روايــــــــــــة
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إهداء
• إىل مــن كُتبــت هــذه الروايــة بمعاناهتــن قبــل
أن أكتبهــا بقلمي.
• إىل األسريات الفلسطينيات كافة.
• إىل امرأة فلسطني األوىل لعام 2015م
عميدة األسريات الفلسطينيات

األسرية املجاهدة /لينا اجلربوين.
أهدي هذا العمل.

شكر وتقدير 
إىل
• احلاجة أم حممود ،روضة حبيب.
• لينــا الطويــل ودعــاء مصلــح مــن إذاعــة
صــوت األرسى.
• كاميليا نعيم من إذاعة صوت القدس.
مقدمــا لــكل مــن ســاهم بإنجــاز
مــع شــكري ً
هــذا العمــل.
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1
أمــل وحيــاة فتاتــان فلســطينيتان ،طالبتــان يف كليــة احلقــوق بجامعــة
النجــاح الوطنيــة ،يف الســنة الثانيــة مــن الدراســة.
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،القلــب النابــض للمشــاعر الوطنيــة الثوريــة
وللفكــر الوطنــي ،وللعمــل والفعــل الوطنــي ،ملتقــى يومــي ألكثــر مــن عــرة
آالف طالــب وطالبــة مــن أقــى جنــوب الضفــة الغربيــة إىل أقــى شــاهلا،
ومــن طــريف اخلــط األخــر الومهــي ،مــن كافــة رشائــح وطبقــات املجتمــع
الفلســطيني ،يف رحــاب جامعــة النجــاح كلهــم اجتمعــوا.
جــو مفعــم باملشــاعر الوطنيــة اجلياشــة ،شــباب متفجــر باحليويــة
والنشــاط ،قضيــة إنســانية عادلــة ،قضيــة وطنيــة جامعــة متلــك لــب الشــباب
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الفلســطيني وتشــغل بالــه عــى مــدار الســاعة ،تدفعــه دف ًعــا عني ًفــا عــن حــب
وقناعــة إىل التفاعــل مــع كل حــدث يومــي ،ومــع كل مســألة هتــم القضيــة األم
واملركزيــة الكــرى (القضيــة الفلســطينية املقدســة) ،تدفعــه إىل ســاحات الفعــل
والعمــل ودفــع األثــان املرتتبــة عــى ذلــك احلــب املقــدس ،والتضحيــة بــكل
ٍ
غــال ونفيــس.
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الســاعة تقــرب برسعــة مــن الثالثــة بعــد الظهــر ،وقــد خلــت اجلامعــة
إال مــن بعــض الطلبــة واإلداريــن العاملــن فيهــا وموظفــي األمــن التابعــن
خصوصــا أن
للجامعــة الذيــن بالعــادة يرتكــزون عنــد بوابــة اجلامعــة الرئيســية،
ً
ذلــك اليــوم هــو يــوم األربعــاء ،وهــو اليــوم األخــر يف الــدوام األســبوعي يف
معظــم اجلامعــات الفلســطينية.
غــادرت أمــل ورفيقــة عمرهــا ودراســتها حيــاة مرسعتــن قاعــات كليــة
احلقــوق يف املبنــى اجلديــد للجامعــة يف منطقــة جنيــد إىل الغــرب مــن مدينــة
نابلــس ،وخرجتــا مــن البوابــة الرئيســية ،وانتظرتــا لدقائــق معــدودة يف حمطــة
االنتظــار مقابــل بوابــة اجلامعــة الرئيســية بانتظــار وصــول ســيارة األجــرة العاملة
عــى خــط اجلامعــة ،مــن الكــراج الرئيــي إىل اجلامعــة والعكــس.
 صديقتــي أمــل :تعــريف هــذه أول مــرة أرى جامعتنــا هبــذا اجلــال،واليــوم عنــدي شــعور غريــب غــر قــادرة عــى التعبــر عنــه.
 مــا هــو هــذا الشــعور الــذي ال تســتطيع املحاميــة حيــاة التعبــر عنــه؟عــادي جامعــة مثــل أي جامعــة! اليــوم آخــر يــوم دوام ،وصبــاح األحــد راجعني
إهلــا ،وعــى املنــوال آخــر ســنتني ونتخــرج والســام ختــام.
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 كالمك صحيح ،لكن يف داخيل يشء يقلقني. ربك يسرت ،يال سيارة األجرة وصلت.عــر دقائــق هــي مســافة املســر بالســيارة مــن منطقــة اجلنيــد حتــى
الكــراج الرئيــي وســط مدينــة نابلــس ،أبنيــة جديــدة ،عــارات عاليــة ،شــوارع
واســعة ،أبنيــة قديمــة ،شــوارع ضيقــة ،منظــر متناقــض يف ظاهــره ،لكنه منســجم
يف داخلــه ،انســجام اجلبنــة البلديــة مــع مكونــات الكنافــة النابلســية ،هكــذا هــي
مدينــة نابلــس ،املــايض ينســجم مــع احلــارض ،األصالــة ممتزجــة باحلداثــة.
الكــراج الرئيــي وســط مدينــة نابلــس حيــث ملتقــى املســافرين القادمني
مــن مــدن جنــن وطولكــرم وقلقيليــة وســلفيت وطوبــاس وأرحيــا ،إىل عاصمــة
الشــال الفلســطيني ،نابلــس جبــل النــار ،تتعــدد وســائط النقــل عــى الشــارع
الفلســطيني مــن البــاص والتاكــي إىل ســيارات الصالــون ،لكــن يبقــى البــاص
املفضــل لغالبيــة الطلبــة الفلســطينيني ألســباب عديــدة؛ انخفــاض
هــو اخليــار ّ
تكلفــة األجــرة واجتــاع عــدد كبــر مــن املســافرين عــى متــن هــذا البــاص فيــه
إمكانيــة خلصوصيــة املســافر حيــث يســتطيع الراكــب اختــاس بعــض مــن
الدقائــق نو ًمــا عــى كرســيه طــوال مــدة ســفره يف رحلــة اإليــاب إىل البيــت بعــد
رحلــة متعبــة قــد تكــون إىل جامعــة ،أو للتســوق ،أو للعــاج يف هــذه املدينــة
العامــرة التــي ال تفتقــد لــيء ســوى احلريــة والتحــرر مــن االحتــال الــذي
خينقهــا مــن خــارج حدودهــا ،صعــدت أمــل ورفيقــة درهبــا يف احليــاة والدراســة
إىل البــاص ،ودفعــت األجــرة إىل الســائق اخلمســيني أبــو أمحــد الــذي بــدوره
ســلمها التذاكــر.
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 يعطيك العافية عمي أبو أمحد. يعطيــك ألــف عافيــة عمــي أمــل ،أهــا وسـ ًـهل بــك ،كيــف هنــارك إن
شــاء اهلل بخــر؟
 -نحمد اهلل ونشكره عمي أبو أمحد ،متام.
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تســللتا بلطــف تســلل القطــط إىل وســط البــاص بح ًثــا عــن كرســيني
ـارا فوجدتا مقعدهيــا يف الصف
خاليــن ومتجاوريــن ،جالتــا بعيوهنــا يمينًــا ويسـ ً
األخــر مــن البــاص ،وألقتــا جســدهيام املتعبــن واملنهكني عــى الكريس وأســلمتا
نفســيهام إىل غفــوة كان خمطــط هلــا أن تنتهــي يف الكــراج الرئيــي للســيارات
وســط مدينــة جنــن _أي غفــوة واســراحة طالــت ملــدة نصــف ســاعة_ املســافة
الفاصلــة بــن مدينتــي نابلــس وجنــن ،ولكــن هــذه االختالســة مــن النــوم تزيــد
وتنقــص حســب ظــروف احلواجــز العســكرية وتب ًعــا ملــزاج اجلنــود الصهاينــة
الذيــن ينغصــون حيــاة املواطــن الفلســطيني.
الســائق املاهــر واألمــن أبــو أمحــد الــذي أمــى أكثــر مــن عرشيــن عا ًمــا
كســائق _شــوفري بالعاميــة الفلســطينية_ عــى البــاص أبــو اخلمســن راك ًبــا والتابع
لرشكــة باصــات الطيــب حتــى أصبــح املقود(ســترينج) صديقــه العزيــز وأحــد
أفــراد أرستــه ،وال يمكنــه العيــش بدونــه .أبــو أمحــد وجــه معــروف وشــخص
مألــوف ملعظــم املســافرين عــى متــن باصــه وإىل مدينــة نابلــس.
مل متــض أكثــر مــن عــر دقائــق عــى انطــاق البــاص يف ســفريته مــن
الكــراج الرئيــي وســط مدينــة نابلــس باجتــاه الغــرب حتــى خفــف الســائق
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أبــو أمحــد مــن رسعــة باصــه إىل أبطــأ مــا يكــون عندمــا اقــرب مــن احلاجــز
العســكري املســمى «حاجــز بيــت إيبــا» نســبة إىل قريــة بيــت إيبــا الفلســطينية،
هــذا احلاجــز مــن أشــد احلواجــز الصهيونيــة فظاعــة ،فهــو حاجــز عســكري
ثابــت عــى مــدار الســاعة ويتحكــم بحركــة املواطنــن الداخلــن واخلارجــن من
وإىل مدينــة نابلــس ،حمـ ً
ـول حياهتــم إىل جحيــم ال يطــاق ،كــا أنــه يفصــل ثــاث
مــدن يف شــال الضفــة الغربيــة (جنــن ،طولكــرم ،نابلــس) هــذا املثلــث اجلغرايف
والســكاين املنســجم متــام االنســجام كانســجام مثلــث متســاوي األضــاع.
يــا إخــواين الكــرام ،أخــوايت الكريــات ،رجــا ًء الــكل حيرض بطاقــة اهلوية،
رجــا ًء الــكل يكــون جاهــز ،بدنــاش ننجــر وراء اســتفزازاهتم ،خــي هاليــوم
يمــي عــى خــر ،ونــروح عــى بيوتنــا ،اهلل يرحينــا منهــم ،ويلعــن أبــو الــي جاهبم
ومللمهــم مــن مزابــل أوروبــا.
وراح أبــو أمحــد يــردد بصــوت خافــت اآليــة الكريمــة :ﱹ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [يــس ،]9:بفضــل
خربتــه الطويلــة يف مقارعــة احلواجــز العســكرية ،وفصــول التفتيــش ،ومزاجات
اجلنــود الســادية بــات أبــو أمحــد يعــرف كل حركاهتــم ،وفصوهلــم يف اســتفزاز
املواطنــن الفلســطينيني واملــس بمشــاعرهم وكرامتهــم.
يف العــادة وكــا قطــاع الطــرق يقــوم اجلنــود بتوقيــف البــاص لدقائــق
معــدودة طالبــن مــن الســائق إطفــاء املحــرك ،ومــن ثــم يصعــد جنــدي أو أكثــر
عــى البــاص مــع بقــاء أكثــر مــن جنــدي أمــام البــاص وعــى مقربــة مــن الســائق
مســلطني فوهــات بنادقهــم باجتاهــه.
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اجلنــدي داخــل البــاص يلقــي نظــرة عــى ركاب البــاص ،أحيا ًنــا يقــوم
خصوصــا جيــل الشــباب ويذهــب هبــا
بجمــع بطاقــات اهلويــة مــن الــركاب،
ً
إىل الفحــص يف الكرفانــات بجــوار احلاجــز العســكري ،وأحيا ًنــا يكتفــي بإلقــاء
نظــرة عــى اهلويــات بــدون فحصهــا ،وأحيا ًنــا ال جيمــع أي هويــة ،يعنــي حســب
مزاجــه ،املهــم أن يتــم تنغيــص حيــاة املواطــن الفلســطيني ،ولــو بمجــرد إيقافــه
وتأخــر وصولــه إىل وجهــة ســفره ،وبعــد كل هــذه املزاجيــة يعطــي إشــارة
للســائق ســاحمًا لــه باالســتمرار باملســر وإكــال رحلتــه بعــد أن يشــبع نفســه
بإهانــة املواطــن الفلســطيني.
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يف هــذه املــرة مــن ســفريات أبــو أمحــد عــى متــن باصــه إيا ًبــا إىل مدينــة
جنــن ،الوضــع جــدً ا خمتلــف ،فمــن الناحيــة املقابلــة لوجهــة ســفر أبــو أمحــد،
أي حركــة الداخلــن إىل مدينــة نابلــس متوقفــة كل ًيــا وجانبهــا يف الشــارع مغلــق
متا ًمــا عــى بعــد ثالثامئــة مــر مــن احلاجــز وال يســمح ألي مركبــة أو شــخص
مرتجــل باالقــراب مــن احلاجــز العســكري أمــام حركــة املغادريــن مــن مدينــة
نابلــس ،فمســلكهم يســر عــى ما يــرام وبــكل أرحييــة دون تأخــر رغم االنتشــار
الكثيــف جلنــود االحتــال يف حميــط احلاجــز العســكري وكأن األمــر خمطــط له أن
يكــون هكــذا كــي تنجــح عمليــة نصــب الكمــن للهــدف املرتقــب وصولــه.
يف اللحظــة التــي اقــرب فيهــا البــاص مــن احلاجــز العســكري والــذي
َيقــل عــى متنــه الطالبتــن اجلامعيتــن أمــل وحيــاة ،تــم إغــاق احلاجــز كل ًيــا يف
كال االجتاهــن وأمــر ســائق البــاص بــأن يتوقــف كل ًيــا ،ويركــن باصــه إىل أقــى
يمــن الشــارع ،ويطفــئ املحــرك ،وينــزل مــن البــاص.
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ُ
وكلتاهــا معتادتــان أمــل وحيــاة تستســلامن لغفــوة
يف هــذه اللحظــات
رضوريــة بعــد يــوم شــاق مــن الدراســة اجلامعيــة ،لكــن طبيعــة املشــهد ،انتشــار
كثيــف للجنــود املدرعــن ،بنــادق مســلطة جتــاه البــاص ،مكربات صــوت ترصخ
وتنــادي عــى ســائق البــاص مــن عــى اليمــن أطفئ املحــرك ،انــزل برسعــة ،هيا،
هيــا ،أطــارت النعــاس مــن عيــون أمــل وحيــاة مثلــا أطــارت أرساب العصافــر
مــن أغصــان األشــجار بضجيجهــا وزعاقهــا ،ورصاخهــا.
كــا أن أبــو أمحــد نفــذ بدقــة ،ركــن باصــه عــى أقــى اليمــن ،أطفــأ
املحــرك ،نــزل مــن البــاص ،وبيــده بطاقــة هويتــه متعمــدً ا رفــع يديــه إىل مســتوى
صــدره؛ ألنــه خــر هــوس اجلنــود وخوفهــم املبالــغ فيــه ،فكم مــن مواطــن بريء
أزهقــت روحــه ملجــرد أن يــده حتركــت حركــة بســيطة عفويــة وغــر مقصــودة!
فرسعــة ضغــط اجلنــدي الصهيــوين عــى الزنــاد أرسع مــن الضــوء ،املــرر دو ًمــا
موجــود ،خمــرب حــاول االعتــداء عــى جنــدي مــن جنــود جيــش الدفــاع فدافــع
اجلنــدي عــن نفســه ،ومــا أن ابتعــد أبــو أمحــد عــن باصــه أقــل مــن ثالثــة أمتــار
حتــى أحــاط اجلنــود بالبــاص مــن كل اجلهــات مصوبــن بنادقهــم بــكل دقــة
إىل شــبابيك البــاص ،وإىل أبــو أمحــد نفســه الــذي تفاجــأ هبــذا االســتنفار غــر
املعهــود يف مقابــل مدنيــن ُعـ َّـزل ال يملكــون أي قطعــة ســاح.
 أمل ،شويف؟ ملاذا كل هذا االستنفار؟! اهلل أعلــم مثــي مثلــك يــا حيــاة ،لكــن الظاهــر إهنــا علقتنــا ســودةوســخنة ،ربنــا يســر ،معــك أوراق أو أي يشء ممنــوع؟
 -ال وال أي ورقة ،فقط أرقام التليفونات عىل هاتفي.
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 يا هبلة ختليص من اهلاتف بأي وسيلة ،فش وقت ملسح أي رقم. مايش ،أمل تقلقيش رح أختلص من اهلاتف.أمــر ضابــط صهيــوين ســائق البــاص بالتحــرك بعيــدً ا إىل يمــن البــاص مــا
را وأن جيثــو عــى ركبتيــه ويضــع يديــه فــوق رأســه.
يقــارب العرشيــن مـ ً
 أنــا ســائق البــاص ،أكثــر مــن عرشيــن ســنة وأنــا يــوم يــوم بمــر مــنهنــا ،أنــا بعرفكــم جنــدي جنــدي ،ضابــط ضابــط ،أنــت مــش عــارف مــن أنــا،
تعاملنــي كأين جنــدي أســر ،أرستــه يف ســاحة معركــة؟
14

 اركع ،ارفع ايديك ،ايش هالشغل؟ ال حول وال قوة إال باهلل ،حكم الظامل عىل املظلومني. اسكت اسكت ،قاهلا الضابط باللغة العربية.مل جيــد أبــو أمحــد مفـ ًـرا مــن االنصيــاع ألوامــر الضابــط الصهيــوين وتنفيــذ
تقديــرا للحالــة األمنيــة التــي يراهــا أمــام عينيــه وحلالــة الذعــر
مــا أمــر بــه،
ً
واهليجــان األمنــي والعربــدة التــي يقــوم هبــا جنــود احلاجــز العســكري.
صعــد ثالثــة جنــود إىل البــاص وطلبــوا مــن مجيــع الــركاب إبــراز بطاقات
اهلويــة ،وقــام أحــد اجلنــود بجمعهــا ويــداه ترجفــان ،ومــا إن أكملــوا عمليــة
اجلمــع ،وعــى جنــاح الرسعــة نزلــوا مرسعــن باجتــاه أحــد كرفانــات احلاجــز
كأهنــم حــازوا عــى صيــد ثمــن ،وضــع املجنــد اهلويــات عــى طاولــة أمــام
الضابــط ،والــذي بــدوره قــام ً
أول بفــرز اهلويــات العائــدة للذكــور عــى جهــة
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واهلويــات العائــدة لإلنــاث عــى جهــة ،وراح يقــارن كل بطاقــة هويــة عائــدة
ـرا وجــد مــا يريــد ،فحجــز
لســيدة بقائمــة مكتوبــة عــى شاشــة الكمبيوتــر ،وأخـ ً
بطاقتــي هويــة وأمــر أحــد اجلنــود بأخــذ بقيــة البطاقــات وإعادهتــا ألصحاهبــا يف
البــاص.
تنــاول الضابــط بطاقتــي اهلويــة وراح يضغــط عــى أزرار لوحــة املفاتيــح
جلهــاز الكمبيوتــر ويطالــع ســيل املعلومــات املتدفقــة عــر شاشــة الكمبيوتــر،
وأخــرا عــر جهــاز متصــل بالكمبيوتــر ،تنــاول ورقتــن ووضــع كل ورقــة
ً
داخــل اهلويــة وســلمها للجنــدي ،الــذي قــام بــدوره بتســليم اهلويــات لضابــط
آخــر يقــف قري ًبــا مــن البــاص ،دقــق الضابــط باهلويتــن والورقــة املوجــودة
داخلهــا ،ثــم توجــه إىل داخــل البــاص ،أيــن أمــل صالــح؟ أيــن حيــاة بشــر؟
ارتبكــت أمــل وحيــاة ،وبــدت عليهــا مالمــح القلــق واخلــوف واالضطــراب
التــي تصيــب كل إنســان كشــعور بــري عــادي حــن يتعــرض ملوقــف عدائــي
إرهــايب خميــف مثــل الــذي تعــرض لــه ركاب البــاص ،وبعــد تــردد:
 أنا أمل صالح. أنا حياة بشري.خصوصــا اهلواتــف ،قاهلــا
 انزلــوا مــن البــاص ،جيبــوا كل أغراضكــم،ً
الضابــط الصهيــوين ،وهــو يرتاجــع هــو وجنــوده إىل اخللــف ،والرعــب واخلوف
ً
مقاتــا مــن خنــدق مواجهــة أو مــن ســاحة
يمــأ عيوهنــم وكأهنــم يــأرسون
معركــة.
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رويــدً ا وبــا ضجيــج ألقــت حيــاة هاتفهــا النقــال أمــام قدمهــا عــى
أرضيــة البــاص وبحركــة خفيفــة دفشــته إىل األمــام ليســبح بــكل حريــة إىل املقعد
الثالــث أمامهــا ،ومهســت بصــوت خفيــف لشــاب جيلــس عــى املقعــد األمامــي
املجــاور هلــا ،هاتفــي عــى األرض اهلل يســر عــى خواتــك رقــم أهــي أول رقــم
اتصــل عليهــم وخربهــم.
 تــوكيل عــى اهلل أختــي ،حملــك أمــان ،إن شــاء اهلل ســؤال عاملــايشوبرتجعــي ،تقلقيــش.
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بطريقــة ذكيــة ألقــت أمــل هاتفهــا النقــال يف حجــر امــرأة كبــرة يف الســن
بعدمــا تظاهــرت بأهنــا قــد تزحلقــت ومالــت جهــة العجــوز ومهســت بأذهنــا.
 ســتي احلاجــة رقــم أهــي أول رقــم ،خــي حــدا مــن املوجوديــن يتصــلبأهــي وخربهيــم بــأين معتقلــة عنــد اليهــود وحطمــي التليفــون بعدهــا ،بــدي
أركــن عليــك.
 ريب حيميــك يــا بنتــي ،اهلل عليهم الظاملني أوالد احلرام ،ســوس اخلشــبمنــه فيــه ،واهلل الواحــد مــا يزعــل مــن اليهــود الغدّ اريــن ،الواحــد يزعل مــن والد
جلدتنــا الــي باعــوا حاهلــم لليهــود ،وخانــوا أهلهــم ،مــش حــرام بنتــن مثــل
عرفــوا الضابــط باســمهن؟ أوالد احلــرام،
الــوردات يعتقلوهــن اليهــود ،إيــش َّ
العمــاء اجلواســيس حســبي اهلل عليهــم.
نزلــت أمــل وحيــاة ،وقــد أحرضتــا أغراضهــا اخلاصــة ،حقيبــة ومــا فيهــا
مــن كتــب ودفاتــر ،أقــام ،أغــراض طالبــات اجلامعــة ،ومــا إن حطــت قــدم أمــل
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موجهــا بندقيتــه نحوهــا ،وهــو
عــى األرض حتــى رصخ الضابــط بأعــى صوتــه
ً
يرتاجــع ،ال ،ال ،توقفــي ،توقفــي.
مل تفهــم بالضبــط مــاذا يريــد الضابــط الصهيــوين ،ومــع ذلــك توقفــت
بشــكل فجائــي حتــى كادت حيــاة تســقط فوقهــا لتوقفهــا املفاجــئ ،الضابــط
يــرخ ،يــرخ ،وأمــل وحيــاة ال تفهــان شــي ًئا ،طرشــان ،عصبيــة الضابــط
يف تصاعــد وغليــان ،وأمــل وحيــاة يف حالــة ذهــول وانتظــار املــوت ،حلظــات
ســيتلقى جســدامها صليــات مــن الرصــاص واالحتــال ليــس بحاجــة ملــرر،
«خمربــة مل تنصــع ألوامــر اجلنــود ،فــرد جنــود احلاجــز بإطــاق الرصــاص عــى
املخربــة فقتلــت عــى الفــور» ،هذه هــي الدعايــة الصهيونيــة ،لتربير قتــل املواطن
الفلســطيني عــى احلواجــز العســكرية.
أيقــن الضابــط الصهيــوين أن الشــابتني الفلســطينيتني ال تفهــان أي كلمــة
عــري ،فطلــب مــن أحــد اجلنــود إحضــار ســائق البــاص املكبــل اليديــن وملقــى
را وال
عــى األرض بعيــدً ا عــن باصــه وركابــه بمســافة تزيــد عــن الثالثــن مــ ً
يعــرف مــا جيــري داخــل باصــه وال مــا جيــري مــع ركابــه ،ثالثــة جنــود بــكل جلف
وعنجهيــة وبــا مقدمــات يرفعــون أبــو أمحد من كلتــا ذراعيــه املقيدتــن إىل اخللف
را حيــاول أبــو أمحــد
ويســرون بــه نحــو الضابــط وطــوال مســافة الثالثــن مــ ً
عب ًثــا معرفــة مــا جيــري وملــاذا يتعاملــون معــه هبــذه الطريقــة ،وهــو يتكلــم بعربيتــه
ـكت ِ ،شـ ِ
املكــرة وهــم يردونِ ،شـ ِ
ـكت ،اســكت ،اســكت ،أمام الضابط املســتفز
توقفــت شــحطة املســكني أبــو أمحــد ،جــن جنونــه وهو يــرى أمــل وحيــاة واخلوف
والرعــب حيــدق هبــا ،وعــرات اجلنــود يصوبــون بنادقهــم نحومهــا.
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 كشني ،كشني ،ما حيدث؟ اســكت ،افهــم ،وقــل للبنتــن تلقيــان أغراضهــا مــن حقيبتيهــا عــىاألرض ،ومــن ثــم تلقياهنــا بعيــدً ا.
 حــارض ،حــارض ،فــك قيــدي ًأول ،أعطــى الضابــط األمــر ألحــد
اجلنــود بفــك قيــده البالســتيكي.
 عمــي أمــل ،ختافيــش أنــا معــك ،الضابــط يريــد أن تفرغــا حقيبتيكــامــن األغــراض عــى األرض ،ثــم تلقيامهــا بعيــدً ا.
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 مايش عمي أبو أمحد ،مايش ما يف مشكلة كام أمر الضابط تم. أبــو أمحــد ،واحــدة ،واحــدة ،تنــزل مــن البــاص ،هنــاك بعيــدً ا ترفعــانأيدهيــا فــوق رأســيهام ،ووجوهــن إىل اجلهــة املقابلــة.
 مــايش ،مــايش كــا تريــد كشــن ،يلعــن أبــوك بكنــدرة عتيقــة _بصــوتخافــت_.
حلظــات قليلــة قدمــت عــدة جيبــات عســكرية ويف وســطها ســيارة جيب
أبيــض اللــون ،نــزل منهــا شــخصان بلبــاس مــدين وخــوذة عســكرية ودرع ٍ
واق،
وحيمــل كل منهــا قطعــة ســاح مميــزة عــن تلــك التــي حيملهــا بقيــة اجلنــود
وضبــاط اجليــش ،بندقيــة ( )M16قصــرة مــع إضافــات أخــرى.
اســتقبلهام ضابــط اجليــش وســلمومها بطاقتــي اهلويــة ،قارنــا بــن بطاقتــي
اهلويــة والورقــة املوجــودة بداخلهــا مــع ملــف حيملــه أحــد الضبــاط ثــم توجهــا
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نحــو تواجــد أبــو أمحــد وأمــل وحيــاة حيــث كانــوا مقيديــن األيــدي إىل اخللــف
وجالســن عــى األرض وعيوهنــم معصوبــة بقطعــة قــاش ،طلــب ضابــط
املخابــرات مــن ضابــط اجليــش أن يقومــوا بقــك القيــود مــن أيــدي املعتقلــن
ويرفعــوا العصبــات عــن العيــون حتــى يتســنى هلــم معاينتهــم بدقــة.
اقــرب ضابــط املخابــرات وبيــده بطاقــات اهلويــة وصــور وأوراق بيضــاء
وكأهنــا قوائــم أســاء املطلوبــن ،معلومــات ومــا شــابه ،أنــت أبــو أمحــد ســائق
البــاص ،قاهلــا ضابــط املخابــرات بطريقــة متثيليــة اســتكبارية توحــي بأنــه يعــرف
كل يشء وال ختفــى عليــه خافيــة _أســتغفر اهلل العظيــم_.
 نعــم أنــا أبــو أمحــد مــن عرشيــن ســنة وأنــا شــغال عــى هــذا اخلــط ،يوم،يــوم ،أمــر مــن هنــا ،البــاص قــد البلــد ،كل النــاس يعرفــون ملــن هــذا البــاص
ويعرفــون مــن هــو ســائقه ،جمبتــش إيش جديــد يــا حــرة الضابــط ،قاهلــا أبــو
أمحــد بطريقــة هتكميــة ر ًدا عــى الضابــط وطريقتــه باحلديــث مــع أبــو أمحــد.
نظــر الضابــط نظــرة ظاهرهــا هتكــم واســتهزاء ألبــو أمحــد ،ولكنهــا ختفــي
غليا ًنــا وغض ًبــا داخــل الضابــط الــذي حــاول جاهــدً ا كتمهــا بضحكــة صفــراء،
وصمــت ،أنــت أمــل صالــح؟
 نعم أنا أمل صالح. شــو أخبــار القانــون واملحامــاة ،نحــن منــذ الصبــاح بانتظــارك ،هذا هوالقانــون الــذي تدرســونه يف اجلامعــة! إرهــاب ،ختريــب .ثــم انحــرف نحــو حيــاة
بنظرتــه ،أنــت حيــاة بشــر؟ أنــا بعــرف عمــك يف الســجن ،أنــا الــذي اعتقلتــه من
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بيتــه قبــل ســنتني ،عــر دقائــق كان معرت ًفــا عنــدي ،عمــك هــو الــذي علمــك
التخريــب واإلرهــاب ،أنــا ســأبعثك عنــده ،ومثــل مــا حكمنــاه مؤبــد وســيموت
داخــل الســجن ســيكون حكمــك ومصــرك ،وهــذا مصري كل مــن يعــادي دولة
«إرسائيل».
 نحــن طالبــات يف اجلامعــة ،طالبــات قانــون فقــط ،ولســنا خمربــاتوال إرهابيــات كــا تعتقــد أنــت وجنــودك الواقفــون عــى احلواجــز مثــل قطــاع
الطــرق ،أنتــم اإلرهابيــون واملخربــون ،ترهبــون النــاس العـ ّـزل مــن أي ســاح،
وختربــون حياهتــم.
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 أمــل ،بعــرف أنــك طالبــة قانــون ،وطويلــة لســان ،ولســانك هــذا لــنينفعــك؛ ألنــك لــن حتتاجــي لــه بعــد املؤبــد ،صدقينــي لــن حتتاجــي لــه ،وأنتــم
املحامــون بــس شــاطرين باحلكــي وطــول اللســان ،طالبــة جامعــة وخمربــة كــان،
كل جامعــة النجــاح خمربــة ،أصـ ًـا غــر اإلرهــاب مــا بتدرســوا فيهــا ،الســجن
ســيعلمك مــا هــو مصــر كل مــن حيــاول املــس بأمــن دولــة «إرسائيــل».
غــادر ضابطــا املخابــرات املــكان وأبقيــا أبــو أمحــد وأمــل وحيــاة يف
مكاهنــم حتــت حراســة اجلنــود وغابــا ملــدة ســاعة.
 من هؤالء عمي أبو أمحد؟؟ هــؤالء ضبــاط خمابــرات ،ختافــوش عمــي أنــا معكــم ومــش راحأترككــم هلــم هالــكالب ،وإن شــاء اهلل كلهــا ســاعة زمــان يعطونــا اهلويــات
ويرتكونــا نعــود لبيوتنــا.
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إن شــاء اهلل ،اهلل يســمع منــك عمــي أبــو أمحــد ،بــس املكتــوب يقــرأ مــن
عنوانــه ،مــا بعتقــد كل هاالســتنفار واجليــش الــي حولينــا ســينتهي بإطــاق
رساحنــا.
ســاعة مــن الزمــن كأهنــا ألــف عــام حتــت أشــعة الشــمس احلارقــة مــرت
عــى أبــو أمحــد وأمــل وحيــاة حمتجزيــن عــى حاجــز بيــت إيبــا وقــد تعطــل العقــل
مــن التفكــر مــن كثــرة االحتــاالت واملراهنــة تــارة عــى أخفهــا ســو ًءا ،وتــارة
باالستســام للخيــار األســوأ.
قــذف ضابــط اجليــش بطاقــة اهلويــة باجتــاه أبــو أمحــد ،يــا ،خــود البــاص
وروح عالبيــت ،ونــادى باللغــة العربيــة عــى جمنــدات حتــى يقمــن بتعصيــب
عيــون الفتاتــن وتقييــد أيدهيــا بالقيــود البالســتيكية.
 يــا خواجــا ،يــا خواجــا ،صــاح أبــو أمحــد ،أنــا مــا بتحــرك مــن هــونإال والبنــات معــي ،هــؤالء طالبــات اجلامعــة ،مــن ســنتني وأنــا بجيبهــن وأنــا
بروحهــن مــن اجلامعــة ،مــا عملــوا يش غلــط ،ليــش بــدك تعتقلهــن؟ مــش عيــب
عليــك ضابــط بالرتــب العاليــة والــدوايل والنياشــن تعتقــل نســوان« ،أنــا مــش
رح اتزحــزح مــن هنــا ،مــش هأســمح ألي جنــدي أو جمنــدة يمســوا شــعرة
منهــن ،هــؤالء ركايب ومســافرين عــى بــايص وأنــا مســؤول عنهــن».
 أبــو أمحــد ،صــاح ضابــط اجليــش ،أنــت جمنــون ،مــاذا تعمــل؟ مــاذاتفعــل؟ تريــد أن متــوت؟ تريــد أن أعتقلــك؟ هــؤالء لســن طالبــات جامعــة،
هــؤالء خمربــات ،أنــت برتفــض أوامــر جيــش الدفــاع «اإلرسائيــي» وتعرقــل
عــى قــوات األمــن يــا خــود اهلويــة ،وعــى باصــك يــا بــا مشــاكل؟
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 عمــي أبــو أمحــد ،اهلل خيليــك ألهلــك مش ناقصــك ،خذ اهلويــة وتوكلعــى اهلل ،قــدر ربنــا واقــع ال حمال ،يف نــاس بالباص ،حــرام علينا نبقــى صالبينهم
معنــا ،ماهلــم ذنــب معنــا ،رجــا ًء عمي أبــو أمحد ،نحــن بحكــم املعتقالت.
 مــش مشــكلة النــاس الــي يف البــاص قاعديــن ومرتاحــن ،أنــا لــنأختــى عنكــم ،ســأظل أحــاول عســى اهلل يفرجهــا ،املهــم أنتــن تبقــن صابــرات
وقويــات هنــا ،يف التحقيــق ،يف الســجن ،يف أي مــكان.
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 كتســن لــن أتزحــزح مــن هنــا ،قلــت لــك يــا كتســن الزفــت تريــدقتــي اقتلنــي ،تريــد أن تطلــق عــي رصــاص أطلــق ،أنــا لســت أحســن مــن كل
الذيــن أطلقــت عليهــم النــار ظلـ ًـا وتعد ًيــا ،أنــا لــن أحتــرك مــن هنــا ،لــن أمــي
إال والبنــات معــي ،بلــط البحــر والــي بيطلــع بيــدك اعملــه وقــذف بطاقــة اهلويــة
برجلــه جتــاه الضابــط الــذي مل يصــدق مــا جيــري أمامــه مــن موقــف رجــويل
إلنســان أعــزل يف مواجهــة جيــش مدجــج بالســاح ،فاالحتــال يريــد أن
ينــزع األنفــة والعنفــوان مــن نفــوس أبنــاء الشــعب الفلســطيني وحيولــه لقطيــع
مــن النعــاج ال جتيــد إال اهلــرب أمــام الذئــاب والنجــاة بســامة فــروة الــرأس،
وخيــرب بيــت البقيــة.
اســتنفر اجلنــود واستشــاط الضابــط الصهيــوين غض ًبــا مــن محيــة وشــجاعة
أبــو أمحــد ،وموقفــه الشــجاع ويف استبســاله بالدفــاع عــن الطالبتــن أمــل وحيــاة
اللتــن يعتربمهــا مثــل بناتــه ،صــوب اجلنــود بنادقهــم نحــو أبــو أمحــد والطالبتــن
حرجــا وتعقيدً ا ،ولكن ما عســى
وعــا رصاخهــم باللغــة العربيــة ،وازداد املوقــف ً
أن يفعــل رجــل يف ســن اخلمســن مــن عمــره أمــام عــرات اجلنــود املدججــن
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بالســاح فقــد غــدا كالطريــدة احلــارضة وســط الوحــوش الضاربــة اجلائعــة.
أرضــا بعيــدً ا
غافلــت جمموعــة مــن اجلنــود الصهاينــة أبــو أمحــد وســحبوه ً
ً
وركل باألرجــل دون أدنــى حــرج
عــن البنــات وقــد أوســعوه رض ًبــا باأليــدي
أو مشــاعر إنســانية لعزلتــه عــن أي ســاح ،ودون أدنــى درجــة احــرام لسـنّه أو
لشــيب رأســه ،فســحبوه عــى األرض حتــى درجــات البــاص.
 أبــو أمحــد يــا مــن هــون مــش فاضيينلك وحيــاة أمــي بعتقلــك مثلهن،رصخ بــه ضابط صهيــوين بعجرفة واســتكبار.
اخلدمــة يف اجليــش الصهيــوين إلزاميــة وإجباريــة لــكل املســتوطنني
ـورا وإنا ًثــا ،واملــرأة يف اجليــش الصهيــوين ختــدم كــا خيــدم الرجل يف
الصهاينــة ذكـ ً
أغلــب القطاعــات ،ومــن القطاعــات املهمــة التــي ختــدم فيهــا املجنــدات بكثــرة
احلواجــز العســكرية ،فــا يوجــد حاجــز عســكري صهيــوين يف الضفــة الغربيــة
إال ويوجــد بــه جمنــدات صهيونيــات وهــن ال ينقصــن عــن اجلنــود الذكــور حقدً ا
وكراهيــة للمواطنــن الفلســطينيني ويف نفــس املســتوى مــن الســادية.
اقتــادت املجنــدات الصهيونيــات األســرتني أمــل صالــح وحيــاة بشــر
وعصبــن العيــون بقطعــة القامش
بعــد أن وضعــن القيــود يف معاصــم الرحيانتــنَّ ،
البيضــاء املخططــة عمود ًيــا بألــوان بنيــة إىل ســيارة جيــش عســكرية مصفحــة،
لتبــدأ رحلــة االعتقــال واألرس للطالبتــن اجلامعيتــن املفعمتــن باحليويــة
والنشــاط ،ولتعرفــا حقيقــة القانــون الــذي يســر عليــه االحتــال عــن قــرب بعد
أن درســتاه نظر ًيــا عــى مقاعــد الدراســة يف اجلامعــة.
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الســاعة اخلامســة مســا ًء وليــس بالعــادة أن تتأخر أمــل وحياة هلــذا الوقت
باجلامعــة ،بــدأ القلــق يســود العائلتــن اللتــن تبادلتــا االتصــاالت بعــد فشــل
االتصــاالت عــى اهلواتــف اخلاصــة ألمــل وحيــاة حيــث قــام الشــاب خالــد
بأخــذ اهلاتفــن ،هاتــف حيــاة مــن عــى أرضيــة البــاص ،وهاتــف أمــل الــذي كان
بحــوزة احلاجــة الطاعنــة بالســن وقــام بإطفائهــا واخفائهــا يف مــكان يف البــاص
حتــى ال ترجــع قــوات االحتــال للبحــث عنهــا.
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بعــد أن مللــم أبــو أمحــد جراحاتــه وأيقــن بــأم عينــه أن مــوج البحــر بــات
أعــى مــن قدرتــه وقوتــه؛ ســلم األمــر هلل وصعــد إىل باصــه وهــو يتمتــم بكلــات
ال يفهمهــا ســواه ،وبانتظــار الســاح لــه بالســر مــن قبــل اجلنــود املتواجديــن عــى
احلاجــز ،متســمر خلــف مقــود باصــه والغضــب يغــي يف أحشــائه ويــكاد الــر
ـرا وبعــد أن
يتطايــر مــن عينــه ،ومل جيــب عــى أي ســؤال مــن أســئلة الــركاب ،وأخـ ً
ابتلعــت ســيارة اجليــش األســرتني أمــل وحيــاة ،وانتهت حالــة االســتنفار ونجاح
عمليــة القرصنــة باختطــاف األســرتني ،عــادت احليــاة لطبيعتهــا عــى حاجز بيت
إيبــا العســكري يف كال االجتاهــن بعــد توقــف اســتمر ألكثــر مــن ســاعتني.
ســمح ألبــو أمحــد بالســفر عــى متــن باصــه ،جتــاوز البــاص مثلــث عرابــة
باجتــاه مدينــة جنــن ،ومل تعــد مصادفــة أي حاجــز عســكري طيــار قائمــة ،يعنــي
أن هــذه املســافة حتــى مدينــة جنــن آمنــة مــن وجــود أي قــوة صهيونيــة ،تنــاول
خالــد اهلاتفــن مــن خمبئهــا ،وأمــام اجلميــع وعــى مســمع اجلميــع ،ســجل رقــم
هاتــف أهــل أمــل ورقــم أهــل حيــاة ،ومــن هاتفــه اخلــاص أجــرى اتصـ ً
ـال.
 آلو ،السالم عليكم. -وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ،مني بحكي؟!
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 هذا بيت أهل حياة؟ نعم ،مني حرضتك؟ ليش بتسأل عنها؟ أنت من وين بتعرفها؟ عمــي احلــج اطمئــن حيــاة بخــر ،هــذا اهلاتــف أنــا لقيتــه بالشــارع ومــافتحتــه عرفــت أنــه المــرأة أخــذت الرقــم األول وأطفــأت اجلهــاز ،وحلســن
حظــي أنــه رقــم أهــل صاحبــة اهلاتــف ،أعطينــي عمــي عنوانــك أنــا جــاي
أعطيــك اهلاتــف.
نصــف ســاعة كان خالــد يف بيــت احلــاج أبــو ســائد والــد األســرة حيــاة
وأخربهــم بالقصــة كاملــة ،صعقــت العائلــة بخــر االعتقــال وانقلبــت أحواهلــا،
وكســاها احلــزن واألســى ،وراح خالــد يشــد مــن معنوياهتــم ،ويصربهــم،
ويتحــدث عــن جتربــة أختــه التــي اعتقلــت يف ســجون االحتــال ملــدة ثــاث
ســنوات ،ولكــن بح ًثــا عــن كل كلــات أمــام صدمــة اخلــر عــى عائلــة أبــو ســائد
التــي مل تتوقــع يف أي حلظــة أن يتــم اعتقــال ابنتهــا ،ومــع ذلــك اســتمر باحلديــث
ـتذكرا نفــس الظــروف التــي مــرت هبــا العائلــة عنــد اعتقــال شــقيقته
للعائلــة مسـ ً
قبــل مخــس ســنوات.
 أنت شاب طيب ،وابن أصل عمي خالد. تربايــة إيــدك عمــي أبــو ســائد ،وإن شــاء اهلل أيــام بســيطة وتعــود لكــمحيــاة وتنقشــع هالغمــة ،ونزوركــم يف ظــروف أفضــل ،وهــذا االحتــال مــا
بريحــم وال يفــرق بــن شــاب وشــابة وال رجــل وامــرأة ،الــكل معــرض لظلــم
االحتــال ،ورشف كبــر لنــا أن نكــون مــع شــعبنا.
 -واهلل صح كالمك موزون عمي خالد.
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2
انطلقــت قافلــة اجليبــات العســكرية الصهيونيــة حاملــة بغياهبهــا
األســرتني الفلســطينيتني (أمــل صالــح وحيــاة بشــر) مــن حاجــز إيبــا غــرب
نابلــس حيــث جــرى اختطافهــا أثنــاء رحلــة العــودة إىل البيــت .انطلقــت
القافلــة جتــاه معســكر حــوارة الواقــع جنــوب مدينــة نابلــس ،وهــذا املعســكر
يضــم قاعــدة عســكرية ّبريــة كبــرة تنطلــق منهــا قــوات االحتــال للبطــش
بالســكان الفلســطينيني يف ثــاين أكــر مدينــة فلســطينية يف الضفــة الغربيــة
(مدينــة نابلــس وقراهــا املحيطــة هبــا) ،باإلضافــة للقاعــدة العســكرية يضــم
ـرا (مركــز احتجــاز وتوقيــف يتســع ألكثــر مــن
كذلــك مركــز خمابــرات صغـ ً
أســرا فلســطين ًيا).
مخســن
ً
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يف هــذا املركــز _مركــز توقيــف حــوارة_ يتــم احتجــاز األرسى
الفلســطينيني األقــل خطــورة حســب التصنيفــات الصهيونيــة بعــد اعتقاهلــم
واختطافهــم مــن بيوهتــم أو مــن احلواجــز العســكرية إىل حــن ترحيلهــم إمــا
إىل مراكــز التحقيــق (بيتــح تكفــا ،عســقالن ،املســكوبية) أو إىل الســجون
واملعتقــات الصهيونيــة داخــل فلســطني املحتلــة مثــل (جمــدو ،عوفــر) الواقــع
عــى حــدود فلســطني املحتلــة 1967م.
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كــا يــرف معســكر حــوارة عــى حاجــز حــوارة العســكري وهــو حاجز
مركــزي كبــر جــدً ا يف حجمــه ،وكبــر جــدً ا بســمعته الســيئة عــى حيــاة املواطنني
الفلســطينيني ،كبــر جــدً ا يف أذهــان املواطنــن الفلســطينيني ملــا يالقونــه مــن
صنــوف اإلهانــة واإلذالل اليومــي يف رحلــة العبــور اإلجباريــة ذها ًبــا وإيا ًبــا مــن
هــذا احلاجــز امللعــون عــى لســان كل فلســطيني يمــر مــن هــذا املــكان.
حاجــز حــوارة العســكري ،وقــد ُســمي هبــذا االســم نســبة إىل قريــة
حــوارة الواقعــة عــى مقربــة منــه حيــث يشــوه هــذا احلاجــز مجــال قريــة حــوارة
الفاتنــة اجلــال كــا تشــوه البثــور وجــه اإلنســان وينغــص عيــش أهلهــا البســطاء،
بــل ينغــص عيــش أهــل الضفــة الغربيــة كلهــم.
فهــذا احلاجــز يفصــل شــال الضفــة الغربيــة والــذي يضــم مــدن نابلــس،
جنــن ،طولكــرم عــن وســط الضفــة الغربيــة ً
حمول حيــاة أهــل الضفــة الغربية إىل
جحيم مــن املعانــاة واإلذالل.
املواطــن الفلســطيني لــه مكانــة خاصــة وعالمــة مميــزة مــع احلواجــز
الصهيونيــة املنتــرة عــى طــول وعــرض الضفــة الغربيــة ،فاألماكــن واجلهــات
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حتــدد بنــا ًء عــى البعــد والقــرب واهلــم والتعــب قبــل احلاجــز امللعــون ،الراحــة
املؤقتــة والفرحــة تكــون بعــد اخلــاص منــه واملــرور عليــه واالنتهــاء مــن
طقــوس التفتيــش املهــن وفصــول اإلذالل املربمــج اهلــادف لكــر أنــف
اإلنســان الفلســطيني ليخضــع ويركــع ويرفــع الرايــة البيضــاء إيذا ًنــا باستســامه
لالحتــال.
احلاجــز العســكري مصــدر كل إزعــاج وتنغيــص حليــاة املواطــن
الفلســطيني ،فــكل تفاصيــل احليــاة الفلســطينية تقــاس وتفصــل بناء عــى احلاجز
الصهيــوين (عبــوره ،الوقــوف عليــه ،احلاجــز مغلــق ،احلاجــز مفتــوح) إىل آخــر
االحتــاالت العشــوائية التــي مــن شــأهنا تعكــر صفاء حيــاة املواطن الفلســطيني
املعكــر أصـ ًـا واملشــوه بســبب االحتــال وإجراءاتــه املذلــة لــأرض واإلنســان
الفلســطيني.
احلواجــز الصهيونيــة ثمــرة ُم ّــرة املــذاق ،وســ ّيئة الشــكل واملنظــر مــن
ثمــرات وإفــرازات اتفــاق أوســلو األســود ،يــوم ذهــب املفــاوض الفلســطيني
يلــوح بيديــه الفارغتــن «ومــش داري ويــن ربنــا حاطــه» ،ومهــه الوحيــد أن ينجز
أي اتفــاق ويعــود مــن بــروت وتونــس إىل غــزة أو الضفــة؛ ألن أيامــه هنــاك قــد
شــارفت عــى االنتهــاء والبــد مــن البحــث عــن البديــل ،والبديــل اتفــاق هزيــل
مــع االحتــال يســمح هلــم بالعــودة وبنــاء ســلطة شــكلية ال متتلــك مــن الســلطة
إال االســم والشــكل ،عــادوا لنــا بعــد جــوالت مــن املفاوضــات باتفــاق حييــط
قرانــا ومدننــا باحلواجــز الصهيونيــة حتــت عــذر أقبــح مــن ذنــب ،وهــو احلاميــة
األمنيــة للكيــان الصهيــوين.
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مدينــة نابلــس شــاهنا شــأن كل املــدن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة
الرازحــة حتــت وطــأة حصــار احلواجــز الصهيونيــة بــركات اتفــاق أوســلو
املظفــرة ،فــكل مدينــة مــن مــدن الضفــة الغربيــة حماطــة مــن كل مداخلهــا
وخمارجهــا باحلواجــز الصهيونيــة الثابتــة عــى شــوارعها الرئيســية أمــام الطــرق
الفرعيــة ،فالدوريــات واحلواجــز الطيــارة التــي تنصــب بشــكل فجائــي ال
تــكاد تفارقهــا لالنقضــاض عــى املواطــن الفلســطيني ،توقي ًفــاً ،
تفتيشــا ،صل ًبــا،
ـال ،اغتيـ ً
اعتقـ ً
تنغيصــا للحيــاة املن ّغصــة أصـ ًـا بوجــود االحتــال ،وازداد
ـال،
ً
نكــدً ا بإمــاءات وفــروض فرضهــا االحتــال عــى الطــرف املفــاوض الضعيــف
زورا وهبتانًــا باتفاقيــات.
ســميت ً
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املواطــن الفلســطيني ح ًيــا أم مي ًتــا جمــر عــى املــرور عــى هــذه احلواجــز
الصهيونيــة املرتكــزة عــى الشــوارع الرئيســية واملفرتقــات احليويــة ،واملنتــرة
كالرسطــان الفاعــل يف جســد الضفــة الغربيــة ،فــكل حاجــز صهيــوين
هــو بمثابــة ثكنــة عســكرية ومركــز خمابــرات يتحكــم بأنفــاس املواطنــن
الفلســطينيني ،فاحلاجــز املفتــوح يعنــي االســتمرار بالرحلــة بموعدهــا املحــدد
وملقصدهــا املحــدد مســب ًقا ،أمــا احلاجــز املغلــق _ومــا أكثــر إغــاق احلواجــز_
فيعنــي تعطــل الرحلــة ،وقــد يــؤدي إىل إلغائهــا وتأجيلهــا إىل أن يفتــح احلاجــز
وتســتمر احلركــة.
احلاجــز املغلــق يعنــي عودة عقــارب الزمــن إىل الــوراء وضيــاع األرزاق
واملصالــح ،ممــا يدفــع املواطــن الفلســطيني لاللتفــاف والــدوران حــول رأس
الرجــاء الصالــح ،والبحــث عــن درب التبانــة عــى ســطح الكــرة األرضيــة
للوصــول للجهــة املنشــودة مــن الســفر الســتمرار املــرور ،احلاجــز املغلــق
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ـدرا إىل أضعــاف مضاعفــة ،وتراكــم
أضعــاف مــع مضاعفــة الوقــت الضائــع هـ ً
اخلســائر املاديــة ،فــكل حاجــز صهيــوين يفاقــم املعانــاة أشــد مــن احلاجــز الــذي
ســبقه ،وكلــا دخلــت احلاجــز األول لقيــت احلاجــز الــذي يليــه والــذي ســيأيت
بعــده.
بعــد مســرة ملــدة نصف ســاعة عــر شــبكة الطــرق االلتفافيــة العنكبوتية
امللتفــة حــول مدينــة نابلــس وصلــت قافلــة اجليبــات العســكرية الصهيونيــة إىل
معســكر حــوارة جنــوب املدينــة ،وهــو معســكر قديــم بنــاه اجليــش العــريب
األردين يف أوائــل اخلمســينات أثنــاء فــرة خضــوع الضفــة الغربيــة للحكــم
فــر اجليــش األردين منــه مــع الســاعات األوىل حلــرب
امللكــي األردين ،وقــد َّ
األيــام الســتة تــاركًا الــدار بتارخيهــا ُمل ّلكهــا اجلــدد دون أدنــى مقاومــة ،ومل
هيــدم حجـ ًـرا واحــدً ا مــن املعســكر؛ ألن أبوابــه كانــت مرشعــة بــدون اإلعــداد،
وأبراجــه وخنادقــه خمــاة ممــن يدافــع عنــه ،فســقط املعســكر بــا طلقــة واحــدة
كــا ســقط األقــى قبلــه بســاعات دون أدنــى مقاومــة.
حطــت قافلــة اجليبــات العســكرية بطريقــة اســتعراضية أمــام املبنــى
األردين العســكري القديــم القائــم وســط املعســكر واملكــون مــن ثالثــة طوابــق
بجدرانــه الســميكة التــي جبلــت بعــرق ودمــاء اجلنــود األردنيــن ليكــون هــذا
املعســكر قلعــة حصينــة للدفــاع عــن مدينــة نابلــس ،ولكــن إعــدام اجلنــود
يف اخلنــادق ال هيــم امللــوك واألمــراء يف القصــور والفنــادق ،فاجلنــدي يدفــع
وإبــرارا لقســم العســكرية
عمــره وشــبابه وحياتــه فــدا ًء ألرضــه وشــعبه،
ً
املقــدس ،أمــا امللــك فيقايــض كل يشء حفا ًظــا عــى كرســيه وعرشــه بحركــة
زهــو واســتكبار.
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حطــت اجليبــات العســكرية أمــام املبنــى ،احلركــة تعكــس الــروح
والرتبيــة االســتكبارية التــي يتمتــع هبــا اجلنــدي الصهيــوين؛ وار ًثــا هــذه الــروح
مــن أجــداده وأســافه ،ومــن جهــة ثانيــة يعكــس روح التقليــد األعمــى وروح
الفرديــة الســادية ،فكــا األفــام األمريكيــة واحلــركات البهلوانيــة حيــاول اجلنــود
الصهاينــة تقليــد نجــوم هوليــود.
 أمل ،أمل ،أنت هنا؟ -نعم ،حياة أنا هنا.
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ـكتِ ،شـ ِ
 ِشـ ِـكت «اســكتي ،اســكتي» صــاح اجلنــدي الصهيــوين عــى
مصــدر الصــوت داخــل اجليــب املصفــح ،التزمــت حيــاة الصمــت بعــد أن
تأكــدت أن أمــل ال زالــت برفقتهــا داخــل الســيارة.
نــزل اجلنــود الصهاينــة مــن اجليبــات املصفحــة يف ســاحة املبنــى األردين
القديــم ،وبــدأوا بخلــع الســرات الواقيــة مــن الرصــاص والتحلــل مــن العتــاد
الغريــب املحمــول عــى الظهــور وخلــع اخلــوذ ،واصطفــوا خلــف اجليبــات
املصفحــة وظهورهــم جتــاه املبنــى وأخذوا بتمشــيط البنــادق من الذخــرة وكأهنم
عائــدون مــن ســاحة معركــة حقيقيــة أمــام جيــوش توازهيــم قــوة وعتــا ًدا ،ولكــن
ال أحــد يصــدق أن كل هــذا االســتنفار الشــديد يف صفــوف اجليــش الــذي يدعي
أنــه ال يقهــر ،واملخابــرات التــي تــروج لنفســها زي ًفــا وكذ ًبــا أنــه ال يغيــب عــن
عيوهنــا دبيــب النملــة ،ال أحــد يصــدق أن كل هــذا االســتنفار هــو فقــط العتقال
فتاتــن فلســطينيتني جــرى اختطافهــا مــن بــاص اجلامعــة عــى حاجز عســكري،
يســتطيع االحتــال عــر هــذا احلاجــز اعتقــال مئــات املواطنــن الفلســطينيني
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املســاملني بســاعة واحــدة فقــط أو أقــل؛ ألهنــم جمــرون عــى املــرور عــى هــذه
احلواجــز الصهيونيــة املحيطــة باملــدن الفلســطينية إحاطــة الســوار باملعصــم.
كجــزء مــن العقــاب وسياســة االنتقــام واإلذالل حليــاة املواطــن
ً
رجــا كان أو
الفلســطيني بشــكل عــام واألســر الفلســطيني بشــكل خــاص
امــرأة؛ فقــد أبقــى ضابــط املخابــرات الصهيونيــة األســرتني الفلســطينيتني أمــل
وحيــاة داخــل ســيارة اجليمــس املصفحــة ،معصوبتــي العينــن ومقيــديت اليديــن
خلــف الظهــر ملقاتــن أرضيــة الســيارة ،وقــد أطفــأوا حمــرك املصفحــة وبالتــايل
وقــف جهــاز التربيــد «املــزكان» الــذي يضــخ اهلــواء عــى داخــل املصفحــة،
وكل ذلــك حتــت أشــعة الشــمس احلارقــة رغــم أن الســاعة قــد اقرتبــت مــن
ـرا ،وبالعــادة متيــل درجــات احلــرارة لالعتــدال والــرودة يف مثــل
الرابعــة عـ ً
هــذا الوقــت مــن طقــس فلســطني إال أن املصفحــة الصهيونيــة وبفعــل إبقائهــا
حتــت أشــعة الشــمس احلارقــة ألكثــر مــن ثــاث ســاعات وإطفــاء جهــاز التربيــد
حتولــت إىل فــرن نــاري كفيــل بصهــر كل مــا بداخلــه.
 حياة :أمل ،أمل ،أنت هنا؟ أمل :نعم حياة أنا هنا ،وين بدي أروح؟ حياة :أنت مثيل يديك مقيدات وعيونك معصوبات؟ أمــل :ال أنــا يل امتيــازات أخــرى ،عــى رأيس يف ريشــة ،يــدي غــرمربوطــة وعيــوين عليهــا نظــارات شمســية ،طب ًعــا مثلــك إحنــا باهلــوى ســوا.
 -حياة :عىل ما يبدو ما يف حدا هنا؟
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 أمــل :الظاهــر مــا يف حــدا ،تعــايل نفــك العصبــات عــن عيوننــا خلينــانشــوف ويــن نحــن اآلن.
 أمــل :وإذا جــاء اليهــود ورأوا العصبــات نازلــة عــن عيوننــا شــو بــدويصري ؟
 -يصري اليل بدو يصري ،أكثر من هالقرد ما مسخ اهلل.
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وقفــت أمــل وبيدهــا املقيــدة خلــف ظهرهــا رفعــت العصبــة عــن عيــون
حيــاة بعــد معانــاة حتديــد وجــود حيــاة وحتديــد وجــود رأســها ،فاملصفحــة مغلقة
ومعتمــة وحــارة ،كل ظــروف الطقــس الــيء قــد اجتمعــت يف هــذه العلبــة
احلديديــة ،ومــرات عديــدة ســقطت أمــل عــى حيــاة وهــي حتــاول الوصــول
وأخــرا نجحــت مهمتهــا بعــد أن كبــدت حيــاة خســائر فادحــة تــارة
إليهــا
ً
بالســقوط عليهــا وتــارة بالدعــس عــى قدميهــا ،فقــد انجلــت ظلمــة مــن ظلامت
بطــن املصفحــة ،وأصبحــت مهمــة حيــاة رفــع عصابــة عيــون أمــل ســهلة جــدً ا.
 أمل :تتوقعي أين نحن اآلن؟ ليــس مهـ ًـا أيــن نحــن اآلن ،املهــم مــاذا ســيحصل مسـ ًـتقبل ،اســمعي
حيــاة ،اجلامعــة وحيــاة اجلامعــة ،وأهلــك والعــامل كلــه تنســيه مــن هــذه اللحظــة،
نحــن اآلن أســرات معتقــات ،ومــن املحتمــل أن يتم نقلنــا إىل مراكــز التحقيق،
ِ
أبــوك الــي خلفــك إذا لقيتيــه بالتحقيــق ال تأمنيلــه ،واحفظــي هــذه القاعــدة
(االعــراف خيانــة ولــو عــى نفســك) ،لســنا أول نســاء يتــم اعتقاهلــن وال آخــر
نســاء ســيتم اعتقاهلــن ،ديــري بالــك عــى حالــك ،مــايش!
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 إن شاء اهلل مايش ،بس واهلل إين ميتة من اخلوف. يــا هبلــة أنــا مثلــك ميتــة مــن اخلــوف ألــف مــرة ،ولكــن ال جمــال أمامنــاإال التســلح بالصــر ،والتظاهــر بعــدم اخلــوف ،وتــوكيل عــى اهلل.
 ربنا يكتبلنا اخلري ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل. حبيبتي أمل ذاكرة الظهر عندما قلت لك عندي شعور غريب. ذاكرة ،الغريب أصبح رفيق لنا.الفصــل األول مــن معانــاة األرس ومــا أكثــر فصــول املعانــاة ،بــل أن األرس
كلــه معانــاة ،اخلطــوة األوىل مــن حمــاوالت االحتــال الفاشــلة ،لكــر إرادة
األســر الفلســطيني عــر إرهابــه وترويعــه ،فاالعتقــال هبــذه املظاهــر العســكرية
واالســتنفار بعــرات اجلنــود وعــرات اآلليــات ومــا يصاحبهــا بتحليــق
لطائــرات اســكاف أو مروحيــة ،اهلــدف منــه زرع اخلــوف يف قلــب الفلســطيني
لصدمــه وترويعــه حتــى ختــور قــواه الداخليــة ،ولكــن االحتــال الــذي ال يــزال
جيهــل أن معــدن الذهــب يــزداد بري ًقــا وصفــا ًء وتأللـ ًـؤا كلــا انشــوى حتــت هليــب
النــار ،وكذلــك هــو األســر الفلســطيني رجـ ًـا كان أو امــرأة ،تصقلــه فصــول
وإرصارا عــى التمســك
األمل واملعانــاة وتزيــده فصــول االعتقــال قــوة وصالبــة
ً
بحقــه ووطنــه وتثبيتــه عــى االســتعداد الدائــم للتضحيــة بنفســه ومالــه.
مــرت ســاعات عــى مكــوث ســيارة اجليــب املصفحــة حتــت أشــعة
ّ
أخــرا أحــد اجلنــود
الشــمس احلارقــة يف ســاحة مركــز حــوارة األمنــي ،جــاء
ً
ـرة عىل
الصهاينــة برفقــة جمندتــن وفتــح بــاب اجليــب ومتتــم بكلــات عربية مكـ ّ
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نفســا خبي ًثا مــن ســيجارته القذرة
عــريب وكأنــه يعــر عــن غضبه وســخطه ،نفــث ً
داخــل املصفحــة ،ثــم ألقــى بقنينــة مــاء مثلــج وأراد أن يغلــق البــاب ،رصخــت
عليــه أمــل وهــي تــدرك أهنــا لــن تفهم عليــه ولــن يفهــم عليهــا ،ولكنهــا املحاولة
فالســاكت يضيــع حقــه ملجــرد ســكوته.
 -جندي ،كيف سنرشب وأيدينا مقيدة؟
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وقــف اجلنــدي مطـ ً
ـول ال يفهــم مــا تقــول األســرة أمــل ،وال هــي تفهــم
مــا يقــول ،ثــم أغلــق بــاب املصفحــة بعنــف يف خطــوة اســتفزازية ب َّينــت مــدى
حقــد اجلنــدي الصهيــوين جتــاه املواطــن الفلســطيني ،وتعكــس الــروح العنرصية
والعدوانيــة التــي يتمتــع هبــا الصهيــوين عســكر ًيا أو مدن ًيــا جتــاه اآلخــر مــن بنــي
البــر ،فــا رأيــك عندمــا يتعلــق األمــر باملواطــن الفلســطيني؟
 يلعــن أبــوك ،عــى أبــو الــي جابــوك عــى هــذه البــاد ،كيــف نــربوأيدينــا مربوطــة ،يــارب الفــرج مــن عنــدك ،مــا إلنــا غــرك يــا رب.
 نشيد:ماين نايـم ..ماين نايم ،باخليمة وحتت املطر
وغطايا آه ياعامل ،غيمة وأوراق الشجر
سموا امل ّيـه ،ما خيالف
لو ّ
لو هدّ وا البيت ،مش خايف
لو كرسوا عظامي ماين زاحف
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رح أمل عظامي يا بلد وأصنع مقـالع وحجـر
مــش وقــت هبلــك حيــاة ،ال األغنيــة حافظــة كلامهتــا مليــح وال الوقــت
وقــت أغــاين ،يعمــر بيــت أبـ ِ
ـوك.
واهلل العظيــم بغنــي مــن قهــري ،أيدينــا خلــف الظهــر ،واهلل أعلــم كــم
الســاعة وميتــة مــن العطــش ،وحمــدش ســائل عنــا ،عــى مــا يبــدو إهنــم نســيونا.
كيــف ال تطفــو العدوانيــة الصهيونيــة عــى الســطح ،عــى مســمع ومــرأى
العــامل كلــه ،وكل يشء هبــذا املجتمــع ،هــذه الدولــة املســاة «إرسائيــل» تفــوح
منــه رائحــة العدوانيــة الكراهيــة (توراهتــم املزيفــة وأســفارهم املحرفــة)؟ كتبهــم
املقدســة حتــث يف كل تعليمــة مــن تعاليمهــا عــى العنــف والكراهيــة والعدوانيــة
عــى كل مــا هــو غــر هيــودي ،وقــدر اليهــودي عــى أنــه خملــوق اهلل املختــار،
والشــعب اليهــودي ،شــعب اهلل املختــار ،وبقيــة الشــعوب واألجنــاس إنــا
خلقــوا عبيــدً ا وخد ًمــا لراحــة ورفاهيــة العنــر اليهــودي ،فعــى هــذه الرتبيــة
العنرصيــة املســتمدة مــن الديــن املكتــوب والتاريــخ املوهــوم كان مــن الطبيعــي
أن يتعــرف هــذا اجلنــدي هبــذه الطريقــة االســتكبارية عــى مــن؟ عــى أســرتني
مكبلتــي األيــدي واألرجــل ومعصوبتــي العيــون ،وهــو نفســه الــذي كان قبــل
ســاعات يرجتــف خو ًفــا ورع ًبــا ويــده عــى الزنــاد يف مواجهــة ســائق البــاص أبــو
أمحــد األعــزل مــن أي ســاح ســوى ســاح القيــم واإلنســانية ،أ ّمــا اآلن ويف
عمــق معســكر حــوارة ،وســط مئــات اجلنــود وغابــة الســاح وأمــام ســيدتني
مقيــديت األيــدي واألرجــل ،معصوبتــي العينــن فــإن هــذا األرنــب يستأســد كــا
استأســد مــن قبلــه احلجــاج عــى املــرأة اخلوارجيــة (غزالــة) بعــد هزيمتــه أمــام
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اخلــوارج يف إحــدى معاركــه معهــم ،قالــت لــه قوهلــا املشــهور( :أســدٌ عــي ويف
احلــروب نعامــة).
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يف اللحظــات األوىل لــأرس واالعتقــال يتوقــف الزمــن وتتجمــد
عقــارب الســاعة عنــد نقطــة الصفــر ،فــا يــدري األســر وهــو يرتنــح بالقيــود
ـرا وقهـ ًـرا ،ســواء أكان ملقــى عــى جانــب طريــق
واألغــال ،وعيونــه مغلقــة قـ ً
ـبوحا عــى جــدار أو ملقــى عــى أرضيــة عربــة عســكرية بــركالت بســاطري
أو مشـ ً
اجلنــود والدغدغــة بأعقــاب البنــادق ،ال تــدري كــم الســاعة وال تــدري كــم مـ َّـر
مــن الوقــت وأنــت مشــبوح أو مصلــوب أو ملقــى يف بطــن الزنزانــة ،إن ســألت
أو جتــرأت أن تســأل كــم الســاعة ســتقوم عليــك الســاعة ويأتيــك الــرد ّ
زخــات
مــن الشــتائم والــراخ مــن اجلنــود املحيطــن بــك يف أحســن الظــروف ،أمــا إن
حالفــك احلــظ الــيء فســتحصل عــى وجبــة دســمة مــن الــركالت والرشــقات
بــكل مــا تيــر بأيــدي اجلنــود مــن خــوذ ،أعقــاب بنــادق ،مقدمــات بســاطري،
وكل يشء يمكــن محلــه داخــل املصفحــة ويســتطيع اجلنــدي الــرب بــه.
ليــس الضائــع وحــده معرفــة كــم الســاعة ،بــل إن عــدد الســاعات التــي
أيضــا يف أدراج الضياع،
أمضيتهــا يف كل فصــل مــن فصــول االعتقال األوىل هــي ً
فــا تــدري كــم ســاعة أمضيــت داخــل الســيارة العســكرية ،وال كــم ســاعة
قضيتهــا يف مركــز التوقيــف ،وال كــم ســاعة قضيــت يف زنزانــة التحقيــق ،وال
كــم ســاعة قضيــت عــى كــريس االســتجواب ،وتبقــى معرفــة الوقــت والزمــن
اجتهــا ًدا نســبة اخلطــأ فيــه  ،% 100وللمجتهــد داخــل األرس ثالثــة أجــور ،أجــر
أرسه ،أجــر اجتهــاده ،وأجــر خطئــه املحتــوم.
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ليــس عب ًثــا أن تعمــد املخابــرات إىل جتريــد األســر واألســرة مــن كل
معرفــة للوقــت ،الســاعة يتــم مصادرهتــا ،اإلجابــة عــن ســؤال الوقــت حمرمــة
حتريــا مغل ًظــا ،وذنــب يســتحق األســر عليــه أشــد العقــاب ،بــل إن األســر
يتــم عزلــه عــن العــامل كلــه حتــى ال يتصــل مــع أحــد ،فقــط األســر يف مواجهــة
الســجان ،واللغــة املشــركة مــا بينهــا هــي لغــة الرفــض ،األســر يرفــض
اخلضــوع إلمــاءات وأســئلة الســجان ،والســجان يرفــض أي طلــب لألســر،
إهنــا حــرب اإلرادات وكــر املواقــف.
اقرتبــت الســاعة مــن السادســة مســا ًء وقــد غيش النعــاس _نعمة مــن اهلل_
األســرتني ،أمــل وحيــاة ،داخــل ســيارة اجليــب املصفحــة رغــم احلـ َّـر والعطــش
واأليــدي املقيــدة ومل تســتيقظا إال عــى أصــوات جمنــدات صهيونيــات وقــد
فتحــن أبــواب املصفحــة بأمــر مــن ضابــط عســكري كان برفقــة ضبــاط خمابــرات
بلباســهم املــدين ،وقــد وقفــوا عــى بعــد أمتــار مــن الســيارة املصفحــة.
 هلــو ،هلــو «خمبيلــت» نــادت إحــدى املجنــدات باللغــة العربيــة عــىاألســرتني أمــل وحيــاة وقــد غرقــن بنومــة عميقــة حتــت ضغــط التعب الشــديد،
وكلمــة «خمبيلــت» تعنــي خمربــة وهــو الوصــف الذي يصــف به جيــش االحتالل
وقادتــه املقاومــن الفلســطينيني.
 يــا قومــي ،وقــد فتحــت إحــدى املجنــدات بــاب املصفحــة الثقيــلوبقيــت ممســكة بــه ،جمنــدة أخــرى قامــت بفــك قيــود األرجــل وظلــت واقفــة
بجانــب ســلم املصفحــة وقــد أمســكت أمــل مــن كتفهــا وهــي تنــزل رويــدً ا،
وكذلــك مــع حيــاة.
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عــى يمــن املصفحــة أشــارت املجنــدة ألمــل وحيــاة بالوقــوف وقــد
أعــادت القيــود إىل األرجــل ،والعصبــات إىل العيــون ،وبعــد عــر دقائــق:
 يــا ،بنــوت ،مقابلــة ،خمابــرات ،قالتهــا جمنــدة صهيونيــة بلغــة عربيــةثقيلــة ومكــرة ،ومــع ثقلهــا وتكرسهــا فهمــت أمــل وحيــاة أنــه ســيتم نقلهــا
للتحقيــق.
 مــش شــايفني ،ح ّلــو العصبــات ،بدنــا نــرب مــاء ،مــن أربــع ســاعاتمل نــرب نقطــة مــاء ،متنــا مــن العطــش ،ف ّكــوا القيــود مــش عارفــن نتحــرك،
مــش رح نمــي وال نتحــرك إال بعــد حــل القيــود.
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أوعــز ضابــط املخابــرات إىل إحــدى املجنــدات باالســتجابة لبعــض
مطالــب األســرتني بفــك قيــود اليديــن ،ورفــع العصبــات وإعطــاء األســرتني
املــاء ،ال إنســانية منــه ،وال بدافــع رمحــة أو شــفقة عــى وضعهــن املــزري داخــل
الفــرن النــاري منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســاعات ،ولكــن ليتمكــن مــن التحــرك
والســر إىل مكتبــه ليبــارش عملــه يف تعبئــة أوراق كانــت بحوزتــه.
اقرتبــت إحــدى املجنــدات مــن األســرتني وبيدهــا قطاعــة أســاك أملانية
الصنــع وقامــت بقطــع الكلبشــات (املرابــط) مــن حــول أيــدي األســرتني،
ونزعــت العصبــات مــن حــول العيــون ثــم تراجعــت إىل اخللــف وتناولــت
عبــويت مــاء مثلــج وأعطتهــا لألســرتني.
ـكرا ،قالتهــا أمــل
 تناولــت أمــل عبــوة املــاء مــن املجنــدة الصهيونيــة ،شـ ًباللغــة االنجليزيــة ،تفاجــأت املجنــدة مــن ردة فعــل أمــل ،فالتعبئــة العنرصيــة
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التــي يتلقاهــا املجنــد الصهيــوين منــذ اللحظــات األوىل لاللتحــاق باجليــش،
تقــوم عــى خرافــات وأســاطري أقلهــا أن الفلســطيني كائــن برشي دمــوي عنيف،
متعطــش لســفك الدمــاء ،غليــظ ،ال يتحــى بــأي صفــات إنســانية ،لذلــك عــى
املجنــد الصهيــوين أن يعاملــه باملثــل فالســن بالســن ،والعــن بالعــن ،هكــذا قــال
األجــداد منــذ أن تاهــوا يف صحــراء ســيناء ،وهكــذا جيــب أن يكــون األحفــاد
بعــد أن عــادوا إىل األرض (أرض امليعــاد) ،وبنــوا البيــت اليهــودي مــن جديــد.
صعقــت املجنــدة الصهيونيــة مــن فعــل األســرة أمــل ،ومل جتــد بديـ ًـا عن
الســكوت إال التــرف مــع األســرتني بالعدوانيــة املطلقــة ،اقتــادت املجنــدة
الصهيونيــة بأمــر مــن ضابــط املخابــرات األســرتني بعــد إعــادة التقييــد مــن
أيدهيــن إىل األمــام وليــس خلــف الظهــر وعصــب العيــون؛ إىل غرفــة صغــرة يف
الطابــق األول يف بنــاء جديــد ملصــق بــاألردين القديــم ،غرفــة صغــرة ال يوجــد
فيهــا ســوى مقعــد أريض مــن الباطــون املســلح ممتــد عــى طــول جــدران الغرفــة
مــن الداخــل ،مرتفــع عــن األرض قرابــة 40ســم مــع شــباك يف أعــى احلائــط
مغطــى بعــدة طبقــات مــن الشــبك احلديــدي الغليــظ بالــكاد تتســلل أشــعة
الشــمس مــن خاللــه مــع القليــل مــن األوكســجني ،أمــا بــاب الغرفــة فســميك
مصفــح أشــبه مــا يكــون بأبــواب الســيارات العســكرية املخصصــة الجتيــاح
املــدن والبلــدات الفلســطينية.
تــم إدخــال أمــل إىل هــذه الغرفــة الصغــرة وهــي أشــبه مــا تكون نظــارة
توقيــف وليســت زنزانــة باملعنــى احلقيقــي ،فيــا اقتيــدت حيــاة إىل مكتــب
املخابــرات يف الطابــق الثــاين مــن املبنــى األردين العســكري القديــم يف معســكر
()1

