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إىل رجل سكتت عنه األقالم ومل تقف عىل بابه األضواء
فعاش رغم مرضه جبالً يحمي ظهر املقاومة بصمت
ٍ
بصمت كام عاش..
ورحل
إىل أستاذنا وقائدنا الشهيد «زهري لُ ّبادة» أبو رشيد
وإىل كل رجال الظل -وما أكرثهم -الذين دفعوا بعطائهم
مسرية الجهاد ..واملقاومة،
ُت من عضدهم املحن واألهوال..
ومل تَف َّ
وإىل أبطال الرواية واألرحام الطاهرة التي أنجبتهم..
وإىل أ ّمي وأيب وأخي الشهيد -رحمهم الله -وزوجتي
الصابرة
وأوالدي :بشائر النرص وبيسان ومهند وصالح الدين
ومي.
وشقيقتي مريفت ّ
ّ

«هـؤالء الرجال صنعـوا التاريخ يف زمن التخاذل
واالنكسـار ،وأثبتـوا أ َّن اإلرادة إذا اجتمعـت مع
قليـل مـن األسـباب تحققـت املعجـزات ،وقـد
كنـت شـاه ًدا على
أكرمنـي اللـه عـز وجـل ،أن ُ
وبقيـت حتـى أروي حكايتهم»
ذلـك،
ُ
أبو أمين
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تقديم

1

ّ
ومـذل الكافرين ،والصالة والسلام
الحمـد للـه رب العاملين ،نارص املؤمنني،
على أرشف املرسـلني ،وقائـد املجاهديـن ،سـيدنا محمـد وعىل آلـه وصحبه
أجمعين ومـن سـار على هداه بإحسـان إىل يـوم الديـن ،والحمـد لله عىل
نعمـة اإلسلام وكفـى بها مـن نعمة..
والحمد لله الذي أكرمنا بالجهاد والرباط عىل أرض فلسطني...
لقـد مـ ّن اللـه على أ ّمـة محمـد صىل اللـه عليـه وسـلم بأعظم النعـم بعد
نعمـة اإلسلام ،أال وهـي نعمـة الجهـاد يف سـبيل اللـه ،إنهـا لذروة اإلسلام
بحـق ،واملسـلمون فيهـا متفاوتـون ،فمنهـم مـن أخـذ منهـا بحـظ وافـر
ومنهـم َمـن أخـذ منهـا بحـظ قليـل ومنهـم َمـن فاتتـه هـذه النعمة.
وكان قدرنـا نحـن الشـعب الفلسـطيني أن يكـون لنـا مـكان الريـادة بين
األمـم جميعـاً ..نحمـل املشـعل لنيضء به السـالكني إىل الهـدى ونرصة هذا
الديـن ،نكـون جسرا ً متـر عليـه األجيـال مـن بعدنا ،وشـتان بني مـن ميوت
ليحيـى النـاس مـن بعـده ،ومـن يعيـش ليمـوت الناس مـن بعده.
وقـد أكرمنـا رب العـزة فوق هذه النعم بشـباب عشـقوا املـوت ألجل الله،
وهـم عضـد هـذه األ ّمـة وحارضهـا ومسـتقبلها وأجلهـا املرتقـب ،فمنهـم
 1هذه الكلامت الذهبية كتبتها الخنساء رحمها الله عام  2006عندما كانت الرواية مرشوع كتاب.
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مـن ُغ ِّيبـوا خلـف القضبـان وفقـدوا حريتهم لنعيـش نحن أحـرارا ً ،ولتصنع
عذاباتهـم مجـد أمـة تليـد ،ليعـود تبرق أنواره مـن جديد.
فهنيئـاً ملـن صنـع ولـو خيطـاً واحـدا ً من نسـيخ النصر امل ُرتقَـب ،وإنّه ٍ
آلت
بـإذن اللـه ولو بعـد حني..
فلمؤلّـف هـذا الكتـاب م ّنـي ومـن الجميـع كل التم ّنيـات بفـرج قريـب
يل القدير أن يجعل من محنتهم
وإلخوانه يف السـجون كافّة ،وأسـأل الله الع ّ
ِمنحـة ،يلقـون بهـا رب العـ ّزة وهـو ر ٍ
اض عنهـم إن شـاء اللـه ،فـإذا كانـت
هـذه الطريـق وهي سـبيل املؤمنني الرشفـاء توصلنا إىل رضـا الرحمن ،وإىل
جنـة عرضهـا السماوات واألرض ،فلتهـن فيهـا كل اآلالم والصعـاب ،و َمـن
أراد طريـق ذات الشـوكة فليُشـ ّمر لهـا ،فسـلعة اللـه غاليـة ...أال إ ّن سـلعة
اللـه هـي الجنة.
فبشراك يـا أبا البشـائر إن سـلكت هذا الـدرب ،بجنان ونهـر ومقعد صدق
ٍ
مليـك مقتدر.
عند
مت ّنيـايت لـك ولجميع إخـواين وأبنايئ وبنايت األرسى وامل َعذّبين بأن يجعل الله
فرجـاً أقـرب مما يظ ّنـون ،وأن يجعـل لـك هذا الكتـاب يف ميزان حسـناتك
وجـزاك اللـه عـن كل َمن قرأه خير الجزاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أ ّمك الداعية لك (أم نضال فرحات)
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لحظة الصفر

وقـف ينظـر املـكان املمتد على طول بصره ،يع ّد أنفـاس العابريـن هناك،
يقـرأ الوجـوه ،يتفرسـها ،يبحـث عـن سـبب يـرده عنهـا ،يفتـش عـن عـذ ٍر
مينعـه عنهـا ،لكنهـا ال تكترث ،متـ ّر عنـه بلا خجل ،تقتـل فيه أمـل الرجوع
عنهـا ،صفـرا ُء كانـت ،سـودا ُء ،حمـرا ُء ،حنطيـ ٌة ،وألـوا ٌن غريبـ ٌة كسـاكنيها،
تحمـل يف قسماتها ،حكايتـه القدميـة ،سـحقاً!! رصخ يف أعماق وجعـه
ُ
عينـي اللحظـة؟! ألـن تكفّـي عـن كاهلي؟!
فارتـدت أملـاً :مـن أقحمـك يف
ّ
إنهـا لحظـة الصفـر ،أال تؤمنين بتصفير الحكايـات؟! كان عليـك أن ترديني
عنـك قبيـل لحظات ،عندمـا كنت متتلكين الخيار ،خيار الكـف عن طعني،
قتلي ،متزيقـي ،زرع املـوت يف الطرقـات ،واآلن!!...
 كان يرقـب أخويـه وهما يتموضعـان أقصى الطريـق وأوسـطه املمتلـئعـن بكـرة أبيـه باملـارة حيـث االكتظـاظ املعتـاد يف هذه السـاعة مـن بعد
الظهيرة ،مل يغيبـا عـن ناظريـه ،راقبهما جيـدا ً وهـو يتخـذ بدايـة الطريـق
نقطتـه األهـم ،وملـا تأكـد بـأن الخطـة تسير كما رسـمها بنفسـه ابتسـم
كعادتـه التـي مل تفارقـه حتـى لحظـة استشـهاده ثـم قـال:
«وما رميت إذ رميت ولك ّن الله رمى».
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صيف ستة وتسعين وتسعمائة وألف

«قبل عام ون ّيف»
كانـا يطويـان املسـافة ركضـاً كالريـح التـي اختفـت يف ليل حزيـران إال من
ٍ
نسمات سـاحر ٍة تراقص أشـجار الزيتون واللّوز التي ابتلعتهما يف أحضانها،
عاشـقني رائعين مـن روائـع السماء السـاهرة على حكايتهما يقفـزان من
فـوق العوائـق الحجريـة التـي هندسـها أهـل الجبـال املطلّـة على القريـة
ويسـمونها «السناسـل» ينهـار بعضها فيحدث قرقعـة جميلة لطاملا أطربت
محمـود طفلاً ،يبحـث يف حواشـيها عـن بيـض «الشـ ّنار» وأفـراخ األفاعـي
لكنهـا الليلـة تفضحهام ،ترشـد الرصـاص املنهمر يف كل االتجاهـات عليهام،
لـوال تشـتت القرقعـة عبر ارتـدادات الصـوت لكانـا هدفـاً محققـاً تقـع
القنبلـة اليدويـة مـن مخبئهـا عـن خـارصة محمـود فيلتقطهـا وهـو يحث
خليـل للحـاق بـه ،للقفـز كما يقفـز ،الختراق أشـتال الشـوك التـي كانـت
تنغـرس يف لحمهما ،يزحفـان عندمـا يكشـف القمـر مكانهما وقـد كانـا
قبـل قليـل يتغـزالن بـه عروسـاً تطـل من السماء على «عصرية الشمالية»
السـاكنة على أعـايل الجبال الشمالية لنابلـس ،حيث قررا رصد املسـتوطنة
املقامـة أعلى قمـة عيبال.
 يقـول محمـود مجـادالً بابتسـامته الجميلـة وبريـق عينيـه الخرضاويـن،اللتين مل يخ ِفهِما سـواد تلـك الليلـة ،وقـد جلسـا يستريحان قـرب تلـة
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ٍ
بصوت
ترابيـة بجانـب الطريـق« :هـذه ليسـت مسـتوطنة» - .فيرد خليـل
منخفـض وهو يحتضن رشـاش الكارلوغسـتاف :منـذ والديت وأنا أرى أعمدة
الـرادار املطلـة على املدينة ،نراها حتى من صفوف مدارسـنا من الشـوارع
واألحيـاء «يضحـك خليـل» حتـى أن بعضنـا كان يـردد ببسـطاته أسـطور ًة
أظنهـا مـن صناعـة املخابـرات الصهيونية.
يرقـب امتـداد الشـارع الـذي يصعـد باتجـاه
 فيكمـل محمـود وهـوُ
املسـتوطنة :إن أجهـزة التصويـر والتنصـت تـراك وتسـمعك وأنـت داخـل
جل أهل
بيتـك ،هـذا يعرفـه الصغير والكبير يف قريتنـا ،لكـ ّن الذي يجهلـه ّ
املدينـة ،أن هـذه األعمدة الضخمـة ،أجهزة ٍ
رصد إلكرتونيـة ملراقبة الحدود
الرشقيـة لفلسـطني مـع األردن.
 يشء جميـل –يعلّـق خليـل– هـذه املعلومة تفـرض علينا تطويـر عمليتنايف املستوطنة.
رصا عىل تسـميتها مسـتوطنة ،ال بـأس ،فلنبدأ
 يضحـك محمـود :ما زلت م ًبالتجهيـز لذلك من هـذه اللحظة.
ومل يكـد ينهـي كالمـه حتـى تفاجـآ بأمـ ٍر عجـزت «أغاثا كريسـتي» بجاللة
جنـدي صهيـوين بكامل
قدرهـا وقلمهـا عـن تخيلـه يف روائعهـا البوليسـية،
ٌ
عتـاده العسـكري يقـف أمامهما وجهـاً لوجـه ،تلتقـي األعين فلا تحلـل
املوقـف يف األجـزاء األوىل مـن الثانيـة الزمنيـة ،فهام يجلسـان وهـو واقف
ينـوي تفريـغ مثانتـه من البول ،ورسعـان ما التقت رصختـه بالرصاصة التي
أطلقهـا خليـل مـن رشاشـه لتسـتقر يف صـدره فيبـدأ بقيـة الجنـود بإطالق
النـار دون تحديـد هدف.
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 يصـل املجاهـدان على أطـراف القرية فلا يدخلها محمود فيسـأله خليلوكالهما منهك مـن التعـب والصدمة :ألن نذهب للشـقة؟!
 ال ،األفضـل أن نصعـد الجبـال يف الطـرف اآلخـر للقريـة وبهـذا نضللهـمحـال تعقبنا.
 هذا جيد ،ولكن ،يلزمنا سالح بعد أن فقدنا القنبلتني اليدويتني. ال بأس ،سيتوفر ذلك بعد قليل إن شاء الله. كان خليـل يسـلم قيـاده بالكامـل ملحمـود كونـه يف ضيافتـه وألنـه يجهلمتامـاً تضاريـس املـكان وليتـه مل يفعـل ذلـك ،فقـد سـقطت قدمـاه مـن
التعـب وهـو يسير خلف محمود مسـافات شاسـع ٍة عبر الجبـال ،أضحكه
ذلـك عندمـا كان يسـأل :متـى سـنصل يـا رجـل؟! لقـد ابتعدنا عـن الخطر
مسـافة سـنة ضوئيـة ،ال تنـس بأننـي لسـت فالحـاً مثلك.
 يقـف محمـود يف ٍأرض شـبه مسـتوي ٍة يف بطـون الجبال ،ويلتفـت مخاطباً
خليـل :لقـد اسـتحقيت اآلن لقب فالّح ،لقـد وصلنا.
 جـال خليـل ببصره يف املـكان جيـدا ً ،مل يـر سـوى أشـجار الزيتـون،فاسـتغرب قائلاً :يـا أخي ،هكـذا سننكشـف إذا أطلقوا القنابـل املضيئة يف
السماء ،صحيـح بـأن األشـجار !..توقـف عـن الـكالم وهـو يشـاهد محمود
يزيـل بعـض األغصـان املهملة عـن األرض ،ويبـدأ بإزاحة الرتاب مـن تحتها،
ورسعـان مـا اتضـح الرس ،بـاب املغـارة!!
 ابتسـم خليل ،بل ضحكت عيناه :ال إله إال الله ،مغارة يف أرض مسـتوية؟!ما هذه العبقرية؟!
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 شـعر محمـود بالفخـر وهـو يسـمع أول رد مـن أول شـخص يـرى هـذاالسر املمتـد منـذ قرابـة العـام :معاويـة وإخوانـه!
 رفـع خليـل حاجبيـه مندهشـاً وهـو يشير بإصبعـه إىل أسـفل باتجـاهاملغـارة.
 فيرد محمـود بالـكالم :نعـم ،إنهـم يف األسـفل ،وسـيلحق بنـا بعـد قليـليوسـف وبشـار فهما يف ورديـة املراقبـة ليـس بعيـدا ً مـن هنـا.
 لهذا أعطيت اإلشارة من فمك عندما اقرتبنا ،لقد شككت بذلك.ٍ
ٍ
واحـد بعـد أن
لشـخص
 نـزل االثنـان مـن الفتحـة األرضيـة التـي تتسـعأعطيـا كلمـة السر املتفق عليها ،ومـع ذلك وجدا بندقيتين ترتفع فوهتهام
إىل أعلى يف اسـتقبالهام ،ورسعـان مـا تحولـت لغـة البنـادق إىل عنـاقٍ حا ٍر
بين األربعـة؛ ألنهم كانوا يخشـون وقـوع قائدهم محمـود يف كمني بعد أن
سـمعوا صـوت الرصـاص الكثيـف ومل يكونـوا قـد التقـوا بعـد بخليـل الذي
رصوا على لقائه لبسـط مسـألتهم التـي عجز قائدهم املبـارش محمود عن
أ ّ
حلها!!
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الخطوط الخلفية ومسجد الحنبلي!

رص أن
أرسع مهنـد مغـادرا ً بعـد محارضتـه األخيرة يف كلية الرشيعة التـي أ ّ
يدخلهـا رغـم حصولـه على مع ّدل يفـوق الثامنين باملئة يؤهله دراسـة أي
تخصـص يف العلـوم اإلنسـانية ،حتـى يغير مـا كان يـراه تـار ًة جهلاً وتـار ًة
تقبـل أدىن املعـدالت
أخـرى مؤامـرة؛ ألن كليـة الرشيعـة تحديـدا ً كانـت ُ
والـذي معنـاه كما كان يـردد مهنـد مسـتا ًء :أسـتغرب مـن هـذه السياسـة
الخرقـاء ،يريـدون إنتـاج أشـباه علماء بالدين بـدالً من الحـرص عىل حفظ
حضارتنـا وثقافتنـا اإلسلامية بإيجـاد العـامل النبيـه املثقـف ،ويف النهايـة،
يحصـد املجتمـع مـا زرعـت أيديهـم ،والكاسـب االحتالل.
 مل يفتـه املوعـد قبـل أذان الظهـر يف املسـجد الحنبلي وسـط األسـواقاملكتظـة بالباعـة واملتسـوقني ..حيـث دخـل كبقيـة النـاس التـي ترتـاد
املسـجد يف كل األوقـات هروبـاً مـن حـر الصيـف أحيانـاً لكسـب الهـواء
البـارد وأحيانـاً لقضـاء الحاجـة االضطراريـة ،فـكان السـبب األخير حجتـه
الحمام األخري ناحية
األمثـل ،رغـم ذلـك ،مل تكـن املراحيض مكتظـة فدخل ّ
حـل خيطًـا صغ ًريا عن سـلة املهملات قبـل أن يرفعها ليجد
اليسـار وهنـاك َّ
أسـفلها رسـالة محكمـة اإلغلاق قـد أُلصقـت بالصق متين ،فحلَّهـا وألصق
رسـالة مكانهـا ،كنـا قـد كتبناهـا معـاً لخليـل ،ثـم وضـع خيطـاً بلـون آخـر
على السـلة يف إشـارة لتفريـغ النقطـة امليتـة وعلى الفـور ،غـادر املسـجد
مـن البـاب الرشقـي غير الـذي دخـل منـه قبـل دقائـق ،وكان على ضابـط
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االتصـال الـذي يعمـل مـع خليـل أن يعـود بعـد انتهـاء الصلاة للتأكـد من
تفريـغ النقطـة وأخـذ الشـحن الجديـد وإزالـة العالمـات.
 انتظـرين مهنـد عنـد املدخـل الخلفي لبيتـه حتى ال يلحـظ اجتامعنا أحد،فلـم يعـد مبقدورنا اللقاء عىل أعين الناس بعد أن افترق طريقنا -ظاهرياً-
بانضاممـي للسـلطة الفلسـطينية التـي كانت إفـرازا ً طبيعياً التفاق أوسـلو
وابتعـادي باملحصلـة عـن نهـج املقاومـة الذي كنـت أنتمي إليه قبل أشـهر
معـدودة يشـاركني فيـه مهنـد الذي ال يـزال يجهر بذلك دون أدىن خشـية،
حيـث دخلت سـلك الرشطة الفلسـطينية :هل أحرضت الرسـالة؟!
 نعم ،ولكن ارتح قليالً ريثام يجهز الشاي الذي تحبه. ال أستطيع ،فالدوام سيبدأ بعد قليل ال أريد التأخر. فتحـت الرسـالة يف غيـاب مهنـد الطاهـر ،الـذي يصر أن يكـون أهلاًلـكل يشء حتـى آخـر رمـق ،مل يفكـر لحظـة قبـل شـهرين عندمـا أخربتـه
عـن خليـل ،الطالـب يف جامعـة بريزيـت الـذي تطـارده أجهزة أمـن العدو
والسـلطة الفلسـطينية على حـد سـواء وينـوي العـودة إىل املدينة فسـارع
لتجهيـز الغرفـة التـي نجلـس فيهـا اآلن لتكـون مقـرا ً لـه ،ومل تكـن جاهـزة
للسـكن كبقيـة الشـقة يف العمارة اململوكـة ألبيـه وأعاممـه ،حيث يسـكن
مـع عائلتـه يف البيـت القديـم مبحـاذاة البنايـة الجديـدة على تخـوم حارة
القيسـارية يف البلـدة القدميـة ،حينهـا طاردتنـي أمـي وأنـا أختطـف رسيـر
شـقيقي الشـهيد حتـى ينـام عليـه خليل :أيـن تذهـب بالرسيـر؟! ..وكانت
لي كاللبـؤة :على رسـلك يـا أمـي ،أال تحبين أن تبقـى سيرة أخي
تنقـض ع َّ
ح ّيـة تنبـض بالحيـاة؟! فنظـرت إ ّىل مطـوالً وقـد أدركت أن الحكايـة مل تنته
بدخـويل الرشطـة ،فلزمـت الصمـت بعـد أن قالـت :لقـد عدت إىل سيرتك
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القدميـة ولكـن!! تذكـر أمرا ً واحـدا ً ،زوجتـك وابنتك الرضيعة ،وتلـك الليلة!
تنسـها!
ها ،ال َ
 مـا فتئـت أمـي تذكـرين بأسـوأ لحظـات عمرهـا عندمـا فتحـت وأيب بابالبيـت يف الواحـدة صباحـاً ،مطمئنـ ًة بـكل ثقـ ٍة أنهـا لـن تجـد مـا اعتادت
على رؤيتـه سـابقاً أثنـاء اعتقـايل وأخـي مـن جانـب االحتالل ملـر ٍ
ات ثالث،
فقـد انسـحب العـدو الصهيـوين مـن املـدن وفـق اتفاقيـة أوسـلو ومل يعـد
ممكنـاً أن تـرى املشـهد املـؤمل مـر ًة أخـرى لكنهـا بعـد ثالثـة أشـهر مـن
بثيـاب جديدة ولغـة عربيـة متقنة:
االنسـحاب تراهـم مـر ًة رابعـة ولكـن!
ٍ
أيـن أبـو أمين؟!
 كادت أمي املكلومة بفقدان شـقيقي الشـهيد قبل عام ونصف ،السـقوطعلى األرض من هـول الصدمة :ومن تكونون حرضتكـم؟! –قالتها متهكمة.
 نحن املخابرات الفلسطينية! فردت غاضبة هذه املرة :أال تعرفون أي األبواب تطرقون؟! نعرف ،وهناك أم ٌر باعتقال «أبو أمين». فرصخـت يف وجوههـم :أمل ننتـه مـن اليهـود حتـى تأتـوا أنتـم؟! عىل كلحـال ،هـو ليـس يف البيت.
 يجب أن يسلم نفسه. قلت لكم ليس يف البيت ،إنه عندكم! ماذا تقصدين بذلك؟! إنه يف جهاز الرشطة ،يتدرب هناك. -تقـول أمـي وهـي تشرح يل ما حصـل ،بعـد قدومها إىل مقـر التدريب يف
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سـجن نابلـس القديم حيث مقر الرشطـة الخاصة :لقـد امتقعت وجوههم
بالسـواد لـدى معرفتهم أنـك يف الرشطة.
 تدخلـت يف حينهـا أوسـاط عائليـة نافذة يف السـلطة إللغاء أمـر االعتقالوالـذي سـيعرف فيما بعـد باالعتقال السـيايس ،حيث كنت واحـدا ً من أول
دفعـة اعتقـاالت ،أعقبـت عمليـات الثـأر الغتيـال املهنـدس يحيـى عيـاش،
صانـع العمليـات االستشـهادية ضد االحتالل يف فلسـطني.
 رأى مهنـد االمتعـاض على وجهـي بعـد دخولـه بالشـاي ،والرسـالة بينيدي .
ّ
 يبـدو أننـا مـا زلنـا يف مرحلـة االختبـار لدى خليـل أليس كذلـك؟! – قالهامازحاً.
 املشكلة أننا ال نستطيع إخباره بيشء عن عملنا السابق حتى يطمنئ! أبعـد مهنـد كأس الشـاي عـن فمـه برسعـة وهـو يجلـس خلـف ماكينـةالخياطـة التـي كان يعتمـد عليهـا يف مصاريفـه الجامعيـة :احـذر يـا أخـي
أن تفعـل ذلـك ،ليـس من شـأن أحـد أن يعلم بأمرنا ،سـنصرب حتـى يكتفي
األخ بتدريبنـا عبر النقـاط امليتـة – .وعـاود الضحك ورشب الشـاي مجددا ً،
ثـم مـا لبـث أن اسـتدرك :لـو كنـت مـكان خليـل لفكـرت ألـف مـرة قبـل
العمـل معـك بصـورة مبارشة ،فأنـت رشطي يف أجهـزة األمن التـي تطارده،
وأيضً ا!!...
 دعـك مـن هـذا ،فأنـت آخـر مـن يحـق له الـكالم عن ذلـك ،ألسـت أولاملوافقين على دخـويل الرشطة؟!
 ازداد مهنـد ضحـكاً وقـد نجـح بحجـزي لديـه فرتة أطـول ،وفجـأة قال يلوهـو يقـرأ الرسـالة املكتوبـة بطريقـة املربعـات :انظـر ،الرجـل يطلـب منا
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مراقبـة الشـارع الرئيـس الرابط ما بني معسـكر حـوارة وواد البـاذان ،أليس
هـذا عمالً؟!
 سأكتب له أننا نحفظه عن ظهر قلب ،ثم أريد أن أطلعك عىل أمر.. خ ًريا إن شاء الله؟! تحدثـت مـع األخ الـذي فتـح لنـا الطريـق مـع خليـل ،فلـم يخـف حذرهمنـي يف البدايـة لكنـه أردف بالقـول :أظنـه اطمئن لك - .غمـز مهند بعينه
قبـل أن يفتـح النافـذة املطلة عىل مدرسـة جعفـر بن أيب طالـب االبتدائية
والتـي درسـنا فيهـا معـاً :أمتنـى أال يتم كشـفنا مـن حيث ال نحتسـب ،لقد
حافظنـا على رسنـا عامين كاملني ولـوال خروج صاحبنـا إىل غزة ،ملـا احتجنا
اآلن لفتـح خطـوط جديدة.
 رحمه الله ،ملاذا مل تخربين عندما التقيته صدفة يف بيتك ،أنه هو! ألنـه هـو ،مـن علمنـا ذلك .ثـم تقدم نحوي ومـا زال يقدمني عىل نفسـهمنـذ أن كنـت وإيـاه نقود العمـل الطاليب يف مدارسـنا يف انتفاضـة الحجارة
أواخـر مثانينـات القـرن العرشيـن ،على الرغـم مـن انتخابنا لـه بعد خمس
سـنوات مـن ذلـك ليصبـح أول قائـد منتخـب ألول عمليـة اقتراع رسي
نجريهـا كأعضـا ٍء يف الحركـة يف مسـجدنا واملنطقـة :السـبب الـذي منعنـي
مـن كشـف شـخصية املهنـدس أمامـك ذاتـه الـذي مينعـك مـن فتـح بعض
الرسـائل الـواردة مـن خليـل أمامـي ،ومـع ذلك لسـت متضايقـاً ،إمنا!!
– أمسـكني مـن ياقـة قميصي العسـكري بكلتـا يديـه :إيـاك أن تسـبقني
لطاعـ ٍة فيهـا مقارعـ ٌة للعـدو ،كتفـي على كتفـك ويـدي بيـدك ،عشـنا معاً
ومنـوت معـاً بـإذن الله.
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"حوار في المغارة"
ٌ

جلـس خليـل يلتقـط أجمـل انفعاالت إنسـانية وظهـره عىل الجـدار الرتايب
للغرفـة املتقنـة ،والتـي مل تصنـع على عجـل ،كلمات متالحقـة ،ضحـكات،
عتـاب ،أسـئلة هجومية :لقـد أفزعتنا ،..قالها توفيق وهـو يرتبع عىل األرض
قبالـة محمـود ،قبـل أن يقطـع معاويـة حديثه :بـل أمتنا من الخـوف وكأ ّن
الرصـاص كان ميـزق أرواحنا.
 سـارع محمـود إليقافهما بضحكته الهادئة :عىل رسـلكام ،وكأنكام لسـتامكل لحظـ ٍة لــ ....وأشـار بكلتـا
مـع أخويكما بشـار ويوسـف ،مـن يطـاردين ّ
يديـه لألعلى مصحوبـاً بصـوت انفجـا ٍر أطلقـه مـن فمـه ،فصـ ّوب توفيـق
إصبعـه نحـو فـم محمـود :أرأيـت؟! أنت قلت ذلـك بفمك ،فوكـزه معاوية
وهـو يحـدق بعينيـه :توفيق يقصـد سلامتك أوالً ،وبالطبع! مـا أرشت إليه
اآلن ،فلـو رحلـت شـهيدا ً ،مـاذا سـيحل ملرشوعنـا؟ ومـع ذلـك ،هنـاك أمـ ٌر
آخـر كان سـيفوتك لو سـبقتنا إىل السماء!
 مل يعـد خليـل مطـاردا ً برهبـة املوقـف الـذي عاشـه قبـل لحظـات ،لقـدأنسـته املغـارة وأنفاسـها ،مـا ينبغـي أن يكـون عليـه طالب جامعي سـليل
محلا للرصافة ،وجد نفسـه بني عشـية وضحاها،
أرسة ثريـة ميتلـك معيلهـا ً
مالحقـاً يف بطـون الجبـال ،فبـات اللحظـة ،يـود أال يسـكت هـؤالء الرجـال
عـن الـكالم ،يسـتحلفهم أن يسـتمروا بتطويـع املنطـق وكتابـة التاريـخ من
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يرا قـد فاتنـا ،أو باألحـرى فاتـك .وكان يوجـه
جديـد  -فقـال :يبـدو أن كث ً
ٍ
حبـات من التني ،فابتسـم وهو
حديثـه ملحمـود الـذي كان يسـتمتع بتناول
يقـدم لـه حبـة ت ٍني تفجرت نضوجـاً :إن كتب اللـه لنا الحيـاة يف قابل األيام
فسر املجاهدان لإلشـارة.
سترى مـا يفرحـك من هـؤالء الرجـالّ ُ .
 اكتفـى خليـل بابتسـامته التـي اخرتقت وجـدان معاوية وتوفيـق ،اللذينيتصـدران املشروع الـذي يطـاردان به محمود منـذ أكرث من عـام ،ويف تلك
اللحظـة التـي مـا زال فيهـا خليل منفعالً مـن كل يشء حوله ،جاءت إشـارة
مقدم يوسـف وبشّ ـار اللذيـن نزال إىل املغارة أو الغرفـة أو امللجأ األريض ،مل
يكـن التعريـف مهماً بقـدر أهمية االختراع التمويهـي الـذي أبدعه هؤالء
الرجـال يف حربهـم الخفيـة مـع محتـل يرتصدهـم يف كل زاويـة وواد وجبل
–ذات االندفـاع العاطفـي والحميميـة الخالصـة انص ّبـت على محمـود من
كال املقاتلين وهما يعانقانـه كأنهام اسـتعاداه بعـد فقدان ،فقـال معاوية:
هـا قـد جاءا ليخبراك بنفسـيهام عن األمـر اآلخر.
– فاسـتدرك بشّ ـار برسعـة :يـا رجـل عـن أي أمـر تتحـدث ونحـن نحتفـل
بزيـارة أخينـا ..توقـف عـن الحديـث وهـو يشير بخجـلٍ إىل خليـل الـذي
مل يعرفـوا اسـمه وإن قـدروا أنـه العنـوان ملسـألتهم التـي يتباطـأ محمـود
باإلجابـة عليهـا وقـد وعدهـم بإحضـار مـن لديـه القـول الفصـل يف ذلـك،
فبـادر محمـود بالقـول :خليـل - ...فقـال توفيق الذي كان يسـتعد للصعود
إىل سـطح األرض للمراقبـة :إذن نحتفـل على رشف أخينـا خليـل ..ثـم
توقـف طمعـاً باإلثـارة ،فرصخ عليـه املقاتلـون :تكلم يا رجـل ،لقد أرهقت
أعصـاب شـيخك وأخينـا خليـل فاسـتأنف :لقـد أتـ ّم يوسـف وبشـار حفظ
القـرآن الكريـم كاملاً والحمـد لله.
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 فض ّجـت املغـارة بالعنـاق مجـددا ً لكـن االنفعـال األبـرز هـذه املـرة كانتغي كثريا ً يف شـقاره،
على وجـه محمود الذي مل تسـتطع شـمس الجبال أن ّ
فأربعتهـم ،يعلمـون جيـدا ً وقع األمر على صدره ،ليس لـذات حفظ القرآن
على أهميتـه -وحسـب ،كما قـرأه خليـل املحاط علماً بذلك ،إمنـا لذكرىترتبـط ٍ
قريـب زمنياً وعميق أثـرا ً وأهمية ،يوم أن كان مد ّر ًسـا للقرآن
مبـاض
ٍ
الكريـم يف مسـجد القريـة بعد اعتقالـه األخري ما قبل املطاردة ،وخمسـتهم
بنهـم واضح،
يلتفـون حولـه يف حلقـة الحفـظ ،ينك ّبـون على تعلّـم القـرآن ٍ
يبحثـون عـن يشء لدى املعلّم ال يسـتقيم الحفـظ بدونه!!
 يقـول بشـار الـذي يحمـل بيـده راديـو صغير ،يرافـق املجموعـة منذ أناعتلـت الجبـال مختفيـة عن األنظـار :يبـدو أ ّن الخري قد اجتمـع يف مغارتنا
اليوم.
 فسارعه محمود بالسؤال :هات ما عندك ،ماذا سمعت لنا؟! قبـل كل يشء ،أن ترشفنـا بزيـارة أخينـا خليـل ،مصحوبـاً بسلامتكام ،ثـمبإمتـام الحفـظ الـذي بدأنـاه معـك – لحظتهـا انفجـر الخمسـة بالضحـك
وخليـل يتفاعـل مـع ذلـك – وهـا هو الراديـو ،يحتفـل معنا على طريقته!
لقـد أعلـن راديـو العـدو باللغة العربيـة أن أحد جنوده يصـارع املوت بعد
إصابتـه الخطـرة على قمة جبـل عيبال.
فكب محمود وخليل وسجدا شكرا ً لله.
 ّ ورسعـان مـا سـأل معاويـة مسـتغرباً وهـو يحمل رشـاش الكارلوغسـتافالـذي كان بحـوزة خليـل :هـل أصيب الجندي بهـذه البندقيـة املجنونة ومل
تتوقـف عـن العمل؟!
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 هي طلقة واحدة –أجاب محمود– أطلقها خليل. فقـال يوسـف :الحمـد لله أنكام مل تضطرا السـتخدام غريها وإال !...توقفعـن الحديـث .فسـأله خليل الذي ما زال مسـتمتعاً بتلقائية هـؤالء الرجال
ولهجتهم القرويـة الجميلة :وإالّ ماذا؟!
 وإالّ خذلكـم كما خذلنـا يومهـا!! وكان جميعهـم يبتسـم وهـو ينظـر إىلوجـه محمـود الـذي قـال :قـ ّدر اللـه وما شـاء فعـل ،ال تنظروا للـوراء ،هي
معركـة يتلوهـا معارك وال داعي لتحميل املسـؤولية لهـذه القطعة الجميلة
– وقبَّـل البندقيـة فأثـاره يشء دفعـه للنظـر إىل وجـه خليـل متسـائالً :مل
صمام األمـان «وتسـحب األقسـام» قبـل أن تطلـق النـار على
أرك تفتـح ّ
الجندي؟!
 ابتسم خليل قبل أن يجيب :مل أفعل!– سـادت لحظـة صمـت يف املغـارة مل يسـتطع أحـد التعقيـب ،فالبندقيـة،
رغـم قدمهـا الـذي يعـود إىل الحـرب العامليـة األوىل ،إال أنهـا ال تعمل بغري
ذلـك ،وسـتظل هـذه الحكايـة يف قلـب محمـود يحدثهـا ألصفيائـه فقـط،
وكنـت ومهنـد منهم.
 كنـا مسـتعدين جيـدا ً –يقـول يوسـف– راقبنـا الطريق أليام عـدة ،رصدناحركـة الجيـش واملسـتوطنني وأخذنا جميـع احتياطاتنـا ويف اللحظة األخرية
مـا قبـل التنفيـذ! – صمـت قليلاً وهـو ينظـر إىل عينـي خليـل :كشـف
املتطفلـون مخبـأ سـيارة التنفيذ.
 فألغيتـم العمليـة! – عقب خليل وسـط ابتسـامة يوسـف وبشـار اللذينكانـا ينظـران بخجـلٍ إىل وجـه محمود والـذي بدوره طالب يوسـف بإكامل
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حديثـه :مل نلغهـا ،بـل أرصينـا على تنفيذهـا يف املوعـد املقرر ولكـن! دون
اسـتخدام السـيارة تلك إمنا!!
 باسـتبدالها بسـيارة شـقيقي! – قالهـا محمـود وهـو يلـ ّوح بكلتـا يديـهمازحـاً كعادتـه.
 ماذا؟! – تفاجأ خليل -نفذتم بسيارة رسمية؟! ثـم مـا لبـث أن سـكت فجـأة وهو يهز برأسـه مـن أعىل إىل أسـفل :ذاتاألخطـاء ،نرتكبهـا جميعـاً وندفـع مثنهـا غاليـاً ولكـن! -رفـع إصبعـه وهـو
ينظـر يف وجـوه ثالثتهـم بعـد أن غـادر معاويـة وتوفيـق ملناوبـة املراقبة –
حسـبنا أننـا مقاتلـو حريـة بعنا أنفسـنا للـه .ولن يضرينا كشـف العـدو لنا،
األهـم أن نتعلـم مـن أخطائنـا ،وخطئـي ليـس بعيدا ً عـن ذلك.
– فانفرجـت أسـارير يوسـف وبشـار ،يف الوقـت الـذي قـال فيـه محمـود:
إذن سـهرتنا الليلـة ،سـتكون حتـى صلاة الفجـر ،فقـد أصبـح لدينـا قصـة
أخـرى تـروى يك نسـجلها يف صفحـات صدورنـا وعقولنـا.
أول ما حدث مع سيارة شقيقك –قالها مازحاً.-
 لكن! نسمع ً فأكمل يوسـف رفض الشـيخ يف البداية لكنه استسـلم يف النهاية إلرصارنا،وكأنـه يعلـم عاقبـة ترسعنـا ،فمضى معنـا يف خطتنـا التـي خرجـت لحيـز
التنفيـذ قبـل عام مـن اليوم.
 فقـال بشـار ملحنـاً التاريـخ :الفاتـح مـن آب لعـام خمسـة وتسـعنيوتسـعامئةوألف.
 -فنظر إليه يوسف ومحمود مستغربني :من أين جئت بالفاتح هذا؟!
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كل ما يف األمر ،أال يحق يل ذلك؟!
 أعجبني فقلته ،هذا ّ انطلقنـا خمسـتنا إىل واد البـاذان ،مسـتغلني كثافـة األشـجار على جنبـيالطريـق الواصـل مـا بين مدينـة نابلـس و ...توقـف يوسـف عـن الحديث
لـدى نـزول معاويـة إىل املغـارة :جيـش االحتلال ينترش بكثافة على التالل
املطلـة على جبـل عيبال والتمشـيط يقترب إىل القريـة من ناحيـة املدينة.
لكـن ،ال خشـية مـن تحويـل حملتهـم إىل طرفنـا ،فنحـن بعيـدون مسـافة
كبيرة عنهـم يف االتجـاه املعاكس.
 يبقـى الحـذر واجبـاً يف كل الظـروف -قـال خليل -هل لديكـم خطة حالحدوث مـا ال نحب؟!.
 فأجاب محمود :لدينا خياراتٌ عدة وال داعي للقلق. كان خليـل يـدرك كبقيـة املجموعـة ،خطـورة أن يجتمـع سـتة مطارديـنلقـوات االحتلال يف مـكان واحـد ،ولكـن يف ذات الوقـت ،يثـق بخربتهم يف
تضليـل العـدو ،واسـتغالل الجبـال والوديـان الكثيفـة التـي حمتهـم طيلـة
عـام كامـل مـن مالحقة العـدو ،وخاصـة أن نطـاق تحركهم يتجـاوز حدود
قريتهـم إىل جبـال القـرى املجـاورة ،ياصيد ،سبسـطية ،بيت امريـن ،طلوزة
وإذا مـا اقتضـت الضرورة األمنيـة فجبال سيريس ،ميثلون ،جبـع وما يليها
مـن قـرى قضـاء جنين ،ميكـن التجول فيهـا يوماً كاملاً دون مقابلـة جندي
أو مسـتوطن صهيـوين ،إذا مـا تـم تجـاوز معسـكر صانور والـذي يعترب من
أشـهر مراكـز تدريـب قـوات االحتلال ،ولقـد دأب محمـود ومقاتلـوه عىل
تغيير أماكنهـم كلما شـعروا بضرورة لذلك ،وكانـوا مضطريـن أحياناً وعىل
وجـه التحديـد يف فصـل الشـتاء ،للنـزول إىل أحد بيـوت القريـة والتي كان
أحـد مسـاعديهم األخفياء يوفرهـا لهم.
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 يسـتأنف يوسـف رسد تفاصيـل العمليـة :اتخـذ طاهر موقعـه يف املراقبةحتـى يعطينـا إشـارة مقـدم سـيارة الضابـط الصهيـوين وسـائقه ويؤكـد لنا،
مبـا ال يـدع مجـاالً للشـك أنـه الهدف الـذي راقبنـاه طيلـة الفرتة السـابقة.
 اسـتغرب خليـل مـن ذكـر اسـم جديـد يف املجموعـة مل يـره بني الشـباب،فالحـظ محمـود ذلك :طاهر جرارعة يسـكن املدينـة اآلن ،مل يكن معهم يف
الوقعـة الكبرى –قالهـا وهو يبتسـم -لذلك هـو طليق يعيـش وفق رشوط
األجهـزة األمنية!
 وقفنـا على ناصيـة الطريـق –يقول يوسـف– يف مـكان ال يثري الشـبهة أوالشـك لـدى العابريـن بسـياراتهم ،وعندمـا أعطانـا طاهـر اإلشـارة املتفـق
عليهـا عبر خلـع القبعـة التـي يعتمرها عىل رأسـه انطلـق معاويـة بهدوء،
حتـى إذا مـا صـارت مركبـة الضابـط وراءنـا ،أضأنـا إشـارة انعطافنـا نحـو
اليمين حيـث الطريـق الفرعـي املـؤدي إىل القـرى املجـاورة ،األمـر الـذي
دفـع مبركبـة الضابـط إىل تجاوزنـا ،حينهـا كان ،رشـاش الكارلوغسـتاف،
يعانـق برصاصـه صـدري الضابط وسـائقه ،ومل ندر حينها السـبب الحقيقي
النسـحابنا فـورا ً ،رغـم اإلصابـة املبـارشة للعسـكريني وتوقـف مركبتهما،
أهـو االرتبـاك الناتـج عـن التجربـة العمليـة األوىل ،أم توقـف الرشـاش عن
العمـل قبـل أن نصلحه فـورا ً؟! وأثناء عملية االنسـحاب الرسيعة !...توقف
يوسـف عـن الحديـث فأكمل محمود وهـو ميثّل ما يحدث بيديـه :انقلبت
سيارة شـقيقي.
 ولكـن! –عقّب بشـار -مل نصـب بأذى ،واضطررنا إليقـاف إحدى املركباتاملـارة يف املـكان والطلـب مـن سـائقها السـفر بنـا باتجـاه قريتنـا ،وبذلـك،
خرسنـا سلاح الجنديين وانكشـف أمرنـا مـع أول عملي ٍة نقـوم بها.

24
24

الوقعة الكبرى والمدخنة!

 ليلتهـا! واملدينـة سـاكنة ،صامتـة ،تنام على فرح ٍة لحظية بـزوال االحتاللألـف وبـا ٌء
عـن مراكـز املـدن حتـى وإن تقطعـت البلـد إىل أوصـال ثالثـةٌ ،
وجيـم ،تضحـك باكيـاً وأنـت تسـمع بلـدك أحرفـاً ،بحكـم اتفـاق سـيايس
تـراه كارثـة ويـراه غيرك فتحـاً ،ومل يكـن أحـ ٌد يـدري ،أن إراد ًة حـرة ترفض
أن تحشر بين الجـدران ،أسيرة مكبلـة ،وقـد ظ ّنـت يف لحظـة أمـل أنهـا
سـتجد األمـان يف منطقـة ألف الخاضعة أمنياً ومدنياً للسـلطة الفلسـطينية
الجديـدة ،حينهـا وكنـت لتـوي قد أنهيـت الدورة العسـكرية التـي امتدت
ثالثـة أشـهر يف مركـز الرشطة الخاصة املالصق لسـجن نابلـس القديم الذي
أعمـل فيـه بعـد التخـرج ،عندمـا انطلقت صفّـارات اإلنذار مـن مبنى
بـت ُ
ُّ
الرشطـة وبنايـة املقاطعـة حيـث األجهـزة األمنيـة املختلفة ،األمـن الوقايئ،
املخابـرات ،االسـتخبارات ،األمـن الوطنـي ،وجلبـة قويـة أحدثتهـا حركـة
الجنـود وراء السـجن واملقاطعـة حيـث جبـل جرزيـم :مـاذا حدث؟!
– أسـأل أحـد أفـراد الرشطـة الخاصـة الـذي يحـرس قبالتـي مدخـل املقـر،
وكنـت لحظتهـا يف وردية الحراسـة عىل باب السـجن ،فلم يسـتطع إخباري
لرؤيتـه قائـد الرشطـة الخاصـة قادمـاً برفقة بعـض األفـراد ،واملفاجـأة ،أنه
كان هادئـاً يتحـدث وال يـزال النوم يعسـكر يف وجهه :يحلمون بإمسـاكهم،
لقـد أصبحـوا اآلن يف الطـرف اآلخـر من الكـرة األرضية.
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– فيسـأله أحـد الضبـاط ،وجميعهم يتأفـف إليقاظه يف الثالثـة فجرا ً :كيف
ذلـك؟! .فيجيـب القائـد وهو «يتثـاءب» :تقديـرات املخابرات أنهـم هربوا
قبـل سـاعتني أو ثالثة.
 لـو منحـوين هـذا الوقت سـأصل األردن هرول ًة – ،حينهـا ،دفعني الفضولورمبـا يشء عميـق يف داخلي إىل السـؤال ببراءة ،وكان الجـو يسـمح بذلك:
مـن هـؤالء الذيـن هربـوا؟! – .وكنـت أحمـل على كتفـي بندقية الحراسـة
مـن نوع كالشـنكوف.
 أربعة من جامعة حامس! .كانوا معتقلني يف مقر املخابرات.– هـزين ما سـمعته ،شـعور مختلط من الحزن والغضـب الداخيل الصطدام
فكـرة اعتقـال املجاهديـن باملنطق باألخالق بالوطنية ،ومـن الفرح الفطري
لتحررهـم ،ومل يكـن مفهومـاً يف حينهـا ،والسـلطة الفلسـطينية مل ميض عىل
دخولهـا مـدن الضفـة الغربيـة سـوى بضعـة أشـهر قليلـة ،أن يتـم اعتقـال
املعارضين والذيـن – رغـم رفضهـم التفـاق أوسـلو الـذي يعترف برشعيـة
االحتلال على سـبعة وسـبعني باملئـة مـن مسـاحة فلسـطني التاريخيـة-
رحبـوا بالعائديـن من خارج الوطن وسـاهموا عرب جمعياتهم ومؤسسـاتهم
الخرييـة يف توفير مـا أمكـن للقوات التي كانـت تفتقر لكثري مـن املقومات
الحياتيـة الرضوريـة وخاصـة لـدى االنتشـار األول يف قطـاع غـزة ومدينـة
أريحا.
 مل يكـن خليـل قـد حضر حينهـا مـن بريزيـت إىل نابلـس ،لذلك! شـغلنيظـل يؤرقنـي ليلتهـا :أتـرى ،سيحاسـبني اللـه إن تم اإلمسـاك بهم؟!
سـؤال ّ
ورسعـان مـا أرد على قلقي :لكنك ال تعرفهم ،مل تسـمع بهـم ،مل يتكلم أح ٌد
معك بشـأنهم.
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ثـم متـر على خاطري فكـرة :يجـب أن أتصل مبهنـد حتى يتصرف برسعة،
فمـن غير املعقـول أن !..الالال ،مـا هذا التفكري؟! سـيكون ترصفـاً جنونياً.
وبينما كنـت يف دوامتـي تلـك ال أهتـدي لشيء غير الدعـاء بـأن يسـ ّهل
فأطـل صديق يل مـن داخل أروقة
ّ
اللـه أمرهـم ،أذّن املـؤذن لصلاة الفجر،
السـجن ،كان يحـرس السـجناء يف الداخـل :أبـو أميـن! ادخـل للصلاة.
 مل يكـن السـتة يدركـون مـا ينتظرهـم وهـم يقـررون النـزول مـن جبـالعصيرة الشمالية إىل مدينـة نابلـس لـدى دخـول السـلطة إليهـا ،لالحتماء
مـن مالحقـة العدو لهـم ،فرغم مالصقة عصرية الشمالية للمدينـة ،إال أنها
تقـع يف نطـاق مناطـق «بـاء» الخاضعـة للسـيطرة األمنية لقـوات االحتالل
مـا يعنـي االسـتباحة الدامئـة لهـا ،والسـيطرة املدنية للسـلطة الفلسـطينية
املقتصرة على منـح تراخيـص البنـاء والخدمـات وانتشـار الرشطـة لحفـظ
األمـن املجتمعـي ،فـإذا مـا دخلـت قـوات االحتلال للمنطقـة يغلـق أفراد
الرشطـة الفلسـطينية على أنفسـهم وال يتحركـون إالّ بـإذن مـن العـدو.
 على الفـور ،احتجزتهـم األجهـزة ،حيـث مل يكن يف واردهم مجـرد التفكريباالختفـاء ،ظنـاً بأنهـم مطـاردون فقـط مـن االحتلال :يـا محمـود! أنـت
لسـت معتقالً.
– يقـول أحـد ضبـاط األجهـزة األمنيـة بعـد يومين مـن االحتجـاز ،فيرد
محمـود أبـو هنـود الجالـس وسـط مجموعـة من الضبـاط يف مكتـب قائد
الجهـاز موجهـاً كالمـه إليـه :ال أفهمكـم .إذا مل يكـن منعـي مـن الخـروج
احتجـازا ً ،فماذا يكـون؟!
 -حامي ٌة لك!
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– فيضحك ساخرا ً من رده :تحميني من ماذا بالضبط؟!
 من االختطاف أو االغتيال من جانب اليهود. وطريقتكم يف حاميتي عرب سجني وسجن إخواين؟! – احتد محمود- ملاذا ترص عىل أنك سجني؟! ألين سـجني ،وهـذا عـار عليكم ،لقـد لجأنا إىل املدينة ،ظ ّنـا بأنكم توفروناألمـن لشـعبنا ،لكـن! يتضح اآلن أنكم تريدون شـيئاً آخر!
 نظـر الضبـاط يف وجـوه بعضهـم ،دون أن يجيبـوا ،فاسـتأنف محمـودحديثـه :تخشـون أن أسـتأنف حقـي يف مقاومـة االحتلال؟!
 يـا شـيخ محمـود! أنـت تعلم بأننـا ملزمـون باتفاقيات مـع اإلرسائيليني!..قاطعـه محمـود :ال تكمـل ،أنـا مل ألجـأ للمدينـة لشـن عمليـات للمقاومة،
ويجـب عليـك اآلن أن تنهـي هـذه املهزلـة – واحتـد يف كالمه.
حل سريضيك ويحقق لنا ما نريد.
 اهدأ ،اهدأ ،هناك ٌ ال تتحدث بغري اإلفراج.– أمـر رئيـس الجهـاز ضباطـه بالخـروج ،متصنعـاً خطـورة ما سـيقول :لقد
طلـب منـا اليهـود اعتقالكم بسـبب العملية التـي قمتم بهـا يف واد الباذان
قبـل أشـهر ،وحذرونـا باختطافكـم إن مل نقـم باعتقالكـم بأنفسـنا ،ألن
االتفاقيـة تنـص عىل جـواز «املطـاردة السـاخنة» من جانـب االحتالل حال
الضرورة يف مناطـق «ألـف» ،ونحـن ال نريـد أن يفعلوا ذلك ،وأنـا أرى بأن
تخـرج نهـارا ً للمدينـة وتعود ليلاً للمبيـت هنا!..
قاطعه محمود :والشباب الخمسة؟.
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 هذا مستحيل! ال يوجد يشء مستحيل ،يجب أن يخرجوا كام أخرج. قلـت لـك إن أمرهـم أكبر مما تتخ ّيـل ،اذهب أنـت اآلن ،اقـض حاجاتكيف املدينـة وعـد ليلاً ولكـن! – رفـع يـده – احـذر أن تقترب مـن العمـل
العسكري.
 خـرج محمـود مـن بـاب املقاطعـة والتـي لطاملـا دخلهـا معتقلاً لـدىسـني االنتفاضـة األوىل عـام  1987ومـا بعدهـا،
قـوات االحتلال طـوال ّ
وباألخـص عندمـا أُبعـد مـع املئـات مـن قـادة وناشـطي حركتـي حماس
والجهـاد اإلسلامي إىل مـرج الزهور جنـوب لبنان ،نهاية عام اثنني وتسـعني
وتسـعامئة وألـف.
يقسـم على نفسـه أال يعـود مـن هـذا البـاب طوعـاً ،وأملـه األكبر على
مقاتليـه الخمسـة القابعين يف «سـجن الجنيد» غـرب املدينـة ،وقد طوتهم
جدرانـه السـوداء القامتـة ،والتـي كانـت باألمـس القريـب عرينـاً لرجـال
املقاومـة ،موطـن اإلرادات الصلبـة يف مواجهـة السـجان ،وغـدت يف زمـن
الهزميـة والرتاجـع وركل القيـم الثوريـة ،محبسـاً من جديد –للرجـال أيضاً-
ولكـن بعيـونٍ ٍ
وأيـد وقيـود فلسـطينية.
 أربعـة أشـهر صعبـة ،قضاها الخمسـة ،دون جواب عىل سـؤالهم الوحيد:مـاذا نفعـل هنـا؟! .يعزيهـم يف وحشـة األرس وظلمتـه ،تحـرر قائدهـم
محمـود الـذي أصبـح مطلوبـاً لالحتلال وللسـلطة التـي مـن املفترض أن
تحميـه فأصبحـت تطـارده ،تقتلهـم األحـداث الجسـام :اغتيـال املهنـدس
يحيـى عيـاش يف الخامـس مـن كانـون الثـاين ،والـرد على اغتيالـه بسـتة
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وأربعين قتيلاً مـن املحتلين ،وحملـة االعتقـاالت السياسـية يف صفـوف
إخوانهـم مـن أبنـاء حماس ،حيث كانت واحـدة من األسـباب التي دفعت
األجهـزة األمنيـة إىل نقـل أربعـة منهـم إىل مقـر املخابـرات رشق املدينـة،
وإبقـاء طاهـر جرارعـة يف مكانه ،وهنـاك ،ضاق الوطن حتـى أصبح جدراناً
أربـع ،ورشطـي يحـرس ملـح األرض داخلهـا :من ال يسـتطيع حامية نفسـه
لـن يحمينا.
– يقـول بشـار الـذي سـمع خبر اقتحـام مدينة طولكـرم من جانـب قوات
االحتلال واختطـاف أحـد أبنائهـا املطلوبين دون أن تح ّرك األجهـزة األمنية
ساكناً.
– فيرد عليـه معاويـة الـذي كان يصنـع الشـاي باملريميـة أو «الشـ ّجرية»
كما يسـميه أهـايل قـرى شمال فلسـطني ،والتـي أحرضتهـا أمـه :يجـب أن
ننهـي هـذه املهزلـة بأرسع وقـت – .وكان يشير بعينيه إىل أعلى ،وثالثتهم
يؤكـدون على إشـارته التـي سـبق أن أشـبعوها بحثـاً ،طيلـة األسـابيع التي
قضوهـا مؤخـرا ً يف غرفتهـم تلـك :ومل يعد من الحكمة تفويـت الفرصة ،كام
يقـول يوسـف ،أكثر املتحمسين لإلقـدام عىل تنفيذ ما سـيعرف فيما بعد،
بالوقعـة الكبرى ،كما كان يحلـو ألربعتهـم تسـميتها بذلك
 لكـن!! يعلّـق توفيـق على جـزء مهـم مـن الخطـة ،فيوقفـه الثالثـة :مـندون لكـن ،ال مجـال للتفكير أكثر ،دع املراحل املتأخرة لشـأنها ،ولرنكز عىل
أهـم خطوة.
اسـتمرت املراقبـة طيلـة أيـام عـدة ،حتـى حانـت الفرصـة املطلوبـة ،نهض
أربعتهـم مـن تحـت الفـراش الـذي احتضـن حيلتهـم ،بعـد أن تأكـد لهـم
مغـادرة الحـارس للنـوم يف غرفـة جانبيـة وإبقائـه بـاب الغرفـة مفتوحـاً،
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وبخفـة وهـدوء مطلقين ،تسـلل توفيـق أوالً باتجـاه الزاويـة القص ّيـة يف
املمـر ،ثـم تبعه معاوية فبشـار ويوسـف ،وهنـاك صعدوا واحـدا ً تلو اآلخر
إىل السـطح عبر املدخنـة الض ّيقـة التـي مل تنظّـف منـذ زمـن بعيـد جـدا ً
فسـاهم ذلـك بطلاء وجوههـم «بالسـخام» األسـود ،وبعـد أقـل مـن ثالث
دقائـق ،كان أربعتهـم يسـتظلون بسماء املدينة وسـجانهم وقيـده وغرفته
أسـفل أقدامهـم ،وبـذات الهـدوء والرسعـة نزلـوا عـن السـطح يحتضنـون
بأيديهـم وأرجلهـم متديـدات امليـاه امللتصقـة بجسـم البنايـة ،وكانـوا طيلة
فترة التخطيـط يخشـون عـدم صمودهـا بسـبب الصـدأ واالهتراء الناتـج
عـن القـدم ،لكّـن السماء كانـت تسـتقبل غوثهـم وطلبهـم العـون ،حتـى
شـاء اللطيـف بـأن حطـت أقدامهـم على األرض ،لتطير بهـم نحـو الجدار
السـليك القديـم ،والـذي اخرتقـوه بسـهولة دون عنـاء ،ويف اللحظـة التـي
بـدؤوا بهـا يصعـدون الجبـل مخرتقين أشـجار السرو والصنوبـر والبنايـة
الضخمـة بسـجنها ومقراتهـا خلفهم ،بـدأت دموع النرص تغسـل وجوههم،
يتسـلقون الجبـل دون كلمـة «ولكـن!» التي صاحبت توفيـق ،ألنه بذاته ال
يفكـر فيهـا اللحظـة ،وقدمـاه تقودانه دون شـعور منهام نحـو الحرية ،غري
آبـ ٍه بحقيقـة وجـود نقطة مراقبة لجيـش االحتالل أعىل قمـة الجبل املطلة
على املدينـة بأرسهـا على بعـد عشرات األمتـار فقـط ،حيـث سـاروا بين
األشـجار مبحـاذاة بيـوت حـي «خلـة العامـود» متجاوزين الخطـر الواضح،
بعـد تأكدهـم أن األجهـزة األمنيـة التـي تزعـم حاميتهـم ،مـا زالـت تغـرق
بالنـوم ،وبرسعـة وجـدوا أنفسـهم داخـل أحـراش جديـدة متتـد على طول
جبـل جرزيـم الـذي يطلقـون عليـه لقـب جبـل مجـازا ً ،ألنـه سلسـلة مـن
حي الطائفة السـامرية الواقع
الجبـال املتالصقـة والتي يعلـو أبرز قمة فيها ّ
بين غابة أشـجار سـاحرة ،وبقربه قلعة صلاح الدين األيـويب األثرية ،ورغم

الطريق إلى شارع يافا

31

الظلمـة املوحشـة بين األشـجار إال أن روعـة املشـهد يف األسـفل واملدينـة
بأرسهـا تحـت أنظارهـم ،كانـت تبـدد الخـوف لديهـم ،تشـعرهم نجومـاً
محلقـة يف السماء ،ومـا زالـوا كذلك حتـى انقضـت السـاعة األوىل والثانية
لسيرهم بوصولهـم غـرب املدينـة أعلى جامعـة النجـاح الوطنيـة والتـي
كانـوا يرتادونهـا قبـل املطـاردة ،وقد دعاهـم الحنني إىل ذكرياتهـم الجميلة
هنـاك ،وحتـى يتجاوزوا سـجن الجنيـد ،نزلوا عىل أطراف حـي رفيديا الذي
يتوسـط سـجن الجنيـد وجامعة النجاح ،ومـن هناك ،نزلـوا الوديان املؤدية
إىل شـارع طولكـرم -نابلـس ،ومـا زالـت املدينـة هادئـة والسـ ّجان الـذي
عـاد ليطمئن على سـجنائه األربعـة ،مرتـاح لنومهـم العميـق ،رغـم أنـه مل
يعتـد على رؤيتهـم نيامـاً مـا قبل الفجر بسـاعة ،فحـ ّدث نفسـه إليقاظهم
عندمـا ينـادي املـؤذن لصلاة الفجـر ،وقـد كانـت أغطيتهم تحتضـن تحتها
األلبسـة وكل مـا وصلـت إليـه أيديهـم مـن وسـائل التمويـه ،األمـر الـذي
أقنـع السـجان قناعـ ًة تامـة بغرقهـم يف النوم.
 بـدأ الرجـال يتنفسـون هـواء عصيرة ،وهـم يصعـدون الجبـال القريبـةأعلى قريـة زواتـا -أقصى شمال غـرب املدينـة ،متجاوزيـن حاجـز األمـن
الوطنـي على حـدود منطقـة «ألـف» ورائحـة الطابـون تنتشر يف األنحاء،
تقتلهـم واحـدا ً تلـو اآلخـر ،تجعلهم يطريون عىل بسـاط من عشـق لأليدي
التـي تصنعـه كل صبـاح ،وبعـد قليل من الراحـة واألذان املوحـد يف املدينة
يصـدح يف أذن السـجان الـذي فشـل يف إيقـاظ األربعـة الذيـن تبخـروا
كالسـحر ،توجـه معاويـة إىل بيـت أحد املسـاعدين يف أطـراف القرية :أبلغ
الشـيخ محمـود أننـا حررنـا أنفسـنا وعدنـا إىل املـكان الـذي تعرفـه ونتوق
لرؤيتـه فيه سـاملاً.
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 مل يصـدق مـا جـاءت بـه الرسـالة العاجلـة عرب النقطـة امليتـة صباحاً ،ألنخبر تحررهـم مل يبلغـه بعـد فكيـف بوصولهـم !..فضحك مـن عمق صدره
قبل أن يسـجد لله شـاكرا ً والشـيخ يوسـف الرسكجي يقف بقامته الطويلة
وطولـه الخـارق قبالتـه ،فمحمـود ضيـف يف بيتـه :أضحـك اللـه سـ ّنك ،أال
تفرحنـا معك؟!
 الشباب أصبحوا يف جبال عصرية. مـن تقصـد ،خليـل الرشيف؟! مل يصل إىل نابلـس حتى يذهب إىل عصرية،ثم مل نع ّرفـك عليه بعد.
 -يا شيخ ،أقصد إخواين املعتقلني لدى املخابرات ،لقد حرروا أنفسهم.
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"هنا ..بيت المقاومة"

كانـت العـودة مـن عصيرة الشمالية وصحبتهـا الرائعـة ،أرسع مما توقع،
فما زالـت وفـق الشـيخ يوسـف والـذي لتوه قـد عاد مـن اإلبعـاد القرسي
الثـاين إىل قطـاع غـزة بعـد اإلبعـاد األول إىل مـرج الزهـور ،حيـث تخافـه
أجهـزة أمـن العـدو دون أن تثبـت عليـه شـيئاً – مـا زالـت أخطـر على
املطـارد مـن مناطـق «ألـف» والتـي ميكـن بشيء مـن الحـذر التغلب عىل
متابعـة األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية الوليـدة.
 فيرد خليـل القلـق على سلامة املقاتلين وقائدهـم محمـود ،وهو يرسقبعـض النظـرات مـن خلـف سـتارة النافـذه املطلّـة مـن بيـت الشـيخ على
منزل عائلته الكائن يف ذات الحي املسـمى بشـارع السـكة ،نسـبة إىل سـكة
الحجـاز التـي أقامتهـا الخالفـة العثامنيـة ومتـر مـن املـكان :لكـن الشـباب
وافقـوا على مضـض وكراهـة للقـدوم إىل املدينـة بسـبب تحريـر أنفسـهم
قبـل عـدة أشـهر من مقـر املخابـرات ،وال أظن بأنهـم سـيتكيفون مع واقع
سـكنهم الجديـد بعـد أن كانـوا كالطيـور يف الجبال
 لكنك تقول إنهم عرضوا عليك مرشوعهم. صحيح! ومصممون عىل تنفيذه ،لكننا اآلن غري جاهزين لذلك. ابتسـم الشـيخ الـذي يقـارب األربعين مـن العمـر وهـو يعـ ّدل العقـالعلى رأسـه املغطـى «بحطّـة بيضاء» مسـدلة عىل ثوبـه الطويل ،اسـتعدادا ً
للذهـاب إىل مسـجده الـذي يـؤم :يـا خليـل ،أنـت الـذي تصنـع الجاهزية.
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– توقـف الشـيخ عـن الحديـث يف األمـر ،سـائالً :مل تخبرين! هـل اطمئن
قلبـك أخيرا ً «أليب أميـن»؟!
 ضحـك خليـل متذكـرا ً اللحظـة التـي أخبره فيهـا أميـن حلاوة صديقه يفالجامعـة ومسـاعده أثناء املطـاردة ،عني ،فج ّن جنونه :هـل أنت مجنون؟!
تريـد أن تسـلم رقبتنـا إىل ضابط يف السـلطة.
فيرد أميـن ،الطالـب يف سـنته األخيرة يف كليـة الهندسـة الكهربائيـة :على
رسـلك يـا رجـل ،لـو أراد رقبتـك لوصـل إليـك مـن خلايل.
– ومـا زال خليـل يبـادل الشـيخ االبتسـام وهما يتذكران خشـيته من فكرة
االختراق مـن جانـب السـلطة ،وكيف أصبـح يف غضون مدة قصيرة يرتدي
زي الرشطـة الفلسـطينية الـذي زودتـه بـه وهـو يجلـس إىل جانبـي يف
السـيّارة أثنـاء تنقالتـه الرضوريـة ،فلـم يـزل خليل يتوجـس الخيفـة للقائنا
حتـى حسـم الشـيخ يوسـف األمـر ،كما حسـم أمـر جمعـه ملحمـود أبـو
هنـود ،صاحبـه يف مـرج الزهـور ،وسـيتكرر األمـر الحقـاً مـع تلميـذه معاذ
بلال - .فلقـد أدرك الشـيخ يوسـف ،رأس العمـل التنظيمـي يف املدينـة
القسـام منذ
والقضـاء ،وأحـد أعمـدة الجنـاح العسـكري ،املعـارص ألجيـال ّ
انطالقـة الفعـل الجـاد مطلـع التسـعينات مـن القـرن العرشيـن ،بفراسـة
العـامل وخبرة املقـاوم ،أن هـذا الشـاب ،الذي مل يتجـاوز الثالثـة والعرشين
مـن العمـر ،حديـث االنتامء إىل حركة حامس ،ذو شـأن عظيـم تندر والدته
بسـهولة ،ليس لنقص يف املجاهدين ولكن!! «كام سـيعرتف الشـيخ الحقاً»:
أننـي مل ألتـق بقائـد كخليـل الرشيف ،أملعـي ،فطن ،استراتيجي التفكري ،ال
يرتـاح وال يريـح ،وهـذا مـا تحتاجـه املقاومة لصناعـة التحريـر ورفع كلمة
اللـه يف األرض.
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يل
 كان أميـن حلاوة« ،والـذي سأكتشـف الحقاً بـأن كنيتي التـي أطلقها ع ّخليـل ،هـي نسـبة إىل أميـن ،فلم نكـن يف حينها نتعامل فيام بيننا باألسماء
الشـخصية ،إال داخـل املجموعـة الواحدة حيـث ال رضورة إلخفاء األسماء،
فلقـد بقيـت طيلـة فترة عملي مـع خليـل الـذي أسـميناه «أبـو محمـد»
وكان يكبرين عمـرا ً بسـنة واحـدة ،وإقدامـاً وبسـالة ،قرونـاً عـدة ،أظن بأن
اسـمه خالد.
كان أميـن يف حالـة صعبـة ،يدعـو اللـه أن متـر الدقائـق القادمـة بسلام،
والشـاحنة التـي تسير يف الشـارع العام ،وسـتعرب بعـد قليـل ،وحاجز األمن
الفلسـطيني ،سـتكون أغلى هديـة تتلقاهـا األجهـزة األمنيـة منـذ دخولهـا
نابلـس :أعـوذ باللـه مـن الشـيطان الرجيم .يسـتعيذ أميـن ،الجالـس بقرب
السـائق ،فلقـد ح ّملـه خليـل األمانـة األصعـب ،بعـد أن كانـت املسـألة
برمتهـا مـن بنـات أفـكاره :نخفـي األربعـة يف كراتين كبيرة لنقـل األدوات
الكهربائيـة ،وهكـذا...
إذن بـارش العمـل فـورا ً ،وبعـد أن عبرت الشـاحنة وسـط جنـود الحاجـزمتجـاوزة شـارع عصيرة الـذي تتفـرع منـه طريق املسـتوطنة وفـق خليل،
ونقطـة اإلنـذار املبكـر أو التجسـس وفـق محمـود ،طـرق أميـن بيـده عىل
جسـم الشـاحنة أربـع طرقـات مختلفـة ،ليطمئن املجموعـة ،لكـن هـذه
الطأمنينـة مل تسـتمر كثيرا ً بعـد مكوثهـم يف مخبئهـم داخـل املدينـة ،فلـم
يعتـد املجاهـدون األربعـة عىل العيش بني جدران إسـمنتية ،بعـد أن كانوا
كالغـزالن ال ّربيـة ،مفضلين خطـر العـدو على أن متـوت حريتهـم يف مخزن
تجـاري ،فقـرروا العـودة مجـددا ً إىل حيـث عرينهـم الـذي تهابـه الثعالب،
ظـل يطـارد محمـود وخليـل اللذيـن كانا
لكـ ّن إرصارهـم على مرشوعهـمّ ،
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يرتيثـان يف األمـر ،والشـيخ يوسـف ،يحثهما على تذليـل العقبـات :كما
تعلمـون –يقـول مبتسماً وهـو يقـدم لهما الشـاي يف غرفة الضيـوف -فأنا
ال أتدخـل بتفاصيـل عملكما ،لكننـي أحذركما مـن الغـرق يف التخطيـط
الزائـد ،فـإن كنتـم تسـبقون العـدو بخطوة ،فهو يسـبقكم بعشر خطوات،
فلا متنحـوه الفرصـة للوصـول إليكـم قبـل أن توجعـوه.
– فـرد خليـل :يـا شـيخنا! نحـن متفقـون على ذلـك ،لكننـا نتحـرك وفـق
إمكاناتنـا املحـدودة ،ومـا نفكـر بـه!...
أكمـل محمـود :بحاجـة إىل أكثر مـن بـارودة انجليزيـة وكارلوغسـتاف
مريـض واآلخـر يف اإلنعـاش ،وهـذا العـوزي املبـارك – وكان يشير إليـه يف
حضـن خليـل.
 فهـ ّز الشـيخ رأسـه وهـو يسـتمع إليهما ثـم عقّـب :أنـا رهـن إشـارتكام،اطلبـوا مـا أسـتطيع توفيره ،ولـن أتأخر بـإذن الله ،فيقـول خليل :مـا تقوم
بـه يـا شـيخ ال يقـ ّدر بثمـن ،لكـ ّن تصورنـا املتواضـع لألشـهر القادمـة ال
يسـتدعي إشـغالك بصعوباتنـا التـي سـنذللها قريبـاً إن شـاء اللـه ،وال نريد
يف الحقيقـة ،أن نـراك هـذه املـرة مبعـدا ً إىل مـا وراء الشـمس ،بعـد مـرج
الزهـور وغـزة – فضحـك الشـيخ..
 انتظـر انتظـر! –قـال محمـود مسـتدركاً على خليـل– لـوال الثلـوج التـيقاسـيناها هنـاك ،معـاً ،والحكايـات الجميلـة التـي اختلطت بالدمـع واألمل،
ملـا اجتمعنـا هنـا ،يف بيـت املقاومـة هذا.
عقّـب الشـيخ بشيء مـن الجدية :األهـم ،ليس إبعـاد يوسـف الرسكجي أو
قتلـه وهـذا واللـه مـا أمتنـاه ،أن يصطفينـي اللـه شـهيدا ً مقبلاً غير مدبر،
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ولكـن! أال تسـكت البنـادق حتى ال يهنـأ العدو بدارنا ،ويـدرك بأن مثن كل
دقيقـة يقضيهـا على أرضنـا ،سـيدفعها من أمنه الشـخيص وأيضـاً من دمه.
 ولـدى خـروج الشـيخ كعادته حـال االجتامعـات ،التفت إىل الوراء سـائالً:هـل وصلكـم التأكيـد الجديـد؟! فأجاب محمـود وهو ينظـر يف وجه خليل
بالنفي.
 عـدم شـن الهجمات ضـد قـوات االحتلال مـن مناطـق «ألـف» ،قـرارسـابق اتخـذه إخوانكـم يف قطـاع غـزة بعـد دخـول السـلطة الفلسـطينية
هنـاك عـام أربعـة وتسـعني ،ويعـاد التأكيـد عليـه اآلن ..فيعلّـق خليـل :ال
أدري مـا املنطـق يف ذلـك ،اتفاقيـة لعينـة مـع االحتلال ،مل يسـترش فيهـا
الشـعب الفلسـطيني ،مل متـر على أي مؤسسـة متثيليـة للمصادقـة عليهـا،
سـواء منظمـة التحريـر الفلسـطينية أو حتـى حركـة فتـح!..
فسـأل محمـود قاطعـاً اسرتسـال خليل الـذي يتحـدث بحرقة :كيـف ذلك؟
فتـح هـي التي وقعـت على االتفاقية.
– فهـ ّز خليـل رأسـه أسـفاً :هـذا مـا قـد ميـر على البعـض ،لكنـه مل ميـر
على هـذا الـرأس ..وكان يشير بسـبابته إىل رأسـه والشـيخ يوسـف الـذي
كان ينظـر إىل سـاعته ،يبتسـم ،وهـو يسـتمع إىل مـا يعرفـه عـن هـذا
الرجـل :كنـت أعرف فتـح ،الثورة ،الطلقـة األوىل ،دالل املغـريب التي قالت:
«سـأقلب طاولـة كامـب ديفيد رأسـاً على عقـب» ،ومل أتخيل يو ًمـا أن يتم
نسـف القيـم التـي تربينـا عليهـا ،حتـى فـاروق القدومـي ،عضـو مركزيـة
فتـح ،مل يعـرف باملفاوضـات الرسيـة ويعـارض هـذا االتفـاق حتـى اليـوم
ولكـن! القـرار للقـوي ،والـذي ذهـب بفتـح إىل اتفاقيـة أوسـلو ميتلـك كل
أوراق القـوة يف فتـح ،لكنـه مل يعـد ميتلكنـي!! وكان يتنهـد وهـو يخـرج
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كلامتـه األخيرة ورسعـان ما تحـ ّول إىل االبتسـام ومحمـود والشـيخ ينظران
إليـه بإعجـاب ،فقال الشـيخ يوسـف :لقد تأخـرت عىل املسـجد وأخىش أن
يزفنـي أهـل «جسر التيتي» ورواد مسـجدي خالد بن الوليـد إن مل أتواجد
اللحظـة هنـاك ،ومـع ذلك ،فلسـفتنا بعـدم االسـتهداف املبـارش للعدو من
منطقـة «ألـف» ال تنبـع مـن ضعـف ،حتـى وإن مل يكن بأيدينا سـوى بضع
بنـادق قدميـة ،لكنها سياسـة سـحب الذرائـع ،وحتى ال يقال ،عندما تفشـل
اتفاقيـة أوسـلو وفشـلها محتّم ألنهـا تناقض منطق التاريـخ ،إن حامس هي
السـبب يف عـودة االحتلال ملناطـق «ألـف» والتـي تسـ ّوق اآلن على أنهـا
نـواة الدولـة الفلسـطينية! ضحـك محمـود :مل أعرف يا شـيخ أنـك أصبحت
محللاً سياسـياً أو رجـل سياسـة ،دامئـاً كنـت تعيـب على أهـل السياسـة
إطنابهـم يف التحليـل والـكالم ،فـر ّد الشـيخ وخليـل مسـتمت ًعا بالحديـث
الدائـر :عرفـت أنـك لـن تدعهـا متـر ،على كل حـال ،هـذا كالم الشـيخ أبـو
بكـر «جمال منصـور» يف اجتامعنـا األخير ،انقلـه كما هـو وأضيـف ،لـن
يكـون هنـاك ٌ
فـرق كبير فمواقـع العـدو على طول فلسـطني وعرضهـا ،فال
تفكـروا كثيرا ً بهـذا األمـر ،ومسـاحة منطقـة «ألـف» مـن مجمـل مسـاحة
الضفـة الغربيـة ال تقـارن مبـا تبقـى بيـد املحتل.
 غـادر الشـيخ مرسعـاً ومـا زال ٌسـؤال يدور يف رأس محمـود ،مل يجد فرصة
لتوجيهـه إىل خليـل رغـم حديـث املغـارة ومـا قبلهـا ،وحانـت اآلن :ما هي
اللحظـة الفارقـة التـي قررت فيهـا االنتقال مـن النقيـض إىل النقيض؟
 نهـض خليـل مـن مجلسـه على األرض قبالـة محمـود متجهـاً برسعـة إىلالنافـذة لـدى سماعه صـوت بـوق سـ ّيارة ،وأخذ ينظـر من خلف السـتارة
والزجـاج الغامـق الـذي يخفي من خلفه نهـارا ً ،طالباً من محمـود االنتظار
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قليلاً ،فسـأله محمـود :هـل ظفـرت به هـذه املرة؟!
– جلـس خليـل وسـعادة الكـون تالطـف وجنتيـه :ليـس أخـي فقـط ،بـل
أمـي – .ثـم سـكت قليلاً قبـل أن ي ّدعـي عودتـه لإلجابـة عـن السـؤال،
فأوقفـه محمـود :ملـاذا ال نرتّـب لـك لقـا ًء مـع والدتـك يف أحـد البيـوت؟.
– كان خليـل ال يـزال منفعلاً مـن رؤيـة والدتـه ،يظهـر ذلـك يف همسـاته
وحركـة جسـده :ال أسـتطيع ،قـد يعرضنـا ذلـك للخطر ،كام أن أمي ليسـت
مزارعـة كوالديـك حتـى ألتقيهـا مصادفـ ًة يف الجبـال ،كما تفعـل يـا أسـد
الجبال!
 دع املوضـوع للمسـتقبل القريـب ،وسنستشير الشـيخ يوسـف يف ذلـك،رمبـا تلتقيهـا هنا!.
– متلمـل خليـل وهـو يقـول :يـا أخـي لـوال رضورة لقائنا يف بيت الشـيخ ملا
جازفـت باملجـيء إىل هنـا فليس مـن الحكمة أن نكون معـاً يف مكان واحد
ومـا زلنا يف بدايـة الطريق.
– ضحك محمود فتدارك خليل – أقصد عميل معك ال زال يف بدايته.
كان خليـل يعلـم من الشـيخ يوسـف ،أن محمود أبو ه ّنـود من املجاهدين
األوائـل الذيـن سـاعدوا املهندس يحيى عيـاش الذي كان يتخـذ من املدينة
والقضـاء مقـرا ً لـه بعـد املطـاردة ،وقد شـكل مطلـع التسـعينات مجموعة
عسـكرية سـبقت معاويـة وإخوانـه ،ومـا زلـت أكتشـف أن الفترة التـي
عملـت فيهـا ومهنـد مـع دائـرة املهنـدس ،تعيـد ترتيـب نفسـها مجـددا ً،
محافظـة على نواتهـا الصلبة ،وسـتظل أشـباحاً تعمـل لدفع العمـل لألمام،
لـن يتضـح دورهـا يف تلـك املرحلـة إال قليلاً ،كما حـدث مـع املجاهديـن
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زهير لبـادة وصلاح الديـن دروزة عضـوا قيـادة الحركـة يف املدينـة ،عندما
اعتقلا على قضايـا عسـكرية عـام أربعة وتسـعني ومنها الدعم اللوجسـتي
ألرس الجنـدي نحشـون فاكسمان على يد مجموعـة من كتائب القسـام يف
ترشيـن األول لنفـس العـام ملبادلتـه بـاألرسى الفلسـطينيني والعـرب وعىل
رأسـهم الشـيخ أحمـد ياسين مؤسـس الحركـة والـذي كان يقضي حينهـا
حكماً بالسـجن مـدى الحيـاة لـدوره يف أرس الجنديين آيف سـبورتس وايالن
سـعدون عـام تسـعة ومثانني.
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ً
ُ
حمارا!!..
لست
أنا

مل يهـدأ صـدره ،هنـاك يشء ال يسـتقيم لديـه ،يتعبـه ،يقلقـه ،يعيـق حركة
إبداعـه املعتـادة ،ومل يهتـد بعـد إىل طـرف خيـط يقـوده ملعرفتـه ،فلا هو
عاشـق متيـم بإحدى الحسـناوات اللوايت يخطبن وده يف الجامعة ،يعذرهن
قمرية االبتسـامة التي يتسـلح بهـا فطرياً ،ونقاء رسيرته التـي ت ُرى وتُحس،
وال هـو هـارب مـن مالحقـة عائلته لسـوء عالماتـه الجامعيـة :إذن! ملاذا ال
أسـتطيع فهـم ذلـك؟! – .يخاطب نفسـه وهو يسـتعد للمهرجـان الخطايب،
آخـر مرحلـة مـن املراحـل التـي تسـبق انتخابـات مجلـس الطلبـة والتـي
يتنافـس فيهـا مجمـوع الكتـل الطالبيـة املمثلـة للخريطـة السياسـية على
السـاحة الفلسـطينية وأبرزهـا حركتي فتـح وحامس ،يقف أمـام املرآة التي
ابتاعهـا وزملاؤه يف السـكن ،يرتـب شـعره الناعـم ،ومـا زال على حاله منذ
عـدة أيـام ،رغـم االجتامعـات املكثفـة إلطـار حركـة فتـح الطلايب ،والـذي
ميثلـه أمـام األطـر األخـرى وإدارة الجامعـة ،فاملعركة حاميـة الوطيس أمام
الكتلـة اإلسلامية إطـار حركـة حماس الطلايب ،وال بـد مـن الفـوز ،وفجأة!
رصخ وهـو يشير إىل ذاتـه يف املـرآة :أنـا لسـت حمارا ً ،أنا لسـت حامرا ً.
اخرتقـت عبارتـه أذن أميـن حلاوة ،زميلـه يف السـكن ونقيضـه السـيايس
املنتمـي إىل الكتلـة اإلسلامية ،وهو يدخل باب الشـقة ،وكانـت حالة نادرة
أن يعيشـا معـاً ،لكـن انحدارهما مـن مدينـة واحـدة وصداقتهما القويـة،
جعلتهما يتغلبـا على االنتماء التنظيمـي ،وتنشـأ عالقـة منوذجيـة بينهما:
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هـذا أكيـد ،فاللـه -عز وجل -يقـول «ولقد كرمنـا بنـي آدم – .»..قالها أمين
وهـو يضحـك ،لكـ ّن ذلـك مل ينتـزع ضحكـة مامثلـة مـن خليـل الـذي بقي
على حالـه ،يحـ ّدق يف الشـخصية الثانيـة لـدى فتـح يف الجامعـة واألوىل يف
القريـب العاجـل «حيـث يتنبأ الجميع ملسـتقبله» والتي ولـدت وترعرعت
على قيـم الثورة وفتـح :هل انتهى كل هـذا؟! ملاذا؟! ملاذا؟ ..اسـتغرب أمين
الـذي وضـع ظهـر كفه عىل جبين خليل مسـتغرباً :حرارتـك طبيعية ،لكن!
يبـدو أن الكثير يفوتنـي هـذه األيـام ،هـا ،لقـد عثرت عليهـا! هل سـلّمتم
بحقيقـة فوزنـا يف االنتخابات وتلوم نفسـك عىل ذلك؟ أعرفك منطقياً تحرتم
عقلـك جيـدا ً – .ثم بدأ خليل يتحدث بأمل :لقد نشـأت عىل مفهوم يالزمني
منـذ بعيـد ،أن فتـح تعنـي البندقيـة والبندقيـة طريـق التحرير ،هكـذا كنا
نحاججكـم عندمـا تتهمونـا بالتخيل عن الكفاح املسـلح وندفع عن أنفسـنا
جرميـة التفريـط بثلثـي فلسـطني التاريخيـة واالعتراف برشعيـة االحتلال،
لكننـي مل أكـن مرتـاح الضمير ،عقلي يزعجنـي كلما خلـوت مـع نفسي.
– وهنـا تحـدث أميـن :وكنت سـليط اللسـان علينـا – .مل يعر خليـل انتباهاً
ملالحظـة صديقـه السـاخرة ،مسرتسلاً بوجعـه :وبتنـا اآلن نتغنـى باملـايض
دون فعـل حقيقـي على األرض ،كيـف تريـدين أن أناظـر شـاباً حركته تزرع
املـوت للمحتلين يف شـوارع تـل أبيـب ،وتحقـق مـا أحلـم بـه؟! – .التفـت
رصف وفق قناعتـك وال ترهق
خليـل مخاطبـاً أميـن ،فأجابه :األمر بسـيط ،ت ّ
أعصابـك ،فاحتـد خليـل على غير عادتـه ومـا زال يُعـرض عـن االلتفـات
لـكالم أميـن ،قائلاً وهو يهز كتفـي صديقه :ح ّملنـا العجز العريب مسـؤولية
هزميتنـا ،نعـم هزميتنـا ،وإالّ! مـاذا تفسر تخلينـا عـن أحالمنـا وتاريخنـا
وتطلعاتنـا وتضحياتنـا املمهـورة بالـدم ،بكلمـة واحـدة« ،كـوداك» ،تُهـدي
للرئيـس األمريكي كلينتـون عندمـا اسـتقبل يف اجتماع املجلـس الوطنـي
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قبـل عامين يف غـزة ،وباللغة الفرنسـية ،ميثاقنـا الوطني يتم إلغـاؤه بكلمة
غير عربيـة ،ونصفـق النتحارنـا القيمـي والحضـاري بأيدينـا ،ونح ّمـل غرينا
املسـؤولية؟! – ثـم هـدأت ثائرتـه قليلاً وهو يجلـس عىل الكـريس ،فجلس
أميـن قبالتـه وكل ذرة يف كيانـه ترقـص فرحـاً :كنـت أرى هـذه اللحظة منذ
زمـن بعيد!
 فرفـع خليـل نظـره إىل وجهـه دون أن يتكلـم وكان ميسـك برأسـه بينكفّيـه :نعـم ،كنـت عىل قناعة بـأن الثائر الذي يسـكن هنا -وأشـار بإصبعه
إىل رأس خليـل -لـن ميكـث طويلاً حتى يلقـى األجوبة التي تليـق بثوريته،
أسـئلتك ،فرحـك للعمليـات االستشـهادية ،غضبك ملا فعلته أجهزة السـلطة
األمنيـة يف مسـجد فلسـطني بغـزة ،قبـل عـام ونيّـف ،بعـد دخولهـا بقليـل
إىل القطـاع عـام أربعـة وتسـعني - .قاطعـه خليـل :قتلوا ثالثة عرش شـهيدا ً
مسـاملاً وجرحـوا مـا يربـوا على املئتين ألنهـم مارسـوا حـق التظاهـر؟! مل
أسـتوعب حينهـا مـا يجـري ،نعـم ،كنـت خصماً عنيـدا ً لنـا ،تقفـون لنـا يف
الحلـق ،تزاحموننـا على كل يشء ،بعضكـم يسيء عـن جهـل إىل نصاعـة
مرشوعكـم والـذي يف الحقيقـة ال يختلـف عـن مشروع الثـورة األصلي
والـذي تـم التخلي عنـه ،لكـ ّن دمكـم حـرام ،شـككت حينهـا يف األخبـار،
قلـت إن عملاء العـدو فعلوا ذلك لإليقـاع بيننا وما زلت أعتقـد بأن رشارة
كل فتنـة أصلهـا االحتلال.
ولكـن! عندمـا رأيـت قـوات األمـن الفلسـطينية تطلـق النـار على النـاس،
أيقنـت بـأن العـامل املجـرم أوقعنـا يف أنفسـنا ،وأن أحالم الشـهداء أبو جهاد
وأبـو إيـاد وأبـو الهول وسـعد صايـل وغريهم ،ماتـت ،ليس عنـد أول طلقة
يطلقهـا الرشطـي على أبنـاء شـعبه بـل عندمـا وقّـع القلـم على االعتراف
برشعيـة االحتالل.
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 أراد أميـن أن يهـ ّون على خليـل باملـزاح :لكنـك مـع ذلـك ،لسـت حمارا ً! وأخيرا ً ابتسـم خليـل وهـو يقـف متوجهـاً إىل جهـاز الفيديـو الـذي كانيسـتعرض عليـه بعـض التسـجيالت لقـادة الثـورة الشـهداء السـتخدامها يف
الدعايـة االنتخابيـة ضـد الكتلـة اإلسلامية ،وشـغَّل أحـد التسـجيالت طالباً
مـن أميـن االنتبـاه ملا يقوله الشـهيد صالح خلـف «أبو إيـاد» الرجل الثالث
يف حركـة فتـح ومفكرهـا األبـرز :الـذي يذهـب للمفاوضـات بـدون سلاح،
حامر!
 أوف! خرجـت مـن فـم أميـن ،ومـا لبـث أن قـال بصـورة تلقائيـة :هـذاميثلنـي ،كالم مـن ذهـب ،نعـم ،بالسلاح تفـرض رشوطـك على الطاولـة،
كالفيتناميين.
 لكـ ّن قيادتنـا تخلـت عـن السلاح ،قالهـا خليـل مهمومـاً ،فسـحقت يفاملفاوضـات..
 ما دام مثلك يف حركة فتح ،وأنا متأكد أنهم كثريون!. قاطعـه خليـل :يـا أميـن! صحيـح أن كثيرا ً مـن العنـارص يف فتـح تعشـقالكفـاح املسـلح ويف أول انتفاضـة جديـدة ستراها إىل جانـب إخوانهـم
املقاومين ،لكـن األمـر أكبر مما تتخيل ،هـذا مرشوع يرعـاه العـامل بأرسه،
لقـد غرقـت قيادتنـا حتـى العنق فيـه ،وال أمل لنـا بعد الله -عـز وجل -إال
املقاومـة املسـلحة وفقـط املسـلحة.
 صمـت أميـن وعينـاه تحدقـان يف شـفتي خليـل ،ال يريـد أن يفسـد مـاتتوقـع أذنـاه سماعه ،فسـأله خليـل :أال تقـل يل مرحبـاً بـك بيننـا؟!
 -فصرخ أميـن بأعلى صوته وهـو يحتضن خليـل والدمع يرتقـرق يف عينيه:

الطريق إلى شارع يافا

45

أنـت الـذي ترحـب بنـا يف حماس! ومـا لبث أميـن أن وضع يده على فمه:
لقـد فضحتـك على امللأ – فأسـكته خليـل بحزمـه املعهـود عندمـا يتخـذ
قراراتـه :أنـا مـن يريـد أن يعلـم العامل بـأرسه ،أنني على النهج الـذي يقود
إىل التحريـر ،نهـج أيب جهـاد ويحيـى عيـاش وكتائب القسـام.
 والدعاية االنتخابية ،وكلمة فتح التي ستلقيها ،و!... قاطعـه خليـل وهـو يخـرج من دوسـيته قلماً وورقة :لن أجـد أفضل منهـذا اليـوم إلعالن مـا أريد.
 وضـع أميـن كلتـا يديه عىل رأسـه ضاحكاً :سـيحدث زلـزال يف االنتخابات،مل نشـهد لـه مثيلاً قبل اليـوم ،ولو جلسـنا طيلة العـام نفكر..
 أميـن! دعـك مـن هـذا ،فعلى أهميـة االنتخابـات ورضورتها إلعلاء كلمةاللـه أوالً ،ثـم خيـار املقاومـة ،إال أ ّن هـذا األمـر ليـس ما يشـغل رأيس!
 مـا يشـغل رأسـك ،يحتـك رأيس منـذ زمـن بعيـد ولكـن املسـألة ليسـتسهلة .
 أخـي أميـن! رشطي األسـايس أن أعمل مـع كتائب القسـام ،واآلن ال تضيعالوقـت ،اذهـب وأخبر قـادة الكتلـة بتخصيـص وقـت يل أثنـاء املهرجـان
الخطـايب وأبقوا األمـر رسا ً.
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المسدس والعنق الجميل!

