ضني وجهها.
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هل �ستفقد وحيدها ،حبها ،فلذة كبدها و�أمل حياتها؟ هل �ستفقده كما
فقدت �أباه من قبل؟
هل كتب عليها �أن تتجرع الك�أ�س مرات ومرات؟
كم تعبت وعانت وحتملت الأذى واملهانة من �أجله ،وكم �سهرت عليه
تتفقده وحتر�سه بروحها وعينيها؟
كم ليلة باتت طاوية وهي تتظاهر بال�شبع كي ي�أكل وي�شبع ويهن�أ؟
�ضحت بعمرها و�أفنت زهرة �شبابها ،مل تفرح يوم ًا يف حياتها ،مل تلتفت
يوما لنف�سها ،ك�أمنا خُ لقت البنها ال لذاتها ،كم هو عظيم قلب الأم! وكم هنّ
ماجدات ن�ساء �أمتنا! والآن بعد �أن كرب و�أ�صبح رجال يُختطف من بني يديها..
مل تتمالك �أم �صابر نف�سها ،و�سرعان ما خرّت مغ�شي ًا عليها ،لكن قلبها
املت�صل باهلل مل يفت�أ يناجي ربه يدعوه ويرجوه:
 رحماك رباه ،رحماك ..رحماك رباه ،رحماك ،وقع البالء وال راد له�سواك.
ا�ستفاقت �أم �صابر على �صوت الب�شري يقول:
 �إن رحمة اهلل تداركت �صابر ،فقد تبني لهم بامل�شفى �أن الر�صا�صة التي�أ�صابته �أخط�أت مو�ضع القلب.
لقد �أراد اهلل �سبحانه ،بقدرته العظيمة� ،أن ينقذ �صابر ،و�أن يطمئن قلب
�أمّه لتخرج من دائرة احلزن التي غ�شيتها.
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()6
عهد ووفاء
كانت تلك الأيام ،من �أ�صعب و�أ�شد الأيام وط�أة على �صابر ،فعلى الرغم
من جناته من الإ�صابة ،ومتاثله لل�شفاء �إال �أن ما خلفته �أحداث تلك املجزرة
الب�شعة وم�شاهدها املروعة من �آثار يف نف�سه ،جعلت منه �شخ�ص ًا �آخر غري
ال��ذي كان عليه ،فقد �أ�صبح مطيل ال�صمت ،مقل الكالم والطعام ،دائم
الوجوم وال�شرود ،منزوي ًا منطوي ًا على نف�سه ،وبقي على هذه احلالة �أيام ًا
عديدة ،حتى جاءه �صباح ذات يوم �صديقاه �أمين و�إبراهيم وعر�ضا عليه
اخلروج معهما يف نزهة �إىل اجلبال ،وما كان �صابر لريد عر�ض �أعز �صديقني
عليه ،وهو املعروف بع�شقه وولعه بالطبيعة.
خرج �صابر مع �صديقيه وكانت رحلة ممتعة �شائقة يف يوم ربيعي جميل،
لب�ست الطبيعة فيه �أبهى حلة خ�ضراء جميلة ونا�صعة ،وقد تفتحت الورود
و�أزهرت و�أينعت الأ�شجار و�أثمرت ،وال يزال ال�شالل يتدفق مبائه ال�صايف
الرقراق وي�سيل منه �إىل ال��وادي بقدر ،ون�سمات الهواء نقيّة �صافية تريح
النف�س وتروّح عنها� ،إال �أن منظر ًا منكر ًا تراءى لهم �أينما ولو وجوههم �شرق ًا
�أو غرباً� ،شما ًال �أو جنوباً ،كان ذلك املنظر «منظر امل�ستوطنات التي �أخذت
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متتد وتت�سع ب�شكل مطرد كما ينت�شر ال�سرطان يف اجل�سد» ،هذا امل�شهد عكّر
�صفوهم ،و�أف�سد خلوتهم ،ونغّ�ص فرحهم.
اختار �صابر و�صاحباه موقع ًا لهم فوق �صخرة كبرية على �سفح اجلبل،
تط ّل على املنطقة من جميع جوانبها ،وتناوال فوقها غداءهم ،وبينما �أخذ
�أمين و�إبراهيم يتبادالن املزاح والفكاهة والنكات� ،أطرق �صابر وبقي �صامتاً،
وقد لفت �سلوك �صابر هذا انتباه �صاحبيه ف�سكتا عن الكالم ،وا�ستغرقا معه
�صامتني ،لكنه كان �صمت املكان املتحفّز الذي ما لبث �أن �أف�صح عن �أمور
عظام كانت ت�ضطرم يف �صدر �صابر كما النريان.
رفع �صابر ر�أ�سه ،و�شخ�ص بب�صره نحو �صاحبيه ،وقال:
 �أعلم �أنكما دبرمتا هذه النزهة كي تخففا عني بع�ض ما �أ�صابني يفالأيام الأخرية من همّ وغم ،هكذا فليكن الأ�صدقاء و�إال فال ..لكن ما بي
�أكرب مما تت�صورانه ،وما يخرجني منه �أعظم مما تظنانه ،ف�إن �أحداث تلك
املجزرة ال تزال منقو�شة يف ر�أ�سي ،ال�صورة ال تفارق ناظريّ  ،ك�أمنا وقعت
ال�ساعة والأ�صوات وال�صرخات ما زالت ترن يف �أذين ،والرائحة ما زالت
عالقة يف �أنفي ،وال يزال الدم طري ًا ندياً ،فكيف يل �أن الهو و�أزهو و�أفرح
و�أمرح؟!
ثم �إين قطعت عهد ًا على نف�سي وال بد يل �أن �أوفيه ،فقد ر�أيت نف�سي يوم
�أن اخرتقت الر�صا�صة �صدري ،و�أخذ دمي يتدفق ،وي�سيل ،ثم يختلط بدم
ذلك ال�شيخ الكهل ،تهي�أ يل حلظتها �أن دمي ي�صافح دمه ويعانقه ،ثم �أخذت
قواي تنهار �شيئ ًا ف�شيئاً ،وراح ب�صري ي�ضعف ،و�أ�صبحت يف حالة هي �أقرب
�إىل الهذيان ،و�أح�س�ست ك�أمنا روحي تفارقني ،وهي يف ذلك راغبة ،ثم قدر
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اهلل الذي �أم�سك روح ذلك ال�شيخ الكهل وقب�ضها �إليه �أن ير�سل روحي ،لكنها
عادت على غري ما كانت عليه ،عادت ثائرة متمردة جاحمة ،لي�س كما كانت
هادئة وادعة ..وهي اليوم ت�أبى عليّ القعود �أو الركون ،لذا ف�إنني قد �أخذت
ق��راري ،وعزمت �أمري �أن �أويف بعهدي الذي قطعته على نف�سي ،و�صدقته
يدي ،فيا �صاحبيّ � ،إما �أن مت�ضيا معي يف ما �أنا عازم عليه ،فيكون عهدي هو
عهدكما ،وث�أري هو ث�أركما ،و�إما �أن �أم�ضي فيه وحدي� ،أوفيه �أو �أهلك دونه،
فانظرا يف �أمركما و�أجيباين.
رد عليه �أمين قائال:
 �إنك تعلم �أين كنت معك حيث كنت ،و�شهدت ما �شهدت ،ولقد خلفت يف�صدري تلك املجزرة مثلما خلفت يف �صدرك جرح ًا ال ي�شفيه �إال ما قاله اهلل
�سبحانه وتعاىل يف كتابه

ُوه ْم ُي َعذِّ ْب ُه ُم ال ّل ُه ِب�أَ ْي ِد ُ
ن�صكُ ْم َعل َْيه ِْم َو َي ْ�ش ِف
} قَا ِتل ُ
يك ْم َو ُي ْخز ِِه ْم َو َي رُ ْ
ني{ ف�أنا معك يف هذا الطريق� ،أتقدّمك وال �أخذلك.
ور ق َْو ٍم ُّم�ؤْ ِم ِن َ
ُ�ص ُد َ

قاطعه �إبراهيم قائالً:
 ل�ست �أقل منكما نخوة وغري ًة وحمية ،وي�شهد اهلل �أين منذ زمن و�أنا�أت�شوق ليوم الث�أر و�شفاء ال�صدر ،فلن يكون ح ّر ًا من ير�ضي املهانة ويقبل
املذلة ،فكيف ال نغار على ديننا ووطننا و�أعرا�ضنا؟ وكيف ال نثور عندما
ت�سفك دما�ؤنا وتدنّ�س مقد�ساتنا ومتتهن كرامتنا؟
تهللت �أ�سارير وجه �صابر وقال:
 مل يخب ظني بكما ،لكن عليكما �أن تدركا �أننا �إذ ن�سلك هذا الطريق،ف�إننا نوئد كل �أحالمنا و�آمالنا ،ونعرب �إىل طريق ال يو�صل �إال لأحد �أمرين
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«ال�سجن �أو ال�شهادة» ،وما بينهما جراح و�آالم وتعب ون�صب..
قال �أمين:
 ملثل هذا ولدتنا �أمهاتنا وعلى هذا فلنتعاهد ..نتعاهد �أن ال نقيل والن�ستقيل حتى ننجز ما عزمنا عليه ،نتعاهد على �أن نكتم �سرّنا ونخفيه يف
�صدورنا ،نتعاهد على �أن يحمي الواحد منا ظهر �أخيه وال ي�سلمه وال يخذله..
رد �إبراهيم مت�سائالً:
 لكن ماذا ع�سانا �أن نفعل؟رد �صابر قائالً:
 �سنفعل ما بو�سعنا ،وبو�سعنا �أن نفعل الكثري� ،سن�سري على درب من�سبقونا ،ونكون قدوة ملن �سيلحق بنا ،و�إين على ثقة �أنه �سيلحق بنا خلق كثري،
�أترون هذه املغت�صبات التي حتيط بنا من كل جانب ،علينا �أن نحيل حياتهم
�إىل جحيم ال يطاق ،و�أن ن�سلبهم الأمن واال�ستقرار ،و�أن ن�سقيهم من ذات
الك�أ�س التي ي�سقون منها �شعبنا ،فنجعلهم ي�أملون كما ن�أمل..
ثم ا�ستطرد مف�صالً:
 نت�سلل �إىل مغت�صباتهم ليالً ،فنتلف كل ما ميكن �إتالفه ،ونحرق كل ماميكن �إحراقه� ،سن�أتيهم من حيث ال يحت�سبون ،كل يوم نباغت مغت�صبة يف
�ساعة خمتلفة ،ومن مكان خمتلف ،وبعمل خمتلف..
علق �إبراهيم ممازحاً:
 تق�صد �أن ن�صبح �أبناء الليل!..رد �أمين قائالً:
 -بل قل رجال الليل و�إين اقرتح �أن ن�سمي جمموعتنا «�أ�شباح الليل» و�أن
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نكتب لهم �شعارات بلغتهم داخل م�ستوطناتهم.
م ّر �شهر كامل والرفاق الثالثة لهم يف ك ّل ليلة �صولة وجولة ،كانوا يت�سللون
حتت جنح الظالم ،ي�ضربون �ضربتهم ثم ين�سحبون ،ال �أحد يعرف عددهم �أو
مكانهم ،ال �أحد يعرف من �أين ي�أتون ،و�إىل �أين يذهبون� ،أ�صبحوا لغز ًا حيرّ
امل�ستوطنني ،و�أفقدهم �أمنهم ،وجعلهم يعي�شون القلق والتوج�س والتح�سب.
ثم كان اللقاء احلا�سم الذي ت�صدر �صابر فيه احلديث قائالً:
 لقد اجنزنا املرحلة الأوىل من عملنا بنجاح وذلك بف�ضل اهلل وتوفيقه،وعلينا الآن �أن نخطو خطوة حا�سمة هي �أ�شد وط�أة ،فقد �أ�صبناهم يف �أموالهم،
وبعد اليوم �سن�صيبهم� ،إن �شاء اهلل ،يف �أنف�سهم ،لكن ما نحن مقدمون عليه
يحتاج منا �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما نحن عليه من �شجاعة وعزمية و�إقدام ،بعد
اليوم ال مقام لأي خوف �أو تردد� ،إقدام وح�سب ،وعزمية وح�سب ،و�شجاعة
وح�سب ،ويلزمنا �أن نعمل بكل دقّة ،وكامل حيطة؛ لأن اخلط�أ الأول ميكن
�أن يكون الأخري ،وعلينا �أن ن�شرتك يف دورة لألعاب القوى يف �أحد النوادي
واملراكز الريا�ضية ،وا�سمعاين جيدا ،لقد كنا قبل اليوم نهاجم يف غفلة
منهم� ،أما بعد اليوم ف�سن�ضطر �إىل العمل يف غفلة من عدونا ويقظته.
تدخل �أمين م�ستو�ضحاً:
 �أف�صح ،فما نفقه كثري ًا مما تقول!.قال �صابر:
 نت�سلل �إىل �أحيائهم متنكرين بلبا�سهم ،وجنوب تلك الأحياء نرقب ك ّل�صغرية وكبرية ،وكل حركة و�سكنة ،فالكثري من جنودهم ي�أتون �إىل مدننا
وخميماتنا وقرانا فيقتلون ويعتقلون من �أبنائنا ،ي�أتون من هذه املغت�صبات
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وننق�ض
ّ
و�إليها يعودون ،وعندما ت�سنح لنا الفر�صة املنا�سبة نكمن لأحدهم
عليه ن�سلبه روحه و�سالحه ،وهكذا نح�صل على عتادنا من عدونا ،ون�شفي
�صدورنا..
�إين �أتوق �إىل طعنة جنالء ،طعنة ..وطعنة ،طعنة �أويف بها عهدي ،وطعنة
�أ�شفي بها �صدري ،وطعنة �أر�ضي بها ربي.

 50حكاية صابر

()7
حمنة ،و�صابر لها
زوّار الليل

توالت الطرقات ،وازدادت �شدة على باب بيت �صابر ،حتى كادت حتطمه.
ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل ،والليلة ظلماء ممطرة من ليايل
�شهر �شباط ،نه�ضت �أم �صابر مذعورة فزعة على �صوت الطرقات ،و�أ�سرعت
نحو الباب و�صوت جنود االحتالل يخرق �أذنها:
 افتح الباب ..البيت حما�صر ..افتح و�إال «ابنخلع» الباب.وقفت �أم �صابر �أمام الباب مذهولة حائرة ،مرتددة ،ج�سمها يرتع�ش،
ويداها ترجتفان ،وهي تدرك �أن «زوار الليل» ه�ؤالء ما جاءوا يحملون لها
ولولدها غري ال�شر.
ومل جتد ،والطرقات تزداد قوّة و�شدّة على الباب �إال �أن تفتح الباب ،ويف
اللحظة التي فُتح فيها الباب ،اندفع اجلنود داخل املنزل كالكالب ال�ضالة
التي تبحث عن فري�سة لالنق�ضا�ض عليها ،وبينما �أخذ اجلنود يعيثون يف
املنزل �إف�ساد ًا و�إتالفاً ،ويقلبون الأثاث ر�أ�س ًا على عقب ،بحجة التفتي�ش ،وقف
�ضابط الوحدة �أمام �أم �صابر ،وراح ي�س�ألها:
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 مني �ساكن هون؟! ال �أحد غريي ..و!....تابع ال�ضابط با�ستهزاء:
 �أنت و�صابر� ..أين هو؟؟تقدم �صابر برباطة ج�أ�ش ،وقال:
 �أنا �صابر ،ماذا تريدون؟ نريدك �أن ت�أتي معنا..انتعل �صابر ح��ذاءه ،وو�ضع عليه رداءه ،وودع �أم��ه ،و�أو�صاها بال�صرب
والثبات ،وقال لها:
 ادعي يل ،وما تخافي�ش علي..اقتاد اجلنود �صابر نحو عرباتهم الع�سكرية بعد �أن ربطوا على عينيه
بع�صابة كتيمة ،وقيدوا يديه.
ترك خلفه �أمه املحزونة دامعة العني ،مك�سورة القلب ،مهمومة بائ�سة ،ال
يتوقف ل�سانها عن الدعاء:
 اهلل يحفظك ..اهلل ينجيك من بني �أيديهم ..اهلل يرجعك �سامل ..اهللينتقم منهم.
بقيت هذه الدعوات ترنّ يف �أذن �صابر حتى توارى عن الأنظار.
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()8
طريق الآالم
حُ مل �صابر يف �سيارة جيب ع�سكرية ،وانطلق املوكب م�سرع ًا �إىل املعتقل،
ويف املعتقل بد�أت املحنة ،وبد�أ االمتحان!
حمنة �شديدة الوطء ،وامتحان �إرادة ،فلي�س املخرب كاملعاين..
ا�ستغرقت م�سافة الطريق قرابة ال�ساعة ،لكنها مرت على �صابر ك�أنها
دهر ،فطول الطريق كان اجلنود ينهالون عليه بالركالت واللكمات ،والب�صاق
وال�شتائم ب�أفظع الكلمات ،حتى ما بقي مو�ضع يف ج�سده �إال وناله من الأذى
ن�صيب.
يف تلك اللحظات التي عا�ش فيها �صابر ال�ضعف ،والعجز ،والذل والهوان
ب�أب�شع �صوره ،ور�أى كيف �أن �صنوف املعاناة حتا�صره من كل مكان ،وجد
نف�سه وقد انقطعت به ال�سبل و�ضل من يدعوه �إال اهلل ،يج�أر �إىل اهلل ،ويلوذ
بحماه ،وطفق يلهج بالدعاء والت�سبيح والذكر..
�أخريا توقفت �سيارة اجليب وتنف�س �صابر ال�صعداء ،جرّوه للنزول ج ّراً،
وبينما كان يتلم�س طريق اخلروج متعرثاً� ،سارع اجلنود �إىل جره خارجاً،
وراحوا يدفعون به م�سرعني ك�أمنا ي�سابقون الريح ،فج�أة �صرخ به �أحدهم:
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 ارفع ر�أ�سك..وما �أن رفع ر�أ�سه حتى �شعر ب�ضربة قوية تهز كيانه ،فقد لطم اجلنود
ر�أ�سه بعامود كهرباء ،و�أخذ الدم يتفجر من �أنفه وميلأ مالب�سه ،كل ذلك
وهو مقيد اليدين مع�صوب العينني..
وا�صل اجلنود جرّه والدماء تنزف منه ،وت�صبغ مالب�سه ،وهو يردد يف
نف�سه ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ..ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ..حتى و�صلوا به
مبنى �إىل املعتقل ،هناك نزعوا الع�صبة عن عينيه ،وفكوا قيده ،و�أمروه �أن
يتجرد من ك ّل مالب�سه!!
وبعد �أن قاموا بتفتي�شه� ،أعادوا له بع�ض مالب�س لريتديها ،و�أخذوا البقية،
�إ�ضافة �إىل ما وجدوه بحوزته من نقود و�أوراق ثبوتية ،و�ساعة يده ورباط
حذائه ،و�أودعوها فيما يعرف بالأمانات.
يف الوقت نف�سه ا�ستبدلوا ع�صبة العينني بكي�س ننت من القما�ش و�ضع على
ر�أ�سه ،و�أ�صبح رفيقه الذي ال يفارقه طوال فرتة التحقيق.
حل رج��ال �شرطة مكان اجلنود ،وقد تعارف املعتقلون على ت�سميتهم
بالزبانية ..وكان �أول عمل له�ؤالء الزبانية مع �صابر� ،أن اقتادوه �إىل غرفة
يف املعتقل ،حيث قاموا بت�صويره و�أخذ ب�صمات �أ�صابعه ،ومن ثم �ساروا به
�إىل العيادة حيث �أجرى له الطبيب فح�ص ًا �أولياً ،نب�ض� ،ضغط ،تنف�س ..ثم
�س�أله:
 هل تعاين من �شيء؟�أ�شار �صابر �إىل �أنفه ،وقال:
� -أعاين هذا الذي تراه!
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 ال ..ال �أعني غري هذا.. ال �شيء.. OKتناولته الزبانية بعد �أن �أعادوا الكي�س �إىل ر�أ�سه ،وم�ضوا به يف ردهات
املعتقل وهم يجرونه من �أ�سفل الكي�س الذي يغطي ر�أ�سه ،وهذه املرة� ،إىل
ق�سم التحقيق املعروف بامل�سلخ!.
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صابر في المسلخ