( )1النظارة :مكان احتجاز املوقوفني.
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حــوارة ،غرفــة مســاحتها ( )4×4مبلطــة بالبــاط البلــدي ودهــان أبيــض دون
أي ديكــورات أو صــور ســوى علــم دولــة الكيــان الصهيــوين ،وطاولــة مكتــب
عليهــا جهــاز كمبيوتــر وجهــاز هاتــف أريض وكــريس خلــف الطاولــة أســود
اللــون ،وإىل يســار الطاولــة كــريس حديــدي مثبــت بــاألرض ،وهلــذا الكــريس
مســند ظهــر ومقعــد مــن اخلشــب خمصــص جللــوس األســر أو األســرة عليــه.
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قبــل الدخــول إىل الــدرج الــذي يــؤدي إىل مكتــب املخابــرات يف الطابــق
الثــاين قامــت إحــدى املجنــدات بفــك القيــود البالســتيكية واســتبداهلا بالقيــود
احلديديــة (الكلبشــات) ،ونزعــت العصبــة القامشــية عــن العيــون واســتبدلتها
بنظــارات التزلــج عــى اجلليــد ،وتقــوم املخابــرات عــادة بتغطيــة هــذه النظــارات
بالبالســتيك األســود حتــى ال يــرى األســر أمامــه شــي ًئا ،هــذا اإلجــراء إجــراء
روتينــي متبــع يف مراكــز التحقيــق الصهيــوين ومــكان املخابــرات حيــث يتــم
إلبــاس األســر أو األســرة الفلســطيني نظــارة التزلــج عــى اجلليــد مــن بــاب
الزنزانــة حتــى مكتــب ضابــط املخابــرات حتــى ال يــرى شــي ًئا يف ذهابــه وإيابــه
مــن وإىل مكتــب التحقيــق.
جمنــدة صهيونيــة قامــت باقتيــاد حيــاة مــن يدهيــا املقيدتــن بقيــود احلديــد
مــن البــاب األول بالطابــق األول حتــى أجلســتها عــى الكــريس املثبــت مــن
إحــدى أرجلــه بــاألرض يف مكتــب املخابــرات يف الطابــق الثــاين ،ثــم قامــت
بتقييــد يدهيــا خلــف ظهرهــا بقيــود حديديــة خمتلفــة عــن القيــود القديمــة ،يوجــد
سلســلة حديديــة طويلــة مــا بــن حلقتــي القيــد حــول اليديــن وهــذه القيــود
خمصصــه لتقييــد األســر أو األســرة عــى كــريس التحقيــق ،وأحيا ًنــا يتــم تقييــد
الرجلــن بأرجــل الكــريس إىل اخللــف يف سياســة متبعــة وخطــة عمليــة جــاءت
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كأســلوب مــن أســاليب املخابــرات لنــزع االعرتافــات مــن األســر الفلســطيني.
هنــاك هــدف آخــر لتقييــد األســر بيديــه ورجليــه باإلضافــة إلرهاقــه
وإجبــاره عــى اإلدالء باالعرتافــات ،يــأيت هــذا األســلوب لشــل حركــة األســر
يف أرسه عــى اســتفزازات التحقيــق التــي تأبــى النفــس الفلســطينية القبــول هبــا،
وال يكفــي الــرد بالــكالم عــى تفاهــات ذاك املحقــق الــذي يتعمــد إهانــة األســر
واملــس بمشــاعره جلعلــه يثــور ويغضــب ،وحتــى يضمــن املحقــق الســامة
لوجهــه كــي ال تتغــر معاملــه وال تتخربــط خارطــة وجهــه بالكــذب ،يتــم تكبيــل
األســر واألســرة هبــذه الطريقــة.
برهــة مــن الزمــن ال تتعــدى دقائــق بعــد تكبيــل حيــاة عــى كــريس
التحقيــق ،دخــل ضابــط املخابــرات بلباســه املــدين وال حيمــل أي نــوع ســاح
كبــرا يصلــح أن يكــون ملــف حتقيــق ألحــد قــادة
وحيمــل بكلتــا يديــه مل ًفــا
ً
قمــة مــا ســتقوم بــه
جمرمــي احلــروب ،وليــس ملــف حتقيــق لطالبــة جامعيــة ّ
مــن أعــال ضــد االحتــال نشــاط طــايب ســيايس عــى أبعــد حــد ،ولكنــه أحــد
أســاليب املخابــرات لــزرع اخلــوف يف قلــب األســر واألســرة بملفــات القضيــة
املعتقــل عــى ذمتهــا والتــي ســيجري التحقيــق هبــا ،عـ ّـرف الضابــط عــى نفســه
باســم أبــو ســامل وأنــه مســئول ملــف جامعــة النجــاح يف املخابــرات الصهيونيــة،
وبــدأ باســتعراض قــواه وعضالتــه عــى مســمع ومــرأى حيــاة بعــد أن طلــب مــن
املجنــدة أن تقــوم بنــزع نظــارة التزلــج عــى اجلليــد.
 أنــا بعــرف كل يش عــن جامعــة النجــاح ،كل غرفــة ،كل بنايــة ،كلأســتاذ ،كل طالــب ،كل طالبــة ،أنــا بعرفهــم ،كل مــا جيــري يف اجلامعــة أنــا بعرفه،
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مجاعتــي يف اجلامعــة مــا بينعــدوا وال يمكــن إحصاؤهــم ،كل ثالثــة طــاب
اثنــن منهــم بيشــتغلوا مــع املخابــرات «اإلرسائيليــة» ،كل صغــرة ،كل كبــرة،
أول بــأول بتصلنــي وأنــا عــى مكتبــي ،أنــا اســمي الكابتــن أبــو ســامل ،زملــي يف
نابلــس أكثــر مــن زمل رئيــس البلديــة ،عــى كل حــال نحــن هنــا لســنا يف حتقيــق،
التحقيــق معــك ســيكون يف مركــز بيتــح تكفــا ،أنــا ليــس يل مســؤولية وال عالقــة
بالتحقيــق ،أنــا فقــط مطلــوب منــي معلومــات عامــة ،شــايفة هــذا امللف ،وأشــار
بيــده إىل امللــف املوضــوع أمامــه عــى الطاولــة ،هــذا ملفــك األويل انظــري إليــه
جيــدً ا أنــا أتوقــع مخســة وعرشيــن أو ثالثــن ســنة ال تكفــي حكــم ملــا هــو موجود
يف هــذا امللــف ،ومثــل مــا قلــت لــك أنــا ال عالقــة يل بالتحقيــق وكــان ال عالقــة
يل باحلكــم واملحاكــم ولكــن أتوقــع لــك مــن  30 - 25ســنة حكــم ،ولكــن إذا
مــا أردت منــي أن أســاعدك أنــا جاهــز للمســاعدة ،ســاعديني ،بســاعدك.
 كيف أساعدك حج أبو سامل؟ غضــب الضابــط ،ورصخ بأعــى صوتــه ،اخــريس أنــا مــش حــج أنــااســمي الكابتــن أبــو ســامل.
 الكابتن أبو زفت يلعن أبوك ،قالتها بصوت منخفض. شو بتقويل؟ مل أقل شي ًئا ،فقط ذكرت ريب. -لكن أنا سمعتك وكأنك شتمتيني.
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صحيحا ،أنا مل أشتمك.
 ال ليسً
 مــا علينــا ســت حيــاة (وقــد تظاهــر باهلــدوء) تتبعــت يف كل يشء عندنــاهنــا ،وأنــا أحتــدث مــع القيــادة يف املخابــرات كــي ال ينقلــوك إىل مركــز بيتــح تكفــا،
هنــاك شــبح ،صلــب ،رضب ،زنازيــن ،حتــى لــو اعرتفـ ِ
ـت هنــاك لــن يرمحــوك يف
مركــز بيتــح تكفــا ال يكتفــون باالعــراف ،نــاس مــا بخافــوا اهلل ،عنيفــن جــدً ا،
وأنــت امــرأة شــابة ،وهــم هنــاك ال يعرفــون كيــف يتعاملــون مع املــرأة العربيــة ،إذا
تريــدي أنــا أســاعدك ليــس عنــدي مشــكلة ،هــذه أوراق وهــذا قلــم ،بــدك تكتبــي
اعرتافاتــك عنــدي عــى هــذه الطاولــة ليس عنــدي مانع ،بــدك تكتبــي االعرتافات
يف الزنزانــة حتــت بصــر ،ويــن بــدك تكتبــي اعرتافــك ليــس عنــدي مانــع.
 -بصري أكتب اعرتايف يف دار أبوي حج أبو سامل؟

ـوك ،دار أبـ ِ
 يلعــن أبـ ِـوك بــدي أهدمهــا ،أنــت تســتهزئي يب وتتمســخري
عــي؟ سأرســلك إىل بيتــح تكفــا ،وتتمنــي لــو أنــك اعرتفتــي عنــدي.
 ليــش عصبــت ،مــش أنــت قلــت يل اكتــب اعــرايف يف أي مــكان أنــاروحنــا أنــا وأمــل إىل منازلنــا وهنــاك نكتــب
أختــاره؟ وأنــا اخــرت دار أبــويّ ،
لــك اعرتافاتنــا ،هــذا الــكالم مــا يف يشء بزعــل.
 مــا يف فائــدة معــك ،املعــروف معــك حــرام ،ومــش عارفــة ويــنِ
وأنــت حتكــي كالم فــارغ ،يف حــد بيكتــب
مصلحتــك ،أنــا بــدي أســاعدك
اعرتافــه بــدار أبــوه جمنونــة ِ
أنــت.
 -أبــو ســامل بــدي أرحيــك مــا يف عنــدي يشء حتــى أعــرف بــه ،أنــا مــش
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عاملــة يشء حتــى أعــرف بــه ،هــل اعتقلتنــي مــن ســاحة معركــة ،أنــا طالبــة
جامعــة ،طالبــة جامعيــة فقــط مــن جامعتــي لدارنــا ،ومــن دارنــا جلامعتــي.
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 كذابــة ،حيــاة أنــت وحــدة كذابــة ،أنــا الكابتــن أبــو ســامل اكــذيب مثــل مــاِ
ـروك مثــل
بــدك ،حظــك احللــو إين مــش حمقــق ،مــع ذلــك سأرســلك ملــن يعـ
حبــة الليمــون ،يــا جمنونــة أنـ ِ
ـت تتحــدي خمابــرات دولــة «إرسائيــل» ،جيــوش
دول حتــدت «إرسائيــل» مســحناها عــن األرض ،مــن أنــت حتــى تتحــدي دولــة
«إرسائيــل» ،وقــد بــدأت نــرة صوتــه تعلــو تدرجي ًيــا ،مــش صحيــح (ورضب
ضابــط املخابــرات أبــو ســامل بيــده عــى الطاولــة) ،حيــاة مــش صحيــح أنــك
طالبــة جامعيــة وبــس ،أنــت خمربــة ،أنــت نشــيطة باحلركــة الطالبيــة ،كل مســرة،
كل مظاهــرة ،كل حالــة شــغب لــك يــد فيهــا.
قاطعته ثانية :أنا طالبة جامعية وبس وغري هالكالم ما يف عندي.
 طيــب ،طيــب ،قاهلــا بنــرة هادئــة مصطنعــة ،وهــو يلــوح بمجموعــةأوراق تناوهلــا مــن امللــف ،رح نشــوف يــا ســت حيــاة ،مركــز بيتــح تكفــا مــاذا
ســيقول؟ أحســن لــك خلينــي أســاعدك هنــا ،ونخلــص هالقضيــة ،صدقينــي،
أنــا بــدي مصلحتــك.
 آه ،ابن عمي أنت ،أم خايل ،بدك مصلحتي. بيتــح تكفــا ،رح يكشــف املســتورّ ،يــا أعطينــي اســمك الرباعــي،
تاريــخ امليــاد ،اســم أبـ ِ
ـوك ،أمــك ،أســاء خواتــك بالرتتيــب ،أســاء خوانــك
بالرتتيــب مــن الكبــر حتــى الصغــر.
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 هذه املعلومات عندك كابتن أبو سامل ،ملاذا تسألني؟ نحــن املخابــرات «اإلرسائيليــة» بنعــرف كل يشء ،كل يشء عنــديصحيــح ،كل نفــس ،كل حركــة ،كل صغــرة ،كل كبــرة عندنــا هنــا ،وأشــار
بإصبعــه إىل امللــف وهــو ينقــره نقـ ًـرا ،ويــده الثانيــة عــى خــده ،ولكــن أحــب
أن أتأكــد مــن صحــة كل معلومــة ،ودقتهــا مــن صاحبتهــا ،نحــن املخابــرات
«اإلرسائيليــة» نحــب أن نتأكــد مــن املعلومــة مــن أفــواه أصحاهبــا ،وهــذا رس
نجاحنــا ،نحــن مــش مثــل العــرب.
تظاهــر الكابتــن أبــو ســامل ضابــط املخابــرات برباطــة اجلأش وقــوة حتكمه
بأعصابــه يف مواجهــة املــرأة الفلســطينية الشــابة وهــو ال يعــرف أن عالمــات
التوتــر واالضطــراب باديــة عــى وجهــه القبيــح وقــد امحــرت عيناه مــن الغضب؛
ألنــه كان يتوقــع أن جيــد أمامــه امــرأة خائفــة ،مضطربــة ،شــاكية ،باكيــة ،فصــدم
وفوجــئ ،صعــق مــن جــرأة الشــابة الفلســطينية حيــاة ،وأدرك أنه أمام فلســطينية
عنيــدة تقــف بوجهــه نــدً ا لنــد ،كوقــوف الصخــر بوجــه أمــواج البحــر العاتيــة
تنكــر األمــواج ويبقــى الصخــر حجـ ًـرا ،توقــع ضابــط املخابــرات أن تســتمر
مرسحيــة االعتقــال عــى حاجــز بيــت إيبــا ومــا رافــق هــذه العمليــة مــن مظاهــر
عســكرية ،وخمابراتيــة اســتعراضية ومــن ثــم الســفر عــر الشــبكة العنكبوتيــة
للطــرق االلتفافيــة حــول مدينــة نابلــس وإبقــاء األســرتني داخــل الفــرن النــاري
ألكثــر مــن أربــع ســاعات ،توقــع أن جيــد أمامــه امــرأة منهكــة جســد ًيا فارغــة
املعنويــات ،يمــي عليهــا مــا يريــد ،فتلــوذ بدموعهــا رجــا ًء أن يرمحهــا ،ويتقبــل
اعرتافهــا ،ولــو عــى يشء مل تفعلــه لكــن فوجــئ بعنقــاء فلســطينية أفقدتــه صوابه
وأفســدت عليــه خططــه وزعزعــت أفــكاره ،رصخ الكابتــن أبــو ســامل بأعــى
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صوتــه عــى املجنــدات الواقفــات خلــف البــاب خــارج املكتــب طال ًبــا بعصبيــة
إرجــاع حيــاة إىل غرفــة االنتظــار وإحضــار األســرة الثانيــة أمــل ليســتكمل
دوره يف مرسحيــة االعتقــال واالســتجواب ،ومللــم أوراقــه ومحــل امللــف
وخــرج مرس ًعــا بعــد أن حتــدث للمجنــدات الصهيونيــات باللغــة العربيــة وكأنــه
يبــدي هلــن اعتــذاره عــن الصــوت املرتفــع وهــو ينــادي عليهــن عــى عجــل،
ل ّبــت جمندتــان صهيونيتــان نــداء الضابــط الغاضــب الكابتــن أبــو ســامل ،قامــت
إحداهــن بوضــع نظــارة التزلــج عــى اجلليــد عــى عينــي األســرة حيــاة ،يف
حــن قامــت املجنــدة الثانيــة بفــك القيــود احلديديــة بيــد مرتعشــة مــن يــدي حياة
واســتبدال قيــود التحقيــق ذات السلســلة احلديديــة الطويلــة بقيــود أخــرى ختلــو
مــن السلســلة احلديديــة ،واقتادتامهــا إىل غرفــة االنتظــار وأحرضتــا األســرة أمل
بنفــس الطريقــة.
ً
 ًوسهل ست أمل.
أهل
 ًأهل فيك.
 أنــا الكابتــن أبــو ســامل مســئول ملــف جامعــة النجــاح يف الشــاباك،أمتنــى أن تكــوين عقالنيــة ولطيفــة معــي وتســمعي الــكالم مثــل حيــاة وتعــريف
ويــن مصلحتــك ،وأن تعــريف بــكل يشء ،حيــاة ســمعت الــكالم ورحيت نفســها
وخلصــت مــا عليهــا ،واعرتفــت بــكل يشء ،وكتبــت بخــط يدهــا ،بــدون أي
غلبــة ،وبــدون أي ضغــط منــي؛ ألهنــا طالبــة جامعيــة ذكيــة ،وتعــرف القانــون
جيــدً ا ،وكــا تعرفــن أنــت القانــون جيــدً ا ،فإخفــاء املعلومــات عــن جهــاز األمن
عرقلــة للعدالــة وجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ،فأمتنــى أن تكــوين مثلهــا ذكية،
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وتعــريف مصلحتــك وال تعــريض نفســك لعقوبــة مضاعفــة؛ ألننــا نعــرف كل
يشء وكل يشء واضــح أمامنــا وال داعــي لإلنــكار ،يــا صــري شــاطرة مثلهــا،
وخلينــا نخلــص هالقضيــة ،نحــن باملخابــرات «اإلرسائيليــة» نعــرف كل يشء،
كل يشء ،داخــل أســوار اجلامعــة ،وخــارج أســوارها كلــه عنــدي هنــا يف هــذا
امللــف ،وأشــار بيــده إىل ملــف أصفــر اللــون يف هــذا امللــف فأحســن لــك حطــي
كل يشء عنــدك وحدثينــي بالقصــة كاملــة ،أنــا بــدي مصلحتــك ،وأنــا بعمل هنا
أكثــر مــن عرشيــن ســنة ،بعــرف العــادات والتقاليــد ومثــل مــا أنــت شــايفة ،أنــا
رضبتــك؟ أنــا رصخــت عليــك؟ أنــا ال ســمح اهلل ســبيت أو شــتمت؟ أنــا هكــذا
أتعامــل بــكل احــرام مــع كل أســر ســواء كان رجـ ًـا أو امــرأة ،أمــا بمركــز بيتــح
تكفــا الوضــع خمتلــف هنــاك نــاس مــش نــاس ،حيوانــات ،وحــوش ،مــا بخافــوا
اهلل ،وال بعرفــوا العــادات والتقاليــد ،وال بحرتمــوا املــرأة العربيــة مثــل احرتامــي
هلــا ،لذلــك خلينــي أســاعدك وأنــت ســاعدي نفســك ،حيــاة فهمــت املعادلــة
واختــارت الطريــق األســلم واألقــر ،بتمنــى تكــوين زهيــا.
صمتــت أمــل برهــة مــن الزمــن ،ليــس اقتنا ًعــا بأكاذيــب الكابتــن أبــو
ســامل ،وال حماولــة مناقشــة تزييناتــه باالعــراف ،فاملحتــل واحد ســواء كان جند ًيا
عــى حاجــز عســكري أم حمق ًقــا يف حــوارة أو حمق ًقــا يف بيتــح تكفــا ،أو عضـ ًـوا يف
الكنيســت ،فكلهــم صهاينــة وكلهم حمتلــون يعيشــون ويتحركون بنفــس العقلية
الصهيونيــة االســتعامرية ولكــن هــذا الصمــت مــا هــو إال عمليــة اختيــار الــرد
املناســب عــى أكاذيــب أبــو ســامل.
 مــش عيــب عليــك أبــو ســامل زملــة كبــر وشــايب وعمــرك فــوق الســتنيوبتكذب؟
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جــن جنــون ضابــط االحتــال وطــار عقلــه وفقــد صوابــه وهو يتلقــى رد
أمــل بعــد أن ظــن أن بدايــة اقتناعهــا بــا تكلــم هلــا مــن ترهــات وسفاســف وأهنــا
يف بدايــة طريــق االهنيــار واالعــراف.
 أنــا ،أنــا شــايب ،أنــا عمــري فــوق الســتني ،وكــان كــذاب ،وهــو يدقبيــده بعنــف عــى صــدره ،وردد العبــارة أكثــر مــن مــرة ،أنــا الكابتــن أبــو ســامل،
وقــد ارتفــع صوتــه ،أنــا عمــري أربعــن ســنة وتقولــن عمــري ســبعني ســنة،
أنــا كــذاب؟ أنــا مــا بكــذب أنــت هنــا يف التحقيــق والتحقيــق يعنــي الوصــول
للحقيقــة ،للصــدق ،وليــس للكــذب ،أنــا مــا بكــذب ،أنــت الــي بتكــذيب.
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 أنــا مــا بكــذب ،روح وشــوف حالــك باملــرآة ،مــن عمــر جــدي بتقــويلحيــاة اعرتفــت؟ أنــا مــا بخصنــي بحيــاة اعرتفــت أم مل تعــرف ،هــي زميلتــي
باجلامعــة وهــذه عالقتــي هبــا ،عــى إيــش اعرتفــت؟ عــى أهنــا طالبــة جامعيــة؟
كل الدنيــا تعــرف أننــا طالبــات جامعيــات ،وال بنظــرك ونظــر خمابراتــك
أصبحــت اجلامعــة والدراســة باجلامعــة حمظــورة وهتمــة يعاقــب عليهــا قانونكــم
الصهيــوين الظــامل؟
ً
احتــال ،هــذه أرضنــا ،ونحــن عدنــا إليهــا ،أنتــم
 نحــن لســنااملحتلــون ،قبلكــم بــا يزيــد عــن ألفــي عــام كنــا هنــا ،وكان لنــا دولــة ،هــذه
أرض «إرسائيــل» غبنــا عنهــا وعدنــا اليــوم ،أنتــم مــن أجربمتونــا أن نتــرف
كاحتــال ،هــذه أرضنــاُ ،أخرجــوا منهــا ،عندكــم أكثــر مــن عرشيــن دولــة
عربيــة ،اتركــوا لنــا هــذه األرض وهاجــروا إىل مــر ،األردن ،ســوريا ،وتنتهي
القضيــة بيننــا وبينكــم وحلظتهــا ال ســجون وال حتقيــق.
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 كابتــن أبــو ســامل خــال غيابكــم ألكثــر مــن ألفــي ســنة فلســطني ملتبــق فارغــة منــذ ســكنتها الشــعوب واألمــم وبنــت فيهــا شــعوب وحضــارات،
ملــاذا ال تطالــب هــذه الشــعوب واألمــم بفلســطني وطنًــا قوم ًيــا مثلكــم؟ هــذا
إذا ســلمنا جـ ً
ـدل أنكــم أصحــاب فلســطني الرشعيــون قبــل ألفــي ســنة رغــم
أننــا نحــن الشــعب الفلســطيني وأجدادنــا الكنعانيــن كنــا قبلكــم بثالثــة آالف
ســنة ،كنــا ومــا زلنــا وســنبقى ،وتوراتكــم تذكــر الكنعانيــن عنــد دخولكــم
لفلســطني ،أنتــم عابــرون لفلســطني ،اســمكم يــدل عليكــم ،توراتكــم تــدل
عــى وجودنــا ،التاريــخ يــدل علينــا وكل يشء يــدل عــى أنكــم غربــاء.
 هــذا الــكالم مــش صحيــح ،هــذه األرض لنــا ،اهلل أعطانــا إياهــا ،مــاهيمنــا مــن ســكن مــن قبــل ومــن ســكن مــن بعــد ،حتــى بالقــرآن هــذا احلــق
مذكــور ،هــل تنكريــن أن القــرآن مل يذكــر هــذا احلــق؟ مــن ينكــر حر ًفــا مــن
القــرآن فهــو كافــر.
 أنــا شــايفة أنــك أصبحــت مفت ًيــا أبــو ســامل ،أمتنــى أن تقــرأ التاريــخجيــدً ا حتــى تعــرف احلقيقــة.
 ليــس مهـ ًـا أن أقــرأ التاريــخ أو ال أقــرأ ،املهــم مــا أنــا مقتنــع بــه ،هــذاأرضنــا ولــن نســمح ألحــد بــأن يســلبها منــا ،وبالقــوة ســنحمي هــذا احلــق ولــن
نســمح ألحــد أن يبعدنــا عــن أرضنا ليــوم واحد ،لذلــك أنت هنا ،أنــت وأمثالك
خمربــون ،أنــا أدافــع عــن شــعبي وأريض «إرسائيــل» ،أنــت طالبــة جامعيــة وخمربة
كــان ،لــو نريــد أن نعتقــل كل طالبــة جامعيــة العتقلنــا ألو ًفــا ،لكــن ألنــك أنــت
خمربــة فأنــت هنــا ،شــايفة هــذا امللــف ،وأشــار إىل ملــف ضخــم أصفــر اللــون
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أمامــه عــى الطاولــة ،هــذا امللــف هــو ملفــك وحــدك ،رح خيــرب بيــت أبـ ِ
ـوك من
وراء هامللــف ،أنــت ال تريــدي أن تســمعي الــكالم ،وال ينفــع معــك املعــروف،
وال تثمــر معــك النصيحــة ،يــا خــي بيتــح تكفــا تعرفــك بالضبــط مني أنــت ،يال
مــش فاضيلــك ،عنــدي شــغل ،أعطينــي اســمك الرباعــي ،اســم أمــك ،أســاء
خواتــك ،أســاء خوانــك ،بالرتتيــب مــن الكبــر إىل الصغــر ،كــم ســنة إلــك يف
اجلامعــة؟ مــا هــو ختصصــك؟ أمــل تعــدد وهــو يضغــط عــى أزرار لوحــة مفاتيح
الكمبيوتــر ويراقــب املعلومــات املســجلة عــى الشاشــة ويقارهنــا بــا يســمع وبــا
هــو موجــود يف ورقــة ســحبها مــن امللــف.
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ســلطة االحتــال متتلــك الســجل الســكاين ألهــل الضفــة الغربيــة وقطاع
غــزةً ،
أول الســتيالئهم عــى الســجل الســكاين األردين وثان ًيــا بفضــل أكثــر
مــن ســبعة وعرشيــن عا ًمــا مــن احلكــم الصهيــوين احليــايت ووجــود احلاكميــة
العســكرية واإلدارة املدنيــة ،وحتكــم هــذه اجلهــات بإصــدار كل األوراق الثبوتية
للمواطــن مــن اهلويــة ،جــواز الســفر ،شــهادة امليــاد ،رخــص القيــادة ،رخــص
املهنــة ،مل شــمل ،وثال ًثــا بالتنســيق األمنــي واتفاقيــات التطبيــع والتتبــع املذلــة
التــي فرضهــا الكيــان الصهيــوين عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية يف اتفــاق
را عــى إعطــاء
أوســلو األســود ،فقــد أصبــح اجلانــب الفلســطيني مرغـ ًـا وجم ـ ً
العــدو الصهيــوين كل املعلومــات املتعلقــة باملواطــن الفلســطيني وتفاصيــل
مفتوحــا للمخابــرات الصهيونيــة ،يقــوم
حياتــه اليوميــة حتــى أصبحنــا كتا ًبــا
ً
ضابــط املخابــرات الصهيونيــة باســتغالل هــذه النقطــة يف اســتجواب األرسى
وخصوصــا الشــبكة العائليــة
الفلســطينيني ،فيطلعــون عــى الســجل الســكاين
ً
املحيطــة باألســر ليصــدم األســر الفلســطيني بدقــة هــذه املعلومــات مــن أول
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جلســة حتقيــق ،فعندمــا يقــوم ضابــط التحقيــق بســؤال األســر عــن عائلتــه هــو
يقــوم بعمــل طبيعــي وإجــراء روتينــي كــي يتأكــد مــن صحــة املعلومــات التــي
بحوزتــه ومــن جهــة ثانيــة حيــاول رضب معنويــات هــذا األســر وزرع الشــك يف
نفســيته وزرع معلومــات خاطئــة أن املخابــرات الصهيونيــة تعــرف عــن األســر
الفلســطيني كل يشء حتــى أرساره العائليــة ،واحلقيقــة أن هــذه املعلومــات ال
عالقــة هلــا بــاألرسار وال بتحقيــق الســبق الصحفــي.
أهنــى الكابتــن أبو ســامل كام يســمي نفســه فصلــه يف مرسحية االســتجواب
يف مركــز حــوارة ،وطلــع أوراقــه وخــرج مــن الغرفــة وطلــب مــن املجنــدات
اجلالســات عــى بــاب املكتــب إعــادة األســرة أمــل إىل غرفــة االنتظــار حلــن
حضــور الســيارة اخلاصــة بنقــل األرسى الفلســطينيني من وإىل الســجون املســاة
(البوســطة).
اقتــادت املجنــدات أمــل إىل غرفــة االنتظــار والحظــت جمنــدة تتكلــم
اللغــة العربيــة بطريقــة مقبولــة.
 هل أنت عربية؟ ال ،أنــا لســت عربيــة ولكــن أمــي تتكلــم العربيــة بطالقــة؛ ألن جــديتأيضــا وجرياننــا عــرب.
مغربيــة هــي التــي علمــت أمــي وعلمتنــي أنــا ً
 أين تسكنني؟منهــم.

أيضــا
 -أنــا أســكن يف مدينــة عــكا القديمــة ،جرياننــا عــرب تعلمــت ً
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أهنــت أمــل احلديــث مــع املجنــدة الصهيونيــة شــاكة أهنــا جــزء مــن
املخابــرات أرســلها كــي تســتجوهبا وتعــرف أرسارهــا ،فتحــت املجنــدة بــاب
غرفــة االنتظــار ورجعــت للخلــف ســاحبة معهــا البــاب ،ألقــت أمــل نظــرة
رسيعــة داخــل الغرفــة فلــم جتدهــا؛ ألهنــا كانــت جتلــس يف زاويــة الغرفــة إىل
يمــن البــاب ،ولصغــر حجمهــا فقــد كادت تتالشــى يف تلــك الزاويــة ،تســلل
اخلــوف إىل قلــب أمــل عندمــا مل تـ َـر حيــاة ،واعتقــدت أنــه قــد تــم التفريــق بينهــا
وبــن صديقــة عمرهــا .دخلــت الغرفــة وقــد ســيطر عليهــا التعــب واالضطراب
وغرقــت باألفــكار الســوداوية ،أيــن هــي؟ أيــن ذهبــوا هبــا؟ هــل ســأراها ثانيــة؟
هــل كالم الكلــب أبــو ســامل صحيــح أهنــا اعرتفــت وخلصــت ملفهــا كــا يقــول
هامللعــون؟ ال مــش معقــول ،حســبي اهلل ونعــم الوكيــل ،تســمرت أمــل عنــد
البــاب ومــن خلــف فتحــة املفتــاح راحــت ختتلــس نظــرات إىل املحيــط لعلهــا
تــرى شــي ًئا خيربهــا عــن أحــوال حيــاة ،لعلهــا تلمــح طيفهــا ،لعلهــا تراهــا إن
كانــت باجلــوار «الغريــق بيتعلــق بقشــة».
تــر إال جنــو ًدا
مــرت دقائــق وأمــل كامنــة خلــف فتحــة املفتــاح ومل َ
صاعديــن ،وآخريــن نازلــن ،وحيــاة تغــط يف نــوم عميــق يف زاويــة الغرفــة
وأمــل مل تنتبــه لوجودهــا بعــد يأســها مــن رؤيــة يشء خيــص حيــاة ،التفتــت إىل
ـارا ويمينًــا دهشــت لوجــود حيــاة تغــط يف نــوم عميــق يف زاوية
داخــل الغرفــة يسـ ً
الغرفــة ،ال إراد ًيــا رصخــت مــن أعــاق قلبهــا حيــاة ،حيــاة ،أنــت هنــا يــا جمنونــة؟
انتفضــت حيــاة مــن نومتهــا اإلجباريــة التــي أملتهــا عليهــا ظــروف االعتقــال
والتحقيــق ومــا أصاهبــا مــن اإلرهــاق الشــديد ،انتفضــت مذعــورة ،أيــن هــي،
أيــن هــي؟ وانتفضــت عــى قدميهــا ال إراد ًيــا فــرأت أمــل ماثلــة أمامهــا ،وتلقائ ًيــا
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ألقــت نفســها يف حضــن أمــل وســط الدمــوع والزفــرات احلــارة بنفس الســن من
العمــر إال أن حيــاة دو ًمــا تنظــر إىل أمــل كمعلمــة هلــا وقائــدة ومرجعيــة هلــا بــكل
صغــرة وكبــرة ويف حلظــات األزمــة والشــدة تعاملهــا معاملــة األم احلنــون.
 ويــن أنــت يــا بنــت احلــال؟ صــاريل ســاعة واقفــة عــى البــاب ،واهللالعظيــم مــا شــفتك ،ويــن خمتفيــة؟ اهلل ال يوريكــي ،اهنــد حيــي ملــا دخلــت
عالغرفــة ومــا شــفتك فيهــا ،واهلل إلــك وحشــة يــا مقطومــة.
 اهلل حيييكــي يــا حبيبتــي يــا أمــل ،واهلل وحشــتك بقلبــي أكــر ،رميــتحــايل يف الزاويــة ورحــت بســابع نومــة ،ومــن التعــب واهلل مــا صحيــت عليكــي
ملــا رجعــت وال ملــا فتــح البــاب ،تعــايل نقعــد ونتخــرف ونشــوف.
 أين ذهبوا بك ملا أخذوك إىل التحقيق؟ إىل مكتــب يف الطابــق الثــاين حســب تقديــري لعــدد شــواحط الــدرج،وأنــت نفــس املكتــب؟
 ال أعــرف نفــس املكتــب وال مكتــب ثــاين لكــن نفــس تقديــريالطابــق الثــاين.
 من هو املحقق الذي حقق معك؟ واحــد كلــب واطــي مســمي حالــه أبــو ســامل ،اهلل ال يســلم منــه رأسإبــرة ،عامــل حالــه أمامــي ســوبرمان ،أنــا مســئول جامعــة النجــاح يف جهــاز
الشــاباك ،أنــا بعــرف كل يشء ،أنــا بعــرف كل صغــرة وكل كبــرة ،وبــدك
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تعــريف ،إذا أنــت بتعــرف كل يشء ليــش بتحقــق معــي.
 نفــس املحقــق الــذي حقــق معــي ،أبــو ســامل اهلل ال يســلمه ال يف الدنيــاوال يف اآلخــرة ،كــذاب ،دجــال ،حيــاة اعرتفــت ،حيــاة كتبــت بخــط إيدهــا،
حيــاة عاقلــة ،وأنــا بــدي مصلحتــك ،مــا بقــي عليــه إال يقــول أنــا مــن عيلتكــم
بــس بحكــي عــري.
 -أختي أمل شو رح يصري معنا؟
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 شــو راح يصــر علمــي علمــك ،اهلل أعلــم ،لكــن نحــن ال زلنــا يف بدايــةالطريــق ومــا حصــل معنــا مــن حتقيــق اليــوم هــو مســخرة وليــس حتقي ًقــا وأتوقــع
ســيتم ترحيلنــا مــن هــذا املــكان؛ ألن هــذه الغرفــة ليســت خمصصــة لالعتقــال
واالحتجــاز.
 أمــل تتوقعــي كيــف أهالينــا هبــذه اللحظــات؟ كيــف أوضاعهــم؟شــو عاملــن؟
 واهلل ما مهمني إال أمي املسكينة اهلل يكون بعوهنا. مهــا كانــت أحواهلــم وظروفهــم ،بالــذات هبــذا الوقــت مــش الزمنفكــر بحــد ،أهلنــا ليســوا أول نــاس تعتقــل بناهتــم وال آخــر نــاس ،مثلهــم
مثــل باقــي النــاس ،املهــم إحنــا ننتبــه ألنفســنا ،أهلنــا بخــر ولــن جيــري هلــم
مكــروه ،حال ًيــا فكــري بنفســك فقــط ،إنــي العــامل الــي بـ ّـرة ،هــذه نقطــة مهمــة
قــد يســتعملها املحققــون للضغــط علينــا ،الــي بـ ّـرة بـ ّـرة والــي جــوة جــوة ،بكــرة
ـروح لدورنــا وأهالينــا.
ينتهــي التحقيــق وينتهــي الســجن وبنـ َّ
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اقرتبــت الســاعة مــن التاســعة ً
ليــا وأمــل وحيــاة يف غرفــة االنتظــار
الفارغــة مــن أي فــراش أو أغطيــة أو أي شــكل حيايت ســوى اجلــدران واألبواب
الســميكة ،جمــرد مقعــد مــن الباطــون صنــع لقهــر األســر الفلســطيني فــا هــو
باملرتفــع املريــح للجلــوس وال هــو بالواســع الــذي يكفــي للجالــس أن يعتــدل
للجلــوس عليــه ،كل يشء يف الســجن وضــع لقهــر األســر وكأن باقــي الســجن
شــيطان عــى هيئــة إنســان.
صــوت بــاب غرفــة االنتظــار يفتــح ،جلبــة لصــوت اجلنــود واملجنــدات
يليــه ،بنــوت ،تعالــوا ،وفتحــت املجنــدة شــناف ( )1البــاب ،أعطينــي يــدك،
وقامــت املجنــدة بوضــع األصفــاد ،يــا تعالــوا.
 إىل أين؟ منقوالت إىل غرفة حلني نقلكن إىل السجن. ومتى سيتم نقلنا إىل السجن؟ ال أعلــم يــوم ،يومــن ،أســبوع ،أكثــر ،أقــل ،ال أعــرف ،املهــم ال أريــدســاع ضجــة ،ال أريــد إزعــاج.
 جندي كم الساعة؟ أنا لست جند ًيا ،نادي كتسني ،الساعة التاسعة. اسمك كتسني؟( )1شناف :فتحة يف الباب إلدخال الطعام أو تصفيد املعتقلني.
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 ال ليس اسمي كتسني ،هذه رتبتي معناها بالعريب ضابط. آه ،اآلن فهمــت ،نحــن مــن الظهــر مل نــأكل شــي ًئا نريــد الطعــام ،نريــدأن نــرب.
 -مايش ،املجندات سيعطونكم الطعام ،املهم ال أريد مشاكل.
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غرفــة ضيقــة مســاحة ( )3×3يف آخــر املبنــى اجلديــد يف اجلهــة الرشقيــة
يف الطابــق األول حيــث يتــم الدخــول إليهــا مــن داخــل هــذا املبنــى ،فيهــا
أربعــة أبــراش ،ودورة ميــاه وماســورة ميــاه متدليــة مــن الســقف ،يعنــي دورة
ميــاه ومحــام بنفــس املــكان ،وعــى مــا يبــدو أن هــذه الغرفــة بطبيعــة األبــواب
والشــبابيك وكل يشء فيهــا يوحــي بأهنا ليســت خمصصة لالعتقــال واالحتجاز،
منظرهــا وتكوينهــا الداخــي يوحــي أهنــا غرفــة اســراحة حلــراس أو مــا شــابه
ذلــك ،ولكــن نتيجــة لظــروف قاهــرة حالــت دون نقــل حيــاة وأمــل إىل مركــز
التحقيــق فقــد تــم احتجازهــن بشــكل مؤقــت يف هــذه الغرفــة ،أســبوع كامــل
مــى عــى وجــود حيــاة وأمــل يف غرفــة االحتجــاز املؤقتــة داخــل املبنــى اجلديــد
صباحــا قافلــة
مــن مركــز حــوارة العســكري ،يــوم األحــد الســاعة التاســعة
ً
عســكرية مكونــة مــن عــدة جيبــات يف وســطها ســيارة جيمــس بيضــاء اللــون
مسـ َّـودة (مظللــة) النوافــذ ،مكتــوب عــى وســطها باللــون األزرق باللغــة العربية
وحــدات مصلحــة الســجون وقــد توقفــت هــذه القافلــة يف الســاحة الرئيســية
للمبنــى األردين العســكري القديــم ،ونــزل اجلنــود مــن اجليبــات وظلــوا واقفــن
ٌ
كل بجانــب ســيارته العســكرية ،أربعــة أشــخاص نزلــوا مــن ســيارة اجليمــس
البيضــاء بلباســهم الكاكــي واملوحــي بأهنــم ليســوا مــن ضبــاط املخابــرات وال
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عنــارص اجليــش ،بــل هــو وحــدة خاصــة مميــزة عــا ســبق ،وبالفعــل فهــؤالء
لباســهم الكاكــي وبنيتهم اجلســدية املميزة ونوعية تســليحهم ونوعية الســيارات
التــي يســتقلوهنا مكتــوب عليهــا (وحــدات مصلحــة الســجون) هــم أعضــاء يف
وحــدة خاصــة تســمى وحــدة النخشــون وكلمة النخشــون تعنــي األفعــى القوية
الســامة املخيفــة.
هــذه مــن الوحــدة اخلاصــة (النخشــون) هــي لرشكــة أمنيــة خاصــة
مهمتهــا نقــل األرسى الفلســطينيني مــن مراكــز التوقيــف إىل مركــز التحقيــق أو
إىل الســجون ،وكذلــك نقــل األرسى مــا بني الســجون واملحاكم واملستشــفيات،
بمختــر أكثــر دقــة وحــدة النخشــون مســئولة عــن نقــل األرسى الفلســطينيني
مــن وإىل الســجون ،كــا تــؤدي هــذه الوحــدة خدمــات أخــرى مثــل قمــع
واقتحــام الســجون يف الكثــر مــن األحيــان ويــرز عملهــا أثنــاء اإلرضابــات
التــي خيوضهــا األرسى الفلســطينيون.
نــزل الكابتــن أبــو ســامل بلباســه املــدين برفقــة جمموعــة مــن الضبــاط
ً
حامــا ملفــن أحدمهــا أزرق واألخــر أصفــر
العســكريني (ضبــاط اجليــش)
بالــكاد يضــم كل ملــف بضعــة أوراق.
 أمــل ،هــذا هــو الكلــب أبــو ســامل ،وهــذه ملفاتنــا ،بــس أنــا شــايفةامللفــات عاملــة رجيــم ،عــى الطاولــة كان امللــف ســمينًا أنصــح مــن كــريس
عمــي عطيــة.
 -مسكني ،طول األسبوع املايض كان امللف مرض ًبا عن الطعام.
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أيضــا كان
أبــو ســامل وضابــط اجليــش وضبــاط مــن وحــدة النخشــون ً
بحوزهتــم ملفــات بــدأوا يتبادلــون ملفــات ويوقعــون أورا ًقــا ،وعــى مــا يبــدو
أن محلــة تبــادل امللفــات كانــت تــدار عــى مدخــل املبنــى األردين القديــم مــا
بــن جهــات االختصــاص إلذالل املواطــن الفلســطيني ،املخابــرات ،اجليــش،
وحــدات القمــع (النخشــون) ،عــى عجــل تــم تبــادل امللفــات ،وتبــادل التواقيــع
مــا بــن األطــراف الثالثــة ،وأثنــاء هــذه العمليــة (عمليــة التوقيــع) كان يتــم
تكبيــل أيــدي وأرجــل األســرتني ،بعــد أن تــم إحضارمهــا مــن غرفــة االحتجــاز
املؤقتــة مل يتــم تعصيــب العيــون؛ ألن الســيارة املخصصــة لنقــل األرسى مصفحة
مــن الداخــل ،وشــبابيكها مغلقــة بالبالســتيك األســود وال يســتطيع األســر
الفلســطيني رؤيــة يشء وال يف أي جهــة هــو.
رافقــت اجلنديــات الصهيونيــات األســرتني أمــل وحيــاة إىل داخــل
الســيارة وكل ذلــك حتــت نظــر ومراقبــة ضابــط خمابــرات وضابــط جيــش
وضابــط وحــدة النخشــون ،وطــارت القافلــة برسعــة باألســرتني إىل مركــز
التحقيــق يف بيتــح تكفــا ليبــدأ فصــل جديــد مــن فصــول األمل واملعانــاة بحــق
الطالبتــن اجلامعيتــن أمــل وحيــاة ،فصــل عنفــوان املــرأة الفلســطينية يف مواجهة
رجــال املخابــرات الصهيونيــة يف مراكــز التحقيــق الصهيونيــة.
 تتوقعي أمل إىل أين نحن منقوالت؟ خياريــن ال ثالــث هلــا ،إمــا التحقيــق ،مثــل الــذي كان هيددنــا الواطــيأبــو ســامل ،أو الســجن مبــارشة ،ومهــا يكــون اخليــار املفــروض علينــا مثــل مــا
اتفقنــا حبيبتــي حيــاة أبـ ِ
ـوك لــو تلقيــه بالســجن أوعي تأمنيلــه ،لســانك حصانك،

قيـــــود الرياحـــــــــين

إن صنتيــه صانــك وإن هنتيــه هانــك ،خليكــي قويــة مثــل مــا بعرفــك ،وجودنــا
يف مركــز حــوارة نعمــة مــن رب العاملــن ،كنــت جــدً ا مرعوبــة فقــط ملجــرد ذكــر
يشء اســمه خمابــرات وال حمقــق ،لكــن بعــد مــا تعرفنــا عــى الواطــي أبــو ســامل
عرفــت حقيقــة هالبعبــع الــي اســمه خمابــرات «إرسائيليــة» ،مــا يف أي رهبــة وال
خــوف ،ال مــن خمابــرات وال حتقيــق وال مــن ســجن ،بــس هيئــي نفســك دائـ ًـا
لــيء أصعــب ،التحقيــق يف حــوارة لعــب ،ومســخرة ،وهــو باألصــل ليــس
حتقيــق ،اســتجواب بســيط ،علشــان مــا ننصــدم بالواقــع ،دائــا توقعــي األســوأ.
أوغلــت ســيارة اجليمــس يف ســفرها بأرضنــا املحتلــة عــام 1948م حتــى
ح ّطــت رحاهلــا عــى أبــواب ســجن بيتــح تكفــا ليبــدأ فصــل جديــد مــن املعانــاة
والصمــود س ـ ّطرهتا املــرأة الفلســطينية جن ًبــا إىل جنــب مــع الرجــل ،كــا كانــت
وال زالــت ختــوض النضــال خــارج جــدران زنزانــة التحقيــق.
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3
بيتــح تكفــا مدينــة صهيونيــة شــال مدينــة تــل أبيــب عاصمــة الكيــان
الصهيــوين ،بــدأت كمســتوطنة هيوديــة تأسســت عــام 1878م عىل أنقــاض بلدة
ملبــس رشق تــل أبيــب -يافــا ،وهــي مــن أوائــل املســتوطنات اليهوديــة التــي
بنيــت يف فلســطني يف فــرة مــا قبــل املــروع الصهيــوين االســتيطاين يف فلســطني،
وقــد ســبقها مســتوطنات (زخــرون يعقــوب ،ريشــون ليتســيون ،هنــال ،بيــت
ليحــم هجليليــت) وهــذه األخــرة بنيــت زمــن الدولــة العثامنيــة كحالــة إنســانية
إليــواء اليهــود الالجئــن مــن بطــش الــروس القيــارصة أواخــر القــرن التاســع
عــر ،بعــد فشــل حماولــة اغتيــال القيــر الثــاين ،حــن اشــركت قبائــل هيوديــة
تدعــى الثريــن باملحاولــة الفاشــلة ،فتــم اهتــام اليهــود بشــكل عــام بتدبــر حماولــة
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االغتيــال فعــى إثــر هــذه احلادثــة خرجــت مــن روســيا موجــات مــن اهلجــرات
اليهوديــة اســتقر بعضهــا يف فلســطني برتخيــص الســلطة احلاكمــة (الدولــة
العثامنيــة) كموقــف إنســاين جتــاه الالجئــن ،ومل يكــن يف ذلــك أي حديــث عــن
املــروع الصهيــوين.
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بيتــح تكفــا كلمــة عربيــة تعنــي (فتحــة األمــل) ،اختــذ املهاجــرون اليهــود
األوائــل هــذا االســم كشــعار هلــم لتشــجيع اهلجــرات اليهوديــة للقــدوم إىل
فلســطني ،ويف ظــل احلكــم الربيطــاين لفلســطني وبــروز املــروع الصهيــوين
اختذهــا الصهاينــة كمنطلــق هلــم؛ لتشــجيع هجــرة اليهــود مــن كل بقــاع الدنيــا
لتأســيس دولــة هيوديــة عــى أنقــاض املجتمــع الفلســطيني.
حتتــوي مدينــة بيتــح تكفــا مــن ضمــن مــا حتتويــه مــن املؤسســات
كبــرا للرشطــة وإىل جانبــه مركــز للتحقيــق تابــع
مركــزا
العســكرية واألمنيــة
ً
ً
جلهــاز املخابــرات (الشــاباك) ،يتــم التحقيــق فيــه مــع األرسى الفلســطينيني مــن
مــدن رام اهلل وأرحيــا ونابلــس.
حطــت ســيارة اجليمــس البيضــاء التابعــة لوحــدة النخشــون الصهيونيــة
حاملــة يف داخلهــا األســرتني الفلســطينيتني أمــل وحيــاة عــى بوابــة مركــز حتقيق
بيتــح تكفــا ،وبعــد انتظــار لدقائــق معــدودة فتحــت البوابــة الرئيســية اخلارجيــة
كهربائ ًيــا مــن قبــل مركــز التحكــم داخــل أســوار املراكــز ،فتحركــت الســيارة
بضعــة أمتــار لتقــف ثانيــة أمــام بوابــة ثانيــة وتغلــق البوابــة األوىل يف عمليــة
تبادليــة كإجــراء وفحــص روتينــي أمنــي لــكل ســيارة تدخــل وختــرج مــن أي
ســجن أو مركــز حتقيــق صهيــوين.
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كل مدخــل رئيــي لــكل ســجن صهيــوين يتكــون مــن بنــاء إمــا مــن
الباطــون املســلح أو مــن احلديــد ،ويكــون عــى شــكل مســتطيل بطــول 15
را وبعــرض ال يقــل عــن  7أمتــار تقري ًبــا ،هــذا املدخــل لــه بوابتــان حديديتــان
مـ ً
فتحــا وإغال ًقــا ،ويف وســط املســافة مــا بــن
كبريتــان يتــم التحكــم هبــا كهربائ ًيــا ً
البوابــة األوىل والبوابــة الثانيــة توجــد حفــرة يف األرضيــة بعمــق مرتيــن وطــول
أربعــة أمتــار وعــرض مــر واحــد ،وهــذه احلفــرة شــبيهة باحلفــرة التي يســتعملها
امليكانيكيــون أمــام حمالهتــم وكراجاهتــم إلصــاح الســيارات ،أمــا يف حالــة
الســجون الصهيونيــة فهــذه احلفــرة تســتعمل لفحــص الســيارات مــن أســفلها
فحصــا أمن ًيــا ،عنــد دخــول أو خــروج أي ســيارة مــن وإىل ســجن أو مركــز حتقيق
ً
صهيــوين يتــم إيقــاف هــذه الســيارة عــى احلفــرة مــا بــن البوابتــن ليتــم فحــص
أســفلها خو ًفــا مــن هــروب ســجني بواســطة االلتصاق أســفل الســيارة أو هتريب
مــواد ممنوعــة أســفل الســيارة ،يتــم إطفــاء الســيارة (املحــرك) وفحــص الســيارة
مــن كافــة اجلهــات إلكرتون ًيــا بواســطة الكامــرات ويدو ًيــا وبالعــن املجــردة
بواســطة مرايــا خاصــة منهــا املثبــت عــى اجلــدران ومنهــا املثبــت باألرضيــات
ومنهــا مــا هــو متحــرك مــع حــراس الســجن.
قــد تطــول عمليــة الفحــص وقــد تقــر ،وكل ذلــك عائــد حلالــة اهلــوس
األمنــي التــي يعيشــها االحتــال ويدفــع ثمــن هــذه احلالــة األســر الفلســطيني
ً
رجــا كان أو امــرأة ،وأحيانًــا يتــم تــرك البوســطة وبداخلهــا األرسى لعــدة
ســاعات يف هــذا املــكان يف ظــل ظــروف احلر الشــديد أو الــرد الشــديد يف خطوة
انتقاميــة مــن األرسى الفلســطينيني مــن قبــل الســجانني ووحــدات النخشــون.
يقــوم أفــراد وحــدة النخشــون الصهيونيــة بتســليم أســلحتهم مــا بــن
البوابتــن حلــراس الســجن عــر شــباك صغــر يطــل عــى املنطقــة الفاصلــة مــا
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بــن البوابتــن ،وعنــد خروجهــم يعــودون الســتالمها ثانيــة مــن نفــس الشــباك
يف إجــراء روتينــي ينطبــق عــى كل داخــل وخــارج مــن الســجن مــن العاملــن يف
الســجن أو املركــز ،ســوا ًء أكانــوا رشطــة أو ســجانني أو أفــراد جهــاز خمابــرات أو
وحــدات النخشــون.
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انتهــت العمليــة الروتينيــة يف فحــص ســيارة اجليمــس ،ودخلــت إىل
ســاحة مركــز التحقيــق وقامــت بحركــة عطــف دائريــة وســط الســاحة الرئيســية
مــن أجــل الرجــوع بالســيارة إىل اخللــف حيــث املدخــل الرئيــي للمبنــى
الرئيــي ملركــز التحقيــق املكـ ّـون مــن أربعــة طوابــق ،طابــق أريض أو حتت أريض
حيتــوي عــى زنازيــن انفراديــة وطابــق أول حيتــوي مكاتــب إداريــة وعيــادة طبيــة
ال حتمــل مــن الطــب إال العنــوان ومظهــر الرشطــي العامــل فيهــا بلباســه األبيض
فــوق لباســه الرشطــي ومكتــب رشطــة ،وطابــق ثـ ٍ
ـان حيتــوي مكاتــب التحقيــق
الرئيســية وطابــق ثالــث حيتــوي مكاتــب وغر ًفــا خاصــة جلهــاز الشــاباك.
تــم إنــزال األســرتني الفلســطينيني أمــل وحيــاة مقيــديت اليديــن
والرجلــن مــن ســيارة اجليمــس حيــث كان بانتظارمهــا عــى املدخــل الرئيــي
جمموعــة مــن الرشطيــات والســجانات وامــرأة بلبــاس مــدين عرفــت عىل نفســها
باســم الكابتــن ميخــال ،وأهنــا متخصصــة بالتحقيــق مــع النســاء الفلســطينيات
املعتقــات.
ً
 ًوسهل ست أمل.
أهل
ً
 ًوسهل ست حياة.
أهل
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ومــدت يدهــا للتســليم عليهــا ومصافحتهــا بحــرارة رغــم القيــود التــي
تكبــل أيدهيــن ،كيــف كانــت الرحلــة؟ إن شــاء اهلل مــا يف تعــب؟ الرشطــة كانــوا
معكــم مــاح؟ مــا يف مشــاكل؟ ومل تنتظــر منهــا جوا ًبــا؛ ألن هــذا احلديــث
حديــث روتينــي مــع كل أســر وأســرة ،وطلبــت مــن الرشطيــات أخــذ
األســرتني إىل املكاتــب اإلداريــة والعيــادة إلجــراء أمــور روتينيــة مــع كل أســر،
مثــل الفحــص الطبــي وفتــح ملــف لــدى الرشطــة ،الفحــص الطبــي يف عيــادة
مراكــز التحقيــق هــو املســخرة بحــد ذاهتــا ،وأكثــر ما يثــر الســخرية واالشــمئزاز
يف هــذا الفحــص هــي طبيعــة الطريقــة التــي يتــم فيهــا الفحــص وهــو باألصــل
ال حيمــل مــن الفحــص الطبــي ســوى االســم أو أدنــى مــن ذلــك ،فمــن خلــف
الزجــاج يقــف رشطــي أو ســجان صهيــوين يرتــدي لبــاس الطــب األبيــض،
ويقــوم بســؤال األســر الفلســطيني سـ ً
ـيل مــن األســئلة ،هــل عنــدك مــرض؟
هــل تتنــاول أدويــة؟ مــا هــو نــوع الــدواء الــذي تتناولــه؟ هــل عنــدك حساســية
مــن الــدواء؟ هــل تدخــن؟ هــل تتعاطــى املســكرات؟ هــل تتعاطــى املخــدرات؟
هــل ،هــل؟ هــل أنـ ِ
ـت حامــل؟
ً
حامل وأنا غري متزوجة؟
 ال كيف أكونحتم يكون من الزواج ،من صديق؟
 عادي ليس احلمل ً أنت حقري وسافل ،وطبيب قذر تظن الناس مثلك ،إنسان ساقط. أنا طبيب حمرتم ،أنا مش ساقط ،أنا بقوم بعميل؟ -لــو كنــت هيود ًيــا لقلــت عــادي هيــودي ال يعــرف عاداتنــا وتقاليدنــا،
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ولكــن مــن لغتــك العربيــة إمــا إنــك بــدوي أو درزي يعنــي إنســان مــن جلدتنــا،
تفهــم لغتنــا وعاداتنــا ولكنــك متصهــن أكثــر مــن الصهاينــة ،مل تكتــف بأنــك
خائــن لشــعبك ،تظــن أنــك أصبحــت هيود ًيــا ،أنــت جمــرد خائــن عــريب تعيــش
ذليـ ًـا ومتــوت ذليـ ًـا.
 احفظــي لســانك ،أنــا مــا بســمح بإهانتــي ،أنــا طبيــب حمــرم وبأقــومبعمــي.
 الطبيــب املحــرم بيحــرم مشــاعر النــاس وال يتعمــد إهانــة بنــاتالنــاس ،يــا خلصــت شــغلك وال بعــدك؟
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وعــاد الطبيــب الــدرزي إىل أســئلته الســخيفة هــو يســأل ،ويســجل بنــا ًء
عــى جــواب األســرة بــدون أن ينظــر إليهــا جمــرد نظــر ،ومل يقــم بفحصهــا وال
جمــرد االقــراب منهــا ،وهكــذا يتــم التعامــل مــع كل أســر وأســرة وهكــذا يتــم
عمــل امللــف الطبــي لألســر واألســرة ،ملــف طبــي بــدون احلــد األدنــى مــن
اإلعانــة الطبيــة يف فحــص املريــض.
عــى عجــل تــم االنتهــاء من إجــراءات الفحــص الطبــي ليتم االنتقــال إىل
مكتــب رشطــة صغــر يف نفــس املبنــى وجمــاور للعيــادة وبنفــس الرسعــة ونفــس
الطريقــة يتــم فتــح ســجل عنــد الرشطــة ،رشطــي جيلــس خلــف الطاولــة ،وعــى
هــذه الطاولــة جهــاز كمبيوتــر وكامــرا مثبتــة عــى طــرف الطاولة متصلــة بجهاز
الكمبيوتــر ،الرشطــي مشــغول بإدخــال بيانــات إىل جهــاز الكمبيوتــر مــن ملــف
أخــر اللــون .أشــار الرشطــي إىل أمــل باجللــوس عــى الكــريس مقابــل الكامريا
ليقــوم بتصويرهــا وإدخــال هــذه الصــورة إىل اجلهــاز مبــارشة .أهنــى الرشطــي
عمليــة التصويــر وعــاد إىل عملــه بالضغــط عــى أزرار الكمبيوتــر.
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عــى يمــن الطاولــة تقــف رشطيــة ويف رقبتهــا كامــرا تصويــر فوريــة،
طلبــت مــن أمــل الوقــوف إىل جانــب اجلــدار ألخــذ جمموعــة مــن الصــور وهــي
حتمــل رقـ ًـا ســيكون رقمهــا يف الســجن ،صــورة تــارة للوجــه ،تــارة للجســم
كلــه ،تــارة لليمــن ،تــارة لليســار ،صــورة قريبــة ،صــورة بعيــدة.
شــكرا ،انتهــت عمليــة التصويــر بإمكانــك الذهــاب ،وأشــارت
ً
للرشطيــة الواقفــة عــى جانــب البــاب بــأن تدخــل حيــاة وختــرج أمــل ،وبنفــس
اإلجــراءات تــم فتــح امللــف عنــد الرشطــة ألمــل وحيــاة.
الرشطيــات اللــوايت مل تتوقــف أجهــزة االتصــال التــي بحوزهتــن عــن
الرنــن واإلرســال واالســتقبال يف حركــة تظاهريــة توحــي بمــدى اســتعجال
املحققــن إلهنــاء اإلجــراءات الروتينيــة يف مكتــب الرشطــة والقيــادة ،ونقــل
األســرتني إىل كــريس التحقيــق.
الرشطيــات كـ ّن يف حــرة مــن أمرهــن ويف ختبــط واضــح ،فمــع كل اتصال
عــى أجهــزة االتصــال املحمــول بأيدهيــن تتبــدل وتتغــر وجهــة نقــل األســرتني،
فمــرة إىل الزنازيــن االنفراديــة ،ومــرة إىل غــرف التحقيــق ،ومــرة فصــل األســرتني
عــن بعضهــا البعــض ،ومــرة بإرجاعهــا إىل مكتــب الرشطــة ،ومــرة بإخراجهــا
مــن مكتــب الرشطــة وإبقائهــا يف املمــر املــؤدي إىل الطابــق األريض.
ـرا اســتقر األمــر بعــد ختبــط الرشطيــات ،حالــة مــن احليــص والبيــص
أخـ ً
واختــاط احلابــل بالنابــل عــى نقــل األســرة أمــل إىل الطابــق الثــاين حيــث
مكتــب التحقيــق ،ونقــل األســرة حيــاة إىل الزنازيــن االنفراديــة يف الطابــق
األريض ،يف هنايــة املمــر الواصــل مــا بــن العيــادة ومكتــب الرشطــة وبــن الــدرج
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املــؤدي إىل األســفل نحــو الطابــق األريض ونحــو األعــى نحــو الطوابــق العليــا،
ً
ـززا وقــد ناهــز اخلمســن مــن
وقــف رشطــي ضخــم اجلثــة منتفــخ
انتفاخــا مقـ ً
عمــره أو أكثــر وبيــده نظارتــا التزلــج عــى اجلليــد مثــل النظــارات املوجــودة
يف مركــز حــوارة ،وبالــكاد يســتطيع هــذا الرشطــي التحــرك لكرشــته املتخمــة،
وبشــق األنفــس خيــرج منــه الصــوت خمتل ًطــا مــع الزفــر فــا يــكاد يفهــم منــه
يشء لذلــك تــرى هــذا الرشطــي بــا عتــاد؛ ألن وســطه (خــره) قــد جلــب لــه
اإلعفــاء مــن محــل العتــاد ممــا حيملــه باقــي أفــراد الرشطــة والســجانني مــن أجهزة
أيضــا معفــى مــن محلهــا واســتعامهلا؛ ألنــه فاقــد للصــوت البــري
اتصــال ،فهــو ً
الــروري الســتعامهلا.
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أمــرت إحــدى ضابطــات الرشطــة إحــدى الرشطيــات بفــك قيــود
الرجلــن مــن األســرتني واإلبقــاء عــى قيــود اليديــن ،وهــي بنفســها أخــذت
نظــارات التزلــج عــى اجلليــد مــن الرشطــي الســمني وألبســتها لألســرة أمــل،
وأمــرت إحــدى الرشطيــات بنقــل األســرة حيــاة بعــد فــك قيــود رجليهــا إىل
الزنازيــن االنفراديــة.
 ما هو اسمك؟ أمل صالح. انتظــري حلظــة _بصعوبــة تــكاد تفهــم قاهلــا الرشطــي الســمني_،يعقــوف ،ببكشــا تكبيــل ،نــادى الرشطــي الســمني بالعربيــة عــى الرشطــي الثــاين
الواقــف عــى بســطة الــدرج املقابــل لــه ،مــن فضلــك اســتلم.
يف مراكــز التحقيــق الصهيونيــة مــن بــاب الزنزانــة االنفراديــة حتــى
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بــاب غرفــة التحقيــق وعــى كل شــاحط درج ،وعــى كل بســطة يقــف رشطــي
أو ســجان صهيــوين ،وعنــد إرســال األســر أو األســرة إىل التحقيــق يقــوم كل
رشطــي بتســليم األســر للرشطــي الــذي يليــه.
األول :هــل اســتلمت؟ الثــاين :نعــم ،اســتلمت ،وكل رشطــي يصيــح
بأعــى صوتــه ،عــى الرشطــي الــذي يليــه حتــى يتــم إجــاس األســر عــى كريس
التحقيــق ،مــن رشطــي إىل رشطــي تــم تســليم األســرة أمــل حتــى وصلــت باب
غرفــة التحقيــق ،انتظــرت الرشطيــة الواقفــة عــى بــاب الغرفــة حلظــات وكأهنــا
تنتظــر صــدور أوامــر تســمح هلــا بالدخــول إىل الغرفــة وإدخــال األســرة أمــل،
فــكل يشء بالتحقيــق مرســوم بعنايــة وخمطــط لــه مســب ًقا بدقــة ،وبطريقــة تــؤدي
إىل إيــذاء نفســية األســر لدفعــه لالهنيــار واالعــراف ،ال يشء يف التحقيــق
مــروك للصدفــة.
َّ
رن جهــاز االتصــال املثبــت عــى كتــف الرشطيــة ســاحمًا عــى مــا يبــدو
بإدخــال األســرة أمــل إىل الغرفــة ،فتــح املحقق الباب اخلشــبي وأمــر الرشطيات
بالدخــول مصطحبــات معهــن األســرة أمــل ،فأجلســها عــى كــريس حديــدي
بمقعــد وظهــر خشــبي ،هــذا الكــريس مثبــت بــاألرض بواســطة قفــل حديــدي
وكالعــادة مــع أســر وأســرة يتــم تقييــد األرجــل مــع إحــدى أرجــل الكــريس
ونــزع النظــارات مــن عــى العيــون ،أحيا ًنــا يتــم نــزع النظــارات حــال دخــول
الغرفــة وأحيا ًنــا بعــد اجللــوس عــى كــريس التحقيــق واالنتهــاء مــن عمليــة تقييد
األرجــل واأليــدي.
غرفــة التحقيــق كأي غرفــة يف أي بيــت أو شــقة ســكنية تتكــون مــن
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مســاحة ( ،)4×4مبلطــة بالبــاط البلــدي أو الكراميــكا ،وجدراهنــا والســقف
مطليــة بالدهــان األبيــض ،وختلــو مــن أي أثــاث باســتثناء طاولــة مكتــب وكريس
مكتــب خلــف الطاولــة عــى عجــات متحركــة خمصــص جللــوس املحقــق
عليــه ،وكــريس حديــدي مثبــت بــاألرض إىل جــدران الطاولــة وكــريس آخــر
غــر مثبــت بــاألرض أمــام الطاولــة ،عــى ظهــر الطاولــة جهــاز كمبيوتــر وجهــاز
هاتــف وأوراق وبضعــة أقــام ولــوح خشــبي أبيــض مســاحة ()120×120
ســم عــى احلائــط ،يســتعمل مــن قبــل ضابــط التحقيــق لرشوحــات معينــة،
اهلــدف منهــا إقنــاع األســر باالعــراف أو حماولــة التأثــر عــى معنوياتــه جلعلــه
يعــرف وخيــون رفــاق الــدرب.
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مكثــت أمــل حــوايل ســاعة وحيــدة يف الغرفــة عىل كــريس التحقيــق ،حتى
دخــل رجــل ســمني ،أصلــع الــرأس يلبــس نظــارات طبيــة ســميكة وحيمــل مل ًفــا
أصفــر اللــون وبرفقتــه املحققــة ميخــال التــي اســتقبلت األســرتني أمــل وحيــاة
عنــد املدخــل الرئيــي للمبنــى الرئيــي ملركــز التحقيــق يف بيتــح تكفا.
ألقــى الرجــل الســمني امللــف عــى الطاولــة بطريقــة عنجهيــة حمد ًثــا
ضجــة ،وســحب الكــريس املتحــرك خاصتــه إىل اخللــف ،وألقــى بجســده عليــه،
ثــم ألقــى نظــرة تكــر غاضبــة بنفــس الوقــت عــى األســرة أمــل ،ثــم اســتل ورقة
مــن امللــف وقدمهــا إىل حافــة الطاولــة وألقــى عليهــا قلــم أســود بعنــف بكــف
يــده ،ثــم انســحب بكرســيه إىل اخللــف قليـ ًـا وشــغل اجلهــاز وبــدأ يكبــس عــى
أزراره بحــركات هبلوانيــة ،تــارة يلقــي نظــرة عــى الورقــة وتــارة يثبــت ناظريــه
عــى شاشــة اجلهــاز ،واســتمر هبــذه املرسحيــة الســخيفة ملــدة ربــع ســاعة.
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زحــزح املحقــق كرســيه جتــاه األســرة أمــل وأعــاد تقديــم الورقــة
واض ًعــا عليهــا قلـ ًـا أمحــر اللــون بـ ً
ـدل مــن األســود وطلــب مــن أمــل قراءهتــا
والتوقيــع عليهــا.
 كيــف تريــد أن أقــرأ الورقــة وهــي بعيــدة عنــي؟ وكيــف تريــد منــيالتوقيــع عــى الورقــة ويــداي مقيدتــان؟ ثــم ملــاذا اســتبدلت القلــم األســود
بالقلــم األمحــر؟
 ســوهريت ( ،)1ســوهريت ،مــن فضلــك فكــي اليــد اليمنــى لألســرةِ
ـمحت ،قاهلــا املحقــق وعــاد إىل جهــاز الكمبيوتــر يبحلــق بالشاشــة
أمــل إذا سـ
واض ًعــا يــده عــى فكــه األســفل وكأنــه يتابــع أمـ ًـرا مــا.
تناولــت أمــل الورقــة وقرأهتــا وهــي باللغــة العربيــة ومتعنــت هبــا جيــدً ا،
ثــم أعادهتــا بلطــف إىل الطاولــة.
 -متأسفة ال أستطيع أن أوقع هكذا أورا ًقا وال حتى غريها.

