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تقرير

اعتراف صريح
ٌ

رسالتــــان

الفلسطيني دائمًا وحيد في كل شيء .يعيش وجعهّ
وأمله اليومي وحيدًا .هناك متضامنون معه ،وهم قلة
قليلة .إذ ال يشعر باأللم الفلسطيني إال فلسطيني آخر

عبد الرحمن جاسم

ّ
ب�ي�ن ك� ��ل أص ��دق ��ائ ��ه ال ��ذي ��ن س�ق�ط��وا
ب�ج��ان�ب��ه ف��ي ال�ض�ف��ة أو ف��ي ب�ي��روت
أو في الجنوب اللبنانيّ ،
تنهد أبو
ج ��اس ��ر ع �ن��دم��ا ذك � ��ر اس � ��م ص��دي �ق��ه
ُمصعب .قال لي إنه كانت هناك فتاة
ّ
شامية ،طويلة كالخيزرانة ،تتمايل
ْ
كغصن البان ،لون عينيها أجمل من
خشب الكالشنيكوف ،تحمل خصلة
ش�ع��ر ب�ي�ض��اء ت�ل�م��ع ك��ال�ن�ص��ل ال��ذي
ُي ّ
ثبت على سبطانة البندقية ،عنيدة
ّ
وأبية ،التعامل معها خطر كمحاولة
تنظيف ال�ب�ن��دق� ّ�ي��ة وال��رص��اص��ة في
ّ
بيت النار ،وأن ُمصعب قد استشهد
ْ
في ُح ّبها ،لم يقل أكثر ،وأنا لم أسأل.

�وت
ن �ع �ت��رف ال �ي��وم أم��ام �ك��م ،ب �ص� ٍ
م��رت �ف� ٍ�ع ،ب ��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي دائ�م��ًا
وح �ي ��د .ال ي �ش��ارك��ه أح ��د وج �ع��ه.
األكثر
اللهم إال القليل ،واملشاركة
ً
ً
إب � �ه� ��ارًا ت �ك ��ون – ع� �ٌ ��ادة – ط�ع�ن��ة
ٌ
تصغير
ف��ي ال �ظ �ه��ر :ش �م��ات��ة ب ��ه،
ّ
التطرب
بمقاومته ،وفوق كل هذا
ع�ل��ى ف �ك��رة :أن�ت��م خ ��ارج فلسطني
تختلفون ع� ّ�م��ن ف��ي داخ�ل�ه��ا .في
ال� ��داخ� ��ل أن� �ت ��م م � �ق� ��اوم� ��ون ،وف ��ي
الخارج أنتم خونة.
ك �ي��ف ي�س�ت�ط�ي��ع إخ��وت �ن��ا ال �ع��رب
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة؟ ال أح��د
ي �ع �ل��م .ك �ي��ف ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ال �ق��ول
إن ال��دم الفلسطيني ال��ذي يسقط
خارج فلسطني يختلف عن الذي
يسقط داخلها ،ال أحد يعلم .لكن
ج��ل م��ا ن�ع�ل�م��ه ه��و أن �ن��ا وح��دن��ا.
خلقنا وحدنا ،وسنبقى وحدنا؛
وس� �ن� �م ��وت وح� ��دن� ��ا ،ب��ال �ت��أك �ي��د.
ه� ��و ل� �ي ��س اس �ت �ن� �ت ��اج ��ًا ج� ��دي � �دًا،
ن �ح��ن ن � ��رى ،ون� �ش ��اه ��د؛ ب�ص�م��ت.
ف�ب�ع��د اع�ت�ص��ام األس ��رى ال�ط��وي��ل
(أك�ث��ر م��ن  53ي��وم��ًا) اكتشفنا كم
نحن وحدنا ،مرة أخ��رى ،وكم أن
قضيتنا ت�خ� ّ�ص�ن��ا وح��دن��ا ،وك��ل
ّ
يتشدق بالحديث عنها غير
من
م �ع �ن��ي ب �ه��ا .ك ��ل ج �م��اه �ي��ره غير
م�ع�ن�ي��ة ،ك��ل وس��ائ��ل إع�لام��ه غير
م�ه�ت�م��ة ،وك��ل م��ا ي�ه�م��ه م��ن األم��ر
ه��و ك �ي��ف ي�س�ت�ف��اد م��ن ال�ق�ض�ي��ة.
كيف نعرف ذل��ك؟ راقبوا إخوتنا
ال �ع ��رب ،م��ن ال�خ�ل�ي��ج ال �ث��ائ��ر إل��ى
امل �ح �ي��ط ال� � �ه � ��ادر ،ي �ت �ل �ه��ون ب��أي
ش � � � ��يء ،ول� ��دي � �ه� ��م ال � � �ق� � ��درة ع �ل��ى
�اش
ت�ض�ي�ي��ع أوق��ات �ه��م ف��ي أي ن�ق� ٍ
وخ �ل�اف ،خ�لا ال��دف��اع ع��ن أس��رى
فلسطينيني م��ن امل �ف��روض أنهم
يعتبرونهم «قضيتهم املركزية».
الحقيقة ال��وح�ي��دة ه��ي :فلسطني
ليست القضية املركزية إال للقلة
القليلة .القابضون على جمرها،