سـيحدثني أميـن الحقـاً ،عـن الهـزة التـي أحدثهـا خليـل مبقياسـه النوعـي
وكيـف عنونـت إحـدى الصحـف اليسـارية مـن أبنـاء شـعبنا يف الداخـل
املحتل عام مثانية وأربعني رأس صفحتها بالخط العريض« :املنسـق الوسـيم
ينقلـب عىل معسـكره القديـم ويجذب أصـوات الفتيات» ،حيـث تفاجأت
كل الجامعـة ،بطالبهـا وإدارتهـا ومحارضيهـا وفراشـيها وزائريها،
الجامعـةّ ،
لكـ ّن الفتـاة الجميلـة – يقـول أميـن -التـي الحقتـه يف الرحلـة الجامعيـة
للمواقـع األثريـة يف فلسـطني ،وكانـت يف ٍ
تحد مـع زميالتهـا املعجبات بهذا
النابلسي الفاتـن يف رقته ووسـامته الخجولـة ،أن تخضعه لقلبهـا ،ظافر ًة مبا
عجـزت عـن فعله األخريات ،خالفـت يومها كل املصدومني فرحـاً أو غضباً،
بـأن قـال :لو فعل غير ذلك ،ملا كان جديرا ً مبا يحتله يف هذا القلب ،مشير ًة
إىل صدرهـا ،وقـد أُخـذ عليهـا مـن بعضهن املنتميـات إىل معسـكره القديم
الشـاجبات ملـا فعـل ،إقدامهـا وأخريـات عىل التصويـت لخيـار خليل ،عىل
الرغـم مـن أنـه كما أخبرت إحداهـن فيما بعـد ،مل يكـن يـدري بالجميلة
وعشـقها ورصاع الفتيـات عليـه ،لـذا فلـم يكن مسـتغرباً مـن ناحية أخرى
أن يعلـن عـن توجهـه اإلسلامي كمواظـب على الصلاة ورافض ملـا يناقض
ثقافتـه اإلسلامية ،وهـذا مـا خلـص إليـه دكتـور علـم النفـس الـذي التجـأ
يفس لهـم االنقالب املفاجـئ لدى خليل،
إليـه بعـض صحبه القدمـاء حتى ّ
وسيكشـف هـؤالء وغريهم ،الحقاً ،أن أمـرا ً عظيامً ،يتجـاوز تحليالتهم التي
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تالمـس جـزءا ً مـن الحقيقـة يقف وراء هـذا التحـ ّول ،قد ض ّمنـه يف خطابه
النـاري ،يحدثنـي أميـن ،ونحـن نجلس يف «عزيزة» ،سـيارة الفيـات الصفراء
التـي ابتعتُهـا بألف وخمسمائة دوالر ،مـن مال املجموعة الشـحيح وقتها،
بدايـة العمـل الفعلي ،حيث كنا على قمة عيبال يف جزئه الشمايل الرشقي
املطـل على كل يشء ميكـن للعني أن تعشـقه ،حتى أنا -يقـول أمين -مل أكن
متأكـدا ً مـن قدريت على اإليفاء بإيصالـه للجهاز العسـكري.
فقلـت يف خلـدي وقـد أصبـح خليـل سـبباً بإعـادة عملنـا يف الكتائـب بعد
االنقطـاع األول :ال تـدري مـن أيـن يأتيـك الخير ،يخـرج املهنـدس يحيـى
عيـاش إىل غـزة ،فينقطـع االتصـال ،وبعد أقـل من عامني ،يعـود مجددا ً من
جهـة غير متوقعـة ،سـاقتها األقـدار إلينا.
يأتينـي شـاب إىل مركـز عملي يف السـجن ،مـا زال يذكّـرين بأين مصـدر ثقة
لـدى بعـض أعضـاء حماس ،يف الوقـت الـذي أصبحـت فيـه لـدى الغالبيـة
العظمـى «متسـاقطاً على طريق الدعوة» يف أسـوأ شـكل ميكـن أن يتخيله
املـرء ،كـوين سـ ّجاناً على العشرات مـن قـادة وأعضـاء الحركـة املعتقلين
سياسـياً على خلفيـة الـرد على اغتيـال املهنـدس يف الخامـس مـن كانـون
الثـاين لعـام سـتة وتسـعني وتسـعامئة وألـف يف قطاع غـزة ،وقـد كان هذا
األخ ،يـراين يف بيـت شـقيقه بعـد دخـويل الرشطـة ،يف حلقتـي التنظيميـة
املغلقـة والتـي نطلـق عليهـا اسـم «األرسة» ،حيـث ال يصـح االنتماء دون
االلتـزام بهـذا الشـكل الـدال على العضويـة ،مل أسـتغرب قدومـه وقد كان
باألمـس القريـب واحـدا ً مـن املعتقلين ،يطلب منـي رشاء مسـدس بصورة
عاجلـة ،ألن أحـد إخواننـا املقاومني قد كُشـف أمره حديثـاً ،وأصبح مطاردا ً
لـدى قـوات االحتلال وأجهـزة أمن السـلطة ،وليس معه سـوى سلاح كبري
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نسـبياً ال يصلح للتنقل :أخ أبو أمين! ،هذا املجاهد والذي مل أسـمع باسـمه
سـابقاً ،خالـد ،خليـل ،ال أعلـم بالضبـط ،مـن عائلـة الرشيـف ويجـب أن
نسـاعده ،فهـو اآلن يف رام اللـه يعيـش ظروفـاً صعبـ ًة جـدا ً ،ويريـد العودة
للمدينة.
 كان مـا قالـه الشـاب كافيـاً للتحـرك بعـد أن زودين بثالثـة آالف دوالر،كل مـا اسـتطاعت دائـرة خليـل أن تجمعـه رغـم صعوبـة الحـال ،األمـر
الـذي مل يكـن كافيـاً البتيـاع مسـدس مـن النـوع البلجييك سـعة  14طلقة،
فاضطـررت لالسـتدانة مـن أحـد األصدقاء ،ألن الثروة التـي توفرها زوجتي
مـن فائـض قوتنا وملبسـنا تضعها عند شـقيقتها يف ٍ
بلد آخـر حتى ال نضطر
إىل اسـتنزافها« ،وكانـت سـبعامئة وخمسين دوالرا ً» ،مل نسـتطع الزيـادة
عليهـا بعـد مقـدم طفلتنـا التـي اسـتنزفت التوفير وزيـادة ،حتـى إذا مـا
اسـتأجرنا بيتـاً ،دفعنـا الثروة لقاء السـتة شـهور األوىل والتـي مل نظفر منها
سـوى بخمسـة عشر يومـاً! ملـاذا؟! كحكايـات فلسـطني التي تولـد كل يوم
وتكشـفها األيـام ،فقـد شـاءت األقـدار وتوقفـت سـاعة الحيـاة الطبيعيـة،
لك ّن األهم اآلن ،أ ّن الشـاب ،تأخر أسـبوعاً ومل يأت ألخذ املسـدس ،فكانت
فرصـة لتدريـب مهنـد على إطلاق النـار بعـد أن أخرجنا مـن األرض بعضاً
مـن الرصـاص الـذي نخبئه منـذ الفرتة السـابقة وكانت سـاحة رمايتنا جبال
قريـة تـل جنـوب غـرب املدينـة ،لكننـي ظللـت قلقـاً مـن احتمال عـدم
قـدريت على فتـح خـط مـع األخ املطـارد حتى جـاء الفـرج وزودين الشـاب
الـذي انسـحب مـن الصـورة ،مبـكان اللقـاء الـذي سـألتقي فيـه بشـخص
سـيأخذ منـي املسـدس ،وهنـاك أعلى حي «خلـة العامود» دخلت مسـجد
«أسـامة بـن زيـد» قبل صالة الظهر بسـاعتني حيث ال أحد هناك وجلسـت
ملثماً يف غرفـة املكتبـة ،أضـع عىل وجهـي وشـاحاً أحمر ،وبعد ربع سـاعة
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مـن االنتظـار ،مل يشـغلني فيهـا سـوى شـاغل واحـد ال غير :كيـف سـأقنع
األخ بفتـح خـط لنـا مـع األخ املطـارد ،دخل امللثـم بعد أن طـرق عىل باب
املكتبـة الطرقـات املتفـق عليهـا وتبادلنـا كلامت الشـيفرة التـي ال ميكن أن
أعطيه املسـدس بدونها :هل عندك رواية «كيف سـقينا الفوالذ» – سـألني
امللثـم ،وسـيكون مـن غرائـب الدنيـا السـبع أن تقتنيهـا مكتبـة املسـجد يف
حينهـا ألنهـا تتحدث عـن الثورة البلشـفية ،فأجبته بالنفي قائلاً :ال ،ولكن!
يوجـد عندنـا روايـة «طالئع الفجـر» لنجيـب الكيالين.
 فقال :كيف حالك حسن؟ فأجبته :أهال وسهالً بحسني.فجلـس قبالتـي دون أن يتحـدث منتظرا ً إمتام مهمتـه واالنرصاف ،فقدمت
إليـه املسـدس ومئـة رصاصـة ،وقبـل أن يعطيني بقيـة النقـود قلت :يجب
أن تخبر األخ أننـا مسـتعدون للعمل معه.
 فهـ ّز امللثـم رأسـه دون أن ينطـق حرفـاً واحـدا ً ،فأيقنـت لحظتهـا بـأناألمـر لـن يسير كما خططـت له مـع مهند ،وكـدت وأنـا أحوقـل يف نفيس
بلا حـول وال قـوة إال باللـه ،أن أستسـلم لتجاهـل امللثـم لـوال مفاجأتـه يل
بالسـؤال :هـل تعرفنـي؟!
 فأجبـت فـورا ً بالنفـي ،ومسـتغرباً مـن سـؤاله ،وأثنـاء قيامـه عـن األرضمتجهـاً نحـو البـاب ،ومل أكـن حينهـا مسـتعدا ً لهكـذا نتيجـة بعـد أن ج ّهـز
مهنـد الغرفـة السـتقبال األخ وحاميتـه ،طلبـت منه الرتيث قليلاً ،ثم قلت:
أنـا أعرفك!
عينـي بعـد أن كان يتعمـد خلال اللقـاء القصير عـدم
 فنظـر أخيرا ً يفّ
التقـاء أعيننـا معـاً وقـد حسـبت أنهـا زيـادة يف االحتيـاط املطلـوب :أنـت
أميـن حلاوة؟!
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 عرفتـه مـن رقبتـه الغليظـة التي كانـت تأتيني يف املنام طيلـة مكوثنا معاًلسـبع سـنوات يف صـف واحـد حتـى اإلعداديـة وافرتاقنـا بسـبب االعتقال،
وكان ضخماً يف كل يشء متامـاً كذكائـه محـل الغيرة لدينـا نحـن األصدقـاء
قبـل أن تأخـذه الدراسـة يف بريزيـت ،ونصبح نحن ضيوفاً دامئني يف سـجون
تحسـب نفسـك ملثماً بهـذه الخرقـة؟ لقـد عرفتـك مـن
العـدو :وأنـت!
ُ
النظـرة األوىل – وقـد زال توتـره وهـو يتحدث إيل – ومـع ذلك هل عرفتني
مـن رقبتـي فقط؟!
 فضحكـت مـن صميـم قلبـي ،أود تقبيلـه ،فعـادةً ،يرتتـب على خـرقأمنـي كهـذا كـوارث حال االعتقال ومحاسـبة من جانب املسـؤولني بسـبب
اإلهمال ،ولكـن « ُر ّب ضـار ٍة نافعـة» ،حينها فقط فهمت هـذه املقولة عىل
حقيقتهـا وجـاءت رقبته الجميلة« ،والتي سـتصبح فيام بعد ..ال ال ،ال يجوز
أن أحـرق األوراق باكـرا ً ،حتـى تحقـق يل ما أريـد :لقد رأيتـك أثناء قدومي
إىل هنـا ،تسـتقل سـيارة أجـرة متجهـاً إىل بيتـك ،فربطت ذلـك برقبتك..
 أخـي الحبيـب ،لتعلـم أن هـذا الرجـل صعـب ،ولـن يسـتوعب فكـرةانكشـايف على أحد ،فكيف إن علـم بأنك رشطي يف السـلطة التي تطارده؟!
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"ألون موريه وعزف البنادق"

مل يعـق الظلام خـط سيرنا ونحـن نتلمـس الطريـق بين أشـجار الزيتـون،
تحتضننـا الواحـدة تلو األخرى ،تفتـح لنا الطريق ،تبتسـم لبنادقنا املرشعة،
لقـد اشـتاقت لرائحـة الضاد ،موسـيقى الضـاد ،فالزيتون يف فلسـطني يتقن
فـن الشـاعرية ،فتراه راقصاً ،ز ّجاالً ،عاشـقاً ال ميكنك أن تراه فتشـيح عينيك
عنـه ،أن تستنشـقه فلا تـذوب بعبيره ،أن تالمسـه فلا تـدب بجسـدك
القشـعريرة انفعـاالً ،وحتـى ترابـه األحمـر املحـروث بأظافـر الفالحني ،كان
يلين لنـا ونحـن نتقـدم باتجـاه الكمين ،وقـد عافت أنـوف األشـجار رائحة
الغربـاء التـي اغتصبـت الهـواء منـذ عشرات السـنني وهـي تتحـرش ذهاباً
وإيابـاً يف الحقـل ،إىل أن حرضنـا إىل جزئهـا الغـايل الـذي احتلتـه القراصنة،
طريقـاً يصعـد إىل مسـتوطنة «ألـون موريـه» ،هدفنـا الـذي رصدنـاه أليـام
طويلـة ليلاً يف معظـم األوقـات ونهـارا ً يف أحيـان قليلة.
فالطريـق يقـع يف أرايض القـرى القريبـة« ،غرمـوط ،ديـر الحطـب ،سـامل»،
رشق املدينـة ،وسـتكون العمليـة األوىل التـي يشـاركنا فيهـا خليـل بعـد أن
زالـت جميـع املوانـع لذلـك ،وأولهـا خشـيته منـي ،وثانيهـا فترة االختبـار
والتدريـب والتـي تضمنهـا تدريـب عىل الرمايـة يف جبال عصرية الشمالية،
صلـب ،تورمـت أقدامـه
اقتصر على مهنـد وثالثنـا «أبـو أمجـد» ،مجاهـ ٌد
ٌ
وأقـدام مهنـد وهما يسيران يف الجبـال خلـف الدليـل الـذي قادهما إىل
وسـيم يف بطـون الجبـال ،سـنعرف فيما بعـد أنـه محمود أبـو هنود
شـاب
ٍ
ٍ
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وحولـه مجموعـة مـن امللثمين ،بـات واضحـاً أنهـم رجاله األشـداء.
 كانـت املـرة األوىل التـي سـيزور فيهـا خليـل غرفتـه التـي أعدهـا مهنـدقبـل أشـهر قليلة ،وسـيلقانا وسـط معركـة ال تقل رضاوة عن التي سـتجري
بعدهـا بقليـل ،يصر مهنـد على أن يشـارك خليـل يف الهجـوم ويتمنطـق
بأسـباب يك ّيفهـا لصالحـه جيـدا ً ،فال يظفـر مبوافقـة أحدنا ،فكالنـا يرى أنه
األحـق بهـذا الجـزء األهـم مـن العمليـة ،وسـنبقى كذلـك حتـى أقسـمت
عليهما ،إن منحـاين ذلـك ،ألفعلـن أمـرا ً ..ابتسـم مهنـد وهـو يسـتمع ملـا
قلـت ومـع ذلـك! مل يتنازال ،حتى حسـم خليـل األمر بعـد أن أحرضته وفق
املتفـق عليـه بالنقطـة امليتـة من غـرب املدينـة وكان ينتظـرين بالقرب من
مستشـفى رفيديـا ،فقـال :ينتظرنـا مهنـد يف سـيارة األمـان ،وأبـو أمجـد يف
سـ ّيارة االنسـحاب ،حينهـا نظـرت إىل وجهيهما وقـد التقـت أعيننـا الثالثة
وابتسـاماتنا أيضـاً ،فعـرف خليـل ما دار بيننـا :وأبو أمين يشـاركني الهجوم.
 كنـت وخليـل نكمـن على حاشـية الطريـق ،يفصـل بيننـا خمسـة أمتار،بعيـدون عـن بيوت أقـرب قرية علينا «عزموط» مسـافة جيـدة ،وقد فوتنا
سـيارة للمسـتوطنني الصهاينـة ،عربت الطريـق فور وصولنـا ،فألزمني خليل
الهـدوء ريثما نتأكـد مـن خلو املـكان من الجنـود عىل الرغم من متشـيطنا
لـه قبـل سـاعة ،أثنـاء مجيئي ومهنـد للمكان ،كانـت مهمتـي األوىل مراقبة
الهابطين مـن املسـتوطنة الجامثـة أعلى الجبـل املطـل رشقـاً على األغـوار
الفلسـطينية وغربـاً على مدينـة نابلـس« ،فألـون موريـه» أول مسـتوطنة
يقيمهـا العـدو ،بعـد احتاللهـم للضفـة الغربيـة وقطـاع غزة والقـدس عام
سـبعة وسـتني وتسـعامئة وألف ،أما خليـل ،فعيناه ترصـدان الصاعدين من
الطريـق وقـد طال الكمني مـدة أربعني دقيقة يف منطقة خطـرة جدا ً ،لكننا
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مصممـون على إنجـاح العمـل بعد فشـل عدة عمليـات سـابقة ،وبالفعل،
جـاء الصيـد بعـد أن كانـت ألسـن أربعتنـا تلهـج بالدعـاء ،فأعطـاين خليـل
اإلشـارة ،ففتحـت كبسـة األمـان وانتظـرت حتـى تعبر السـ ّيارة االلتـواءة
األوىل بدايـة الطريـق والتـي سـتبطئ رسعتهـا قبـل أن تصلنـا ،ويف اللحظـة
املناسـبة ،بـدأ خليـل بإطلاق النار مـن «ذو الفقـار» خاصتـه ،محافظاً عىل
مسـافة بيننـا وبني السـيارة حتى يشـبع رصاصنا منهـا ،لحظتها ،خرجت من
متوضعـي إىل الشـارع وأخـذت وضعية القتـال مطلقاً الرصـاص مبارشة عىل
الزجـاج األمامـي والسـ ّيارة تتقـدم باتجاهنـا والشرر يتطايـر من جسـدها،
وفجـأة حـدث مـا تكرهـه الطبيعـة واألشـجار وحتـى أنفـاس الثائريـن يف
العـامل .توقـف رشـايش عـن العـزف ومل يطلـق سـوى رشـقة واحـدة ،ومـن
هـول الصدمـة مل أسـتطع كما تدربـت ،تدارك الخلـل فـورا ً ،فأنحيت تحت
رصاخ خليـل يل بفعـل ذلـك ،ألن السـ ّيارة أصبحـت مبحاذاتنـا ورصاصـة مـا
زال يأكلهـا ،فرجعـت قليلاً للـوراء ،ويـدي تبـ ّدل مشـط الرصاص بـدالً من
عينـي كانتـا مذهولتني وهما ترقبان املركبـة الكبرية
سـحب األقسـام ،لكـن ّ
تعبر مرسعـة مـن جانبنـا دون أن تتوقـف وخليـل ينهـي إطلاق خمسـ ٍة
وعرشيـن رصاصـة :يـا إلهـي –رصخـت يف داخيل– مـا الذي يجـري؟ «صاكاً
على أسـناين» ،هـل انتهـى األمـر وحسـب ،دون أن نظفـر بسلاح هـؤالء
األوغـاد؟ ودخلنـا كـرم الزيتـون مجـددا ً ،وخليـل يتبعنـي ،فسـقط مشـط
رصـاص منـه ،فعـدت للبحث عنه بعـد أن كنـت متقدماً عليه باالنسـحاب
وسـواد الليـل ال يتيـح لنـا رؤيـة الكثير ،وأول يشء خـرج مـن فـم خليـل
ونحن منسـحبني:
 -هل رأيت كيف يتطاير الرشر من الس ّيارة؟
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 رأيـت ولكـن – فقـال مقاطعـاً بهدوئـه وأيدينا تحمي وجوهنـا من فروعأغصـان الزيتـون ال ُحبلى بالخري :ال تقلق ،فالسـيارة مصفحة ضـد الرصاص.
وصلنـا سـ ّيارة االنسـحاب على مدخـل القريـة وانطلـق بنـا «أبـو أمجـد»
وسلاحنا جاهـز ألي طـارئ ،فاملنطقـة مليئـة بحركـة الجيـش وعلينـا أن
نتجـاوز مئـات األمتـار قبـل أن نصل مهنـد يف منطقة ما قبـل األمان ،حيث
فرعـي ومظلـم واصـلٍ مـا بين مخيمـي
كان ينتظـر «بعزيـزة» يف طريـقٍ
ٍ
عسـكر الجديـد والقديـم ألهلنـا الالجئين مـن أراضينـا املحتلـة عـام مثانية
وأربعين والذيـن ينحـدرون مـن بيسـان وسـلمة وغريهـا مـن فلسـطيننا
الحبيبـة ،وبهـذا الطريـق ،نتجـاوز حاجـز األمـن الوطنـي التابـع للسـلطة
الفلسـطينية والـذي مـن املفترض أن يفتـش السـيارات الداخلـة للمدينـة
حـال الطـوارئ ،نزلـت وخليـل مـن سـيارة االنسـحاب ،ومعنـا البندقيتـان
والذخيرة ،وركبنـا سـياريت «عزيـزة» حتـى أدخل بهـا املدينة ،بينام يسـتقل
مهنـد وأبـو أمجـد سـيارة التنفيـذ متوجهين نحـو املدينـة للتخلـص منهـا
بطريقـة مدروسـة وحـذرة بعيـدا ً عـن األعني ،وكنا قـد ابتعناها مـن مدينة
رام اللـه بصـورة ارتجاليـة قبـل ثالثـة أيـام ،بعـد أن تعبنـا مـن البحـث يف
معـارض السـ ّيارات ،حيـث اشتريناها مـن أحدهـم الـذي كان يقـف على
حاشـية الطريـق وسـط رام الله منتحلني شـخوص تجا ٍر يبتاعون السـيارات
القدميـة بهـدف تجديدهـا وبيعهـا ،فدفعنـا مثنهـا على أن نعـود الحقـاً
لتسـجيلها رسـمياً يف دائـرة السير ،ومل يكـن ممكناً حينها غري ذلك ،لسلامة
العمـل وضمان نجاحـه ،دون أرضار جانبيـة ،وبالطبـع سـنطري إىل نابلـس
يـوم كامـلٍ مـن البحـث ولـن نعـود أبدا ً.
بعـد ٍ
مفترض ينبغي
 سـارت األمـور كما خططنا لهـا ،ومل يعترض طريقنا خط ٌرٌ
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أن أعالجـه حـال إيقافنـا داخـل املدينـة؛ ألن الوقـت تأخـر ليلاً وأصدقـايئ
مـن الرشطـة منتشرون يف الطرقـات ،لكننـا كنـا أرسع مـن أي تحـرك
مضـاد ،يخاطبنـي خليـل الـذي رأى انزعاجـي قبـل أن أنزله يف غير املنطقة
التـي أخذتـه منهـا :أخـي أبـو أميـن ،أعلـم أن مقيـاس نجـاح أي عمليـة ،ال
يكـون بعـدد خسـائر العـدو على أهميـة ذلـك ،بل بسلامتك أوالً وحسـن
تخطيطـك ،فلا تنزعـج وأعلـم أننـي فخـو ٌر بالعمـل معكم.
 وسـتكون عمليـة «ألـون موريـه» فاتحـة الثقـة الكاملة بيننا وبين خليل،عام كامل ضيفاً يف شـقة اسـتأجرتها خلف مستشـفى
الـذي سـيصبح طيلـة ٍ
رفيديـا ،دون علـم ٍ
أحـد على وجه األرض ،سـوى شـخص تفاجـأت بوجوده
ذات مـرة فيهـا ،وكان ذلـك يف أوج االسـتعداد لعمـل كبير ،ومل ينبغـي أن
نلتقـي يف هـذه املرحلـة مـن العمـل ،ألكتشـف فيما بعـد ،أنـه مل يكن غري
محمـود أبـو هنـود ،الذي تحبـه من اللحظـة األوىل ،يدفعـك لالطمئنان له،
عفـوي بامتيـاز ،يذكـرك بأصالـة األشـياء عندمـا يفقدهـا كثير مـن النـاس،
وقـد أسماين مصطفـى وأسـميته «أبو مصطفـى» ،وحده من دائـرة العمل،
الـذي كان يـراين – إىل جانـب خليـل ومهند ،مرتدياً الزي العسـكري الخاص
برجـال الرشطة.
 أعلـن راديـو العـدو ،الناطـق باللغـة العربيـة عـن تعـرض سـيارة ضابـطأمـن املسـتوطنة إلطلاق نـار ،وقـد رد الضابـط باملثـل على تلـك املصـادر،
وقـد أعطانـا العـدو دليلاً عمليـاً على كذبـه ،فالضابـط حقيقـة كان أثنـاء
هربـه ،يطلـق علينـا رصاصـاً مـن نـوع آخـر ،يخـرج مـن أسـفل الظهـر ،ال
يتقـن ف ّنـه إالّ الجبنـاء.
يصبنـا برسـائله ،متاماً كام
 -بعـد العمليـة ،ظللنـا نشـعر بالنقـص ،وخليـل ّ
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يفعـل محمـود مـع رجالـه الذيـن باتـوا أكثر إلحاحاً على تنفيذ مـا اتفقوا
عليـه مـع خليـل ليلـة اللقـاء يف الجبـال :يـا إخـوة – يقـول محمـود – أنتم
عرضتـم املسـألة عليـه وربـط األمـر بالوقت املناسـب ،فلماذا الترسع؟
فيردون :نخشى أن يصلنـا العدو قبـل أن نصله ،نسـتحلفك بالله أن تبقىوراء أيب محمـد «خليـل» حتـى يسرع فما عدنـا نطيـق االنتظـار ،والعـدو
يقتـل ويعربـد ويقضـم األرض ويحفـر تحت املسـجد األقصى لهدمه.
 يوقـف يوسـف معاوية عن الكتابة :اكتب للشـيخ أن يـأيت بخليل لزيارتنامـرة ثانيـة وإال أخربنا اليهود عـن ذهابه للقدس.
 إذن! محمـود مل يقـاوم البعـد عـن القـدس أكثر مـن ذلـك ،يغيـب عنهـارا بالنفـي إىل مـرج الزهـور جنـوب لبنـان ،ثـم االعتقـال املتكـرر وأخ ًريا
قس ً
املطـاردة التـي افترض جهـاز الشـاباك أن أبـرز إيجابياتهـا حرمانـه مـن
الوصـول إىل القـدس واملسـجد األقصى ،ولكـن! هيهـات ملـن بكى تحـت
منبر صلاح الديـن أو المـس جسـده جـدران قبـة الصخرة...أربـع سـنوات
متواصلـة ،أن يقـوى على فراقـه أو يتخيـل عائقًـا ميكـن أن يحـول بينـه
وبين السـجود يف مـكان عـرج منـه النبـي األعظم وتطهـر ترابـه بدمع ابن
الخطـاب ،لـذا اخترق حواجـز االحتالل يف إحـدى الجمع التـي يتدفق فيها
عرشات اآلالف يف املسـجد األقىص ،دون أن يخرب أحدا ً ،إال من ال يقوى عىل
منعـه ،وهنـاك ،حيـث ذكريـات الدراسـة يف كليـة الدعـوة وأصـول الديـن،
أرفـع كليـة جامعيـة رشعية تتبع جامعـة القدس يف حينهـا ،واملصارعة التي
أتقـن فنهـا يف أنديـة القـدس فكانـت حـارضة يف إحـدى معاركـه التـي ال
ينضـب معينهـا! ،وسـاحات األقصى التـي مـا زحـزح العـدو أقدامـه عنهـا
وهـو يصدهـم ،يحاربهـم بحجارتـه ،يقصفهـم بغضبـه ،كان محمـود يبيك،
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يـريث نفسـه يُتـم الفـراق ،تختلـط يف عينـه دمعتـان ،أشـدهام عبرة الحزن
وثانيهما فرحـة العنـاق ملحبوبتـه األزليـة والقلـب منهـا األقىص.
وبعـد يـوم رآه كطرفـة عني أو ومضة ضوء ،عاد إىل نابلس وضباط الشـاباك
الصهيـوين ،ما زالوا يبحثـون عنه يف املجهول.
 أخبرين مهنـد بعـد يـوم مـن عمليـة «ألـون موريـه» مـا قاله خليـل لهام:لقـد أبـ ّر أبـو أميـن بقسـمه ووقـف وسـط الشـارع ،فقلت لـه :مـا الفائدة،
لقـد فشـلت يف إصلاح الخلـل برسعـة ،وأيضـاً! كانـت السـ ّيارة مصفحة!
وبعـد فترة مـن الزمـن ،وبندقيتـا الهجـوم عندنـا ،قـام مهنـد بتفكيكهـا
بصـورة كاملـة ،ومقارنـة الـذي أصابـه الخلـل «بـذو الفقـار» سلاح خليـل
والـذي شـهد صـوالت سـابقة مـع االحتلال! فاسـتطاع إصلاح العطـل
وأصبحنـا نسـتخدمهام فيما بعـد ببعـض املهمات وكانا من نـوع «عوزي»
صناعـة الكيـان الصهيـوين الـذي نقتلـه بهـا.

58
58

الدم ُيحيي الدم

وهـل تغيب الشـمس؟! أيجوز أن تغيب ،أن تغـرب ،أن تغرق بعيدا ً هناك؟
مل أعـد طفلاً يودعهـا لتذهـب قبـل الليـل وراء التلال حتى تـزور األطفال
وتعـود صباحـاً ،هيا أخبروين ،أتراها تـرأف بحبيب يتـوق لخيوطها ،تالمس
روحـه العطشى للحيـاة ،تزرعـه ،تنبتـه ،تنفخـه روحـاً مـن بعـد ممات،
وتتمهـل الرحيـل؟! هيـا قـل يل! – يصرخ خليـل باكيـاً وهـو يهـز أميـن من
كتفيـه :أيجـوز أن يغـادرين قبـل أن ألقاه ،أو ألقي عىل سـمعه وجع القلب
فيمنحنـي الـدواء؟ أهديـه عظمي ،غضبي ،ثـأري ،حلمي ،سـاعدي ،وإرثاً ال
غيره يراه؟! ملـاذا يرحلـون ونبقى؟!
 فيوقفه أمين :ألنها س ّنة الثوار واملجاهدين. فيبكي خليـل بحرقـة :كنت أطمـع أن ...ثـم يتوقف عن الـكالم قليالً قبلأن يثـور مجـددا ً :مـاذا أفعل اآلن؟ لقـد أخربتك قبل أن أصبـح معكم ،أنني
أريـد خيـار يحيـى عيـاش ،مل أخلـق «للميكروفـون» واملسيرات ،وهـا هـو
يرحـل ويرتكنـي دون أن يأخـذين معه.
 فيعـاود أميـن محاولـة تهدئتـه :عندمـا استشـهد عماد عقـل الـذي مـ ّرغأنـوف جيـش االحتالل بالوحـل ،احتفل رئيس وزراء العدو «اسـحاق رابني»
بالخلاص مـن كابـوس عماد ،وما لبـث أن تحـ ّول األمر إىل كوابيـس بظهور
املهنـدس ،وشـعبنا وحركتنـا سـينجبان من يحمـل الراية.
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 فاحتـد خليـل :أنـا ال أحـب الـكالم ،أنـت مل تفعـل شـيئاً منـذ أن علمـتالقسـام وما زلت كذلك حتـى اغتيل املهندس.
برغبتـي بالعمـل مـع كتائب ّ
 وأنـت أيضـاً – يجيـب أميـن بـذات الحرقـة -تعلـم حـريص على الجهـادواملقاومـة ،لكننـي مل أنجـح يف الوصـول ألحـد املجاهديـن.
عينـي أميـن ثـم يقـول :مل يعـد أمامنا سـواه،
 يفكـر خليـل وهـو ينظـر يف ّنعـم ،سـأخرج إىل األردن.
 لكنك رفضت ذلك سابقاً! هـ ّز خليل رأسـه بأسـف :كنت آمـل أن يجمعني الله باملهنـدس ،فأبقيتأمر السـفر كخيـار أخري.
 سـيحدثني أميـن يف مرحلـ ٍة مـا ،مل يعـد فيهـا خطـر على املعلومـات ،أناغتيـال املهنـدس يحيـى عياش يف غـزة ،أحدث صدمـ ًة إيجابية لـدى خليل
دفعتـه إىل التحـرك يف جميـع االتجاهـات ،ومنهـا الخـروج إىل األردن تحت
غطـاء تعليمـي للقـاء أحـد العاملين يف الجهـاز العسـكري خارج فلسـطني،
بواسـطة أحـد أصدقـاء الطفولـة يف نابلـس مـن أبنـاء حماس والـذي كان
عضـوا ً رسيـاً يف القسـام ،وهنـاك ،كانـت بدايـة الحكاية.
 مل آت هنا للحديث ،جئت ألم ٍر ٍواحد فقط!
عمان ،عملاً بالضرورات
يبتسـم األربعينـي الـذي اسـتقبله يف شـوارع ّ
األمنيـة ،حيـث ال أماكـن ثابتـة للقـاء وال أسماء حقيقية والوجـوه مم ّوهة:
هـذا األمـر ،سـنصنعه معـاً إن شـاء اللـه.
 يبـدو أنـك مل تفهمنـي! أنـا أريـد أن أنفـذ عمليـة تفجير استشـهادية ردا ًعلى اغتيـال املهندس.
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 انتفـض جسـ ُد األربعينـي ،خفـق قلبـه ،هـي املـرة األوىل التـي يلتقـيفيهـا فارسـاً مـن هـؤالء ،الذيـن يكتبـون أحـرف الوطـن بالـدم ويصنعـون
مـن عظامهـم تذكـرة العبـور إىل حيفـا ويافـا وتـل الربيع والقدس ،يسـمع
عنهـم ،تصلـه أنفاسـهم ،لك ّنـه يعانـق أحدهـم ،يتحقـق حلمه بلقـاء راحلٍ
إىل السماء ،مل يعجـزه انعـدام الوسـائل ،فأخـذ يتبـاىك بل أعـذر إىل الله ثم
التاريـخ أنـه مل يكـن شـاهدا ً عىل مذبحـة أرضه وشـعبه ،فجعل مـن روحه
وجسـده قنبلة.
 بالقـدر الـذي وقـف فيـه األربعيني عاجزا ً عـن التعبري أمام إنسـان يختاراملـوت بإرادتـه دفاعـاً عـن أهلـه ،بالقـدر ذاتـه ،أعجبـه خليـل ،أذهلـه يف
عمن،
منطقـه ورؤيتـه لألشـياء ،فكانـت األيام التـي قضياها معاً يف شـوارع ّ
كافيـة للتأكـد مما تناهـى إليه من نباهة هذا الخليل ،الذي سـبقته سيرته
إىل هنـاك ،فكانـت املعركـة الصغيرة التـي خاضهـا معه نقاشـاً حتـى يفكّر
بطريقـة أخـرى :ال ،يجـب أن نـرد على اغتيال املهنـدس ،أن نوجـع العدو،
وبـذات الطريقـة التـي كانـت سـبباً يف اسـتهدافه ،وإالّ! ذهـب دمـه هـدرا ً
ومتـادى العـدو أكثر ليصـل إىل بقيـة املجاهديـن ،لذلـك! ال خيـار آخر غري
تنفيـذي لعملية استشـهادية.
 يـا أخـي سنرد ،وأنـت تحديـدا ً سترد ،ولكن! ملـاذا تحرص نفسـك يف هذهالزاويـة مـن العمل؟!
 فـرد خليـل :ألنهـا التـي تـؤمل العـدو ،تصنع تـوازن الرعـب ،تنقـل املعركةإىل شـوارعه وبين بيوته.
يرا مـن املجاهدين اآلن يفكـرون نفس
 ال خلاف على ذلـك ،وتأكـد أن كث ًتفكريك.
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 فقاطعـه خليـل :إذن ،أوصلنـي إليهـم ،نعـم ،كيـف نسـيت ،أسـتحلفكباللـه أن توصلنـي بالقائـد «محمـد الضيـف» يف غـزة ،أمل يكـن املهنـدس
عنـده؟!
يصـب يف اتجـاه
 لـن أربطـك بأحـد ،ألن تفكرينـا وتركيزنـا ال ينبغـي أنّ
واحـد ،سـتعمل بطريقـ ٍة أخـرى ،ال تقـل أهميـة عـن التفجير!
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ذو الفقار والعودة للمغارة

مل ينفـك محمـود وصحبـه عـن خليـل الـذي كان يعيش أجمـل لحظاته بني
أسـود الجبـال ،حتـى استسـلم لحثهـم إيـاه للحديث عـن سـبب مطاردته،
فبـدأ يـروي أول فصـل مـن الحكاية :مل نجـد صعوبة بتحديـد الهدف ،بعد
أن أكرمنـا اللـه بشراء «ذو الفقار»!.
 فنظـر يوسـف وبشـار يف وجـه محمـود ،مسـتغربني ،فلا علم لهما بنوعسلا ٍح يحمـل هذا االسـم ،غري سـيف سـيدنا علي بـن أيب طالب -كـ ّرم الله
وجهـه :-ليـس سـيفاً – قالهـا محمود مبتسماً.
 فأكمـل خليـل :بـل بندقيـة «عـوزي» ،كانـت فاتحـة الخير وسـتحكمونبأنفسـكم هـل تسـتحق هـذا الشرف أم ال؟ أمـا السـيارة ،فقـد أحرضهـا
وقادهـا أمجـد الحناوي ،مقاتل يشـبهكم ،كنتم ستسـعدون لـو التقيتم به،
ولكـن! - .فسـارع محمـود إلسـكات تسـاؤل األخويـن قبـل أن ينطقـا بـه:
اصبرا قليلاً وسـتعرفان أيـن هو!
 رأينـا املسـتوطن يقـف بسـيارته أمام مسـتوطنة «بسـغوت» املقامة عىلجبـل الطويـل رشق مدينـة البيرة ،فعرفنـا فـورا ً ،أننـا لـن نجـد أنسـب من
هـذا الهـدف ،فتوكلنـا على اللـه ورسنـا باتجاهـه ،ويف اللحظة التـي اقرتبنا
فيهـا من سـيارته ،أطلقت العنان للرصاص من مسـافة صفـر ،وكنت أجلس
بجانـب أمجـد ،فأصبتـه يف الجـزء العلـوي من الجسـد ،فامت على الفور.
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 ها ،وبعدها؟! ،سأل يوسف مأخوذا ً بالحكاية. فابتسـم خليـل قائلاً :نزلـت برسعـة ،وفتحـت بـاب السـيارة ،وأحييـتسيرة «عماد عقـل» ،الـذي كان يرفـض مغـادرة سـاحة العمليـة قبـل أن
يجهـز على الجنـود ويغنـم سلاحهم.
 الله أكرب –خرجت من أفواه الثالثة معاً– ها ،وماذا فعلت؟! تأكـدت مـن ذهابـه إىل جهنـم ،بعد أن غنمنا بندقيته من نوع «شـنايزر»ثم انسـحبنا برسعة.
 وكانـت هـذه العمليـة -يقـول محمود -باكـورة الرد عىل اغتيـال املهندسيحيـى عيـاش -رحمه اللـه ،-والعدو فهم ذلـك جيدا ً.
 وملـاذا مل تعلنـوا املسـؤولية عـن العمليـة؟! -سـأل بشـار – لقـد انتظرنـاالقسـام حتـى
حينهـا ونحـن يف سـجون األجهـزة األمنيـة أن نسـمع اسـم ّ
ننشـط ذاكـرة رابين؟!
 لقـد وصلـت الرسـالة دون اإلعلان عـن العمليـة ،ومـن الحكمـة أحيانـاًتغليـب الضرورات األمنيـة على الكسـب اإلعالمـي الحـق ،والـذي قـد
يربحـك مرحليـاً ويقصـم ظهـر املجموعـة لألبـد ،إن وصـل العـدو لطـرف
ٍ
خيـط بعـد اإلعلان.
 فتدخـل محمـود بالقـول :مـع أن إحـدى الفصائـل أعلنـت عـن العملية،وهـذه رسقة.
 فابتسـم خليـل :دعنـا نعمـل لوجـه اللـه ثـم شـعبنا ونحمـي أنفسـنا مناملالحقـة ،ودعهـم ومـا يفعلـون ،فالحقائق ال تبقـى خافيـة إىل األبد ،أليس
كذلـك؟! واتسـعت ابتسـامته أكرث.
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 ولكـن مل تخربنـا كيـف تـم كشـفك؟! سـأل بشـار الـذي وقف على فتحةاملغـارة حتـى ينظـر إىل السـطح عملاً بنظـام املراقبـة االحتياطيـة حتـى
بوجـود مناوبـات املراقبـة.
 فأجاب خليل بسؤال أليم :أال نؤجل ذلك إىل مناسبة ثانية؟!فـر ّد الثالثـة معـاً :ال ،وانضـم إليهـم معاوية وتوفيـق قبل انتهـاء مناوبتهام
وقـد سـمع معاويـة آخر الحديـث :نعم ،نعـم ،ونحن أيضاً نقـول ال ،ولكن،
على ماذا؟!
 فضحـك الجميـع قبـل أن يحتـج يوسـف وبشـار :مل تنته املناوبـة بعد ،أمأنكام!..
 فقاطعـه توفيـق :يـا أخـي دعنا نجلـس معكم قليلاً ،لقـد أخذتم نصيباألسـد يف مجالسـة شـيخنا محمـود و«أبـو محمـد» ،ومـن املؤكـد أن الكثري
قـد فاتنا.
 فقـال بشـار محـركاً كلتـا يديـه وهـو يتص ّنـع الظفـر مبـا يتـوق األخـوانلسماعهِ :مـن هـذه الناحيـة ،صدقـت ،ملـاذا الكـذب؟! لقـد راح عليكما
نصـف عمركما!
 فحوقل معاوية ثم قال :وماذا اآلن؟! فانفجـر بشـار مـن الضحـك وهـو يصعـد لألعىل وحـده قائلاً« :ويؤثرونعلى أنفسـهم ولـو كان بهـم خصاصـة» صـدق الله العظيـم ،أسـأل الله أن
تتذكـرا هـذا اإليثـار عندما تحين اللحظة التي تنتظرنا! وال تنسـوا إىل حينها
حفـظ كل كلمة حتـى أعود.
 -العمليـة األوىل –يسـتأنف خليـل حديثـه -كانـت مثاليـة يف كل يشء،
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وأحسـب أن نجاحهـا بعد توفيق اللـه -عز وجل -يعود إىل إخالص املهندس
وبركـة دمـه ،فقـد أخذنـا بجميـع األسـباب الدنيويـة ومل نترك أثـرا ً يقـود
إلينـا ،واحتفلـت بالعمليـة مع بقيـة الطلبـة يف الجامعـة ،كأي واحد منهم،
وهـذا مـا دفعنـي وأمجـد إىل التخطيـط للعمليـة الثانيـة ولكـن! مـع رفـع
الوتيرة قليلاً – كان خليـل يتحـدث بصيغـة املثنى دون أن يـأيت عىل مجرد
ذكـر وجـود مجاهـد ثالـث ،اسـمه أميـن حلاوة والـذي كان يسـاعد خليل
مـا بعـد التنفيـذ – فقـد رصدنـا هدفـاً نوعيـاً كنـت أراه دامئـاً يف الذهـاب
واإليـاب إىل مدينـة رام اللـه محطتنا الرئيسـة للذهـاب إىل جامعة بريزيت
القريبـة ،ولطاملـا تخيلـت اسـتهدافه بأكثر مـن إطلاق النـار ولكـن! نعمل
مبـا توفـر أفضـل مـن انتظـار توفـر اإلمكانـات املناسـبة ،لذلـك ،انطلقـت
وأمجـد إىل مدخـل مدينـة البرية الشمايل قبالـة مركز قيادة الضفـة الغربية
لقـوات االحتلال يف مسـتوطنة «بيـت ايـل» املقامـة على أرايض املواطنين
األصليين مـن أبناء شـعبنا!..
 تدخـل محمـود قاطعـاً اسرتسـال خليـل :تقـول البيرة وليـس رام الله ،معأن الجميـع يطلـق عىل املنطقـة برمتهـا رام الله؟
 هـذا خطـأ جغـرايف ويُغضـب أهلنـا الطيبين يف مدينـة البيرة ،على كلحـال ،رام اللـه والبيرة قطعتـان نفيسـتان مـن فلسـطني الغاليـة ،لذلـك،
رصدنـا مغـادرة حافلـة «البـاص» الكبيرة التـي تقـل موظفـي مقـر قيـادة
قـوات االحتلال ،الذيـن يتحكمـون يف حيـاة وحريـة وأرزاق وممتلـكات
شـعبنا يف الضفـة الغربيـة.
 وأكيـد اسـتخدمتم يف العمليـة ،سلاح املسـتوطن –علّق توفيـق ،-فأجابخليـل بالنفـي :ال ،فقـط «ذو الفقار» العوزي ،فرصاصات مخزنه «الخمسـة
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والعشرون» تكفـي إذا أتقنـت التصويـب على النوافـذ من مسـافة مرتين،
وهـذا مـا نوينـا فعلـه ونحـن نكمـن يف السـيارة قبالـة الـد ّوار املحـاذي
لفنـدق «السـتي إن» والـذي يضطر فيه «الباص» للسـفر ببـطء ملتفاً حول
جزيـرة يف منتصـف الطريـق يتفـرع منها أربعـة مسـالك ،ويف اللحظة التي
نزلـت فيهـا الحافلـة مـن املقـر وبـدأت بالـدوران حـول الجزيـرة ،تعطينـا
كامـل نوافذهـا! ،تحـرك أمجـد بالسـيارة يف املسـلك املعاكـس حتـى أصبح
الجانـب األميـن للحافلـة أمامـي ،الوجـوه اللئيمـة ،الحاقـدة ،املجـ ّردة مـن
اإلنسـانية ،القاتلـة ألحالمنـا ،ألطفالنا ،ألشـجارنا ،تدعـوين إىل القصاص منها،
وهـذا مـا كان بالفعـل! عندما بـدأ ذو الفقـار «بالزغردة» تعانـق رصاصاته
النوافـذ جميعهـا ،والرعـب يخطـف وجـوه القتلة قبـل اصطـدام الطلقات
بالزجـاج .!..توقـف خليـل عـن الحديـث عـن ذروة العمليـة ،فصـاح
املجاهـدون الذيـن اعتدلـوا يف جلسـتهم انسـجاماً مـع سـخونة الحديـث:
أكمـل ،ال تتوقـف ،مـاذا بعد؟!
 لألسـف -تن ّهـد خليـل وهـو يخرجها من أعماق صدره ،فتحولـت الوجوهإىل غير مـا كانـت عليـه قبـل لحظـات دون أن تنبـس ببنـت شـفة – كان
الزجـاج مصفّحـاً ضـد الرصاص.
 فخرجـت الحوقلـة مـن أفـواه الجميـع ،حتى سـأل يوسـف :لعنهـم الله،منـذ متـى يقومـون بتصفيـح الحافلات؟! لقـد حطمنـا زجـاج كثير مـن
حافلات املسـتوطنني بالحجـارة ومل تصمـد أمامنـا؟!
 فأجـاب خليـل :منـذ أن أصبح يسـتقلها مثـل هؤالء الصهاينـة ،وهذا ما ملنكتشـفه قبـل الهجـوم ،ولكـن! كما قلـت لكم ،بركـة دماء املهنـدس كانت
تحـوم يف املكان!
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 عـادت االبتسـامة إىل الوجـوه مجـددا ً ،فاندفـع معاوية بالـكالم نياب ًة عنخليـل :فتفجـر الزجـاج ومزقت الرصاصـات وجوههم!
 ضحـك خليـل قائلاً :كنـت أمتنـى ذلـك ،لكـ ّن اللـه -عـز وجل -مل يشـأ يفعلـم غيبـه مـا خططنـا لـه لحكمـ ٍة نجهلهـا يف حينه.
 حـار املقاتلـون حتـى بـدا ذلك على وجوههم ،فقـال يوسـف مازحاً :هلتأخـذ حصتـي مـن الخـوخ وإن شـئت حصـة الشـباب وفوقها عشر حبات
مـن اللـوز األخضر ،وجميعهـا ٌ
حالل مـن أراضينـا ،وتخربنا ملاذا تبتسـم؟!
 فقال محمود مستدركاً عىل يوسف :بل قُل ،ملاذا تضحك؟! فأجـاب خليـل وهـو يعـ ّدل جلسـته :أصابنـا الضيـق ونحـن نـرى الحافلةتهـرب برسعة من املكان ،فانسـحبنا بصورة عكسـية باتجـاه طريق نابلس-
رام اللـه القديـم وعلى مييننا مقـر قيادة جيش االحتالل ومسـتوطنة «بيت
ايـل» وكانـت مخاطـرة ال بـد منهـا لتفـادي ردة الفعـل املحتملـة للحافلـة
ودوريـة الحراسـة األماميـة ،وخلال نصـف الدقيقـة األوىل من االنسـحاب
برسعـة قصـوى ،واإلصبـع على الزناد ،مررنا مـن أمام محطـة انتظار صغرية
للـركاب الصهاينـة ،بالقـرب مـن مدخـل املسـتوطنة ،فكان هنـاك اثنان من
املحتلين ،رجـل وامـرأة ،يقفـان داخلهـا! بانتظـار .!..توقـف خليـل ،فأكمل
بشـار :أن يقلهما أحـد الصهاينة!
فصـاح عليـه بقيـة اإلخـوة وهـم يضحكـون :بـل الرصـاص أيهـا الـذيك
وجميعهـم ينظـر يف وجـه خليـل ،يرجـوه أال يقل غير ذلك ،فأكمـل خليل:
صدقتـم ،أطلقـت عليهما صليـة مـن الرصـاص مزقتهما أمـام عيوننـا ،ومل
نشـك ونحن ننسـحب بـذات الرسعة باتجـاه مخيم الجلـزون ،أنهام أصبحا
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يف جهنـم بعـد أن سـقطا على األرض ،حيـث أعلـن العدو فيام بعـد ،مقتل
املسـتوطنة الغاصبـة وإصابـة صديقهـا بجـراح خطـرة .!..أوقفـت تكبريات
الشـباب يف املغـارة ،اسـتطراد خليـل ،وكانـوا يطلقـون هتافهـم بصـوت
منخفض .
 وعندمـا وصلنـا !..رفـع معاويـة يـده يف وجـه خليـل قائلاً :أرجـوك أنتنتظـر قليلاً ،دعنـا نفـرح بعـض الوقـت ،فكلما قلـت ،عندمـا ولكـن! تأيت
مصيبـة بعدهـا.
 رد خليـل :معـك حـق ولكـن! –فضحك الجميـع– أال يكفـي أن لقاءنا هناكان نتيجـة ملـا أريـد الحديث عنه؟!
 فأجـاب محمـود :معـك حـق يف هـذه ،إالّ إذا كان لـدى األشـاوس رأيآخـر؟!
 فتبرع توفيـق للحديـث باسـم إخوانـه :هـذه اللحظـات ،لسـنا وحدنـاالسـعداء بهـا ،اخـرج إىل العـراء ،سـتجد صـدى ضحـكات الشـيخ فرحـان
السـعدي وأبـو ديّـة ،تتجـول يف سماء فلسـطني طربـة ملـا يفعلـه األحفـاد
ولكـن! ،وهـذا دورنـا لقولهـا ،بقـاء سـعادتنا مرتبـط بتلبية حاجتنـا التي ال
نقـ ّدم عليهـا أمـرا ً آخر!
 فهـ ّز خليـل رأسـه مـرددا ً على مسـمع الجميع وعينـاه تح ّدقـان يف عينيمحمـود :الحمـد للـه ،الحمـد للـه ،إن أحيانـا املـوىل -عـز وجـل -وتوفـرت
األسـباب ،سـيخرج الجميـع راضيـاً ،واآلن – قـال توفيـق والحامسـة على
وجهـه -تسـتطيع أن تكمـل مهما كانـت النتائـج ،رشيطـة أن نتشرف
باحتضـان «ذو الفقـار» ،لقـد شـوقتنا إليـه بعـد أن ترشفنـا بلقـاء صاحبـه!
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 سـتلتقونه وتعزفـون عليـه قريبـاً ،واآلن! وبينما كنـا منسـحبني برسعـةمـن أمـام مخيـم الجلـزون ،ظنـاً منـا بـأن العـدو يالحقنـا ،انقلبت السـ ّيارة
عـدة مـرات حتـى اعتقدنـا ،مبـا تبقـى لنـا من وعـي أثـر دوار الـرأس الذي
أصابنـا ،إنهـا النهايـة ،ومل نـعِ جيدا ً ملا يـدور حولنا ،إالّ عندما بـدأت األيدي
مبالمسـتنا ،وإخراجنـا مـن السـ ّيارة ،حيث تبـدد الخوف لدى رؤيـة التعابري
الجميلـة على الوجـوه التـي ه ّبـت مـن أزقـة املخيـم تحمـل وجـع اللّـد
والرملـة ،وقـد سـمعت صـوت الرصـاص« ،أول البدايـة للعـودة» ،فه ّبـت
لنجدتنـا ،فنهضنـا برسعـة ،مل يصبنـا رضر كبير مينـع ركضنـا باتجـاه سـيارة
خاصـة ،طـارت بنـا إىل بلـدة بريزيـت القريبـة وهنـاك قـرر أمجـد العـودة
إىل نابلـس رشيطـة الحـذر مـن إمكانيـة كشـفنا بعـد الحادثـة وأن نبقـى
على تواصـل ،وبـدوري مل أجـد أنسـب مـن الدخـول إىل الجامعـة لعـدم
اسـتعدادي املسـبق لهكـذا طـارئ ،وحتـى أرصـد التطـورات.
 يحدثنـي أميـن الـذي ما زال خليل يخفي وجـوده عن املجاهدين يف جبالعصيرة ،أن خليـل أدرك بعـد مغـادرة السـ ّيارة ،أنـه بـات مكشـوفاً لقـوات
االحتلال ،فسـألته :أمل يتخـذا احتياطاتهما األمنيـة قبل الخـروج للعملية؟!
 بلى ،البصمات ،ارتداء القفازات ،والسـيّارة تم رشاؤها دون كشـف هويةأمجـد ولكـن! وقـع االثنـان يف خطأيـن قاتلين! عندمـا قـام أمجـد بعمـل
صيانـة للسـيارة يف كـراج يعرفه!
 ال أفهم! فهذا الخطأ ليس بالرضورة كشف أمجد.فأجابنـي أميـن بشيء من األسـف :صحيـح! ولكن بشرط أال يضـع صاحب
غير الزيت!
الكـراج عالمـة محلـه عىل مقـود السـيارة بعد أن َّ
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 ال حول وال قوة إال بالله ،وماذا عن خليل؟! نسي كـ ّراس املحـارضات يف السـ ّيارة وعليـه اسـمه الشـخيص ،فانكشـفعلى الفـور مـن جانـب قـوات االحتلال التـي أبلغت أجهـزة أمن السـلطة
عبر مـا يعـرف «بالتنسـيق األمنـي» حتـى تسـاعد باعتقالـه ،أمـا أمجـد
الحنـاوي فاعتقـل بعـد يومني يف مدينـة طولكرم ،وحكم عليه مثاين سـنوات
يف محاكـم السـلطة الفلسـطينية يف مدينـة أريحـا ،وسـيظل اعتقـال أمجـد
أرقـاً يلازم خليـل طيلة عملنـا معاً ،ويف أحـد األيام ،اسـتطعنا الحصول عىل
معلومـة تفيـد بقـرب نقـل أمجد من سـجون األجهـزة األمنيـة يف أريحا إىل
نابلـس ،فبدأنـا نخطـط لتخليصـه وتحريره أثنـاء عملية النقـل ،وكان خليل
على تواصـل دائـم معـه بعـد الحكـم عليـه وانتقاله للسـجن عرب الرسـائل
املكتوبـة واملشـفّرة ،لكننـا عدلنا يف النهايـة عن ذلك للخطـر الكبري املرتتب
عليـه ،وعلينـا أثنـاء عمليـة التحرير.
 أمـا املغـارة ورائحـة الصبـاح التـي بـدأت تعبر منعشـة أهـل الجبـالوضيفهـم ،فكانت تشـهد تناقضاً باملشـاعر لـدى معاوية ويوسـف وتوفيق،
حزنـاً على اعتقال أمجد وكشـف خليل ،وارتياحاً نسـبياً خفـف عنهم حمالً
يجثـم على صدورهـم منـذ أن كانـوا سـبباً مبطـاردة أسـتاذهم وشـيخهم
محمود.
 يسـتطرد خليـل الـذي بـدأ يعتـاد الجلـوس واالتـكاء على أرض املغـارة،قائلاً :اقتحمـت األجهـزة األمنية ،التابعة للسـلطة الوطنيـة !..توقف خليل
معتـذرا ً :آسـف ،أقصـد السـلطة الفلسـطينية ،فالـذي يفعـل مـا يقومـون
بـه ليـس وطنيـاً ،فقـد عاثوا فسـادا ً يف شـقة الطلبة التي أسـكن ،ولألسـف،
عثروا على بندقية املسـتوطن.
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–احتج معاويـة غاضباً -أال يكفون عن هـذه الجرائم ،يجردوننا
 اللـه أكبرّ
مـن السلاح الـذي نحصـل عليـه بشـق األنفـس ،باألمـس مسـدس الشـيخ
محمـود واليـوم بندقيتك!
 فاتجهـت أنظـار الجميـع إىل وجـه معاويـة الذي شـعر أنه كشـف أمرا ً الينبغـي الحديـث عنـه دون إذن شـيخه ،فرفع إصبعه إىل أعلى مح َرجاً وهو
ينظـر يف عينـي محمـود :أعتـذر ،مل أنتبـه إىل لسـاين .فضحك محمـود وهو
يتبـادل النظـرات مـع خليـل الذي شـعر بوجود قصـة أخرى وراء املسـدس
فظـل محدقـاً يف عيني محمـود ،حتى
غير مسـألة مصادرتـه التـي يعرفهـاّ ،
نطـق األخير :ال بـأس ،سـأحدثك الحقاً بأمر املسـدس.
 فصفّـق الثالثـة بصـور ٍة جعلـت خليـل يتشـوق لسماعها مـا دامـت تثيرهـذا الحماس لـدى املقاتلني ،وزاد يوسـف عىل ذلك بالقول :هـذه الجبال،
جبـال نابلـس ،املمتدة شماالً حتـى جبال الكرمـل يف حيفاُ ،حبلى باألرسار،
وتحديـدا ً جبـال قريتنـا ،فوكـزه محمـود بكتفه مالطفـاً :ال تبالغ!
 بعدهـا عـاد خليـل لسرد بقيـة الحكايـة :تم محـارصة الجامعـة من ذاتاألجهـزة ،وبـدأت األمـور تنكشـف للجميـع ،بعـد أن هـ ّدد املحـارصون
باقتحـام الجامعـة إن مل أسـلم نفسي وكنـا يف حينهـا مـا زلنـا نعيـش أسـوأ
تجربـة حدثـت يف تاريـخ الجامعـات الفلسـطينية عندمـا اقتحمـت قـوات
الرشطـة واألمـن الفلسـطيني يف مدينتـي نابلـس ،حـرم جامعـة النجـاح
الوطنيـة لفـض اعتصـام الطلبـة مـن جميع الفصائـل ،قبل أسـابيع من ذاك
اليـوم ،حيـث أطلقـوا الرصـاص الحـي والغـاز املسـيل للدموع واسـتخدموا
الهـراوات ،فأصيـب كثير مـن الطلبة ذكـورا ً وإناثاً ،األمر الـذي مل تجرؤ عىل
َتر َس الطلبـة يف
فعلـه قـوات االحتلال طيلـة مكوثهـا يف املدينـة ،لذلـك تَ ْ َ
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متكنـت بعون
املداخـل األساسـية ومنعـوا مجـرد التفكير باالقتحـام ،حتـى
ُ
اللـه ومسـاعدة مجموعـة مـن الطلبـة ،بعضهم مـن أصدقـايئ القدامى من
أبنـاء فتـح ،مـن االنسـحاب خـارج الجامعـة ،لتبـدأ رحلـة املطـاردة وصوالً
إىل هـذا اللقـاء الجميـل.
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ُ
والمهمة!
الروح
سكان
ّ
ِ

فدائيـة مقدامـة ،تقتحـم صـدري ،تقفـز كعـ ّداءة وثـب محرتفـة ،تهدينـي
شـفتي كقطعـة
وجنتيهـا ،ثغرهـا ،سـحر نعومتهـا ،ألتهمهـا فتـذوب بين
ّ
حلـوى سـويرسية ،تضحـك ،تبكي ،تصرخ ،تسـتنجد عاملـاً ال ينقذهـا مـن
أسـناين ،أعذبهـا ،فتسـحرين أكثر ،ال أرى غريهـا يف الكـون ،فتراين الكـون
نفسـه ،وسـكان حارتنـا الغيـارى ،امرأتان جميلتـان ،جامل الياسـمني وأكرث،
تنقضّ ـان على صـدري ،تقاتلان كلبؤتين ،تريدان لـو أرأف على قلبي الذي
الواهـب ،ابنتـي!
يـدي وأسماه
أصبـح بين ّ
ُ
 دعـك مـن البنـت ،تصرخ أمـي الجميلـة وهـي تضحـك فتتـورد وجنتاهااملمتلئتـان ،فتسـاندها زوجتـي ،جميلتـي الثانيـة :يـا رجـل! ارحـم البنـت،
مـا زالـت صغيرة على عضاتـك ،انظـر إىل وجههـا ،لقـد أصبـح مثـل حبـة
«البنـدورة».
 ممتـاز! – أقـول وأنـا أقذفهـا يف السماء ثـم أضـع قدمهـا الصغيرة يففمـي – لـذا سـوف ألتهمهـا دون ملـح .فتضحـكان على بكائهـا الضاحـك،
ال تريـدين أن أعتـق لحمهـا الطـري وتريـدين أن أحميهـا من أسـناين ،فتبيك،
تصرخ ،تسـتنجدين مـن نفيس« ،أجمـل تناقـض يف الوجود» ،فأنزلهـا فجأة،
فتـأىب ،تتدحـرج خلفـي بأشـهرها الخمسـة عشر ،تعاتـب ذهـايب عنهـا إىل
الغرفـة ،وقـد انتظرتنـي خلـف البـاب صباحـاً ريثام أنهـي مناوبتـي الليلية
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يف السـجن ،فأجالـد نفسي وأنـا أبتعد عنهـا وعن عيون أخـرى تقتلني أكرث،
ترقـب اسـتعجايل ملغـادرة البيـت ،فال يفهمن ذلـك ،بل وحدهـا التي تفهم
ذلـك وقـد أنجبتني على هذه الحال الـذي تراه يشـغلني ،فرتمقني –أمي–
بعينيهـا قائلـة دون أن تقـول :ال تغامـر فتفطر قلبي وقلـب زوجك وابنتك،
مل تعـد كما كنـت ذات مـرة وأنـا أطاردك يف السـجون.
فـأرسع دون أن ألتفـت للـوراء للمـرة العـارشة وسـحر الثالثـة يجذبنـي
للخلـف ،يحـاورين كخبير يف فـن العشـق والحيـاة :أنـت لسـت أحمـق أو
غبيـاً حتـى ترتكنـي وتذهـب ألمـ ٍر قـد يقـوم بـه غيرك ،أنـا أمـك املفجوعة
بأخيـك الـذي أعـذر إىل اللـه شـهيدا ً فكفانـا ،وأنـا طفلتـك التـي أهدتنـي
عينـي وبين أحـرف أربعـ ٍة تخـرج
السماء إليـك ،فعثرت على نفسـك يف
ّ
شـفتي «بابـا» ،أمـا أنـا ،فبحـ ٌر ،سما ٌء ،نجـو ٌم ،ظننـت يف عمـرك
مـن بين
ّ
حـي ،فلام منـت عىل كفـي ،غفـوت عىل هميس ،سـكرت
الـذي مضى أنـك ّ
على صـدري ،أقسـمت إنـك بُعثـت مجـددا ً مـن املـوت .يـا رب!! أرصخ يف
أعنـي
صـدري وأنـا أتركهـن خلفـي ليتكـرر املشـهد مئـات املـرات بعدهـاّ ،
على عجـزي وضعفـي ،فـإن غادرتهـن أوجعننـي ،وإن قعـدت عندهن بىك
شـعبي وأريض!
سـافرت إىل مدينـة رام اللـه ،أحمـل عىل كتفـي أول مهمة مـن نوع خاص،
سـتكون خامتـة عـام سـتة وتسـعني وتسـعامئة وألـف ،ظلّت تؤرقنـي طيلة
الليلـة الفائتـة ،فلـم أسـتطع النـوم يف فترة الراحـة ،وقضيتها متنقلاً ما بني
قسـمي السـجناء الجنائيين وطاقـم الرشطـة الصغير الـذي كنـت أرأسـه،
ّ
عـاملٌ مل ميـر حتـى يف خيـايل فيما مضى ،فكيـف العمـل فيـه ،وأنـا الـذي
مل تكـد السـنة السادسـة عشر مـن العمـر متضي حتـى غـدوت أسيرا ً يف
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رس آخـر ،فكرهـت بعدهـا كل
سـجون العـدو ،سـنتان ون ّيـف ،ثـم تبعهـا أ ٌ
الجـدران التـي تبتلـع البشر داخلهـا ،لكننـي تأخـرت يومهـا عـن املوعـد،
والضابـط املسـؤول يف مركـز رشطة املدينـة يوزع األفراد الجـدد عىل األفرع
وفـق الحاجـة ،ليكـون نصيبـي يف الفـرع الـذي يكرهـه الجميـع ،السـجن،
فأصبحـت سـ ّجاناً رغماً عـن أنفـي ،أبتلـع الوجـع واألمل كلام رأيتنـي أدخل
أصبحـت السـجني والسـجان يف آن
البوابـة ،فأطـرد –محـاوالً -فكـرة أننـي
ُ
واحد.
ركاب إىل مدينـة القدس،
 اسـتقليت سـيارة األجـرة التـي سـتنقلني وسـتة ٍوهـي املـرة األوىل التي سـأدخل فيها املدينة األروع يف العـامل ،يف يوم عادي
غير يـوم الجمعـة الـذي يتدفـق فيـه عشرات اآلالف مـن أهلنـا للصالة يف
املسـجد األقصى ومئـات األلـوف يف ُجمـع رمضـان ،األمـر الـذي يسـتدعي
االنتبـاه ورمبـا الحـذر ،فسـتكون املـرة األوىل التي سـأفحص فيهـا نفيس ،إن
أوقفتنـي رشطـة االحتلال ،ومـا إن كنت قـد أقنعت مخابـرات العدو برتيك
املقاومـة وحماس ودخـويل السـلطة الفلسـطينية أم ال؟! لـذا ،سـألت اللـه
عـز وجـل ،-والسـيارة تصـل بنا برسعـ ٍة إىل املدخل الشمايل للقدس حيثاملسـافة قصير ٌة جـدا ً مـا بينهـا وبين رام اللـه والبرية ،أن يسـ ّهل أمـري ،ومل
تسـتطع مغن ّية السـنة آنذاك ،ديانا ح ّداد ،التي تسـمعها شـئت أم أبيت ما
دمـت راكبـاً ،أن متنـع سـؤايل وكلامتها التي بقيـت أجهل معناهـا ردحاً من
الزمـن «أ ّمنيـه – أ ّمنيـه ،أمـن األمـاين ،أمنيـه أمـان أمـان ليـش أنـا حريان ِه»
ترتاقص يف السـ ّيارة.
 تجـاوز بنـا السـائق الضفـاوي بسـ ّيارته التـي تحمـل ألـواح ترخيـصضفاويـة ،الحاجـز العسـكري الثابـت لقـوات االحتلال املقام على املدخل
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الشمايل للمدينـة ،عبر بيـوت أهلنا من سـكان ضاحيـة الربيـد القريبة من
ٍ
ومبشـهد مضحـك ،أصبحنـا على الطـرف
بلـدة الـرام واملحاذيـة للحاجـز،
اآلخـر مـن الحاجـز والجنـود ينظـرون إلينـا ونحـن نخالـف حركـة السير
قبـل أن تعبر السـيارة املسـلك الصحيـح ومتضي بنا إىل بـاب العامـود ،فلم
يكـن مسـموحاً ألهـل الضفـة الغربيـة دخـول املدينـة دون تصاريـح مـن
قـوات االحتلال ،لكـن ذلـك ،مل مينـع دخـول أبنـاء شـعبنا إىل مدينتهم كام
فعلنـا نحـن ،وسـيتوقف على السـائق دفع غرامـة مالية حـال القبض عليه
لسـببني ،دخولـه القـدس ونقلـه إيانـا ،فأهـل القـدس مـن أبنـاء شـعبنا،
حصلـوا على الهويـات الزرقاء بعد احتلال املدينة عـام 1967م ،األمر الذي
مينحهـم قانونيـة وجودهـم وتحركهـم ومتلكهـم داخـل القـدس وفلسـطني
التاريخيـة املحتلـة عـام 1948م ،دون إعطائهـم الحقـوق السياسـية التـي
تُ نـح للمواطنين ،فأهلنـا رفضـوا «الجنسـية االرسائيليـة» فلا يشتركون يف
االنتخابـات الربملانيـة «الكنيسـت» وغريهـا ،وهـذا ال مينـع أن االحتالل قام
بتجنيـس البعـض ممـن ريض أن يخالـف القـرار الوطني الرافـض للتجنيس.
 كانـت املهمـة ظاهرهـا بسـيط :راقـب محطـة الـركاب الصهاينـة املقابلةبجانـب أول إشـارة ضوئيـة بعـد دخولك الحاجـز! لقد مرت اإلشـارة األوىل
والثانيـة ،فلـم أجـد محطـ ًة وال ركابـاً للمحطـة ،وكانـت املنطقـة عربيـة
بامتيـاز ،بلـدة بيـت حنينـا التـي يشـقها الشـارع الرئيـس الواصـل مـا بين
رام اللـه والبيرة ،ومدينـة القـدس ،والحقيقـة ،أننـي مل أكـن قلقـاً مبعرفـة
يش ٍء بقـدر العثـور عىل اإلشـارة الضوئية املنشـودة ومحطة ركابهـا الخفية،
وبعـد بضعـة مئـات مـن السـفر ،عبر بنـا السـائق مفرقـاً متعدد املسـالك،
وهنـاك على يسـار املسـافر وجدتهـا! يـا إلهـي العظيـم ،ثلاث محطـات
للـركاب ،تجلـس على رصيـف املسـلك العريـض ،وبعـض الـركاب الصهاينة

الطريق إلى شارع يافا

77

منتشرون يف املـكان ،فكانت النظـرة الرسيعة كافي ًة لتشـكيل الفكرة األوىل
عـن املـكان ،ولكـن! هـذه ليسـت مواصفـات الهـدف املطلـوب مراقبتـه!!
ال بـأس ،قلـت يف حينهـا ومل أعلـم بعـد طبيعـة العمـل امل ُزمـع تنفيـذه
باملـكان ،سـأراقب املوقـع الـذي سأكتشـف بطريقة غير مبارشة أنـه «التلة
الفرنسـية» ،وسـأراقبه مـر ًة ثانيـة أثنـاء عـوديت راكبـاً مـن بـاب العامـود
بحيـث يصبـح على ميينـي ،لكـ ّن عـدد الصهاينـة مل يقنعنـي ليكـون هدفاً،
فنزلـت يف بيـت حنينـا ومل أكمـل طريـق العـودة إىل رام الله والبيرة مرورا ً
بالحاجـز الـذي ال يكترث بالخارجين مـن القـدس ،ودخلـت أحد املسـاجد
املطلـة على الشـارع للصلاة واالستراحة قليلاً ،وحتـى ميـ ّر بعـض الوقـت
ليتسـنى يل رؤيـة املوقـع يف زمـن مختلـف ،وهـذا مـا تـم ،بعـد أن رصدته
ُ
الحـال كثيرا ً عـن سـابقاته ،بضـع جنـود ومثلهـم مـن
ذهابـاً فلـم يختلـف
املسـتوطنني ،فتمهلـت قليلاً يف باب العامود ،وما زال املـكان يبهرين جامالً،
مـذ كنـت طفلاً ،أزور القـدس ،أح ّجهـا ،أُميـم إليهـا وجهـي ،طفلاً ،صبيـاً،
فشـاباً ،أسـوارهاُ ،
خيـال شـاع ٍر وجمال امرأة مل تخلـق ،أسـواقها ،تعاريجها،
مآذنهـا ،رائحتهـا ،عجائزهـا ،وطالبـات املـدارس :جنـو ٌن يقـف على بـاب
العقـل ولـوال املهمـة ،لظللت جالسـاً ببدلة العـرس ،التي سـأظل أرتديها يف
املهمات الخاصـة دون ارتـداء ربطـة العنـق ،حتـى تغرب الشـمس وترشق
مـرة ثانيـة فـأرى الجمال يف أطـواره املختلفـة ،لكنـه الواجـب ،عـدت ومل
أثـر الجنـود الذيـن يتجولـون يف بـاب العامـود حتـى ال يطلبـوا بطاقتـي
الشـخصية للفحـص ،وكانـت السـاعة قـد تجـاوزت الثانيـة ظهـرا ً ،فغادرنـا
حـي املصرارة الفاصـل مـا بين حـدود املدينـة الغربيـة املحتلة عـام مثانية
وأربعين ،والرشقية املحتلة عام سـبعة وسـتني وتسـعامئة وألـف ،ثم عرجنا
على حـي الشـيخ جـ ّراح فمستشـفى العيـون ،حتى وصلنـا التلّة الفرنسـية
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فألقيـت القبـض عليهـا بالجـرم املشـهود ،عشراتٌ مـن الصهاينـة ينتظرون
الحافلات ،يتكدسـون يف املواقـف الثالثـة أو األربعـة؟! ليس مهماً ،فاألهم
لي أن أطير إىل نابلـس عائـدا ً بالصيـد الثمين ،ألجـد مهنـد
قـد تحقـق ،وع ّ
ينتظـرين ،متوعـدا ً ،منـذرا ً ،على طريقتـه الجميلـة وقـد أوشـكت الشـمس
على الغـروب :أنـت تخيفنـي بغيابـك هذا؟!
 ال تخـف ،دعنـي اآلن أكتـب الرسـالة املغلقـة حتـى تبعثهـا إىل النقطـةامليتـة يف مسـجد الحـاج معزوز املصري ،بأرسع وقـت ،يك ال يفوتنا املوعد.
 أخي أبو أمين ،أستحلفك بالله أال تفعلها بدوين! يـا رجـل! سـنتأخر !..قاطعنـي بقولـه :لقـد نسـيت أن أخبرك ،والدتـككـررت السـؤال عنـك عـدة مـرات ،وأظنهـا زوجـك التـي تقـف وراء ذلـك.
 آخ ...هذا الوجع األشد عىل صدري!فصـاح مه ّنـد :ممتـاز ،إذن دع املهمـة التـي أخفتك عـن الرادار يومـاً كامالً
ألخيـك الصغير ،أنفذهـا عـن ظهـر قلـب حتـى لـو كانـت مـا اتفقنـا عليه
منـذ زمـن بعيد؟!
 مه ّنـد! عندمـا تحين اللحظـة املناسـبة ،سـتعرف باألمـور املنوطـة بك أنتفعلهـا .سـيأتيني الـرد بعـد يـوم واحـد :بارك اللـه فيـك ،لقد فرحنـا جدا ً،
ومل يعـد مهماً البحـث عـن اإلشـارة الضوئيـة التـي اتضـح أنها غير دقيقة،
بعـد أن كفيتنـا مـا نريـد وزيـادة ،عىل أن تتأكـد بصورة ال تقبل الشـك بأن
املوعـد الـذي حددتـه هو األنسـب حتى أطلعك على الخطـوة الثانية ،مع
إبقـاء األمـر بيني وبينـك فقط!
وبعـد يومين ،كـررت السـفر ورصـد املـكان يف الوقت ذاتـه ،فاسـتقر األمر
على ذلـك وانتقلنـا للمرحلـة الثانيـة مـن العمل.
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 عمليـة استشـهادية!! – خرجـت مـن فـم خليـل كاملوسـيقى ،موسـيقىأندلسـية ال يطـرب عليهـا غير املظلومين ،نق ّيـة مـن شـائبة عنـف أو فرية
تطـرف ناصعـة الهـدف رشيفة املقصـد وليس أروع من جسـد يزرع األرض
السـليبة بلحمـه وقـد أعيتـه الوسـيلة فلـم يجد غير دمه يرسج بـه قناديل
الوطن.
عينـي خليـل الـذي يزورنـا يف
نعـم مسـتعدان! قـال مهنـد وهـو ينظـر يف ّبيـت مهنـد وبـات يعلـم أنـه يف مقـره الثـاين واألحـب على قلبـه ،فأجاب:
على رسـلكام ،لسـتام املقصودين
 فقلت :لكننا مستعدان. فدمعـت عينـاه تأثرا ً وهو يبتسـم :جميعنا مسـتعد ،لكنهـا البداية وعليناأن نضمـن اسـتمرار العمـل أوالً ثم نرى ما يكتبه الله لنـا وتقتضيه مصلحة
شعبنا وحركتنا..
زلـت أحذرك أن
 هـل ارتحـت اآلن؟! –سـألت مهنـد فأجابنـي :نعـم ،وما ُ
ُ
تخطـو خطـو ًة نحـو الشـهادة دوين .فتدخـل خليـل :ال تقلقـا واسـأال املوىل
-عـز وجـل -أن يرينـا نهايـة العدو على أيدينا.
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الحساسة!!
الخالة
ّ

بيـت قديـم ،يختفـي وسـط البيـوت التـي تصطـف على طـريف «درج
 ٌالبلديـة» الـذي يشـق الجبل الشمايل صعـودا ً ،مئـات الدرجـات الحجرية،
التـي بُنيـت منـذ عشرات السـنني ،تحمـل سـكان الجبـال على ظهرهـا،
تريحهـم على مصاطبهـا ،قواطعها التـي ينتهي إليها الصاعـد وقد انقطعت
أنفاسـه ،فيجلـس سـاخطاً ويقـوم مرتاحـاً يحلـم بتعـب الصعـود غـدا ً،
فـأن تسـكن يف مدينـة الـوادي الـذي تحـده مـن طرفيـه الجبـال ،وتحظـى
باملواطنـة النابلسـية ،يعنـي أن تدفـع رضيبـة ذلـك عرب قدميـك ،حتى وإن
نسـيت ذلـك وعينـاك تقرأ الجمال من رشفة بيتـك كلام نظرت إىل أسـفل.
 يجلـس خليـل إىل جانـب محمـود الـذي يضـع كيسـاً داخل ٍكيس سـبقه
كيسـان ،وهـو يرتـدي القفـازات الطبيـة :واآلن – يقـول محمـود -أصبحت
الجميلـة جاهزةً!
 أال تـرى معـي أنهـا كميـ ٌة قليلـ ٌة؟! مـاذا سـتفعل الثالثة كيلو غـرام؟! كانخليـل يتحـدث وهو يزنهـا بيده.
 فـرد محمـود وهـو يأخذها بلطـف :أوالً عليك أن تكون حـذرا ً يف التعاملحساسـة وال تحـب املـزاح ،وثانيـاً ،هـذا مـا اسـتطعت
مـع صاحبتنـا ،فهـي ّ
صناعتـه مـن املواد األساسـية التـي وفرتهـا يل وثالثاً...
ضحـك محمـود وهـو ينظـر إىل الـزي الـذي يرتديـه خليـل :قبـل «ثالثـاً»،
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زي الرشطـة يليـق عليـك كثيرا ً ،مل أحسـب أنك سـتندمج مع الـدور جيدا ً-.
الشطية :وأنـا كذلك،
فأجـاب خليـل ضاحـكاً «أيضـاً» وهـو يصحح القبعـة ُ
ولـوال تشـجيع «أيب أميـن» وجلـويس إىل جانبه يف مجيئي إليـك وهو يرتدي
الـزي ذاتـه لرأيتني يف حـا ٍل أخرى.
 أ ّمـا ثالثـاً – يسـتأنف محمـود حديثـه – فلا تسـتهن بهـذه الكميـة مـنخالتنـا «أم العبـد» ،سـأخربك بدليـلٍ عملي يثبـت صدق كالمـي ولكن قبل
ذلـك ،أمل يدفعـك الفضـول !..قاطعه خليـل مكمالً حديثه :ملـاذا نطلق عىل
هـذه املـادة املتفجرة أم العبد؟! سـأخ ّمن ذلك ،ألن املهنـدس يحيى عياش،
عندمـا اسـتخدمها أو أوجدها أسماها كذلك!.
 أمـا عـن التسـمية ،فتأنيثهـا كان سـببه املهندس ،ألن اسـمه الحـريك الذيكان املجاهـدون يطلقونـه عليـه بدايـة العمـل هو «أبـو العبـد» ،فلّام ّ
زف
خبر نجـاح تجاربـه لقائـده وإخوانـه ،أطلقـوا عليهـا «أم العبـد» تيمنـاً به،
وكانـت وقتهـا إنجـازا ً عظيامً لعثـوره عليها بين دفات الكتب ،فهـي تركيبة
موجـودة يف عـامل املتفجـرات وتدربنـا عليهـا يف لبنان وسـوريا أثنـاء اإلبعاد
إىل مـرج الزهور.
 دليلك قبل أن تنىس! فيجيـب محمـود :صحيح أن املهندس اسـتخدم كميات أكبر من أم العبديف حقائبـه ،وكـذا فعـل املجاهـد عبـد النارص عيسى مهندس عمليـات عام
خمسـة وتسـعني يف «رمات غان ورمات أشـكول».
 غير أن املجاهـد سـعيد بدارنـة ،مهنـدس عمليـة الخضيرة عـام أربعـةوتسـعني ،فـك اللـه أرسهما ،مل يسـتخدم «أم العبـد» مطلقـاً!
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 وماذا استخدم إذن؟! اسـتخدم أعـواد الكربيـت ،فقـال خليـل مسـتغرباً :عمليـة الخضيرةاالستشـهادية والتـي أوقعـت سـتة قتىل صهاينـة وعرشات اإلصابـات ،مبواد
محرتقـة؟!
 ليـس هـذا فحسـب ،بـل بأنبـوب ميـاه حديـدي محكـم اإلغلاق ،وضعهعمار عامرنـة الـذي فجـر نفسـه على مصعـد الحافلة
على بطـن الشـهيد ّ
وليـس داخلها.
لك ّن «أبو أمين» ومجموعته ،جربوا شيئاً شبيهاً ومل ينجحوا!.
 لعلهـم أخطـؤوا يف نقطـة معينة ،املهم اآلن ،اسـتخدم طريقة الخضرية مباتوفـر لديـك واحـذر؛ ألن خالتنا «أم العبد» أكرث املواد املتفجرة حساسـية.
 قبـل أن أذهـب فموعـد قـدوم «أبـو أميـن» قـد اقترب ،لقد ظننـت فياممضى أن عمليـة الخضيرة مـن صنـع املهنـدس عياش؟!
 يف الحقيقـة ال ،وهـذا مـا أزعـج مخابـرات العـدو وصفعهـا بقـ ّوة لـدىاكتشـاف األمـر ،ألن أخانـا سـعيد بدارنـة أحد القـادة امليدانيين لحامس يف
بلدتـه يعبـد ،مل يكـن على اتصـال بكتائب القسـام التـي ميثلهـا املطاردون
لقـوات االحتلال :علي العايص ،بشـار العامودي ،يحيى عيـاش وغريهم من
العناويـن التـي كانـت تنشـط آنذاك.
 وبعمله البطويل –قال خليل– اكتسب العضوية عن جدارة. أتعلـم يـا أخـي؟! لقـد أثـرت أمـرا ً يجهلـه كثير مـن النـاس ،صحيـح بـأناملقاومـة العسـكرية قـرار إستراتيجي لـدى الحركـة منـذ انطالقتهـا ،وقـد
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تربينـا على ذلـك مـا قبـل عام سـبعة ومثانين يف محاضـن جامعـة اإلخوان
يرا مـن املجاهديـن ،قاتلوا
املسـلمني التـي انبثقـت عنهـا حماس ،إال أ ّن كث ً
مببـادر ٍة فرديـة ،بأموالهم الشـخصية ،كان هذا يف قطاع غـزة وهنا يف الضفة
الغربيـة والقـدس ،وبعضهـم أصبـح يقـود العمـل فيما بعد.
لكـن! هنـاك قيـادة مركزيـة تو ّجـه العمـل ،قـال خليـل ،فعلـق محمـود:
كلما كان العمـل العسـكري يقترب إىل املركزيـة يف األرض املحتلـة ،أي
وجـود قيـادة توجـه مجموعات ،كلما كانت الرضبـة من جانـب مخابرات
االحتلال أقـوى وأرسع ،لذلـك ،ال مركزيـة يف عملنـا وال ينبغـي أن تكـون
كذلـك؛ ألن معركتنـا مع العـدو ،معركة مفتوحة ،يتغلب فيهـا علينا بتفوقه
االسـتخبارايت ،ونوجعـه برضباتنـا الخاطفـة والرسيعـة!
 أكمـل خليـل :حتـى يـأذن اللـه -عـز وجـل -وتتوفـر لدينـا األسـبابواإلمكانـات التـي متكننـا مـن إنشـاء جيـش التحريـر.
 ابتسـم محمـود ،بـل اقترب إىل الضحك ،فسـأله خليل الذي يجهز نفسـهللمغـادرة :أضحـك اللـه سـ ّنك ،لقـد بـت أعرفـك جيـدا ً ،ذكّـرك حديثـي
بيشء؟!
 مل تفارقنـا فكـرة الجيـش مطلقـاً ،حلمنـا بهـا منـذ الصغـر ،ربانـا عليهـاشـيوخنا وقادتنـا العظام ،وأسـأل اللـه أن يكون لنا سـه ٌم يف تحقيقها عندما
تتهيـأ الظروف.
 سـتتهيأ ،عندمـا تصبـح التضحيـة ثقافـة عامـة لـدى أبنـاء الحركـة وليـسمقتصرة على فئـة محـددة .فعلّـق محمـود :تقـول كالمـاً خطيرا ً ،فعملنـا
نخبـوي ،ليـس بحاجة إىل أعدا ٍد ضخمـة يف ظل الظروف األمنية واإلمكانات
املحدودة.
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 فـرد خليـل :هـذا يشء ،وأن يكون الشـاب الفلسـطيني والحمسـاوي عىلوجـه التحديـد ،مسـتعدا ً بـكل األوقـات ،جاهـزا ً للتضحيـة بنفسـه ومالـه،
انتماؤه لوطنـه ودعوتـه غري مشترط ،يشء آخـر ،لقد حدثني أبـو أمين ،أنه
عـرض على أحدهـم العمـل العسـكري فرفـض تحت حجـة رعايتـه لبعض
األمـور يف مسـجده - .فقـال محمـود :تتفـق معـي أننـا بحاجـة إىل الطبيب
يف عيادتـه واملحامـي يف محكمتـه واألسـتاذ يف مدرسـته وهكذا.
 صحيـح ولكـن! القيـادة مـن تقـرر ذلـك ،يجـب أن يبكي الطبيـب حتـىتسـمح لـه بااللتحـاق يف صفوفنا ال أن يقـرر من تلقاء نفسـه طبيعة دوره،
هكـذا فقـط! ميكـن أن تتوفـر لديـك النـواة الصلبـة للمقاومـة املسـتمرة
وصـوالً لتحقيـق حلـم إنشـاء الجيش.
 وبينما كان خليـل يهـ ّم للخـروج بعـد وداع محمـود ،التفـت للـوراءوهـو يرفـع كلتـا حاجبيـه لألعلى :تقـول يل ،الطبيـب يف عيادتـه واملحامـي
يف محكمتـه؟! وأنـت يـا صاحـب اإلجـازة الرشعيـة ،أيـن يفترض بـك أن
تكـون؟! .غـادر خليـل البيت يحمل يف صـدره وعقله ابتسـامة رجلٍ عظيم،
سـيكون أروع مـن التقاهـم يف حياتـه ،حيث كنت أنتظره يف زاوية الشـارع
متصنعـاً إعمار عطلٍ يف السـيّارة يسـاعدين سـتار الليل يف املـكان ،وقبل أن
أعيـده إىل حـي رفيديـا ،تم االتفاق على الرتتيبات الدقيقـة ويف غمرة ذلك،
سـألته عـن أمـ ٍر يشـغل بايل منـذ مدة وجـاءت اللحظـة املناسـبة لقوله :ما
دمنـا سـنصنع حقيبـة مفخخـة ،ملـاذا ال يشترك املهندس أمين حلاوة بذلك
وهـو األعلـم منـا يف مجـال الكهربـاء؟! أجابنـي خليـل بهـدوء تـام وكأنـه
ينتظـر سـؤايل هـذا منـذ أن خـرج أمين مـن الصـورة ومل يعد حلقـة الوصل
بيننـا ،وكنـا لحظتها نسير يف شـارع امللـك فيصل متوجهني إىل غـرب املدينة
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وخليـل الـذي ال يتحرك إال للضرورة القصوى ليالً ،يسـتمتع بكل يشء يراه:
أخونـا أميـن ،مل يحـن دوره بعـد وينبغـي أن نبعـده عـن الصـورة ،فلدينـا
الخبرة التـي تكفينـا يف هـذه املرحلـة ولسـنا معنيين بحـرق كل أوراقنا.
 كنـت أظـن يف حينهـا أن خليـل رجـل الكتمان ،يخفي حقيقـة أمين عني،لكننـي سأكتشـف الحقـاً أنـه كان يفكر بطريقـة القادة ويقـول الصحيح!
 يف اليـوم التـايل ،كان مهنـد ينجـز أوىل املهمات برشاء ثالجـة قدمية بحالةممتـازة مـن نـوع «أمكـور» ويضعهـا يف غرفة خليـل ،وبـدوري أحرضت أم
العبـد مـن نقطـة ميتة يف املقبرة الرشقية ،حيث مل يشـأ خليـل حملها ليلة
أمـس للدواعـي األمنيـة ،وسـتكون املـرة األوىل التـي أحمـل فيهـا أم العبـد
يـدي ،وقـد أرسعـت إىل مهنـد الـذي أحضر مـع الثالجـة وعـاء طعـام
بين ّ
بالسـتييك عـازل ومحكـم اإلغلاق ليضعهـا داخله حتـى ال يحصل مـا نكره،
وهنـاك وضعناهـا داخـل الثالجـة يف الرفوف الوسـطى بعـد أن أزلنا جميع
املؤثـرات الكهربائيـة املبـارشة ،فالثالجة تبقى السـيدة الجميلـة «أم العبد»
بهـدوء وبـرودة بعيـدا ً عـن االسـتفزاز الحـراري ،ومل يكـن ممكنـاً يف حينهـا
دفنهـا يف األرض تحـت ظـل شـجرة ومـا شـابه كما تقـول اإلرشـادات ،أمـا
الخطـوة الثانيـة فكانـت مهمـة مهنـد وحـده ،حيـث جـال على مجموعـة
كبيرة مـن محـال بيـع األدوات الصحيـة وابتـاع مـا يلـزم عملنا متخـذا ً كل
إجـراءات الحيطـة والحذر ومل تكن حينها قد غزتنـا ح ّمى كامريات التصوير
على أبـواب املحـال والشـوارع ولكـن!! سـتحوم فوق رؤوسـنا الخشـية من
تكـرار الفشـل وسـيظل خليـل يصربنـا بفلسـفته الخاصـة عـن النجـاح بعد
عمليتـي ألـون موريـه وطنجـرة الضغط!!
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قبر يوسف وطنجرة الضغط!!