وجد �صابر نف�سه جال�س ًا على كر�سي ذي مقعد خ�شبي ،مقيد القدمني،
مكبل اليدين من اخللف ،وكي�س النتانة يغطي ر�أ�سه..
ال�سكون احلذر يخيّم على املكان ،وج�سد �صابر املنهك يرجتف من
�شدة الربد ،ومن هول املجهول الذي يبدو قامتاً ،الذي ينتظره ،وكرد فعل
طبيعي �سيطر الف�ضول على �صابر ،وراح يدفعه ال�ستك�شاف ما حوله ،فقد
خلقه اهلل مب�صراً ،ومل يتقبّل بعد �أن حتجب عنه الر�ؤية.
راح يتنحنح م�ستك�شف ًا فقد ي�سمعه �أحد ما ،ويجيب ،لكن ال�صمت بقي
مطبقاً ،وراح يه ّز ر�أ�سه �أعلى و�أ�سفل حتى ارتفع الكي�س عن عينيه ،و�أ�صبح
يب�صر ما حوله ،فعرف �أنه يف غرفة التحقيق ،و�أنها م�س�ألة دقائق حتى
ي�أتي املحقق ويبد�أ التحقيق.
وراح �صابر ي�سرح يف ف�ضاء من الأفكار ،وع�شرات الت�سا�ؤالت تدور يف
ر�أ�سه:
 كيف حدث هذا ..و�أين يكمن اخللل؟ ،ما الذي يعرفونه ،وما الذيال يعرفونه؟ كم �س�أالقي من عذاب يف هذه املحنة؟ هل �أ�ستطيع �أن �أ�صمد؟
كيف �سيكون وقع هذه امل�صيبة على �أمي؟
وعندما خطرت هذه الفكرة بر�أ�سه ،هم�س بحزن وحرقة:
 �آه يا �أمي يبدو �أنني حطّ مت قلبك!.كل هذه الأ�سئلة وغريها طافت بر�أ�س �صابر ،لكنه ما لبث �أن ا�ستفاق
من �شروده ودف��ع عنه هذه الو�ساو�س وانتف�ض كامللدوغ ،وراح يخاطب
نف�سه:
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 �أمل تكن تدرك من قبل �أن هذا الطريق حمفوف باملتاعب واملخاطروقد اخرتته را�ضي ًا طائع ًا وعن �سبق ت�صميم؟ �أمل تعاهد اهلل على اجلهاد
وال�صرب والثبات؟
وهذا �أمر البالء قد وقع فماذا ميكن �أن تفعل �أو �أن تت�صرّف؟
يعاود التحدّث مع نف�سه:
 هيا اطرد الوهن من قلبك ،وا�ستجمع كل قواك ،وال جتعلهم ي�شعرون�أنك �ضعيف ،ف�إنك �إن فعلت ذلك قهرت نف�سك قبل �أن يقهرك خ�صمك،
وعندها �ستكون العاقبة وخيمة ،و�ستُهزم �شر هزمية ،ولئن هُ زِ مت يف
هذه املنازلة� ،سيبقى الأثر يف نف�سك �شعور بالعار يالحقك طوال عمرك،
و�ستخيّب رج��اء �أم��ك و�إخ��وان��ك ورف��اق درب��ك فيك� ،إي��اك� ..إي��اك� ..أن
ت�ضعف �أو تنهار ،وتذكّر ك ّل ما تعلمته ودر�سته حول التحقيق و�أ�ساليبه،
ومواجهته بحزم وت�صميم وقوّة.
قطع قدوم املحقق �شرود �صابر ،وا�ضطره �إىل التوقف عن اال�ستطراد
يف �أفكاره..
رفع املحقق الكي�س عن ر�أ�س �صابر ،و�س�أله با�ستغراب عن �سبب هذه
الدماء التي متلأ وجهه ومالب�سه!!
�أخربه �صابر مبا حدث معه ،فرد املحقق:
 هل عاينك الطبيب؟ نعم ،لكنه مل يفعل �شيئاً! املهم (�شافك) ..خل�ص!!ثم ا�ستدعى �أحد الزبانية وطلب منه �أن ي�أخذ �صابر ليغ�سل وجهه ،وما
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�أن عاد حتى با�شر املحقق احلديث م�سته ًال بالتعريف بنف�سه:
 �أنا ا�سمي الكابنت «ب�شري» و�أنا م�س�ؤول عن ملف التحقيق معك� ،أريدمنك الآن فقط �أن ن�سجل بع�ض املعلومات العائلية واالجتماعية ك�إجراء
روتيني« ،ا�سمك الرباعي ،مكان ال�سكن ،احلالة االجتماعية ،التح�صيل
العلمي� ،أ�سماء �أفراد العائلة ،الأ�صدقاء»
�أجابه �صابر عن ك ّل ذلك ،لكنه توقف عند مو�ضوع الأ�صدقاء وقال:
 لي�س يل �أ�صدقاء حمددين ،ف�أنا �أتعامل مع كل النا�س املحيطني بيب�صورة ح�سنة و�أعتربهم �أ�صدقاء ،وال �أميّز بني �أحد منهم ،لذلك ف�أنا ال
ميكنني �أن �أعطيك �أ�سماء حمددة.
حاول املحقق بكل و�سيلة �أن يح�صل منه على �أ�سماء �أ�صدقائه ،لكن
�صابر �أ�صر على موقفه ،مما ا�ضطر املحقق �إىل جتاوز هذه امل�س�ألة ،وراح
يلقي على م�سامع �صابر حما�ضرة مطوّلة ب�أ�سلوب هادئ �سل�س ،ا�ستهلها
ب���إع��ادة التعريف بنف�سه ،وبخربته الوا�سعة ،و�أن��ه رج��ل عقل ومنطق،
ي�ؤمن بالتفاهم واحلوار ،وال ي�ستخدم العنف والتعذيب �أ�سلوب ًا كاملحققني
الآخرين ..و�أخذ ي�سرد ق�ص�صا لأ�شخا�ص و�أ�سماء ادعى �أنه حقق معهم،
وكيف �أنه �ساعد من اختار منهم �أ�سلوب التفاهم والعقل ،و�أخرجه من
ورطته ب�أقل اخل�سائر ودون «بهدلة» ،و�أن �آخرين ممن ركبوا ر�ؤو�سهم
و�أ�صروا على العناد ،جلبوا لأنف�سهم «وجع الر�أ�س» ،والتعذيب ،ويف نهاية
املطاف اعرتفوا ،وختم حما�ضرته الع�صماء بالتوجه �إىل �صابر بالقول:
 �أنا �أعلم �أنك �شاب مثقف ومتعلم ،ول�ست متحجّ ر العقل ،وت�ؤمنباملنطق ،و�أنت تعلم �أننا مل نعتقلك عبثاً ،و�إمنا بناء على معلومات م�ؤكدة
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و�صلتنا عنك ،وبالتايل ف�إن هناك ملف ًا مفتوح ًا وعلينا �أن نتعاون كي نغلقه،
�أنت قمت مبا قمت به ،وعليك �أن تتحمل امل�س�ؤولية كرجل ،وتتفاهم معنا،
و�أنا �أعدك ب�أن �أ�ساعدك بتخفيف احلكم عليك �أق�صى ما ميكن� ..أنا ال
�أقول لك �سنطلق �سراحك ،ال �أخدعك ،لكن �أ�ستطع �أن �أقدم تو�صية ب�أنك
تعاونت معنا ،واملحكمة �سرتاعي ذلك وتعطيك حكم ًا خمففاً.
�سكت قلي ًال ثم ا�ستطرد:
 يعني بدل خم�س �سنوات� ،سنة �أو عدة �أ�شهر ،وممكن نعمل معك�صفقة بعد «ما حتط اللي عندك» وتق�ص علينا الق�صة� ،أو �أن ن�ستبدل مدة
اعتقالك بالإبعاد خارج البالد مدة ق�صرية ،ميكنك �أن ت�ستغلها ب�إكمال
تعليمك والعودة!!
ثم قال بلهجة �شحنها بكثري من الهدوء والرحمة:
 �أنا �أعرف �أنك متعب الآن ،و�س�أتركك ترتاح وتنام ،لكن قبل ذلكعليك �أن تعطيني عناوين ،ويف الغد نتحدث بالتفا�صيل!!
مل ينطلِ هذا الكالم الذي يحمل ال�سمّ يف املظهر على �صابر ،فهو ومنذ
البداية كان يعلم �أن هذا املحقق يتقم�ص دور ال�صديق الذي ما يلبث ،بعد
�أن يخدع املعتقل مبع�سول كالمه ووعوده� ،أن يترب�أ منه ،ويتنكر له..
ان �إِ َّال ُغ ُروراً{
ال�ش ْيطَ ُ
} َي ِع ُد ُه ْم َو مُ َينِّيهِ ْم َو َما َي ِع ُد ُه ُم َّ

لذلك ف�إن رد �صابر كان قاطع ًا وحازماً:
 �أنا مل �أعمل �شيئ ًا لأعرتف به ،وال يوجد عندي ق�صة لأرويها لك.بهذه الكلمات قطع �صابر قول املحقق ،الذي ما لبث �أن قلب جلده
و�سحنته ،وا�ستدعى الزبانية و�أمرهم �أن ي�أخذوه ،ويف هذه املرة �ساقوه
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�إىل «�ساحة ال�شبح» ..وما �أدراك ما «�ساحة ال�شبح»!.
هي قطعة من جهنم حطّ ت على الأر���ض ،ك�أنها م��راح ع��ذاب ،فيها
متتهن كرامة الإن�سان ،وُيجرّد من �آدميته ،ويعاملونه ك�أنه حيوان ال ينتمي
�إىل اجلن�س الب�شري ،لو �أتيحت لأي كان فر�صة امل�شاهدة� ،سريى م�آ�سي
�أكرب من قدرة احتمال �أي �إن�سان ،يف تلك ال�ساحة« ،معذبون معلقون»
ك�أنهم قطع من حلم ينء ،منهم من هو معلّق من يديه ،ال ي�ستند ج�سده �إال
على ر�ؤو�س �أ�صابع قدميه ،ومنهم حمنيّ الظهر ،مقيد اليدين من اخللف،
معلق بهما ي�ستند �أي�ض ًا على �أ�صابع قدميه ،و�أما الذين تنكّ�ست ر�ؤو�سهم،
فهم املعلقون من �أقدامهم ،و�أما القاعدين� ،إما على كر�سي �صغري ق�صري
الأرجل ،مربوطة �أياديهم من اخللف بظهر الكر�سي� ،أو على «بالطة» هي
قطعة من الباطون يبلغ �سمكها ب�ضع �سنتيمرتات ،يجل�س عليها «املعذبون»
بينما تُربط �أيديهم من اخللف ،وتو�صل بحلقة حديدية مثبتة يف اجلدار،
�أما الأقدام فهي يف قيد حديدي مثبت يف الأر�ض ،ويبقى «امل�شبوح» على
هذا النحو ،حمنيّ الظهر ،حتى �إذا ما حاول رفع ر�أ�سه �أو ظهره بادره �أحد
الزبانية بركلة قوية ،و�شتيمة �أ�شد منها قوة !!
و�إذا �أراد «اجل�لادون» �أن يتوا�صوا به ،ي�ضاعفوا عليه العذاب فوق
ع��ذاب��ه ،ي�سحبوا «البالطة» من حتته فيهبط �إىل الأر����ض وتبقى يداه
معلقتان ،فتجتمع عليه ،مع �أمل الظهر� ،أمل متزّق الكتفني.
�أما �صابر فكان حظه �أن عُ لّق من وراء ظهره بحلقة يف اجلدار ،ربطت
يداه بها ،وبقي مرتكز ًا على �أ�صابع قدميه �ساعات طوال ،راح خاللها ،وقد
ا�شتد به الأمل ،و�أعياه التعب ،يناجي ربه ب�أبيات يحفظها:
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ي��ا م��ن يناجى بال�ضمري في�سمع
ي ��ا م ��ن ي �ن��اج��ى ل �ل �� �ش��دائ��د كلها
ي��ا م��ن خ��زائ��ن ج��وده يف ق��ول كن
م��ايل ��س��وى ق��رع��ي ل�ب��اب��ك حيلة
وم��ن ال��ذي �أدع ��و و�أه �ت��ف با�سمه
حا�شى جل��ودك �أن يقنّط راج�ي�اً

�أن� � � � ��ت امل� � �ع � ��د ل � �ك� ��ل م� � ��ا ي �ت ��وق ��ع
ي ��ا م ��ن �إل� �ي ��ه امل �� �ش �ت �ك��ى وامل� �ف ��زع
�أم�ن�ن ف ��إن الف�ضل ع�ن��دك �أجمع
ف� � � � ��إذا رددت ف� � � � ��أيّ ب� � ��اب �أق� � ��رع
�إن ك ��ان ب ��رك ع��ن ف �ق�يرك مينع
ال�ف���ض��ل �أج� ��زل وامل ��واه ��ب �أو� �س��ع