 هــذه ليســت ورقــة اعــراف ،أنـ ِـت مــا بتعــريف تقرئــي عــريب؟ الورقــة
مكتوبــة بالعــريب ،اقرأهيــا مليــح.
 أنــا طالبــة جامعيــة ،وأقــرأ باللغــة العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية،مثــل هكــذا أوراق احتفــظ هبــا لنفســك ،تريــد منــي أن أتعــاون معــك بالتحقيــق
وإال ســيعاقبني القانــون ،أي قانــون؟ قانــون االحتــال ،أنــا ال أعــرف بقانــون
ال يعــرف بوجــودي وال يعــرف بحقوقــي ،وال أعــرف بــكل قوانينكــم
الصهيونيــة.
سجانة.
( )1سوهريتّ :
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ســحب املحقــق األصلــع الورقــة ،ووقعهــا بنفســه ،وتوجــه عــى أمــل
ملوحــا بالورقــة:
بكرســيه
ً
 هــذه الورقــة يــا ســت أمــل ،ورقة عاديــة ال تقــدم وال تؤخــر بالتحقيق،كل أســر فلســطيني الزم يقرأهــا ،وليــس رش ًطــا أن يوقعهــا وأنــه ليــس الز ًمــا
توقيعــك ،فــش حاجــة لتوقيعــك.
تراجــع املحقــق بكرســيه إىل مــا وراء جهــاز الكمبيوتــر ومــارس عمليــة
التكبيــس عــى األزرار لعــدة دقائــق ،ثــم أطفــأ اجلهــاز وتوجــه بنظــره نحــو
األســرة أمــل.
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أنــا متأســف ســت أمــل كان األول أن نتعــارف قبــل الدخــول يف العمــل
الرئيــي ،أنــا امليجــر أبــو مجــال مســئول التحقيــق يف كل الســجون ،أنــا ال أعمــل
هنــا يف ســجن بيتــح تكفــا ،أنــا أعمــل يف كل الســجون ،لكــن اليــوم أنــا جئت من
أجلــك ،حتــى أتعــرف عليـ ِ
ـك.
 أنـ ِـت مــن نابلــس؟ مــن أيــن يف نابلــس؟ اتصلــوا عــي وأخــروين إن
الشــغب يف نابلــس وكل أعــال العنــف واإلرهــاب ،املظاهــرات يف جامعــة
النجــاح املســئول عنهــا ،املحــرك هلــا ،العقل املدبــر ،مها طالبتــان ،اثنتان ،ســتات،
اســتغربت وتعجبــت ،طالبتــان ،شــابتان؟ يف مواجهــة لـــ «إرسائيــل»؟ ودفعنــي
فضــويل للتعــرف عليكــن وهــذا رس وجــودي هنــا اليــوم ،لذلك كلمــت الضابط
يف نابلــس شــخص ًيا طلبــت منهــم إحضاركــن عنــدي حتــى أتعــرف عليكــن.

ـورا ،مــاذا
 يف البدايــة أنــا لســت مــن نابلــس ،وقاطعهــا املحقــق مذعـ ًـت؟ أنـ ِ
قلـ ِ
ـت لســت مــن نابلــس؟
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 نعم أنا لست من نابلس.ـتفزا وقــد امحـ ّـر وجهــه،
 مــاذا تقــويل؟ وعــاد إىل جهــاز الكمبيوتــر مسـ ًوبــدأ بمراجعــة املعلومــات املتدفقــة عــر الشاشــة ،تــارة إىل األعــى ،وتــارة إىل
ـرارا وجــه املحقــق ،حلظــات وتأكــد امليجــر
األســفل ،ومــع كل تدفــق يــزداد امحـ ً
أبــو مجــال مــن عنــوان أمــل الصحيــح فــا كان منــه إال أن مللــم أوراقــه وغــادر
الغرفــة رسي ًعــا ومل تــره أمــل منــذ ذلــك اليــوم ،حلقــت ميخــال باملحقــق املدعــو
أبــو مجــال وهــو طب ًعــا اســم مســتعار ،فــكل ضابــط حتقيــق أو ضابــط منطقــة
يطلــق عــى نفســه اسـ ًـا عرب ًيــا.
مـ َّـرت نصــف ســاعة عــى خــروج املحقــق أبــو مجــال واملحققــة ميخــال
وأمــل مشــبوحة عــى الكــريس مقيــدة اليديــن والرجلــن ،وتعــاين مــا تعانيــه
مــن آالم املكــوث عــى الكــريس منــذ ســاعة ونصــف تقري ًبــا ،حمقــق جديــد يف
أوائــل األربعينيــات مــن عمــره برفقــة ميخــال يدخــان الغرفــة؛ لكــن يف هــذه
املــرة تســتقر ميخــال عــى الكــريس الرئيــي خلــف الطاولــة بينــا جيلــس املحقــق
اجلديــد عــى الكــريس اخلشــبي أمــام الطاولــة ،يفتــح ملف أصفــر اللــون أحرضه
معــه ،يدقــق نظــره يف امللــف ،ثــم نظــر جتــاه أمــل.
املحققــة ميخــال تكــر الصمــت املخيــم عــى املــكان :أنــا آســفة ســت
أمــل الواجــب نضيفــك ً
أول لكنــه الشــغل شــغلنا عــن الواجــب.
 ليست مشكلة كابتن ميخال. عــن جــد أنــا آســف ،مــاذا أطلــب لــك؟ شــاي ،قهــوة ،نســكافيه،عصــر.
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شكرا ال أريد أن ارشب شي ًئا.
ً -

 ملــاذا ال ترشبــن شــي ًئا مــن عنــد اليهــود؟ هــل أنـ ِـت خائفــة مــن أن نضــع
لــك شــي ًئا؟ سـ ًـا أو منَّو ًمــا؟ اطمئنــي ال نريــد قتلــك ،وال نريــد منــك أن تنامــي،
نريــد لــك أن تبقــي مســتيقظة حتــى ننهــي القضيــة وحتدثينــي عــن القصــة كاملة.
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 ارتاحــي ســت ميخــال واطمئنــي ،ال يوجــد عندي قضيــة حتى أعرتفلــك هبــا وال يوجــد عنــدي قصــة أروهيــا لــك ،قصتــي إين طالبــة جامعيــة فقــط،
أكملــت دوامــي وعــدت إىل منــزيل وأنتــم اعتقلتمــوين عــى احلاجــز العســكري،
ملــاذا؟ ال أعــرف ،هــذا كل مــا عنــدي ،تريديــن منــي أن ألتــزم بالقانــون ،هــل
يوجــد قانــون بالدنيــا يســمى اختطــاف النــاس مــن ســياراهتم وهــم عائــدون مــن
أعامهلــم وجامعاهتــم؟
هنــا تدخــل املحقــق اجلديــد ،ودخــل مبــارشة يف صلــب احلديــث :طب ًعــا
ال يوجــد قانــون يســمح باختطــاف النــاس ،ونحــن مل نخطفــك ،نحــن اعتقلناك،
اعتقــال قانــوين يوجــد معنــا مذكــرة اعتقــال صــادرة عــن حمكمــة «إرسائيليــة»
تســمح لنــا باعتقالــك ،هــذا ً
أول ،وثان ًيــا نحــن مل نختطــف النــاس ،نحــن اعتقلنا
مســتا بأمــن «إرسائيــل».
خمربــة ،أقصــد خمربتــن ّ
عفوا مل نتعرف عىل األخ الكريم؟
ً -

 أنــا امليجــر أبــو الســعيد ،اطمئنــي لســت مسـ ًـئول مللفــك ،وأنــا ال أعمل
هنــا ،أنــا أعمــل حمق ًقــا يف مركــز حتقيــق آخــر ولكــن جئــت إىل هنــا كــي أتعــرف
ِ
عليـ ِ
ـاعدك يف إهنــاء القضيــة لكــي خترجــي بأقــل اخلســائر ،ســت أمــل
ـك وأسـ
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أنــا اليــوم تركــت أعــايل وأشــغايل اخلاصــة ،تركــت عائلتــي وأطفــايل ،اليــوم أنــا
الزم أكــون يف إجــازة مــع أبنائــي وتركــت عمــي اخلــاص ،وختليــت عــن إجــازيت
أراك وأتعــرف عليـ ِ
وجئــت كــي ِ
ـك ،كــي أتعــرف عــى ســوبرمان نابلــس ،عفـ ًـوا
ســوبر ومــن وباألخــر تقولــن يل ليــس عنــدي قصــة وال قضيــة؟
 بالنســبة للتعــارف ،أنــا أمــل صالــح مــن جنــن ،طالبــة جامعيــة ،ســنةثانيــة حقــوق ،عمــري عــرون ســنة ،ال يوجــد عنــدي هوايــات ،فقــط ســري
باجتاهــات اثنــن فقــط مــن البيــت إىل اجلامعــة ،ومــن اجلامعــة إىل البيــت ،عائلتي
مكونــة مــن أيب وأمــي وأربــع أخــوات عــداي ومخســة إخــوة يعنــي عــدد أفــراد
أرسيت اثنــا عــر فــر ًدا ،أعتقــد أن مهمتــك بالتعــرف قــد انتهــت وتعرفنــا عــى
بعــض بــا يكفــي ،أنــت اســمك أبــو الســعيد ،هيــودي اســمه أبــو الســعيد يعمــل
حمق ًقــا ،عمــرك حــوايل مخســن عا ًمــا ،لــك عائلــة يعنــي أنــك متــزوج ولــك أبنــاء
هــذا يكفــي مــن املعلومــات عــي ،أمــا بالنســبة للقضيــة والقصــة أنا لســت ســوبر
مــان وال ســوبر ومــن ،الصــورة التــي عنــدك عنــي غــر صحيحــة ،أنــا طالبــة
جامعيــة فقــط كل املعلومــات التــي حتكيهــا كــذب وافــراء.
انتفــض املحقــق أبــو الســعيد كــا يكنــي نفســه( ،أنــا مــش كــذاب) قاهلــا
بغضــب وقــد انتفــض مــن فــوق كرســيه كمــن لســعه دبــور يف حــر الصيــف ،أنــا
امليجــر أبــو الســعيد أنــا مســتحيل أكــذبِ ،
أنت هنــا يف التحقيــق والتحقيــق يعني
الوصــول للحقيقــة.
قاطعتــه أمــل :ســمعتها مــن كل مــن ســبقك قالوهــا مثلكــن هــذه
األســطوانة املرشوخــة ،التحقيــق واحلقيقــة والصــدق زهقــت هــذا الــكالم
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صباحــا الســاعة الثامنــة وبــروح
الفــايض ،أنــا طالبــة جامعيــة بطلــع مــن بيتــي
ً
عــرا ،ليــس يل يف املظاهــرات وال يف املســرات مــش قــادر
الســاعة الثالثــة
ً
تعتقــل الرجــال جــاي تعتقــل النســاء عــى احلواجــز العســكرية ،يــا للعــار.
 نحــن نعتقــل الــكل رجــال ،نســاء ،أطفــال ،كبــار ،صغــار ،كل مــنحيــاول املــس بأمــن دولــة «إرسائيــل» أنــا بعتقلــه ،مــن داره ،عــى احلاجــز،
بالشــارع ،حتــت األرض ،فــوق األرض ،ذراع دولــة «إرسائيــل» طويلــة وقويــة،
ال حــدود ملداهــا وال يســتطيع أحــد أن يتحداهــا.

78

املحقــق أبــو الســعيد وقــد قـ َّـرب كرســيه مــن األســرة أمــل ،ومل يفصلــه
إال أقــل مــن شــر :نحــن هزمنــا ســبعة جيــوش عربيــة ،نحــن ضيعنــا منظمــة
التحريــر ورموزهــا يف أوروبــا ويف بــروت ،واليــوم قــادرون عــى تصفيــة كل من
يعادينــا ،قــادرون عــى اعتقــال كل واحــد يرفــع أصبعــه بوجــه دولــة «إرسائيــل»،
أو يرمــي حجـ ًـرا عــى دوريــة عــى جيــش الدفــاع «اإلرسائيــي».
عــاد املحقــق أبــو الســعيد بكرســيه إىل امللــف واض ًعــا كوعــه عــى الطاولــة
وكــف يــده عــى خــده األيمــن مســل ًطا نظراتــه جتــاه أمــل ،التــي بادرتــه بالســؤال
يف يشء أبــو الســعيد؟ ملــاذا تنظــر إ ّيل هكــذا؟
املحققــة ميخــال والتــي عــادت بكرســيها املتحــرك إىل وســط الطاولــة
خلــف جهــاز الكمبيوتــر وقربتــه إليهــا ،وبــدأت بتكبيــس األزرار والتدقيــق
باملعلومــات املتدفقــة عــر الشاشــة وترمــق بنظارهتــا اخلبيثــة واحلــادة األســرة
أمــل وهتــز برأســها يف حركــة اســتفزازية اهلــدف منهــا إشــعار األســرة بخطــورة
وضعهــا خلطــورة املعلومــات التــي تدفقــت أمامهــا عــر الشاشــة.
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 مــش معقــول ،مل أكــن أتوقــع كل هــذا ،مــش معقــول يــا ســت أمــل،يــا طالبــة اجلامعــة ،خاليــا عســكرية ،ســاح ،عبــوات ،أف ،أف ،أمــوال،
اتصــاالت خارجيــةً ،
فعــا أنــا أمــام ســوبر ومــن ،ال ،ال ،أنــا ال أصــدق مــا
جيــري أمامــي ،قالــوا يل يف البدايــة ،مظاهــرات ،مســرات ،خطــب ،كلــات ،قلنا
معلــش مهــو الــكالم مــا عليــه مجــرك ،العــرب كلهــم هكــذا ،كالم بــكالم ،فقــط
خــذ مــن العــرب كالم فــايض ،قلنــا حــرام ليــش هالبنــت املســكينة بكــرة تتــورط
مــع خاليــا اإلرهــاب وبيضحكــوا عليهــا ويورطوهــا بعمــل كبــر ،ننجــر نحــن
يف الشــاباك «اإلرسائيــي» عــى قتلهــا أو اعتقاهلــا وبالتــايل ســجنها ملــدة طويلــة
واحلكــم عليهــا باملؤبــد ،قلنــا قبــل مــا تتــورط لوجــه اهلل نعمــل معهــا هاملوقــف
بنحميهــا ونحبســها حكــم خفيــف ،إن تعاونــت معنــا واعرتفــت بــكل يشء،
يعنــي عــر شــهور ،ســنة بالكثــر ،بتتعلــم وبتعــرف احلقيقــة ،أمــا اآلن وأمــام
مــا أرى بعينــي ،ال ،ال ،األمــور جــدً ا صعبــة ومعقــدة وضعــك صعــب ،صعــب
جــدً ا ،األمــور مل تقــف عنــد مظاهــرة ،مســرة ،منشــور ،رفــع علــم ،األمــور أبعــد
بكثــر مــن ذلــك ،األمــور أصعــب بكثري ،أحســنلك وبــدك نصيحتــي ،خلينا نلم
املوضــوع قبــل مــا تعــرف املخابــرات املعلومــات اجلديــدة التــي عــى الكمبيوتــر
ناهضا عــن كرســيه :أنا راح أســاعدك
أمامــي ،ويغــروا رأهيــم .قــال أبــو الســعيد ً
بصفتــي مســؤول ملفــك ،ميخــال يف إمكانيــة أطلــع عــى املعلومــات اجلديــدة،
ولكنــه توقــف بعــد أن مشــى خطوتــن يف حركــة متثيليــة ،فقالــت ميخــال :ال ،ال
يمكننــي يــا كابتــن أبــو الســعيد أمــل مســؤوليتي ،ولــن أســمح ألحــد بالتدخــل،
أنــت جــزء مــن املخابــرات والفولــة مــا بتنبــل يف فمــك ،أخــاف أن تنقــل هــذه
املعلومــات للمخابــرات وتســبب بخــراب بيــت أمــل ،أرجــوك اعــذرين ،لــن
أســتطيع أن أريــك هــذه املعلومــات.
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 كابتــن ميخــال مشــكورة عــى جهــودك وعــى نخوتــك وحرصــكعــى مصلحتــي اذهبــي وأكمــي إجازتــك مــع عائلتــك ،قلــت يل يف البدايــة إنــك
قطعــت اإلجــازة لتتعــريف عــي ،وهــا هــو التعــارف قــد حصــل ،يعطيــك العافية.
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 مــايش يــا ســت أمــل ،لكــن أنــا مل أقــل الــكالم الــي قلتــه ،قالــوا يلإنــك عنيــدة ولكــن مل أتوقــع أن تكــوين عنيــدة هلــذه الدرجــة ،ولكــن أريــد أن
أقــول لــك وخــذي مــا أقــول لــك قاعــدة يف عقلــك نحــن هنــا يف مركــز بيتــح
تكفــا ختصصنــا حتطيــم الــرؤوس العنيــدة ،وضغطــت عــى زر يف لوحــة املفاتيح
فأطفــأت جهــاز الكمبيوتــر ،ثــم طــوت امللــف األزرق ومحلتــه حتــت إبطهــا
وخرجــت مرسعــة يف حركــة متثيليــة توحــي بــأن أمـ ًـرا مــا قــد حــدث تاركــة
خلفهــا املحقــق أبــو الســعيد الــذي التــزم الصمــت طــوال جولــة التهديــد
والوعيــد واخلــداع التــي مارســتها الكابتــن ميخــال.
مــرت ربــع ســاعة عــى وجــود الكابتــن أبــو الســعيد داخــل غرفــة
جالســا عــى كرسـ ّيه مر ّكـ ًـزا نظــره عــى ملــف أصفــر اللون حيملــه بيده
التحقيــق
ً
وأمــل مقيــدة عــى الكــريس ،وفجــأة فتــح بــاب الغرفــة لتدخــل منــه املحققــة
ميخــال غاضبــة صارخــة ،مــاذا تفعــل هنــا؟ ملــاذا أنــت موجــود هنــا؟ موجهــة
رصاخهــا يف حركــة متثيليــة للمحقــق أبــو الســعيد الــذي تظاهــر بأنــه متفاجــئ
باألمــر ،وأخــذ حيــاول بحركــة يــده أن هيــدئ مــن روع املحققــة ميخــال التــي
متــادت يف ترصفهــا ،اخــرج مــن هنــا ،اخــرج حـ ً
ـال ،ال أريــد أن أراك هنــا بتا ًتــا،
محــل املحقــق أبــو الســعيد امللــف األزرق وغــادر الغرفــة مرس ًعــا ،جلســت
املحققــة ميخــال عــى كرســيها وقــد أطلقــت زفــر هــواء خــرج مــن أعــاق
قلبهــا ،حمققــون آخــر زمــن ،وأخرجــت مــن جيبهــا جمموعــة مفاتيــح وألقتهــا
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بعنــف عــى الطاولــة فطــارت املفاتيــح بحركــة ارتداديــة عــن ســطح الطاولــة
إىل وســط الغرفــة حمدثــة ضجــة عاليــة ،ســحبت املحققــة ميخــال الكــريس مــن
خلــف الطاولــة واقرتبــت مــن األســرة أمــل حتــى التقــت ركبتهــا بركبتــي
األســرة وبأســلوب لطيــف وبصــوت هــادئ بــدأت احلديــث.
 أمــل نحــن النســاء بنفهــم بعــض ،تعــايل نخــي الرجــال خــارجاملوضــوع ،يعنــي مــن رأيس لرأســك ،نحــل املشــكلة.
 أي مشــكلة ســت ميخــال؟ أنــا مــا يف عنــدي مشــكلة ،هذي مشــكلتكأنـ ِ
ـت مــع هــذا إىل اســمه أبــو الســعيد ،مــا إىل عالقــة هبــذه املشــكلة.
 ال عالقــة لــك بمشــكلتي مــع أبــو الســعيد ،هــذا واحــد كلــب وأنــاطردتــه ولــن تريــه أبــدً ا ،مشــكلتك هــي القضيــة التــي بســببها أنـ ِ
ـت هنــا جالســة
عــى هــذا الكــريس.
 مشــكلتي أنتــم ،اعتقلتمــوين مــن جامعتــي عــى حاجــز عســكري ،مثلالقراصنــة يف البحــر ،مثــل قطــاع الطــرق ،نقلتمــوين آلخــر الدنيــا بعيــدً ا عــن
أهــي ،هــل هــذه مشــكلتي وال مشــكلتهم؟ قصــدي مشــكلتكم؟ فأنـ ِ
ـت منهــم
وجــزء مــن طاقمهــم ،واآلن تقــويل يل عنــدي مشــكلة بدنــا نحلهــا مــن رأيس
لرأســك ،كان األفضــل ِ
لــك ولدولــة «إرسائيــل» ً
بــدل مــن التعــب يل ولكــم
وكل هــذه العجــة أن تتصــي عــى هاتفــي ونحلهــا مــن رأيس لرأســك؟

 فعـ ًـا أنـ ِـت إنســانة عنيــدة يــا ســت أمــل ،أنــا بحرتمــك مثــل أختــي
الكبــرة وبــدي مصلحتــك ،مــا بــدي حــدا مــن الرجــال (املحققــن) قاســيني
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فــش عندهــم رمحــة ،خلينــا نحــن النســاء نحلهــا ،أحســن مــا يدخلــوا بينــا.
مللمــت املحققــة ميخــال أوراقهــا وخرجــت مــن غرفــة التحقيــق ،ولكنها
تراجعــت يف اللحظــات األخــرة بعدمــا أمســكت بمقبــض البــاب ،وعــادت
وجلســت عــى الطاولــة ووضعــت رجـ ًـا عــى رجــل بحيــث كان مســتوى أحــد
قدميهــا باجتــاه وجــه األســرة أمــل.
 هكــذا علمــوك االحــرام يف املخابــرات «اإلرسائيليــة» ،تضعــنقدمــك باجتــاه وجهــي ،هــل تريديــن إهانتــي هبــذه الطريقــة؟ هــل احلــروب
عندكــم بــا أخــاق؟
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 آســفة ســت أمــل ليــس قصــدي إهانتــك ،أنــا دو ًمــا معتــادة أن أجلــسهكــذا ،عــى كل حــال حال ًيــا عنــدي اجتــاع مــع ضبــاط حتقيــق كبــار ،أريــد منك
أال حترجينــي أمامهم.
 مــش فامهــة ،مــا هــي الكلمــة ،ومــا هــو الوعــد ،ومــا هــي عالقتــيباالجتــاع والضبــاط الصغــار والكبــار ،وملــاذا ســأحرجك؟
 االجتــاع كلــه ألجلــك ،والضبــاط الكبــار مســتنفرون ومتوتــرونبســببك ،أنــا الوحيــدة معــك وبصفــك ،أمل تــري كيــف ترصفــت مــع الكلــب
أبــو الســعيد ،أنـ ِ
ـت تعرفــن مــاذا يعنــي تســليم ملفــك ملحقــق بـ ً
ـدل منــي؟ يعنــي
رح تشــويف نجــوم الظهــر ،ســيعذبونك عذا ًبــا قاسـ ًيا ،ســيكرسون لــك ظهــرك،
وشــعرك اجلميــل سيشــيب مــن هــول التعذيــب ويســقط كلــه ،وجهــك اجلميل
هــذا ســيصبح أســود شــاحب مــش رح تالقــي مــن ســيتزوجك ،هــذا عــى
فــرض إنــك ســتخرجي مــن الســجن ،قضيتــك كبــرة ،وإذا مل تتعــاوين معــي
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ســيخرب بيــت أبــوك لألبــد وعندهــا لــن أنفعــك بــيء ولــن ينفــع النــدم ،عــى
كل حــال أنــا بعــرف أنــك تعبانــة وقادمــة مــن ســفر طويــل وأريــد أن أبعثــك إىل
الزنزانــة لرتتاحــي ،وبعديــن نكمــل حديثنــا ،آمــل منــك أن تفكــري بالــكالم
الــذي قلتــه لــك ،واعلمــي أين أنــا بصفــك ،وبــدي مصلحتــك.
عندمــا ســمعت أمــل بأهنــا ســتغادر الكــريس وتنتهــي آالم الشــبح،
الصلــب ،وأهنــا أمــام فرصــة هــي بحاجــة لرتتــاح وتريــح جســدها املنهــك،
فكــرت هبدنــة تســتفيد منهــا إلعــادة ترتيــب صفوفهــا الداخليــة.
 نعــم كابتــن ميخــال ،كالمــك معقــول ،كــا قلــت أين متعبــة وقادمــةمــن ســفر وبحاجــة للراحــة ،ســأرتاح وأفكــر بكالمــك؛ ألين أجــد معقوليــة يف
كالمــك.
 ســوهريت ،ســوهريت ،نــادت الكابتــن ميخــال عــى الرشطيــاتالواقفــات خلــف البــاب مــن فضلــك أيتهــا الرشطيــة خــذي أمــل إىل الزنزانــة
( )35وأحــري يل األســرة حيــاة مــن الزنزانــة رقــم (.)17
الزنزانــة ( )35آخــر زنزانــة يف صــف الزنازيــن يف الطابــق التحــت
األريض ،زنزانــة انفراديــة كــا كل الزنازيــن ،صممــت بطريقــة شــيطانية لتحطيم
نفســية األســر الفلســطيني ،وتدمــر معنوياتــه حلظــة دخولــه إليهــا ،لكــن تعرف
املخابــرات الصهيونيــة قلــب الســحر عــى الســاحر ،وجعــل حصــاد املخابــرات
ـورا.
مــن وراء هــذه الزنازيــن حصــا ًدا مـ ًـرا وهبــا ًء منثـ ً
األســر الفلســطيني ومنــذ اللحظــة األوىل العتقالــه يــدرك أن رحلــة
أيضــا أن
التحقيــق مفروشــة باألشــواك واجلــراح والتعــب واآلالم ،ويــدرك ً
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هــذه املرحلــة مرحلــة أســابيع أو أشــهر وســتمر ،وبنــا ًء عليهــا حتــدد مــدة احلكــم
والســجن ،فبقــدر مــا تصمــد وتتحمــل اآلالم يف زنازيــن التحقيــق بقدر مــا تنزل
عنــك األشــهر والســنوات مــن مــدة احلكــم وتعــود رسي ًعــا إىل أحضــان العائلــة
الدافــئ ،مرفــوع الــرأس واجلبــن ،حافــظ العهــد واألمانــة واألرسار ،حام ًيــا
للتنظيــم والثــورة.
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الزنزانــة ( )35كأي زنزانــة يف أي مركــز حتقيــق صهيــوين حتمــل نفــس
املواصفــات يف التصميــم فهــي عبــارة عــن غرفــة صغــرة ال تتعــدى مســاحتها
أيضــا ،جدراهنــا خشــنة ولوهنــا جيــي غامق
(2.5م×2.5م)  ،بارتفــاع (2.5م) ً
يميــل إىل الســواد ،أرضيتهــا مــن الباطــون وفيهــا دورة مياه(مرحــاض) ومغســلة
صغــرة ،فيهــا حنفيــة ميــاه تعمــل بواســطة الضغــط عليهــا ،يف ســقف الزنزانــة
ملبتــان صفــراوان وفتحتــان للكونديشــن ،واحــدة لضــخ اهلــواء البــارد والثانيــة
لشــفط اهلــواء؛ ألن الزنازيــن حتــت األرض ال يوجــد فيهــا شــبابيك يف جــدران
الزنازيــن يســمح بدخــول اهلــواء؛ ألن الطابــق كلــه حتــت األرض وطابــق
الزنازيــن هــذا صمــم بطريقــة جتعــل األســر معـ ً
ـزول عــن املحيــط اخلارجــي
كل ًيــا ،اإلضــاءة الصفــراء املعتمــة ،اجلــدران اخلشــنة الســوداء ،األرضيــة املعتمــة،
العزلــة عــن املحيــط ،كلهــا عوامــل صممهــا شــياطني املخابــرات اإلرسائيليــة
لتخــدم هد ًفــا واحــدً ا ،وتــؤدي لنتيجــة واحــدة وهــي إرهــاب وإرعــاب األســر
الفلســطيني وتدمــر نفســيته ودفعــه لالعــراف.
أبــواب الزنزانــة ســميكة ال يوجــد فيهــا ســوى فتحــة دائريــة يف أعــى
البــاب وفتحــة مســتطيلة يف وســط البــاب أو أقــل نحــو األســفل تســمى
بالعــري (أشــناف) ،تســتعمل إلعطــاء األســر طعامــه وتقييــد اليديــن عنــد
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اخلــروج للتحقيــق ،ولــكل زنزانــة بابــان ســميكان يبعــد كل بــاب عــن الثــاين
مســاحة مرتيــن ،واهلــدف مــن وجــود بابــن هــو عــزل األرسى املوجوديــن
داخــل زنازيــن التحقيــق حتــى ال يتواصلــوا بواســطة النــداء.
يف كل زنزانــة مقعــد صغــر مــن الباطــون ملصــق باجلــدار يضــع عليــه
األســر أغراضــه اخلاصــة وهــي قليلــة باألصــل ،وباألصــل ال يوجــد عنــده
يشء ،ويف مراحــل متقدمــة قــد حيصــل األســر عــى فرشــاة أســنان ومعجــون
أســنان وقــد حيصــل عــى مالبــس قليلــة العــدد فيضعهــا عــى هــذا املقعــد ،يف
كل زنزانــة يوجــد فرشــة واحــدة وأحيا ًنــا فرشــتان اثنتــان ،وكل أســر أو أســرة
يعطــى بطانيتــن خشــنتني لوهنــا بنــي يكمــان دور املحقــق يف إيــذاء األســر
وهــو نائــم ،فــا يرمحــان جلــده بوخــزه بوبرمهــا الشــبيه باإلبــر والتقريــص
واحلكــة املســتمرة ،وال يرمحــان نفســه املتعبــة مــن هــواء الكونديشــن املتجمــد،
فيكمــان دور املحقــق يف تعذيــب املعتقلــن.
أعــادت الرشطيــات األســرة أمــل إىل الزنزانــة رقــم ( )35وتوجهــن إىل
الزنزانــة رقــم ( ،)17رشطــي يفتــح أقفــال بــاب الزنزانــة رقــم ( )17ورشطيــة
أخــرى عــر الفتحــة الدائريــة يف أعــى البــاب ،حيــاة بشــر يــا« ،حكــراه»
أي حتقيــق بالعــري ،ثــم أعــادت الرشطيــة إغــاق الفتحــة الدائريــة وفتحــت
األشــناف وطلبــت مــن حيــاة مــد يدهيــا إىل األمــام ليتــم تكبيلهــا باألصفــاد
احلديديــة لنقلهــا إىل مكتــب التحقيــق.
اقتــادت الرشطيــات األســرة حيــاة إىل غرفــة التحقيــق وأجلســتاها
عــى الكــريس مقيــدة اليديــن والرجلــن كــا حيــدث مــع أي أســر وأســرة يف
جــوالت التحقيــق.
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وكــا هــو الروتــن يف التحقيــق ُيــرك األســر عــى الكــريس لفــرة مــن
الزمــن ،ثــم يدخــل املحقــق أو جمموعــة مــن املحققــن ومعهــم ملفــات كبــرة
مــن األوراق حتــى يومهــوا األســر بضخامــة قضيتــه وخطــورة وضعــه ،وذلــك
إلجبــاره عــى االعــراف بقضيــة صغــرة بـ ً
ـدل مــن أن يفتــح املحققــون امللــف
الكبــر فينزلــق لالعــراف بالقضايــا الكبــرة وبالتــايل احلكــم عليــه باألحــكام
العاليــة يف خطــوة بيــع الوهــم ،اعــرف فقــط هبــذه القضيــة مقابــل إغــاق
ملفــك ،ثــم مــرت ســاعة كاملــة واألســرة حيــاة عــى الكــريس وحيــدة ،حتــى
جــاءت رشطيــات وقمــن بفــك القيــود الواصلــة مــا بــن يــدي ورجــي األســرة
والكــريس احلديــدي املثبــت بــاألرض.
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 نحــن متأســفون ،هــذه الغرفــة ليســت الغرفــة املخصصــة للتحقيــقمعــك ،ســنقوم بنقلــك إىل غرفــة املحقــق املســئول عــن ملفــك ،وألبســاها
نظــارات التزلــج عــى اجلليــد.
ضحكــت حيــاة ضحكــة خبيثــة تتناســب مــع حجــم خباثــة املتأســف
واخلطــأ املقصــود الــذي وقــع مــن الرشطيــات بإدخــال حيــاة إىل غرفــة باخلطــأ،
ونســياهنا ملــدة ســاعة وقالــت يف رسيرهتــا :هــذه أوىل أفــام التحقيــق املحروقــة
فلنــر القــادم .قرعــت الرشطيــة البــاب.
 تفضل ،ادخل! ردت املحققــة ميخــال مــن خلــف الطاولــة وهــي مشــغولة بالنظــر إىلشاشــة الكمبيوتــر.
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دخلــت الرشطيــات يقــدن األســرة حيــاة حتــى أجلســتاها عــى
الكــريس ،وأ ّديــن الطقــوس املعتــادة يف التقييــد ونزعــن نظــارة التزلــج عــى
اجلليــد عــن عينهــا.
ً
 ًوسهل بالست حياة.
أهل
أهل ِ
 ًفيك.

 -أنا الكابتن ميخال.

ِ
صباحا.
بمعرفتك
 قاطعتها حياة :ترشفتً
 آه صحيــح ذاكرتــك قويــة ،عــى كل حــال أنــا املســئولة عــن ملفــكيف التحقيــق يف جهــاز املخابــرات «اإلرسائيليــة» ،أمتنــى أنــك تكــوين عاقلــة
وتســمعي الــكالم وتتقبــي النصيحــة مثــل صاحبتــك أمــل.
صاحبتــك أمــل ســمعت الــكالم واعرتفــت بــكل يشء ،هنــا عــى هــذه
الطاولــة عــى نفــس هــذا الكــريس ،خ ّلصــت القضيــة ،وبعــد يومــن ســيتم نقلها
للســجن عنــد األســرات وترتــاح مــن التعــب يف التحقيــق والنــوم يف الزنازيــن،
مــن أحســن يــا ســت حيــاة النــوم بالزنزانــة لوحــدك وغطــاؤك بالبطانيــة اخلشــنة
وال النــوم عــى بــرش نظيــف وحــرام نظيــف عنــد األســرات؟
 طب ًعــا يــا ســت ميخــال النــوم عــى بــرش نظيــف ،واحليــاة عنــداألســرات أفضــل بكثــر مــن النــوم والعيــش يف الزنازيــن ولكنــه عنــدي حــل
أفضــل وخيــار أحســن دار والــدي ،ورسيــري وحرامــي أنظــف وأحســن مــن
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الزنازيــن والســجن ،إذا ً
فعــا تريديــن راحتــي أطلقــي رساحــي.
 نعــم ســأطلق رساحــك اليــوم عــى رشط واحــد ،تعــريف بالقضيــةوحتكــي القصــة كاملــة وأنــا أعدك باســمي واســم الشــاباك «اإلرسائييل» ســأرفع
التوصيــة للمحكمــة لتخفيــف احلكــم.
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ِ
قلــت ســتطلقني رساحــي اليــوم،
 كابتــن ميخــال ،يف بدايــة الــكالمويف هنايــة الــكالم ســرفعني توصيــة بتخفيــف حكمــي ،حريتينــي ،أي األمريــن
أختــار؟ كــوين واضحــة ،صدقينــي لــو كان عنــدي قصــة حلكيتهــا ،ولــو عنــدي
قضيــة ألعــرف هبــا ،أنــا كل قصتــي وكل قضيتــي إين طالبــة جامعيــة ،وأعتقــد
أن الدراســة يف اجلامعــة ليســت جريمــة يف أي دولــة مــن دول العــامل باســتثناء
واحــة الديمقراطيــة يف الــرق األوســط ،دولــة «إرسائيــل».
 نحــن واحــة الديمقراطيــة الوحيــدة يف الــرق األوســط رغـ ًـا عنــكوعــن كل العــرب ،نحــن دولــة قانــون ،نحــرم القانــون ،الدراســة يف اجلامعــة
ليســت جريمــة عندنــا ،ولكــن طالــب اجلامعــة يمكــن أن يكــون جمــرم إرهــايب،
ذلــك عندمــا خيالــف القانــون.
 أي قانون؟ قانون االحتالل! أنتــم إرهابيــون ،والقانــون ال تســتحقون أن تعيشــوا يف ظلــه ،أنتــمقتلــة أطفــال ،تقتلــون املواطنــن «اإلرسائيليــن» األبريــاء يف شــوارع القــدس
وتــل أبيــب ،تقتلــون املســافرين عــى شــوارع الضفــة الغربيــة.
 -مســافرين عــى شــوارع الضفــة؟ قصــدك املســتوطنني! أهــؤالء
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أبريــاء؟ أهــؤالء عـ ّـزل؟ يــا كابتــن ميخــال! حتــى مــع عــدوك يــا ســت ميخــال
جيــب أن تكــوين منصفــة ،اذهبــي وراجعــي معلوماتــك تعــريف مــن هــم قتلــة
األطفــال ،نحــن أم أنتــم؟ ومــن هــم قتلــة املواطنــن األبريــاء العــزل ،نحــن أم
أنتــم؟
ً
أصــا نحــن املخابــرات نحــن
 معلومــايت متأكــدة منهــا ،% 100الذيــن عندنــا املعلومــات األكيــدة والصحيحــة.
ســحبت املحققــة ميخــال نفســها عــى الكــريس مــن خلــف الطاولــة
ودفعــت نفســها مــع الكــريس نحــو حيــاة ووضعــت وجههــا قبالــة وجــه حيــاة
املقيــدة عــى الكــريس املثبــت بــاألرض ماســكة حيــاة مــن ثوهبــا بيدهيــا ثــم
ـرا ،نحــن قتلــة
خنقتهــا وجذبتهــا بقــوة صارمــة بوجههــا بعنــف ،أنــا دللتــك كثـ ً
ـت إرهابيــة خمربــة ،أنتــم قتلــة األطفــال ،وأنـ ِ
أطفــال يــا إرهابيــة؟ أنـ ِ
ـت هنــا ألنــك
قاتلــة أطفــال رأســك ســأكرسه ،أنــا طــول عمــي يف التحقيــق أحقــق مــع أرسى
رجــال كانــوا عاملــن حاهلــم أبطــال بــرة ،عنــدي هنــا مــن أول جلســة اعرتفــوا
بــكل يشء ،أنــا حمطمــة الــرؤوس ،أكــر رأس بجلســة حتقيــق واحــدة بعــره
ـت أمــام الشــاباك؟ أنـ ِ
ـت أمامــي؟ مــن أنـ ِ
مثــل حبــة الليمــون ،مــن أنـ ِ
ـت خمربــة
صغــرة مــش رح تطلعــي مــن عنــدي إال وأنـ ِ
ـت خملصــة كل الــي عنــدك ،لــن
تغــادري هــذا الكــريس لــن تقومــي مــن هنــا ولــن ترجعــي للزنزانــة إال بعــد أن
حتكــي القصــة كاملــة.
أرخــت املحققــة ميخــال ثوب األســرة حيــاة ،ودفعت نفســها إىل اخللف
منتفضــة فــوق كرســيها املتحــرك والــدوار ،وانتصبــت واقفــة أمــام األســرة حياة
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ورددت األســطوانة املرشوخــة التــي دو ًمــا يرددهــا املحقــق عــى أســاع األرسى
الفلسطينيني.
 نحــن يف املخابــرات «اإلرسائيليــة» نعــرف كل يشء ،كل يشء موجــودعندنــا ،ومكشــوف لنــا ،أحســن لــك تعــريف وإال ســأضطر الســتعامل أســاليب
أخــرى ،نحــن عندنــا مــن األســاليب الــي ختــي املجــرم يتكلــم ،أحســن لــك
اعــريف بالتــي هــي أحســن.
 كابتــن ميخــال بــا أن كل يشء عندكــم مكشــوف ومعــروف ملــاذاتــري عــى اعــرايف بــا أنــه كل املعلومــات عندكــم مــاذا ســيفيدكم اعــرايف؟
90

 نحــن يف املخابــرات «اإلرسائيليــة» كل صغــرة ،وكل كبــرة عندنــاونعرفهــا ،ولكــن جيــب أن نســمع القصــة مــن أصحاهبــا ،يــا رحيينــي ،ورحيــي
ـي القصــة كاملــة وخلينــا نخلــص املوضــوع مثــل مــا خلصــت أمل.
نفســك وقـ ّ
 هــي أمــل خلصــت املوضــوع؟ واعرتفــت ،هــي حــرة تعــرف أو مــاتعــرف ،قــد يكــون عندهــا قصــة أو موضــوع ،أمــا أنــا ال يف عنــدي قصــة وال
موضــوع ،غــر قصــة إين طالبــة جامعيــة فقــط ،لــو كان عنــدي قصــة مثــل أمــل
حلكيتهــا.
أطفــأت املحققــة ميخــال جهــاز الكمبيوتــر وقلبــت شاشــة اجلهــاز مــع
أنــه مطفــأ إىل اجلهــة املعاكســة لألســرة حيــاة ثــم مللمــت أوراقهــا وخرجــت
مرسعــة ،تاركــة األســرة حيــاة لوحدهــا مقيــدة عــى الكــريس.
هــذا اإلجــراء ،تــرك األســرة عــى الكــريس مقيــدة اليديــن والرجلــن
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ملــدة قــد تطــول وقــد تقــر .إجــراء روتينــي وطبيعــي يســتعمله املحققــون
الصهاينــة حيــث يتــم مراقبــة التحقيــق إمــا مــن خلــف الزجــاج أو مــن غرفــة
جمــاورة بواســطة الكامــرات مــن قبــل فريــق مســاند للتحقيــق ويتــم تســجيل
املالحظــات ،فعندمــا ينســحب املحقــق مــن التحقيــق ويعــود بعــد فــرة لالطالع
عــى مالحظــات عمليــة التحقيــق واالتفــاق عــى اســتبدال أســاليب قديمــة
واســتعامل أســاليب جديــدة.
كالعــادة بعــد غيــاب حــوايل ســاعة عــادت املحققــة ميخــال وبيدها كاســة
نســكافيه وباليــد األخــرى قطعــة كيــك ،وضعــت كاســة النســكافيه وقطعــة
احللــوى عــى اجلهــة اليــرى جلهــاز الكمبيوتــر واســتلمت لوحــة املفاتيــح،
وبــدأت بعمليــة الضغــط عــى األزرار دون أدنــى التفافــة لألســرة املشــبوحة
عــى الكــريس مــن أكثــر مــن ثــاث ســاعات وهــي تتبــادل رشب النســكافيه
تــارة وأكل الكيــك تــارة والنظــر إىل شاشــة جهــاز الكمبيوتــر ،وبعــد مــرور
وقــت ليــس بالقليــل كان كاف ًيــا لإلجهــاز عــى كاســة النســكافيه بتلــذذ مصطنع،
والتهــام الكعكــة ،التفتــت املحققــة إىل حيــاة:
 هــل أحــر لــك نســكافيه؟ أم أنكــم يف الضفــة ال تعرفون النســكافيه؟أم أنكم..
 صعقتهــا حيــاة باجلــواب قبــل أن تكمــل املحققة مشــوارها باالســتهزاءوالسخرية.
 كابتــن ميخــال ،هــذا النســكافيه الــذي ترشبينــه كنــت أرشبــه وأنــاطفلــة صغــرة يف بيــت أيب ،وهــو يناســب األطفــال فأكثــري مــن رشبــه؛ ألنــه
غنــي بالكالســيوم الــازم لنمــو عظــام األطفــال.
ّ
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حاولــت املحققــة امتصــاص الصعقــة ور َّدهــا بابتســامة مصطنعــة ُتفــي
حالــة احلنــق الشــديد ،وردت بعبــارة اســتهزاء ســخيفة :علمــي أنــك طالبــة
حقــوق ولســت طبيبــة ،أم أنــك عاملــة فيهــا أم العريــف بتعــريف كل يشء،
وعاملــة حالــك فيلســوفة زماهنــا؟
واجهتهــا حيــاة بالصمــت املطبــق؛ ألنــه أبلــغ جــواب ،فمــن الصمــت
مــا قتــل.
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اســتدارت املحققــة ميخــال نحــو اجلهــاز وبــدأت تدقــق بســيل املعلومــات
املتصاعــدة عــى الشاشــة ومــا هــي إال حلظــات وإذا بمجموعــة مــن املحققــن
واملحققــات يفــوق عددهــم التســعة يتقدمهــم املحقــق أبو مجال كام ُيســمي نفســه،
انتــروا حــول حيــاة مــن كل اجلهــات كــا حتيــط الوحــوش املفرتســة بالفريســة.
 مرح ًبــا ســت حيــاة ،أنــا امليجــر أبــو مجــال مســؤول التحقيــق يف كلالســجون الصهيونيــة.
 أهـ ًـا ميجــر أبــو مجــال ،لكــن ملــاذا ختجــل مــن اســمك العــري ،أنــاامــرأة واســمي حيــاة ،يف أي مــكان أذهــب إليــه أقــول اســمي (حيــاة) ال أخجــل،
ـمي نفــي عنــد املســيحيني اســم مســيحي مثـ ًـا ،أنــت
وال َأتـ َّـرج منــه ،ال ُأسـ ّ
ميجــر وأنــا ال أعــرف مــاذا تعنــي كلمــة ميجــر ،ولكــن ال أعــرف ملــاذا تســمي
نفســك اسـ ًـا عرب ًيــا وأنــت لســت عرب ًيــا ،قالتهــا ورائحــة الســخرية واالســتهزاء
تفــوح مــن كل كلمــة تقوهلــا عــى مســمع ومــرأى شــلة املحققــن واملحققــات.
 -ليــس مــن الــروري أن تعــريف ملــاذا أنــا اســمي أبــو مجــال ،لكــن مــن
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الــروري أن تعــريف ملــاذا أبــو مجــال اليــوم جــاء حيقــق معــك ،أبــو مجــال عندمــا
يمســك ملــف حتقيــق ألي أســر بــأرسع مــن الــرق ُينهــي هــذا امللــف ،وملــا أبــو
مجــال يمســك خمــرب ،هــذا املخــرب قبــل مــا يصــل إىل مركــز التحقيــق يكــون
قــد اعــرف بــكل يشء ،يعنــي أبــو مجــال ختصصــه عصــر ،تعــريف مــاذا يعنــي
ً
صارخــا.
عصــر؟ قاهلــا
عرفني ميجر أبو مجال.
 ال أعرف ما يعني عصريّ ، عصــر يعنــي أننــي أعــر املخــرب كــا أعــر حبــة الليمــون ،أخــذالعصــر أي املعلومــات التــي يعــرف يل هبــا املخــرب وأرمــي الليمونــة ،أعنــي
املخــرب أو املخربــة أمثالــك إىل الســجن حتــى يتع ّفــن ،لكــن حظــك حلــو أن
ملفــك وصلنــي بعــد مــا وصلــت مركــز التحقيــق ومــع ذلــك اليــوم ،وليــس
بكــرة ،هــذه الســاعة وليــس الســاعة التــي بعدهــا ،ملفــك الزم يكــون خالــص
بــدون ســابق إنــذار.
وكالــكالب املســعورة ش ـ َّن املحققــون واملحققــات هجو ًمــا عني ًفــا عــى
األســرة حيــاة املق َّيــدة عــى الكــريس ملــدة أكثــر مــن ثــاث ســاعات ،منهــم
مــن خنقهــا مــن رقبتهــا ،منهــم مــن خنقهــا مــن فكَّهــا ،آخــر ضغــط عــى القيــود
التــي بدورهــا ســحقت اللحــم عــن العظــم حــول املعصــم ،الــكل يــرخ،
الــكل يصيــح ،الــكل يســأل ،الــكل يشــتم ،أيــن ختفــي الســاح؟ أيــن خبــأت
العبــوات؟ أيــن خبــأت احلــزام الناســف؟ مــن هــو املخــرب الــذي ســيفجر
ـت خمربــة ،أنـ ِ
ـت كذابــة ،أنـ ِ
نفســه يف العمليــة؟ أنـ ِ
ـت قاتلــة ،مــن هــو املســؤول
ِ
ـركك حتــى متــويت أو تعــريف ،هيــا تكلمــي،
عــن اخلليــة؟ هيــا تكلمــي ،لــن نـ
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ـك بتنفيــذ العمليــة لــن نســمح لـ ِ
هيــا أجيبــي ،هيــا اعــريف ،لــن نســمح لـ ِ
ـك بقتــل
أطفالنــا ،لــن نســمح لـ ِ
ـك بتخريــب حيــاة مواطنينــا األبريــاء.
مت َّلــك اخلــوف األســرة حيــاة وهــي تواجــه هــذا االنقــاب اخلطــر يف
ســلوك املحققــن واملحققــات الذيــن بــدأوا احلديــث معهــا بمنتهــى العقالنيــة
وفجــأة انقلبــوا إىل عدوانيــن رشســن ،تســعة أشــخاص كالوحــوش الضاريــة
هتاجــم امــرأة ،بــل صب ّيــة شــابة يف مقتبــل العمــر وحيــدة ومقيــدة مــن يدهيــا
ورجليهــا بكــريس مثبــت بــاألرض ،الــكل خينقهــا ،الــكل يــرخ بوجههــا،
بأذهنــا بأعــى األصــوات وأنكرهــا.
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الذت حيــاة بالصمــت املطبــق بوجــه هــذا الســيل اجلــارف مــن الــراخ
واملســبات والشــتائم واألســئلة املجنونــة ،هــي إن أجابــت فلــن يســمعها أحــد؛
ألن اهلــدف مــن هــذه املرسحيــة وهــذا األســلوب مــن أســاليب التحقيــق ،إخافــة
األســرة وإرعاهبــا ومحلهــا عــى االعــراف ،لذلــك قــررت الصمــت وتــرك
الــكالب تنبــح ومســرة الصــر وحتمــل األذى تســر.
اســتمر املحققــون بنباحهــم وعويلهــم كــا هــو خمطــط هلــم وملرسحيتهــم
مســب ًقا حتــى دخــول املحقــق العــارش والــذي ســيلعب دور املحقــق الصديــق
واللطيــف الــودود والــذي س ـ ُينقذ حيــاة منهــم.

فعـ ًـا مــع دخــول املحقــق العــارش والــذي شــاهد املرسحيــة مــن عــى
بــاب الغرفــة انخــرس كل املحققــن واملحققــات ،وخرجــوا مــن الغرفــة بعدمــا
عــا صــوت املحقــق العــارش ضمــن لعبــة حمبوكــة مســب ًقا.
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 ســوهريت ،ســوهريت ،ســوهريت ،برسعــة ،برسعة مــن فضلك فكيالقيــود والكلبشــات ،مجيــع القيــود ،ســوهريت أحــري بشــكري ورق تواليــت،
أحــري كاســة مــاء ،برسعــة مــن فضلــك ،مــا هــذا؟ مــا الــذي حصــل؟ مــا هذه
الوحشــية؟ تســعة حمققــن عــى أســرة ،كالب متوحشــن ،ما بخافــوا اهلل.
ـكريا وكاســة مــاء ومســحت الــدم الســائل عــى
أحــرت الرشطيــة بشـ ً
شــفة حيــاة ،وقدَّ مــت هلــا املــاء بــكل ود واحــرام وإنســانية شــفافة بالغرابــة ،بــل
لفصــول املرسحيــة كيــف تتبــدل مــن الكوميديــا إىل الرتاجيديــا.
كيــك؟

 تفضــي ســت حيــاة ارشيب املــاء ،أحــر لــك عصــر ،كــوال ،قهــوة،شكرا لك ال أريد أن أرشب يشء.
ً -

ـرف هالــكالب ،هــؤالء ال يفهمــون ،هــؤالء ليســوا
 أنــا متأســف لتـ ِّ
ِ
ـرف الــذي
بــر لكــن أنــت اهلل يســاحمك ،ويغفــر لــك ســمحت هلــم هبــذا التـ َّ
أنــا ال أقبلــه وال أرضــاه ،الزم حتمــدي ربــك أين صدفــة كنــت مــارق جانــب
ِ
ســمعت كالم الســت
الغرفــة ســمعت مــا ســمعت ،اهلل يصلحــك لــو أنــك
ِ
ميخــال ملــا حصــل مــا حصــل ،عــى كل حــال إنــي كل الــذي حــدث ،أنــت مــن
إيــش خايفــة مــا يف عــى ايديكــي دم هيــودي ،ال قتــى ،ال جرحــى ،يعنــي فــش
عنــدك حكــم مؤبــد ،يعنــي فــش عنــدك هــدم بيــت ،قضيتــك بســيطة ،كل مــا
نريــد معرفتــه معلومــات بســيطة ،مســؤول اخلليــة ،أعضــاء اخللية ،ســاح اخللية
عنــد مــن موجــود؟ فقــط هــذا كل مــا نريــد معرفتــه وينتهــي التحقيــق وإال أنــا ال
أضمــن لــك تكــرار مــا حــدث قبــل قليــل.
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أنــت عــى كرســيك ،وال أقــول ِ
لــك ســأغري الكــريس ،ســوهريت،
ِ
فضلــك أحــري كــريس آخــر _حلظــات بســيطة حــر
ســوهريت ،مــن
الكــريس_.

 تفضــي ســت حيــاة اجلــي عــى هــذا الكــريس املريــح ،أنـ ِـت وأنــا عــى
كــريس ،بــا رصاخ ،وبــا هتديــد ،بــا عصبيــة ،مخســة أســئلة ،وال ســؤال زيــادة،
أجيبــي عليهــم وأنــا أكفــل لــك عند الشــاباك بانتهــاء التحقيــق وإغــاق القضية.
 ما هذه األسئلة؟96

ً
آجــا أم
1.1مســؤول جمموعتــك نحــن نعرفــه ســنعتقله أو ســنقتله
ِ
ً
منــك أيــن خيتبــئ؟
عاجــا ،فقــط نريــد
2.2أين سالح املجموعة خمبأ؟
3.3أين احلزام الناسف الذي ستنفذون به العملية؟
4.4ما هو اسم االنتحاري الذي سينفذ العملية القادمة؟
ِ 5.5
أنت ما هو دورك يف العملية؟

 يعطيــك العافيــة ،كابتــن أبــو ،..نســيت أن تعرفنــي عــى نفســك أبــومجــال وال أبــو خليــل ،وال أبــو عــادل.
 ال أنا مردخاي ،الكابتن مردخاي. -فقط هذه األسئلة التي تريدها؟
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 نعم فقط ال غري.ً
أي مســؤول جمموعــة
أول :أنــا لســت عضـ ًـوا يف أي جمموعــة وال أعــرف ّ
وليــس يل جمموعــة مسـ ّلحة أصـ ًـا ،أنــا فقــط طالبــة جامعيــة.
ثان ًيــا :بــا أين طالبــة جامعيــة ،ولســت عضـ ًـوا يف جمموعــة مســلحة فبالتايل
ال يوجــد عنــدي ســاح؛ ألين لســت بحاجــة القتنــاء أي قطعة ســاح.
ثال ًثــا :بحيــايت مــا تعاملــت مــع العمليــات االستشــهادية وال
االستشــهاديني ومثــي مثلكــم ،وأنتــم تعرفــون االستشــهادي بعــد تنفيــذ العملية
كذلــك أنــا أعرفــه بعــد أن ُيعلــن عــن اســمه وصورتــه ،أمــا دوري يف العمليــة
فأصـ ًـا ال يوجــد هنــاك عمليــة حتــى يكــون يل فيهــا دور ،كل هــذه األســئلة هــي
مــن اختالقكــم ،ومــن أوهامكــم ال أســاس مــن الصحــة لوجودهــا.
 هذا هو ردك؟ نعم هذا هو كل ردي؟ أنــا ُأحــاول أن أســاعدك ،صدقينــي نيتــي جتاهــك طيبــة جــدً ا ،فقــطأحببــت أن أكــون واســطة خــر بينــك وبينهــم ونبحــث عــن حــل وســط ،أم أنك
حابــة تبقــي مشــبوحة عــى الكــريس ويرجــع عرشيــن حمقــق يف ا َّملــرة القادمــة
حيققــوا معــك مثــل املــرة الســابقة.
عــى كل حــال ِ
أنــت متعبــة حال ًيــا ،أريــد أن أنزلــك عــى الزنزانــة
ترتاحــي ونكمــل احلديــث غــدً ا ،أمتنــى منــك التفكــر اجلــدَّ ي بــا قلــت لــك،
أنــا أريــد مصلحتــك.
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شكرا لك عىل جهودك.
 ً ســوهريت ،ســوهريت ،مــن فضلــك أنــزيل األســرة حيــاة إىل الزنزانةرقم (.)17
ضحكــت حيــاة يف أعامقهــا ضحكــة عميقــة مل يظهــر منهــا عــى الســطح
ســوى ابتســامة أغاظــت املحقــق اللطيــف مردخــاي ،كانــت كفيلــة باســتفزازه
حتــى هنــض مــن عــى كرســيه.
عيل؟
 -حياة ملاذا تضحكني؟ هل تضحكني ّ
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 أنــا ال أضحــك ،أنــا أبتســم ،هــل االبتســامة ممنوعــة؟ هــل االبتســامةجريمــة تالحقهــا املخابــرات «اإلرسائيليــة» ويعاقــب عليهــا قانونكــم؟ ســيادة
املحقــق أنصحــك ،عندمــا تكــذب أن ترتــب الكذبــة حتــى ال تُكشــف.
 ما هو قصدك؟ ال قصد يل سوى النصيحة.نفــذت الرشطيــات أوامــر املحقــق مردخــاي املتخفــي بمالبــس الــود
واللطافــة ،وأنزلــن األســرة حيــاة إىل الزنزانــة رقــم ( )17وأشــواقها تســابقها
للقــاء أمــل واحلديــث معهــا وبــث أحزاهنــا إليهــا ،ولكــن ضاعــت أحالمهــا
بلقــاء أمــل أدراج الريــاح عندمــا دخلــت الزنزانــة رقــم ( )17ومل جتــد فيهــا
ســوى فرشــة واحــدة ،وهــذا يعنــي أهنــا ســتقيض الليلــة وحيــدة يف هــذه الزنزانــة
املوحشــة ولــن تــرى صديقــة ُعمرهــا.
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أســبوع كامــل مـ ّـر عــى وجــود األســرتني أمــل وحيــاة يف الزنازيــن بعــد
جلســة التحقيــق األوىل ،ومل يطــرق بــاب الزنزانــة أي حمقــق وهــو أســلوب
يســتعمله املحققــون إلرهــاب األســر نفسـ ًيا وفكر ًيــا وتركــه عــى مــدار أســبوع
يف رصاع مــع ذاتــه ومــع احتامالتــه العشــوائية ،متــى ســأخرج إىل التحقيــق؟ مــا
هــي األســاليب اجلديــدة التــي سيســتعملها املحقــق معــي؟ هــذا مــن جانــب،
أمــا مــن جانــب آخــر فتشــكل هــذه املــدة فــرة اســراحة كافيــة جلســد األســر
واألســرة بعــد ســاعات الشــبح الطويلــة عــى كــريس التحقيــق ،وســمعت أمــل
صو ًتــا يقــول:
رشطيــات عــى بــاب الزنزانــة رقــم ( ،)35أمــل جتهــزي ،إىل مكتــب
التحقيــق.
ارتفــع مســتوى التوتــر ،ازداد القلــب خف ًقــا ،ويتســارع النفــس صعــو ًدا
وهبو ًطــا ،معركــة بــكل معنــى الكلمــة ،مواجهــة مفتوحــة ،أســلحتها اإلرادة
والعزيمــة والتحمــل والــذكاء.
ـم اقتيــاد األســرة أمــل إىل غرفــة التحقيــق بنفــس الروتــن املتّبــع مــع
تـ َّ
كل أســر وأســرة مــن بــاب الزنزانــة حتــى كــريس التحقيــق ،املحقــق مردخــاي
عــى كرســيه ،مل يلــق لدخــول أمــل بـ ً
أي اهتــام ،وظــل
ـال ،ومل يعــر وجودهــا ّ
ـمرا أمــام شاشــة الكمبيوتــر يتابــع تدفــق املعلومــات يف روتــن ممــل يامرســه
ممسـ ً
كل ضابــط حتقيــق أمــام ناظــري األســر املشــبوح عىل الكــريس ،دخلــت املحققة
ـرا جــدً ا وألقته عــى الطاولة،
ميخــال غرفــة التحقيــق ضا َّمــة إىل صدرهــا مل ًفا كبـ ً
ووقفــت خلــف املحقــق مردخــاي مدققــة النظــر بشاشــة اجلهــاز ،وتبادلــت معــه
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احلديــث ملــدَّ ة عــر دقائــق قبــل أن يتظاهــر بــأن اتصـ ً
ـال قــد جــاءه عــى هاتفــه
اخلــاص؛ ليخــرج مــن الغرفــة مرس ًعــا دون أن يتك ّلــم مــع األســرة أمــل كلمــة
واحــدة يف دور مرســوم لــه مســب ًقا ليؤديــه يف مرسحيــة التحقيــق.
 اه ست أمل ،هل فكَّرت بالكالم الذي تكلمنا به قبل أيام؟أي كالم ،ذكريني ست ميخال.
 -مش ذاكرة َّ

ِ
رصت ناســية ،ظننتــك ذكيــة جــدً ا وال تنــي ،قلــت لــك
 ولــو!نحــن النســاء يفهــم َبعضنــا البعــض أكثــر وأفضــل مــن الرجــال ،فخلينــا نحــل
هاملوضــوع ،بــدون تدخــل الرجــال.
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 اه تذكــرت جيــدً ا ،صحيــح هبــذا املوضــوع فكــرت جيــدً ا ،صحيــحنحــن النســاء يفهــم بعضنــا البعــض ،نفهم الرجــال كذلــك ،وأنا أفهمكــم مليح،
مليــح ،حمقــق أو حمققــة كلــه واحــد ،رشطــي ،وال رشطيــة ،ســجان وال ســجانة،
أعتقــد لــو دخــل ز َّبــال علينــا يف هــذه الغرفــة أول مــا يتكلــم معــي ســيكلمني
عــن االعــراف ،وأنــه يريــد مصلحتــي ،ويريــد أن يســاعدين ،مــا شــاء اهلل هــذه
اإلنســانية العامليــة ال نراهــا عــى احلواجــز وال يف محــات االعتقــال واملدامهــة،
الــكل هنــا يف مركــز التحقيــق إنســاين ويريــد أن يســاعدين.

 نعــم هــذه هــي احلقيقــة ،الــكل يريــد مصلحتــك ،ولكــن أنـ ِـت مــش
قــادرة أن تفهمــي هــذه احلقيقــة ،اعتقــادك الســابق ،مــش قــادرة تتحــرري منــه.
 -ما هو هذا االعتقاد السابق كابتن ميخال؟

قيـــــود الرياحـــــــــين

 اعتقــاد أن اليهــود أعداؤكــم ،يكرهونكــم ملجـ َّـرد أنكــم عــرب ،هــذهالقضيــة ليســت صحيحــة.

 كابتــن ميخــال أنـ ِـت حتاولــن إقناعــي أن الشــمس تــرق مــن املغــرب،
ظننتــك أعقــل بكثــر كابتــن ميخال.
ملجــرد أهنــم عــرب ،نحــن أعــداء
 نعــم نحــن لســنا أعــداء العــربَّ
لإلرهابيــن واملخربــن أمثالــك.
خمربــة ،ومــش عاملــة يشء حتــى تعتقلــوين
 أنــا لســت إرهابيــة ،لســت َّوحتققــي معــي كل هــذا التحقيــق ،أنــا طالبــة جامعيــة ،وحماميــة وأعــرف القانــون
مليــح ،مليــح ،أنــا مل أعمــل يشء ضــدَّ القانــون.
انتفضــت املحققــة ميخــال وركلــت امللــف بيدهــا بوجــه األســرة أمــل
فتطايــرت األوراق يف الغرفــة ،ورصخــت بالقــرب مــن ُأذن أمــل :أنـ ِ
ـت مــش
عاملــة يشء يــا بنــت ال ،..ال ،..ال ،..يلعــن أبـ ِ
ـوك يــا ُأخــت ال ،..ال ،..ال،..
أنـ ِ
ـت مــش عاملــة يشء ضــدَّ القانــون.
ـوك ،أبــو الـ ّـي جابـ ِ
 يلعــن أبـ ِـوك مــن مزابــل أوروبــا ،كنــدرة أيب أرشف
مــن رأس أبـ ِ
ـوك وكل أهلــك يــا بنــت ال ،..يــا ُأخــت ال...

خــال ارتفــاع جلبــة اجلــدال بــن املحققــة ميخــال واألســرة أمــل دخــل
املحقــق مردخــاي الغرفــة ،وتدخــل باملشــاجرة بينهــا ،ميخــال التــي بــدأت
بالســب والشــتم عــى أمــل التــي ر ّدت هلــا الصــاع صاعــن.
َّ
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الضجــة؟ مــا هــذا الــكالم البــذيء مــش
 مــا هــذا الصــوت؟ ملــاذا هــذهَّ
عيــب عليكــن هالــكالم الوســخ ،ويــن أنتــن بالشــارع؟
أي كلمة.
هدّ ي كابتن ميخال ،هدّ ي ست أمل ،ال أريد أن أسمع ّ
عــادت املحققــة ميخــال إىل كرس ـ ّيها وهــي تنفــخ زفــرات حارقــة مــن
َن َف ِســها اخلبيــث معــرة عــن قهرهــا ،جلــس املحقــق مردخــاي عــى الكــريس
املقابــل للطاولــة ،مــدَّ يــده وســحب امللــف األزرق وبــدأ يقلــب األوراق ،دقائــق
معــدودة ،طــوى امللــف وخــرج مــن الغرفــة برفقــة املحققــة ميخــال.
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غابــت املحققــة ميخــال ملــدَّ ة ســاعة كاملــة تاركــة أمــل مق َّيــدة اليديــن
والرجلــن عــى كــريس التحقيــق ،ثــم عــادت وكأنــه مل حيــدث يشء.
 اســمعي أمــل أنــا أعتــذر عــن أي كلمــة ســيئة خرجــت منــي ،أحيا ًنــااإلنســان ال يســتطيع التحكــم بأعصابــه ،أنـ ِ
ـت اهلل يســاحمك اســتفزتيني ،ملــاذا
نحــن اعتقلنــاك؟ هــل اعتقلنــاك ألننــا نحلــم بــك؟ هــل لنــا ثــأر عنــدك؟ مــن بني
كل النــاس أخذنــاك لالعتقــال ألجــل أن نتســى بــك ومعــك! نحــن املخابــرات
ّ
نتســى بأمــل وحيــاة ،اســمعي أمــل
«اإلرسائيليــة» ليــس عندنــا ُشــغل إال أن
خطريا
املعاملــة مــن هــذه اللحظــة ســوف تتغـ ّـر ،وضعــك صعــب ملفك أصبــح
ً
خصوصــا بعــد اعــراف حيــاة ،صاحبتــك حيــاة خربــت بيتــك ،صاحبتــك
جــدً ا
ً
د ّمــرت حياتــك ،كل يشء أصبــح أمامنــا واضــح ،مــا يف داعــي لإلنــكار ،التهــم
البســتك البســتك ،حيــاة حكــت عــن كل يشء ،حكــت بلســاهنا وكتبــت بخــط
يدهــا ،تريــدي أن تُلقــي نظــرة عــى االعــراف ،سأرســل اعرتافهــا ،تريــدي أن
ولوحــت بمجموعــة أوراق مكتــوب فيهــا بخــط اليــد
تــري خــط حيــاة اجلميــلَّ ،

قيـــــود الرياحـــــــــين

أي ملــف قديــم جــاءت هبــا لتمــرر عــى أمــل
باللغــة العربيــة ،اهلل أعلــم مــن ّ
كذبــة اعــراف حيــاة ســت أمــل بــدك تظلــك داخلــة باحليــط ظلــك داخلــه،
بعــد ســاعتني ســنحرض كــوال وعصــر وكيــك ،تعــريف ملــاذا؟ علشــان نحتفــل
ملــا نُحــر حيــاة أمامــك وتعــرف مـ َّـرة أخــرى أمامنــا وعــى مســمعك وبــرك
ونحــن نحتفــل.
 عندما جتلبي العصري والكوال والكيك ستفكي قيودي؟ طب ًعــا ال هــذا االحتفــال لضبــاط التحقيــق فقــط ،فاعذرينــي لــنأســتطيع فــك قيــودك ،فأحســن أال حترجــي صاحبتــك أكثــر ،صحيــح هــي
اعرتفــت عنــك؟ مــش مليــح نحرضهــا قدامــك ،خلــص نفــس القصــة التــي
اعرتفــت هبــا حيــاة ،اعــريف هبــا أنـ ِ
ـت ،وهكــذا نخلــص القضيــة بــدون زعــل مــن
أي طــرف.
 مســكينة حيــاة اعرتفــت ،واهلل الــذي عنــده قضيــة يعــرف هبــا ،ملــاذايبقــى حمتفــظ هبــا! أمــا أنــا مشــكلتي أنــه ليــس عنــدي قضيــة حتــى أعــرف هبــا،
قضيتــي أين طالبــة جامعيــة وأنــا اعرتفــت هبــا منــذ زمــن بعيــد.
مللمــت املحققــة أغراضهــا ،امللــف األزرق ،جهــاز اهلاتــف اخلــاص هبــا،
جمموعــة مفاتيــح مع َّلقــة بعالقــة كبــرة تعلقهــا عــى جنبهــا ،وخرجــت مــن
الغرفــة وعندمــا وصلــت إىل البــاب عــادت برسعــة وألقــت باألغــراض عــى
طــرف الطاولــة وطوقــت بيدهــا رقبــة أمــل مــن اخللــف واضعــة فمهــا الكريــه
بالقــرب مــن أذن أمــل وبــدأت تتكلــم هبمــس.
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 ســت أمــل ســتندمي نــدم شــديد ،راجعــة لــك بعــد ســاعة مــن أجــلأن نعمــل االحتفــال ،رأســك ســنحطمه اليــوم ،بعــد ســاعة جهــزي نفســك،
وخرجــت مــن الغرفــة.