ُ
َ
فلننس
أشرت :قلة .إذًا،
وهم كما
ّ
�ع ال � � �ع� � ��ادي ،م � � ��اذا ع��م��ن
امل �ج �ت �م � ّ
ي� ّ�دع��ون أن �ه��م «خ �ي��رة امل�ج�ت�م��ع»،
ال �ط �ي �ب��ون ال� �ح� �س ��اس ��ون ،أول �ئ��ك
امل��ره�ف��ة مشاعرهم ت�ج��اه ص��ور ٍة
ح��زي�ن��ة ،أول �ئ��ك ال��ذي��ن يتحدثون
ط� � � � � � ��وال ال � � � ��وق � � � ��ت ع � � � ��ن ع� �م� �ل� �ه ��م
«اإلنساني» .ماذا عن الجمعيات
«امل ��دن� �ي ��ة»؟ ال �ج �م �ع �ي��ات األه�ل�ي��ة
واألوروب�ي��ة واإلنسانية وحقوق
اإلن� � �س � ��ان وك� � ��ل ه� � ��ذه ال� �ت ��ره ��ات
واألك� ��اذي� ��ب وال � �خ ��دع ،ل ��م ت �ح� ّ�رك
ساكنًا ملا يحدث في فلسطني.
ل ��م ي �ت �ح��رك��وا م ��ن أج ��ل األس� ��رى،
وال م��ن أج��ل م��ا يحدث ال�ي��وم في
ال �خ �ل �ي��ل .ن �ح��ن ال �ف �ل �س �ط�ي �ن�ي�ين،
هذه هي الحياة التي اخترناها،
ٌ
ونعرف أنها حياة واحدة .نعرف