وما �أن ينتهي من التغني بهذه الأبيات ،حتى يعود وين�شدها من جديد،
وهكذا ،حتى قطع عليه م�سار ت�أمّالته �صوت �صبي �صغري ،امتزجت نرباته
باللوعة والأمل ،ي�صرخ ،يبكي ،وي�ستجدي ..بينما يتلذذ الزبانية بتعذيبه،
ويهز�ؤون منه ،ويت�ضاحكون وي�سخرون..
هذا ال�صبي يف الرابعة ع�شرة من عمره ،وقد اتهم بحرق �سيارة م�ستوطن
يهودي ،وقد و�ضعه «اجلالدون» يف مكان يطلق عليه «القرب» �أو «اخلزانة»..
وهو مكان �ضيق ،غالب ًا ما تكون �أر�ضيته طافحة باملخلّفات الآدمية ،ويظل
املحتجز فيه واقف ًا على قدميه وهو مقيد اليدين والرجلني ،و�سط ظلمة
دام�سة ،ورائحة منتنة!!..
مل يتمكن هذا ال�صبي ال�صغري من حتمل هذه الظروف القا�سية ،فانفجر
بالبكاء وال�صراخ ،لكن قلوب ه�ؤالء قدّت من حجر ،ونزعت منها الرحمة
والإن�سانية ،ومل يبق فيها ف�سحة لإيواء طفل �صغري.
كان لهذا املوقف بالغ الأثر يف نف�س �صابر ،فقد زاد من �سخطه وحنقه
على املحتلني الغا�صبني ،وعزز عنده �إرادة ال�صمود والثبات والتحدي.
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بد�أ النعا�س والأمل يتناو�شانه ،يغالبه النعا�س حين ًا والأمل حيناً ،فما يكاد
يطبق عليه النعا�س ،وتغفل �أجفانه ،ويرتخي ج�سده ،حتى يعود الأمل والقيد
ي�شدّه ،ويوقظه من جديد ،وهكذا ي�صبح «املعذب املعلق» يف حالة بني النوم
واليقظة ،ال هو يف هذه وال هو يف تلك ،حتى ي�صل به احلال �إىل ح ّد الهذيان.
وبطبيعة احلال ال ي�سمح للمعتقل �أداء ال�صالة ب�صورة عادية ،كان �صابر
ي�ضطر �إىل التيمم عند كل وجبة طعام ،ثم يقدّر لل�صالة وقتها ،وي�صلي وهو
ير�سف بالأغالل.
وكثري ًا ما كان يعيد ال�صالة م��رات وم��رات ،فعلى الرغم من �أن��ه كان
ي�ستجمع كل قواه ،وي�صفي ذهنه� ،إال �أن التعب والإرهاق كان يغالبه ويفقده
الرتكيز ،فال يدري ،هل �أنهى �صالته �أم بد�أها� ،أم هو ما يزال يف و�سطها!!
بعد فرتة من ال�سكون ،بد�أت احلركة تدبّ يف املكان ،و�أ�صبح �صابر ي�سمع
�أ�صوات ال�سجانني و«طرطقة» املفاتيح والقيود� ،أب��وابٌ تفتح و�أخرى تغلق،
وهذه احلركة تعلن عن قدوم يوم جديد ،ت�أتي «الزبانية» يف ك ّل �صباح لفك
«املعذبني» و�أخذهم واحد ًا تلو الآخر �إىل دورة املياه لق�ضاء حاجاتهم ،وتناول
وجبة الفطور!!
يدفعون باملعتقل داخل دورة املياه بعد �أن يفكّوا القيد من يديه ،ويبقوا
قيد قدميه ،ويلقون �إليه بكي�س الطعام ،وميهلونه خم�س دقائق للأكل وق�ضاء
احلاجة!!
�أما وجبة الفطور فهي عبارة عن بي�ضة م�سلوقة ،وثالثة قطع �شرحات
خبز ،تطلى اثنتان منها مبا يقل عن ن�صف ملعقة من اللبنة.
جاء دور �صابر ،وكان ج�سده متعط�ش ًا لهذه الدقائق املعدودة ،بعد �أن نال
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التعب والإجهاد منه كل منال� ،أما الطعام فقد �أنفته نف�سه ومل يفلح يف حملها
على تقبّله ،و�آثر �أن يق�ضي يومه طاوياً ،مكتفي ًا ب�شربة ماء ،وهذا حال ك ّل
معتقل جديد ،ت�أنف نف�سه الطعام بادئ الأمر لرداءته ،ونتانة املكان الذي
يجرب على تناوله فيه ،لكن ما �أن مي ّر عليه يوم �أو يومان ،وي�شتد به اجلوع،
حتى يقبل على الطعام بنهم ،ويلتهم ما كان بالأم�س ي�أنفه.
ا�ستُدعي �صابر �صباح ًا من �ساحة ال�شبح �إىل مكاتب التحقيق ،وهناك
وجد بانتظاره حمقق ًا جديد ًا يدعى «�أبو يو�سف» ،جل�س �صابر على الكر�سي
بعد �أن رفع الغطاء عن ر�أ�سه ،بينما راح املحقق يعبث ب�أوراق �أمامه ،ويتفح�ص
جهاز احلا�سوب ،وك�أنه يريد �أن يوحي �أنه يتجاهله ،وال يكرتث به ،لكن �صابر
مل يلق لذلك باال ،بل وجد فيه راحة له ،وبعد دقائق التفت املحقق نحو �صابر
وراح يخاطبه:
 �إي�����ش ..كيف ال�شبح؟ م�ش هيك بدك�..أ�صمد يا بطل! ل�سه هذيالبداية ..وما خفي �أعظم!
ثم �أردف:
 يا بني �آدم قلنا لك من الأول ،اخت�صر على نف�سك «البهدلة» ،وتعالنقعد نتفاهم بالعقل� ،شو ر�أيك؟ بدك تقعد تتفاهم ،والال بدك كمان بهدله؟!
و�أنا بقول لك ل�سه انت ما �شفت�ش �إ�شي� ،إذا بدك تركب را�سك راح توكل..
وم�ش رح نرحمك..
يرد �صابر بهدوء وثقة:
 �أنا بدي «التفاهم» ب�س �أنا ما اعملت�ش ا�شي حتى �أحكيلكم عنه.. -اي�ش بعني �إحنا بنتبال عليك؟
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 �أكيد يف خط�أ.. جهاز املخابرات ما بيغلط�ش ،وانت باملليح �أو بالعاطل حتعرتف.وا�ستدرك بنربة �صوت قا�سية:
 قوم وقف جنب احلائط على ر�ؤو���س �أ�صابعك ،واثني ركبتيك ،وعدللألف!!
كان �صابر قبل اعتقاله قد اطلع على بع�ض الكرا�سات الأمنية ،وقر�أ فيها
�أن على املعتقل يف مثل هذه احلالة �أن يرف�ض طلب املحقق ب�شكل قاطع ،حتى
لو حاول تنفيذه بالقوة ،فاملحقق يهدف من وراء ذلك �إذالل املعتقل ،وك�سر
كربيائه ،وم�سح �شخ�صيته ،وحتويله �إىل �شخ�ص مطيع منفذ للأوامر ،وجعله
يعذّب نف�سه بنف�سه ،بينما يجل�س املحقق مرتاح ًا على كر�سيّه ،ي�أمر وينهى
«ارفع ظهرك ..انزل كمان ..ال ترتكز على احلائط� ..أعد العد من جديد»..
فال بد من الرف�ض ،و�سيتحمل املعتقل بع�ض الأذى ثم ينتهي الأمر ،وهذا
ما فعله �صابر ،رف�ض تنفيذ ما طلبه منه املحقق ،وبقي واقف ًا متكئ ًا على
احلائط ،فقام �إليه املحقق وا�ستعان ب�آخر ،وحاوال تثبيته على الهيئة التي
يريدانها ،وما �أن يرفعا �أيديهما عنه حتى يعود ليقف من جديد ،وا�ستمر
احلال على هذا النحو حوايل ن�صف �ساعة ،تعب فيها املحققان ومل يجدا
غري �صرف النظر عن ذلك.
من مكتب التحقيق �سيق �صابر �إىل «القرب» حيث مكث فيه �ساعات طوال،
ال يخرج منه �إال لتناول وجبات الطعام ،وبعد وقت طال على �صابر ومل ي�ستطع
�أن يح�صيه ،جاء ال�سجان ونقله �إىل زنزانة �ضيقة ،فكّ القيد من يديه ،ورفع
الكي�س عن ر�أ�سه ،ودفعه �إىل داخل الزنزانة هو يردّد:
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 ادخل نام..وجد �صابر داخل هذه الزنزانة فر�شة وبطانية وزجاجتني ،واحدة ماء
لل�شرب ،والأخرى للبول!
�ألقى �صابر ج�سده املنهك على الفر�شة املنتنة ،والتحف البطانية العفنة،
ومل ي�شعر �إال ب�صوت ال�سجان يفتح عليه الباب ويلقي له بالكي�س ويقول له:
 �ضعه على ر�أ�سك وتعال..مل يعط �صابر �سوى �ساعتني للنوم قبل �أن يعود ال�سجان وي�أخذه ليكمل
ليلته على «بالطة ال�شبح»..
ويف ال�صباح ا�ستدعي �صابر جم��دد ًا للتحقيق معه وقد فاج�أه املحقق
بالقول:
 هل تعلم �أن �صاحبك «�إبراهيم» هو الآخر معتقل عندنا؟ وهل تعلم �أنهاعرتف بكل �شيء ..لي�س لأنه �ضعيف ،بل لأنه �شاب عاقل ،علم �أن الأمور
منتهية ومك�شوفة لنا ،فوفّر على نف�سه التعب والعذاب ،وجل�س وتفاهم معنا..
و�إذا �أردت� ،أح�ضرناه ملواجهتك ،ليقول �أمامك �أنه اعرتف بكل �شيء ..ما
ر�أيك؟
وبعد �صمت ق�صري تابع:
 لكن قبل ذلك عليك �أن تعدنا �أن بعد �أن نح�ضره ،جتل�س معنا وتنهياملو�ضوع ،ن�سجّ ل كل ما عندك ونقارنه باملعلومات التي عندنا وباعرتاف
«�إبراهيم» واعرتافات الآخرين ،ف�إن وجدناك �صادقاً� ،أنهينا التحقيق معك
«و�سكرنا امللف» ،و�أر�سلناك مبا�شرة �إىل ال�سجن ،حتى تنهي مدة اعتقالك،
وطبع ًا �سنقدم تو�صية للمحكمة حتى يتم تخفيف احلكم عليك.
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وبنربة قا�سية تابع:
 �أما �إذا وجدنا �أنك تخفي �شيئا ف�سيكون ح�سابك عندنا ع�سرياً.�صدم �صابر من هذا الأمر ،وبدت �آثار القلق تبدو على تفا�صيل وجهه،
لكنه ما لبث �أن متالك نف�سه و�أظهر متا�سكه ،وراح يفكر بطريقة يخرج نف�سه
من هذا امل�أزق الذي وُ�ضع فيه ،فهو �إن رد باملوافقة على املواجهة ،فك�أمنا يق ّر
ب�أنه متورط يف �أ�شياء يخفيها ،و�سيالحقونه حتى يف�ضي بها ،حتى ولو تبني
الحقا كذب ادعائهم باعرتاف «�إبراهيم» ..و�إذا رد بالرف�ض ،ف�سيتهمونه
باخلوف من املواجهة ،والتهرب من احلقيقة..
فكان رده ذكياً:
 �أنا مل �أعمل �شيئ ًا لأعرتف به ،و�إن �شئتم ف�أح�ضروه لأكذبه �أمامكم،و�أثبت لكم �صدقي وكذبه..
 وملاذا يكذب عليك؟ �ألي�س �صديقك!! �أنا ال �أعلم ملاذا ،كل ما �أعرفه �أنني بريء مما تتهموين به..وبعد �أن يئ�س املحققون من �إقناعه �أو اخ�ضاعه ،ردوه �إىل «مربطه» يف
�ساحة ال�شبح ،وتوا�صوا ب�أن ت�سحب «البالطة» من حتته..
�أخذ �صابر يفكر فيما قاله املحققون وي ّقلّبه يف ر�أ�سه:
 هل ميكن �أن يكون «�إبراهيم» فع ًال قد اعرتف؟ و�إذا كان كذلك فبماذااعرتف ،ومباذا مل يعرتف؟ رمبا يكذبون ،والأمر كله ال يتعدى مكيدة للإيقاع
بي�« !.إن رحمة اهلل قريب من املح�سنني».
طال على �صابر الأمد وهو يكابد من فظاعة «ال�شبح» على هذه الهيئة
املتعبة ،وب��د�أت �آث��ار التعب والإره���اق تظهر عليه ،وازداد الأمل يف ظهره،

 66حكاية صابر

وا�شتد ،و�أ�صبح ي�شعر بكلتا يديه تنف�صالن عن ج�سده ،والكي�س اللعني ي�شعره
بالغثيان ،ويطبق عليه حتى يكاد يخنقه..
لكن ماذا ع�ساه يفعل؟
و�سي�ستجري مبن ،وي�ست�صرخ نخوة من؟
هل من ه�ؤالء الزبانية اجلالدين!.
�إنهم لن يزيدوه �إال رهقا ،وما �أمر ذلك الطفل عنه ببعيد..
يب
وهنا وجد �صابر نف�سه دون �أن ي�شعر ،يردد قوله تعاىلَّ �} :أمن ُي ِج ُ

وء َو َي ْج َعل ُُك ْم ُخ َل َفاء َْالأ ْر ِ
�ض َ �أ�إِ َل ٌه َّم َع ال َّل ِه
ال�س َ
المْ ُْ�ض َط َّر �إِذَا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف ُّ
ون{..
َق ِلي ًال َّما َتذَ كَّ ُر َ

�أقبل بكل جوارحه يدعو ربه بتجرد و�إخال�ص وانك�سار:
 رب م�سني ال�ض ّر و�أنت �أرحم الراحمني ،ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إينكنت من الظاملني ،رب اك�شف عني هذا ال�سوء ،وجنني مما ميكرون..
فما كاد ينهي دعواته حتى جاءته اال�ستجابة.
جاء ال�سجان ،فكّ قيده ،و�صحبه برفق «على غري العادة» �إىل غرفة
التحقيق ،وهناك وجد حمقق ًا جديدا مل يره من قبل ،رفع الكي�س عن ر�أ�سه،
وفك القيد من يديه ثم �أح�ضر له ك�أ�س ًا من ال�شاي ال�ساخن ،وبد�أ يتحدث معه
بهدوء ،ويناق�شه يف �أمور �سيا�سية عامة ،وقد ا�ستمر ذلك �أكرث من �ساعتني
ارتاح فيهما ج�سد �صابر ،وبد�أت احلياة تدبّ يف �أو�صاله من جديد..
ختم املحقق حديثه «الناعم» بدعوة «خجولة » ل�صابر �أن يتعاون معهم،
في�صبح �صديق ًا ويطوي ملفه ،وتفتح �أمامه الأبواب وجماالت احلياة الكرمية!.
ويف املقابل فاملطلوب منه �أ�شياء ب�سيطة لن تعرّ�ضه للخطر ،ولن يك�شف
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�أحد �أمره..
يف هذه الأثناء كان �صابر يحلق بفكره يف عامل �آخ��ر ،عامل اهلل الذي
ا�ستجاب دعاءه وفرّج كربته ،فهل يكون �شكره باخليانة العظمى هلل والدين
والوطن..؟
قطع �صابر على املحقق اال�سرت�سال يف ترهاته قائالً:
 ال تتعب نف�سك يف هذا الأمر ،فل�ست �أنا من ير�ضى اخليانة ،ويبيع نف�سهيل مما
و�شرفه ولو بكنوز الدنيا ،ولئن �أ�صلب فت�أكل الطري من ر�أ�سي� ،أحبُّ �إ ّ
تدعوين �إليه..
ابت�سم املحقق ابت�سامة �صفراء ،وربّت على كتف �صابر ،وا�ستدعى ال�سجّ ان
وطلب منه �أن يعيده �إىل مكانه.
عاد �صابر ،ولكن بعزمية و�إ�صرار وت�صميم على ال�صمود والثبات ،و�شعور
بالقرب من اهلل ،وبنفحات �إميانية تفي�ض عليه ،ول��ذّة ون�شوة متلأ قلبه،
وت�شحذ همته ،وتن�سيه �آالمه و�أحزانه.

 68حكاية صابر

()9
وت�شتدّ املحنة
لقد بدا لهم من بعد ما خربوا �صالبته وثباته ،وعناده ،وف�شل كل الو�سائل
التي ا�ستخدموها �ضدّه� ،سواء بالرتغيب �أو الرتهيب ،قرروا �أن يخ�ضعوه
جلوالت مركزة من التعذيب ،فتكالب عليه «اجلالدون» �أياما طواالً ،وراحوا
يذيقونه العذاب �أ�شكا ًال و�ألوانا ،ومما كانوا يربعون يف ا�ستخدامه كو�سيلة
من و�سائل التعذيب اجل�سدي ،كانوا ي�ضعون القيود احلديدية يف منت�صف
�ساعديه ،وي��داه مربوطتان خلف ظهره ،ثم ي�ضغطونها بكل ما �أوت��وا من
قوة ،فتنغرز يف حلمه حتى تكاد ت�صل �إىل عظامه ،وعندما تنحب�س الدماء
يف عروقه ،تنتفخ ،فيبد�أ اجل�لادون بالتالعب ب�أ�صابعه ،وال�ضغط عليها
واملباعدة بينها..
و�إذا �أراد �أح��د �أن ي��درك حجم الأمل ال��ذي ي�شعر به «املعذب» يف هذه
ر�ضة �إ�صبع يد� ،أو رجل نتيجة لوقوع ج�سم
اللحظات فح�سبه �أن يت�صور �أمل ّ
ثقيل عليه ،كيف عندما تنحب�س الدماء يف هذا الإ�صبع؟
وكيف �إذا قب�ض �أحد ما على ذلك الإ�صبع بقوة� ،أو دا�س عليه؟ �أيّ �أمل
�صاعق ميكن �أن يتحمّله �أي �إن�سان ،وال ميكن �أن يقدّر حجم الأمل �إال من
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تعرّ�ض ملثله..
مل يكن ال�ضغط على اليدين �إال واح��دة من �أ�ساليب ع��دة ا�ستخدمها
اجلالدون مع �صابر ،من بينها:
�أ�سلوب ك�سر الظهر كانوا يجل�سونه على كر�سي التعذيب ،حيث يكون
جنبه باجتاه ظهر الكر�سي كي ال ي�ستند �إليه ،ثم يقيّدون يديه من اخللف،
ويو�صلونها بقيد قدميه ،فيبقى ظهره مائال للخلف �ساعات طوال ،وك ّل ثقل
ج�سمه مرتكز على فقرات �أ�سفل الظهر ،وكلما ا�شتد به التعب والو�صب،
تهاوى بج�سمه �إىل الأر�ض ،فيقوم اجلالدون ب�ضربه على معدته و�شدّه من
تالبيبه ،و�إعادته �إىل الو�ضع الذي كان عليه ،وهذا الأ�سلوب يعرف ب�أ�سلوب
ك�سر الظهر..
�أما �أ�سلوب «خلع اليدين» فحدث وال حرج ،يجل�سونه على كر�سي �صغري
مثبت �إىل جوار طاولة املكتب ،ويرفعون يديه من خلف ظهره على الطاولة،
وبينما يقوم �أحد «اجلالدين» بتثبيته جال�س ًا م�ستقيم الظهر ،رافع الر�أ�س،
يقوم �أخر ب�سحب يديه بقوة نحو نهاية الطاولة ،لت�شكل يداه مع ظهره زاوية
قائمة.
وكلما حاول «امل�شبوح» �أن يخف�ض ر�أ�سه �أو يحني ظهره� ،شدّه �أحد الزبانية
من �شعره �إىل الأعلى وهو يقول ب�سخرية و�إمعان ًا باال�ستهزاء والإذالل:
 ملاذا تخف�ض ر�أ�سك؟ هل �أنت نادم وخجول مبا فعلت؟! ارفع ر�أ�سك،وافتخر بعملك الوطني ..هههههه!
القيد يدمي مع�صميه ،والأمل �أ�ش ّد من �أن يو�صف ،واجل�سد منهك ،لكن
الروح املت�صلة باهلل ما زالت يف حتلّق يف العلياء.
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ومن امل�ضحك املبكي� ،أنه ذات مرة �شعر �صابر �أن يديه مل تعودا خلف
يلف ر�أ�سه بكل قوة ،حتى
ظهره ،وح�سب �أنها عادت مكانها �إىل جنبيه ،فراح ّ
يت�أكد من ذلك ،وعندما غالب اجلالد الذي يثبت ر�أ�سه ،وا�ستطاع �أن يلتفت،
نظر فلم يجد يداه� !.أدرك �أنهما ما زالتا خلف ظهره ،لكن التعب والإرهاق
�أفقده دقة ال�شعور ،واختلطت عليه الأمور!!..
و�أم��ا �أ�سلوب اخلنق ،فكثري ًا ما ا�ستخدمه اجل�لادون معه ،حيث كان
�أحد اجلالدين ي�ضع ال�صق ًا على �أ�صابع يده ،ويقوم بال�ضغط ب�شدة ب�إ�صبعي
الإبهام على منطقة �أ�سفل الذقن ،و�أعلى الرقبة ،وال يتوقف حتى تو�شك روح
�صابر �أن تفارقه!!
ومن �أ�شد الأ�ساليب خطورة ،والذي ا�ستخدمه املحققون مرارا وتكرارا
مع �صابر.
�أ�سلوب الهز وقد �سبق لأحد املجاهدين �أن ا�ست�شهد نتيجة ذلك ،وتكمن
خ�ض ر�أ�س املعتقل بقوة و�سرعة كبرية ،وحدث عما ميكن �أن
اخلطورة يف ّ
ينجم عن ذلك من تداعيات...
وهكذا ،جوالت وجوالت ،كل جولة ب�أ�سلوب جديد ،وال تتوقف بني ذلك كله
ال�صفعات والركالت واللكمات وال�سباب وال�شتائم.
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()10
الدمعة الغالية
اعتاد «اجل�لادون» بعد جوالت التعذيب �أن يُجل�سوا �صابر على كر�سي
ال�شبِح ال�صغري يف ممر �ضيق بني املكاتب ،وكلما مر به �أح��د الزبانية �أو
اجلالدين ركله �أو �شتمه ،و�صابر يحتمل هذا الأذى ويحت�سبه عند اهلل ،حتى
جتاوز الأمر ك ّل حد ،ومتادى �أحدهم عليه مبا ال يت�صوره عقل ،فقد اقرتب
منه ذلك «النذل» و�أل�صق م�ؤخرته بر�أ�سه املغطى بالكي�س ،ثم قام «ب�إخراج
الريح»!.
عندها ،متنى �صابر لو �أن الأر�ض تن�شقّ وتبتلعه ،فكل نب�ضة يف قلبه كانت
ت�صرخ وتقول:
 ليتني متّ قبل هذا وكنت ن�سي ًا من�سياً..هل يعقل �أن ت�صل درجة احلقد عند خملوق �آدم��ي �إىل ح ّد اال�ستهتار
ب�آدمية الإن�سان؟
�أيّ حقد يحمله ه�ؤالء الأوغاد يف عقولهم وقلوبهم و�ضمائرهم؟
�أيّ خ�سة و�أي نذالة؟
ال �شك يف �أن هذا من نكد الدنيا على احل��ر ،فكم هو ثقيل على نف�س
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احلر �أن يعي�ش القهر ،ويتجرع ك�أ�سه املرّ� ،أن ي�شعر بالعجز ،وفقدان املقدرة،
و�أن كل �أ�سوار الأر�ض حتا�صره ،وكل قيودها تكبله ،وك�أن ك ّل �شياطني الأر�ض
تتداعى عليه وال نا�صر له غري اهلل.
�أقبل �صابر على ربه يناجيه:
 اللهم �إنك تعلم �ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواين على النا�س� ،أنت ربامل�ست�ضعفني وربي� ،إىل من تكلني� ،إىل عدو يتجهمني� ،أم �إىل بعيد ملّكته
�أمري؟!
ت�سللت دمعة حارّة من عني �صابر ،بكى قلبه قبل �أن تدمع عينه ،وت�أوه من
كبد مفطورة:
 �أواه ..لو �أن يل بكم قوة� ،أو تفك قيودي دقائق ،ف�أري ه�ؤالء الأنذال �أيّالرجال هم ،تاهلل لأنزعن من بني �أ�ضلعهم تلك القلوب النتنة ،ولأ�سحقن
ر�ؤو�سهم العفنة ،وليكن بعدها ما يكون ،فال نامت �أعني اجلبناء.
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قدرة اهلل تتجلى