عندمـا تفكـر يف الرتكيبـة النفسـية لهـذا النـوع مـن البرش ،ستكتشـف أنك
ٍ
خليـط عجيب من الشر والخبث واملكر والخـداع والكذب والقرصنة،
أمـام
يبيحـون ألنفسـهم كل يشء ،حتـى قرب عجوز من قريـة «بالطة البلد» رشق
املدينـة ،اعتـاد النـاس على قـراءة الفاتحـة عليـه واعتـاد أن يأنس بسماع
ضحـكات أحفـاد أبنائـه عندمـا يلعبـون يف سـاحة رضيحـه ،أصبـح كذبـة
تقصها األفواه الكريهة :قرب يوسـف
كبرى ،حكايـة مل يسـمعها أحد قبـل أن ّ
الصديـق -عليـه السلام!! فتضـع عجـوز تسـعينية يدهـا على فمهـا وهـي
تسـمع ذلـك ،وقـد جلسـت على حجـر أمـام طابـون جارتهـا الشـابة ابنـة
السـبعني عامـاً ،حتـى تـروي لهـا للمـرة الخمسين ورمبـا أكرث كيـف دبكت
يف ليلـة ح ّناهـا« :يـا كشلي وظيـم حـايل ،هـذا خـ ّراف ُعـكّال وال مجانني؟!
كـويل يـا بنتي».
 فتضحـك الشـابة السـبعينية ،التـي تزيدهـا رؤيـة جارتهـا شـباباً ونضارة،وهـي تقلـب الرغيـف الكبري عىل األحجـار الصغرية املوضوعـة داخل التنور
ولهيـب الحـرارة يلفـح وجههـا الذي تقـرأ فيه جمال الريفية الفلسـطينية،
وتقـول :يـا عمتـي! هـؤالء اليهـود «ع ّجزوا األنبيـا» ولن تقـف الحكاية عند
قبر جدنـا يوسـف دويـكات ،فهـذه الكذبـة معناهـا واضـح!  -فتغضـب
العجـوز التـي تغطـي شـعرها بوشـاح أبيـض منسـدل على ثوبهـا املزركش
بقليـل مـن السـنابل:ال حـول وال قـوة إال باللـه ،أال يكفـي مـا ضـاع مـن
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البلاد ،يريـدون رسقـة قبورنـا؟  -راقبنـا القبر جيـدا ً ،رصدنا حركـة الدخول
والخـروج إليـه ،جمعنـا املعلومـات الكافيـة السـتهداف املسـتوطنني الذين
يتخـذون منـه مـزارا ً ومدرسـة ،تحميهـم اتفاقيـة أوسـلو التـي تبيـح لهـم
رسقـة أمواتنـا ،حيـث تحـ ّول القبر منـذ االحتلال إىل ثكنـة عسـكرية بين
بيـوت أهلنـا واملـدارس الثانويـة املحيطـة والتـي كانـت حجـارة بواسـلها
تحـج كل يـوم على رؤوس الغاصبين ،وقد تلقـى الصهاينة درسـاً من النوع
الثقيـل قبـل أشـهر مـن حكايتنا هـذه ،عندما حارصهـم أبناء شـعبنا داخل
الرضيـح ومحيطـه غضبـاً مـن اكتشـاف نفـقٍ تحفـر تحت املسـجد األقىص
املبـارك ،فقُتـل تسـعة جنـو ٍد برصـاص املخلصين من قـوات األمـن الوطني
وتحديـدا ً (القـوة  )17ومل ينقـذ األربعين جنديـاً إال تدخل األجهـزة األمنية
النـاس عن
الفلسـطينية التـي أدخلـت بعـض عنارصهـا داخـل القبر َّ
فكف ُ
كنـت مشـاركاً يف املعركـة كبقيـة النـاس ،وكانت املـرة األوىل
الهجـوم ،وقـد ُ
التـي يلتحـم فيهـا بعض املخلصين يف الضفة والقطاع من أبناء السـلطة مع
قـوات االحتلال ،حيـث سـقط عشرات الشـهداء مبا بـات يُعـرف بانتفاضة
النفق...
دخلـت حافلـة املسـتوطنني إىل املدينة ،فركض مهند وسـط الشـارع املظلم
يف املنطقـة الرشقيـة واضعـاً طنجـرة الضغـط على الجزيـرة الصغيرة ،ثـم
انسـحب باتجـاه تقاطـع الطريـق وهو ميـد سـلكاً كهربائياً يصـل إىل خلف
التلـة الرتابيـة شماالً ،وانتظـر عرشيـن دقيقة حتى عـادت القافلـة بعد أن
أوصلتهـا دوريـة األمـن الفلسـطيني إىل حـدود منطقة «ألـف» والتي تبعد
عـن العبـوة عشرات األمتـار فقـط ،وملـا مـ ّرت دوريـة الحراسـة األماميـة
للعـدو وتبعتهـا الحافلـة الكبيرة ،شـغّل مهنـد الدائـرة الكهربائيـة لتفجير
العبـوة فلـم تنفجـر ،فأرسعت الحافلـة ودورية الحراسـة الخلفيـة بالهرب،
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وبـدوري خرجـت بالسـ ّيارة مـن الزاويـة الخفيـة دون أن أيضء مصابيـح
اإلنـارة ،حتـى ال تكشـفنا النقطة العسـكرية عىل قمة جرزيـم ،فركب مهند
إىل جانبـي وطـرت بـه عبر الطريـق املختصرة يف املنطقـة الصناعيـة وقـد
حمـل رشـاش العـوزي تحسـباً ألي طـارئ ،ومل يكـن يهمنـا يف لحظتهـا غير
أمـر واحـد ال غري :مـا هذا الذي حـدث؟! كيف مل تنفجر طنجـرة الضغط؟!
لكنهـا أصـدرت صوتـاً خفيفـاً أعقبـه ضـو ٌء كب ٌري يف الشـارع؟!
لنكتشـف الحقـاً أن غطـاء الطنجـرة كان نقطـة الضعـف التي حـررت النار
مـن الضغـط ،ومل يتولـد االنفجـار ،على الرغـم مـن تفريغنـا ألفـي رصاصة
« »M16مـن الكحـل املحترق وهـو الشيء الوحيـد املتوفـر بأيدينـا بكرثة،
ويف ذات الليلـة أعلـن العـدو أن هجومـاً باملولوتـوف جـرى ضـد حافلـة
املسـتوطنني!! لكنـه يف الواقـع ،أجرى مسـحاً أمنياً وتحقيقـاً دقيقاً ملا جرى،
ومـع ذلـك ،ورغـم األمل ،أقسـمنا أن نعـود لهـذا الهـدف الحقاً!
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ٌ
عودة للتلة الفرنسية

 أعلنـا الصيـام ،عـدة املتوكلين على اللـه ،فلا أعجـز مـن عمـلٍ ال ترتبـطوجهتـه بالسماء ،تباركـه معيّـة اللـه ،ترعاه يف الطرقات ،تبتسـم السـتنجاد
صحبـة مـن السـجدات ،تبيك عين مهند سـاجدا ً قبيل الفجر هنـاك ،وأكف
خليـل ،قلبـه ،روحـه ،معلّقـة هنـاك ،آ ٍه يـا رب تخـرج من ضعـف محمود،
يسـتنفر غـوث الج ّبار.
 انتظـرت يف رام اللـه ،أحمـل الحقيبـة الثقيلـة بيـدي ،بعـد أن أحرضهـامهنـد مـن نابلـس ،وسلسـلة مـن الخطـوات سـبقت هـذه املرحلـة مـن
العمليـة ،تعـب ،إرهـاق عصبـي ،متويـه ،كتامن ،العمـل عىل حافـة الخطر،
أنظـر يف السـاعة! تأخـر االستشـهادي ،لقد اتفقـت معه باألمـس أن يأتيني
يف هـذا املوعـد ،تفاجـأ بذلـك ،مل يدر املوعـد بالضبط ،مل يخبره أحد بذلك،
للـه د ّرك أيهـا الخليـل ،مدرسـة يف األمن!
سـافرت بـه حتى يرى التلة الفرنسـية بعينه ،ثم أعدتـه إىل رام الله ،وكنت
متخفيـاً يف املظهـر واللكنـة التي تح ّولـت إىل ريفية ،فنحـن يف نابلس ،نُ يل
األحـرف حتـى ال تـكاد تفرقنـا عـن أهـل «بـاب تومـة» يف دمشـق ،تأخـر
أكثر! يـا رب!! تشـعر أنك أضعف مخلـوق عىل وجـه األرض ،تحمل حقيبة
مفخخـة! فجـأة! رأيتـه مـن بعيـد ،يعتمـر القبعـة كما اتفقنـا ،هيئتـه كام
يجـب ،تصافحنـا ،مل أعاتبـه على التأخير ،وهل يعاتب الشـهيد؟! يـا إلهي،
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ال أسـتطيع أن أعقـل مـا يجري ،إنسـان يقـرر أن ميوت فـدا ًء لدينه ووطنه،
يقـف أمامـك ،ترى فلسـطني يف عينيـه ،يف غضبه.
 أنـا آسـف ..صفعنـي بهـا ،فسـألته بلطـف شـديد :على مـاذا يـا أخـي؟ -وكنـت أحـاول طرد ما أخشـاه مـن وراء صيغـة االعتذار ،أنا لسـت جاهزا ً!!
سـيؤنبني خليـل الحقـاً ،ملـاذا ألححـت عليه؟! تسـتطيع إقناع متردد يف أي
يشء ولكـن ليـس يف هـذا املقام!!
 لقـد صـدق خليل ،رأيتني حينهـا أحاول أن أقنعه بقراره السـابق بتمزيقأجسـاد الذيـن يحتلـون أرضنـا ،يغتالـون حلمنا ،لكنـه كان يف تـردده أقرب
إىل الرتاجـع ،مل يحمـل معـه نقـود العـودة ،غير أنـه مل يكـن صامئًـا معنـا،
فأعطيتـه نقـودا ً ومل أره بعدهـا ،وقفـت مـع نفسي ،يحركنـي الغضـب؟! ال
أدري ،ن ّيـة كامنـة يف الصـدر؟! ال جـدال يف ذلك ،لكنني سـأخلط األوراق ،ال
ال ..هـذا مصطلـح قـد يأخذ أحياناً معنـى اإليجاب ،إذن ،سـأدمر من ورايئ،
وهـذا مـا مل يقلـه خليـل وهـو يعاتبنـي مـا بين الجـ ّد واالبتسـام :مل يحـن
دورك بعـد ،حتـى تنفـذ العملية بنفسـك!
 قالهـا بعـد عـدة أيـام مـن العـودة إىل نابلـس وبيـدي الحقيبـة ،ومهنـديعاتبنـي كأننـي فعلتهـا :لكنـك توقفـت لثـوانٍ مـع نفسـك تفكّـر؟!
 يخاطبنـي – أعرفـك جيـدا ً أكثر مـن نفسي ،فـأرد عليـه بـأمل :مل أرد أنيذهـب تعبنـا بهـذه السـهولة!  -يضحـك مهنـد كعادته ،كتعبير عن رفضه
لألمـر برمتـه :وتنفيـذك للعمليـة دوين ،تـراه سـيكون أسـهل علي؟!
 يتدخـل خليـل الجالـس على الرسيـر ،وهـو يرفـع كلتـا يديـه طالبـاً منـهالجلـوس وقـد تبـ ّدد الكـدر الـذي أعقـب فشـل العمليـة موجهـاً حديثـه
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ملهنـد :رفضـك ملـا كان ينـوي أبـو أميـن فعلـه ،سـببه تـركك لوحـدك؟!!
 فأجـاب مهنـد دون تـردد :يـا أبـا محمـد ،أنـا وهـذا الرجـل ،الـذي كنـتأختبـئ وراءه زمـن انتفاضـة الحجارة حتى ال تراين شـقيقتي الكربى ،ونحن
متغيبـون عـن الدراسـة للقيام بالواجـب ،مل نفرتق يف الحيـاة فهل يجوز أن
تفرقنا الشـهادة؟!
 سـكت خليـل ،مل يجـب ،لعلّـه مل يـرد أن يفسـد تلك اللحظـة ،وبعد قليلمـن االنفعـال الصامـت قـال :الحمـد للـه الـذي جمعنـي بكما وأسـأله أن
نجتمـع يف الفـردوس األعلى مـن الجنـة ،وإىل حين ذلـك يجـب االنضبـاط
وعـدم اتخـاذ القـرارات املصرييـة دون العـودة لنـا ،فعملنـا ال يحتمـل
االرتجـال ،أليـس كذلـك يـا أبـا أمين؟!
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الواجب األصعب!!

 عثرت على شـق ٍة جيـد ٍة خلـف مستشـفى رفيديـا غـرب املدينـة ،لتصبحمسـكن خليـل طيلـة الفترة الالحقـة ،وشـاءت األقـدار أن تكـون يف ذات
البنايـة التـي يسـكنها أبـرز قـادة حماس يف الضفـة الغربية األسـتاذ جامل
منصـور والـذي كان لتـوه قـد أفـرج عنه من سـجون السـلطة الفلسـطينية
بعـد عشرة شـهور مـن االعتقال..
ولكـن! مل مينـع ذلـك مـن وجـود شـخص يف ذات البنايـة يعمـل مـع أحـد
األجهـزة األمنيـة ،مل يجـد خليـل مشـكلة كبيرة بوجـوده مـع قليـل مـن
الحـذر ،وكنـت أنسى يف أوقـات كثيرة أننـي ضابـط رشطـة بنفسي ولهـذا
وجهـان أفضلهما :الـدور الـذي أقـوم بـه لخدمـة املجاهديـن ،وأسـوأهام:
مـا ألقـاه مـن نظـر ٍ
ات تقتلنـي ،تذبحني ،أمتنـى معها أن تبتلعنـي األرض أو
لدي
تسـحقني دبابـة وال ينظـر إ ّيل شـاب يـزور شـقيقه السـجني السـيايس ّ
جنـب يف
بـازدراء ،وقـد كان باألمـس القريـب يـراين مـع شـقيقه جنبـاً إىل
ٍ
صفـوف املقاومـة.
 كثيرا ً مـا كنـت أتخيـل اللحظـة التـي ينكشـف فيهـا أمـر الواحـد فينـافيصبـح مطـاردا ً «بكسر الـراء» لقـوات االحتلال ،ينصـب لهـم األفخاخ يف
الطرقـات ،يصطادهـم ،يقنصهـم ،ومل نكـن نفكـر كثيرا ً مبـا دون ذلك ،حتى
لحظـة إرشايف الكامـل على إيـواء خليـل ألكتشـف عاملـاً آخـر للمطـارد أو
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املطلـوب لقـوات االحتلال وأجهـزة أمـن السـلطة ،على الرغـم مـن لعـب
هـذا الـدور يف االنتفاضـة األوىل ولـو بصـورة جزئية مع أحـد املجاهدين يف
حينـا ،والـذي كان يرفـض تسـليم نفسـه فأسـاعده يف أمـور بسـيطة كتوفري
بعـض األغطيـة وكشـف الطريـق له خشـية االصطـدام بدوريـات االحتالل
ومـا شـابه ،ولقـد لعبنـا هـذا الـدور ،أنـا ومهنـد ،مع محمـود ورجالـه قبل
أن نتعـرف عليهـم ،مـن خالل توفري بعـض االحتياجات الرضورية كفرشـات
النـوم الجاهـزة والتـي تسـتخدمها الكشـافة يف التخييـم وهكـذا ،لكـن
املعايشـة اليوميـة لحيـاة املطـارد ورؤيـة تفاصيلهـا عـن قرب تضعـك أمام
حقيقـة الصعوبـات التـي يحياهـا وقـد تح ّول إىل شـخص مرتبـط باآلخرين
بصـورة كاملـة ،ولعلنـا سنكشـف تفاصيل مؤسـفة ال بد مـن الحديث عنها
يف املراحـل املتأخـرة مـن سيرة رجـال الحكايـة ،ذاك الجزء املـؤمل من حياة
املطـارد الـذي بـاع نفسـه للـه دفاعاً عـن دينـه وأرضه وشـعبه.
 كان خليـل ينـام يف الصالـة الخاليـة مـن األثـاث كبقيـة الشـقة ،ومل يكـنمـن الضرورة أن أمألهـا بالعفش نظـرا ً لتعرث الحال فجأة ،كما كنت أجيب
على سـؤال املؤجر :متى سـتنتقل للسـكن يف الشـقة؟! فلقـد ظللت أختلق
مـل مـن السـؤال الـذي مل يكـن ملحـاً اإلجابـة عنـه نظـرا ً
األعـذار حتـى ّ
لدفعـي اإليجـار مسـبقاً وهـذا األهـم بالنسـبة لـه وثم بقـاء الشـقة خالية
مـن السـكان والذيـن رمبـا يكونـون –مـن وجهة نظـره -مزعجين ،عىل كل
حـال ،مل يكـن الجيران فضوليين وهـذا مـا سـاعدين بالتردد شـبه اليومـي
على الشـقة ،فالبنايـة أو العمارة كما نطلـق عليهـا يف نابلـس ،ليسـت
سـكناً شـعبياً فاإليجـار مرتفـع نظرا ً التسـاع الشـقة ومكانها وحداثـة بنائها
النسـبي ،األمـر الـذي يفـرض النـوع املطلـوب مـن الجيران لعملنـا الرسي.
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أدخـل الشـقة دون أن يشـعر يب وتحديدا ً
َ
 أسـوأ مـا كان يزعـج خليـل ،أنبعـد أن أنقـر على الباب ،نقـرات خفيفة متفـق عليها ،لكـ ّن حضوري بات
يشـكل قنـاة التواصـل الرئيسـة التـي تربطـه مـع املقاتلين ،بعـد أن كان
يعتمـد جزئيـاً على بعـض الرجال فيام سـبق ولسـبب ظل خفيـاً يف صدره!
مل نـر أثرهـم فيما بعـد ورمبـا كان السـبب عـدم الحاجـة إليهـم بعـد أن
كفينـاه ،وهـذا مـا علمنـاه مـن محمود الحقـاً ،فالعمـل العسـكري يحتمل
ذلـك ،فأحدهـم يسـاعدك بأمـر معين تـراه مناسـباً لـه فلا يتعـدى ذلـك،
وآخـر تكتشـف بعـد االمتحـان العملي األول أنه سـيكون عبئاً ثقيلاً عليك
فتفضـل اسـتبعاده خشـية كشـفك ،واملثـايل مـن يتجـاوز مسـألة االنضباط
إىل االبـداع يف تطويـر العمـل دون أن يترك أثـرا ً خلفـه يقـود إليـك.
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عملية الشاين!!

 كان شـهر رمضـان الـذي أعقـب فشـل عملية التلة الفرنسـية بأيام ،شـهرا ًعظيماً بامتيـاز ،مسـح بعضـاً مـن الحـزن عـن قلوبنـا ،بعـد أن رأينـا كيف
تسـتجيب السماء لترضع املظلومني ،فتسـقط طائرتا نقلٍ للجنود الصهاينة
شمال فلسـطني املحتلـة ،كانتـا متجهتين لعمـل حريب جنـوب لبنـان فقتل
ثالثـة وسـبعون مجرمـاً ،وجميع من كان على متنهام ،فكفكـف ذلك بعضاً
مـن دموع شـعبنا الذي تسـيل منـه الدماء يوميـاً عىل يد املحتـل اليهودي،
دون فعـل يـوازي الجرائـم تلـك ،فـإن كانت الرضبـات التي يتلقاهـا العدو
مـن جنـود ال نراهـا ،كالضبـاب الـذي أعمـى نظـر الطياريـن ،إال أننـا منوت
يف اليـوم ألـف مـرة ،أمـام عجزنـا عـن القيـام بواجبنـا املقـدس كما يجب،
للدفـاع عـن أهلنـا ووطننـا ،وسـنظل نسـمع يف املهرجانـات واالحتفـاالت
الشـعبية التي تقيمها الحركة يف املناسـبات املختلفة ،آالف الحناجر ،تطالبنا
بالقصـاص مـن املحتـل ،بعـد أن غـاب العمل االستشـهادي أكرث من تسـعة
شـهور وهـي الفترة األطـول منـذ أن بـدأ هـذا املشروع ،ومل يعد هنـاك ما
يوازيـه بأثـره يف نفـوس شـعبنا الذي يفقـد أبناءه كل يـوم يف الطرقات عىل
يـد املحتلين ،فيرون القنابل البرشية السلاح النـووي الـذي ميتلكونه لردع
الغاصبين ،فتتأثـر بذلـك ،فلـوال الوعـي بضرورة تفعيـل األشـكال األخـرى
مـن املقاومـة ،النحصر التفكير ،بالعمـل االستشـهادي فقط ،وهـذا ما كان
يجهلـه كثري مـن املحبني..
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فالضفـة الغربيـة حين ذاك ،كانـت تشـهد عمليـات قتـل للجنـود
واملسـتوطنني ،ويف القـدس ،عمليـات أرس للجنـود ،ينجـح بعضهـا جزئيـاً
ويفشـل اآلخـر ،مجموعـات ال ترتبـط ببعضهـا ،وال تعلـن عـن عملياتهـا
حفاظـاً على اسـتمرارية عملها ،ومن هـذا النهج كان العـدو يرتعد ،ال يريد
أن ميتـد ويتواصـل ،وهـذا مـا كان يفهمه خليـل ويدركه محمـود ،لذلك ،مل
نكـن نسـتعجل الشروع بعمـل جديـد قبـل مـرور مـدة معينة نتأكـد فيها
توفـر الشروط األمنيـة املطلوبـة ،وهـذا مـا حـدث يف عمليـة الشـاين!!
 كنـت ومهنـد غارقين مبـاء املطر ،وخليل ينظـر إلينا بهـدوء كعادته نحيكلـه مـا حـدث مـع السـ ّيارة الجديدة التـي اشتريناها من مدينـة جنني قبل
يومين أثنـاء عمليـة تغيير معاملهـا قـرب قريـة تـل جنـوب غـرب نابلـس،
اسـتعدادا ً للمجـيء إليه واالنطلاق لتنفيذ عملية التجـاوز التي خططنا لها
طيلـة الفترة املاضيـة عىل الطريـق الصاعد مـن وادي البـاذان إىل نابلس.
 يقول مهند :لقد توقفت الس ّيارة فجأة! وكأنها تتعمد ذلك.لعل املاء قد دخل إىل كهرباء السيارة؟!
 فسأل خليلّ : فقلت :لألسف ال ،وإال لكان األمر سهالً! فأكمـل مهنـد :لقـد انكسرت قطعة حيويـة ترتبط باملحـرك فتوقفت عنالحركة.
 فابتسـم خليـل وهـو يحوقـل راضياً :ال حـول وال قوة إال باللـه ،لعلّه خري،ال نـدري مـاذا كان سـيحدث لـو انطلقنـا لتنفيـذ العملية ،واحتسـبوا األجر
عنـد الله.
 -فاسـتطرد مهنـد :الحمـد للـه ،ثـم التفت نحـوي :أليس كذلك أبـو أمين؟!
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وكان يعلـم مـدى الضيـق الـذي أصابني ونحـن نجر السـيارة التي أصبحت
مكشـوفة وال ميكـن اسـتخدامها لعمـل رسي ،وبـات علينـا التعامـل معهـا
بصـورة رشعيـة وهـذا مـا تـم بالفعـل :الحمـد للـه الـذي ال يحمـد على
مكـروه سـواه ،عندي اقتراح!!.
فنظـر االثنـان نحوي باهتامم :مـا رأيكام بتنفيذ عملية قرب يوسـف اليوم؟!.
فانفرجت أسـارير خليل وهو يسـألني :وهل ميكن ذلك؟!
فأجبـت برسعـة :بالتأكيـد ،على أن تسـاعد مهنـد بتجهيـز العبـوات ريثما
أجـري مسـحاً أمنيـاً للمكان.
 فضحـك مهنـد وهـو يودعنـي متجهـاً إىل املخبأ السري يف الجـدار والذينضـع فيـه أغراضنـا ،كل يشء مـا دون أم العبـد ،قنابـل صوتيـة ،مخـازن
رصـاص غنمناهـا يف انتفاضـة النفـق عندمـا اقتحمنا «قرب يوسـف» ما دون
الغرفتين اللتين احتمـى بهام الجنود ،فحمل الشـباب الثائر كل ما اسـتطاع
العثـور عليـه وكان يعنينـا العتـاد العسـكري ،فتمكـن أحـد املسـاعدين لنا
مـن الحصـول عىل كميـة مـن الذخرية.
 أبـو أميـن مجنـون! يحـدث مهنـد نفسـه على مسـمع مـن خليـل – لقـدوضـع القبر يف رأسـه رغـم كل مـا حـدث!
 وأنـا معـه يف ذلـك ،يقـول خليـل وهـو يسـاعد مهنـد يف تعبئـة األكـواع«العبـوات الحديديـة» ،بـأم العبـد ،والتـي سـبق وأن قمنـا بإضعافهـا مـن
جميـع الجهـات على صـورة مربعـات صغيرة بواسـطة الفيرب أو مـا يعرف
بالعاميـة «الصـاروخ» حتـى تبدو كالقنبلـة اليدوية ،تتناثر شـظاياها مبجرد
االنفجـار فتوقـع أكبر عـدد مـن اإلصابـات يف صفـوف االحتالل.
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مل ييـأس مـن املـرات الثلاث السـابقة واللايئ فشـلنا بهـن!! .يقـول مهنـد
فيجيبـه خليـل الـذي بـات أكثر املتحمسين ملعـاودة املحاولـة :يجـب أن
نكسر أرجل املسـتوطنني وإن اسـتطعنا فرؤوسـهم ،حتى يفكـروا ألف مرة
قبـل املجـيء للقرب.
 حمايس ال يقـل عنكما ولكـن! يجب أن نطـ ّور الهجوم أو نفكـر بأمر غريالعبوات.
 دعنا ننجز العمل اآلن وندعو الله -عز وجل -أن يوفقنا هذه املرة. أخـي أبـو محمـد «خليل» ملـاذا ال نضع األربـع عبوات؟! سـتكون الرضبةأقوى؟!
 ال ،ال نريد أن نفتح العيون عىل املدينة يف هذه األيام ،يكفي اثنتان!! سـنعلم فيما بعـد ،أن املهنـدس محـي الديـن الرشيـف يف ضيافـةاملجاهديـن يف املدينـة لغـرض االختفـاء ،ومل تكـن تلـك بدايـة عالقتـه مـع
نابلـس ،فقـد كانـت بدايتـه قبـل املطـاردة أواخـر عـام  1995مـع القائـد
عبـد النـارص عيسى ،مهنـدس عمليـات املرحلـة تلك ،عندمـا تقـدم لتنفيذ
عمليـة استشـهادية بنفسـه ،تعـذّر القيـام بها ألسـباب أمنية ،فكانت سـبباً
ملطاردتـه مـن جانـب االحتلال ومـن ثـم قيادتـه لجـزء مهـم مـن الفعـل
املقـاوم وسـط الضفـة والقـدس.
 رجعـت مـن املنطقـة الصناعيـة بعـد مسـحها أمنيـاً والتأكـد أنهـا جاهزةلتنفيـذ الكمين ،فأعـدت خليل إىل شـقة رفيديا ثم بـارشت ومهند بالخطوة
األهـم عبر توجهنـا إىل نقطـة خفيـة بين املصانـع التـي ال تعمـل بالليـل،
حيـث يتوجـب علينـا االنتظـار قليالً ريثام يأيت باص املسـتوطنني وحراسـته
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فيدخـل املدينـة لجلـب عشرات الصهاينـة مـن القبر ويعـود ،وهـذا مـا
جـرى بالضبـط حسـب التوقيـت املرصـود يف الثامنـة مسـا ًء ،حينها خرجت
بالسـيارة مـن املخبـأ ورست باتجـاه الشرق إىل مفترق الطـرق املـؤدي إىل
قـرى :بيـت فوريـك ،روجيب وسـامل ،وهنـاك أنزلـت مهند وتابعت السـفر
ملسـافة قصيرة حتـى ال ألفـت االنتبـاه ثـم عـدت إىل نقطـة االنتظـار ،أمـا
مهنـد! فـكان يف رصاع مـع الوقـت وهاجـس الفشـل ،يحـدث نفسـه وهـو
يضـع وعـاء «الشـاين» الكرتـوين والـذي أفـرغ مـن مسـحوق الغسـيل
واسـتبدل بعبوتين ناسـفتني فوقهما أربـع زجاجـات حارقـة يف إحداهما
عرشات مسـامري البوالد ،وضعه عىل حاشـية الطريق ،تحت إشـارة الوقوف
اإلجباريـة ،قائلاً :يـا رب! سـدد رمينـا هـذه املـرة ،لقـد اسـتنفدنا األسـباب
وأنـت املوفـق ،فلا تعدنـا خائبني.
ثـم قفـل عائـدا ً خلـف التلـة الرتابيـة الصغيرة التي تحاذي الشـارع ،سـائرا ً
بين األشـواك وهـو ميـد السـلك الكهربـايئ ،حـذرا ً مـن البيـوت القريبـة
واملقابلـة للمنطقـة الصناعيـة والتـي كاد أحـد سـاكنيها أن يكشـف األمـر،
فـكان تصرف مهنـد التلقايئ وارمتاؤه على األرض لوقت قصير كفيالً بإقناع
جـار الكمين أنـه يتوهـم ،وبعـد مئتـي متر ،على طـول السـلك الكهربايئ،
تحصـن مهنـد خلـف صخـرة صغيرة يسـتطيع مـن خاللهـا رصـد العبـوة،
وصـدره يعلـو وينخفـض مـن التوتـر ،ومل يكـن معـه سـوى قنبلـة صوتيـة
وبطاريـة التشـغيل ،وأكبر ه ّمـه أال يتكـرر مـا حـدث معنـا سـابقاً ،فبعـد
عمليـة «طنجـرة الضغـط» وفشـل التلـة الفرنسـية ،نصبنـا الكمين كما
نفعـل يف هـذه املـرة ،واسـتأجرنا كاميرا فيديو كبيرة لألفراح لليلـة واحدة،
ووضعنـا أحـد املجاهديـن على تلـة مرتفعة مقابلـة ملـكان العملية يف حي
الضاحيـة حتـى يصـ ّور التفجير ومـا بعـده ،وبعـد انتظـار أكرث مـن أربعني
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دقيقـة ،ضعـف املـدة التـي تتطلبهـا القافلـة للخـروج مـن املدينـة ،ألغينـا
الكمين ألن القافلـة مل ترجـع من املـكان ،فقد كرس الصهاينـة الروتني الذي
راقبنـاه لعرشيـن يومـاً دون تغيير وعادوا مـن طريق ثانية مبحـاذاة مخيم
عسـكر الجديـد ،أمـا املـرة الثانيـة ،فكانـت أشـد وقعـاً على نفوسـنا فقـد
عـادت القافلـة مـن املـكان وجـرى كل يشء كما خططنـا ولكـن العبوتين
مل تنفجـرا !! وألن صنعـة التفجير والكهربـاء مـن تخصـص مهنـد ،فما زال
يح ّمـل نفسـه املسـؤولية عـن الخلل الفنـي الذي أصـاب السـلك الكهربايئ
حينـذاك ،فلـم يكـن موصوالً بصـور ٍة جيد ٍة ومحكمـة يف أدق جزء منه ،فلم
تعمـل الدائـرة الكهربائية.
 واآلن – يقـول مهنـد وهـو مكشـوف تحـت السماء ،ينغـرس يف جسـدهالحصى وعينـاه تحثـان الطريـق -لبسـط راحتهـا يك تعـود القافلـة برسعة:
أقسـمت عليـك ريب ،بطفـلٍ أنجبتـه أ ّمـه على حاجـز عسـكري قبـل أن
تلقـاك شـهيدة ،وبدمـع عجـو ٍز مـا زالـت تبكي الوطـن السـليب يف صفـد
وقـد أكل املخيـم مـن عمرهـا مـا أكل ،أقسـمت بـدم جميلة جلسـت عىل
رشفـة بيتهـا فعانقتهـا رصاصـة القنـاص الـذي يخـاف الجمال التلحمي ..مل
يكمـل مهنـد تعـداد رجائـه وتقربه ،فقـد أطلـت الدورية األمامية برأسـها،
فارتفعـت وتيرة الدعـاء :يـا رب ،يـا رب ،يـا اللـه ،يـا اللـه .ثم تبعهـا الباص
لدي وأنا أشـاهد
فالدوريـة الثانيـة ،حينهـا كان األدرينالين يرتفـع إىل قمته ّ
القافلـة متضي عـن مييني وعن شمال مهند مـن الطرف اآلخر من الشـارع،
واللسـان يـردد االسـتغاثة التي سـمعتها مالئكـة األرض والسماء ،تزامناً مع
إداريت للمحـرك وخروجـي مـن املخبـأ ،ومهند ينتظر وقـوف الدورية األوىل
على بعـد مرتيـن مـن العبـوة ،لحظتهـا! كانـت بسـم اللـه تضغـط عىل زر
التشـغيل ،فتهتـز املنطقـة مـن وقـع االنفجار :نعـم ،نعم.

الطريق إلى شارع يافا

101

 يصرخ مهنـد يف نفسـه وهو يقطع الشـارع مرسعاً باتجاهـي ،يجيب عىلنفسـه وعلى خليـل وسـيخربين أيضـاً :لقـد نجحـت هذه املـ ّرة ،أقسـم إنها
انفجرت.
 يركـب بجانبـي وميتشـق الرشـاش كالعـادة ،فـأُرسع بهـدوء إىل املدينـةعبر طريقنـا املختصرة ومتضي الدقيقـة األوىل والثانيـة فالثالثـة ومل يعقـل
الصهاينـة مـا جـرى لهـم ،ويف اللحظـة التـي أصبحنـا فيهـا داخـل املدينـة،
أطلقـوا القنابـل املضيئة يف السماء ،فضحك الطفل اليتيـم والعجوز ووالدة
الجميلـة يف بيـت لحـم ،كلهـم ضحكـوا على خيبة الجيـش الـذي ال يقهر!!
 أوصلـت مهنـد إىل نقط ٍة قريبة من الحـي ،ثم واصلت طريقي إىل النقطةالوسـيطة ،حيـث تأكـدت مـن عـدم وجـود تعقـب خلفـي ،وأعـدت معامل
السـ ّيارة األصليـة بإزالـة الشـواخص املسـتعارة وغطـاء الزجـاج والحاملات
الفوقيـة وغريهـا ،ثـم توجهـت إىل خليـل يف الشـقة ،رغـم مـا يعتري ذلـك
مـن خطـورة ،وهناك..دخلت عليه بصـورة طبيعية كالعـادة ،دون أن أبدي
مالمـح االنفعـال ،فبـادرين مبـا اعتـاد أن يقوله بعد فشـل كل عمـل ووجهه
نصـف حزيـن :ال بـأس! لنـا األجر إن شـاء الله.
 فلـم أشـأ أن أعذبـه أكثر ،ألننـي مل أسـتطع كتمان سـعاديت فـوق الثواينالعشر فقلـت لـه :أمل تسـمع صـوت االنفجـار؟! .فتحـ ّول إىل طفـلٍ صغير
وهـو يسـتحلفني دون وعـي مـن الفرحـة :برشفـك تقـول الحقيقـة؟! هـل
نجحـت العمليـة؟! ثـم سـجدنا ،سـجدة الشـكر للـه ،ليعلـن العـدو ليلتهـا
عـن حصيلـة الهجـوم ثلاث إصابـات يف صفـوف جنـود الدورية،إحداهـا
بجـراح خطـرة ،حيـث تعمدنـا اسـتهداف الدوريـة نظـرا ً لفتـح نوافذهـا
وبابهـا الخلفـي ،على أن نسـتهدف الحافلـة مسـتقبالً ،لكن املثير يف األمر،
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املعلومـة التـي حصـل عليهـا خليـل مـن اإلعلام الصهيـوين بعـد يومني من
العمليـة ،وتفيـد مبـوت جنديين مـن قـوات االحتلال بحـادث سيرٍ جنوب
نابلـس يف ذات يـوم العمليـة!! ولـدى جمـع بعـض املعلومـات التـي كان
يتناقلهـا سـكان املنطقـة الذيـن شـاهدوا آثـار التفجير ،تبين أن الدوريـة
املصفحـة تعرضـت لضرر بالغ اسـتدعى حملها على ناقلة خاصـة إلخالئها
من املـكان!!
 يضحـك محمـود يف أول لقـا ٍء مـع خليل بعـد «عملية الشـاين» :نقع فيامنخشـاه عن غير قصد!
 فيبادلـه خليـل ذات الوتيرة مـن الضحـك :أقسـم إننـا مل نكـن على علـمليـوم آخر.
بزيارتـه لنابلـس! فلـم نكـن لنخسر شـيئاً لـو أجلنـا التنفيـذ ٍ
عمار ،يتحـرك
 فيتدخـل الشـيخ يوسـف الفَـرِح بنجـاح العمليـة :أبـو ّكثيرا ً ،يلـف العـامل عـدة مـرات يف األسـبوع الواحـد ،وال أظـن أحـدا ً حتـى
مـن السـلطة يف نابلـس ،كان على علـم بحضـوره ،فلا تقلقـوا بهذا الشـأن
وسـلمت األيـدي التـي صنعـت ونفـذت.
 عمليتكـم هـذه -يقـول محمـود موجهـاً حديثـه لخليل -أشـعلت النار يفصـدور الشـباب يف الجبـال ،يريـدون التحرك بأي شـكل.
 ال ..يجـب الحـذر والرتيـث –يجيـب خليـل– ال نريـد التهـور ،فأعيناالحتلال وأجهـزة أمـن السـلطة ،تنشـط يف هـذه األيـام ،وسـيأيت دورهـم
يف القريـب العاجـل إن شـاء اللـه – ويف انتباهـ ٍة رسيعـة من خليـل ،التقط
فيهـا شـيئاً يـدور بين الشـيخ ومحمـود ،دفعهما إىل الحديث بالـكالم دون
لغـة العينين :ال أظنـه سيسـتوعب األمـر! يقـول محمـود وهو يتابـع حركة
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خليـل قـرب النافـذة ،فيعلّـق الشـيخ :سيسـتوعب ،ولكـن! عليـه أوالً أن
يخبرين كيـف شـاهد والدتـه مـن نافذة بيتـي؟! هـل انتقل األهل للسـكن
قـرب مقـام األمري؟!
 فابتسـم خليـل وهو يجلـس عىل األريكـة املحاذية للنافـذة :كانت برفقةشـقيقي ،وال أعلـم سـبب وقوفهما قـرب معـارض املفروشـات ،متنيـت لـو
أرصخ عليهـا لتلتفـت إىل النافـذة ،غير أين على قناعـة تامـة بأنهـا تحـت
املراقبة.
 فسأله الشيخ :أو تفعل ذلك؟! فضحـك خليـل قبـل أن يتذكر حديثهام قائالً :سأسـتوعب كل يشء ،إال أنتقـف أمي خلـف الباب!
 فانحـرج االثنـان حزنـاً على تخييب ظنه ،فسـارع الشـيخ لتـدارك املوقفباملـزاح كعادتـه :مـا تقولـه صحيـح ،ولكـن مـن الناحيـة النسـبية ،فأمـك
حفظها الله ،-تقف خلف باب مطبخكم يف شـارع السـكّة ،وأظنها تشـعربقرقعـة بطنـك التـي سـتمتلئ بعشـاء زوجنا ،أال تشـم رائحـة «الكبّة»؟!
 فدخـل محمـود على الـكالم ،موجهـاً حديثـه للشـيخ :وسـتذوق البيـضاملقلي على طريقـة الشـيخ! لقـد كان يعـ ّده لنـا على «الحطـب» يف مـرج
بيـض لـن تـأكل مثيلـه مـا حييت!
الزهـورٌ ،
 فعلّـق الشـيخ وهـو يدخـل صينيـة الطعـام مـن خلف البـاب بالقـول :ياعمـي ،أنـا ال أحـب بيـاض البيـض ،وهذا مـن صالـح «الجاتـوه» ،ومع ذلك
لـن تأكلـوا برشوطـي ،بـل من ذائقـة أم طارق ،أمهـر ط ّباخة يف جبـل النار.
 -وأثنـاء تنـاول وجبة العشـاء ،التي يحظى بها خليـل من حني إىل آخر كلام
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حضر إىل اجتماع رضوري يف بيـت الشـيخ ،تـم التطـرق إىل أحـد املواضيع
املهمـة :هنـاك مقترح يقضي أن نتعـاون مـع السـلطة الفلسـطينية يف أمر
مـا!! .قالهـا محمـود وهـو يرقـب ردة الفعـل لـدى خليـل ،والـذي توقفـت
لقمـة الطعـام على باب فمـه لدى سماعه املقترح :ماذا؟!
 خرجـت مـن تعابير وجهـه التـي نطقـت بالرفـض واالسـتنكار والغضب:عـن أي تعـاونٍ تتحدث؟!
 فطلـب منـه الشـيخ يوسـف أن يرتيـث :اصبر قليلاً ،فرمبـا يروقـك األمرففيـه بعـض املنطق.
 توقفت شـهية الطعام لديه ،ورأسـه املثقل يسـأل ألف سؤال يف آنٍ واحد،غير أن محمـود بـدأ ببسـط املوضـوع أمامـه :تعلـم أن معاويـة والشـباب
يعملـون منـذ فترة على ملف عملاء االحتلال واملشـاكل األخالقيـة وأنهم
كشـفوا عـدة أمـور مهمـة وفككـوا مشـاكل عالقـة يف القريـة ومـا حولهـا،
ظلـت تـؤرق النـاس ردحاً مـن الزمن؟!
 صحيـح أذكـر أنـك أطلعتنـي على يشء مـن هـذا ولكـن! ال أفهـم عالقـةالسـلطة بذلك؟!
 فتدخـل الشـيخ :الشـباب ،ال يسـتطيعون متابعـة مـا كشـفوه لتشـعبهورضورة وجـود عمـل منهجـي لعلاج األمـر وحتـى ال تحـدث آثـار سـلبية
غير محسـوبة ،فبعـض العقوبات التـي أنزلوها عىل بعضهـم ال تكفي لحل
املشـكلة ،كما أن هـذا العمـل ليـس مـن اختصاصنـا يف حـال توفـر الحـد
املعقـول لـدى السـلطة ملتابعتـه.
 -كان خليـل ينصـت جيـدا ً للحديـث وقد بدأ بطرح األسـئلة بعد التعقيب:
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عندمـا أفكـر باألمـر ،ال ميكننـي رفضـه مـن حيـث املبـدأ ،غير أن الخطورة
تكمـن يف إمكانيـة املالحقـة ملصـدر املعلومـات ،وبالتـايل الوصـول إلينـا؟!
 فقـال الشـيخ :ال تقلـق مـن هـذه الناحية ،لدينـا طرقنا الخاصـة إليصاله،وحتـى ترتـاح ،فامللـف الـذي أعـ ّده الشـباب سـيصل إىل جهـاز البحـث
الجنـايئ يف الرشطـة وليـس األجهـزة األمنيـة.
 ابتسم خليل بسخرية :وهل سيق ّدر هؤالء ما نق ّدمه لهم؟! فأجـاب محمـود :يف النهايـة ،نحـن نقـوم بواجبنـا دفاعاً عن أهلنـا وطلباًلألجـر مـن املوىل -عـز وجل -وبذلك نُعـذر إىل الله والتاريـخ ،كام أن هناك
رش ألهلهـم وحتامً سـيعملون عىل امللف.
ضباطـاً رشفـاء ال يقبلـون ال ّ
انتهـى االجتماع مبوافقـة خليـل ،وبعد فرتة مـن الوقت ،ليسـت بعيدة من
لحظة تسـليم القضايا للسـلطة ،بارشت الرشطة بالتحقيقات مسـتندة عىل
الدالئـل واالعرتافـات املسـجلة واملكتوبـة فاعتقلـت مجموعـة مـن هـؤالء،
وزج بهـم يف السـجن القديـم الـذي أعمـل بـه ،وقـد عـزل بعضهـم عـن
ّ
السـجناء ،فكانت سـابق ًة مل أسـمع أنها تكررت بني كتائب القسـام وأجهزة
السـلطة يف الضفـة الغربية.
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السير على كف الرحمن!!
ُ

 كنـت ومهنـد مرسعين ،يجـب تفريـغ النقطـة امليتـة مـن مسـجد الحاجمنـر النابلسي يف الوقـت املحدد ،وال أدري ملـاذا كان مهند يجلس إىل جانبي
مهـم كالعادة ،لكنه
يف السـ ّيارة؟! رمبـا التقطتـه من الشـارع ،أو جاءين ألم ٍر ٍ
معـي وهـذا األهـم ،فبينما كنـت أقـود بحـذ ٍر يف أحـد الشـوارع القريبـة،
وعشرات الفراشـات الجميلـة ،الزرقـاء والخضراء وأرساب الحمام امللـون،
تعـود لبيوتهـا مـن املـدارس ،لوحـة مـن السماء ،تدعوك لالبتسـام ،تسـأل
نفسـك :هـل يدرك هذا الجمال ما نفعله ألجله؟! ويف غمـرة ذلك وقياديت!
اختـار أحـد األطفـال الـذي كنتـه يف الصغـر ،أن يعبر الشـارع برسعـة،
مسـتخدماً قانـون طفولتـه غير آبـه بقيـاس املسـافة وقوانين املـرور وكل
هـذه الهرطقـات التـي ال تقربـه مـن البيـت! .فصدمتـه ،دهسـته ،دعسـته
–يـا إلهـي -فطـار قليلاً يف الهـواء ثم سـقط على األرض!!
مصيبـة مـن العيـار الثقيـل ،تبحـث عـن عـد ٍو للتخلـص منـه ،فتقـع يف
دم بـريء مهمتـك حاميتـه! .كل العيـون هجمـت ألكيل ،لتمزيقـي :أنـت
املخطـئ ،الجبـان ،القاتـل ،فأجيـب أعينهـم الغاضبـة :لسـتهم ،أنـا بعضكم
الـذي يصنـ ُع األمـل!..
 خـرج مهنـد برسعـة والتقـط الطفـل عـن األرض ،فقتيلي مل ميـت ،كانيـدي مهنـد :دعنـي أذهـب ،مل يصبني
يصرخ ليـس أملـاً ،بـل لتحريـره من ّ
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أذى .كان أكبر همـه أال تعـرف أ ّمـه بالحـادث ،لكـ ّن رسا ً ال أعلمـه ،أسـكته
برسعـة ،أنـزل السـكينة على قلبه ومهند يخاطبه باسـمه :ال بـأس يا أحمد،
اهـدأ ،كـن بطلاً ريثما نتأكـد بالعيـادة الطبيـة أنـك بخير ،لقـد كان أحـد
تالمذتـه يف دورة تحفيـظ القـرآن الكريـم« ،الحمـد للـه ،الحمد للـه» ،لك ّن
ذلـك مل يشـفع يل عنـد أمـه التـي وصلـت قبلنـا للعيـادة ،بعـد أن دفعنـي
مهنـد إىل الذهـاب حتـى أُحضر الرسـالة ،فهيـأت وجهـي للصفـع «راضياً»
على الخديـن ،واألم املذعورة تنظـرين كالقطة التـي آذوا صغارها وقد ردها
عنـي سلامة طفلهـا وحضـور مهند.
 يف البـدء ،مل نكـن نتقن السـياقة ،فتعلمنا برسعة واسـتطاع مهند الحصولعلى رخصـة السـياقة قبلي ،رغم أين كنـت األمهر يف فنها ،كما كان يصفني
عندمـا نكـون خـارج املدينـة بعيدا ً عـن رشطة االحتلال ،لكـ ّن املهمة التي
كانـت مقرتحنـا وصـادق عليهـا خليـل اسـتوجبت سـائقًا ماهـرا ً سـبق وأن
علمنـا القيـادة ليلاً يف مجمـع الكراجـات الرشقي ،حيث قادنـا أبو أمجد يف
مهمتنـا االسـتطالعية للبحـث عن هدف نسـتطيع من خالله تحرير الشـيخ
املجاهـد أحمـد ياسين ،قائـد الحركـة املعتقـل يف سـجون العـدو منـذ عام
 1989ويقضي حكـم املؤبـد مرتين رغم شـلله الكامل ،ال تهـ ّم التفاصيل يف
البدايـة إن توفـرت الن ّيـة واإلرادة ،فـإذا ما خطوت الخطوة األوىل ،سـيكون
مـن املحتـم البحـث يف أصغـر األمـور ،الشيء الـذي كان ال يـروق صاحـب
التفاصيـل الصغيرة ،خليـل ،والـذي كان يخضـع أحيانـاً لرغبتنـا وتحديـدا ً
القسـامية على
يف مهمـة رفيعـة املسـتوى مل تنجـح عشرات املجموعـات ّ
تحقيقهـا ،فشـيخ االنتفاضـة كان أرسه يؤرقنـا ،يذبحنـا ،يجعلنا صغـارا ً أمام
عزميتـه ،وسـيندر أن تتشـكل خليـة مقاتلـة دون أن تفكـر بتحرير الشـيخ،
هـل هـذا صحيح؟!
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مل نكـن نفكـر حينها مببدأ التخصص ،وسـنعلم الحقـاً أن جميع املجموعات
التـي أبدعـت يف جانـب معين وانتقلـت للعمـل يف مجـال آخـر ،أدى ذلك
إىل كشفها!!
 سـار بنـا أبـو أمجـد عصرا ً باتجـاه األغـوار الفلسـطينية ،رشق فلسـطنينـزوالً مـن مفترق قريـة زعترة على طريـق نابلـس رام اللـه ،حيـث يقيـم
العـدو حاجـزا ً للتفتيـش ،مررنـا خاللهـا على قـرى كثيرة مـن كال الجانبني،
أورصيـن ،قصرة دومـا ،وغريهـا ،تبتعـد القريـة أو تقترب من الشـارع غري
أنهـا تحتضنـك ،تشـعرك باألمـان وقباؤهـا تنتصـب كأعمـدة النـور ،هكـذا
نحـن سـكان املـدن ،نختـال مبدينتنـا دونـاً عن غرينا مـن أهل الريـف ،فلام
نعربهـا حكايـة العشـق للتراب والتاريـخ وشـجرة الخـروب التـي زرعهـا
أجـداد أجدادنـا ،تسـحرنا فنغـدو عيـاالً على عتبـات فلاّح يحـرث األرض
صباحـاً ويف املسـاء يطعمنـا مـن خير يديـه.
 النـزول باتجـاه أريحـا ،كالنـازل يف بئر ،سـيبقى يجذبك إىل قعـره ،أخفضمنطقـة يف العـامل ،ال بـأس!! يعلمنـا شـيوخنا أن منضي برسعـة مـن هنـاك
ألنهـا منطقـة الخسـف التـي عصى فيهـا قـوم سـيدنا لـوط -عليه السلام-
املـوىل -عـز وجـل -فـكان عقابهـم وخيماً ،لكنهـا اآلن بوابتنـا الرشقيـة مع
العـامل ،وسـنعترب بهـا كما يحـب اللـه ويرىض..
وبينما كنـا نهبـط مـن الشـوارع املتعرجـة وبعضهـا يطـل على أوديـة
سـحيقة ،فقـد أبـو أمجـد السـيطرة على املقـود ،فانحرفـت السـيّارة ميينـاً
باتجـاه املنحـدر املخيف ،فرصخت قلوبنـا وأرواحنا قبل ألسـنتنا ،يا الله!!..
لحظـة مـن الرعـب ،عملـت يف أوصالنـا مـا عملت ،بعيـدا ً عـن أحبابنا ،عن
ناسـنا ،منطقـة خاليـة سـتبتلع رسنـا ولكـن!! مـا أجمـل «لكـن» خاصتنـا،
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عنايـة اللـه ثـم براعـة سـائقنا أنقـذت املوقـف ،فاسـتقامت السـيارة على
الشـارع وأكملنـا مهمتنـا يف األسـفل على شـارع أريحـا  -بيسـان ،وحددنـا
موقفـاً للـركاب الصهاينـة بعيـدا ً عـن معسـكرات العـدو ومسـتوطناته ومل ّا
أخربنـا خليـل بـأن صهيونيـاً منفـردا ً أشـار لنـا بيـده حتـى نقلّـه معنـا ،قال
نصـف مـازح :وملـاذا مل تأخـذوه معكـم؟!
وكانـت تلـك املهمـة تدريبـاً عمليـاً على إمكانيـة األرس لتحريـر الشـيخ
واألرسى ،غير أن األحـداث الالحقـة سـتفرض نفسـها على طبيعـة العمل!!
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ّ
قلة الحيلة!

 خمسـة أشـهر صعبـة ،ثقيلـة على النفس ،تـراوح فيها مكانك ،ال تقيسـهاباملهمات فهي كثيرة :رصد ،تدريب ،خدمات للمقاتلني ،بحث عن السلاح
الشـحيح ،شـحيح يف يدنـا ونه ٌر يف يد غرينـا! وتلك مفارقـات عجيبة :قريبي
مناضـل سـابق أمضى خمسـة أعـوام يف سـجون العـدو ومل ّـا تركـت ثورتـه
سلاح ثورتهـا عىل طاولـة املفاوضات عام  – 1993عفوا ً – سـيثور خليل إذا
سـمع ذلـك ،ألن الثـورة مل تذهب للمفاوضات بالسلاح فاسـتحقت ما قاله
يف حقهـا صلاح خلـف .املهـم! أصبح قريبـي يحمل املسـدس علنـاً والعدو
مـا زال يف املـدن الفلسـطينية ،ومل ّـا اجتمعنـا مـرة يف بيـت جدتنـا ،والتـي
أنجبـت والدينـا! ،كان لقـايئ األول مـع هذا الـذي منوت للحصـول عليه فال
نسـتطيع إال بشـق األنفـس ،فاحتضنتـه ،قبلتـه ،ونـام تحت وسـاديت ،وتلك
حـدود مـا سـمح بـه قريبـي ،قانـون املرحلـة لديه ،ترى السلاح مـن بعيد،
تتمنـاه ،تحلـم بـه ،وإياك أن تقترب أكرث!
 أصبحـت الحكايـة صعبـة ويف أحيـانٍ مسـتحيلة ،كثير مـن النـاس الـذيمـا زال يحفـظ يف ذاكرتـه الوطنيـة صـورة الفـدايئ املخلـص القـادم مـن
خـارج حـدود الوطن يثـق بخيارات الثـورة والقيادة التي عـادت إىل األرض
وبيدهـا الكالشـنكوف!! ،ومل يكـن عبثـاً أن يدخـل آالف العائديـن وبيدهم
رمـز الثورة الفلسـطينية «الكالشـنكوف» ،تفرح لذلك ،رغـم إدراكك األبعاد
الكارثيـة لالتفـاق ،بـل تأخـذ الصـور مع هـذه البندقيـة والتـي مل يتجاوزها
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التسـليح لقـوات الثـورة التـي دخلت بصفـة رشطية فقط ،فـإن أردت رشاء
طلقـة ،سـيتهمك البائـع الذي يرفـض مبدأ البيع لـك ،أنك سـتخ ّرب اإلنجاز
التاريخـي للشـعب الفلسـطيني ،ورغـم ذلـك ،مل ينعـدم الخير مطلقـاً،
ويف مسـعانا للحصـول على سلاح أوتوماتيكي والـذي كان يتعثر بعقبـات
كثيرة ،كأن تجـد تاجـرا ً يبيـع برشوط جيـدة ،لتكتشـف الحقـاً أن البندقية
بيعـت عـدة مـرات وتـم مصادرتهـا مـن جانـب ضابـط يف األجهـزة األمنية
تربطـه عالقـة بالتاجـر املتآمـر معـه ،وصلتنـا رسـالة مـن سـجون العـدو
«سـيكون ملرسـليها دور يف حكايتنـا» ،تدلنـا على مكانٍ مدفـون فيه بندقية
كالشـنكوف ،فطرنـا إىل هنـاك ،قرية يف مدينـة جنني ،دخلنا ليلاً ،اقرتبنا إىل
سـاحة املنزل املرسـوم يف الرسـالة ،رأينا كومة الرتاب املوصوفة خلف الباب
الخشـبي املخلـوع ،لكننـا مل نسـتطع االقتراب ،تفصلنـا عن البندقيـة أمتار،
أقسـم أن قلـب مهنـد كان يبكي :اللـه أكبر! السلاح أمامنـا وال نسـتطيع
التقـدم؟! .فـأرد عليـه وأنظاري إىل نوافـذ البيوت املحيطة :لـن ينجح ذلك،
سـيقبضون علينـا بتهمـة االعتـداء عىل البيـت ومحاولـة الرسقة.
 ثـم يحسـم األمـر نبـاح الـكالب ،اإلنذار املبكـر ،فعدنا إىل املدينـة ،غري أنخليـل مل ييـأس ،فأرسـل مجموعـة مختـارة ،مل نكـن نعلم بوجودهـا ،كانت
أذىك منـا ،فـزارت العائلـة التـي متلـك البيـت ،تحمـل لهـا سلامات نجلهـا
األسير «صاحـب البندقيـة» والـذي يريد صـور البيـت والحمار والحديقة،
وبذلـك اسـتطاعت املجموعـة تحديـد املـكان بالضبـط ،لكنها فشـلت أيضاً
بالعـودة والحفر.
 عجزنـا يف تلـك األيـام عـن توفير السلاح الكبري ،ليـس معناه عـدم توفرهلـدى املجموعـات القسـامية يف أنحـاء الضفـة والقطـاع الباسـل ،فـكل
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مجموعـة لهـا ظروفهـا الخاصـة ،وظروفنـا كانـت صعبـة يف هـذا املجـال
ورائعـة يف أمـور أخـرى ،يفتقدهـا غرينـا!! أمـا بندقيـة جنني ،فقـد صادرتها
األجهـزة األمنيـة الفـل ..الحقـاً.
 عندمـا تكـون حـرا ً يف امليـدان ،متلـك سلاحك وأهدافـك ،تذهـب للعمـلدون حسـابات كثيرة ،ولكـن! عندمـا يقـف على رأس عملـك قائـد كخليل
الرشيف سـتعلم حينها أصول القتال ،رمبا تسـتاء يف حدود معرفتك لطبيعة
العمـل الـذي تـراه بطيئـاً ،فلام تكتشـف أجـزاء الصـورة األخرى،تحمد الله
أنـك التزمـت بالتعليمات ،فقيـاس إنجازنـا يف تلـك املرحلـة ،نـراه يف الـدم
الـذي ينزفـه العـدو ،وخليـل يـراه كذلـك ،غير أن حسـاب الزمـن مختلـف
لديـه متليـه النظـرة الشـاملة مـن جميـع الجوانـب ،ألي عمل ننـوي القيام
بـه وفـق اإلمكانـات املتوفرة.
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اكتمال الدائرة

 لقـد حفـظ الجـدران األربعـة عن ظهر غيـب :النقاط التـي ال ميكن لغريهاإلمسـاك بهـا وقـد كشـفت عـورة الطلاء ،والسـقف الـذي أعـاد هندسـة
بنائـه آالف املـرات وعينـاه تجوبانه دون توقف ،وهالـه التعرجات املختبئة
تحـت الطلاء ،فضحهـا الضوء السـاطع نهارا ً واملتسـلل من فتحـات النافذة
املغلقـة «باألباجـور» ،سـيحيك بصـوت منخفض مع نفسـه حتـى يتذكر أنه
ميلـك صوتـاً ،لـن يقـول عـن نفسـه مجنونـاً :ال فأنـا يف معركـة لن أستسـلم
فيهـا ،تكفينـي أصـوات جارتنـا ،التـي تجهل وجـودي وهي تطـارد أوالدها،
تلعنهـم يف أحيـانٍ وترجـو أصغرهـم يف أحيـانٍ أخـرى ،حتـى يشتري لهـا
الخبـز مـن الـدكان ،سـآنس لصوت امـرأة كبيرة ،أظنها جـدة األوالد ،تنطق
العربيـة بصعوبـة :برازيليـة ،فنزويليـة ،أرجنتينيـة ،ال يهـم! لكننـي أحـب
سماع صوتهـا ،تذكـرين بأمـي ،فـكل عجائز بلـدي هـ ّن أمـي ،آه ،وددت لو
أعـود طفلاً تداعبني ،تعضني من سـاعدي ،تغسـل شـعري بصابون نابليس
فـأرصخ مـن حرقـة العينين ،فترضبنـي على إليتـي مداعبـة ،وملـا تجففني
مـن املـاء ،تـأكل وجنتي بشـفتيها املقدسـتني ثم تحـررين إىل موعـد الحامم
القـادم بعد سـبعة أيـام كاملة.
 يضحـك خليـل وهـو يتقلب عىل الفرشـة وسـط الصالون ،يشـغل وحدتهبالذكريـات الجميلـة ،يقرأ القـرآن ،يتقرب إىل اللـه بالنوافل.
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وعندمـا تحين سـاعة األخبـار يفتـح املذيـاع الصغير ويضعـه على أذنـه،
يسـتفزه الهـدوء كثيرا ً ،ال تسـتقيم لديـه األمـور والعـدو ٍ
مـاض بجرامئـه،
يعـض على شـفته يحوقـل ،يحتسـب عنـد اللـه ،يتهـم عجـزه ،ورسعـان ما
يعـود لحقائـق يعلمهـا تحـول دون تقـدم العمل لديـه! ،وبينما هو كذلك
ويـده تديـر عجلـة الراديـو إىل برنامـج األرسى يف صـوت فلسـطني ،والـذي
دأب على سماعه والبـكاء يف كل مـ ّرة ينصـت فيهـا إىل أوجـاع األمهـات
والزوجـات واألبنـاء ،وهـم يبثّـون شـوقهم إىل محبيهـم خلـف القضبـان،
اسـتوقفته سلاماتٌ يهديهـا ،معـاذ بلال ،فيبتسـم :زميـل املدرسـة ،ال أظنه
حـل بنـا بعـد هذه السـنوات وقـد كنا باألمـس خصوماً سياسـيني
يعلـم مـا ّ
يف مدرسـة امللـك طلال وأصبحـت اآلن !..توقـف خليل عن محادثة نفسـه
بعـد أن اعتـدل يف جلسـته مصغياً لكلمات يدخلها معـاذ يف حديثه املوجه
إىل شـقيقه عثمان وقائـده عبـد النارص عيسى ،املحكومني بالسـجن املؤبد
واللذيـن غادرهما قبـل أيـام مـن سـجن عسـقالن جنـوب فلسـطني حيث
قضى فترة أرسه اإلداري هنـاك ،فهـ ّز خليـل رأسـه وقـرر أمـرا ً لـن يحققـه
سـوى الشـيخ يوسـف! ،ويف اليـوم التـايل ذهبـت بـه ليلاً إىل حيـث مقـام
األمير مجير الديـن أمـام منزل الشـيخ ،وانتظرته ربع سـاعة وفـق االتفاق،
ومل ّـا مل يعـد ،غـادرت املـكان على أن أعـود يف ٍ
وقـت آخـر نعلمـه معـاً.
 لـو انتظـرت يومـاً آخـر لحضرت بنفسي إليـك! – يخاطبـه الشـيخ وهـويقـ ّدم إليه الشـاي.
فيرد خليـل :أفهـم من كالمك أنك لسـت سـعيدا ً برؤيتي؟! فضحك الشـيخ
وهـو يأخـذ بندقية العوزي من خليل ويقبلهـا :وددت لو أخدم املجاهدين
بعينـي ،فكيـف بـك وإخوانـك؟! أنـا وزوجـي وأوالدي وبيتـي يف خدمتكم.
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فابتسـم خليـل الـذي يعـرف حقيقة ذلك :يا شـيخ ،ال أريد أن يكشـفك أبو
أميـن فيعلـم أين زودتـك مبفتاح الشـقّة كام حدث مـع محمود؟!
 أبـو أميـن ومهنـد مـن تالمـذيت يف الدعـوة! ورغم ذلـك ،أنا معـك برضورةعـدم توسـيع دائرة انكشـايف على املجاهديـن ،وإال لكانا أ ّول مـن أعانقهام
بصفتـي هذه.
 مل تخربين أنهام من تالمذتك؟! ليسـا مـن تالمـذيت وحسـب ،هام نقيبـان يف الحركـة! اسـتغرب خليل مناسـتخدام الشـيخ للرتاتبيـة العسـكرية :مل أعلـم مبسـألة الرتـب العسـكرية
رغـم حداثـة التحاقـي بالحركة؟!
 فجلـس الشـيخ قبالته :ليسـت عسـكرية متاماً ،إمنـا تراتبيـة تنظيمية تبدأبالنصير فالعضـو والنقيـب والرقيب وهكـذا ،وأبو أمين ومهنـد اجتازا دورة
تأهيليـة ،كنـت أحد املدرسين واملرشفني عليها ،وهي الحلقة األوىل يف سـلم
القيـادة ،تـأ ّوه خليـل أسـفاً :لله د ّرهام ،ال يشـعراين بذلـك ،وكأين يف الدعوة
منـذ الـوالدة! .فقـال الشـيخ :هما يعلمان جيـدا ً أن أعظـم رتبة للمسـلم،
أن يبيـع نفسـه ومالـه لله ،فكيـف إن كان خليـل الرشيـف؟! .احمر وجهه
وسـقطت دمعـة غالبهـا فلـم يسـتطع ،هزتـه الكلمات ،أوجعتـه ،وتلـك
األقسى على صـدره ،يضعه الشـيخ يف موقف ال يتمناه ،عندمـا يعلّق الناس
اآلمـال عليـه ،فيبقـى أسير الخـوف مـن خذالنهـم ،وفجـأة! تذّكـر خليـل
هـدف الزيـارة األسـايس ،وكانـت مناسـبة لتغيير املوضوع :ومعـاذ بالل؟!
 فرفع الشيخ حاجبيه :هل تعرفه؟! -ك ّنـا طالبـاً يف مدرسـة واحدة ،يتقدمني بعدة صفوف .فقال الشـيخ بيشء
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مـن الفخـر :أفـرج عنـه قبـل أسـبوع تقريبـاً ،مجاهـد مـن عائلـة مجاهدة
و !...قاطعـه خليـل بلطـف :يا شـيخ ،معـاذ ميتلك شـيئاً أريده!
 اسـتغرب الشـيخ من ذلك ،لكنه مل يشـك لحظة يف نباهة وفراسـة خليل:وضِّ ح أكرث.
 سـمعته يبـث شـيفرة على الراديـو ،وال يسـاورين شـك ،أنـه يخطـط ألمرمـا .فقـال الشـيخ :ليكـن ذلـك ،هـل يفترض أن نكشـف كل املجموعـات
علينـا؟! أم أنـك تريـد عنـارص جـدد؟!.
 فأظهـر خليـل تلـك النظـرة الثاقبة وهو يرد عىل الشـيخ :ال هـذا وال ذاك!حـديس يخبرين بوجـود يشء لـدى معـاذ ،سـينفعنا ،وأسـأل اللـه أال يخيب
حديس.
 وقـف الشـيخ على قدميـه ،وضـع كوفيتـه على رأسـه ووضّ ـب العقـالفوقهـا ثـم قـال بهدوئـه املعهـود :سـيكون عنـدك بعـد قليـل! واسـتأذن
للمغـادرة وخليـل يبتسـم لهـذا القائـد الجنـدي ،يقـول عندما سـأله أحدنا
يف جلسـة تربويـة رسيـة يف إطـار دورة النقبـاء وكان عائـدا ً لتـوه من إبعاد
مـرج الزهـور :ملـاذا مـا زالـت مقاومتنـا العسـكرية النخبويـة تقتصر على
فئـة عمريـة محـددة ال تتجـاوز النصـف األول مـن العرشيـن؟!
 فيجيـب فرحـاً لهـذا النوع من األسـئلة :ألننا بحاجة إىل ثـورة يف املفاهيم،فقائدنـا األول محمـد بـن عبـد اللـه ،سـ ّيد املجاهديـن وأبسـل املقاتلين
امتشـق الحسـام وامتطـى جـواد الحرب بعـد الثالثة والخمسين من عمره،
ير مـن حبيبنـا املصطفـى -صىل
وكان زوجـاً وأبـاً ،فهـل هنـاك أحـ ٌد م ّنـا خ ٌ
اللـه عليه وسـلم-؟!
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 طـار الشـيخ بسـ ّيارته إىل منـزل معـاذ ،فاختطفـه مـن البيت بـذكاء ،دونكثير مـن الغرابـة لديـه ،فمعـاذ معتـاد على الشـيخ وأسـلوبه يف العمـل
التنظيمـي وكثيرا ً مـا كان جنديـاً يعمل تحـت قيادته ،فعاليـات االنتفاضة،
العمـل الطلايب يف الجامعـة وما قبلهـا ،أعامل الدعوة :ها يا شـيخ! مهرجا ٌن
مركـزي أم .!..قاطعـة الشـيخ بعـد أن وقف بالسـيارة يف شـارع فرعي قرب
منتـزه العائلات غـرب املدينـة :اسـمع! أريـد أن تتعرف على أحدهم!.
 فقـال معـاذ الـذي تجـاوز السادسـة والعرشيـن مـن العمـر ،فقـد أدركفـورا ً أن األمـر مل يكـن كما توقع :يا شـيخ! يكفـي أن أعرفك أنـت ،فالعمل
التنظيمـي ليس.!..
 أسكته الشيخ :إنه قائد يف كتائب القسام!. ضحـك معـاذ بوجهـه الحنطـي الفاقـع وهـو يرفـع كلتـا يديـه لألعلى يفإشـارة إىل خطـورة الحديـث قائلاً :أرجـوك يـا شـيخ أن تبعـدين عـن هـذا
األمر!..
 صمـت معـاذ والشـيخ يحدجـه بنظـرات يفهمها جيـدا ً ،ومعناهـا ال يقبلتفسيرين :ال تتـذاىك على أسـتاذك .فسـارع معـاذ للتمويـه :يـا شـيخنا يـا
حبيبنـا ،مل ميـض على تحـرري مـن األرس سـوى أيام ،وكما تعلـم فأنا تحت
مجهـر مخابـرات العـدو وأجهـزة أمـن السـلطة والعمـل العسـكري ،معاذ!
قـال الشـيخ :أنـت متـارس العمـل العسـكري ودعـك ،فـرد معـاذ مخفضـاً
صوتـه ومـا زال ميـزج جديتـه بالضحـك :يـا شـيخنا ،يا أبـا طـارق ،كان هذا
عـام أربعـة وتسـعني وأنـت على علـم بذلـك ،ومل يسـتمر األمـر بسـبب
االعتقـال ،وأنـا اآلن أسـتعد للـزواج وبنـاء أرسة والتخرج مـن البكالوريوس،
مثانيـة أعـوام يف البكالوريـوس ومل أنهـه ،تخيـل ذلـك؟!.
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 فقال الشيخ :وإذا قلت لك إنك لن تندم بلقاء خليل الرشيف؟! تفاجأ معاذ :تقصد محي الدين الرشيف؟! ال ،فذاك األخ من القدس وهذا من نابلس وهو يطلبك شخصياً. لكنني ال أعرفه ،مل أسمع باسمه؟ ابتسـم الشـيخ وهـو ينظـر باملرآة ،يكشـف خلف السـيارة :لك ّنـه يعرفك،ويعـرف أنـك بعثـت شـيفرة لعبـد النـارص وعثمان يف األرس وسـتأيت معـي
رغماً عـن أنفك وهـذا أمر.
 انصـدم معـاذ وهـو يرافـق الشـيخ وينصـاع لرغبتـه ،وبعد خمـس دقائقكان يجلـس يف غرفـة الضيـوف مبنـزل الشـيخ قبالـة خليـل الـذي ذكـ ّره
بنفسـه ،ومل يسـتطع معـاذ أن ينفي عـن وجهه الراحة التي سـكنت محياه
لـدى رؤيـة هـذا الـذي يـأرس بخلقـه وصدقـه الظاهر ،جميـع مـن يلتقيه:
إذن! أنـت مـن طلـب رؤيتي؟!
 فـرد خليـل وهـو ينقل رشـاش العـوزي ،يف حركة اسـتعراضية ،مـن جانبهاأليسر إىل األميـن :ويرشفنـي أن نعمـل معـاً يف سـبيل الله ومن أجـل أهلنا
ووطننا.
 فابتسم معاذ :وملاذا أشعر أنك متأكد من إجابتي لطلبك؟! ألن الذي يدخل بيت الجهاد واملقاومة هذا ،ال ميكن أن يخذل إخوانه! لقـد غلبتنـي ،دعنـا نتحـدث بصـورة واضحـة ومكشـوفة عـن إمكاناتنـااملتوفـرة.
 -ففـرح خليـل ،بـان ذلـك على وجهـه :عنـدي اإلمكانـات البرشيـة التـي
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ت ُنجـح أي عمـل يوفقـه اللـه -عـز وجـل.-
 فقـال معـاذ :وهـذا مـا أريـده يف مشروع تحريـر األرسى الـذي ح ّملنـيأمانتـه إخـواين األرسى - .فـرد خليـل :لقـد بدأنـا العمـل بـه منـذ مـدة،
وعندنـا تصـ ّور وخطـة للمشروع ولكـن! يشـغلنا أمـ ٌر آخـر ،يجعلنـا نؤجل
األمـر قليالً!
 فانفعـل معـاذ الـذي ما زال يعيـش اللحظات األخرية وعبـد النارص عيىسيهمـس يف أذنـه :انظـر مـن حولـك جيـدا ً ،جميعهـم يعقـدون األمـل عليك
بعـد اللـه -عز وجـل ،-إيـاك وخذالنهم.
 فقال خليل :خ ًريا إن شاء الله؟! واجـب الوقـت! بـل فـرض السـاعة أن نحـرر األرسى ،ال يشء أعظـم مـنذلك.
 ونحـن نقـول بذلـك ونزيـد ،قالهـا خليل وسـكت ،ال يسـتطيع أن يتحدثأكثر ،يريـد أن يعـرف مزيـ ًدا عن معـاذ ،مل يكتف بعد ،يحدثه حدسـه بأمر
مل يفصـح عنـه معـاذ ،فيقول يف نفسـه :ليتك تريحني برسعـة !..ورسعان ما
دخـل الشـيخ يوسـف ،يحمل بيـده صينية «الـرز بالحليـب» ،فتوقف فجأ ًة
ومل يكمـل سيره نحوهما ،مخاطبـاً خليـل بقسمات وجـ ٍه جديـة :ملـاذا مل
أسـمع صـوت الرصـاص؟! أمل أقل لـك أن تطلق النـار عليه؟!
أول ثم بلسانه :الله أكرب!!
 فرد معاذ بضحكته ً ثـم سـارع خليـل بالقـول :مل نضطـر إىل ذلـك ..ومـا لبـث أن قـام معـاذبوضـع أصابعـه العشرة على سلاح خليـل معلنـاً :أنـا معـاذ بـن الشـيخ
سـعيد بلال ،أبصـم بالعرشة أننـي معكام عىل رشطـي! .ورسعان مـا انفجر
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الثالثـة بالضحـك ومعـاذ يخرب خليـل :هذه الصينيـة وما بداخلها والبسـمة
املرتسـمة على الوجـه الجميـل حاملها ،تتكـرر أمامي للمرة الخمسين بعد
املئـة ولكـن!! –يسـأل معـاذ الشـيخ– أيـن األطفـال ،رشكاء اجتامعاتنا؟!
 فيرد الشـيخ :هـذا كان سـابقاً ،ال ينبغـي أن يـروا ويسـمعوا الـذي يـدورهنـا كأبيهم!
 فقال خليل :أنت عىل رأسنا ،ودونك مل يكن ليحدث هذا اللقاء.. إذن –يقـول الشـيخ وهـو يقـدم لهما الصحنين– فلامذا ال أشـعر بالراحةالكاملـة عىل وجـه خليل؟!
 فطلـب منـه األخير الجلوس مستشيرا ً :يحمل الشـيخ معاذ أمانـة تحريراألرسى يف عنقـه ،وتعلـم يـا شـيخ مـا أعلـم!! .فـأدرك الشـيخ يوسـف أن
خليـل مل يحصـل على مـراده الـذي رجـاه مـن اللقـاء ،لذلـك مل يضطـر إىل
قـول مـا لديـه :معاذ! لـدى خليل وإخوانه مشروع يعملون عليـه منذ عام
ونصـف ،فماذا لديك لتسـاعدهم؟!
 يا شـيخنا! أنا مسـتعد للمسـاعدة بكل ما أملك رشيطة أن منيض بواجبالسـاعة ،تحرير الشـيخ أحمد ياسني وجميع األرسى.
 فـرد الشـيخ وهـو يدعـوه للأكل :ك ُْل هذه من يـد خالتك أم طـارق ،هلتريـد مزيـدا ً مـن القرفـة؟! ،وما الـذي متلكه مـن ورايئ يا ابن شـيخنا؟!
 فضحك معاذ ،وخليل ينتظر أن ينطقها :أال نتفق أوالً عىل!.. قاطعـه الشـيخ :تكلّـم مبـا لديـك ،فجميعنـا يريـد تحريـر األرسى ،هـللديـك سلاح؟!  -فتدخـل خليـل وهـو يرفع يديـه لألعىل :يـا رب! أن تكون
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البنـادق مـن النـوع الـذي نريـد ،كالشـنكوف )M16( ،وغريهما؟!
 فـرد معـاذ حزينـاً على تخييـب ظـن خليـل :مـع األسـف الشـديد ،ليـسلـدي رصاصـة واحـدة .فصمـت خليـل والشـيخ وهما يحدقـان بعينيـه،
فصرخ :أقسـم إننـي أقـول الحقيقـة ولكـن!
 فقال الشيخ :هذه الّلكن ،يحبها الله ورسوله واملؤمنون ،قل قبل أن!.. فسـارع معـاذ بالقـول وهـو ينظـر يف عينـي خليـل الثاقبتين :عنـديمتفجـرات تدمـ ُر نصـف تـل أبيـب!
 ومل يكـد ينهـي كلمتـه حتـى خرجـت «اللـه أكبر» مـن فـم خليـل كأذانبلال فـوق الكعبـة ،وقلبـه تتسـارع فيه النبضـات مـن الفرحة ،لكـ ّن ذراع
الشـيخ يوسـف وجـدت طريقهـا برسعـة إىل عنق معـاذ يأخذهـا إىل صدره
وهـو يقـول :عنـدك كل هـذا الخير وال نعلـم به؟!
 فصاح معاذ :رقبتي يا شيخ ،وما أدراين بحاجتكم؟! فأجابـه وهـو يقبـل رأسـه :لقد علمـت اآلن بحاجتنا وستسـمع من خليلرسك.
مـا ي ّ
 فقـال معـاذ وهـو يرفـع كفـه لألعلى مشترطاً :على أن منضى مبشروعتحريـر األرسى أوالً.
 وهنا تدخل خليل بعد أن حصل عىل ما يريد :يا شيخ معاذ! فأوقفـه األخير عـن الحديث :ال شـيخ بوجود الشـيخ «أبو طـارق» ،أرجوأن تخاطبني باسـمي.
 -فرد خليل :كنت أسـمعهم يف املدرسـة ينادونك بالشـيخ ،وأحب أن أبقيك
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هكـذا يف الواقـع والذاكـرة ،فاحمـ ّر وجهـه ،أمـا خليـل فعـاد لحديثـه :أنت
غائـب عـن الواقـع منذ مـدة ،وهناك أحـداث وتطورات على األرض تفرض
نفسـها عليـك ،تجعـل مـن منـط عملـك املـوكل لـك واجـب السـاعة ،فقبل
عـدة أشـهر مـن اليوم ،كشـف االحتالل خليـة صوريف بعد استشـهاد أحد
أبطالهـا «مـوىس غنيامت» يف عملية تفجري يف مدينة أم خالد «نتانيا» ،هذه
املجموعـة مل تكـن تعلـن عـن عملياتهـا املمتدة منـذ قرابة عامين ،وأبرزها
أرس الجنـدي «شـارون أدري» الـذي بقـي مدفونـاً يف جبـال صوريف مثانية
شـهور حتـى يحني وقت املسـاومة عليه ،لـوال اعتقال أفـراد املجموعة لدى
األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية والضغـط عليهـم لإلقـرار عن مـكان الجندي
والـذي تـم تسـليمه مـن جانـب السـلطة لالحتلال ،هـذه الخليـة املقاتلـة
فهمـت واجـب الوقـت عبر أرس الجنـدي وأعمال أخـرى ،وكذلـك كثري من
املجموعـات التـي أرست جنـودا ً بتوجيـه أخينا املجاهد محمـد الضيف.
أمـا نحـن ،ففـرض السـاعة لدينـا ،زرع الخـوف يف شـوارع العـدو ،واإلبقـاء
على قاعـدة تـوازن الرعـب حيـة لرندعـه عـن شـعبنا ،وحتـى يفهـم الذين
اجتمعـوا قبـل عـام يف رشم الشـيخ ووصفونـا باإلرهابيني ،أن دماء الشـعب
الفلسـطيني ليسـت مـا ًء وكل قطرة دم تسـيل مـن أطفالنا ونسـائنا وأهلنا
سـينزل مكانهـا قطرات وأنهار ،وتأكد يا أخي ،أننـا لن ننىس إخواننا األرسى،
تنـس بـأن العمليـات االستشـهادية متوقفـة منـذ عـام ونصـف األمر
ثـم ال َ
الـذي يتمترس خلفـه حـزب الليكـود الحاكم يف دولـة االحتلال والذي جاء
بعـد سـقوط حـزب العمـل على إثـر عمليـات الـرد على اغتيـال املهندس
يحيـى عيـاش ،بالقـول :لقـد نجحت سياسـتنا الحديدية ضـد حركة حامس.
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 فضحـك معـاذ وهـو يحـ ّدث نفسـه على مسـمعهام :مل أكـد أتخلـص مناثنين حتـى خـرج يل غريهام!
 فغمـزه الشـيخ بعينـه ،يسـأل عـن هويتهما ،فأجـاب :الجنجي واألسـمر!فقـال الشـيخ موجهـاً كالمـه لخليل :هكـذا اكتملـت الدائرة ،فسـارع معاذ
باالسـتدراك عليـه :يا شـيخ! دعونـا نـأرس جندياً!..
 فقال خليل :سنفعل ذلك بعد تأديب الصهاينة.لحظتها! ملعت فكرة يف رأس معاذ بعد أن تأكد استحالة الذهاب ملرشوعه:
إذن فلنحي قضية تحرير األرسى من خالل العمليات االستشهادية!.
 فتبادل الشيخ وخليل النظرات ،مبديان الرىض عن املقرتح.. وكيـف يكـون ذلك؟! –سـأل خليل األسـعد من بني الثالثـة -فأجاب معاذ:وحدة الشـهداء لتحرير األرسى.
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أعظم مجنونين في العالم