104

بعــد ســاعة أو أكثــر حــرت جمموعــة مــن الرشطيــات وقمــن ّ
بفــك
القيــود مــن يــدي أمــل ورجليهــا املربوطتــن بالكــريس ومل يقيدهنــا بتاتًــا،
فقــط وضعــن نظــارات التزلــج عــى اجلليــد وقدهنــا إىل زنزانــة رقــم ()20
حيــث تتواجــد األســرة حيــاة ،رسحــت أمــل بتفكريهــا بعيــدً ا وبــدأت أمــواج
اهلواجــس واخلــوف تتقاذفهــا وتــرب بقــوة وعنــف عــى جــدران معنوياهتــا
حماولــة خلخلــة أســاس صمودهــا ،تعــددت االحتــاالت العشــوائية ،تناقضــت
التوقعــات هــل صحيــح مــا يقولونــه؟ معقــول حيــاة اعرتفــت هبــذه الســهولة!
هــل؟ هــل؟ هــل؟ كل يشء جائــز ،قــد يكــون ،مــا املانــع؟ بالنهايــة حيــاة إنســانة،
قــد تكــون ض ُعفــت ،قــد تكــون خافــت ،أ َّمــا أنــا وإن اعرتفــت حيــاة ســآخذ
عــى نفــي إنقاذهــا وإنقــاذ نفــي لــن أعــرف وإن قطعــوين ،لــن أعــرف مهــا
حاولــوا ،لــن أعــرف لــو أمضيــت ألــف يــوم بالزنزانــة.
رشطيــة ظلــت ممســكة بيــد أمــل عــى البــاب األول للزنزانة ،رشطيــة ثانية
وقفــت عــى ُبعــد مــر مــن البــاب ،ســجان آخــر قــام بفتــح البــاب األول ثــم فتــح
البــاب الثــاين ،وقفــت حيــاة عــى البــاب ،رصخ عليهــا الســجان أن ابتعــدي عــن
البــاب ،تراجعــت حيــاة إىل داخــل الزنزانــة ،تراجــع الســجان إىل خــارج البــاب
األول ،قــادت الرشطيــة أمــل إىل البــاب األول ،ونزعــت عــن عينهــا النظــارات،
تفضــي ادخيل.
ّ
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شكرا سوهريت.
ً -

مل تتوقــع أمــل هــذه املفاجــأة الســعيدة يف مــكان ّ
كل يشء منــه جائــز إال
حــدوث األمــور الســعيدة ،الزنزانــة رقــم ( )20حيــث تتواجــد األســرة حيــاة،
فرحــت االثنتــان هبــذا اللقــاء الســعيد الــذي أذهــب ُغمــة الســجن واالعتقــال،
وأزال هــم التحقيــق وفــك كربــة الفرقــة واالبتعــاد القــري لصديقتــن تعلقــت
روحامهــا ببعضهــا البعــض منــذ نعومــة األظافــر وبــراءة األحــام وبســاطة
اآلمــال ،مل تصــدق حيــاة املفاجــأة املاثلــة أمامهــا عــى بــاب الزنزانــة ،أمــل
بجســدها وبروحهــا ،بخ َّفــة ظلهــا ،بعــد فــراق اســتمر ألكثــر مــن أربعــن يو ًمــا،
وبعــد جــوالت وصــوالت مــن التحقيــق ،أمــل عــى بــاب الزنزانــة ،للعتمــة
الصفــراء داخــل الزنزانــة ،ولوحشــية اجلــدران مل متعــن أمــل النظــر هــل يوجــد
أحــد داخــل الزنزانــة أم ال ،هــي أصـ ًـا مل تكــن تتوقــع أن تالقــي أحــدً ا؛ ألن إبقاء
األســرة وحيــدة داخــل الزنزانــة مــن أســاليب التحقيــق إلشــعارها بالوحــدة
والعزلــة وبالتــايل هــدم ونســف قواعــد معنوياهتــا ،وخلخلتهــا ومــن ثــم دفعهــا
لالعــراف ،أمــل الواقفــة عــى البــاب حيــث أضــواء املمــر ،الكوريــدور،
الواصــل مــا بــن الزنازيــن يســتطيع مــن هــو داخــل الزنازيــن أن يم ّيــز املــار مــن
صحيحــا ،حامــت حيــاة بعفويــة
هنــاك أو الواقــف يف املمــر والعكــس ليــس
ً
ســيئة حلظــة رؤيتهــا أمــل ومل تصــر عــى الســجانات أن يغلقــن البــاب ،أمــل،
أمــل ،واندفعــت نحوهــا مســتغلة هــذه اللحظــات خائفــة أن تكــون الســجانات
قــد أخطــأن برقــم الزنزانــة ،ولكــي ال تفـ ّـوت الفرصــة مل تصــر عــى أمــل حتــى
تدخــل الزنزانــة ،فعــى البــاب عانقتهــا وقبلتهــا بحــرارة مل تصــدق أمــل املفاجــأة،
نســيت الســجان والرشطيــات ،نســيت املحققــن وأكاذيبهــم ،مســحت مــن
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خميلتهــا املحققــة ميخــال وهتويالهتــا ،أجهشــن بالبكاء والتصق جســدامها شــو ًقا
وحنينًــا كــا هــي دومــا ملتصقــة روحامهــا ودخلــن بغيبوبــة مل تســتفيقا منهــا إال
عــى صــوت الرشطيــات يطلبــن منهــا الدخــول إىل الزنزانــة ليتمكــن الســجان
مــن إغــاق البــاب ،املفاجــأة الكــرى بالنســبة حليــاة وأمــل عــى حــدٍّ ســواء
هــي إرصار الســجانات ورسعتهــن بإدخــال أمــل إىل نفــس الزنزانــة املتواجــدة
هبــا حيــاة ،انتهــى فصــل االســتقبال والرتحيــب املختلــط بالبــكاء والدمــوع تــارة
خصوصــا أيــام اجلامعــة مــع
وبالضحــك تــارة أخــرى وتذكــر األيــام اخلــوايل
ً
احلديــث عــن جمريــات التحقيــق تــارة أخــرى.
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عيل.
 -اسمعي حياة احليطان هلا آذان ،فهمت َّ

 نعم فهمت عليك معلمتي أملِ ،أنت بكل يشء معلمتي.
ً
 ولك ًوسهل بالغالية أمل ،شو ترشيب؟
أهل
 ًأهل فيك أختي حياة ،ال أريد غلبتك معي.
 أين قضيت هذه املدة؟ قصــدك األربعــن يــوم ،قضيــت عــرة أيــام يف الفنــدق وعــرة أيام يفاملنتــزه وعــرة أيــام عــى شــط البحــر ،وعــرة أيــام رحلــة األهرامــات يف مــر،
واليــوم جيــت عنــدك ،اهلل يســاحمك يــا أختــي حيــاة ،مثــي مثلــك ،يف الزنزانــة،
عــى كــريس التحقيــق ،مـ َّـرة املحقــق أبــو مجــال ،مـ َّـرة أبــو عايــد ،مـ َّـرة مردخــاي،
مـ َّـرة املحققــة ميخــال يلعــن أبوهــم واحــد ،واحــد ،مــا أحقرهــم.
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اختفــت آثــار التعــب اجلســدي والنفــي ،وطــار النعــس مــن العيــون
وحـ َّـل األنــس حمــل الوحشــة باجتــاع األســرتني بعــد التفريــق القــري ملــدة
أربعــن يو ًمــا ،عــاد احلديــث إىل اليــوم األول لدخــول مركــز التحقيــق ذلــك
اليــوم املشــؤوم حيــث تــم فــرض الفصــل اإلجبــاري عليهــا مــن قبــل املحققــن،
كل يــوم حتقيــق ،كل جولــة حتقيــق ،كل لقــاء مــع حمقــق أو حمققــة كل حــدث
عــى مــدار األربعــن يو ًمــا مــن الغيــاب جــرى تداولــه ،وتقليبــه وإشــباعه بح ًثــا
ً
وحتليــا ،مخســة أيــام ،أمــل وحيــاة يف نفــس الزنزانــة ،ال جــوالت حتقيــق ال
مقابلــة مــع الوجــوه الكاحلــة الكاذبــة ،وجــوه املحققــن الدجالــن.

اليــوم الســادس ،صــوت األصفــاد واألقفــال واحلــراس عــى بــاب
الزنزانــة ،حلظــات معــدودة انفتــح البــاب ،مل يطلــب احلـ َّـراس مــن أمــل وحيــاة
اخلــروج للتحقيــق يف البدايــة أدخــل أحــد احلــراس فرشــة ،حلظــات تــم إدخــال
أســرة جديــدة ،تــم إقفــال البــاب وغــادر الســجانون املــكانّ ،
دل عــى ذلــك
رحبــت أمــل وحيــاة باألســرة اجلديــدة.
اختفــاء جلبتهــم املزعجــةَّ ،

 أهـ ًـا وسـ ًـهل بــك أختنــا الكريمــة ،احلمــد هلل عــى ســامتك ،معتقلــة
جديــدة أم قادمــة مــن ســجن آخــر؟
 ال أنــا معتقلــة جديــدة ،مــن أســبوع اعتقلــوين عــى حاجــز إيــرز،احتجــزوين يف مــكان ال أعــرف اســمه ،اليــوم جــاؤوا يب إىل هنــا.
 يعني ِأنت من غزة؟

 -نعــم أنــا مــن غــزة ،قصــدي حال ًيــا ســاكنة يف غــزة أصــي مــن رام اهلل،
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متزوجــة يف غــزة منــذ مخســة عــر عا ًمــا.

ً
 ًالعزة.
أهل
وسهل بأهلنا يف غزة َّ
ً
 ًوسهل بكُن.
أهل
 شو االسم الكريم؟ ُعال املرصي. -أنتن من أين؟
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 نحن من جنني. ما هو اسمكن؟ أنا اسمي أمل صالح ،أنا اسمي حياة بشري. ترشفــت بمعرفتكُــ َّن ،إن شــاء اهلل الفــرج قريــب لنــا مجي ًعــا شــوبــرة؟
بتشــتغلوا َّ
 نحن طالبات جامعيات ،أنا وأمل يف جامعة النجاح الوطنية. كيف اعتقلوكن؟ اعتقلونــا عــى حاجــز اســمه حاجــز بيــت إيبــا غــرب مدينــة نابلــسمثلــك ،يعنــي أنـ ِ
أيضــا تــم اعتقالنــا عــى احلاجــز.
ـت معتقلــة عــى حاجــز ونحــن ً
َ -قدَ رنا نعتقل ونقتل عىل احلواجز.
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 من زمان أنتن معتقالت؟ -من أربعني يو ًما تقري ًبا.

 أنــا اعتقلــوين عــى حاجــز بيــت حانــون إيــرز ،كنــت ذاهبــة لزيــارةأهــي يف رام اهلل وللعــاج يف مستشــفى املقاصــد يف القــدس ،نقلــوين إىل ســجن
عســقالن وحققــوا معــيَّ ،
عذبــوين رضب وشــبح ،حرمــوين النــوم ،حرمــوين
مــن احلـ َّـام ،حرمــوين مــن تبديــل مالبــي ،حرمــوين مــن األكل ،اهلل خي َّلصنــا
منهــم ،اهتمــوين بنقــل أحزمــة ناســفة مــن غــزة للضفــة وبالتحديــد ملدينــة
نابلــس أنــا مل أعــرف ،أنــا مســتحيل أعــرف لــو بقطعــوين ألــف قطعــة ولكــن
قالــوا يل أن التحقيــق يف عســقالن مســخرة ،وأ َّمــا التحقيــق يف بيتــح تكفــا
صعــب جــدً ا ،أنت ـ َّن مــا هــي هتمت ُك ـ َّن؟

ـي
كحكحــت املعلمــة أمــل ،يف إشــارة حليــاة أن ُأتركــي موضــوع الــرد عـ ّ
وال تنجــري للحديــث معهــا.

 اهلل يكــون بعونــك ،هتتمــك واهلل ثقيلــة وبــارك اهلل فيــك عــى أنــك ملتعــريف ،نحــن واهلل ُتمتنــا بســيطة جــدً ا نحــن طالبــات جامعيــات ،اعتقلونــا
عــى احلاجــز العســكري ،ونحــن لســنا عاملــن يشء ،مــن بيوتنــا للجامعــة ومــن
اجلامعــة للبيــت خــط ســر مســتقيم.
 -يعني ليس ل ُك َّن عالقة باملجموعات الفدائية وال باملقاومة؟

قلــت لــك نحــن طالبــات جامعيــات فقــط وعــى األكيــد
 مثــل مــا ُيوجــد خطــأ بعميلــة اعتقالنــا؛ ألننــا نحــن ال عالقــة لنــا بــأي شــكل مــن أشــكال
املقاومــة ونحــن فقــط طالبــات.
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 أنــا مريضــة وكنــت بطريقــي مــن غــزة للقــدس مــن أجــل أن أعمــلعمليــة جراحيــة يف صــدري ،أنــا واهلل تعبانــة.
وبــدأت تفــرك صدرهــا بيدهــا وتقول أنــا تعبانة عنــدي صعوبــة بالتنفس
الربــو هل ســيعطونني؟
لــو أطلب بخــاخ ّ
 جريب ،دقي عىل الباب واطلبي الدواء ،اطلبي الطبيب. ال يوجــد طبيــب يف هــذا الوقــت قــد يوجــد «خوفيــش» وكلمــة«خوفيــش» كلمــة عربيــة تعنــي املســعف (املمــرض).
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دقــت األســرة اجلديــدة ،عــا املــري ،عــى البــاب دقــة خفيفــة ومــا
هــي إال حلظــات وإذا بالبــاب ُيفتــح وختــرج األســرة ُعــا ُمرسعــة و ُيغلــق الباب
خلفهــا.
مـ َّـرت ســاعة أو أكثــر ومل تعــد األســرة ُعــا إىل الزنزانــة حيث األســرتان
أمــل وحياة.
طولــت األســرة ُعــا ،اهلل يشــفيها ،عــى مــا يبــدو أن مرضهــا ثقيــل
 ّوحالتهــا صعبــة ،حمتمــل نقلوهــا إىل املستشــفى.

أنــت يــا حيــاة يــا غبيــة ،يــا عميــاءِ ،
 اهلل يشــفيك ِأنــت مصدقــة أهنــا
َّ
أســرة وأهنــا مــن غــزةً ،
فعــا العقــل زينــة.
 شو قصدك أختي أمل؟ -قصــدي واضــح وكالمــي عــريب ،واضــح هــذه ليســت أســرة ،هــذه
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جاسوســة ،عميلــة ،بنــت حــرام وكذابــة.
 حرام عليك يا أمل بالش تظلمي املخلوقة.ـت هــذه امــرأة كذابــة ،تدَّ عــي أهنــا مــن غــزة ،غــزة بأرضها وشــعبها
 قلـ ُبــرا ُء منهــا ومــن أمثاهلــا ،أســرة معتقلــة مــن أســبوع ويــا حــرام ،عذبــوين،
شــبحوين ،رضبــوين ،ويــا حــرام رحيــة العطــر تفــوح مــن ثياهبــا ،ثياهبــا نظيفــة،
ومكويــة ،ومرتَّبــة ،رحيــة العطــر ت َُشــم مــن عــى بعــد كيلــو مــر ،يف معتقلــة مــن
أســبوع وقضيتهــا أحزمــة ناســفة ،مالبــس نظيفــة ومكويــة وكأهنــا حال ًيــا طالعة
مــن بيتهــا ،ويف يدهيــا ســاعة فاخــرة وخواتيــم ذهــب ،ظــل ناقــص يدخلــوا
معهــا الب تــوب أو آيفــون ،شــويف حالنــا مالبســنا رحيتهــا مع َّفنــة ،واهلل مــن
مجعتنــا مــع بعــض توقعــت ،وقلــت هاجلمعــة مــش لوجــه اهلل ،قلــت يف مصيــدة
جديــدة ،مــن دخلتهــا علينــا وكثــرة أســئلتها قلــت هــذه عصفــورة بنــت حــرام،
أو ضابطــة خمابــرات هيوديــة.
 بالك حمتمل تكون هيودية؟ كل يشء جائــز ،كل يشء حمتمــل ،يف هــذا املــكان كل غريــب حمتمــلوقوعــه ،ومثــل مــا قلــت لــك يف حــوارة ،أبـ ِ
ـوك إذا تلتقــي بــه هنــا يف الســجن ال
تؤمنــي لــه.
رشهــا ،وخريهــا كــان ،مــش ناقصنــا مصائــب
 يــا ســتي اهلل يكفينــا ّاملهــم يــا ســت حيــاة ال تأمنــي وال ملخلــوق مــن مــا كان مــايش.
يطول عمرك ،سأظل أتعلم منك.
 -مايش معلمتي أمل ،اهلل ّ
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مـ َّـر أســبوع كامــل عــى اجتامع أمــل وحيــاة بعد حادثــة دخــول العصفورة
الفاشــلة عــى الزنزانــة رقــم ( )20ومل تتعرضــا ألي جولــة حتقيــق ،فكانــت هــذه
للراحــة وترميــم جــدران الصمــود يف مواجهــة ضبــاط التحقيــق
املــدَّ ة كافيــة َّ
ـرا لــدس جاسوســة
الذيــن مارســوا كافــة أســاليبهم الفاشــلة حتــى جلــأوا أخـ ً
عليهــا يف نفــس الزنزانــة يف حماولــة النتــزاع االعرتافــات مــن األســرتني ،ظا ّنــن
أن املــرأة الفلســطينية ســهلة املنــال وملجــرد احتجازهــا بزنزانــة أو إجالســها عــى
كــريس التحقيــق مقيــدة األيــدي واألرجــل مــع القليــل مــن الــراخ عليهــا،
سـ ِ
ـتخ ُّر معرتفــة بـ ّ
ـكل عمــل قامــت بــه أو مل تقــم بــه ،لكنهــم ُذهلــوا لصــر وجلــد
املــرأة الفلســطينية ،وعجبــوا لصربهــا الــذي يعجــز عنــه الرجــال وإن كانــت يف
مقتبــل العمــر ال متلــك مــن خــرات احليــاة.
ســجانة صهيونيــة تــدق البــاب ،أمــل وحيــاة ،حكــراه ،حكــراه ،أي
حتقيــق ،رشطــي يفتــح ّ
الشــناف ،ســجانة أخــرى تلــوح باألصفــاد احلديديــة يف
إشــارة لألســرتني لتقومــا بمــد األيــدي لتقييدهــا قبــل فتــح البــاب ومــا هــي
الطقــوس املعتــادة يف عمليــة النقــل مــن وإىل الزنزانــة ،روتــن ال يتغـ ّـر مــع كل
أســر وأســرة مــن اليــوم األول للتحقيــق حتــى اليــوم األخــر.
هــذا اليــوم بالتحديــد وجلســة التحقيــق هــذه بالــذات كــر الروتــن يف
غرفــة التحقيــق ،أمــل وحيــاة ،بــا قيــود وبــا كــريس التحقيــق بــا رصاخ ،بــا
ســباب ،بــا شــتائم ،بــا طاقــم التحقيــق الســابق ،ال أبــو مجــال ،وال أبــو فــان،
وال مردخــاي ،وال املحققــة ميخــال ،كلهــم اختفــوا ،حتــى غرفــة التحقيــق هــذه
ليســت يف جنــاح غــرف التحقيــق الســابقة.
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حمقــق شــاب يقــرب مــن أواســط الثالثينيــات جيلــس عــى كرســيه خلف
طاولــة املكتــب مــع غيــاب جهــاز الكمبيوتــر وعــى شــال املحقــق الــذي عـ َّـرف
عــن نفســه باســم الكابتــن دينــس ،جتلــس حمققــة يف مقتبــل العمــر يعنــي بدايــات
عرفــت عــى نفســها باســم الكابتــن عنــات ،املحقــق قدَّ م
الثالثينــات مــن عمرهــا َّ
نفســه هبــدوء تــام وثقــة مطلقــة ،أنــا الكابتــن دينــس وبالعــريب أحــب أن أقــدم
نفــي الكابتــن ســعيد ،تبادلــت أمــل وحيــاة النظــرات واالبتســامات التــي تنــم
عــن معرفــة تامــة هبكــذا أفــام حمروقــة ودواويــن فارطــة ،نحــن مــن خــال
عملنــا ،وحترياتنــا ومعلوماتنــا الدقيقــة ومــن خــال مراجعتــي مللفكــن وقــد
راجعتــه أكثــر مــن مـ َّـرة برفقــة زميلتــي يف الفريــق الكابتــن عنــات تَبـ َّـن لنــا أنــه
ال عالقــة لكــن بالعمــل العســكري وال باملجموعــات التخريبيــة ،أي جمموعــات
املقاومــة ،ولكــن لكــن نشــاطات داخــل اجلامعــة ،أنــا مل يعــد هيمنــي مــا طبيعــة
هــذا النشــاط وكــا تعلمــون أنــا لســت املســؤول عــن ملفك ـ َّن ،املســؤول عــن
ملفكُــ َّن الكابتــن ميخــال وهــي يف هــذا األســبوع جمــازة ومســافرة إىل خــارج
البــاد ومــن الصعــب حضورهــا ،إذا كُنتـ َّن تــردن البقــاء يف الزنازيــن حتــى عودة
الكابتــن ميخــال ســتقط ّن شــهر زيــادة وبــا فائــدة يف التحقيــق ،لذلــك اليــوم
ســأعرض عليك ـ َّن صفقــة لكــي نُنهــي املوضــوع ويتــم ترحيلك ـ َّن إىل الســجن
وإغــاق ملــف التحقيــق وكل ذلــك ملصلحت ُكــن وحيــاة أمــي.
 ما هي الصفقة كابتن دينس؟ لدينــا الئحــة ضدكُــ َّن تتضمــن نشــاطات داخــل اجلامعــة ،انتــاءوعضويــة بالرابطــة الطالبيــة ،مســرات ،مظاهــرات ،كتابــة وتوزيــع بيانــات،
للرابطــة ،بموجــب هــذه الصفقــة تعرتفــن هبــذه
جتنيــد طــاب وطالبــات َّ
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الالئحــة ونحــن مــن جانبنــا كمخابــرات وجهــة حتقيــق نُغلــق امللــف عــى هــذه
ثــم يتــم
النشــاطات ويتــم تقديــم الئحــة اهتــام بحقكُــن هبــذه البنــود ومــن َّ
ترحيلكُــ َّن إىل الســجن.
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هنــا تدخلــت املحققــة عنــات :أمــل بحيــاة ربــك العنــاد مــش لصاحلــك
نحــن اآلن لســنا يف جولــة حتقيــقِ ،
أنــت عشــت التحقيــق عــى مــدار أربعــن
يو ًمــا ،هــل يوجــد مظهــر مــن مظاهــر التحقيــق؟ نحــن بإمكاننــا اآلن إغــاق
امللــف وترحيلك ـ َّن إىل الســجن وعنــد املحكمــة تتفاجــأ بامئــة بنــد اهتــام ،ولــن
تســتطيعي ال أنـ ِ
ـت وال ألــف حمامــي اخلــروج مــن القضيــة لذلــك اســمعي أنــا
ـت دارســة قانــون ،نحــن نعــرض عليـ ِ
ال أنصحــك أنـ ِ
ـك صفقــة مــن أجــل إهنــاء
القضيــة ،بمعنــى حــل وســط لــك ولنــا عليـ ِ
ـك وعلينــا.
 إذا اعرتفنا بكل هذه التهم كم سيكون ُحكمنا؟ أنــا أتوقــع بفضــل خــريت هبــذا املجــال أن حكمكــن ســيكون مــن ثامنيةـهرا عــى أبعــد حد.
ـهرا إىل عرشيــن شـ ً
عــر شـ ً
 ما الذي سيضمن لنا ذلك؟ كلمتــي ووعــدي كضابــط خمابــرات هــي الضــان ،نحــن هنــا الـ ُـكل
بالــكل.
 وكم سنبقى يف الزنازين إذا متَّت هذه الصفقة؟ -أربعة أيام عىل أبعد حد وسيتم ترحيلكُن إىل سجن الشارون.
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 لن نو ّقع إال عىل ورقة مكتوبة باللغة العربية.ثــم
 ال يوجــد مشــكلة ،اآلن ســأترككُن مــع الكابتــن عنــات ،ومــن َّســيتم إنزالكُــ َّن إىل مكتــب الرشطــة لكتابــة اإلفــادة وهكــذا تنتهــي القضيــة
أقصــد ملــف التحقيــق.
 نريد حمام ًيا ليكون شاهدً ا عىل ضامن تنفيذ الصفقة؟ ملــاذا املحامــي؟ بالقانــون ال جيــوز االتصــال باملحامــي يف مرحلــةالتحقيــق ليــس عندنــا وحدنــا بــل يف كل العــامل ،املحامــي ال ُيســمح لــه بلقــاء
موكلــه إال بعــد اســتكامل التحقيــق ،نحــن املخابــرات «اإلرسائيليــة» نحــن الذين
بأيدينــا كل يشء ،نحــن الذيــن نعتقــل ونحقــق ونحكــمِ ،
أنت تصدقــن مرسحية
املحكمــة ،القــايض ،املحامــي ،نحــن الذيــن نحكــم األســر مــن هنــا فــوق هــذه
الطاولــة.
ً
اتصال مع األهل.
 نريدً
اتصال.
 سأتكلم مع القيادة إن وافقت سنعطيكمجوالــه اخلــاص تكلــم املحقــق دينــس باللغــة العربيــة ملــدة مخــس
عــر َّ
موجهــا حديثــه لألســرتني أمــل وحيــاة :يف البدايــة تقدمــوا
دقائــق ثــم عــاد
ً
االعــراف وتكبتــوا اإلفــادة مــن ثــم نعطيكــم اتصــال كل واحــدة منكــن مخــس
دقائــق فقــط.
 ال لــن نوقــع أي ورقــة ،ولــن نكتــب أي كلمــة إال بعــد االتصــال مــعاألهــل ،نتصــل ً
أول وكل واحــدة منّــا عــر دقائــق.
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 عرش دقائق هذا كثري ،مخس دقائق فقط. مخس ،مخس من أجل إمتام الصفقة ال يوجد مشكلة. يســحب املحقــق جهــاز اهلاتــف األريض مــن جـ َّـرار مكتبــه وأوصــلاملخصــص لــه باحلائــط.
ســلكه باإلبريــز
َّ
 من فضلك أعطيني رقم اهلاتف أمل. ....042-414116

أكملــت أمــل مكاملتهــا وهــي تُغالــب دمــع عينهــا حتــى ال تســيل عــى
وجنتيهــا كــي ال يشــمت هبــا املحقــق ولكــن عب ًثــا حاولــت كبــت عواطفهــا
وحنينهــا ألهلهــا ،بعــد أمــل جــاء دور حيــاة يف املكاملــةَ ،د َّق قلبهــا بعنــف شــو ًقا
ألهلهــا وســالت دمــوع عينيهــا قبــل املكاملــة ،ضغطــت أمــل بقدمهــا عــى قــدم
الرســالة بأننــا يف آخــر دقائــق املعركــة ،تناولــت املحققــة عنات
حيــاة لع َّلهــا تفهــم َّ
أورا ًقــا بيضــاء وأقال ًمــا مــن احلــر اجلــاف لــكل أســرة بعــد إكــال املكاملــة كــا
ـص االتفــاق الشــفوي.
نـ َّ
 ملاذا هذه األوراق الكثرية؟ -كي تكتب َّن اعرتافاتك ّن.

ً
مستقبل.
 لسنا بحاجة هلذه األوراق ،قد حتتاجي هلاكظمــت املحققــة غيظها هلــذه اإلهانــة وتبســمت بضحكة صفــراء حماولة
إخفــاء حالــة القهــر ،كتبــت كل أســرة اعرتا ًفــا بخــط يدهــا حســب مــا هــو متفــق
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ومل تــزد بكلمــة واحــدة ،ووقعــت كل واحــدة باســمها الرباعــي يف هنايــة الورقــة
التوســع يف الــكالم اإلنشــائي ،فمهنــة املحامــاة ،تعلم القانــون خدمت
طب ًعــا مــع ُّ
األســرتني خدمــة عظيمــة يف فقــرة اخلــروج مــن التحقيــق وإغــاق هــذا امللــف
دون خســائر فادحــة.
أجــرت املحققــة عنــات مكاملــة قصــرة ومــا هــي إال حلظــات حتــى دخــل
أي كلمــة
رشطــي أصلــع الــرأس ،تبــدو عليــه مالمــح عربيــة ،حــاول أال يتكلــم َّ
عربيــة حتــى ُيفــي هويتــه العربيــة ولكــن الشــمس ال تُغطــي بغربال ،فقــد نادت
املحققــة عليــه باســمه كامل.
 كامل يعني أنت عريب! خليــك بشــغلك يــا بنــت ،مــا يعنيــك شــو أنــا ومــن أنــا؟! قاهلــا بكرشةواضحــة عــى وجهــه املكفهر.
 درزي وال بدوي أنت؟ قلت خليك بشغلك وقد علت نربة صوته. حياة اتركيه ،الذئب بظله ذئب. أنتن بنات مش مرب َّيات.رب
 أنــت يــا خائــن يــا جاســوس ،يــا عميــل بــدَّ ك تعلمنــا الرتبيــة روح َّحالــك يــا كلــب اليهــود.
رصخــت املحققــة عنــات بأعــى صوهتــا بعــد أن رضبــت بك َّفهــا عــى
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الطاولــة :يكفــي ،مــا هــذا الــكالم؟ ِ
أنــت ُتينــن موظــف دولــة ،القانــون
ســيعاقبك ،هــذا الكتســن كــال موظــف يف الرشطــة مــن أكثــر مــن عرشيــن
ســنة وهــو يفهــم اللغــة العربيــة مثــل العربيــة ،أنــا اتصلــت بــه كــي يقــوم برتمجــة
إفادتكــن مــن العربيــة إىل العربيــة.
 كابتــن عنــات نحــن غــر مطمئنات هلــذا الرشطــي ،ومن ح َّقنــا أن نقلقمــن أن يقــوم بتحريــف أقوالنــا لذلــك لــن نكتب إفادتنــا عند هــذا الرشطي.
 أنا ال أعمل عند ِأبوك.
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قالتهــا عنــات بغضــب ،تريديــن إكــال امللــف وإهنــاء التحقيــق أم تريدين
العيــش يف الزنازيــن ،وال طابــت لكــم احليــاة الزنازيــن.
 بل نريد إكامل امللف. إذا هيا ،ماذا يعنيك درزي أم بدوي ،مسلم وال هيودي.طلبــت املحققــة مــن كل أســرة قــراءة إفادهتــا عــى مســمع الرشطــي
الــدرزي كــال ،وهــو بالتــايل يقــوم برتمجتهــا للعربيــة وختزينهــا عــى جهــاز
الكمبيوتــر ،واملحققــة عنــات تراقــب كل كلمــة عــر جهــاز الكمبيوتــر اخلــاص
ـم إنــزال األســرتني إىل مكتــب
هبــا ،بعــد االنتهــاء مــن كتابــة اإلفــادة وترمجتهــا تـ ّ
الرشطــة لتقديــم نفــس اإلفــادة ،وأخــذ البصــات ألصابــع اليد العــر مع بصمة
بطــن الكــف ال ُيمنــى وال ُيــرى وبصمــة العــن واحلمــض النــووي (،)DNA
وبذلــك انتهــى فصــل التحقيــق مــن مرحلــة االعتقــال املضنيــة لألســرتني
الفلســطينيتني أمــل وحيــاة.
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4
بعــد االنتهــاء مــن كتابــة اإلفــادة لــدى الرشطــة الصهيونيــة يف مكتبهــا
تــم إرجــاع
الصغــر يف الطابــق األول مــن املبنــى الرئيــي ملركــز التحقيــقَّ ،
األســرتني أمــل وحيــاة إىل زنزانــة جديــدة وخمتلفــة عــن نظرياهتــا حتمــل الرقــم
( ،)3وهــذه الزنازيــن مــن ( )4 - 1خمصصة لألرسى واألســرات الاليت أهنني
التحقيــق وينتظــرن الرتحيــل إىل الســجون ،و ُيســمى األســر يف هــذه احلالــة أو
يوصــف بأنــه أســر معــه «شــيك مفتــوح» ،الشــيك املفتــوح أشــبه مــا تكــون
بحيــاة الــرزخ حيــث يغــادر اإلنســان احليــاة الدنيــا بانتظــار احليــاة اآلخــرة،
فكلمــة انتظــار هــي املــدَّ ة الزمنيــة الفاصلــة مــا بــن ارحتالــه عــن الدنيــا حتــى
تقــوم الســاعة ،وكذلــك هــو األســر _وهلل املثــل األعــى_ حــال انتهــاء مرحلــة

119

فكر وأدب السجون

التحقيــق وانتظــار ترحيلــه إىل الســجون ،فمــدة االنتظــار قــد تكــون أســبو ًعا
أو أســبوعني أو تســتمر حتــى يتــم ترحيلــه إىل الســجون ،الشــك املفتــوح يعنــي
أن األســر الفلســطيني قــد أهنــى مرحلــة التحقيــق واالســتجواب وانتقــل مــن
ســلطة الشــاباك ( )1إىل ســلطة الشــاباص( ،)2لكــن موجــود حال ًيــا يف أماكــن تتبع
ســلطة الشــاباك ،ويف هــذه احلالــة يســتطيع األســر مقابلــة املحامــي ومنــدوب
الصليــب األمحــر ،وحماكــم األســر يف هــذه املرحلــة تكــون يف حمكمــة ســامل
أو عوفــر أو املحكمــة املركزيــة يف القــدس بعكــس املحاكــم يف ظــل ســلطة
الشــاباك حيــث إن األســر يتعـ َّـرض ملحاكــم صوريــة يف املــكان الــذي جيــري
ـرارا واحــدً ا وهــو التمديــد.
منــه التحقيــق معــه ،وهــذه املحاكــم ال تصــدر إال قـ ً
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الزنازيــن ( )4 - 1ممَّيــزة عــن بق َّيــة الزنازيــنً ،
أول لكوهنــا ببــاب واحــد
فقــط بينــا بق َّيــة الزنازيــن مــن ( )35 - 5هلــا بابــان حديديــان ســميكان يعــزالن
را ببــاب حديــد ،كــا أن
األســر عــن عاملــه اخلارجــي وجيعــان مــن الزنزانــة قـ ً
هــذه الزنازيــن مــن ( )4 - 1ذات إضــاءة ج َّيــدة بيضــاء اللــون عكــس الزنازيــن
األخــرى ذات اإلضــاءة الصفــراء الباهتــة ،أ َّمــا مــكان هــذه الزنازين فهــي األعىل
ـزج فيهــا
كثافــة يف العــامل عــى اإلطــاق فالزنازيــن ذات املســاحة  6أو  8أمتــار ُيـ ُّ
أحيا ًنــا ثامنيــة أرسى وأحيا ًنــا عــرة أو أكثــر.

دورا مهــا يف تقليــل
كــون أمــل وحيــاة فتاتــن فقــد لعبــت هــذه القضيــة ً
كثافــة الســكان يف الزنزانــة رقــم ( ،)3فلــم يدخــل عندمهــا أي أســرة عــى مــدار
األســبوع الــذي قضيتــاه بعــد انتهــاء مرحلــة التحقيــق.
( )1الشاباك :املخابرات.
( )2الشاباص :إدارة مصلحة السجون.
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صباحــا ،الزنزانــة رقــم ( )3حيــث مــكان اإلقامــة
الســاعة التاســعة
ً
اجلديــدة لألســرتني أمــل وحيــاة أو بمعنــى آخــر مقــر حيــاة الــرزخ يف رحلــة
االعتقــال هلاتــن األســرتني :ســجان صهيــوين يــدق بــاب الزنزانــة ،أمــل ،حياة،
جتهــزن ،راجــع بعــد مخــس دقائــق.
زيــارة صليــب أمحــر َّ
 اجهــزوا ،مــن يســمعك يظــن أننــا ســنتحري أي ثــوب نلبــس وأي عطــرســنضع ،خيــرب بيــت أبــوك مــن أربعــن يــوم ونحــن بنفــس املالبــس ،ع ّفنــا
وطلعــت رحيتنــا.
 العفانة وال املهانة ،الثائرة احلقيقية تُعرف من رائحتها النتنة.ظنــت أمــل يف البدايــة أن املخابــرات الصهيونيــة قــد نكثــت بوعدهــا
بإهنــاء التحقيــق وإغــاق ملــف القضيــة كــا تــم ســاب ًقا ،وهــذا ليــس مســتغر ًبا
عليهــم فتارخيهــم ودوافعهــم يشــهد عليهــم بنكــث العهــود والوعود ،لكــن هذه
الشــكوك تبــدد جــزء كبــر منها عندمــا أخربها الســجان أن هناك زيــارة للصليب
األمحــر .غرفــة صغــرة ال تتجــاوز ثالثــة أمتــار طـ ً
ـول وبعرض مرتيــن تقع خلف
املبنــى الرئيــي ملركــز حتقيــق بيتــح تكفــا ،الوصــول إليها بحاجة ملرشــد ســياحي
وبحاجــة للمــرور يف دهاليــز وممـ َّـرات وأبــواب تفتــح وأبــواب تغلــق ،وكأهنــا
حساســة يمنــع نرشهــا واالطــاع عليهــا،
غرفــة حتتــوي
أرسارا ومعلومــات َّ
ً
صممــت لتكــون فصـ ًـا مــن فصــول التحقيــق لكــن
واحلقيقــة أن هــذه الغرفــة
َّ
بأســلوب وبشــكل آخــر خمتلــف عــن أســاليب التحقيــق املعروفــة واملعهــودة،
مرسحــا لتمثيــل مشــهد زيــارة منــدوب الصليــب
هــذه الغرفــة صممــت لتكــون
ً
األمحــر لألســرة خــال مرحلــة اعتقاهلــا واحتجازهــا يف مركــز التحقيــق.
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ســبحان اهلل! زيــارة منــدوب الصليــب األمحــر ال تــأيت إال بعــد أن ُيكمــل
األســر مرحلــة التحقيــق ،مــا هــذه املصادفــة العجيبــة الغريبــة؟
يــا ُر َّب ُصدفــة خــر مــن ألــف ميعــاد ،لكــن يف التحقيــق ال يشء مــروك
ســرا طبيع ًيــا ،األســر صاحــب احلــق ُيســاق بقيــود
ُ
للصدفــة ،ال يشء يســر ً
احلديــد ،الســجان املجــرم واملحقــق املحتــل يلعــب دور العدالــة ،زيــارة منــدوب
الصليــب يف هــذا الوقــت بالــذات وقــد أكملــت أمــل وحيــاة مرحلــة التحقيــق،
هــل هــي مصادفــة أم أهنــا جــزء أســايس مــن التحقيــق عــى قاعــدة ارضب
باليمــن وتلقــا بالشــال ورضبــة عــى الــرأس وعــر رضبــات عــى الرجلــن.
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بعــد رحلــة مهينــة ملــدة عــر دقائــق عربتــا خالهلــا ممــرات ودهاليــز مــن
ـرا وصلتــا
رشطــي لرشطــي ،بــاب يفتــح ،انتظــرن ،بــاب يغلــق ،انتظــرن ،وأخـ ً
إىل غرفــة خصصــت لزيــارة منــدوب منظمــة الصليــب األمحــر كــا هــو ظاهــر،
الــذي كان بانتظارهــن ،رجــل نحيــف اجلســد ،طــول فــارع ،أشــقر البــرة
يوحــي بأنــه أورويب ،يضــع عــى صــدره بطاقــة عليهــا شــارة الصليــب األمحــر
وتعريــف هبويتــه باإلضافــة لصورتــه الشــخصية ،كرســيان بالســتيكيان بجانــب
احلائــط وبالقــرب مــن احلائــط املقابــل ،طاولــة بالســتيكية خلفهــا كــريس ،وضع
موظــف منظمــة الصليــب األمحــر شــنطته عــى الطاولــة ونثــر حولــه األوراق
وبــدأ بتعريــف نفســه.
 أنــا اســمي مايــكل ســتيفان ،منــدوب منظمــة الصليــب األمحــر مــنبلجيــكا ،تعلمــت اللغــة العربيــة يف ســوريا.
 -فش إلك اسم عريب مثل املحققني؟
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عفــوا مــاذا يعنــي اســم عــريب؟
ضحــك املنــدوب وتظاهــر بالبالهــةً ،
اســمي مايــكل ســتيفان ،الصليــب األمحــر منظمــة دوليــة إنســانية حياد َّيــة
مهمهتــا الدفــاع عــن األرسى ،مهمتهــا إنســانية فقــط ،نتابــع مــدى تقيــد
مــن ّ
الســلطات بالقانــون الــدويل ونرفــع توصيــات جلهــات االختصــاص ،نحــر
رســائل ،توصيــل رســائل لألهــل رشط خلوهــا مــن األمــور األمنيــة التــي متــس
بأمــن أحــد األطــراف.
مهمتــك نتمنــى منــك أن تلتــزم هبــذا اجلــزء وتوصــل
 إذا كانــت هــذه َّتوصيــات جلهــات االختصــاص املعنيــة بشــكاوينا كــا تقــول ،مــع علمنــا أنــه ال
يشء مــن احتجاجاتنــا وشــكاوينا يصــل ،وال يشء يرفــع ،كل مــا نكتبــه ونقولــه
يذهــب أدراج الريــاح.
 هــذه نظــرة ســوداوية وفيهــا ظلــم ملنظمــة الصليــب األمحــر ،نحــن كلمــن يشــتكي ،كل احتجــاج ،كل رســالة نقــوم بتوصيلهــا للجهــة املعنيــة ،فاخللــل
يف اجلهــة املعنيــة ،نحــن ال نمتلــك ســلطة وال قــوة لفــرض القانــون أو إلــزام
اجلهــة املعنيــة بتطبيــق القانــون الــدويل.
صحيحــا ،أنــا أتكلــم معــك مــن الواقــع ،ال أفــري عليكــم وال
 ليــسً
أجتنَّــى عــى منظمتكــم.
 نحــن منظمــة إنســانية حياديــة ،وكــا قلــت مهمتنــا فقــط توصيــلرســائل ،تفضــي هــذه األوراق اكتبــي رســائل فقــط لألهــل.
ثــم دفــع باجتــاه أمــل وحيــاة دفــر مــن أوراق الرســائل وأقــام حــر
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جــاف ،مــن فضلك ـ َّن ال يوجــد معــي متســع مــن الوقــت ،أريــد منك ـ َّن تقريــر
مفصــل عــن جمريــات التحقيــق ومــن ثــم تكتبــن رســائل لألهــل.
َّ
 أريد أن أكتب رسالة لعمي يف السجن.مسموحا ،رسائل للعائالت فقط.
 ليسً
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 مــاذا تقصــد بمجريــات التحقيــق ،هــل تريــد أن نكتب لك عــن أربعنييو ًمــا مــن التحقيــق يف دقائــق حمــدودة ومعــدودة ،نحــن حماميــات ونفقــه القانــون
جيــدً ا ،نفقــه قانــون احلــروب واألرس جيــدً ا ،ونفهــم دور املنظــات اإلنســانية
خصوصــا منظمتكــم ،منظمــة الصليــب األمحــر التــي ال تقــوم بواجبهــا اإلنســاين
ً
جتــاه األرسى الفلســطينيني ،فدوركــم تقرصونــه عــى زيــارة األســر الفلســطيني
داخــل الســجون كل أربعــة شــهور أو ســتة شــهور وحتملــون أبــاه ألــف مجيلــة.
 نحــن املنظمــة اإلنســانية الوحيــدة التــي تقــوم بواجبهــا جتــاه األرسىالفلســطينيني ،كل أســبوعني ننظــم زيــارة أهــل لألســر ،أدخلنــا آالف الكتــب
إىل الســجون ،نقلنــا ماليــن الرســائل مــن وإىل األرسى ،لدينــا زيــارات دوريــة
للســجون كل ثالثــة شــهور ونحــن نعــرف عملنــا جيدً ا ،نــؤدي دورنــا عىل أكمل
وجــه ،وأنــا شــخص ًيا جمـ َّـرد موظــف ،أنــا زرت معتقلــن يف الــدول العربيــة ويف
أفريقيــا ويف ســجن غوانتنامــو يف كوبــا ،زرت أرسى عر ًبــا وغــر عــرب ،هنــاك
وهنــا يف «إرسائيــل» دائـ ًـا أزور األرسى الفلســطينيني ،وكذلــك زرت حمتجزيــن
يف ســجون الســلطة الفلســطينية ،إذا كان هنــاك تقييــد فأنــا جمــرد موظــف كل مــا
تكتبينــه ألي جهــة ســأعمل عــى توصيلــه وهــذا عمــي.
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ـكرا لــك عــى جهــودك ،نحــن نقــدر تعبــك ،أنتــم منظمــة دوليــة
 شـ ًوهنــاك معاهــدات أمميــة ختــص األرسى واملعتقلــن وتبـ َّـن حقوقهــم ،توافقــت
عــى هــذه املعاهــدات أغلــب دول العــامل ووقعــت عليهــا أكثــر حكومــات العامل،
وتبنتهــا منظمــة األمــم املتحــدة وســمتها معاهــدات جنيــف األوىل والثانيــة
والثالثــة والرابعــة ،هــذه املعاهــدات يفرض تطبيقها عــى كل دول العامل باســتثناء
«إرسائيــل» فهــي فــوق كل القوانــن الدوليــة واملعاهــدات األمميــة حتــى أنتــم يف
منظمــة الصليــب األمحــر جمــرد ذكــر ال تذكــرون االحتــال هبــذه املعاهــدات.
 قلــت لــك نحــن منظمــة إنســانية ،ولســنا جهــة تطبيــق قوانــن أومعاهــدات.
 ومــع ذلــك أنتــم يف دول أخــرى متارســون دور راعــي القانــونخصوصــا يف دول غــر مــريض عنهــا أمريك ًيــا ،تقريــر واحــد مــن طرفكــم عــن
ً
هــذه الدولــة يــؤدي لفــرض عقوبــات عليهــا.
قطــع احلديــث بســبب دخــول رشطي صهيــوين إىل غرفــة الزنازيــن ،طلب
مــن املنــدوب إهنــاء الزيــارة؛ ألهنــا جتــاوزت الوقــت املحــدد بخمــس دقائق.
 فقط أريد مخس دقائق زيادة حتى أهني عميل. غــر مســموح ،لقــد أعطيتــك مخــس دقائــق بــدون أن تطلــب ،أرجــوكال تعرضنــي للعقــاب ،أنــا جمـ َّـرد موظــف.
ـم
مللــم منــدوب املنظمــة أوراقــه وأقالمــه ووضعهــا داخــل شــنطته وهـ َّ
باخلــروج ووجــه خطابــه ألمــل ،رغــم أنــك متعبــة باحلديــث ،مــع ذلــك أمتنــى
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أن أزورك داخــل الســجن؛ ألنــك فعـ ًـا تعرفــن القانــون الــدويل ،أمتنــى لــك
إفراجــا عاجـ ًـا.
ً
 وأنا أمتنى لقاءك داخل السجن؛ ألنه عندي حديث طويل.خــرج منــدوب الصليــب األمحــر مــع الرشطــي الصهيــوين واختفيــا
خلــف األبــواب ،وبقيــت األســرتان يف غرفــة الزيــارة مــع رشطيتــن واقفتــن
عــى البــاب.
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ـرا وأثقلــت عليــه بالــكالم ،هــو جمـ َّـرد موظــف يف
 لقــد تكلمــت معــه كثـ ًالصليــب األمحــر هــل تظنَّني أنه سـ ُيطلق رساحنــا ويروحنا معــه عــى دور أهالينا؟

 حيــاة يــا هبلــة يــا مســكينة أنـ ِـت مصدقة فعـ ًـا أنــه موظف صليــب أمحر
مثــل مــا أنــا شــايفاكي ،وعارفــة مــن أنـ ِ
ـت ،طــول اجللســة وأنــا شــايفة أمامــي
ضابــط شــاباك دوره يتقمــص شــخصية منــدوب الصليــب األمحــر ،نحــن مــا
زلنــا يف مرحلــة التحقيــق ،لكــن التحقيــق أخــذ شـ ً
ـكل جديــدً ا.
 -معقول كالمك أمل؟

 معقــول ونــص ،وال الصليــب األمحــر يعلــم الغيــب أنــه باألمــسخ َّلصنــا حتقيــق واليــوم جــاء لزيارتنــا ،ملــاذا مل ُيزرنــا ويســأل عنــا طــول األربعــن
يو ًمــا مــن التحقيــق؟
 قــد يكــون الصليــب األمحــر يقــدَّ م طلبــات ومل تســمح املخابــراتبزيارتنــا إال يف اليــوم الــذي أكملنــا فيــه التحقيــق.

قيـــــود الرياحـــــــــين

صحيحــا ،ولكــن هــذا الرجــل الــذي زارنــا اليــوم
 قــد يكــون كالمــكً
عــى أنــه منــدوب الصليــب أنــا شــخص ًيا غــر مطمئنــة لــه ،هــذه الزيــارة ليســت
بريئــة وليســت لوجــه اهلل.
 تتوقعــن أن الصليــب األمحــر ينســق مــع املخابــرات الصهيونيــة؟طــوال التحقيــق مــا يف زيــارات لألســر وملــا ينتهــي التحقيــق يــأيت للزيــارة شــو
مفصــل عــى قــدر ومقــاس املخابــرات ويقولــون يف النهاية
هالصليــب؟ صليــب َّ
نحــن منظمــة إنســانية.
 يعنــي ســت أمــل إحنــا بدنــا الصليــب األمحــر يدافــع عنــا ،خيلــفعليهــم الــي بييجــوا يزورنــا.
طــرق خفيــف عــى البــاب ،منــدوب الصليــب األمحــر بــأدب ولطــف
يــدق عــى البــاب ويفتحــه نصــف فتحــة ويدخــل كيســن صغرييــن بداخلهــا
القليــل مــن املالبــس.
 عفـ ًـوا نســيت أن أخربكــم أين قــد أحــرت لكــم مالبــس ،أمتنــى أنتتناســب مــع مقاســاتكم وتعجبكــم ،كان بــودي أن أحــر لكــم املزيــد مــن
املالبــس ولكــن اإلجــراءات األمنيــة مشــددة ومل ُيســمح يل إال بإحضــار القليــل
مــن املالبــس.
ـكرا لــك ال تقلــق عــى األكيــد هــذه املالبــس تناســب مقاســنا؛ ألنك
 شـ ًمــش أول مــرة ترانــا فيها.
ضحــك املنــدوب ضحكــة صفــراء خبيثــة ختفــي طيبتــه والذ بالصمــت
وأغلــق البــاب خلفــه وغــادر املنطقــة.
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 شــو قصــدك ســت أمــل هــذه مــش أول مــرة ترانا فيهــا؟ أنـ ِـت تعرفينه؟
َّ
شــفتيه قبــل هــذه املرة؟
 قصــدي واضــح ســت حيــاة ،أنــا ال أعرفــه ،ومل أره إال اليــوم ،ولكــنهــذه الزيــارة قلــت لــك ســاب ًقا ليســت بريئــة ،هــذا املنــدوب لعــب دور املمثــل
املتقمــص .املنــدوب ليــس أول مـ َّـرة يرانــا فيهــا ،هــذا ليــس مندوب صليــب أمحر
وال هــال أصفــر وال بطيــخ مصــدي ،هــذا املنــدوب شــاباك واأليــام س ـتُثبت
لــك صحــة قــويل واعتقــادي ،ال يوجــد معــي دليــل ولكــن قلبــي مــش مطمئــن.
 مش معقول.128

 معقــول ونــص وبكــرة يــذوب الثلــج ويبــان املــرج وتنكشــف حقيقــةهاملنــدوب ،يف َّكــر حالــه شــاطر.
 يال أسريات ،رجوع إىل الزنزانة.إحــدى الرشطيــات وقــد أطلــت برأســها مــن خلــف البــاب بعــد فتحــه
ربــع فتحــة وألقــت جســدها خــارج البــاب ،ثــم عــادت إىل اخللــف وقــد أغلقــت
البــاب برسعــة وطرقتــه بعنــف بعــد أن رصخ عليهــا ضابــط آخــر أن أغلقــي
البــاب ،مكثــت األســرتان مــا يقــارب نصــف ســاعة منــذ أن أخربهتــا الرشطيــة
بإعادهتــا إىل الزنزانــة.
 شــو الـ َّـي صــار؟ أيــن ذهبــت الرشطيــة؟ طلــت برأســها مثــل البومــةثــم اختفــت.

قيـــــود الرياحـــــــــين

 مســتعجلة عــى عودتنــا إىل القــر ســت حيــاة ،عــى األقــل هنــا غرفــةأرضيــة بــاط بلــدي ،كــرايس ،طاولــة ،بــاب خشــب ،جــدران بيضــاء ،منــد
أربعــن يو ًمــا مل نـ َـر إال الضــوء األصفــر واجلــدران اخلشــنة واألبــواب احلديديــة
إن شــاء اهلل ينســونا للمغــرب.
هنضــت حيــاة مــن كرســيها وجلســت مــكان منــدوب الصليــب األمحــر
وقربــت إليهــا الطاولــة وراحــت تعيــد تقليــد صــوت املنــدوب ،حتــى أطــارت
َّ
الكمــد مــن نفســية أمــل التــي راحــت تضحــك مــن تقليدهــا مــن أعــاق قلبهــا،
آخــر مـ َّـرة جلســت فيهــا عــى الطاولــة كان قبــل اعتقــايل بيومــن عنــد أمــي يف
املطبــخ اهلل يســهل عليهــا ويــرىض عنهــا ،يــا حبيبتــي يــا أمــي عمــري كلــه أدفعــه
ألجــل دقيقــة واحــدة يف حضنــك الدافــئ ،واهلل مــا عرفــت قيمــة أمــي إال يف
الســجن.
 إن شــاء اهلل الفــرج قريــب نرجــع ألهالينــا ونــرد جــز ًءا مــن مجيــلأهالينــا علينــا.
 أنا ملا أروح عمري كله بدي أقضيه خدامة عند أقدام أمي. الـ َّـي بســمعك يقــول عنــك صارلــك بالســجن عرشيــن ســنة وحمكومــةباملؤبــد ،كل رأس مــال حبســتي وحبســتك ســنتني بالكثــر ،ومــع أول عريــس
يــدق بابــك بتقبــي وتنــي أهلــك.
 سنَّة اهلل يف خلقه ونحن لن نكون بعكس سنَّة احلياة. -ست أمل تؤمني باحلب؟
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 مــا أبيخــك ومــا أبيــخ ســؤالك ،باجلامعــة مــا ســألتي هــذا الســؤال ال أنــاوال أنـ ِ
ـت كنَّــا فاضــن هلالدواويــن الفاضيــة شــو الـ َّـي جاب هالســؤال عــى بالك؟
جمرد سؤال خطر عىل بايل.
 -مش عارفة َّ
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 ِأنــت ســألت وإليــك اجلــواب ،يــا أعــز صديقــة يف حيــايت رغــم أن
أيضــا مناســب ،ولكنَّــي جمــرة
املــكان غــر مالئــم ملثــل هــذا الســؤال وال الزمــان ً
عــى اإلجابــة عــى ســؤالك ،احلــب بمعنــى الغــرام والعشــق ومــا يصاحــب هــذا
املفهــوم مــن املعــاين اهلابطــة طب ًعــا أنــا ال أؤمــن هبــذه الصــورة ،أمــا احلــب الــذي
يبنــى عــى النصيــب يعنــي أن يــأيت إنســان يطلــب يــدي مــن أهــي وأوافــق عليــه
بمحــض إراديت بعــد اقتناعــي بــه ،هــذا هــو الــذي يثمــر ،أ َّمــا مــا عــداه فهــو كذب
ودجــل وضحــك عــى الدقــون.
 يال بنوت عودة للزنزانة. نحن جاهزات من ساعة.كــا هــي رحلــة الذهــاب إىل غرفة زيــارة منــدوب الصليــب األمحر مضنية
وشــاقة كذلــك رحلــة اإليــاب ،لكــن الغريــب يف رحلــة عــودة األســرتني إىل
الزنزانــة وبالتحديــد عنــد مطلــع الــدرج املــؤدي إىل الطوابــق العليــا وإىل الطابــق
األريض حيــث الزنازيــن ،وقــف امليجــر أبــو مجــال أو كــا ُيســمي نفســه وقــد
علــت وجهــه ابتســامة خبيثــة ختفــي حقــدً ا أســود عــى كل مــا هــو فلســطيني.
 أمــل ،عنــد العــرب مثــل يقــول« :لســانك حصانــك إن صنتــه صانــكوإن هنتــه هانــك».

قيـــــود الرياحـــــــــين

 مــا هــي مناســبة هــذا املثــل كابتــن أبــو مجــال؟ أعتقــد أنــا خلصنــا حتقيقوكنــا يف زيــارة للصليــب األمحــر ،ومــن حقنــا أن نتكلــم بــأي موضــوع نريده.
 إذا خلــص التحقيــق ســت أمــل ،أمــن دولــة «إرسائيــل» ومصالــحدولــة «إرسائيــل» ال ختلــص إال وأنــت وأمثالــك ختلــص حياهتــم ،وختلــص
الدنيــا منهــم ،قاهلــا وقــد اختفــت االبتســامة املصطنعــة يف بدايــة اللقــاء مــن عــى
وجهــه وأدار ظهــره وصعــد إىل الطوابــق العليــا جيــر أذيــال اخليبــة بعــد أن أعطــى
أوامــره إىل الرشطيــات بنقــل األســرتني إىل الزنازيــن وتفريقهــا عــن بعضهــا
البعــض.
مهــت أمــل وحيــاة بالدخــول إليهــا ،لكــن
فتــح الرشطــي بــاب الزنزانــة و َّ
الرشطيــة التــي رافقتهــا مــن غرفــة الزيــارة منعــت أمــل مــن الدخــول :أنـ ِ
ـت أمل
ال ،فقــط حيــاة ،أنـ ِ
ـت عــى زنزانــة رقــم (.)4
 ملاذا؟ نحن كنا بنفس الزنزانة. ال يعنينــي ،هــذه تعليــات أعــى منــي ،أمــل عــى زنزانــة ( ،)3حيــاةتفضــي أنـ ِ
ـت هنــا.
ابتســامة امليجــر أبــو مجــال الصفــراء وتعرضــه لســبيل عــودة األســرتني
عنــد مطلــع بيــت الــدرج وتفريــق أمــل عــن حيــاة بالزنازيــن وكأهنــا بــأول
التحقيــق والــكالم املبطــن يــدل عــى احلقــد والغضــب واالســتفزاز لــدى ضابط
املخابــرات ،كلهــا دالئــل أثبتــت ألمــل وحيــاة أهنــا مل تكونــا يف زيــارة منــدوب
الصليــب األمحــر ،بــل يف زيــارة اســتطالع جلهــاز الشــاباك ،فجــاء التفريــق
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بينهــا كعقوبــة هلــا ،وانتقــام منهــا للكلــات البســيطة التــي حتدثتــا هبــا ملنــدوب
الصليــب األمحــر أو باألحــرى ملوظــف الشــاباك املتقمــص لشــخصية منــدوب
الصليــب األمحــر ،مكثــت أمــل وحيــاة ملــدَّ ة أســبوع يف زنازيــن الشــك املفتــوح
بانتظــار الرتحيــل كجــزء مــن العقــاب بحقهــا مــع أنــه كان باإلمــكان ترحيلهــا
بــأي يــوم حيــث أن البوســطات ال متــر عــى مركــز بيتــح تكفــا ،وبـ ً
ـدل مــن ذلــك
تقــوم ســيارات تابعــة لوحــدات النخشــون بنقــل األســر أو جمموعــة أرسى مــن
متــر فيهــا البوســطات
وإىل املركــز بعكــس املراكــز والســجون األخــرى التــي ُّ
لوجــود أرسى أمنيــن ومدنيــن ،أمــا يف حالــة مركــز بيتــح تكفــا فهــو فقــط مركــز
حتقيــق ال يوجــد فيــه ســوى األرسى األمنيــن يف زنازيــن التحقيــق.
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صباحــا بعــد أســبوع مــن زيــارة منــدوب الصليــب األمحر
الســاعة الثامنــة
ً
املزيــف؛ صــوت جلبــة عاليــة يف املمــر الداخــل بــن الزنازيــن ،أصــوات الرشطــة
َّ
والرشطيــات ،رنــن أجهــزة االتصــاالت ،أصــوات قــرع األصفــاد وهــي تفــرغ
مــن الصناديــق البالســتيكية الســوداء وارتطامهــا بــاألرض بعنــف ومــع املــكان
املغلــق يتضخــم الصــوت ،أصــوات فتــح أبــواب الزنازيــن ضجــة عاليــة جــدً ا،
أضــف إىل ذلــك صــوت املركبــات يف الســاحة الرئيســية أمــام املبنــى املركــزي
ـادرا مــا حتــط رحاهلــا يف
ملركــز حتقيــق بيتــح تكفــا ،إهنــا جلبــة البوســطة التــي نـ ً
املرحلــن مــن مركــز بيتــح تكفــا
هــذا ،وق ّلــا متــر يف هــذا املــكان ،عــدد األرسى َّ
كبــر جــدً ا وعــدد الداخلــن مـ ٍ
ـواز لــه بدليــل وجــود البوســطة ،تــم فتــح الزنزانــة
رقــم ( )1حيــاة (عفــراه) قاهلــا رشطــي وتراجــع للخلــف أي (نقــل) مــن وإىل
الســجن ،مل تفهــم حيــاة معنــى كلمــة عفــراه وظلــت جالســة عــى فرشــتها حتــى
جــاءت رشطيــة وأشــارت بيدهــا حليــاة باخلــروج ،كذلــك الزنزانــة رقــم ()3
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حيــث وجــود أمــل لكــن حظهــا أفضــل مــن حيــاة كــون الرشطيــة التــي فتحــت
زنزانتهــا هــي الرشطيــة اليهوديــة مــن أصــول مغربيــة وبتل َّطــش عــريب مكـ َّـر،
فهمــت منهــا أهنــا منقولتــان إىل ســجن الشــارون ،ســجان عــى بــاب الزنزانــة
رقــم ( )3حــري كل أغراضــك بلغــة عربيــة ثقيلــة.
 خيرب بيت أبوك هو يف معي أغراض ،سوهريت أنا جاهزة.رأت حيــاة أمــل وكان قلبهــا يــدق خو ًفــا ورع ًبــا أال تقلهــا م ًعــا ،ومــا أن
رأهتــا حتــى نســيت آالم الزنزانــة وأوجــاع العــزل االنفــرادي ونســيت أهنا وســط
ولوحــت بيدها،
ثكنــة عســكرية حتجــب األفــق ،نــادت ،بــل رصخــت مــن بعيــد َّ
ضحكــت مــن أعــاق قلبهــا ،تبدلــت وأخذت تزحــف بخطواهتــا قليـ ًـا لتقرتب
مــن أمــل ،وأمــل كاملغناطيــس يف عمليــة اجلاذبيــة تبادهلــا الشــوق واحلنــن ونفس
الشــعور ونفــس السياســة باالقــراب رغــم معرفتهــا املســبقة أهنام ســتكونان م ًعا
وبنفــس الســيارة التــي ســتقلهام إىل الســجن ولكنهــا العجلــة التــي فيهــا خلــق
اإلنسان.
الزنازيــن مــن ( )4 - 1تــم فتحهــا دفعــة واحــدة وإخــراج كل مــن فيهــا،
زنزانــة رقــم ( )1فيهــا ثامنيــة أرسى ،زنزانــة رقــم ( )4عــرة أرسى باإلضافــة
ـرا وأســرة هــي محولــة بوســطة اليــوم ،بوســطة مــن
ألمــل وحيــاة ،عــرون أسـ ً
العيــار الثقيــل ،ســيتم الرتحيــل والتشــتيت إىل أكثــر مــن إثنــن وعرشيــن ســجنًا
صهيون ًيــا مــن أقــى شــال فلســطني إىل أقــى جنوهبــا ،رشطــي يــرخ بأعــى
صوتــه طال ًبــا مــن األرسى الــكل يبقــى بالقــرب مــن الزنزانــة التــي خــرج منهــا
وعــدم احلديــث مطل ًقــا مــع أي أســر آخــر ،مل يعبــأ بــه أحــد ،طنَّشــه اجلميــع،
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أحــر ورقــة وقلـ ًـا فيهــا قائمــة أســاء وقلـ ًـا فســفور ًيا ،كلــا نــادى عــى أســر
وتثبــت مــن هويتــه شــطب بالقلم الفســفوري اســمه عــن الورقــة ،جمنّد نخشــون
يطلــب يف نفــس الوقــت مــن األرسى االســتدارة إىل احلائــط ليقوم أفــراد الوحدة
بتقييــد أرجلهــم ،يرفــض األرسى االنصيــاع ألوامــره ،لــن نســتدير للحائــط،
اســتدير للحائــط علــت األصــوات ،فــكادت تشــتبك األيــدي ضابــط نخشــون،
تدخــل رسي ًعــا بعــد أن رأى تفاقــم األمــور واجتاههــا نحــو العنــف والصــدام،
طلــب مــن اجلميــع اهلــدوء.
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 مــن بحكــي عــريب؟ أنــا بحكــي عــريب؟ احكــي لــأرسى ال نريــدمشــاكل.
 ونحــن ال نريــد مشــاكل ،قصــة الوقــوف واالســتدارة للحائــطمرفوضــة لســنا يف حالــة اعتقــال مــن قبــل اجليــش حتــى نصلــب عــى اجلــدار.
 مــايش ،مــايش ،مــن ننــادي اســمه حيرض عنــدي إىل وســط املمــر وهناكنقــوم بتقييــد رجليه.
 هكــذا مقبــول علينــا ،ورشح لــأرسى مــا حــدث بينــه وبــن ضابــطالنخشــون.
ضابــط نخشــون حيمــل بيــده مل ًفــا حيتوي صــورة لــكل أســر ومعلومات
تعريفيــة بشــخصيته باإلضافــة لرقمــه التسلســي ،كل أســر يتــم الفــراغ مــن
أيضــا مــن شــخصه ،وهنــاك
تشــخيصه يتــم نقلــه إىل ضابــط آخــر يتحقــق هــو ً
يتــم تقييــد رجليــه باإلضافــة ليديــه اللتــن تــم تقييدمهــا عنــد فتــح البــاب ،تــم
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تقييــد أمــل وحيــاة باألصفــاد احلديديــة باليديــن إىل األمــام وقيــد آخــر بالرجلــن
ً
قليــا عــن بقيــة األرسى الذيــن رغــم االنتشــار الكثيــف
ويف زاويــة بعيــدة
للســجانني والرشطــة وأفــراد وحــدة النخشــون ورصاخهــم املســتمر عــى
األرسى بالســكوت ،رغــم كل ذلــك مل خيضــع األرسى إلمالءاهتــم ،ظلــت
موجــة الصــوت تعلــو وهتبــط يف حــال مــدَّ وجــزر.
 السالم عليكم. وعليكم السالم ورمحة اهلل. -احلمد هلل عىل سالمتك َّن.

 ِش ِكتِ ،ش ِكت ،اسكت ،اسكت. اهلل يسلمك. -بيعني اهلل يا أخوايت إن شاء اهلل الفرج قريب.

 ِش ِكت ،رصخ أحد السجانني بطريقة جنونية. -ملاذا نسكت ،هل الكالم ممنوع؟ نحن نتكلم بصوت هادئ.