�أم�ضى �صابر �أيام ًا على هذا احل��ال ،حتى نحل ج�سمه و�شحب وجهه،
و�أعياه التعب والإرهاق ،وجاءت الليلة الليالء ..ليلة تكالب اجلالدون فيها،
واتفقوا على �أن ي�سوموه فيها �أ�شد العذاب..
�أح�ضروه مع دخ��ول الليل بعد �أن ا�ستعدوا لل�سهر ،والتفنن يف �صنوف
التعذيب ،يف حماولة م�ستميتة ،لك�سر �إرادته ،وحتطيم �صموده.
�أجل�سوه على كر�سي التعذيب ،ثالثة جالدين ،بينهم امل�س�ؤول الأول عن
«امل�سلخ» ،يتجوّل يف امل�سلخ جيئة وذهاباً ،يتفقد باقي املعذبني ،لأن القوانني
متنع ا�ستخدام بع�ض �أ�ساليب التحقيق �إال بح�ضوره ل�شدة خطورتها.
اق�ترب من �صابر �أح��د املحققني ،رفع الكي�س عن ر�أ�سه ولطمه لطمة
قوية على وجهه ،وراح يتوعده ويهدده ،ثم اقرتب جالد �آخر يتمايل غرور ًا
وعنجهية وا�ستعالءً ،وبا�شر كال اجلالدَين بتعذيبه� ،أجل�ساه بطريقة «ك�سر
الظهر» ،وكان قد �أ�ضناه التعب والإرهاق ،ونال الأمل منه كل منال ،ومل يعد
يقدر على حتمل املزيد ،ف�أقبل على اهلل راجيا غوثه ،متتم بكلمات را�سية يف
�صدره ،ومن قلبه امل�شبع بالأمل والرجاء:
 اللهم اكفنيهم مبا �شئت ،يا غياث امل�ستغيثني �أغثني.وما كاد ينتهي من ترديدها مرة بعد مرّة ،حتى راح املحققان كالهما ويف
الوقت نف�سه ،ي�سعالن يف نوبات متالحقة �أدمعت عيونهما ،واحمر وجهاهما،
وبدت عليهما �آثار التعب والإعياء ،ومل يجدا من بد �سوى تركه ،وكانا قبل
حلظة فقط يتهددان ويتوعدان ،وهما بكامل قوتهما ،ما كان بهما �سوء،
يقوالن من منطلق غرورهما و�صلفهما:
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 من �أ�شد منا قوة..ف�أتاهم اهلل من حيث مل يحت�سبا ،وردهم بغيظهم مل ينالوا خرياً.
�أم�ضى املحققان الليل بطوله وهما يحاوالن التخل�ص مما �أ�صابهما،
ليكمال مهمتهما ،تناوال امل�شروبات ال�ساخنة ،واحلبوب امل�سكنة ،ولكن دون
جدوى ،حتى �أو�شك �أن يطلع عليهما ال�صباح ،ف�أعادا �صابر �إىل الزنزانة،
وكان هذا �أخر م�شهد من م�شاهد التعذيب اجل�سدي الذي تعر�ض له �صابر
يف هذا املعتقل.
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()11
امل�صيدة
ا�ستدعى �صابر بعد يومني �إىل مكاتب التحقيق ،وهناك التقى باملحقق
«�أبو يو�سف» الذي عاد لي�س�أل:
 هل تريد �أن تعرتف �أم ال..؟ لقد �سبق وقلت لكم �أنه ال يوجد عندي ما �أعرتف به. وماذا عن اعرتافات �أ�صحابك ،واملعلومات التي لدينا؟ثم ا�ستدرك:
 على كل حال لي�س لدينا وقت ن�ضيعه معك� ،إن متتنع عن االعرتاففهذا �ش�أنك« ،نخن» منلك �أدلة كافية لإدانتك ،و�سنقدمها للمحكمة لتحاكم
بناء عليها ،و�سيكون حكمك �أكرب لأنك مل تعرتف!!..
قال ذلك وهمّ بالوقوف:
 بكل الأحوال نحن �أنهينا عملنا معك ،و�سننقلك قريب ًا �إىل ال�سجن.عاد �صابر �إىل زنزانته تتجاذبه م�شاعر مت�ضاربة ،فهو من ناحية �سعيد
النتهاء التحقيق معه ،ورفع التعذيب عنه ،وهذا يعني �أنه جتاوز هذه املرحلة
ب�سالم ،ومن ناحية ثانية ينتابه �شعور بالتوج�س واخلوف من املجهول ،ومما
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تخفيه له الأيام ،فالأيام كما يقولون «حبلى باملفاج�آت».
وبينما هو جال�س �صامتاً ،يقلّب الأمور يف ر�أ�سه� ،سمع «طرطقة املفاتيح»،
�سرعان ما فتح الباب ،وظهر ال�سجّ ان الغليظ ،ومعه �شاب معتقل جديد ،دفع
به �إىل الداخل ،و�أغلق الباب ،وقفل راجعاً.
ال�شاب امللتحي ،وتبدو عليه �آثار التعذيب والإره��اق ،بد�أ بطرح ال�سالم
بنربة هادئة ،فرد �صابر عليه ال�سالم ورحب به و�أجل�سه قربه ،وقد انفرجت
�أ�سارير �صابر عندما �شاهد هذا ال�شاب ،فهو �أول �شخ�ص يلتقي به منذ
اعتقاله ،وهو مت�شوق �إىل من ي�شاركه ،ويخرجه من �شعور الوحدة وي�ؤن�سه
يف معاناته و�سجنه.
تعارفا ب�سرعة ،ال�شاب الوافد اجلديد ا�سمه «�سامل»� ،أخ��ذا يتبادالن
�أط��راف احلديث بحذر وتوج�س ،دون �أن ي�س�أل �أحدهما الآخ��ر حول �أمر
اعتقاله.
ذكر «�سامل» فيما ذك��ر� ،أن��ه �سبق واعتقل عدة م��رات ،ودخ��ل ال�سجن،
و�أم�ضى فيه �سنني طويلة من عمره ،وهذا ما دفع �صابر ليخربه مبا �أبلغه به
املحقق «�أبو يو�سف» من انتهاء التحقيق معه و�أنه �سينقل قريبا �إىل ال�سجن،
فراح «�سامل» ي�صف ال�سجن ل�صابر وي�شرح له عن الو�ضع داخله والأنظمة
والقوانني املتبعة فيه ،ثم ا�ست�أذن لينام ويريح ج�سده قليالً ،فهو يعرف �أن
�أمامه ،يف الغد ،يوما ثقيال..
جاء ال�سجان يف ال�صباح و�أخذ «�سامل» ،ودّعه �صابر قائالً:
 اهلل معك� ..شد حيلك.بعد حلظات عاد ال�سجان برفقة رجال «البو�سطة»� ،أخرجوا �صابر من
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الزنزانة بعد �أن حتققوا من ا�سمه ،واقتادوه �إىل «البو�سطة» التي �سارت به
زهاء ال�ساعة قبل �أن حتط الرحال داخل �أ�سوار قلعة عظيمة حم�صنة ب�أ�سوار
�شاهقة ،و�أ�سالك مكهربة �شائكة ،ونقاط مراقبة ،وكالب مدربة ،هذه القلعة
احل�صينة املدجّ جة هي «ال�سجن»..
دخل �صابر ال�سجن ،حيث �أعادوا له �ساعة يده ،ورباط حذائه ،ودخل معه
�إىل ال�سجن �شاب �آخر ا�سمه «�صالح» كان برفقة ال�سجان الذي ا�صطحبهما
و�أو�صلهما باب الغرفة التي تقرر �أن ينزال فيها..
دخال الغرفة فوجدا فيها جمعا من املعتقلني بني قائم ونائم ،كانوا �أربعة
ع�شر �شخ�ص ًا من �أعمار متفاوتة ،تقدم «�شاوي�ش الغرفة» ورحب بهما ،ودعا
النزالء �إىل «جل�سة تعارف» ..ا�ستهلها بالرتحيب بالقادمني اجلديدين،
وطلب �أن يعرف كل با�سمه ومكان �سكنه ،ثم �أخذ ي�شرح لهما نظام ال�سجن
والقوانني التي يجب االلتزام لها ،و�أنه يحظر عليهما التحدث مبا قاما به
خارج ال�سجن مع �أيّ من النزالء ،و�أن لل�سجن «خموّل �أمني» �سي�أتي ليتعرف
عليهما ،ويتحدث معهما ،وبعد �أن ختم «ال�شاوي�ش» حديثه ،طلب تقدمي ال�شاي
والب�سكويت على �شرف الأخوين اجلديدين..
انف�ضت اجلل�سة ،وع��اد ك ّل واح��د �إىل مكانه ،وبقي �صابر و�صالح مع
ّ
«ال�شاوي�ش» الذي قام بدوره ب�إعطاء كل واحد منهما مالب�س داخلية ،كي
ي�ستحما ويذهبا عنهما وعثاء ال�سفر و�أدران زنازين التحقيق.
�شعر �صابر بالراحة وال��دفء يف هذا املكان ،فكل �شيء يف الغرفة كان
يجلب للنف�س الراحة واالطمئنان النظافة ،االن�ضباط ،النظام ،والأك��ل
احل�سن ،اجلل�سات الثقافية وال�سيا�سية ،القيلولة و�ساعة الهدوء� ،صالة
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اجلماعة وقراءة القر�آن ،وقيام الليل.
كل الأمور ت�سري متاما كما �أخربه بها «�سامل» ذلك ال�سجني القدمي الذي
التقاه يف الزنزانة.
�أم�ضى �صابر يومه الأول يف هذه الغرفة دون �أن يعكر �صفوه �شيء �سوى
ان�شغاله وقلقه على �أمه ،التي مل يدر ما حل بها منذ اعتقاله.
ويف �صبيحة اليوم التايل ،وبينما كان �صابر واقفا بني يدي اهلل �ساجد ًا
وقائماً ،دخل «املخول الأمني» فوقف له جميع من يف الغرفة ورحبوا به ،فطلب
�أن يفرغوا له زاوية حتى يت�سنى له �أن ينفرد فيها بالأخ اجلديد «�صالح» ريثما
ينهي �صابر �صالته ،فيجل�س معه بعد ذلك..
وكان له ما طلب ،وانفرد ب�صالح ودار بينهما حديث طويل ،كان �صابر
�أثناء ذلك قد �أنهى �صالته وجل�س بانتظار �أن ي�أتي دوره ،وبعد طول انتظار
خرج «املخول الأمني» منفرج الأ�سارير� ،صافح �صابر ودخل معه �إىل الزاوية،
بينما �صالح ي�س�أل عن دفرت وقلم لي�سجل ما اتفق عليه مع «املخول الأمني»!.
وقد �أث��ار ذلك الت�صرّف الريبة والتوج�س يف نف�س «�صابر» وقد جل�س
ي�ستمع «للمخول الأمني» وهو يعرف عن نف�سه وق�صة اعتقاله ،وذكر �أنه كان
ثائرا وطنيا ،يحمل بندقية ،ويخفيها يف مكان ح�صني مل يطلع عليه �أحد ًا
�سوى �صديقه احلميم ،مودع �سره ،يثق به �أكرث من ثقته بنف�سه ،و�شاءت
الأقدار �أن يتعرّ�ض ذلك ال�صديق لالعتقال ،ويعرتف ،من �شدة التعذيب،
وي��دلّ على مكان البندقية ،وعندما ذهب «ال��راوي» لإخراجها كان جنود
االحتالل يكمنون له ،فانق�ضوا عليه ،واعتقلوه.
كل ه��ذا ج��رى ب�سبب تق�صري الأ���س��رى ،الذين مل يبلغوه عن اع�تراف
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�صديقه..
وبعد �أن انتهى من �سرد هذه الق�صة ،التفت �إىل �صابر ،وقال:
 نحن الآن ،وتدارك ًا ملثل هذه الأخطاء ،اتخذنا �إجراءات �أمنية م�شددة،وقمنا بت�شكيل جلان متخ�ص�صة ،وتعيني «خم��وّل �أمني» يلتقي بالقادمني
اجلدد ،ويتعرف على ق�ضاياهم ،حيث ينبغي على كل قادم جديد �أن يذكر
له :تاريخه الن�ضايل ،وجمريات التحقيق معه ،وهذا هو مطلوب منك �أن
حتدثني عنه.
�صمت �صابر برهة ،فقد تذكر مبا�شرة «القاعدة الذهبية» التي �سبق �أن
قر�أها يف �إحدى الكرا�سات الأمنية «كل من ي�س�ألك عما مل تعرتف به فهو
عميل»« ،ال تخرب �أحد ًا كائن ًا من كان مبا مل تعرتف به حتى ولو كان «ال�شيخ
املجاهد» �أو «الأخ القائد»..
لكن يف مقابل ذلك ف�إن فيما يطرحه هذا الرجل �شيء من املنطق.
احتار �صابر قلي ًال يف الأمر ،نف�سه تزيّن له الإف�ضاء مبا عنده ،وهذه حالة
طبيعية يف كل نف�س ب�شرية ،فبعد االنعزال التام عن النا�س مدة طويلة ،وبعد
ال�صمود والثبات وح�سن البالء يف التحقيق ،ي�صبح املعتقل متعط�ش ًا للحديث
والكالم ،وما �أن يجد �شخ�ص ًا ي�أن�س �إليه حتى يف�ضي له بكل ما يف جعبته،
ك�أمنا يريد �أن يقول:
 ها �أنا ذا قد �صمدت وحتديت وانت�صرت..وال ي�سلم من هذا الداء� ،إال قلّة قليلة من النا�س..
لكن عقل �صابر كان يحذره ويقول له:
 -ماذا لو كان هذا الرجل عمي ًال �أو حتى ثرثاراً ،ما الذي �سيحل بك
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بعدها؟
وهنا حزم �صابر �أمره وخرج عن �صمته ،وقال:
 �إنني �أخجل من �أن �أجل�س �أمام منا�ضل مثلك ،و�أنا �أبحث يف ما�ضيّ فال�أجد فيه موقف ًا وطني ًا واحد ًا �أت�شرف به ،ف�أنا وحيد �أمي ،وهي تخاف عليّ
حتى من ن�سمة الهواء ،و�أنا ال �أريد �أن �أك�سر قلبها خمافة �أن تفجع بي كما
فجعت ب�أبي من قبل ،لذا فقد �آثرت ر�ضاها ،وقعدت يف بيتي ،و�أغلقت عليّ
بابي.
�أما جمريات التحقيق ،ف�س�أق�صها عليك ،ما دمت ترغب باال�ستماع ،بكل
تفا�صيلها من الألف �إىل الياء.
مل يرق هذا القول «للمخول الأمني» ،الذي بدا متجهماً ،ورد بع�صبية
وانفعال:
 نحن ب�إمكاننا �أن نعرف كل �صغرية وكبرية عنك ،و�سرنا�سل منطقتكليبعثوا لنا تقرير ًا كام ًال ي�شمل كل تاريخ حياتك ،و�إن وجدنا �أنك تخفي عنا
�شيئا ف�سيكون لنا معك �ش�أن �آخر.
 ت�أكد متام ًا �أنك لن جتد �إال ما �أخربتك به.توقف احلوار بينهما عد ذلك احلد ،وخرجا من الزاوية ،وقد بد�أ «املخول
الأمني» جمع نزالء الغرفة ،و�أعلن على م�سامعهم:
 �إن الأخ �صالح قد حدد انتماءه التنظيمي ،وهو منذ اليوم واحد منا،مرحبٌ به بيننا..
�صفق له اجلميع وراحوا يتقدمون منه واحد ًا بعد الآخر مرحبني.
تابع املخوّل:
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 �أما الأخ «�صابر» فلم يحدد التنظيم الذي ينتمي �إليه بعد ..ن�أمل �أنيقوم بذلك قريب ًا بعد �أن يعي�ش بيننا ،ويتعرف جيد ًا علينا ،وتطمئن نف�سه
�إلينا.
وما �إن �أنهى كالمه ،ا�ست�أذن من اجلميع ،وا�ستدعى ال�سجان الذي فتح
له الباب ،وخرج.
يف ظهرية اليوم التايل ،جاء ال�سجان وطلب من القادمني اجلديدين �أن
ي�أتيا معه ال�ستالم خم�ص�صهما ،من �صحون ،وبطانيات.
خرج �صابر ورفيقه ،فوجدا نف�سيهما ي�ساقان ك ّل �إىل زنزانة منفردة..
�أما �صابر فادخل �إىل زنزانة رقم « ،»7حيث وجد فيها خم�سة �سجناء،
وكانت من ال�ضيق بحيث ال تت�سع لأكرث من اثنني ،فيها دلو لل�شرب ،و�آخر
لق�ضاء احلاجة ،جدرانها ذات لون رمادي مييل �إىل ال�سواد ،تنبعث منها
رائحة نتنة ،ي�شعر املرء داخلها بانقبا�ض �صدره ،و�ضيق يف تنف�سه ،وثقل يف
ر�أ�سه.
رحب به نزالء الزنزانة ،وف�سحوا له مكانا «ليقنبز» فيه ،ثم �س�ألوه عن
ا�سمه ،ومن �أيّ مكان �أت��ى ،ف�أخربهم �أن��ه كان يف الغرف ،وج��اء ال�سجان
و�أخرجه لي�أخذ خم�ص�صه ،وفج�أة جاء به �إىل هنا ،فراحوا يت�ضاحكون ،قال
�أحدهم مازحاً:
 لقد كنت يف غرفة العار «الع�صافري» ،وكلنا كنا هناك قبلك ،وحدثمعنا ما حدث معك.
ثم تابع بح�سرة:
 -واهلل �أن��ا «�أكلتها»� ،شهر كامل من التعذيب وال�ضرب ،ومل �أع�ترف،
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وجئت يف نهاية الأمر واعرتفت عند ه�ؤالء بكل �شيء ،وحتى ب�أ�شياء مل �أكن
�أفكر بها �أو �أمار�سها.
و�أردف:
 ب�س �إن �شاء اهلل ما «تكون�ش» �إنت كمان وقعت عندهم..؟ ال ..احلمد هلل ،كنت على و�شك �أن �أقول لهم كل �شيء ،ولكن يف �أخرحلظة تراجعت ،بعد �أن ارتبت بهم ،ومل �أقل �شيئاً.
 احلمد هلل..�شعر �صابر �أنه قد ت�سرّع بالقول حتى �أمام هذا ال�شخ�ص ،وما كان ينبغي
�أن ينفتح لهذا احلد ما دام حتى الآن يف ال�سجن ،وقال يف نف�سه:
 «اهلل ي�سرت»..�أم�ضى �صابر ثالثة �أيام يف تلك الزنزانة ال�ضيقة ،كانوا يتناوبون فيها
النوم ،ينام ثالثة منهم على جنوبهم يف �أو�ضاع مت�ضادة ،بحيث يوازي ر�أ�س
�أحدهم قدما الآخر.
يف تلك الزنزانة ال�ضيقة النتنة ،حيث ال ي�ستطيع الواحد حتى �أن ميد
رجليه� ،أو يق�ضي حاجته ،راح �صابر يتذكر �أيامه اخلوايل ،ومنزله يف املخيم،
فعلى الرغم مما كان يعانيه من �شظف العي�ش والفاقة واحلرمان� ،إال �أنه ،يف
هذه اللحظات ،بات يحنّ �إىل تلك الأيام ،ويتمنى لو �أنها تعود ،ويكفيه ما كان
يجد فيها من دفء امل�سكن ،واللقمة الهنية ،وحنان الأم وعطفها ،وفوق ذلك
كله ،طعم احلرية الذي ال يقدّره حق قدره �إال من فقده ،وعا�ش الأ�سر وجترع
القهر.
يف �صبيحة اليوم الثالث جاء «رجال البو�سطة» و�أعادوا �صابر �إىل مركز
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التحقيق ،حيث كان بانتظاره املحقق «ب�شري» الذي ا�ستقبله مبت�سم ًا وهو يقول:
 ال يقع غري ال�شاطر!. ماذا تعني؟�س�أل �صابر بفزع ،ف�أجابه املحقق:
 �أين كنت؟ يف ال�سجن..يف ال�سجن !.عند من؟ مع ال�سجناء طبعاً.. �إذ ًا دعني �أ�سمِ عك �شيئاً.�ضغط املحقق على زر �آلة ت�سجيل كانت على املكتب ،ووقعت املفاج�أة
عندما �سمع �صابر �صوته يتحدث ويقول:
 ال ..احلمد هلل ،كنت على و�شك �أن �أقول لهم كل �شيء ،ولكن يف �آخرحلظة تراجعت ،بعد �أن ارتبت بهم ،ومل �أقل �شيئاً.
 �إي�ش ر�أيك..؟؟تغري لون وجه �صابر ،وكاد �أن ينهار لكنه متالك نف�سه ،وقال:
 هذه جمرد كلمات قلتها لهم حتى �أوهمهم �أنني منا�ضل فيحرتمونني،وترتفع مكانتي عندهم� ،أما حقيقة الأمر فهي غري ذلك ،ثم �إنني �أكت�شف
�أنني كنت عند «الع�صافري» ولو كان عندي �شيء لذكرته لهم.
 �إذ ًا ف�أنت ما زلت على عنادك!.يع�ض �أ�صابعه ندم ًا على
و�أمر ب�أخذه �إىل الزنزانة ،وهناك راح �صابر ّ
ت�سرّعه� ،ساعة ال ينفع الندم ،وراح يتحدث �إىل نف�سه:
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 يا اهلل ..لقد حتملت �صنوف الأذى والتعذيب والإه��ان��ة ،و�صمدتو�صربت ،ويف نهاية املطاف تخونني احلكمة ،وينفلت ل�ساين من عقاله
ويوقعني يف املهالك!.
�أدرك �صابر �أبعاد املكيدة التي حيكت ،وحبكت ف�صولها بدقة ،فقد بد�أت
امل�سرحية منذ اللحظة التي �أخربه فيها املحقق بانتهاء التحقيق معه ،و�أنهم
�سينقلونه �إىل ال�سجن..
وذلك ال�شخ�ص الذي يدّعي �أن ا�سمه «�سامل» وهو دون �شك ،عميل كان
دوره ت�سهيل الإيقاع ب�صابر عندما يطابق و�صفه لل�سجن وقوانني ال�سجناء ما
يجده �أمامه يف غرفة «العار».
�أما الذين كانوا يف زنزانة رقم « »7فكان دورهم تكميلي ،للإيقاع مبن
ا�ستع�صى على «املخول الأمني» ،وعلم �صابر الحقا� ،أن ت�سجيل �صوته كان
من خالل جهاز ت�سجيل دقيق مزروع يف �ساعة �أحدهم.
وبعد �أي��ام معدودات �أم�ضاها �صابر يف زنازين التحقيق� ،صدر قرار
ع�سكري بتحويله �إىل االعتقال الإداري ،ونقل �إىل معتقل «النقب ال�صحراوي»،
وا�ستمر جتديد �أمر اعتقاله �أربع مرات ،و�أفرج عنه بعد عامني كاملني من
االعتقال.
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()12
يف زمن �أو�سلو
خرج �صابر من املعتقل ،ي�شخ�ص بب�صره نحو ال�سماء ك�أمنا يراها لأول
مرة !..
ثم زفر زفرة قوية من �أعماقه �أخرج فيها كل ما اعتمل يف �صدره طيلة
�أيام الأ�سر ،و�أخذ ي�ستن�شق عبري احلرية بن�شوة ونهم وهو يتمتم:
 اهلل ..ما �أجمل احلرية ،وما �أب�شع ال�سجن!م��ا �أب�شع �أن تقيّد حركتك ،وي��ح��دد ل��ك طعامك و���ش��راب��ك ،ولبا�سك
ورفاقك ،ونومك و�صحوك ،وت�صادر �إرادت��ك ،وحتب�س فكرتك ،يحتقرك
اجلهال ،ويتطاول عليك الأنذال !..
ما �أجمل �أن تنطلق يف الف�ضاء الرحب ،حيث ال قيود وال حدود ،لي�س بينك
وبني ال�سماء حجاب ،ت�صعد اجلبال وتنزل الوهاد ،مت�شي الهوينى ،تقفز �أو
ترك�ض ،ت�أكل ما ت�شاء متى ت�شاء ،تنام متى ت�شاء ،و�أين ت�شاء ،تختار بنف�سك
مالب�سك و�أ�صدقاءك ،ترتاد امل�ساجد ،ومت�شي يف الأ�سواق.
راح �صابر وهو يف الطريق من ال�سجن �إىل البيت يتفح�ص بنظره معامل
الوطن ،اجلبال وال�سهول والوهاد ،ال�شوارع والأبنية ،لريى ما اعرتاها من
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تغيري يف فرتة غيابه ،خا�صة بعد توقيع اتفاقية او�سلو ،وان�سحاب قوات
االحتالل من معظم املناطق يف ال�ضفة والقطاع ،فقد خيل له �أن��ه �سريى
انح�سار اال�ستيطان ،وانت�شار العمران ،وا�ستتباب الهدوء ،و�سيادة القانون،
وحلول الأمن والأمان..
�إال �أن �أحالمه و�آماله راحت تتبدد �شيئ ًا ف�شيئ ًا كلما اقرتب �أكرث ف�أكرث
من املخيم.
�شاهد الوطن ال ي��زال حتت �سطوة احل�صار ،مقطع الأو���ص��ال ،مكتظّ ًا
بامل�ستوطنات التي متتد وتت�سع وتلتهم املزيد من الأرا�ضي ،وتحُ كم خناقها
حول املدن والقرى وتف�صل بينها.
حتى �إذا �شارف على الو�صول �إىل بيته ،هاله �أن حاجز ًا جلنود االحتالل
ال يزال منت�صب ًا على بعد �أمتار قليلة عن مدخل املخيم.
وال يزال املخيم هو املخيم ب�أزقته و�شوارعه ال�ضيقة ،وبيوته املتداعية
املتال�صقة ،و�أطفاله احلفاة ن�صف العراة ،ما زالوا يتجمعون طوابري ليمل�ؤوا
�صحونهم مبا جتود به عليهم وكالة الغوث من طعام ،كل هذا عزز قناعة
�صابر ال�سابقة املعار�ضة لهذه االتفاقية ،فهو يرى �أنها تعطي املحتل �أكرث مما
ت�أخذ منه ،والأدهى والأمر ،والأنكى والأخطر� ،أن ما تعطيه للمحتل ال ميكن
ب�أي حال ا�سرتداده �أو العودة عنه ،ف�إذا كان �أ�صحاب احلق يتنازلون عن
حقهم ويفرطون فيه ،فمن ذا الذي �سيهتم بحقوقهم� ،أو يطالب بها؟
�أما ما يعطينا �إياه املحتل ،فال �أ�سهل من �أن يعود متى �شاء وي�أخذه� ،إذ ال
قوة متنعه ،وال �أخالق تردعه.
فهل هناك من هو �أكرث حمق ًا ممن يبيع النقد بالوعد ملن ال ذمة له وال
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عهد !.تاهلل �إنها لب�صرية عمياء ،توىل كربها حفنة من ال�سفهاء.
�إن هذه االتفاقية يف نظر �صابر «ابن الالجئني» كانت وال تزال جرمية
كربى وخيانة عظمى ،لكنه مع هذا ،يدرك �أنه ال ميلك من الأمر �شيئ ًا �سوى
�أن يرب�أ �إىل اهلل مما فعله ه�ؤالء ،ويعتذر �إليه من قلة حيلته وال�شرفاء.
وا�صل �صابر �سريه ،يحثّ اخلطى حتى و�صل بيته ،وما �أن وقعت عيناه
على �أمه واقفة تنتظره ،حتى طار �إليها يعانقها ويقبّل ر�أ�سها ،والتقط كلتا
يديها وطفق ي�شبعهما تقبي ًال ولثماً ،وهي ترجتف بني يديه وتردد:
 اهلل ير�ضى عليك ..اهلل ير�ضى عليك..والدموع تنهمر من عينيها ،ي�ست�شعرها �صابر وهي تالم�س ر�أ�سه ومالب�سه
ك�أمنا خرجت من قلب �أمه ال من عينيها ،فهي دموع دافئة دفء ح�ضنها،
رقيقة رقّة قلبها� ،صافية �صفاء ودها،
ثم �أخذ بيد �أمه و�أجل�سها وجل�س بجوارها ،وراح ي�س�ألها عن �أحوالها
و�صحتها ،وكيف تدبرت �أمورها خالل فرتة غيابه.
تنهدت بحرقة ،ثم قالت:
 يا ولدي ،لقد �أقفرت الدار من بعدك ،و�سكنتها الهموم ،وع�شع�شتفيها الأح��زان ،وكنت �سجينتها ،وما طاب يل من بعد �أن رحلت عني حتى
عدت �شراب �أو طعام ،وما ارتاح يل جنب يف املنام ،و�إن كنت �أنت قد وجدت
يف �سجنك من يوا�سيك وي�شاركك همك ،ويخفف عنك مرور الأي��ام ،فقد
كانت �أيامي قا�سية ثقيلة ،وليايل مملة طويلة ،ما طرق علي الباب �أحد من
بعدك ،اللهم �إال بع�ض رفاقك الذين جاءوا مرات معدودة ي�س�ألون عنك،
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ويبعثون لك ال�سالم ،ر�ضي اهلل عنهم ،و�أح�سن �إليهم ،كانوا ي�أتونني بالقليل
من الزاد ،ولوال ذلك القليل ،ما ا�ستطعت �أن �أتدبر �أمري ،فلقد هرمت كما
ترى ،و�ضعف ب�صري ،وخارت قواي ،ومل تعد بي قوة على احلياكة.
ابتلع �صابر ريقه وقال:
 يا �أمي حفظك اهلل و�أمد يف عمرك وقواك ،وها �أنا ذا قد منّ اهلل عليّوخرجت من ال�سجن ،ولن �أدعك بعد اليوم حتتاجني �شيئاً.
قطعت وفود املهنئني على �صابر خلوته ب�أمه ،فقام ي�ستقبلهم بحفاوة
وترحاب ،وكان ال�شيخ ح�سن �إمام امل�سجد من �أول املهنئني ،واحلاج حممد
جابر �أب��رز وجهاء املخيم ،واملختار �أب��و خليل ،و�أب��و فهمي ،و�أخ��ذ اجلميع
يتبادلون احلديث ،وقد بادر ال�شيخ ح�سن ي�س�أل �صابر:
 �أخربنا يا �صابر كيف هي �أحوال �إخواننا الأ�سرى يف �سجون االحتالل؟ تركتهم يعانون ق�سوة ال�سجن ،وظلم ال�سجان ،والقهر وامل��ذل��ة،واال�ضطهاد واحلرمان ،لكنهم �صابرون �صامدون ،مل يفتّ �أذى ال�سجانني
يف ع�ضدهم ،ومل يك�سر �إرادتهم ،غري �أنهم عاتبون ،بل �ساخطون على الذين
القوا «مبلف الأ�سرى» وراء ظهورهم ،ون�سوهم يف �سجون االحتالل ،عندما
�صافحوا يد �سجانيهم ووقعوا معهم االتفاقيات والعهود.
يتدخل احلاج حممد جابر معلقاً:
 ل�ست �أدري �أيّ �سالم هذا الذي يتحدثون عنه بينما يبقى �أبنا�ؤنا وخرية�شبابنا قابعني يف �سجون االحتالل؟
عقب ال�شيخ ح�سن قائالً:
� -إن كل ما بنيَ على باطل فهو باطل ،وه��ذه االتفاقيات من �أ�سا�سها
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جمحفة ظاملة ،ال تعطي �شعبنا �سوى الفتات ،بينما يبتلع العدو يف ظلها
الأر�ض وينعم بالأمان.
وهنا �ضج «�أبو فهمي» املعروف بت�أييده «لعملية ال�سالم» وقال:
 ال تن�سوا يا جماعة �أن هذه االتفاقية «�إيل م�ش عاجبتكم» قد �أعادتالقيادة الفل�سطينية �إىل الداخل ،وحررت مئات الأ�سرى ،و�أخرجت جنود
االحتالل من مراكز املدن ،و�أ�صبحت لنا �سلطة وطنية ،وهذه خطوة على
طريق التحرير الكامل وقيام الدولة امل�ستقلة.
رد احلاج حممد جابر:
 اهلل يحيينا ويورينا..وملا �شعر املختار «�أبو خليل» باحتدام النقا�ش �سارع بتغيري جمرى احلديث
قائالً:
 �سيبونا من ال�سيا�سة ،خلو ال�سيا�سة لأهلها ،احنا اجينا انهني �صابر،ونطمئن عليه� ،إن �شاء اهلل «كفارة» يا عمي يا �صابر« ،وهلقيت» دير بالك
على حالك وعلى �أمك ،و�سيبك من ال�سيا�سة �إيل ما بتجيب �إال وجع الرا�س..
وانف�ض املجل�س ،بينما توالت وفود املهنئني ت�أتي وتروح ،وكان فرح �صابر