 كانـت أفـواج املهنئين تتقاطـر على بيـت معـاذ ،كما تعـودت أن تفعـلذلـك منـذ زمـن بعيـد والوالـد واألوالد والزوجـة ،والحقاً األحفـاد ،يدخلون
ويخرجـون مـن األرس ،سير ٌة تحافـظ عليهـا العائلـة ،تـأىب أن تجتمـع على
مائـدة واحـدة حتـى ال تترك األرس وحيـدا ً! ،فلـم تكـن املـرة األوىل ملعـاذ
ولـن تكـون األخيرة ،فـأن تكـون رافضـاً ،معارضـاً ،مقاومـاً ،وإسلامياً على
وجـه الخصـوص ،سـتصبح زائـرا ً دامئاً لسـجون العدو ،مارسـت حـق الرفض
العملي لالحتلال أم مل تفعـل ،فوجـودك خـارج األرس تهديـ ٌد دائـ ٌم لكيانـه
فـإن مل يجـدوا لـك تهمـة واضحة ،سـيصدر بحقـك قـرار االعتقـال اإلداري،
البدعـة اإلنجليزيـة زمـن احتالل بريطانيا لفلسـطني ،وسـيكون امللف رسياً،
سـتة شـهور يتبعهـا تجديـد بأخـرى فثالثـة ودواليك.
 يعانـق معـاذ ويعانـق حتى إذا ما ضمتـه ذراعا نسـيم الطويلتان توقفتلحظتـه عنـد همـس جميل :الحكايـة جاهزة مع تأخر لسـنة ونصف ،رست
يف صـدره قشـعريرة الثـورة والجهـاد ،غيابـه القسري يف األرس ،مل يوقـف
عزميـة صاحبيـه ،يعـود مـرة ثانيـة إىل رائحة البـارود السـاكنة يف ثياب هذا
النسـيم! ،فـرد على طريقـة األحـرار ،وكفـه التـي مـا زالت تحفـر مبعصمها
آثـار القيـود ،تضغـط على ظهـر صاحبـه ،لكـن عينيـه السـمراوين ،كانتـا
تخاطـب الجنجـي وهـو يتلقفـه بين ذراعيـه :أهلاً بجـارس ،ما زلت أشـقر
مل!..
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فأسكته بحرارة عناقه وهمسه :ليس لدينا وقت ،إن مل نلتق الليلة!..
 ضحـك معـاذ ،قـال كلمات يرددهـا لجميـع املهنئين حتى يقطـع همسجـارس ،ال يريـد أن تلتقـط اآلذان الفضوليـة شـيئاً ورمبا كانت غير فضولية،
يفترض املقاومـون وجودهـا يف كل مـكان ،ومل ّـا انتصـف الليـل وغـادر آخر
النـاس ،كانـا ينتظرانـه يف الخـارج ،وأعين أهـل البيـت ترقبه وهو يسـتأذن
لدقائـق ملقابلتهام.
مل يكـن غريبـاً عليهـم ،فهـم يعرفـون الـدرس جيـدا ً ،يفهمـون الواجـب
بطريقـة غير مرشوطـة ،لـن تجـد أحـدا ً يعـذر أحـدا ً ،إن تقاعـس متذرعـاً
بالقـول :لقـد قمـت بواجبـي وكفـى اللـه املؤمنين القتـال .حينهـا! سيرفع
الوالـد الشـيخ عصـاه التـي يتكـئ عليهـا ويهـوي بهـا على ظهـره ،وبقدمه
السـليمة «شـلوتا» مـن العيـار الثقيـل.
 كان العنـاق هـذه املـرة مختلفـاً ،مخلوطـاً بحـرارة خالصـة مـن الصـدقالـذي يفهمـه املقاتلـون ،بعيـدا ً عـن أعين النـاس ،يقول نسـيم :مل نسـتطع
الصبر للنهـار ،لقـد انتصـف عام سـبعة وتسـعني ،ومل نفعل شـيئاً ،وال أظن
بـأن األمـر يحتمـل صباحـاً آخر؟!
 فسـأل معـاذ الـذي مل يحتـج مقدمـات مـع أخويـه نسـيم أبـو الـروس،القائـد امليـداين لحركـة حماس يف أحـد أحيـاء منطقـة رفيديـا ،وجـارس
سمارو ،املقاتـل الصلـب والناشـط الـذي سـتعجب إن مل تـره يف كل مـكان
فيـه مقارعـة للمحتـل :هـل نحـن جاهـزون؟!
 فـرد جـارس وهـو يرقـب بعينيـه الشـارع :منـذ أن وصلـت رسـالتك مـنداخـل األرس ونحـن نعمـل على توفير اإلمكانـات الالزمـة للتحـرك.
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 لحظتهـا مل يتاملـك نسـيم ذو الوجـه الحنطـي والطـول الفـاره نفسـهفاندفعـت الكلمات مـن فمـه :لقـد وقعنـا على أمـر سيشـعل األرض نـارا ً
تحـت أقـدام الصهاينـة ،واقترب أكثر إىل أذن معـاذ :هـل تعـرف مـا هو؟!
فسـأل معـاذ على طريقـة الرجـاء :يـا اللـه ،يـا اللـه؟! .يريـد أن يسـمع مـا
يتمنـاه كل حـر على أرض فلسـطني يتـوق لقتـال املحتـل ،فسـارع جـارس
لرفـع وتيرة انفعالـه ،وشـقرته املائلـة للحمـرة تـزداد احمـرارا ً :أمـرا ً متنـاه
املهنـدس قبـل استشـهاده!  -فرصخ معاذ :أسـتحلفكام باللـه أن تتوقفا عن
تعذيبـي ،هيـا قوال!
 فقـال نسـيم :مـا رأيـك بخمسين كيلـو «أم العبـد»؟! فأمسـكت يـداهقميـص نسـيم ومل تكـن عـادة معـاذ ،الهادئ حد االسـتفزاز ،فعـل ذلك :ال
تلعـب بأعصـايب ،سـأرضبك إن كنـت متـزح؟!
 فرد نسيم ضاحكاً :اشرتيت القميص قبل أيام ،م ّزقه وادفع مثنه!تغي الحديث؟!
 فقال معاذ :وملاذا أمزقّه أيّها الذيك؟! ثم ملاذا ّكفـي معـاذ عـن ياقته :ألنـك سـتمزقه عندما
 فأجـاب نسـيم وهـو يرفـع ّتعـرف بأننـا منلـك مئتـي كيلـو «أم العبد»! ،وملا سـكتت املوجـة األوىل من
االنفعـال الـذي اسـتيقظ أيضـاً يف صـدري نسـيم وجـارس وكأنهما كانـا ال
يصدقـان مـا اسـتطاعا الحصول عليه ،سـأل معاذ مذهوالً :كيـف ومتى و!..
فأسـكته نسـيم :هـذا ليس مهامً اآلن ،األهـم أننا بحاجـة إىل مخزن للامدة،
فاألماكـن التـي نضـع فيهـا غري آمنـة ،وهنـاك خط ٌر بأن ننكشـف.
 فكّـر معـاذ لحظـة ورسعـان مـا انفجـر ضاحـكاً :أنتما أعظـم مجنونني يفالعـامل ،ومـع ذلـك امنحـاين بعـض الوقـت ألرى مـا سـيوفقني اللـه لعمله.
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 معاذ؟! قال جارس :ال مجال للتأخري. ومل ّـا ودعهما عائدا ً إىل املنتظرين يف البيت ،سـألهام بعينيه فأجابه نسـيمقبـل أن ينطـق :مـن يفكر وينوي متـوكالً عىل الله لن يعدم الوسـيلة!
 ويف اليـوم التـايل مـن اإلفـراج عـن معـاذ وأهـل البيـت نيـام ،كانـت «أمالعبـد» تتسـلل بين أيـدي الثالثـة إىل الشـقة الفارغـة يف البيـت وبخفـة
ورسيـة مطلقـة وجـدت املتفجـرات طريقها إىل «السـ ّدة» التـي يخزن فيها
النـاس الزيـت والزيتـون والجبن و«أم العبـد» أيضـاً :ضميري ال يطاوعني!
فـإن حـدث خلـل ال سـمح اللـه سـتنقرض عائلـة الشـيخ سـعيد بلال عـن
الوجـود باسـتثناء عثمانّ ،
فـك اللـه أرسه؟! قالهـا نسـيم وهـو يقـف إىل
«السـ ّدة».
جانـب معـاذ وجـارس ،وثالثتهـم ينظـرون إىل أعلى باتجـاه ّ
 فـرد معـاذ :على األقـل هناك عثامن ،سـيجدد نسـلنا وما لبـث أن ضحكبصـوت منخفـض حتى ال يسـمع أحد ارتـداد الصوت داخل الشـقة التابعة
للبنايـة ومل تكـن مسـكونة يف تلـك األيـام :وأسـأل اللـه أن نجـد بديلاً يف
أقـرب وقـت قبـل أن يحـدث مكروه ،فإن وقـع املحذور ،ففـي أهيل وليس
أح ٌد مـن أبناء شـعبنا.
 مل يجـد معـاذ صعوبـة يف إقنـاع مقاتليـه لرتتيـب أولويـات العمـل،على الرغـم مـن توفـر األدوات الالزمـة للمبـارشة يف مشروع العمليـات
االستشـهادية ،فهام أسيران سـابقان يف سـجون االحتالل مطلع التسعينات،
وقـد شـكل ذلـك محطـة مهمـة يف خربتهما النظريـة يف مجـال املتفجرات،
ولـو يف حدودهـا الدنيـا ،فليـس صعبـاً أن تعثر على كـ ّراس صغير يتنقـل
بين األيـدي خفيـ ًة يف معتقـل مجـدو يسرح أبجديـات العمـل العسـكري
املجموعـة مـن الخبرات الرتاكمية لجميـع الفصائل ،فهنـاك أرسى محررون
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أعـاد االحتلال اعتقالهـم يف انتفاضـة الحجـارة ،قـد تدربـوا فيما مضى يف
معسـكرات فلسـطينية يف سـوريا ولبنان والعـراق وغريها ،وضعـوا خرباتهم
يف أوراق سـاهمت يف بنـاء ثقافـة عسـكرية ،اسـتفاد منهـا نسـيم وجـارس،
إضافـة إىل خبرات مجموعـات االنتفاضـة التـي ف َّجـرت عبـوات ناسـفة
بدائيـة الصنـع ،وأوجـدت بدائـل عمليـة عـن القنابـل اليدوية فيما يطلق
عليهـا محل ًيـا «باألكـواع» ،على الرغـم مـن نـدرة ذلـك وعـدم تحولـه إىل
ثقافـة انتفاضيـة واقتصـاره على مجموعـات نخبويـة بـرزت على وجـه
خـاص لدى تأسـيس كتائب القسـام الذراع العسـكري لحركـة حامس مطلع
تسـعينات القـرن العرشيـن ،لكن حادثة جـرت يف معتقل مجـدو عام اثنني
وتسـعني ،جعلتنـا نحلـق حاملين يف سماء املقاومة التـي ننشـد ،عندما قام
أحـد اإلخـوة املعتقـل عىل خلفيـة تفجري أنبوبـة غاز مليئة باملـواد املحرتقة
يف أحـد املنشـآت الفارغـة والتابعـة لالحتلال ،بصنع منوذج صغير لصاروخ
بحجـم كـف اليد ،اسـتطاع إطالقه يف الهواء مسـتعي ًنا مبـادة محرتقة عملت
على دفعـه لألعلى ،وقـد صنع جسـد الصـاروخ من وعـاء معجون األسـنان
املصنـوع مـن معـدن رقيق جـ ًدا ،وكانـت املمرات التـي تفصـل الخيام عن
بعضهـا البعـض ،سـاحة اإلطالق.
حرصـا عىل تحرير األرسى من نسـيم
 مل يكـن خليـل والشـيخ يوسـف أقل ًوجـارس اللذيـن وافقـا على أولويـة العمـل عىل ملـف األرسى قبـل أن يغري
معـاذ رأيـه ،فـكل األطـراف لهـا رأيهـا الـوازن يف املسـألة ،لكـن حامسـها
لتجديـد العمـل االستشـهادي مل يخفـت واشـتعل نـا ًرا بعـد التعـرف على
خطـة العمـل الجديـدة ،والتـي يقـف عىل رأسـها مطارد مل يسـمعا باسـمه
قبـل أن يخربهما بـه معاذ!
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فراق أم رحيل!؟

 يـا ولـدي خـذين معكـم ،كفـاك عنـا ًدا ،إال إذا رأيتنـي عجـوزًا ،صحيح بأنأمـك عجـوز ،لكننـي سـأعجبك إذا جعلتنـي أرضب على الربن.
فقهقـه محمـود املرتبـع على الحصى قبالـة والـده الـذي يـزوره يف بطـون
الجبـال ،ويلتقيـان تحـت شـجرة لـوز يحفظاهـا عـن ظهـر قلـب منـذ أن
زرعاهـا م ًعـا قبـل أعـوام طويلـة.
أال تخـاف أن أخبر أمـي أنـك تبحـث عـن زوجـة ثانيـة؟ فاسـتنكر الوالـداملتكـئ على «سنسـلة» حجريـة تخفيهما وراءهـا :لـوال حاجتـي لـك،
لجعلـت هـذه العصى تذهـب وتجـيء على جسـدك! مـن أيـن اخرتعـت
هـذه الكذبـة؟
حتما يفكر بالـزواج عليها! فهـز أبو محمود
 مـن يصـف زوجتـه بالعجوز ًرأسـه :أعـرف ملـاذا تقـول ذلـك ،تحـاول أن تصرف تفكيري -كعادتك -عن
طلبـي ،لكننـي سـأظل أحـاول !..فقاطعـه محمـود :يـا والـدي الحبيـب
تكفيـك نيـة الجهـاد وأنـا أيضً ا أكفيـك ...فأسـكته :يا للخسـارة! لقد علمتك
الرشيعـة وأصـول الديـن ومل تفق ُّهما! وأظهـر انزعاجـه وغضبـه فسـارع
محمـود إلرضائـه :أرجـوك يـا أيب أال تغضـب ،إذا أردت أن أدربـك على
السلاح فسـأفعل ،لكننـي ال أسـتطيع أكثر مـن ذلـك ،انظـر! حتـى إخواين
معاويـة وتوفيـق ويوسـف وبشـار...
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فصرخ أبـو محمـود مقاط ًعـا :ال شـأن يل بأحـد ،أريـد أن أستشـهد ولكـن!
يرا تفتـح
ليـس بخسـارة ،فسـأله محمـود :ومـاذا تسـتطيع أن تفعـل؟ وأخ ً
وجهـه وهـو يربـت على كتـف محمـود راض ًيـا :اآلن أصبحـت تفهـم على
أبيـك؟ اسـمع :أنـا ختيـار لـن يشـك يب اليهود ،فـإذا ألبسـتني حزا ًما ناسـفًا
سـأفجر أي مـكان تريـده.
فقـال محمـود الـذي تعود على ثوريـة والده :وماذا سـيقول عنـي عجائزالقريـة؟ قتـل والـده وما زال هـو عىل قيـد الحياة!
 على العكـس ،رد أبـو محمـود ،باستشـهادي سأشـجعهم حتـى يلحقوا يبوأيضً ـا ،..سأكشـف الجبنـاء مـن بينهم.
 فقـال محمـود :ومـاذا سـتفعل زوجاتهـم بوالديت؟ فسـكت العجـوز وهويائسـا مـن ولـده :أعـرف أنـك تدارينـي ،لكننـي لـن أرىض عـن...
يهمهـم ً
فأوقفـه محمـود عـن الـكالم بلثـم يـده راج ًيـا :ال يـا والـدي ،أرجـوك أال
تقلهـا ،فأنـا أعيـش مرتاح الضمري بفضـل رضاك عني ،وصدقنـي ،أن ظروفنا
وأحوالنـا ال تسـمح بـأن نحقـق لـك مـا تريد ورمبـا ،أقـول رمبا سـيأيت اليوم
الـذي تحقـق فيـه مـا تريـد ولكن!
 وهنـا ابتسـم محمـود وهـو يسـأل – ملـاذا تقـول إننـي ال أفقـه بالدين؟!فأجـاب العجـوز وهـو يطعـم ولـده مـن طعـام البيـت الـذي أعدتـه أم
محمـود :هـل تتذكـر قصـة الصحـايب أبو أيـوب األنصـاري -ريض اللـه عنه-
التـي رويتهـا يل قبـل سـنوات؟! لحظتها ،أدرك محمود أنـه وقع يف املصيدة،
فأجـاب وهـو يـأكل «املسـ ّخن» :نعـم يـا أيب ،أذكر .فقـال أبو محمـود وقد
تحـول إىل شـاب :استشـهد على أبواب القسـطنطينية وهو ابـن الثامنني ،مل
يقاتـل عنـه أحـد ،خرج للجهـاد يف سـبيل اللـه ،ملاذا؟!
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فرد محمود :ملاذا يا أيب؟!
 ألنـه فقـه الديـن كما يجب فعـرف أن فريضـة الجهاد للدفاع عـن الدينواألرض والعـرض واجـب على كل إنسـان وال تسـقط لكبر السـن ووجـود
األوالد.
مل ينقـذ محمـود مـن ورطـة أبيه سـوى مقدم بشـار الذي حذرهما بوجود
راع لألغنـام يقترب مـن املنطقـة ورضورة إنهـاء اللقـاء ومغـادرة الوالـد،
فافرتقـا برسعة.
كان محمود يتنقل ما بني نابلس وعصرية الشمالية ،قريته التي ال يسـتطيع
الفـكاك عنهـا ،ففـي املدينـة يبقـى داخـل البيـوت العديـدة التـي يوفرهـا
الشـيخ يوسـف ،بعضهـا خال من السـكان والبعـض اآلخر مأهـول بالعوائل
التـي تسـمح ظروفها باسـتضافة املجاهديـن ،ولكن راحتـه الحقيقية كانت
بين الوديـان والجبـال وحتـى البيـوت القريبة منهـا ،واألهم رؤيـة تالمذته
أسـياد الجبـال الذيـن يبادلونـه ذات الشـوق ،ويف كل مـرة يجتمـع بهـم
تنتظـره محاكمـة جديـدة عىل نفـس التهمة.
حصصـا مـن «املسـ ّخن» ألربعتكـم مـع الدجـاج
 لقـد أحضر والـديً
والسماق وزيـت الزيتـون ،سـتأكلون أصابعكـم لطعمهـا اللذيـذ ،قالهـا
ّ
محمـود وهـو يستريح من تعب املسـافة التـي قطعها بعد مغـادرة والده،
وكان قـد حضر صبا ًحـا إىل الجبـال قاد ًما مـن املدينة ودار نقـاش حاد عىل
ذات األمـر الـذي يتكـرر كل مـرة ومحمـود يخفي أمـ ًرا عليهم ،يسـتفزهم،
فتنفلـت منـه ضحكـة بني الفينة واألخـرى ،ورسعان ما يعـود إىل ذات األمر
فيثـورون عليـه ،ومعاويـة يحمل بين يديه ثعبـان كبري يتناقلـه األربعة بني
أيديهـم ،احتـاج عمليـة إنـزال خاصـة داخل برئ مهجـورة جفت منهـا املياه
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منـذ سـنوات طويلـة للقبـض عليـه :ألـن تكفـوا عن هـذه املغامـرات التي
قـد تعرضكـم للخطـر؟! قـال محمـود وهو يفـرد الطعـام أمامهم.
فـرد معاويـة :الخطـر يف كل مـكان ،إن مل تذهـب إليـه وتواجهـه سـيأيت
قائل :صفـاء الجبال يجعل مـن املقاتلني
إليـك وأنـت نائم! ابتسـم محمـود ً
فالسـفة يف فنـون الحـرب.
فرد يوسف الذي بارش باألكل :بل قل يف فن االختباء وصيد األفاعي.
 باللـه عليكـم ،قولـوا يل ،لـوال وجودكـم يف الجبـال هـل كانـت املنطقـةسـتتخلص مـن عصابة اإلجرام والسـفالة التي كشـفتموهام؟! فصاح توفيق
متصن ًعـا البـكاء ،وهـو يرفـع كلتا يديه لألعلى :يارب ،يا الله ،لـوال أن عبدك
هـذا ،محمـود أبـو هنود ،أحـب النـاس إىل قلوبنا ألرينـاك ...فأوقفه بشـار
بيـده ،وفمـه مليء بالطعـام ،وقد ظـن البقية أنـه يعاتبه على كالمه ،لكنه
فاجـأ الجميـع بدعوتهـم لتنفيـذ مـا قصـده توفيـق حرف ًيـا بعـد أن ابتلـع
الطعـام برسعـة :هجوم!
حيـث احتضنـه مـن الخلف ،مقعيًـا إياه للوراء :سنريك اآلن فنـون الحرب
على حقيقتهـا ،فسـارع يوسـف للمشـاركة وتثبيـت القدمين قائلاً :وفنون
املصارعـة أيضً ـا ،لن تفلت مـن أيدينا هذه املرة .فصـاح محمود ضاحكًا ومل
يشـأ اسـتخدام كامـل قوتـه للدفـاع عن نفسـه وكأنـه أحب ذلـك :هل من
فهـب األخري
نصير يف هـذه الجبـال؟! وكان يوجـه كالمـه ملعاويـة وتوفيقّ ،
م ّدع ًيـا تلبيـة النصرة :لبيـك وسـعديك ولكـن! بعـد أن تعترف بالحقيقـة،
هـل تضحـك علينـا أنت وأبـو محمد؟!
 -وأخذ يزغزغه من بطنه ،هيا اعرتف؟!
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فصرخ محمـود :سـأعرتف ،سـأعرتف ،ولكن! عن مـاذا أعترف؟! وهنا تق ّدم
معاويـة بثعبانـه األسـود امللتـف على يـده :أنك لسـت محمود أبـو هنود،
وأننـا لسـنا مـن كتائب القسـام ،وأن هذه األرض ليسـت فلسـطني املحتلة،
ثـم نظـر إىل يوسـف :أيـن نحـن؟! فأجـاب :يف سـويرسا .فتوقـف املشـهد
لويحظـات خاطفـة واألعين تتجـه ببـطء نحـوه ،ترفقـه بنظـرات بـاردة،
متسـائلة ،فبادلهـم ذات الغربـة ،ولكـن!! بنظـرة طفـل خائـف يخفي وراء
عينيـه جرميـة كسر زجـاج الجيران ،وبـذات الرسعـة تف ّجر املشـهد ضحكا
وقهقهـة :سـويرسا؟! يسـأله معاويـة –أمل تجد بل ًدا أبيض من سـويرسا يليق
بشـقارنا؟! – يقـول سـاخ ًرا ورأس الثعبـان يقترب إىل وجهـه وهـو ينثنـي
بجذعـه إىل األمـام مـن فـرط الضحك.
يـا جامعـة! -يتحـدث يوسـف وعيناه تضحـكان م ًعـا -نحن أحفـاد األفارقة
الذيـن اسـتوطنوا يف سـويرسا بعـد أن تحرروا من االسـتعباد.
فسـأله محمـود الـذي تحـرر من أيديهـم :وملـاذا تحولت برشتكم السـوداء
إىل حنطيـة؟! فأسـقط يف يديـه ،وقد أعجزه السـؤال الضاحك فتدخل بشـار
الـذي كان مسـتلق ًيا على التراب ينظـر إىل السماء الصافيـة :لقـد تـزوج
آباؤنـا نسـوة مـن ذوي البشرة الشـقراء فخرجنـا هكذا.
 فصفـق األربعـة بعـد أن وضـع معاويـة الثعبـان تحـت قدميـه منهيًـاصحبتـه لهـم :لحظـة ،لحظـة! –طلـب يوسـف انتباههـم -وهـذا األشـقر
الجميـل السـاكنة أوروبـا يف عينيـه؟! حينهـا والعيـون والعقـول والقلـوب
تتجـه مجـد ًدا نحـو محمـود ،تذكر األربعـة قضيتهم ،شـاغلهم الـذي يحوز
على تفكريهـم ،ال ينفـك يطاردهـم يف اليقظـة واألحلام ،غير أن وجـه
سـيدهم األشـقر بقـي على غير عادتـه ،محدقـا يف األفـق البعيـد ،نظـرات
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مل يعهدوهـا عليـه ،ابتلعـت ضحكاتـه ،مزاحـه ،بشاشـته الرائعـة! فتناقلـوا
التسـاؤل البصري بينهـم؟ أترانـا أثقلنا عليـه؟! يخاطب توفيق نفسـه ،فرتد
عينـا يوسـف :لـو كان غيره لقلت نعـم .وبحركة من يده ،قطعـت حريتهم،
دعاهـم للجلـوس حولـه وعينـاه تغرقان بحزن مل يشـهدوه سـابقًا ،ثم ح ّول
نظـره إليهـم ،تاركًا لسـكان األشـجار من الطيور أن تسـتمتع بالهـدوء الذي
يخ ّيـم يف املـكان ،وبكلمـة واحـدة نـ ّدت مـن فمـه :إذن! فسـارعه األربعة:
إذن مـاذا يـا أبـا عبـادة؟! كنيتـه التـي أحبهـا منـذ الصغر.
وبعد هدوء إضايف وأصابعه تعبث بالرتاب :لقد اقرتب موعد الفراق!
تحولـت وجوههـم إىل السـواد ،أقطبوا جباههم ،فتبخـرت آثار الضحك :عن
أي فـراق تتحـدث؟ -يسـأله معاويـة وجميعهم يرقب شـفتيه يود أال ينطق
مـا يخشـونه ،لـذا سـارع بشـار للتعبير عـن ذلك :أرجـوك أن تقـل أي يشء
غير فراقـك لنا!وملـاذا تفارقنـا وقـد تعاهدنـا على القتـال والشـهادة م ًعا؟!
–يعاتبـه توفيـق -أال يوجـد يف الضفـة الغربيـة غيرك؟! الوسـط والجنـوب
مليء بالخير واملجاهديـن ،يرصخ معاويـة ومحمود عىل حاله ،حتى سـأله
يوسـف :أال تقـل شـيئًا يا أبـا عبادة؟
فقـال :حزينـون على فراقـي؟! فـرددوا جمي ًعـا باسـتهجان املحبين :هـذا
سـؤال ال يجـاب عليـه بالكلمات.
فعـاود الصمـت ،تخنقـه العبرات ،مل يهيـئ نفسـه لذلـك ،هـم قطعـة مـن
روحـه ،كالمهـم ،لهفتهـم ،حبهـم ،نظراتهـم ،كل حركاتهـم ،وسـكناتهم.
تص ّعـب عليـه األمـر :ال تسـتوعبون فكـرة فراقـي ،فكيـف سـأقوى على
رحيلكـم؟!
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نظـر األربعـة يف وجـوه بعضهـم ،مل تكـن الحيرة سـيدة املوقـف ،ال ال ،وال
الشـعور الـذي سـبق العبـارة األخيرة ،إمنـا!! محاولـة جامعيـة للتأكـد مـن
قولـه الكلمـة األخيرة رحيلكـم!! فقائدهـم أسـتاذ يف اللغـة العربيـة وغير
وارد أن يخطـىء يف تذييـل الجملـة على نحـو غير الـذي فهمـوه ،لذلـك!!
فكبوا :اللـه أكرب ،الله
مل تشـأ رغبتهـم ،أرواحهـم ،شـوقهم ،إطالـة اللحظـةّ ،
أكرب.
اهتـزت أوراق الشـجر ،متايلـت األغصـان ،تناثـرت أنغام العصافير يف الهواء
تلحـن فرحتهـم ،تحتفـل على طريقتهـم ،ترسـمهم يف السماء أقما ًرا مـن
زهـور ،تراهـا وال تقـوى على استنشـاق عبريها.
رحيلنـا! يعنـي الشـهادة؟! –يخاطبـه معاويـة محـذ ًرا بعينيـه الراجيتين أال
يقـل غير الـذي عنـاه ،فه ّز محمود رأسـه مؤكـ ًدا :نعـم ،إنها الشـهادة ،لقد
انطلـق املشروع كما أردتم .فعـاودوا االنفعـال واحتضان بعضهـم البعض،
ثـم عانقـوه على نحـو مختلـف ،ألن كل يشء سـيختلف مـن تلـك اللحظة
التـي علمـوا بهـا أنهم مقدمـون عىل صناعـة التاريخ بالطريقـة التي أحبوا،
لكـن غصة سـتظل ماثلـة تذكرهم برجل عظيـم يرفض أن يبتسـم لفراقهم:
يـا رجـل –يقـول يوسـف -لقـد أتيتنـا بـأروع خبر سـمعناه منـذ ولدتنـا
أمهاتنـا ،فأرجوك أن تبتسـم؟!
فنظـر محمـود إىل وجوههم :يرفضـون أن أكون أولكم! فاسـتهجنوا جمي ًعا:
مـاذا؟ فتفاعـل مع اسـتنكارهم :يرفـض خليل مجرد تفكيري باألمر يف هذه
املرحلـة ،يسـانده يف ذلـك ...انتبـه محمـود إىل انـزالق لسـانه الـذي كان
سـيبوح باسـم الشـيخ يوسـف ،فقـال بشـار محت ًدا :ومـن قال إننا سنسـمح
ألحـد أن يتدخـل يف قراراتنـا؟! وابتسـم محمـود ،رغم علمـه أن القرار ليس
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بيـد أحـد غري خليل ومشـورة الشـيخ يوسـف ،وتحمس لألمر لعله يسـتغل
مـا سـمع يف إقناعهما :أمتأكـدون أنكـم سـترصون على أن أكـون معكـم؟!
فـرد بشـار :إرصار يفـوق الفـوالذ يف صالبتـه ولكن!! فسـأل محمـود :ولكن
مـاذا؟! فأجـاب معاويـة :ولكـن يف تأييد موقـف إخواننا ،فهـذا ليس دورك،
يجـب أن تبقـى لتقـود ،لتزرع األمـل يف نفـوس الناس!...
أوقفـه محمـود عن الـكالم :كفى ،كفى ،جميعكم مدرسـة واحـدة ،فضحك
توفيـق وأنت األسـتاذ فيها.
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يوما من العملية
قبل أربعين
ً

هـي املـرة األوىل التـي يتحـرك فيهـا خليـل نها ًرا ،ليـس من عادتـه ،قانونهاألمنـي يرفـض ذلـك ،فاملطـارد ظـل يطـارد العـدو ،شـبح ال ميكـن رؤيتـه
بـل رعـب يترك أملـه يف صـدر العـدو ويختفـي ،ال أسـتطيع القـول إننـي
اسـتغربت ،فطلبـه اللقـاء باملهنـدس أميـن حلاوة يف مـكان آمـن لوقـت
ليلا ،نظـ ًرا لطبيعـة عملي ومحدوديـة التصرف
طويـل ،ال ميكـن تحقيقـه ً
مبـكان االجتماع ،والحـق أن هذا النـوع من املقاتلني ،املخلـص لقضيته عىل
نحـو مثير لإلعجـاب ،يعيد القيمـة ملفهوم املقاومـة ورجالها ،فـإن تحرك ال
يـراه النـاس وإن غـاب افتقـد أثـره الناس.
كنـت أرقـب عينيـه وهما تلقيـان التحيـة على األحيـاء والشـوارع يعيـد
تعريـف األشـياء الجميلـة يف ذاكرتـه وقـد غـاب عنهـا –نهـا ًرا -مـدة عـام
مسـتظل بجرزيم وسـفوحه
ً
ونصـف ،أعبر بـه على تخـوم البلـدة القدميـة
التـي تـرد على ابتسـامته التحيـة ،أصـل بـه إىل الحـارة ،الشـارع ،الحـي،
جميعهـا تسـكن اللسـان ،ننـزل والقبعـة العسـكرية والنظـارة تغطيـان
وجهـه ،ندخـل العمارة السـكنية ثـم الشـقة التـي أخلـت نفسـها مـن
نـزول عنـد رغبتـي ،كذبـة بيضـاء؟! ال أدري ،األهـم أين رصفـت
السـكان ً
مسـتغل غياب باقي
ً
أمـي وزوجتـي وبالطبـع طفلتي املشـاغبة عـن البيت،
األرسة يف العمـل واملدرسـة ،أريتـه الشـقة مـن الداخـل والبـاب الـذي كان
يـؤدي إىل طريـق هـرويب زمـن انتفاضة الحجارة ،وسـيضطر إىل اسـتخدامه
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حـال الطـوارئ ،وقبـل أن نعود إىل غرفـة الضيوف ،أرشت بيـدي إىل الزاوية
فسـألني :هنـا كان ينـام؟! يف هـذه الزاويـة؟!
فأجبته :وأين تريد أن ينام الشـهيد؟! كان يسـألني عن شـقيقي الذي أحبه
دون أن يـراه ،اسـتدفأ برسيـره الـذي اسـتضافه يف بيـت مهنـد ،فهـ ّز رأسـه
متأثـ ًرا ونحـن نسـمع م ًعا جرس البيت ،فأخرج رشـاش العـوزي من الكيس،
واتخـذ سـات ًرا للمواجهـة ،رسعان ما هـدأ لدى دخول املهنـدس أمين حالوة،
وعناقهما الحـار مدعـاة للغيرة ،تركتهما وفـق االتفاق لوحدهما وذهبت
أمـام العمارة للمراقبـة مدع ًيـا تنظيف السـيارة وفحصهـا ،ويف الداخل كان
األمـر مختلفًـا ،أميـن يعاتب :ملاذا تهملني؟ أنسـيت عهدنا املشترك؟! أم أن
غيري قـد أخـذ مكاين؟! يـا أخي ،بارك اللـه للمقاومة فيه وبغريه ،أال تتسـع
السـفينة يل؟! لقد سـئمت االنتظار.
فضحـك خليـل وهـو يلـف ذراعيه على كتف أميـن :لقد أخربتـك ،أن دورك
مل يحـن بعـد ،ملـاذا تسـتعجل األمور؟ ثـم ،أال يجوز أنك تحـت املراقبة منذ
أن عرثوا عىل بندقية املسـتوطن يف شـقتنا املشتركة؟!
قائلا :هـذا كان منـذ عـام ونصـف ،وأخربتهـم أننـي ال أعـرف
تن ّهـد أميـن ً
تكـف عـن إبعـادي ،فأجـاب خليـل :ومـع ذلـك أنـا
شـيئًا ،باللـه عليـك أن ّ
أصلا :قل مـا تريد
بحاجتـك! فابتسـم أميـن وتوسـعت وجنتـاه املنتفختـان ً
حتـى ولو!
فقاطعـه خليـل :قلـت إنني بحاجتـك وليس أكثر ،فال تذهب بعيـ ًدا ،املهم
معنـا سـاعتان فقط ،علمني أكثر عن الدوائـر الكهربائية.
فأظهـر أميـن تأسـفه :سـاعتان ال تكفـي ،أنـت بحاجـة ...فأوقفـه خليـل:
تكفـي ،تكفـي ،ودعـك مـن املنـاورة ،أريـد أكثر من الـدرس الـذي علمتني
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إيـاه سـابقًا –ثـم فتـح خليل الكيـس وأخرج منـه حقيبة يد صغيرة -وهذا
كل مـا يلزمـك فضحـك أميـن وهـو يخـرج األسلاك الكهربائيـة والبطاريات
ومسـتلزمات العمـل املطلـوب :ال يفوتـك يشء ولـو أخربتنـي مـا تريـد
لكفيتـك؟! دعنـي أنخـرط بالعمـل!...
علم
أوقفـه خليـل برسعـة :عن أي عمل تتحـدث؟! أنا فقط أريـد أن أزداد ً
يف هـذا املجـال ،هيا أنجز.
وبعـد املـدة املقـررة والـدرس العملي الـذي تعلمـه خليـل وإلزامـه أميـن
بـأن يرسـم ويكتـب كل يشء ،حـان وقـت املغـادرة ،لكـن أميـن رفـض أن
يتحـرك مـن مكانـه ،شـعور غريـب انتابـه وهـو يـودع صديقـه ،قائـده ،ال
يريـد أن ينتهـي عناقهما ،ومل ميلـك سـوى معـاودة الرجاء :أسـتحلفك بالله
أال تحرمنـي رشف الجهـاد واملشـاركة فيما تنـوي القيـام بـه؟!
رق قلـب خليـل ،لكنـه مل يستسـلم لعاطفتـه :لقـد أخربتك سـابقًا وما زلت
أقـف على كالمي ،سـيكون من الحامقـة أن تنخرط باألمـر يف هذه املرحلة،
يجـب عليـك أن تسـتوعب ذلك وتعد نفسـك جي ًدا ملرحلة تكـون املقاومة
بأمـس الحاجـة فيهـا إليـك ،األهـم –وأشـار بإصبعـه إىل صـدره– أن يكـون
هـذا عامـر بـاإلرادة واإلميـان وهـذا -وأشـار إىل رأسـه -مليء بالعلـم الذي
يصنـع الحكايـات التي تسـتحق أن تروى.
 أعـدت خليـل إىل شـقتنا يف حـي رفيديـا وقبـل أن أودعه قـال :أمين يدعوتنسـه مـن الدعاء.
لـك وملهنـد الطاهـر بالخري فال َ
فأجبت :أخىش أن يكرهنا بعد أن استحوذنا عليك!
 ال ،ال ..فأميـن نـوع خـاص مـن الرجـال ،فقلـت :صديقـي وأعرفـه ،خيراملخلصين ألي قضيـة يؤمـن بهـا وال أراه يستسـلم يف هـدف يسـعى إليـه،
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فشـعر خليل بالنشـوة وهو يثني عىل الحديث :أحسـنت ،لقد أصبت فيام
أعتقـده تجـاه أميـن ،توقـف خليـل عـن االسـتطراد ،فلـو اسـتمر بالحديث
لقلـت إنـه ليـس الـذي أصحبـه منـذ عام.
تكـررت اللقـاءات الليليـة والطارئـة بين خليل ومعـاذ ،وأصبـح العمل عىل
قـدم وسـاق بعـد أن تكشـفت حقيقـة مـا يفعلـه نسـيم وجـارس ،لتتضـح
رسا نوويًـا حتـى تحـرر معـاذ والتقـى بخليـل:
أجـزاء الصـورة التـي بقيـت ً
مذهـول :اللـه أكرب! رشكـة وهمية؟ طن
ً
يضـع خليـل كلتـا يديه فوق رأسـه
مـن املـواد الخـام؟ فيجيـب معـاذ الـذي ال يـزال يحمـل ذات الذهـول مـذ
أخبراه طريقـة عملهما :ليـس هـذا فحسـب ،يسـتطيعان إحضـار أطنـان
أخـرى متـى شـاءا وعلى التلفون!
كانـت فكرة بسـيطة وذكية يف ذات الوقت ،فنسـيم يعمـل بحياكة املالبس
وأغلـب مصانـع الحياكـة النابلسـية تصنع مـا يطلبه التاجـر اليهودي! وهل
يصـح ذلـك والعدو الصهيوين يحتـل األرض ويرتكب الجرائم بحق شـعبنا؟!
سـؤال بسـيط ،لكـن اإلجابـة عليـه أكثر األمـور تعقيـ ًدا ،فالضفـة الغربيـة
وقطـاع غـزة ال تشـبهان أي مكان تعرض لالحتلال ،تريد أسـواقًا لبضاعتك،
هـي للمسـتهلك اليهـودي ،فـإذا رفضـت! لـن تحصـل على املـادة الخـام،
ملـاذا؟ ألنـه ال تصديـر واسـترياد للواقعين تحـت االحتلال ،رقبـة االقتصـاد
الوطنـي يف يـد املحتـل ،التـوت الغـزاوي ،أشـهر تـوت يف العامل ،يـزرع ٍ
بأيد
فلسـطينية رصفـة ،يشتريه اليهودي بثمـن بخس ويسـوقه ألوروبا مكتوب
عليـه «فخـر الصناعـة اإلرسائيليـة» .غير أن نسـيم وجـارس وجـدا الثغـرة
التـي يبحثـان عنهـا :رشكة وهميـة للمسـتحرضات الطبية ،تعمـل يف مدينة
نابلـس وتـوزع املـواد املطلوبة للمستشـفيات وغريها ...سـال لعـاب التاجر
اليهـودي وهـو يتلقـى الدفعـة األوىل مـن النقـود عبر املراسـلة القانونيـة،
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فسـارع إىل بعـث موتـه بيـده ،مجموعـة كبيرة مـن املـواد املختلفـة مـن
بينهـا التـي يتـم مـن خاللهـا صناعـة «أم العبد» وهـي الغاية املنشـودة.
يسـتغرب خليـل مـن جـرأة معـاذ :تضـع املتفجـرات يف البيـت؟ أمل تجـد
خيـا ًرا آخـر؟ -فابتسـم معاذ :عندما وجدنـا الخيار اآلخر كدنا أن ننكشـف!
أثـار األمـر خليـل فقال :أرجـو أن أكون يف صـورة التفاصيـل ،فقاطعه معاذ
قليلا ،هي امرأة فاضلة مـن عائلتنا
بلطـف :ال تذهـب بعيـ ًدا لعلي بالغت ً
تركـت مفتـاح بيتهـا عندنا قبل أن تسـافر ،نقلنـا املواد إىل هنـاك ...وانفجر
رسا عن
معـاذ ضاحـكًا قبـل أن يكمـل :فضحـك خليـل على ضحكـه مسـتف ً
السـبب :وملـا كان نسـيم وجـارس منهمكني يف تجفيف أم العبد عرب بسـطها
على األرض ،وكانـت كميـة كبيرة ،انصدمـا بدخـول السـيدة عليهما دون
سـابق إنـذار ،مل يسـتطيعا التحـرك من مكانهما ،مل يبديا ردة فعـل تلقائية،
فقـط! أخـذا يحدقـان ببعضهما ،فرصخـت عليهام :مـاذا تفعلان يف بيتي؟
مهل
وما هذا الذي اتسـخت األرض بسـببه؟ فاسـتفاق نسـيم من صدمتهً :
أيتهـا الخالـة! نحـن نعمـل مـع قريبـك معـاذ ،فقاطعتـه :معـاذ ال يفتح يف
بيتـي مصن ًعـا ملـواد التنظيـف الرديئـة؟! لـو سـمحتام ،اجمعـا بضاعتكما
واخرجـا من بيتي ،هيا - ...سـنفعل ،سـنفعل ولكن ،كما ترين نحن بحاجة
إىل بعـض الوقـت ،وهـذا أخـي سـيذهب إلحضـار معـاذ حتـى يسـاعدنا،
فسـأله خليـل :وكيـف أنهيتـم املسـألة؟ فأجـاب معـاذ :كان أسـوأ موقـف
أعيشـه ،لكننـي ضمنـت سـكوتها بعـد أن علمـت يقي ًنـا بـأن أيب سـيطردين
مـن البيـت إن علـم باسـتغاليل لبيتهـا يف عملي التجاري ،فسـامحتني.
فعلا
فعلا مـن البيـت؟ أجـاب :لـو كنـت ً
 وهـل كان الشـيخ سـيطردك ًأسـتغله للعمـل التجـاري.
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تزو َجت!!
لقد َّ

صىل الفجر جامعة يف مسـجده «السلام» ،طاف عىل الرواد الذين اعتادوه
حاممـة ،نسـمة ،الزمـة بين املحـراب واملنبر ،يخاطبـه عجوز املسـجد وقد
رآه يهـم باملغـادرة مرس ًعـا :ألـن تقـرأ يل أيهـا النسـيم كعادتـك؟ مل تتخلف
خجل :سـتعذرين هذه املـرة ،وأعـدك بالتعويض
عنـي أبـ ًدا؟! فالتفـت إليـه ً
يف األيـام القادمة إن شـاءالله.
واملأثـورات؟ ألـن تقرأهـا أيضً ـا؟ فضحـك نسـيم وهـو ينحنـي لتقبيـل يـدالشـيخ العجوز ،والذي مل يغب عنه طوال سـني ارتياده للمسـجد :سـأقرأها
ماشـ ًيا وسـتدعو يل وإلخواين يف ظهر الغيب ،أليس كذلك؟ فابتسـم العجوز
قائلا وهـو يشـد عىل يـده :انتبه لنفسـك يا ولـدي ،وفقك اللـه واحذر من
ً
أوالد الحـرام!! مل يـدر العجـوز ورواد الفجـر أن نسـيم مل ينـم الليـل ،كان
سـاه ًرا على حكايتـه ،فجـاء إلسـكات الفضـول املفترض ،وعـاد برسعـة إىل
املـكان! يف الطـرف األقصى مـن شـارع حيفا غري البعيد عن مسـجد السلام
غـرب املدينة.
مل يجـب جـارس على طرقـات البـاب ،حاول مـرة ثانيـة وثالثـة دون جدوى
فتمتـم يف نفسـه :غفـر اللـه لـك ،مـا الذي دعـاك للمغـادرة؟ فنظـر حوله،
تفحـص املـكان ،الهـدوء املطلـوب ،الظلام الدامـس ،والبيـوت البعيدة ،كل
قليلا
الشروط املطلوبـة ألمـن املـكان الـذي تصنـع فيـه الحكايـة ،تحـرك ً
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ناحيـة اليسـار ،باتجـاه أحـد األبـواب العديـدة للمخـازن ،ومل يكـد يفتـح
دفتـه حتـى دفعتـه الرائحـة إىل الوراء ،مل يسـتطع احتاملهـا ،لكن األصعب!
جعلـه يقتحـم إىل الداخـل ،مل يبـا ِل بقـوة الرائحـة التـي وجـدت بانفتـاح
منفسـا لهـا ،تفتـش عينـاه بصعوبـة عليـه ،يغالـب الرائحة السـامة،
البـاب ً
يصرخ :جـارس! جارس! يسـمع أني ًنا خافتًـا جانب البـاب األول ،يرسع نحوه
والـدوار قـد بـدأ يسـيطر عليـه ،كاد أن يقـع إىل جانبـه ،لكنه متالك نفسـه
فأمسـكه بكلتـا يديه وأخـذ يجره باتجاه البـاب املفتوح ،واسـتطاع إخراجه
إىل الهـواء ،مل ينظـر هـذه املـرة مـن حولـه ،مل يكترث للضرورات األمنيـة،
أرعبتـه فكـرة فقـدان روحـه ،أخيـه ،رفيـق الطلقـة والدمعـة والزنزانـة
محـاول إنقـاذه وهـو يدلك
ً
وسـجود الليـل ،جـارس! جـارس! ينـادي باسـمه
صـدره ،اسـتيقظ يـا رجـل! استنشـق الهـواء ،بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم،
اللهـم رب النـاس أذهـب البـأس يـا شـايف يـا الله!
سـعل جـارس ،خـرج املـوت من صـدره ،فتح نصـف عينيه ،مل يدر نسـيم ما
العمـل ،كفتـه أغىل ابتسـامة خرجت من روحه لرتتسـم عىل وجـه الصباح:
تنفـس جيـ ًدا ،هيـا ،ثـم أجلسـه وجـارس ينطـق أول كلمـة :مـاذا جـرى ألم
العبـد؟ فأطلـق نسـيم ضحكـة وهـو يجلـس إىل جانبـه متكئًا على جدران
رغما عنـه وال يـزال يعاين مـن أثر
املخـازن :لقـد تزوجـت! فابتسـم جـارس ً
اإلغماء الـذي مل يكتمـل متا ًمـا :افتـح األبـواب والنوافـذ العلوية فـو ًرا ،قبل
أن يطلـع النهار.
 سـأفعل ،ال تقلـق ،األهـم اآلن هـل هنـاك رضورة للذهاب للمستشـفى؟!قليلا مـن الكنافـة
فنظـر جـارس إليـه وهـو يسـعل :أهـذا وقـت املـزاح؟ ً
النابلسـية وسـأرجع كاألسـد.
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درسـا عمل ًيا لنسـيم وجـارس ،جعلهام يتخـذان جميع
كانـت هـذه الحادثـة ً
االحتياطـات الوقائيـة أثنـاء صناعـة «أم العبـد» ،فلـم يعملا بعدهـا دون
كاممـات واقيـة ومـراوح لتحريـك الهـواء ودفعـه إىل الخـارج ،لكـن القـرار
األهـم الـذي اتخـذاه :عـدم عمـل أحدهما منفـر ًدا كما فعـل جـارس الذي
ظـ ّن بأنـه يخلـط املـاء بالشراب بكميـات كبيرة ،فـكادت الرائحـة الناتجة
مـن التفاعـل أن تقتلـه ،ورغـم الحادثـة مل تتوقـف وتيرة التصنيـع وإنتـاج
«أم العبـد» اسـتعدا ًدا لألعمال القادمـة ،يحركهـم يف ذلـك الـروح الجديدة
التـي يرونهـا يف وجـه معاذ.
مل أكن حينها أدري أن املخازن التي كلفني خليل بالسـؤال عنها السـتئجارها
قـد أصبحـت يف أيدينـا ويراهـا من نافـذة شـقتنا يف رفيديا :أخـي أبو أمين،
هـذه املخازن البعيدة عن السـكان يجب أن نسـتأجرها!
كان اختيـاره صحي ًحـا ،فأصبـح يراقـب كل يشء حـول املخـازن الثالثـة
املفتوحـة على بعضهـا البعـض ،فلما زودتـه مبنظـار والـدي ذي العين
الواحـدة ،غـدت أصغـر حركـة يعلمهـا ،يلتقطهـا ،يدرسـها ،فأصبـح حـارس
نسـيم وجـارس مـن بعـد اللـه –عـز وجـل ،-األمـر الـذي كان يفاجـئ معاذ
وأخويـه لـدى زيـارة املخـازن ،فيتعجبـون من دقـة مالحظته ومل يـدروا أنه
ليـس بعيـ ًدا عنهـم ،كنت أوصلـه إىل أماكن عدة قبل أن يطلـب مني إنزاله
يف املـكان الحقيقـي الـذي يريـده ،فال ينبغـي أن أعلم شـيئًا ال يخص عميل
وحـده املقـام بالقـرب مـن منـزل الشـيخ يوسـف الرسكجـي ،وكأنـه تعمـد
ذلـك حتـى ال أفكـر بالشـيخ! لكننـي فكـرت وخاصة بعـد فرتة مـن العمل
عندمـا طلـب منـي خليـل القيـام مبهمـة مختلفـة وغريبـة :نريـد مجاهـ ًدا
ذكيًـا وصلبًـا ملرافقـة أحـد اإلخـوة املسـتهدفني مـن جانـب العدو!
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هـل ميكنـك توفير ذلـك برسعـة؟ فأجبت :مـن حيث املبـدأ نعم ،أسـتطيع
ذلـك ،لكننـي بحاجـة إىل بعـض املعلومـات عـن الشـخصية ،نظـام حياتها،
رسا :وملـاذا تسـأل عـن الطول؟
طولهـا ،فضحـك خليـل مسـتف ً
سـألني ومـا زالـت الضحكـة تلازم وجهـه وقـد ظننـت بـأن السـبب عدمدرايتـه :ألنـه ال ينبغـي أن يكـون املحـروس أطـول مـن الحـارس ،وهـذه
بديهيـة ينبغـي توفرهـا باملرافـق ،فهـ َّز رأسـه :معلومـة صحيحـة منطق ًيـا،
ومـع ذلـك ليسـت واجبـة يف حالتنـا! وهنـا جـاء دوري بالضحـك :إذن
شـخصيتنا قصيرة جـ ًدا ولـن نغلـب معهـا.
على كل حـال –قـال خليـل -نريـد مـن األخ الحراسـة من بعيـد والتدخليف حـال محاولـة اختطـاف الشـخصية مـن جانـب قـوات العـدو الخاصـة،
فقلـت :هـذه مهمـة صعبـة يلزمهـا أكثر مـن مجاهد.
لكنها ليست مستحيلة وباملناسبة هل يف رأسك شخص محدد؟فأجبـت :يف الوقـت الراهـن ،ال يوجـد أنسـب مـن مهنـد الطاهـر ،فهـو
ذيك وشـجاع يتحكـم بحركتـه اليوميـة ،لكـن ..يجـب أن أدربـه جيـ ًدا على
اسـتخدام املسـدس.
عرضـت بعدهـا األمـر على مهند فوافـق دون تـردد ،وملا طلبـت من خليل
يف موعـد آخـر توفير املسـدس للبـدء بالتدريب املكثـف ،أخبرين بالعدول
عـن الفكـرة مـن أساسـها :لقد أعدنـا دراسـة األمـر مجـد ًدا ،فوجدناها غري
فعالـة آخذيـن بعين االعتبـار ما أخربتنـا به وأمـور أخرى.
طب ًعـا– ..قـال مهنـد عندمـا أخربتـه بإلغاء املهمـة وهو يضحـك -ومن أينحارسـا يصل حتى إىل كتف الشـيخ يوسـف؟ أعرتف حينها بأن األمر
سـنجد ً
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فاتنـي ومل يفـت رجـل التنظيـم مهنـد ،فعقب عىل اسـتغرايب :ال تسـتغرب،
جميعنـا نعلـم بأن الشـيخ مطلـوب للعدو الصهيـوين وال يسـتطيع الخروج
مـن منطقـة «أ» كما نعلـم أيضً ا أنـه أطول إنسـان يف املدينة ومـا حولها.
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عشاق الندى

كان عشرات الجنـد املدججين بالسلاح ،ميشـطون الجبـل ،يتنقلـون بين
األشـجار ،يعتلـون السناسـل فتنهـار تحـت أقدامهـم ،ترعبهم طيور الشـنار
التـي تطير فجـأة محدثـة صوتًـا مفز ًعـا فتسـقط قلوبهـم بين أقدامهـم،
يبحثـون عـن عـدو ال يرونـه ،يشـعرون به يراقبهـم ،يعد أنفاسـهم ،يتمنون
يف قـرارة أنفسـهم أن تنتهـي املهمـة دون غالـب أو مغلوب ،لقـد ابتلعتهم
املسـاحات الشاسـعة ومل ميشـطوا بعـد ربـع الجبـال املطلوبـة ،يخاطبهـم
قائـد الحملـة عبر جهـاز الالسـليك :ال تبتعـدوا عـن بعضكـم البعـض ،أبقوا
أعينكـم مفتوحـة ،فتشـوا كل يشء ،ال نريـد اليـوم خسـائر ،ال تكشـفوا
أنفسـكم للعـدو .فيرد عليـه جنـدي :اسـمعوا هـذا األحمق وأيـن هو هذا
العـدو الـذي يحذرنـا منه؟؟
مل ينـه عبارتـه حتـى شـاهد الرعـب على حقيقتـه وغـزال يقفز مـن فوقه،
يثـب يف الهـواء ،مخرتقًـا الجنـود ،فتفجـر التوتـر بالرصاص وإصبـع الجندي
يضغـط على الزنـاد ،طلقـات أثـارت بقيـة الجنـود ،حرقـت مـا تبقـى مـن
أعصابهـم ،فبـدأ بعضهـم بإطلاق النـار على األشـجار واألحجـار والسماء
مصحوبـة بالرصاخ.
لقـد أبلغهـم قائـد الحملـة قبـل االنطلاق :هـذه ليسـت مهمـة اعتقـال
اعتياديـة ،فهـؤالء نـوع آخـر مـن املقاتلني ،قـرر أن يحاربنـا بإرادتـه ،لذلك
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ال تنتظـروا منهـم االستسلام ألنهـم ال يفهمـون معنى هذه الكلمة ،فسـأله
أحـد الجنـود مـن الوحـدات املختـارة :تشـعرين بأنـك تتحدث عـن املارينز
أو «سيرت ميتـكال»؟
فأجـاب :ال هـذا وال ذاك ،شـخص مـدين يقاتـل حتـى آخـر طلقة من سلاح
جـده القديـم وال يستسـلم ،يجـب أن تحـذر منـه ،ألنـه لـن يسـمح لـك
بالوصـول إليـه حتـى لـو قاتـل بيديه.
قائلا أحدهم :أصبحـت أمتنى لقاء هـذا املقاتل
فضحـك الجنـود سـاخرين ً
الخـارق ،فضحـك الضابـط عىل ضحكهم حتى ال يحطـم معنوياتهم وداخله
يسـخر مـن سـخريتهم وقد عـاد بذاكرتـه القريبة قبـل ثالثة أعـوام إىل واد
القـايض يف مدينـة الخليـل ،عندمـا حـارص وعشرات الجنـد بنايـة يتحصـن
فيهـا ثالثـة مـن رجـال كتائب القسـام ،يصرخ عليهم عرب مكبرات الصوت:
إيـاد أبـو حديـد ،عايـد األطـرش ،مـروان أبـو رميلـة ،سـلموا أنفسـكم ،وإال
هدمنـا البنايـة على رؤوسـكم..فجاءه الـرد بالرصـاص ،وملـا حاولـت إحدى
شـخصيات املدينـة إيصـال تهديـد العدو بصـورة مبـارشة ،أخبروه بالعبارة
التـي أصبحـت قانـون املجاهديـن منـذ زمـن ،حتـى يقولهـا للضابـط :أيهـا
الكلـب ،رجال القسـام ال يستسـلمون..
فاسـتمرت املعركـة ثالثـة أيـام بلياليهـا ،اسـتخدمت فيهـا جميـع األسـلحة
والصواريـخ ،وملـا تأكـد العـدو يف اليـوم األخير من اسـتحالة بقائهـم أحياء،
تقدمـت جرافـة ضخمـة لهـدم مـا تبقـى مـن البنايـة ،فخـرج املـوت مـن
تحـت األنقـاض؛ ليقتـل السـائق برصـاص املجاهـد إيـاد أبـو حديـد الـذي
استشـهد فيما بعـد خنقًـا مـع أخويه تحـت األنقـاض ،وهنا تذكـر الضابط
بـأىس فقـدان بعـض جنـوده يف تلـك امللحمة التـي أحرجت كربياء جيشـه.
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أغلـق معاويـة جفنيـه ،مل يطبقهما متا ًمـا ،كان يكفيـه القليـل مـن الرؤيـة
وكثير مـن السـكون ،املـوت املصطنـع ،االتحـاد مـع األعشـاب الخضراء،
وزوج مـن الحمام البري ،يقـف بالقـرب مـن رأسـه ،يحمحـم موسـيقاه
الصباحيـة ،يغـازل الطبيعـة النديـة ،فيقسـم معاويـة يف صـدره أن يكـف
عـن اصطيـاد الحمام أسـبو ًعا -بـل أسـبوعني -كامتًا صـوت أنفاسـه حتى ال
ينفضـان مـن حولـه فيكشـفان مكانـه ويحرضـان أرساب الطيـور املختلفـة
التـي التجـأت إىل الـوادي على املغـادرة كان ممـد ًدا على ظهـره ،خطـة
صغير الشـنار الـذي ينقلـب على ظهره حـال الخطر فيبـدو للعـدو حج ًرا،
ومعاويـة وإخوانـه الثالثـة املنتشرون يف املـكان ،متاثلـوا مـع صغار الشـنار
وهـم ممـددون بين األعشـاب الكثيفـة ،وبنادقهـم بين أيديهـم ،يؤنـب
توفيـق نفسـه وهـو يـذوب برائحـة الزعتر النفـاذة صبا ًحا :عشرون طلقة
فقـط؟ أضعنـا رصاصـك على التدريـب والصيـد؟
يخاطـب البندقيـة اإلنجليزيـة املمددة إىل جانبه لحجمهـا الطويل -ماذا لو
دارت معركـة-؟ ثـم تـدارك نفسـه :ال ال ،ليـس هذه املرة ،لـن أموت هكذا،
سـألقى العـدو كما يحـب اللـه ورسـوله -وكأنـه يسـمع ضجيـج املعركـة
الدائـرة مـا بني صدر يوسـف ودمعه -يـارب ..كنت أمتناهـا يف جبال قريتي
فعدلـت ،فارزقنـي الشـهادة يف املـكان الـذي أحـب ..يـارب ،يـارب ..لكـن
بشـار كان يف معركـة مـن نـوع آخـر ،واالحمـرار ينتشر على جلـده :لـن
أحـكك ..سـأصمد ،لـن تهزمنـي عشـبة قارصة.
قارصـا ،مجموعـة مـن األعشـاب التـي أخفتـه تحتهـا،
كان نصيـب بشـار ً
أخـذت بلسـعه ،ضاحكـة على سـكونه وجلـده الحسـاس ،فصبر على أمله
متوعـ ًدا إياهـا.
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كان املجاهـدون األربعة الذين كشـفوا تحرك القـوات باتجاه الجبال ،األكرث
خبرة مـن العـدو يف كيفيـة التعامـل مع األمـر ،فاختـاروا أسـفل الجبل ألن
الجنـود ال يختـارون السير فيـه ،حتى ال يكونوا فريسـة سـهلة للقنص ،غري
أن الدافـع األبـرز لتمركزهـم هـذا ،كان يف كشـف حركة العدو الـذي اختار
وقـت الصبـاح الباكـر لتحركـه ،ومـا درى أن الرجـال الذين يبحـث عنهم ال
يـرون الصبابـة إال يف نـدى الصبـاح ،قطراته التي تسـيل على العنب والتني
والزعـرور فتجعلـه جنـة الصيـف ،فيذوب يف فمها كالسـحر ،تعشـق رائحة
فلسـطني ،زعتر وزيتـون ،تفـاح ورمـان ،خـوخ وبرتقـال ،وكيـف لفـدايئ أن
ميـوت يف الوطـن ح ًبـا دون أن يقبله مـع الندى؟
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ً
خائفا"
"يتكور على نفسه

مل يقتنـع خليـل بحجتـه ،عاتـب نفسـه ،اتهمهـا باألنانيـة :ملـاذا مل أرص عىل
موقفـي؟ دامئًـا أسـتطيع إقناعـه برأيـي ،إال يف هـذا األمـر ،ال ال ،لقـد أردت
ذلـك ،نعـم ،لـو مل أكـن أحـب أن ينتهـي النقـاش على مـا انتهـى إليـه،
ألرصيـت وصممـت وإن لـزم األمـر أمرتـه بذلـك فأطـاع ،لكنني -غفـر الله
يل -مـدين ،مدلـل ،مل أعتـد النـوم على الحصير.
أراح خليـل الغطـاء الخفيـف عـن جسـده ،مل يسـتطع النوم ،فهمس :شـيخ
محمـود؟ محمود؟
كان محمـود أبـو هنـود يف ضيافـة خليـل ،ينـام يف زاويـة الصالـة ،فنهـض
برسعـة ممسـكًا مسدسـه فسـارع خليـل لتهدئتـه :على هونـك ،ال يوجـد
يشء ،أردت فقـط أن ،....تلعثـم بكالمـه مل يـدر مـا يقـول ،فتـدارك محمود
املوقـف :ال بـأس يـا أخـي لعلـه خري ،ثـم نظـر إىل سـاعته :بارك اللـه فيك،
أيقظتنـي قبـل املوعد بقليـل ،فقال خليـل :لكنك مل تنم ..فابتسـم لحديثه:
يبـدو أن أحـ ًدا غيري مل ينـم ،لقـد أخـذت قسـطي مـن النوم ،وجـاء وقت
قيـام الليـل ،ولكـن ..هـل هنـاك مـا يقلقـك فأيقظتنـي؟ هـل تذكرت شـيئًا
مهما يخـص املرشوع؟
ً
تنهـد خليـل أسـفًا :اسـمع؟ مل أنم دقيقـة واحدة وأنـا أراك تنـام عىل غطاء
رقيـق ،لقـد تيبـس جسـدي عوضً ـا عنـك ،رغـم أين أنعـم بفرشـة .قاطعـه
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محمـود ضاحـكًا بصـوت منخفـض :لقـد أخربتـك أننـي معتـاد على النـوم
هكـذا ،على التراب ،عىل الحجـارة ،عىل الحصير !...فر َّد عليـه خليل بحزم:
هـذا ليـس عنـدي ،سـتنام مـكاين وإال أقسـمت أن أنـام على األرض!
فعل تنام عىل األرض.
 األمر بسيط ،أنت ًفضحـك خليـل مغتاظًـا :أقصـد مـن غري فـراش ،هكـذا ،عىل البلاط ،ومتدد
إىل جانبـه ثـم نهـض يـود الحلفـان مـرة أخـرى ،فأوقفـه محمـود جـا ًدا :ال
تقسـم ،أنـا أتعمـد ذلك لسـبب! فسـأله خليـل ماز ًحـا :حتى تثبـت نظرية
الخشـونة لـدى الفلاح أمـام نعومتنـا أهـل املدن!
فعـاود محمـود الضحـك :لـو كان أهـل الريـف مثلـك ،لتحـررت فلسـطني
منـذ زمن!
 ومع ذلك –قال خليل -ستنام مكاين! فرد عليه :أنت بذلك تفسدين. معـاذ اللـه ،أريـد راحتك ..راحتي بقيام الليل فـإن منت عىل الفراش اعتادجسـدي على الراحـة ،أمـا على الحصير؟؟؟ أكمـل خليـل :تضطـر للنهوض
مـن بعـد أن يتيبس جسـدك فلا يفوتك القيـام ،ترى! هل سـيصطفيك الله
–عـز وجل -شـهي ًدا قبيل؟
 فأجـاب محمـود :الشيء الوحيـد الذي أمتنـاه ،فتفاجأ خليل :يـا رجل قلأمنيـة غير ذلـك ،فقـال محمـود :مل تدعنـي أكمـل األمنيـة بـأن نلقـى الله
سـويًا ،فابتسـم خليـل ،ضحـك وجهـه :أسـأل اللـه ذلـك ولكـن ..إىل حينهـا
وقبـل أن نقيـم الليـل بوقتـك ،ثـم نظـر خليـل إىل سـاعته  -ثلاث سـاعات
قبـل أذان الفجـر وسـاعتان على وقتي ،-سـتحدثني عن قصة املسـتوطن!!
 -رفـع محمـود حاجبيـه كالعـادة :فعلها األشـقياء سيرون !...أوقفـه خليل:
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ال تكمـل ،انزلـق لسـان بشـار فالتقطـت األمـر وعليـك أن تبسـط حكايـة
املسـتوطن وأيضً ـا املسـدس ،اآلن! فاسـتنكر محمـود :اآلن!! وقيـام الليـل؟
فأجابـه :أمل تسـمع قـول اللـه –عـز وجـل« :-ويذكـرون اللـه قيا ًمـا وقعو ًدا
وعلى جنوبهـم» ،وسيرة الجهـاد واملجاهدين العاملني يف سـبيل اللـه ،أيضً ا
ذكـر اللـه –عـز وجـل -أليـس كذلك يـا فضيلة الشـيخ؟
وقـف محمـود على قدميـه متج ًهـا إىل أحـد الشـبابيك ،محـاولً النظـر
مـن فتحـات «األباجـور» املغلقـة باتجـاه نوافـذ املستشـفى :مل أعـرف أنك
را!
أصبحـت مفس ً
فقـال خليـل :ليـس بوجـودك ،لكننـي متشـوق لسماع مـا تخفـي مـا دام
تالمذتـك يعرفـون ،ثـم دعـك مـن املشـفى ،فهـذه غـرف املرىض وأشـك أن
أخـاك املمـرض سـيجد وقتًـا أو رضورة للنظـر خلـف الشـبابيك.
 فقـال محمـود :ال بـأس ،يعزينـي مجـرد الشـعور بوجـوده خلـف تلـكالنوافـذ.
 إذا أردت –مازحه خليل -جعلنا «أبا أمين» يرتب لك موع ًدا معه!؟ مل يجـب محمـود املبتسـم بطبعـه فتسـلل يف الظلام إىل املغسـلة ،توضـأوعـاد إىل خليـل بعـد أن تنـاول حبـة الـدواء ،التي نسي تناولها قبـل النوم،
فسـأله خليـل :أال تسـتطيع التوقف عن تنـاول الدواء؟ فلـكل دواء أعراضه
الجانبية.
 كنـت أمتنـى ذلـك ،غير أين ال أسـتطيع ،فمضـار الكـف عـن تناولـه أكبربكثير مـن مشـكلة األعـراض ،فسـأله خليل :ملـاذا مل أتعـرف عليـك حينها؟
كنـا قـد اخترصنـا الوقـت وبدأنـا العمل عـام .1988
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 أين ستتعرف عيل ،يف املستشفى أم عىل ظهر الحامر؟ كنت أقصد مستشـفى االتحاد الذي كنت أرتاده باسـتمرار لقربه النسـبيمـن حارتنـا ،ولعلنـي زرتـك حينهـا ،أمـا الحمار -قالهـا ضاحـكًا -مـا زلـت
أجهـل كيفيـة اعتالئـه ولكـن ماعالقتـه !...قاطعـه محمـود الـذي اسـتيقظ
جيـ ًدا وجلـس مرتب ًعـا أمـام خليـل :أعلـم أنـك رجـل التفاصيـل وتريـد أن
تعـوض وحدتـك باسـتنزايف ،ولكـن حسـبي أين سـأؤجر بالترسيـة عنـك ،أما
الحمار فـكان رفيقـي يومهـا وأنـا عائد مـن حراثة أرضنـا يف الجبـال عندما
جمعنـي القـدر مبواجهـة حاميـة مـع قـوات االحتالل على أطـراف القرية،
فنزلـت عـن صهـوة حماري –قالهـا محمـود وهـو يلـوح بيـده -والتحمت
مـع الجنـود بالحجـارة ،ومـا بني كر وفـر والعدو عاجز عن اختراق دفاعاتنا
الطبيعيـة مـن أشـجار التين والزيتـون والحجـارة الكبرية يف الشـارع ،ونحن
ندفعـه إىل الخلـف ،بـدأ بإطلاق النـار الحـي مبـارشة باتجاهنـا فأصبت يف
بطنـي ،إصابـة خطـرة أقعدتنـي يف املشـفى عدة شـهور!
 يا إلهي! وهل كانت فلسطني حينها ستفقد محمود أبو هنود؟ يـا أخـي اتـق اللـه ،سـأنام إن بقيـت تحرجنـي ،وهل فعلت نصـف الذيقمـت بـه أنت؟
صمـت خليـل وكأنـه وجـد أمـ ًرا يفقـده منذ زمـن :انظـر تقديـرات املوىل–عـز وجـل -ففـي علـم األسـباب ،كان يفترض أن نكـون تحت التراب منذ
وقـت طويـل ونحـن نطـارد املحتـل بالحجـارة فيواجهنـا بالرصـاص الحـي،
نطلـب الشـهادة فتأبانـا ،ثـم تشـاء األقـدار أن نجتمـع اليـوم ألمـر لـو كنـا
نعلمـه يف حينهـا !...أوقفـه محمود :ال تكمل ،فلـو عادت يب األيام إىل رضب
الحجـارة لظللـت أطلـب الشـهادة حتى أنالها ،كما أطلبها اليـوم ،وتأكد أن
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اللـه سـيهيئ لهـذا الشـعب املظلوم رجـالً أفضل منا بكثير ،لذلك يجب أن
أكـون يف أول عملية استشـهادية.
 انتبـه خليـل إىل العبـارة األخيرة وكأنـه كان يف عـامل آخـر :مـاذا تقـول؟أمل ننـه األمـر هـذا منـذ مـدة؟ عندمـا يحين دورنـا سـنتقدم م ًعـا ولكـن ال
تحلـم قبلهـا بغير ذلـك ،واآلن قل يل ما حاجتـك للدواء بعد هذه السـنني؟
فأجـاب محمـود :لقـد أعطبـت الرصاصة أمـو ًرا يف بطني سـتظل بحاجة إىل
دواء ،ولكنهـا وللـه الحمـد ،ال تسـتطيع إعاقتي عن أداء واجبـي ،ثم قل يل:
كـم كان عمـرك يـوم إصابتي؟
 فضحك خليل :العمر الذي يؤهلني ملشاركتك باملسدس. أتـدري أيـن املسـدس اآلن؟ صادرتـه أجهـزة أمـن السـلطة الفلسـطينيةلـدى اعتقـايل بدايـة دخولهـا إىل نابلـس ،لقـد احتفظـت بـه مثانيـة أعوام،
شـارك بأمـور كثيرة قبـل اإلبعـاد وبعـده ،صـادروه دون خجـل ولكـن!!
 ابتسم محمود مل يسألوا عن مصدره؟ أتدري ملاذا؟ حرك خليل نفسه متحف ًزا :ال ،وأريد أن أعرف القصة من البداية. ابتسـم محمـود :كنـت أصطحـب أشـبال املسـجد الذيـن كان بعضهـميف عمـرك مطلـع مثانيـة ومثانين ،للعـب كـرة القـدم يف املدرسـة الثانويـة
مـا بين قريتنـا وقريـة ياصيـد املحاذيـة ،عندمـا شـاهدنا قـوات االحتلال
تطـارد مجموعـة مـن املسـتوطنني !...قاطعه خليـل :تقصد الشـباب وليس
املسـتوطنني؟! بـل عتـاة املسـتوطنني الذيـن ال يكتفـون بالجرائـم املنظمـة
التـي ترتكبهـا دولتهـم بحق شـعبنا ،بل يتجـاوزون ذلك بأفعال ال يسـتطيع
الجيـش توفير الحاميـة لها.
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 مثـل مـاذا؟ سـأل خليـل ،فأشـار لـه محمـود بيـده أن يصرب :مثـل اقتحامقريـة سبسـطية التاريخيـة دون التنسـيق مـع جيـش االحتلال األمـر الذي
سـيعرض حياتهـم للخطـر حـال اكتشـافهم مـن جانـب األهـايل وبواسـل
االنتفاضـة ،لذلـك ،الحقهـم الجيـش إلعادتهم مـن حيث أتـوا فرفضوا ذلك
وحصلـت املطـاردة التي رأيناهـا ،فاتخذت قرا ًرا بإعادة األشـبال إىل القرية.
 توقـف محمـود عـن السرد فجحظـت عينـا خليل :هـا ..وأيـن قصتنا منذلـك؟ فأكمـل محمـود :عدت بعدهـا لوحدي.
 ضحـك خليـل :هـذا هـو الـكالم الصحيـح ،فقـال محمـود :ملـاذا بصلتـكمحروقـة؟
 ال أصرب عند حكايات املجاهدين.تفحصـت املـكان الواسـع جيـ ًدا ،أريـد أن أتأكـد مـن أمر ملحته لـدى اتخاذ
قـرار العـودة للقريـة ،وأثنـاء بحثـي الحـذر بين أشـجار الزيتـون رأيتـه
جالسـا على تلـة ترابيـة صغيرة ،يتكور على نفسـه خائفًا وبيده املسـدس،
ً
مسـتوطن مغتصـب بلحمـه ودمـه.
 والجيـش؟! فأجـاب محمـود :مل يكـن موجـو ًدا ،غـادر الجنـود املنطقـة،يرا؟ ال ،قـد ال أصيبـه
ففكـرت مـاذا أفعـل ،هـل أرضب عليـه حجـ ًرا كب ً
فيقتلنـي ،إذن؟ سـأحرض عصـا وأرضبـه عىل رأسـه فيغمـى عليـه ،لكنه قد
يذهـب أثنـاء بحثـي عـن العصـا فتضيـع فرصتـه!....
فأكمـل خليـل مقاط ًعـا :قتلـه .فـرد عليـه :بل الحصـول عىل مسدسـه وهو
األهـم لـدي حينهـا ،لذلـك وبعـد حـوار رسيـع مـع نفسي اتخـذت قـرار
رضا نيـة الشـهادة حـال
الفرصـة التـي ال تتكـرر وتوكلـت على اللـه مسـتح ً
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متسـلل مـن خلفـه وعزائـم الكـون أشـعرها تجـري يف
ً
الفشـل ،فتقدمـت
جسـدي ،تحولـت لحظتهـا إىل شـعب بـأرسه يأخـذ حقه من عـدوه ،قفزت
بـكل ثقلي وقـويت على ظهـره ،فتدحـرج عـدة مـرات كالكـرة إىل األمـام،
غارسـا
وقبـل أن يـدرك مـا جـرى لـه ،جثمـت فوقـه ،ث َّبتـه بحركـة رياضيـة ً
وجهـه يف التراب حتـى ال يـراين ،واملفاجأة أنه استسـلم لتهديـدي بقتله إذا
مل يبـق هادئًا.
 هـل استسـلم بهـذه البسـاطة ومعـه مسـدس؟ سـأل خليـل فأجابـه:املسـدس طـار مـن بين يديـه مـن قـوة الرضبـة ،لكـن مـا أدهشـني عـدم
مقاومتـه ملجـرد تهديـدي لـه ،فقال خليل :وهـل كان يفهم اللغـة العربية؟
هددتـه بالعربيـة وبعض الكلمات العربية التي أحفظهـا وأظنه قد اعتقدبوجود سلاح معي..
 ومسدسه؟ سأل خليل.التقطته برسعة واكتشـفت بأنه دون مشـط للرصاص ،مل يهمني ذلك ألنني
شـعرت بامتلايك دبابـة ،أمـا املسـتوطن فأخذ يرجـوين بعدم قتلـه فوعدته
بذلـك رشيطـة أن يبقـى دون حركـة ،وقـد أوهمته بامتاليك سلا ًحا وبحركة
رسيعـة أجلسـته ووجهـه لألمـام وهـو يرتجف مـن الجنب ،وانسـحبت دون
أن يشـعر بذلك!...
قاطعه خليل :لحظة لحظة مل تقتله ..مل تفجر رأسه!
مل يكـن ذلـك ممك ًنـا ألننـي سأُكشَ ـف ،فبعض النـاس رآين وأنـا ذاهب لتلك
املنطقـة ومل أكـن حينهـا مطـار ًدا ،ثـم كفـاين حينها املسـدس ،واألهـم أنني
طـرت إىل القريـة محتض ًنـا «الفـرد العراقـي» ،سـعة  14طلقة ،واسـتغربت
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مـن وجـوده مـع هـذا املسـتوطن ،ويف املسـاء بعـد ثلاث سـاعات مـن
مغـادريت املكان!
 اقتحم جيش العدو القرية بحثًا عن السالح -قال خليل- أبـ ًدا ،مل يسـأل أحـد عن املسـدس حتى اليـوم ألنه مل يبلغ عنـه ،بل عدتإىل املـكان مـرة أخـرى ،مل أكـن يف حينهـا أراعـي القواعـد األمنيـة فوجـدت
املسـتوطن على حالـه مل يتحـرك شب ًرا واح ًدا ،فأكمـل خليل :فقتلتـه ،أليس
كذلك؟
ضحـك محمـود :مل أقتلـه ،تركته مـرة ثانية ومل أعد ثم جـاءت بعدها قوات
االحتلال وعرثت عليه.
 لقد أخربتك قبل قليل ،لو تعرفت عليك حينها لقتلته عنك.ال بـأس ،مل يفـت الخير فالقادم أعظـم واملجاهدون ينتظـرون عىل أحر من
الجمـر ،على أال يطول التجهيز.
أول ثم نجاح مهمة «أبو أمين».
 األمر مرهون بتوفيق الله ً هل أخربته بها ،أقصد هل سيستطيع عليها؟ أدعـو اللـه ذلـك ،لقـد نجحـت مجموعتـه بإنجـاح كل املهمات املوكلـةلهـا حتـى اللحظـة وثقتـي به وإخوانـه عاليـة ،وغـ ًدا ،أقصد اليوم سـأكلفه
باملهمة.
والدائرة الثالثة ،املتفجرات ،هل أنت متأكد من إمكاناتهم؟!ابتسـم خليـل :كثقتـي من أنـك محمود أبو هنود ،لكـن األهم اآلن موقوف
عىل مهمـة الدائرة التنفيذية!
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الباحث والخريطة