فلسطين ليست
القضية المركزية إال
للقلة القليلة

الرسالة األولى

ذل � ��ك ت �م ��ام ��ًا ،وه � ��و م� � � ٌ
�وت واح ��د
ك ��ذل ��ك .ل ��ن ي�ق�ت�ل�ن��ا أح � � ٌ�د ِّم��رت�ين،
ّ
وإذا قطعت جثثنا أو ُم��ث��ل بها
ل��ن يعنينا األم��ر ،إذ إننا أم��وات
أح� � �ي � ��اء .ل� ��ذل� ��ك ن� �ح ��ن ال ن �خ��اف
شيئًا أو أح� �دًا .وال يهمنا كيف
س �ن �م��وت« ،ال� �غ ��زالن ت �م��وت عند
أه�ل�ه��ا ،أم��ا ال�ص�ق��ور :ف�لا يهمها
أي ��ن ت �م��وت» ،ك�م��ا ي �ق��ول ال�ك��ات��ب
ال �ف ُ�ل �س �ط �ي �ن��ي غ� �س ��ان ك �ن �ف��ان��ي.
�ام ق��رر فتيتنا املقاومون
منذ أي� ٍ
ال� �ت� �ح ��رك إلخ � � ��راج إخ ��وت� �ه ��م م��ن
ال� �س� �ج ��ون ،ف �ع �ل��وا م ��ا ي �ع��رف��ون��ه
ج � � �ي � � �دًا ،ض� � ��رب� � ��وا ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي
ف � � ��ي ن � �ق � �ط� ��ة ض� � �ع� � �ف � ��ه :ج� � �ن � ��وده
وم �س �ت��وط �ن��وه .ه ��م ي �ع��رف��ون أن
هذا الصهيوني ال تعنيه العدالة
الدولية وال القانون.
ك� ��ل م� ��ا ي �ف �ه �م��ه ه� ��و ال � �ق � ��وة .ه��ل
مفترس يدور
قرش
تتناقش مع
ٍ
ٌٍ
ً
ٌ
جائع
حولك مثال؟ هل يهتم نمر
ب ��ال� �ق ��وان�ي�ن وال � �ع � �ق ��وب ��ات ال �ت��ي
س�ت�ف��رض ع�ل�ي��ه؟ اخ �ت��ار شبابنا
أن يضربوا ذلك املكان الحساس،
ف��أس��روا « 3ش�لال�ي��ط» ه��ذه امل��رة
(ف��ي إش ��ارة إل��ى ج�ل�ع��اد شاليط
األسير الصهيوني السابق لدى
املقاومة) .ولندع التفاؤل جانبًا.
قد تنجح العملية وقد ال تنجح،
ٌ
ل�ك��ن م�ج��رد ح��دوث�ه��ا ه��و إش ��ارة
ب �ك��ل ال �ل �غ��ات ألن ن �ب��ض ال�ش�ع��ب
الفلسطيني ه��و ه�ك��ذا :مقاومة.
ً
ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،ف � �ص �ل�ا ل �ل �خ �ط��اب:
إن� �ن ��ا م �ص �ل��وب��و ه � ��ذا ال �ك ��وك ��ب،
م � �س � �ت � �ض � �ع � �ف ��وه ،ن� � �ع � ��رف ذل � � ��ك،
ون��درك��ه ،وكلما شتمنا أح� ٌ�د ،أو
أه��ان�ن��ا ،أو سجننا ،أو قتلنا أو
ع��ذب�ن��ا ،ن�ع��رف طريقنا ،ونعرف
م� � ��اذا ن� ��ري� ��د .ل �ل �ش��ات �م�ي�ن ن �ق ��ول:
زيدوا شتائمكم ،للكارهني زيدوا
ك��راه�ي�ت�ك��م ،ل�لأغ�ب �ي��اء زي � ��دوا ما
تفعلونه ،وللقتلة نفس الشيء.
ط��ري�ق�ن��ا واح � � ٌ�د م ��رس ��وم ،ن�ع��رف��ه
جيدًا ويعرفنا :فلسطني.

بعدسة أهلها
همنا ك��ل ه��ذه السنني وناضلتم
وداف � �ع � �ت� ��م ع � ��ن أول� � � ��ى ال �ق �ب �ل �ت�ي�ن
وق��دم �ت��م ال �غ��ال��ي وال �ن �ف �ي��س م��ن
أج � ��ل ف �ل �س �ط�ي�ن .ي� ��ا م� ��ن ن �ض �ب��ت
آب � � ��ار ن �ف �ط �ك��م ألج� �ل� �ن ��ا ،وذه� �ب ��ت
م� �ل� �ي ��ارات� �ك ��م ف � ��ي س� �ب� �ي ��ل إع � � ��داد
ال �ج �ي��وش وإم ��داده ��ا ب��األس�ل�ح��ة
امل� �ت� �ط ��ورة ل �ت �ح��ري��ر م �ق��دس��ات �ك��م
ال �ت��ي ي �ج��ول ف�ي�ه��ا امل�غ�ت�ص��ب .يا
ّ
من تخليتم عن عزكم ورفاهيتكم
ورغ � � ��د ع �ي �ش �ك��م وع� �ش� �ت ��م م�ث�ل�ن��ا
ف��ي ال�خ�ي��ام ع��وض��ًا ع��ن ال�ق�ص��ور،
ه��ا أن ��ا ال�ل�اج��ئ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي في
ب �ل��دان �ك��م وس� �ب ��ب ك ��ل ت�ع��اس�ت�ك��م
وح� ��زن � �ك� ��م وب �ل��اوي � � �ك � ��م ،أن� ��اش� ��د
وسموكم أن
فخامتكم وجاللتكم
ّ
ارحمونا منكم و«حلوا عنا» .لم
نعد نقوى على كذبكم .اتركونا
وح��دن��ا ،ق��ول��وا ل�ن��ا ك�م��ا ق��ال بنو
إس� ��رائ � �ي� ��ل مل� ��وس� ��ى :اذه � � ��ب أن ��ت
ورب � ��ك ف �ق��ات�ل�ا .ي ��ا ح �ك ��ام ال �ع��رب
ض� �ع ��ون ��ا ع� �ل ��ى ح � � ��دود وط �ن �ن ��ا،
ل �ك��ن ال ت �ط �ل �ق��وا رص��اص �ك��م على
ظ �ه��ورن��ا .س �ن��ذه��ب ن �ح��ن ورب �ن��ا
لنقاتل وابقوا أنتم في نعيمكم...
وعاشت أمتكم العربية!