بهم كبريا� ،أمت عليه فرحته الكربى بحريته وجمع �شمله ب�أمه� ،إذ ال طعم
ل�سعادة �إن مل جتد من ي�شاركك فيها فرحتك ،ثم �شيئ ًا ف�شيئ ًا خفتت م�شاعر
الت�أثر والبهجة يف نف�س �صابر ،وانقطعت وفود املهنئني ،ونظر �أمامه وخلفه،
ميينه و�شماله ،فلم يجد غري الفقر يحا�صره ،عما كان منه �إال �أن جمع ما
�أمكنه من م�ستندات و�أوراق ثبوتية ،وتوجه بها على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
للمطالبة ب�صرف م�ستحقاته املالية..
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ا�ستقبله املوظفون بادئ الأمر بحرارة واحرتام ،و�أ�صغوا �إليه وا�ستلموا
�أوراقه ،ثم �س�أله �أحدهم:
 �إىل �أي تنظيم تنتمي؟ كنت معتق ًال �إدارياً ،وال انتمي لأي تنظيم. مع �أيّ تنظيم كنت يف ال�سجن؟ «حما�س»تغريت مالمح وجه املوظف ،وقال:
 �ألي�س عند حما�س �أم��وال كافية كي ت�ساعدك؟ على كل ح��ال اتركعنوانك عندنا ،و�سندر�س حالتك ونعر�ضها على امل�س�ؤولني ،و�إذا قرروا
�صرف �أيّ م�ستحقات لك ف�سنت�صل بك.
ثم �أردف:
 ال داعي لأن تراجعنا!خرج �صابر من مبنى الوزارة وهو ي�ست�شيط غ�ضباً ،بعد خيبة الأمل التي
�أ�صابته ،و�أخذ مي�شي وهو يكلم نف�سه:
 حتى م�ستحقات الأ�سرى وال�شهداء يخ�ضعونها «للوا�سطة» واالعتبارات«التنظيمية»؟! ..لن �أتنازل عن حقي مهما كلف الأم��ر ،و�س�أظل �أطالب به
حتى �أح�صل عليه..
وراح �صابر يطرق كل باب بحث ًا عن وظيفة �أو عمل حمرتم دون جدوى،
حتى حفيت قدماه دون طائل ،وكان �أول الأبواب التي �أغلقت يف وجهه باب
الوظيفة احلكومية لكرثة �أ�صحاب طلبات التوظيف ،والنظرة احلزبية
والفئوية ال�ضيقة املقيتة التي يغطونها بغطاء «ال�سالمة الأمنية»..
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هام على وجهه ،يتفكر يف �أمره ،وما �آل �إليه حاله ،بعد �أن �سدّت �أمامه ك ّل
املنافذ ،و�ضاقت عليه الدنيا ،و�أحكمت حلقاتها ،حتى بعد �أن تخلى عن حلمه
ب�إمتام درا�سته اجلامعية ،يجد نف�سه عاجز ًا عن توفري متطلبات احلياة
الكرمية املتوا�ضعة له ولأمه.
�أذّن م���ؤذّن لل�صالة ،فوجد قدميه تقودانه �إىل امل�سجد� ،أدى �صالة
اجلماعة ،وبقي «م�سمّراً» يف مكانه ،ي�ستغفر ربه ويدعوه �أن يفرج كربه
ويرزقه من حيث ال يحت�سب ،وبينما هو جال�س ،اقرتب منه �شاب وهو يبت�سم،
وربت على كتفه ،التفت �إليه �صابر ،وما �أن ر�آه حتى انتف�ض قائما يعانقه وقد
انفرجت �أ�ساريره ،و�أخذا يرحبان �أحدهما بالآخر بحرارة  ،وهما يتهام�سان،
قال �صابر وهو ي�صافحه:
 واهلل زمان عنك يا عماد.. �سمعت �أنك كنت معتق ًال وخرجت حديث ًا من ال�سجن ،حمدا هلل على�سالمتك.
 �سلّمك اهلل ..و�أنت ما هي �أخبارك؟ �أنا يا �سيدي تخرجت من اجلامعة و�أعمل الآن يف �شركة لبيع و�صيانة�أجهزة احلا�سوب.
 ما �شاء اهلل! وهل تزوجت؟ خاطب ..و�س�أتزوج قريبا �إن �شاء اهلل. �أهي الفتاة ذاتها من اجلامعة؟ �أجل. -مبارك ..مبارك.
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 ولكن قل يل ،هل �ستعود �إىل اجلامعة لإمتام درا�ستك؟ �أيّ جامعة؟! �صاحبك «مفلّ�س»� ،أبحث عن عمل كي �أوفر لقمة العي�ش يلولوالدتي ،وعندما يتح�سن و�ضعي املايل �س�أفكر يف �أمر اجلامعة.
 �أمل جتد عم ًال بعد؟ لقد تعبت كثري ًا و�أنا �أبحث عن فر�صة عمل ،دون جدوى. اترك الأمر يل ،وموعدنا هنا غد ًا يف الوقت نف�سه ،و�إن �شاء اهلل �آتيكبخرب ي�سرّك.
جاء �صابر ح�سب املوعد يف اليوم التايل متلكئا قلقاً ،و�أقبل عماد مب�شّ راً:
 اعتبار ًا من الغد �ستعمل معي �إن �شاء اهلل يف ال�شركة نف�سها التي �أعملفيها ،فقد امتدحت فطنتك و�أمانتك ل�صاحب ال�شركة ،ووافق على �أن تعمل
عنده ،وهو رجل ذو دين وخلق ،و�ست�س ّر مبعرفته.
 احلمد هلل� ..إن هذا اخلرب يحتاج مني �إىل �سجدة �شكر.وخ ّر �ساجد ًا ثم قام وقال:
 احلمد هلل« ،غمة وانزاحت». يبدو �أنك كنت ب�أم�س احلاجة للعمل �ألي�س كذلك؟ بل �أكرث مما تت�صور ،ولن �أن�سى لك هذا ال�صنيع ما حييت يا عماد،فلي�س �أ�سو�أ على الرجل من �أن يعجز عن توفري احلد الأدنى مما يحتاج �أهل
بيته.
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()13
زوار الليل يعودون
 كيف ميكن �أن يحدث هذا؟ �أمل يرحلوا عنا؟ ما الذي جاء بهم؟ بلين منذ
ميكن �أن ال يكونوا هم؟ ال� ..إنها الطرقات ذاتها ما زالت ترن يف �أذ ّ
�أربع �سنوات.
�سمع �صابر طرقات قويّة على باب بيته ،وبد�أت الهواج�س تتلبّ�سه ،وراح
يحدث نف�سه:
 يا اهلل �إنها ذات الليلة من �شهر �شباط ،وتكاد تكون ال�ساعة ذاتها!انتف�ضت �أم �صابر فزعة من فرا�شها ،وهي تتمتم:
اللهم �أكفنا �شرهم.نه�ضت وقلبها يخفق ب�سرعة ،وقدماها ت��رت��ع��دان ،واخل���وف يثقل
خطواتها ،وي�شدها للخلف وهي تتقدم لفتح الباب..
فتحت ال��ب��اب ،ف��ان��دف��ع رج���ال �شرطة مقنعني داخ���ل امل��ن��زل ،وهم
ي�صرخون:
 �أين �صابر؟ -من �أنتم؟
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 نحن من «جهاز الأم��ن» ،ومعنا �أم��ر بالقب�ض على �صابر وتفتي�شاملنزل.
 وملاذا؟ ال نعلم ..نحن ننفذ الأوامر فقط.يف هذه الأثناء كانوا قد �أم�سكوا ب�صابر و�أخ��ذوا يقلبون �أثاث املنزل
ر�أ�س ًا على عقب.
مل ت�صدق �أم �صابر ما تراه عيناها ،فانفجرت ت�صرخ يف وجوههم:
 اخرجوا من بيتي �أيها الأوغاد� ،ألي�س عندكم �شرف ومروءة؟ ح�سبنااهلل ونعم الوكيل فيكم ،ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
ثم �أردفت:
 قلنا اخل�صنا من اليهود اطلعتم �أ�سو�أ منهم.�أما �صابر فلم ينب�س ببنت �شفة ،ومل يتمكن حتى من توديع �أمه ،خرج
به املقنعون م�سرعني حتى تواروا يف الظالم.
وكانوا قد قيدوا يديه ،وع�صبوا عينيه ،و�ألقوا به يف �إحدى عرباتهم،
واجتهوا به نحو مدينة �أريحا ،حتى �إذا و�صلوا م�شارف املدينة ،ا�ستوقفهم
ح��اج��ز جي�ش االح��ت�لال ،و�سمع �صابر �ضباط ًا فل�سطينيني يخربون
الإ�سرائيليني «بالعربية» �أنهم يقلون معتق ًال ل�سجن �أريحا.
فقال لهم الإ�سرائيليون وهم ي�ضحكون ويتغامزون:
 توا�صوا به.ورد عليه الفل�سطينيون مبت�سمني:
 -بالت�أكيد� ،سنفعل فال ت�شغلوا بالكم.
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 بالتوفيق ..يا �أ�صدقاءنا. �إىل اللقاء.كتم �صابر غيظه ،ومتتم يف نف�سه:
 ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم..�أيّ زمن هذا الذي انقلبت فيه املوازين ،ف�أ�صبح العدو �صديقاً ،والأخ
عد ّواً؟
حط رحاله يف �سجن �أريحا ،وهناك �ألقيَ
وا�صل املوكب �سريه �إىل �أن ّ
ب�صابر يف �إحدى زنازين ال�سجن ال�ضيقة النتنة ،متاما كتلك التي خبرِ َها
يف �سجون االحتالل.
و�شاءت الأق��دار �أن يكون �أح��د املحققني معه� ،شاب عرفه �صابر يف
�سجون االحتالل وتقا�سم معه القيد ،قيد اليدين والرجلني ،و�سارا جنب ًا
�إىل جنب ،يد ًا بيد ،ورج ًال برجل� ،سارا طريق ًا طويالً ،ذهاب ًا و�إياب ًا �إىل
املحكمة ،وكانا ين�سقان خطواتهما كي ال تتعرث قدم �أحدهما ،فتتبعها قدم
الآخر الأخرى..
كانا يف ذلك الوقت واملوقف ي�شعر �أحدهما ب�أمل الأخر ،وي�شفق عليه.
ظن �صابر �أن ذلك القيد الذي جمع بني قلبيهما يوم �أن جمع بني يديهما
ورجليهما ،ال بد و�أن يرقق قلب من غدا اليوم حمققاً ،ويجعله يح�سن �إليه
ويدر�أ عنه ال�سوء والأذية ،لكنه فوجئ به ينظر �إليه بعينني �شر�ستني ،وجه
�أعب�س ،ثم قال:
 �أظن �أنك تذكرين جيدا؟ -وكيف يل �أن �أن�سى� ،أال يقولون «عمر الأ�سى ما ابينت�سى»!.
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«للف وال��دوران» واملراوغة ،و�أ�سلوب امل�سكنة ،فهذه
 �إذا ..ال داعي ّكف ي��دي ،فوفّر على
الأ�ساليب ال تنطلي علينا ،و�أن��ت مك�شوف يل مثل ّ
نف�سك «البهدلة» ،وال تدفعنا لأن ن�ستخدم معك طرق ًا تعرفها جيد ًا و«خلينا
انحل امل�شكلة بالتفاهم».
�أ�سرها �صابر يف نف�سه ،قال:
 حتى �أنت يا ،..بئ�س �أخو القيد �أنت� ،أخزاك اهلل من وغد نذل. ماذا قلت؟ قلت ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل� ،أنا ال �أدري ما الذي تريدونه مني؟ �إذا كنت ال تدري ف�سنجعلك تدري!.و�أمر به �أن يعلّق من يديه يف �ساحة ال�شبح ،وبد�أ م�سل�سل العذاب يتجدد،
لكنه يف هذه املرة ب�أيدي «�أخوة ال�سالح» واللغة والدم.
وظلم ذوي القربى �أ�شد م�ضا�ضة على النف�س من وقع احل�سام املهند،
يف القدمني يف مم ّر دائري مفرو�ش بح�صى
كانوا يجربونه �أن يرك�ض حا َ
�صغرية مدببة الأط���راف ،وكلما تثاقلت خطواته كانت �سياطهم كفيلة
ب�إ�سراعها ،ثم يجل�سونه بعد ذلك على كر�سي ،يثبتوا قدميه« ،ويرفعونها
فلكة» ،وبعد «الفلكة» يجربونه على تغطي�س رجليه يف حو�ض ماء مالح ،قبل
�أن يعيدوه �إىل ال�شَ بحِ من جديد..
وعلى هذا احلال ،وما �شاكله من �ألوان العذاب� ،أم�ضى �صابر �أيام ًا
ثقيلة �صعبة..
ومما زاد من �شدة وط�أتها على نف�سه� ،أنه يعذب دومنا ذنب اقرتفه،
على يد �أنا�س ما كان لهم �أن ي�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه لوال جهاده ون�ضاله
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هو وثلّة املخل�صني من �أبناء هذا ال�شعب.
ع��رف �صابر تهمته بعد �أ�سبوعني من اعتقاله ،وكانت جرميته �أنه
ا�ست�ضاف �أحد املجاهدين املطلوبني ل�سلطات االحتالل ليل ًة يف منزله..
بعد �شهر من االعتقال �سمح «ال�سجانون» لأمه العجوز بزيارته ،فجاءت
تلهث وترتنّح ،من التعب ،ومن ثقل ما حتمله على ر�أ�سها وبني يديها ،وما
�أن و�صلت غرفة الزيارة حتى �ألقت بحملها ،و�أقبلت تعانق ولدها وتقبّله
وهي تتمتم ب�صوت خمنوق حزين يحمل يف نرباته لوعة امل�شتاق وحنني
املحب:
 يا حبيبي يا ابني ،يا حبيبي يا �صابر� ،إن �شاء اهلل �أنت بخري� ،إن �شاءاهلل مل ي�ؤذوك؟
 اطمئني يا �أمي� ،أنا بخري ،كما ترين ،واحلمد هلل ،اجل�سي وارتاحي.جل�ست �أم �صابر على كر�سي يف الغرفة ،وجل�س �صابر قبالتها ،وقلبها ما
زال يدقّ مت�سارع ًا ب�صوت مرتفع ،ثم التفتت �إىل �صابر وهم�ست يف �أذنه:
 ماذا يريدون منك؟ ال �شيء ،يتهمونني ب�إيواء مطلوب لقوات االحتالل ليلة يف بيتنا ،طبع ًا�أنت تعلمني �أن هذا الكالم غري �صحيح؟
 طبعاً ،ومن يتّهمك هذه التهمة الباطلة�« ،أخزق» عينه ب�إ�صبعي! دعينا من ذلك يا �أمي ،و�أخربيني ما كل هذا الذي جئت حتملينه؟ بع�ض املالب�س واحللوى ،والأكلة التي حتبها. ورق عنب ودجاج� ..ألي�س كذلك؟ -بلى..
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 �سلمت يداك يا �أحلى �أم يف الدنيا ،ولكن كيف �سمحوا لك بزيارتي،ودون �شبك ،و�أن حت�ضري كل هذه الأغرا�ض معك؟
 ذهبت جلارنا «�أب��و فهمي» ورجوته �أن يتو�سط يل كي �أمتكن منزيارتك ،وجزاه اهلل خرياً ،فعل ك ّل ما بو�سعه حتى �أنه �أو�صلني ب�سيارته �إىل
باب ال�سجن ،وحمّلني لك ال�سالم.
 على ر�سول اهلل ال�سالم. توكّل على اهلل يا بني ،وا�صرب ،و�إن �شاء اهلل «ربك بفرجها» ،وبابال�سجن ما ب�سكر على حد.
ابت�سم «�صابر» وقال:
 �ستجدينني �إن �شاء اهلل من ال�صابرين يا �أمي ،قويل يل باهلل عليك،مل ا�سميتني �صابر؟
 �إنه والدك «رحمه اهلل» ،هو من اختار لك هذا اال�سم قبل �أن تولد،وك�أنه كان يدرك �أن زمانكم �سيكون زمن ال�صرب ،زمان يكرث فيه ال�شقاء
والبالء.
 لكل امرئ من ا�سمه ن�صيب ،وقد نلت من ا�سمي ن�صيب الأ�سد.انتهت الزيارة ،ودّع �صابر �أمه ،وعاد �إىل زنزانته ،وعادت �أمه �إىل بيتها
على �أمل لقاء جديد..
م�ضت الأي��ام تتلوها �أي��ام ،و�صابر قابع يف �سجنه دون �أن يُقدم لأي
حمكمة ،ودون �أن توجه له ،ب�صورة ر�سمية� ،أي تهمة!.
حتى �إذا دخلت الع�شر الأواخ��ر من رم�ضان� ،أي��ام العتق من النار،
وكانت الليلة الأوىل منها ليلة االثنني� ،ش ّد �صابر فيها املئزر و�أحياها قائم ًا
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و�ساجداً ،ثم �أخلد �إىل النوم �آخر الليل بعد �أن �أثقله النعا�س ،ر�أى فيما يرى
النائم� ،أن �أمه مت�سح على ر�أ�سه وحليته وتقول له:
 �أمل يحن الوقت كي ترجع �إلينا يا �صابر؟ ف�إنا واهلل م�شتاقون �إليك،ونحنّ �إىل لقائك.
ق�ص �صابر ر�ؤياه على «�أخوة ال�سجن» ،فب�شّ ره من يعرب الر�ؤيا منهم
بفرج قريب.
وبينما هو يحمل بع�ض مالب�سه لغ�سلها ظهراً ،ن��اداه مناد� ،أن �أب�شر
بالفرج يا �صابر ،ف�ألقى ما يف يده وخ ّر �ساجداً.
ودع �إخوانه والدموع ترتقرق يف عينيه حزن ًا على فراق �إخوانه ،وتركِ هم
خلفه يف ذاك القرب ،وفرح ًة بانعتاقه ،وخروجه من الأ�سر.
ا�ستقل �سيارة �أجرة� ،سافر فيها �إىل املخيم ،وعلى طوال الطريق يفكر
كيف �ست�ستقبل �أمه اخلرب ،والفرحة التي �ستغمرها عندما تراه ،وكيف
�سيق�ص عليها ر�ؤياه؟
وعندما �شارف على الو�صول ،فوجئ وهو ي�شاهد والدته تقف مبدخل
املخيم ،تلتفت مينة وي�سرة ك�أنها تنتظر �أحداً.
�أوقف �صابر ال�سيارة ،وترجل نحوها ،وقبل �أن يعانقها� ،س�ألها:
 مادا تفعلني هنا يا �أمي؟ جئت �أنتظرك. وهل كنت تعلمني �أين خارج اليوم من ال�سجن؟ �أجل. -ومن الذي �أخربك؟
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 �أنت! �أنا؟! ..متى وكيف؟؟ لقد جئتني الليلة يف املنام وقلت يل �إين عائد �إليك اليوم يا �أماهفانتظريني.
�ضحك �صابر حتى بدت نواجذه ،و�ضمّ �إليه �أمّه وهو يقول:
 -يا اهلل ..ما �أعظم قدرك ..يا اهلل ..ما �أرحمك.
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()14
عود على بدء
�أرخى الليل �سدوله ،نامت عيون ،و�سهرت عيون ،وبقيت �أم �صابر يقظة
مل يغم�ض لها جفن ،وهي تراقب ولدها عن كثب وقد امت�شق �سالحه ،وحمل
متاعه ،وراح يجوب املنزل ذهاب ًا و�إياباً ،يتفح�صه بنظراته ك�أمنا يودّع كل
ركن فيه ،ويحفظه يف ذاكرته.
مل تطق �أمه طويل �صرب ،فقامت �إليه متثاقلة اخلطى ،وهم�ست ب�صوت
حزين خمنوق:
 هل عزمت �أمرك يا ولدي؟ �أجل �أماه ،و�إنه ليعز علي فراقك ،لكنني ل�ست بالذي ير�ضى الدنيّة،ويقبل اخلنوع واملذلّة ،ويجل�س يف بيته مع الأطفال والن�ساء ،ويتخلّف عن نداء
الواجب ،اعذريني �أماه ،فما �أنا بقادر على ذلك ،وال �أطيقه!!
 ال عليك يا ولدي ،فما �أر�ضى لك ما تكرهه لنف�سك� ،أما و�إنك يل ك ّليل من نف�سي� ،أم��ا وقد عزمت �أم��رك واخرتت
دنياي ،و�إن��ك واهلل لأح��ب �إ ّ
طريقك ،فال واهلل لن �أمنعك عن مبتغاك ،ولن �أحول بينك وبني غايتك،
فام�ض على بركة اهلل ،لكن اعلم يا ولدي �أنك مقدم على �أمر عظيم ،فيه
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حياتك �أو موتك ،فت�أهب ،وخذ للأمر عدّته ،و�إياك �أن ترتك نف�سك لقمة
�سائغة لأعدائك ،ف�إن كانت وال بد ميت ًة فلتكن بحقها.
و�أو�صيك بنيّ  ،احذر من نف�سك قبل خ�صمك ،ومن �صديقك قبل عدوك،
ف�إمنا ي�ؤت احلذر من م�أمنه.
�صمتت حلظات ،ونظرت يف عينيّ ابنها وقالت:
 بحقي عليك يا ولدي� ،إن كتب اهلل لك ال�شهادة �أن ت�شفع يل وت�س�أل اهلل�أن يجمعني بك وب�أبيك يف اجلنّة.
�أخذت الدموع ترتقرق ويلمع بريقها يف عينيّ �صابر ،ووجد نف�سه يندفع
نحو �أمه وي�ضمّها ويقبل ر�أ�سها وهو يقول:
 كم �أنا فخور بك يا �أمّاه...فك ذراعيه من حولها ،ومتتم:
 ا�ستودعك اهلل الذي ال ت�ضيع ودائعه.وانطلق متخفّيا يت�سحب بني الأزقة والبيوت ،حتى حلق بخاليا املقاومني
املرابطني على مداخل املخيم ،وهم من �أحزاب خمتلفة وف�صائل متعددة،
جمعهم حب الوطن ،والث�أر للكرامة وال�شهداء ،وقد كانوا بالأم�س القريب
متنافرين متناحرين فرقتهم ال�سيا�سة ،فعادت دماء ال�شهداء جتمعهم من
جديد ،تنا�سوا �أحقادهم وخالفاتهم ،وجتمعوا على قلب رجل واحد يف م�شهد
قل نظريه جتلت فيه الوحدة والأخ��وّة واحلما�سة وال�شجاعة وكل امل�شاعر
النبيلة.
كان املقاومون يدركون �أنها م�سالة وقت حتى يقتحم املحتلون املخيم
وي�ستعيدوا احتالله ،كما يفعلون مبناطق �أخرى ،لذا ف�إنهم تداعوا حلماية
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خميمهم وال��دف��اع عنه ،وراح���وا يقيمون املتاري�س وال�سواتر ،ويحفرون
اخلنادق والأنفاق ،وين�صبون الكمائن ،ويزرعون الألغام ،وهبّ ج ّل �سكان
املخيم ي�ساندون املقاومني ،الأطفال والن�ساء وال�شيوخ والرجال ،ك ّل ي�ساهم
مبا يقدر عليه.
اق�ترح �صابر عليهم تظليل �أزق��ة املخيم حتى ال تتمكن طائرات العدو
من ر�صد حتركاتهم ،وا�ستعد املقاومون للمواجهة الكربى ،ب�سالح م�شروع،
وعزمية و�إ�صرار ،وثبات ورباطة ج�أ�ش.
توزّعوا بينهم ال�سالح والذخرية ،وتفرّقوا على حماور املواجهة ،وقد برز
دور �صابر يف هذه املعركة ،فقد كان دائب احلركة ،ال يك ّل وال ميلّ ،ي�ساعد
هذا وي�ساند ذاك ،بهمة وحما�سة ون�شاط ،بينما بقيت كلمات �أمه وو�صيتها
منقو�شة يف ر�أ�سه ،مما دفعه �إىل �أن يت�ساءل يف نف�سه:
 �أيعقل �أن ال يكون بني هذه اجلموع من ينقل للعدو خططنا وحتركاتنا؟و�إذا كان ،كيف لنا �أن نعرفه؟ �إن مل نتمكن من ك�شفه ،فال �أقل من �أن نحتاط
منه..
قام من فوره وطاف بقادة املجموعات و�أو�صاهم ورجالهم العمل ب�سريّة
وكتمان ،و�أن ال يف�صحوا عن خططهم ،وحتركاتهم لأحد كائنا من كان ،و�أن
يكون �شعارهم «املعرفة على قدر احلاجة»..
لفت انتباه �صابر تردد �أحد املقنّعني على دورة مياه امل�سجد عدة مرات يف
�أوقات متقاربة ،ومما عزز ال�شكوك والريبة يف نف�سه �أن �أحد �أ�شبال امل�سجد
جاءه ي�س ّر �إليه �أنه �سمع ذلك املقنّع يكلم نف�سه داخل مراحي�ض امل�سجد!.
�س�أله �صابر ،وكرر عليه ال�س�ؤال:
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 �أواثق �أنت مما تقول؟ كل الثقة ،فقد �سمعته يكلم نف�سه عندما دخلت «املراحي�ض» ،وعندماخرج تفح�صت ك ّل املراحي�ض ومل �أجد فيها �أحدا!.
 اذ ًا اكتم الأمر ،وال تخرب �أحد ًا به ،و�س�أحتقق منه بطريقتي.�س�أل �صابر عن «املقنّع» فدلّ على ا�سمه ،و�أخذ يراقبه عن كثب ،فوجده
يظهر جر�أة ون�شاطا زائدين ،ويح�شر �أنفه يف كل �أمر.
فقرر �أن ي�أخذه باحليلة ليك�شف حقيقة �أمره ،ويوقعه� ،إذا كان خائناً ،يف
�شر عمله..
عمد �إىل التقرّب منه ،ومبادلته �أطراف احلديث ،ويف �أول فر�صة �سنحت
وانفرد به� ،أ�سر له بالقول:
 بعد �ساعتني من الآن �ست�سمع خرب ًا ي�سرّك!. عن �أي خرب تتحدث؟ ال �أ�ستطيع �أن �أخربك الآن فالأمر يف غاية ال�سريّة ،كل ما �أ�ستطيع قوله�أن جنود االحتالل «�سي�أكلونها» و�سيقعون يف كمني حمكم ن�صبناه لهم.
 لقد �شوقتني ،و�أثرت ف�ضويل ،قل باهلل عليك� ،أال تثق بي و�أنا �أقف �إىلجانبك يف خط املواجهة حام ًال روحي على كفي؟
 �س�أخربك ..لكن عدين �أن ال تخرب �أحد ًا حتى يتم الأمر. �أعدك. �أتعرف البيت املهجور «اخلرابة» التي تبعد ع�شرات الأمتار عن مدخلاملخيم؟
 -نعم ..ما به؟
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 بعد نحو �ساعة من الآن �سيت�سلل �إليه ثالثة من جماهدينا ،ويكمنون يفداخله لدورية ع�سكرية مت ّر قريب ًا منه ،و�سيمطرونها بوابل نريانهم.
 �إنها فكرة رائعة ،وال �أظن �أح��د ًا من �أف��راد الدورية �سينجو من هذاالكمني.
وما لبث �أن ا�ست�أذن �صابر ،و�سلك طريقه نحو مراحي�ض امل�سجد.
ه ّز �صابر ر�أ�سه وقال:
 حق ًا �إن �سوء الظن يكون يف بع�ض الأحيان من ح�سن الفطنة.ومل مت�ض ن�صف �ساعة حتى دوى �صوت انفجار كبري ه ّز �أرجاء املخيم.
�س ّر �صابر ورفاقه وراحوا يتعانقون وهم يكربون:
 اهلل �أكرب وهلل احلمد..يف ال�صباح وجدت جثة ذلك «املقنّع» ملقاة مدخل املخيم!.
كان �صابر قد �أوع��ز �إىل جمموعة من �إخوانه �أن ت��زرع «عبوة نا�سفة»
�أمام تلك «اخلرابة» ..وعندما ات�صل «العميل» بجنود االحتالل ليخربهم
باملعلومة التي ح�صل عليه من �صابر� ،سارعوا �إىل �إر�سال وحدة خا�صة من
جنود االحتالل �إىل «اخلرابة» كي ت�سبق املجاهدين وتكمن لهم لتقتلهم �أو
تعتقلهم ،وعندما اقرتب جنود االحتالل من املكان فجر املجاهدون العبوة
بهم فتطايروا �أ�شالء يف الف�ضاء..
ظن «�أ�سياد» العميل �أنه قد غرر بهم وانقلب عليهم فواعدوه وا�ستدرجوه
خارج املخيم ،فلما جاءهم قتلوه والقوا بجثته على «مزبلة» مدخل املخيم!!
 وال يحيق املكر ال�سيء �إال ب�أهله..٭ ٭ ٭
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عجّ لت ه��ذه احلادثة ببدء معركة املخيم عندما ب��د�أ جنود االحتالل
هجومهم الوا�سع مع الفجر ،وت�صدى لهم املقاومون بكل ب�سالة و�شجاعة
رغم قلة عددهم وعتادهم ،ودارت معارك طاحنة ا�ستمات فيها املقاومون
يف الدفاع عن خميمهم ،و�أوقعوا خ�سائر باهظة يف �صفوف الأعداء ،الذين
غرّهم كرثة عددهم وعتادهم.
وملا �شعروا بعجزهم و�ضعفهم �أمام ب�سالة و�صمود ه�ؤالء الفتية ،راحوا
كعادتهم يف ك ّل مرة يرتكبون املذابح واملجازر بحق الن�ساء وال�شيوخ والأطفال،
ف��ب��د�أوا يق�صفون امل��ن��ازل ويهدمونها على ر�ؤو����س �ساكنيها ،م�ستخدمني
الطائرات واجلرافات املح�صنة والدبابات ،ف�سقط ع�شرات ال�شهداء ومئات
اجلرحى ،وقرر املقاومون ،بعد �أن �أو�شكت ذخريتهم على النفاد� ،أن يوقفوا
القتال وين�سحبوا من املخيم حقنا لدماء املواطنني الأبرياء التي �أوغل املحتل
يف �سفكها ،بعد �أن لقنوا العدو در�سا لن ين�سوه..
وتفرّق املقاومون ،جل�أ �صابر وجمموعة من املجاهدين �إىل اجلبال،
وتواروا يف كهوفها ،ومن هناك بد�أوا يديرون معاركهم.
كانوا يختفون طوال النهار ،ويت�سللون ليال حتت جنح الظالم ،يغريون
على دوريات االحتالل ثم يختفون ك�أمنا تن�شقّ الأر�ض وتبتلعهم ،حتى �صار
ا�سمهم بني النا�س «�أ�شباح الليل».
كانوا �سبعة جماهدين ،اختاروا «�صابر» �أمريا عليهم ،وقد حبا اهلل ك ّل
واحد منهم بخ�صلة لي�ست يف غريه.
املجاهد «ن�صر» هو الأبرع يف الرمي ،و�إ�صابة الهدف.
�أما «حذيفة» ،كان �أ�شدهم ورع ًا وتقوى ،وحبا لل�شهادة يف �سبيل اهلل ،ال
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ينفك يذكرها حتى �صاروا ينادونه بال�شهيد.
«خالد» �أعرفهم مب�سالك اجلبال وال�شعاب ،واملداخل واملخارج ،فكان
دليلهم ومر�شدهم.
«و�سعد» �أعلمهم بالعدو ولغته..
«وزيد» خبري ال�سالح والت�صنيع وقد �أ�سموه «املهند�س»..
�أما «�أحمد» فكان الرئة التي تتنف�س منها املجموعة ،فقد كان يكتم انتماءه
للثورة ،ويظهر نف�سه بني النا�س م�سامل ًا وديعاً ،الأمر الذي مكّنه من التنقل
بحرية ،كان يزوّد ال�شباب باملعونة والأخبار ،وكل ما يحتاجونه ،وقد �أطلقوا
عليه لقب «الهدهد».
مل تكن حياة اجلبال �سهلة ممتعة ،كما يظن البع�ض ،بل كانت قا�سية
�صعبة ،ال يطيقها �إال الرجال ال�شداد ،فقد تطلبهم الأمر �أن يتخلوا عن كل
متع احلياة ورفاهية الع�صر ،ويقا�سوا اجلوع والتعب ،والقلق والأرق ،ووهج
ال�شم�س ،وبرد ال�شتاء ،حتى �أنه كانت متر على �أحدهم �أيام طوال دون �أن
ي�ستحم �أو يبدل ثيابه.
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آخر عود ثقاب