العارش من متوز ،قبل عرشين يو ًما!
وصلـت مدينـة رام الله -البرية ،سـأظل أجهـل حدودهما الجغرافية ،نزلت
يف دوار املنـارة ،ومـا زال نعـاس الليـل وإرهاقـه يسـكن يف عينـي ،لعلـه
اإلرهـاق العصبـي ،التفكير ،تحريـك الدمـاغ ،مل أسـتطع إغماض جفنـي،
ليـس ملبـدأ نومـي يف غرفـة سـجن اسـتخدمناها لراحتنـا ،وإن كان األمـر
مزع ًجـا حـد الجنـون أحيانًـا ،دفعنـي يف أوقـات الصفـاء الذهنـي لصفـع
عقلي :مـاذا تفعـل يف هذا املـكان؟ فأكثر األرسى املحررين يـرون غباء من
ميتهـن صنعـة السـجان ،إمنـا لثقـل املهمـة وخصوصيتهـا جعلتنـي كلمات
يرا يحلق يف السماء
خليـل التـي حملتهـا معـي إىل الـدوام الليلي أمس ،ط ً
فر ًحـا ،فهـذا مـا انتظرتـه ،حلمـت بـه ومتنيتـه :لقـد انطلق مشروع العمل
األصعـب واألمـر متوقـف على مهمتـك.
مل أشـأ لحظتهـا كشـف أرسار األمـس حتـى يـرى البدائـل ولعلنـي تذكـرت
عهـدي مـع مهنـد فعدلـت ،ال أدري بالضبط ،غير أين رأيـت اإلرصار واض ًحا
على وجـه خليـل ،كالمـه ،اسـتامتته إلنجـاح األمـر هنـاك ال غير ،فعزمـت
على عزمـه وتوكلـت على الله.
قليل ،توقفت ثم واصلت التحرك باتجاه موقف السـيارات املسـافرة
 رست ًإىل القـدس ،وهنـاك رأيتنـي أتجـه إىل املكتبـة ،مل أفكـر قبلها باألمـر ،كانت
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بالقـرب مـن محطـة السـيارات ،صحيح بأين أعشـق رائحة الكتب ،تسـكرين
طقطقـة أوراقهـا ،تسـحرين عبرات املنفلوطـي ،أول كتـاب أديب يـأرسين يف
عمـر السادسـة عشر ،وأنـا يف معتقل النقب ،تشـدين الروايـات إىل زاويتها،
لكننـي مل آت مـن أجـل ذلـك ،فاتجهـت بعينـي إىل البائـع :مـن فضلـك
وقلما ،دفعـت النقـود وخرجـت متج ًهـا
أعطنـي دوسـية جامعيـة ،أوراقًـا ً
قليلا :ليـس بعـد ،قصدت بائـع النظارات الشمسـية،
إىل املحطـة ،توقفـت ً
ابتعـت إحداهـا وطـرت بعدهـا راك ًبـا إىل بـاب العامـود وااللتفـاف الـذي
أعرفـه زمـن التلـة الفرنسـية من خلـف حاجـز العدو.
آه ،سـأتنهدها كلما رأيـت القـدس ،مخلوطـة بخـوف يحـوم حـول قلبي،لـن أعتـاد املدينـة فتصبـح روتي ًنـا يجعلهـا كأي يشء ،بل ال ميكـن اعتيادها،
فهـي الجمال الـذي يتجـدد كلما وقعـت العين عليـه ،مل أمـارس طقـس
الجلـوس قـرب السـور ،فاملهمـة تعمـل يف رأيس ،تحثـه لالرتجـال ،ال وقـت
لـدى فلسـطني التـي تنتظـرين ،ترقبنـي ،تحثنـي وتجلـس مرتبعة على باب
السماء تدعـو يل :ال منلـك مجاهـ ًدا مقدسـ ًيا يسـتطيع إنجاز املهمة ولسـنا
معنيين بتوسـيع الدائـرة ،األمـر جميعـه منوط بـك! قالها خليل ثـم أردف:
رسا بينـي وبينـك ،حتـى مهنـد ال
هـذه املهمـة ،وجهتهـا وتفاصيلهـا تبقـى ً
يجـب أن يعـرف أي يشء يف الوقـت الراهـن ،فقلـت :مل أدخـل القـدس
الغربيـة يو ًمـا ورغـم ذلـك سـأبذل قصـارى جهـدي إلنجـاز األمر.
فأمسـكني خليـل مـن يدي متـود ًدا :أخي أبـو أمين! أتـدري !...فأوقفته عن
الحديـث :ال تكمـل ،سـأنجز املهمـة بعـون اللـه وتوفيقـه ،فابتسـم خليـل،
دب فيـه الحماس :هـذا أبـو أميـن الذي أعرفـه .وبينما كنت أسـتنجد الله
عونًـا ومل أهتـد بعـد لطريقـة الدخول إىل الشـطر الغريب املحتـل عام مثانية
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وأربعين ،ملعـت لـدي فكـرة فصعـدت إىل سـيارة نقـل عموميـة يقودهـا
شـاب عـريب :أنا باحث يف مركز الدراسـات الفلسـطينية ،هـل ميكنك إدخايل
للقـدس الغربيـة !...فقطـع حديثـي وهو يهم للسـفر بركابه ،معتـذ ًرا لعدم
قدرتـه تـرك خـط السير الـذي يعمـل بـه لكنـه حـل األمـر برسعـة وهـو
يخاطـب مـن نافذتـه سـائق أجـرة آخر :يـا حاج! خذ هـذا الزبـون ،فنزلت
مـن فـوري متج ًهـا لسـيارته الجديـدة رجـل كبير السـن ،ال أدري حينهـا
مقيـايس لألعمار فأنـا مل أبلـغ الثالثـة والعرشيـن بعـد ،ومـن املؤكـد أننـي
رأيتـه عجـوزًا يف عمر الخمسين ،ركبـت إىل جانبه ،فسـار يب بعي ًدا عن أزمة
السير الدامئـة يف بـاب العامـود ،ثم توقف جان ًبا :أين تريد السـفر؟ سـألني
فأجبـت راج ًيـا مـن الله إقناعـه :أنا باحث يف مركز الدراسـات الفلسـطينية
أجـري بحثًـا عـن القـدس الغربيـة ألقارنهـا مبدينة نابلـس القدمية ،شـعرت
لحظتهـا أننـي أخطـأت بذكـر اسـم مدينتـي ،فقـال السـائق :جميـل ،هـذا
عمـل جيد.
 لكننـي ال أملـك ترصي ًحـا للدخـول؟! فأجابنـي العجوز الـذي أحببته رغمعبوسـه الدائـم :ال بأس ،سـنتغلب على ذلك ،انـزل اآلن واجلس يف الخلف.
كان يعلـم متا ًمـا مـا يفعـل ،سـاعده مظهـري السـلمي الوديـع وأنـا حليـق
اللحيـة ،على عينـي نظـارة تناسـب شـخصيتي املنتحلـة لكـن األهـم الـزي
الرسـمي الذي ألبسـه وكالم الباحثني ،سأكتشـف بعد دقيقة من جلويس يف
الخلـف ،أن كل ذلـك مل يكـن األهـم لديه :دعنا نتفق عىل األجرة ،سـآخذك
سـاعة أو سـاعتني كما تريد.
 أصبحـت أسـعد إنسـان يف القـدس ،ترقـص الفرحـة يف صـدري والعزميـةترتفـع حـد السماء :كـم تريد على السـاعة؟ فأجاب بـكل ثقة وقـد أغراه
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ردايئ الفخـم نسـب ًيا :خمسـون دوال ًرا أمريك ًيا ،فتصنعـت املفاجأة :هذا كثري
وأنـا مجـرد باحـث ...ولو طلـب خمسمائة دوالر ألعطيته دون تـردد ،لكن
عملا بأبسـط قواعـد التمويه يف عملنـا املقاوم.
ينبغـي أن أسـاومه ً
حاسما املسـاومة :سـتعطيني خمسـة وسـبعني دوال ًرا عىل السـاعتني،
فقال
ً
فهـززت رأيس كاملسـاوم األبلـه موافقًـا عىل الصفقة :عىل بركـة الله ،عىل أن
تكـون دليلي لـكل معـامل الشـطر الغـريب للمدينة فقـال :سـأفعل ما دمت
تجلـس دون لفـت االنتبـاه حتى ال نقع يف مشـكلة.
 ثـم سـافر بالسـيارة باتجـاه «بـاب الجديـد» أحـد أبـواب البلـدة القدميةاملقابـل لشـارع يافـا ،وهنـاك انعطـف ميي ًنـا مخرتقًـا مـا كان يعـرف قبـل
احتلال الشـطر الرشقـي للمدينـة عـام  1967بخـط وقـف إطلاق النـار،
وبذلـك أصبحنـا خالل ثـوان معـدودة يف املنطقة اليهودية الرصفـة ،الخالية
مـن أهلهـا العـرب األصليين :هـذه بدايـة شـارع يافـا األشـهر يف القـدس
الغربيـة –قـال سـائقي الدليـل -وهـذه البنايـة على ميينـك مقـر البلديـة
يرا ،لكـن غضبـي وأملـي
يرا وسأسـمعه كث ً
وهـذه !...سـيتحدث العجـوز كث ً
يرا ،سـيوجعني كل يشء وسـتقتلني الحقائـق اللعينـة،
وحـزين سـينتفض كث ً
سـأبيك وأبكي حكايـة يافـا التـي تشـتم رائحـة أزهـار برتقالها مـن القدس:
شـارع يافـا!!! لـو جـاءت أمـم األرض لـن تزحـزح حرفًـا مـن اسـمه.
فاجـأين العجـوز ،سـكب وقـو ًدا على نـاري فرتكتـه يسـتطرد :لقـد حاولـوا
تغيري اسـم شـارع غزة فلم يسـتطيعوا فعدلوا عن التفكري بشـارع يافا ،كل
يشء ،هنـا مـا دون اليهـود «بيتكلـم عريب».
أضحكنـي يف قمـة غضبـي فأعـادين إىل مسـار املهمـة ،ومل أكـن متأكـ ًدا أين
خرجـت عـن النـص بالثـورة التي بدأت تغلي يف دمي ،فمهمتـي تحتاج إىل
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خليـط مـن الغضـب والثورة ثـم الغضب ،وكيـف يل أال أغضب؟! وأنا أسير
وسـط أكبر حشـد مـن املحتلين ،أو للدقة أكثر ،السـاحة اآلمنـة للمحتلني،
ليلا ونهـا ًرا ،صيفًـا وشـتا ًء ،ال حرمة ليشء
ميارسـون سـفاالت الكـون علينـاً ،
مـا دمـت فلسـطين ًيا ،أفراحـك تزعج الجنـدي يف النقطة العسـكرية فيطلق
النـار على أعمـدة الكهربـاء ،ال يراك إنسـانًا تسـتحق الحياة ،لـذا ينبغي أن
تدفـع مثـن خدمته العسـكرية ،تضرب الحجارة ،ترصخ وترفع شـارة النرص،
سـيعالجك برصاصـه ولـن يحاسـبه أحـد ،ال ال نحـن سنحاسـبه ونحاسـب
«عظـام بـن غوريـون يف قربه».
بـدأت األماكـن يف شـارع يافـا تلفـت انتباهي ..طريـق بن يهـودا املخصص
للمشـاة فقـط ،املطاعـم واملقاهي املرتامية على أطرافه !..تتوقف السـيارة
على تقاطـع طرق رباعـي :هذا املفترق الحيوي يـؤدي إىل!..
موهم إياه
مخلصـا ملهمته ،لكنني أد ّون أول مشـهد بـرأيس
يقـول العجـوز
ً
ً
أين أسـجل كل كالمـه :يـا إلهـي ،عشرات املحتلين يعبرون التقاطـع مـرة
واحـدة ،جيـد!! ثـم أنتبـه إىل حديـث السـائق الـذي بـدأت أحبـه :فنـدق
امللـك جـورج ،أكثر الفنـادق عراقـة وأقدمهـا يف القـدس فجرتـه العصابات
الصهيونيـة عندمـا كان مق ًرا للقوات الربيطانية ،ضحك العجوز سـاخ ًرا :كان
مدروسـا بين العصابـات ،مناحيـم بيغـن وعصابتـه األرغـون
توزيـع األدوار
ً
تسـتهدف الربيطانيين وبـن غوريـون وعصابتـه الهاغانـا يسـتنكرون ذلـك،
ودامئًـا الجميـع متهـم مبعـاداة اليهود ،لذلك -قـال العجوز املثقـف -عندما
أنهـت بريطانيـا احتاللهـا لفلسـطني سـلمت أسـلحتها الثقيلـة لليهود حتى
تنهـي مهمتهـا التـي بـدأت أيـام وعـد بلفـور –قاطعتـه برسعـة :مـا هـذا
السـوق يـا عم؟!
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فأجاب :هذا أكرب أسواق القدس قاطبة ،سوق محني يهودا.
 كان على يسـارنا ونحـن متجهون غربًـا ،مكتظ عن بكرة أبيه باملتسـوقنيفقلـت :يشـبه أسـواقنا العربيـة باكتظاظـه وضيـق ممراتـه؟! فأجابني بأمر
كنـت أنتظـره :مـا تقولـه صحيـح ،مـع أنـه عـريب باألصـل ولكـن مـع فارق
جوهـري ميتـاز بـه عـن جميع أسـواق اليهـود ،أتعرف مـا هو؟!
أثـارين سـؤال العجـوز ونحـن نتجـاوز السـوق باتجـاه محطـة الباصـات
القدميـة :الحقيقـة أننـي ال أعلـم .فقال :هـذا معقل ملؤيدي حـزب الليكود
املتطرف.
هـززت رأيس وصـدري يرحـب باملعلومـة :هـذا الـذي زعيمهـم يقـول إنـه
قضى علينا؟
سنرى الحقًـا مـن سـيقيض عىل اآلخـر وبعد مسـافة قصيرة تجاوزنا محطة
الباصـات املركزيـة الجديـدة وسـائقي يسير ببـطء حتـى ميضي الوقـت
برسعـة دون أن تنقضي األماكـن وهـذا مـا أدركتـه الحقًـا ومل يزعجنـي يف
يرا وخاصـة عندمـا ذهـب يب إىل أماكـن مل أكـن أحلـم أن أراها
الحقيقـة كث ً
وأنـا األسير السـابق الذي يحظـر عليه الدخـول إىل أجمل أجـزاء من وطنه
الحبيـب حتـى لـو أصبحـت رشطيًا يف سـلطة أوسـلو.
فاملـايض الـذي أحملـه عىل كتفـي ال يقنع أصغـر ضابط مخابـرات صهيوين
أين ألقيتـه خلفـي ومضيـت ولكـن لـكل يشء نقطـة ضعـف ،وأنـا نجحـت
باسـتغاللها لـدى الجميـع حتـى ألبنـاء حماس وأصبحـت ال أتدخـل بيشء،
وهـا أنـا أتجـول يف جوهـرة وطنـي املحتـل «القـدس» وبدليـل سـياحي
وض ّبـاط الشـاباك يسـكرون يف مقراتهـم وقـد انطلـت عليهم تحـواليت التي
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بـدأت منـذ عامين فأسماين أبنـاء حامس باملتسـاقط على طريـق الدعوة.
سـأجهل بعـد شـارع يافـا االتجاهـات ،ال يهـم ،وسـيميض السـائق يبإىل أماكـن خـارج نطـاق مهمتـي ،أيضـا ال يهـم ،ألننـي ال أسـتطيع لفـت
لي حينهـا أن
انتباهـه بالطلـب منـه البقـاء يف األماكـن التـي تهمنـي ،وع ّ
اسـتمتع باملشـاهد ،هكـذا ظننـت فلـم أسـتطع ،ألنـك سـتكون منـزوع
الضمير ،األخلاق ،الدين واإلنسـانية إن مل تبك عىل رصاخ األطفال والنسـاء
والشـيوخ يف ديـر ياسين ،نعـم ..لقـد قـادين إىل هنـاك ،فتـح الجـرح هناك،
لـو كنـت أخطـط للمهمـة بالقلـم والورقـة ملـا خرجـت هكـذا ..صحيح أن
يف كل شبر مـن بلـدي مجـزرة ،دمها على أيدي املحتلين الصهاينـة اليهود،
نعـم اليهـود ..هذا الـذي يقطر حق ًدا يغصـب أريض بغطـاء يهوديته ،لكنها
الذاكـرة املوجعـة يف ديـر ياسين ،وكأن طفلـة تغـرق بدمهـا تسـتنجدين
بعينيهـا بعـد أن فقـدت كلتـا يديهـا فلا أسـتطيع نجدتهـا ،هـي الزيتونـة
التـي مـا زالـت تسرق هنـاك ،وشـجرة الكينيـاء والخـروب والتين وأحجـار
البيـوت العتيقـة ،آه يـا جـدي ،جـديت.
 تنقل السـائق يب إىل أوجاع أخرى ،عني كارم واملستشـفى الضخم السـاكنعلى أعتابهـا «هداسـا» عين كارم ثـم قريـة لفتـة وأماكـن كثرية حتـى عاد
يب إىل أحيـاء القـدس الغربيـة القدميـة وحـي القطمـون الـذي تصرخ فيـه
الفخامـة الفلسـطينية العريقـة ،بيـوت كانـت باألمس تشـع حداثـة واليوم
تئن مـن تخلـف سـاكنيها الغربـاء :وهنـا كانـت القنصليـة املرصيـة -قـال
سـائقي -لقـد كنـا نلعـب صغـا ًرا بجانبها وهنـا وهناك.
 فطلبـت منـه العـودة مجـد ًدا إىل شـارع يافـا :حتـى آخـذ صـورة وافيـةعـن األماكـن التاريخيـة والجديدة ،فاسـتجاب يل وال أدري كيف وصلنا إىل
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أماكـن حساسـة كبيـت رئيس دولة االحتلال ومقر الكنيسـت برملان العدو
وغريهـا مـن املقـرات الغايـة يف األهميـة ودليلي يرشح يل ،فما زلت أجهل
جغرافيـا املدينـة وأنـا الـذي مل يخـرج مـن حدود شمال الضفـة الغربية إال
قليلا وإىل بعـض أجـزاء وطني يف بوسـطة االعتقـال فقط.
ً
أشـد مـا أعجبنـي يف سـائقي وأدهشـتني يف أحيان كثيرة ،عدم رؤيته شـيئًا
مـا دون القـدس التـي يعرفهـا يف طفولتـه ما قبـل النكبة عـام  ،1948وكأنه
ال يـرى سـوى ما تراه الذاكـرة النظيفة ،فال العمـران الحديث وكل الطوارئ
على القـدس التـي أحـب ،تسـتطيع تشـويه لوحتـه األجمل..أعاد جسـدي
بعـد سـاعتني إىل بـاب العامـود وأبقـى روحـي معلقـة مـا بين ديـر ياسين
وطفلتهـا والقطمون ومسـجدها.
قفلـت عائـ ًدا إىل نابلـس وكأين بسمائها الثائرة مرشعة ألهل الله ،تسـتقبل
مـا شـعرت بـه يحيطنـي وأنـا هنـاك ،بـكاء العابديـن ،رضاعـة املسـتغيثني،
نجـدة املستسـلمني ،إعالن الضعف أمـام القوي فبدونه األسـباب قارصة ،مل
مهما لنسـيم وجـارس ومعاوية ورفاقـه أن يعرفـوا التفاصيل:
يكـن ً
 ادعـوا اللـه أن يتمـم األمـر الـذي نريـد ،ألحـوا عليـه فنحـن منتحـن يفصدقنـا.
ومهنـد الـذي كلما غبـت عـن ناظريـه تعاظمـت خشـيته ،يحـث تالمـذة
حفـظ القـرآن لديـه بأن يدعـو :اللهم وفّـق املخلصني ،لك ّن محراب الشـيخ
يوسـف الـذي اسـتنفره خليل عىل عجـل ،كان يضج بالبـكاء يف صالة الظهر
على غير العـادة يف غري النـوازل واملصائـب ،والناس من خلفـه يبكون عىل
حـي يا قيوم برحمتك نسـتغيث فأغث عبـادك املجاهدين
بكائـه الحـار :يا ّ
فإنهـم يقفـون على بابـك بلا إله إال أنـت سـبحانك إين كنت مـن الظاملني.
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أمـا ثالثتهـم ،خليـل ومحمـود ومعـاذ ،فـكأين بـأيب بكـر وعمـر يحنـان عىل
عيونهـم وقلوبهـم :ه ّونـوا عليكم ،ه ّونـوا عليكم.
فقـد قـال سـيد األنبيـاء محمـد أن اللـه رحيـم حيـي كريـم يسـتحي مـن
يرا.
عبـده أن يرفـع يديـه ثـم ال يضـع فيهما خ ً
 أدركـت فـور لقـايئ بخليـل أن الحكايـة أكبر مما تخيلـت ،كفـاين عناقـهالحـار ألدرك معنـى نجـاح املهمـة ،وضعـت تفاصيـل البحـث والرصـد بين
قائلا :سـيكون عملنـا مـن اآلن فصاعـ ًدا عىل
يديـه فأخـرج القلـم والورقـة ً
الخريطـة ،لـن نتحـرك خطـوة دون الخريطـة وأيضً ـا!!
مبتسما وهـو ينقـر بالقلـم على الورقـة – لـن يعـرف ما
عينـي
ً
 نظـر إىل ّيـدور على الورقـة قبـل متزيقهـا أحـد غرينـا ،فقط أنـا وأنت.
 قـد نضطـر إىل إرشاك مهنـد يف مرحلـة معينـة مـن العمـل كما فعلنـا يفعمليـة التلـة الفرنسـية - .فأجابنـي :سـنتفق على ذلـك يف حينهـا ولكـن
أكـرر أمـ ًرا سـألتزم بـه قبلـك ،هـذا رسنـا فقـط ،واآلن ارشح على الورقـة.
 قـد أضطـر لتكـرار األمـر والعـودة مجـد ًدا للقـدس حتـى أتأكـد متا ًما منخيارايت.
أول ،سـنتحدث مـن اآلن فصاعـ ًدا بالشـيفرة الكالميـة فنسـمي كل يشء
 ًباسـم آخـر ،وثان ًيـا إن كنـت ترى رضورة لذلـك فافعل وإىل حينهـا ،أريد أن
تفكـر بالتفاصيـل وتسـاعدين يف وضع أنسـب تصـور للعملية.
وبعـد يومين سـافرت مجـد ًدا إىل بـاب العمـود ،وبينام كنت أهـ ّم للصعود
منتحلا الشـخصية ذاتهـا تفاجـأت بسـائقي األول ميـر مـن
ً
يف سـيارة أجـرة
رسا أبسـط القواعـد األمنيـة بعـدم الرجـوع إليه،
أمامـي فصعـدت معـه كا ً
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على الرغـم مـن اتخـاذي يف املـرة األوىل والثانيـة قواعـد السلامة األمنيـة
وأولهـا البصمات حيـث اجتهـدت بوضـع منديـل ورقـي يف يدي وأنـا أفتح
وأغلـق بـاب السـيارة ،لكـن اللـه سـلّم فلم يرتتب على ذلـك أي أذى ،فكل
النـاس أقربهـم وأبعدهـم ،أحسـنهم وأسـوأهم خطـر على العمـل السري
لدي فكانت إشـارة
ينبغـي الحـذر منهم ،وبجولتي الثانيـة اكتملت الصورة ّ
القائـد خليـل لدائـرة محمـود االستشـهادية ودائـرة معـاذ الهندسـية للبدء
بإخـراج الخطـة التي رسـمت على الخريطة إىل حيـز التنفيذ بعد التشـاور
معهما منفرديـن ومباركة الشـيخ يوسـف الرسكجـي ،مظلة العمـل املقاوم
بأرسه.
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فاصل وقح

املحتـل قبيـح ،قذر سـوقي بأصلـه ،ليس بحاجة إىل أدلة تثبـت ذلك ،فمبدأ
اإلحلال والفـرض والقرصنـة والتغـ ّول واغتيـال الواقـع ،واملسـتقبل وتزوير
نص
التاريـخ وفـرض الوقائـع الظاملة ،جميعهـا مفردات لجملـة خارجة عن ّ
العـدل والحـق ،نسـميها االحتلال ،لـذا!! فالقتـل والجـرح واألرس والرسقـة
واملصـادرة للممتلـكات ،وإهانة الكبير وترهيب الصغري واغتصـاب الحرائر
وإجهـاض الحوامـل على الحواجز العسـكرية :يوميـات الفلسـطيني ،يراها
يسـمعها ،يتنفسـها ويرشبها كل لحظة ،يستنشـقها مع الهواء املغرب برائحة
املسـتوطنات التـي إن ميمـت وجهـك ميي ًنـا أو يسـا ًرا رأيتهـا هنـاك ،ولكن!!
صنعـة الظلـم التـي ميتهنهـا محتـل بلادي ،تجعل منـه حكاية غبـاء يبدأها
بحامقـة فتنتهـي بصفعة على رقبته!
عظيما ،صار ًخـا رغـم األمل اليومي :املسـتوطنون الصهاينة يف
 كان االسـتياءً
مدينـة الخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة ،يعلقـون ملصقـات على الجدران
مرسـوم عليهـا صـورة خنزيـر مكتـوب عليـه اسـم !...يصرخ مهنـد :توقف
محـاول تهدئتـه :أنـت رجـل مجاهد،
ً
ال تكمـل ال أريـد أن أسـمعها .فقلـت
دارس للواقـع والتاريـخ ...فقاطعنـي :أبـو أميـن؟! أعـرف مـا سـتقول ،أدرك
ذلـك متا ًمـا ،لكنني ال أسـتطيع سماعها مرة أخـرى ،لقد سـمعتها يف الراديو
واهتـزت روحـي قبل جسـدي.
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 ابتسـمت يف وجهـه وأنـا أضـع يدي عىل كتفـه ومل أتكلـم ،خاطبته عينايمنفعل :هل هـذا قريب؟!
ً
فابتسـم ثـم ضحـك
 ال أدري عـ َّم تتحـدث؟! فنهـض مرس ًعـا ينظر خلف البـاب كعادته ثم عادبلهفـة :ال أريـدك أن تكشـف يل رسا ولكـن اصدقنـي القول ،هل سـنمزقهم
قري ًبـا؟!  -فأجبـت :يف فمي ماء.
 فنهـض يعانقنـي ثـم سـجد عىل األرض شـك ًرا للـه فقلت له :أنـا مل أخربكبيشء حتى تسـجد؟!
 فل ّحـن ضحكتـه وكأنـه ليـس مهند ما قبـل دقائق ،ثم اسـتأذنني للذهابإىل اجتماع طـارئ :الحركـة يف كل مـكان تسـتعد لتنظيم مظاهـرات عارمة
احتجا ًجـا على الصـور املسـيئة لنبينا محمـد -صىل الله عليه وسـلم.-
 ثـم تحرشجـت الكلمات يف صدره وقبـل أن يخرج قـال :ال تحرمني رشفالوجـود يف املقدمـة ،فنحن مل نخلـق لغري ذلك.
 كان االسـتفزاز ملشـاعر املسـلمني مـن جانـب املحتلين يف الخليـل ،مقيتًـاوبشـ ًعا ،انتقـل كالنـار يف الهشـيم إىل كل مـكان ،فقـد أتقنـوا االسـتفزاز:
اسـم سـ ّيد البرشيـة محمـد بـن عبـد اللـه مكتـوب على جسـد الخنزيـر،
فعبر الجميـع عـن غضبـه كل بطريقته ،الطفـل مبقالع سـيدنا داوود -عليه
ّ
السلام ،-والعجـوز باللعنـات املحقّـة ،والشـاب «مبولوتوفـه» والرجـال
والنسـاء باملظاهـرات ،أمـا رجـال القسـام ،فحكايـة أخـرى مختلفـة متا ًمـا!!
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القرعة

قبل مثانية عرش يو ًما!!
وصـل محمـود إىل الجبـال ،كانـت قدمـاه ثقيلتين كروحـه املثقلـة برصاععنيـف :سـحق العـدو ،مقاومتـه ،ردعـه ،متزيقـه! أوجـب الفرائـض على
املظلومين ،لكـن ظفـ ًرا مـن إصبـع شـاب مـن وطنـي خير مـن املحتلين،
فكيـف أفـ ّرط بـأرواح أحبتي ،أشـيعهم بيـدي إىل املوت؟! املـوت!!  -يحاور
محمود نفسـه
 نلقـاه كل سـاعة يف الطرقـات ،يف أزقـة املخيمات ،يف زنازيـن التحقيـقواملعتقلات ،املـوت!!
قريـن الفلسـطيني املطـرود مـن بيتـه يف حيفـا ،املذبوح يف صربا وشـاتيال،املغـدور سـاج ًدا يف الحـرم اإلبراهيمـي ،املـوت!! ذلـك القهـر املرسـوم عىل
وجـه أمـي يف مخيـم الوحـدات تتسـول الطعام مـن وكالة الغـوث ،املوت!!
لقيتـه ذات مـرة -قالهـا وهـو يضـع يده عىل بطنـه -لكنه عـدل عني ،كنت
ذليل
أطلبـه كرميًـا ،واقفًـا ،مقاو ًمـا ،مجاه ًدا وبيـدي الحجر حتـى ال يأخذين ً
أو على فـراش املـرض أو برصاصـة يتسلى بهـا الجنـدي على جسـدي وأنـا
على رشفـة بيتي.
 ألقـى محمـود التحيـة على معاويـة أول املسـتقبلني لـه ومـا زال األمـريعصـف برأسـه فسـأله :مـا هـو املـوت؟!
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 فضحك معاوية :الشيخ محمود أبو الهنود يسألني عن املوت؟! قفـزا م ًعـا عـن سنسـلة تحـد أحـد البسـاتني الجبلية :أسـألك بجـد فلامذاال تجـب وكفى؟!
متمتما ذلـك بفمـه :انقضـاء األجـل ،مفارقـة
 فقـال معاويـة وهـو يفكـرً
الـروح للجسـد ،االنتقـال مـن دار املمـر إىل دار املسـتقر.
أليـس كذلـك يـا أسـتاذنا؟! فأوقفـه محمـود بيـده :انتظـر ،أقصـد املـوت
االختيـاري.
 هـا ،فهمتـك ،أمل تنتـ ِه مـن ذلـك يف الزيـارة السـابقة؟! ومـع ذلـك -تقدمنحـو محمـود أكثر يتكلـم بشيء مـن الحـزم – املـوت قـادم ال محالـة،
بالحجـر منـوت ،باملظاهرة منوت ،باالشـتباك املسـلح منوت ،فلماذا ال نختار
امليتـة التـي منيـت فيهـا عدونـا؟ ثـم مـن قـال لـك إننا سـنموت؟! فابتسـم
محمـود الـذي طـردت عزميـة صاحبـه الحيرة والصراع الداخلي :نحـن ال
منـوت ،منيـت عدونـا ونلقـى اللـه شـهداء ،أحيـاء عنـد ربنـا نـرزق ولكـن
أمسـك بقميـص معاويـة العسـكري– هـل ستشـفع يل يـوم القيامـة؟! سأفعل برشط واحد. تفضل بقوله قبل أن نصل الشباب. أن تجعلني أول االستشهاديني. هذا ليس بيدي ،فال تحرجني مع إخوانك. إذن؟!إذن مـاذا ،هـل تراجعـت عـن الشـفاعة؟ ال بـأس فعنـدي ثالثـة آخـرون،
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ورمبـا سـألقى اللـه شـهي ًدا قبلكـم األربعـة و...
 باللـه عليـك ،تعـرف أننـي ال أقصـد ذلـك ،لكنهـم مل يتنازلـوا يل حتـىاللحظـة ،وأريـد مسـاعدتك فرمبـا تسـتطيع التأثير عليهـم - .وفجأة سـمعا
صوت ًـا يخـرج لهما من خلف شـجرة تني كبيرة :يؤثر علينا مبـاذا؟!  -فارتبك
معاويـة وهـو يـرى وجـه يوسـف يطـل عليهما ومـن خلفـه بشـار معلقًا:
رص على اسـتقبال الشـيخ لوحـده.
لهـذا أ ّ
 فجـاء صـوت توفيـق مـن األعلى وهـو يف بطـن الشـجرة املع ّمـرة وفمـهمليء بالتين :حتـى لـو أحرضه على كتفيـه محمولً مـن نابلس ،فلا يحلم
لـدي وانتهـى - .فنظـر الثالثة إليـه ،جميعهم
مبـا يفكـر بـه فاألمر محسـوم ّ
يـرى يف نفسـه األحقيـة الحرصيـة لتنفيـذ العمليـة األوىل ومـا زالـوا منـذ
منفعل
ً
اللقـاء األخير يف نقـاش دائم مل يحسـم حتى اللحظة ،فقـال محمود
أول وسـنحل األمر بإذن الله.
بحامسـة ال مثيـل لها :دعونـا نصل إىل موقعنا ً
لقد علمت ذلك -يح ّدث محمود نفسه.سـتكون أصعـب مـن العمليـة االستشـهادية ذاتهـا ،ال ،لن أتدخـل يف هذااألمـر ،يـا إلهـي ،لـو كنـا منلـك العتـاد العسـكري املناسـب ملـا لجأنـا إىل
القنابـل البرشيـة.
 ثم نظر إىل يوسف :أليس كذلك؟!قليلا عـن رفاقـه ممسـكًا بيـد قائـده :سـأقول نعـم على أي يشء
 فتأخـر ًتريـده بشرط ...أوقفـه محمـود :ال تكمـل ودع رشوطـك جان ًبا فما تريده
ليـس بيـدي ،يـا اللـه أعنـي !...ورفـع يديـه إىل السماء ،لكـن يوسـف مل
يستسـلم :ملـاذا تعقّـد األمـور؟!
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سبيل.
 يوسف! كان معاوية أذىك منك ومل يستطع إىل ذلك ً أعلـم أعلـم ،لذلـك ينبغـي أن يظـل آخرنـا حتـى يضمـن نجـاح العمـل،يرا لنـا يف الجبـال؟!
أليـس أذكانـا ودامئًـا ننتخبـه أم ً
 فضحـك محمـود بأعلى صوتـه والبقيـة ترقـب مـا يحـدث ،يحركهـا دافعمشترك واحـد ال غير ،مل يعـد يشء يف الدنيـا يشـغل بالهـم غير الشـهادة،
ال ال ،فالشـهادة ثقافـة الفلسـطيني منـذ الـوالدة ،يرضعهـا مـع حليب أمه،
لكنهـا ذروة الفدائيـة والتضحيـة والبسـالة «العمليـة االستشـهادية».
تحـاور أسـود الجبـال فيما بينهـم ،فمنـذ اللحظـة التـي علمـوا بهـا أنهـم
سـيهزون دولـة العـدو بأجسـادهم ،أصبحـوا كما وصفهم محمود فالسـفة
بحـق ،ولكـ ْن فالسـفة ،عمليـون يطبقـون أفكارهـم بأنفاسـهم على أرض
الواقـع ،يقـول بشـار :هـل الشـهادة هـدف؟!
 فسـكت ثالثتهـم مل يتوقعـوا السـؤال ،وللدقة أكرث ،مل يكـن من ثقافة ذاكالزمـن فظنـوا أن بشـار يصيـغ تـر ّدده الـذي مل يعلمـوه قبـل ذلـك بسـؤال،
قليلا ،ال تذهبـوا بعي ًدا فام زلـت أرص عىل أن
فتـدارك األمـر فـو ًرا :انتظـروا ً
أكـون أولكم فهـذا العدو!
 ظننـا شـيئًا آخـر؟! يعلـق توفيـق بسـؤال اسـتفزازي ،فيعـاود بشـار رشحفضل عن أن يكون فلسـطين ًيا
األمـر :أعلـم أن السـؤال غريب وأي مظلـومً ،
سيسـتهجنه ،لكنـه يجـب أن يسـأل وينبغـي علينا نحن طالب الشـهادة أن
نجيـب عليه.
 مـا أعرفـه ويـدرك عقلي -يقول يوسـف -أننـا ال نطلب املـوت لذاته وإالأصبحنـا انتحاريين ،هدفنـا وضـع حـد لحياتنـا وهـذا حـرام وفـق املنطـق
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الدينـي والدنيـوي ولكن!! -وهنا فلسـفة األمر -نطلب املـوت حتى توهب
الحيـاة لشـعبنا !...وفجـأة!! صفّـق الثالثـة وهـم يرصخـون :اللـه ،الله ،من
أيـن أتيـت بهـذا الكالم؟!
رص على منحـه الوقـت حتى
فاحمـ ّر وجـه يوسـف وتـوردت وجنتـاه ثـم أ ّ
ينهـي فكرتـه ومـا زال الثالثـة يحرجونـه مبديحهـم الـذي ال يخلـو مـن
الضحـك :دعـوين أكمـل دون مقاطعـة!...
قاطعـه معاويـة :هـا ،عرفـت مـن أيـن جئـت بهـذا الـكالم الجميـل ،مـن
كتـاب الرسـائل لإلمـام الشـهيد حسـن البنـا؟! فأجاب يوسـف :سـأقول لك
سـؤال ،من تعتقد أقـوى ،دمك الذي سيسـفك قري ًبا
ولكـن أريـد أن أسـألك ً
يف سـبيل اللـه ثـم أرضـك وشـعبك ،أم الكالم؟!
 قـام معاويـة مـن مكانـه متوجهـا نحـو يوسـف ممسـكًا إيـاه مـن وجههومحـركًا ذقنـه مينة ويرسة :هل أنت يوسـف الشـويل أم شـخص آخر؟! فلم
يسـبق يل أن التقيـت بهذا اللسـان الـذي يتحدث.
 ثـم حـاول ماز ًحـا أن يفتـح فمه ،فسـارع بشـار للتدخل :مهما كانت قوةالـكالم الـذي نتعلمـه مـن سـاداتنا العلماء وقادتنـا األفـذاذ ،إال أن الـدم
والتضحيـة بالنفـس أبلـغ وأعظـم مـا ميكـن أن يحـدث للمـرء ،لذلـك نـأيت
بفخـر على كالم اإلمـام البنـا وسـ ّيد قطـب وعمـر املختـار ويحيـى عيـاش
ألنهـا سـقيت وارتـوت بدمائهـم مـن أجـل الوطـن والفكـرة.
 وهنـا جـاء دور يوسـف للتصفيق واملديـح :أرأيتم؟ هذا مـا قصدته ولكنهنـاك إضافـة مهمـة تكمـل فهم األمـر عىل أصوله :فـإن رحلنا عـن الحياة،
رحلنـا شـهداء وتلـك الجائـزة الكبرى التـي تقتضيهـا العدالـة السماوية
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وينبغـي أن تكـون عظيمـة لصاحبهـا كعظـم تضحيتـه !...فعقّـب توفيـق:
أحسـنت ،لذلـك لنـا نحـن الشـهداء ،الفردوس األعلى من الجنـة وكل يشء
حرمنـا منـه يف الدنيـا ،بـل وأكرث.
 ثـم رضب بكفيـه على جبينـه -مـا أسـخفني ،وهـل يقـارن مـا عنـد اللـهقائلا :وهنـا أحـد
بدنيـا البشر؟! يكفيـك الحـور العين! فتدخـل بشـار ً
أسـباب سـؤايل الـذي أجـاب يوسـف على أجـزاء مهمـة منـه .فقاطعـه
معاويـة« :ياسلام» تطلـب الشـهادة وتتخلى عـن الحـور العين؟! ارشحهـا
يل يـا رجـل؟! لقـد حاولـت يف لقـايئ األخير مـع أمـي ،إقناعهـا بالعـدول
عـن فكـرة تزويجـي مسـتخد ًما جامل نسـاء الجنة وصفاتهـن ،فصمتت ومل
تقتنـع ،وأنـت !..فاحتـد بشـار مقاط ًعـا :يـا معاوية يـا أخي وصديقـي ملاذا
تسـتعجل ،امنحنـي دقيقـة وسـأريحك فأنـا أحلم بالحـور العين !...فصفق
الثالثـة ،فطلـب منهـم االنتظار وهو يضحـك :لكن العدو الصهيـوين وأذنابه
يشـ ّنون حربًـا تشـويهية ضـد االستشـهاديني مسـتخدمني الحـور العين يف
حربهـم تلـك ،وكأن الشـباب الفـدايئ هدفه الحـور العني ،وهـذا ما جعلني
أسـأل السـؤال ،هـل الشـهادة هـدف؟! ألننـي سـمعت على الراديـو كيف
يشـوهون االستشـهاديني ،فقال يوسـف :لذلك تص ّدر األسـتاذ جامل منصور
للـرد على ذلـك ومـا زلـت أحفظ ما قالـه يف جامعـة النجاح قبـل أن نصبح
مطارديـن - .فسـأله توفيـق :ومـاذا قـال؟!
 فأجـاب :مـا سـمعتموه مني قبـل قليل ،واألهـم اآلن أن نعلم جيـ ًدا بأنناال نتمنـى لقـاء العـدو كما قـال نبينـا -صلى اللـه عليـه وسـلم« -ال تتمنوا
رشد شـعبنا
لقـاء العـدو» لكننـا ظلمنـا واحتلت بالدنـا وانتهكـت حرماتنا و ّ
يبـق لنـا إال الجهـاد مبـا اسـتطعنا والنفـس نقدمهـا راضين دفا ًعـا عن
فلـم َ
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أهلنـا ومقدسـاتنا ،ولـن تكـون الشـهادة يو ًمـا هدفًـا بـل مكرمـة مـن اللـه
يسـتحقها املظلومون.
مل يكـن املقاتلـون منعزلين عـن القـراءة واملتابعـة وتحديـ ًدا يف موضـوعسـاعتهم «العمليـات االستشـهادية» فقـد تتبعـوا والحقـوا كل صغيرة
تحاربهـا وكل كبيرة تسـاندها كفتـوى الشـيخ العالمـة يوسـف القرضـاوي
الـذي أجازهـا ضـد العـدو الصهيـوين كأرقـى أنـواع التضحيـة فحاربه بعض
علماء السلاطني.
وصـل محمـود ومقاتلـوه إىل أحـد مقراتهـم يف نقطـة مريحـة وقصيـة بين
وديـان الجبـال املوحشـة للعامـة واملؤنسـة لرهبـان الليـل وفرسـان النهار..
بـدأ محمـود بالحديـث :حتـى تنهوا خالفكـم يجب أن تحتكموا إىل وسـيلة
تريحكـم نتائجهـا وال ينقضهـا أحدكم.
نظـر الجميـع يف وجـوه بعضهـم البعـض ،ال أحـد ينـوي التنـازل وجميعهم
يأمـل بـأن يكـون األول ،لكنهـم يف غمـرة الصراع الـذي ال إيثـار فيـه ،مل
يفكـروا بحـل يـريض الجميـع فـكان محمـود الحـل :يا أبـا عبـادة -يتحدث
يوسـف -اختر الطريقـة املناسـبة التـي ال تظلـم فيهـا أحـ ًدا ،فـر َّد عليـه:
بـل أنتـم الذيـن سـتحددون .فقـال بشـار وكأنـه قـرأ مـا يفكر بـه محمود:
القرعة؟
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زاوية الهندسة والحقائب

قبل عرشة أيام
نحن لسنا مترسعني ،بل نتعجل رضب العدو ولكن بخطة وصرب.
كان خليـل يـرد على حثـي لـه بـاإلرساع يف التنفيـذ حتـى ال يصـل العـدو
لنـا قبـل أن نصيبـه يف مقتـل ،فضحكـت وأنـا أقـود باتجـاه واد التفـاح :ال
أفهـم كيـف تجمـع مـا بين التعجـل والصبر ،فابتسـم :أحب رؤيتـك وأنت
تضحـك ..فقلـت :هـذا مـا تخربين بـه زوجتي دامئًـا ولكن يا أبـا محمد كرثة
التفكير ترهـق أعصايب.
فأجابنـي قبـل أن ينـزل مـن السـيارة نهايـة شـارع حيفـا :إال هـذه ،أنـت
بالـذات نريـد أن تكـون أعصابـك هادئـة حتى ينجـح األمر كما خططنا له
م ًعـا وكـن على يقين بـأن لحظـة الصفـر قريبـة ج ًدا.
قليلا ريثام متر إحدى السـيارات،
غـادرين مرس ًعـا باتجـاه الغرب ثـم انتظر ً
ليلا وبعـد مغـادريت تقـدم باتجـاه املخازن
فالوقـت شـارف على العـارشة ً
وهنـاك كان املهندسـان بانتظـاره ،اصطحبـاه إىل زاويـة منعزلـة عن املعمل
جعالهـا زاويـة اخرتاعاتهما اإلبداعيـة فابتسـم خليـل وهو يجلـس بجانب
معـاذ الـذي سـبقه إىل هناك :لقد ظننـت وأنت تخربين عن زاوية الهندسـة
بأننـي سـأرى -عىل األقـل -طاولة؟
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جالسـا قبالتهام :فكرنـا باألمر ثم عدلنـا عنه ،األهم
فـر َّد نسـيم وهو يرتبـع ً
أن العمـل يسير بشـكل جيـد .فتـورد وجـه خليـل ،قفـزت الحامسـة مـن
قائلا :هـل نجحتـم بتصميـم مـا طلبنـا؟ فقـال جـارس الـذي يتنقـل
عينيـه ً
مـا بين الزاويـة والبـاب للمراقبـة :بضعة أيـام تغلبنـا فيها على الصعوبات
الدقيقـة ،ويلزمنـا ،....قاطعـه معـاذ :يجـب أن ينجـز العمـل برسعـة فلا
وقـت لدينا.
فـر َّد جـارس :شـوقنا إلنجـازه ال ميكـن وصفـه فنحـن نحلـم باللحظـة التـي
يتحـول فيهـا إىل نار تحـرق العدو ،لكننـا بحاجة إىل بعض املسـتلزمات غري
املتوفـرة إال يف مـكان أو مكانين.
قليل حتى ال نثري الشـبهة ،ونـأيت بها من
وهنـا تدخـل نسـيم :لذلك نرتيـث ً
مدينـة أخـرى فالتجـارب التي أجريناها على الحقائب املطلوبة ،اسـتنزفت
العديد منها.
كان خليـل صامتًـا وهـو يسـتمع إىل الحـوار ،يقلـب بين يديـه مـا صنعـه
املهندسـان :يـا شـيخ معـاذ يقول نسـيم :هذه املـرة األوىل التي سيسـتخدم
فيهـا هـذا النـوع مـن الحقائـب لذلك...
مكملا منطقه :الشـباب بحاجـة إىل الوقت املطلوب
ً
قاطعـه خليـل بلطف
فلنمنحهـم ذلـك ،تعجـل يف كل يشء إال بعمـل هذيـن الجميلين ،فنحـن
واألمـة بأرسهـا بحاجـة إىل نسـيم وجارس.
فـرد معـاذ :يبـدو أننـي أصبحت بعـد هذا الكالم خـارج الصـورة ،اآلن أريد
أن أتعلـم كل يشء عـن املتفجـرات والكهربائيـات فلرمبا أحظـى بقليل مام
تحظيـان به عنـد هذا الرجـل الخطري.
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 أتعلـم؟ -قـال خليـل -يجـب أن نأخـذ م ًعـا دورة مكثفـة يف هـذا املجـالفقـد يـأيت وقت نكـون مضطريـن فيـه للعمـل بأيدينا.
فأجـاب معـاذ :أشـك بأننـي سـأنجح يف ذلـك ،فأنـا رجـل قلـم وورقـة...
فقاطعه نسـيم :وتشـكيل مجموعات عسـكرية واإليعاز ب ....فرصخ معاذ
واض ًعـا كفـه على فم نسـيم :توقف توقـف تريـد أن تحكم علينـا باملؤبد؟
فعلـق خليـل :مـا تفعلـه اآلن ليس له عقوبـة لدى املحتـل إال أن تلقى الله
شـهي ًدا ،فضحـك معـاذ :شـدد على الكلمـة األخيرة فأنـا أفضلهـا ويـا حبذا
لـو كانـت بالطريقـة التـي نعمـل عليها اآلن ،ولكـن إىل حينها فلا بأس من
إطلاق النار.
فتصنـع جـارس املفاجـأة :تريـد أن تستشـهد رم ًيـا بالرصـاص؟ فـرد معـاذ
برسعـة :إطلاق النـار ،عمليـات إطلاق نـار على الصهاينـة ،أفهمـت اآلن؟
فأنـا جاهـز مـن هـذه الناحيـة.
فانفجـر نسـيم وجـارس بالضحـك ومعـاذ يعـض على شـفته السـفىل طال ًبا
منهما –بعينيـه -الكـف عـن ذلـك ،األمـر الـذي أثـار خليـل فسـأله :هـل
تدربـت على املسـدس الـذي زودتـك بـه؟ فانقلـب نسـيم على ظهـره
مـن شـدة الضحـك أمـا جـارس فانهمـرت الدمـوع مـن عينيـه ،مل يسـتطع
ضبـط نفسـه ودخـل خليـل يف نوبة الضحـك الهسـتريية ومعاذ يقـول :لقد
انفضحنـا ورب الكعبـة.
مل يسـتطع معـاذ املسـؤول يف الكتلـة اإلسلامية والقائـد امليـداين يف حركـة
حماس ،كتـم فرحتـه بامتالك املسـدس على الرغم من رؤيته للسلاح عدة
مـرات قبـل ذلـك ،فطـار بـه إىل البيـت كالطفـل الـذي يحصـل على هدية
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للعيـد ،يفعـل ككل حـر ومظلوم ،يقبلـه ،يحضنه كحبيبته ،يدلله ،مل تسـعه
الغرفـة فانتقـل إىل الشـقة الفارغـة وهناك.
بـدأت مغازلتـه الحقيقيـة ملعشـوقته ،يرمتـي أرضً ـا ،يزحـف باتجـاه العدو،
يصـوب واقفًـا ،لقـد كان يفعلهـا وهـو صغير ولكـن بسلاح خشـبي أمـا
اآلن ..فسلاح حقيقـي وهنـا ولدت الفكـرة الجهنمية ،فأغلـق النوافذ جي ًدا
وأتبعهـا «األباجـور» ثـم فتـح املسـجل على أغـان حامسـية ورفـع الصوت
عال ًيـا ،بعدهـا توجـه إىل املطبـخ وأحضر املفرمـة الخشـبية السـميكة ج ًدا
ووضعهـا قـرب باب الحامم ،وبثـوانٍ معدودة ع َّمر املسـدس تأرسه فكرتان:
اإلحسـاس بالشـعور لـدى إطلاق النـار بسلاح مقـاوم ،وهـل سـتخرتق
الرصاصـة اللوح الخشـبي السـميك؟
فجـاءه الـرد فـو ًرا عندمـا أطلـق الرصاصـة مـن مسـافة متر ،فـاألوىل مل
يسـتطع اختبارهـا ألنـه فقد السـمع لثوانٍ معـدودة أما املفرمة فانشـطرت
إىل نصفين بفعـل الرصاصـة التـي اسـتمرت بطريقهـا مخرتقة بـاب الحامم
ثـم حـوض االسـتحامم لتسـتقر بعدهـا يف الجـدار..
 يا إلهي ..يرصخ معاذ الذي تطن أذناه من شدة الصوت.مل يشـغله حينهـا سـوى يشء واحـد ،أال يعلـم أحـد يف البيت مـا جرى حتى
ال تلوكـه األلسـن دهـ ًرا مـن الزمـن ،فحصـل ذلـك ولـو يف نطاق ضيـق إمنا
مـن العيـار الثقيـل كفعـل الرصاصـة ،فبينما الشـيخ سـعيد -والـد معـاذ-
يتجـول مسـاء كعادتـه يف البيـت فـإذا بـه يتوقـف عند بـاب الحمام الذي
قـام معـاذ بإلصـاق ورقـة عليـه فرفعها رغـم صعوبـة انحنائه لألسـفل :أف
أف ..هالـه املشـهد فدخـل الحمام متتب ًعا أثـر الفتحة التـي مل تخف عليه.
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فضحـك سـاخ ًرا كعادتـه وهـو يـرى مسـار الرصاصـة :مـا هـذا؟ هـل فتـح
أوالدي الجبهـة يف البيـت؟ ثـم توجـه إىل النافـذة :معـاذ اصعـد إىل هنـا،
أريـدك يف األعلى.
مل يسـتطع خليـل الصمـود ريثما ينهـي معـاذ رسد الحكايـة فأمسـك
بخارصتيـه مـن شـدة الضحك ثم سـأله :وماذا فعل الشـيخ معـك؟ فأجاب:
زودين برصـاص مـن عنـده كان يدخـره للوقـت املناسـب.
بعـد عـدة أيـام مـن زيارة خليـل لزاوية الهندسـة وتأكـده من إنجـاز دائرة
معـاذ لعملهـا ،أرسـل معـاذ إشـارة للمجاهـد األسير عبـد النـارص عيىس يف
محبسـه بسـجن عسـقالن ،عبر والده الشـيخ أثنـاء زيارته لشـقيقه عثامن،
يخبره بهـا بالشـيفرة الكالميـة عن اقتراب الوعد.
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الفجر والوداع األخير!

قبل اثنتني وسبعني ساعة!
كانـت املـرة األوىل منـذ فترة ليسـت قصرية ،التـي يقرتبان فيهـا من بيوتالقريـة ،طوابينهـا ،حواشـيها الجميلـة ،زيتونهـا األقـرب ،يجذبهما صيـاح
الديكـة األروع ،إنـذار املوحديـن املبكـر ،يخبئهما سـواد الليـل يخفيهام يف
عتمتـه ،يحرسـهام يف وداعهما األخير ،يقرتبـان أكثر يالمسـان شـجر الرسو
العتيـق واللـوزة املعمـرة التـي اختبـآ خلفهـا صغـا ًرا يف لعبـة الغميضـة،
يرشبـان مـن بئر «الهيـش» يتوضـآن ،تالطفهما نسمات الهـواء ،يطربـان
على صـوت حفيـف األشـجار ،ثـم يجلسـان بانتظـار موسـيقى الصبـاح،
ترنيمـة العابديـن وعشـقهم ،يهمـس توفيـق :ومـاذا لـو مل يوقظـه أحـد؟!
فيرد معاويـة وعينـاه متسـمرتان باتجـاه الطريـق املـؤدي للمسـجد وقلبه
يخفـق برسعـة حصـان :مل يتخلـف عـن الفجـر منـذ أن عرفتـه.
فكسرت عبارتـه رهبـة املوقـف فضحـك توفيق :ومتـى تبدأ معرفـة االبنبوالـده؟ -فوضـع معاويـة كفه عىل سـاعد توفيق طال ًبا منـه اإلنصات لدى
سماع خشخشـة املذيـاع يف مئذنة املسـجد إيذانًـا بقرب رفـع األذان :إن مل
يخـرج اآلن مـن املنـزل فسـأراه يف !....قاطعـه توفيـق بلهفـة :بـاب بيتكـم
انفتـح! فوقـف معاويـة على قدميـه وجسـده يرتعـش لكن توفيق اسـتمر
بلفـت انتباهـه :انظـر إىل رشفـة بيتكـم أيضً ـا ،لقد أنارهـا أحدهم.
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 فتحرشجـت الكلمات يف صـدره بل انخنقـت هناك وهو يتلعثـم بأحرفهاالتـي نجحـت بالخـروج مـن فمـه :إنهـا أمـي ،ترقـب والـدي العجـوز .ثـم
انفعـل أكثر :هـذه عـكازه تخـرج من البـاب ،إنـه أيب ،انظـر جيـ ًدا ،عباءته
البنيـة التـي ابتعتهـا لـه قبـل سـنني مـن نابلـس –ثـم ضحـك -انظـر إليـه،
سـبعيني وميشي مرس ًعـا كالشـباب ،ليتنـي أسـتطيع احتضانـه ولكن!!.
ّ
فقـال توفيـق وهـو يضـع يـده على كتـف صديقـه :دعنـا ننتظـره خلـفالجـدران !..قاطعـه معاويـة :ال ال ،لـن أعـ ّرض العمـل لخطر غري محسـوب،
دعنـي اآلن أشـبع مـن أمـي ،أعرفهـا جيـ ًدا سـتجلس هنـاك بانتظـار عودة
والـدي وعقلهـا معنـا يف الجبـال ،لقـد أخربتنـي بذلـك يف لقائنـا األخير و...
توقـف عـن اسرتسـاله بالحديـث ملتفتا إىل وجـه توفيق املنفعـل بانفعاله:
سـامحني يـا أخـي ،لقـد نسـيتك ،هيا بنـا نذهب بالقـرب من بيتكـم ،علك
تـرى أحـد أحبابك!
 ال ..أجاب توفيق بهدوء حزين دعنا نبقى هنا. فقال معاوية مستغربًا :ملاذا أمل تكن رغبتك؟! نعم لكنها مل تعد فأهيل هم أهلك ويكفيني أن أراك فر ًحا. لكنـك ...فقاطعـه :ال أريـد أن أضعـف ،ال أضمـن نفسي إن رأيتهـم فأنـابشـوق ألنفاسـهم لرائحـة ثيابهـم ،دعنـي أرحـل هكـذا.
 ولكـن! -قالهـا توفيـق وقـد تحولت أشـجانه إىل غضب وهـو يرفع قبضتهإىل أعلى– حسـبي وإيـاك أننـا سـنحفظهم بدمائنـا حتى ال يزحـف اليهود
داخـل بيوتنا.
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"شيفرة األردن وأنوف مخابرات العالم"

قبل مثانٍ وستني ساعة
 طـرت إليـه ،جسـدي يسـبق السـيارة ،أدري متا ًمـا ملـاذا! كـدت يف مـراتعديـدة أن أستسـلم أمامـه ،أبـوح مبـا حلمنـا بـه م ًعـا ،حاولنـا سـابقًا فلـم
ننجـح ،لكننـي تراجعـت ،منعتنـي !...ال يهـم ،مـا زال املنـع وجـاءت لحظة
مهنـد ،طرقـت بـاب املطبـخ خلـف البيـت القديـم ،طريقنـا السري مـن
بين أحبـال الغسـيل ،اسـتقبلني بابتسـامته :ادخـل ،مل أتناول الفطـور بعد،
شـاركني مبـا قسـمه الله.
يرا مـن الطعـام! مل أكـد أنهـي العبـارة حتـى خرج
 لقـد قسـم اللـه لنـا خ ًميسـكني بيـدي ويجـرين إىل عمارة العائلـة املحاذيـة وغرفـة خليـل مقـر
لي مـا قلـت ،أو أخبرين باألمـر فـو ًرا.
اجتامعاتنـا الرسيـة :أعـد ع ّ
 فجلست عىل الرسير :عن أي أمر تتحدث فام زال املاء يف فمي؟! فضحـك واض ًعـا كفيـه على رأسـه :أهـذا الـذي كنـت تخفيـه عنـي طوالالشـهر املنقضي؟! أتـدري كيـف عشـت تلـك األيام؟!
 واآلن جاء دور رجل املهامت الخاصة ،مهند بن حافظ الطاهر. تح ّدث قبل أن أرضبك واعذرين ألنها ستكون املرة األوىل.وصـل على النبـي ،هنـاك عامرات سـكنية تؤجر شـققًا مفروشـة،
 اجلـس ِّأريـدك أن تسـتأجر شـقة فيها!
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 هذه العامرات يف نابلس؟! مل أسمع بها قبل اليوم. يف حـي املخفيـة تحدي ًدا ،ال يوجد بها سـكان ،تسـتأجرها الوفـود القادمةإىل املدينـة ،نريدهـا لثالثـة أيام ،ثالثـة أيام فقط.
 هل سأستأجرها باسمي ،أم بالبطاقة املزورة؟ ال ،معلوماتنـا تفيـد بأنهـم ال يدققـون يف طلـب الوثائـق ،املهـم أن تكونالتغطيـة جيـدة كأن تسـتأجرها لوفـد !...أسـكتني مهنـد :دع األمر يل فمنذ
متـى أصبحـت تدقـق يف التفاصيـل ،دامئًـا كنـت ترتكها للعبـد الفقري؟!
 منـذ أن تعرفـت على رجـل التفاصيـل خليـل الرشيـف ،لقـد أرهقنـي يارجل.
أول
 هـا ،وبعـد ذلـك؟!  -سـألني مهنـد ،فأجبتـه :دعنـا ننجـز أمـر الشـقة ًوسـتعلم كل يشء يف حينـه ،لكـن األهـم اآلن الحرص الحـرص وعدم اإلتيان
على أي أمـر غير اعتيـادي حتـى ال نثير الشـكوك مـن حولنـا حـال بدأنـا
التنفيـذ ،فأنـوف مخابـرات العـامل ستنشـط بعـد أيـام لتعقـب آثارنا.
 الله أكرب ولله الحمد -خرجت من فم مهند -إذن األمر كام توقعت؟ نهضـت مغـاد ًرا هربًـا مـن ضعفـي أمـام أعظـم املجاهديـن وأكرثهـمصرا ،قل
صالبـة وأخطرهـم على املحتلين :سأسـتلم منـك مفتاح الشـقة ع ً
إن شـاء اللـه.
قائلا :أين أحبك يف الله
 فأمسـكني مـن الخلف ،اسـتدرت نحـوه فعانقني ًوتأكـد أين لـن أخـذل دينـي ووطني ،وسـيكون ما تريـد بإذنه تعاىل.
 -ويف الوقـت الـذي كنـت فيـه أبلـغ مهنـد بـأوىل مهامتـه ،كانـت رسـالة
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خليـل املكتوبـة بلغـة الشـيفرة بين يـدي قائـده يف األردن والتـي وصلتـه
للتـو عبر النقـاط امليتة هنـاك« :الجمعية تعـاين من أزمة مالية أسـعفونا».
 سـجد القائـد فـور قراءتـه للرسـالة والتي ال يعرف معناه سـواه ومرسـلهافقـط وتقـول :عمليـة استشـهادية يف القدس خلال أيام.
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أبو مصطفى وغرفة العمليات

قبل خمسة وعرشين ساعة
كان بانتظـاري يف شـقة رفيديـا ،يجلـس على سـجادة الصالة بعـد أن أعذر
إىل اللـه وأخـذ بجميـع األسـباب املطلوبـة إلنجـاح الخطة ،يسـتنجد بخالق
األسـباب وسـيظل يفعـل ذلـك طيلـة العمـل كام فعـل فيام مىض مـن أيام،
اسـتقبلني بلهفـة مرتديًـا بزتـه الرشطيـة :أيـن أنـت يـا أخي ،لقـد تأخرت؟
قائل :ال تحاسـبني فأنـا يف قمة
فنظـرت إىل سـاعتي ثـم إىل وجهـه فابتسـم ً
االنفعـال وأعلـم أنـك مل تتأخـر ،انقلنـي برسعـة إىل الشـقة فلقـد عشـت
أصعـب يومين يف حيايت.
فسـألته :وأنـا أعلـم الجـواب نظـ ًرا لنشـاطه الليلي األخير :هـل نحـن
جاهـزون؟ فأجابنـي ونحـن نهـم بالخـروج :إن شـاء اللـه إذا مل يحـدث
أي عائـق ..مل يكـن خليـل يكثر الـكالم ،يعلـم أن املصلحـة تقتضي عـدم
كشـف دائـرة محمـود أبـو هنـود على دائـرة معـاذ بلال ،ينسـحب األمـر
على دائـريت التـي أطلـق عليها مجموعـة املوظف ،سأكتشـف ذلـك الحقًا،
فقـد عقـد اجتامعين منفصلين معهما وضـع خاللهما اللمسـات األخيرة
مبق ًيـا على رسيـة بعـض األجـزاء مـن الخطـة ،هـل كان ذلـك غري ًبـا على
العمـل املقـاوم يف تلـك املرحلـة؟ مل يكـن كذلـك ،إمنا أسـلوب العمـل الذي
انتهجـه خليـل هـو األمـر النوعـي ،تجىل ذلـك يف تعاملـه مع قائـده خارج

الطريق إلى شارع يافا

189

فلسـطني ،قاعدتـه الذهبيـة :العناويـن العامـة واملختصرة دون الدخول يف
التفاصيـل؛ ألن التفاصيـل ال تعنـي أحـ ًدا غير رجـل امليـدان ،وملـا حـادت
بعـض املجموعـات عـن الخـط الصارم يف أمـن العمل تلقـت الرضبات عىل
رأسـها ،وتلـك آفـة املقاومـة التـي ال تتعلـم مـن تجاربهـا ولرمبـا كنـا الحقًا
إحداها.
كانـت الشـقة التـي اسـتأجرها مهنـد يف الطابـق الثالـث ،مفروشـة بشـكل
جيـد ،دخلناهـا الثالثـة بعـد أن أقليت مهند مـن مكان متفق عليه مسـبقًا
يرا معهام
ومـا زال يتعـرف رويـ ًدا رويـ ًدا على دوره يف العمـل ،مل أمكث كث ً
فغـادرت لتنفيـذ الجـزء األهـم مـن الخطـة لهـذا اليـوم ،وضعـت سـياريت
الفيـات الصفـراء «عزيـزة» يف زاويـة مظلمة أمـام عامرة تجاريـة تقع قرب
مجمـع الحافلات الغـريب ومـا كان يعـرف سـابقًا بالبسـاتني ،ولطاملـا خفنـا
يرا عىل األقـدام من تلك املنطقـة الخاليـة القريبة من
صغـا ًرا مـن املـرور س ً
ليل -يفمتنـزه املدينـة الحتاللهـا مـن جانـب السـكارى ،لتصبـح وحشـتها ً
زماننـا ،مكانًـا نسـتغله عىل الوجـه الصحيح.
عقـدت خيطًـا رفي ًعـا على مقود السـيارة ،ثـم وضعت جريـدة القدس عىل
مقعـد السـائق وغـادرت مرس ًعـا بعـد أن أغلقـت األبـواب باسـتثناء البـاب
الخلفي األمين ،وبينام كنت يف طريقي إىل شـارع فلسـطني املؤدي إىل دوار
الشـهداء وسـط املدينـة حيـث ينبغـي أن أغيـب عشر دقائق وفـق املتفق
عليـه ،تفاجـأت بأمـر مل أتوقعه ،حسـبتني أخطـأت باملوعد لكن ابتسـامته
التـي خرجـت يل على ضـوء القمـر مـن مجلسـه على مقعـد يرتـاح عليـه
املسـافرون نهـا ًرا ،أذهـب عنـي التوتـر :ارجع ،إنهما ينتظرانك يف السـيارة.
أبـو مصطفـى  -خاطبتـه بعـد أن اقرتبـت إليه مصاف ًحـا فصافحنـي بحرارة

190
190

ومل أكـن أعلـم حينهـا أنـه محمـود أبـو هنـود وأن اثنين مـن رجالـه
سـيصبحان يف عنقـي بعـد تلـك اللحظـة ،على الرغم مـن لقائنا املسـبق يف
شـقة رفيديـا ،أيقنـت حينهـا أن رسي قـد خرج عـن نطاق خليـل لكنني يف
ير باألمـر ولرمبـا زادتني رؤيـة محمـود اطمئنانًا ،وظل
الحقيقـة مل أفكـر كث ً
شـاغيل األوحـد إيصـال االستشـهاديني إىل غرفـة العمليـات ،فعـدت مرس ًعا
إىل السـيارة.
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كسوة العروسين والعشاء الخاص

قبل أربعة وعرشين ساعة
سـأعرتف بـأن مشـاعري متضاربـة ،غير مسـتقرة ،ينتجهـا قلبـي برسعـة
عرشيـن حصانًـا ألن عقلي يف تلـك اللحظـة ،كان يعمـل يف كل االتجاهات،
يحلـل ،يسـتنتج ،يسـبق قدمـي إىل السـيارة :مـن هما؟ أشـكالهام؟ ملـاذا
حـذرين خليـل مـن رؤية أحـد أفراد السـلطة لهام؟ يـا إلهـي ،يتعبني عقيل
يرا ،منـذ متـى أرتبـك هكـذا؟ آه وجدتهـا ..أخشى مـن تكـرار الفشـل
كث ً
يف عمليـة التلـة الفرنسـية فتجيبنـي حجـرة التفـاؤل يف عقلي :دعـك مـن
التشـاؤم وقـل يـا الله.
 لكـن السـكتة القلبيـة سـتصيبني هـذه املـرة إن مل نخـرس رئيـس وزراءالعـدو نتنياهـو ولـن أقـوى على....
 لقد أمرتك أن تستعني بالله ،ماذا جرى إلميانك؟ أسـتغفر اللـه العظيـم ،لكـن هـذا األرعـن اسـتفزنا وهـو يتحدانـا قبـلأيـام على شاشـات التلفـزة« :أكـرر مـا قلته سـابقًا لقـد قضينا على إرهاب
الفلسـطينيني الـذي تقـوده منظمـة حماس اإلرهابيـة ولـن تعـود تلـك
األيام».
 -وصلـت السـيارة :السلام عليكـم ،هنا حافلات الخليل؟ فأجابني الشـاب
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الجالـس يف األمـام :لألسـف ال ،هنـا كـراج أريحـا فصعـدت فـو ًرا مصاف ًحـا
كليهما وسـأعرتف مجـد ًدا بـأن ابتسـامتها الرائعـة ،أنهـت ارتبـايك الذهني،
شـحنتني بطاقـة رائعـة :مرح ًبـا بكما ،أخوكما يف اللـه أبـو أمين ،سـنتحرك
اآلن إىل حـي املخفيـة ومهما حصـل يف الطريـق أبقيا على هدوئكام فأنتام
بأمان.
 مل أكـن حينهـا أرتـدي الـزي الرشطـي حسـب تعليمات خليـل ،لكننـيأردت طأمنتهما فسـألني الجالـس إىل جانبـي والـذي سـأعرف بعـد فترة
مـن الزمـن بأنـه معاويـة :وإن أوقفتنـا أجهـزة أمن السـلطة الفلسـطينية؟
فأجبـت وأنـا أتحـرك بالسـيارة :بـإذن اللـه لـن يوقفنـا أحـد ،هـي دقائـق
معـدودة وسـنصل هدفنـا
 مل يكونـا مرتبكين أو خائفين ،تلقائيتهما جميلـة ،ظلا يتبـادالن الحديثبوجـودي وكأننـي جـزء منهما ،لقـد أخربهام محمـود قبل لحظـات الوداع
الصعبـة :سيسـتقبلكام أبـو أمين ،مجاهد أعرفه جي ًدا سـيوصلكام إىل خليل،
تسـتطيعان االعتماد عليه.
 كان يتحـدث إليهما بعينيـه وقلبـه ،لسـانه متردد غير قادر على صياغةكلمات الـوداع ،خفقـات قلبـه تحـاوره :وكيـف وداع الـروح؟ هـذان بعض
مـن روحـي فكيـف سأشـيع روحـي إىل األبد؟
قائلا بشـجاعة :لقـد انتهـى الـكالم يـا أبـا عبادة،
فيعانقـه توفيـق بحـرارة ً
ليـس عنـدي سـوى كلمـة واحـدة وأخيرة ،أنـت أعظـم الرجـال الذيـن
التقيتهـم.
مل يخـرج الـكالم مـن فـم محمـود الـذي كان يتصنـع رباطـة الجـأش حتـى
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ال تنهـار عينـاه ،فانتقـل لعنـاق معاويـة ،يشـده إىل صـدره ،يشـتم رائحـة
الشـجاعة :مثلما قـال لـك توفيـق :أنـت أحـب النـاس إىل قلوبنـا ،فضحك
توفيـق :صحيـح أنـه أحـب النـاس على قلبـي لكننـي مل أقـل ذلك.
كشـفت مالحظتـه انفعـال معاويـة لكنه وجـد يف ذلك هروبـه من أصعب
اللحظـات التـي مل يتخيلهـا يو ًمـا ،فضحـك وهـو يقبـل رأس قائـده فردهـا
محمـود قبلتين على رأسـيهام ثـم كان الفراق.
 اسـتقبلهام خليـل ،رفيـق املغـارة والحكايـا الجميلـة ،وملـا هممـتمبتسما بيده :إىل أيـن؟ فاسـتغربت ألن مهمتي انتهت
للمغـادرة أوقفنـي
ً
يل التوجـه للعمل اسـتعدا ًدا ليوم طويـل غ ًدا :إىل
لهـذه الليلـة ويتوجـب ع َّ
الـدوام الـذي تعرفه.
كان معاويـة وتوفيـق يسـتمعان لنـا مبتسـمني :لكـن الشـباب بحاجـة إىل
مالبـس ،فقلـت برسعـة :أمل نتفـق؟ فقاطعنـي بـأدب ولباقـة :أنت سـتقوم
بـكل ذلـك ،هـل كنت تظـن أن غريك سـيفعلها؟ وأيضً ا هناك أمـر آخر ...ثم
سـأل معاويـة وتوفيـق :كيـف أنتـم والعشـاء؟ فأجابـا :مل نأكل منـذ غادرنا
الجبـال صبا ًحا..
قليلا عن الـدوام ،ال بأس؛
لي أن أتأخر ً
فأدركـت أن ليلتـي مل تنتـه بعـد وع َّ
ألننـي مل أ ِع متا ًمـا ،بسـبب تالحـق املهمات وضغـط العمـل ،أننـي أعيـش
لحظـات مـن العـامل اآلخـر ،قرأتهـا يف وجـه مهنـد وانفعـال خليـل ،لكـن
املهمـة تعقـدت أكثر بعـد أن اتخـذ خليـل قـرا ًرا غري ًبا لدى رشوعـي بأخذ
مقاسـات األخويـن :مـا رأيك باصطحـاب املجاهديْن معك؟ مل أجـادل كث ًريا،
عملنـا جميعـه قائـم على املخاطـرة ورمبـا كان األسـلم بقاؤهام يف الشـقة،
االستشـهاديي
لكننـي اصطحبتهما يرافقنـا مهنـد الذي ال يقل سـعادة عن
ْ
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قليل يف الشـارع
فرتبنـا أمـر الطعـام أثنـاء سيرنا باتجـاه حـي رفيديا ،رسنـا ً
الرئيـس الـذي ينتصـف الحـي بحثًـا عـن معرض جيـد للمالبس التـي تالئم
العمليـة فوجدنـا ضالتنـا قبالـة مسـجد الروضة.
نزلنـا ثالثتنـا ودخلنـا املعـرض برسعـة دون لفـت االنتبـاه ،بينما ذهـب
مهنـد بالسـيارة إىل منزلـه حتـى يعـد لنا الطعـام عىل أن يعـود بعد أربعني
دقيقـة ،اسـتقبلنا البائـع بصـورة جيدة وكان محلـه خال ًيا مـن الزبائن :أريد
أن تكسـو العروسين مـن أخمـص القدمين إىل الـرأس فعرسـهام غ ًدا.
الضاحكين ،أبهجهام اللقـب الجديد
شـاهد البائـع السـعادة على وجهيهام
ْ
وأسـعدهام أنهما سـيكونان أعظـم عروسين تدفعهما الدنيـا إىل السماء،
فسـألنا البائـع بلطـف :ومـن أين الشـباب؟
كنـت أود إخبـار الدنيـا وليـس هو فحسـب ،أنهام من أعـايل الجبال ،صقور
القمـم التـي تنظرنـا مـن فوق ،ترانـا من بطن السماء صغا ًرا نلهـو بالرتاب،
سـيف
أرصخ ..أدعـي ..أنـادي العابريـن مـن هنـاك :هنـا الحكايـة يـا قومُ ،
علي ورائحـة عمـر ،ها هم السـطر الـذي سـيكتب بالدماء فيخـط التاريخ
الذي ميهـره األقوياء..
رصة».
أجبت البائع :هام من قرية « َّ
فبـدأ العمـل ينتقـي أفضـل مـا عنـده ومعاويـة وتوفيـق يتفاعلان بصـورة
ممتـازة ،يشـاركان البائـع عمليـة االختيـار ،يقيسـان يخلعـان أشـاركهام
االستحسـان مـن عدمـه ،لكـن انتباهـي كان خـارج املعـرض ،عينـاي مل
تفارقـا الشـارع املكتـظ عـادة بحركة السير النشـطة واملتنزهني مـن الناس
الذيـن يخرجـون لالسـتمتاع بليـل نابلـس الجميل ،خشـيتي من طـارئ غري
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محسـوب ،لكنهـا عنايـة اللـه وتوفيقـه ،تشـعر أنها تحيـط بالعمـل ،ترافقه
وترعـاه «مـن تـوكل على اللـه فهو حسـبه».
عينـي منهام أنهما كانا يسـتمتعان
 أكثر مـا أدهشـني وأنـا أرقبهما أملأ َّمبـا يقومـان بـه ،ال أزعـم أنهام يحبـان املوت كال ،أقسـم إنهام ليسـا كذلك،
أدري أن أحدهـم سـيزعم يو ًمـا من األيـام وجود تناقض فيما أقول ،فكيف
يجمعـان مـا بين إقدامهما عىل املـوت اختيا ًرا ومـا بني حبهما للحياة؟
حكما بـأن السـائل ليـس مظلو ًمـا أو كان كذلـك فارتىض لنفسـه
سـأفرتض ً
ولقرعـة أبيـه أن تدوسـها أحذيـة الغزاة.
دفعـت للبائـع مثـن املالبـس ..مل أفاصـل وأسـاوم هـذه املـرة ،ترى لـو علم
مـا سـيفعالنه يف مـن يسرق البسـمة مـن أطفالـه ،هـل تـراه يطلـب مث ًنـا
لبضاعتـه؟ تأخـر مهنـد عـن املوعـد املضروب لعودتـه ،مضـت سـاعة عىل
مغادرتـه فانتظرنـا داخـل املعرض ثـم اضطررنا للخـروج واالنتظـار بالجوار
يف مـكان مظلـم نسـبيا حتـى جـاء ......فأسـكتتنا رائحـة الطعام عـن لومه،
فانطلقـت بهـم وصينيـة األكل بين معاويـة وتوفيـق :يبـدو أن الخالـة أم
خاصا بامتياز؟ فأجابني مهند :املسـكينة
محمد علمت أ َّن عشـاءنا سـيكون َّ
للمقاتلي :سـتأكالن
أعـدت الطعـام برسعة قياسـية ،فقلت موج ًهـا حديثي
ْ
طعا ًمـا نابلسـيًا على األصـول ،فضحـك االثنـان وهما ينظـران إىل بعضهما
البعـض فظننـا حينهـا أنهما يقومـان ملجاملتنـا ومل ندر بـأن والـدة معاوية
نابلسـية أصليـة مـن عائلة «حـرز الله» أكال مـن يديها املباركتين كل الذي
تفتقـت عنـه ذائقة النابلسـيات الشـهية.
كان أروع عشـاء نتناولـه يف حياتنـا ،لقد أكل خمسـتنا وكأننـا مدعوون عىل
وليمـة عـرس ،ومل أجـد تعريفًـا دقيقًـا ملـا يحـدث وللدقـة أكثر مل أسـتطع
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فدائيين مجاهديْـن
إيجـاد تسـمية لـذاك العشـاء ،أنـا أتنـاول الطعـام مـع
ْ
استشـهاديي سـيتمزق جسـداهام غـ ًدا فـداء لدينهما ووطنهما الغـايل..
ْ
ياللـه ..أعنـي على اسـتيعاب ما يجـري ،وعنـد انتهـاء الطعام واسـتعدادي
للمغـادرة مـع مهنـد ،هـزين االثنـان اللـذان مل أعرفهما سـوى مـن بضـع
سـاعات وهما يسـأالن خليـل وعيونهما متجهـة صـويب :هل سـيذهب أبو
أميـن؟ ألـن نـراه بعـد اآلن؟
مبتسما
لقـد عصـف سـؤالهام بفـؤادي ،مزقـا قلبي مـن الداخـل ،فأجابهام
ً
وهـو يضـع راحتـه على كتفـي :هـذا الرجـل سـيكون آخـر مـن سترونه يف
الدنيـا غ ًدا !
فخرجت من فيهام كلمة واحدة وهام يضحكان باستغراب :غ ًدا !!
رسا
اكتشـفت حينهـا أن محمـود مل يخربهما مبوعـد العمليـة وبقـي األمـر ً
االستشـهاديي ،فبـدأ املجاهدان يتحدثـان فيام بينهما بوجودنا
حتـى على
ْ
عظيما :يوسـف وبشـار ،كيـف سـيعرفان
جميلا بسـيطًا
ً
حديثًـا رائ ًعـا
ً
بالعمليـة؟
يضحـك توفيـق :الراديـو ليـس بحوزتهما سـيج َّنا إن حصلـت ومل يتابعـا
األخبـار ،فيمسـك معاويـة الحديـث وقهقهتـه نسـمعها يف الغرفـة :سيشـد
بشـار شـعره عندمـا يكتشـف األمـر بعـد يومين أو أكثر ..املسـكينان.
غـادرت ومهنـد الشـقة بعـد توديـع الثالثـة ومـا زالـت املفاجـأة السـعيدة
تصنـع منهما طائريـن يف السماء سـيحلقان غـ ًدا يف سماء غير سمائنا.
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ليلة البيان والبصمة العائلية

قبل اثنني وعرشين ساعة
مل نعلـم ونحـن يف معـرض املالبـس نكسـو عشـاق الشـهادة أن بيتًـا خلـف
مسـجد الروضـة بقليـل يصنـع جـز ًءا مـن الحكايـة يكتبهـا بلـون خـاص
رسا حتـى كتابـة هـذه األسـطر......
سـيبقى ً
ينقـر القائـد معـاذ على اآللـة الكاتبة ،يصـف أسـطر البيان العسـكري وما
يلبـث أن يشـطب مـا كتبـه معـاو ًدا النقـر مـرة تلـو األخـرى ،ال تطاوعـه
البدايـة فيصـك على أسـنانه :أهـذه مقدمة بيان سـيهز العـامل؟ فيقف عىل
قدميـه يحـرث الغرفـة جيئـة وذهابًـا ،لقـد اتفق مـع خليل على الخطوط
العامـة لكنـه يعجـز عن إخـراج ذلـك النور.
لقـد كتبـت مئات الكلامت والخطب ،برعـت يف صياغة البيانات االنتفاضية
وأعجـز اآلن عـن ،...ثـم يضحـك على نفسـه وهـو يتذكـر فحـوى اإلعلان
املكلـف بكتابتـه :لكن ..هيهـات هيهات.
وبينما كان يعـزي نفسـه بذلـك ومـا زالـت الكلمات تعتصـم على رأس
لسـانه الفصيح دامئًا واملسـتعيص اللحظة ،دخل الشـيخ سـعيد بالل الغرفة
كعادتـه قبـل إيوائـه للنـوم ،فقـد افتقـد نجلـه الثالث على الرتتيـب معاذ،
جليسـه الدائـم والباحـث عـن أرسار املـايض :مـاذا يشـغل ولـدي يف هـذه
الليلـة الجميلـة فلـم ِ
يـأت ملسـامريت؟ مل يرتبـك وهـو يرحـب بأبيـه ،كفتـه

198
198

ابتسـامة خجلى حتـى يـدرك العجـوز خطـورة ما يقوم بـه وبالتـايل رسيته
القصـوى فقـال مرح ًبـا بالشـيخ سـعيد ،مهمـة كلفـت بهـا وسـأنجزها إن
شاءالله.
 يبـدو أنهـا مـن النـوع الثقيـل وإال السـترشتنا بهـا؟ قالهـا الشـيخ القائـدمبتسما وهـو يسـتدير بعـكازه ينـوي الخـروج مـن الغرفـة فـأرسع معـاذ
ً
ميسـك بذراعـه :وهـل هنـاك يشء أسـتطيع إخفاءه عنـك؟ ثم أغلـق الباب
وقـدم الكـرايس لجلـوس والـده :لكنهـا املرة ثقيلـة واقرتب إىل أذنه سـيصل
صداهـا للعامل.
 فهـز الشـيخ رأسـه واقشـعر بدنه وهو يسـتمع إىل الكالم الـذي تطرب لهالدنيـا ومل يسـتطع الحديـث لدخـول زوجه أم بكـر وبيدها أكواب الشـاي:
يرا حتـى تسـتطيعا قيـام
وهـذه لـوازم جلسـتكام التـي أمتنـى أال تطـول كث ً
الليـل ،وبعـد أن شـكراها وهمـت للمغـادرة اشـتمت رائحـة غريبـة :يبدو
جلل؟
أن عائلـة بلال تخفـي أمـ ًرا ً
 فسكت الشيخ الهادئ بطبعه وتطوع معاذ بالرد :يقنعني أيب بالزواج. فقاطعتـه املـرأة الحديديـة موجهة سـؤالها املاكر للشـيخ وهـي تدرك أنهلـن يكذبهـا :أصحيح مـا يقوله هذا الشـاب؟
 فأجاب بكل بساطة :ال إنه يكذب.فضرب معـاذ بكفيـه عىل رأسـه وهـو يحـدق بعيني والـده :مـاذا تقول يا
أيب؟ يسـتحلفه أن يحفـظ السر وال يفضـح أمـره :ال تنظـر إ َّيل هكـذا ،لقـد
أخربتنـي بأمـر غير الـزواج وأنـا مل أتعود الكـذب عىل أمـك ..فارتبك ودخل
يف بعضه..
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فتقدمـت أم بكـر نحـوه ممسـكة أذنـه :أنسـيت أننـا الثالثـة زملاء زنزانـة
أنـس يـا أمـي لكنه أمـر،...
واحـدة؟ فقـال :مل َ
فأسـكتته :هـل سـألت أخـاك عثمان فيام مىض حتـى أسـألك اآلن؟ يكفيك
أن تخبرين باإلشـارة فأفهـم أن األمـر رسي فأكـف عنـك ،أخبره يـا شـيخ
قواعـد هـذا البيت.
فهجـم معـاذ عىل يـد أمـه يلثمها معتـذ ًرا فانفجـر األبوان بالضحـك ،وبعد
سـؤال مخبو ًءا منذ
أن غـادرت األم واطمأن قلـب معاذ ،فأخـرج من صدره ً
زمـن بعيـد لطاملـا خشي أن يوجهـه ألبيـه :قبـل أن أستشيرك باألمـر الذي
بين بيـدي أود أن تريـح فضـويل بجـواب ٍ
شـاف عـن دورك يف أرسة الجهاد.
فضحـك الشـيخ :مل أعتد على االعرتاف يف أقبيـة التحقيق ..فاسـتنكر معاذ:
ولسـت ضابطًا يف مخابـرات االحتالل.
أنـا ولدك
ُ
 أعـرف أعـرف ،لكـن الـذي قاسـيت مـن أجـل حفظه سـبعني يو ًمـا تحتالتعذيـب لـن أعطيـك إياه هكـذا لكن ..فتحفز معاذ لسماع مـا بعد لكن:
يرا حتى تـأيت اللحظة
ولكـن مـاذا يـا أيب؟ فأكمل الشـيخ :رمبـا لن أعيش كث ً
املناسـبة للحديـث عـن ذلـك والعمر كام تـرى يركض باتجـاه القرب.
فقـال معـاذ :أطـال اللـه يف عمـرك يا شـيخ حتى تقـدم لشـعبك وأمتك من
مخـزون عطائـك الـذي ال ينضـب فما زالت الحركـة التي شـاركت يف بنائها
بحاجـة إليك.
فسـعد الشـيخ لإلطـراء :ألن تكف عن ذلـك؟ فأنا يا ولـدي يف العقد الثامن
مـن العمـر ،وجـاء الـدور عليكـم حتـى ...وهنـا تص ّنـع الحديـث -بصـوت
منخفـض -تحققـوا األهـداف التـي أقيمت مـن أجلهـا «أرسة الجهاد».
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فسـارع معـاذ اللتقـاط اللحظـة :هـل كان األمر مجـرد مجموعة عسـكرية
مـن أبنـاء جامعـة اإلخـوان املسـلمني داخـل أرضنـا املحتلـة عـام مثانيـة
وأربعين أم أكبر مـن ذلـك؟
 كان قـرار الحركـة يف فلسـطني أواخـر السـبعينات مـن القـرن العرشيـنأن نبـدأ بالعمـل العسـكري تدريج ًيـا وكان االختيـار األمثـل يف حينها داخل
الخـط األخضر لكـن األمـر مل يجـر كما أردنـا فضرب التنظيـم العسـكري
بعـد سلسـلة مـن العمليـات ضـد االحتلال هنـاك ،اعتقلنـا على إثرهـا يف
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة.
وهنـا اندفـع معـاذ للحديـث :عندمـا اعتقلـوا أمي التـي اصطحبتنـي معها
وكنـت يف الثامنـة مـن العمـر ،مل يشـغلني سـوى يشء واحد.
 أال يفوتـك املسلسـل الكرتـوين «السـيدة ملعقـة»؟ فضحـك معـاذ :يـا أيبوهـل كنـا منلـك تلفـازًا يومهـا؟ املهـم عندمـا طلـب املحقـق بخبثـه وأنـا
بجـوار أمـي أن أقنعـك باالعتراف وتسـليم السلاح ،ظللـت أحلـم بـذاك
السلاح ..أتخيلـه بين يـدي أقتـل بـه املحقـق الـذي عذَّبـك.
 واآلن؟ سـأل الشـيخ بعنفوان الشـباب :هل امتلكت السلاح املناسب كامامتلكـه شـقيقك األصغـر عثامن؟ فأجاب :بل وأكرث ،وسـنكرس بـه غ ًدا رأس
األرعـن «بنيامين نتنياهـو» لكننـي ال أهتـدي ملقدمـة تليـق ببيـان اإلعالن
عـن العمليـة ،لقـد اسـتعصت الكلمات فطلـب الشـيخ أن يبـدأ الكتابـة
مجـد ًدا بعـد أن أخبره معـاذ بالنقـاط املركزيـة التـي ينبغـي أن يتضمنهـا
البيـان :أولً يجـب أن يرتفـع البيـان عـن ذكـر رئيـس وزراء العـدو فالفعـل
على األرض سـيكون خير رد عليـه أمـا البدايـة فلا تقلـق بشـأنها فالعمـل
سيقويها..
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ثان ًيـا ابـدأ بالنقطـة األقـوى فاألقـل قـوة ،أمـا ثالثًـا ال تلجـأ يف اإلعلان
العسـكري للخطابـة وكأنـك على منبر ،ثم بـدءا بكتابـة البيان حتـى إذا ما
أنهيـاه بالتوقيـع «وحـدة الشـهداء لتحريـر األرسى ..كتائب القسـام الذراع
العسـكري لحركـة املقاومـة اإلسلامية حماس».
قـال معـاذ :أتعلـم يـا أيب أنـك اآلن ،...فأسـكته الشـيخ بحزم :أتعـرف كيف
تغلـق فمـك؟ مل أغـادر هـذا الشرف حتـى أكـون فيـه مجـد ًدا ،فأنـا فـداء
لدينـي وشـعبي وأمتـي ودعـويت ،ولـن تغفو يل عين حتى أرى دمـوع قادة
العـدو غ ًدا.
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الخوف والرهبة وتوتة الدار

قبل إحدى عرشة ساعة
جلسـا على األرض يتكئـان على الحائـط بعـد أن تغبرت جبهاتهما اللتانسـجدتا شـك ًرا للـه ،مختلطـة بعـرق األجـداد الـذي تصبـب منهما ،ينظران
إىل املـوت السـاكن يف الحقيبتين وقد حلما بذلك منذ بعيد ،هام فلسـطني
املزروعـة يف حاكـورة أم حمـدان تحـت الليمونـة على ميين الرمانـة قبالـة
توتـة «أبـو عـرب» يف قريـة الشـجرة ،يتنفسـان الشـوق ،يستنشـقانه عبر
الحقيبتين ،ال غير املـوت يقربهما إليهـا!! معادلـة املـوت ،القانـون الـذي
يحرتمـه العـامل ،ضاعـت فلسـطني بسلاح املـوت –يقـول نسـيم -وسـتعود
باملـوت أيضً ـا ،فيضيـف جارس :أعطني وطني وسـ ِّم األمر ما شـئت ،معادلة
الـورد ،قانـون القبلات ،سلام املالئكـة ،أعـد يل حاكـورة جـديت أم حمـدان
وسـأنحني لعدلـك احرتا ًما.
 أعجبـت الحكايـة نسـيم فقـال :ولـن يكـون ملعادلـة املوت باملـوت مكانًايف قانوننـا وسنسـقط حـق الـدم الـذي سـفكوه مـن جسـد شـعبنا طو ًعـا
وبأيدينـا ،فيبتسـم جـارس :وهـل سيرىض أجدادنا بذلـك؟! فريد نسـيم :رمبا
إن أعدنـا دفنهـم مجـد ًدا تحـت توتـة الدار.
لقـد عملا خمـس سـاعات متواصلـة دون توقـف أو تعـب حتـى وضعـااللمسـات األخيرة يف الثالثـة ما قبل الفجر وجلسـا يتغـزالن مبحبوبتيهام ،ال
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يريـدان االبتعـاد عنهما ،يفصلهام عـن موعد التسـليم بضع سـاعات قليلة
ومـا زال هناك شـك بسـيط يقلقهام :ملاذا أشـعر بالخوف مـن خلل مفرتض
مل ننتبـه لـه؟! ...يقـول جـارس وهـو يتنـاول مـع نسـيم طعـام السـحور:
الخـوف يف حالتنـا –يـرد نسـيم -مطلوب حتى نتـدارك الخلل الـذي ال أراه
بعـد عشرات التجـارب التـي أجريناهـا طيلـة األيـام التـي سـبقت ،فتوكل
على اللـه فـكل بدايـة ولهـا رهبتهـا ،وسـينتهي كل ذلـك عند رؤية أجسـاد
املحتلين تتطاير يف السماء.
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"فيروز ،رام الله وعيون الطريق"