 ال يعنينــي صــوت هــادئ ،صــوت عـ ٍخيصنــي ،الــكالم ممنــوع
ـال ،ال َّ
كلــه ممنــوع.
ً
صارخــا بوجــه أحــد األرسى ،ومــا هــي إال حلظــات حتــى
قاهلــا ســجان
جتمهــر األرسى املرحلــن مــن زنازيــن التحقيق وبــدأوا بالرصاخ بوجه الســجان
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الــذي تراجــع إىل اخللــف وتكتــل حــول بقيــة الســجانني ورشطــة الســجن ،وكاد
الفريقــان يتبــادالن اللكــات لــوال تدخــل ضبــاط وحدة النخشــون الذيــن وقفوا
بــن الصفــن وعــا رصاخهــم بالســكون واهلدوء.
ســبحان اهلل ّ
كل يشء يف الســجن جائــز ،وحــدة النخشــون املخصصــة
لقمــع األرسى ،أجــرت اليــوم عــى لعــب دور الصليــب األمحــر ،وعملــت
كقــوة فصــل بيــت املتحاربــن.
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بعــد أخــذ ورد هــدأت األمــور ،وعــاد كل إىل عملــه ،خــال اجللبــة
واالشــتباك اللفظــي مــا بــن الســجانني املنتهيــة واليتهــم عــى األرسى املعلقــن
حال ًيــا يف هــذه اللحظــات مــا بــن مســؤولية الســجانني ومســؤولية وحــدة
النخشــون ،قامــت جمنــدات مــن وحــدة النخشــون باقتيــاد أمــل وحيــاة إىل ســيارة
النخشــون رسي ًعــا وإغــاق بــاب الســيارة وإحكامــه خو ًفــا مــن تطــور االشــتباك
مــن لفظــي إىل اســتعامل اليــد ،ولكــن الريــاح جــرت بغــر مــا كان متوق ًعــا هلــا،
شــعور ال يمكــن للكلــات وصفــه أو جمـ َّـرد التعبــر عنــه عــن كيــان األســرتني
حلظــة ســاع نبــأ النقــل إىل ســجن الشــارون؛ ألن ذلــك يعنــي اخلــاص مــن
الزنازيــن الض َّيقــة ،األكل الــيء ،رطوبــة الفرشــات ،عفانــة األغطيــة ،قــذارة
الســجانني والســجانات ،نبــأ النقــل يعنــي اخلــاص مــن حيــاة القبــور واملــوت
البطــيء ولــو إىل ســجن وهــذا الســجن ال خيتلــف عــن الزنازيــن إال بدرجــة،
وهــذه الدرجــة تعنــي لألســر الــيء الكثــر.
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5
الشــارون كلمــة عربيــة تعنــي الوســط أو مركــز البــاد باملعنــى احلــريف
والدقيــق هلــذه الكلمــة ،ومنطقــة الشــارون حســب التوصيــف والتقســيم
الصهيــوين هــي منطقــة وســط فلســطني املحتلــة ســنة 1948م ومــن ضمــن املدن
واملســتعمرات اليهوديــة املقامــة يف هــذه املنطقــة ،مســتعمرة بيتــح تكفــا ،تــل
أبيــب ،نتانيــا ،املقامــة عــى أنقــاض بلــدة (أم خالــد) الفلســطينية التــي تــم هتجــر
أهلهــا منهــا قبــل حلــول نكبــة ســنة 1948م ،فمجمــع ســجون اهلداريــم والــذي
يقــع يف مدينــة نتانيــا إىل الشــال مــن مدينــة تــل أبيــب وعــى ُبعــد مســرة نصــف
ســاعة مــن مركــز بيتــح تكفــا للتحقيــق ،ويضــم ثالثــة ســجون مركزيــة وهــي
صمــم عــى الطريقــة األمريكيــة حيــث حيتــوي
ســجن هداريــم املركــزي والــذي َّ
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القســم الواحــد عــى  40غرفــة ،كل غرفــة تتســع فقــط لثالثــة أرسى وختلــو مــن
احلــام (الــدش) ،واملطبــخ كــا هــو احلــال يف غــرف الســجون األخــرى ،وهــذا
الســجن ،ســجن هداريــم أشــبه مــا يكــون بالعــزل.
كذلــك يضــم جممــع ســجون اهلداريــم ســجن التلمونــد وهــو ســجن
خمصــص العتقــال واحتجــاز األرسى واملعتقلــن الفلســطينيني الصغــار
بالســن واملعروفــن بالعــرف االعتقــايل يف أدبيــات احلركــة األســرة الفلســطينية
باألشــبال ،وال خيتلــف عــن بقيــة الســجون بــأي يشء ســوى ســن األرسى
املحتجزيــن بداخلــه.
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أيضــا ســجن الشــارون وهــو ســجن
ويضــم جممــع ســجون اهلداريــم ً
خمصــص العتقــال واحتجــاز األســرات الفلســطينيات ،ويف هــذا الســجن
تقــي األســرة الفلســطينية مــدة اعتقاهلــا بعــد انتهــاء مــدة التحقيق ،وهذا قســم
صغــر لألســرات الفلســطينيات موجــود يف ســجن الدامــون شــال فلســطني
بالقــرب مــن مدينــة حيفــا.
أيضــا ثالثة ســجون وهــي( :نيســان ،أيلون،
جممــع ســجون الرملــة يضــم ً
نفــي ترتســا) باإلضافــة لذلــك مستشــفى خمصص لعــاج األرسى الفلســطينيني
يشــبه كل يشء مــا عــدا املستشــفيات ،واحلقيقــة أنــه مستشــفى بــكل معنــى
الكلمــة وعــى مســتوى ٍ
راق جــدً ا ولكــن مــا هيــم األســر الفلســطيني هــو ذاك
املخصــص لعالجهــم ،حيــث يضــم هــذا القســم مخــس غرف ومســاحته
اجلنــاح
ّ
صغــرة ويتلقــى فيــه األســر العــاج بعــد أن فــات األوان عــى معاجلــة املــرض
وتفشــيه بــكل أنحــاء جســده.
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ســجن الرملــة الواقــع يف مدينــة الرملــة الفلســطينية هــو املقــر الرئيــي
ملصلحــة الســجون «اإلرسائيليــة» (الشــاباص) وكلمــة الشــاباص هــي كلمــة
عربيــة خمترصة مــن األحــرف األوىل لكلــات عربيــة «מינהלשירותבתיהסוהר»
وتعنــي إدارة مصلحــة الســجون ،وهــي املؤسســة الصهيونيــة املســؤولة عــن
إدارة الســجون بشــقيها األمنــي واملــدين ،وكذلــك يضــم ســجن الرملــة املقــر
الرئيــي لوحــدة النخشــون وهــي قــوة خاصــة أقــرب مــا تكــون برشكــة خاصــة
لألمــن ،تقــدم خدماهتــا ألكثــر مــن جهــة يف الكيــان الصهيــوين ،أمــا يف مؤسســة
الشــاباص ،فتقــع عــى عاتــق هــذه القــوة مهمــة نقــل األرسى الفلســطينيني مــن
وإىل الســجون واملشــاركة بعمليــات قمــع أي حركــة احتجاجيــة لــأرسى ،كل
بوســطة يف رحلتهــا لنقــل األرسى الفلســطينيني مــن زنازيــن التحقيــق جيــب أن
متــر بســجن الرملــة حيــث املقــر الرئيــي لوحــدة النخشــون ،ومــن ســجن الرملة
يتــم توزيــع األرسى عــى الســجون ،طب ًعــا بنــا ًء عــى تنســيق مــا بــن املخابــرات
ومؤسســة الشــاباص.
وصلــت البوســطة إىل ســجن الرملــة حاملــة األرسى ا ُمل َر ّحلــن من مركز
حتقيــق اجللمــة بالقــرب مــن مدينــة حيفــا شــال فلســطني واملعــروف صهيون ًيــا
باســم (كيشــون) وكذلــك البوســطة االستشــارية القادمــة مــن مركــز حتقيــق بيتح
تكفــا ومــن ضمنهــم األســرتني (حيــاة وأمــل) املحمولتــن يف ســيارة اجليمــس
البيضــاء ،حيــث إن وحــدة النخشــون تســتعمل نفس الطــراز من هذه الســيارات
األمريكيــة وبنفــس اللــون ،تزامــن وصــول بوســطة اجللمــة بيتــح تكفــا مــع
وصــول بوســطات عديــدة قادمــة مــن ســجن جمــدو ،عوفــر ،بئــر الســبع ،رامون،
نفحــة ،يعنــي أن حركــة ضخمــة مــن إنــزال األرسى وإعــادة حتميلهــم وفرزهــم
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قــد متــت يف ســاحة ســجن الرملــة املقابلــة للمعبــار .معبــار الرملــة نقطــة رئيســية
يف رحلــة أي أســر فلســطيني ،ونقطــة إجباريــة ملــروره أثنــاء رحالتــه اإلجباريــة،
وكل رحالتــه اإلجباريــة ،وكــا هــو ســجن الرملــة يشــكل حلقــة وصــل مــا بــن
كل الســجون بالنســبة ملؤسســة الشــاباص ووحــدات النخشــون ،كذلــك يشــكل
معبــار الرملــة حلقــة وصــل رئيســية لــأرسى الفلســطينيني مــن كافــة الســجون،
غالبيــة األرسى الفلســطينيني املرحلــن والقادمني من ســجون الشــال (جلبوع،
شــطة ،حتقيــق اجللمــة ،الدامــون ،جمــدو) ،وســجون الوســط (هداريــم ،الرملــة،
عوفــر ،حتقيــق املســكوبية ،عســقالن) ،باجتــاه اجلنــوب (نفحــة ،رامــون ،بئــر
الســبع ،النقــب) ،واملرحلــن بالعكــس عــى اختــاف وجهــات ســفرهم ال بــد
مــن املــرور عــى معبــار الرملــة.
معبــار الرملــة بالنســبة لألســر الفلســطيني وإن كان هــذا املعبــار
يشــكل حمطــة اســراحة إجباريــة مــن جهــة؛ فإنــه مــن اجلهــة الثانيــة يشــكل
كابوســا وحمطــة معانــاة ال تنتهــي إال بعــد عــودة األســر الفلســطيني إىل ســجنه
ً
بأســبوع أو أكثــر ،بعــد أن يكــون قــد ختلــص مــن طبقــات العفــن والرطوبــة
والعــرق املتجمــد ،بعــد أن يكــون جســده قــد شــبع مــن الراحــة والنــوم،
وآخــر مــا يبحــث عنــه األســر الفلســطيني إشــباع جســده مــن الطعــام الــذي
هــو أصـ ًـا يف الســجن قليــل ويسء ،ويف البوســطة يكــون أقــل وأســوأ ،لكــن
األســر الفلســطيني يؤمــن أن الكرامــة أغــى مــن الطعــام حتــت كل الظــروف
ويف كل وقــت ويف كل حــن؛ وإذا كانــت معانــاة األرسى الفلســطينيني كبــرة
فــإن معانــاة األســرات الفلســطينيات أكــر وأفظــع وأشــد إيال ًمــا وبالــذات
()1

انتظارا لنقلهم إىل املكان الذي يتوجه إليه.
( )1املعبار :مكان يتجمع فيه األرسى
ً
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لألســرات اجلديــداتً ،
أول لكوهن ـ َّن ال يعرفــن الكثــر مــن حقــوق األســر
التــي يف الغالــب ختتفــي يف معبــار الرملــة حلداثــة جتربته ـ َّن االعتقاليــة ،وثان ًيــا
لكوهن ـ َّن نســاء وللمــرأة خصوصيــات ال جيهلهــا إال اجلاهــل الســفيه ،واملــرأة
الفلســطينية كمــرأة حمافظــة وملتزمــة بأخالقيــات الشــعب الفلســطيني
وملتزمــة بعــادات وتقاليــد وأعــراف اجتامعيــة جتعلهــا حتجــم عــن املطالبــة
بحقــوق مرشوعــة هلــا ،ويــزداد هــذا اإلحجــام عنــد األســرة الفلســطينية يف
بدايــة اعتقاهلــا؛ ألن األمــر يتعلــق بمطالــب مــن عــدو لئيــم.
أفرغــت البوســطة محولتهــا مــن األرسى ،جــزء إىل األقفــاص احلديديــة
املوجــودة عــى يمــن املدخــل إىل ســجن الرملــة ،وهذا اجلــزء مــن األرسى ينتظر
الرتحيــل الرسيــع بمعنــى أنــه لــن ينــام يف املعبــار ،وأمــا اجلــزء الثاين مــن األرسى
فهــو اجلــزء الــذي ســينام يف املعبــار وســيظل بانتظــار ترحيلــه بعــد عــدة أيــام،
هــذا اجلــزء يتــم إدخالــه إىل غــرف املعبــار القديمــة واجلديــدة بانتظــار دورهــم يف
البوســطات القادمــة.
ظلــت ســيارة اجليمــس البيضــاء متوقفــة يف ســاحة معبــار الرملــة ألكثــر
مــن ســاعتني وبداخلهــا األســرتان أمــل وحيــاة ،وقــد ُأطفــئ حمــرك الســيارة
وتوقــف جهــاز التربيــد الــذي يضــخ اهلــواء إىل داخــل الســيارة ،وهــذا مــا أعــاد
إىل األذهــان اللحظــات األوىل مــن االعتقــال يف مركــز حــوارة عندمــا تُركــن
ألكثــر مــن ثــاث ســاعات يف ســيارة عســكرية مصفحــة ،ولكــن الوضــع
يف ســيارة النخشــون كان أقــل ســو ًءا؛ ألن العيــون هنــا مل تكــن معصوبــة،
واأليــدي واألرجــل مقيــدة باألصفــاد احلديديــة وليــس باملرابــط البالســتيكية
والتــي كلــا حتركــت األيــدي واألرجــل شــدت هــذه املرابــط عــى األيــدي
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واألرجــل ،كــا أن اجللــوس يف ســيارة النخشــون جلــوس مريــح جــدً ا وإن كان
عــى كــريس حديــدي ولكــن مقارنــة باجللــوس عــى أرضية الســيارة العســكرية
املصفحــة وحتــت بســاطري اجلنــود ســيكون أفضــل حـ ً
ـال ،بــل بألــف مــرة ،كــا
أن مســاحات تســلل األكســجني داخــل ســيارة اجليمــس أكــر بكثــر مــن تلــك
املســاحات يف الســيارة املصفحــة ،انطلقــت قافلــة مــن ســيارات النخشــون منها
الكبــر ومنهــا املتوســط بعــد أن أعــادت حتميــل وتنزيــل األرسى الفلســطينيني
ـرا مــن قبــل إدارة
بغيــة إيصــال كل أســر إىل اجلهــة املنقــول إليهــا ج ـ ً
را وقـ ً
الســجون (الشــاباص) ،فكانــت آخــر ســيارة ملتحقــة بالقافلــة ســيارة اجليمــس
البيضــاء احلاملــة بداخلهــا األســرتني أمــل وحيــاة اللتــن ظلتــا داخــل الســيارة
ومل تنــزال إىل املعبــار.
بخــط مســتقيم نحــو اجلنــوب انطلقــت القافلــة بعد انتهــاء الروتــن اململ
يف الفحــص والتفتيــش عــى بوابــة الســجن ،وبعــد مســرة عــر دقائــق انفصلت
ســيارة اجليمــس البيضــاء عــن القافلــة نحــو خــط عكــي لوجهــة القافلــة نحــو
الشــال باجتــاه جممع ســجون اهلداريم إىل ســجن الشــارون حيث املســتقر األخري
لألســرات الفلســطينيات .عــى البوابــة الرئيســية لســجن الشــارون حطــت
ســيارة اجليمــس رحاهلــا وأهنــت كافــة اإلجــراءات األمنيــة الروتينيــة ،لكــن يف
هــذه املــرة كان اإلجــراء برسعــة كبــرة وكأن مهمــة أخــرى تنتظــر هــذه الســيارة،
ـرا مــن
جمموعــة مــن ضبــاط وضابطــات ســجن الشــارون حتمــل أكتافهــم كثـ ً
األوســمة والنياشــن الدالــة عــى رتبهــم العســكرية العليــا وقفــوا عــى املدخــل
الرئيــي ملبنــى ســجن الشــارون املكــون مــن عــدة بنايــات ،وأهــم بنايــة هــي التي
حتتــوي الســجن واملكاتــب اإلداريــة للســجن كامـ ًـا ،وهــذه البنايــة تتكــون مــن
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ثــاث طبقــات ،وكــا هــو احلــال املتبــع إلجــراء تبــادل املســؤولية عن األســرتني
اجلديدتــن مــن ســلطة املخابــرات التــي تنــوب عنهــم يف بدايــة نقــل األســر مــن
حتقيــق وحــدة النخشــون إىل ســلطة مصلحــة الســجون (الشــاباص) ،عــى عجل
تــم تبــادل ملفــات وتواقيــع مــا بــن ضبــاط مــن وحــدة النخشــون وضبــاط
مــن مصلحــة الســجون بحضــور لفيــف مــن اإلدارة مــن الرشطــة والســجانني
وأخــرا بعــد التحقــق مــن هويــات األســرتني وكافــة املعلومــات الــواردة يف
ً
امللفــات املحمولــة مــع وحــدة النخشــون واملنقــول إليهــا مــن املخابــرات مــع
الدفــع باألســرتني إىل رشطيــات عامــات يف مصلحة الســجون اللــوايت قدنامها
مــن مكتــب إىل مكتــب يف الطابــق األول إلجــراء مهــات وإجــراءات روتينيــة
مــع كل أســرة جديــدة تدخــل إىل ســجن الشــارون.
 هذا البناء من زمن األتراك؟ من منظره ظاهر عليه أنه قديم جدً ا. مشــكلتنا ســت حيــاة أنــه أنــا وإيــاك طرشــان بالزفــة ،ومــش عارفــنحالنــا ويــن إحنــا.
 مــن خــريت بالســجون وطبيعــة حفلــة تبــادل األوراق عــى بــابالســجن أعتقــد أن موتنــا األخــر ســيكون هنــا.
 خــريت بالســجون! مــن يســمعك يظــن أن لــك ألــف ســنة يف الســجن،ســوهريت ،مــا اســم هــذا الســجن؟
ِ -ش ِكت ،اسكتي ،ممنوع احلكي _بنربة مقززة_.
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رشطي يتطوع باإلجابة :هذا سجن الشارون.
 يعني هنا سجن البنات؟ -نعم هنا سجن البنات ،فوق الطابق الثاين قسم (.)2

144

درج ض َّيــق ال يــكاد يتَّســع الثنــن يســران م ًعــا يقــود إىل الطابــق الثــاين،
بــاب حديــدي ســميك ،يتــم التحكــم بفتحــه وإغالقــه مــن غرفــة التحكــم
املركزيــة املوجــودة عــى يمــن املمــر املــؤدي إىل قســم ( )2مــن ســجن الشــارون
حيــث التواجــد الرئيــي لألســرات الفلســطينيات ،عــى يمــن البــاب كبســة
فضيــة اللــون مثبتــة عــى لــوح مربــع الشــكل مــن النيــكل مثبــت عــى احلائــط،
وكامــرا تعلــو البــاب ،بضغطــة عــى الكبســة الفضيــة وتلويــح باليــد إىل الكامريا
ـم فتــح البــاب احلديــدي الســميك الــذي يقــود إىل ممــر ضيــق يف هنايتــه توجــد
تـ ّ
غــرف األســرات ،وعــى يمــن املمــر يوجــد مكتــب مديــر القســم ،وعىل اليســار
توجــد غرفــة (اليومــان) وهــي غرفــة التحكــم املركزيــة ،وهــذه الغرفــة مــزودة
بشاشــات متصلــة بالكامــرات املنتــرة يف أنحــاء الســجن وباإلضافــة لشــبكة
كهربائيــة يتــم مــن خالهلــا التحكــم بفتــح األبــواب وإغالقهــا ،وكذلــك مــزودة
هــذه الغرفــة بشــبكة مــن الكابــات املعدنيــة متصلة بمكــرات الصــوت املنترشة
يف ممــرات وســاحات الســجن ،ومــن خــال هــذه الشــبكة يقــوم الســجانون
والســجانات بمراقبــة األســرات والتحكــم بحركتهــن عــن بعــد دون الكثري من
االحتــكاك ،وباإلضافــة لذلــك يوجــد هلــذه الغرفــة شــباك كبــر يطل عىل ســاحة
وقســم األســرات ونافــذة هــذا الشــباك مــزودة بزجــاج مقــوى يســتطيع اجلالس
داخــل الغرفــة رؤيــة مــن هــو خــارج الغرفــة وال يســتطيع مــن هــو خــارج الغرفــة
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رؤيــة مــن هــو داخــل الغرفــة ،مكتــب مديــر القســم غرفــة مســاحتها ()4×4
وســطها طاولــة مكتــب وعليهــا جهــاز كمبيوتــر وهاتــف وخلفها خزانة أســفلها
جواريــر وأعالهــا رفــوف مليئــة بامللفــات ،جمموعة مــن الكــرايس أمــام الطاولة،
غرفــة مكيفــة ،هــواء بــارد صي ًفــا ،هــواء دافــئ شــتا ًء .قــادت إحــدى الرشطيــات
األســرتني إىل مكتــب ضابــط االســتخبارات.
 أهـ ًـا وسـ ًـهل ،أنــا الكابتــن أســاف مســؤول االســتخبارات يف ســجن
الشــارون.
 ًأهل بك ترشفنا.
 ماذا تردن أن تفرزن؟ مــاذا تقصــد بالفــرز؟ نحــن طالبــات جامعيــات فقــط وال عالقــة لنــابالتنظيــات.
 نحــن هنــا لســنا يف التحقيــق وال عالقــة يل بالتحقيــق ،أنت ـ َّن أكملتــنالتحقيــق ولســت أحقــق معكــن ،هنــا يف الســجن كل أســرة حتــب أن تعيــش يف
تنظيــم ،وهــذا مــا أقصــده بالفــرز؟
 ليس لنا تنظيامت ،نحن مستقالت. حتــى لــو كنت ـ ّن مســتقالت جيــب أن تك ـ ّن حتــت إطــار (فتــح ،اجلهــاداإلســامي ،محــاس ،اجلبهــة الشــعبية ،اجلبهــة الديمقراطيــة).
 -ليس لنا تنظيامت.
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را عــن
ـرا حار ًقــا مــن نفســه اخلبيــث معـ ً
نفــخ ضابــط االســتخبارات زفـ ً
قهــره وغضبــه ،واسـ َّ
ـتل جهــاز هاتفــه اخلــاص وأجــرى مكاملــة ،شــاك ًيا مــن عنــاد
األســرتني اجلديدتــن وطال ًبــا املســاندة حلــل هــذه اإلشــكالية داخــل مكتبــه،
رشطيتــان تفتحــان بــاب مكتــب ضابــط االســتخبارات وتدخــان الغرفــة برفقة
رشطــي يتكلــم اللغــة العربيــة ،حتــدث الضابــط بعصبيــة للرشطيتــن اللتــن
أرسعتــا بحمــل ملــف كبــر وطلبتــا بــكل أدب مــن أمــل وحيــاة مرافقتهــا،
ترجــم الرشطــي الــدرزي لألســرتني مــا يريــد الضابــط :ســيتم نقلكــن إىل قســم
وقبــل ذلــك ســتقابلن مديــرة القســم.
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 ملاذا مقابلة املديرة؟ هــذا إجــراء طبيعــي وكل أســرة بدخوهلــا وخروجهــا ال بــد هلــا مــنمقابلــة املديــرة.
 يال تفضلوا. سوهريت من فضلك افتحي الباب ،نادت إحدى الرشطيات.صــوت املفتــاح الكهربائــي داخــل البــاب يشــر الرشطــي بأنــه مفتــوح،
يــرع الرشطــي لســحب البــاب ،ويســحبه إىل احلائــط ،تدخــل رشطيــة ســبقتها
أمــل وحيــاة وتدخــل الرشطيــة األخــرى ومــن ثــم الرشطــي ويغلــق البــاب
خلفــه ،الرشطيــة تــدق عــى البــاب.
 -ادخل.
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تفتــح الرشطيــة البــاب وترتاجــع إىل اخللــف ،وتطلــب مــن األســرتني
الدخــول ،تدخــل أمــل وحيــاة ،وقــد متلكهــا شــعور الرهبــة واخلــوف وبــدأت
تُثــار يف املخيلــة أســئلة واستفســارات رسيعــة ،مــاذا تريــد املديــرة منَّــا؟ اهلل يســر
مــن عاقبــة هاملقابلــة ،كيــف هــو شــكل املديــرة؟ هــل ســتهددنا وتتوعدنــا كــا
فعــل كل املســئولون الســابقون؟
دخلــت أمــل ً
أول والذت حيــاة بظلهــا وتقدمــت نحــو املديــرة ومشــاعر
اخلــوف والرهبــة حتــط هبــا ،هنضــت املديــرة بــكل أدب ولطــف ،مــن خلــف
مكتبهــا ومــدت يدهــا وتكلمــت باللغــة العربيــة.
 أهال وسهال ست أمل. ًأهل وسهال ست حياة.
 أهال فيك. تفضلن اجلس َّن.وأشــارت بيدهــا عــى الكــرايس اخلشــبية املنجــدة باإلســفنج والقــاش
املصفوفــة أمــام الطاولــة ،ثــم عــادت إىل كرســيها وتناولــت اهلاتــف وتكلمــت
مــع مــن تكلمــت بطريقــة يفهمهــا كل مــن يفهمهــا أهنــا لغــة أوامــر ،ثــم أعــادت
اهلاتــف إىل مكانــه.
 ًأهــا وســهال ،أنــا العقيــد لــورا كوهــن مديــرة ســجن الشــارون،
أعمــل هنــا منــذ عــر ســنوات ،أهــم يشء عنــدي هــو االحــرام ،احــرام كل
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يشء يف هــذا الســجن ،احــرام العاملــن يف الســجن ،الرشطــة ،الســجانون،
اإلدارة ،أنــا لســت املســؤولة عــن اعتقالكــم ،أنــا لســت مــن اجليــش وال مــن
الشــاباك ،أنــا مــن مصلحــة الســجون ،مســؤولة عــن إدارة كل شــؤون الســجن،
األرسى والســجانون والقوانــن وال ،وال..
خــال احلديــث فتــح البــاب لتدخــل ثــاث أســرات وهــن ممثلــة
األســرات أمــام اإلدارة ومســؤولة أســرات محــاس ومســؤولة أســرات
حركــة فتــح.
 مساء اخلري كابتن لورا.148

 مساء اخلري ست لينا.توجهــت األســرات الثــاث باحلديــث والســام عــى األســرتني أمــل
ً
وســهل بكــن وإن شــاء اهلل إقامــة
وحيــاة ،احلمــد اهلل عــى ســامتكن ،أهــا
قصــرة وطيبــة وإفــراج عاجــل لك ـ ّن ولنــا مجي ًعــا.
 أنــا ممثلــة األســرات أمــام اإلدارة ومســؤولة أســرات حركــة اجلهــاداإلســامي يف نفــس الوقــت ،اســمي لينــا.
ً
 ًوسهل ترشفنا.
أهل
 األخت ممثلة أسريات حركة فتح ،األخت ممثلة حركة محاس.ً
 ًوسهل ترشفنا.
أهل
 -أنا اسمي أمل من مدينة جنني.
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 كم لك َّن يف السجن؟ أربعون يو ًما. يعني كنتن يف التحقيق أم التوقيف؟ ال كنــا يف التحقيــق ،يــوم وليلــة أمضيناهــا بالتوقيــف يف مركــز حــوارة،ثــم تــم نقلنــا إىل مركــز بيتــح تكفــا للتحقيــق.
 أنتم من جنني ،ملاذا حوارة؟ حوارة يف نابلس؟ نحــن طالبــات جامعيــات نــدرس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وتــماعتقالنــا عــى حاجــز بيــت إيبــا العســكري ،ثم جــرى حتويلنا إىل معســكر حــوارة.
 احلمــد هلل عــى ســامتكن ،هنــا يف الســجن البــد لــكل أســرة أن ختتــارفصيـ ًـا تعيــش يف ظلــه.
قاطعتهــا أمــل :لكــن نحــن ال ننتمــي ألي تنظيــم ،نحــن فقــط طالبــات
جامعيــات.
ابتســمت ممثلــة األســرات :نحــن هنــا لســنا يف حتقيــق ،اطمئنــي نحــن
لســنا جــز ًءا مــن اإلدارة ،هــذه اإلدارة ،وأشــارت بيدهــا ملديــرة القســم ،ولســنا
أيضــا بعصافــر ،كأســرات جديــدات مــن حقكــ ّن الشــك بــكل يشء ،ومــع
ً
ذلــك نحــن ال نســألك ّن عــن قضيتكــن ،ولــن يســألك ّن أحــد مــن اليوم حتــى يوم
اإلفــراج ،نحــن هنــا يف الســجن حياتنــا منظمــة ،وكل أســرة البــد مــن اختيارهــا
لفصيــل تعيــش يف ظلــه وإن مل تكــن تنتمــي لفصيــل يف اخلــارج ،هــذا الفــرز ال
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عالقــة لــه بالقضيــة ،الــي بـ ّـرة بـ ّـرة ،الــي جــوا جــوا ،وهــذا الفــرز ال عالقــة لــه
وال تأثــر لــه باحلكــم ،الفــرز رضوري عندنــا كتنظيــات ولــإدارة.
 ما هي عالقة اإلدارة بالفرز أخت لينا؟ممثلــة محــاس :بعــد إذن األخــت لينــا ممثلــة األســرات ،هنا ال أحــد يعيش
بمفــرده ،وعــى كيفــه ،الســجن لــه ممثلــة وحيــدة عنــد اإلدارة ،وكل فصيــل لــه
ممثلــة تتحــدث باســمه وتتابــع قضايــاه مــع الفصائــل وعنــد اإلدارة عــر ممثلــة
األســرات ،واإلدارة ال تتعامــل مــع أفــراد ،فقــط تتعامــل مــع ممثلــة الســجن هلذا
الــيء الفــرز رضوري حتــى ننظــم حياتنــا يــا أخــت حيــاة كأفــراد ومجاعــة.
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 بــا أنــه للســجن ولألســرات ممثلــة وحيــدة عنــد اإلدارة ،ملــاذا أنتــنالثــاث موجــودات اآلن هنــا؟
 ســؤالك منطقــي أخــت أمــلً ،أول بعرفــك عــن نفــي أختــك يف اهلل أم
حممــود مــن رام اهلل ،ممثلــة أســرات حركــة فتــح ،يف البدايــة نحــن جمــرات عــى
القــول لكـ ّن أهـ ًـا وسـ ً
ـهل يف مــكان نكرهــه مجيعنــا وال نحــب أن نرحــب هبــذا
املــكان بأحــد ،ال ألننــا نكــره أحــدً ا ولكــن ألننــا نكــره هــذا املــكان الــذي هــو
الســجن ،مــع ذلــك نقــول لكـ َّن أهـ ًـا وسـ ً
ـهل ،ملــاذا نحــن الثــاث موجــودات
هنــا؟ ســؤال بــريء ومهــم ورضوري ،يف العــادة والعــرف االعتقــايل عنــد قــدوم
أي أســرة جديــدة إىل الســجن نحــر نحــن ممثــات الفصائــل إىل هنــا ،وعــى
فكــرة لســنا الثــاث لوحدنــا جيــب أن تكــون معنــا أخــت رابعــة هي ممثلــة اجلبهة
الشــعبية ولكنهــا اليــوم نازلــة بوســطة عوفــر ،نحــر إىل هنــا لنــرح لألســرة
مفهــوم الفــرز التنظيمــي ولنثبــت الفــرز عنــد اإلدارة كــي نتمكــن مــن وضعهــا
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يف غرفــة الفصيــل الــذي ختتــاره ،ومــن ثــم نقــوم بتقديــم كل اخلدمــات الالزمــة
والرضوريــة التــي نقــدر عليهــا داخل ًيــا ،هلــذا الســبب نحــن الثــاث هنــا والــكل
هنــا يف خدمــة كل أخــت أســرة عــى اختــاف انتامئهــا التنظيمــي.
 نريد أن نعيش كمستقالت فنحن نحرتم كل التنظيامت. أختــي حيــاة ،ومــع ذلــك البــد مــن حتديــد الفصيل الــذي تــردن العيشحتــت ظلــه كمســتقالت رغــم عــدم وجــود مســتقالت داخــل الســجن ،وعــى
فــرض وجــود مســتقلة ال بــد مــن وجــود تنظيــم يقــوم عــى رعايتهــا وخدمتهــا
بــدون ذلــك ال ننظــم حياتنــا.
ممثلة محاس ،بنكهة فكاهية :يمكن أن أسأل ً
سؤال؟
 نعم تفضيل. أنتــن طالبــات يف كليــة احلقــوق؟ حماميــات يعنــي؟ أكلنــا هــوا ،اهلليكــون بعوننــا يف األيــام القادمــة ،األســرات إىل مــش متعلــات مــش عارفــن
ندبــر حالنــا معهــن ،كيــف مــع طالبــات جامعيــات ،واألبــى حماميــات.
مديــرة الســجن :عــى مــاذا اســتقر األمــر؟ مــاذا قررتــم مــن الفــرز،
االســتخبارات يطلــب اســم الفصيــل ،لديــه عمــل.
 مخس دقائق كابتن لورا وسنعطيك اجلواب. حبيبايت ،التهمة التي وجهت لكن خالل التحقيق ألي فصيل؟ -الرابطة اإلسالمية.
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 يعنــي الــذراع الطــايب حلركــة اجلهــاد اإلســامي ،هــل تــردن أنتدخلــن غــرف اجلهــاد أم غــرف غــر اجلهــاد؟
 فليكن مثل ما تريدين ست لينا.خــال حديــث األســرات التزمــت الكابتــن لــورا كوهــن ،الصمــت
مســرخية إىل اخللــف عــى كرســيها خلــف الطاولــة واضعــة يدهــا خلف رأســها
تــارة ،وعــى صدرهــا تــارة أخــرى بانتظــار جــواب مــن ممثلــة األســرات.
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طــال النقــاش مــا بــن األســرتني اجلديدتــن املتخوفتــن مــن كل يشء
والشــاكتني بــكل مــا يــدور حوهلــا ،معهــا حــق يف ذلــك ،ومــا بــن ممثــات
األســرات اللــوايت بذلــن قصــارى جهدهــن يف توضيــح بعــض املســائل التــي
تتعلــق بحيــاة األســرة داخــل الســجن وعالقتهــا مــع اإلدارة وبالــذات الفــرز
التنظيمــي ،أي حتديــد اســم الفصيــل الــذي جيــب أن تنطــوي حتتــه األســرة
داخــل الســجن كإجــراء طبيعــي متفــق عليــه مــا بــن احلركــة األســرة وإدارة
الســجون لضبــط واقــع احليــاة لــكال الطرفــن.
 األخــوات عنــدي يف غرفتــي ،عندنــا جهــاد إســامي ،وجهــت ممثلــةاألســرات حديثهــا ملســؤوالت الفصائــل.
 كابتن لورا ،األسريات عندي يف غرفتي ،غرفة رقم (.)6 لكــن غرفــة رقــم ( )6مليئــة وال يوجــد فيهــا فــراغ ،كيــف ســأدخلعليهــا أســرتني؟
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ِ
ـمحت انقــي
ممثلــة األســرات :ســنعمل نقليــة غــرف ،مــن فضلــك إذا سـ
األســرة هــدى إىل غرفــة رقــم ( ،)7واألســرة حنــن غرفــة رقــم ( )9وأدخــي
األســرتني أمــل وحيــاة عنــدي يف غرفــة ( ،)6أوكــي اتفقنــا.
عدلــت مديــرة الســجن لــورا جلســتها ودفعــت نفســها عــى الكــريس
مقرتبــة مــن الطاولــة وســحبت لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر اجلاثــم أمامهــا عــى
الطاولــة ،وبــدأت بعمليــة التكبيــس عــى األزرار إلدخــال املعلومــات اخلاصــة
عــن األســرتني ،صورمهــا ،أرقامهــا ،أرقــام غرفتهــا ،اســم الفصيــل ،اســامها
الرباعيــان وأخــذ البصمــة ،وأجــرت عمليــة نقــل كــروت األســرات هــدى
وحنــن إىل غرفهــن اجلديــدة.
 ســت لينــا مــن الــروري نــزول األســرتني إىل مكتــب ضابــطاالســتخبارات ألجــل إكــال إصــدار الكــرت اخلــاص هبــا.
 مــا يف مشــكلة ،ســأنزل معهــن ،يــا يــا أخــوات بدنــا ننــزل إىل مكتــبضابــط االســتخبارات ،كإجــراء روتينــي.
وانفضــت املؤمتــرات
انتهــت اجللســة مــا بــن األســرات ومديــرة القســم
ّ
كل إىل وجهتهــا وإىل أعامهلــا ،املديــرة محلــت مل ًفــا أصفــر اللــون حيتــوي صــور
ً
اتصال
األســرات يف القســم كافــة وخرجــت مــن مكتبها مرسعة بعــد أن تلقــت
هاتف ًيــا ،واألســرات جــزء منهــن توجهــن إىل القســم ،أمــا ممثلة األســرات برفقة
أمــل وحيــاة فقــد توجهــن إىل مكتــب ضابــط االســتخبارات والــذي رسي ًعا أهنى
اإلجــراءات بالتصويــر وإصــدار بطاقــة التشــخيص لألســرة ،وبذلــك انتهــت
طقــوس االســتقبال عــى مســتوى اإلدارة لألســرتني اجلديدتــن.
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 -ست لينا ملاذا هذا الكرت؟
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 هــذا الكــرت ســت أمــل عبــارة عــن بطاقــة تعريــف باألســرة ،ويوم ًياهنــاك عــدد أمنــي يف املســاء يتــم فيــه العــدد مــع تشــخيص األســرة ،أي مقارنــة
الكــرت بــا حيتــوي مــن صــور ومعلومــات عــن األســرة مــع األســرة ذاهتــا،
هــذا الكــرت مــن زمــان مســتخدم يف العــدد ،هــذا األســلوب ،هــذا الكــرت
مســتخدم منــذ العــام 1997م عندمــا هــرب الشــهيد املجاهــد صالــح طحاينــة
مــن الســجن وكان حمكو ًمــا بثالثــن ســنة ،هــرب عــى اســم ابــن عمــه الشــهيد
املجاهــد نعــان طحاينــة _رمحهــا اهلل_ ،ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأت اإلدارة
مفروضــا علينــا يوم ًيــا العــدد
بإصــدار كــرت لــكل أســر وأســرة وأصبــح
ً
بالتشــخيص االســمي وأحيانًــا نعــد مرتــن ،وعــى كل حــال اليــوم مســا ًء
ســتعدون وتــرون بــأم أعينكــم العــدد األمنــي.
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6
نعرفكن عــى أخواتكن األســرات،
ممثلــة األســرات :يــا تفضلوا معــي ّ
ً
ونعرفكــن عــى القســمً ،
وســهل بكــ َّن بــن أخواتكــن املجاهــدات
أهــا
واملناضــات.
ومحلــن أغراضهــن البســيطة وهــي عبــارة عــن ترنــج رياضــة ومنديــل
ومعجــون أســنان وبشــكري صغــر ومنشــفة وكل هــذه األغــراض موضوعــة
يف كيــس أســود شــفاف متوســط احلجــم ،هــذه األغــراض كان قــد أحرضهــا
ضابــط املخابــرات املتقمــص شــخصية منــدوب الصليــب األمحــر يف زيارتــه هلــن
يف مركــز التحقيــق بيتــح تكفــا عقــب االنتهــاء مــن التحقيــق.
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وراء غرفــة مديــرة الســجن إىل ســاحة القســم مســافة ال تزيــد عــن اثنــي
را ،حتتــوي هــذه املســافة ثالثــة أبــواب ،كل بــاب يتــم التحكــم بــه
عــر مــ ً
كهربائ ًيــا وبمســاعدة الكامــرات مــن داخــل غرفــة التحكــم املركزيــة ،البــاب
األول والــذي يفصــل غــرف اإلدارة داخــل القســم عنــد شــاحط درج صغــر
مكــون مــن ســبع درجــات ،يقــود هــذا الــدرج إىل البــاب الثــاين الــذي يــؤدي
بــدوره إىل بــاب ال يبعــد عنــه ســوى مرتيــن ،والثالــث إىل ممــر ضيــق يقــود
إىل غــرف وســاحة القســم ويفصــل حاجــز حديــدي مــن القضبــان مــا بــن
الغــرف وســاحة القســم ،عــى البــاب الرئيــي املــؤدي إىل الفــورة وقفــت ممثلــة
األســرات وخلفهــا األســرتان اجلديدتــان يف خجــل ووجــل ،ومهــا تدخــان
عــامل املجهــول ،ولكــن عــى عتبــات هــذا البــاب املــؤدي إىل قســم األســرات
ســينتهي عــامل املجهــول ،مســؤوالت الفصائــل عــى احلاجــز احلديــدي ،جمموعــة
مــن األســرات يف الفــورة ،طلبــت ممثلــة األســرات مــن الســجانة فتــح البــاب
املــؤدي عــى قســم األســرات الفلســطينيات.
 يــا صبايــا ،يــا جماهــدات ،يــا مناضــات ،أخــوات أســرات جديــدات،تعالــوا نرحــب هبــن ،ونعرفكــن عليهن.
قبــل أن تكمــل ممثلــة األســرات كالمهــا ،كانــت مجيــع األســرات قــد
جتمعــن عــى احلاجــز احلديــدي الــذي يفصــل الغــرف عــن الســاحة (الفــورة)،
وهــذا احلاجــز احلديــدي عبــارة عــن جــدار مــن القضبــان احلديديــة كل قضيــب
يبعــد عــن اآلخــر مســافة  20ســم ومثبــت مــن األســفل بــاألرض ومــن
األعــى مثبــت بســقف املمــر املمتــد أمــام غــرف األســرات الفلســطينيات ،كل
األســرات مــددن أيدهيــن ملصافحــة األســرتني وحماولــة التعــرف عليهــا قبــل
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ً
ً
وســهل بكــ ّن»،
«أهــا
أن تدخــا إىل الســاحة« ،احلمــد هلل عــى ســامتكم»،
«االســم الكريــم»« ،مــن أي بلــد حرضتكــن؟»« ،مــن أي حتقيــق جيتــوا؟»،
«حمكومــات أم موقوفــات؟» ،وســيل مــن الرتحيبــات واألســئلة التــي ال تنتهــي،
ولكثرهتــا وتشــعبها مل تســتطع أمــل وحيــاة اإلجابــة عليهــا ســوى بــرد املجاملــة.
 اهلل يسلمكن ،موقوفات ،جئنا من بيتح تكفا. موقوفات؟ ويعاد السؤال ،ومعه يعاد اجلواب.األســرات داخــل الغــرف القريبــة مــن احلاجــز فقــد وقفــن عــى األبواب
والشــبابيك الختــاس نظــرة للتعــرف عــى القادمــات اجلديــدات ،أمــا الغــرف
البعيــدة التــي يصعــب منهــا رؤيــة الداخلــة إىل الفــورة فقــد مــددن (املــري) مــن
األشــنافات يف حماولــة يائســة للوصــول إىل ســبق معــريف يف التعــرف عــى هويــة
القادمــات اجلــدد ،ضجــت الســاحة باجللبــة النامجــة عــن مقدمــات االســتقبال
احلافلــة عــى احلاجــز احلديــدي ،هديــر ســيل الســامات والتحيــات املرحبــة
بالقــدوم إىل الســجن وإن كان الســجن مكا ًنــا ال يرحــب بالقــدوم إليــه؛ ولكنهــا
املجامــات اإلنســانية واملشــاعر الوطنيــة اجلياشــة التــي البــد منهــا حتــى يف
مواقــف الشــدة والصدمــة.
فتــح بــاب الفــورة بعــد معانــاة كبــرة مــن ممثلــة األســرات التــي زهقــت
وهــي تلـ ّـوح بيدهــا تــارة للكامــرا لرياهــا الســجان اجلالــس يف غرفــة التحكــم
وتكبــس عــى الــزر الفــي تــارة أخــرى ليقــوم بفتــح البــاب ،وهــذا الطقــس مــن
الطقــوس االعتياديــة يف الســجن التــي يتفنــن الســجان اجلالس يف غرفــة التحكم
حتــت هــواء املكيــف بتعذيــب األســرة وتنكيــد حياهتــا.
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انســحبت األســرات مــن خلــف احلاجــز احلديــدي وتكتلــن خلــف
البــاب وبرمشــة عــن مــع ســاعهن صــوت البــاب ّملــا فتــح كهربائ ًيــا حتــى إن
ممثلــة األســرات واألســرتني اجلديدتــن اللتــن معهــا مل يســتطعن الدخــول
مــن البــاب ،فــكل األســرات يتنافســن ويســارعن للفــور للتســليم ً
أول عــى
القادمتــن اجلديدتــن.
 يــا صبايــا بعينكــن اهلل ،بــس نرجــع شــوي للخلــف ،علشــان أخواتكناألســرات يقــدروا يدخلوا.
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مــا إن خطــت أقــدام األســرتني اجلديدتــن أرض الفــورة حتــى تلقفتهــن
األســرات باألحضــان والســامات والقبــات احلــارة واحلنونــة كــا تتلقــف
الطيــور فراخهــا اجلوعــى وحتــن عليهــا وتفــرد عليهــا أجنحتهــا ،واهنالــت
عليهــا التهــاين والتربيــكات بالســامة وكأهنــا حلظــة إفــراج حقيقيــة ،اســتقبال
عفــوي حــار غــر خمطط لــه مســب ًقا أنســى األســرتني اجلديدتــن معانــاة االنتقال
والتحقيــق وآالم الشــبح والبوســطة وجالفــة الســجان والرشطيــات وعنــارص
التحقيــق ،كل لعانــة الطاقــم الصهيــوين العفــن بــد ًءا مــن جنــود حاجــز بيــت
إيبــا حتــى أول لقــاء مــع مديــرة ســجن الشــارون(لورا كوهــن) التــي ظهــر أهنــا
ودودة ولطيفــة.
اســتمر االســتقبال احلافــل لألســرتني والتعــرف عليهــا وقــد اهنمــرت
األســئلة التفصيليــة كاملطــر الغزيــر مــن كل حــدب وصــوب ويف شــتى املواضيــع
يعكــس تلهــف األســرة الفلســطينية لســاع أخبــار اخلــارج ،فاألســرات
الفلســطينيات يعشــن حالــة عزلــة قرسيــة عــن العــامل اخلارجــي تفرضهــا عليهــن
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إدارة الســجون ،قــدوم األســرة اجلديــدة إىل الســجن يشــبه هطــول املطــر عــى
األرض العطشــى وكإرشاقــة شــعاع الشــمس الدافــئ عــى براعــم األزهــار يف
أول تناميهــا.
دبــت احليــاة يف القســم وانتعشــت بــه احلركــة كام تنتعــش حركة األســواق
قبــل أيــام العيــد ،وبــدت احليويــة واضحــة وجلية مــا بني ســاحة الفــورة والغرف
عقــب وصــول األســرتني اجلديدتــن إىل الســجن ،وكأن رشيــان احليــاة قــد تــم
وصلــه مــع الســاكنات يف مقابــر األحيــاء لينتفــض ذاك اجلســد األســر كــا
ينتفــض اجلســد عنــد صعقــه بالكهربــاء.
الســاحة هــي املــكان الــذي خصصتــه اإلدارة لــكل قســم مــن أقســام
الســجون ليخــرج إليــه األرسى يف ســاعات النهــار ،وقــد جــاء ذلــك بعــد أن
خاضــت احلركــة األســرة سلســلة طويلــة مــن اإلرضابــات حتــى حققــت هــذا
ـارا يســر حتــت
اإلنجــاز ،خيــرج األســر الفلســطيني مــن غرفتــه إىل الســاحة هنـ ً
أشــعة الشــمس ويتنفــس هــوا ًء نق ًيــا بعــد أن حــرم األرسى لســنوات طويلــة مــن
اخلــروج إىل الفــورات.
مســاحة ســجن الشــارون ،مســاحة مربعــة الشــكل تقري ًبــا طوهلــا حــوايل
 5أمتــار بعــرض  10أمتــار ،أرضيــة محــراء حماطــة مــن جهيتــن بجــدار مــن
اإلســمنت ،أمــا اجلهتــان األخريــان حماطــة بجــدار مــن املواســر احلديديــة مــن
جهــة غــرف القســم ،أمــا ارتفــاع جــدران الســاحة فيبلــغ حــوايل مخســة أمتــار،
ســقف الســاحة جــزء صغــر منــه مغطــى بألــواح مــن الزنــك واجلــزء األكــر بــا
غطــاء ،جمــرد طبقــة من األســاك الشــبكية مشــدودة إىل جســور حديديــة تعلوها
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أســاك شــائكة ومــن فــوق األســاك أبــراج حراســة وحتــت األســاك كامــرات
مراقبــة منتــرة يف زاويــا الســاحة األربــع ،هــذا مــكان الفــورة ،أمــا زمــان
الفــورة ،يعنــي زمــان اخلــروج إىل الســاحة فيســمى بعــرف األرسى وأدبيــات
احلركــة األســرة بـــ (الفــورة) وخيتلــف زمــان الفــورة مــن ســجن لســجن آخــر
حســب توزيــع وقتهــا ،ويرجــع ذلــك التفــاق األرسى عــر ممثلهــم مــع اإلدارة،
وباملجمــل يســتطيع األســر الفلســطيني احلصــول عــى ســبع أو ســت ســاعات
فــورة ،وملــا أن أكملــت األســرات يف الســاحة حفــل االســتقبال والرتحيــب جاء
وقــت الفــورة أي فتــح أبــواب الغــرف ملــن تريــد اخلــروج إىل الســاحة أو العــودة
مــن الســاحة إىل الغــرف ،وهــذا يعنــي أن كافــة األســرات اللــوايت ك ـ َّن داخــل
الغــرف وفاهتــن حضــور حفــل االســتقبال ســيخرجن إىل الســاحة للتســليم
والتعــرف عــى األســرتني اجلديدتــن اللتــن ســتتعرضان ملوجــة جديــدة مــن
التســليم واألســئلة ،باختصــار التعــرض جللســة اســتجواب جديــدة ،ولكــن
ليــس مــن قبــل حمققــن بــل مــن األســرات ،االســم؟ مــن أي بلــد؟ موقوفــة؟
حمكومــة؟ متزوجــة؟ خمطوبــة؟ متعلمــة؟ ألي صــف؟ املهنــة؟ شــو بتشــتغيل؟
متــى تــم االعتقــال؟ مــكان التحقيــق؟
طب ًعــا كل هــذه األســئلة تُســأل مــن كل أســرة ،وبنفــس الوقــت كل
خصوصــا إذا
أســرة تريــد اجلــواب باحلــال ،وهنــاك إمكانيــة ألســئلة فرعيــة
ً
صــادف أن األســرة اجلديــدة مــن بلــد إحــدى األســرات املوجــودات يف القســم
أو بلــد أســرة ســابقة كانــت يف الســجن ،ســيل مــن األســئلة ال هنايــة هلــا ،يشء له
طعمــه ،يشء بــا طعــم.
مضــت بســام مرحلة االســتقبال وتنفســت األســرتان اجلديدتــان اهلواء
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باخلــاص مــن هــذه الورطــة ،وقــد اشــتد طلــب الرجلــن للراحــة وااللتحــاق
بــاألرض بعــد التخلــص مــن محــل اجلســد املثقــل باملتاعــب واملشــاق واملنهــك
أصـ ًـا بعــد رحلــة طويلــة يف البوســطة ،وجتــدد هــذا التعــب واإلهنــاك داخــل
الســجن مــع األســرات اللــوايت أردن التعبــر عــن املحبــة والتقديــر واالحــرام
للقادمــات اجلديــدات يف تقليــد اعتقــايل عريــق وعــرف حممــود ينتهجــه األرسى
مــع كل قــادم.
ممثلــة األســرات وقــد الحظــت عالمــات التعــب واإلرهــاق باديــة عــى
وجــوه أمــل وحيــاة :تعالــوا نقعــد يف زاويــة الفــورة ونــادت عــى عاملــة الكانتينا:
ســمر ،حبيبتــي ،مــن فضلــك ناولينــي قنيــة عصــر وأغــراض حتــى نضيــف
أخواتنــا.
يف زاويــة الســاحة افرتشــت األســرات ســجادات الصــاة بشــكل
دائــري وجلســن بانتظــار العصــر وملحقاتــه وقــد حتلقــت حوهلـ َّن جمموعــة مــن
األســرات فيــا انرصفــت بقيــة األســرات إىل التجــوال يف أركان الســاحة.
ممثلــة األســرات :أهـ ًـا وسـ ً
ـهل ،وحياكـ َّن اهلل بــن أخواتكــن األســرات
املجاهــدات واملناضــات ،وإن شــاء اهلل إقامــة قصــرة وطيبــة بــن أخواتكــن
ً
عاجــا ولــكل األســرات واألرسى ،ومــا يبقــى يف
إفراجــا
ونســأل اهلل لكــ َّن
ً
هــذه الســجون أحــد وجيعلهــا عــى رؤوس أصحاهبــا خــراب.
أمــل :بــارك اهلل فيكــن مجي ًعــا أخــوايت الكريــات عــى حســن االســتقبال
الــذي أنســانا اهلــم والغــم والتعــب والنصــب ،وأشــعرنا أننــا بــن أهلنــا وأحبتنــا
وهــذا الــيء يــدل عــى علــو أخالقكــن وحســن تربيــة أهلكــن لك ـ ّن ،عظيــم
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احرتامكــم وحمبتكــم لنــا دليــل عــى الــروح الثوريــة الوطنيــة العاليــة التــي قلــا
يوجــد هلــا شــبه ومل نجــد هلــا ً
مثيــا يف اخلــارج ،ولكــن هنــا داخــل الســجون
جتســد أمامنــا واقــع حيــاة ملســناها وشــعرنا هبــا مــع أول خبطــة قــدم لنــا داخــل
القســم ،مــع أننــا ال نعــرف أحــدً ا منكــن قبــل هــذا اللقــاء وال أحــد منكــم يعرفنا،
فبــارك اهلل فيكــن عــى هــذا االســتقبال احلــار.
ممثلــة األســرات :مــا غريــب إال االحتــال والشــيطان ،أنتــن أخواتنــا
ورفيقاتنــا يف القيــد واألمل واملعانــاة .وإن شــاء اهلل غمــة الســجن تــزول ونجتمــع
يف منازلنــا وبــن أهلنــا وتكــون أخوتنــا أقــوى وأثبــت.
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حيــاة :مــش القيــه كالم أشــكركن فيــه أو عــى األقــل أعــر لكـ ّن فيــه عــن
احلــد األدنــى مــن الشــكر عــى حســن االســتقبال ،فــكل الكلــات وكل اجلمــل
تعجــز عــن وصــف شــعورنا بالســعادة بكــم ومعكــم رغــم قســاوة الســجن
ورغــم صعوبــة ظروفــه ،ولكنهــا أخالقكــن العاليــة وتضحياتكــن وحمبتكــن
حــول هــذا املــكان مــن مقــرة لألســرات وهــ َّن أحيــاء إىل
وصربكــن الــذي َّ
مدرســة وجامعــة تتعلــم فيهــا األســرة قيــم احليــاة الكريمــة ومعــاين احلريــة
واإلنســانية واملحبــة واخلــر ،وهــذا االســتقبال البســيط بامدياته البســيطة والكبري
والعظيــم بمدلوالتــه املعنويــة هــو تعبــر عــن هــذه املدرســة وتعبــر عن قيــم هذه
املدرســة.
ممثلــة أســرات محــاس :هــذا واجبنــا جتــاه كل أخــت أســرة يعتقلهــا
االحتــال بغــض النظــر عــن انتامئهــا الســيايس ،واجبنــا أن نكــون هنــا نحــن
عائلتهــا وأهلهــا واحلضــن الدافــئ الــذي حيتضنهــا واحلصــن احلصــن هلــا يف

قيـــــود الرياحـــــــــين

مواجهــة اإلدارة وسياســة االحتــال ،وإن شــاء اهلل يف األيــام القادمــة تتعرفــان
عــى طبيعــة حياتنــا يف هــذا الســجن امللعــون أهلــه ،وأقصــد اإلدارة ،هــي بالفعل
حيــاة قاســية بــن هــذه اجلــدران ،ويف نفــس الوقــت حيــاة هلــا لــون وطعــم
ورائحــة خاصــة مــع اإلنســان الــذي يســكن بــن هــذه اجلــدران وأقصــد هنــا
األخــوات األســرات املوجــودات حال ًيــا واألســرات اللــوايت ســبقننا.
أمل :ليش هو يف أسريات قبلكم؟
إحــدى األســرات بعفويــة مطلقــة :صــح النــوم ،مليــح الــي يف انتفاضــة
وحواجــز وحماســيم ،واعتقــاالت ختليكــوا تدخلــوا الســجن حتــى تعرفــوا أن
هنــاك أســرات فلســطينيات مناضــات ومنســيات داخــل ســجون االحتــال
يقضــن ســنني طويلــة ،وال أحــد يقلــق هبـ ّن ،بــل إن الكثــر حيملهـ ّن مســؤولية
اعتقاهل ـ ّن ،حتــت الشــعار الســخيف الــي مــن إيــده اهلل يزيــده.
ممثلــة األســرات :عــى راحتــك أخــت ميســون ،كلنــا قبــل دخولنــا
الســجن كنــا ال نعــرف عــن األســرات أي يشء؛ نعــم عــى طــول تواجــد
االحتــال كان دائـ ًـا هنــاك أرسى وهنــاك أســرات قضــن عــرات الســنوات
أمثــال األســرة( :إخــاص عــي ،نايفــة عاقلــة ،فاطمــة برنــاوي ،مريــم أبــو
دقــة ،عطــاف عليــان ،إيــان نافع ،ســونيا الراعــي) قائمــة طويلة من األســرات
الفلســطينيات ،أكثــر مــن مخســة عــر ألف أســرة فلســطينية منذ ســنة 1967م
حتــى اليــوم حســب وزارة األرسى دخلــن وخرجــن مــن الســجون ،مثــل مــا
كان قبلنــا أســرات ،وكــا نحــن اليــوم أســرات موجــودات داخــل الســجون
عــى األكيــد مــا دمنــا نحــن ضعفــاء ومــا دام االحتــال موجــو ًدا ،موجــود
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أســرات ،وســيدخل إىل الســجن أســرات ،وســيخرج أســرات ،وإن شــاء اهلل
ال تــؤرس أي بنــت وال تعتقــل وال امــرأة وال رجــل ،ولكــن وجــود االحتــال
يعنــي وجــود أرسى وأســرات.
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ممثلــة حركــة فتــح :مــرة أخــرى نرحــب بكــن أخــوايت املناضــات بــن
أخواتكــن املناضــات وإن شــاء اهلل الفــرج العاجــل لكـ ّن ولنــا ولــكل األرسى
واألســرات ،مثــل مــا حتدثــت األخــوات نحــن أهلكــن وعائالتكــن ،وســنعمل
كل مــا وســعنا ألمنكــم واســتقراركم ،وكل األخــوات هنــا يف خدمتكــن ،كل مــا
حتتاجونــه ،شــو عايــزات ،شــو بدكــن ،أمانــة ال تــرددوا ،وال تســتحوا ،نحــن
أخواتكــم ،راحتكــم مــن راحتنــا ،والــي بنقــدر عليــه مــش رح نقــر.
ممثلــة األســرات :تفضلــوا ارشبــوا العصــر ،مــدوا ايديكــم ،كلــوا باســم
اهلل فــش يشء مــن قيمتكــم ،ســامة خريكــم ،كلــه مــن خــر ربنــا صحتــن
وعافيــة لــو إنكــم زرمتــوين يف داري ،أقصــد دار والــدي لذبحــت لكــم خــروف
ولكــن نحــن موجــودات يف الســجن ،وعــى رأي املثــل اجلــود مــن املوجــود.
ممثلة األسريات :يال تفضلوا معي نعرفكم عىل غرفكم.
قــادت ممثلــة األســرات األســرتني أمل وحيــاة إىل غرفتهــا وأرصت عىل
أن حتمــل بنفســها أغراضهــا اخلفيفــة والبســيطة إىل داخــل مقــر اإلقامــة اجلديــد،
مــن بــاب الســاحة الرئيــي إىل املمــر الضيــق الفاصــل مــا بــن الغــرف والســاحة
وقو ًفــا عــى بــاب الغرفــة رقــم ( ،)6تســللت األســرات الثــاث وكلــا مــررن
عــى بــاب غرفــة فوجئــن بكمــن ،لكــن كمــن ال يشــبه كامئــن االحتــال ،كمــن
مــن أســرة أو أكثــر خلــف بــاب الغرفــة تــر عــى إيقافهــن تطرقهــن مخســة أو
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ســتة أســئلة يف الثانيــة وتــر عــى أن يدخلــن إىل غرفتهــا الســتضافتهن ،يعنــي
بشــق األنفــس وباســتعامل كل احليــل املرشوعــة والغــر مرشوعــة اســتطاعت
ممثلــة األســرات ومــن معهــا مــن الوصــول إىل غرفــة رقــم ( )6وانتظــرت مخــس
دقائــق حتــى فتــح الســجان بــاب الغرفــة.
 أهـ ًـا وسـ ًـهل ،هــذه غرفتنــا ،وهنــا مقــر إقامتنــا حتــى يــأذن اهلل بفرجــه،
هــذا الــرش األريض والــرش الــذي يقابلــه لكــم االثنتــن كل واحــدة ختتــار
برشــها حتــى تقــوم األخــوات برتتيبــه ،الغرفــة رقــم ( )6هــي أكــر وأوســع
غرفــة يف القســم ،وهــي الغرفــة الوحيــدة التــي حتتــوي ثالثــة أبــراش ،كل بــرش
(رسيــر) يتكــون مــن طابقــن ،يعنــي ســتة أبــراش يف هــذه الغرفــة وهــي مقــر
ممثلــة األســرات أمــام اإلدارة ومقــر مســئولة الكانتينــا (دكان القســم) ،وأغلــب
األســرات اجلديــدات يتــم إدخاهلــن بدايــة إىل هــذه الغرفــة حتــت مســؤولية ممثلة
األســرات حتــى يتعلمــن قوانــن الســجن واحليــاة االعتقاليــة ويســتوعبن احلياة
اجلديــدة القائمــة عــى التنظيــم والدقــة.
 أمــل :ألــف شــكر لــك ســت لينــا ولــكل األخــوات ،نحــن نرتــبالــرش ونرتــب أغراضنــا ال نريــد أن نغلبكــن معنــا أو نتعبكــن معنــا ،يكفــي مــن
الظهــر ونحــن معذبينكــم معنــا ،عنــد اإلدارة ،يف الســاحة ،ال نريــد أن نغلبكــن
برتتيــب أبراشــنا وأغراضنــا.
 أمــرة الغرفــة منــال :يــا باطــل عليكــن أنتــم جايــن عنــد َنـ َـور؟ مثــل مــاقالــت العــرب؟ الضيــف عندنــا ثالثــة أيــام وثلــث ،ال يشــتغل ،وال يمــد ايــده
عــى يشء غــر األكل ،بتظلــوا معززيــن مكرمــن ملــدة أســبوع بالعــرف االعتقايل
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وبعــد املــدة بتشــتغلن الــي عايزاتــه ،عندنــا بالعــرف االعتقــايل األســرة هبــذا
الفــرة ال جتــي ال تشــطف وال تطبــخ ،وال بتعمــل يشء حتــى الــرش وأغراضها
يف اليــوم األول نحــن نقــوم برتتيبــه ونرتــب هلــا أغراضهــا ،تفضلــوا ارتاحــوا هنــا
عــى هــذا الــرش حتــى تتمكــن األخــوات مــن ترتيــب أبراشــكن.
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أمــل وحيــاة أســرتان جديدتــان وال متلــكان مــن متــاع الدنيــا الزائــل إال
مــا ترتديــان مــن مالبــس باليــة ،اســتهلكت الزنازيــن عمرهــا االفــرايض ومل تعد
صاحلــة لالســتعامل ،لذلــك كان البــد مــن محلــة إغاثــة إنســانية ومجــع تربعــات
عينيــة لكســوة هاتــن األســرتني ،كل أســرة تعــرف واجبهــا يف هكــذا ظــروف،
أســرة تتــرع بوجــه فرشــة ،أخــرى بطقم ترنــج ،ثالثة بجلبيــات ،رابعــة بمنديل،
ظــرف حيتــوي الكثــر مــن املالبــس مــن إحــدى الغــرف ،ظــرف آخــر مــن
الكانتينــا فيــه احلاجــات األساســية لــكل قادمــة جديــدة ،حلظــات كانــت خزائــن
أمــل وحيــاة ممتلئــة باألغــراض وأبراشــهن مرتبــة ومكســوة بوجــه جديــد.
أمــرة الغرفــة :هــذا صــف اخلزائــن لــكل أســرة أربــع خزائن ،تضــع فيها
مالبســها التــي تســتعملها وحتتاجهــا ،واملالبــس الزائــدة أو الصيفيــة أو الشــتوية
حســب الفصــل والطقــس نضعهــا يف شــنطة ونبعثهــا للمخــزن ،ويف حــال
حاجتنــا هلــا حترضهــا لنــا ممثلــة األســرات.
حياة :فقط اخلزائن للمالبس؟
أمــرة الغرفــة :ال ،ال طب ًعــا لــكل يشء ،مالبــس ،كتــب ،دفاتــر ،أدوات
التنظيــف ،شــامبو ،صابــون ،معجــون أســنان ،حلويــات ،مكــرات أو أي
حاجيــات أخــرى أو أغــراض نشــرهيا مــن الكانتينــا.
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ست منال ،إيش يعني الكانتينا؟
تــرد ســت منــال :الكانتينــا ســت أمــل دكانــة صغــرة داخــل القســم ،مــن
أموالنــا اخلاصــة وخمصصــات وزارة األرسى نشــري األغــراض املوجــودة،
والكانتينــا مكســب حققتــه احلركــة األســرة بــاإلرضاب واجلــوع واألمل ودمــاء
شــهداء احلركــة األســرة.
 يعني مش اليهود يدفعوا ثمن األغراض؟ أعــوذ بــاهلل مــن رش إبليــس ،اليهــود رغـ ًـا عنهــم ســمحوا بغرفــة لتكونمــكان للكانتينــا ،وفــوق ذلــك بــدك منهــم يشــروا لنــا أغــراض الكانتينــا عــى
حســاهبم ،كل األغــراض يف الكانتينــا ثمنهــا دفــع مــن حياتنــا ودمائنــا وزهــرات
شبابنا.
 ســت أمــل ،كيــف نتعامــل مــع الكانتينــا؟ بتعــريف نحــن قادمــات مــنالتحقيــق ال يوجــد معنــا مصــاري إن شــاء اهلل مــع أول زيــارة أهــل ســنحرض
أمــوال.
 لــكل أســرة خمصــص كانتينــا شــهري ثابــت مقــداره  400شــيكل،هــذا املخصــص جــزء منــه حيــول مليزانيــة الغرفــة وجــزء يــرف لألســرة ،كل
ذلــك يرجــع لسياســة اللجنــة املاليــة يف القســم باإلضافــة ملــا يبعثــه األهــل لبناهتم
األســرات ،كل هــذه املبالــغ نشــري هبــا أغــراض الكانتينــا ،ولــكل أســرة دفــر
خــاص فيــه رصيدهــا وكل غــرض تشــريه يتــم خصمــه مــن رصيدهــا ،األيــام
القادمــة ســنعلمكم كيــف تــدار الكانتينــا.
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 ســت منــال هــذه املالبــس عرفنــا مكاهنــا ،واألحذيــة أعزكــم اهلل أيــننضعهــا؟
 بالنســبة لألحذيــة داخــل الغــرف فقــط تســتعمل شبشــب نلبســه ملــاندخــل عــى احلــام ،الــدورة ،أو أي حركــة داخــل الغرفــة ،أمــا بقيــة األحذيــة،
مثــل بــوت رياضــة ،كنــدرة ،صنــدل نضعهــا يف اخلزائــن خــارج الغرفــة كل غرفة
هلــا خزانــة خاصــة هبــا ،مكتــوب رقــم الغرفــة عــى اخلزانــة ،حــاويل أال يكــون
معــك أي حــذاء داخــل الغرفــة حتــى نبقيهــا نظيفــة ومجيلــة.
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 فــش حراميــة كنــادر يرسقــوا كنادرنــا مثــل حراميــة كنــادر يــوماجلمعــة يف اجلوامــع؟
 هنــا ســت حيــاة ال يف حراميــة يرسقــوا يــوم اجلمعــة وال الســبت ،ديريبالــك عــى حفايتــك ألهنــا جلــد أصــي ،ســعرها غـ ٍ
ـال جــدً ا ،حــوايل عرشيــن
شـ ً
ـيكل ،ملــا تنامــي حطيهــا حتــت راســك علشــان تطمئنــي عنهــا وكــي ال يــأيت
حرامــي الكنــادر يرسقهــا.
اخلزانة يف الســجن ال تشــبه من خزائن الدنيا إال االســم ،فخزانة الســجن
عبــارة عــن صنــدوق خشــبي أو حديــدي بشــكل مربــع (30سم×30ســم) بــا
بــاب وبــا ظهــر يثبــت هــذا الصنــدوق عــى احلائــط ،يقــوم األرسى بوضــع
حاجياهتــم اخلاصــة والبســيطة بكمياهتــا ونوعياهتــا فيهــا ،ال أبــواب وال شــبابيك
خلزائــن الســجن ،وعــى رأي بعــض األرسى ال تصلــح هــذا اخلزائــن إال طاقات
لرتبيــة العصافــر واحلــام ،هــذه اخلزائــن شــأهنا شــأن كل إنجــاز داخل الســجون
حققــه األرسى بجوعهــم وأملهــم ومعاناهتــم ،وســقط منهــم شــهداء حتــى
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حصلــوا عــى هــذا اإلنجــاز البســيط ووافقــت اإلدارة مرغمــة عــى تركيبهــا،
ومــع أول تفتيــش للغرفــة يتــم فكهــا وإلقــاء كل مــا فيهــا عــى األرض بطريقــة
مهجيــة ختريبيــة اهلــدف منهــا معاقبــة األســر أو األســرة وتعكــر صفــاء حياتــه
املعكــر أصـ ًـا ،خــال حديــث األســرات عــن األبــراش واخلزائــن وحراميــة
الكنــادر حــرت أســرة تعمــل مــردوان إىل غرفــة رقــم (.)6
 ســت لينــا اإلدارة عايزتــك عــى بــاب القســم ،يوجــد ضابــطوضابطــات إدارة ورشطــة مثــل النمــل ،كلهــا رتــب ودوايل ونجــوم ،اهلل يذهلــم
وخيفــف عددهــم ،املديــرة بعثــت وراك.
 مــن هــذه األســرة؟ ملــاذا هــي ال تتكلــم مــع اإلدارة؟ ملــاذا جــاءت إىلالســت لينــا لتتكلــم مــع اإلدارة؟
ابتســمت أمــرة الغرفــة األســرة منــال :يف أمــور كثــرة ســتعرفينها ســت
حيــاة عــن طبيعــة حياتنــا وعالقاتنــا هنــا داخــل الســجنً ،
أول هــذه األســرة
اســمها تغريــد وهــي عاملــة مــردوان وغــر خمولــة باحلديــث مــع اإلدارة ،فقــط
وقــدرا وأقدمنــا يف الســجن
هــي ممثلتنــا األخــت املجاهــدة هــي أكربنــا ســنًا
ً
خصوصــا قوانــن
وتتكلــم اللغــة العربيــة بطالقــة وهــي أفهمنــا بــكل يشء
ً
الســجن وكيفيــة التعامــل مــع اإلدارة.
ممثلــة األســرات :أنتــن اخلــر والربكــة وأنــا كبــرة فيكــم ومعكــم ،أنــا
كبــرة بخدمتكــم.
حياة :شو يعني مردوان؟ نوع من قبائل اجلن؟
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 جــن يتلبســك يــا شــيخة وتطلــع روحــك قبــل مــا يطلــع منــك ويعجــزشــيوخ اجلوامــع عــن إخراجــه منــك.
 اهلل يســاحمك أختــي لينــا حبيــت أضح ّكــم ،أنتــن بتتحملنــش مــزح؟عــن جــد أختــي لينــا شــو يعنــي مــردوان؟
 مــش فاضيالــك ســت حيــاة ،أريــد ان أذهــب إىل الســاحة ألرى شــلةاإلدارة ،وأعــرف حقيقــة الزيــارة ،وشــو عايزيــن وأوعــدك ملــا أرجــع أرشح لــك
عــن قبائــل اجلــن ،قصــدي املــردوان ،أختــي تغريــد ،يــا افتحــي البــاب خلينــي
أشــوف شــو املوضــوع.
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وقفــت ممثلــة األســرات عــى البــاب ووجهــت كالمهــا لألســرات
داخــل الغــرف :إذا تعبانــات ارحتــن عــى أي بــرش ورحين أجســامكن وإذا بدكن
تطلعــن عــى الفــورة تعالــن معــي أنــا طالعــة أشــوف اإلدارة عــى بــاب القســم،
ربنــا يســر مــن هالزيــارة.
أمــل :أنــا واهلل تعبانــة كثــر ومــع ذلــك لــن أنــام علشــان بالليــل أعــرف
أنــام ،بــدي أحــر عــى التلفزيــون صــاريل شــهرين مــش حــارضة نــرة أخبــار.
حيــاة :حاســة حــايل خمنوقــة ،أريــد أن أخــرج إىل الفــورة وأمــي مــع
النــاس ،زهقــت الزنازيــن واجلــدران واألبــواب املغلقــة.
حشــد كبــر مــن العاملــن يف مؤسســة الشــاباص وضبــاط وضابطــات
باإلضافــة لشــخصيات مــن خــارج الســجن جتمعــوا عىل بوابة القســم الرئيســية
يف مقدمــة هــذا احلشــد مديــرة القســم الكتســن (ضابــط باللغــة العربيــة) لــورا
كوهني:
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 مساء اخلري ست لينا. مساء اخلري كتسني لورا. هــذا وفــد مشــرك مــن الشــاباص والنتســيفوت واملحــور جــاءوا اليــوملزيــارة ســجن الشــارون ويريــدون أن يتحدثــوا معــك بصفتك ممثلة األســرات.
 نعــم أنــا يف عنــدي الكثــر مــن الــكالم ،وعنــدي الكثــر مــن الطلبــاتمنهــا مــا خيــص مرافــق الســجن ،ومنهــا مــا خيــص طلبــات األســرات كتبتهــن يف
رســالة موجــودة عنــدي يف الغرفــة ،حلظــات ســأحرضهن مــن الغرفــة.
رشحــت ممثلــة األســرات للوفــد الزائــر أوضــاع الســجن والنقــص بــل
النواقــص املوجــودة يف املرافــق ،ومعانــاة األســرات يف العيــادة ومعانــاة األهــل
يف الزيــارة ،وأســهبت يف الــرح وهــي تــدرك أنــه ال حيــاة ملــن تــرح ،وغــر
هــذا الوعــد بدراســة الشــكاوى لــن حتصــل عــى يشء ،وســلمت الطلبــات
املكتوبــة بظروفهــا للوفــد الزائــر وهــي عــى قناعــة أن النســيان وســلة املهمــات
هــي املصــر املحتــوم هلــذه الرســائل ،اســتمر الوفــد الزائــر بزيارتــه امليدانيــة
للســجن بعــد أن أجــر األســرات عــى الدخــول إىل الغــرف وحجزهــن ألكثــر
مــن أربعــن دقيقــة ،وقــد جتــول الوفــد يف أرجــاء الســجن ليغــادره بعــد نصــف
ســاعة مــن دخولــه وقــد التقطــوا الصــور التذكارية وســجلوا يف ملف الشــاباص
أهنــم قامــوا بزيــارة للســجن.
غــادر الوفــد الســجن وفتحــت الفــورة بعــد عــر دقائــق وخرجــت
كثريا
األســرات إىل الســاحة ومل يتبــق ملوعــد إغــاق القســم إال أقــل مــن ســاعةً ،
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مــا تعتــدي اإلدارة عــى حــق األســرات يف الفــورات وتتحجــج بــأي حجــة
لتقليــص وقــت هــذه الفــورات ،فــأي زيــارة ألي مســؤول مهــا دنــا أو عــا
شــأنه يتــم إغــاق الفــورة ،إذا مديــرة الســجن مزاجهــا غــر رايق تــرب أزعقاه
وتغلــق الفــورة ،وإذا زعلــت مــن زوجهــا تغلــق الفــورة ،وإذا رضبــت ســيارهتا
بتغلــق الفــورة ،حتــت حجــة األمــن ،فأمــن الكيــان الصهيــوين مهــدد مــن قبــل
األســرات الفلســطينيات العـ َّـزل مــن أي ســاح ســوى ســاح الصــر واإلرادة.
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الســاعة السادســة والنصــف وهــو آخــر موعد لبقــاء األســرات يف الفورة
حيــث يتــم يف هــذا املوعــد إدخــال مجيــع األســرات إىل غرفهــن حتــى الصبــاح
مــع بقــاء األســرات العامــات يف الســاحة ملــدة نصــف ســاعة أي حتــى الســاعة
الســابعة ،حيــث تقــوم األســرات العامــات يف املــردوان بشــطف الســاحة
صباحــا مــن الغــرف ،وكذلــك
وتوزيــع قنــاين امليــاه املثلجــة التــي أخرجــت
ً
توزيــع قنينــة كــوال أو عصــر عــى كل غرفــة حســب طلبهــا ،ومــن جهــة ثانيــة
تشــكل النصــف ســاعة األخــرة مــن الفــورة فــرة راحــة لألســرات العامــات
يف املــردوان ،مــع الســاعة الســابعة والنصــف ال تبقــى أي أســرة خــارج غرفتهــا
اســتعدا ًدا للعــدد األمنــي واألخــر يف الســجن والــذي عــادة مــا يكــون بــن
الســاعة الســابعة والنصــف إىل الســاعة الثامنــة حيــث يتــم العــدد مع التشــخيص
عــى الصــور.
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7
إغــاق القســم الســاعة الســابعة والنصــف مســا ًء وحبســة األســرات
داخــل غرفهــن ال يعنــي انتهــاء اليــوم داخــل الســجن ،بــل إن يو ًمــا جديــدً ا
محــا بالنشــاطات وملي ًئــا باحليويــة قــد بــدأ للتــو داخــل الغرفــة ،هبــذا اإلغالق
مزد ً
يتوجــب عــى ســكان الغرفــة التواجــد داخــل الغرفــة.
وجبــة العشــاء جاهــزة عــى الطاولــة ،انتظــار اكتــال حضــور ســكان
الغرفــة حيــث إن الغرفــة رقــم ( )6يف قســم رقــم ( )2يف ســجن الشــارون هــي
املقــر الرئيــي ملمثلــة األســرات األســرة لينــا ومســئولة الكانتينــا األســرة
ســمر ،وحتتــوي هــذه الغرفــة ســتة أبــراش لــكل أســرة بــرش ،يعنــي أن عــدد
ســكان الغرفــة ســت أســرات مجعهــن حــب فلســطني والتضحيــة مــن أجــل
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قضيتهــا املقدســة؛ وألن ممثلــة األســرات هــي آخــر مــن يدخــل إىل غرفتهــا بعــد
أن تؤمــن دخــول مجيــع األســرات وتطمئــن عــى عــدم احتياجهــن لــيء مــن
خــارج الغرفــة وتوجيههــن بااللتــزام واالنتبــاه للعــدد وعــدم االحتــكاك مطل ًقــا
مــع الســجانني والســجانات.
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كل يشء يف غــرف األســرات مجاعــي ومشــرك ،الذاتيــة والفرديــة
تــذوب وختتفــي إىل أبعــد احلــدود باســتثناء اخلصوصيــات ،فالطعــام والــراب،
النظافــة والتلفــاز ،ترتيــب الغرفــة ،األفــراح األحــزان ،اآلمــال ،األحــام ،كلهــا
مشــركة ،جســدً ا واحــدً ا إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــي ســائر اجلســد بالســهر
واحلمــى ،وإذا فرحــت أســرة فرحــت هلــا مجيــع األســرات ،وإذا حزنــت أســرة
حــزن حلزهنــا مجيــع األســرات.
دخلــت ممثلــة األســرات إىل الغرفــة وقــد بــدا عليهــا عالمــات التعــب
واإلرهــاق بعــد يــوم عمــل شــاق امتــد منــذ ســاعات الصبــاح األوىل حتــى
ســاعات املســاء يف مقارعــة اإلدارة مــن جهــة وغلبــة األســرات وشــقاوهتن مــن
جهــة ثانيــة بشــكاوهين وطلباهتــن التــي ال تنتهــي وال تقبــل التأجيــل أو التأخــر،
دخلــت وبرفقتهــا مســؤولة الكانتينــا التــي محلــت يف يدهيــا رزمــة دفاتــر ختــص
كيســا بالســتيك ًيا أبيض اللــون مألته
حســاب الكانتينــا ويف اليــد األخــرى محلت ً
بــا طــاب ولــذ وتيــر مــن املكــرات والشــكوالتة والبســكويت اســتعدا ًدا
جللســة ترحيــب وتعــارف تعقــد يف كل غرفــة يتــم دخــول أســرة جديــدة إليهــا
يف تقليــد اعتقــايل عريــق ،وعــرف اعتقــايل ســائد داخــل كافــة أقســام الســجون
إكرا ًمــا لألســرة الوافــدة اجلديــدة.
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 السالم عليكم. وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ،يعطيكن العافية. اهلل يعافيكن حبيبايت أسرياتنا اجلديدات ،والقديامت كامن. أمــل وحيــاة _بلهجــة الســؤال_ ناقصكــن يشء؟ أمانــة نحــن هنــا كلنــاأخــوات أي يشء ناقــص؟ أي يشء عايزاتــه ونقــدر عليــه أمانــة ال تســتحوا مــن
حبــات عيوننــا ،طلباتكــم أوامر.