حنظلة

في زيارتك األولى للقدس ،ال بد أن تلفتك أدق التفاصيل وأصغرها .ستطيل النظر إلى حجارة القدس القديمة
وطرقاتها .ستحدث باعتها حتى لو كنت ال تريد أن تشتري منهم .ستلتقط صورًا ألي شيء .هنا التقط شعيب
أبو جهل صورة لهذه السيدة التي افترشت األرض لتبيع أجنبيًا ما أتى من حيث ال نعلم ،وملستوطن يتسكع
حيث يجب نحن الفلسطينيني أن نكون

(مالحظة صغيرة :هاي رسالة بالعلن هيك للزملة الختيار
اللي بالخليل ،مبارح كان قاعد يبكي بيته اللي هدموله
ياه الصهاينة ،أنا والله ما بعرفه ،وال بعرف اسمه ،عشان
هيك قلت أكتب بالعلن ،بركي بتوصله رسالتي).
عمي ،كيفك؟ والله بعرف ان��ه كل الكالم اللي بالدنيا ما
بيكفي ليخفف عنك هلق .قال بيقولوا إنه راحت القصة
ب��ال�ح�ج��ر ،وإن ��ه اذا ال��واح��د خ�س��ر بيته يعني خ�ل��ص ما
ب�ي��أث��ر .ي��ا ع�م��ي أل م��ا ص�ح�ي��ح .وال �ل��ه م��ا ص�ح�ي��ح ،احنا
ال�ع��ائ��دي��ن ب�ن�ع��رف منيح ه ��ادا ال�ش�ع��ور أك�ت��ر م��ن غيرنا
بكتير .البيت عنا زي واحد من األوالد ،هيك جدي حيدر
بيقول .يا عمي قطعة األرض أغلى من ال��دم ،لكان ليش
احنا حطينا كل هالشهدا إذا األرض رخيصة أو البيت ما
اله قيمة؟ انقهرت كتير يا عمي ملا شفت صورتك مبارح،
حسيت روحي بدها تطلع ،انه البيت مش مجرد حيطان
وحجار ورمل وت��راب ،البيت ذكريات وتعب وعرق وقهر
ح�ت��ى .ه��ون مل��ا اتدينت م�ص��اري م��ن ف�لان ع�ش��ان تكمله،
هون ملا مشي ابنك الصغير اول خطوة .هون ملا وملا وملا
ً
وملا .البيوت هي ذكريات يا عمي والله عارفة .أنا أصال
م��ن مل��ا ت�ج��وزت ب��دي اي��ش واي��ش ك��ل م��ا تصير مناسبة
ارج ��ع ازور ب�ي��ت أه�ل��ي ع�ش��ان أق � ّ�رب م��ن ه��اي ال��ذك��ري��ات
اللي تركتها هونيك بالبيت اللي حضني وأنا وصغيرة.
بس يا عمي بتعرف شو؟ انا بعرفك ،انت زي أب��وي ،زي
خ��وال��ي ال�ل��ي اس�ت�ش�ه��دوا ،زي كتير رج��ال عنا باملخيم.
ب�ت�ت�ض��اي�ق��وا ش ��وي ،وب�ت��رج�ع��وا ب�ت�ح�ط��وا ع�ل��ى وجهكم
هاي التكشيرة الفلسطينية ما غيرها ،وبتبلشوا تعمروا
بيتكو م��ن ج��دي��د ،وال بيعنيلكوا اي��ا ش��ي ت��ان��ي ،البيت
بدو يرجع يتعمر ،مش مهم كيف ،مش مهم بأيا طريقة،
املهم غصبًا عن الصهيوني البيت بدو يرجع يوقف .آه،
آه ،قلتلك بعرفكوا كتير منيح .بتبينوا هيك خلص انه
انكسرتوا وم��ش ع��ارف��ة ش��و .ب��س وال�ل��ه فشر بعيونهن،
بلحظة واح� ��دة ب�ت��رم��وا ك��ل ه ��ادا ع�ن�ك��و ،وب�ت�ب�ل�ش��وا من
ج��دي��د .ص�ع�ب��ة؟ ي�م�ك��ن ب��س علينا م��ش ص�ع�ب��ة ،شفتها
ق�ب��ل وب�ت�ص�ي��ر ك��ل ي ��وم ب �ع��د .ب�ت�ع��رف ع �م��ي ،أق��ول��ك شي
ت��ان��ي ،ال�ك��ل ب��س ي�ش��وف ه��اي التكشيرة على وجوهكم
بيفكر إنكم ما عدتوا تحسوا وان��ه ما فارقة معكم ،وانه
قلوبكم حجر .وإنه اذا صرختوا علينا ملا كنا صغار كنا
نفكركم ما بتحبونا وال بتحسوا فينا .بس ملا كبرت يا
ع�م��ي ،ص��رت أش ��وف أب ��وي ،ال�ل��ي ه��و م�ت��ل ح�ض��رت��ك ،مع
والد اختي ،بيصير زي الولد الصغير ،بيصير يلعبهن
ويلعب معهن كأنه مش هو نفسه الرجال القاسي اللي
بيصرخ وبيخانق على أق��ل ش��ي .قلبه بيصير زي والد
اختي نفسهن ،بتحسه واحد منهن .بس هو متعود أد ما
الحياة صعبة يفرجي هادا الوجه ،يفرجي انه هيك ،النه
لو ما بيكون هيك الحياة بتكسره .والفلسطيني بعمرها
الحياة م��ا رح تكسره ي��ا عمي .عشان هيك أن��ا متطمنة
ومتفاءلة عمي إنك رح تقوم ورح ترجع ّ
تعمر البيت زي
ما كان وأحسن.