صباح الثالثني من متوز  ،1997قبل خمس ساعات
مل أسـتطع التملـص باكـ ًرا مـن العمـل ومل تنجـح حيلة املغـادرة قبل حضور
مسـؤول الطاقـم الـذي سيسـتلم منـي املسـؤوليات الداخليـة يف السـجن،
وأولهـا السـجناء بعـد إجـراء العدد الصباحـي والتوقيع عىل ذلـك يف مفكرة
السـجن الرسـمية ثم عهدة السلاح ،كالشـنكوف وثالثة مسدسـات حلواين
ظـل زملاء املهنـة يشـككون يف قدرتـه حتـى قتـل أحدنـا
مرصيـة الصنـعّ ،
زميلـه خطـأ وهو يلعب به ،غادرت السـجن مرس ًعا لكسـب الوقت املتبقي
يل مـا قبـل اسـتالم الحقيبتين ،واملضحـك فشلي يف الحصـول على مغـادرة
مبكـرة بنصـف سـاعة ،يف الوقـت الذي تـم توقيت يوم العمليـة وفق نظام
الـدوام لـدي ..كتائب القسـام توقت عملياتها حسـب سـاعات العمل لدى
مبتسما -أظـن بـأن قـادة العـدو سـيرضبون على
أفرادهـا -قالهـا خليـل
ً
رؤوسـهم عندمـا يكتشـفون ذلك.
 مـررت رسي ًعـا على البيت السـتبدال املالبس وترك حجـة الغياب ،وبذاتالرسعـة توجهـت إىل السـوق البتيـاع حاجيـات رضوريـة طلبهـا خليـل :يـا
أخـي ،لسـنا يف سـعة مـن الوقـت – فأجابنـي بهدوئـه املعتاد :هـذه األمور
قبـل الخطـوات الكبرية.
– وكالعـادة مل أسـتطع إقناعـه بالعـدول عـن يشء يـراه رضورة وأراه غير
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ذلـك ،لكـن طلباتـه فتحـت أمامـي بعـض النوافـذ فدخلـت محـل صياغـة
للذهـب وابتعـت خامتًـا ثـم رضبت على جبهتـي :آه ،لو خطـرت عىل بايل
سـابقًا لسـافرت إىل مدينـة الخليـل وركبـت حافلة داخلية هنـاك وحصلت
على تذكرة!!
ويف التاسـعة  -املوعـد الدقيـق لوضـع السـيارة يف املـكان املتفـق عليـه –
مسـتقبل لكثرة
ً
توجهـت إىل املـكان وخشـيتي تسـبقني مـن انكشـايف
اسـتخدام السـيارة يف النقـاط امليتـة وهـذا مـا تداركنـاه الحقًـا ولكـن بعـد
فـوات األوان ألن جـارس قـد شـاهد مهنـد وهـو يقودهـا فلـم يأخـذ وقتًـا
للتيقـن بـأن صديقـه وأحد املشتركني معه قبـل عامني يف مجموعـة واحدة
تحقـق مـع الخائنين الـذي يعملون مع املحتـل ،يعمل معه مجـد ًدا ولكن!
هـذه املـرة يف الجهـاز العسـكري ،ولدى مغـادريت املكان كان معاذ ونسـيم
يضعـان الحقيبتين يف السـيارة ويغـادران املـكان حيـث ينتهـي دور دائـرة
الهندسـة عنـد هـذه النقطـة مـا دون مهمـة البيـان!
صعـدت إىل الشـقة أحمـل بين يـدي الكرتونـة التـي كادت أن تقسـمظهـري إىل نصفين مـن شـدة ثقلهـا فاسـتقبلني خليـل ومن خلفـه معاوية
أهلا بالحامـل واملحمـول ،فقلـت والتعـب
مبتسماً :
وتوفيـق ،ميازحنـي
ً
يتصبـب مـن جبهتـي عرقًـا :خـذوا عنـي واالّ أصبحـت املقتـول ،صافحنـي
الجميلان املتألقـان كالنجـوم ،مل تصافحنـي يداهما فحسـب ،بـل لهفتهما
يرا وخليل يطلـب منا نحن
التـي ترسبـت إىل صـدري وعقلي ،مل يتكلما كث ً
الثالثـة الذهـاب إىل الحمام بعيـ ًدا عـن الغرفـة القصيَّـة التـي أدخـل فيهـا
الحقيبتين لفحصهما ،حفاظًـا على سلامتنا حـال حـدوث مكـروه ،وبعـد
دقيقتين اسـتدعانا إليـه :انظـر جيـ ًدا إليهـا ،الدائـرة الكهربائيـة ،الشـظايا
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كان يقصـد إطالعـي -رمبـا سـيأيت يـوم تضطـر فيـه لصناعـة ذلـك بيـدك.–كان يف غايـة السـعادة وهـو يشرح يل ،وبيـده ورقـة صغيرة كتبها نسـيم
وجـارس يرشحـان فيهـا الخطوتين اللتين سـيقوم بهما االستشـهادي لحظة
الصفـر ومـا قبلهـا ،جلسـنا بعدهـا أربعتنـا جلسـة رسيعـة أطلعـت فيهـا
معاويـة وتوفيـق على تفاصيـل العمليـة ثـم نهضـت للمغـادرة ،وقبـل أن
أخـرج عانقتهما ،ضممتهما إىل صـدري ،زرعتهما يف روحـي إىل األبـد ،لـن
يفـك دفئهما عنـي كل عوالـق الدنيـا ،مـا زاال يسـكنان يف الفـؤاد ،مل يحتل
مكانهما األوالد ولـن يحتلوا!! أصحيح ما أقول؟! عانق استشـهاديًا وسـتعلم
صـدق مـا أقول.
ويف انتباهـة بسـيطة تذكـرت الخاتـم :فليقسـه أحدكام! فضحـكا ومعاويةيضعـه يف إصبـع يـده اليمنـى فقلـت :ليس بهـذه اليـد ،ضعـه يف اليرسى!.
فسـألني خليـل :ملـاذا اليسرى تحديـ ًدا؟! فأجبتـه ومعاوية يعطيـه لتوفيق
لعـدم مالءمـة إصبعـه لـه :ألننـي نقشـت بداخلـه اسـم فيروز وأشـك أن
أحـ ًدا يف يومنـا يطلـق على ابنتـه هذا االسـم!
فاستغرب خليل :أال ترشح لنا أحجيتك؟!
الخاتـم يف اليسـار للمتزوجين ،ومخابـرات العدو سـتمكث سـنوات وهيتبحـث عـن رجـل كبري اسـم زوجتـه فريوز.
اسـتقليت سـيارة عموميـة كأي مسـافر عادي ،تنقل الـركاب إىل مدينة راماللـه بعـد لقـايئ الرسيـع مبهنـد الطاهر حيـث ضبطنا السـاعة مـع الفوارق
الزمنيـة والطـوارئ ،لتنفيـذ الخطـة وفـق املرسـوم ،وقـد وصلـت يف الوقت
املفترض دون مالحظـة أي حركـة مشـبوهة لقـوات العدو على الطريق.،
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مل أمكـث يف رام اللـه سـوى دقائـق معـدودة ألنني سـافرت مبـارشة باتجاه
القـدس مـرو ًرا بالطـرق التي سنسـلكها الحقًا ،ويف ذات اللحظـة التي كنت
أنطلـق فيهـا مـن رام اللـه ،كان مهند يسـافر من نابلـس إىل رام الله ملراقبة
الطريـق مجـد ًدا حتـى ال يغري العـدو روتينه أو يفعل شـيئًا غري محسـوب،
مسـتقل سـيارة أخـرى
ً
ومبجـرد وصولـه إىل رام اللـه عـاد مجـد ًدا إىل نابـس
متخـذًا التمويـه املطلـوب ،وبـدوري كنـت أرجـع مـن القـدس إىل رام اللـه
بعـد متشـيط الطريـق مرتين ،ويف توقيـت زمنـي محـدد اتصلـت مبهنـد
يف بيتـه مسـتخد ًما الشـيفرة الكالميـة املكونـة مـن العبـارات التـي اعتدنـا
تداولهـا فيما بيننـا يف العالقـة االجتامعيـة ومفادهـا :أرسـل االستشـهادي
األول.
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قبل ثالث ساعات!
يرا ،كفته
 كان السـهر مـع االستشـهادينيً
عظيما ،مل يتكلـم فيهـا خليـل كث ً
أنفـاس معاويـة وتوفيـق اللذيـن تحـاورا عـن الشـهادة والجنـة ،مل يشـأ أن
يعبـث بحكايتهما الرائعـة ،روايتهما املكتوبـة بالـدم الـزيك ،فضحـك على
ضحكهما ،هزتـه كل همسـة تخرج مـن فمهام ،كان رجاؤه منهما واح ًدا ال
غير :اشـفعا يل عنـد اللـه -عـز وجل -فالشـهيد يشـفع لسـبعني مـن أهله.
يقـول معاويـة وهـو يرسـم خطّـاً وهم ّيـاً بيـده :غـدا ً ونحـن على أبـواب
كل يأخذ مكانـه الذي ُو ِعد بـه يأيت دورنا
الجنـة والشـهداء يقاطـرون إليهـا ّ
فيخـرج علينـا القائـد األعظـم والنبـي األكـرم محمد صلى الله عليه وسـلم
واضعـاً راحتيـه على كتفينا مسـتأذناً مالئكـة الرحمن...
صاحبـي يدخالن الفـردوس األعىل
انفعـل توفيـق مكملاً الحديـث :هـذان
ّ
برفقتـي ,لقـد صدقـا اللـه فـذادا عنـي بدمهما وحانـت لحظـة الوفـاء
واالصطفـاء.
 ويف الصبـاح ،مـا بعـد مغـادريت بقليـل حضر مهنـد إىل الشـقة إلمتـام مـاليلا :حـذاءان بلونين مختلفين يناسـبان ثيـاب
فشـلنا يف الحصـول عليـه ً
املجاهديـن.
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قليل :ساعدين بتنظيف املالبس واألحذية!
فطلب خليل أن يرتيث ً فتفاجأ مهند :جميعها جديدة ومن النوع الفاخر؟ أقصد العالمات التجارية «املاركات» وأي يشء يدل عىل مصدرها.مل يشـأ خليل إشـغال معاوية وتوفيق بأي يشء ما دون االسـتعداد للعملية
رغـم تعاملهما الطبيعـي وترصفهما الالفـت لالنتبـاه :دعنـا نسـاعدك ،ال
تشـعرنا بأننـا سـنموت بعـد قليل؟!.
 فنظـر خليـل ومهنـد إىل وجهيهما م ًعـا وظ َّنـا بأنهما يتحدثـان بجديـة،فضحـك معاويـة وتوفيـق :مل نكذبكما فنحن لـن منوت -يقـول توفيق -بل
سـنلقى اللـه شـهداء والشـهداء ال ميوتون ،أمل تسـمعا قول اللـه -عز وجل-
«وال تقولـوا ملـن يقتل يف سـبيل الله أمـوات ،بل أحياء ولكن ال تشـعرون».
يخبرين مهنـد الحقًـا :لقـد قـرأت ورددت اآليـة آالف املرات ،فلام سـمعتها
مـن توفيق ،شـعرت أننـي اسـمعها ألول مرة.
 قـام خليـل بأمـور وقائيـة عديـدة ،متزيـق القشرة الجلديـة الخارجيـةألصابعهما متوي ًهـا للبصمات ثـم طلي األصابـع مبـادة الصقـة شـفافة
«سـوبرجلو» ،على الرغـم مـن أنهما مل يعتقال قبـل ذلك لـدى االحتالل فال
بصمات مسـجلة لديـه ،وخليـل يخبرين الحقًـا باحتياطاتـه التمويهية تلك،
أخربتـه بفكـرة التذكـرة :الحصـول على تذكـرة راكـب يف إحـدى حافلات
الخليـل الداخليـة ووضعهـا يف جيبـة االستشـهادي.
 لكننـا لألسـف مل نسـتخدمها غير أن خليـل اسـتخدم متوي ًهـا آخـر عندمـاوضـع نقـو ًدا أردنيـة إىل جانـب عملـة العـدو -الشـيقل -املسـتخدمة يف
را.
األرايض املحتلـة قس ً
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 وملـا تلقـى مهند اإلشـارة مني إلرسـال االستشـهادي ،تحرك فـو ًرا إىل غرفةوأقـل معاويـة متج ًهـا بـه قـرب فنـدق القصر
العمليـات يف حـي املخفيـة َّ
املحـاذي لجامعـة النجـاح الوطنيـة ،ومن تلفـون عمومي يف الشـارع اتصل
حـال تقلنـي إىل
مبكتـب سـفريات نابلـس -رام اللـه :-أريـد سـيارة فارغـة ً
مدينـة رام اللـه ،سـأنتظر أمـام فنـدق القرص.
 مل ميـض على االتصـال سـوى دقائـق معـدودة حتـى وصلـت السـيارة،حيـث كان مهنـد يراقـب ذلـك من إحـدى زوايا الفنـدق الخارجيـة ،املكان
الـذي ركـن فيـه ،فأعطـى اإلشـارة ملعاويـة بالتحرك بعـد أن صافحـه للمرة
تنسـني من الشـفاعة.
الثانيـة بحـرارة :وفقـك اللـه ،ال َ
 فابتسـم معاويـة وهـو يخـرج مـن أحد أبـواب الفنـدق األماميـة ويركبيف الكـريس الخلفـي كأي شـخصية مهمة مرتديًا بدلة رسـمية سـوداء بربطة
عنق مناسـبة ،وعىل عينيه نظارة شمسـية فخمة وبيده حقيبة دبلوماسـية
سـوداء مـن الحجـم الكبير! مـن فضلـك ،أوصلنـي إىل رام اللـه برسعـة ال
وقـت لـدي لتضييعـه وال تأخـذ أح ًدا ،سـأدفع لـك أجرة السـبعة ركاب.
 كانـت املـرة األوىل التـي تغير فيهـا كتائـب القسـام تكتيـكات العمـل،حيـث اعتـاد املجاهـدون نقـل االستشـهاديني بسـيارات خاصة األمـر الذي
كان مكشـوفًا للعـدو ،لذلـك كان الـرأي بينـي وبين خليـل أن نسـتخدم
املواصلات العامـة :مـا الفـرق بين االستشـهادي وأي مسـافر آخـر مـادام
االستشـهادي متخفيًـا؟!
 فأجابنـي خليـل وهـو ينقـر بالقلـم على الخريطـة :لكننـا سـنعرض حياةاملسـافرين للخطـر؟! فقلـت :سـيكون لوحـده مـع السـائق .فسـأل وعيناه
جاحظتـان لألعىل :والسـائق؟!
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فأجبتـه :يـا أبـا محمـد لكل عمـل مخاطـرة واختيارنـا للسـيارات العمومية
لـه أسـبابه الوجيهـة وأولهـا امتالك السـائقني ألداة تواصل فيما بينهم حال
وجـود حواجـز لجيـش االحتلال ورشطتـه ،األمـر الـذي سيسـاعد املجاهـد
للتصرف برسعـة ،أما إن تعـرض ليشء مفاجئ !...قاطعنـي خليل :ال تكمل،
أنـا موافـق على االقرتاح ونسـأل الله السلامة.
كان معاويـة يـودع املدينـة بعينيـه يلقـي على جبالهـا الشـامخة سلامهاألخير ،سيبتسـم وأطـراف جبـل عيبال الرشقيـة تختفي خلفه بـكل ما فيها
مـن حكايـا ،لكـن حكايـة القرعة كانـت أبلغهـا فدفعته إىل الضحـك ،فنظر
قائلا يف نفسـه :ماذا مينعك أن تضحـك وأنت متلك
السـائق نحـوه يف املـرآة ً
رشكـة ورمبـا رشكات؟! أراهـن بقـوت عيـايل أن حقيبتك مليئـة بالنقود «إيل
طعماك يطعمنا»!!
 أمـا معاويـة فعـاد إىل يـوم القرعة ومحمـود يحث أربعتهم على التوافقوال أحـد يتنـازل عـن تنفيـذ العمليـة األوىل حتـى ف ّجـر محمـود قنبلتـه:
العمليـة مزدوجة.
فـدب الضحـك بين الخمسـة وأربعتهـم يعاتبون محمـود :وملـاذا أخفيتّ
عنـا؟! فأجـاب :ظننـت بأننـي رمبـا أسـتطيع حـل الخلاف بطريقـة مـا،
لكننـي فشـلت.
فسـأله يوسـف وبشـار يجلـس إىل جانبـه :واآلن؟! فقـال :سـنجري القرعةعلى مرحلتين حتـى نشـكل ...فقـال يوسـف مقاط ًعـا :ال رضورة لذلـك،
فأنـا وبشـار سـننفذ العمليـة وال داعـي للمراحـل! فهـاج معاويـة وتوفيـق
وماجـا ،وكأنهما بحر هـادر :لن ينفذها غرينـا ،أنتام تعلامن جي ًدا اسـتحالة
تقدمكما علينا.
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فتدخل بشار :ملاذا أشعر بأنك تحلم ومل تستيقظ من النوم بعد؟!
أول وستريان
فـرد توفيـق الذي حسـم أمـره إىل جانب معاوية :دعونا ننفذ ً
ما سـيحدث فلرمبا تغيران رأيكام؟!
 فاستشـاطا غضبًـا وكادوا يتعاركـون باأليـدي مـا بين املـزاح والجـد،ومحمـود هـادئ يسـتمع إليهـم ،وملـا كاد األمـر أن يخـرج عـن السـيطرة،
قـال :سـتقبلون بنتائـج القرعة؟ صمت األربعـة ومل يجيبوا ،فعاود السـؤال:
سـتقبلون بالنتائـج أم ال؟!
فقـال يوسـف وبشـار على مضـض :سـنقبل رشيطـة أن يقبـل معاويـة
وتوفيـق.
وملـا حصلـت املوافقـة الجامعيـة ،أخـرج محمود مـن جيبه عملـة معدنية
وطلـب مـن الطرفين اختيـار الوجـه الـذي يريدانـه ،فكانـت الشـجرة مـن
نصيب يوسـف وبشـار والرقـم للطرف اآلخر :أقول وأحـذّر للمرة األخرية!...
فقاطعـه معاويـة :باللـه عليـك أن ترميهـا بالهواء وتنهـي عذابنا.
 ففعـل محمـود وقذفهـا لألعىل فـدارت بالهواء واألعني والقلـوب واألرواحترقبهـا واأللسـن تلهـج بالدعاء والرجـاء واإلطناب ،وملا سـقطت عىل األرض
ابيضـت وجوه واسـودت أخـرى :الله أكرب وللـه الحمد.
كبر يوسـف وبشـار فقـد ضحكت لهما الشـجرة وعانقا بعضهما والدمعّ
ينفـر مـن عيونهما ،فصـاح معاويـة مسـتنك ًرا بشـ ّدة :هـذه قرعـة غير
صحيحـة!
فسـأله محمـود وكان يعلـم يف قـرارة نفسـه أن معاويـة وتوفيـق لـن ميـررا
القرعـة بسـهولة :لقـد رأيـت الشـجرة بعينيـك وعليـك القبـول - .فأجـاب
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برسعـة :العملـة كانـت مائلـة ألن التراب غير مسـتو ،عليك إعـادة القرعة
مـرة أخـرى يف مـكان ترابه مسـهمد.
فاسـتنكر يوسـف وبشـار ذلك وعاد النقـاش إىل نقطة الصفـر حتى اقتنعابإعـادة القرعـة ،ومـرة ثانية ظهرت الشـجرة فقال محمـود :انتهى األمر...
فوقـف معاويـة وتوفيـق على أقدامهما :إذا أردمتا أن تخسرا أخوتنا وحبنا
لكما يف اللـه وتذهبـا ونحـن لسـنا راضيين ورمبا سـبقناكام بعمليـة إطالق
نـار نستشـهد فيهـا وينتهي األمـر ،فنفـذا العملية.
فبكى يوسـف وبشـار تبعهام محمود الـذي تأثر من املشـهد ،لكن معاويةوتوفيـق اللذيـن تصنعـا البـكاء ،كانـا يضحـكان مـن داخلهام فقـد نجحت
خطتهما بتنـازل يوسـف وبشـار وفوزهام بالشيء الذي ال إيثـار فيه.
جلسـت أنتظـر يف غرفـة صغيرة تطـل عىل الشـارع العـام وسـط رام الله،كانـت باألمـس القريـب مكتـب سـفريات رام اللـه –نابلس قبـل أن ينتقل
إىل مقـره الجديد وما زال مقص ًدا لسـكان شمال الضفـة الغربية رغم خلوه
الدائـم مـن النـاس باسـتثناء موظـف غري ثابـت فهم أننـي بانتظـار وصول
أحـد أفـراد عائلتـي ،وبعـد خمسـة وأربعين دقيقـة وصلت سـيارة معاوية
الـذي سـبق وأن طلـب مـن السـائق انزالـه قـرب املكتب حيث كنت أسير
يف الشـارع متعمـ ًدا عـدم املكـوث داخـل املكتب :السلام عليكم.
 صافحتـه بحـرارة صادقًـا رغـم حركتـي التمويهيـة فبادلنـي ذات األمـر:وعليكـم السلام.
 كان أنيقًـا جـ ًدا ومرت ًبـا إىل درجـة أذهلتنـي فأنـت تخطـط وتشتريوتتخيـل بعيـ ًدا عـن النـاس ولكـن عندمـا تـرى الجهـد يتحـرك يف امليـدان
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فإمـا أن تحبـط لسـوء اإلخـراج وإمـا أن تطير فر ًحـا يف السماء ،وعلى
الفـور ،توجهـت للهاتف العمومي وأعطيت إشـارة االسـتقبال بنجـاح طال ًبا
إرسـال توفيـق ،حيـث قـام مهند بـذات الخطوات التـي فعلها مـع معاوية
وبـدوري جلسـت ومعاويـة داخـل املكتـب والحقيبـة الدبلوماسـية التـي
كانـوا يطلقـون عليهـا «حقيبـة جيمـس بونـد» إىل جانبـه ،فالناظـر إليها ال
ميكـن أن يتبـادر إىل ذهنـه يشء مريـب ،إتقـان مـن الدرجـة األوىل :كيـف
كانـت الطريـق؟! سـألته لكسر صمـت الـكالم رغـم االبتسـامات املتبادلـة
التـي مل تتوقـف ،فأجابنـي بهـدوء :سـهلة والحمـد للـه.
 ال أهتـدي لوصـف يسـتطيع تفسير شـعوري يف تلـك اللحظـة وأنا أجلسإىل جانـب شـهيد مـا زال يتحـرك أمامـي ،أحتـك بـه ،أالمسـه دون قصد :يا
اللـه! هـذه أصعـب االمتحانـات الشـعورية ،مـاذا أفعـل؟ أبكي على رجـل
بأ ّمـة يقـدم روحـه لفكرتـه وقضيتـه فلا أسـتبدله بـكل العـامل ،أم أفـرح
لفـدايئ سـيعيد للمظلومين ابتسـامتهم؟! وفجـأة ونحـن ننظـر إىل املارة يف
الطريـق وكان معاويـة يـرى هـذا الكم الهائل مـن الناس للمـرة األوىل منذ
عامين زمـن اختفائـه وإخوانه عن األنظـار ،لفت انتباهي :انظـر انظر ،كان
يشير إىل اثنين مـن عسـاكر السـلطة مـن جهـاز االسـتخبارات العسـكرية
ميـرون على بعـد أمتـار منـا :هـذان مـن قريتـي عصيرة الشمالية! يخربين
بانفعـال :كانـا يف صفـي املدريس!
 تفاعلـت معـه ،أشـعرته باهتاممي الكامل رغم حالـة التوتر الداخيل التيتعصـف يب وتـزداد كلما تقـدم موعد العمليـة وازدادت معه املسـؤولية يف
عنقـي :هـل تظن بأنهام سـيعودان من هنا؟! -سـألني حذ ًرا :لسـت متأك ًدا
ومـع ذلـك يجب أن ننتبـه يك ال يرياك.
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– فضحـك :بالقـدر الـذي أخشى فيه كشـفي يف هذه اللحظة الحساسـة إال
أننـي سـعيد جـدا برؤيـة شـباب من بلـديت حتى لو كانـا من السـلطة التي
اعتقلتني.
ثقيلا ميضي ببـطء شـديد وقـد زاد حـر متـوز مـن حـرارة
 كان الوقـت ًاملوقـف الصعـب الـذي كنـت أحيـاه وأنـا أرى الدقائـق املتبقيـة لوصـول
توفيـق ،سـنوات مـن العـذاب النفسي حتـى جـاء الفـرج بوصولـه سـامل ًا،
فتوجهـت مـن فـوري إىل الهاتـف العمومـي وأعطيـت اإلشـارة األخيرة مع
يل منذ تلـك اللحظـة التي قطعت
رسـول غرفـة العمليـات ،مهنـد ،وبـات ع ّ
فيهـا االتصـال بنابلـس أن أتحـرك لوحـدي باالستشـهاديني نحـو الهـدف.
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سوق "محني يهودا" وجراح "دير ياسين"

قبل نصف ساعة
تقدمـت خطـوة إىل
قدمـي ،تهـزين كلما
كانـت األرض ترتـج مـن تحـت
ُ
ّ
األمـام ،تريحنـي ابتسـامة توفيـق الـذي كان يسير منتصبـاً ُمداعبـاً توتـري
الـذي ال يـراه :شـككت للحظـ ٍة أننـي لـن أراك!
 قالهـا ونحـن نسير مسـافة قصيرة باتجـاه محطـة سـيارات القـدسوالرصيـف مليء باملـارة كالعادة :لقـد أخربك خليـل بأنني ِ
وسـكت
آخرـ!..
ّ
فـرد برسعـة ونحـن نعبر الشـارع إىل رصيف القـدس وكأنه يريـد طأمنتي:
أعـرف ،أعـرف لكننـي خشـيت ذلك ،فقـال معاويـة الذي يوشـك أن ينطق
الضحـك مـن وجهـه :وهـل يصـح بـأن نرحـل دون وداع مديـر أعاملنـا؟!
مل أسـتطع الـكالم ،انخـرس لسـاين الـذي يجـب أن يبقـى صامتـاً يف حضرة
الشـهداء ،كنـت أهـرب مـن النظـر يف عيونهما ،شـجاعتهام ،وعيهما
وابتسـامتهام التي تلخص التضحية ،وملا وصلنا السـائقني قلت :أُريد سـيار ًة
لبـاب العمـود دون ركاب -.فحدثت جلب ٌة بني ثالثة منهم ،يتشـاجرون عىل
الـدور فلـن يضطـر الظافـر بنا لالنتظـار حتى متتلـئ سـيارته بأربعة ركاب
إضافيين فكانـت املفاجأة :مـا هذا؟! نحن مسـتعجلون وأنتم تتشـاجرون؟
 قالهـا توفيـق بجديـة -فليقلنـا أحدكـم وينتهـي األمر؟!مل منلـك أنـا ومعاويـة ،ونحـن نسـتدير للركـوب مـع أحـد الثالثـة سـوى
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االبتسـام فقـد تصرف بتلقائية مقنعة أنهـت الخالف فـورا ً ومل تنه ما يدور
أصحيـح ما أرى وأسـمع؟! هل سـيصدقني العـامل عندما أروي لهم
يف رأيس،
ٌ
فصـول الحكايـة؟! ال يهـم ،فاألهـم أننـي أشـهد على عظمـة املقاتـل الذي
يـذود بدمـه ونفسـه مـن أجـل !...قطـع رسحـاين ونحن نخـرج مـن مدينة
رام اللـه باتجـاه بلـدة الـرام ،صـوت السـائق الضفـاوي :سنسـلك الطريـق
الثانيـة فهـي أكثر أمنـاً ؛ وقـد علـم ضمنيـاً بأننـا ال منلـك تصاريـح دخـول
للقـدس مبجـرد ركوبنا يف سـيارته وليس يف السـيارات التـي تحمل اللوحات
الصفـراء املقدسـية :ال بـأس مـا دامـت الرشطة لـن تعيدنا فموعـد اجتامع
الرشكـة يوشـك على البدء!!
– وبعـد مرورنـا مـن جانـب مخيـم قلنديـا ألهلنـا الالجئين ،انعطـف بنـا
السـائق يسـارا ً مـن خلـف بلـدة الـرام متجـاوزا ً بذلـك الطريـق األماميـة
الواصلـة إىل حاجـز الضاحيـة ،سـالكاً الطريـق املؤديـة إىل بلـدة عناتـا
متجـاوزا ً أكرب مسـتوطنة صهيونيـة مغتصبة ألرايض مدينة القدس وتسـمى
«معـايل أدوميـم» ،وبعـد أقـل مـن ربـع سـاعة مـن السـفر ،دخلنـا قريـة
عناتـا ثـم وصلنـا مخيـم شـعفاط ،شمال القدس ،وهـو ثاين مخيـم لالجئني
الفلسـطينيني املهجريـن مـن مدنهـم وقراهم ،يف مدينة القـدس بعد مخيم
قلنديـا ،وعنـد نقطـة محـددة بدايـة املخيـم مـن الجهـة األُخـرى ،قطـع
السـائق الشـارع الرئيـس املـؤدي إىل مسـتوطنة «معـايل أدوميـم» صاعـدا ً
فـوق الجسر الـذي يطـل على التلـة الفرنسـية ،لحظتهـا ،واللسـان يدعـو
اللـه عـز وجـل أن يسـهل أمرنـا ،نظـرت إىل الخلـف وقـد كنـت جالسـاً إىل
جانـب السـائق ،حتـى أراهما فكانا على حالتهام األوىل ،هادئني مبتسـمني
يسـتمتعان مبشـاهدة قدسـهم التـي يرونهـا للمـرة األخيرة ،مل أنتظـر شـيئاً
آخـر ،مل يسـاورين شـك يف عزمهام الوقـاد وإقدامهام املدهش ،فقد شـهدت
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لهما السماء واألرض أنهما مـن نـوع ٍ
خـاص جـدا ً يـرى املـوت شـهادة
وبشـهادته يقترب إىل تـراب حيفـا ويافـا أكثر ،لكننـي وددت لـو شـاركني
كل العـامل بتلـك اللحظـات!....
مررنـا بعدهـا على حـي الشـيخ جـراح ومل نلبث سـوى بضـع دقائق حتى
حطـت السـيارة وسـط بـاب العامـود وبعـض جنـود جيـش االحتلال غير
بعيديـن عنـا يتجولـون كاملعتـاد يف املـكان ،فأرسعت بإيقاف سـيارة تحمل
اللوحـة الصفـراء املطلوبـة للهـدف :مـن فضلـك ،هـل توصلنـا إىل شـارع
يافـا؟!ـ فـرد السـائق العـريب :وهـل تعرف أيـن سـتنزلون بالضبط ،فشـارع
يافـا كبير؟!ـ فأجبتـه بـكل ثقـة :قرب سـوق محني يهـودا!!.
صعـد معاويـة وتوفيـق يف الخلـف وأنا إىل جانب السـائق فقلـت يف نفيس
والسـيارة تتحـرك صعـودا ً باتجـاه بـاب الجديـد قبالـة شـارع يافـا :بضـع
ٍ
مئـات مـن األمتـار وسـنكون يف سـاحة العدو حيث ال خـوف من يشء حال
إيقافنـا وكانـت تلك مشـكلتنا أثناء التحـرك من نابلس حتى بـاب العامود،
أن يضطـر املجاهـدان السـتخدام الحقائـب فيتسـبب بذلـك بخسـائر يف
صفـوف شـعبنا ألن كال االستشـهاديني لـن يستسـلام ،لذلـك زودهما خليل
بوالعـة صغيرة حـال فشـل الدائـرة الكهربائيـة بالعمل.
ويف اللحظـة التـي أصبحنـا فيهـا داخـل شـارع يافـا والصهاينـة ينترشون يف
كل مـكان على مـرأى العين ،قلـت ملعاويـة وتوفيق وأنـا ألتفـت نحوهام:
جهـزا األوراق حتـى ال يحصـل معكما أي مشـكلة!!.ـ حينهـا فقط ،شـعرت
بالخـوف على حقيقتـه فنطقـت الشـهادتني يف صـدري وأنـا أرى املقاتلين
يفتحـان حقيبتهما فتفـوح رائحـة «أم العبـد» القويـة رغـم تغليفهـا
بالبالسـتيك ،وينزعـان سـلك األمـان الـذي مل يكـن باإلمـكان نزعـه يف غير
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هـذا املـكان ألنـه الضامـن األول لعـدم انفجـار الحقيبة حال اصطـدام اليد
بالكبسـة الرئيسـة على جسـد العبـوة ،وأعلـم أن نسـيم وجـارس مل يجعلا
إمكانيـة مـا أقول سـهل الحـدوث لكنهام بالقطـع مل يكونا قبلهـا يف موقف
شـبيه مبوقفـي يجعلنـي أشـعر بأننـي والشـباب سـنصبح أشلاء يف املـكان،
ال بـأس ،حينهـا لـن نكـون خسـارة ألننا سـنأخذ مـن حولنا بعـض الصهاينة
املحتلين ،رسقـت نظـرة خاطفـة أُخـرى للخلـف فوجـدت معاويـة يسـاعد
توفيـق بإغلاق حقيبتـه ،حينهـا فقـط أعطـاين معاويـة إشـارة الجهوزيـة
وإنجـاز املهمـة األوىل وبعـد مسـافة من السـفر مررنا فيها عـن طريق «بن
يهـودا» واملفترق الرئيـس ،وصلنـا قبالة سـوق محنـي يهودا ،معقـل اليمني
الصهيـوين املتطرف.
وكان على يسـارنا ،فـأرشت لهما بيدي إىل مدخل السـوق قائالً :هنا سـيأيت
حاييـم ألخذكما إىل الرشكـة! - .وطلبـت مـن السـائق التوقـف إلنزالهما،
فنظـر إ ّيل معاويـة مسـتغرباً يسـألني بعينيـه :مل تكـن الخطـة هكذا؟!
 حيـث كان مـن املفترض أن أزعـم أمـام السـائق أن حاييـم مل ِيـأت بعـد
فيذهـب بنـا يف جولـ ٍة بسـيطة قبـل أن يعـود مجـددا ً إىل السـوق فيكـون
معاويـة وتوفيـق قـد شـاهدا املوقـع جيـدا ً ،لكننـي غيرت الخطـة ميدانيـاً
وعينـي
الكتشـايف عـدم وجـود رضورة كفعـل ذلـك فأومـأت لهما بـرأيس
َّ
مبتسماً :انـزال اآلن وانتظـراه أمـام السـوق.
 فالتقـت أعيننـا الثالثـة يف آخـرة نظر ٍة أشـبعت فيها قلبـي وروحي منهاموصافحتهما وهما ينـزالن بهـدوء ويقطعـا الشـارع باتجاه السـوق ،عندها
طلبـت مـن السـائق إعـاديت إىل بـاب العامود فاسـتغرب :ألن تنـزل معهم،
لقـد أخربتني!...
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فقاطعتـه :ال تقلـق ،سـأعطيك أجـر إعـاديت فرجوعـي رضوري السـتقبال
طلاب آخريـن.
 عـاودت النظـر للخلـف مـر ًة أخيرة والسـيارة تبتعـد عن املـكان فرأيتهاميُرسعـان بثقـة نحو السـوق ،ويتقدمـان كجيش يقتحم حصـن العدو املنيع
فخفـق قلبـي واشـتدت الحامسـة يف دمـي فامللحمـة توشـك أن تحـدث
وعلى جـراح ديـر ياسين أن تندمل.
أشـار معاويـة بـكال إصبعيـه لتوفيـق :الخطـة الثانيـة! .فدخال معاً السـوق
املمتـد عميقـاً بعـد أن فشـلت الخطـة األوىل والقاضيـة بتفجير معاويـة
لحقيبتـه على املدخـل حيـث يتجمـع الصهاينـة املحتلـون عـادة بانتظـار
الحافلـة الكبيرة بعـد خروجهـم مـن السـوق أما توفيـق فينفـذ يف الداخل
حاصـدا ً أرواح الغاصبين من املتسـوقني والهاربني من جحيـم معاوية ،لكن
املحطـة كانـت خالية من الـركاب فدخال معاً حيث سـيكتبان بالدم حروف
الوطـن السـليب ،وتوزعـا داخل املمر الضيـق واملمتلئ بالجنـود واملوظفني
وجيـش االحتيـاط فـكل سـاكن ببلـدي دون إراديت غاصـب محتـل كتـب
شـهادة موتـه بنفسـه ،فلا يكتفـي نسـاؤهم ورجالهـم بالخدمـة اإلجبارية
يف الجيـش الـذي يقتلنـا كل يـوم بـل يبقى الذكـور يف جيـش االحتياط بعد
ترسيحهـم فيخدمـون شـهو ًرا معـدودة كل عـام ،فـكل مـن يف السـوق قـد
رشب مـن دمنـا وارتـوى وحانت سـاعة الحسـاب!
 كان معاويـة يتصنـع التسـوق وعينـه ترقـب توفيـق الـذي متوضـع بعيدا ًيف عمـق السـوق ،تحيطـه كراهيـة الكـون الناطقـة بالعربية التـي ال يتقنها
لكنـه يعـرف جيدا ً جرائـم ناطقيها ،تلتصـق أحرفها يف وعيه ُمنـذ كان طفالً
والجنـود يهينـون الكبـار والصغـار على الحواجـز ،لكـن يغيـظ توفيق عىل
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الجهـة األُخـرى من السـوق وهو يـرى صورة شـيطانهم «بنيامين نتنياهو»
معلقـة على كثير مـن املحـال وقـد أقسـم أن يحيـل ابتسـامته الوقحة إىل
بـكا ٍء مـن دم ،فنظـر باتجـاه معاويـة :هيـا يـا أخـي ،هيـا لنقـرع أبـواب
بيسـان بجامجمهـم -.كان يعلـم بـأن التنفيـذ مل يحـن بعـد وأن اإلشـارة
البـد آتيـة بعـد لحظـات وبينما تنتهـي الدقائـق املمنوحـة يل حتـى أخرج
مـن القـدس العربيـة بسلام ،ويف لحظـة كانـت فيهـا الجنـة عروسـاً تنتظر
على أبـواب السماء ومالئكـة ريب يرسجـون أحصنـة الفردوس األعلى لزفة
العريسين ابتسـم معاويـة وهـو يرفـع حقيبت ُه لألعلى مـرددا ً« :وما رميت
إذ رميـت ولكـن اللـه رمـى -بسـم الله».
فتمـزق الصمـت واحرتقـت أجسـاد الصهاينـة وتناثـرت أجسـادهم يف كل
ٌ
مجبول بغضـب ال يوقفه أحد ،أمـا توفيق،
مـكان ،جحيـم من نـا ٍر وشـظايا
عاشـق الحكايـا الجميلـة ومطاردها مـن أفواه الجـدات وصانعها يف القدس
حتـى ترويهـا األجيـال ،مل متنحـه ثائـرة غضبـ ِه الفلسـطينية واسـتجابته
للشـهادة كثيرا ً ريثما يتجمـع الصهاينة وفق الخطـة ،فرفع حقيبـة العودة
إىل يافـا مـرددا ً ودمـوع الفرحـة يف عينيـه «ومـا رميت إذ رميـت ولك َّن الله
سـهل مـرج بـن عامـر وصهلـت خيـول حطين
رمـى -بسـم اللـه» فزغـرد ُ
وعين جالـوت ،قـد فعلهـا بصـور ٍة مثاليـة حطمـت السـاحة اآلمنـة للعدو،
فاجأتـه للمـرة األوىل يف أشـهر أسـواقه ،فلـم يعـد املـوت محتومـاً على
الفلسـطيني لوحـده يف شـوارعه وبيوتـه ومدارسـه وحواريـه وحتـى أرسة
نومـه ،مزقـت شـظايا قنبلتـه البرشية كل الغـزاة املتواجديـن والهاربني من
ويلات معاويـة ،كتلـة مـن الجحيم والنار أحالت السـوق إىل مـوت وعويلٍ
ورصاخ ،ويف هـذ اللحظـات مـن امللحمـة كان السـائق يوشـك أن يخـرج
يب إىل القـدس الرشقيـة عبر حـي املصرارة ،عندمـا بـدأت سـيارات اإلطفاء
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وقـوات االحتلال بالدخول إىل الشـطر الغـريب للمدينة ،فتصنعـت الذهول
سـائالً سـائقي :مـاذا يحدث؟! فأجابني بخربته دون تـردد :يبدو أنها عملية.
فقلـت وقلبـي يـكاد أن يقفـز مـن صـدري فرحـاً :يـا إلهـي مـاذا سـيحدث
مندوبين ،مل يكن
طالبي،
ْ
للمندوبين؟! مل أد ِر حينهـا مـاذا أطلقـت عليهماْ ،
ْ
مهامً بقدر أهمية االنفجار الذي مل أسـتطع سماعه بسـبب إغالق السـائق
للنوافـذ وتشـغيل التربيـد إلخماد حـر الصيف ،ورغـم ذلـك ،متكنت خالل
الدقيقـة األوىل بعـد التفجير من رصـد تحرك العدو الرسيـع واملذهل ،فقد
تحـول أشـخاص ميـرون بجانبنـا إىل عنـارص ُمسـلحة باملسدسـات يتلقـون
األوامـر بالالسـليك غري أنهـم مل يكونوا بقـدر رسعتنا واخرتاقنـا لقلعة أمنهم
الحصينـة ،فقـد حطمنـا أُسـطورة أمنهم يف عمليـة نوعية تحـدث ألول مرة
بهـذا الشـكل املـزدوج ويف مـكان غير متوقع سيؤسـس إىل مرحلـة جديدة
سـيضطر فيهـا العـدو إىل تخيلنـا نفجـر لـه حتـى أرسة أحالمه.
خرجـت السـيارة يب إىل بـاب العامـود ومـا زالت قوات العـدو وأجهزة أمنه
املختلفـة تتدفـق باتجـاه شـارع يافـا ،يشـغلني أمـ ٌر واحـد مل أتحقـق منه:
هـل نجـح معاويـة وتوفيـق بالتفجير املـزدوج ،أم أن أحدهما نجـح ومل
يفعلهـا اآلخر؟!
ال بـأس -قلـت وأنـا أتحـرك بين النـاس بحثًـا عـن سـيارة تقلنـي إىل رام
اللـه ،سأسـتعد للخيـار األسـوأ وأنـزل يف بلدة الـرام وفوق الخطة املرسـومة
النتظـار االستشـهادي الـذي فشـلت عمليتـه ،ولكـن اللـه -عـز وجـل -لـن
يخذلنـا ،يـا اللـه أع َّنـا أغثنـا ،نصرك الـذي وعـدت عبـادك املظلومين.
 لقـد تحولـت الفرحـة إىل خـوف لحظـي رغـم أخذنـا لجميـع األسـبابالتـي متنـع حـدوث ذلـك ،ومل أد ِر حينهـا أن الفارسين قـد امتطيـا صهـوة
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جواديهما إىل العليـاء ويخاطبـاين مبتسـمني ،مـاذا؟ بـل ضاحكين« :هـون
عليـك وأنصـت جيـ ًدا إىل طقطقـة أبوابهـا صفـد».
 أشـد مـا أزعجنـي وأنا أجلس يف السـيارة املمتلئة بالـركاب بانتظار مجيءالسـائق الـذي شـغله أمـر بلادة أحـد الـركاب :مـن فضلـك ،أدر مفتـاح
الراديـو على األخبـار! فالتفـت نحـوي بوجـه عبـوس مليء بالبـؤس :وهل
أعمـل عندك؟
فابتلعـت غيظـي ومل أجبـه حتـى دخـل السـائق مرسعـاً :يجـب أن نسرع
قبـل أن يغلقـوا الحاجـز ونقـع باملشـاكل.
 فسـأله الراكـب النكـد العبـوس الذي وددت أن أصفعه على رقبته :وملاذايغلقـون الحاجـز؟! فأجابه السـائق وهو يتحرك بنا :أمل تسـمع بالعملية؟!
 فتحول إىل شخص آخر :عملية؟! عندهـا غيرت رأيـي تجاهـه ملـا شـاهدت مالمحـه تتحـول برسعـة ويدهتذهـب مبـارشة إىل مفتـاح الراديـو :عملية تفجير إرهابية يف سـوق محني
يهـودا ،واملعلومـات األوليـة تفيـد بأنها صعبـة وسـنفيدكم بالتفاصيل حال
ورودها.
 كانـت الهزميـة تختلـط بكلمات املذيـع يف صوت العـدو باللغـة العربية،تشـاهد املـوت من خلال صوته ،لكن ذلك مل يسـاهم يف تهدئتـي ،أفرحني
جـدا ً نعـم ،لكننـي بحاجـة إىل كلمـة مزدوجـة ،ثنائيـة ،انفجاريـن ،زلزالني،
ال يهـم فاألهـم أن ينطقـوا بهـا ،ومل ّـا كنـا نخرج مـن الحاجز الـذي مل يغلق
بعـد واألزمـة تطحـن يف املـكان والراديـو يبـث أخبـارا ً تحـوم حـول الخبر
األول ،قـال املذيـع« :أعلـن الناطـق باسـم رشطـة «العاصمـة» أن تفجريين
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انتحاريـن وقعـا بعـد الظهيرة يف سـوق محنـي يهـودا ،أوقعـا مثانيـة عشر
قتيلا وعشرات اإلصابات يف صفوف املتسـوقني »...حينهـا ،مل أمتالك نفيس،
ً
حطمـت القواعـد األمنيـة ،ألقيتهـا مـن النافـذة وهتـاف :الله أكبر -يخرج
مـن صـدري فينطقـه فمـي ،وبائـع للخضـار يف مفترق الـرام يصرخ كما
فعلـت :اللـه أكبر -فزلـزل أوصـايل لـوال نظـراتُ الـركاب التـي توجهـت
بتلقائيـة نحـوي فأيقظتنـي لقفـزت مـن النافـذة فرحـاً وانتصـارا ً ،فقلـت
متـداركاً بطريقـة مختلفـة :اللـه أكبر :ستفشـل عمليـة السلام اآلن.
 لكـن عبـاريت األخيرة والوقائيـة أظنهـا زادت مـن قـرف النـاس الحانقينعلى هـذا الواقـع والـذي تزيـده عمليـة السلام املزعـوم سـو ًءا.
ُضج بأخبـار العملية ،ترقص
كانـت مدينـة رام اللـه التـي وصلتها برسعـة ،ت ُّ
على موسـيقى الشـهادة ،تنتقـم فر ًحـا مـن غطرسـة عـد ٍو ال يرحـم ،التجار
وكل النـاس يتحدثـون ،يحللـون ،يباركون ،كفـاين حينها
والسـائقون واملـارة ُّ
ذلـك ..هـذا مـا أراده معاويـة وتوفيق أن ترتسـم البسـمة عىل وجـوه أبناء
شـعبنا مجددا ً.
فطـارت قدمـاي إىل الهاتف العمومي تسـبقني بشـائر النرص يف كل وسـائل
اإلعلام املحليـة والدوليـة ،همـي مـا قبـل األخري طأمنـة خليـل ومهند عىل
انسـحايب بسلام :سـأكون بطرفكم بعد سـاعة.
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"استراحة المهندس وسرقة الدماء!"

مـرت السـاعة األوىل على امللحمة فأصبحـت العملية حديـث العامل بأرسه،
تلغـي وزيـرة خارجيـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة «مادلين أولربايـت»
زيارتهـا املزمعـة لدولـة االحتلال ويبدأ النفاق «الرسـمي» العاملي بشـجب
العمليـة وبلعـق حـذاء أمريـكا الناظـم إليقـاع الظلـم يف العـامل والحاميـة
ملشروع االحتلال على أرضنـا ،ثـم تطعنـك يدك يف صـدرك ،تدميـك تؤملك
تبكيـك :نسـتنكر ونشـجب هـذه العمليـة اإلرهابية!!
صرح الناطـق الرسـمي باسـم السـلطة الفلسـطينية ،لقـد حسـم املـال
–ي ّ
السـيايس موقفـه فانحـاز إىل طـرف جلاده ،وإن مل يفعـل ،نعتـوه برعايـة
اإلرهـاب وقطعـوا عنـه حنفيـة النقـود ،لكنـه رغـم ذلك سـيتلقى الشـتائم
مـن طـرف أصبـح رأيه ،مشـاعره ،مصلحته يف أدىن سـلم أولوياتـه« :صحيح
إنـه مـا يف عنـدك دم وال ذوق» – .تخاطبـه أم الشـهيد وهـي تتابـع أخبـار
العمليـة على شاشـة التلفـاز «مـش قادر تحمـي النـاس وال تاخـذ بثارهم،
ليـش مـا تقعـد سـاكت وتخلي األبطـال تفـش غلنـا؟!» .الشـعب ،غـرس
الوطـن ،أوتـاده ،ملحـه تاريخـه ،تراثـه ،أحالمـه ،ذكرياتـه ،أصبـح يف عـامل
السياسـة الدائـر يف فلـك املؤمنين بالحل السـلمي القسري واملفروض عىل
شـعبنا يف املرتبـة الثانيـة بعـد إرضـاء العـدو ومشـاعره.
 -يقـف معـاذ أمـام التلفـاز وإىل جانبـه الوالـدة وأحفادها الصغـار وزوجتا
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شـقيقيه تطربهـم جميعـاً أخبـار العمليـة ،وشاشـات العدو باللغـة العربية
تنقـل الصـور ،فيردد معـاذ كلمـة «اللـه أكبر» للمـرة العرشين بعـد املئة،
يـود لـو يرقص مـع والدته التي ترقـب انفعاله الكبري ،أو يدخل يف الشاشـة
باحثـاً عـن البطلين حتـى يق ّبـل ما بقي مـن جسـديهام الطاهريـن ،وبينام
كان يعيـش فرحـة املظلومين ،طلـب من الجميـع اإلنصات :لحظـة ،لحظة
هنـاك خبر جديـد ،فقالـت والدتـه «أم بكـر» وهل هنـاك أخبـار بعد هذا
الخبر العظيم؟!.
 يوجـد يـا أمـي! اصبري قليلاً وسترين! .ثـم ظهـر على الشاشـة لقـاءتلفزيـوين على إحـدى املحطـات العربيـة يجريـه مذيـع مع أحـد املتصلني
مـن سـوريا :وهـل تؤكـدون املسـؤولية الكاملـة عـن العمليـة؟! فيجيـب
املتحـدث باسـم الفصيـل الفلسـطيني املعـارض لخـط أوسـلو :نعـم ،نعـم!
فاسـتنكر معـاذ بتلقائيـة تامـة :مـاذا؟! .فنظـر إليـه جميـع مـن يف الغرفـة
باسـتغراب نسـبي ،ألن األذن الفلسـطينية قـد اعتـادت يف تلـك السـنوات
على اسـم كتائـب القسـام بعـد العمليـة االستشـهادية :يـا ولـدي ،ملـاذا ال
يكـون األمـر صحيحـاً ويجـب أن تفرح لذلك بـأن أصبح ما تنـادي به ،نهجاً
يسـلكه املخلصـون؟!.
 فتمتـم معـاذ بكلمات وهو يسـتأذن بالخـروج :صحيح ولكـن ليس هذهاملرة.
وعلى مدخـل البيـت قابـل والـده «الشـيخ سـعيد بلال» عائدا ً مـن عمله
يف مديريـة األوقـاف اإلسلامية حيـث يعمل مديـرا ً عاماً لهـا ،فتكلمت عينا
الشـيخ الضاحكتين قبل لسـانه :ملـاذا العجلة يا شـيخ معـاذ؟! .فاقرتب إليه
ر بالعبـارة لطاملـا حلـم بهـا منذ زمـن بعيد :هـل أعجبناك يـا والدي؟!
يس ُّ
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فأجـاب الشـيخ :ومـاذا سـيكون الشـيخ سـعيد أمـام األمـة التـي تحتفـل
السـاعة بهـذا النصر؟! ولكـن!! مـا هـذا الهـراء الـذي يقولونـه يف اإلعلام،
أيـن البيـان؟!
 مل يكـن بيـد معـاذ كثير لعملـه سـوى االنتظـار ملعرفـة سـبب التأخير،وهـذا مـا بـدأ يزعـج خليـل الـذي أوكل املهمـة لدائرتـه ،ويقلـق محمـود
القلـق ذاتـه منـذ وداعـه ملعاويـة وتوفيـق ،فـإن كانـت العمليـة ذاتهـا قد
هـزت العـامل فمـن املتوقـع أن يثير بيـان اإلعلان هـزة إضافيـة ،غير أن
التأخير يقلّـل مـن قـوة التأثري املرجـو وخاصة بعـد الرسقـة املفضوحة من
جانـب ذاك الفصيـل ،وتلـك عـادة سـيئة درجـت عليهـا بعـض الفصائل إن
تأخـر الفاعـل الحقيقي باإلعالن عن املسـؤولية وهـذا ال ينفي أن مخابرات
العـدو الصهيـوين قـد اسـتخدمت ذلـك السـتفزاز الجهـة املنفـذة للكشـف
عـن نفسـها حتـى يسـهل الوصـول إليهـا وتحديـدا ً يف العمليـات مـا دون
االستشـهادية.
 لقـد دخـل مسـجد «سـيد قطـب» لتأديـة صلاة الظهـر بعـد أن فاتتـهالجامعـة أثنـاء سـفره مـن نابلـس إىل رام اللـه فجلـس بعدهـا بانتظـار
اللحظـة املناسـبة للخـروج وتأديـة املهمـة الخاصـة املوكلـة بـه ،يتحسـس
البيـان املخفـي تحـت مالبسـه ،يطمنئ عىل سلامته بعد أن اسـتلمه صباحاً
مـن معـاذ :أخـي جـارس! ال تنقصك الفطنـة بأهميـة املوجود داخـل البيان
ورضورة!
فـرد عليـه وهـو يغـادر :تـوكل على اللـه ،لقـد أنجزنـا املهمـة األعظم من
البيـان وسـأنجز هـذه إذا مل تعقنـي أكثر مـن ذلـك -.لقـد كانـت الليلـة
طويلـة ومليئـة بالشـد العصبـي قضاهـا مـع نسـيم حتـى الفجـر يف تجهيز
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الحقيبتين فلـم ينـم دقيقة واحدة ومل يكن ليسـتطيع إن حـاول فعل ذلك،
فصناعـة املـوت للمحتلين على هـذا النحـو ال تحـدث كل يـوم ،وألنه كان
صامئـاً كبقيـة املجاهديـن العاملني يف املشروع صيام النافلة ،تقربـاً إىل الله
وطمعـاً يف توفيقـه يف نهـار متـوز الحـارق و ُمتع ًبـا يف إحـدى زوايـا املسـجد
مسـتمتعاً ببرودة املـراوح الهوائيـة ،ذهـب يف سـ ِن ٍة مـن النـوم تحولـت
برسعـة إىل غفـوة طويلـة فنوم عميق أمتد إىل سـاعتني كانتا أطول سـاعتني
يف عمرنـا ونحـن ننتظـر إذاعـة البيـان ،وبينما كان ينهـي سـاعته الثانيـة
تسـلل إىل أذنيـه حديـث اثنين مـن رواد املسـجد :هـذه عمليـة يف العظم.
– فيرد اآلخـر :بـل قـل يف القلـب والـرأس ،ويف أبـو أبـو الـذي جابهـم .ـ
فانتفـض جـارس كاملمسـوس ينظـر مـن حولـه محـاوالً اسـتيعاب األمـر،
فتذكـر أنـه يحمـل سـاعة عىل سـاعده :يا إلهـي؟! فامتدت يـده برسعة إىل
البيـان يتحسسـه بأسـف شـديد يعاتـب نفسـه :مـاذا فعلـت أيهـا النائم؟!
غفـر اللـه لـك أيهـا الجسـد ،خنتنـي يف الزمـن الخاطـئ ،وطـار إىل الخـارج
دون أن يغسـل وجهـه ،حزيـن لتخييـب ظن إخوانـه به ،ومل يـدرك بعد أ َّن
مـا صنعـت يـداه يف الحقيبتني يُبيك رئيـس وزراء العدو «بنيامين نتنياهو»
على شاشـات التلفـزة ويدفـع رئيـس دولتـه اللعينـة «حاييـم فايتسمان»
للقـول وهـو يـزور مـكان العمليـة بعـد وقوعهـا :هذا أسـوأ يـوم يف حيايت.
ـ كان باعـة الخضـار بالقـرب مـن املسـجد يتنـدرون على املحتـل ،الجميع
يتحـدث عـن غضبـة الفلسـطيني الـذي يصنـع مـن جسـده قنبلـة ليثـأر
ٍ
معـرض لألدوات
لدمـاء شـعبه ويـرد عنه ظلم االحتلال ،فوقف جارس أمام
الكهربائيـة أدار أخبـار العمليـة على سـت أجهـز ٍة للتلفـزة :الله أكبر ،الله
أكرب.
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 هزتـه مشـاهد النجـاح للعمليـة فنسي للحظة مهمتـه الراهنـة واملتأخرةعـن املوعـد سـاعتني ،أيقظه من ذلك ،خرب اإلعالن عـن العملية :الكاذبون!!
 ثـم أرسع وهـو يُخـرج من جيبـه الخفية أرقام الهواتـف متجهاً إىل هاتفعمومـي :مراسـل وكالـة األنباء الدوليـة رويرتز؟! - .فرد املراسـل عىل الجهة
االُخـرى :تفضـل هو بذاته.
فقـال جـارس :هنـاك شـجرة كبيرة بجانـب موقـف سـيارات بريزيـت!-
فقاطعـه املراسـل الـذي شـعر بحسـه الصحفـي بوجـود أمـ ٍر مهـم :أعرفها،
أعرفهـا.
ـ اذهـب إىل هنـاك فـورا ً ،سـتج ْد تحتهـا علبة سـجائر مـن نـوع «فرجينيا»
ملقـاة على األرض بصـورة ُمهملـة وبداخلهـا بيـان - .فوقـف املراسـل عىل
قدميـه :بيـان ماذا؟!
 يريـد أن يتأكـد مـن الـذي بـات مؤكدا ً لديـه ،فأجابه جارس :بيـان اإلعالنعـن العمليـة واملطالـب التي نريدها ،فسـأله وهـو يحمل مفاتيح سـيارته:
ومـن أنتـم؟! .فأجـاب :كتائب الشـهيد عز الدين القسـام.
 وملـا هـ َّم جارس بإغالق الهاتف صاح املراسـل منفعالً :أرجـوك أن تتواصلمعي يف العمليات القادمة وسـأكون شـاكرا ً لكم
 وبرسعـة البرق نفـذ جـارس املطلوب وسـافر عائدا ً إىل نابلـس ويف غضونعرشيـن دقيقـة كان البيـان يف كل وسـائل اإلعلام العامليـة :حركـة حماس
تعـود لعمليـات التفجير بقوة والعنـوان «تحريـر األرسى».
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ً
"ثأرا للنبي وحرية من فوهة البندقية"

عـدت إىل نابلـس يف املوعد ،سـأرى يف حينها عيبال وجرزيـم بعني غري التي
كانـت تنغـرس يف وجهـي صباحـاً ،وقـد أمسـيا يعانقـان الشـمس يداعبـان
خيوطهـا اللطيفـة مـا قبـل الغـروب ،سـأصبح مـن حينهـا أديبـاً يبعـث من
حكايـا العشـق األندلسـية فيرى الغـرام يف كل يشء فيكتبـه على كل يشء،
محبريت مـن شـارع يافـا ،ويَراعـي من عـرق معاوية وابتسـامة توفيـق .وملا
عـ َّن األدب على خاطـري وأردت الكتابـة مل أجـد يف محبريت غير نزيـف
البندقية.
 أرسعـت باتجـاه منـزل مهنـد ،علّني ألتقيه هنـاك فأعانقـه ،أحتضنه ،أرىالنصر يف عينيـه ثـم أطير إىل خليـل فأصيـح قبـل أن أصلـه :لقـد فعلناهـا
ورب الكعبـة ،فيضحـك بأعلى صوتـه ،لـن يهمـه أحـد ويصرخ ووجهه إىل
ّ
السماء باكيـاً :اللـه أكرب وللـه الحمد.
 رأيـت مهنـد يقـف على رشفة الطابق الثـاين غري املأهـول ينتظرين يف بيتهمحـاوالً إخفـاء فرحتـه ،كنـت أعلـم أنـه لـن يفـوت فرصـة اسـتقبايل بعـد
أن تحقـق جـزء مهـم مما حلمنـا بـه منـذ زمـن بعيد فـكان أجمـل عناق
بيننـا وأروع مـا ميكـن أن يحتفـل بـه املظلومـون ،مل نتفـوه بكلمـة واحـدة
فهـل هنـاك حديـثٌ بعـد فدائيـة معاوية وتوفيـق؟! ثم أمسـكني من يدي
كطفـل يقـوده أحدهم لرؤيـة أمر عظيم ودخل إىل غرفـة املقاومة! فكانت
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اللحظـة التـي مل أنسـها أبـدا ً :خليـل الرشيـف ،يُسرع نحـوي ويحتضننـي،
يعانقنـي ويُقبـل رأيس رغامً عني فيخجلني ثم نسـجد ثالثتنا سـجدة شـكر
فتحركـت بـه إىل بيتـي مودعاً مهنـد الذي
للـه ...مل منكـث كثيرا ً يف الغرفـة
ُ
انتهـت مهمتـه لذلك اليـوم وقد تفاجأت بأنهام تركا الشـقة املفروشـة بعد
التأكـد مـن وصـول توفيق إىل طريف كإجـرا ٍء وقايئ والتوجـه إىل منزل مهند.
أدخلـت التلفـاز إىل غرفـة الضيـوف بعـد أن اختلقـت عـذرا ً لغيـايب طيلـة
النهـار عـن املنـزل لكنـه رفـض أن يعمـل :ال حول وال قـوة إال باللـه ،عندما
لي فطلـب مني
احتجتـك خرسـت؟ فابتسـم خليـل الـذي مل يـرد اإلثقـال ع ّ
عـدم االنزعـاج :لعلـه خير ،لن تزيدنـا الصورة شـيئًا كث ًريا فالـذي نريده قد
تـم بحمـد اللـه وفضله.
عندي فكرة ،الراديو.كان يهمنـا لحظتهـا التأكـد مـن اإلعلان عـن العمليـة بعـد التأخـر الـذي
حـدث فأحضرت راديـو أيب القديـم :حتـى تعلـم بـأن التلفـاز ال يغني عن
الراديـو ،فقـال خليـل :رفيقـي منـذ املطـاردة ومسـاكن الطلبـة يف الجامعة
ولكـن –قالهـا ضاحـكًا هذه املرة -أسـأل اللـه أن يعمل ..وبينام كنا نسـتمع
إىل صـوت العـدو باللغـة العربيـة ومل يكـن مراسـل رويترز قد نشر البيان
بعـد ،توالـت الطرقـات عىل بـاب غرفتنا ،رسيعة غري مؤدبـة متبوعة بكلمة
السر املتقطعـة :بابـا ،بابـا وبينهما ببـا .ففتحـت البـاب برسعـة وخليـل
يحثنـي :هـذا الشـخص الوحيـد املسـموح لـه بحضـور اجتامعاتنا.
كانـت تعاتبنـي بعينيهـا الربيئتين وابتسـامتها السـاحرة فسـألتها :مـاذا
تريديـن؟ فرفعـت ذراعيهـا الصغريتين إىل أعلى ترجـوين حملهـا فحملتهـا
وأغلقـت البـاب :واآلن؟ كانـت تتفحص الضيف الغريب بعينيها الواسـعتني
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فأخذهـا خليـل بين ذراعيـه وطبـع قبلـة على وجنتهـا الناعمـة كالحريـر:
تسـتحقها بجـدارة ،بعـد يـوم أبيهـا الطويـل!
 ومل يكـد ينهـي عبارتـه حتـى بدأ املذيع يتحـدث عن البيـان :أعلن الذراعالعسـكري لحركـة حماس مسـؤوليته عن العمليـة املزدوجـة دون أن يذكر
اسـم املنفذيـن خالفاً ملا جرت عليه العادةُ ،مهديـاً العملية إىل النبي محمد
الـذي نـال منـه املسـتوطنون يف مدينة الخليل عرب نرش الصور املسـيئة ،كام
جـاء البيـان مبطالـب تتعلـق بـاألرسى الفلسـطينيني وأولهـا تحرير مؤسـس
حركة حامس الشـيخ أحمد ياسين ومقاتيل كتائب القسـام وأعداد يحددها
البيـان مـن أرسى حماس وفتـح والجبهـة الشـعبية والدميقراطيـة واألرسى
العـرب ويف مقدمتهـم الشـيخ عبـد الكريـم عبيـد ومصطفـى الديـراين مـن
حـزب اللـه اللبنـاين وقـد طـرح البيان وسـطاء موثوقين من جانـب كتائب
القسـام حـال قبـول االحتلال بالرشوط وعلى رأسـهم الدكتور عبـد العزيز
الرنتيسي ،وقـد هـدد الـذراع العسـكري مبواصلـة الهجمات بصـورة أشـد
وأقسى حـال عـدم القبـول بالشروط وقـد ُذيّـل البيـان «بوحـدة الشـهداء
لتحريـر األرسى» - .فعقّـب خليـل منتشـياً :اآلن نسـتطيع أن نأخـذ قسـطاً
مـن الراحـة وأيضـاً قُبلـ ًة أخـرى من هـذه الجميلة.
 بقـي أكثر مـن سـاعتني ألذان املغـرب ودخـول الليـل ،الوقـت األنسـبلتحـرك خليـل والعـودة بـه إىل شـقة رفيديـا فقررنـا النوم :أنـت تبقى عىل
الرسيـر وسـأنام على األريكة.
 فرفـض ذلـك بشـدة :إذا أردت راحتي فدعني أنام هنـا -.ومل أفلح بإقناعهكالعـادة فنـام بعد أن تـرك دولة االحتالل تقف على قدميها وال تنام.
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"مرحلة السكون والنزول تحت األرض"

العـدو يتخبـط!! شـهداء بلا أسماء وعناويـن ،منـط جديـد مـن املقاومـة
الرسيـة مل تعتـد عليـه أجهـزة أمـن العـدو ،وسـيظهر ذلـك يف تعاطـي
وسـائل إعالمـه املختلفـة مع آثـار الرضبة القاسـية التي تلقاهـا يف خارصته
الرخـوة وتخبطهـا الـذي رافـق التحقيقـات :ملـاذا اختـارت حماس إخفـاء
هويـة املنفذيْـن ،هـل نحـن مقبلـون على تغيري تكتيكي يف سـلوك جهازها
العسـكري أم تحـول استراتيجي؟!.
 يسـأل مراسـل عسـكري للقنـاة العربيـة الثانيـة ويعترض ضيـف أخبـارالثامنـ ِة ،ضابـط سـابق يف جهـاز الشـاباك :ال أنصحكـم باملبالغـة يف تفسير
املخربين فأنتـم بذلـك تعطونهـم حجماً أكبر مـن حجمهـم
إخفـاء هويـة
ْ
بكثير لكننـي أقـول! فقاطعـ ُه املراسـل ِ
بحـ َّدة :مـا هـو برأيك الفعـل الذي
سـيوجعنا أكثر مـن تحويـل سـوق إىل سـاحة حـرب حتـى نضـع األمـور يف
أحجامهـا؟!
فأجـاب الضابـط :أنـا ال أقلـل من فاجعة مـا حصل لكننا اعتدنا يف الشـاباك
على اصطيادهـم برسعـة نتيجـة سـقطاتهم وهـذا مـا سـيحصل ،فقالـت
مقدمـة األخبـار :لكـن املعلومـات األوليـة التـي رشـحت مـن التحقيقـات
وأدلـت ببعضهـا رشطـة العاصمـة تفيد بعـدة احتامالت تؤكـد عىل خطورة
التكتيـك الجديد.
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 ثـم نظـرت إىل املراسـل العسـكري حتـى يتحـدث :لقـد عثروا يف جيـوباملنتحريْـن على نقـود أردنية األمر الـذي يقوي فرضيـة قدومهام من خارج
البلاد ،فرمبـا كانـا مـن األردن ذاتهـا ورمبـا كانـت األردن معبرا ً اسـتخدماه
للوصـول إلينا.
 فتدخـل الضابـط السـابق مسـتبعدا ً ذلـك :لـو كان مـا تقولـه صحي ًحـالعلمـت أجهـزة األمـن بذلـك.
فقاطعـه املراسـل :لسـت الـذي يقـول بذلـك ،وأحـب أن أطمئنـك حتـى
تتحـرر قليلاً مـن تحفظـك األمنـي بـأن الرقابـة العسـكرية «التسـنزوره»
سـمحت بنشر هـذه املعلومـات وزادت على ذلـك باحتامليـة أن يكونـوا
مـن مسـلمي بريطانيـا أو عنـارص مـن حـزب اللـه اللبنـاين ثـم أمل تسـمع
بعمليـة املسـكوبية أواخـر عـام 1994م والتـي نفذهـا مقاتلان مـن جهـاز
حماس العسـكري «كتائـب القسـام» واسـتهدفت مقهـى يرتـاده محققـوا
الشـاباك وقتـل وجـرح فيهـا العشرات؟! .فـر ّد الضابط بأسـف :نعـم أعلم
ذلك جيـدا ً..
فاسـتطرد املراسـل :كان أحدهام مرصي الجنسـية ،والخشية يف أجهزة األمن
أن تكـون حماس قـد غيرت استراتيجية عملهـا عبر فتـح بـاب املشـاركة
ملؤيديهـا يف العـامل على جبهـة الداخـل أوالً ثـم االنتقـال لضرب مصالحنـا
خـارج «إرسائيل».
سيسـتمر العـدو يف تخطبـه وتصديـر بعـض األخبـار االسـتفزازية حتـى
نخطـئ فيصـل إىل طـرف خيـط يقـود إلينـا ،األمـر الـذي منعنـا حدوثـه
بالقـرار الـذي اتخـذه القائـد خليـل :الهـدوء التـام وعـدم تنفيذ أي نشـاط
مهما كان صغيرا ً.
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– وملـا سـألته عن الزيـارات العائلية خارج مناطق ألـف أجاب :هذا أوجب
الواجـب فـإن مل تقـم أجهـزة أمـن السـلطة باعتقـاالت كما فعلـت على
إثـر عمليـات الثـأر الستشـهاد املهندس يحيـى عياش ،سـيفعل املحتل ذلك،
وسـيكون الناشـطون أول املعتقلين فقـد اعتـاد العـدو على شـن حملات
اعتقـال عشـوائية لإلمسـاك بطـرف خيط ولـن يكون أحدكم طـرف الخيط.
 لكـ َّن محمـود أبـو هنـود الـذي يعيـش ذات الشـعور املتناقـض ،الفـرحلنجـاح العمليـة واإلثخـان بقتلـة األطفـال والنسـاء ،ومـن جهـة أخـرى،
أص على الذهاب إىل عصرية الشمالية
الحـزن على فراق معاويـة وتوفيق َّ
وذهـب!!
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"العالِ م الثائر والجائزة السخية"

فكـرة مجنونـة لكنهـا عظيمـة سـتهز العـامل وتقلـب املوازيـن سـتصبح
أمنوذجـاً يحتـذي بـه الصغير والكبير ..يحـ ّدث معـاذ نفسـه وهـو يجلـس
لسماع الـدرس مـا قبـل خطبـة الجمعـة يف مسـجد النصر ،فيناقـش مهند
الـذي كان يجلـس بجـواري الفكـرة يف تخاطـر عجيـب :ال ال ،حينها سـتصل
احتفـاالت الحركـة بنجـاح الفكـرة عنـان السماء فرحـاً لكنهـا سـتعقد لنـا
محكمـة رسيـة سـنصبح بعدهـا !..ثم التفت نحوي مبتسماً فـرددت عليه:
أتـرى الشـيخ يوافق!..
 يـا شـيخ –رفـع أحـد املصلين يـده للسـؤال -ملـاذا يحمـل االستشـهاديكميـة صغيرة مـن املتفجـرات؟!
 فيضحـك الشـيخ «حامد البيتـاوي» رئيس رابطة علامء فلسـطني وتضحكمعـه جميـع الوجـوه التـي مـا زالـت تعيـش فرحـة النصر الصغير على
املحتـل :األمـر بسـيط ،هـؤالء الشـباب يحملـون أحزمـة وحقائـب حسـب
أحجامهـم –ثـم نظـر إىل نفسـه ضاحـكاً وكان ممتلئـاً بعض الشيء– أما أنا
بحاجـة إىل (ط ُرلِّـه) شـاحنة متفجـرات تناسـب حجمـي – .ومل نكـن حينها
نـدري أن دائـرة املتفجـرات تسـتمع إىل حديـث العالِـم املجاهـد وتتخاطر
معنـا يف تـداول مـا يذكره.
 -وبعـد انتهـاء خطبـة الجمعـة وانفضـاض آالف املصلني ،التقيـت املهندس
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أميـن حلاوة فرأيـت الحـزن يف عينيـه ،فهمـس يسـألني :مـا هـي أخبـار
خليل؟!
 فلـم أسـتطع التهـرب :بخير والحمـد لله ،ما هـي أخبار دراسـتك؟! ففهمأننـي ال أريـد الحديـث عن صاحبنا فه ّز رأسـه أسـفاً :أبلغه السلام.
 كنـت كلما رأيتـه ألـوم نفيس وأعاتبها أنني مل أسـتطع إقنـاع خليل بض ّمهيل
للعمـل معنـا .وأحياناً كنت أشـك بأن االثنين يقومان بالتمويـه األمني ع ّ
وأن أميـن هو مهنـدس الحقائب.
 ويف اليـوم التـايل بعـد عشرة أيـام مـن العمليـة وبينما كنـت أتصفـحالجرائـد واملجلات السياسـية لفـت انتباهـي أمـ ٌر هـ ّزين مـن األعماق:
صـورة معاويـة وتوفيـق عىل غلاف مجلة العـريب الكويتية تظهـر وجهيهام
املحروقين فقـط .وكانـت املـرة األوىل التـي أرى فيهـا الصـورة التـي نرشها
العـدو الصهيـوين حتـى يتعـرف عليها النـاس مانحـاً جائزة ماليـة كبرية ملن
يقـوم بتشـخيصهام .أعترف بأننـي حزنت جـدا ً وأنا أرفع املجلـة عن طاولة
املعروضـات الورقيـة أمـام مكتبـة دار العلـوم والثقافـة وأحـ ّدق فيهـا ومل
أعـد أشـعر بحركـة السير واملا ّرة مـن حويل وقـد خفّف عني بقايا ابتسـامة
مـا زالـت رغـم الحـروق الشـديدة تسـكن هناك ،تهـزأ من سـخافة املحتل،
تسـخر مـن عجـزه وتقـرأ عليه آيـة «قـل موتـوا بغيظكم».
يل
 هـل تريـد ابتيـاع املجلـة؟! أيقظنـي البائـع مـن غضبـي وقـد تعـ ّود ع ّمنـذ الصغـر قارئـاً لغلاف املجلات والصفحـة األوىل مـن الجرائـد اليوميـة
دون ملسـها ،فاشتريتها وطرت بها إىل خليل ومحمود الذي التحق للسـكن
وسـأظل أزودهما بالصحـف اليوميـة واملجلات
ّ
الدائـم يف شـقة رفيديـا،
وكل معلومـة صغـرت أم كبرت تتنـاول العمليـة :يجـب إحضار
األسـبوعية ّ
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يوسـف وبشـار إىل طرفنـا –يقـول محمـود مخاطبـاً خليـل– قبل اكتشـاف
هويتنا.
 فريد عليه :أرسل سيارتني إلحضارهام بالطريقة املتفق عليها! ال –قالها مبتسامً -سأذهب إلحضارهام بطريقتي الخاصة.رع وارتـكاب
 فيحتـج خليـل :أال تـرى معـي بـأن الوقـت ال يحتمـل التس ّاألخطـاء ونحـن مـا زلنـا يف بدايـة املشروع؟!
 أنـا بحاجـة حقيقيـة إىل دخـول القريـة وترتيـب بعـض األمـور تحسـباً ملايل فستراين بجوارك غدا ً إن شـاء اللـه ،يف ذات
سـيحدث الحقـاً وال تقلـق ع ّ
السـاعة التي أغـادرك بها.
 فقـال خليـل :أال تخشى مـن إمكانيـة إخفـاء كشـفهم لنـا ونصـب كمينلك؟!
 ال أعتقـد ذلـك لسـبب بسـيط أن عيوننـا مل ترصـد أي تحرك مشـبوه يدلعىل مـا تقـول فاطمنئ.
 يا أبا عبادة ،قل إنك اشتقت لعصرية الشاملية؟! فضحـك محمـود املولـع بقريتـه :هذه وتلـك وإذا أمرتني بعـدم الذهابفلـن أفعل.
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"االستدراج وكلبة الكهف!!"

يومـان كاملان ونحـن ال نـدري بالعمليـة ومعاويـة وتوفيـق يضحـكان
علينـا مـن أعلى ولوال املسـاعد ،جـزاه الله خيرا ً والـذي تفقدنا بعـد مثانية
وأربعين سـاعة لظللنـا نعتقـد بـأن العمليـة مل تحـدث؟! يتحـدث يوسـف
بحـرارة إىل محمـود والـذي وصـل إليهـم عبر الجبـال فلم يخـب ظنه بهام
وهـو يـرى ويسـمع مـا كان يعجبـه مـن قصـص الصحابـة وفدائيتهـم :كان
ذلـك أكبر خطـأ قمنـا بـه!! – .قالهـا بشـار أسـفاً والحسرة متلأ عينيـه،
فاسـتغرب محمـود :ال أفهـم مـاذا تقصـد؟!  -فاسـتطرد مجيبـاً عليـه :لقـد
خدعانـا بتهديدهما فخرسنـا رشف مـا صنعـاه وربحـا املعركـة وال نـدري
مـاذا يخبـئ لنـا القدر؟!
 فقـال يوسـف محتـدا ً :قـدر خير إن شـاء اللـه ،دعـك مـن التشـاؤم فلاأظـن أحـدا ً يف هذا العـامل ..وكان يعني محمود ميكنـه الحيلولة دون لحاقنا
بأخوينـا بالطريقـة التـي يحبها الله ورسـوله.
 فضحك محمود :ملاذا تظن بأنني ميكنني أن أفعل ذلك! فأجـاب يوسـف :يف هذا العامل ميكـن حدوث أي يشء وبعد رحيل معاويةوتوفيـق مل نعـد نطيق مجرد التفكري بالتأخر عـن اللحاق بهام لذلك؟!..
 فقاطعـه محمـود :ال تكمـل ،سـتنزالن معي إىل املدينة وستريان بأعينكامكيف تسير األمور.
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 فقال بشـار :إذا مل يقُد نزولنا معك إىل تنفيذ عملية استشـهادية فاألفضلأن نبقـى هنـا بانتظار العدو ونيل الشـهادة عىل تراب قريتنا..
 فحوقـل محمـود :ال حـول وال قـوة إال باللـه ،ومـن قـال إنكما لـن تنفـذاعمليـة؟! لكـ ّن األمـر ليـس بيـدي وال بيـد خليـل بـل !..وصمـت محمـود
قليلاً ثـم تابـع :مـا رأيكما أن تصمتا وحسـب فأنـا بالكاد أسـتوعب غياب
معاويـة وتوفيـق فماذا سـأفعل بعـد رحيلكام؟!
 فضحك االثنان :هذا هو الكالم الجميل ،اآلن سنذهب معك إىل املريخ. فقـال محمـود :ليـس قبـل أن أدخل القريـة وأرتب بعض األمور وسـأعودبعد سـاعتني.
كان تفكير محمـود منص ًبـا عىل األسـوأ الذي مل يحدث حتـى تلك اللحظة!،
حـال كشـف هويـة معاويـة وتوفيـق والحملـة العسـكرية التـي سـتواكب
ذلـك مـن هـدم البيـوت واالعتقـاالت ومـا سـينتج عـن ذلـك مـن ترشيـد
مؤقـت للعائلات ،ورغـم علمـه التـام وتجربتـه السـابقة مـع أحـداث
مشـابهة اضطـر فيهـا -إىل جانـب عنـارص مـن الحركـة -لجمـع التربعـات
ألهـايل االستشـهاديني والتصرف التلقـايئ مـن جانـب جمـوع النـاس التـي
تسـارع للمسـاعدة ،إال أنـه أرص على التأكـد مـن الجهوزيـة ملـا بـات مـن
املؤكـد حدوثـه.
رسيين الـذي سـيقوم بذلـك ،مـارا ً
ويف طريقـه إىل بيـت أحـد املسـاعدين ال ّ
مـن وادي الحمام تفاجـأ بأحـد املشـتبه بهـم بالتعامـل مـع العـدو ،وجهـاً
إىل وجـه ،ومل يكـن وجـوده يف تلـك املنطقـة طبيعيـاً فأيقن محمـود أنه يف
خطـر يسـتوجب التصرف برسعـة فاتجـه بخفة نحو الشمال :حسـبنا الله
ونعـم الوكيـل ،مـن أين خرجـت أيهـا اللعني.
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 كانـت مـن املـرات القليلـة التي يشـعر فيهـا بالقلـق الشـديد حرصاً عىليوسـف وبشـار واملشروع الـذي ينتظـر منـه عدم الوقـوع يف املشـاكل كام
سـبق وحـذره خليـل من ذلك فاسـتمر بالسير مبتعدا ً وسـط الظلام مقررا ً
التغلـب على املتابعـة املفرتضـة مـن جانـب املشـبوه واصطحـاب يوسـف
وبشـار ومغـادرة القريـة فـورا ً ولكن!! تحولت خشـيته إىل إحسـاس يقرتب
إىل الحقيقـة بوجـود أعين لصيقـة تتابعـه مـن عـدة جهـات ،تدفعـه إىل
الهـرب عبر إحـداث قرقعة مقصـودة فلم يهتـم يف البداية إىل ذلـك ما دام
مسـتمرا ً باالنسـحاب دون إعاقـة ،حتـى وصولـه إىل أحـد األوديـة الخطرية
والـذي كشـف لـه األمـر الـذي ينتظـره!! فتوقف مكانـه متخذا ً مـن صخرة
كبرية سـاترا ً يحتمي به ليتأكد مام سـمعت أذناه :إذن! وقعت يف املصيدة.
 كان يحـ ّدث نفسـه وهـو يتخـذ وضعيـة القتال بعـد أن أيقـن بوقوعه يفكمين تـم دفعـه إليـه وقد سـمع أصوات الالسـليك الخـاص بالجنـود فع ّمر
بندقيتـه الرشاشـة وتجهـز للمعركـة :يـا رب ،إن كنـت سـتلقاين فاقبضنـي
إليـك على الوجـه الـذي تحـب وال تجعـل لحمـي سـهالً عليهم بـل جحيامً
تحرقهـم به.
 لقـد اشـتم محمـود رائحـة الجنـود ومل يشـغله يف تلـك اللحظـة الفاصلـةسـوى أمـر واحد :متى سـيتقدم نحـوي الصهاينة حتى أمزقهـم برصايص؟!..
وكان يـدرك أن تحركـه مـن مكانـه خطـر جـدا ً فموقعه إىل جانـب الصخرة
يعطيـه األفضليـة يف االشـتباك مـا مل يسـتخدم العـدو أسـلحة نوعيـة :ال ال
–يقـول محمـود– لـن يفعلـوا ذلـك لوجودهـم يف املـكان فلا الطائـرة وال
القذائـف ميكـن أن تفيدهـم سـأنتظر حتـى يتقدمـوا نحوي.
 -وبينما كان يتكـئ على الصخـرة مسـندا ً ظهـره إليهـا جالسـاً على الرتاب
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ولسـانه مل يتوقـف عـن الذكـر واالسـتغفار حصـل الـذي يخشـاه املقاتـل
وسـط املعركـة :غفـا ،نـام ومل يعـد يشـعر بشيء مـن حولـه.
ذهبـت أصـوات الالسـليك وبعـد فترة اسـتيقظ على حالـه التي غفـا عليها
ممتشـقاً سلاحه ملتصقاً بالصخرة مسـتعدا ً للقتال وما زال الليل يرضب يف
املـكان لكـ ّن أمـرا ً غريبـاً أفزعـه للحظـة قبل أن يدركـه :كلب ٌة صغيرة كانت
تجلـس أمامـه مبـارشة وتحـدق به فصـ ّوب نحوهـا البندقية ظناً منـه بأنها
تتبـع لقـوات االحتلال كام أ ّن محمود أشـد مـا يكره يف الحيوانـات الكالب،
فأخـذت تنبـح بصـوت خافـت وحنـون كأنهـا تتوسـله معلنـة عـن نفسـها
بأنهـا ليسـت عـدو ،فـ ّرق قلبه الـذي كان هادئاً جـدا ً عىل غري مـا تركه قبل
الغفـوة ،غير أن األهـم مـن ذلـك ،غيـاب أصـوات الجيـش والهـدوء التـام
يف الـواد فنظـر إىل سـاعة يـده ليكتشـف بأنـه غفـى سـاع ًة كاملـة ،فغـادر
املـكان منسـحباً بحـذر شـديد بعـد تأكـده مـن خلـو الجبـال مـن قـوات
العـدو ،الشيء الـذي مل يجد لـه تفسيرا ً يف لحظتها فتوجه إىل املـكان الذي
ينتظـره فيـه يوسـف وبشـار بعـد أن عمـل متويهـاً كبيرا ً يف طريقـه إليهام،
لكنـه مل يجدهما هنـاك :البـد أنهما شـعرا بحركة قـوات العـدو فذهبا إىل
املوقـع اآلخر.
 فسـار إليهما وه ّمـه األوحد املغـادرة الرسيعة ،فوجدهما يف حالة صعبةيـرىث لهـا :أيـن كنت يا رجـل؟! .يرصخ يوسـف والخوف يسـكن عينيه ،لقد
ظننـا بأنهم أرسوك أو!..
تقـل حاله سـوءا ً عنـه :الحمد لله الـذي أتانا به
 فـر ّد عليـه بشّ ـار الـذي ال ّسـاملاً بعد هـذه املدة..
 -فضحـك محمـود :على رسـلكام ،صحيـح بأنهـا أصعـب ثلاث سـاعات
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عشـتها ،مـررت فيهـا بأمـر لطيف وغريـب لكنني اآلن بينكما وهذا األهم،
فنظـر االثنـان يف وجـوه بعضهما دون أن يضحـكا كالعـادة فالحظ محمود
ذلـك فقـال :ال تحتـارا ،فـكل األمر أنني غفوتُ سـاعة كاملـة دون أن أدري
كيـف جـرى ذلـك وقوات االحتلال متأل الـوادي فلام صحوت وجـدتُ كلب ًة
صغير ًة تجلـس أمامـي فتوسـلتني أن ال أيسء إليهـا ،ثـم أتيتكـم مـن فوري
متأخـرا ً بسـاعة واحدة!!
 فنـدت دمعـ ٌة مـن عين يوسـف وهـو يحـ ّدق يف وجـه بشـار الـذي كانيغـرق بـذات االنفعـال مما دفـع محمـود إىل الدخـول يف الحالـة معهما:
كانـت املـرة األبـرز التي أشـعر فيها مبعيـة اللـه الكاملة وقد سـلمت أمري
إليه.
ولعـل الله -عز وجل -اسـتجاب
 ثـم وضـع كفّيـه على كتفيهام مبتسماً – ّلدعائكما بـأن يحفظني فحدث الـذي تعرفون.
 فقـال بشـار والـكالم يتحشرج من خلجات صـدره ،يخـرج مصحوباً ببحةيغلّفهـا الوقـار :يـا أبـا عبـادة! – .ثـم توقـف عـن الحديـث ،ال يسـتطيع
االسـتمرار ،فاسـتغرب محمـود لكـ ّن يوسـف سـارع إلكمال ما بدأه بشـار:
يـا أبـا عبـادة! هـل تعـرف أي األيـام نحـن؟! فر ّد برسعـة حتى ينهـي األمر:
أهـذا امتحـان؟! يـا سـيدي نحـن يف يـوم الخميـس ومـاذا بعـد؟!  -فأكمـل
يوسـف :اليـوم هـو يـوم الجمعـة وليـس الخميس.
لقـد غادرتنـا البارحـة!!! فنظـر محمـود فـورا ً إىل التاريـخ يف سـاعته بعـد
أن أضاءهـا وبـذات الرسعـة رفـع عينيـه إىل وجهيهما دون أن ينطـق
حرفـاً واحـدا ً فقـال بشـار :لقـد منت خمسـة وعرشين سـاعة وليس سـاعة
واحـدة!!!
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"سيف األمير وضربة حيفا !!"