تلبدت ال�سماء بغيوم �سوداء ،ثم فتحت �أبوابها مباء منهمر ،فهرع �صابر
ورفاقه ي�صعدون اجلبل هربا من زخات الربد واملطر التي ما انفكت تنهمر
بغزارة حتى �سال منها الوادي.
جل�أ الفتية �إىل كهفهم يف �أعلى اجلبل ،بينما كادت الدماء تتجمد يف
عروقهم من �شدة الربد ،ومل يكن �أمامهم �إال �أن ي�شعلوا نارا ي�صطلون من
لهيبها ،ويجففون ثيابهم ،ف�أح�ضروا كومة من احلطب اجلاف كانوا ادخروها
ملثل هذا اليوم ،و�أخرج �أحدهم علبة الثقاب من جيبه لي�شعل النار ،فوجد
املاء قد نفذ �إليها و�أ�صبحت عيدانها رطبة ،ومل يجدوا طريقة لتجفيفها،
فراحوا يجربونها ع��ودا تلو الآخ��ر ،ع ّل �أح��د العيدان يكون جافاً� ،أو قليل
الرطوبة في�شتعل ،حتى مل يبق منها �سوى عود واحد.
عندها ا�ستوقفهم «�صابر» قائالً:
 �أتعلمون ماذا يعني عدم ا�شتعال هذا العود؟وتابع:
 يعني �أننا �سنق�ضي ليلتنا بثيابنا املبللة و�سط هذا الربد القار�س ،دون�أن نتمكن حتى من �صنع ك�أ�س من ال�شاي.
فردوا عليه قائلني :
 و ماذا ع�سانا نفعل؟ لي�س �أمامنا �إال الدعاء ،فهلموا بنا ندعو ربنا ف�إنه الأعلم بحالنا.ثم رفع يديه نحو ال�سماء ،وتوجّ ه بالدعاء �إىل اهلل �سبحانه:
 -اللهم �إنا عبيدك ،خرجنا من ديارنا و�أهلينا� ،إميانا بك وجهاد ًا يف
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�سبيلك واتّباع ًا ل�سنّة نبيك ،ال نبتغي �سوى مر�ضاتك ،اللهم �إنا يف ذمتك
ف�أعنا وال ت�ضيعنا ،اللهم �إنك ربّ كل �شيء ،و�إليك كل �شيء والقادر على كل
�شيء ،ن�س�ألك بف�ضلك وكرمك ،ورحمتك وقدرتك �أن متكننا من �إ�شعال نارنا
وتي�سر علينا �أمورنا.
وبعد �أن فرغوا من دعائهم ،اقرتعوا بينهم من ي�شعل عود الثقاب فجاءت
القرعة على «حذيفة» ف�سمى با�سم اهلل ،و�أ�شعل العود فا�شتعل ،و�أوقدوا نارهم
وق�ضوا عليها حوائجهم.
تال عليهم «�صابر» ب�صوته الرخيم النديّ � ،آي��ات مباركات من �سورة
الواقعة ،حتى و�صل �إىل قوله تعاىل:
ن�ش ْ�أ مُ ْت َ�ش َج َر َت َها َ�أ ْم َن ْح ُن
�ور َ
ون (� )71أَ�أَ ُنت ْم َ�أ َ
} �أَف ََر َ�أ ْي ُت ُم النَّ َار ا َّل ِتي ُت� ُ
ا�س ِم
المْ ُِن�ش�ؤُ َ
ون (َ )72ن ْح ُن َج َعلْ َن َاها َتذْ ِك َر ًة َو َم َتاع ًا ِّلل ُْم ْقوِ َ
ين( )73ف ََ�سبِّ ْح ِب ْ
َر ِّب َك ال َْع ِظ ِيم{ فرددوا جميع ًا ب�صوت واحد خافت خا�شع:

 �سبحان ربي العظيم� ،سبحان ربي العظيم.ثم قال �صابر ممازحاً:
 �أ�سمعتم بحكاية املغفل والنار؟ق�صها علينا.
 هات ّ زعموا �أن مغف ًال كان يرى امر�أته ت�ضرم احلطب فتنفخ فيه حتى ي�شتعل،فاحتاج يوم ًا يف بع�ض �ش�أنه �إىل نار ،ومل تكن امر�أته يف الدار ،فجاء باحلطب
و�أ�ضرم فيه وجعل ينفخ ،وكان احلطب رطب ًا فدخّ ن ومل ي�شعل النار ،ففكر
املغفل قلي ًال ثم ذهب فلب�س ثوب امر�أته ،وعاد �إىل النار ،وكان احلطب قد
جف فلم يكد ينفخ حتى ا�شتعل و�أ�ضرم ،ف�أيقن املغفل �أن النار تخاف امر�أته،
ّ
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و�أنها ال تت�ضرم �إال �إذا ر�أت ثوبها! ()1

ف�ضحكوا جميعاً ..وقال �صابر:
 ذكروين عندما ي�أتي «الهدهد» �أن نطلب منه ليح�ضر لنا «والعة غاز»حتى ال يتكرر املوقف ذاته معنا..