عليــك يــا ممثلتنــا الفاضلــةِ ،
ِ
أنــت واهلل مــا
 اهلل يــرىض عنــك ويســرِ
ـرت وال األخــوات قــرن ،مــن ســاعة مــا وصلنــا ودخلنــا القســم وخريكم
قـ
غامرنــا ،انظــري إىل خزائننــا امتــأت باألغــراض كأننــا صــار لنــا يف الســجن
ألــف ســنة ،اهلل يفــرج عنكــن مجي ًعــا وجيمعكــن بأهلكــن ،ربنــا يقدرنــا عــى رد
مجائلكــم ومعروفكــم؛ ألن الــذي عملتمــوه معنــا اليــوم والــي شــفناه منكم يشء
كبــر أنســانا أمل االعتقــال وهــو داللــة عــى أصالتكــم وأصالــة أهلكــم الكــرام.
 هــذا واجبنــا يــا أخــت أمــل ،مثــل مــا األســرات الســابقات احتضنونــاواجبنــا أن نحتضــن األســرات اجلديــدات ،بنــات النــاس أمانــة بــن أيدينــا،
ســنحافظ عليهــا ونصــون هــذه األمانــة مثــل مــا نصــون رشفنــا وســمعتنا هنــا
داخــل هــذه الســجون.
 شــيخة فاطمــة العشــاء جاهــز ،األخــوات مــن أكثــر مــن أربعــن يو ًمــامــا أكلــن أكل مثــل النــاس.
 -نعــم العشــاء جاهــز يــا أخــت لينــا مــن ســاعة ،لكننــا ننتظــرك حتــى
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تدخــي مــن املــردوان ،مخــس دقائــق ،أقلــب الطعــام عــى الســدر وأضــع الســلطة
يف الصحــون.
 اهلل يســاحمك يــا شــيخة فاطمــة ،األكل جاهــز مــن ســاعة وعندنــاأســرات جديــدات مــن أربعــن يو ًمــا وهــ َّن عايشــات عــى أكل اإلدارة الــي
ِ
رفعــت يل شــوية أكل وتعشــيتن.
بيخــزي بكميتــه ونوعيتــه ،كان

 مســتحيل أخــت لينــا نتعشــى بدونــك ،أنـ ِـت ممثلتنــا مــع اإلدارة وعــى
الطاولــة كــان ،خــارج الغرفــة ،داخــل الغرفــة ،يف كل صغــرة وكبــرة ِ
أنــت
ممثلتنــا وقائدتنــا.
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 اهلل يــرىض عنــك يــا أخــت حيــاة ،هــذا مــن أدبــك وذوقــك يــا غاليــة،يــا تفضلــوا صحتــن وعافيــة ،مطــارح اهلنــا ،ســموا باســم اهلل وكلوا ممــا يليكم.
ـم الســكوت املــكان
أمســكت األيــدي باملعالــق والســدر والصحــون وعـ َّ
إال مــن أصــوات ارتطــام املعالــق بالســدر والصحــون تــارة ،وباألســنان تــارة
أخــرى يف عمليــة تكامليــة مل يقطعهــا ويشــوش عليهــا إال قــدوم العــدد األمنــي
األخــر ،مــا يقومــك عــن عشــاك إال ِعــداك.
خصوصــا األخري ،األســر الفلســطيني ملــزم بالوقوف
يف العــدد األمنــي
ً
للعــدد والتشــخيص بالصــور حيــث يقــوم أحــد ضبــاط العــدد بعــد األرسى
داخــل الغرفــة ومــن ثــم يــأيت ضابــط عــدد آخــر وأحيا ًنــا ســجان عــادي حيمــل
بيــده مل ًفــا فيــه صــور لســكان الغرفــة مــع أســائهم ،فينــادي اســم األســر أو
األســرة ليقــوم األســر بالــرد عليــه باســم العائلــة وأحيا ًنــا العكــس ،ويف بعــض
احلــاالت ،الضابــط نفســه الــذي يعــد يكــون معــه امللــف أو يكــون حامـ ًـا جلهــاز
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إلكــروين فيــه كافــة املعلومــات عــن األرسى فيعــد وينــادي ويشـ ّ
ـخص الصــور
لوحــده.
مضــت طقــوس العــدد وعــادت األســرات إىل تنــاول وجبــة العشــاء،
وقــد ُن ّغصــت و ُنكّســت هذه الوجبــة ،وصدق املثل الشــعبي الفلســطيني القائل:
«مــا بقيمــك عــن عشــاك إال ِعــداك» حكــم القــوي عــى الضعيــف ،فــا بالــك
بحكــم االحتــال املســتكرب املتعجــرف عــى األســرات املســكينات املعــزوالت
عــن العــامل اخلارجــي وقــد نســيه ّن القريــب والغريــب ،أكلــت األســرات وجبــة
العشــاء وقــد أكلــت كل أســرة فــوق طاقاهتــا وزيــادة عــن حاجتهــا لطيــب مذاق
وزكاوة طبــخ الفنانــة الشــيخة فاطمــة التــي ختلــص يف كل عمــل تقــوم بــه ،تطبخ
ـدرس بإخــاص ،تتكلــم بصــدق وإخــاص ،نيتهــا أصفــى مــن
بإخــاصُ ،تـ ّ
املــاء الــزالل ،نفســها طيــب ،روحهــا مرحــة ،نفســيتها راقيــة ،عقليتهــا راجحــة،
اهنمــر ســيل الشــكر عــى الط َّباخــة مــن كل حــدب وصــوب لرباعتهــا يف إرضــاء
ذوق األســرات املحرومــات مــن كل يشء.
 يسلموا ايديك أخت فاطمة ،عىل هاألكل الطيب. صحتني وألف عافية حبيبايت الغاليات. ألــف شــكر لــك أخــت فطــوم عــى هــاألكل الزاكــي مثــل روحــكالطيبــة.
 صحتــن وعافيــة حبيبتــي حيــاة حمــل مــا بعمــر بثمــر إن شــاء اهلل ،وحمــلمــا يــري بيمــري ،مهــا نعمــل خلدمــة املجاهــدات الرائعــات بنظــل مقرصين.
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مهــت كل أســرة باالســتحواذ عــى الصحــون واملعالــق وأدوات األكل
ّ
فهمــت حيــاة وأمــل إىل
كافــة لتنظيفهــا وجليهــا ،وهنــا بــدأت مرحلــة التنافــس ّ
التنظيف.
 شــو هــذا ،مــش عيــب عليكــن أنتــن قادمــات جديــدات يعنــي لكــمضيافــة ثالثــة أيــام والرابــع مــا حــدا بيشــتغل غريكــن ،اســرحن بــا بلبلــة.
 له ما بصري بروفيسور لينا ،أنا وأمل متعودات عىل الشغل. صحيح أنا وحياة من صغرنا بنساعد أمياتنا يف شغل الدار.178

 تنغر ّنــش بحالكــن ،كل البنــات بســاعدن أمهاهتــن ،اقعــدن واهديــن،إال إذا شــايفات تقصــر مــن بقيــة األخــوات.
 أمرك بروفيسورة لينا ،هي أنا وأمل قعدنا. شــو قصــة بروفيســورة ،أنــا مــا أهنيت هــذه الدرجــة العلمية ،انســجنتوأنــا عمــري  24ســنة وما حلقــت أكمــل تعليمي.

ِ
أنــت بروفيســورة ونــص ،الــي بيــدرس ليحصــل عــى شــهادة
ِ
ِ
الربوفيســور حيتــاج إىل أقــل مــن عــر ســنوات ،أنــت قضيــت حلــد اآلن عــر
ســنوات مــن عمــرك داخــل الســجن وباقــي لـ ِ
ـك ســبع ســنوات ،إن شــاء اهلل
مــا بتقضيهــن ،بــس حلــد اآلن صــار معــك أرقــى شــهادة ،بــروف بالقيــادة وفــن
التعامــل مــع النــاس ،أســرات قديــات ،جديــدات ،إدارة.
 شــكرا ِلــك عــى هــذه املجاملــة الرقيقــة ،يعنــي بنظــرك أنــا اليــوم
ً
بروفيســورة؟
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 بروفيســورة وربــع وثلــث ونــص ،وقــد الدنيــا ،بــس مــا أجبتينــي عــىســؤايل املــردوان.
 قصدك قبائل اجلن؟ارتفــع صــوت األذان مناد ًيــا لصــاة املغــرب مــن الغرفــة املجــاورة،
وبذلــك انتهــى اللقــاء الــودي األول مــا بــن األســرة حيــاة وممثلــة األســرات
دون أن حتصــل عــى إجابــة لســؤال املــردوان.
اصطفــت األســرات للصــاة وكان اإلمــام هــي الشــيخة فاطمــة ،فهــي
ليســت طباخــة ومبدعــة يف عــامل الطبــخ ،بــل باإلضافــة لــكل مــا ســبق هــي
شــيخة وفهامنــة يف الديــن فقــد تــم اعتقاهلــا قبــل خترجهــا بفصــل واحــد مــن
جامعــة القــدس املفتوحــة ،حيــث كانــت تــدرس الرتبيــة اإلســامية وهــي بالتايل
مرجعيــة القســم يف كل ســؤال رشعــي وهــي خطيبــة يــوم اجلمعــة واملرشفــة
األساســية عــى تعليــم مــادة التجويــد ،واملخفــي أعظــم مــن الطاقــات الكامنــة
خصوصــا يف اإلشــكاليات وحلهــا بــن األســرات وتفســر األحــام ،ومــا أكثــر
ً
مــا حيلــم األرسى ،كل حلــم ورؤيــة جيــب أن تفــر عــى أهنــا إفــراج وأي تفســر
صحيحــا ومــردو ًدا عــى مفــره ،يعنــي حتــى باحللم
آخــر غــر معقــول ولــو كان
ً
يريــد كل واحــد أن يديــر احلــاوة مــن جهتــه وعــى مقاســه.
انتهــت صــاة املغــرب وكــا تــأوي الطيــور إىل أعشاشــها مســا ًءَ ،أوت
كل أســرة إىل برشــها واضعــة الســاعة الالســلكية عــى أذنيهــا يف خشــوع
وســكينة ،وقــد منــع التجــول داخــل الغرفــة وســاد الصمــت املطبــق حتــى لــو
لســمعت رنتهــا مــن الغرفــة املجــاورة مــن اخلشــوع الرهيــب
أن إبــرة ســقطت ُ
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والســكوت العجيــب الــذي قطعــه صــوت أمــرة الغرفــة األســرة منــال.
 حال ًيــا عندنــا موعــد مقــدس ،برناجمنــا املفضــل عــى التلفزيــون الــذينتابعــه وننتظــره مــن األســبوع لألســبوع ،برنامــج ألجلكم ،تعالــوا تابعــوه معنا.
 عن إيش بحكي هذا الربنامج؟ هــذا الربنامــج خــاص عــن األرسى وعائــات األرسى يقدمــهتلفزيــون فلســطني مســاء كل يــوم مخيــس.
 آه ،صحيح ما معكن سامعات!180

أمــرة الغرفــة ،انتفضــت أســرات الغرفــة ،كل تقــدم ســاعتها ،وأمــل
وحيــاة ترفضــان أخــذ الســاعات وتقدمــان األعــذار واألســرات تــر
عــى التنــازل عــن حقهــا يف متابعــة الربنامــج لفســح املجــال أمــام األســرتني
اجلديدتــن ملتابعــة الربنامــج.
 بكــرة إن شــاء اهلل بنجيــب لكــ َّن ســاعات علشــان حتــروا عــىالتلفزيــون؛ ألنــه عــى طــول اليــوم التلفزيــون صوتــه عىل الكاتــم ،ال يرفــع صوته.
 أختي سمر ،يف عندك سامعات يف الكانتينا؟ نعــم ســت منــال يف عنــدي آخــر ســاعة ،بكــرة بحرضها ،لكن ســعرهاشــوي عــايل ،قالتهــا مازحة.
 أيــوه بلشــت سياســة االحتكار التجــاري ،اســتغالل العــرض والطلب،اســتغالل حاجــة املســتهلك الكريــم ،ورفع األســعار أضعاف مضاعفــة ،هذه هي
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سياســة العوملــة وأخالقيــات الســوق املفتــوح ،يــا حــرام عليكــن ،اســتغالليات،
تــردن اســتغالل حاجتــي ا ُمللحــة وترفعــوا الســعر يــا حــرام ،يــا حــرام.
 اهلل يســاحمك ســت أمــلً ،أول يف نصــف املصطلحــات الــي حكيتيهــا
مــش مفهومــة بالنســبة يل ،أمــا إنــا اســتغالليات فــاهلل يســاحمك عــى هــذا االهتام
الباطــل القصــة ومــا فيهــا مــن حكــم باملــه مــا ظلــم ،تكرمــي أخــت أمــل نحــن
نمــزح معــك.
 وأنا كذلك ،قالتها حياة. غــدً ا إن شــاء اهلل نحــر ألمــل ســاعة مــن الكانتينــا ويف ســاعة زيــادةيف غرفــة رقــم ( )10نحرضهــا حليــاة وعــى الطلبيــة القادمــة سنســجل ســاعات
وأدوات كهربائيــة وننتظــر وصــول رصفيــة وزارة األرسى آخــر الشــهر.
 ممتــاز ،علشــان األخــوات ال يوجــد معهــن ســاعات فاليــوم اســتثنا ًءنريــد أن نرفــع صــوت التلفزيــون علشــان تســمع مجيــع األخــوات الربنامــج.
برنامــج خمصــص لــأرسى وذوهيــم يبــث عــى قنــاة فلســطني الفضائيــة
كل يــوم مخيــس ،يــرف عــى إعــداده وإنتاجــه أســر حمــرر مــن مدينــة اخلليــل
ذاق مــرارة األرس وعايــش أمل ومعانــاة األرسى ،وتقــدم الربنامــج مذيعــة
مــن نابلــس هــي شــخص ًيا مل تعتقــل ولكنهــا ليســت بعيــدة عــن معانــاة األرس
واالعتقــال ،فخاهلــا أمــى يف ســجون االحتــال أكثــر مــن  23عا ًمــا ،هــذا
الربنامــج مــن جهــة مادتــه هــي هــم األرسى ومعاناهتــم وقضيتهــم وأهلهــم،
خصوصــا املعــد واملقدمــة جعــل هــذا الربنامــج مميـ ًـزا
ومــن جهــة املرشفــن عليــه
ً
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داخــل الســجون عنــد غالبيــة األرسى.

182

برنامــج (ألجلكــم) حــاز عــى اإلعجــاب املطلــق لكافــة األرسى يف
الســجون وأصبــح قضيــة إمجــاع وطنــي وكان ينتظــره األرسى مــن اخلميــس إىل
اخلميــس بشــوق وحنــن ال مثيــل هلــا إال أن فئــة ضالــة ظ َّلــت حتــرض عــى هــذا
الربنامــج وتضغــط عــر أدواهتــا عــى إدارة القنــاة حتــى يتــم إلغــاء الربنامــج كل ًيــا
شـ ً
ـكل ومضمو ًنــا مــع بقــاء االســم فقــط ،ثــم قامــت إدارة الســجون بتســديد
الرضبــة القاصمــة هلــذه النافــذة التــي يطــل مــن خالهلــا األرسى عــى عاملهــم
اخلارجــي وتواصلهــم بأهلهــم وجمتمعهــم فأغلقــت قنــاة فلســطني وألغتهــا مــن
شــبكة الفضائيــات املســموح ببثهــا عــى التلفــاز داخــل الســجون فذهــب اجلمل
بــا محــل.
انتهــى برنامــج ألجلكــم ومل يتبــق لصــاة العشــاء إال دقائــق كانــت كافيــة
إلعــادة ترتيــب اســتعداد األســرات لتأديــة صــاة العشــاء ،صــاة العشــاء
بالنســبة لألســرات تعنــي انتهــاء العمــل اجلامعــي وبدايــة الربنامــج الفــردي
اخلــاص ،فهنــاك مــن ختلــد إىل النــوم ،وهنــاك مــن تســهر عــى التلفــاز ،وهنــاك
مــن تنــزوي عــى برشــها للقــراءة الذاتيــة ،وهنــاك مــن ترســم ،وهنــاك مــن
تكتــب ،وهنــاك مــن تذهــب برحلــة عاطفيــة تراجــع صــور األهــل واألحبــة يف
رحلــة مشــاعرية جياشــة وعاطفيــة حنونــة تســيل الدمــوع بخجــل مــن مقــل
العيــون وختنــق العبــارات.
أمــا اليــوم فالظــروف خمتلفــة يف غرفــة رقــم ( ،)6فبعــد صــاة العشــاء
اليــوم ســتضاف فقــرة جديــدة واســتثنائية إىل قائمــة النشــاطات اليوميــة وهــي
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جلســة الرتحيــب والتعــارف عــى القادمتــن اجلديدتــن أمــل وحيــاة.
ـادرا مــا يتغــر أو يتبدل
احليــاة تســر داخــل غــرف األرس بروتــن ونمــط نـ ً
وق ّلــا يدخــل عليــه يشء جديــد ،هــذا النمــط نظر ًيــا قــد يكــون ً
ممــا ولكنــه
داخــل األرس بالغالــب يكــون عكــس ذلــك فالوقــت داخــل الســجن يمكــن
أن يمــر كالــرق اخلاطــف ويمكــن أن يمــر كــدوران نصــف الرحــى ،ففــي ظــل
وجــود برنامــج مــيء بالنشــاطات ومرتــب ومنظــم يســر الوقــت رسي ًعــا ،ويف
غيــاب هــذا الربنامــج ال يمــي الوقــت وتصبــح احليــاة مملــة وفوضويــة وطويلــة
والنهــار بنهاريــن ،وسيشــعر األســر بفرفطــة روحــه.
انقضــت صــاة العشــاء وأغلــق املســجد أبوابــه وانتــرت األســرات
كخليــة نحــل منظمــة ،كل أســرة تعــرف عملهــا ،أســرة تنصــب الطاولــة
البالســتيكية البيضــاء وتفــرش عليهــا ســجادات الصــاة ،وأســرة أخــرى تفــرد
الصحــون البالســتيكية ذات االســتعامل ملــرة واحــدة وتــوزع فيهــا املكــرات
والشــوكوالتة ،أســرة أخــرى تســكب الكــوال والعصــر ،الــكل مشــغول
بإعــداد مائــدة الرتحيــب باألســرتني اجلديدتــن حيــاة وأمــل اللتــن جتلســان
بجنــب بعضهــا البعــض عــى بــرش أريض تراقبــان مــا حيــدث ،قبالــة بــرش
ممثلــة األســرات حطــت الطاولــة البيضــاء حاهلــا كحاملــة طائــرات يف عــرض
املحيــط ،لكــن هــذه الطاولــة ال حتمــل أ ًيــا مــن أدوات القتــل بــل حتمــل صحو ًنــا
ملئــت بحلويــات بســيطة تعــر عــن حــب عظيــم ال حتــده حــدود وال تتســع لــه
إال القلــوب الرقيقــة ،قلــوب جلبــت عــى املحبــة واالنتــاء الصــادق لفلســطني
أرضــا وشــع ًبا وقضيــة ،يف مظهــر احتفــايل بالقادمــات اجلــدد تــم إعــداد مائــدة
ً
احللويــات وتــم كــر الروتــن اليومــي ،ووجهــت الدعــوات لســاكنات الغرفــة
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لالجتــاع والتجمــع الطــارئ حــول الطاولــة املســتديرة ترحي ًبــا واحتفـ ً
ـال بقدوم
األســرتني اجلديدتــن.
 -يال شيختنا الفاضلة فاطمة ،افتتحي اجللسة.

 عندك ممثلتناِ ،أنت كبريتنا ،توكيل عىل اهلل ،عندك افتتاح اجللسة.

ـت أهــل العلــم ،أنـ ِ
ـك شــيختنا الفاضلــة ،أنـ ِ
 ريض اهلل عنـ ِـت تــاج عــى
رؤوســنا ،ال ُيفتــى ومالــك يف املدينــة ،تفضــي.
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 تنحنحــت الشــيخة فاطمــة وبــدأت حديثهــا« :بســم اهلل الرمحــنالرحيــم ،احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى رســول اهلل األمــن
وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن أمــا بعــد :يف البدايــة أحييكــم بتحيــة اإلســام
الطيــب املبــارك ،نحييكــم مجي ًعــا أخواتنــا األســرات القديــات واجلديــدات
ونرحــب بكــن يف هــذا املــكان الظــامل أهلــه ،وكل الدعــاء هلل أن يفــك قيــد أرسانــا
مجي ًعــا ،قــال تعــاىل :ﱹﯜ ﯝ ﯞﱸ [احلجــرات ،]10:وقــال رســول اهلل

^( :األرواح جنــدٌ جمنــدة ،مــا تعــارف منهــا ائتلــف ،ومــا تناكــر منهــا اختلف)،
بوجــود هــذه الوجــوه الطيبــة نرحــب ً
أول بأخواتنــا األســرات اجلديــدات،
األخــت املجاهــدة أمــل ،واألخــت املجاهــدة حيــاة ،ســائلني اهلل لكـ ّن إقامة طيبة
وقصــرة بــن أخواتكـ ّن األســرات وم ًعــا نحيــي ســنة مــن ســنن رســول اهلل^
أال وهــي ســنة التعــارف ،ونبــدأ مــن عنــد أســرتنا وممثلتنــا الفاضلــة القديــرة
األســرة لينــا ،نعرفكــم عــى أنفســنا وتعرفوننــا عــى أنفســكم حتــى تــدوم بيننــا
املحبــة واألخــوة.
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بــدأت كل أســرة تعــرف عــن نفســها ،أنــا أختكــن بــاهلل ،اســمها
الرباعــي ،عمرهــا ،مــكان اإلقامــة ،تاريــخ اعتقاهلــا ،حتصيلهــا العلمــي ،وضعهــا
االجتامعــي ،عزبــاء ،متزوجــة ،خمطوبــة ،كــم أمضــت بالســجن حتــى اآلن،
موقوفــة ،حمكومــة ،مــدة احلكــم ،األخــوات تتكلــم واأليدي صعــو ًدا ونـ ً
ـزول يف
حركــة ال تتوقــف يف غاراهتــا عــى صحــون الضيافــة ومســكينة مــن عليهــا دور
التعريــف ،فالــكالم والطعــام ال جيتمعــان يف آن واحــد ،إمــا كالم وإمــا طعــام.
تشــعب احلديــث مــا بــن األســرات خــال جلســة التعــارف ومل ينتبهــن
أن الســاعة قــد جتــاوزت العــارشة ليـ ًـا وهــذا وقــت متأخــر يف عــرف احلركــة
األســرة فقــد حــان وقــت إطفــاء ضــوء الغرفــة؛ ألجــل توفــر جــو مناســب ملــن
تريــد أن تنــام مبكـ ًـرا ويعــرف هــذا بالعــرف االعتقــايل بااللتــزام النســبي.
ن ّبهــت أمــرة الغرفــة األســرة منــال األســرات أن وقــت االلتــزام
النســبي قــد دخــل ،فعــى اجلميــع االســتعداد وكــا اشــرك اجلميــع بإعــداد مائدة
الرتحيــب والتعــارف اشــركت مجيــع األســرات يف مللمــة الغرفــة عقــب جلســة
التعــارف ،فهنــاك مــن تلملــم الكــرايس والطاولــة وترتــب الســجادات يف مكاهنا
املخصــص ،وهنــاك مــن تلقــي الصحــون وكاســات الكــوال الفارغــة يف ســلة
النفايــات وأخــرى حتــر املــاء والصابــون لشــطف األرضيــة ،ســلة النفايــات
داخــل غــرف األرسى واألســرات اســم بــا مســمى ،وهــي عبــارة عــن دلــو
حتــر بــه اإلدارة عــادة مــادة الطحينيــة كل شــهر مــرة ،أي دلــو لــكل غرفــة،
فيأخــذه األرسى حــال نفــاد مــادة الطحينيــة وتوزيعهــا عــى الغــرف ،وعــادة
وبالغالــب يتــم إلقاؤهــا بــدورات امليــاه؛ ألهنــا ســيئة الطعــم واملــذاق ،فيحــول
كيســا
األرسى دلــو الطحينيــة لســلة مهمــات بعــد تنظيفــه ويضعــون بداخلــه ً
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خمصصــا للنفايــات يتــم رشاؤه مــن الكانتينــا عــى حســاب األرسى اخلــاص.
ً
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يف ظــل االلتــزام النســبي يطفــأ الضــوء يف الغرفــة وينتهــي احلديــث عــى
مســتوى الغرفــة بالصــوت املرتفــع ويقتــر عــى احلديــث الثنائــي وباهلمــس مــا
بــن أســرتني عــى بــرش أحدمهــا ويكتــم صــوت التلفــاز والراديــو ،وكل حركــة
داخــل الغرفــة جيــب أن تكــون بأقــى درجــات اهلــدوء ،حتــى ضــوء التلفــاز
ويغمــق لتوفــر اجلــو املريــح لســاكنات الغرفــة بشــكل عــام ،وملــن تريــد
يكتــم ّ
النــوم مبكـ ًـرا مــن أجــل الصحــو الباكر لصــاة الفجــر أو قيــام الليــل ،أو الصحو
املبكــر للرياضة الصباحية ،أو لألســرات العامالت يف مرافق الســجن املختلفة،
فهــن ملزمــات بالنــوم مبكـ ًـرا مــن أجــل الصحــو باكـ ًـرا ،لذلــك ضمنــت القوانني
واللوائــح الداخليــة التــي أرســاها األرسى الفلســطينيون عــر ســنوات اعتقاهلــم
الطويلــة حــق مجيــع األرسى يف حيــاة مســتقرة وهادئــة ،وذلــك عــر تنظيــم احلياة
االعتقاليــة عــى شــكل قوانــن وســطية تراعــي حــق اجلميــع وتعطــي حلـ ً
ـول
وســطية يلتقــي عليهــا اجلميــع يف مســافات متوســطة مــا بــن اإلفــراط الــذي
جيعــل األســر يعيــش يف ســجن ثـ ٍ
ـان باإلضافــة لســجن االحتــال األول فيــزداد
غـ ًـا وتــزداد حياتــه اضطرا ًبــا ،والتفريــط الــذي حيــول حيــاة األســر إىل شــوربة
وحيــاة تســودها الفــوىض ،فعــى قاعــدة خــر األمــور الوســط وال يمــوت الذيب
وال تفنــى الغنــات ُأ ّسســت غالبيــة قوانــن احليــاة اليوميــة داخل الســجون باتباع
االلتــزام النســبي والــذي يبــدأ الســاعة العــارشة ويســتمر حتــى احلاديــة عــرة،
االلتــزام الــكيل والتــام حيــث تلتــزم كل أســرة برشــها وهــي حــرة ،تنــام ،تبقــى
مســتيقظة ،املهــم كل أســرة عــى برشــها أو يف صالهتــا بعــد أن تكــون قــد أمتــت
اســتعداداهتا للنــوم ورتبــت فراشــها البســيط وغطــت برشــها بقطعة قــاش حتى
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حتجــب رؤيــة الســجان (الســوهري) لألســرة وهــي نائمــة وقــد نظفــت أســناهنا
بواســطة فرشــاة األســنان حيــث حتــرص كل أســرة عــى املواظبــة عــى تنظيــف
أســناهنا واملبالغــة يف ذلــك كــي ال تضطــر للنزول إىل عيــادة األســنان؛ ألن النزول
إىل عيــادة األســنان فصــل معانــاة كامــل تعجــز األقــام عــن وصفــه .يف االلتــزام
الــكيل ينتهــي احلديــث مطل ًقــا مــا بــن األســرات ،ويطفــأ التلفــاز كل ًيــا ويســود
الصمــت املطبــق عــى الغرفــة حتــى أذان الفجــر ،وال يعكــر مــزاج هــذا الصمــت
إال الدوريــة األمنيــة كل نصــف ســاعة عــى غرف األســرات حيث يقوم ســجان
أو ســجانة بدوريــة عــى كل غــرف القســم ،فتقــف عــى بــاب كل غرفــة وتــيء
مصباحــا حممـ ً
ـول بيدهــا مســلط ًة الضــوء عــى أرضيــة الغرفــة أو ســقف الغرفــة،
ً
وتقــوم بعــد األرسى ،يف البدايــات األوىل للحركــة األســرة كان الســجان يتعمد
تســليط الضــوء عــى كل أســر وأســرة ،وبعــد خــوض احلركــة األســرة ملعــارك
اإلرضاب نتــج اتفــاق حــول الضــوء يف الدوريــة وذلــك بــأن يســلط الســجان
الضــوء عــى األرضيــة أو الســقف مقابــل عــدم تعرضــه ألي مشــكلة مــن قبــل
األرسى ،غال ًبــا مــا كانــت تنشــب مشــادات كالميــة وعــراك باأللفــاظ بســبب
تســليط الضــوء عــى وجــوه األرسى ،هــذا االتفــاق ال يعنــي التــزام الســجانني
ـرا مــا يتــم اخــراق هــذا االتفــاق ،فذيــل الكلــب ال يعــدل ولو
التزا ًمــا تا ًمــا ،فكثـ ً
حطيتــه بقالــب أربعــن ســنة ،الوفــاء بالعهــد مــن أصعــب األخــاق عــى إدارة
الســجون ،وارثــن ذلــك مــن أســافهم أهــل الغــدر ونقــض العهــود والقوانــن.
منــذ مــا يزيــد عــن أربعــن يو ًمــا انقطعــت أمــل وحيــاة عــن احليــاة أي
منــذ أن تــم اعتقاهلــا عــى حاجــز بيــت إيبــا ومــن ثــم الــزج هبــا يف زنازيــن مركــز
حتقيــق بتــاح تكفــا حتــى إحضارمهــا إىل ســجن الشــارون ،فــكل مــا أحــاط هبــا
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عــى مــدار أكثــر مــن أربعــن يو ًمــا كان مــن مفــردات املــوت والقتــل والتدمــر
والتهديــد والوعيــد ،اســتهدفت هــذه املفردات معنويــات أمل وحياة ونفســياهتام
قبــل أن تســتهدف قتــل وتدمــر أجســامهام.
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العزلــة عــن العــامل اخلارجــي ،الزنازيــن ،اجلــدران اخلشــنة واملظلمــة،
القيــود ،كــريس التحقيــق ،الشــبح ،املحقــق ،الســجانون ،الســجانات،
الرشطيــات ،العمــاء ،العصافــر ،الشــتائم ،الــراخ ،التهديــد ،الوعيــد،
الــرب ،كلهــا مفــردات ومرتادفــات للمــوت والقتــل البطــيء ،إنــه الصــر
يف مواجهــة املحــن ،التحمــل يف مواجهــة الشــدة والكــرب ،األمــل يف مواجهــة
التلويــن األســود للمســتقبل الــذي مارســه رجــال التحقيــق والعمــاء عــى
حـ ٍـد ســواء مــع األســرتني ،ويامرســونه مــع كافــة األرسى يف رحلــة التحقيــق،
اليــوم عــادت احليــاة إىل جمارهيــا ،وأرشقــت أشــعة الشــمس الذهبيــة فــوق
واخــرت بعــد
ربــوع األرض املحرومــة ،فأورقــت أشــجار التــن والرمــان
ّ
فصــل خريــف عاصــف ،عــادت مفــردات احليــاة لتحــل حمــل مفــردات املــوت،
مفــردات الســكينة والطمأنينــة ح ّلــت بديـ ًـا عــن مفــردات الرعــب واخلــوف
واإلرهــاب ،مفــردات االحــرام والتقديــر بـ ً
ـدل عــن مفــردات الــراخ والشــتم
وقلــة االحــرام والتهديــد والوعيــد باملســتقبل املظلــم.
خلــدت األســرات لنــوم عميــق بعــد يــوم عمــل شــاق وخــروج مــرر
عــن الروتــن اليومــي ،لكـ َّن األســرتني اجلديدتــن قــد جفــا النــوم عيوهنــا رغــم
التعــب الــذي أرهقهــا يف رحلــة االنتقال من مركز التحقيق إىل ســجن الشــارون
النتقاهلــا مــن الواقــع األســوأ إىل الواقــع الــيء أو األقــل ســو ًءا ،ودرجــة التغيري
مــا بــن الواقعــن هائلــة وشاســعة ،رغــم أن كليهــا ســجن ،ولكــن ال حيــس هبــذا
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الفــارق إال األســرة التــي ذاقــت مــرارة العيــش يف الزنازيــن وأقســام الســجون.
الزنزانــة قــر حقيقــي بــكل معنــى الكلمــة ،فكالمهــا القــر والزنزانــة قــد
هبطــا حتــت األرض ،و ُأغلقــت نوافذمهــا بوجــه شــعاع الشــمس ونمــت بينهــا
وبــن اهلــواء النقــي عالقــة ســيئة ،واحتــدا باهلــدف النهائــي هلــا ،وهــو قطــع
اإلنســان عــن عاملــه ،ولكــن الفــارق البســيط أن القــر يدفــن فيــه اإلنســان مي ًتــا
وكرامــة لــه وجلســده بعــد أن فاضــت الــروح إىل خالقهــا ،أمــا الزنزانــة فيدفــن
اإلنســان ح ًيــا بجســده وروحــه إلذاللــه وإهانــة كرامتــه واحلــط مــن إنســانيته،
خــروج األســر مــن الزنزانــة ولــو أنــه قــى فيهــا يو ًمــا واحــدً ا هــو بمثابــة
حتقيــق املســتحيل ،فكيــف يكــون احلــال بــاألرسى الذيــن يقضــون فيهــا أربعــة
شــهور أو ســتة شــهور ،بــل كيــف يكــون احلــال باألســرة التــي تبقــى وحيــدة
يف هــذه القبــور ألشــهر طويلــة وهــي امــرأة معزولــة لوحدهــا وكل مــا حوهلــا
خميــف ومرعــب ،املــكان ،اإلنســان ،اجلــدران ،الزمــان ،وهــي املخلوقــة الناعمــة
الرقيقــة املجبولــة عــى العواطــف واملشــاعر الرقيقــة ،اخلــروج مــن الزنزانــة إىل
أي مــكان غــر الزنزانــة بحــد ذاهتــا نصــف إفــراج ولــو كان إىل كــريس التحقيــق،
فكيــف يكــون الوضــع عندمــا ينتقــل األســر أو األســرة مــن زنزانــة التحقيق إىل
أقســام األرسى ،إن االنتقــال مــن املــوت إىل احليــاة ،مــن العــدم إىل الوجــود ،مــن
الظلمــة إىل النــور ،يف خاطرمهــا أن يبقيــا مســتيقظتني حتــى الصبــاح ،بودمهــا أن
تتكلــا بــا توقــف وأن تضحــكا بســبب وبال ســبب حتــى رشوق الشــمس ،فقد
زهقتــا اجلــدران الصــاء ،زهقتــا النــوم اإلجبــاري يف زنازين التحقيــق مثلام زهقتا
الصحــو اإلجبــاري عــى كــريس التحقيــق لســاعات طويلــة ،بنفســهام تعويــض
كل مــا فاهتــا عــى مــدار األربعــن يو ًمــا بليلــة واحــدة ،لكنهــا قوانــن احليــاة
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االعتقاليــة التــي تبــدو اآلن غريبــة عليهــا ،ولكنهــا جمربتــان عــى االلتــزام هبــا
واخلضــوع هلــا واعتناقهــا ،والدفــاع عنهــا مسـ ً
ـتقبل ،تقلبتــا يف فراشــهام ،تــارة عىل
اليمــن ،تــارة عــى الشــال ،تــارة تســبل عيوهنــا ،تــارة تغطــي عيوهنــا بالبشــاكري
لعــل النعــاس يغشــاها منّــة مــن اهلل ،أو تدامههــا موجــة نــوم فجائيــة تأخذمهــا
بعيــدً ا عــن شــاطئ اليقظــة والقلــق واألرق إىل أعــاق حميــط األحــام والنســيان،
لكنــه اخلليــط مــن القلــق مــع الطمأنينــة ،اخلــوف مــع الشــعور باألمــان ،القلــق
عــى املســتقبل مــع الطمأنينــة عــى جتــاوز مرحلــة التحقيــق بســام واخلــاص
مــن الزنازيــن القاتلــة ،وهنايــة املرحلــة الســوداء املعتمــة مــن مرحلــة األرس ،هــذا
اخلليــط مــن املتناقضــات أطــار النــوم مــن العيــون وشــتت النعــاس يف اجلفــون،
عب ًثــا حاولتــا النوم ،والفشــل حصيلة كل املحاوالت البائســة للتنويــم اإلجباري
للــذات ممــا أثــار انتبــاه أمــرة الغرفة ،هنضت من فراشــها وجلســت عــى األرض
بالقــرب مــن بــرش أمــل ،وهبمـ ٍ
ـس شــديد ســألت أمــل :مالــك ســت أمــل؟ مش
عارفــة تنامــي؟
 آه واهلل ،النعس طار من عيني ،وال جاي عىل بايل النوم. سأحرض لك الراديو تتسيل فيه.اســتغلت حيــاة الفرصــة واســتلت مــن برشــها إىل بــرش أمــل بعــد أن
رأت أمــرة الغرفــة وأمــل تتكلــان م ًعــا ،جــاءت هــذه الفرصــة عــى طبــق مــن
ذهــب حليــاة بعــد أن كادت روحهــا تفــرط مــن وحدهتــا عــى برشــها وقــد جفــا
النــوم عينيهــا.
أهل ست حياة ِ
 ًأنت األخرى سهرانة؟ مش عارفة تنامي؟
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 ســأحرض لــك راديــو ثــاين تســمعي عليــه ،عــى فكــرة كل أســرةجديــدة هكــذا تكــون أول ليلــة ،مــا بتعــرف النــوم ،وال النــوم بعرفهــا ،يــا
بكــرة بتتعــودي عــى حيــاة الســجن متقلقيــش ،البــث هنــا ضعيــف وبطلــوع
الــروح نلتقــط بــث إذاعــة بتحكــي عــريب؛ وألن الوقــت ليــل قــد يكــون البــث
أفضــل ولقــط الراديــو أقــوى.
 ما هي اإلذاعات التي يصل بثها إىل هنا؟ يف إذاعــة أجيــال ،الرايــة ،فلســطني الســلطة ،إذاعــة األرسى مــن غــزة،ولكــن لقطهــا هنــا ضعيــف ،بكــرة بالنهــار إن شــاء اهلل نمــد أســاكًا ويكــون
اللقــط أفضــل.
مضــت ســاعات الليلــة األوىل لألســرتني يف ســجن الشــارون بطيئــة
وثقيلــة واقرتبــت الســاعة مــن الفجــر ،وبــدأت األســرات بالصحــو اســتعدا ًدا
لتأديــة صــاة الفجــر ،ومــا زال النــوم جماف ًيــا ملقــل األســرتني.
 يال يا صبايا ،الصالة خري من النوم.أســرة ،أســرة تصحــو وتنســل مــن فراشــها إىل احلــام وتتوضــأ وتعــود
إىل فراشــها تســحب ســجادة الصــاة وتــؤدي صــاة قيــام الليــل والوتــر ،وترفع
ـتثامرا هلــذا الوقــت املســتحب فيــه الدعــاء ،حلــن رفــع
األيــدي بالدعــاء هلل اسـ ً
األذان معلنًــا دخــول وقــت صــاة الفجــر وبدايــة اليــوم اجلديــد.
انقضــت صــاة الفجــر وعــادت كل أســرة إىل برشــها ،فمنهــن من ظلت
عــى ســجادة الصــاة تدعــو وتذكــر اهلل ،ومنهــن مــن عــادت إىل النــوم ،ومنهــن
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مــن بــدأت بتأديــة ورد الذكــر والدعــاء والتســبيح عــى برشــها ،فــكل أســرة هلــا
برناجمهــا بعــد العــدد ،كل أســرة هلــا طاقتهــا وظروفهــا اخلاصــة ،أمــا أمــل وحيــاة
فظروفهــا خاصــة جــدً ا ،جســد مرهــق ومتعــب ،عيــون فارقهــا النعــاس ،ثنائيــة
عجيبــة يف اجتــاع املتناقضــات.
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الســاعة السادســة موعــد قيــام الســجانني بإزالــة األقفــال عــن أبــواب
الغــرف ،فــكل بــاب منهــا يقفــل بواســطة مخســة أقفــال ،واحــد كهربائــي ســيتم
التحكــم بفتحــة وإغالقــه مــن غرفــة التحكــم اخلارجيــة يف القســم ،وقفــل آخــر
يفتــح بواســطة مفتــاح عــادي وهــذا األخــر يفتــح مــرة واحــدة مســا ًء بعــد العدد
األخــر ويبقــى طــوال هــذه املــدة مفتــوح أمــا بقيــة األقفــال الثالثــة فهــي أقفــال
صباحــا وتعــاد بعــد العــدد األمنــي األخــر.
خارجيــة تُفــك
ً
صباحــا يتعمــد الســجان أو الســجانة إحــداث
يف عمليــة فــك األقفــال
ً
أكــر قــدر ممكــن مــن الضجــة واإلزعــاج يف التــزام واضــح مــن قبلهــم بتعليــات
ضباطهــم الكبــار بخلــق حالــة مــن الفــوىض واإلزهــاق لألســر؛ لتعكــر مزاجه
خصوصــا يف نومــة الصبــاح ،أمــا عندمــا يقــوم الســجان بفتــح
وإقــاق راحتــه
ً
األبــواب لســاعة الرياضــة الصباحيــة الســاعة السادســة والنصــف فإنــه يفتــح
األبــواب ويغلقــه بــكل هــدوء حتــى ال يصحــو أي أســر عــى الرياضــة ،خبيــث
بــل إن اخلباثــة تشــكو مــن خباثتــه وترتحــم عــى أيــام كان للخباثــة أخــاق وقيــم
ضاعــت ،أمــام خباثــة هــذا الســجان الســادي.
صباحــا،
الســاعة السادســة والربــع موعــد دخــول العــدد األمنــي األول
ً
ويصاحــب هــذا العدد مظاهــرة للضباط والســجانني ،هذا اســتعراض العضالت
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أمــام األرسى العـ َّـزل مــن أي ســاح ســوى إيامهنــم بعدالــة القضيــة التــي بســببها
ومــن أجلهــا يســجنون ويقضــون زهــرات حياهتــم خلــف قضبــان األرس.
 ســفريا! ســفريا! ســفريا بمكــوم! بنــوت ســفريا! عــدد! عــدد!عــدد باملــكان! بنــات عــدد! أي أن قــوة العــدد يف الســاحة وعــى األســرات
االســتعداد للعــدد.
نــادت الســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم املركــزي بواســطة مكــرات
الصــوت لتنبيــه األســرات بوصــول العــدد.
 أمــرة الغرفــة ،عــدد يــا بنــات ،اســتعدا ًدا للعــدد ،البســن املناديــلوتنانــر الصــاة ،األخــوات الــي عــى األبــراش العلويــة انزلــن عــى األرض ،ال
نريــد أي تأخــر للعــدد يف غرفنــا ،خلينــا نعــد وينرصفــوا اهلل يرحينــا منهــم.
اســتنفرت األســرات اســتعدا ًدا للعــدد ومههــن أال يدخــل عليهــن العدد
وه ـ ّن مكشــوفات الــرؤوس أو وه ـ ّن ببجامــات النــوم بــا اللبــاس الرشعــي،
فــكل أســرة عندمــا تنــام وتــأوي إىل برشــها كــا تــأوي الطيــور إىل أعشاشــها
مســا ًء حتــرص كل أســرة عــى وجــود جلباهبــا ومنديلهــا أو غطاء الصــاة داخل
برشــها وقري ًبــا مــن يدهــا.
ســجان حيمــل در ًعــا بالســتيك ًيا وبــكل عنــف يثبتــه عــى الشــباك،
وســجان آخــر يثبــت درعــه عــى شــباك البــاب ،ســجان آخــر بيــد مرتعشــة خائفة
يفتــح البــاب بواســطة املفتــاح اليــدوي قبــل أن يقــوم الســجان اجلالــس يف غرفــة
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التحكــم بفتحــه كهربائ ًيــا ،يفتــح البــاب بعــد ســيل مــن الــراخ عــى الســجان
ـرا بقصــد أو بغــر قصــد يقــوم بفتــح غرفــة
داخــل غرفــة التحكــم والــذي كثـ ً
ســابقة للغرفــة التــي يقــف عــى باهبــا العــدد أو الغرفــة الالحقــة فيعلــو الصــوت،
ويعلــو الــراخ ،تاشــيش ،أي افتــح غرفــة ســتة ،دخــل الضابــط حامـ ًـا بيــده
رتا واحــدً ا
ً
جهــازا إلكرتون ًيــا ووقــف عــى عتبــة البــاب وال يتعداهــا ســنتيم ً
وخلفــه رشطــي يمســكه مــن ظهــره خو ًفــا عليــه مــن أن تقــوم إحدى األســرات
بســحبه واحتجــازه كرهينــة يف ســيناريو ومهــي يصلــح أن يكــون مشــهدً ا يف فلــم
هنــدي أو فلــم أمريكــي مــن إنتــاج هوليــود.
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 بوكر توف ،صباح اخلري. ًأهل ،ردت لينا ممثلة األسريات.
دقــق بالوجــوه والعــدد وبصــوت خافــت ،آخــاد ،شــتايم ،شــلوش،
وأخــرا وبصــوت عـ ٍ
ـال نطــق باجلوهــرة ،شــيش ،أي ســتة ،لــرد عليــه ســجان
ً
آخــر يقــف خلفــه وحيمــل ألبــوم صــور لألســرات بنفــس العــدد ،أي تأكيــد عىل
أن العــدد لألســرات داخــل الغرفــة يطابــق عددهــن يف ألبــوم الصــور ،وهكــذا
ومــع كل غرفــة يف الســجن وهكــذا مــع كل عــدد وكل يــوم باســتثناء عــدد املســاء
حيــث يكــون العــدد أكثــر دقــة حيــث يطلــب مــن كل أســرة وأســر النطــق
باســمه أو اســم عائلتــه ر ًدا عــى مــا ينــادي بــه الســجان أو الضابــط ،اكتمــل
العــدد وانســحبت اإلدارة مــن القســم وزال مــع هــذا االنســحاب الضجيــج
ـم
والفــوىض اهلدّ امــة وكأن قطي ًعــا مــن الثــران اهلائجــة قــد مـ َّـر مــن القســم ،وعـ َّ
الســكون القســم بانتظــار النهــار اجلديــد ،عــر مكــرات الصــوت املثبتــة عــى
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جــدران القســم ،نــادى الســجان اجلالــس داخــل غرفــة التحكــم املركزيــة:
 سيوم سفريا! سيوم سفريا!أي انتهــى العــدد وبذلــك يكــون القســم قــد فتحــت أبوابــه وبــدأ هنــار
جديــد تســتطيع األســرات اخلــروج إىل الفــورة وافتتــاح الكانتينــا واملغســلة
واملكتبــة وســائر مرافــق الســجن ،ومــن تريــد النــوم تســتطيع النــوم حتى الســاعة
صباحــا ،ومــن تريــد اخلــروج إىل الفــورة للمــي تســتطيع ،ومــن تريــد
التاســعة
ً
ممارســة الرياضــة تســتطيع قبــل خــروج كافــة األســرات للفــورة وامتالئهــا
بســبب صغرهــا وعــدم اتســاعها لــكل األســرات.
195

قيـــــود الرياحـــــــــين

8
أخرجــت ممثلــة األســرات عصــا القشــاطة مــن شــبك شــباك البــاب
ولوحــت هبــا للكامــرات لتنبــه الســجان اجلالــس يف غرفــة التحكــم املركزيــة؛
َّ
لكــي يقــوم بفتــح البــاب يف طقــس مــن طقــوس املعانــاة اليوميــة مــع الســجان
الــذي يتغــاىض عــن رؤية كل إشــارة صــادرة من األســرات يف طلبهــن للخروج
إىل الفــورة ،وظــل يتعمــد عــن ســبق إرصار وترصــد أن يؤخــر فتح األبــواب ولو
را بذلــك عــن نفســيته الســادية املنقعــة باحلقد عــى كل ما هو
دقائــق معــدودة معـ ً
ـتعرضا عضــات رجولتــه الومهيــة عــى نســاء أســرات
عــريب فلســطيني ،ومسـ ً
عـ ّـزل مــن كل ســاح ،وال جيــرؤ عــى مواجهــة أي منهــن ،ولكــن مــن خلــف
ً
رصاخــا وحلظة
اجلــدران والشــبابيك املحصنــة يتف ّلــت ويســرجل ويمــأ الدنيــا
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املواجهــة يطلــق رجليــه للريــح ،ال تقــدم األســرات الفلســطينيات الوســائل
االحتياطيــة القــادرة عــى إخضــاع الســجان أو الســجانة املتعجرفــن يف غرفــة
خصوصــا قضيــة فتــح األبــواب
التحكــم املركزيــة؛ لالســتجابة لطلباهتــن
ً
للخــروج والدخــول مــن وإىل الغــرف ،فالعصــا التــي متــد مــن الشــباك يف إشــارة
ســلمية لفتــح البــاب ،بلحظــة واحــدة تتحــول هــذه العصــا ،بــل هــذه اإلشــارة
الســلمية إىل عــود ثقــاب كفيــل بإشــعال حرائــق هائلــة يف كومــة العالقــة اهلشــة
مــع اإلدارة.
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أي رضب عــى األبــواب أو تكبــر أو رصاخ داخــل الغــرف أو
أدنــى ضجــة مــن قبــل األســرات كفيلــة بــأن تســتنفر اإلدارة فتهــرع بقضهــا
وقضيضهــا ،وحدّ هــا وحديدهــا ،تســتنفر وحــدات قمعهــا املدججــة بالســاح
والغــاز واهلــراوات وخراطيــم امليــاه ،وتــدوي يف األجــواء أصــوات صافــرات
اإلنــذار معلنــة حالــة االســتنفار املعروفــة بــن صفــوف األرسى واألســرات
بـــ (األزعقــاه) فيتحــول القســم إىل ثكنــة عســكرية تعــج بعــرات الســجانني
وأفــراد وحــدات القمــع املســتعدين للبطــش بــاألرسى ال ُعـ َّـزل مــن أي ســاح
حلظــة تلقــي اإلشــارة مــن ضباطهــم ،األرسى الفلســطينيون ينتهجــون الوســائل
الســلمية يف رصاعهــم مــع اإلدارة وال يلجئــون إىل العنــف إال يف الــرورة
القصــوى وللدفــاع عــن النفــس أو يف حالــة املــس باخلطــوط احلمــراء لــدى
األرسى وأمههــا املــس بعائــات األرسى واملــس بكرامــة األســر نفســه ،مل تــؤت
عمليــة التلويــح بالعصــا مــن الشــباك بنتيجة ،فــكان لزا ًمــا رفع الصــوت إلجباره
عــى اخلضــوع لنشــاطات اليــوم االعتياديــة ،اخلــروج إىل فــورة الرياضــة ،إخــراج
النفايــات ،إخــراج الغســيل إىل املغســلة ،مجــع قنــاين املــاء مــن الغــرف وترتيبهــا
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بالثالجــة ،جتهيــز األســرات اخلارجــات إىل املحاكــم واملستشــفيات ،باإلضافــة
لوجــود زيــارة لألهــل مــن مــدن وســط وجنــوب الضفــة الغربيــة والقــدس ،فأي
تأخــر يف فتــح القســم ســربك العمــل وخيربــط برنامــج األســرات.
 سوهري إذا سمحت افتح الباب!نادت لينا ممثلة األسريات وتقصد الرشطي.
فنادى عرب املكرب :إين اشور ،ال يوجد معي ترصيح بفتح القسم.
 كيــف ال يوجــد ترصيــح والعــدد انتهــى مــن ربــع ســاعة ،افتــح البــابأريــد مقابلــة املديــرة.
 املديرة مل حترض للدوام حلد اآلن ،الساعة التاسعة ستحرض للدوام. شــو يعنــي؟ بــدك أنتظــرك حتــى حتــر املديــرة وتفتــح البــاب؟ معــكمخــس دقائــق حتــى تفتــح البــاب وإال ســتتحمل كامــل املســؤولية عــن كل مــا
ســيحدث.
 ال يوجد ترصيح ،ملا يف ترصيح يف فتح الباب.دقائــق معــدودة ال تتجــاوز اخلمــس وفتــح الســجان بــاب الغرفــة رقــم
( )6فخرجــت ممثلــة األســرات يتملكهــا الغضــب مــن تــرف الســجان،
ســارت مرسعــة باجتــاه غرفــة التحكــم املركزيــة ،دقــت بيدهــا بعنــف عــى زجاج
شــباك غرفــة التحكــم املطلــة عــى ســاحة القســم كي يقــوم الســجان بفتــح الباب
لتعطيــه احلجــم احلقيقــي ومتســح بكرامتــه األرض إن كان عنــده كرامــة.
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 افتح الباب!وهــي تــدق عــى الشــباك وهــو يكلمهــا عــر مكــر الصــوت :ال يوجــد
ترصيــح ،ال يوجــد ترصيــح.
بـ ً
ـدل مــن احلديــث مــع ممثلــة األســرات ضغــط الســجان عــى زر اإلنذار
املوجــود عــى جهــاز االتصــال اخلــاص بــه (املخشــر)؛ لتــدوي يف ســاء الســجن
صافــرات اإلنــذار ،معلنــة حالة االســتنفار يف صفــوف وحدات القمــع والرشطة
ووحــدات إدارة الســجن الذيــن هرولــوا مرسعــن إىل القســم مدججــن بالغــاز
واهلــراوات وخراطيــم امليــاه لقمــع األســرات العــزل من أي ســاح.
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مل يبـ َـق يف أركان الســجن وزوايــاه أي ســجان أو رشطــي إال وارتدى عتاد
القمــع وهــرول إىل األســرات اســتجابة لنــداء الــر ،مديــرة القســم ،ضبــاط
االســتخبارات ،طاقــم اإلدارة ،رتــب ،نياشــن ،نجــوم ،دوايل ،وجــوه ألول مــرة
حتــر وتشــاهد يف القســم ،ســاحة القســم حتولــت ثكنــة عســكرية ،عــرات
الســجانني وأفــراد ووحــدات القمــع الذيــن اصطفــوا يف طابــور مســتقيم وســط
الســاحة مقابــل الغــرف خمتبئــن خلــف الــدروع البالســتيكية ،برابيــش امليــاه
امتــدت عــى طــول الســاحة اســتعدا ًدا لــرش الغــرف حلظــة الوصــول لنقطــة
الصفــر ،شــعرة تفصــل القســم عــن القمعــة لــوال لطــف اهلل ً
أول ومــن ثــم
حكمــة ممثلــة األســرات وطاعــة األســرات اللــوايت التزمــن اهلــدوء خــال هــذه
العاصفــة ،القمعــة مصطلــح مــن مصطلحــات احلركــة الوطنيــة األســرة ،وهــي
حالــة االعتــداء التــي تقــوم هبــا اإلدارة ضــد غــرف األرسى واألســرات حيــث
تقــوم اإلدارة ً
أول بقطــع الكهربــاء واملــاء عــن غــرف األرسى واألســرات ،ثــم
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تلقــي يف كل غرفــة قنبلــة غــاز مســيل للدمــوع أو أكثــر ،وأحيا ًنــا يتــم رش الغــاز
مــن عبــوات كبــرة حتمــل عــى الظهــر ،وبعــد دقائــق بعــد أن تطمئــن اإلدارة عىل
اختنــاق األرسى بالغــاز تدخــل وحــدات القمــع بالعــرات ،غرفــة ،غرفــة،
ويتــم ســحب األســر أو األســرة بشــكل فــردي وســط الــرب بالعــي
والــركل باألرجــل ،وقــد يســبق هــذا كلــه إغــراق الغرفــة باملــاء وتدمــر حمتوياهتــا
بعــد أن تــم تدمــر أجســاد ســاكنيها.
مديــرة الســجن وقــد ارتــدت عــدة القمــع وبــدت بذلــك اللبــاس كالبقرة
اهلولنديــة شــناعة وبشــاعة ،وبشــق األنفــس تــكاد تتحــرك أو تتكلــم :ســت لينــا
ما املشــكلة؟
 اســأيل الســوهري املــداوم داخــل غرفــة التحكــم (اليومــان) هــو مــنافتعــل كل هــذه املشــكلة ،نحــن ال مشــكلة عندنــا ،كــا تريــن أنــا وحــدي يف
الســاحة ،ومجيــع األســرات يف الغــرف ،العــدد انتهــى منــذ نصــف ســاعة مــن
الواجــب أن يفتــح القســم ،أنــا طلبــت مــن الســوهري أن يفتــح القســم رفــض
ِ
وأنــت لســت يف الســجن ،هــذا
فتــح القســم بحجــة عــدم وجــود ترصيــح،
الســوهري هــو الوحيــد الــذي دائـ ًـا يفتعــل املشــاكل ،وهــو دائـ ًـا يقــوم بتأخــر
فتــح القســم وأنــا رفعــت لــك كتســن لــورا ،عــدة شــكاوى عــى ترصفاتــه
الســيئة ،ولكــن ال رد مــن طرفكــم.
متلكــت احلــرة املديــرة وضبــاط اإلدارة مــن كالم ممثلــة األســرات وقــد
تأكــدوا أال داعــي هلــذا االســتنفار وال مــرر لــه ،وأن الســجان يف غرفــة التحكــم
املركزيــة هــو ســبب املشــكلة بــل هــو املشــكلة بحد ذاهتــا ،وليــس أول مــرة يورط
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اإلدارة بمشــكلة ومهيــة ليــس هلــا أســاس مــن الوجــود ،بعــد مشــاورات مــا بــن
املديــرة والضبــاط وذهــاب وإيــاب إىل غرفــة التحكــم املركزيــة وإعــادة فحــص
الكامــرات تيقنــت املديــرة أن املشــكلة ح ًقــا هــي مــن افتعــال الســجان ،لذلــك
أمــرت القــوة املجتمعــة يف الســاحة باالنســحاب وفتــح القســم وعــودة احليــاة إىل
طبيعتهــا ،واقرتبــت مــن ممثلــة القســم ومهســت بأذهنــا :ال نريــد مفاقمــة املشــكلة
ســنتحدث بعــد أن أســحب القــوات ،أمتنــى أن تعــود حياتنــا لطبيعتهــا.
 -سنتحدث الح ًقا كتسني لورا.
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انســحبت قــوة القمــع تتبعهــم املديــرة خمذولــة مدحــورة هــي وشــلة
ضبــاط اإلدارة جيــرون أذيــال اخليبــة والعــار وقــد بــاء اســتنفارهم بالفشــل
الذريــع ،وضاعــت أحالمهــم اجلبانــة بالبطــش باألســرات أدراج الريــاح،
وازدادوا خز ًيــا بعــد أن عرفــوا أن الســجان الــيء مرداحــي قــد ضحــك
وجرهــم مــن نومهــم واســتدرجهم إىل اســتنفار ال داعــي
عليهــم مــرة أخــرىَّ ،
لــه ،ولكــن دعمهــم لــه ودعــم جهــاز االســتخبارات ال يســتطيع أحــد املــس بــه
ال املديــرة وال ضبــاط اإلدارة.
عــادت ممثلــة األســرات إىل غــرف األســرات ووقفــت عــى بــاب كل
غرفــة حتــدث بــا حــدث وأســباب االســتنفار وكيــف انتهــت األمــور وأخربهتــن
يمــر مــرور الكــرام أو بــدون رد عــى األقــل ،لذلــك عــى
أن مــا حــدث لــن َّ
األســرات االســتعداد.
عــى بــاب غرفــة رقــم ( )3حيــث مســئولة أســرات حركــة محــاس،
وأطلعتهــا عــى تفاصيــل مــا حــدث وحديــث املديــرة وحقيقــة االســتنفار،
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وطرحــت عليهــا فكــرة إرجــاع وجبــات طعــام اليــوم وإغــاق القســم ر ًدا عــى
تــرف الســوهري الــيء واســتنفار اإلدارة ،وكذلــك فعلــت عــى بــاب غرفــة
رقــم ( )12حيــث ممثلــة أســرات حركــة فتــح وكذلــك غرفــة رقــم ( )16حيــث
مســئولة أســرات اجلبهــة الشــعبية ،واتفقــن عــى عقــد جلســة تنظيميــة وطنيــة
للتشــاور بطبيعــة اخلطــوات الواجــب اختاذهــا ضــد اإلدارة.
بعــد االتفــاق مــع مســئوالت الفصائــل داخــل الســجن عــى خطــوة
إرجــاع الوجبــات وإغــاق القســم ،قامــت ممثلــة األســرات بالعــودة ثانيــة
والوقــوف عــى أبــواب الغــرف وإخبــار األســرات بــا اتفقــن عليــه مبدئ ًيــا بــن
ممثــات الفصائــل واخلطــوة االحتجاجيــة التــي تنــوي األســرات القيــام هبــا.
عــى بــاب غرفــة رقــم ( )6بعــد أن أخــرت مجيــع الغــرف بــا اتفــق عليــه
وطن ًيــا وقفــت ممثلــة األســرات وبــروح الدعابــة:
صبــاح االســتنفار ،صبــاح القمــع ،صبــاح الغــاز ألحــى أســرتني ،يــا
الســعد علينــا ،شــو هاحلــظ الــي إلكــن؟ أول يــوم قمــع ،اســتنفار ،إغــاق
وجــه َّ
للقســم ،ترجيــع وجبــات ،يــا مليــون أهـ ًـا وسـ ً
ـهل!
ورشحت هل َّن ما حدث من طقطق حتى السالم عليكم.
حياة بسؤال بريء :ست لينا متى الفورة؟
 واهلل زهقت روحي بالغرفة.ممثلــة األســرات :راح تزهقــي اليــوم أكثــر ،بعــد مــا شــفتي يشء ،اليــوم
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كلــه مــا يف فــورة ،وربنــا يســر إذا وقفــت األمــور عــى الفــورة بســيطة ومقبولــة،
تعديــش الــي راح ،عــدَّ ي الــي جــاي ،األمــور مــع اإلدارة ذاهبــة للحيــط ولــن
نرتاجــع ،ولــن نقبــل أي حــل ال يضمــن نقــل الســوهري احلقــر مرداحــي الــذي
دائـ ًـا يتعمــد انتقــال املشــاكل لنــا ومسـ ّـود عيشــتنا ابــن الكلــب.
أثنــاء حديــث ممثلــة األســرات لغرفــة رقــم ( )6دخــل وفــد مــن ضبــاط
ومســئويل إدارة الســجن تقودهــم مديــرة القســم إىل ســاحة القســم .حتركــت
ممثلــة األســرات عــن بــاب الغرفــة رقــم ( )6وقطعــت حديثهــا بعــد أن
اســتأذنت األســرات.
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مديــرة القســم :نحــن فحصنــا املوضــوع ،وراجعنــا الكامــرات وجدنــا
ـر يف عملــه والــذي حــدث اليــوم لــن يتكــرر والرشطــي
أن الرشطــي قــد قـ َّ
ســيعاقب ،هــذه خطــوة مــن طرفنــا ومــن طرفكــم نريــد أن ترجــع األمــور إىل
طبيعتهــا ويفتــح القســم وخترجــوا للفــورة.

ممثلــة األســرات :ســت لــورا أنـ ِ
ـت تعرفــن هــذه ليســت أول مشــكلة
يفتعلهــا هــذا الســوهري ،ورفعنــا لكم عدة شــكاوى لكــن مل نتلــق أي رد ،كل مرة
دعــوات مــن قبلكــم ،كل مــرة تقولــون ســتكون هــذه آخــر مشــكلة ،اعذرينــي
كتســن لــورا ،األســرات مــا عــدن يتحملــن ضغ ًطــا أكثــر ،احلــل الوحيــد هــو
نقــل هــذا الســوهري املريــض نفسـ ًيا وعقل ًيــا عــن الســجن هنائ ًيــا وعــدم دخوله إىل
القســم ،هــذا الرشطــي مكانــه مصحــة عقليــة وليــس ســجن أســرات أمنيــات،
واليــوم ســنرجع وجبــات الطعــام حتــى ينقــل هــذا الرشطــي.
مديــرة القســم :لكــن هــذه خطــوات تصعيديــة مــن طرفكم ،والشــاباص
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ـرا ،أنــا أعدكــم أن مــا حــدث اليــوم لــن يتكــرر.
لــن يســكت وســتخرسون كثـ ً
ممثلة األسريات :كتسني لورا ،تفضيل هذه رسالتنا فيها طلباتنا.