سلا ٌم عليـك سـيدي األمري! أنـا الطفل الذي كان ََـك صغريا ً ،يرتـل عىل عتبتك
القصيـد ..فتتفتـح يف سـاعده الثـورة ،وتبعثـه يف كل صبـاح سـيفاً كالـذي
كنتـه مـن بعيد..
أتيتـك السـاعة راكبـاً على صهـوة مدفع وسـيفي قنبلة سـللتها مـن جرابك
العنيد..
تذكرين؟! أنا ذاك الصبي الذي أمىس عليك مجاهدا ً وأصبح ثائرا ً..
وغـدا مريـدا ً يخطـب قرقعـة سـيفك وتكبيرة غـدك وصهيـل خيلـك فكان
مـا تريد...
نم سيدي ..قَر عيناً فتتار أمسك مل يعربوا من جديد..
 مل أغـادر املـكان رسيعـاً فرأيـت خليـل يبطـئ مشـيه على غير عادتـهويقـف للحظـات على نافـذة مقـام األمير مجيـ ُد الدين ثـم يصعـد الدرج
إىل بيـت الشـيخ يوسـف الرسكجـي والـذي كان يرقبـه مـن خلـف السـتار:
السلام عليكـم!! رتلهـا خليـل عىل مسـمع الشـيخ الـذي ينتظر اللقـاء منذ
أسـبوعني ،فـكان ر ّده عناقـاً حـارا ً :وعليـك وعلى الشـهداء واملقاتلني أعظم
السالم.
 -مل تكـن فرحـة الشـيخ برؤيـة خليـل بعـد العمليـة أقـل مـن رؤيـة األخري
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لـه فإسـهام الشـيخ بالعمل ال يقل عـن أي مقاتل يف املجموعة ،لكن سـبب
حضـور خليـل مل يكـن ملجرد اللقاء برجـل عظيم إمنا لالجتماع الذي ح ّدده
مسـبقاً مـع معـاذ بالل لتقييم الوضع ودراسـة الخطـوة التالية بعد أن فعل
ذات األمـر مـع محمـود أبـو ه ّنـود الـذي انضم مع أخويه يوسـف وبشـار
للسـكن يف شـقة رفيديـا ،وقبـل أن يبـدأ بالحديـث األهم بني الثالثة ،سـأله
الشـيخ :هل اشـتقت إليه؟!
 فابتسم خليل :أنا دائم الشوق ألخي معاذ. فانتعـش األخير لكـن الشـيخ يوسـف أرسع بالقـول :أعـرف أنك تشـتاقلنـا لكنـك تعلـم مـن أقصد؟!
 فأجـاب خليـل :وددت لـو أقـف أكرث كام كنـت أفعل وأنا صغري فشـوقيلـه عظيم.
 فتدخـل معـاذ :يـا جامعـة أال تفصحـون بعـد أن خسرت شـوق أحدهـميل؟!
 فضحـك الشـيخ :هـي صحبـة قدميـة بين خليـل واألمير مجير الديـنإبراهيـم بـن أيب الذكـري «صاحـب املقـام» وأظـن بـأن الوقفة هـذه املرة،
لهـا طعـم خـاص لـدى خليـل بعـد معركـة محنـي يهـودا.
 فقـال خليـل :كلما عبرت مـن املـكان خجلـت من األمير ،شـعرت بأننيير أمامـه فأحببـت هـذه املـرة أن يعلـم !..ثـم سـكت منفعلاً فأكمـل
صغ ٌ
ظـل يقاتل
الشـيخ يوسـف :أتعلـم يـا معاذ أن األمير اململويك مجير الدين ّ
التتـار ببسـالة يف هـذا املـكان الذي نجلس فيه وإىل جانبـه األمري «عيل بن
الشـجاع» ورفـض االستسلام حتـى استشـهد هو وجميع جيشـه؟!
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 ليـس هـذا فحسـب – أكمـل خليـل بل قتل بسـيفه أكرث من سـبعة عرشتتارياً.
 فقـال معـاذ :إذن بقـى لديـك صهيوين واحـد حتى تصل إىل رقم أسـتاذكاألمير -رحمـه اللـه -وكان معـاذ يقصد الرقم الذي اسـتقر عليـه عدد قتىل
محنـي يهـودا ،فصمـت خليـل وتحدث الشـيخ بفخر :لقد تجـاوز ذلك منذ
عامني.
– ومل يكـن معـاذ يعلـم بالعمليـات التـي نفذهـا خليـل وإن كان يشـك
بذلـك.
 أخـرج معـاذ نسـخة مـن صحيفـة السـبيل األردنيـة ودفـع بهـا إىل خليل:اقـرأ أبـرز ردود األفعـال الشـعبية خـارج األرض املحتلـة ومـاذا فعلـت
العمليـة االستشـهادية يف الـروح املعنويـة لألمتين العربيـة واالسلامية؟!.
 كانـت الصفحـة األوىل تزخـر بالثـورة والجهـاد :لقـد زلزلهـم املـزدوجفكيـف سـيكون الثلايث والرباعـي؟! – .يكتـب أحـد علماء األمـة «همام
سـعيد» .فاهتـز جسـد خليـل .لكـن الشـيخ يوسـف كان لـه رأي آخـر :أنـا
أقـول دعوكـم من هـذا اللعب! فح ّدق معـاذ وخليل يف عيني الشـيخ ولوال
أنهما يعلمان حقيقتـه لظنا به السـوء والرتاجـع ،فقال معـاذ األكرث معرفة
بـه :مـا الـذي تقولـه يـا أبـا طـارق هل مـا نسـمعه حقيقـة أم هـو خيال؟!
 فاسـتطرد الشـيخ دون أن يلتفـت لذلـك :ترسـلون االستشـهادي بكميـةمتفجـرات ال تـزن أكثر مـن عرشة كيلو غـرام وأنتم متلكون –اقرتب الشـيخ
إليهما برأسـه مخفضـاً صوتـه– طناً وطنين وأكرث!!
 -فسأل خليل مبتسامً :وماذا تريدنا أن نفعل؟!
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 فـرد الشـيخ بحـزم وقـوة يعرفهام معاذ جيـدا ً :مزقوا أكبادهم بخمسـمئةكيلـو ،نعـم خمـس مئة كيلو يف حيفـا أو تل أبيب ،نشـطوا الخوف والرعب
يف ذاكرتهـم حتـى يصبـح واقعهم جحيماً ال يطاق فينرصفـوا عن أرضنا.
 ولكـن يـا شـيخ! – .قـال معـاذ ،فـرد عليه :مـن دون لكن ،ال تفكـروا كثريا ًبالعواقـب فشـعبنا يف كال الحالتني تحت السـياط.
ومـن تلـك اللحظـة ولـدت فكرة الرضبـة التي أسماها خليل ومعـاذ وعلم
بهـا محمـود باإلستراتيجية ،وظلـت ورقـة بأيدينـا تنتظـر الوقـت املناسـب
للتنفيذ .
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ً
الحقا!!
أنت ومهند والثالث

مـ ّر عشرون يومـاً ومـا زال العـدو يتخبـط فانخفضـت على ضـوء ذلـك
حـ ّدة الهجـوم اإلعالمـي مـن جانـب وسـائل اإلعلام التـي ترعاها السـلطة
الفلسـطينية واألذرع املواليـة لنهجهـا وجميـع الـدول املنـارصة لخـط
التسـوية ،ومل تلجـأ أجهـزة أمـن السـلطة لالعتقـاالت السياسـية مكتفيـة
ببعـض االسـتدعاءات لعـدد مـن قادة حماس لالسـتيضاح والتهديـد ،وآخر
مـا فعلـه العـدو الصهيـوين إغلاق مدينة بيـت لحم مـن جهة القـدس ظناً
منـه بـأن أحـد قـادة القسـام امليدانيين يف منطقـة الخليـل املجاهـد «إياد
البطـاط» يقـف مـن خلـف العمليـة.
مل تكـن الجلسـة التـي عقدتها مع خليل على انفراد باالعتيادية كسـابقاتها
لي فكرتين إحداهام أخطر مـن األخرى :ها مـاذا تقول؟!
وقـد عـرض ع ّ
فأجبتـه :أمـا العـودة لضرب محنـي يهـودا مجـددا ً ففكـر ٌة خطيرة لكنهـا
غير مسـتحيلة ،فقـد فعلهـا املجاهـدون يف عمليـات الثأر للمهنـدس يحيى
عيـاش عندمـا نفـذوا عمليتني.فقـال يل :فكـر يف األمـر ومـدى قدرتنـا على
تنفيـذه .فأجبـت عىل حامسـته :رغم أننـي ال أميل لذلك إال أنني سـأفحص
األمـر حـال خروجـي لالسـتطالع يف القدس.
فسـألني عـن املهمـة التـي كلفني بهـا :وماذا عن املـدن املحتلة عـام مثانية
وأربعني؟!.
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لقـد حاولـت الدخـول كما يفعل العمال يف مدينـة قلقيليـة ومل أنجح ،بل
حاولـت شـيئاً آخـر فكان عملي يف الرشطة سـبباً لفشـل املحاولة.
فاسـتفرس خليـل عـن ذلك فأجبـت :توجهت ألحـد األصدقـاء القدامى من
أبنـاء الحركـة حتـى أفحـص مدى اسـتعداده ملسـاعديت فأفهمنـي أنني غري
مرحـب به.
 حـزن خليـل قليلاً متضامنـاً مـع الضيـق الـذي أصابني جراء ذلـك :يكفيأن اللـه -عـز وجـل -وثم إخوانك يعلمـون حقيقة األمر والـدور الذي تقوم
زي مـن يالحقني رغامً عنـي للتمويه،
بـه فلا تحـزن فهـا أنا أمامـك ،أرتدي ّ
مل تخبرين رأيـك يف املوضـوع اآلخـر :كان املـزدوج فكـرة فأصبحـت اليـوم
أجمـل الحقائـق عندما توفـرت اإلرادة ثم اإلمكانات ويجـري األمر عىل أي
أمـر جديـد وأقترح أن نؤجـل قـرار الثاليث حتى أقـوم باالسـتطالع ولكن!!
 فاجـأين خليـل وهـو يبتسـم :ولكـن مـاذا يـا أبـا أميـن؟! – .وقـد زادتثقتـه يب كثيرا ً بعـد نجاح املـزدوج :هل لدينا ثالثة استشـهاديني كاألسـدين
اللذيـن نفـذا محني يهـودا؟!
 أنـت ومهنـد وسـنأيت بثالـث! .قالهـا منتظـرا ً ردة فعلي ،يف الوقـت الـذيانضـم إلينـا فيـه محمـود خارجاً مـن الغرفة الجانبيـة :هـل يفوتني يشء؟!
سـأل محمـود الـذي تسـبقه ابتسـامته املميزة.
 فأجابـه خليـل :لقـد أبلغتـه مبقترح الثلايث ووقـوع االختيـار عليـه وعىلمقاتـل صنديـد يعمـل إىل جانبه.
 مل أتكلـم حينهـا فخليـل الـذي كان يرفـض بشـدة تنفيذي ومهنـد لعمليةاستشـهادية ويف الوقـت الراهـن والـذي امتـد عامـاً ونصـف منـذ تعرفنـا
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يغير رأيـه بعـد محني يهـودا ونظراتـه املطمئنة تؤكد أنـه عىل يقني
عليـهّ ،
مـن طبيعـة جوايب.
 ومـا الضير؟! أبـو أمين آخـر من يرى االستشـهاديني فهو أقربنـا إىل الجنة.تحـدث محمـود وهـو يجلـس إىل جانبـي على األرض ،فضحـك خليل الذي
ليري
كان يجـاورين مـن الناحيـة الثانيـة :وهـذا؟! .رافعـاً يـدي إىل أعلى ُ
محمـود خاتـم الـزواج فقـال األخير :وهـل الـزواج يعيـق الشـهادة؟! فقال
خليـل الـذي شـعر أن مزاحـه معـي قـد انقلـب إىل الجـد :ولديـه طفلـة
جميلـة تنتظره يف البيت وشـقيقه األكرب شـهيد وأقترح أن ننهي الخوض يف
مزاحـي الـذي أتراجـع عنه وباملناسـبة!! إخوانـك –وكان يوجـه حديثه يل–
قيـادة القسـام خـارج األرض املحتلـة يوجهـون التحيـة ملجموعـة املوظف.
 سـأعرف حينهـا بـأن إخوانك تعنـي التواضع من جانب خليـل والذي كانيعنـي يل وللشـيخ يوسـف ومحمـود ومعـاذ ،خليـل نفسـه القائـد الفعلي
للعمـل العسـكري يف مدينـة نابلـس وأنني «املوظف» اللقـب الذي الزمني
بعدهـا ،سـأعرف الحقـاً يف وقـت متأخـر بـأن الخـط الخارجـي الـذي كان
يتواصـل مـع خليـل ويشـكل الداعـم الرئيـس باملـال كان أيضـاً يعتقـد مبـا
نعتقـد - .يضحـك خليـل وهو يخربنا :ليـس مخابرات العدو والسـلطة ومن
لـف لفيفهـم يريد معرفـة هويتنا فحسـب!.
ّ
 فسـأله محمـود مازحـاً وهـو يقـدم يل طعامـاً رسيعـاً كام اعتـاد أن يفعليف األيـام الفائتـة :ال تقـل يل مخابـرات كوكـب زُحل فلم يبق أحـ ٌد يف العامل
مل يشـجب العمليـة باسـتثناء املنارصين ملقاومتنا؟!  -فقـال خليل :إخوانكم
املطـاردون جنـوب الضفـة الغربيـة ،لقـد فاجأتهـم العملية وأظن بـأن أمرا ً
يشـغلهم دفعهم إىل السـؤال.

الطريق إلى شارع يافا

251

 فقـال محمـود :رمبـا يريـدون فتـح خطوط تنسـيق معنا فأنا على معرفةبأحدهـم مـن القيـادات املهمـة يف الحركة الشـيخ عادل عـوض الله.
 فهـز خليـل رأسـه يف إشـارة لرفض الفكرة ،سـيكون من الخطـأ فعل ذلك،على كل حـال ،سـأتلقى اليـوم اتصـاالً خارجيـاً مل يكن ليحـدث إال للرضورة
القصوى.
ويف املسـاء اصطحبتـه بعـد صلاة املغـرب ليلاً إىل شـارع مرتفـع أعىل قمة
جبـل جرزيـم فـوق جامعـة النجـاح الوطنيـة حتـى نضمـن تلقـي االتصال
بسـهولة نظـرا ً لضعفـه يف املدينـة فلا زال الخليـوي جديـدا ً يف األسـواق
وال يوجـد محطـات تقويـة والجهـاز الـذي ميلكـه خليـل يسـتقبل املكاملـة
وال يرسـل ،جلسـنا يف السـيارة والجـزء الغـريب مـن املدينـة تحتنـا ،انتظرنـا
سـاعة كاملـة مل نتلـق فيهـا اشـارة ومـع ذلـك مل ينزعـج خليـل الـذي كان
يسـتمتع باملشـهد الجميـل وقـد وقـف خـارج السـيارة حيـث أمكنـه رؤية
محطـة توليـد الكهربـاء يف مدينـة الخضيرة على شـاطئ األبيض املتوسـط
غـرب فلسـطني وحتـى ال نقـع يف مشـكلة غير محسـوبة غادرنـا املـكان
عائديـن ،وأثنـاء نزولنـا بالسـيارة بالقـرب مـن الجامعة رن جـرس الخليوي
فتوقفنـا برسعـة إىل جانب الطريـق وبدأت املكاملة بني التاجرين ومشـكلة
التسـويق ورضورة ايقـاف املضاربـة على التاجـر الفلاين فاحتـد النقـاش
حتـى سـألني خليـل بعـد أن وضع يده على الخليـوي :يطلبون منـا تأجيل
العمـل القادم.
 فسألته هل هذا قرار سيايس؟! فأجاب خليل بالنفي. -فقلت :إياك أن توافق.
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 فعـاد خليـل إىل نقاشـه بلغـة الشـيفرة :ال نسـتطيع التوقـف  ,التجربـةتقـول إ ّن عمـر املجموعـات قصير واسـتمر األخذ والرد حتـى غمزين خليل
بعينـه يف إشـارة إىل انتصارنـا وبعـد انتهاء املكاملة ورجوعنا إىل شـقة رفيديا
يغي
قـال :تـوكل على اللـه غدا ً وسـافر السـتطالع األمـر يف القدس قبـل أن ّ
رأيـه فيبـدو أن هنـاك مجموعـات قـد انفتحـت شـهيتها بعد محنـي يهودا
ورمبـا كانـت تخطـط قبلنا لتنفيـذ عملية.
سنكتشـف الحقـاً أن إحـدى املجموعـات القسـامية مـن أبنـاء القـدس
املحتلـة تتبـع للقائـد القسـامي عادل عوض اللـه كانت يف املرحلـة النهائية
لتنفيـذ عمليـة تفجير ضخمـة يف قلب القـدس الغربية وقـد حوكمت أيضاً
لـدى اعتقالهـا على التخطيط لقتـل رئيس البلديـة «يهودا أوملـرت» والذي
أصبـح الحقـاً رئيـس وزراء العدو.
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الرصاصة القاتلة واالستطالع

بعد عرشين يوماً من املزدوج
نزلـت يف بـاب العامـود ،مل أجـد صعوبـة يف الوصـول إىل القـدس بعـد أن
رفعـت قـوات االحتلال الطـوق األمنـي عـن الضفـة الغربيـة ُمبقيـة إيـاه
على مدينـة بيـت لحم ،فما زال السـائقون مصممني عىل دخـول مدينتهم
تحديـاً للجنـود ورشطة العدو التي ترتصدهم يف الطرقات :مل أسـتطع إخفاء
الضحـك عـن وجهـي وأظـن أن كثرييـن ممـن رأوين رغـم هندامـي املرت ّب
قالـوا إين ممسـوس ،هكـذا كنـت أراين طائـرا ً مـن الفرحـة شـعور ال ميكـن
وصفـه أو كتابتـه بالكلمات أريـد أن أرصخ على الجنـود أو أصفـع رقابهم
أو حتـى أنتـف شـارب أحدهـم كما كانـوا يفعلون بنـا يف مراكـز التحقيق،
ال ال سـأتخىل عـن هـذه األخيرة ،وأرتـل عليهـم توشـيحة النرص :أنـا الذي
كنـت باألمـس خائفـاً أمـر على عتبـات حبيبتـي كالسـارق ألثـم جدرانهـا،
أحضـن زقاقهـا ،أرتشـف ماءهـا وأصلي ،أركع ،أسـجد يف محرابهـا وأبيك ثم
أبكي وأبكي حتـى جئـت اليوم بعضـاً مـن أنفاس عمـر وشـموخ أيب عبيدة
مكتـوب على وجهـي :هـذه األرض عليكـم حـرام ،أحجارهـا مسـاجدها
ٌ
كنائسـها حدائقهـا وهواؤهـا ترابهـا ليمونها وحتـى مزابلهـا جميعها عليكم
حـرام ،انظـر إىل وجهـي جيـدا ً ،اقـرأ موتـك جيـدا ً وال تسـل كيـف سـيأيت
حتفك غـدا ً...
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تحقـق الهـدف األول لعمليـة االسـتطالع ومتكنـت مـن دخـول القـدس،
القـدس الرشقيـة .ثـم تحقـق الهـدف الثـاين جزئياً مبعرفـة حجم االسـتنفار
الظاهـر لقـوات االحتلال يف القـدس الغربيـة عبر جمـع املعلومـات دون
إثـارة الشـكوك ،وبقـي تحقيق األهم بدخول شـارع يافا ،واسـتطالع امليدان
أجلـت تنفيذه.
عـن قـرب ،األمـر الـذي
ُ
وملـا وضعـت خليـل يف صـورة الوضـع تـاركاً يل حريـة التقديـر رجعـت إىل
القـدس بعـد يومني واسـتطعت الدخـول إىل القدس الغربيـة ورؤية محني
يهـودا الـذي يعسـكر على مدخلـه الجنـود لبـث الطأمنينـة املفقـودة يف
قلـوب املحتلين واسـتطلعت شـارع يافـا بأكملـه ثـم طلبـت مـن السـائق
إعـاديت إىل بـاب العامـود :فالطلبـة أخلفـوا امليعـاد ومل يأتوا حسـب املتفق
عليه .
 ذات التغطيـة األمنيـة التـي أمكننـي تطويرهـا مـع السـائقني دون إثـارةالشـبهة ،عـدت بعدهـا إىل املدينة ووضعـت خليل ،الـذي كان يبيت ليلتها
عنـد مهنـد ،يف صـورة التطـورات واتفقنـا عىل مناقشـة التفاصيل غـدا ً لدى
عودتـه إىل شـقة رفيديـا ،ألين كنـت مضطـرا ً للمغـادرة وااللتحـاق بورديتي
الليليـة يف السـجن ،ويف صبـاح اليـوم التـايل خـرج إ ّىل أحـد أفـراد الطاقـم
العامـل معـي :أمك على الهاتـف تطلبك للضرورة!!
وإل ملـا أتصـل األهـل أثنـاء العمـل فهـم
 عرفـت أن أمـرا ً خطيرا ً حـدث ّيعلمـون كراهتـي لذلـك :تعـال إىل البيـت ابنتـك مريضـة!!
 كانـت أمـي التـي مل تلـدين ،تربيت على صوتها منذ الصغـر وهي تدعوينومهنـد إىل وجبـة اإلفطـار تحـت داليـة العنـب قـرب األرجوحـة املصنوعة
مـن مقعد شـاحنة مثبتـة بالحديد والسالسـل :سـآيت حاالً!
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 كان صـوت والـدة مهنـد يشي بحـدوث أمـ ٍر غير اعتيادي فرتكـت العملفـورا ً حتـى قبـل أن أجري العدد الصباحـي ومل تكن السـيارة حينها بحوزيت
لوجودهـا يف كـراج طلاء السـيارات :على هونـك خليـل بخري والحمـد لله،
ولكـن أخشى أن ال يبقـى األمـر كذلـك إن مل تسرع باحضـار سـيارة ألن
«البيجـو» غير متوفرة.
 رغـم الهـدوء يف كالم مهنـد إال أن وجهه كان يتحدث بلغة أخرى فسـألته:قـل يل مـاذا حدث؟! ..فسـحبني بيدي نحـو املدخل الخلفـي للعامرة حتى
أرسع :انفلتـت رصاصـ ٌة مـن بندقيـة العـوزي ولـوال لطـف اللـه ألصابـت
أحدنـا - .مل يقلقنـي ذات الحـدث بعـد التأكـد مـن سلامتهام إمنـا الصوت:
هـل كان الصـوت عاليـاً ،هـل سـمع أحدهم ذلـك ،هل...
 دفعنـي مهنـد مقهـورا ً – يـا أخـي تصرف برسعـة لقـد قمـت بتكسيراألخشـاب للتغطيـة والتمويـه.
 طـرت إىل أقـرب شـخص ال ميكنـه رفـض إقـرايض سـيارته :ابنتـي بحاجـةإىل املستشـفى وسـياريت ليسـت معـي !..فأخـرج األسـتاذ املفاتيـح رغـم
اسـتعداده املسـبق للذهـاب إىل مدرسـته وكان مـن ر ّواد املسـاجد :أمتنـى
السلامة لصغريتـك .وأثنـاء مغـادريت قلـت لـه :ال تقلـق سـأعيدها برسعـة
حتـى تتمكـن زوجتـك مـن قيادتهـا للعمـل.
 قمنـا ببعـض االحتياطـات األمنيـة قبل أن أخـرج بخليل إىل السـيارة :هلتأكدمتـا مـن عـدم مراقبـة أحـد للشـارع الخلفـي؟! سـأل خليـل املسـتعد
دامئـاً للطـوارئ :مل نـر أي تحـرك مشـبوه وأبـو أميـن عمـل جولـة صغرية يف
املنطقة.
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 كانـت املـرة األخيرة التـي يـأيت بهـا خليـل إىل منـزل مهنـد!! رغـم حبـهللمـكان الـذي كان أول مسـتضيف لـه وأعـد لهـذا الهـدف ،وأثنـاء مرورنـا
مـن الشـارع املقابـل لبيـت أخينـا صاحـب السـيارة كانـت زوجـة األسـتاذ
تقـف أمـام البيـت بانتظـار عـوديت والضيق بـا ٍد على وقفتهـا ،فطلبت من
خليـل عـدم النظـر إىل اليمين ألن صاحبـة األمـر تقـف هنـاك :سـتذبحك!
 قـال خليـل مبتسماً ،ويف اللحظـة التـي أصبحنـا فيهـا قبالتهـا نظـرت إىلسـيارتها مصدومـة وهـي تـراين وإىل جانبـي رشطـي فلسـطيني يبتسـم،
مشـهد كوميـدي لخصـه وجههـا الـذي كان يتحـرك مـع حركـة السـيارة
وعيناهـا اللتـان كانتـا مذهولتين :مـاذا سـتفعل الليلـة بزوجهـا؟!
 سألني خليل ضاحكاً فأجبت وأنا أراها يف املرآة :سينام يف الصالة. أنت بذلك تؤكد ما يشاع عن نساء نابلس! فأجبته بسؤال ونحن نعرب من أمام املد ّرج الروماين :أنهن جميالت؟! فتلّـون وجـه خليـل مـن الضحك والخجل :هـذا ال جدال فيـه إمنا قصدتقويات.
 صحيح! فجامل النابلسيات قوة ال تقاوم! فازداد خليل ضحكاً وتذكر أمر :لذلك تزوجت من الريف الفلسطيني؟! فقلـت بعـد تنهيـدة عميقـة وكانـت املـرة األوىل التـي نجري فيهـا حوارا ًمـن هـذا النـوع :اصطـادين السـحر الريفـي قبـل النابلسي لذلـك -قلـت
ضاحـكاً وأنـا أنظـر إليـه– مل أنـم مـرة واحـدة يف الصالـة.
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"التأجيل وأسر الجندي"

قبل عرشة أيام من الثاليث!!
 سـنتفق على الخطـة املبنيـة على الرصـد القديـم واالسـتطالع الحديـث،وسـيقوم خليـل بعرضها على معاذ دون التفاصيل الخاصـة بعمل مجموعة
التنفيـذ مبقيـاً ذلـك رسا ً بيننـا :أتدرك عواقـب عملية بهـذا الحجم؟!
 يسـأل معـاذ مـا بني املـزاح والجد وهـو يقدم كأسـاً من الشـاي إىل خليلالـذي يجتمـع به يف مخـازن الهندسـة بعيدا ً عن العيـون والناس.
 هـذه املـرة سيتأسـف «نتنياهـو» على كل الجرائـم التـي يرتكبهـا العدوضد شـعبنا وسيرجونا أن نتوقف عن ذبحه «انتخابياً» حتى ال يسـقط كام
سـقط سـلفه يف حـزب العمـل «شـمعون بيرس» بعـد عمليـات الثـأر على
اغتيـال املهنـدس – رشب معـاذ رشـفة طويلة من كأسـه وهـو ينظر بعيني
خليـل :يجـب أن نكـون جاهزيـن إىل زلزال!..
 فقاطعـه :لقـد أخربتـك سـابقاً وأكرر :شـعبنا يعيـش الزلـزال منذ عرشاتالسـنني وآن األوان أن تصـل اهتـزازات هـذا الزلـزال إىل كل بيـت صهيـوين،
لقـد اجتمـع العـامل يف رشم الشـيخ إلدانـة العمليـات االستشـهادية وتجريم
مقاومتنـا ووصفنـا باإلرهـاب ،جيد ،ماذا حدث بعدهـا؟! ال يشء ،عدنا بعد
عـام ونصـف ورضبنـا العـدو يف محنـي يهـودا ..فتحمـس معاذ الـذي نيس
للحظـة هـدف كالمـه :بـل قـل جعلنا صانـع القـرار يف دولة االحتلال يعيد
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بعـض حسـاباته !..قاطعـه خليـل مـرة ثانيـة :وأضمن لـك ،إن اسـتمرينا يف
رضبـه وإيالمـه يف األماكـن الحساسـة ،سـيتخذ قـرارات مـع الوقـت بتأثير
داخلي تصـب يف صالـح قضيتنـا وشـعبنا ،ولـن يكـون مبقـدور هـذا العـامل
الظـامل أن يبقـى صامتـاً ودماء أطفالنا ونسـائنا تسـفك كل يوم ،سـنلزم من
يناصبنـا العـداء ويؤيـد عدونـا بـأن يرجونـا ولن نسـتجيب له.
 فقال معاذ :عملية محني يهودا أطلقت السيايس الذي يف داخلك.. فـرد خليـل :ملـاذا ال تقـل كالمـك الـذي يناقـض تأييـدك السـابق للعمليةاإلستراتيجية التـي طرحهـا الشـيخ يوسـف؟! ..فتذكـر معـاذ ،واضعـاً كأس
الشـاي على األرض وقـد سـمع إشـارة مقـدم نسـيم إىل املخـازن :يـا شـيخ
خليـل يـا أخـي الحبيـب ،أال نؤجـل العمليـة الثانيـة ونسرع بتنفيـذ مـا
اتفقنـا عليـه؟!
 فرفع خليل حاجبيه إىل أعىل وهو يبتسم :عن أي اتفاق تتحدث؟! عن أرس الجنود ،دعنا نفعلها اآلن قبل أن يصبح األمر متأخرا ً. هـا ،لقـد قلـت إن الشـيخ معـاذ .!..وهنـا جـاء دور معـاذ باملقاطعة :لقدأدى بيـان العمليـة دوره ومتـت إثـارة قضية تحرير األرسى مجـددا ً يف وعي
النـاس ولـدى العـدو وبقي أن نأرس جندياً حتى نحرر الشـيخ أحمد ياسين
واألرسى وصدقنـي بأن!..
 يـا شـيخ معـاذ ،حرية الشـيخ املجاهـد أمانـة يف أعناقنا ما حيينـا ،لكننا النسـتطيع التوقـف اآلن - .وهنـا انضم نسـيم إىل الجلسـة تبعـه جارس الذي
كان يتيـح لهما عقـد اجتامع منفـرد :تفضال ،سـاعداين بإقناعـه ،علنا نتقدم
خطوة بهـذا امللف!
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 فسأل جارس الذي جلس إىل جانب خليل :عن أي ملف تتحدث؟! فـرد معـاذ :وهـل غير حريـة صاحبيـك عبـد النـارص وعثمان اللذيـنيرجـوان منـك الوفـاء لهما؟!
 فدمعـت عينـا جـارس الذي مل يب ِكـه التعذيب يف أقبيـة التحقيق فأوجعتهحقيقـة وجـوده حرا ً ورفيقيه اللذين شـاركهام العمل االستشـهادي يقضيان
حكماً باملؤبـد بعـد أن حميا ظهـره يف التحقيق فلم يعترف ،وها هو يقف
أمام خيـاري الواجب واألوجب.
ال يقـوى على الـكالم ،متامـاً كما فعـل نسـيم الـذي تذكـر عثمان ورفقـة
الصبـا واملسـاجد ،فهـز معـاذ رأسـه مـدركاً مـا يحـدث :لقـد حـذرين عبـد
النـارص عيسى وأنـا أودعـه :دع العمليـات االستشـهادية للمجموعـات
األخـرى وتفـرغ ألرس الجنـود وتحريـر األرسى تعلّـم مبـدأ التخصـص وال
تدخـل نفسـك يف عـدة مجـاالت مـرة واحـدة.
 فقـال خليـل :وأنـت اآلن ناجـح يف تخصصـك فـدع أرس الجنـود ملجموعةأخـرى - .فنظـر الثالثـة إىل وجـه خليل باسـتغراب فقـال :أنا أعلـم ما أقول
ومـع ذلـك ،دعونـا نكمـل مـا بدأنـا بـه وسـيكون لنـا حديـث آخـر وتأكـد
أخـي معـاذ أن غيرك ال يتحـدث معـي بالكالم مثلـك بل يهـددين بالرصاص
إن فكـرت بالتأخـر عـن العمليـة الثانيـة وليس مبـدأ تأجيلها.
 فسـأله معـاذ متحمسـاً وقـد نسي ما كان به قبـل لحظات :هـل ما تقولهمجـازا ً أم حقيقة؟!.
 هـؤالء االستشـهاديني مـع وقـف التنفيـذ ال ميكنك إقناعهم بغري الشـهادةوعلى طريقة نسـيم وجارس.
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 فخفضـا رأسـيهام – لذلـك ،جئـت الليلـة حتى تجهـزا ثالث حقائـب :اللهأكبر – خرجـت مـن صدر نسـيم كالزلزال ثـم أتبعها بكلمة :أنـا!! – فعقب
خليـل برسعـة :أكيد أنـك من سـتصنع الحقائب إىل جانـب «الجنجي».
 فهـز رأسـه مينـة ويسرة :بل سـأكون أحـد االستشـهاديني الثالثـة – .قالهاوهـو ينظـر إىل عينـي معاذ الـذي كان يعلم بتلـك النية ،فتن ّهـد خليل وهو
يخاطبـه :هـل تريـد مـن قيادة القسـام أن تنصـب يل مشـنقة؟! أنت وهذا
الجنجـي كنـ ٌز للشـعب الفلسـطيني واملقاومـة ،أمـا الشـهادة؟! فلا تقلـق
سـتأتيك عندمـا يشـاء الله.
ينفـض االجتماع تذكّـر معـاذ أمـرا ً اتفـق عليـه مـع خليـل يف
وقبـل أن
ّ
اجتامعهما األخير عنـد الشـيخ يوسـف :هـل فتـح اللـه عليـك شـيئاً يف
اإلسـتخارة؟! .وكانـا تعاهـدا على ذلـك بعـد اتخـاذ قـرار ثلايث زيـادة يف
مما أثـار الفضول لدى معـاذ :يبـدو أنّك رأيت
الطأمنينـة ،فابتسـم خليـلّ ،
توسـعاً يخاطـب عينـي معـاذ ،األمر
شـيئاً يف منامـك؟! فـازدادت ابتسـامته ّ
الـذي دفـع األخير بنفسـه على اإلفصـاح فأجـاب :رأيـت صفّـاً طويلاً من
النسـاء اللايئ يرتديـن مالبـس الزفـاف ينتظرننـي وسـط املدينة على دوار
الشـهداء!!
 فصمـت معـاذ قليلاً قبـل أن يو ّجـه سـؤاله املفاجـيء لخليـل :يبـدو أنّكتنـوي على يشء؟!  -فسـارعه بالنفـي ،والزالـت اإلبتسـامة تـزداد اتسـاعاً:
مـاذا تقـول يـا رجـل؟ اد ُع لنـا بالتوفيـق ،ولـن يحـدث ّإل مـا يـريض اللـه
ورسوله.

الطريق إلى شارع يافا

261

"حي المصيون والتكتيك الجديد"

قبل مثانية أيام
 ال أدري مـن أيـن أبـدأ ،لـو كنـت يف مدينتـي ألمكنني حل األمر بسـهولة،لي يف هـذا الجانـب والعثـور على
فـرام اللـه والبيرة مدينتـان غريبتـان ع ّ
منـزل لالسـتئجار مهمـة صعبـة :لكنهـا لـن تكـون أصعـب مـن مهمتـك
األوىل!!.
– قـال خليـل بعـد أن تباحثنا باألمر بوجود محمود :أنا ال أقول باسـتحالتها
لكننـي بحاجـة إىل املعلومـة األمنيـة التـي تضمن لنـا املؤجر والجيران من
أجل سلامة املجاهدين.
 فعلّـق محمـود الـذي كان يراقـب باملنظـار طريق عصيرة – نابلس لرصدحركـة الحافلات :لسـنا بحاجة إىل ذلك فالشـبان سيعيشـون حيـاة الطالب
القادمين مـن شمال الضفـة واحتامليـة كشـفهم ضعيفـة ،وعلى كل حال،
مـدة مكوثهـم سـتكون قصيرة إىل حني موعـد التنفيذ.
 مل يكـن أمامـي سـوى االرتجـال فبـدأت بسـؤال بعـض املحـال الجانبيـةوحتـى املـارة فلـم أوفـق بالعثـور عىل مـرادي فأخـذت بدخـول العامرات
السـكنية والطـرق على أبـواب الشـقق حتـى رزقنـي اللـه بامـرأة طيبـة
زودتنـي بعنـوان أحدهـم من عامة الناس علّه يسـتطيع مسـاعديت وبدوره
أرشـدين إىل تاجـر لأللبسـة وجـدت عنده مـرادي :أنـا طالب دراسـات عليا

262
262

يف بريزيـت وأريـد مل يدعنـي الرجـل أكمـل فنـادى على ولـده :اذهـب مع
األسـتاذ وأره البيـت القديـم.
 كان البيـت يف حـي املصيـون الراقي بقرب املقربة ،يلزم أن تسـتقل سـيارةمـن وسـط املدينـة للوصـول إليـه ،لـه مدخـل جيـد مـن الناحيـة األمنية-:
ثالمثائـة دوالر يف الشـهر .مل أسـاوم كثيرا ً على اإليجار فاألسـعار اتضحت يل
أثنـاء البحـث ،لكـن األهـم من ذلك كلـه عدم اضطـراري إلظهـار أي وثيقة
باسـم مسـتعار فاملؤجـرون ال يكتبـون عقـودا ً رسـمية مـع
ثبوتيـة مكتفيـاً ٍ
الطلبـة .وهكـذا أمتمـت الجـزء األول مـن املهمة..
وجـاء دور مهنـد :نريـد عمـل «بروفـة» عمليـة لنقـل الشـباب مـن نابلس
إىل رام اللـه مـرة واحـدة .فأجابنـي بفـرح كالعـادة فقـد كان ينتظـر ذلـك:
إذن ،تغيير التكتيـك؟!
 نريـد أن نسـبق مخابـرات العدو بخطـوات ،فقال مهند :هـذا يلزم إرشاكمجاهـد ثالـث يقـود سـيارة املراقبـة األماميـة ،فأنـت ال تسـتطيع القيـادة
خـارج املدينـة لعدم امتلاكك رخصة للسـياقة..
حينهـا أدركـت الخطيئـة التـي ارتكبتهـا بعـدم اإلرساع يف التقـدم المتحـان
القيـادة ،على الرغـم مـن إتقـاين لهـا وامتاليك سـيارة.
فقلت :عىل أال يعرف شيئاً سوا ًء بالتلميح أو الترصيح.
 قـام املجاهـد الثالـث «الثقـة لدينـا» باسـتئجار سـيارة بحالـة جيـدة ثـمانطلـق أمامنـا باتجـاه رام اللـه وقـد زودنـاه بجهاز خليـوي اسـتأجرناه إىل
جانـب جهـاز آخـر بحوزتنـا من مكتـب لالتصاالت بـدأ يوفر هـذه الخدمة
غاليـة الثمـن واملسـتوجبة للضامنـة املاليـة واألوراق الثبوتية..
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مل يضطـر املجاهـد السـتخدام الخليـوي إلنذارنا عن طريق الشـيفرة بوجود
حاجـز «طيـار» للعـدو ألن الطريق كانت نظيفـة من ذلك.
 وضعـت خليـل ومحمـود يف صـورة التطورات وأحسسـت بوجـود الرتدد:الشـيخ محمـود يـود نقـاش األمـر مجـددا ً – قـال خليـل – حتـى ال نقع يف
أخطـاء غري محسـوبة.
 فـرد عليـه بصـوت منخفـض حتـى ال يصـل حديثنـا إىل يوسـف وبشـار:الحقيقـة بـأن األمـر يتجـاوز ذلـك ،فعندمـا طرحنـا االنطلاق للتنفيـذ يف
رام اللـه مل نكـن نعلـم باملوعـد التقريبـي للعمليـة وهـذا يعنـي مكـوث
املجاهديـن فترة مـن الزمـن هنـاك ،أمـا اآلن وال يفصلنا سـوى مثانيـة أيام،
فـأرى أال نرهـق أعصـاب االستشـهاديني بالسـفر والسـكن الجديـد.
 فضحـك خليـل وهـو يشير بإصبعـه إىل غرفتهما :أمتأكـد أنـك تتحـدثعنهام؟!
 فهز محمود رأسه مبتسامً :هام والثالث الذي تكفلت بإحضاره. فتوجـه خليـل للحديـث معـي :نحـن نجلـس يف بيـت يسـكنه اثنـان منأهـل الجنـة يترصفـان وكأنهما هنـاك –وكان يشير إىل السماء -سـتأيت
اللحظـة التـي تلتقـي بهما وسـتعرف عـن أي نـوع مـن الرجـال أتحـدث.
 فقلـت :لقـد عرفتهما مـن خلال أخويهما يف محنـي يهـودا ،ومـع ذلـك،أنـا أميـل ملـا يتفضـل بـه الشـيخ محمـود ،دعنـا نبقـى على خطـة عملنـا
األساسـية مـا دام األمـر مل يخـرج عـن مجموعـة التنفيـذ.
 كان خليـل يـدرك متامـاً ما أقصـد فالرسية القصوى القاعـدة األوىل لنجاحالعمل.
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 فضحـك محمـود :أصبحنـا اثنين مقابـل واحـد .فقـال خليل :هـذا الرجلوكان يشري إ ّيل– رأيه مقد ٌم عندي ،واآلن!! فسألته :سنسلم بيت رام الله إىل صاحبه؟!. فـرد برسعـة :ال ال ،بـل سـنبقي عليـه للطـوارئ مـا دمنـا قـد دفعنـا أجرةشـهرين مسـبقاً ولكـن مـا أردت قولـه سـيخربك بـه محمود.
 ومـا زال محمـود مبتسماً كعادته وقد أخرج رسـالة مـن جيبه :ضع هذهالرسـالة يف مغلّـف وأوصلهـا إىل السـكرترية التـي تعمـل يف عيـادة الدكتـور
«كمال» يف شـارع فلسـطني ،وإن مل تجدهـا هناك اتركها لـدى الطبيب ،وال
تذهب بلباسـك العسكري.
 وقبل أن أغادر سألت خليل :هل االستشهادي الثالث جاهز؟ فتربع محمود لإلجابة :أخىش أن يكون مثل استشهادي التلة الفرنسية!!. فقـال خليـل وهـو يكرمنـي بـكأس مـن الشـاي :باللـه عليـك ،هـل هناككالم بعـد ملحمـة «محني يهودا»؟! ال تقلقا سـيأيت يف الوقت املناسـب ولن
يقـل حرصـاً وإخالصاً وشـجاعة عـن أخويه.
ّ
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"أمانة السكرتيرة والعناق السري"

قبل خمسة أيام
 كانـت قـد ٌم تتقـدم لألمـام وأخـرى تتأخـر للـوراء :خليـل ومحمـود ليسـاسـاذجني حتـى يعرضـاين لخطـر االنكشـاف وهما يعلمان وضعـي الدقيق
وأهميـة بقـايئ يف الدائـرة األكثر رسيـة ،أمل :...دعـك مـن هـذا التردد الذي
ِ
أعرفك منـذ بعيد ،تظهرين يف األوقات الحساسـة
تلبسـينه أسـباباً عقالنيـة،
حتـى ترضبين الثبـات الداخيل.
 أنت جس ٌد عاق ،ال تعرف قيمتي أبدا ً تتذكرين عندما!... ِنفـس أمـارة بالسـوء قـد عقـدت الحلـف مـع الشـيطان وإالّ ملاذا
وأنـت ٌ
توسوسين يف عقلي وضميري؟!.
 قهقهـت قبحهـا اللـه قائلـة :أنا التـي صاحبتـك يف كل يشء ،مل أمنعك عندورك حتـى فعلـت مـا مل يقـم به غريك الذي يجلس يف بيتـه يهنأ مع أوالده
وزوجتـه ،فهل أخطأت عندمـا أنبهك..؟!
 اخـريس ،لـو ِكنـت شـيئاً ميكـن قطعـه أو قتلـه أو حتـى ركلـه بقدمـي
ِ
لفعلـت ذلـك ولخلصت ِ
عرفـك املتخاذلون من قبلي –قاطعتني وأنا
منـك،
أصعـد الـدرج باتجـاه عيـادة الطبيـب– توقـف قليلاً حتـى نتفاهـم فرمبـا
يكشـف الطبيـب هويتـك ،أال تسـمع نصيحتـي قبـل فـوات األوان؟!
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 سـتخرس وسوسـة النفـس وضعفهـا البشري كالعـادة مبجـرد دخـويلالعيـادة التـي كانـت خاليـة واسـتقبال الطبيـب البشـوش يل :أهلاً وسـهالً
تفضـل يف غرفـة الفحـص.
 كان كبيرا ً يف السـن مل يسـبق أن التقيتـه سـابقاً وهـذا مـا أراحنـي :شـكرا ًلـك لسـت مريضـاً –قلتهـا وأنـا أبحـث بعيني عن السـكرترية– هل اآلنسـة
حنـان موجودة؟!
فأقطـب الطبيـب وجهـه وتحـ ّول إىل محقـق :مـاذا تريـد منهـا ،ومـن أنت
حتـى تسـأل عنها؟!
 أرجو من حرضتك أن تسلمها هذه الرسالة. فـازداد الطبيـب غضبـاً وأنـا أضعهـا يف يـده :أنـت فعلاً غريـب ،ملـاذا التجـب عـن السـؤال؟!
 اإلجابة يف الرسالة عندما تقرؤها اآلنسة حنان.صرف الطبيـب
 ثـم رحلـت برسعـة ،ضحـك محمـود وهـو يسـتمع إىل ت ّوكان قـد أخبرين بإمكانيـة الوثـوق به حال عـدم وجود حنان :لقد فتشـت
األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية سـابقاً يف بيتـه وعيادتـه بحثـاً عـن شـقيق
السـكرترية الـذي يجلـس يف الداخل – وقد رفع صوته حتى يسـمع يوسـف
فضحـك األخير على مسـمعنا ومـا زال وبشـار غري مسـموح لهما برؤيتي-
فرجعـت للـوراء قليلاً :هـل العيـادة مراقبة؟!
 فـرد خليـل وهـو يطمئننـي بيـده :ال ال ،التفتيـش كان قبـل عـام ونصـفعندمـا حـ ّرر املجاهـدون أنفسـهم من سـجن املخابـرات الفلسـطينية فهذا
الطبيـب تربطـه عالقـة اجتامعيـة بعائلـة أخينا.
رجعـت إىل العيـادة يف اليـوم التايل حتى أسـتلم األمانة! فوجدت الطبيب
ُ
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ينتظرين وفق إرشـاد الرسـالة :مرحباً بك ،أهالً وسـهالً ،ح ّياك الله.
 ترحيبـه الرائـع أخجلنـي :أمل تسـتطع إخبـاري البارحـة حتـى تريحنـيوأقـوم بواجبـك؟؟!  -مل أسـتطع اإلجابـة فالطبيـب املشـهور يف املدينـة
املعـ ّرض للأذى بسـببنا ،مل يكـن يخاطـب شـخيص بـل املقاومـة التي يحب
ويسـتعد للمخاطـرة مـن أجلهـا ،ومل يكـد الطبيـب ينهـي كلامتـه حتـى
خرجـت حنـان بشـغف لرؤيتي وقـد انتظرت منـذ البارحة الشـتامم رائحة
يوسـف الـذي مل تسـتطع رؤيتـه منـذ فترة طويلة :كيـف حاله يـا أخي .ما
أخبـاره ،هـل يـأكل جيـدا ً هـل وهـل وهـل ..قصيـدة شـعرية مـن األسـئلة
كل هـذه املدة؟! ..لقـد قتلتني
الجميلـة الرائعـة واملؤثـرة :وملـاذا غـاب عنا ّ
بشـوقها إليـه ووحـدي الـذي يعلـم أن شـوقها سـيطول كثيرا ً بعد أيـام!! -
ثـم تذكـرت فرجعـت إىل درج مكتبهـا وأخرجت األمانة :هـذا فيلم الكامريا
الـذي طلبـه ،باللـه عليك يا أخي أن تسـلم عليـه وتخربه بـأن األهل جميعاً
مشـتاقون لـه وإلخوانـه - .وملا هممـت باملغادرة أوقفتنـي :أرجو أن تعطي
النقـود هـذه ليوسـف ...حينها عرفت اسـمه فقلت لها :صدقينـي أنه بخري
وليـس بحاجـة للمال ..فـأرصت على إعطـايئ املبلـغ فرفضـت بشـدة حتى
تطمئن أكثر وقلبـي يخربهـا :هـذا آخر مـا يفكر به شـخص يطلـب الجنة.
يل :ما رأيـك أن تأخذه
 نقلـت تأثـري إىل محمـود وخليـل اللذيـن عرضـا ع ّإليها؟!.
 مل أفكر لحظة واحدة :هذه من أجمل املهامت ،أخرجاه حاالً. كان جميالً جدا ً تظن للوهلة األوىل أنه يضع الكحل يف عينيه. وأخيرا ً التقيـت صاحـب الصـوت الـذي تسـمعه وال تـراه ..قـال محمـودويوسـف يصافحنـي ،األمـر الـذي سـيقوم بـه كلما أتيـت إىل الشـقة قائالً:
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أريـد أن أسـلم على صاحبـي - .فيغـار بشـار الذي يسـتنكر ملحمـود ذلك:
ليـت يل أختـاً سـكرترية يف املدينـة حتـى أزورهـا فيصبـح الصـوت الـذي يف
الخـارج صديقـي ،لـو كنـت أعلم الغيـب لجعلت ..فـكان محمود يسـكته:
ال تقلـق ستراه قريباً.
 ومل يكونا يعلامن أين من سيقودهام إىل العملية. كان يوسـف منفعلاً ،يعلـم أنـه اللقـاء األخير لشـقيقته يف الدنيـا :لـنأضعـف ولـن تشـعر أين راحـل عنهـا لكننـي سـأحضنها ،سـأقبلها ،سأشـتم
رائحـة يديهـا وشـعرها الـذي رسحتـه أمـي صباحـاً ،سـأدعها تبكي على
صـدري ،ال بـأس ،سـأظفر بعرباتهـا عطـرا ً يصحبنـي إىل الجنـة ،هـي لـوزة
الـدار الخضراء ،رغيـف الطابون السـاخن بالزيـت وامللح« ،كانـون الجمر»
وإبريـق الشـاي والكسـتناء ،زنّـار أمـي املخبـوء يف طياته املرصوف ،جلسـة
الجـ ّدات يف قـاع الـدار.
 ابتسـم يوسـف وهـو يجلـس إىل جانبـي ،يثيره كل يشء ،يتفاعـل مع كليشء حتـى أصغـر األمـور التـي ال نلقـي لهـا بـاالً ،وملـا وصلنـا بالقـرب مـن
شـارع فلسـطني ،ركنت السـيارة جانباً وقدته مشـياً عىل األقدام إىل العيادة
التـي تقـع يف الطابـق الثـاين لبنايـة قدمية أسـفلها مكتبـة لعائلة كامل:
 سـأنتظرك يف األسـفل لتأمين املـكان ،لكـن يجـب أن أفحـص العيـادةمجـددا ً قبـل أن تصعـد.
 امتـد اللقـاء عرشيـن دقيقـة وأظن بأن يوسـف مل يسـتطع مقاومة حنينهللبيـت واألهـل والبلدة التي يراها يف وجه شـقيقته ففضـل اختصار الزيارة
والرحيـل برسعـة حتى ال تضعـف عزميته! هكذا –لجهلي -كنت أظن!!
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"االستشهادية وتزيينها"

قبل ثالثة أيام
 يـا إلهـي! سـاعدين ،ما هـذه الورطة التي أوقعـت نفيس بهـا؟! فأنا بالكادأرافـق زوجتـي يف تجوالهـا على باعـة املالبـس حتى أدفـع النقـود وأعطي
رأيـي الـذي يتكـرر يف كل مـرة :جميـل ،رائـع ..فتضغـط على يـدي بدلـع
أفهمـه :تـرى كل املالبـس جميلـة ،أال يعجبـك يشء بعينـه يغريـك أن تراين
أرتديه؟!
 ِأنت التي تعطني جامالً لكل يشء.
– فتتصنـع البـكاء :أال تكـف عـن خداعـي بسـحر كلامتك؟! .هـذا يف ابتياع
األثـواب التـي تـأيت يف أوقات متباعـدة ،أما..؟!! فأدعها ألمـي وزوجتي ،هي
مـرة أو اثنتـان كانتـا مبثابة عمليـة فدائية تجرأت فيها واشتريت هدية من
النـوع الخـاص جدا ً ،أمـا اآلن فال؟!
 التقـاين مهنـد يف ميـدان الشـهداء وأنـا على تلـك الحالـة :هـل اشتريتاملطلـوب؟! – سـألني مبتسماً فـرددت عليـه ونحـن نتوجـه إىل السـيارة
املركونـة قـرب السـوق األخضر :تقولهـا ببسـاطة ،أقسـم إنهـا أصعـب من
العمـل ذاتـه –ثـم نظـرت إليـه راجيـاً– مـا رأيـك أن تقـوم بهـذه املهمـة
مـكاين؟!.
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– فأجابنـي بسـؤال :هـل عرضـت على خليـل اسـتعدادي ألن أكـون
االستشـهادي الثالـث؟! .فحوقلـت على مسـمعه ونحـن نصعـد السـيارة،
فانفجـر ضاحـكاً وهـو يهاجمنـي باحتجاجـه :تريـد مني فعل أمر تسـتحي
أن تقـوم بـه وأنـت املتـزوج الوحيـد بيننـا؟! .أفضّ ـل أن أستشـهد اآلن وال
أقـوم بذلـك.
 «استشـهادية»!– .مل أدر كيـف جـاءت الفكرة التي ولـدت أثناء التخطيطللعمليـة ،فحملهـا محمـود وخليـل إىل بشـار ويوسـف ،وقفـا أمامهما
يبتسمان فسـأل يوسـف:هل يريـد صديقي شـيئاً؟! .وكان يقصـدين بعد أن
صافحنـي وعـاد إىل الغرفـة- .فرد عليـه خليل :نعم ،يريد قياسـات أحدكام.
– فنهـض االثنـان عـن األرض ،وقـد تحولـت أنظارهما إىل الجديـة :هـل
عدلتـم عـن الثلايث؟! قـال يوسـف ،فحـاول محمـود الحديث فلم يسـتطع
لتدخـل بشـار :سـتقعون يف مشـكلة جديـدة! .فاسـتغرب محمـود :وملـاذا
سـنقع يف املشـاكل؟!  -فرد بشـار الـذي تحول لون وجهه :ألنـه ال إيثار بعد
اليـوم يف الشـهادة ،يكفـي أن معاويـة وتوفيق قد ظفرا بحقنـا وال ندري ما
سـيحدث لنـا بعـد دقيقة ،وهذا لـن يتكرر مـرة ثانية ،فأنصحكـم بالعدول
عـن اختيـار أحدنا والعـودة للثلايث وإال!! فأنا االستشـهادي.
 فقال يوسف :وأنا ال أقدمك عىل نفيس ،أنا هو االستشهادي. فرفـع محمـود وخليـل أيديهما وهما يضحـكان :اهـدءا ،اهـدءا ،أنتمااالثنـان معـاً.
 فاسـتغربا بعـد أن عـادا إىل ابتسـامتهام الريفية الجميلة :لقـد أفزعتمونا،مـا هي القصـة بالضبط؟!
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 فطلـب خليـل مـن محمـود أن يشرح ،فقـال :نريـد قياسـات سـيدة مـنبينكما ،فلـم يفهما رغـم تفاعلهما مع ضحـك االثنني فقـال خليل شـارحاً:
أحـد االستشـهاديني الثالثـة سيرتدي زي فتـاة جامعية!!
– فتوسـعت حدقاتهما وهما يحملقان بهام – وأبو أمين ينتظر القياسـات.
– فتحولت أنظار الثالثة مبشـهد سـيناميئ ناحية بشـار.
– فصرخ ضاحـكاً :هـل أبـدو لكم فتـاة؟! – فوضع يوسـف الطويـل القامة
يـده على كتـف بشـار :ال تحزين يا أختي سـتصنع املسـاحيق منـك فتاة لها
مالمـح جميلة.
 ثم عادا إ ّيل يف املطبخ وهام يضحكان :هو من طولك. فقلت :أتعلامن أنني مل أقس يوماً طويل. فقـال محمـود :عنـدي فكـرة ،ثـم طلـب من بشـار النـوم ثم قاسـه بعددبلاط األرض ،وكنـت وخليـل نسـمع الضحك مـن الصالون.
 دخلـت ومهنـد صالـون حالقـة نسـايئ صغري بالقـرب من جامعـة النجاح:هـل نجـد عندك باروكة شـعر نسـائية؟!.
 ابتسـمت املـرأة وهـي تشـاهد شـابني يف مطلـع العرشيـن مـن عمرهمايطلبـان باروكـة فسـألت :ومـاذا تريـدان بهـا؟!.
– فقال مهند :نحن يف فرقة مرسح الجامعة ولدينا دور يتطلب باروكة.
 فاعتـذرت منـا لكنها أرشـدتنا إىل صالـون آخر وجدنا عنـده ضالتنا ولكن!اضطررنـا للجلـوس داخـل الصالـون الضخـم الذي يديـره ما يطلقـون عليه
بالكوافير «حلاق النسـاء» وقـد تحولـت أوتـاره الصوتية مع مـرور الوقت
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إىل أوتـار نسـائية ناعمـة ،وألزمتنـا الحاجـة أن نسـتمع إليـه نصـف سـاعة
حتـى تحضر مجموعـة «البواريـك» مـن رشق املدينـة ،ومل يخـل األمـر
مـن استراق النظـرات مـن جانـب املتدربـات نحـو مهنـد ،جميـل الطلـة
واالبتسـامة الفطريـة واللحيـة الخفيفـة التـي تزيـن وجهه :تسـعون دوال ًرا
أمريك ًيـا!! – فنظـرت إىل وجـه مهنـد الذي تفاجأ مثيل فقلـت للرجل :هذا
كثير جـدا ً ،نحـن طلبـة وال نقـدر على هـذا املبلغ.
 لكنـه غلبنـا يف النهايـة واضطررنا لدفع النقود واملغـادرة بالباروكة الرائعةواملتقنـة والتـي ال ميكـن متييزهـا عـن الشـعر الحقيقي ،ذهـب مهند إلمتام
بعـض املهمات الرضوريـة وبـدوري عـدت إىل معـارض األزيـاء النسـائية
وابتعـت فسـتاناً راقيـاً يليـق بفتـاة جامعيـة ،مل ألـق صعوبـة مـع البائـع
الـذي يفعل املسـتحيل إلقناعـك بالرشاء ،ثم توجهت إىل محـل يبيع أدوات
التجميـل :مـاذا؟! – رصخـت زوجتـي يف وجهي وأنا أسـألها :ماذا تسـتخدم
املـرأة مـن أدوات تجميـل حتـى تبـدو جميلة؟!
– ال تفهمينـي خطـأ ،مهنـد الطاهر وإخوانه يف الجامعة يسـتعدون لتمثيل
مرسحية يجسـدون يف إحـدى فقراتها دور امرأة.
 فقالت :وهل ستأخذين لحضورها؟! بالتأكيـد ،املهـم اآلن ،مـاذا تضعـون على وجوهكـم بالرتتيـب غير أحمرالشـفاه فهـذا أعرفه.
 هكذا عرفت ما أريد وابتعته من املحل ،إضافة إىل مستلزمات أخرى. تجولـت أمـام املحـال واملعـارض خـويف يخاطـب خجلي فلا أقـوى علىدخـول إحداهـا ،الفكرة ذاتهـا تدفعني إىل الضحك كاملجنـون ،لكنني يجب
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أن أنجـز املهمـة ومل يتبـق على موعـد االنطلاق سـوى ثالثـة أيـام :يـا رب
أعنـي؟! وبينما كنـت أبحـث عـن مـكان مناسـب ،رأيتهـا :امـرأة كبيرة يف
عمـر والـديت تعمـل يف املعـرض الخايل مـن الزبائن ،فقلت يـا الله ودخلت،
فاسـتقبلتني جيـدا ً وقـد رأت االرتبـاك على وجهـي :مرحبـاً بـك ..انعقـد
لسـاين فلـم تكـن كبيرة السـن كما ظننـت ومل أدر كيـف أصيـغ الكلمات:
أريـد هديـة لزوجتي و !..فابتسـمت املرأة وأخذت تسـاعدين :ما مقاسـات
زوجتك؟!.
– يـا إلهـي ،كان هذا أصعب سـؤال ،فقلت وجسـدي أصبح مفـرزة للعرق:
برصاحـة ،ال أعـرف بالضبـط لكنهـا مثلي – وأرشت إىل نفسي واملـرأة تزداد
ابتسـاماً :إذن ،سـأعطيك هذا الحجم و!..
وبـدأت ترينـي النامذج وتنتقي املقاسـات املناسـبة حتـى إذا ما وصلت إىل
الشيء الـذي ال ميكـن قياسـه على الرجـل «الصدريـة» متنيـت أن تبتلعني
األرض :هـل هـي ممتلئـة ،نحيفة متوسـطة؟!.
ال أدري كيـف سـوينا األمـر برسعـة فدفعـت النقـود وخرجت مـن أصعب
املواقـف التـي مـررت بهـا ،ومل أكـد أخطـو بضع خطـوات يف الشـارع حتى
تفجـرت خـوارصي مـن الضحـك ،لقـد تحـول الخجـل إىل ضحـك ال ميكـن
مقاومتـه ،وال أدري كيـف سـيكون الوضـع لـدى محمـود وصحبـه!!
 بحثـت عـن حـذاء نسـايئ قيـاس  42على حجـم قـدم بشـار فلـم أجـد،فرجعـت بيومـي املمتلـئ إثـارة إىل شـقة رفيديـا يف الوقـت الـذي كان فيه
مهنـد يسـتأجر شـقة مفروشـة كاملرة السـابقة يف حـي املخفية ملـدة أربعة
أيام.
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وحياء تستحي منه المالئكة"
"القائد يتفقد
ٌ

قبل خمسة وستني ساعة
 مل أد ِر حينهـا بـأن زائـرا ً دامئـاً للعمارة قـد تسـلل خلسـة إىل الشـقة بعـدانتهـاء اجتامعـه باألسـتاذ جامل منصـور ،أبرز قادة حركة حماس يف الضفة
الغربيـة وسـآيت بعـد مغادرتـه بقليـل فالشـيخ يوسـف الرسكجـي دائـم
الحركـة يف املدينـة وتواجـده بالعامرة التـي يقطنها قياديـان أحدهام الذي
يؤجـرين الشـقة دون أن يـدري مـا أفعل بها ،أمـ ٌر طبيعي :زيـارة أرسع من
البرق – .قالهـا الشـيخ وهـو :يعانـق محمود وخليـل اللذين تفاجـآ برؤيته
قبـل مجيئـي :يبـدو أن قيـادة الحركـة تجتمـع اليـوم يف العمارة؟! ..سـأل
محمـود وهـو يسـتقبل الشـيخ الفـرح بلقائهما :رؤيـة الشـيخ أبـو طـارق
بركـة لنـا وللعمل.
– علـق خليـل وهـو يسـحب الشـيخ إىل الغرفـة الداخليـة بعيـدا ً عـن باب
الشـقة :ال أسـتطيع املكـوث كثيرا ً ،أردت االطمئنـان عليكما والتأكـد مـن
عـدم وجود مشـاكل.
– فقـال خليـل الـذي ال يريـد إفلات ذراع الشـيخ :املشـكلة الوحيـدة أننـا
نشـتاق إليـك كثيرا ً وضغط التجهيـزات –ثم اقرتب قليلاً إىل وجهه– للثاليث
يجعلنـا نقلـص الحركـة – .فهمـس الشـيخ مكبرا ً :اللـه أكبر وللـه الحمـد،
أخبراين عـن أي يشء تريدانـه وسـيكون عندكما فورا ً.
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– فقـال محمـود :االستشـهادي الثالث!.فنظـر إليـه خليـل باسـتغراب :أمل
نتفـق على ذلـك؟! فـرد محمـود والشـيخ يسـتمع :تقـول ذلـك منـذ اتخاذ
قـرار الثلايث وهـا نحـن على بعـد ثالثـة أيـام فقـط مـن التنفيـذ ومل ِ
يأت
أو تخربنـا عنـه؟! .يـا أخـي الحبيـب –أجـاب خليـل– هـذا األمـر يف رقبتـي
وسـيحرض املجاهـد يـوم التنفيـذ.
– فقـال الشـيخ يوسـف واالبتسـامة تعلـو وجهـه :منذ متـى وخليل يخلف
وعـده؟! ومـع ذلـك أنـا رهـن إشـارتكام وسـيعيننا اللـه على كالم إخوانكم
–وأشـار بيـده إىل أسـفل حيث منزل األسـتاذ جامل منصـور– فقد أزعجهم
عـدم التنسـيق يف العمليـة األوىل .فاسـتغرب االثنان لكن الشـيخ اسـتدرك:
ليـس التنسـيق بحرفيتـه فهذا أمر خطري جـدا ً وال يجوز حدوثـه للرضورات
األمنيـة لكـن بعـض إخوانكـم يف الـذراع السـيايس داخـل الضفـة والذيـن
يؤيـدون عملكـم بقـوة يبحثـون عـن آليـة مـا يسـتطيعون مـن خاللهـا
التوجيـه الف ّعـال للعمـل كأن تصعـ ّدوا يف أحيـان وتهدئـوا يف أحيـان أخرى.
– فقـال خليـل :أنـا أحترم هـذا املنطق ،لذلك نعطي اشـارة عامـة لقيادتنا
خارج فلسـطني وبدورهـم يترصفون ويكفينا وجودكـم إىل جانبنا ،واحتضن
الشـيخ بكلتا ذراعيه.
فسـأل محمـود وهـو يعلـم بـأن الشـيخ يوسـف يقـف على رأس التنظيـم
يف املدينـة :مل تقـل لنـا رأيـك يف األمـر؟! فابتسـم الشـيخ وهـو يتجـه نحـو
البـاب ثـم التفـت إليهما :أنتـم قـادة الحركـة ومقاومتكم هي التـي تصنع
السياسـة وليـس العكس.
– فهمـس خليـل مناديـاً على الشـيخ :يـا أبـا طـارق؟! اد ُع لنـا بالتوفيـق
وصلاح النيـة وأن يجمعنـا اللـه بـك يف الفـردوس األعلى يف الجنـة.
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 غادر الشيخ املجاهد حابساً دمعة يف عينيه ال يدري سبب ذلك!! دخـل خليـل ومحمـود عنـد االستشـهاديني يوسـف وبشـار فوجداهمارس
يتهامسـان :أخطـر أمـر يف عاملنـا نحـن األحيـاء أن تُلقـي القبـض على ٍ
يتهامسـه؟!
 قالهـا محمـود مخاطبـاً خليـل عىل مسـمعهام فأكمل األخري وهـو يتصنعالتفكري :استشـهاديان.
 ورسعان ما جلس محمود بينهام :اعرتفا اآلن وفورا ً. ثـم وضـع سـاعديه على رقبتيهما وسـحبهام نحـو صـدره :هـل تخططانألمـر يف الجنة؟!
 فأجابه بشار :طاهر جرارعة!! فأبعدهام قليالً :ماذا جرى له ،هل أصابه مكروه؟! فضحـك يوسـف :على هونـك يـا أبـا عبـادة وكيـف لنـا أن نعـرف ذلـكونحـن عنـدك؟! إمنـا فكرنـا بأمـر ،ملـاذا ال يكـون ثالثنـا؟!
 فضرب خليـل بكلتـا يديـه عىل رأسـه :يـا جامعة ،يـا عامل ،يا ناس ،أقسـمإن هنـاك مجاهـدا ً ثالثاً سيشترك بالعملية.
 فقـال بشـار الـذي اعتـاد على خليـل يف األيام التـي مضت :مجـرد اقرتاحال غير ،نوفّـر هـذا املجاهـد للعمليـات القادمـة ويشـاركنا ابـن مجموعتنـا
الخامس..
 فتدخـل محمـود :دعونـا نترك طاهـر جانبـاً فلديـه ظروفـه الخاصـة وأناعلى تواصـل دائـم معه.
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 ثـم عـاد خليـل لإلمسـاك بالحديـث :أتعلمـون كـم مجاهـدا ً تطـوعملشـاركتكام العمليـة؟! لـن تصدقـا ومـع ذلـك ،أنـا سـعيد جـدا ً للفدائيـة
الرائعـة التـي يبديهـا رجـال القسـام.
 فرفـع محمـود إصبعـه طالبـاً من خليل السماح له بالحديـث :لقد طلبالجميـع وبقيـت أنا ،فهل تـأذن يل بأن أكـون الثالث؟!
 ففاجـأه خليـل رغـم نوبـة الضحـك التـي امتلأت بـه الغرفـة املحكمـةاإلغلاق :بـكل تأكيـد.
أصحيـح مـا تقـول؟!  -سـأله محمـود الـذي بـدأ يقتنـع
 فانصـدم الثالثـة:ٌ
بجديـة خليـل فأجابـه :نعـم نعـم ،سـتكون الثالـث يف مناوبـة الحراسـة
الليليـة!
 لحظتهـا كنـت أعطـي إشـارة الدخول للشـقة فاسـتقبلني االثنـان :مرحباًبالحامـل واملحمول.
 فقلـت وأنـا أضـع األكيـاس مـن يـدي :أمـا الحامـل فقـد أعيتـه أصعـباملهمات ،لكـن املحمـول يف الداخـل ،وقـد أرشت بعينـي إىل األكيـاس
ودفعـت بالكيـس الخـاص إىل خليـل الـذي
– فخـذاه وتفقـداه بنفسـيكام.
ُ
فتحـه ورسعـان مـا أغلقـه برسعـة وهو يبتسـم ملقياً بـه بني يـدي محمود
الـذي بـارش بفتـح الكيـس عىل طريقـة مقاطع التصويـر البطيئة ثـم أغلقه
مـع إغامض عينيـه برسعـة :إىل الداخل.
 فلحـق بـه خليـل إىل حيـث بشـار ويوسـف وهنـاك كانـت تتجلى روائعالحيـاء واألخلاق واألدب وأربعتهـم يرفضـون إخراج املالبـس الداخلية من
الكيـس :هـذه مالبسـك أيتهـا الجميلة ،ملـاذا تخجلني؟!
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 قـال محمـود ودمـع الضحـك ينفر من عينيه فلم يق َو بشـار عىل الحديثفتدخـل خليـل الـذي مل يكـن أقـل بـكا ًء منهـم :دعك منه يـا أبا عبـادة لن
يخـرج ما بالكيس غيرك فأنت أخونـا الكبري.
حملة
فأشـاح محمـود بوجهـه جانبـاً وهـو يُدخـل يـده ويخـرج بإصبعيـه ّ
الصدر فيهرب يوسـف وبشـار من أمامـه :مجاهدون أرعبـوا دولة االحتالل
ويخجلـون من قطعـة قامش؟!
– ورسعـان مـا خـرج إ ّيل يف الصالـون وهـو يحملهـا بـذات الطريقـة ويل ّوح
بهـا ومـا زال الضحـك دائـرا ً ميأل الشـقة.
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"معشوقة المظلومين..
شارع الحسبة والعربة المفخخة"

قبل ستني ساعة
كنـت أرى مـا نفعلـه بالحجر واملقلاع والصدر العـاري يف مواجهة الرصاص
زمـن انتفاضـة الحجـارة أواخـر الثامنينـات مـن القـرن العرشيـن ،صناعـ ًة
للتاريـخ وكتابـة للمجد يف صفحـات ال يهتدي إليها غ ُري دمنـا ولحمنا ولعيل
كنـت محقـاً وقتهـا ،وملـا عملـت وخدمـت وملسـت وخاطبـت وودعـت
هـؤالء الرجـال! الذيـن يعيدون تعريـف التضحيـة والفدائية والبسـالة من
جديـد ،أيقنـت املعنـى الحقيقـي لتلـك الصناعة.
 هـي املـرة األوىل التـي أرى فيهـا بشـار والـذي صافحنـي بحـرارة وهـويجلـس إىل جانـب محمـود ويوسـف يف الكـريس الخلفـي ،مل أمتالـك نفسي
فابتسـمت على ابتسـامته العريضـة وكأنـه يقـول يل :نعـم أنـا هـي ،أقصد
أنـا الـذي سـيكون هي!
 اقرتحـت على خليـل أن أنقـل املجموعـة على دفعتين فأجـاب :نذهـبخمسـتنا معاً.
 مل تكـن املسـافة طويلـة مـا بين حـي رفيديـا واملخفيـة ،لذلـك رسنـا يفالشـارع الرئيـس ليلاً والـذي ميتلـئ بالناس يف مثل هـذا الوقت مـن العام،
األمـر الـذي انعكـس عىل وجـوه األربعة املبتسـمة والفرحة رغـم محاولتها
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التخفـي عبر ارتـداء النظـارات وعدم التحديـق بأحد ،وعندمـا صعدت من
شـارع عبـد الرحيـم محمود املؤدي إىل الشـقة أعىل الجبـل فاجأنا محمود:
هنـا على ميينـي منزل شـقيقتي مـا رأيكم بشرب القهـوة عندها؟!
فنظرنـا أربعتنـا نحـو املنـزل وكأننـا نكتشـف ألول مـرة بـأن أحـد أبطالنـا
أخـت يزورهـا!! فضحكنـا وكان الضحك
يتمتـع مبـا يحظـى به بقيـة الناسٌ ،
خير وصفـ ٍة للهـروب مـن األسـئلة اإلنسـانية والتـي أجـاب عليهـا محمـود
وخليـل وصحبهما منـذ أن أصبحـت فلسـطني ،األم واألخـت والبنـت
والزوجـة.
 كانـت الشـقة هذه املـرة يف الطابق األريض ،مريحة جدا ً ومغرية للسـكنالدائـم .مما دفـع األربعـة إىل االحتفـال وهـم يتفقـدون الغـرف ،ينـادي
خليـل على محمـود :هـذا االختراع يسـم ّونه «السـتاليت» يضـع تحـت
إمرتـك مئـات املحطـات الفضائيـة.
صحيـح
 فنظـر محمـود إىل وجهـه ويوسـف وبشـار يحدقـان يف الشاشـة:ٌ
أين فلاح أيهـا املـدين –قالهـا مبتسماً– لكننـي شـاهدت الصحـن الالقط يف
أحـد املنـازل التـي زرتها.
 فرد خليل :إذن ،سنعرف هذا املنزل إذا قمنا بجهد بسيط.فأغلب الناس ال ميلكونه لغالء مثنه وسمعته السيئة؟
 فتدخل يوسف بالقول :وهل هناك فضائيات متثل املقاومة؟ فأجـاب محمـود :ال أظـن ذلـك فاألمـر مـا زال جديـدا ً غير أن مضيفـي،حفظـه اللـه -وكان يتعمـد رفـع صوتـه والنظـر إىل خليـل – أراين فضائيـة
باسـم الجزيـرة!..
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 قاطعـه خليـل الـذي كان يبحـث يف املحـرك عـن املحطـات :هـذه هـيالجزيـرة وهـذا الشـيخ العالمـة يوسـف القرضـاوي يف برنامـج الرشيعـة
والحيـاة ،ويـا شـيخ محمـود« .لقـد سـبقك بهـا عكاشـة» رأيـت هـذه
سـمي هذا العامل
الفضائيـة عنـد صاحبنا املشترك! – إذن -قال يوسـف -أنا
ُّ
الـذي دافـع عـن عملياتنـا االستشـهادية وأفتـي بجوازهـا.
 تركـت هـذا النـوع الفريـد مـن البشر يقـرأ كل يشء بصـورة مختلفـةفيصدمـك ،يصعقـك ،يجعلـك قزمـاً أمـام فهمـه وسـأظل كذلك مـا حييت،
فمـن يسـتطيع أن ميسـك بعقـل راحـل يـرى الوطـن عىل بـاب الجنـة؟ .آه
الجنـة ،معشـوقة املظلومين ،قـرأت ذات مـرة أن الزعيم الصينـي «ماوتيس
تونـغ» سـأل بعـض الزعامء العـرب الذيـن التقاهم عن أبـرز يشء يحفزون
بـه جنودهـم يف معركتهـم السـتعادة األرايض املحتلـة مـن أيـدي العـدو
الصهيون
فأجابـوا :الحقـوق التاريخيـة ،القوميـة العربيـة ..الـخ ،فقال :لقـد قرأت يف
تاريخكـم أن جنودكـم انتصروا مبحفز واحـد مل تذكروه؟!!! فاسـتغربوا :من
الجميـل أن نسـمعه مـن حرضتكم .فقـال :الجنة.
 ذهبـت للقـاء مهنـد بعـد اتفاقي مع خليل على تركهم ألربعـة وعرشينسـاعة حتـى ال نثير الشـكوك :أمل نتفـق على عـدم اللقـاء يف هـذا الظـرف
الحسـاس؟! .قلـت ملهنـد الذي كان ينتظرين يف شـارع امللـك فيصل ،فأجاب
بثقـة :أعلـم ذلـك لكننـي أحببـت أن توصل لخليـل اسـتعدادي الكامل ألن
أكـون يف العمليـة التـي سـتنفذ – .فنظـرت إليه مطـوالً ثـم إىل البناية التي
تتوسـط الشـارع أمام مدرسـة رشيف صبـوح اإلعدادية وكنـا لحظتها داخل
موقـف السـيارات الخـاص بالقـرى الرشقيـة للمدينـة واملـكان خـا ٍل بفعـل

282
282

الليـل ،ومل أتكلـم فقـال بعـد أن وقف أمامـي :أعرف أنك مل تنـس أبدا ً ذلك
الـرأي الـذي اتهمتنـي بـه ولكـن! بالله عليـك أال تردها يل.
– فقلـت :كان يكفيـك حينهـا أال تعترض أمـام املهنـدس وتكشـف عـن
شـقيقي الشـهيد! .فضحـك مهنـد مغتاظـاً :لسـت أنـا ،كم مرة سأقسـم لك
إنـه الشـهيد بشـار العامـودي الـذي يعرفـك جيـدا ً أو تربطه عالقـة بأخيك
الشـهيد ،ثـم باللـه عليـك ،هـل تظـن بـأن يحيـى عيـاش أو أي قائـد كان
سيسـمح لـك بتنفيـذ عملية استشـهادية وشـقيقك مل ميض عىل استشـهاده
شهران؟!
 أنـت بحاجـة إىل تنشـيط الذاكـرة ،فالشـهيد «صالـح نـزال» بطـل عمليةيل بـذات الحرقة :رحمه
الدزنكـوف بتـل أبيب كان شـقيقاً لشـهيد!! فـرد ع ّ
اللـه ورحـم أخـاه وأخـاك فمتـى سترحمني وتـويص خليـل بـأن يسـمح يل
بتنفيـذ عملية استشـهادية؟!
 فضحكـت على توتـره ثـم قلـت :أمل يحن الوقـت لتعلم كيـف يفكر هذاالرجـل؟! هـذا رجـل دولـة ،أال يسـمونه يف الـدول املحرتمـة كذلـك؟! فلا
تتعـب نفسـك ألنه لـن يوافق بعـد أن علـم بأهميتك إلنجـاح العمل ثم!..
 توقفـت عن االسـتطراد فسـأل :ثم مـاذا ،أرجعت إىل عام أربعة وتسـعنيمرة أخرى؟!
 فأجبتـه :ال ال ،سـأقولها وأجـري على اللـه ،لقـد اكتمل العدد وال تسـألنيأكثر مـن ذلـك فبعـد يومين عندما يحين املوعد سترى بعينيك.
مل يكـن أحـ ٌد حينها ،أواسـط عـام  ،1994ليصدق أن أخطـر مطلوب لقوات
االحتالل عىل صل ٍة بشـاب مل يبلغ التاسـعة عرش من العمر ،لكنني صدقت
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ذلـك عندمـا رأيتـه صدفـة يف منزل مهند ألكتشـف بعـد فرتة أنـه املهندس
يحيـى عيـاش ،حيـث عملـت ومهنـد على عدة مهـام أولهـا مراقبـة حافلة
للمسـتوطنني التـي تعبر وسـط املدينـة وتغادرها مـن الرشق وكنا نسـميها
حافلـة السـاعة الواحـدة ظهـرا ً وقـد وقـع عليهـا الخيـار لتنفيـذ عمليـة
استشـهادية بسـيارة مفخخـة قرب «حسـبة املدينـة» الخالية من السـكان،
وعلى ضوء ذلك قمنا باسـتئجار مخزن يف ح ّينا وتجهيـزه بالكهرباء لتفخيخ
السـيارة فيـه ومل نـدر يف حينها سـبب إلغاء الهجوم والذي اسـتبدل بعملية
أخـرى حدثنـي عنهـا مهنـد بعد تحـرري مـن االعتقـال اإلداري حيث كنت
قـد اعتقلت قبـل الشروع يف تنفيذها.
يقـول مهنـد :راقبنـا الشـاحنة العسـكرية التـي تـوزع الجنـود صباحـاً عىل
نقـاط املراقبـة التـي تعتلي العمارات فاخرتنـا نقطـة مهمـة بعيدة نسـبياً
عـن بيـوت املواطنين قبالة مدرسـة رشيـف صبوح لرضبهـا أثنـاء انعطافها
«عكـس السير» قادمـة من مركز الرشطة مسـتخدمني عربـة للخضار مليئة
باملتفجـرات التـي صنعهـا املهنـدس موصولـة بجهـاز التحكـم عـن بعـد،
حيـث جلسـت مـع مجاهد آخـر داخل البنايـة التجارية الخاليـة من الناس
والتجـار بفعـل الوقـت الباكـر ،وملـا حضرت الشـاحنة املليئـة بالجنـود!
أعطينـا اإلشـارة الكهربائيـة للعبـوة الضخمـة فلـم تسـتجب لنـا وفشـلت
العمليـة ولكـن! –يقـول مهنـد– مـا أعلمـه بـأن تلـك املـادة أو بعضهـا تم
اسـتخدامها يف عمليـة الدزنكـوف التـي قتلـت ثالثـة وعرشيـن صهيونيـاً
غاصبـاً ألرضنـا وأصابـت العشرات.
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"االستنفار الروحي..