 -1نقال عن وحي القلم للرافعي.
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()15
الطريق �إىل اجلنة
�أ�شرقت ال�شم�س بدفئها ،وانبلج ال�صبح ،فرحل الظالم ب�برده ،وح ّل
مكانه النور بدفئه ،وتال�شت الغيوم و�صفت زرق��ة ال�سماء ،وا�ست�شعرت
الطيور ال��دفء والنور ،فنف�ضت �أجنحتها وط��ارت فرحة تغرد وتزقزق،
وحتلق يف ا�ستعرا�ض رائع ملهاراتها.
ا�ستفاق «ثوار اجلبل» على �صوتها ،فخرجوا من كهفهم ي�ستمتعون ب�أ�شعة
ال�شم�س وزقزقة الع�صافري ،م�ستقبلني يوم ًا جديد ًا ا�ستهلوه ب�إر�سال واردهم،
الذي �أدىل دلوه وجاءهم باملاء ،فتو�ض�أوا منه ،وملأوا �أوعيتهم.
وجل�سوا يتناولون فطورهم ،وكان كالعادة« ،خبز وزيتون وزيت وزعرت»..
ثم ان�شغل كل واحد منهم يف �أمر..
حذيفة مع القر�آن ،و�سعد مع املذياع ،وزيد ينظف ال�سالح ،وخالد يراقب
باملنظار� ،أما ن�صر فا�ستلقى حتت �أ�شعة ال�شم�س وبيده دفرت وقلم ،اقرتب
منه �صابر و�س�أله:
 ماذا تكتب؟� -أحاول كتابة ر�سالة �إىل �أمي وال ت�سعفني الكلمات.

 112حكاية صابر

 �أتود �أن �أ�ساعدك؟ و�س�أكون لك �شاكر ًا �إذ ًا اكتب :لك يا �أم مني حتية و�سالم� ،أزجيه مع رياح ال�صبا ،ممزوجبال�شوق والآه� ،شوق عا�شق متيم بحبك البعد �أثقل كاهله ،والنوى �أ�ضناه.
لقلت كان ح�سبي �إذ مل �أل��د �سواه� ،صابرة
لو تعلمني كم �أحبك �أم��اهِ ،
م�صابرة ،ثابتة مرابطة ،فلله درك من ماجدة.
تيهي بني ن�ساء احليّ وافخري ،من منكن �أجنبت قرين ًا له؟ حا�شاه!!
�أر�ضعته لنب البطولة مهداً ،ف�شبّ كالأ�سد اله�صور ،كل العوامل تخ�شاه.
�إن ال�شجر �إذا طاب ،طاب ثمره ،و�إن خبث خبث جناه ،والأم �إذا ح�سن
منبتها �أجنبت �شهماً ،و�إذا �ساءت �أجنبت مقيت ًا تبيع هواه ،كذا ينبت الفرع
من �أ�صله ،وين�ضح كل �إناء مبا فيه.
قال ن�صر معجاً:
 لعمري �إنك تق�صد �أمك ال �أمي.�أطرق �صابر قلي ًال ثم قال:
 �أال ترى معي �أن «الهدهد» ت�أخر بالعودة على غري عادته؟ بلى ،مل ي�سبق له �أن فعل ذلك. �أ�س�أل اهلل �أن يكون املانع خرياً.فمكث غري بعيد ،ثم �أقبل فتهلل وجه �صابر ملا ر�آه وعانقه بقوة ،وهو يقول
معاتباً:
 ما الذي �أبط�أك عنا يا «�أحمد»؟ لقد �شغلت بالنا عليك. -ما ت�أخرت عنكم �إال لأمر هام �شغلني.
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 وما هو هذا الأمر؟ �أال تودون القيام بعملية نوعية مترغون فيها �أنوف جنود االحتالل يفالرتاب ،وتغنمون �أ�سلحة كثرية وذخرية؟
 بلى� ..ألي�ست هذه غايتنا ومرادنا؟ مررت م�صادفة مبع�سكر جلنود االحتالل يقع يف �أر�ض فالة ،فيه ثالثخيام ،حماط ب�أ�سالك �شائكة ،يقيم فيه لي ًال قرابة ثمانية جنود� ،إذا متكّنا
من حتديد اخليمة التي ينام فيها اجلنود ،ف�سيكون من ال�سهل علينا �أن
نت�سلل �إليهم ليالً ،وجنهز عليهم ونغنم �أ�سلحتهم.
 �أال يوجد نقاط حرا�سة� ،أو مراقبة للمع�سكر؟ بل يوجد نقطة واحدة ،وهي غري حم�صنة وغري مرتفعة عن الأر�ض،يكون فيها دائما جندي واحد فقط.
 نحتاج �إىل معلومات �أكرث دقّة حول املع�سكر قبل �أن نقرر مهاجمته.قال زيد:
 اتركوا يل هذا الأمر ،دلوين على املع�سكر فقط ،وزودوين مبنظار. �إذ ًا تذهب مع «الهدهد» على �أن تنجزا مهمتكما وتعودا قبل غروب�شم�س الغد.
 توكلنا على اهلل.عاد زيد و «الهدهد» يف املوعد املحدد ،ووجدا �إخوانهما ينتظرانهما على
�أحر من اجلمر .بادر �صابر ب�س�ؤالهما:
 كيف وجدمت موقع املع�سكر؟رد زيد:
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 موقعه منا�سب جداً ،وقد متكنت من ر�صده بدقّة ،وا�ستطعت حتديدك ّل �صغرية وكبرية فيه.
 وكيف متكنت من ذلك؟ يحتاج الأمر �إىل دقة املالحظة واال�ستنتاج املنطقي ،فعلى �سبيل املثال،عرفت خيمة النوم ،عندما �شاهدت اجلنود يدخلونها ليال وال يخرجون� ،إال
ما ندر لق�ضاء حاجة ،وعندما خرجوا منها �صباح ًا كانوا يفركون عيونهم
ويتثاءبون ،ويرتبون هندامهم.
وع��رف��ت خيمة ال�سالح عندما ر�أي���ت اجل��ن��ود يدخلونها دون �سالح
ويخرجون وهم يحملونه� ،أو يدخلون �إليها ب�سالح ويخرجون دونه .وعلى
هذا النحو حددت كل �أركان املع�سكر وحمتوياته و�سجلتها لكم.
 �أح�سنت يا زيد ،هلموا بنا نر�سم خطة الهجوم بناء على املعلومات التيمعنا.
�سنت�سلل �إىل املع�سكر عرب اجلهة ال�شمالية ،كونها اجلهة الوحيدة املغطاة
بالأ�شجار ،وعلينا �أن نتحرك بخفة وبطء على �شكل ر�أ�س حربة ،وعندما
ن�صل ال�سلك ال�شائك �سيقدم اثنان منا بفتح ثغرة فيه ،بينما يحر�سهما
الباقون .وعندما نتجاوز ال�سلك ال�شائك يتوجه �أحدنا �صوب احلار�س
ليتكفل ب�أمره ،بينما تطبق البقية على خيمة اجلنود.
قاطع «ن�صر» قائالً:
 دعوا �أمر احلار�س يل.ورد �صابر:
 -ومن غريك لها يا ن�صر� ،!.أما �أنت يا حذيفة ف�ستبقى هنا يف اجلبل
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حتر�س متاعنا حتى نعود.
وجم «حذيفة» واغرورقت عيناه بالدموع� ،أم�سك بيديّ �صابر وراح يتو�سل
�إليه ويرجوه �أن ي�سمح له باخلروج معهم قائال:
 باهلل عليك يا �صابر ،ال حترمني هذا ال�شرف ،فما يدريك لعل اهلليكرمني بال�شهادة يف هذه املعركة.
ومل يجد �صابر �أمام �إ�صراره و�إحلاحه �إال �أن يلقي بقرعة بينه وبني خالد،
فجاءت القرعة ثالث مرات متتالية على خالد بالبقاء ،فبقي على م�ض�ض،
وخرج حذيفة بد ًال منه.
�أما «الهدهد» فكانت مهمته �أن ينتظر املجموعة ب�سيارة يف مكان قريب
حتى �إذا فرغوا من مهمتهم ا�ستقلوها وان�سحبوا م�سرعني.
وقبل �أن يخرجوا لتنفيذ املهمة ،قام فيهم �صابر خطيباً ،فحمد اهلل
و�أثنى عليه ،و�صلى و�سلم على ر�سوله» �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم تال قوله
تعاىل:
ُون
ني �أَن ُف َ�س ُه ْم َو َ�أ ْم َوا َل ُهم ِب�أَ َّن َل ُه ُم ا َجلنَّ َة ُي َقا ِتل َ
} �إ َِّن ال ّل َه ْ
ا�ش رَ َتى ِم َن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
الت ْو َرا ِة َوالإِ ِجنيلِ َوالْ ُق ْر� ِآن
ُون َو ُي ْق َتل َ
يِف َ�س ِبيلِ ال ّل ِه ف ََي ْق ُتل َ
ُون َو ْعد ًا َعل َْي ِه َح ّق ًا يِف َّ
َا�س َتبْ�شرِ ُ و ْا ِب َب ْي ِع ُك ُم ال َِّذي َب َاي ْع ُتم ِب ِه َو َذ ِل َك ُه َو
َو َم ْن �أَ ْوفَى ِب َع ْه ِد ِه ِم َن ال ّل ِه ف ْ
الْ َف ْو ُز ال َْع ِظ ُيم{

ثم قال:
 �إين ال �أجد يف هذا املقام كلمات �أقولها لكم �أبلغ و�أف�صح مما قاله هانئابن قبي�صة يف «ذي قار» التي انت�صر فيها العرب على الفر�س قبل الإ�سالم
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فقد قال :يا مع�شر بكر هالك معذور خري من ناج فرور� ،إن احلذر ال ينجي
من القدر ،و�إن ال�صرب من �أ�سباب الظفر ،املنية وال الدنية ،ا�ستقبال املوت
خري من ا�ستدباره ،الطعن يف ثغر النحور �أكرم منه يف الأعجاز والظهور ،يا
�آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد(.)1
�إذا كان هذا يف جاهليته يقول ما قاله ،فماذا يكون منا وقد �أعزنا اهلل
بالإ�سالم و�شرفنا باجلهاد؟
رد حذيفة:
 واهلل ال يكون منا �إال ما ير�ضي اهلل ور�سوله. هذا يومكم �أيها الرجال ،هذا يوم الوفاء لدم ال�شهداء ،هذا يومكملتن�صروا اهلل ور�سوله ،هذا يومكم لت�س�ؤوا وجوه �أعدائكم ،وتث�أروا لكرامتكم
وعر�ضكم و�شرفكم� ،إن ماليني امل�سلمني والأح���رار يف م�شارق الأر���ض
ومغاربها ينتظرون فعلكم ،ويدعون لكم ،فال تخيبوا رجاءهم.
فام�ضوا بنا با�سم اهلل ،يف �سبيل اهلل ،على بركة اهلل ،حانت �ساعة
الف�صل.
ت�سلل املجاهدون بني الأ�شجار م�سترتين بها وبظلمة الليل ،حتى و�صلوا
�إىل الأ�سالك ال�شائكة التي حتيط باملع�سكر ،فاخرجوا «مق�صات احلديد»
وفتحوا فيها ثغرة ،ت�سللوا عربها ،وتقدم ن�صر زاحفا نحو احلار�س ،و�أطلق
عليه النار وقتله ،فيما كان بقية املجاهدين يقتحمون خيمة اجلنود ويجهزون

� -1أمايل القايل
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عليهم.
�سارع «حذيفة» �إىل خيمة ال�سالح لريى ما تخفيه من غنائم ،لكن اهلل
قدر خري ًا من ذلك ،ال�شهادة يف �سبيله ،فقد �أطلق عليه جندي كان يتواجد
م�صادفة يف تلك اخليمة ،النار و�أ�صابه يف �صدره ،وكان من خلفه «ن�صر»
فرد بالنار على اجلندي وقتله.
وحمل «املجاهدون» �أخاهم «حذيفة» وما �أمكنهم من �سالح وذخرية
وان�سحبوا م�سرعني نحو ال�سيارة التي كان ينتظرهم فيها «الهدهد».
بذل �صابر و�إخوانه كل جهد م�ستطاع لإ�سعاف حذيفة ،لكن جرحه كان
غائرا ،ومل يتمكنوا من وقف نزفه ،ولفظ «حذيفة» �أنفا�سه الأخرية بني يديّ
�إخوانه ورفاق دربه وهو يردد ال�شهادة ،با�سم الثغر ،مطمئن النف�س ،تفوح
منه رائحة امل�سك ،و�صعدت روحه الطاهرة �إىل بارئها.
اختلطت على «املجاهدين» امل�شاعر بني الفرح واحل��زن ،فلم ي��دروا
�أيفرحون بالن�صر� ،أم يحزنون لفراق حبيبهم و�أخيهم ورفيق دربهم حذيفة
«ال�شهيد»؟
�أيفرحون لأخيهم الذي نال ال�شهادة على هذا النحو امل�شرف الذي طاملا
متناه و�سعى له� ،أم يحزنون عليه وقد انتزع من بينهم وهو ال يزال �شاب ًا
يافعا ،مل يفرح به �أهله ،ومل ير يف هذه الدنيا يوم ًا ي�سرّه!.
دمعت عينا �صابر ،ومتتم ب�صوت حزين خا�شع:
 لقد �صدق اهلل ،ف�صدقه اهلل� ،إين لأ�شهد �أنه كان �أزهدنا يف الدنياو�أ�شجعنا و�أتقانا ،اللهم ال تفتنا بعده ،وال حترمنا �أج��ره ،واغفر لنا وله،
اللهم ميتة كميتته ،اللهم ميتة كميتته.
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وودعه �إخوانه مقبلني ر�أ�سه وجبينه ،ومعاهدينه على امل�ضي يف دربه
حتى نيل �إحدى احل�سنيني ..الن�صر �أو ال�شهادة.
قال «الهدهد»:
 لن نن�ساك يا «حذيفة» ما حيينا� ،سنذكرك عند كل �صالة ،ومع كلتالوة قر�آن� ،سنذكرك عند كل فزعة وغارة� ،سنظل نذكر �إقدامك وبطولتك
وج�سارتك.
احتار املجاهدون كيف �سينقلون جثمانه �إىل �أهله؟ فهم مطلوبون لقوات
االحتالل ،ونزولهم من اجلبل يعر�ض �أمنهم للخطر..
فقال خالد:
 �أن��ا �أكفيكم ه��ذا الأم��ر ،لنو�صل جثته �إىل �أق��رب مكان من بلدته،و�س�أت�سلل �إىل بيته و�أخرب �أباه ،ف�أنا �أعرفه جيداً ،وهو �سري�سل من ي�أتي بجثة
ابنه..
طرق خالد باب املنزل ،فخرج له والد «حذيفة» وما �أن ر�آه �أدرك �أن �أمر ًا
ما حدث حلذيفة فبادر بال�س�ؤال:
 ا�ست�شهد «حذيفة»؟ �أجل. كيف كان ذاك؟ا�ست�شهد يف هجوم على مع�سكر جلنود االحتالل بعد ح�سن بالء و�إثخانيف الأعداء ،وما هي �إال دقائق حتى ي�سمع العامل كله ببالئه و�إخوانه ،وقد قتل
�أحد جماهدينا قاتله مبا�شرة بعد �إ�صابته.
 -نحمد اهلل على ق��دره ،وال نقول �إال ما ير�ضي اهلل «�إن��ا هلل و�إن��ا �إليه
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راجعون ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل».
ثم تابع ي�س�أل:
 هل ترك من و�صية؟ هي دائم ًا يف جيبه ،ولكن لو تر�سل معي من يحمل جثمانه.�شيع «حذيفة» يف م�سرية مهيبة خرجت فيها البلدة عن بكرة �أبيها،
واق�سم من �شارك فيها �أن �أ�سراب ًا من طيور بي�ض ظللت نع�شه طوال الطريق
من بيته حتى قربه ،وال تزال رائحة امل�سك متلأ ال�سيارة التي ق�ضى فيها،
يجدها كل من يركبها.
٭ ٭ ٭
عاد �صابر ورفاقه �إىل عرينهم ،ووا�صلوا م�سرية جهادهم.
مرت بهم الأيام ،وتقلبت عليهم الأحداث ،وبقي «الهدهد» يغدو �إليهم
ويروح..
وجاءهم «يوماً» يف �صرة مب�شراً:
 فازت حما�س ،اقرتب الن�صر ،هلّت الب�شائر.ثم ما لبث �أن عاد قاطب اجلبني� ،أط��رق هنيهة ،ثم تنهد وهز ر�أ�سه
وقال:
 �أتظن «الغربيني والأعراب» يرتكون هذا الركب �سائراً؟. ال يا �أخ��ي� ،ستجد قبل اب��ن �سلول �أل��ف �أب��ي لهب ي�ضعون ال�شوك،ويقطعون الأوا�صر.
�إن��ه حق ًا لن�صر ،لكن وحتى يكتمل ،يجب �أن يتبعه �أل��ف ن�صر ،و�ألف
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حقيقة ،و�ألف فداء.
عندها فقط ته ّل الب�شائر ب�أنوارها ،وزينتها وبهائها.
وعند ذل��ك ،تعود القد�س �إلينا طاهرة مطهّرة ،تعود فل�سطني ،ك ّل
فل�سطني �إلينا .وعند ذلك ندحر الطامعني� ،أعداء اهلل والإن�سان..