وناولتهــا مظــروف رســائل ،احلــل بــن يديــك ،نقــل الرشطــي اليــوم
قبــل بكــرة وأنــا شــخص ًيا داخلــة إىل غرفتــي ،ومــن اآلن فصاعــدً ا أنــا لســت
ممثلــة األســرات وال عالقــة يل بالعمــل التنظيمــي ،لذلــك أنــا مــن اآلن فصاعــدً ا
جمــرد أســرة وأمتنــى منــك ســت لــورا عــدم مراجعتــي بــأي عمــل خيــص القســم
واألســرات إال مــا خيصنــي شــخص ًيا.
انســحبت ممثلــة األســرات مــن االجتــاع عائــدة إىل غرفتهــا ،أمــا وفــد
اإلدارة فقــد انســحب مــن القســم جيــر أذيــال اخليبــة ،فقــد أملــوا أن جيــدوا إذعانًا
مــن األســرات ومتريــر األمــر وكأن شــي ًئا مل حيــدث ،ومــا علمــوا أن األســرة
الفلســطينية وإن كانــت امــرأة معزولــة يف ســجن فإهنــا متتلــك مــن الرشاســة
واجلــرأة مــا تصــون بــه حياهتــا الكريمــة التــي حتــاول اإلدارة املــس هبــا ولــو كان
عــر تــرف رشطــي أو ســجانة ،يبــدو مــن ظاهــر هــذا التــرف أنــه تــرف
فــردي ،لكنــه باحلقيقــة تــرف مربمــج ومــدروس فالســجن ليــس مكا ًنــا لنســج
ـارا حلــدوث الصــدف.
العالقــات العامــة وال مضـ ً
موجــه مــن قبــل اإلدارة ومــدروس ،فــا يشء مــن
كل يشء يف الســجن ّ
تــرف الرشطــي يكــون عــى عاتقــه الشــخيص ،وال ســجان يــرب مــن رأســه
إذا كان هــذا التــرف يثــر األرسى ويدفعهــم خلطــوات تصعيديــة تســارع
يعــر عــن موقــف
عندهــا اإلدارة للتحجــج بفرديــة هــذا التــرف ،وأنــه ال َّ
اإلدارة ،أمــا إذا ســكت األرسى عندهــا يصبــح هــذا التــرف قانو ًنــا جديــدً ا
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عــم الصمــت القاتــل القســم ،الغــرف مغلقــة،
تعاقــب اإلدارة مــن خيالفــهَّ .
املرافــق مع ّطلــة ،اإلدارة أخلــت القســم ،ال رشطــي ،ال ســجان ،ال ضبــاط،
ال نفــس وال مهــس ،األســرات داخــل الغــرف ينتظــرن املجهــول القــادم وقــد
حبســت األنفــاس وســيطر اخلــوف والقلــق عــى نفســياهتن ،فخطــوة إغــاق
القســم وإرجــاع الوجبــات خطــوة تصعيديــة حتســب اإلدارة هلــا ألــف حســاب،
وتعتربهــا حالــة متــرد وطحــن رؤوس وكــر عظــم مع األســرات ،واألســرات
يعتربهنــا مســألة كرامــة ال جمــال للتنــازل فيهــا.
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مـ َّـرت ســاعة عــى مغــادرة وفــد اإلدارة ســاحة القســم والــكل بانتظــار
القــادم املجهــول ،وال أحــد يعــرف مــا ســتؤول إليه األمــور ،فاألســرات اختذت
القــرار احلاســم باملواجهــة الســلمية والعصيــان املــدين وذلــك باالعتصــام داخــل
الغــرف ،وعــدم اخلــروج إىل الســاحة ،وعــدم فتــح مرافــق القســم ،أمــا اإلدارة
ففــي حالــة ختبــط ،فالشــهية مفتوحــة لالنتقــام ،ولكــن خــرة وذكاء األســرات
فوتــت فــرص البطــش هبــن مــن قبــل اإلدارة وأفشــلت القمعــة ممــا أجــر اإلدارة
عــى الرضــوخ لطلبــات األســرات.
عــاد وفــد اإلدارة إىل ســاحة القســم واكفهـ ّـرت وجوههــم خز ًيــا وســو ًءا،
أشــارت مديــرة القســم إىل الرشطيــة املناوبــة يف غرفــة التحكــم بفتــح بــاب غرفــة
رقــم ( )6إلخــراج ممثلــة األســرات للتحــدث معها يف الســاحة؛ ألنــه يف حاالت
التصعيــد ال جيــرؤ رجــال اإلدارة عــى االقــراب مــن أبــواب غــرف األســرات
إال وهــم يلبســون اخلــوذ والــدروع خو ًفــا مــن رضبــات األرسى.
 -ســت لينــا ،الرشطــي الــذي كان ســبب املشــكلة ســيتم نقلــه هنائ ًيــا من
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الســجون ،نريــد أن ترجــع األمــور إىل طبيعتهــا ،وتفتحــوا القســم وخترجــوا إىل
الفورة.
 نحــن ليــس عندنــا مشــكلة ،مطلبنــا واضــح وبســيط ينتهــي العــددبعــد مخــس دقائــق يفتــح القســم ،طرفنــا لــن يكــون أي مشــكلة ،ومــن طرفكــم
تتعهديــن بصفتــك مديــرة القســم أال يكــون أي تأخــر بفتــح الغــرف وال يكــون
تفتيــش يف األيــام القادمــة وال عقــاب.
 ســت لينــا ،كلمتــي كلمــة وأنــا مديــرة القســم ،لــن يكــون أي تأخــرلفتــح الغــرف ،ولــن يكــون هنــاك عقوبــات عىل األســرات ،أمــا مســألة التفتيش
أنـ ِ
ـت تعرفــن األمــر ليــس بيــدي.
عــادت ممثلــة األســرات إىل غــرف األســرات وأطلعــت األســرات عــى
مــا جــرى بينهــا وبــن اإلدارة.
صباحــا ،وعــادت
تــم فتــح القســم وقــد جــاوزت الســاعة العــارشة
ً
احليــاة إىل طبيعتهــا فيــه ،خرجــت مجيع األســرات إىل الســاحة ال حمبــة بالفورة،
مالئــا للحديــث
بــل بســبب احلــرة داخــل الغرفــة؛ وألن املنــاخ أصبــح
ً
والــكالم والقيــل والقــال فالروتــن اليومــي تــم كــره واحلــدث حــدث جلــل،
فالثرثــرة أصبحــت مباحــة ورضوريــة وتــرك هــذه املناســبة وتفويــت الفرصــة
ال تقبلــه أي أســرة.
امتــأت الســاحة باألســرات اللــوايت خرجــن مــن الغــرف عــن بكــرة
أبيهــن وقــد ضــج القســم بأصواهتــن حتــى إن اإلدارة انتبهــت هلــذ اجللبــة،
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وحــر ضابــط بصحبــة ثــاث ســجانات ووقفــوا عــى البوابة الرئيســية للقســم
دون اهتــام بـ ٍ
ـأي مــن األســرات اللــوايت اســتمررن باحلديــث واملــي يف الفــورة
بطريقــة دائريــة تشــبه الطــواف حــول الكعبــة؛ ألن الســاحة ال تســمح بالســر إال
عــى طريقــة الطــواف ،وبعــد مــرور دقائــق عــى وجــود الضابــط والســجانات
وعــدم االكــراث بوجودهــم مــن قبــل األســرات ،غــادروا القســم وقــد امتألت
وجوههــم غي ًظــا ملــا رأوا الــرور البــادي عــى وجــوه األســرات اللــوايت شــعرن
بنشــوة االنتصــار عــى اإلدارة ،وفــرض كلمتهــن عليهــا بنقــل الســجان الــيء
الــذي تســبب باالســتنفار وخ ّلــف حالــة مــن التوتــر ما بــن األســرات واإلدارة.
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بعــد املــي ملــا يقــارب نصف ســاعة جلســت األســرتان أمل وحيــاة عىل
درجــات الباطــون يف اجلهــة الرشقيــة مــن الســاحة وقــد بــدت عليهــا عالمــات
صباحــا ،وحلداثــة جتربتهــا
القلــق واالضطــراب واخلــوف بســبب مــا حــدث
ً
االعتقاليــة البســيطة؛ إذ مل يمــض عــى وجودمهــا يف الســجن أربــع وعرشيــن
ســاعة حتــى شــهدن قمعــة مــا دون نقطــة الصفــر ،الحظــت األســرة منــال
انفــراد األســرتني أمــل وحيــاة عــن بقيــة األســرات وعالمــات القلــق الباديــة
عــى وجهيهــا ،اســتأذنت زميالهتــا التــي تشــاركهن املــي وتوجهــت نحومهــا
بابتســامتها اجلميلــة وشــخصيتها القياديــة ،فالســنوات الثــاث التــي قضتهــا
داخــل الســجن أكســبتها خــرة اعتقاليــة عاليــة ،وجعلتهــا خبــرة يف التعامــل مع
كافــة األســرات عــى اختــاف شــخصياهتن وظروفهــن النفســية واالجتامعيــة.
 السالم عليكم. -وعليكم السالم ست منال.
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 تسمحن يل باجللوس معكن؟ً
 ًوسهل بك أخت منال ،نحن نترشف باجللوس معك.
أهل
 خــر إن شــاء اهلل ليــش قاعــدات لوحدكــن؟ يوجــد عندكــن مشــكلة؟ناقــص عليكــن يشء ،نحــن أخــوات ،روح واحــدة ،جســد واحــد ،يــد واحــدة.
 اهلل يبارك فيك أخت منال ،لكن تعبانات ال أكثر وال أقل. مــش علينــا هالدواويــن ســت حيــاة ،وجوهكــن وعيونكــن بيحكــواكالم كثــر ،تعالــوا ندخــل إىل الغرفــة نحكــي هنــاك أفضــل.
طلبــت منــال مــن األســرة العاملــة يف املــردوان أن تطلــب مــن الســجانة
اجلالســة يف غرفــة التحكــم املركزيــة أن تقــوم بفتــح بــاب غرفــة رقــم ( )6وبعــد
االنتظــار ملــا يقــارب مخــس دقائــق تــم فتــح البــاب ،فــكل دخــول وخــروج
مــن الغرفــة بحاجــة لربوتوكــوالت خاصــة أمههــا قبــول الســجان أو الســجانة
صباحــا أصبح
اجلالســن يف غرفــة التحكــم بفتــح البــاب لكــن بســبب ما حــدث
ً
فتــح البــاب أســهل وأرسع قليـ ًـا مــن األيــام الســابقة ،ســحبت منــال الطاولــة
البالســتيكية البيضــاء وفرشــت عليهــا ســجادتني وجلســت عــى الكــريس
وأجلســت األســرتني عــى برشــها يف حركــة تنــم عــن االحــرام والتقديــر يف
اجتــاع علنــي حــول الطاولــة املســتديرة.
 آه ســت أمــل ،ســت حيــاة ،وضعكــن مــن فــرة مــش عاجبنــي شــوالســرة؟ مــا الــذي حــدث؟ شــو الــي صــار؟ يف يشء؟ يف أخــت أزعلتكــن؟
يف حــدا تــرف معكــن يشء مــش منيــح؟ نحــن عملنــا هنــا هــو توفــر الراحــة
لألخــوات األســرات.
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 ال واهلل حــرام مــا يف أي أخــت قــرت معنــا ،حــرام وال يف أي أخــتأزعلتنــا أو ترصفــت معنــا أي تــرف ،كل األخــوات احرتمونــا ومحلونــا عــى
كفــوف الراحــة ،لكــن الــذي حــدث اليــوم هــو الــذي ع َّكــر مزاجنــا.
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 الــذي حــدث اليــوم يامــا ســرون مثلــه وأبشــع وأفظــع ،مــا حــدثاليــوم طبيعــي ولعــب أوالد صغــار ،القــادم أصعــب ،نحــن يف ســجن ولســنا
يف منتــزه وال حديقــة حيوانــات ،يف كل حلظــة عليكــن أن تتوقعــن اعتــداء مــن
اإلدارة علينــا ،توقعــوا قمعــة ،رضب ،غــاز ،مــي ،عــزل ،زنازيــن ،إذا كل تصعيد
بســيط مثــل الــذي حــدث اليــوم بدكــن تزعلــوا وتقلقــوا ،مــش رح تعــدي
احلبســة معكــن عــى خــر ،الســجن ســاحة معركــة حقيقيــة مــع اإلدارة وســاحة
مواجهــة مثــل أي ســاحة مواجهــة يف اخلــارج ،العــدو نفــس العــدو ،األهــداف
نفــس األهــداف ،االختــاف الوحيــد فقــط يف الوســائل ،جهادنــا داخل الســجن
هــو امتــداد جلهادنــا يف اخلــارج ،العــدو هدفــه حتطيــم وكــر إرادتنــا وكــر روح
املقاومــة يف أنفســنا داخــل الســجن وخــارج الســجن ،ونحــن قدرنــا الصمــود
وخيارنــا املواجهــة ،طبيعــة احليــاة داخــل الســجن مــع اإلدارة هــي الند ّيــة
واملواجهــة ،كل حــق لنــا نحققــه ونصونــه ونحافــظ عليــه باملواجهــة ،املواجهــة
فقــط ،لكــن كيــف تكــون هــذه املواجهــة هــذا مــا ســتعلمونه يف األيــام القادمــة،
مــا حــدث اليــوم ال يقــارن بــا حــدث مــع أخواتنــا األســرات اللــوايت ســبقنكن،
شــو إحنــا مــع األســرة عطــاف عليــان التــي رش الســجانون الغاز يف فمها؟ شــو
إحنــا مــع األســرة قاهــرة الســعدي التــي حطــم اجلنــود فكهــا بالــرب والرفس
لســة مــا شــفتن ايش يــا غــروا هالوجــوه العابســة ،مثلكــن مثــل
بالبســاطري؟ َّ
بقيــة األســرات ،املــوت مــع النــاس ونــاس ،الــي بصــر عــى بقيــة األســرات
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بصــر عليكــن وظلــم اجلميــع عدالــة.
ارتاحــت نفســية األســرتني أمــل وحيــاة حلديــث األســرة منــال،
وارتفعــت معنوياهتــا بســبب موجــة الشــحن الثــوري التــي تنســاب بصــدق
وسالســة مــن فــم األســرة منــال التــي أمضــت حلــد اآلن أكثــر مــن ثــاث
ســنوات مــن أصــل حكمهــا البالــغ ثــاين ســنوات ،فقــد صقلــت التجربــة
أهلهــا للعــب الــدور
االعتقاليــة شــخصيتها عــى مــدار الســنوات الثــاث ممــا ّ
القيــادي يف إدارة حيــاة األســرات وقيادهتــن ،والوقــوف معهــن يف كافــة
املراحــل االعتقاليــة ومعرفــة مــا حتتاجــه األســرة يف كل مرحلــة مــن مراحــل
خصوصــا البدايــات األوىل لوجــود األســرة يف
وجودهــا داخــل الســجن
ً
الســجن.
صباحــا ،عــر مكــرات
اقرتبــت الســاعة مــن احلاديــة عــرة والنصــف
ً
الصــوت نــادت الرشطيــة مــن داخــل غرفــة التحكــم املركزيــة ،ســفريا! بنــوت!
ســفريا بنــوت!
 عدد يا بنات! عدد يا بنات! دخول إىل الغرف.بــدأت األســرات الدخــول إىل الغــرف ،األســرة العاملــة يف املــردوان
تقــود عمليــة فتــح األبــواب ،الرشطيــة اجلالســة يف غرفــة التحكم تفتــح األبواب
كهربائ ًيــا ً
أول ،ومــن ثــم تقــوم عاملــة املــردوان بســحبه وتنــادي أســرات كل
برقــم غرفتهــا ،يــا يــا غرفــة ( ،)1غرفــة ( ،)2غرفــة ( ،)3عــدد بالطريــق،
يعطيكــن العافيــة ،يــا صبايــا العــدد بالطريــق ،دقائــق معــدودة ،خلــت الســاحة
مــن األســرات ومل تبــق أي أســرة خــارج غرفتهــا ســوى ممثلــة األســرات التــي
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كانــت يف جلســة مغلقــة يف مكتــب اإلدارة ملتابعــة طلبــات األســرات.
مــا بــن احلركــة األســرة واإلدارة بموجــب هــذه الصفقــة ثــم إعطــاء
األرسى الفلســطينيني جهــاز التلفــاز مقابــل وقوفهــم عــى العــدد ،خــال
خــروج األســرات إىل الفــورة الســاعة العــارشة وهــي فــورة غــر طبيعيــة؛ ألنــه
يف العــادة تبــدأ الفــورات العاديــة الســاعة الثامنــة وتســتمر حتــى العــارشة لكـ َّن
الــذي حــدث صبــاح اليــوم مــن اختــاق املشــكلة مــع األســرات مــن قبــل
الســجان واســتنفار اإلدارة ّ
أخــر الفــورة إىل الســاعة العــارشة ،وهــذا وقــت
متأخــر للفــورة الصباحيــة.
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يف هــذه الفــورة الــا اعتياديــة مل ختــرج األســرة الشــيخة فاطمــة إىل
الفــورة وبقيــت يف الغرفــة تقــوم بإعــداد طعــام الفطــور ،والــذي بالعــادة تتناوله
األســرات الســاعة العــارشة والنصــف أو بعــد ذلــك بقليــل ،الطعــام داخــل
الســجن وجبتــان وليــس ثــاث وجبــات كــا هــو متعــارف عليــه عنــد شــعوب
الكــرة األرضيــة ،داخــل الســجن اإلفطــار الســاعة العــارشة والنصــف ،أمــا
العشــاء فيكــون عــادة بعــد صــاة املغــرب أو قبــل ذلــك بقليــل ،فظــروف
الســجن وطبيعــة احليــاة فرضــت هــذا النظــام الغذائــي الــذي رسعــان مــا
تندمــج معــه األســرة؛ ألنــه أنســب األنظمــة حليــاة األســرة داخــل ســجون
االحتــال مــع دخــول األســرات إىل الغرفــة الســاعة العــارشة والنصــف
ـارا لطقــوس عــدد الظهــرة ،كان طعــام الفطــور جاهـ ًـزا بانتظــار اكتــال
انتظـ ً
عــدد ســاكنات غرفــة رقــم (.)6
 الســام عليكــم شــيخة فاطمــة ،يعطيــك العافيــة ،يســلموا ايديكــيعــى هالفطــور امللوكــي.
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 وعليكــم الســام حبيبــايت ،صحتــن وعافيــة ،هــذا واجبنــا ســت حياة،وبالنســبة للفطــور امللوكــي مــن يســمعك يظــن فطورنــا حلــم وكبــاب ،كلهــا
علبــة محــص وعلبــة فــول ،صحتــن وعافيــة ،هــذا واجبنــا ســت حيــاة دقائــق
معــدودة وحتــر ســت لينــا وبنفطــر كلنــا مــع بعــض.
 بــا أننــا ننتظــر الســت لينــا ،خلينا شــيخة فاطمة نســتغل الوقــت ونعقدجلســة تــاوة القــرآن الكريم.
 أنــا جاهــزة أمريتنــا منــال ،توكلــوا عــى اهلل ،الفطــور مــش ناقصــوا يشءجهزتــه عــى آخــر طــراز ،وال الشــف رمــزي اللبناين.
أمــرة الغرفــة األســرة منــال :يــا يــا صبايــا ،مخــس دقائــق جتهــزن جللســة
التــاوة ،أي أخــت ليــس معهــا وضــوء تتوضــأ ،خلينــا نتلــو آيــات مــن الذكــر
احلكيــم بكــرة بنالقــي هــذه اآليــات نــور يف حياتنــا وآخرتنــا.
فجمعــت األســرات عــى شــكل دائــرة وســط الغرفــة ،كل أســرة
بيدهــا مصحــف.
 ست منال فش معنا مصاحف.فيــه.

 فــش مشــكلة ،بســيطة يف معــي مصحــف ثــاين ســأعطيك إيــاه تقــرأي وأنا يف مصحف ثاين سأعطيه حلياة. -ذهبت إىل خزانتها وأحرضته وقدمته لألسرية حياة.
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شكرا لك ست سمر.
 ً الشــيخة فاطمــة ،بســم اهلل واحلمــد هلل والصــاة والســام عــى رســولاهلل وعــى آلــه وصحبــه وكل مــن وااله ،جلســة التــاوة الصباحيــة من اجللســات
األساســية التــي نواظــب عــى أدائهــا يوم ًيــا حتــت كل الظــروف ،ويف البدايــة
نرحــب باألخــوات اجلديــدات أمــل وحيــاة يف هــذه اجللســة األوىل هلــن معنــا،
هلــذه اجللســة ســنن وآداب البــد مــن االلتــزام فيهــا حتــى تكــون ممــن قــال تعــاىل
فيهــم :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱸ [البقــرة ،]121:وحــق التــاوة
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يشــمل اآلداب والســنن والقــراءة الصحيحــة آليــات القــرآن الكريــم وتعلــم
وأداء أحــكام التجويــد وكل هــذا مهــم ،ولكــن األهــم مــدى تأثــر اآليــات التــي
نقرأهــا عــى معامالتنــا وتعاملنــا مــع بعضنــا البعــض وعــى حتســن أخالقنــا.

نحــن يوم ًيــا يف اجللســة الواحدة نقرأ صفحــة واحدة فقــط ،القارئة األوىل
تفتتــح القــراءة باالســتعاذة والبســملة وبقيــة األخــوات يقــرأن بــدون اســتعاذة أو
بســملة ،نحافــظ عــى قــراءة اآليــات بــدون أخطــاء باحلــركات ،نحافــظ عــى
تطبيــق أحــكام التجويــد واألخــت التــي جتيــد التجويــد ســنعملها أمرية اجللســة،
فقــط هــي مــن تقــوم بتصحيــح خطــأ األخــت القارئــة إذا أخطــأت.
 ي َّال شيختنا الكريمة منال ،افتحي القراءة بصوتك الندي الطيب.
بــدأت اجللســة ،وكل أســرة تقــرأ صفحــة ،ثــم التــي تليهــا حتــى وقــف
الــدور عنــد حيــاة ،فهذه جتربتهــا األوىل بقــراءة القــرآن الكريم ضمــن جمموعة،
ً
قليــا رغــم أهنــا طالبــة جامعيــة ،ثــم اســتجمعت قواهــا وأرادت
ارتبكــت
أن تتلــو القــرآن بالطريقــة التــي تلتهــا زميالهتــا األســرات تــاوة صحيحــة
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التجويــد وبصــوت رائــع ،لكنهــا فوجئــت مــن نفســها فــا هــي متتلــك القــدرة
عــى التجويــد كزميالهتــا ،وال هــي حافظــت عــى القــراءة الســليمة اخلاليــة مــن
األخطــاء ،وبشــق األنفــس أكملــت صفحتهــا ،لتســلم الــدور لرفيقــة درهبــا
أمــل التــي كانــت نســخة طبــق األصــل عنهــا يف التــاوة ،فكلتامهــا باهلــوى
ســوا ،وقــد أمحـ ّـر وجههــا خجـ ًـا مــن كوهنــا طالبــة جامعيــة ،ولكنهــا ال جتيــد
قــراءة القــرآن الكريــم كزميالهتــا األســرات ،واختنــق صوهتــا وســال العــرق
مــن جبينهــا وبــدت جــدً ا مرتبكــة.
من ًعا لتفاقم اإلحراج سارعت األسرية منال باحلديث.
 قراءتكــن ممتــازة ،ولكــن بحاجــة لقليــل مــن االنتبــاه ،كل بدايــة صعبةوكل جتربــة تكــون بدايتهــا مرتبكــة ،علشــان أول مــرة تقرأيــن يف جمموعــة ،ومع
تعــب الزنازيــن والتحقيــق ،واحلالــة التــي عشــناها اليــوم باالســتنفار والتصعيد
كانــت قراءتكــن بحاجــة للقليــل مــن االنتبــاه ،إن شــاء اهلل مــع الشــيخة فاطمــة
كل يــوم جلســة وهــي مــا شــاء اهلل عليهــا وعــى أســلوهبا بتعلــم احلجــر ،فيــا
بينكــم تتفقــوا عــى موعــد يف الغرفــة ،خــارج الغرفــة وفــرة قصــرة ســتصبحني
أحســن منــا بالقــراءة.
انقضــت اجللســة ،وكل أســرة ،توجهــت إىل برشــها بانتظــار عــودة ممثلــة
األســرات مــن جلســتها مــع اإلدارة.
 شيخة فاطمة حتى أصبح قارئة  % 100قديش بدي وقت؟ بدك سنة أو أكثر ،قالتها مازحة. -ولو سنة؟ أكثر من حبستي ،مش كثري شيخة فاطمة؟
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 بمــزح معــك ســت حيــاة ،بالكثــر بالكثــر ( )50 - 40يــوم تكــوينتقــرأي  % 100وتكــون شــيخة قارئــة عــى ســن ورمــح.
ِ
عليك يا شيخة فاطمة متى نبدأ اجللسات؟
 يا سالم من بكرة إن شاء اهلل بعد صالة العشاء مبارشة. -وأنا شيخة فاطمة احسبي حسايب معك.
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ـت ،أنــا بــدي أبخــل عليـ ِ
 طبعــا ســت أمــل ،نــور عيــوين أنـ ِـك بالتعليم،
ً
ِ
ـر معكــن ال بالتجويــد وال بغــره،
أنــت وحيــاة مــع بعــض بــإذن اهلل مــا بقـ َّ
جعبتنــا مليئــة بــكل مــا هــو مفيــد ألخواتنــا املجاهــدات ،كل املــواد التعليميــة
وخصوصــا يف بدايــة حبســها.
الالزمــة لــكل أســرة
ً
انقطــع احلديــث مــا بــن األســرات بزنــة البــاب كهربائ ًيــا إيذا ًنــا بفتحــه
مــن قبــل غرفــة التحكــم ،أرسعــت منــال ودفعــت البــاب إىل اخلــارج ونظــرت
يمينًــا وشـ ً
ـال ،حلظــات دخلــت ممثلــة األســرات حاملــة معهــا رزمــة أوراق.
 يعطيك العافية ست لينا. الســام عليكــم ،اهلل يعافيــك ســت حيــاة ،شــو بعدكن مــش مفطرات،اهلل يســاحمك يــا شــيخة فاطمــة ،كل يــوم عــى هاملـ ّـوال ،أنــا يــا عمــي يف شــغيل ال
أســتطيع ضبــط وقتــي ،ملــاذا تغلبــوا حالكــم معــي ،ال تربطــوا أنفســكم معــي،
واهلل هالــكالم مــا بصــح ،أفطــروا أنــا بدبــر حــايل ،علبــة تونــة علبــة رسديــن ،مــع
حبــة خيــار ،حبــة بنــدورة بيمــي احلــال.
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 لــه يــا ســت لينــا حتــرم العيشــة بعــدك يــا غاليــة ،وحيــرم األكل بدونــكمســتحيل يطيــب األكل وأنـ ِ
ـت غائبــة ،فننتظــرك ســاعة وألــف ســاعة.
 اهلل يرىض عنك يا شيختنا الفاضلة فاطمة. حــرام عــى الوقــت ،مثــل مــا قالوهــا إخواننــا الســوريني عصافــربطــون األســرات مــع اجلــوع بتصــايص.
ـم الصمــت املــكان إال مــن
الت ّفــت األســرات حــول طاولــة األكل وعـ ّ
صــوت األســنان وهــي تســحق الطعــام بــا شــفقة وال رمحــة بعــد يــوم عصيــب
وشــاق بلغــت بــه قلــوب األســرات احلناجــر مــن الرعــب واخلــوف مــن قمعــة
ورش غــاز وتغريــق باملــاء.
كخليــة نحــل هــي غــرف األســرات فــا إن ينتهــي تنــاول الطعــام حتــى
تتقاســم األســرات األدوار يف عمليــة التنظيــف ،قســم منهــن يقــوم بجــي
الصحــون وقســم يقــوم بتنظيــف طاولــة األكل وفكهــا وتعليقهــا يف مكاهنــا
املخصــص هلــا ،قســم آخــر يتــوىل عمليــة تنظيــف األرضيــة ،أمــا مــن أعــدت
الطعــام فتعفــى مــن مهمــة النظافــة.
دوت
ســفريا بمكــوم ،ســفريا باجــاف ،العــدد باملــكان ،العــدد بالقســمّ ،
أصــوات مكــرات الصــوت املثبتــة عــى جــدران القســم معلنــة دخــول العــدد
إىل القســم وعــى كافــة األســرات االســتعداد للعــدد ،ال واحــدة نائمــة ،ال
واحــدة يف احلــام ،ال واحــدة عــى األبــراش العلويــة ،الــكل جاهــز ،الــكل عــى
األرض ،وحلظــة دخــول العــدد إىل الغرفــة ،كل األســرات وقو ًفــا مــا دام العدد
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عــى بــاب الغرفــة عــى األســرات االســتمرار بالوقــوف عــى أقدامهــن حلــن
وكثــرا مــا كان يتــم معاقبــة األســرات يف الزنازيــن وفــرض
خــروج العــدد
ً
عقوبــات احلرمــان مــن الزيــارة عليهــن ملجــرد التأخــر بالنــزول مــن الــرش
العلــوي أو اجللــوس عــى الــرش قبــل انســحاب العــدد مــن الغرفــة.
كالعــادة فرقــة مــن الرشطــة والســجانني أكثــر مــن مخســة عــر فــر ًدا
مدججــن باهلــراوات والغــاز الــدروع البالســتيكية واخلــوذ ،الضجيــج،
الــراخ ،مظاهــرة مــن التخويــف واإلرهــاب تدخــل القســم.
 تسهرايم توفيم بنوت ،ظهرية طيبة بنات.218

 ًأهل كتسني!
ضابطــة العــدد تشــر بإصبــع يدهــا وتعــد بصــوت متوســط ،آخــاد،
شــتايم ،شــلوش ترفــع صوهتــا عنــد النطــق بالعــدد األخــر لــرد عليهــا مــن
خلفهــا (شــيش) أي أن عددهــا صحيــح بنــا ًء عــى مــا هــو موجــود عنــده بامللف،
وهكــذا عــى بــاب كل غرفــة.
 أخــت منــال ،ملــاذا نــرد عليهم الســام ،ســجنونا ،قتلوا أهلنــا ،ورشدواـرا نأيت ونــرد عليهم الســام وكأهنــم أصحابنا؟
شــعبنا ،وهدمــوا بيوتنــا ،وأخـ ً

 أخــت أمــل صحيــح هــم ســجنونا وقتلــوا ورشدوا وهدمــوا وال زالوايامرســون كل األعــال اإلجراميــة بحقنــا وحــق شــعبنا ،لكــن قصــة الســام
االحتــال بجيشــه يف اخلــارج ،خمابراتــه يف التحقيــق ،الشــاباص يف الســجون
لــن يكونــوا يف يــوم مــن األيــام أصدقاءنــا وأصحابنــا وليــوم الديــن ســيظلون
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أعداءنــا ،قصــة الســام جــاءت بعــد إرضاب طويــل خاضتــه احلركــة األســرة
لتحقيــق الكرامــة لألســر الفلســطيني ،ســنوات طويلــة والســجان الصهيــوين
يدخــل عــى القســم والغــرف وال يعــر وال حيــرم األســر الفلســطيني بــل
يعتــره خملو ًقــا ال يســتحق االحــرام ،خملو ًقــا أدنــى درجــات مــن احليوانــات،
احلركــة األســرة أجــرت اإلدارة عــى إلقــاء التحيــة والســام مــن الســجان
وانتزعــت هــذا احلــق انتزا ًعــا ،عرفـ ِ
ـت القصــة ســت أمــل.
 اهلل أكرب ،كل يشء يف السجن إرضاب؟ أمل ،معاناة ،كل يشء انتزاع؟ وأكثــر مــن ذلــك ســت حيــاة ،نعــم صدقينــي ،كل يشء انتــزاع،فــش يشء ببــاش إال العمــى والطــرش ،األرسى الفلســطينيون حيثــا دخلــوا
الســجون بدايــة الســتينات فعـ ًـا كانــوا ال يملكــون شــي ًئا مــن مقومــات احليــاة
وال أدنــى حــد مــن الكرامــة ،كل هــذه األدوات يف غرفنــا ،كلهــا جــاءت بعــد
إرضابــات وقمعــات ودفــع ثمنهــا د ًمــا وحلـ ًـا وأ ًملــا ومعانــاة ،كلهــا جــاءت بعــد
صــدام مــع اإلدارة ،رش مــي ،رش غــاز ،عــزل بالزنازيــن ،إغــاق األقســام،
كل معاملــة إنســانية ولطيفــة يترصفهــا أي ســجان أو ضابــط أو مســؤول يف
إدارة الســجون؛ جــاءت رغــم أنفــه وغص ًبــا عــن رأس أبيــه ،ليســت أخال ًقــا
منــه وال معرو ًفــا ،هــذا عــدو ال يعــرف األخــاق وال اإلنســانية ،اجلنــن
عندهــم وهــو يف بطــن أمــه يغذونــه بالكراهيــة واحلقــد واحتقــار العــريب
الفلســطيني ،ويزرعــون يف خاليــا دمــه أن اليهــودي إنســان ٍ
راق ومرتبــة مــا
دون مرتبــة إلــه ،وأن العــريب والفلســطيني ال يســتحق صفــة إنســان بــل هــو
إرهــايب جمــرم ومرتبتــه دون مرتبــة احليــوان ،ســواء كان يف الســجن أم خــارج
الســجن ،ســواء أكان لــه عالقــة باملقاومــة أم ليــس لــه عالقــة.
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 سيوم سفريا! سيوم سفريا! هناية العدد! هناية العدد!دوت مكــرات الصــوت يف روتــن ممــل ومزعــج يومــي كتنــاول الــدواء
ّ
يف اليــوم ثــاث مــرات ،فمــع دخــول العــدد ،ســفريا ،ســفريا ،ســفريا ،ومــع هناية
العــدد ،ســيوم ســفريا ،ســيوم ســفريا.
هنايــة عــدد الظهــرة يعنــي بدايــة رحلــة جديــدة مــن يوميــات األســر
فهــي أمــام خياريــن ،األول اخلــروج إىل الفــورة أو البقــاء يف الغرفــة والدخــول
إمــا بقيلولــة أو مطالعــة أو مشــاهدة التلفــاز.
 تيول يا بنوت! فورة يا بنات!220

نادت الرشطية بمكربات الصوت.
أمــرة الغرفــة :يــا يــا بنــات اســتعداد مــن تريــد اخلــروج إىل الفــورة جتهــز
حاهلــا ،ومــن تريــد أن تبقــى يف الغرفــة توفــر اهلــدوء إذا ال تريــد أن تقيــل ،نصــي
الظهــر وندخــل بالقيلولة.
 أخــت منــال ارشحــي يل عــن القيلولــة بــس ال تقــويل يل أهنــا جــاءتبعــد إرضاب.
 الشــيخة فاطمــة ســتفهمك مــا هــي القيلولــة ،خــال الفــورة حال ًيــا مــايف معــي جمــال للــرح ألنــه األخــوات دخلــوا مرحلــة اهلــدوء قبــل القيلولــة.
 مايش شيختنا فاطمة. -عــى رأيس ســت منــال ،بالفــورة إن شــاء اهلل ســأرشح لألخــوات معنى
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القيلولــة داخل الســجون.
عاملــة املــردوان وقــد فتحــت البــاب :الســام عليكــم ،فــورة يــا أخوات،
يف وحــدة طالعــة للفورة؟
 نعــم يــا أخــت تغريــد ،حلظــة مــن فضلــك أنــا طالعــة الفــورة ،انتظرينيحتــى أتنــاول مصحفي.
خرجــت الشــيخة فاطمــة ،ثــم تبعتهــا أمــل وحيــاة وقــد محلــت كل
واحــدة منهــن ســجادة صــاة ،ســجادة الصــاة داخــل الســجن هلــا أكثــر مــن
اســتخدام فهــي للصــاة ،وللجلــوس عليهــا يف الســاحة ،ومفــرش تزيــن بــه
الطاولــة البالســتيكية يف اجللســات أو عنــد حضــور ضيــوف إىل الغرفــة وهبــا
ختمــل الوســادة إذا كانــت الوســادة صغــرة أو داخلــه يف مرحلــة انقــراض
لطــول فــرة اخلدمــة التــي ختدمهــا األدوات داخــل الغرفــة ،فــاألدوات داخــل
غــرف األرسى تشــبه امللــوك والزعــاء العــرب الذيــن ال يغــادرون الكــريس إال
بســبب املــوت أو املــوت.
األدوات داخــل غــرف األرسى ال تســتبدل وال تتجــدد ،تدخــل مــرة
واحــدة وتبقــى حتــرث رغـ ًـا عنهــا ،تدخــل مــرة واحــدة ،ختــرج مــرة واحــدة إىل
الرمــي بعــد أن اســتنفذت عمرهــا االفــرايض أضعــاف املــرات ،ومــن بــركات
الســجاد أهنــا تســتعمل لتدفئــة لألســرات ،مــن األهــل تدفــع األســرات
البتــكار وســائل جديــدة للتدفئــة مثــل إلقــاء جمموعــة ســجادات فــوق احلرامات
ملضاعفــة الــوزن واحلصــول عــى طاقــة تدفئــة.
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 شيخة فاطمة ،ماذا تعني القيلولة يف السجن؟ ست حياة ،وال مرة بحياتك سامعة بالقيلولة؟ طب ًعــا ســمعت ولكــن وال مــرة قيلــت ،باجلامعــة دوام مــن الســاعةـرا ال يف راحــة وال يف قيلولــة مــن حمــارضة إىل
الثامنــة حتــى الســاعة الثالثــة عـ ً
حمــارضة ،وقبــل اجلامعــة ،كان أيب مســتعبدين بالشــغل مــن املدرســة إىل الشــغل
بالزراعــة للمغــرب ،ال راحــة وال قيلولــة ،ومــع ذلــك عيشــة حلوة رغــم التعب.
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 القيلولــة ســت حيــاة _عفـ ًـوا مشــوين بالوســط بينكــم علشــان صــويتيصــل للجميــع_ ،القيلولــة فــرة هــدوء وراحــة ونــوم لألخــت التــي تريــد أن
تنــام وليــس رش ًطــا أن تنــام يف القيلولــة ،لكــن الــرط األســايس هــو توفــر
اهلــدوء داخــل الغرفــة لألخــوات النائــات وغــر النائــات حتــى ونحــن هنــا يف
الســاحة واجــب علينــا خــال هــذه الفــرة توفــر أقــى درجــات اهلــدوء ،عادة
تبــدأ القيلولــة بعــد صــاة الظهــر وتســتمر إىل مــا قبــل صــاة العــر بعــر
دقائــق ،يطفــأ ضــوء الغرفــة ،التلفزيــون صوتــه خيفــض إىل الصفــر ،كل أخــت
إذا تريــد أن تســمع عــى الراديــو عليهــا أن تســمع بســاعتها اخلاصــة .احلركــة
داخــل الغرفــة بأقــى درجــات اهلــدوء ،النــداء ،الــراخ ،عــى الشــبابيك
واألبــواب ممنــوع من ًعــا با ًتــا ،حديــث األســرات فيــا بينهــن األفضــل تأجيلــه
إىل مــا بعــد القيلولــة أو اخلــروج عــى الســاحة واحلديــث هنــاك.
عفــوا ســت فاطمــة ،مــا هــو ســبب أمهيــة القيلولــة هلــذه الدرجــة
ً
احلساســة بالنســبة لألســرة؟

قيـــــود الرياحـــــــــين

 ســؤالك حسســني إين يف مقابلــة مــع اجلزيــرة ،القيلولــة ســت أمــلخصوصــا األخــوات اللــوايت خيرجــن
رضوريــة لــكل األخــوات األســرات
ً
إىل فــورة الرياضــة ولألخــوات اللــوايت يشــتغلن بمرافــق القســم وخيرجــن إىل
الســاحة باكـ ًـرا مثــل ممثلــة األســرات أو عامــات املــردوان أو عاملــة املغســلة،
فكلهــن بحاجــة لوقــت راحــة رضوري ،باإلضافــة لوجــود أخــوات مريضــات
ربنــا يشــفيهن ،وأخــوات كبــرات بالســن وأخــوات يقــرأن ويطالعــن وأخــوات
حيفظــن قرآ ًنــا ،مــن الواجــب توفــر جــو درايس ونفــي مريــح للدراســة.
ارتفــع صــوت أذان الظهــر يف القســم معلنًــا قطــع اجللســة التوضيحيــة
ملفهــوم القيلولــة مــا بــن الشــيخة فاطمــة مــن جهــة واألســرتني اللتــن مل تعــودا
أســرتني جديدتــن عــى األرس والســجن ،اصطفــت األســرات لتأديــة صــاة
الظهــر مجاعــة يف ســاحة القســم وكان اإلمــام الشــيخة فاطمــة املرجعيــة الرشعيــة
يف القســم ،يف مظهــر ومنظــر إيــاين رائــع لألســرة الفلســطينية.
 ســت منــال ،ملــاذا البنــات اجلالســات هنــاك ال يصلــن معنــا والاألخــوات مســيحيات يصلــن يــوم األحــد بالكنيســة؟
عــي أخــت حيــاة ،الصبايــا الــي هنــاك ال مســيحيات وال
 تتخــويت َّهيوديــات.
ِ
عليــك ســت نجــوى ،حبيــت أمــزح
 مــا عــاش مــن بــدو يتخــوتمعــك وأصــل لقناعــة ملــاذا أســرة فلســطينية مناضلــة ،قــد الدنيــا وحمكومــة
ســنوات طويلــة ،ومــع ذلــك مــا بتصــي ،وال بتصــوم؟ فــوق خســارهتا للدنيــا
بدهــا ختــر آخرهتــا! شــو هالتفكــر؟ شــو هالعقليــة؟ أهل الشــيوعية كفــروا هبا،
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أهــل االشــراكية جمّــدوا هبــا ،أهــل العلامنيــة وإن ختلــوا عنهــا وضلــوا هاملســاكني
متمســكني فيهــا.
 ســت حيــاة كل إنســان وقناعتــه الفكريــة ،ال إكــراه يف الديــن ،فهــلجيــوز اإلكــراه يف الفكــر واإلقنــاع واخلــط الســيايس ،اذكري اهلل وســبحيه أحســن
لــك مــن تتبــع النــاس ،واتركــي النــاس وخياراهتــم مــش مطلــوب منــا حماســبة
النــاس.
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 ليــس قصــدي تتبــع النــاس شــيختنا فاطمــة ،ولكــن أنــا بحــب كلالنــاس تصــي ويلتزمــوا رشع ربنــا  ،ليــس أول مــرة أمــي مــع نــاس بيحملــوا
هــذه األفــكار الباليــة التــي عفــى عليهــا الزمــن ،يف اجلامعــة عشــت وشــفت ،ويف
بلــدي هلــذا الفكــر بقايــا وآثــار ،لكــن اعتقدت جــوات الســجن الوضع ســيكون
خمتل ًفــا ألننــا يف الســجن يف ضيــق وكربــة.

 ِأنــت قلتيهــا مــش أول مــرة بتشــويف محلــة هــذا الفكــر ،اإلنســان
الغــر متديــن بــرا الســجن مــن الطبيعــي داخــل الســجن يكــون غــر متديــن،
واملتديــن خــارج الســجن يكــون متدينًــا داخــل الســجن ،أنــا أعتقــد الوضــع
داخــل الســجن أصعــب مــن بــرا بمليــون مــرة ،أنــا مثلــك كنــت طالبــة جامعيــة
واشــتغلت باإلطــار الطــايب وعنــدي فكــرة وا ّطــاع عــى هــذا الــكالم داخــل
الســجن إذا بدنــا نحكــي ألي بنــت مــا بتصــي ،صــي يــا أخــت ،ســتقع مشــكلة
تنظيميــة وتتحــول القضيــة لقضيــة اســتقطاب ،وبالتــايل مشــكلة تنظيميــة نحــن
بغنــى عنهــا ،احلــال واضــح وبـ َّـن ،واحلــرام واضــح وبـ َّـن ،كل أســرة بتعــرف
ماهلــا ومــا عليهــا.

قيـــــود الرياحـــــــــين

 شيخة فاطمة ،ماذا تعني استقطاب؟ احلديــث معــك غلبــة ســت حيــاة بــن كل ســؤال وســؤال بتســأيلألــف ســؤال ،مــش عارفــة كيــف أنـ ِ
ـت طالبــة جامعيــة! ومــع ذلــك تكرمــي يــا
غاليــة ســوف أجيبــك عــن كل أســئلتك ،االســتقطاب داخــل الســجن هــو إقناع
عنــر مــن فصيــل معــن بتغيــر أفــكاره وقناعاتــه السياســية وانتامئــه حلركتــه
إىل اعتنــاق أفــكار فصيــل الشــخص الــذي يــارس عليــه االســتقطاب وبالتــايل
حتويــل انتامئــه التنظيمــي ،يعنــي أنـ ِ
ـت حال ًيــا تنتمــي إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي
وتؤمنــي بأفــكار اجلهــاد وخــط اجلهــاد الســيايس بتيجــي أســرة مــن فصيــل آخــر
ـك وختليـ ِ
بتضحــك عليـ ِ
ـك حتــويل.
 اهلل يســاحمك شــيخة فاطمــة ،كل االحــرام لكل الفصائل الفلســطينيةكلهــا فصائــل مناضلــة وجماهــدة ،ولكــن يل قناعــة سياســية وفكريــة خلتنــي
اقتنــع بفصيــي وهــذا ال يعنــي أن اآلخــر ال يشء ،كلنــا بنكمــل بعضنــا البعض.
 هــذا الوعــي الســيايس املطلــوب ســت حيــاة ،كنــت بفكــرك هبلــةطلعتــي مــش قليلــة ،االســتقطاب ال يتوقــف عنــد حــد االنتــاء الســيايس ،قــد
تؤثــر عليـ ِ
ـك أســرة بأفــكار معينــة ،مثـ ًـا تقطعــي الصــاة وتبطــي تصــي ،نصــر
احنــا نصــي هــون ،وأنـ ِ
ـت هنــاك البســة بلــوزة وبنطلــون وشــعرك طايــر باهلــواء
ال صــاة ،وال صــوم.
 تفــي مــن متــك اهلل ال يســمح وال يقــدر ،أنــا بتقطــع ألــف قطعــة والأختــى عــن حجــايب وصــايت ،باجلامعــة مــا مشــينا عــى املوضــة وال درنــا عــى
حــل شــعرنا ،وبالســجن وبحــرة املجاهــدات وبعدمــا عرفنــا ربنــا حــق املعرفة
بــدك نرجــع للجاهليــة ،أعــوذ بــاهلل.
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انتهــت الصــاة وعــادت كل أســرة ملزاولــة روتني مــا قبل الصــاة ،روتني
املــي واحلديــث اسـ ً
ـتغالل هلــذا الوقــت الثمــن الــذي متضيــه األســرة خــارج
الغــرف الضيقــة وحتــرص عــى عــدم تضييــع أي دقيقــة مــن القــزدرة واحلديــث
ومجــع أكــر قــدر ممكــن مــن األخبــار الداخليــة واخلارجيــة ،فــكل واردة وشــاردة
خصوصــا إذا كان هنــاك
وكل حــدث داخــل الغرفــة ال بــد مــن ترشحيــه وحتليلــه،
ً
حــدث كبــر داخــل القســم مثــل تصعيــد ،خطــوات ،أو وجــود أســرة جديــدة
داخــل القســم فهــي مــادة دســمة لألخبــار حيــث يتــم تبادهلــا مــن أســرة ألســرة
أخــرى لعــر مــا يف جعبتهــا مــن أحاديــث وأخبــار مــن خــارج الســجن.
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أمــل وحيــاة ونجــوى والشــيخة فاطمــة بــدأن بصــف مــراص املــي
بطريقــة دائريــة يف ســاحة القســم؛ ألن ســاحة القســم الضيقة ال تســمح بأن متيش
مجيــع األســرات بطريقــة الســر املســتقيم دون االرتطــام مــا بــن األســرات
لذلــك كان احلــل األنجــح هــو الســر بشــكل دائــري ممــا يضمــن للمجمــوع
الســر بــكل حريــة.
الشــيخة فاطمة تســبح بلســاهنا وحتــرك حبات املســبحة بيدها يف انســجام
تــام وتناغــم متكامــل مــا بــن حركــة اللســان وحركــة أصابع اليــد ،وقد ســاد جو
مــن الســكون مــا بــن األســرات األربــع يف انتظار مني ســتفتح احلديث ،شــوط،
شــوطني ،ال أحــد يتكلــم ،م َّلــت حيــاة مــن هــذه الرفقــة الصامتــة وبــدأت عيوهنا
تبحــث عــن جمموعــة بديلــة تــروي مــن احلديث ،أشــاحت بنظرهــا يمينًا وشـ ً
ـال
للخلــف لألمــام ،بنفســها وبخاطرهــا أن تنضــم لــكل املجموعــات املنســجمة
باحلديــث ،لكنهــا جديــدة ال تعــرف أحــدً ا ،حمرجــة مــن تــرك جمموعتهــا ،مــرددة
خاصــا ال يــردن إطــاع
باالنضــام ملجموعــة أخــرى خلوفهــا أن يكــون حديثهــن ً
أحــد عليه.
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 ســت حيــاة ويــن بــدك هتــريب ،عيونــك والتفافاتــك تدل عــى حماوالتمكشــوفة للهرب.
 بــدك الرصاحــة أخــت نجــوى مليــت مــن املــي معكــن قتلتنــيهبالصمــت شــو الســرة؟ ويــن لســانكن؟ فــش عندكــن كالم؟ ارمحــوين ،زهقت
روحــي ،ســكون ،صمــت ،خرفــوا أي حديــث.
اجلهــة اجلنوبيــة مــن ســاحة القســم مــن وســط احلائــط اجلنــويب وباجتــاه
الــرق علــق رفــان مــن احلبــال لنــر وتشــميس الغســيل وهــذا األمــر تــم
بصعوبــة بالغــة وبعــد طلبــات متكــررة إلدارة الســجن إىل أن وافقــت عليــه
أخــرا بعــد التلويــح بفتــح إرضاب عــن الطعــام ،وقــد ّ
أخــرت اإلدارة تنفيــذ
ً
هــذا املطلــب لعــدة شــهور تــارة تتحجــج بعــدم وجــود ميزانيــة ،وتــارة تتحجــج
بخــروج املديــرة إىل إجــازة ،وتــارة بعــدم توفــر حــدَّ اد يقــوم برتكيــب الزوايــا،
ســلطات االحتــال تعجــز عــن إحضــار حــداد يركــب حبــل غســيل ،عــذر
أقبــح مــن ذنــب ،إىل يســار حبــل الغســيل باجتــاه الــرق ونتيجــة مليــان حائــط
الســجن تكونــت زوايــا منعزلــة ً
قليــا عــن الســاحة جتلــس فيهــا األســرات
اللــوايت ال يــردن املــي أو تعبــن مــن املــي فيلجــأن إىل هــذه الزاويــة ،أثنــاء تأديــة
الصــاة تســتغل هــذه الزاويــة كملجــأ لألســرات اللــوايت ال يلتزمــن بتأديــة هذه
الفريضــة ،فخــال الصــاة ال جمــال للحديــث أو املــي لضيــق املــكان واحرتا ًمــا
للصــاة كعــرف اعتقــايل توافقــت عليــه احلركــة األســرة بــرورة احــرام
املشــاعر والشــعائر الدينيــة مــن قبــل الــكل االعتقــايل عــى اختــاف االنتــاء
الفكــري واأليديولوجــي والســيايس لــكل أســر وأســرة.
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اقرتبــت الســاعة مــن الثانيــة بعــد الظهــر وقــد أمضــت األســرتان أمــل
وحيــاة أكثــر مــن ســاعتني يف الفــورة ،مشــتا وحتدثتــا وأشــبعتا رغبتهــا بالــكالم
فقــررن العــودة إىل الغرفــة الختــاس ســاعة مــن النهــار تقيــان فيهــا اســتجابة
ً
وعمــا
لطلــب اجلســد الــذي أتعــب وأرهــق عــى مــدار الســاعات املاضيــة
بنصيحــة الشــيخة فاطمــة بــرورة القيلولــة لألســرة داخــل الســجن ،والتزا ًمــا
بتقاليــد وأعــراف الســجن فالقيلولــة متتــد مــن بعــد أذان الظهــر حتــى أذان
العــر ،هــذا يعنــي بقــاء ســاعة وأكثــر ألذان العــر.
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عاملــة املــردوان عــى بــاب القســم :تبديــل فــورة يــا بنــات ،مــن تريــد أن
ترجــع إىل غرفتهــا تقــف عــى بــاب الغرفــة.
ســارت أمــور تبديــل الفــورة بــكل ســهولة وسالســة بــا أي تأخــر
وعــادت مــن أرادت العــودة إىل غرفتهــا وخرجــت مــن أرادت اخلــروج يف حركة
صباحا
تتكــرر كل نصــف ســاعة عــى مــدار هنــار اليــوم بــد ًءا مــن الســاعة الثامنــة
ً
حتــى الســاعة السادســة مســا ًء ،باســتثناء وقــت الظهــرة مــن الســاعة احلاديــة
عــرة حتــى الثانيــة عــرة والنصــف أحيا ًنــا أو أقــل مــن ذلــك بقليــل حيــث يتم
إدخــال األســرات إىل الغــرف وتنشــل احلركــة عــى طــريف الــراع يف الســجن.
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9
الــرش األول عــى يســار الداخــل إىل الغرفــة ( )6حيــث بــرش ممثلــة
األســرات وقــد أهنــت قيلولتهــا بعــد أن اســتطاعت اليــوم اختــاس ســاعة مــن
الزمــن لتقيــل فيهــا ،هنضــت مــن برشــها ،أعــادت ترتيبــه ،ألقــت نظــرة رسيعــة
مــن شــباك البــاب عــى ســاحة املمــر ،اطمأنــت أن األمــور تســر عــى مــا يــرام،
توجهــت إىل املغســلة ،غســلت يدهيــا ووجههــا واســتعادت بذلــك حيويتهــا
ونشــاطها ،تناولــت كاســة الشــاي مــن خزانتهــا هبــدوء.
 مــن جــاي عــى باهلــا كاســة شــاي؟ هبمــس موجهــة احلديــث ألمــلوحيــاة.
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 كررت السؤال مرتني. أنا ست لينا. -تكرم عيونك ست حياة ،رشف عظيم يل أن أخدم جماهدة مثلك.
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أكملــت إعــداد الشــاي ،نصبــت الطاولــة البالســتيكية البيضــاء ،فرشــت
عليهــا ســجادتني وفــردت عــدة الشــغل مــن األقــام والدفاتــر ومغلفــات
الرســائل لوضــع الطلبــات فيهــا ،وعــادت ملزاولــة مهامهتــا يف خدمــة األســرات
عــر ترتيــب أوراق طلباهتــن مــن اإلدارة ،فهنــاك شــكاوى للمديــرة ،هنــاك
شــكاوى ملســؤولني يف الشــاباص األعــى رتبــة مــن املديــرة ،هنــاك طلبــات
بإدخــال مالبــس وكتــب لألســرات مــع زيــارة األهــل ،هنــاك قائمــة بطلبــات
الكانتينــا اجلديــدة ،هنــاك قائمــة بطلبــات إلدارة القســم ملــواد ناقصــة داخــل
القســم ،كل شــكوى ،كل طلــب ،كل قائمــة هلــا نــص خــاص ،وعنــوان خــاص،
ـارا من ممثلة األســرات
وجهــة خاصــة ترســل إليهــا ،كل ذلــك يتطلــب جهدً ا جبـ ً
برتتيــب هــذه الطلبــات ونســخها بخــط اليــد ،ومعرفــة تامــة باللغــة العربيــة ومن
ثــم إرســاهلا لــإدارة ولــكل مــا خيــص األمــر ،وحتمــل تبعــات هــدف الرســائل
والشــكاوى.
تقديــم الشــكوى لــإدارة ال يمــر مــن قبــل اإلدارة مــرور الكــرام وال يتــم
بتلــك الســهولة التــي تتخيلهــا ،فــاإلدارة جيــن جنوهنــا حــن يتــم تقديــم شــكوى
وتفقــد صواهبــا ملجــرد رفــع اعــراض واحــد عــى قضيــة مــا مــن قبــل ممثلــة
األرسى أو مــن قبــل أحــد األرسى؛ ألن الشــكوى تســجل يف ســجل ضابــط
القســم وبالــذات يف ســجل الضابــط مديــر القســم أو ضابــط األمــن ،وهــذا يؤثــر
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ســل ًبا عــى الدرجــات والرتقيــات املســتقبلية هلــؤالء الضبــاط الذيــن يســعون
للرتقــي بالرتــب وزيــادة معاشــهم عــى حســاب معانــاة األســر الفلســطيني.
الشــكاوى املقدمــة مــن قبــل األســر الفلســطيني تــر بســمعة الضبــاط
أمــام رفــاق الســوء يف إدارة مصلحــة الســجون (الشــاباص) واهليئــات القياديــة
يف هــذه املؤسســة مثــل( :املحــور ،النتســيفوت ،اليــاز) ،هــذه الشــكاوى تصــور
ً
فاشــا وأداءه ضعي ًفــا وعملــه غــر منضبــط وســجنه يسء
الضابــط أمامهــم
الســمعة وأنــه مســئول ال يســتحق الرتــب والنياشــن عــى كتفــه؛ ألنه ال يســتطيع
ضبــط الســجن والســجناء الفلســطينيني بدليــل كميــة الشــكاوى املقدمــة ضــده.
يزايــد ضبــاط الشــاباص عــى بعضهــم البعــض بكثــرة وقلــة الشــكاوى
ال مــن بــاب حتقيــق العدالــة لألســر الفلســطيني ،فالعدالــة ال تعــرف طريقهــا
إىل الســجون الصهيونيــة ،وضبــاط الشــاباص حيرصــون أشــد احلــرص عــى
عــدم إنصــاف األســر الفلســطيني ولــو أمــام القانــون الصهيــوين ،فهنــاك
تفســر للقانــون عــى األســر الفلســطيني وهنــاك تفســر آخــر لنفــس القانــون
عــى الســجني اليهــودي ،تــأيت املزايــدة مــن بــاب ضعــف الضابــط وصاحــب
عــدد الشــكاوى األكثــر وتصويــره عــى أنــه فاشــل يف قمــع األســر الفلســطيني
وعــدم قدرتــه عــى تعطيــل وصولــه إىل املحكمــة بدليــل كثــرة الشــكاوى .تؤمــن
األســرة الفلســطينية أن املحاكــم الصهيونيــة هــي حماكــم صهيونيــة صوريــة،
وأهنــا أشــد إجرا ًمــا مــن أطقــم وحــدات املــوت التــي تغتــال وتعتقــل أبناء شــعبنا
يف الشــوارع واألحيــاء الفلســطينية ،وأهنــا أشــد إجرا ًمــا مــن أطقــم التحقيــق،
ـاب ال مفــر
رش ال بــد منــه ،وبـ ٌ
وأشــد إجرا ًمــا مــن أطقــم إدارة الســجون ،ولكنــه ٌ
مــن طرقــه ،وفصـ ٌـل مــن فصــول الــراع املفتــوح مــع إدارة مصلحــة الســجون
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الصهيونيــة حيتمــل أن يتــم حتقيــق إنجــاز ولــو كان بســي ًطا لألســرة الفلســطينية
عــر هــذه الوســيلة.
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يســتفز ضبــاط اإلدارة جــدً ا مــن تقديــم الشــكاوى مــن قبــل األرسى
الفلســطينيني فيلجــؤون ً
أول إىل الرفــض املطلــق الســتقبال واســتالم
الشــكاوى ،ومــن ثــم يســتعملون شــتى أســاليب الرتهيــب والوعيــد والتهديــد
لألســر صاحــب الشــكوى إلرغامــه عــى الرتاجــع عنهــا وإلغائهــا ،ويف حــال
فشــل أســلوب الرتهيــب يلجــأ ضبــاط اإلدارة إىل أســلوب املقاومــة مــع األســر
الفلســطيني لثنيــه عــن مواصلــة اإلجــراءات القانونيــة لرفــع الشــكوى اخلاصــة
بمجمــوع األرسى ،ولكنهــا رفعــت باســمه؛ ألن اإلدارة ال تقبل شــكوى مجاعية
وتــر عــى فرديــة الشــكوى ،عندهــا يلجــأ ضبــاط اإلدارة إىل وضــع حلــول
وســط أو إعطــاء وعــودات حلــل املشــكلة ،وغال ًبــا يقبــل األســر الفلســطيني
باحللــول الوســط إليامنــه بعــدم نزاهــة املحاكــم الصهيونيــة؛ ولطــول الفــرة
الســنوية التــي ســينتظرها حتــى تثبــت املحكمــة هبــا وتصــدر حكمهــا والــذي
بالغالــب يصــب ملصلحــة إدارة الســجون ،ويف حــال كان احلكــم لصالح األســر
الفلســطيني فــإن تنفيــذ وتطبيــق هــذا احلكــم يتطلــب وق ًتــا طويـ ًـا ،ومــوت يــا
كديــش حتــى يأتيــك احلشــيش.
تقديــم الشــكاوى ضــد اإلدارة مهــا كانــت النتيجــة لصالــح اإلدارة أو
لصالــح األرسى ،وســواء باألصــل وصلــت الشــكوى للمحاكــم أم مل تصــل
فــإن اإلدارة تعمــد إىل االنتقــام مــن األرسى ملجــرد جترئهــم عــى رفــع الشــكوى،
ـرا
فتقــوم بمدامهــة القســم أو غــرف معينــة بالقســم ،فتعيــث هبــا خرا ًبــا وتدمـ ً
ملمتلــكات األرسى البســيطة باإلضافــة إلجــراءات النقــل التعســفي مــا بــن
األقســام وأحيا ًنــا بــن الســجون.
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بصــوت هــادئ ومنخفــض :ســت حيــاةً ،
أول يف قيلولــة والصــوت
ـموحا بــه ،ربنــا يــرىض عنــك علشــان حمــدش يزعــل منــك خــي
العــايل ليــس مسـ ً
صوتــك دائـ ًـا منخفــض.
 أنــا آســفة ســت لينــا ســاحميني مل يكــن قصــدي خمالفــة القيلولــة ،ولكــنملــا رأيتــك سـ ِ
ـحبت الطاولــة ظننــت أن القيلولــة قــد انتهــت.

 ِأنــت عميــاء؟ مــش شــايفة األخــوات نائــات ومقيــات والســاعة
بعدهــا الثانيــة والنصــف ،وهــذا الشــغل واألوراق ال عالقــة لــه بالقيلولــة ،أنــا
قيلولتــي ســاعة فقــط ،هــذه األوراق هــي طلبــات لنا ،كانتينا ،شــكاوى ،رســائل
لألســرات ،رســائل لــإدارة فيهــا مطالــب إلنــا ،شــو رأيــك ســت حيــاة تروحي
عــى برشــك ترحيــي هاجلســد الطاهــر.
 ولو بتطرديني يا ست لينا ،وأنا بعتربك مثل أختي الكبرية. مــا عــاش مــن بــدو يطــردك ســت حيــاة ،لكــن أنــا بــدي مصلحتــك،صــار لــك يف الســاحة ثــاث ســاعات بتمــي ،صــار الزم ترحيــي هاجلثــة
الطاهــرة ،عــى كل حــال بــدك تظــي هنــا ظلــك أحــب عــى قلبــي مــن العســل،
لكــن عــى رشط واحــد ال تســأليني وال ســؤال حتــى ال تلهينــي عــن شــغيل يعني
لــك عــن تشــوف ملكيــش لســان حيكــي.
 أمرك ست لينا ،طلباتك أوامر ،لن أسأل أي سؤال.حــان وقــت صــاة العــر وانســلت األســرات ،أســرة تلو أســرة جتدد
وضوءهــا بعــد أن قامــت بإعــادة ترتيــب برشــها ،وقــد ارتاحــت األجســاد بعــد
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نصــف هنــار مضـ ٍ
ـن ومتعــب انتهــى مــع بدايــة القيلولــة وبقــي ثلــث هنــار ال يقــل
تع ًبــا عــن الثلثــن األولــن مــن ذلــك النهــار ،الوجــود داخــل الســجن يكفــي بــه
مهــا وغـ ًـا وتع ًبــا للنفــس أشــد إيال ًمــا مــن تعــب اجلســد ،فاجلســد يتعــب وبنــوم
ً
ســاعة يــزول كل التعــب ،ولكــن تعــب النفــس ال يــزول إال بــزوال املســبب،
والســجن مصــدر لــكل إزعــاج وهــم وغــم فوجــوده يعنــي اســتمرار القلــق
واالضطــراب يف نفســية األســر رجـ ًـا كان أو امــرأة.
انتهــت صــاة العــر وعــادت كل أســرة داخــل غرفــة رقــم ( )6إىل

برشــها جتهــز نفســها لعمليــة الفحــص األمنــي املســائي ،واملعــروف بأدبيــات
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الســجون واألرسى وبعمليــة دق الشــبابيك واالســتعداد للفــورات املســائية ملــن

تريــد اخلــروج وليــس عندهــا عمــل رســمي تؤديــه داخــل الغرفــة ،مثــل الط ّباخة
التــي تكــون عــادة يف مثــل هــذا الوقــت مشــغولة بإعــداد وجبــة العشــاء ،أو أي

أســرة مل تكــن ق ّيلــت وأمضــت وقتهــا يف الســاحة ،وتكــون متعبــة مــن املــي
والقــزدرة لســاعات يف الفــورة وبحاجــة لقســط يســر مــن الراحــة.

عــادة تفضــل غالبيــة األســرات الفلســطينيات اخلــروج إىل الفــورات

املســائية والبقــاء خــارج الغــرف يف هــذه األوقــات ألســباب كثــرة ،أمههــا أن
الوقــت يكــون وقــت طبيــخ داخــل الغــرف ويكــون جــو الغرفــة مملــو ًءا بروائح

زيــت القــي ،البصــل ،بخــار الطبيــخ ،ومــع ســوء التهويــة داخــل الغرفــة وضيق

الغرفــة ومــع حركــة الطباخــة جتــر األســرة عــى اخلــروج إىل الفــورة؛ ألن
البقــاء داخــل الغرفــة هبــذه األجــواء الســيئة بمثابــة عقوبــة لألســرة ،كــا أن
الطقــس يف وقــت املســاء يكــون مغر ًيــا باخلــروج واملــي يف ظــل وجــود غالبيــة
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ـي آخــر األخبــار
األســرات يف الفــورة ممــا يعنــي وجــود مــادة للــكالم وتقـ ّ

عــى كافــة األصعــدة داخــل القســم وخارجــه.

نصــف ســاعة بعــد صــاة العــر وقــد أكملــت ممثلــة األســرات عملها
خصوصــا أن يــوم بعــد غــد ســيكون يو ًمــا حافـ ًـا
يف جتهيــز الطلبــات لــإدارة
ً
باألعــال ،فاألســرات مــن مــدن وســط وجنــوب الضفــة الغربيــة موعــد
زيــارات أهاليهــن ســيكون بعــد غـ ٍـد ،وهــذا بحاجــة جلهــود إضافيــة ،فزيــارة

األهــل ليســت جمــرد حضــور األهــل ومقابلــة بناهتــم وأخواهتــم األســرات

ملــدة مخــس وأربعــن دقيقــة وتنتهــي الزيــارة.

زيارة األهل بالنســبة ملمثلة األســرات يوم مشــتعل باملهام واملســؤوليات
وحيتــاج لرتتيــب مســبق وجــدول أعــال زخــم ،مرتــب ترتي ًبــا دقي ًقــا جــدً ا حتــى
ال يقــع أي خلــل مــن جانبهــا حتــرم عــى أثــر هــذا اخللــل األســرة مــن الزيــارة
أو ضيــاع بعــض احلقــوق يف الزيــارة حيــث إن اإلدارة تســتغل أي ثغــرة حتــى

تنغــص عــى األســرة فرحتهــا برؤيــة أهلهــا.

تقــوم ممثلــة األســرات قبــل الزيــارة بيــوم أو يومــن بإعــداد قوائــم

تشــمل أســاء األســرات وأرقامهــن وطلــب كل واحــدة منهــن ،طلــب إدخــال

مالبــس ،طلــب إدخــال كتــب ،طلــب إدخــال نظــارات طبيــة ،طلــب إدخــال
األطفــال ،طلــب أمنــي لزيــارة أحــد أفــراد العائلــة ســبق لــه أن ســجن ،طلــب
زيــارة خاصــة ،إدخــال األمــوال عــى الكانتينــا ،طلبــات تصويــر مــع األهــل،

قائمــة معينــة مــن األعــال بحاجــة ملتابعــة قبــل وأثنــاء وبعــد زيــارة األهــل حتــى
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تضمــن ممثلــة األســرات نجــاح الزيــارة وحصــول كل أســرة عــى طلبهــا ،وبعد
مرحلــة إعــداد قوائــم الطلبــات تــأيت مرحلــة الــراع والتصــارع مــع اإلدارة فــا

أســهل كلمــة ممنــوع ،ومــا أوســع مــدى اســتعامهلا يف أدبيــات اإلدارة مــع كل
طلــب وتربيــر أســباب رفــض هــذه الطلبــات مــن اإلدارة التــي تتحجــج بأوهــن
احلجــج للتملــص مــن تلبيــة أو قبــول هــذه الطلبــات واهلــدف واضــح ،حرمــان

األســرة مــن أي فرصــة للفــرح أو الســعادة.
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ممثلــة األســرات بصفتهــا الناطــق الرســمي باســم األســرات واملمثلــة
هلــن أمــام اإلدارة واملدافعــة عنهــن وعــى عاتقهــا يقــع عــبء متابعــة كل طلــب
تقدمــه األســرة للحصــول عــى مــا هــو مســموح بــه مــن قبــل اإلدارة والذي ال
يصــل إىل احلــد األدنــى للحيــاة البرشيــة الكريمــة ،وعــى عاتــق ممثلة األســرات
يقــع عــبء التعــارك مــع اإلدارة ومفاوضتهــا واســتعامل كل األســاليب وكافــة
الســبل لتحقيــق ذلــك املطلــب البســيط ،مــددت ممثلــة األســرات جســدها

املتعــب عــى الــرش يف حماولــة اختــاس دقائــق معــدودة للراحــة ،فهــي ال
تعــرف مــن أيــن تأتيهــا األشــغال واألعــال ،وباألحــرى ال تعــرف مــن أيــن
يأتيهــا اهلــم مــن اإلدارة ومــن قوانينهــا الظاملــة ،مــن ســلوكيات وترصفــات
الســجانني الذيــن يزيــدون احليــاة عــى األســرات ســو ًءا فــوق ســوء والــذي
يلـ ّـون حياهتــن داخــل الســجون.
ال يقتــر مصــدر اإلرهــاق والتعــب ملمثلــة األســرات عــى اإلدارة
وقوانينهــا وزعراهنــا ،بــل إن داخــل األســرات ال يقــل إرها ًقــا وتع ًبــا عــن
اإلدارة ،فتجمــع األســرات هــو جتمــع بــري لــه نقــاط قــوة ولــه نقــاط ضعــف،
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فباإلضافــة لصــور التضحيــة والفــداء املرشقــة يف حيــاة األرسى هنــاك صــور من
الطبيعــي وجودهــا يف حيــاة األســر فالكــال هلل وحــده.
األســرات الفلســطينيات كجــزء ال يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني
جمــرات يف النهايــة عــى التأثــر ســلب ًيا وإجياب ًيــا بــكل هبــوط أو صعــود أو كل
علــو وانخفــاض للحالــة السياســية للشــعب الفلســطيني الــذي غال ًبــا مــا تورطــه
زعاماتــه وقياداتــه وفصائلــه يف دوامــات هــو بالغنــى عنهــا ،وتفتــح عليــه معــارك
جانبيــة تســتنزف طاقاتــه وترصفهــا بعيــدً ا عــن املعركــة الرئيســية مــع االحتــال،
فاالنقســام الدائــر بــن حركتــي فتــح ومحاس ألقــى بظالله عــى احلركة األســرة،
وامتــد إىل صفــوف األســرات الفلســطينيات وإن كان بصــورة أقل عن ًفــا ،فواقع
الســجون هــو صــورة طبــق األصــل للوضــع الفلســطيني الســيايس ،انقســام،
فرقــة ،رشذمــةٌ ،
كل يدعــي امتــاك ناحيــة احلــق ،واحلــق مــن اجلميــع بــريء.
طلبــات األســرات اليوميــة مصــدر إرهــاق ملمثلــة األســرات لــه ثقلــه
املزعــج مــا يعــادل كل مصــادر اإلرهــاق األخــرى ،فطلبــات األســرة ال تقبــل
التأجيــل وتريــد كل أســرة مــن ممثلــة األســرات حتقيــق مــا تريــده باحلــال وكأهنــا
مســجونة عندهــا متناســية أن هــذه املمثلــة يف النهايــة هــي أســرة وليســت إدارة،
وليــس بيدهــا مصبــاح عــاء الديــن وال العصــا الســحري ،ولكــن صاحــب
احلاجــة أرعــن ويــود تلبيــة حاجاتــه بأقــى رسعــة ممكنــة ،أمــا مــا يطلبــه النــاس
منــه فــا مانــع مــن تأجيلــه ألطــول مــدة ،عــى قاعــدة عــى شــو مســتعجل؟ ربنــا
خلــق الكــون بســتة أيــام وأمــره مــا بــن الــكاف والنــون.
عاملــة املــردوان وقــد وقفــت عــى البــاب الرئيــي للســاحة :يــا صبايــا،
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يعطيكــن العافيــة ،دق شــبابيك ،ربنــا يــرىض عنكــن كل أخــت عــى غرفتهــا.
عاملــة مــردوان أخــرى بنفــس املهمــة تقــوم بدوريــة عــى أبــواب الغــرف
تقــف عنــد كل بــاب غرفــة :مســاء اخلــر يــا صبايــا ،عــر دقائــق للــدق ،الــكل
جتهــز نفســها ،يعطيكــم العافيــة ،ربنــا يعينكــن ،ال نريــد أي تأخــر للدق علشــان
مــا تتأخــر الفــورات املســائية.
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أكملــت دوريتهــا عــى كل الغــرف وعــادت إىل غرفــة رقــم ( )1وقــد
جتمعــت أســرات كل غرفــة عــى باهبــا مــع وجــود بعــض املشاكســات.
َّ
املنشــغالت باحلديــث والقيــل والقــال رسقهــن الوقــت وعذوبــة احلديــث حتــى
أنســاهن أرقــام غرفهــن ،فتقــع املســؤولية عــى عاملــة املــردوان التــي تضطــر
لســحبهن مــن أيدهيــن وإدخاهلــن إىل غرفهــن.
 يال يا غرفة رقم ( ،)1غرفة ( ،)2غرفة ( ،)3غرفة (.)16بتسلســل دقيــق وخــال دقائــق معــدودة خلــت الســاحة مــن األســرات
إال مــن ممثلــة األســرات التــي مل تفــز إال بدقائــق معــدودة للراحــة وعاملــة
املــردوان التــي ســارت مــع القــوة الرشطيــة التــي تقــوم بعمليــة الــدق.
عمليــة دق الشــبابيك واملعروفــة باللغــة العربيــة بـــ (الســوراجيم) جتــري
صباحــا مــن الســاعة التاســعة والنصــف إىل العــارشة ،ومســا ًء
يف اليــوم مرتــن،
ً
مــن الثالثــة والنصــف إىل الرابعــة ،حيــث تقــوم قــوة مــن الســجانني والســجانات
ال يزيــد عددهــم يف الغالــب عــن مخســة أفــراد بعمليــة فحــص أمنــي لشــبابيك
وأبــواب وحيطــان وأرضيــات الغــرف عــر الــدق عليهــا بواســطة عصــا خشــبية
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أو بالســتيكية ،وكذلــك تشــمل عمليــة الــدق فحــص كافــة مرافــق الســجن،
الكانتينــا ،املغســلة ،املكتبــة ،الســاحة.
 عاملــة املــردوان ،عــى بــاب غرفــة رقــم ( :)1مســاء اخلــر يــا أخــوات،الــدق عندكــم.
ِ
مساك.
 -مساء اخلري ست تغريد ،يسعد

ِ
مساك حبيبتي سعاد.
 -يسعد

وفتحــت البــاب فخرجــت األســرات إىل خــارج الغرفــة ،دخلــت فرقــة
الــدق ،ســجان يقــف عــى بعــد مرتيــن مــن بــاب الغرفــة خلــف األســرتني،
ســجانة أخــرى عــى بــاب الغرفــة مــن جهــة اليمــن ،عاملــة املــردوان عــى نفــس
البــاب مــن جهــة الشــال ،ســجان آخــر عــى بــاب الغرفــة التاليــة بالدق ،ســجانة
تدخــل الغرفــة لتقــوم بعمليــة الــدق ،وهكــذا تســر عمليــة الــدق مــن غرفــة إىل
غرفــة والتــي تســتغرق مــن ( )40 - 25دقيقــة إذا مــا خلــت مــن إشــكاليات
يفتعلهــا الســجانون مــع ســكان الغرفــة ألتفــه األســباب.
ســارت عمليــة الــدق بــكل سالســة حتى غرفــة رقــم ( )12حيــث صادر
الرشطــي أســاكًا نحاســية رفيعــة ممــدودة مــن الشــبابيك إىل خــارج الغرفــة
تســتعملها األســرات لتقويــة البــث عــى الراديــو والتقــاط املحطــات املحليــة
عــى الراديــو ،مــع أن الرشطــي نفســه مـ َّـر عــى كل الغــرف وشــاهد األســاك ومل
يفعــل شــي ًئا ومل يعتربهــا ممنوعــة إال يف غرفــة رقــم ( )12وبالتحديــد عــى بــرش
األســرة ســاهر املحكومــة بالســجن تســع ســنوات ،وقــد أمضــت مــن حكمهــا
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مخــس ســنوات حلــد اآلن وهــي مغرمــة بمتابعــة املحطــات املحليــة وعالقتهــا
بالراديــو عالقــة الــروح باجلســد ،وأي مــس بشــبكة أســاكها مــس باخلطــوط
احلمــراء .رأت عاملــة املــردوان األســرة تغريــد قيــام الســجان بقطــع األســاك
املعدنيــة املمتــدة مــن األبــراش عــر احلائــط إىل خــارج النافــذة.
 سوهري ،ماذا تفعل؟ ملاذا تقوم بقطع هذه األسالك؟ -هذه األسالك ممنوعة.
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 ال ليســت ممنوعــة ،نحــن نعــرف مــا هــو مســموح ومــا هــو ممنــوع ،أنــتتبحــث عــن املشــاكل ،هدفــك من قطــع األســاك افتعال مشــكلة مع األســرات،
ـموحا وممنو ًعــا ،إحــدى عــرة غرفــة مــررت عليهــا
القصــة ليســت قوانــن ومسـ ً
وكلهــا متــد أســاكًا ،ملــاذا هنــا يف هــذه الغرفــة أصبحــت األســاك ممنوعــة؟
 -أنا مل َأر األسالك يف الغرف األخرى ،أنا أطبق القانون.