الرسالة الثانية
(كمان ه��اي الرسالة بالعلن للست وال��دة الشهيد أحمد
صابرين اللي كانت عم تودعه من يومني ،شفت صورتها
وحكتلي زميلتي ش��ذى – م��ن فلسطني – انها كانت عم
ت�س��أل :اب�ن��ي وي ��ن؟ حسيت ان��ه ب��دي اح�ك�ي�ه��ا ،الن��ه احنا
دايمًا مقصرين مع أمهات الشهداء)
خالتي ،بمسيكي بالخير .اسمي تهاني ،أنا فلسطينية من
الكويكات ،يمكن التعريف هيك بيقربنا بس مش عارفة
كيف بدي أبلش .عرفت انه استشهد ابنك ،وانا ما عارفة
شو بدي أقولك .احنا تعودنا نبارك بالشهادة ،تعودنا
نزغرد ونرقص ونرش رز على جنازات الشهدا .بس والله
املوضوع بيوجع ،بعرف انه بيوجع ،يمكن بيوجعنا النا
اكتر من اي حدا ،بس احنا بنحب نكابر .بعرف والله إني
يمكن عم بزيد عليكي بحديثي الطويل ه��ادا ،بس والله
حبيت اقولك انه حاسة بوجعك .بتذكر امي بتحكي قصة
عن ستي املختارة – الله يرحمها – كانت تدعي ملا اختفوا
والده��ا ب��األح��داث إن��ه يا رب رجعلي واح��د منهم ،كانوا
تالتة وقتها ،الكل كان يستغرب إنه معقول هيك بتدعي؟
هيك بتقولي؟ إنه يرجعلك واحد بس؟ آه كانت توقف كل
يوم على الشباك وتدعي يارب رجعلي واحد بس ،ما بدي
ً
كتير ،واحد بس .وفعال رجعلها بس واحد .احنا بنقنع
بالقليل ،بنقنع باألكل القليل ،بالعيشة القليلة ،بالحياة
القليلة ،بس بنعيشها ،وبنتحملها ،ما بنطلب كتير وال
بنحلم بكتير ،بس نعرف نعيش بكرامة .ابنك يا خالتي
اخ�ت��ار ال�ك��رام��ة على أي ش��ي ت��ان��ي .ي��ا خالتي ب�ع��رف كل
ك�لام ال��دن�ي��ا م��ا بيكفي ليحكي ال�ل��ي ح��اس��ة ف�ي��ه .فاهمة
وال �ل��ه .ب��س ب��دي أح�ك�ي�ل��ك إن��ه ه��ي ه��اي حكايتنا س��واء
كنا بالداخل وال بالخارج ،س��واء كنا بفلسطني ،بلبنان
وال وي��ن م��ا ك��ان ،الفلسطيني نفسه نفسه ،الفلسطيني
مخلوق عشان يموت وإمه تبكيه .مش رح أطول عليكي
أك�ت��ر م��ن ه�ي��ك .خ��ال�ت��ي ،ص��ح استشهد اب �ن��ك ،ب��س احنا
�ت ست
كلنا والدك وبناتك .الشهيد ما م��ات خالتي ،وإن� ِ
العارفني ،الله يحميكي ويحفظك.
تهاني ّ
نصار