الشاب األزعر ومعجون الحالقة"

قبل ستة عرش ساعة
 عـدت مـرة أخـرى إىل شـارع يافـا قبـل االنطلاق بيومين حتـى أقـومباالسـتطالع النهـايئ خشـية حـدوث تطـورات يف سـاحة التنفيـذ فتعيـق
العمليـة أو تفشـلها ،فـكان الوضـع كما نريـد وزيـادة حيـث بـدأ االرتخاء
األمنـي ظاهـرا ً مـن جانـب قـوات «حـرس الحـدود» املنترشة على مداخل
األسـواق والطرقات واملفرتقات ،فوضعت خليل يف صورة االسـتطالع فأعطى
اإلشـارة النهائيـة ملعـاذ وخلية الهندسـة إلنجـاز الحقائب والبيـان ورجعت
ٍ
لسـيدات أحجام
بـدوري إىل حـذاء الفتـاة :أال تضعون يف حسـبانكم أحذية
أقدامهـن كبيرة؟! أخاطـب بائـع األحذيـة النسـائية الـذي يخجـل مواسـياً:
نأسـف أنـك مل تجـد حاجتـك عندنا فإن تفضلـت بالعودة بعد خمسـة أيام
رمبـا تسـتطيع تفصيـل حـذاء وفـق طلبك.
 فأنتقـل مـن معـرض آلخـر حتـى عثرت عىل حـذاء «منـرة أربعين «لكنهميتـاز بإمكانيـة توسـعه ألنـه مصنـوع مـن الخيـوط وليـس الجلـد وانتهت
بذلـك املشـكلة التي أشـغلتني يومني ،أمـا مالبس صديقي يوسـف ،فكانت
سـهلة جـدا ً ،بنطـال مـن القماش عىل قميـص رسـمي وربطة عنـق وحذاء
يليـق باأللـوان ثـم نظـارة برصيـة ،أمـا االستشـهادي الثالـث :سـتضطر إىل
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ابتيـاع مالبسـه بنفسـك – خاطبنـي خليـل وأنـا أرتـاح يف الشـقة ومحمـود
ميـارس إحـدى هواياتـه بالطبخ وكان مهند قد اشترى لوازم الطعام مسـبقاً:
صاحبـك يوسـف يصر أن تشـاركنا الطعام.
 فاحتـج بشـار الـذي خـرج من الغرفة لدى سماع محمـود :وأنـا أيضاً ،أملأصبـح صديقتك ،أقصـد صديقك؟!
فضحكنـا جميعـاً :هـل تعـرف قياسـاته؟! – .سـألت خليـل الـذي أخـذين
جانبـاً حتـى ال يسـمع بشـار :القياسـات مكتوبـة يف الورقة ولكـن! يا أخي،
أمل تجـد معجونـاً للحالقـة أفضـل مـن الـذي أتيتنـا بـه؟!
 فاسـتغربت :ملـاذا ،أمل ِيعـط مفعوله؟ .فقال :رائحته كريهـة جدا ً وال نريد
أن نثقـل على أخينـا بشـار الـذي تضايـق مـن الرائحـة وهـو يحلـق رجليه
ويديـه ووجهه.
 فضحكت رغامً عني ،فاحتج خليل مبتسامً :ماذا جرى لك؟! هـذا املعجـون ليـس للحالقـة التقليدية ألنـه بذاته مزيل للشـعر ما دونالوجه.
 فتح ّول الهمس والحرج إىل ضحك ثم ج ّرين بيده إلخبار الشباب. سـتأكل سـلطة قرويـة مل تلتـق بهـا لـدى سـيدات املدينـة .قـال يوسـفالـذي كان يفـرم البنـدورة والخيـار والبقدونـس والليمـون.
 فأجبتـه صادقـاً :ال شـك لـدي يف ذلـك .ثـم نظـرت إىل وجـه خليـل الـذييعـرف أن زوجتـي ريفيـة فابتسـم ولكـن!! مـن هـي التـي تسـتطيع على
طعـام يصنعـه الشـهيد؟! مل تخلـق بعـد.
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 بعـد مغـادريت ،قام يوسـف وبشـار بكتابة رسـائل لألهل موقعـة بتواريخمسـتقبلية حتـى يكتمـل التمويـه فاألهـل يف عـرف املقاومـة أول الدوائـر
املسـتهدفة باملراقبـة مـن جانـب مخابـرات العدو.
 شـاب أزعـر يرتـاد الجامعة!! تجولت ببرصي يف الشـوارع املكتظة بالناس،لي أن أختـار واحدا ً مـن هؤالء
أشـكال وألـوان مـن الرشيحـة املطلوبـة وع ّ
املجانين الذيـن يقلـدون القـط إذا غير ترسيحـة شـعره ،كنـت سـأصمت
لـو كان القـط عربيـاً لكنـه فـأر أمريكي ،ابتعـت بنطـال جينـز ثـم بحثـت
عـن يشء مميـز يليـق عليـه فتذكـرت أحـد املحـال الـذي يطبع صـورا ً عىل
األقمشـة ،علّنـي أسـتطيع تقليـد مالبس أحد الزعـران الذين يظنـون بأنهم
يسـلبون عيون الفتيات مبالبسـهم :كيف أخدمك؟! – .سـألني البائع ،أجبته
وأنـا أجـول بعينـي على الصور املعروضـة :أريد صـورة مميـزة أطبعها عىل
«تيشرت» أبيض ،هـا ،هذه!
– فسألني مستغرباً :أنت متأكد من ذلك؟!
– فرددت باستغراب أكرب :أليست معروضة للبيع ،فلامذا االستغراب؟!
 فأجاب :هذه الصورة غري مناسبة ملجتمعنا. فابتسـمت :ال تقلـق هـي ألخـي الـذي يعمـل داخل الخـط األخرض حتىال يعلمـوا بأنـه عـريب ألنـه ال ميلـك ترصيح الدخـول إىل هناك.
 فبـدأ صاحـب املحـل الغريـب بالطباعة وقـد ل ّخص حقيقـة أغلب الناس،امتلاك الفكـرة اإليجابيـة وعـدم القـدرة على امتلاك اإلرادة لتنفيذهـا،
لي ارتـداء الصـورة ويقبـل على نفسـه عيـب ترويجهـا ،زادتنـي
يعيـب ع ّ
هـذه الحادثـة قناعـة بصوابيـة مـا نقـوم به.
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 ابتـاع مهنـد بعـض اللوازم الرضورية التي تناسـب طلبـة الجامعات وبهذاأغلقنـا هـذه الدائـرة جيـدا ً وذهبـت إىل الشـقة ليلاً حتـى أتأكـد من عدم
نسـيان أي يشء ،أركنـت السـيارة بعيـدا ً عـن العمارة زيـادة يف اإلجـراءات
األمنيـة كما اعتـدت يف املـرات السـابقة ،اسـتقبلني محمـود بابتسـامته
املعتـادة ومل ألحـظ حركـة يف البيـت والـذي يفترض أن يكـون طبيعيـاً،
فسـكانه موظفـون يف إحـدى الرشكات وال يشترط أن يعـ ّم الصمت فهمس
لي تط ّوعاً.
محمـود :اسـتنفار روحـاين والرقابـة ع ّ
 فتقدمـت صـوب الغرفـة التـي تشـهد حكايـة أروع ال ُع ّبـاد على وجـهاألرض ،يوسـف يتقدمهـم باإلمامـة ،فأسـمع صوتـاً يرتـل القـرآن سـيصبح
حـي ،فهل كانت أوتـاره الصوتية،
أنـدى وأعـذب مـا أُلقي عىل سـمعي وأنا ّ
شـجية تنـد ُر يف عـامل األصوات؟! ال ،لكنك سـتبيك وال متلك غير البكاء وأنت
تتلقـى القـرآن مـن صـدر خلا مـن الدنيـا فأصبـح عامـرا ً بالجهـاد والثـورة
والجنة.
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"الرشاشات على النوافذ وبيان الشيخ"

 هـي املـرة العـارشة التـي يخـرج فيهـا معـاذ مـن البيـت ثـم مـا يلبث أنيعـود والتوتـر بـا ٍد على ترصفاتـه :اهدأ
 تخاطبـه أمـه وهـي ت ُعـد وجبـة العشـاء – سـيصل بعـد نصف سـاعة إذامل يعتقلـه االحتالل؟
 فتفاجأ من كالمها :ماذا تقولني يا أمي ،هل هذا وقت املزاح؟! فـردت عليـه وهـي تضـع الصحـون على الطاولـة مخفيـة ابتسـامتها منوراء الحديـث :وهـل تظـن بـأن من عاشـت هـذا العمر مع أبيك سـيخفى
عليهـا مـا تقومـان به؟!
 فحك معاذ رأسه :لك ّنه تأخر كثريا ً وأنا قلق عليه. فقالـت وهـي تهـز رأسـها :بضـع سـاعات مـن التأخير فعلـت بـك ذلـك،فماذا تقـول بالتـي كانـت تنتظـر أيامـاً وأكثر؟!
 فجلـس إىل جانبهـا متـوددا ً :هـذه املـرة األوىل التي أسـمعك تتحدثني بهاعن غيـاب أيب؟!.
 مل تجبـه الوالـدة ،بل بـدأت بالحديث كنهر كانت تعيـق تدفقه الحواجز:مل تكـن املشـكلة بالغيـاب الطويـل فأنـا زوجـة ٍ
قائـد ومؤسـس بجامعـة
عظيمـة تسـعى إىل رىض اللـه -عـز وجـل -وتحريـر الوطـن ،عرفـت ذلـك
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منـذ البدايـة وأرحـت عقيل وضمريي ،لكـن الخوف والرعـب مل يكن هنا!!.
– وتوقفـت عـن الحديـث وهـي تطعمـه بيدهـا فحثهـا على االسرتسـال:
وأيـن كان يـا أمـي؟!
– فقالـت تلزمنـي أيـام للحديـث عـن ...وكانـت تسـتفزه مداعبـة :حادثـة
واحـدة أو اثنتين.
 فوافقـت :كنـا نسـكن البلـدة القدمية عندمـا هرعت إىل بيتنـا امرأة طيبةمـن الجيران وهـي ترصخ :املدينة هجمت عىل الشـيخ سـعيد!
– فرصخت يف وجهها :ماذا تقولني يا امرأة؟!.
– فـأرصت على قولهـا :واللـه العظيم آالف الناس يحارصون الشـيخ سـعيد
وأي ناس؟!
أي دار ّ
يف الـدار! .فسـأل معـاذّ :
 كان زوج املـرأة مـن أصدقـاء والـدك ،وعندمـا كانـت تسـأله :أيـن كنـتوأين سـتذهب؟! فيجيب :عند الشـيخ سـعيد بالل يف الدار ،ومل تكن تعلم
بأنهـا دار اإلخوان املسـلمني.
 فرضب معاذ بكفه عىل جبينه :لقد فاتتني. ثـم واصلـت الحديـث :كانـت مسيرة ضخمـة مؤيـدة للرئيـس املصريجمال عبـد النارص والذي كان حليفاً لإلخوان املسـلمني يف مرص ،ثم انقلب
عليهـم بعد اسـتالمه الحكم واسـتمر التوتر واالعتقـاالت واإلعدامات طوال
فترة حكمـه حتـى جـاءت حادثـة الـدار يف نابلـس عندمـا خرجت مسيرة
ضخمـة مؤيـدة لـه وللتعبير الصـادق عـن هـذا التأييـد الجـارف توجهـت
املسيرة نحـو الدار قـرب البنـك العثامين.
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 فاسـتعجل معـاذ بالسـؤال :ومـاذا حـدث أليب؟! – .فضحكـت األم :أخـذاملحـارصون للـدار بالهـرب وهـم يرصخـون «اإلخونجية» نصبوا الرشاشـات
على النوافذ.
 فقال معاذ :وهل فعلوا ذلك حقيقة؟! فأجابـت :كانـت عصـا «قشـاطة املـاء» التـي لـوح بهـا أبـوك مـن وراءالسـتارة كفيلـة بهروبهـم وحاميـة الـدار.
 فانقلب معاذ عىل ظهره من الضحك.– فاسـتأنفت الوالـدة الحديث :خويف ورعبي مل يكـن من االحتالل والجهلة
ولكـن أن أفقد هـذا الرجل العظيم.
 مل تكـد تنهـي عبارتهـا حتـى دخل الشـيخ عليهام دون أن يلحظـا قدومه:السلام عليكـم وقبـل أن تتكلما ،عثمان بخير وصحـة جيـدة ويهديكما
السلام - .فقالـت أم بكـر :حسـناً سـأدعكام لوحدكما.
– فأوقفها الشيخ :إىل أين تذهبني؟!
 فأجابـت وهـي تشير إىل معاذ :لقد أزعجني بانتظـاره لك حتى اضطررتإلخـراج حكايـة مـن الزمـن الجميـل ألجعله يهدأ وال أظ ّنه سـيكون سـعيدا ً
بوجـودي ،لذلك سـأخترص وأخرج.
 فسـارع معـاذ إىل أبيـه :لقـد تلفـت أعصايب وأنـا أنتظر ،فالليل يوشـك أنينتصـف ومل ننجز شـيئاً!
 فابتسـم الشـيخ الـذي خـرج لزيـارة ولده عثمان يف السادسـة صباحاً إىلعسقالن.
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 إذن! أنت ال تنتظر رسائلك املعتادة؟! يـا أيب ،أعـرف مـا سـيقوله عبـد النارص عيىس وهـذا يؤملنا أننا مل نسـتطيعتنفيـذ عمليـة أرس لجندي صهيـوين ،لكنني اآلن بحاجة ماسـة إليك.
 أال تنتظر حتى يرتاح جسدي الهرم؟! فاقترب معـاذ إليـه أكثر :غـدا ً عمليتنـا األشـد واألقسى ويجـب أن ننجـزالبيـان برسعة.
 فـدب النشـاط يف وجـه الشـيخ سـعيد :اللـه أكرب ،وهـل أنتم مسـتعدونجيد ا ً؟!
 يـا أيب نحـن تالمذتـك فلا تقلق ،األهـم أن تضع خربتـك يف البيان حتى اليهبـط أداؤنـا اإلعالمـي عن بيان محنـى يهودا.
 وبعـد أقـل مـن نصف سـاعة كان معـاذ يغـادر الغرفة متجهاً نحـو البابفسـمع صوتـاً يأتيـه مـن ناحيـة مدخل البـاب :كلام غـادرين أبوك يف سـ ّني
عملـه وجهـاده ذهبـت روحي معـه فلام كربتـم وحملتم الرايـة عنه أصبح
ِ
مـل أثقـل على تلـك الروح ،ومثلما اسـتودعته الله اسـتودعتك ،إذهب
الح ُ
«إ ّن الـذي فـرض عليـك القرآن لـرا ّدك إىل معاد».
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"صباح العملية"

الرابع من أيلول 1997
 لـن أعتمـد هـذه املـرة عىل االحتماالت كاملهامت السـابقة التـي نجحتفيهـا بالتحايـل ومغـادرة الوظيفـة باكـرا ً ،لـذا ألقيـت على مهنـد مهمـة
اسـتالم الحقائـب وإرسـالها إىل املجاهديـن ،مل يقلقنـي إنجـاز هـذه املهمة
الخطـرة فمهنـد رجلهـا األنسـب ،ولكـن! مـا يزعجنـي منـذ ليلـة أمس بعد
مغـادريت الشـقة وحديثـي مـع محمـود ،أن يطلـب خليـل كعادتـه بدوافع
االحتياطـات األمنيـة مهمـة اللحظـة األخيرة مثلما أجابنـي محمـود وأنـا
أسـأله :هـل أخبرك خليـل شـيئاً عـن االستشـهادي الثالث؟!
بت
 فـرد وهـو يضـع يـده على كتفـي ونحن ذاهبـان باتجـاه البـاب :لقد ّتعرفـه أكثر مني ،ال يكشـف جميـع األوراق ألحد.
 فقلـت وأنـا يف قمـة اإلرهـاق العصبـي :يجـب أن أصفّي ذهنـي ليوم غدوهـذا املوضـوع يقلقني ويسـتنزف جـزءا ً مهامً مـن تفكريي.
 فحاول أن يطمئنني :ورغم ذلك فأنا وأنت نثق بذكائه وقيادته. لكننـي والسـاعة تقترب على التاسـعة صباحاً ،غير مرتاح :هل اسـتلمتالحقائب؟!
– سـألت مهنـد الـذي كان ينتظـرين خلـف منزلـه :وأصبحت عنـد املقاتلني
وخليـل ينتظـرك – .فانطلقـت برسعـة إليه
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 سـهر معاذ واملهندسـان نسـيم وجارس حتى الفجر وهم يعدون الحقائبوقـد تكفّل نسـيم بإحضارها صباحاً إىل السـيارة يف الوقـت املحدد ثم غادر
إىل عملـه كاملعتـاد .أمـا جارس فقد سـمع محـارضة عصامء مـن معاذ :هذه
املـ ّرة سـتقرأ نعينا يف الجرائد ونحن أحيـاء ألن خليل!..
 يـا أخـي كانـت غفوة قرسيـة «وليس على النائم حـرج» – .فرضب معاذعىل رأسـه :إياك أن تدخل املسـاجد!.
 فضحـك جـارس :أنـت مـن يقـول ذلـك؟! الشـيخ معـاذ بن الشـيخ سـعيدبلال ينهـاين عـن دخـول بيت اللـه؟! -فه ّز معاذ رأسـه من أعىل إىل أسـفل:
رص على ذلـكِ ،
وصـل الظهر ماشـياً فاملسـلمون
امـش يف الشـوارع ِّ
نعـم ،وأ ُّ
األوائـل يصلـون على ظهـور خيولهـم ،األهـم أن يـذاع البيـان يف الوقـت
املناسب.
 كانـت املجموعـات الثلاث تعمل كخلية نحل يحركهـا دافع مركزي واحد،إنجـاح العمـل ،لكـن حـ ّدة التوتـر التي صاحبـت التحـرك يف العملية األوىل
خفّـت أثنـاء التجهيـز للثلايث رمبـا أنسـحب األمـر على الجميـع باسـتثناء
ظـل ليلتـه قامئـاً عابـدا ً يشـغله طلـب التوفيق مـن الله حتى
خليـل الـذي ّ
أن يوسـف وبشـار أشـفقا على حالـه :هـ ّون عليك فـإن الله لـن يخذلنا.
 فـر ّد بهـذه العبـارة :أخطـر أمـر ميكـن أن يقـع فيـه املجاهـد ،الركـون إىلأسـباب الدنيـا والغفلـة عن خالق األسـباب ،وال أحسـب أنكما تغفالن عن
ذلـك - .فقـال بشـار :لقـد انتهينا من هـذا منذ زمن بعيـد ،لكنك عىل هذه
الحـال منـذ عرفناك يف جبـال قريتنا.
 -فأكمل يوسف :وهذه املرة...
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 فقاطعـه خليـل :أصعـب أم ٍر يف الوجود أن تقرر مصري انسـان بيدك ،هذهالفكـرة تجعلنـي ..ثـم توقـف عـن الحديـث ،فقـال بشـار وهـو يضـع كفّه
على يـد خليـل :ال تتعـب نفسـك لـو مل تكن السـبب الـذي رزقنا اللـه إياه
يغي من الحقيقة شـيئاً أننا نطلب هذه الشـهادة قبل
لـكان غيرك وهـذا ال ّ
أن نتعـرف عليـك – فابتسـم خليـل بعـد أن انضـم إليهـم محمـود :شـيخنا
محمـود يعلـم جيـدا ً الفـرق بين الفرد الـذي يتحمل مسـؤولية نفسـه وما
بين املسـؤول الـذي يضـع األفـراد يف رقبتـه ،فواللـه أننـي أفضّ ـل لـو بقيت
فـردا ً ..فقاطعـه محمـود :حينهـا مل نكـن لنحظى رشف التعـرف عليك..
 مل تكـن ليلـة الرجـال األربعـة صعبـة فقد أخـذوا وقتهم الطبيعـي بالنومويف ذات الوقـت مل تكـن طبيعيـة باملفهوم االعتيـادي محمود يفكر بالحياة
التـي لـن يسـمع فيهـا صوت يوسـف وبشـار بعـد غيـاب معاويـة وتوفيق
ومـاذا سـيقول ألهلهـم؟! وخليـل يغـوص يف أسـئلة ترهـق أعصابـه التـي
رسعـان مـا تهـدأ يف محـراب الصلاة أمـا االستشـهاديان فلا هـذا وال ذاك،
فقـد غرقـا بالنـوم حتـى يسـتعجال بـزوغ الفجـر والصبـاح الـذي سـيطوي
صفحـة الدنيـا القصيرة ويفتـح كتـاب الحيـاة األزليـة يف الجنة.
ولعل أسـبقه يف ذلك فسـتنتقل املسـؤولية
أقـل توتـرا ً مـن خليل ّ
 مل أكـن ّإىل عنقـي بعـد قليـل :السلام عليكم – سترتجف كل كلمـة يف فمي – بعد
لي أربعتهـم :وعليكـم السلام،
اآلن – عندمـا أخاطـب بهـا الرجـال ،فـرد ع ّ
يتغير عليهـم يشء ،الحامسـة
أيـن أنـت يـا رجـل لقـد اشـتقنا لـك؟! – مل ّ
ذاتهـا ،العزميـة الوقـادة التـي كلما رأيتهـا على وجوههـم وترصفاتهـم
شـحنتني بهمـة ألـف رجل.
بـت أعرفها فسـبقته بالحديـث :أعرف
نظـر إ ّيل خليـل بتلـك النظـرة التـي ّ
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مـاذا سـتطلب ،مـن أيـن سـأحرضه؟! أعطني العنـوان وسـيكون عندك بعد
سـكت لوجـود االستشـهاديني حولنـا ثـم اسـتأنفت
قليـل ،لكـ ّن األهـم –
ُّ
الحديـث – الـذي تعرفـه!
ففاجـأين وهـو يضحـك :تقصـد أن يرتاجـع االستشـهادي وال يـأيت معـك؟! –
فأحرجنـي بكالمـه الـذي تجنبـت البـوح به ومل أجبـه فقـال :ال تقلق ،هذه
املـرة سـيأيت لوحده فقـد زودتـه بالعنوان.
 مـاذا؟! – قلتهـا أنـا ومحمـود ،فهـذه الهفـوة ال يفعلهـا خليـل إال إذا كاناالستشـهادي الشـيخ يوسـف الرسكجـي بذاته.
اهـدءا ،اهـدءا األمـر مـدروس بشـكل جيـد ،واآلن –توجـه بالحديـث إيل–
كيـف تريـد مـن االستشـهادي أن ميشي يف رام اللـه وهـو يرتـدي هـذا
«التيشيرت»؟!.
– فابتسـمت ومل يخطـر على بـايل هـذه النقطـة على الرغم مـن أ ّن بعض
أشـكال الفسـاد األخالقـي الـذي جلبتـه اتفاقيـة «أوسـلو» إىل املجتمـع
الفلسـطيني املحافـظ يتجـاوز ذلـك :اذهـب إىل السـوق اآلن واشتر سترة
مناسـبة لتغطيـة الرسـمة.
صحيـح أن خليـل مل يكلّفنـي مبهمـة احضـار االستشـهادي لكـن مهمـة
اللحظـة األخيرة كانت موجـودة فانطلقت وابتعت املطلـوب برسعة الربق
وعـدت إىل الشـقة.
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"هكذا أخرستني رائعة الفرد"

قبل أربع ساعات من امللحمة
 ملحتـه وأنـا أقترب أكثر يف طريقـي إىل الشـقة ،كان يقـف على جانـبالطريـق ينظر إىل سـاعته فعندمـا رآين تحرك باتجاه البناية :االستشـهاديون
يل.
ال يخفـون ع ّ
– قلـت يف نفسي بعـد أن أراحتنـي رؤيتـه ،يلبـس هنداماً مرتبـاً لن ينفعه
بعـد قليـل عندمـا يكتشـف الشـخصية التـي سـينتحلها ،أدهشـني مـن
النظـرة األوىل :هـذه مدرسـة معاويـة وتوفيـق ،الهـدوء الـذي يظهـر على
الوجـه والجسـد فيعطـي انطبـاع السـلمية للناظـر.
 ركنـت السـيارة يف مـكان مختلـف عـن املـرة السـابقة وحدثتنـي نفسيمبناداتـه :متهـل قليلاً أنـا صاحبـك ،سـتصبح يف عنقـي بعد قليل وسـنميض
معـاً حيـث حكايتـك التي سـتكتبها مع أخويك بالدم – ألقيت عليه السلام
فـر ّد بـأدب واحترام ،فاسـتغربت مـن أمـره :ملـاذا ال يدخـل العمارة ،هـل
يجـب أن أخبره بانتظارنـا لـه يف الداخـل؟! ال ال ،سـيعترب خليـل ذلـك خرقاً
أمنيـاً ،لكنـه يقف قبالة العامرة وينظر يف السـاعة مجـددا ً ..وفجأة! قدمت
سـيارة حديثـة تقودهـا امـرأة ترتـدي الحجـاب ومعها طفلان فركنت عىل
رصيـف االستشـهادي حيـث تصـادف ذلـك مـع لحظـة مـروري إىل جانبـه
ِ
تأخرت يـا حبيبتي؟! – خاطبهـا وهو يركب
فسـمعته يخاطـب املـرأة :ملـاذا
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السـيارة والطفلان فرحـان لرؤيتـه :بابا ،بابـا – .فدخلت مرسعاً إىل الشـقة
وأنـا أهـزأ مـن نفيس :تقـول إنك خبير باالستشـهاديني؟! يـا لحامقتي وهل
اسـتوعبت حتـى اللحظـة ما يحـدث وأنـا آخر مـن يودعهم؟!.
ُ
–قلت وأنا ُ
أطرق الباب-
– ال بأس
ُ
 حتامً سيكون أمامي يف الشقة وسأنتهي من هذا القلق :السالم عليكم.– ألقيتُهـا على وجهين يشـعان نـورا ً ،ال ال ،بل النور يغار منهما :كلام غبت
عنـا ظننا بأننا لـن نراك.
 فيوسـف وبشـار ال يعلامن حتى اللحظة أنني آخر من سيرونه فسألتهام:أيـن محمـود وخليل؟! – .فضحكا بأعىل صوتهام قبل أن يقرتب إ ّيل يوسـف
مجيبـاً :يجلسـان مـع االستشـهادي! – .ثـم عـاود الضحـك فضحكت معهام
كل يشء
أسـكت اسـتغرايب« :يف حرضة الشـهادة ّ
مسـتغرباً ولكن رسعان ما
ُّ
جائز».
– انتظـرت دقيقتين حتـى يخـرج الثالثـة فلـم أرد أن أقحـم نفسي يف أمـر
قـد ال يريـد خليـل اطالعـي عليـه ،يـا إلهـي ،صعقتنـي لحظتها ،وأنا أسـمع
أصـوات ٍ
نقـاش غير مفهـوم يـأيت مـن الغرفـة ،فكـرة تراجـع االستشـهادي
بعـد أن انكشـفت عليـه الخطـة واملجموعـة والشـقة ولكن!! ملـاذا يضحك
يوسـف وبشـار؟! .ويف تلـك اللحظة خـرج محمود يحمل يف وجهـه الجديّة
وال أقـول الغضـب ومل ّـا التقـت أعيننـا رجوتـه :أسـتحلفك باللـه أال تقلها؟!
– فابتسـم وهـو يتنقـل بنظراتـه مـا بينـي وبين املقاتلني األسـعد عىل وجه
البسـيطة :قائـدك سـيقولها لـك بنفسـه! – .ومل يكـد ينهـي حديثـه حتـى
أطـل خليـل بوجهـه الجميـل مـن الغرفـة ،فتـوزع انتباهـي مـا بينـه وبين
ّ
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بـاب الغرفـة حتـى ال يخرج الثالث فيكشـفني فتق ّدم بشـار نحـوي بعد أن
شـاهد غريـزيت األمنيـة :ال تقلـق لـن يخـرج أحـ ٌد مـن الداخل!
 فأكمـل محمـود بطريقتـه االسـتنكارية اللطيفـة :ألنـه ال يوجـد أحـد يفالداخل!
 شـعرت لحظتهـا وأنـا أنظـر يف وجوههـم ،بدوام ٍة من الحرية واالسـتغرابعينـي يوسـف وهما تطلبـان منـي النظـر على
والتعجـب ومل أنتبـه إىل
ّ
ميينـي! – .فـأدارين محمـود بكلتـا يديـه :يعنـي أنظـر إىل هـذا الرجـل.
مسـتغرب مـن ترصفاتهم ،أرى وجوههـم الضاحكة فأضحك
– فنظرتـه وأنا
ٌ
كاألبلـه وفجـأة!! توقـف املشـهد بالكامـل ،سـكن النهـار كالليـل ومل أعـد
أسـمع أحـدا ً ،تعطلت حـوايس األربع وبقيـت عيناي تعمالن باتجـا ٍه واحد،
ال تريـان غير رسـم ٍة وحيـدة ،كانـت للراحـل الـذي مل يكن وألخـي الذي مل
عيني
يعمـل هنـاك ولصاحـب املحل الـذي عاب ع ّ
لي ارتداءها ،ثـم رفعت ّ
إىل وجهـه ،نعـم هـو الـذي يرتديهـا ،أتـراه ميـزح؟! وملـاذا يلبـس البنطـال
أيضـاً؟! ولكـن! ملـاذا ال أقـوى على الـكالم ،أهـذا الـذي يسـمونه بالصدمـة
الحادة؟!
 فحولـت نظـري نحـو محمـود الـذي كان يخاطبني دون أن أعـي ما يقولثـم إىل يوسـف وبشـار اللذين يضحـكان من أعامق صدريهما ،ومر ًة أخرى
يفاجئنـي محمـود بوكـزه يل :أال تقول شـيئاً؟! فعادت حـوايس دفعة واحدة
وأنـا أحـ ّدق هـذه املـرة بعينـي االستشـهادي القائـد ،الثائرتين ،الواثقتين،
والضاحكتين يف آنٍ واحـد فلـم يدعنـي وحيـدا ً يف تلـك اللحظـة مشـفقاً:
نعـم! أنـا هو.
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أسـعف ضعفـي الـذي عجـز عـن نطـق الـكالم ،خليـل الرشيـف ،أرفـع
–
َ
ضابـط يف كتائـب القسـام يتقدم للعمل االستشـهادي الذي يقوده ،سـأبقى
صامتـاً ت ُخرسـني حكايـة سـأعيش كثيرا ً ولن أسـمع مثيلها – .يثـور محمود
للمـرة العـارشة منـذ أن خـرج عليهـم خليـل قبـل ربـع سـاعة مـن قدومي
يرتـدي زي االستشـهادي «األزعـر» :مل نتفـق على هـذا ،أنـت بذلـك تغـدر
يب – .فيبتسـم خليـل :مل أفعـل مـا تقـول.
 فيشتد القهر لدى محمود :أمل نتبايع عىل املوت يف سبيل الله؟!.– فريفـع خليـل كلتـا يديـه لألعلى :هـا ،أنـت قلتهـا بلسـانك ،تبايعنـا عىل
املـوت ومل نقـل كيـف؟!
– فعـاود محمـود حثـي على التدخـل يف الوقـت الـذي كان فيـه يوسـف
وبشـار يسـتمتعان بـإرصار خليـل ،فقلـت همسـاً :مـاذا أقـول؟! – .كنـت
أعلـم أن قـو ًة يف األرض لـن تسـتطيع ثنـي هـذا القائـد العظيـم عـن رأيـه،
فـر ّد علي :ال تقـل شـيئاً يـا رفيق الـدرب ،ألن كالمـك وفعلك سيسـتمر مع
الشـيخ محمـود وبقيـة املجاهديـن فما زال املشروع يف بدايتـه.
– فتدخل محمود :لهذا يجب أن توقف قرارك هذا يف الوقت الراهن.
 كان يـدرك محمـود حجـم الخسـارة التي سـيرتتب عليها فقـدان املقاومةقائـدا ً بحجـم خليـل الرشيـف الـذي تـرك بصمـ ًة فارقـة يف بنـاء الجهـاز
العسـكري يف منطقـة نابلـس والتـي سـتظهر آثارهـا العظيمـة الحقـاً!!
– وحتـى ينهـي خليـل النقـاش واسـتامتة محمـود التـي تراخـت حتـى ال
يؤثـر على معنويـات يوسـف وبشـار ،قـال :لقـد اتخذت قـراري منـذ زمن
بعيـد وأنـا أعلـم أنـك خير مـن يقـود العمل.
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 فحـاول محمـود الحديـث فأوقفـه بلطـف وابتسـامة :وألين على يقينبفهمـك العميـق ملعنـى الطاعـة فأنـا آمـرك للمـرة األوىل واألخيرة بحكـم
موقعـي بتنفيـذ األمـر وعـدم االعتراض ،متامـاً مثلام يفعـل أبو أميـن اآلن!.
قالهـا مبتسماً وهـو ينظـر إىل وجهـي وهـو يعلـم أننـي مل أعقـل بعـد مـا
يحـدث ،فاستسـلم محمـود بعـد أن قـال :أتـدري مـاذا سـيحدث لنـا بعـد
قـرارك هذا؟
 فـرد خليـل وهـو يطلـب مـن الجميـع توديعـي :قـوال لهـم إننـي اخترتالرحيـل مـع أعظـم فارسين وأين لـن أسـمح أن تعلـو البسـمة على وجـه
عـدوي بقتلي قتلـة عاديـة أو أرسي ،فشـهاديت على هذا النحو قـد تأخرت
عامين رغـم أين سـعدت بصحبة خري الرجـال الذين شـاركتهم رشف الجهاد
يف سـبيل اللـه مـن أجـل تحريـر الوطن.
 عانقنـي خليـل بحـرار ٍة أشـعلت صـدري ،جعلتنـي أحـار يف وصـف ذلك،أهـو أعظـ ُم عنـاقٍ يف حيـايت أم األسـوأ لفقـدان خير وأعظم الرجـال الذين
التقيت؟!
 ثـم عانقنـي محمـود الـذي تأثـر مـن حديـث خليـل الـذي شـعر بذلـكفسـارعه بالقـول :أمـا أنـت يا سـيد الجبـال فما زال يف جعبتـك الكثري قبل
احلا قبـل أن تـزرع املـوت للمحتلين يف كل شبر
أن تلحـق بنـا وال أظنـك ر ً
من فلسـطني.
 وملا جاء دور يوسف يف العناق سأل متأثرا ً :ألن نرى أبا أمين مجددا ً؟! فضحـك خليـل :سـبقك بهـا معاويـة وتوفيـق وأقولهـا لـك أيضاً :سـيكونآخـر من نـراه.
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 فلـم يشـأ يوسـف صاحـب النكتـة أن ميـرر اللحظـة هكـذا دون مداخلةرائعـة موجهـاً حديثـه يل :عنـدي فكرة! مـا رأيك أن ننقص لـك من حصصنا
يف الحقائـب الثالث وتصبـح رابعنا؟!
 فنظـرت إىل وجـه خليـل الـذي قابـل املقرتح اللطيـف باالبتسـام والقول:دور «أيب أميـن» مرتبـط بـدور الشـيخ محمـود ،فاحتـج محمـود :وملـاذا ال
تنقصـون يل؟! – فلـ ّوح يوسـف وبشـار بإصبعـي السـبابة رفضـاً دون أن
يتكلام .
تركـت الشـقة مغـادرا ً وقلبـي عالـق بصـدر خليـل ،أحـاول أن أركـز يف
ُ
أخطـر جـزء مـن العمـل دون جـدوى حتـى التقيـت مبهند الطاهـر لرتتيب
الخطـوات املنوطـة بـه :مـاذا؟! – .ارتجـت السـيارة مـن رصخـة مه ّنـد.
– أمتزح أم تقول الصحيح؟!
– فأجبته وأنا أقود باتجاه محطة رام الله.
– نابلس! لقد ب ّيت النية منذ بعيد وضحك علينا جميعاً.
فطلـب منـي الرجـوع به إىل الشـقة فقلت لـه :ال تتعب نفسـك ،فلم ميلك
إال االبتسـام :اللـه أكبر ،اللـه أكبر ..ثـم ألزمـه الخب ُر الصمت ليكـون ثالث
شـخص يعلـم بقـرار خليـل مـا دون يوسـف وبشار...الشـهيدان مـع وقـف
التنفيذ.
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الطيار والدموع الصامتة
الحاجز
َّ

نفـذت ومهنـد خطـة االسـتطالع املدروسـة مسـبقاً والتـي طبقناهـا بنجاح
يف عمليـة محنـي يهـودا تحسـباً ألي إجـر ٍ
اءات غير اعتياديـة للعـدو على
الطرقـات التـي سنسـلكها باتجاه الهدف ،ويف أحد الشـوارع األساسـية التي
سـنعربها مـا بين مخيـم شـعفاط والجسر الـذي يعتلي التلـة الفرنسـية،
حـدث الـذي نخشـاه! :حاجـ ٌز ط ّيـار «مفاجـئ» لقـوات العـدو يفحـص
السـيّارات العابـرة باتجـاه القـدس!! – .يـا إلهـي العظيم – قلـت وكل حايل
انقلـب مـرة واحـدة فهـذه الطريـق املضمونة والوحيـدة لعبـور املجموعة
فطريـق «حاجـز الضاحيـة» قـرب الـرام مخاطـرة كبيرة ال ميكننـي سـلوكه
وهـذا يعني؟!!
سابق ألوانه اتخاذ قرار اإللغاء بعد هذا التعب.
– ال الٌ ،
 فيحـاورين رجـل األمن الذي يسـكن رأيس :ال تتهور فلسـت مضطرا ً للعببالنـار ،املجموعـة مل تتحـرك مـن الشـقة و ..فأسـكته وأنـا أسـأل السـائق
الـذي وقـف على جانـب الطريق :مـاذا سـتفعل اآلن؟!
 فأجابنـي وهـو ينعطـف ميينـاً :سترى اآلن بعينـك! .حيـث دخـل أزقـةمخيـم شـعفاط وشـوارعه الضيّقـة وبقية الـركاب يترصفون بشـكل طبيعي
وكأنهـم معتـادون على ذلـك ،وبعد دقائـق معـدودة خرجت السـ ّيارة من
طريـق فرعـي للمخيم فأصبحنا عىل الشـارع الرئيس املؤدي إىل مسـتوطنة
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«معاليـه أدوميـم» فسـلكناه باتجـاه الجسر وجنـود الحاجـز الط ّيـار على
يسـارنا ووجوههـم يف االتجـاه املعاكـس ،ولـدى عـوديت إىل رام الله اتخذت
أصعـب القـرارات امليدانيـة على اإلطلاق :أرسـل األول – أعطيـت اإلشـارة
ملهنـد متـوكالً على اللـه ،تـم تقليـب األمر على قاعـدة املخاطـرة املقبولة،
فعملنـا العسـكري قائـم عىل املخاطـرة العاقلـة ولوال ترصف السـائق لكان
القـرار على النقيض.
 وعلى الطـرف اآلخـر مـن العمـل «ما قبـل إعطاء اإلشـارة ملهنـد» ،كانتالشـقة يف حالة اسـتنفار تنفيذي وعاطفي يف آنٍ واحد بعد أن بلع محمود
بصعوبـة بالغـة قـرار خليـل الصاعـق فسـكت عـن الخـوض فيـه حتـى ال
يكـون سـبباً يف انخفـاض املعنويات لـدى الثالثة :ليس أمامنـا غريك!! – قال
خليـل مخاطبـاً محمـود وهـو يحمـل بين يديـه أدوات التجميـل ،ومل يكـد
ينهـي طلبـه الـذي كان مفهومـاً ضمنـاً حتى خرج بشّ ـار من الغرفـة مرتدياً
الفسـتان وهـو يضحـك عىل نفسـه :وهـا أنا جاهـز ،أقصـد جاهزة!!
– فعلّـق محمـود ضاحـكاً وهـو يتفحصـه :لقـد تقمصـت دور األنثـى
ومل تطلي وجهـك بعـد فكيـف عندمـا تضعين ،أقصـد تضـع الباروكـة؟!.
– فاشترك يوسـف الـذي خـرج مـن غرفتـه بالحديـث :سـتصبح أجمـل
القبيحـات لـدى العـدو! .مل تلـق مزحتـه تجاوباً لـدى الثالثة الذيـن أطلقوا
تصفيرات اإلعجـاب لهيئتـه الجديـدة :مـا شـاء اللـه ال قـوة إال باللـه ،أنت
بهـذا سـتوقعنا مبشـكلة غير محسـوبة؟!
– قـال خليـل ،فـر ّد بشّ ـار :ال أظـن ذلـك ،ألننـي سـأقلع عين التـي تقترب
مـن حبيبـي – تحـ ّدث وهو يشـبك ذراعـه بذراع يوسـف ،فـر ّد األخري وهو
ميسـح على يـده :بـارك اللـه فيك يـا ولدي.

304
304

– فصـاح محمـود وهـو يرفـع أدوات التجميـل بيـد والباروكـة بيـد أخـرى:
هـذا ليـس ولـدك ،هـذه صديقتـك يف الجامعـة –ثـم نظـر باتجـاه خليـل
والضحـك ميتـزج بالـكالم– أخشى أن يخـرج الشـيخ السـاكن يف صـدر هذا
اليوسـف يف الطريـق ويصفـع هـذه الجميلـة؟! .فأجابـه وهـو يقودهم إىل
غرفـة املـرآة الكبيرة :وأنـا أخشى أن نكون سـبباً يف التأخير فاملجاهد الذي
سـيصحبنا سـيأيت بعـد قليل.
 مل يتحلـل خليـل مـن دور القائـد حتـى يف أصغـر التفاصيـل رغـم تسـليمفظـل يبث روح القائد يف ترصفاتـه وهو يدرك يف أعامقه
األمـر إىل محمـودّ ،
أن رفيـق األخوة والسـاعد والسلاح محمود يف حزنٍ عميـق يظهر يف عينيه،
ظـل خليـل يخفـي لحظـة ضعفـه
وألن الحكايـة برمتهـا صعبـة التصديـق ّ
أمـام رجـل التواضـع الـذي قبـل أن يقوده شـاب يصغـره بسـنوات عمرية،
وحداثـة التحاقـه بالحركـة التي ينتمي إليهـا منذ الصغر ،وبينما كان يتخذ
مـع الرجـال الثالثـة اإلجـراءات األمنية من إزالـة املـاركات التجارية عن كل
يشء يرتدونـه ومسـألة البصمات خاطـب محمود :أنت رجـل عظيم!
مل يتاملـك محمـود نفسـه فبىك دون أن تسـيل العربات من عينيه ،أمسـكها
هنـاك ،حبسـها يف مقلتـي القائـد ،كفتـه االبتسـامة دون أن تتحـرك شـفتاه
حتـى ال تفضحـا ضعفه.
وبينما كنـت أنتظـر يف رام اللـه ،كان مهند الطاهر الـذي يرتجف من فكرة
املواجهـة مـع عينـي خليـل ،يطرق باب الشـقة وفق املتفق عليـه فيفتح له
أهل
محمـود بعـد أن نظـر من العني السـحرية لتحـدث املفاجـأة لكليهامً :
وسـهل ،أنـت هـو؟! فابتسـم مهنـد وهـو يصافحـه بحـرارة دون أن ينبـس
ً
ببنـت شـفة وعينـه إىل الداخـل ،فنـادى محمـود عىل يوسـف وبشـار وهو
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يضـع راحتـه على كتف مهند :تعـاال والتقيـا باملجاهد املدين الـذي أرهقتم
قدميـه يف جبـال عصرية.
كان ذلـك قبـل عـام عندمـا تـد َّرب على السلاح وإطلاق النـار على يـدملثما ،فخرجـا للقائـه يتبعهما خليـل وثالثتهـم
محمـود الـذي مل يكـن ً
جاهـزون لالنطلاق ومل يتمكـن مهنـد مـن رؤيتهـم صبا ًحـا لـدى إحضـار
الحقائـب :هـا ،أعطنـا رأيـك األويل وبرسعـة قبـل أن تفكـر!!
قالها خليل وهو يخاطب عيني مهند املذهولتني :رائع.
خرجـت مـن فـم مهند الـذي أتبعهـا بضحكة لدى تحديقه ببشـار ،فسـأله
محمـود ماز ًحـا :هل أصلـح ملهنة تزيني النسـاء؟
فأجاب مهند :سأسأل أبا أمين بعد أن يراها.
ثـم رضب بكفـه على صباحـه أقصـد يـراه ،فصـاح األربعـة :إذن لقـد نجح
األمـر ،وبعـد لحظـة صمـت كانـت مليئـة بأصـدق املشـاعر ،تعانـق خليل
ومحمـود ،وحـده اللقـاء يف الجنـة الـذي سيكشـف لنـا مـا جـرى لحظتهـا،
يرا عليهام ،ثـم كان العناق ملهند :هـذا املهند –يوجه
فـأي كالم سـيبقى صغ ً
خليـل حديثـه ملحمـود -سـتزداد ح ًبا لفلسـطني عندما تصحبه وستكتشـف
قائـ ًدا بالفطـرة ،أخجلـت الكلمات مهنـد الـذي اسـتعجل خليـل :يجب أن
نتحرك.
حـي املخفية حتـى يصل هدفـه قرب
سـلك مهنـد الطريـق الـذي ميـر مـن ّ
فنـدق القصر بجـوار جامعـة النجـاح الوطنية ،شـعر أثناء سـفره بالشـوق
والحنين اللذيـن يشـعان من عينـي خليل الـذي يـودع كل يشء يف املدينة،
فلـزم الصمـت رغـم بعـض العبـارات التـي كانـت تخـرج مـن فـم خليـل
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يل،
يوصيـه فيهـا مبواصلـة الجهـاد وعدم التوقـف والحرص عىل محمـود وع ّ
وعندمـا ذهـب مهنـد للهاتـف العمومـي لطلـب السـ ّيارة ،كان خليل يلقي
آخـر نظرة عىل «شـارع السـكة» الحي الذي شـهد طفولتـه وصباه وأحالمه
وكأن املـوىل -عـز وجـل -أراد يف حكم غيبه أن يركن مهند السـيارة يف مكان
يقابـل كل ذلـك حتـى يلقـي السلام على سـاكنيه ،يعانقهـم يق ّبـل طيفهم
ذاهـب فـدا ًء لهم قبـل أن يعجز عـن فعل ذلـك فيحنث
ويشـكر اللـه أنـه
ٌ
بقسـمه لألمري مجير الدين.
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"القائد في زيارة أخته وكيف يصاغ الحرف
المقاتل"

قبل ساعة ونصف من العملية
كثيرة جنونيـات رأيس ،كربت مع الطفل السـاكن هنـاك منذ ثالث وعرشين
رس الجنون ذاك غير أنني مل أقتنـع متاماً
سـنة ،فلما رافقـت القلـم علمـت ّ
بـأن هـذا السـبب كفيـل لوحـده بصناعة الجنـون ،فـاألدب يصنـع الكاتب
املوهـوب لك ّنـه إن تجـرد من الثـورة والبندقية أصبح أدباً للرفوف وتسـلية
املـرة الواحـدة ،أمـا األديـب املجنـون الـذي أعرفـه ال يسـتقيم لديـه األدب
إالّ مـع رائحـة البـارود :ضحكـت رغـم توتـري الـذي ازداد بعـد قـرار خليل
وازددت جنونـاً وأنـا أنتظـر وصولـه :مرحبـاً سـيديت ،هـل توديـن مصافحـة
استشـهادي؟! – .ثـم عدلـت عنهـا فتبـدو رقيقـة القلـب لـن تقـوى على
ذلـك :أسـتاذي املحترم ،هـل سـبق أن عانقـت بطالً سـيصبح بعـد لحظات
أشلا ًء مـن أجلـك؟! – .يـا إلهـي ما الـذي يشـغله إىل هذه الدرجـة فيجعله
ال يسـمعني؟! – .هـا ،ليـس يل غير هـذا الطفـل جامع صور املشـاهري :هل
تـود أخـذ صـور ٍة حرصيـة مـع قائـد عظيم لـن يحظى بهـا غريك؟!
 مضى الطفـل كما فعلت السـيدة واألسـتاذ ومل يسـمع أحد جنـون رأيس،فقلـت :مـاذا لـو وقفـت وسـط دوار املنـارة وصحـت يف النـاس مناديًا :من
أراد شـفاعة استشـهادي أو ملسـه وحتـى تقبيلـه فلينتظر دوره.
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سـائل :ومـن تكونـون حرضتكـم؟ سـأجيبه :أنـا األديب
 سـيخرج أحدهـم ًالـذي يعشـق الجنون!
 مل أنتبـه وأنـا سـابح يف جنونيـايت أن صوتًـا أنثويًـا يالحقنـي مـن الخلـف:أبـو أميـن! أبـو أميـن؟! فالتفت إىل الـوراء مصدو ًمـا ،يا إله العاملين ،من أين
خرجـت يل هـذه املـرأة؟ سـجينة جنائيـة سـابقة كانـت حبيسـة السـجن
الـذي أعمـل بـه :مرح ًبـا ،كيـف حالك؟!
بادلتهـا الرتحيـب الحـار ومفاجـأة اللقـاء ،فقالـت وهـي تتفحصنـي مـنأخمـص قدمـي إىل رأيس :مـا هذه الشـياكة؟ هل تركت العمـل يف الرشطة؟
مل تـرين قبـل اليـوم أرتـدي غير زي الرشطـة :مـا زلـت أعمل لكننـي مدعو
لحفـل زفـاف وأنـا سـعيد لرؤيتـك بخير ،ثم بـدأت تتحـدث وتتحـدث ومل
أفلـح بالتخلـص مـن هـذا املوقـف املحـرج بسـهولة حتـى أعاننـي اللـه
واسـتأذنت منهـا منسـح ًبا مـن املـكان باتجـاه نقطـة اللقـاء ،وينما كنـت
أفحـص السـيارات العموميـة القادمـة مـن ناحيـة نابلـس ،فاجأتنـي يـد
تلمـس كتفـي بلطـف من الخلف فاسـتدرت برسعـة وظني بأنها السـجينة
مـرة أخـرى ،لكنهـا مل تكـن :السلام عليـك يـا صاحبـي ،هبـط قلبـي أو كاد
أن يسـقط بين قدمـي ،حتـى يف هـذه يـا خليـل؟ وعليكـم السلام ،جـاءين
مـن ناحيـة دوار املنـارة بعـد أن طلـب مـن السـائق إنزالـه بعيـ ًدا عـن
مـكاين وحضر ماشـ ًيا كعـارض أزيـاء ،مرتديًـا بنطـال الجينـز و«الفيسـتة»
التـي تخفـي تحتها سـائق الدراجـة الناريـة وصديقته غير املحرتمة!! وعىل
عينيـه نظـارة شمسـية زادت مـن وسـامته امللفتـة ،أمـا القبعة فانسـجمت
مـع حقيبـة الكتـف التـي كان يحملهـا :هـل كل يشء عىل ما يـرام؟ فهززت
بـرأيس وأنـا أقـوده إىل مكتـب نابلـس القديـم الـذي يدخله عابـر من حني
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إىل آخر ،ثم ذهبت إلعطاء اإلشـارة إىل مهند حتى يرسـل يوسـف وبشـار...
خرسـا يصيبنـي يف اللحظـات الحساسـة فلا أنطق حرفًـا مفي ًدا
املصيبـة أن ً
ظـل خليـل االستشـهادي ،الراحل،
لصناعـة جنـوين على الـورق فيما بعـدّ ،
الـذي سـيصبح أشلا ًء بعـد قليـل يالطفنـي بابتسـامته وهـو يعلـم أننـي
أعيـش صدمـة قـراره ،وأنـا يـا لخيبتـي أعجـز عـن صياغـة جملـة مفيـدة:
كيـف تدبرتـم أمر بشّ ـار؟!
 فابتسم ابتسامة عريضة :تكفّل محمود بتزيينه. فسـألته متشـككاً بعـد أن رأيـت وجنتيـه املتوردتين :وهـل أتقـن ذلـك،أقصـد ،هـل نجـح يف ذلك؟!  -فأجابني :سترى ذلك بعد قليـل – .ثم واصل
االبتسـام فقلـت يف نفسي وأنـا أبادله االبتسـام« :الله يستر».
– وفجـأة! قـال يل وهـو ينظـر إىل الشـارع املليء بالسـيارات املـارة :هـل
تعلـم أن يل أختـاً تسـكن مدينـة رام اللـه؟! .فأجبتـه كما يفعـل النـاس:
صحيـح؟!.
عيني :ما رأيك أن نزورها؟!.
– فقال وهو ينظر إىل ّ
– سـأعرتف بأننـي مل أعلـم حينهـا حقيقـة نيتـه وال أدري مـا إن كانـت ردة
فعلي صحيحـة أم ال؟! ألن سلامة العمليـة هـي التـي تحدثت عبر وجهي
وعينـي ،فأجـاب خليـل عىل نفسـه :أنـا أمزح.
ّ
– أريـد أن أصفـع وجهـي وأعـض أنفـي بنفسي ،ملـاذا مل أفكـر جيـدا ً ،رمبـا
لـو وافقـت الرتحـت وهـدأ ضميري ،وسـيحدث ما أعتقـده يف هـذا القائد
الظاهـرة :أأنـت مجنـون ،وهـل تـراين أختـم املسيرة بخـرق أمني؟
فـأرد عليـه :لكـ ّن يوسـف زار شـقيقته يف العيـادة؟! .فيلين قليلاً ثـم مـا
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يلبـث أن يرفـع حاجبيـه ألعلى بعـد أن أزال النظـارة عـن عينيـه :أبو أمين،
ال تحـاول؟!
خمسـا وأربعين دقيقـة ،خرجـت وعدت من الشـارع وأكرث
– انتظرنـا معـاً ً
يشء أزعجـه وهـو يشـيح بوجهـه :لألسـف ،مـا دمنـا بعيديـن عـن اللـه ثم
قيمنـا اإلسلامية والعربيـة سـيتأخر النرص.
– قالها بعد أن تكرر مرور فتيات بلباس غري محتشم.
 آه ،أمسـكت سـبب جنوين ،فال يعزو ذلك أح ٌد إىل طبائع األمور وتفلسـفالعابريـن على قارعة األدب :استشـهادي يتحدث قبل أن يعرج إىل السماء
عـن سلامة القيـم لـدى عصـب الجبهـة الداخلية «املـرأة»؟! من هنـا يولد
األدب وتصنـع الكلمة ويصـاغ الحرف املقاتل.
اسـتجمعت تركيـزي وسـألته :مـاذا سـنفعل بعـد العمليـة؟! – فخيـوطالعمـل جميعهـا معـه ،فأجابنـي بثقـة كاملـة :مثلما فعلنـا دامئـاً.
– فقلت :هذا ال يكفي إلدارة العمل؟
– فابتسـم وهـو يرتـب شـيئاً تحـت مالبسـه :سـأعطيك إيـاه عندمـا نصـل
نقطـة األمان.
– وكان يشري إىل املسدس الذي مل يشأ التخيل عنه حتى يف آخر ساعاته.
– حملتـه حتـى ال يحـدث لنـا مكـروه ال سـمح اللـه ،أمـا عـن سـؤالك فلا
تقلـق ،جميـع األجوبـة عنـد الشـيخ محمـود فهـو اآلن مـكاين ولديـك بنك
من األهـداف.
– ثـم تذكـر أمر :أخي أبو أميـن ،هناك صور فوتوغرافية التقطناها ألنفسـنا
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اليـوم ،ال تنرشوهـا إال بعد أن يصـل العدو إىل هوياتنا الحقيقية.
فجـاء دوري باالبتسـام ففهـم خليـل مقصـدي مـن وراء ذلـك لرفضـهاقرتاحـي السـابق بضرورة تصويـر الفيديـو ،فقـال :مل أكـن أريد ذلـك ،لوال
إرصار محمـود سـامحه اللـه.
ومـع ذلـك – أجبتـه – هـذه خطوة متقدمـة .مل أعلم حقيقـة رفض خليللفكـرة التصويـر على أهميتهـا يف رفـع معنويـات شـعبنا وأمتنـا ونكايـة
يف العـدو ،أهـي الدواعـي األمنيـة الرصفـة مـا دمنـا لـن نعلـن عـن أسماء
االستشـهاديني ،أم خشـية الريـاء؟!
– سـيجيبني عليهـا يـوم القيامـة مـع أن جميعنـا بـات عىل يقني بعـد قرار
خليـل االستشـهادي أنـه كان ينشـد كامل اإلخلاص لله.
تأخرت سـيارة يوسـف وبشـار خمس دقائـق فبقيت على الرصيف أنتظرواللسـان يطلـب العـون من اللـه -عز وجل.-
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ّ
الفنان!"
"بن يهودا ولحن النسف يعزفه

 مل يصمـد صاحـب ال َجلَـد ورباطـة الجـأش مهنـد ،أمـام لوحـة املقاومـةالجميلـة :فدائيـ ٌة حـ ّد الجنـون الـذي تفهمـه الشـعوب املقهورة وشـاعرية
صادقـة تـذرف الدمـع عىل خـ ّد الحبيـب! ،مل يتاملك نفسـه وعنـاق الثالثة
يبكيـه ،يفرحـه ويحزنـه يف آنٍ واحـد :مـا أقبـح الظلـم – قـال وهـو يطلب
منهما االسـتعجال – يفـ ّرق األحبـة ويدفعنـا إىل تغرميـه الثمـن وسـيبقى
يدفـع الثمـن حتـى ال يبقـى هنـاك دمـوع وفـراق.
 أرسـلهام ثـم عـاد الصطحـاب قائدنـا الجديد الـذي جلـس يف غرفة خليلمبنـزل مهنـد يدعو اللـه والدمـع يبلل موضع سـجوده.
ــوأخريا ً وصلـت سـ ّيارتهام فأعطيـت اإلشـارة لخليـل حتـى يخـرج مـن
املكتـبَ ،
نـزل يوسـف أوالً فابتسـم لـدى رؤيتـي مقبلاً عليـه ثـم مـ َّد يده
يف حركـة راقيـة ملسـاعدة الفتـاة بالنـزول ،إىل حينها مل أسـتطع رؤية الوجه
صافحـت يوسـف ومددت يـدي ملصافحتهـا فحدثـت الكارثة!
جيـدا ً حتـى
ُ
الخارصتين ،مل أسـتطع ضبـط نفسي وقـد
زلـزال مـن الضحـك والبـكاء وأمل
ْ
منحـاين كل األسـباب لفعـل ذلـك عندمـا اسـتقبالين بابتسـامتهام القريبـة
للضحـك وكأنهما عرفـا مـا سـيحدث يل لدى اكتشـاف نصف املصيبـة التي
قـام بهـا محمـود على وجـه بشـار ،فتـاة قبيحـة مـن غير عاملنـا جعلـت
مـن وجههـا حقـل طالء ملـواد التجميـل ،دفعني خليـل من الخلـف :اصمد
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يـا رجـل -قالهـا وذاتـه يحـاول االمسـاك بضحكـة تريـد االنفجـار -النـاس
ينظـرون إليـك ،اذهـب إلعطـاء اإلشـارة.
ـ صحيـح أن صـوت الضحـك مل يخـرج عـن نطاقـي غير أن قلبـي كاد أن
يخـرج مـن صـدري واملصيبـة أنهما يحـاوالن بصعوبـة إمسـاك نفسـيهام
مـت من بـكاء الضحك،
عـن الضحـك وكلما
عينـي نحو وجه بشـار ُ
ُ
رفعـت َّ
وعندمـا عـدت إليهما طلبـت يف لحظـة هـدوء رسيعة مـن بشـار أن يُنزل
رأسـه لألسـفل حتـى ال يدقق أحد بوجهـه ،فقد كان يعتمـر قبعة كبرية من
القـش وعلى عينيـه نظار ٌة نسـائية كبرية سـاعدت جيـدا ً يف إخفـاء خريطة
أدغـال أفريقيـا ،أمـا خليـل فقـد طلـب منـي السير أمـام املجموعـة اتقـا ًء
للفضيحـة التـي قد أسـببها.
ـ ركـب يوسـف وبشـار يف الكريس الخلفـي وأنا وخليل يف األوسـط وبالطبع
اسـتأجرنا السـيارة لوحدنـا لكـ َّن عين السـائق ظلـت بعـد تحركنـا تتلصص
عبر املـرآة الداخليـة نحو الفتاة فأدرك خليل ذلك وخاطب يوسـف وبشـار
باللغـة االنجليزيـة التـي يتقنها حتى يصرف انتباهه عنهـا ويخرس فضوله،
وقبـل أن نخـرج نهائيـاً مـن مدينـة البيرة أشـار يل خليـل بعينيـه ناحيـة
السـيارة هامسـاً :هنـا كانـت أول عمليـة يل «مسـتوطنة بسـغوت» املقامة
على «جبـل الطويـل» -قالهـا مبتسماً -هنا كانـت بدايـة الطريـق ونهايته
أيضـاً ،فالقـدس على مرأى القلـب والروح والفؤاد وفارسـها لـن يرتجل عن
صهـوة جـواده إال عىل أعتـاب الرباق.
ظـل قلقـي الـذي أخفيتـه عـن املجموعـة يطـاردين طيلـة الطريـق :هـل
– ّ
يـا تـرى سـيكون الحاجـز الطيّـار موجـودا ً أم ال ،وهل سـينجح سـلوك أزقة
املخيـم حـال وجـوده أم أن العـدو سيكتشـف ذلـك أيضاً؟!
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طوينـا الطريـق برسعـة وكأن مركبتنـا على بسـاط سـحري ومل ّـا عربنـا منوسـط قريـة عناتـا التي تصطـف عىل جانبي مسـارنا! ،بـدأت نبضات قلبي
تتسـارع وتوشـك أن تخـرج من القفـص الصدري وتشـكوين إىل خليل :هاك
رس الحاجـز الط ّيار!!
الـذي سـلّمته قيـادة املجموعة يخفي عنـك ّ
فأضـع يـدي على صـدري متـوكالً على اللـه ،حسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل– حفظناهـا منـذ الصغـر ،وكلما مررنـا بالشـدائد التـي ظننـا بأنهـا األقىس
علينـا دعونـا بهـا حتـى جـاء هـذا املوقـف الـذي ال أحسـد عليـه فتمتمت
بهـا «الذيـن قـال لهـم الناس أن الناس قـد جمعوا لكم فاخشـوهم فزادهم
اميانـاً وقالـوا حسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل» .فسـمع خليـل املقطـع األخير
مـن اآليـة فرددهـا :حسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل ..تزامـن ذلـك مـع مرورنـا
مـن أمـام مخيـم شـعفاط ،عندهـا فقـط هـدأت نفسي ،وسـكن قلبي ألن
الحاجـز العسـكري مل يكـن موجـودا ً ذهـب إىل الجحيـم ،فصعدنـا جسر
التلـة الفرنسـية ثـم واصلنا السير حتـى انعطفنا يسـارا ً باتجاه حي الشـيخ
جـ ّراح فمستشـفى العيـون إىل أن دخلنـا شـارع نابلـس لتقـف السـ ّيارة بنا
قـرب موقـف الباصات.
– وعندما نزلنا أربعتنا من السيارة كادت أن تحدث كارثة :الله أكرب.
– قال يوسف عىل مسمعنا وهو يصك عىل أسنانه – أوالد الكلب.
 فسـارعت لتهدئتـه :هـذه حافلات تنقـل أهلنـا يف القـدس ،هدفنـا ليسهنـا اهـدأ –كان مصفاً لحافالت رشكة «أيغد» الصهيونية ،فابتسـمنا جميعاً
على اندفاعـه وم ّرت الحادثة بسلام ،وعلينا لحظتها أن نسير مسـافة مئتي
متر حتـى نصـل بـاب العامـود مـع مـا يكتنـف ذلـك مـن خطـورة تحتـاج
إىل انضبـاط تـام :سنسير بشـكل طبيعـي ،لـن نأيت بـأي حركة تثري الشـبهة
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وسـنمر مـن جانـب رشطـة العـدو وحـرس حـدوده ولـن يوقفنـا أحـد مـا
دمنـا على ذلك -آه ،كل السـائحني يحملـون كامريات التصويـر املختلفة إالّ
نحـن؟! مـا أغبـى جنـوين ،كيـف مل أطـرح األمـر على خليل -الذي سيرفض
بالقطـع -رمبـا اسـتطعت اقناعـه ،زحزحتـه عـن عناده ،يـا إلهي ،كنـا بذلك
التصويـر سـنحطم معنويـات املحتـل ونرفـع هـم رجالنـا ونسـاءنا وأطفالنا
إىل عنـان السماء :شـابان أنيقـان وفتاة حنطيـة ترتدي أزياء راقيـة يلعبون
الشـطرنج على قُرعة أمـن العـدو النائم!.
 قطعنـا املسـافة بهـدوء تـام ونحـن نتبـادل االبتسـامات والناس يسيرونمـن خلفنـا وأمامنـا ،فيوسـف يحمـل بيـده اليمنـى حقيبتـه الدبلوماسـية
واليسرى مسـطرة هندسـية كبرية ،أمـا الفتاة فتحمل حقيبـة كتف جامعية
ُمزينـة بخصائـص الفتيـات الناعمـة وخليـل يكتفـي بحقيبـة الكتـب حتـى
يكون مسـتعدا ً السـتخدام املسـدس حال الطوارئ والذي أن حدث سـيكون
يف اللحظـة التـي تنعطـف فيهـا ميينـاً يف بـاب العامـود لـدى مرورنـا مـن
جانـب الجنـود ورجـال الرشطـة ،لكـ َّن اللـه يسـلم ومل يحدث ما اسـتعدينا
لـه ،وبعـد عشرة أمتـار كنـا نركـب السـ ّيارة وعيـون الثالثـة تغـرف عشـقاً
مـن أسـوار القـدس ،تقطـف آخـر أزهـار ال ُحـب مـن جنتهـا :هـل تعـرف
بالضبـط أيـن سـتنزلون يف شـارع يافـا؟! -.يسـألني السـائق قبـل أن يتحرك
بنـا :بالتأكيـد ،أمـام طريـق بـن يهودا.
 كنـت أجلـس إىل جانبـه والعظماء الثالثـة يف الخلـف ،ولّام سـافر باتجاهالهـدف ملسـني خليـل مـن الخلف فلتفت للوراء وكان يشير إىل للمسـدس
بين يديـه داخل السـ ّيارة ،فكانـت أول حلقـة يف الخطة مل تخضـع للنقاش،
بعيني وبعـد ثـوانٍ معدودة اتخـذ خليل
لذلـك عب َّرت عـن اسـتحالة األمـر
ّ
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قـراره وعـاود ملسي مـن الكتـف قائلاً يل بعينـه :لقـد وضعت املسـدس يف
الحقيبـة فلا تقلق.
 سـأعرتف!! ألننـي إن مل أفعـل ذلـك سـأخون محبريت والقلـم ومـا نفـعكلمايت إن مل أكـن صادقـاً يف لحظـة الحقيقـة؟!.
ٍ
خـوف مشروع،
غـاب األدب وجنونـه يف حضرة شـارع يافـا ليتحـول إىل
هكـذا كان يـوم معاويـة وتوفيـق ويحـدث اللحظـة وأنـا أعطـي اإلشـارة:
جهـزوا األدوات حتـى تكونـوا مسـتعدين ملقابلـة عـزرا!
 نعـم نعـم كخـوف الصحابـة يف حصـار املدينـة :أشـهد أن ال إلـه إال اللـهوأن محمـدا ً عبـده ورسـوله ،فأي خطـأ يف الخطوة األوىل معنـاه الندم أنّني
رص على قبـول عـرض يوسـف بـأن ينقـص يل «أم العبـد» مـن الحقائب
مل أ ّ
الثلاث!! ولكـن مـا هـذا الهـراء؟! ملـاذا ال أقـل أين خفـت وفقـط ،فنيّـة
الشـهادة حـارضة منـذ أن ولدنـا أحـرارا ً ،ومتـى كان الخـوف عيبـاً أو غير
مرشوع؟!
رص خليـل أن يكـون قائـدا ً حتى آخـر لحظاته فرأيته يسـاعدهام يف نزع
أ ّمفتـاح األمـان األول ثـم أعطـاين اشـارة الجهوزيـة الكاملـة بعينيـه وبعـد
عشرات األمتـار القليلـة مـن لحظـة دخولنـا يف شـارع يافـا ،طلبـت مـن
السـائق التوقـف :توقـف هنـا مـن فضلـك.
 فحاول أن يسري إىل األمام وهو يقول :هذا املكان ممنوع التوقف فيه. فأرصيـت عليـه :يـا أسـتاذي توقـف ،عزرا سـيأخذ الطالب من هنـا وأيضاًال أرى رجـال الرشطة؟!
تقصـدت اختيار هـذا املـكان املقابل ملدخل
 -فأذعـن مكرهـاً لطلبـي وقـد ّ
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فرعـي يقـود مبـارشة لطريـق «بـن يهـودا» الخاص باملشـاة فقـط ،متجاوزا ً
املدخـل الرئيسي املتواجـد على بدايتـه حـرس حـدود العـدو :هيا شـباب،
انتظـروا عـزرا يف هـذا املكان.
 وكنـت أشير بيـدي إىل الطريـق املليء بشـذّاذ اآلفـاق ،قراصنـة األحلاموقتلـة األطفـال الذيـن يظنون بـأن دم أطفالنا لن يالحقهـم ،فأومأ يل خليل
برأسـه وال زالـت ابتسـامته الرائعـة على وجهـه وعينـاه هادئتـان واثقتـان
تعانقـان شـغاف قلبـي فلـم أدري مـا أفعـل ،تح ّولـت اللحظـة إىل يشء ال
ميكننـي وصفـه سـأكذب إن حاولـت وصفـه ،عـامل آخـر مـن املشـاعر بـ ّدد
الخـوف الـذي يسـكنني قبـل لحظـات فخرجـت مـن صدري ثلاث كلامت
ويـدي تصافحـه وهـو ينـزل مـن السـيارة :سـلّم على أخـي! - .فتوسـعت
ابتسـامته وهـو يضغـط على يدي يأخـذين عىل بـاب الجنة معه ،ثـم أعود
خائباً.
 صـاح السـائق على يوسـف وهـو ينـزل من ناحيـة اليسـار املمنوعـة :أاليكفـي أننـا مخالفـون يف وقفتنا؟!
 تابعتهـم وهـم يقطعـون الشـارع بروعتهـم وثباتهـم ونصاعـة هدفهـموالسـائق يتحـرك برسعـة وهـو يخاطبنـي :سـتدفع أجـرة إضافيـة لقـاء
إعادتـك.
– أجبتـه بلسـاين فقـط ألن عقلي وقلبـي وروحـي دخلـت إىل هنـاك وهم
يتوزعـون على طـول الطريق ،يحـررون الوطن لدقائـق ،يعلنـون العاصمة
هنـاك ويكتبـون وثيقـة االسـتقالل كام يجب! أمـا التوقيع فسـيمهره خليل
أوالً ،سيركل قبر «بـن غوريـون» بقدمـه صارخـاً :انهـض أيهـا السـارق،
سـأمزق اليـوم وثيقـة اغتصابـك لبلـدي ،أعلمـت؟! لقـد مـات مـن بعـدك
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أقرانـك املوقعين وبقي وطنـي ح ّياً ،أخرب عجـوزك الشـمطاء «غولدا مائري»
أن عمـر جـدي أطـول مـن عمركما معاً فلا زال يرضب بعـكازه عىل األرض
وقـد أورثنـي ذاكـرة ال تنسى ،احرتقا بقربكام غيظـاً واطربا على عزفنا الذي
سـيبدأ يف الحـال فوطنـي الجميـل بدونكما بـدأ يعود.
 وقـف خليـل ينظـر املـكان املمتد عىل طول بصره ،يع ّد أنفـاس العابرينهنـاك ،يقـرأ الوجـوه ،يتفرسـها ،يبحـث عـن سـبب يـرده عنهـا ،يفتـش
عـن عـذر مينعـه عنهـا لكنهـا ال تكترث ،متـ ّر عنـه بلا خجـل ،تقتـل فيـه
أمـل الرجـوع عنهـا ،صفـراء كانـت ،سـوداء حمـراء حنطيـة وألـوان غريبـة
كسـاكنيها ،تحمـل يف قسماتها حكايتـه القدميـة .سـحقاً!! رصخ يف أعماق
عينـي اللحظـة؟! ألـن تكفـي عـن
وجعـه فارتـدت أملـاًَ :مـن أقحمـك يف
ّ
كاهلي؟! إنهـا لحظـة الصفر ،أال تؤمنين بتصفري الحكايـات؟! كان عليك أن
الكف عن
تردينـي عنـك قبيـل لحظـات عندما كنـت متلكني الخيـار ،خيـار ّ
طعنـي ،قتلي ،متزيقـي ،زرع املـوت يف الطرقـات ،واآلن!!..
 كان يرقـب يوسـف وبشـار وهما يتموضعـان أقصى الطريـق وأوسـطهاملمتلـئ عـن بكـرة أبيـه باملـارة حيـث االكتظـاظ املعتـاد يف هـذه السـاعة
مـن بعـد الظهيرة ،مل يغيبـا عـن ناظريـه راقبهما جيـدا ً وهـو يتخـذ بداية
الطريـق نقطتـه األهـم وملـا تأكـد بـأن الخطـة تسير كما رسـمها بنفسـه،
ابتسـم كعادتـه التـي مل تفارقـه حتـى لحظـة استشـهاده ثـم قـال قبـل أن
يضغـط على كبسـة التفجري« :ومـا رميت اذ رميـت ولك ّن الله رمى» بسـم
اللـه ،فتحـول املـكان إىل لوحة مـن الفن الفلسـطيني الخالص والذي رسـم
القـدس بـدون الغربـاء الذيـن دفعـوا جـزءا ً مـن فاتـورة الحسـاب الطويلة
قبـل أن تشـطبهم ريشـة الفنـان خليـل ،لحظتهـا! هـ ّزين صـوت االنفجـار
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الـذي هـ ّز القـدس بأكملهـا فاهتزت معه أسـوارها ومسـاجدها وكنائسـها،
فكبرت يف صـدري ومل أعـد أسـمع صـوت السـائق ألن خليطـاً من املشـاعر
ّ
قـد تف ّجـر هنـاك صارخـاً :يـا ليتنـي كنـت معهم.
 كان يوسـف يشـهد رائعـة القائـد وهـي تتجلى أمامـه مبعثرة أجسـاداملحتلين يف كل ناحيـة ناثـرة ظلمهـم وعدوانهـم على الجـدران وكثريهـم
يهـرب مـن جميـع الجهـات ،مـن مل تصبه الشـظايا املبـارشة كوتـه العملية
يف وعيـه املخـ ّدر فأخـذ بالصراخ والبـكاء والعويل مام دفع يوسـف املصك
ظـل يرددهـا
على أسـنانه :مل يكتمـل املشـهد بعـد ،اللـه أكبر اللـه أكبر – ّ
والشـهادة ترتاقـص أمـام عينيـه ،األمـر الـذي مل يسـتطع عليـه صبرا ً فاتخذ
قـراره وهـم يتمتـم :سـامحيني يـا بلادي لـن أصبر حتـى يتجمـع قـادة
الجيـش والرشطـة ..
ويف لحظـة كتـب فيهـا اسـم الوطـن على صفحـة الشـمس التـي كانـت
تضحـك لـه!
وقـف وسـط الطريـق ويـداه ترفعـان الحقيبـة ألعلى ثـم رت ّـل قصيـدة
النسـف الخالـدة «ومـا رميـت إذ رميـت ولكـن اللـه رمـى – بسـم اللـه»
فأكمـل الجنـون الـذي أصـاب الصهاينـة فجعلهـم يفقـدون السـيطرة على
وهـم اسـتقرارهم فقـد كان انفجـاره شـديدا ً صاعقـاً مزلـزالً ،مل يترك أحـدا ً
دون أن ينـال جـزءا ً مـن جحيمـه الـذي يذيقونـه لشـعبنا منـذ عشرات
السـنني.
 حينهـا وخليـل ويوسـف يعلنـان دولة فلسـطني يف شـارع يافا الـذي يكادأن يعانـق املسـجد األقصى ،التهبـت مشـاعر بشـار الـذي سـينتظر مجـيء
رئيـس وزراء العـدو «بنيامين نتنياهـو» كما جـرت العـادة حتـى يصنـع
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الزلـزال الـذي خطـط له القائـد خليل ويعلّمه درسـاً عن الفلسـطيني الذي
ال ينسى ،فلـم يعـد قـادرا ً على االنتظـار أكثر ورفيقـاه صنعا عرسـهام أمام
ناظريـه كتبا اسـميهام يف سـجل الخالديـن ورحال وهام يلقيـان التحية عىل
سـاحة البراق ،قتلتـه فكـرة أن يبقـى وحيـدا ً يشـاركه املغتصـب والجلاد
والقاتـل الحياة فالحر ال يسـتقيم عيشـه يف حياة واحـدة مع محتله فكيف
يف مـكان واحـد؟! ،لـذا اندفـع كالصقـر الجـارح يبحـث عـن نقطة شـديدة
األمل حتـى يكتـب السـطر األخير يف حكايـة اليوم ويعلـن للعامل :أنـا الفالح
الـذي يعشـق األرض أتيـت مـن ترابهـا املجبول بدم أجـدادي بعـرق الثوار
وحوافـر خيـل املجاهدين أنـا يافا وحيفا عـكا وصفد ،أنا أنسـام الصباحات
املرسوقـة أتيـت حتـى أعيـدين إىل حاكـورة جـديت يف بئر السـبع فلا طـاب
املـوت إال شـهادة وقبر هنـاك ،ثم رفع حقيبته إىل مسـتوى الـرؤوس املليئة
بالظلـم والقتـل والكراهية وصدح بتوشـيحة األحرار« :ومـا رميت إذ رميت
ولكـن اللـه رمـى – بسـم الله» .فاحرتقـت أحلام صهيون ومتزقـت أوهامه
وسـال دم كذبـه على األرض .وعندمـا سـمعت صـوت االنفجـار الثالـث
والسـائق يخـرج يب مـن الشـطر الغـريب للمدينـة املحتلة أدركـت حينها أين
الخـارس األوحـد وقـد ربح بيـع خليـل ورفيقيه.

متـ َّـت بحــمد الله

بداية الكتابة2017/10/23 :
إمتــام الكتابة2018/06/03 :
| أعلن االحتالل عن وقوع أكرث من مئتي صهيوين ما بني قتيل وجريح |
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تعقيب

حين يقيض الشـهيد نحبه ينال عـن ربه حياة ،يراق دمعـه ويعقر جواده...
ويشـهد لـه صـدور املؤمنين ،وأل ّن اللـه يصطفـي خيرة عبـاده للشـهادة
وعبـق التاريـخ الجاهـر ،والحكايـة أن أخـي املجاهـد عمار الزبـن شـهادة
رشف
حيـة مـن أحـد أبطـال وحـدة الشـهداء ...ومناداتـه أبـو أمين الـذي ت ّ
بصحبـة الشـهداء حتـى آخـر أنفاسـهم املباركـة على ثـرى األقصى املبارك.
تكشـف الروايـة ألول مـرة اللثـام بعـد  22عا ًمـا عـن وجـوه نـارضة سـطّر
أصحابهـا بصمـت صفحـات عـ ٍّز يف سـاحات املقاومـة والجهـاد ورحلـوا إىل
جـوار ربهـم ومل ّـا يُكشَ ـف السر بعد.
خليـل الرشيـف القائـد املجاهـد والشـهيد العنيـد بقـي شـبحاً يعـذّب
االحتلال مطـاردا ً وشـهيدا ً ،الشـاب الجامعـي األنيـق الذي تحـ ّول فجأة إىل
قائـد عسـكري وقـف على رأس أكبر خاليا عز الدين القسـام التـي د ّوخت
االحتلال عـام 1997م ورفعـت لـواء تحريـر اإلمـام الشـيخ أحمـد ياسين،
فبـارك اللـه يف دمـاء شـهدائها يف القـدس وطمـس اللـه على أبصـار قـادة
الكيـان الذيـن دفعهـم العجـز لإلنتقـام ،فن ّجى اللـه األخ أبو الوليـد وتح ّرر
الشـيخ اإلمام.
نسـيم أبـو الـروس وجـارس سمارو أبطـال وحـدة الهندسـة ،مهنـد الطاهر
ومحمـود أبـو اله ّنـود كوابيـس االحتلال املرعبـة ،األقمار األربعـة معاوية
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جرارعـة وتوفيـق ياسين ،يوسـف الشـويل وبشـار صوالحـة وهـم يصنعون
الحيـاة على طريقتهـم الخاصة...
يرا الشـيخ القائد يوسـف الرسكجي رجـل بأ ّمة العـامل والقائد واملجاهد
وأخ ً
يف بيتـه املتواضع صنع املجاهـدون الحكاية.
لقـد متكّـن أخـي عمار أن يُعيـد نبض األحـداث وأن يُعيـد لها الحيـاة بعد
ِ
مسـتخدماً موهبتـه
أن عـاد أبـو أميـن وقـ ّدم لنـا الروايـة بحلّـ ٍة جديـدة
القصصيـة املتم ّيـزة ليضيف إىل أدب املقاومة إضافة نوع ّية سـتبقى شـاهدا ً
حيّـاً لألجيـال الوارثـة البندقيـة يف مسيرتها املباركـة نحـو النصر والتحرير
بـإذن الله.
معاذ بالل (أبو الرشيف)

الطريق إلى شارع يافا

323

ّ
المؤلف
تعقيب

يف البداية ،أحمد الله تعاىل أن أعانني عىل إمتام النص وال أقول الحكاية!!
فالقصـة التـي بدأهـا الشـهيد خليـل الرشيـف مل تنتـه برائعتـه يف «بـن
نـص آخـر ،أل ّن
لي أن أكمـل الحكايـة يف ٍّ
يهـودا» وسـيكون لزامـاً وفرضـاً ع ّ
روائـع إخوانـه وتالمذتـه امتـدت مـن بعـده لتـزرع الخير لشـعبنا واملوت
لغاصـب أرضنـا ومق ّدسـاتنا ،فمتـى سـيكون ذلـك؟! اللـه أعلـم.
سـأعرتف قبـل إراحـة القـارئ الكريـم باإلجابـة عـن بعـض األسـئلة املهمـة
التـي تـدور يف رأسـه ،أ ّن أصعـب أنـواع الكتابـة األدبيـة ،الكتابـة يف أمـر
كنـت جـزءا ً منـه وهذا مـا يدفعني إىل التأجيـل املتكرر لعرشيـن عاماً رغم
إلحـاح الكثرييـن لفعـل ذلـك ومل ّـا حانـت اللحظة املناسـبة تف ّجـر كل يشء
مـ ّرة واحدة.
أحـب الحديـث فيـه أ ّن االحتلال الصهيـوين اتخذ قـرارا ً رسيًّا بعد
أول أمـر ّ
عمليـة «محنـي يهـودا» باغتيـال األسـتاذ املجاهـد «خالـد مشـعل» رئيـس
املكتـب السـيايس لحركة حامس آنـذاك ،واملقيم يف عامن ،ر ّدا ً عىل الرضبات
املوجعـة التـي تلقّاها وجـاءت عملية «بن يهودا» يف خضـ ّم التجهيز لذلك،
يل
وأثنـاء التنفيـذ فشـلت محاولة االغتيـال وقام حارس األسـتاذ مبالحقة رج ّ
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املوسـاد والسـيطرة عليهما ،حيث جـرت بعدها صفقة رعاها امللك حسين
يل املوسـاد مقابل تزويـد األردن بالرتيـاق املضاد
يتـم مبوجبهـا تسـليم عمي ّ
للسـم الـذي تـ ّم رشّ ـه يف أذن األسـتاذ وإطلاق رساح الشـيخ أحمـد ياسين
مؤسـس حركـة حماس ،مل منلـك حينهـا ونحن نـرى الشـيخ ُح ّرا ً بعد فشـل
عشرات املحـاوالت لتحريـره ،إلّ أن نسـجد شـكرا ً للـه فقـد شـاء املـوىل أن
كانـت دمـاء خليـل وإخوانـه سـبباً يف ح ّريتـه ،لكـ ّن املجاهـد معـاذ بلال
ونسـق مع الشـهيد القائد عادل
ّ
ظـل وف ّيـا كإخوانـه لقض ّيـة تحرير األرسىّ ،
عـوض اللـه مسـؤول القسـام وسـط وجنـوب الضفـة الغربيـة يف حينهـا
رس لتحقيـق الهـدف املنشـود ،لكـ ّن األمـر مل ينجـح ،وكان
لتنفيـذ عمليـة أ ٍ
القسـام تجمع أطـراف العمل حيث
بدايـة تشـكيل قيادة مو ّحـدة لكتائب ّ
انتقـل محمـود أبو الهنـود إىل مدينة الخليـل يف ضيافة الشـهيد القائد عبد
اللـه القواسـمي ،وتـ ّم التواصـل مـع الشـهيد القائـد محـي الديـن الرشيف
العسـكري يف نابلـس
وسـط الضفـة على أن يكـون التنسـيق بين الجهـاز
ّ
ومثيلـه يف الوسـط والجنوب على صعيد القادة وليس دمجـاً للمجموعات،
لكـ ّن الفكـرة الطموحـة مل يُكتـب لهـا النجـاح بسـبب الرضبـات املتالحقـة
مـن جانـب العدو.
توصـل العـد ّو ألسماء الشـهداء الخمسـة بعـد عـ ّدة أشـهر مـن الحـرب
ّ
األمن ّيـة والتمويـه عليـه حيـثُ هـدم البيـوت واعتقل أفـرادا ً مـن عائالتهم
وأصبـح القائـد محمـود أبـو هنـود أبـرز مطـارد للعـد ّو يف الضفـة املحتلة،
العسـكري يف نابلس يف كانون الثـاين لعام  ،1998نتيجة
وتـ ّم كشـف الجهاز
ّ
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األخطـاء التـي ارتُ ِكبـت حيـث اعتُ ِقـل املجاهـدون معـاذ بلال وأبـو أميـن
واملهنـدس أميـن حلاوة لـدى العـد ّو الصهيـو ّين ومـازال أبو أميـن ومعاذ يف
األرس حتـى كتابـة هذه األسـطر وأطلـق رساح أمين حالوة بعد ثالثني شـهرا ً
لعـدم ثبـوت يشء ضـده ،فيما اعتقلـت أجهـزة أمن السـلطة الفلسـطينية
الشـيخ يوسـف الرسكجي ومهند الطاهر ونسـيم أبو الروس وجارس سمارو
وطاهـر جرارعـة وبعـض املسـاعدين حيـث تع ّرضـوا للتعذيـب والعـزل
ومكثـوا ثلاث سـنوات كاملـة حتـى تحـ ّرروا بفعـل الضغـط الجامهيري
مطلـع انتفاضـة األقصى 2001م .وبقـي محمـود مطـاردا ً لقـوات االحتلال
حتـى خوضـه معركـة مـع العـد ّو الصهيـوين يف قريتـه عصيرة الشمال ّية
عـام  2001وقتلـه ثالثـة جنـود واعتقالـه مـن جانـب أجهـزة أمن السـلطة
الفلسـطينية والحكـم عليـه ( )12عامـاً حيـث نجـا أثنـاء مكوثـه يف سـجن
السـلطة مـن القصـف الصهيـو ّين مطلـع انتفاضـة األقصى والذي استشـهد
فيـه  12رشط ّيـا ،مما دفـع السـلطة إىل إطلاق رساحـه ليقـود مـع إخوانـه
العمـل العسـكري يف انتفاضـة األقصى وينجو مـن ع ّدة محـاوالت الغتياله.
أ ّمـا أميـن حلاوة فقـد صدقت فيه فراسـة خليـل لقيادته العمل العسـكري
بصـورة فاعلـة يف انتفاضـة األقصى واغتيالـه بتاريـخ  ،2001/10/22وقـد
أطلـق عليـه الشـيخ اإلمـام أحمد ياسين لقب املهنـدس الثالـث بعد يحيى
ع ّيـاش ومحـي الديـن الرشيـف ،أ ّما الشـيخ يوسـف الرسكجي فقـد التحق
باملطارديـن ليقـوم بذات الدور املركزي يف كتائب القسـام حتى استشـهاده
بتاريخ  2002/1/22مع املهندسين نسـيم أبو الروس وجارس سمارو اللذين
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تـركا بصمـة عظيمـة يف العمل العسـكري وقد استُشـهد برفقتهـم املجاهد
بأقـل أثـرا ً مـن إخوانـه حيـث برز
كريـم مفارجـة ،ومل يكـن مهنـد الطاهـر ّ
يف انتفاضـة األقصى مما دفـع رئيـس وزراء العدو آنـذاك أرئيل شـارون أىل
القـول عنـه بعـد استشـهاده ورفيقه عماد الديـن دروزة يف معركـة طاحنة
املسماة مهند الطاهر .لك ّن الشـيخ
يف نابلـس اليـوم تـ ّم قتـل «آلة املـوت»
ّ
اإلمـام أحمد ياسين أطلـق عليه لقـب «املهنـدس الرابع»..
وتشـاء األقدار أن تفشـل عملية استشهادية بعد «بن يهودا» كان سينفذها
«طاهـر جرارعـة» خامـس مجموعـة عصرية الشمالية بسـبب اعتقاله قبل
ليلـة الشروع بالتنفيـذ ليلقـى اللـه شـهيدا ً يف انتفاضـة األقصى وقـد كان
رفيقـاً ملهنـد الطاهـر يف أعاملـه الجهاديـة ،أ ّما أمجـد الح ّنـاوي الذي مكث
يف سـجون األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية يف أريحـا أكثر مـن سـت سـنوات
وشـارك خليـل يف قتـل مسـتوطنني بدايـة العمـل يف رام الله ،فقـد كان آخر
مـن لقـي الله شـهيدا ً مـن أبطـال الرواية ،رحمهـم الله.
أصعـب أمـر واجهـه محمـود وأبـو أميـن بعـد عمليـة «بـن يهـودا» :إبلاغ
الجهـاز العسـكري يف املدينـة ث ّم خـارج الوطن املحتل ،نبأ استشـهاد القائد
األول خليـل الرشيـف؟! فلـم يسـتوعب أحـد أنّهما مل مينعـا ذلـك ملكانتـه
املركزية يف العمل ،وقد قال فيه الشـيخ املجاهد الشـهيد يوسـف الرسكجي:
«مل ألتـقِ بقائـد كخليـل الرشيـف ،لقـد خرستـه املقاومـة باك ًرا ،لكـ ّن قراره
كان صائ ًبـا» ،أ ّمـا املهنـدس أميـن حالوة فقـد كانت ردة فعلـه مختلفة لدى
ظل يطـارد حقيقـة اختفـاء خليل ومل
معرفـة األمـر مـن «أيب أميـن» حيـث ّ
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يقتنـع بـكل قصص التمويـه« :أريد أن أنفّـذ عملية استشـهاديّة» ،ت ّم رفض
طلبـه بشـ ّدة رغـم إلحاحـه وتهديداتـه بتنفيـذ عمليـة بسـكني وهـدأ بعد
ضمـه إىل العمـل يف مجموعـة «أبـو أميـن» حيـث طلـب تعليمـه كل يشء
فتلقّـى فـن صناعـة «أم العبـد» من الشـهيد مهنـد الطاهر...الخ.
ولـن أحـرق أول فصـل من الروايـة القادمة ،إذا كتب الله لنـا الحياة يف ليلة
«بـن يهـودا» قامت أجهـزة السـلطة الفلسـطينية األمنية بحملـة اعتقاالت
سياسـية وحـدث أمر خطري جدا ً سـيكون أول سـطر يف الروايـة القادمة.
تـي «محنـي يهودا وبـن يهـودا» أجرت
بعـد خمسـة عشر عامـاً على عمل ّي ّ
صحيفـة «يديعـوت أحرنـوت» الصهيونيـة مقابلـة مـع رئيـس الشـاباك
الجديـد آنـذاك املجـرم «يـورام كوهني» والذي كان يشـغل منصبـاً رفيعاً يف
الجهـاز زمـن العمليتين ،وقـد سـألته الصحيفـة عـن أبـرز حـدث ال ميكنك
نسـيانه فأجـاب «خل ّيـة عصيرة الشمالية»! لقـد أرهقونـا بالبحـث عنهـم
السـتخدامهم التمويـه الدقيـق الـذي مل يسـبق أن رأينـاه» ...أ ّمـا بعـد..
أشـكر يف نهايـة التعقيـب أخي وحبيبـي يف الله «معاذ بلال» عىل تزويدي
بـدوره ودور مجموعتـه يف تلـك الفترة ،والشـكر موصـول لـكل الذيـن
سـاعدوين بالنسـخ وتحريـر املخطوطـة «الروايـة» مـن األرس بالطريقـة
املناسـبة ،وإىل الذيـن ق ّدمـوا يل ال ّنصح وهـم كرث وثوابهم جميعـاً عند الله.
كما أشـكر على وجـه خـاص األسـتاذة الصحف ّيـة «ياسـمني محمـود عنرب»
على دورهـا يف الطباعة واملراجعـة والتدقيق اللغوي اسـتمرارا ً ملا ق ّدمته يف
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رواياتنـا األخيرة «الزمـرة» وتقدمـه من مسـاعدة كابنـة ثالثة لنا.
أ ّمـا عـن أعظـم الهدايـا التـي ميكـن للكاتـب أن يتشرف بالحصـول عليهـا
كلمات مـن ذهـب كتبتها لنا «خنسـاء فلسـطني» «أم نضـال فرحات» قبل
ثالثـة عشر عامـاً كمق ّدمـة ملرشوع كتـاب يحيك قصـة أبطـال الرواية وكان
واسـطتنا يف ذلـك حبيبنـا وصاحبنـا وسـام فرحـات نجـل الخنسـاء والـذي
تحـ ّرر مـن بيننا يف سـجن هداريم ولكـ ّن الظروف والصعوبـات مل تُ ِتح نرش
الكتـاب فتحـ ّول املشروع إىل روايـة ،فرحـم اللـه الخنسـاء ورزقهـا وأ ّمهاتنا
وآبائنـا وشـهدائنا الفـردوس األعلى مـن الجنة ،والحمـد للـه رب العاملني.
عمر الزبن
ّ
سجون العد ّو الصهيوين  -برئ السبع
صحراء النقب  -فلسطني املحتلة
 28رمضان 1439هـ  13 -حزيران 2018م

تمت بحمد الله
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