ســمعت ممثلــة األســرات املشــا ّدة يف الــكالم مــا بــن عاملــة املــردوان
والســجان ،فتقدمــت باجتــاه الغرفــة رقــم ( :)12ســت تغريــد مــا املشــكلة؟
 هــذا الســجان رجــع لعادتــه الســيئة بنبــش عــى أي قضيــة حتــى يفتعــلمشــكلة معنــا ،قطــع أســاك أنتــن الراديــو يف غرفــة ( )12بحجــة أهنــا ممنوعــة.
 سوهري ما املشكلة؟ من قال لك إن األسالك ممنوعة؟ يــا فــش دق شــبابيك اســحب نفســك أنــت وبقيــة الســجانني خــارجالقســم ،وأنـ ِ
ـت ســت تغريــد أوقفــي الــدق ،أخــري الغــرف أننــا أوقفنــا الــدَّ ق
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وادخــي عــى غرفتــك ،وأنــا داخلــة عــى غرفتــي.
انســحبت فرقــة الــدق من القســم وســاد الصمــت املطبق املــكان كصمت
القبــور ،ومــا هــي إال دقائــق معــدودة حتــى حــرت نائبــة مديــرة القســم مــع
جمموعــة مــن ضبــاط االســتخبارات والعــدد ،وتوجهــوا تلقــاء الغرفــة رقــم ()6
مقــر تواجــد ممثلــة األســرات.
 عريف ،ست لينا ،مساء اخلري ست لينا؟ -مساء اخلري كتسني شوال.

ِ
أوقفت الدق؟
 ما املشكلة؟ ملاذا هذا مس خطري باألمن ال يمكننا قبوله.ممثلــة األســرات وقــد وقفــت عــى البــاب موجهــة حديثهــا لنائبــة مديــرة
القســم (شــوال حاييــم) :هــل تريديــن أن حتدثينــا مــن وراء البــاب؟
 أنا متأسفة ست لينا.وأشــارت بيدهــا للكامــرا املوصولــة بغرفــة التحكــم ليقــوم الســجان
املوجــود فيهــا بفتــح البــاب خلــروج ممثلــة األســرات.
ً
أول :مســاء اخلــر كتســن شــوال ،ثان ًيــا :نحــن مل نمــس باألمــن ومل نوقف
الــدق ،ســلوك الســوهري هــو الــذي أوقــف الــدق ،وأنــا قلت لــه أن يغادر القســم
حتــى ال تقــع إشــكالية؛ ألن ترصفــه قد اســتفز األســرات.
ـدي بــاذا اســتفز الســوهري األســرات؟ مــاذا حــدث؟ مــاذا
 -ال علــم لـ َّ
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عمــل الســوهري؟ املعلومــات عنــدي أنك ـن قــد أوقفتــن الــدق وأنـ ِ
ـت تعرفــن
َّ
لــك ،ولــوال ذلــك ألمــرت الرشطــة بالــدق بالقــوة وأنــتِ
مــدى احرتامــي ِ
تعرفــن معنــى ذلــك ،ال أحــد يوقــف الــدق.
 الرشطــي إيــان مرداحــي قــام بتقطيــع أســاك أنتــن الراديــو لألســرةســاهر يف غرفــة رقــم ( ،)12وقــد ســبق لنــا وأن حتدثنــا عــن قضيــة األســاك
ِ
وأنــت كنــت حــارضة مــع مديــرة القســم الكتســن لــورا كوهــن ،إذا كان
االســتامع للراديــو ممنو ًعــا ملــاذا تســمحون ببيعــه يف الكانتينــا؟
 الراديو مسموح وجوده بحوزة األسرية ،التقاط البث مسموح.242

 طلبنــا منكــم إحضــار جهــاز تقويــة البــث قلتــم لنــا ال يوجــد ميزانيــة،قلنــا لكــم نحــره عــى حســابنا ولكنكــم رفضتــم ،إ ًذا مــن حقنــا تقويــة البــث
والتقــاط املحطــات ،مــاذا يمــس باألمــن ســلك رفيــع كالشــعرة ممــدود عــى
احلائــط إىل الشــباك؟
ســت شــوال أعطينــي حـ ًـا ألنتــن الراديــو ،هــل الراديــو يمــس باألمــن؟
إذا كان يمــس باألمــن صــادري مجيــع أجهــزة الراديــو ،وخلصينــا من هاملشــكلة،
كل أســبوع أو شــهر زمــان يــأيت ســجان ال يفهــم بالقانــون ال مــن قريــب وال مــن
بعيــد يفتعــل مشــكلة لنــا بســبب أســاك األنتــن وتأتــون لتحميلنا املســؤولية.
 ســت لينــا ،أنــا مــن واجبي ومســؤوليايت تطبيــق القانــون ،إيقــاف الدقمــس باألمــن والقانــون وهــذا أمــر خطري لــن يســكت الشــاباص عليه.
أيضــا مــن واجبــي ومســؤوليايت الدفــاع عــن
 -كتســن شــوال ،أنــا ً
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األســرات مثــل مــا أنـ ِ
أيضــا عنــدي
ـت تدافعــن عــن القانــون والســجانني ،أنــا ً
مــن أدافــع عنــه ،نحــن لســنا ضــد القانــون ،ولكننــا ضــد مــن يريــد أن يســتغل
كلمــة القانــون إلذاللنــا وتنغيــص حياتنــا ،نحــن ال مشــكلة عندنــا مــع الــدق،
الســجان إيــان مرداحــي هــو مــن افتعــل املشــكلة ودخــل عــى إحــدى عــرة
غرفــة وكلهــا فيهــا أســاك ،ملــاذا يف الغرفــة رقــم ( )12أصبحــت األســاك
ممنوعــة؟ هــل القانــون يطبــق عــى غرفــة وال يطبــق عــى غرفــة أخــرى؟ أم أن
القضيــة قضيــة مــزاج؟ املشــكلة عندكــم ســت شــوال ،تريديــن مواصلــة عمليــة
الــدق ال مشــكلة عندنــا ،عــى رشط عــدم حضــور الســجان الــذي افتعــل
املشــكلة وأال يمــس األســاك ،ومــا تــم تدمــره يف غرفــة رقــم ( )12نحــن نقــوم
بإصالحــه.
 سأجري اتصااليت مع مديرة السجن وأعود إليك.غابــت نائبــة مديــرة القســم ملــدة ربــع ســاعة قبــل أن تبعــث برشطيــة إىل
غرفــة ممثلــة األســرات لتخربهــا أن النائبــة تريد رؤيتهــا يف مكتبها ،خــال غياب
نائبــة املديــرة قامــت ممثلــة األســرات باســتغالل وجودهــا خــارج الغرفــة لتخــر
مســؤوالت الفصائــل واألســرات بشــكل عــام بــا حصــل وطبيعــة رد اإلدارة،
وإىل أيــن وصلــت األمــور وأن عليهــن االســتعداد ملــا هــو أســوأ ،دخلــت ممثلــة
األســرات غرفتهــا بانتظــار رد مديــرة القســم عــى مقــرح حــل املشــكلة وعــودة
احليــاة إىل جمراهــا الطبيعــي يف القســم.
 يعطيك العافية ست لينا. اهلل يعافيــك يــا ســت حيــاة الغاليــة ،زمــان مــش شــايفاكي ،تعــايل أمـ ّـيعيــوين مــن شــوفتك.
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ســحبت حيــاة كــريس واقرتبــت مــن بــرش ممثلــة األســرات األريض
وبرأســها تــدور عــرات األســئلة تــود أن تلقيهــا عــى ممثلــة األســرات لكنهــا
تعلمــت وتعــودت أن عليهــا يف األوضــاع التصعيديــة كتــم أســئلتها؛ ألن اجلــو
العــام غــر مناســب لألســئلة؛ وألن ممثلــة األســرات ال متلــك وقتهــا فبــأي
حلظــة مــن املحتمــل أن ختــرج إىل اإلدارة ،أو إىل الســاحة ،أو إىل أي غرفــة قــد
يكــون ال ســمح اهلل مشــكلة داخليــة مــا بــن األســرات ال جمــال لألســئلة إال يف
الليــل بعــد ضــان عــدم غيــاب ممثلــة األســرات خــارج الغرفــة وبالتــايل ضــان
ـارضا
احلصــول عــى األجوبــة ،مــع ذلــك يبقــى الفضــول ســيد املوقــف وحـ ً
خصوصــا يف األزمــات.
ً
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 شــو راح يصــر ســت لينــا؟ القســم ســيبقى مغلــق؟ اليــوم مــا يف دقوغــدً ا بريجــع الــدق عــادي؟ وبكــرة بريجــع الســجان بيعمــل مشــكلة ثانيــة
وتيتــي تيتــي مثــل مــا رحتــي جيتــي.
 مثــل عادتــك ســت حيــاة تســأيل م ْائــة ســؤال عــن موضــوع واحــد،اســأيل سـ ً
ـؤال مفيــدً ا وخــر الــكالم مــا قـ َّـل َّ
ودل ،كرامتنــا خــط أمحــر ال نســمح
ألي كان أن يمــس هبــا ،أو حتــى جمــرد أن يقــرب مــن هــذا اخلــط ،اليــوم ســلك
أنتــن راديــو ،بكــرة صــوت الراديــو ،وبعــد بكــرة اهلل أعلــم مــا هــو ممنــوع لذلــك
واجــب علينــا الدفــاع عــن حقوقنــا وإنجازاتنــا ومكتســباتنا ،ســحب الســجان
لألســاك جمــرد جــس نبــض مــن اإلدارة لنــا ،إذا ســكتنا عــن ســحب الســلك
اليــوم بكــرة ســيقولون الراديــو ممنــوع نريد ســحبه ،وهكــذا رصاعنا مــع اإلدارة،
وإذا مــا ســكتنا ودافعنــا عــن حقنــا ،اإلدارة بــكل بســاطة ســتأيت وتقــول هــذا
تــرف فــردي مــن الســجان ولــن يتكــرر ليســت أول مــرة يعملوهــا معنــا ولــن

قيـــــود الرياحـــــــــين

تكــون األخــرة ،فهمـ ِ
ـت ســت حيــاة طريقــة التعامــل مــع اإلدارة.
 طب ًعــا ســت لينــا ممثلتنــا ومعلمتنــا ،طب ًعــا بــدي أفهــم مــن أرقــى معلمــةيف التاريــخ ،كالمــك يدخــل عــى العقــل والقلــب بنفــس اللحظــة.
 عــى بــاب الغرفــة رقــم ( )6وقفــت ســجانة صهيونيــة :مســاء اخلــرســت لينــا.
 مساء اخلري سوهريت لونا.شكرا ست لينا ،من فضلك الكتسني شوال تنتظرك يف مكتبها.
 ً ال مشكلة سوهريت لونا افتحي الباب يل.خرجــت ممثلــة األســرات ملقابلــة نائبــة مديــرة القســم ولكــن قبــل أن
تتوجــه إىل مكتبهــا عرجــت عــى الغــرف التــي فيهــا مســؤوالت الفصائــل ،فتــح
ومحــاس واجلبهــة الشــعبية ،وأخربهتــن أن هنــاك اجتــاع بينهــا وبــن نائبــة املديــرة
وبنــا ًء عــى رد اإلدارة ســيكون رد األســرات بعــد التشــاور ،ثــم غــادرت باجتــاه
مكتــب نائبــة املديــرة.
 مساء اخلري كتسني شوال. مســاء اخلــر ســت لينــا ،أنــا متأســفة أين مل أســتطع احلضــور إليــك يفالقســم ألين مشــغولة جــدً ا كــا تريــن.
 ليــس هنــاك مشــكلة كتســن شــوال األهــم مــن ذلــك مــا هــو الــرد مــنمديــرة القســم؟
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 مديــرة القســم انزعجــت جــدً ا ّملــا ســمعت أخبــار القســم وكانــت تريدالعــودة إىل الــدوام وتقطــع عطلتهــا مــع عائلتهــا ،لكــن أنــا رشحــت هلــا الوضــع
وأقنعتهــا بأنــه ال حاجــة لوجودهــا يف الســجن ،قــرار املديــرة كان بإدخــال قوة إىل
غــرف الســجن وقطــع مجيــع األســاك ومعاقبــة صاحبــات األســاك وإغــاق
الســجن طــوال اليــوم وإنــزال األســرة ســاهر إىل الزنازيــن ،لكــن أنــا تدخلــت
وكان رأيــي بحــل وســط ،نحــن ندخــل لنواصــل عمليــة الــدق بــدون الســجان
إيــان مرداحــي ،واألســاك ال متــس هبــا ،واليــوم فــورات مســائية مــا يف ،لكــن
نســمح للعامــات باخلــروج والعمــل يف املرافــق ،وغــدً ا عنــد حضــور مديــرة
القســم نتباحــث بالقضيــة كلهــا.
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رغــم أنــه ال داعــي لكــن قــرارات الكتســن لــورا واحلــل الــذي تقررينــه
ٍ
قــاس علينــا جــدً ا حلرماننــا مــن الفــورات ،أنــا أريــد أن أشــاور األســرات
ومبدئ ًيــا احلــل مقبــول علينــا ،انتظــري منــي الــرد وأنــا راجعــة إىل القســم حتــى
أستشــر األســرات.
عــادت ممثلــة األســرات إىل القســم ،وأخرجــت مســئوالت الفصائل من
غرفهــن عــى الســاحة وعقــدت جلســة هيئــة مفاوضــات عــى أعــى املســتويات
بعيــدً ا عــن وســائل اإلعــام وعدســات املصوريــن ،ورشحــت هلــن دور اإلدارة
وهــي مقتنعــة أن نائبــة املديــرة تكــذب عــى املديــرة وأهنــا تبحــث عــن طــوق
نجــاة لعنقهــا ،وبعــد أخــذ ورد وافقــت األســرات عــى احلــل الــذي اقرتحتــه
نائبــة املديــرة رشط عــدم املــس باألســرة ســاهر وأال يتــم معاقبتهــا بــأي عقوبــة.
عــادت ممثلــة األســرات إىل مكتــب نائبــة املديــرة وطلبــت من األســرات
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رشح املوقــف مــن كل مســئولة فصيــل عــى فصيلها حتــى ال حتدث أي إشــكالية
وتكــون مجيــع األســرات عــى علــم باحلــل ،دخلــت ممثلــة األســرات إىل مكتــب
نائبــة املديــرة وجــرى بينهــا جــدال حــول نقطــة معاقبــة األســرة ســاهر فتعهدت
نائبــة املديــرة بــأال حيصــل هلــا أي عقوبــة ،وكذلــك تعهــدت ممثلــة األســرات بأال
تتعــرض أي أســرة لغرفــة الــدق ،خالل اجللســة طالبت ممثلة األســرات بســاعة
فــورات لــكل القســم وقــد قــررت مــن نفســها طلــب هــذا األمــر ،إن صابــت
صابــت وإن خابــت خابــت ،متلملــت نائبــة املديــرة ً
قليــا ،ثــم وافقــت عــى
املضمــون ،وهكــذا انتهــت املشــكلة وعــادت إىل القســم وأخــرت مســئوالت
الفصائــل بــا حصــل بينهــا وبــن نائبــة املديــرة وقصــة ســاعة الفــورة.
عــى بــاب الغرفــة رقــم ( )16وقفــت األســرة خدجيــة وهــي معتقلــة
إدار ًيــا ،نــادت ممثلــة األســرات الواقفــة عــى بــاب غرفــة ( )10حيــث مقــر ممثلــة
أســرات حركــة فتــح تــرح هلــا احلديــث الــذي جــرى مــع نائبــة مديــرة القســم
ومــا تــم االتفــاق عليــه.
ِ
سمحت ست لينا ،غرفة (.)16
 -إذا

 يــا حبيبتــي خدجيــة مخــس دقائــق بــس أهنــي مــع أم حممــود وباجــيلعنــدك وال هيمــك.
دخلــت غرفــة الــدق وهــذه املــرة مكونــة مــن ثــاث ســجانات معروفات
لــدى األســرات بســلميتهن وتعاملهــن احلســن مــع األســرات ،وهــذا يعكــس
رغبــة اإلدارة الفعليــة بعــدم التصعيــد ،ســارت عاملــة املــردوان تغريــد أمــام فرقة
الــدق وعــى بــاب غرفــة رقــم (.)13
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 مساء اخلري صبايا ،الدق عندكم. ســت تغريــد ،ال نعلــم بوجــود الــدق ،يوجــد أســرة يف الــدش لــنتســتطيع اخلــروج ،حتدثــت تغريــد مــع فرقــة الــدق وأخربهتــن أن هنــاك أســرة
يف الــدش.
 إيش أسرية بمكالحت (احلامم) «يف أسرية يف الدش».تفهمت ضابطة الدق الوضع وأخربت تغريد أال مانع من بقائها.
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 فــش مشــكلة صبايــا ،الــي يف الــدش خليهــا يف الــدش ،يــا تفضلــواخلينــا نخلــص برسعــة ،يف فــورة.
خرجــت األســرات من غرفــة رقــم ( )16 ،15 ،14 ،13إىل الســاحة ثم
دخلــت فرقــة الــدق وأهنــت عملهــا رسي ًعــا بظــرف دقائــق معــدودة وانســحبت
مــن القســم ،وعــادت األســرات إىل غرفهــن بانتظــار اخلــروج إىل الفــورة ملــدة
ســاعة كــا هــو متفــق عليــه مــع اإلدارة ،كل األســرات رجعــن إىل غرفهــن إال
األســرة خدجيــة ظلــت واقفــة مــع ممثلــة األســرات.
 احلل اليل أبرمته ست لينا مع اإلدارة غري مقبول.ٍ
وراض هبــذا احلــل وأنــا ال أقول
 ملــاذا ســت خدجيــة؟ كل القســم مقتنــعإنــه حــل مثــايل ولكنــه أخــف األرضار ،وال تنــي نحــن أســرات ونتعامــل مــع
إدارة عــدو غاشــم.
 -شو هاحلل اليل بيحرمنا من الفورات بذنب مل نقرتفه؟
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كالمــك صحيــح ســت خدجيــة نحــن اليــوم حمرومــات فــورات فقــط
عندنــا فــورة ملــدة ســاعة ،هــذا احلرمــان لذنــب مل نرتكبــه ،وتذكريــن أن كل
وزورا ،ويعاقبــن عــى غــر
ظلــا
ً
األســرات مســجونات يف هــذه الســجون ً
ذنــب ،نحــن مل نذنــب قمنــا بالواجــب الرشعــي والوطنــي واإلنســاين جتــاه وطننا
وجتــاه شــعبنا وأهلنــا ،فــكان العقــاب لنــا الســجن فمــن الطبيعــي عنــد هــذا
العــدو؛ ألنــه عــدو وألنــه احتــال ُيعاقــب املظلــوم ،أنــا أتفهــم موقفــك ســت
خدجيــة وأتفهــم عصبيتــك وانفعالــك ،هــذا كلــه للمصلحــة العامــة ،وعمــي
كممثلــة لألســرات أن أحــرص عــى املصلحــة العامــة والعليــا لألســرات،
ِ
أنــت تعرفــن غــدً ا زيــارات األهــل وعندنــا عــدد كبــر مــن األخــوات ألول
مــرة يــزرن أهلهــن ،وغــدً ا إدخــال مالبــس ونحــن عــى أبــواب الشــتاء لذلــك
وألجــل املصلحــة العليــا نحــن ضحينــا بفــورات اليــوم ألجــل مصلحــة القســم
ومصلحــة األخــوات.
ّ
تدخلــت األســرة أم حممــود مســئولة أســرات حركــة فتــح مــن خلــف
البــاب طالبــة مــن عاملــة املــردوان أن تفتــح هلــا البــاب لتخــرج إىل الســاحة.

 ســت خدجيــة يف إمكانيــة أعــرف ملــاذا أنـ ِـت خــارج الغرفــة؟ يف هنــا
تنظيــم يمثلــك بــدك تراجعــي حــدا راجعــي تنظيمــك ،مــا تتحدثــي مــع ممثلــة
األســرات هبــذه اللهجــة ،بــدك تســتفرسي عــن يشء اســتفرسي منــي ،أنــا
مســئولة التنظيــم ،مثلــك مثــل باقــي األخــوات يف الســجن تلتزمــي بالقــرار
التنظيمــي.
وجهت مسئولة حركة فتح خطاهبا لألسرية خدجية.
هبذا الكالم ّ
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 ســت لينــا ،أنــا بعتــذر منــك باســمي واســم كل األســرات يف حركــةفتــح عــن تــرف األخــت خدجيــة.
 أختــي أم حممــود ،ال حاجــة وال داعــي لالعتــذار؛ ألنــه مل حيصــل خطــأحتــى تعتــذري ،األخــت خدجيــة أخــت عزيــزة وغاليــة ،وأنــا طلبــت منهــا تبقــى
خــارج الغرفــة ،شــفتها متوتــرة وأنــا كممثلــة لــكل األســرات أي أخــت واجبــي
أن أجيبهــا إذا ســألت وأوضــح هلــا كل قضيــة تســتفرس عنهــا ،الســاعة اخلامســة
مســا ًء وكــا هــو متفــق عليــه مــع نائبــة املديــرة بخــروج األســرات إىل الســاحة
ملــدة ســاعة فقــد خرجــت كافــة األســرات اسـ ً
ـتغالل هلــذه الفرصــة الذهبيــة.
250

اقرتبــت الســاعة مــن الســاعة السادســة مســا ًء هناية الفــورة وإدخــال كافة
األســرات إىل غرفهــن باســتثناء عامــات املرافــق اللــوايت يتأخــرن نصف ســاعة
بدخوهلــن إىل الغــرف حيــث ســيهتممن باألعــال االعتياديــة هلــن مثــل شــطف
القســم ،توزيــع املــاء تلبيــة طلبــات األســرات ،ومــا أكثرهــا مــن طلبــات مــن
الكانتينــا ،مــن الغــرف ،عــن حبــل الغســيل.
 ســيوم تيــول! ســيوم تيــول! اســفرا بديــرخ! هنايــة الفــورة! هنايــةالفــورة! العــدد بالطريــق!
عــر مكــرات الصــوت نــادت الســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم
املركزيــة.
عافية.

 -ممثلــة األســرات :يــا يــا صبايــا ،تصبحــوا عــى خــر ،يعطيكــن ألــف
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األســرة أم حممــود :تصبحــي عــى خــر ســت لينــا ،تصبحــوا عــى خــر
يــا صبايــا ،موعدنــا الفــورة الصباحيــة.
دخلــت كل مــن األســرات املوجــودات يف الســاحة إىل غرفهــن وخلــت
ـم الســكون القســم كــا تــأوي الطيور إىل أعشاشــها،
الســاحة مــن أي حركــة ،وعـ َّ
أوت كل أســرة إىل برشــها بعــد يــوم عاصــف وشــد األعصــاب والتوتــر.
 يعطيك العافية ست لينا وست سمر. اهلل يعافيك يا حياة الغالية. -ست لينا ،هل انتهت املشكلة؟

 ســت حيــاة انتهــت جولــة مــن اجلــوالت والرصاعــات مل ِتنتــه مــع
اإلدارة الغاشــمة ولكــن نســتطيع القــول بــأن مشــكلة اليــوم قــد انتهــت واملجــال
مفتــوح للمزيــد مــن املشــاكل التــي تفــرض علينــا ،وليــس مهـ ًـا ســت حيــاة هــل
يوجــد مشــكلة أم ال يوجــد؟ أو هــل حلــت املشــكلة أم ال؟ املهــم كيــف نتعامــل
مــع املشــاكل؟ وكيــف نخــرج منهــا بأقــل اخلســائر؟ معركتنــا معهــم ليســت
بالعباطــة ،بــل هــي معركــة إرادة وعقــل وأدمغــة.

 أنـ ِـت قائــدة عظيمــة ســت لينــا ومدرســة قياديــة كبــرة ومنــك ســتتعلم
األجيــال ،ربنــا خيليـ ِ
ـك إلنــا.
 ربنــا خيلينــي إلــك! ويــن؟ هنــا يف الســجن؟ يــا شــيخة داعيــة وداعيــةادعــي ربنــا يفــرج عنــك ربنــا يفــك قيــدك ،ربنــا جيمعــك بأهلــك ،ربنــا يبعتلــك
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عريــس يمــي عليــك حياتــك ،وينســيك الســجن والزنازيــن ،اهلل أكــر مــا
أبخلــك يــا شــيخة.
 اهلل يــرىض عنــك يــا ســت لينــا ،ويعطيــك الــي يف بالــك وينولــكمــرادك وجيمعــك بأهلــك ويعطيــك بــن احلــال ويرزقــك الذريــة الصاحلــة،
ومثــل مــا نحــن جمتمعــات يف هــذه الغرفــة إن شــاء اهلل نجتمــع يف اخلــارج يف
ظــروف أحســن ويف ظــل احلريــة.
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 تســلمي أختــي أمــل ،هــذا الــكالم املزبــوط ،هــذا كالم بنســمع ،هــذاكالم يدخــل عــى القلــب ،كالم مرتــب مثــل الســكر ،أحــى مــن العســل ،مــش
مثــل كالم البومــة حيــاة ،يــوم بتســأل شــو يعنــي املــردوان ،قبائــل اجلــن ،ويــوم
ربنــا خيليـ ِ
ـك إلنــا ،بدهــا ختلينــي بالســجن وكأن الســجن ملــك أبوي ومعنــا طابو
ورثنــاه مــن ســيدي.
 عمت الضحكات من كل األسريات. صحيــح ســت لينــا لليــوم بعــدك تتهــريب مــن اإلجابــة عــن ســؤايلالقديــم عــن املــردوان؟
بتهــرب مــن إجابتــك يــا حيــاة الغاليــةً ،
أول ســاحميني إين قلــت
 أنــا مــا َِّ
ِ
لـ ِ
ـك بومــة ،أنــا بمــزح معــك ،أنــت مــش بومة ،أنــت عصفــورة حلــوة ،وأنــا واهلل
بحبــك مثــل مــا بحــب ســتي هبيــة ،ثان ًيــا أمــور كثــرة يف الســجن ســتتعلمينها
لوحــدك مــع مــرور الزمــن ،لكــن مشــكلة ســؤالك عــن قبائــل اجلــن أنــه أصبــح
مفتــاح لشــغل جديــد ،كل مــا تســأليني هالســؤال ،بيجــي شــغل جديــد ،نصيبك
ســت حيــاة.
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 عصفورة مجيلة ،لكن سمعة العصافري يف السجن سيئة ست لينا. احلــق مــش عــى العصافــر ،احلــق عــى الذيــن أطلقــوا أمجــل اســمللطيــور عــى أحقــر نــوع مــن البــر العمــاء واجلواســيس ،لكــن هــذا الــكالم
ِ
رصت تفهمــن بمصطلحــات األمــن
منــك تطــور إجيــايب يف ثقافتــك األمنيــة،
إال األمــن مثــل ســيارة أبــوي كل يشء فيهــا بزمــر إال الزمــور ،مــا هــي قصــة
العصافــر يف الســجون؟ مــا هــي حقيقتهــم؟ معقــول يف بفلســطني عــريب مســلم
بقبــل عــى حالــه يعيــش يف الســجن عامــل حالــه مناضــل ويضحــك عــى أهلــه
وأبنــاء شــعبه وخيدعهــم لصالــح اليهــود املحتلــن.
 نعــم معقــول ونــص ،العميــل الغــدار ،الــذي يقبــل أن يتجســس عــىأهلــه وشــعبه مقابــل حفنــة رخيصــة مــن املــال ،ســيقبل أن يعمــل يف أي دور
خيــاين تتطلــب منــه خمابــرات االحتــال؛ ألنــه أصبــح عبــارة عــن أداة ط َّيعــة بيــد
املخابــرات حتركــه كيفــا تشــاء ،وهــو فقــط ينفــذ األوامــر كالعبــد الذليــل ،ذليــل
يف الدنيــا بــن شــعبه وأمــام عــدوه ،ذليــل يف اآلخــرة أمــام ر ّبــه ومصــره إىل مزابل
التاريــخ يف الدنيــا ،وإىل نــار جهنــم يف اآلخــرة.
خــال هــذا احلديــث كانــت الشــيخة فاطمــة تضــع اللمســات األخــرة
للعشــاء وقــد أعــدت املائــدة ورتبتهــا بطريقــة رائعــة تفتــح الشــهية.
 يال يا أخوات تفضلوا عىل العشاء. يســلموا يديــك شــيختنا الفاضلــة فاطمــة ،ربنــا يقدرنــا عــى ردمعروفــك.
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 صحتــن وعافيــة حبيبــايت ،هــذا واجبنــا ،رشف عظيــم يل أن أخــدمأخــوايت املجاهــدات ،ربنــا يفــرج عنكــن ونزوركــن يف بيوتكــن.
اجتمعــت األســرات حــول مائــدة العشــاء وكــا جتتمــع الفــراخ الصغرية
حتــت جناحــي والدهتــا يف منظــر يعكــس روح األخــوة واملحبة ما بني األســرات
داخــل ظلــات الســجون ،بينــا األســرات منشــغالت بتنــاول وجبــة العشــاء يف
ٍ
هنــاء ورسور مــا بــن مجــال حلظــة اجلمعــة واللمــة اجلميلــة وطيــب احلديــث
الــريء ومــذاق الطعــام اللذيــذ املصنــع بأنامــل الشــيخة فاطمــة ،الشــيف املاهر،
نغصــت كلــات الســجانة عــر مكــرات الصــوت مجــال وروعــة ذلــك املســاء.
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 ســفريا بمكــوم! بنــوت! ســفريا بمكــوم! عــدد باملــكان! يــا بنــات عــددباملكان!
حلظــات عــى إهنــاء الصــوت عــر املكــرات ،قــوة كبــرة مــن الســجانني
والســجانات كاملعتــاد يف عــدد الصبــاح والظهــرة تدخــل هــذه القــوة بكل ضجة
وعنجهيــة إىل القســم ،ثالثة ســجانني عــى باب الغرفــة رقم ( ،)2ثالثة ســجانني
عــى بــاب الغرفــة رقــم ( ،)1ســجان بــدرع بالســتيكي عــى شــباك الغرفــة رقــم
( ،)1وآخــر عــى شــباك غرفــة رقــم ( ،)2ســجان يفتــح األقفــال وآخــر يفتــح
البــاب ،ثــم يتقــدم ضابــط يتبعــه ســجان ممس ـكًا بظهــره ،بيــد الضابــط جهــاز
إلكــروين فيــه صــور األســرات.
 مساء اخلري. -مساء اخلري.
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 آخاد ،شتايم ،شلوش.ثــم بــدأ بمنــاداة األســرات بأســائهن ويقــارن كل أســرة بصورهتــا عــى
اجلهــاز الــذي حيملــه.
وهكــذا عــى بــاب كل غرفــة مــن غــرف القســم الســت عــرة غــادرت
قــوة العــدد القســم بضجــة ورصاخ ،وبــدؤوا بنــزع اجلعــب واخلــوذ والتحلــل
مــن العتــاد اخلــاص هبــم قبــل خروجهــم مــن القســم ،أي قبــل أن يكملــوا
مهمتهــم وهــذا يعكــس روح التســيب وانفــراط االنضبــاط العســكري لــدي
اجلنــدي والســجان الصهيــوين ،ســواء أكان خيــدم يف مــدن الضفــة أو عــى
حــدود غــزة أو يف ســجون االحتــال ،وهــذا التســيب أوضــح مــا يكــون داخــل
الســجون ،ولكــن ضعفنــا وتشــتتنا ودمنــا يغطــي عــى تســيبهم أثنــاء العــدد
ســواء العــدد الصباحــي ،الظهــرة ،املســائي ،جتــر األســرات الفلســطينيات
عــى الوقــوف حتــى انتهــاء العــدد مهــا كانــت ظــروف األســرة متعبــة ،مريضة،
عــى األكل ،حــر الصيــف ،بــرد الشــتاء ،وأي أســرة تتأخــر بالوقــوف عــى العدد
يتــم معاقبتهــا بالعــزل االنفــرادي بالزنازيــن ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أيــام وقــد
يضــاف إليهــا عقوبــات أخــرى كاملنــع مــن الزيــارات ،املنــع مــن الكانتينــا ،املنــع
مــن الرياضــة.
عــادت األســرات إىل تنــاول وجبــة العشــاء بعــد أن قطعهــا العــدد،
وقــد اعتــادت األســرات عــى مثــل هــذه املنغصــات التــي تعتــر بســيطة إذا مــا
قورنــت بمنغصــات مثــل التفتيــش يف منتصــف الليــل وإخــراج األســرات إىل
الســاحة وســط الــرد الشــديد شــتا ًء .أهنــت األســرات كافــة األعــال الروتينيــة
داخــل الغرفــة مــن الشــطف واجلــي وصــاة املغــرب وعنــد إمتــام صالة العشــاء.
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10
 قبــل العشــاء كنــت ســألتك ســت لينــا عــن العصافــر لكــن حــرالطعــام وحــرت البطــون ،وإذا حــرت البطــون غابــت الذهــون ،وإذا حرض
املــاء بطــل التيمــم.
 العصافــر يــا ســت حيــاة هــي مأســاة الشــعب الفلســطيني واجلــرحالنــازف يف خــارصة الثــورة الفلســطينية ،صــار هلــذا األســلوب أكثــر مــن أربعــن
ســنة وغالبيــة األرسى الفلســطينيني تنكشــف أوراقهــم عــن طريــق العصافــر،
تنظيــات فلســطينية تــم رضهبــا بواســطة عمــل هــؤالء العمــاء واهنــارت
فصائــل وخاليــا بكامــل عنارصهــا وعتادهــا بفعل العصافــر ،وحلــد اآلن الثورة
الفلســطينية مــش قــادرة حتــل هاملعضلــة وتتجــاوز هــذه اإلشــكالية ،الســكري
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والرسطــان اقــرب األطبــاء مــن اكتشــاف عــاج لــه لكننــا مــع داء العصافــر
فشــلنا كل الفشــل بعــاج هاملرض اخلبيــث ،قصة العصافري واألوىل أن نســميهم
رصاصــر ،بــدأت مــع بدايــة ســبعينات القــرن املــايض والشــخص الــذي أســس
هــذا األســلوب مســلم عــريب فلســطيني اســمه عبــد احلميــد الرجــوب مــن مدينة
أرص أن ينســلخ مــن جلــده ويرهــن نفســه حلفنــة خمابــرات االحتــال
اخلليــلَّ ،
خائنًــا لدينــه ولشــعبه ،ف ُلعــن عــى كل لســان .العصافــر عمــاء فلســطينيون من
الضفــة الغربيــة ،مــن غــزة ،مــن القــدس ،مــن الداخــل الفلســطيني ،يعنــي نــاس
مــن حلمنــا ودمنــا وجلدنــا وعظمنا بيشــتغلوا عيــون وآذان لالحتــال علينا ،بعد
العميــل منهــم مــا خيــدم أســياده من ضبــاط خمابــرات االحتالل لســنني يتجســس
عــى أهلــه وشــعبه وينقــل أخبارهــم لالحتــال ،وبعــد مــا ينخــزي وينكشــف
أمــره يف بلــده بــن أهلــه وشــعبه ويصبــح منبــو ًذا كالكلــب األجــرب ملحاســبته
عــى جرائمــه ،يلــوذ باهلــرب إىل داخــل فلســطني املحتلــة عــام 1948م ذليـ ًـا
ـرا ال قيمــة لــه عنــد شــعبه الــذي خانــه وطعنــه يف ظهــره وال عنــد عــدوه
حقـ ً
الــذي مــن مليــار مســتحيل يؤمــن لــه ويثــق بــه ،كيــف وهــو خائــن لــأم التــي
محلتــه بأحشــائها تســعة أشــهر ،هــؤالء العمــاء اهلاربــون مل يك ّفــوا عــن خيانتهــم
واســتمروا بحيــاة الــذل والغــدر واخليانــة حتــى بعــد طردهــم من قراهــم ومدهنم
وخميامهتــم ،واســتمروا يف خدمــة أســيادهم مــن االحتــال حتــى يبقوهــم عــى
وجــه احليــاة الذليلــة راضــن عنهــم ،هــؤالء العمــاء تســتخدمهم املخابــرات
بمهــات متعــددة مــن أخطرهــا العمــل داخــل مراكــز التحقيــق كعيــون وآذان
عــى األرسى خــال مرحلــة التحقيــق ،وكمعــاول هــدم تســاعد هبــدم معنويات
األســر أثنــاء هــذه املرحلــة احلساســة مــن وجــود األســر يف الزنازيــن ودفعــة
لالهنيــار أمــام املحقــق الصهيــوين واالعــراف.
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أخطــر أســلوب لعمــل العمــاء واجلواســيس داخــل الســجون هــو
تقمــص جاســوس أو جمموعــة مــن
أســلوب العصافــر ،وهــو عبــارة عــن َّ
اجلواســيس شــخصيات مناضلــن وأرسى أمنيــن رشفــاء وخــداع أرسى جــدد
عديمــي اخلــرة بالتحقيــق ،وإهيامهــم أهنــم أرسى أمنيــون مناضلــون ،واحلقيقــة
أهنــم أمــام عمــاء وجواســيس يتقمصــون أدوار وشــخصيات األرسى
املناضلــن الرشفــاء.
فكــرة العصافــر كانــت تقــوم يف البدايــة عــى وجــود جاســوس يف نفــس
الزنزانــة مــع األســر أو يف زنزانــة جمــاورة ،تكــون هــذه الزنزانــة يف تواصــل
مــع الزنزانــة املجــاورة عــر شــباك صغــر يف احلائــط الفاصــل بــن الزنزانتــن،
وتســمى هــذه الزنزانــة بزنزانــة املصيــدة ،ويبــدأ العصفور (اجلاســوس) بســحب
الــكالم مــن األســر وإهيامــه بأنــه وطنــي ومســئول كبــر يف التنظيــم ولــه عالقاته
ولــه اتصاالتــه ،وأنــه عــى األســر أن يبــوح لــه بــكل أرساره واملعلومــات التــي
بحوزتــه عــن اخلليــة ،ســاحها ،أفرادهــا ،أعامهلــا ،ليوصلهــا للتنظيــم يف اخلــارج
كــي حيمــي هبــذه املعلومــات رجــال وســاح التنظيــم ،واحلقيقــة أنــه جاســوس
موجــه مــن قبــل املحققــن ملعرفــة أرسار األســر ،وبالتــايل رضب التنظيــم
َّ
واعتقــال واغتيــال أعضائــه وتدمــره والقضــاء عليــه.
مــع دخــول انتفاضــة األقــى هنايــة ســنة 2000م طـ َّـورت املخابــرات
الصهيونيــة أســلوب عمــل العصافــر ،وأصبــح الوضــع بـ ً
ـدل مــن جاســوس
يف الزنازيــن أصبــح للعصافــر أقســام صغــرة تتكــون مــن غرفتــن إىل ثــاث
غــرف مــع ســاحة صغــرة ونظــام ســجن مصغــر ،يرحــل األســر إىل هــذه
األقســام اخليانيــة بعــد أن يقــي فــرة بالتحقيــق وليتــم إهيامــه أنــه منقــول إىل
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أقســام الســجن احلقيقــي والعيــش مــع األرسى املناضلــن ،يتــم عــرض األســر
عــى حماكمــة صوريــة واحلكــم فيهــا التمديــد ،عليهــم نقــل األســر إىل أقســام
العصافــر بســيارات النخشــون وحيــدً ا أو مــع عصفــور ،وال تســمح بنقلــه
بالبوســطة خو ًفــا مــن التقائــه مــع األرسى األمنيــن وبالتــايل انكشــاف لعبــة
املخابــرات والعصافــر ،عندمــا يتــم نقــل األســر هبــذه الصــورة إىل أقســام
العصافــر واحلقيقــة أنــه منقــول إىل مرحلــة حتقيــق خمتلفــة عــن ســابقاهتا.
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يتــو َّىل هــذه اجلــوالت عصافــر ،عمــاء يتكلمــون عــريب نيابــة عــن
أســيادهم ضبــاط املخابــرات وبأســلوب جديــد يقــوم عــى اخلــداع وإهيــام
املوجــه األمنــي
األرسى أنــه مــن األرسى املناضلــن ،وعليــه أن يتعــاون مــع َّ
متقمصــا
للتنظيــم والــذي باحلقيقــة هــو عبــارة عــن كبــر اجلواســيس يف القســم،
ً
شــخصية األســر املناضــل الوطنــي الرشيــف ،وأن هــذا التعــاون ال يتــم إال
املوجــه األمنــي كافــة األرسار واملعلومــات التــي بحوزتــه.
بإعطــاء ّ
قلــة الرتبيــة األمنيــة وانعــدام اخلــرة لــدى الغالبيــة الســاحقة مــن أبنــاء
التنظيــات الفلســطينية ســارع يف عمليــة اهنيــار املناضلــن أمــام العصافــر
وأســلوهبم القائــم عــى اخلــداع واإلهيــام ،وألن غالبيــة األرسى الفلســطينيني
حلظــة اعتقاهلــم يتخيلــون أهنــم داخلــون إىل زنازيــن التحقيــق وينتظــرون وجــود
جالديــن ضخمــن بأيدهيــم عــي وكرابيــج وكامشــات لقلــع األســنان وانتــزاع
األظافــر ،ليتفاجــأ األســر الفلســطيني بعــدم وجــود هــذه التخيــات الومهيــة
بــل عــى العكــس مــن ذلــك وجــد حمق ًقــا حيقــق معــه بــكل هــدوء ونفــس طويلــة
ورباطــة جــأش ،ويعطــي ويأخــذ معــه بالــكالم ،يناقــش األســر ويســمع منــه
ويســجل مالحظــات مــن أقــوال األســر.
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بعــد مــدة ليســت بالطويلــة جيــد األســر نفســه وســط أرسى فلســطينيني
هينئونــه بصمــوده يف وجــه املحقــق وانتصــاره عليــه واحتفاظــه بــأرسار الثــورة،
وأنــه اآلن وســط إخوانــه وعليــه التحلــل مــن عــبء أرسار الثــورة عــر إيداعهــا
باأليــدي األمينــة ،أيــدي الثوار الومهيــن املمثلني البارعــن ،الدجالــن األذكياء،
العصافري.
 يعنــي أختــي لينــا العصافــر مــش هيــود بيتكلمــوا عــريب ،فلســطينينيعمــاء مــن أبنــاء شــعبنا.
 بالضبــط ســت أمــل ،عمــاء فلســطينيني باعــوا ذممهــم وضامئرهــموحتولــوا ألدوات رخيصــة يســتعملها االحتــال لطعــن ظهــور
لالحتــالَّ ،
شــعبهم.
اقرتبــت الســاعة مــن العــارشة مســا ًء وهــذا املوعــد يف عــرف احلركــة
األســرة يعــرف بااللتــزام النســبي ،فيــه يطفــأ الضــوء وختــف حركــة األســرات،
وكل أســرة عــى برشــها وإن وجــد أســرتان أو أكثــر تتحدثــان م ًعــا يكــون
احلديــث بصــوت خافــت ومنخفــض جــدً ا ،هــذا االلتــزام النســبي يقــود إىل
االلتــزام الــكيل بعــد ســاعة منــه يف عمليــة تسلســل ناعمــة للقوانــن اإلداريــة
ألجــل تنظيــم حيــاة األســرات.
يف عــرف األرسى واحلركــة األســرة بــل والعــرف البــري إن اقــراب
الليــل مــن منتصفــه يعنــي اخللــود إىل النوم لراحــة األجســاد اســتعدا ًدا ليوم عمل
خصوصــا إذا
جديــد ،لكــن يف عــرف االحتــال وإدارة ســجونه لــه معنــى آخــر
ً
تعلــق األمــر بــاألرسى ،الســاعة احلاديــة عــرة والنصــف أي نصــف ســاعة عىل
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االلتــزام الــكيل وقــد غرقــت مجيــع األســرات بالنــوم العميــق باكـ ًـرا ،يف هــذا
اليــوم بالــذات ملــا كان يف هــذا اليــوم مــن التعــب واإلرهــاق وشــد األعصــاب أو
توتــر وخــوف وقلــق وحرمــان مــن أبســط احلقوق فــورة مســائية ملشــكلة افتعلها
ســجان مل يكــن لألســرات فيهــا أي ذنــب ،حكــم الظــامل عــى املظلــوم والقــوي
عايــب ،واألســرات املنســيات يف غياهــب الســجون بــا حــا ٍم وال مدافــع قـ َّـل
النصــر وعـ َّـز املعــن ،إال األهــل والصــر مــن اهلل.
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فجــأة صــوت دربكــة األقــدام ،ضجيــج ٍ
عــال ،رصاخ نســف ســكون
الليــل ،أصــوات األجهــزة الالســلكية ،رد املخشــر ،احتــكاك العتاد العســكري،
أصــوات ارتطــام الدروع البالســتيكية بالشــبابيك واألبــواب ،خرخشــة املفاتيح
املزعجــة وهــي تفتــح أقفــال األبــواب تــارة ،يســقط تــارة أخــرى مــن أيــدي
الســجانني املرجتفــة خو ًفــا ورع ًبــا ،فرقــة مــن الســجانني أكثــر مــن ثالثــن ســجانًا
مدرعــة بكامــل عتادهــا ،خــوذ تغطــي الــرؤوس والوجــوه،
وســجانة ،فرقــة َّ
دروع ،جعــب واقيــات ضــد الســكاكني ،واقيــات ضــد الرصــاص ،هــراوات،
جــرات الغــاز ،كســارات بالســتيكية عــى املفاصــل واأليــدي ،فرقــة مدرعــة
معــدة القتحــام معســكر وليــس القتحــام غــرف أســرات عـ ّـزل مــن أي ســاح
ســوى ســاح اإلرادة والصــر والتحمــل عــى بــاء األرس ،فرقــة أخــرى مــن
الســجانني تعلــو ســطح الســجن ،فرقــة أخــرى متــد برابيــش امليــاه وتوصلهــا
بخراطيــم خمصصــة لضغــط املــاء إلغــراق الغــرف إذا لــزم األمــر.
انتــرت الفرقــة مــن الغرفــة ( )1حتــى الغرفــة ( )16ويف الســاحة وعــى
خصوصــا
ســطح الســجن ،متلــك اخلــوف والفــزع كافــة األســرات يف القســم
ً
أن هــذه املدامهــة قــد جــاءت يف وقــت متأخــر مــن الليــل واألســرات يف ســابع
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نومــة ،ومل تعــرف كل أســرة كيــف تتــرف مــن هــول الصدمــة ،فالنائــم ميــت،
خصوصــا أنــه ال ســبب وال داعــي هلــذا التفتيــش،
واملدامهــة غــر متوقعــة
ً
فيــوم غــد هــو يــوم اجلمعــة ،وهــو يــوم نصــف دوام عنــد اإلدارة ،واملشــكلة
التــي فرضــت عــى األســرات مســاء أمــس ُحلــت بطريقــة مرضيــة للطرفــن،
خصوصــا أن افتعاهلــا والتصعيــد الــذي تبعهــا جــاء من قبــل اإلدارة واألســرات
ً
قبلــن باحلــل ال مــن بــاب الضعــف واخلــوف بــل مــن بــاب مصلحــة األســرة؛
ألن األمــر تعلــق بفــورة مقابــل قمعــة ففضلــت األســرات التضحيــة بفــورة
مســائية مقابــل عــدم حــدوث قمعــة ال يعلــم عواقبهــا إال اهلل _ســبحانه وتعــاىل_
واخلــارس فيهــا األســرات .أرسعــت كل أســرة يف الغــرف الســت األوىل التــي
تتعــرض للمدامهــة بلبــس أغطيــة الــرأس مــن مناديــل ،مالبــس الصــاة ،كل مــا
خصوصــا يف
يســر ويغطــي الــرأس؛ ألن األســرة الفلســطينية تقــدس رأســها
ً
مواجهــة االحتــال؛ ألن هــذا الــرأس خلــق ليظــل مرفو ًعــا وال ينحنــي ،خلــق
ليصــان ال ليهــان ،لذلــك حتــرص األســرة الفلســطينية أول مــا حتــرص خــال
هــذا الظــرف العصيــب عليهــا يف املدامهــة بتغطيــة رأســها.
 حبــوس! حبــوس تفتيــش! تفتيــش! طلــب الضابــط مــن األســراتالرجــوع إىل آخــر الغرفــة ،رجعــت األســرات إىل آخــر الغرفــة وجتمعــن يف
زاويــة منهــا ،خائفــات ،مرعوبــات ،مرجتفــات ،متعبــات ،مرهقــات ،نســاء عــزل
يف مواجهــة وحــدة مدرعــة مدججــة بالســاح ،ومصحوبــة هــذه املــرة بالــكالب
البوليســية التــي مــأت األجــواء عــواء وتفل ًتــا لالنقضــاض عــى األســرات.
فتــح الســجانون البــاب بعــد ابتعــاد األســرات عنــه وقــد اصطــف
الســجانون صفــان داخــل الغرفــة بالطــول ،كل ســجان بيــده هــراوة وعــى
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األســرات املــرور وســط هــذا الصــف أســرة ،أســرة ،صفــان عــن اليمــن
والشــال يف اســتعراض قــوة عــى أســرات عــزل مــن أي ســاح للدفــاع عــن
أنفســه َّن ســوى الصــر واإلرادة.
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األســرات متجمعــات يف آخــر الغرفــة ،ســجانة تدخــل بــن الصفــن
تقــف بالقــرب منهــن تقــوم بتقييدهــن أســرة ،أســرة ،ســجانة ثانيــة تقــوم
بتفتيــش كل أســرة بواســطة آلــة التفتيــش ،املاغنوميــر ،ثــم تقودهــا إىل خــارج
الغرفــة ،وتســلمها لســجانة أخــرى بدورهــا تقودها إىل الســاحة ،وهكــذا مع كل
أســرة ،وهكــذا مــع كل غرفــة ،حتــى تــم إفــراغ الغــرف مــن األســرات ليبــدأ
فصــل التفتيــش حــال إخــراج األســرات مــن الغــرف ،يتحلــل الســجانون مــن
عتادهــم مــن اخلــوذ واجلعــب والــدروع ليبــدؤوا بعمليــة التفتيــش أو باألحــرى
عمليــة التدمــر والتخريــب ألغــراض وممتلــكات األســرات اخلاصــة والتــي
هــي باحلقيقــة أغــراض بســيطة إمــا يتــم رشاؤهــا مــن الكانتينــا بأســعار مضاعفــة
أو يتــم إدخاهلــا يف الزيــارات مــن األهــل ،بمعنــى آخــر كل أغــراض األســرات
تــم تفتيشــها وفحصهــا قبــل دخوهلــا للســجن ويتــم فحصهــا قبــل دخوهلــا إىل
املكتبــة أو قاعــة الزيــارة ويتــم تفتيشــها عنــد تســليمها لألســرة ،دولــة قائمــة
عــى اهلــوس األمنــي ثامنيــة ســجانني دخلــوا إىل الغرفــة ،ســجان يفتــش احلــام،
ســجان يفتــش دورة امليــاه ،آخــر يفتــش املطبــخ ،كل يشء يف خزانــة املطبــخ عــى
األرض ،الزيــت ،املعلبــات ،املــواد الغذائيــة ،أدوات الطبــخ ،أدوات التنظيــف،
كومــة واحــدة عــى األرض ،وأســعد الغــرف ح ًظــا إذا مل ينســكب يشء مــن
الزيــت أو املعلبــات عــى املــواد األخــرى.
اخلزائــن لــكل مــا حتتــوي مــن األغــراض ،مالبــس ،كتــب ،دفاتــر،
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أغــراض خاصــة باملــرأة ،ألبومــات الصــور كلهــا عــى األرض ،حرامــات
األســرات ،وجــوه الفرشــات ،املناشــف ،كل يشء عــى األبــراش تــم رميــه
عــى األرض تــم خلطهــا بعضهــا ببعــض ،كومــة واحــدة وســط الغرفــة ،فقــط
املصاحــف هــي الوحيــدة التــي تــم احرتامهــا فقــد قامــت األســرات بوضعهــا
عــى كــريس خــارج الغرفــة ومل يلمســها أي ســجان ،وهــذه اخلطــوة ،احــرام
املصاحــف جــاءت بعــد مشــكلة خطــرة مــع اإلدارة حيــث قــام ســجان بتمزيــق
املصحــف فعــم االســتنفار والتوتــر يف الســجن ،وظلــت األمــور متوتــرة مــن
الصبــاح حتــى املغــرب حتــى تــم التوصــل التفــاق مــع اإلدارة يقــي بــأن
يقــوم األرسى بجمــع املصاحــف مــن الغرفــة مــع بدايــة كل تفتيــش ووضعهــا
عــى كــريس خــارج الغرفــة .عمليــة التفتيــش عمليــة تســتغلها اإلدارة لتنغيــص
حيــاة األســرات واالنتقــام منهــن؛ ألهنــن ً
أول فلســطينيات وثان ًيــا ألهنــن
أســرات قلــن لالحتــال ال بمــلء الفــم ،وكإجــراء روتينــي متارســه اإلدارة
ضــد األســرات بســبب أو بــدون ســبب فاالحتــال ليــس بحاجــة لذريعــة ألي
جريمــة يرتكبهــا ألنــه ال يوجــد مــن حياســبه ،وإدارة الســجون بصفتها جــز ًءا من
ـرازا ســي ًئا مــن إفرازاتــه القميئــة متــارس نفــس األالعيــب ،تكمــل
االحتــال وإفـ ً
نفــس الــدور يف املحــاوالت البائســة لكــر إرادة األســر الفلســطيني وإذاللــه،
عمليــة التفتيــش عمليــة تنكيــل مبــارشة لألســر واألســرة ،وأي تنكيل هو أشــد
مــن اقتحــام غــرف األســرات منتصــف الليــل وإفزاعهــن مــن نومهــن بطريقــة
إرهابيــة إرعابيــة جنونيــة ،وإخراجهــن مــن غرفهــن وســط الــرد الشــديد شــتا ًء
إىل الســاحة واحلــر الشــديد صي ًفــا إىل غرفــة ضيقــة داخــل القســم بــا هتويــة أو
مــراوح لعــدة ســاعات ،ومــن ثــم إعادهتــن إىل غرفهــن وقــد قلبــت أعاليهــا إىل
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ســافلها واختلطــت األغــراض وشــوهت معــامل الغرفــة وكأن جيــوش التتــار قــد
مـ َّـرت مــن هنــا.
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روعــت مــن نومهــا
أي تنكيــل هــو أفظــع مــن متريــر أســرة قبــل دقائــق ّ
فزعــة ،مرعوبــة ،بــن صفــن مــن الســجانني املدرعــن باحلديــد والنــار وأيدهيــم
عــى العــي وزنــاد جــرار الغــاز ،فــأي حركة مــن األســرة تنهال عليهــا عرشات
العــي واألرجــل واأليــدي والنــار ،اســتمرت عمليــة التفتيــش داخــل الغــرف
ملــا يقــارب الســاعتني واألســرات يف ســاحة القســم وقــد متلــك شــعور الغضــب
قلوهبــن حتــى أطــار النعــاس مــن العيــون وأنســى األجســاد حاجتهــا للنــوم،
فاحلــدث جلــل ،والقــادم أعظــم؛ ألن األســرات يدركــن أن هــذا التفتيــش مــن
ـرا ،ولــكل فعــل رد
تدبــر نائبــة املديــرة وهــي رد انتقامــي عــى مــا حــدث عـ ً
فعــل مسـ ٍ
ـاو لــه باملقــدار معاكــس لــه باالجتــاه ،ولــكل عمــل تقــوم بــه اإلدارة
يمــس حيــاة األســرات البــد مــن عمــل تقــوم بــه األســرات يمــس إجــازات
وعطــل ضبــاط وســجاين القســم عــى حــد ســواء ،فإرجــاع وجبــة طعــام واحــدة
كفيــل بإعــان حالــة االســتنفار يف صفــوف اإلدارة وإلغــاء إجــازات وعطــل كل
طاقــم الســجن وإجبارهــم عــى الــدوام اإلجبــاري يف الســجن ،وهــذا أكثــر مــا
يغيــظ اإلدارة ،حلســن حــظ األســرات أن اجلــو كان قمــة يف الروعــة فأواســط
شــهر ترشيــن األول ،هــو هنايــة فصــل الصيــف والبدايــات األوىل لفصــل الشــتاء
ال حــر وال بــرودة.
قمــة االعتــدال ،ومنحــة ُخبئــت يف حمنــة ،نســات عليلــة حرمــت منهــا
األســرات لســنوات هــا هــي رغــم أنــف اإلدارة تتعــرض هلــا األســرات ،رؤيــة
القمــر يف كبــد الســاء منظــر حرمــت منــه األســرات لســنوات ،نجــوم الليــل
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منظــر مل تشــاهده األســرات منــذ زمــن رغــم التشــوهات التــي تقرتفها األســاك
الشــائكة والشــبك إال أن القمــر وجاراتــه مــن النجــوم بــدا مجيـ ًـا ،بــل أمجــل مــن
عيــون األســرات املحرومــات رؤيــة هــذا املشــهد الربــاين اخلــاب.
املــي ليـ ًـا ،القــزدرة ليـ ًـا ،احلديــث ليـ ًـا ،اجتــاع األســرات مــن ســت
غــرف يعنــي نصــف القســم يف ســاحة القســم ليـ ًـا .تغيــر مفاجــئ يف الروتــن
وخــروج عــن املألــوف ،كل ذلــك بــدّ د اخلــوف والقلــق مــن رهبــة املدامهــة
الفجائيــة ،وأبطــل مفعــول الصدمــة وثقــل شــعور األســرات مــن األمل واحلــرة
إىل شــعور الســعادة واالنبســاط اجلزئــي برؤيــة املمنوعــات املحرمــات ،قمــر
ونجــوم وليــل نقــل شــعور األســرات مــن األســى واحلــزن عــى الوضــع املــزري
إىل شــعور بالفــرح النســبي وزوال الغــم.
األســرات الكبــرات بالســن والصغــرات عــى حــد ســواء تــم
معاملتهــن بنفــس الطريقــة احلاجــة ،األســرة فتحيــة يف الســبعني مــن عمرهــا مل
يشــفع هلــا ســنها املتقــدم ،الزهــرة مــرح يف الثالثة عــرة مــن عمرها ،هــذه الزهرة
الصغــرة ،األصــل والواجــب أن تنــام بحضــن والدهتــا ،االحتــال انتزعهــا مــن
حضــن أمهــا وهــا هــو يعــود اليــوم النتزاعهــا مــن فراشــها ثانيــة ،ليلقــي هبــا
يف هــذا الوقــت املتأخــر مــن الليــل يف الســاحة وســط اخلــوف والقلــق ،وســط
اإلرهــاب والرعــب لوحــدات القمــع والقتــل املدججــة بالســاح ،كــا تتبــدل
أحــوال الطقــس تبدلــت أحــوال األســرات ،يف ظــل ســاء فلســطينية حنونــة
وقمــر معطــاء ال يبخــل بنــوره عــى صاحــب حاجــة ونجــوم متأللئــة تعكــس
صفــاء ميــاه طربيــا الفلســطينية ،يف كنــف الليــل الفلســطيني حتولــت أحــوال
القلــق واخلــوف وذهبــت آثــار الصدمــة أدراج الريــاح ،وحلــت الطمأنينــة.
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ـارا .ملاذا
عــدو غاشــم مــاذا تنتظــر منــه؟ مــن الطبيعــي أن يدامهنــا ليـ ًـا وهنـ ً
أنتــن مســتغربات؟ هــذه هــي حقيقــة هــذا العــدو ،عدو غاشــم غــدَّ ار.
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صدقــت حجــة فتحيــة (أم ياســن) ،احلاجــة أم ياســن حاجــة ســبعينية
مــن العمــر اهتمــت بتهريــب هاتــف نقــال البنهــا يف ســجن النقــب فحكــم عليها
بالســجن ملــدة عــام وغرامــة ماليــة قدرهــا مخســون ألــف شــيكل ،هــي باحلقيقــة
عجــوز طاعنــة بالســن ولكــن روحهــا روح شــباب وكــا يقــول املثــل الشــعبي
الفلســطيني( :الدهــن بالعتاقــي) ،الــروح روح شــباب واهلمــة مهــة شــباب ،قبــل
صــاة الفجــر بســاعة تصحــو يوم ًيــا وتبــدأ بالصــاة والقيــام والتســبيح والذكــر
وتبقــى مســتيقظة حتــى أذان الفجــر ،ومــع فــورة رياضيــة تكــون يف الســاحة
بمســبحتها الطويلــة وبلباســها الفالحــي الفلســطيني القديــم ،تــراث فلســطيني
أصيــل ،يف ســاحة ســجن الشــارون قهــرت غولــدا مائــر ،عندمــا قالــت أنــا
ال أعــرف شــي ًئا اســمه شــعب فلســطيني هنــاك ســكان غربــاء كانــوا يف أرض
«إرسائيــل» طردناهــم مــن أرضنــا ،كبارهــم ســيموتون وصغارهــم سينســون.
يف هــذه الســاحة جتســد العنــاد الفلســطيني العــي عــى االنكســار ،فــا الكبــار
ماتــوا ،وال الصغــار نســوا ،الكبــار استشــهدوا واعتقلــوا وقامــوا ومحلــوا الرايــة
جيـ ًـا بعــد جيــل ،والصغــار مل ينســوا الواجــب والعهــد واملــراث .احلاجــة أم
ياســن يف الســبعني مــن عمرهــا أصغــر أبنائهــا يف اخلامســة والعرشيــن مــن عمره
يقــي حكـ ًـا مؤبــدً ا يف ســجن نفحــة وأخــوه األكــر منــه بســنتني يقــي حكـ ًـا
ملــدة عــر ســنوات يف ســجن النقــب ،الزهــرات مــن حوهلــا ،مــرح ،شــادية،
نرسيــن ،رشوق ،مــن عمــر أحفادهــا ،مل ينســوا فلســطني ،ولــن ينســوها أبــدً ا.
 -أخت منال يف العادة كم يستمر التفتيش.
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 اهلل أعلــم ســت حيــاة ال حــد لتفتيشــاهتم ،ســاعة ،ســاعتني ،أكثــر،أقــل ولكــن بالعــادة التفتيــش الــذي تقــوم بــه اإلدارة ال يزيــد أحيا ًنــا عــن ســاعة،
أمــا التفتيــش الــذي تقــوم بــه وحــدات خاصــة تــأيت مــن خــارج الســجن مثــل
وحــدات (الــدرور ،النخشــون ،املتســادا) فذلــك تفتيــش والعيــاذ بــاهلل منــه قــد
يســتمر لتســع ســاعات ،وكل يشء بالغرفــة يتــم إخراجــه إىل اخلــارج وال يبقــى
غــرض مــع أخيــه وال يبقــى حجــر عــى حجــر ،فــكل يشء يتــم تفتيشــه وفتحــه،
أمــا تفتيــش اإلدارة مقارنــة مــع هــذا التفتيــش الــي قدامــك لعــب والد صغــار.
 هــذا التفتيــش دائــم وال كل أســبوع ،كل شــهر؟ يعنــي يف لــه تاريــخمعــن؟
دائــا وال موعــد وال تاريــخ حمــدد لــه،
 التفتيــش أختــي أمــل ليــس ًأحيا ًنــا متــر ســنة بتفتيــش واحــد ،وأحيا ًنــا بالشــهر الواحــد يــأيت تفتيشــن عــى
الغرفــة الواحــدة ،حســب مــزاج اإلدارة وهــذه األمــور الواجــب أن تعتــادي
عليهــا ،ســجن بــدون تفتيــش مثــل املرعــى بــدون حشــيش.
 األسرية سمر عاملة الكانتينا :بحياة أبوك تعيدي املثل يا منال. سجن بدون تفتيش مثل املرعى بدون حشيش. -هذا مثل أصيل وال دخيل ست منال.

ِ
ـم إنتاجــه يف ظــروف خاصــة
 وأنــت الصادقــة مثــل صناعــة حمليــة ،تـ ّوصاحبــة االمتيــاز احلــري األســرة منــال.
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 ربنــا هيــدي بالكــن ،نفســكن مفتوحــة عــى احلكــي ،تفتيــش بالغــرفومــا ســكتن وال دقيقــة.
 خلينــا نتســى يــا حجــة أم حممــود قائدتنــا الربكــة ،متــر هالســاعة عــىخــر ونرجــع لقواعدنــا نشــوف حاهلــا عــى األكيــد ســنجدها مقلوبــة ســافلها
عــى عاليهــا.
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 تعرفــوا يــا بنــات هــذه أحــى ليلــة بتمــر علينــا ،صحيــح اهلل ينكــدعليهــم حياهتــم وآخرهتــم مثــل مــا نكــدوا علينــا هالليلــة ،خوفونــا ،وأرعبونــا
وقطعــوا علينــا نومتنــا ،عــى األكيــد أغراضنــا عاملينهــا كوكتيــل ،بــس واهلل
العظيــم هالــرادات والليــل واملــي وهاجلــو احللــو ،بينســوا الدنيــا ومــا فيهــا،
أحســن مــن رأس كليــب.
 واهلل صدقــت يــا شــيخة فاطمــة ،ربنــا جيعــل تدمريهــم بتدبريهــم كانمههــم وهدفهــم مــن التفتيــش تنغيــص حياتنــا واالنتقــام منــا بســبب مــا حــدث
ـرا أمــس ،واهلل أنــا بقــول مثــل رأيــك ،هالقعــدة مــش ناقصهــا إال غاليــة
عـ ً
قهــوة وإبريــق شــاي.
يف زاويــة القســم اجتمعــت ممثلــة األســرات مــع ممثلــة أســرات حركــة
محــاس وفتــح واجلبهــة الشــعبية ،اجتمعــن وتناقشــن حــول طبيعــة الــرد عــى
هــذا التفتيــش.
ممثلــة األســرات :هــذا التفتيــش ،خطــوة انتقاميــة مــن قبــل نائبــة املديــرة،
ولــن متــر هــذه اهلجمــة وهــذه اخلطــوة اهلمجيــة بــدون رد فعــل ،وســيكون ردنــا
بفعــل يــوازي احلجــم احلقيقــي هلــذه اخلطــوة اجلبانــة.

قيـــــود الرياحـــــــــين

ممثلــة أســرات حركــة فتــح :نتفــق معــك أخــت لينــا ،هــذه النائبــة
الســادية ،الزم نحــط رتبهــا بــاألرض ونــدوس عليهــن بنــت ال ،..ال ،..ال...
ممثلــة أســرات محــاس :هــذه النائبــة مــن أول يــوم دخلــت القســم وهــي
مســودة عيشــتنا ونحــن صربنــا عليهــا زيــادة عــن اللــزوم ،الزم نخليهــا تشــتاق
تــروح لبيتهــا.
أســرة الشــعبية :صحيــح أنا لســت صاحبــة قــرار بالتنظيم عندنــا ،ولكن
أقــول إن األمــور زادت عــن ِ
حدهــا والكيل طفــح مــع اإلدارة وإجراءاهتا ضدنا،
صــار الزم ندافــع عــن أنفســنا وعــن حقوقنــا ومكتســباتنا ،اليــوم التــي تتزعــم
اهلجــوم علينــا نائبــة املديــرة ،واحلقيقــة أهنــا تنفــذ سياســية مدروســة ومرســومة
وبالتــايل الواجــب علينــا أن نرســم سياســية خاصــة فينــا تكــون مرســومة وخمطط
هلــا جيــدً ا.
ممثلــة األســرات :ربــاط الفــرس بيظــل عندمــا نرجــع للغــرف ،إمــا
التفتيــش مقبــول وال يوجــد ختريــب أو تدمــر ،أنــا أقــرح إرجــاع وجبــة طعــام
ر ًدا عــى التفتيــش يف الوقــت املتأخــر ،نحــن نعيــش يف ســجن ونتوقــع كل يشء
يسء ،ومــع ذلــك التفتيــش الليــي هنائ ًيــا علينــا مــش مقبــول ،حســب مــدى
صباحــا ونقــرر ،إن شــاء اهلل اجتامعنــا غــدً ا
التخريــب والتدمــر خلينــا نجتمــع
ً
صباحــا مــع أول فــورة.
ً

انســحبت فرقــة التفتيــش مــن القســم بعــد أن أمضــت ســاعة ونص ًفــا
يف الغــرف.
نائبــة املديــرة وقــد وقفــت عــى بوابــة القســم الرئيســية وبرفقتهــا ضابطني
وســجانة :مســاء اخلــر ســت لينا.
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 عفـ ًـوا كتســن شــوال ،الوقــت ليــس مســا ًء اليــوم ،نحــن يف يــوم جديــدـرا الزم تقــويل صبــاح اخلــر.
انظــري إىل ســاعتك الســاعة الواحــدة إال عـ ً
 صبــاح اخلــر ســت لينــا ،أنــا متأســفة مل أنتبــه للوقــت ،نريــد إرجــاعاألســرات إىل الغــرف وأنــا متأســفة هلــذا التفتيــش األمــر ليــس بيــدي و ،و ...
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قاطعتهــا ممثلــة األســرات :كتســن شــوال ســرجع البنــات إىل الغــرف؛
ألنــه ال يوجــد أحــد عــى وجــه الكــرة األرضيــة يف هــذه الســاعة ســهران ،وغــدً ا
نتكلــم وتقدمــي تربيراتــك ممــا حــدث ،الوقــت بدايــة يــوم جديــد ســاعتني
ويطلــع النهــار ،األســرات بحاجــة لســاعات حتــى يرتبــن أغراضهــن ،بكــرة إن
شــاء اهلل بنحكــي.
أشــارت الســجانة بيدهــا إىل الســجان املنــاوب يف غرفــة التحكــم ليقــوم
بفتــح األبــواب إلرجــاع األســرات إىل غرفهــن ،عــر دقائــق وأقــل كانــت مجيع
األســرات داخــل غرفهــن ،أمــا النائبــة وشــلتها فقــد انســحبت مــن القســم وهي
مدركــة أن األســرات لــن يســكتن عــى هــذا التفتيــش االســتفزازي ،وأن خطــوة
مــا يف األفــق وفكــرة مــا تــدور بأذهاهنـ ّن.
دخلــت األســرات إىل الغــرف وفوجئــن بحجــم الدمــار والتخريــب
لــكل مــا هــو موجــود يف الغرفــة ،املالبــس ،احلرامــات ،أغطيــة الفرشــات،
املخــدات ،الكتــب ،الدفاتــر ،أدوات املطبــخ ،أدوات التنظيــف ،كل يشء يف
اخلاصــة خملوطــة مــع
الغرفــة ُملقــى عــى األرض كومــة واحــدة ،األغــراض
ّ
بعضهــا البعــض ،وكأن اهلــدف مــن هــذا التفتيــش هــو التخريــب والتدمــر
ـتنكارا
وليــس البحــث عــن يشء ممنــوع ،عــا صــوت األســرات
ً
احتجاجــا واسـ ً
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هلــذا التفتيــش ،أســرة تدعــو اهلل عليهــم ،أســرة تشــتم ،أســرة هتــدّ د ،أســرة
تتحســبن ،وبعضهــن ســاكته كاظمــة غيظهــا بانتظــار العمــل اجلامعــي للــرد عــى
هجمــة اإلدارة واســتفزازاهتا.
 يا ست لينا! يا ست لينا! نعم ،مني ّالل بتحكي؟
 أنا هتاين من غرفة (.)2 نعــم ســت هتــاين بــدّ ك ترشحــي عــن اخلــراب والدمــار الـ ّـي يف غرفتك،كلنــا باهلــواء ســوا ،مثــل مــا هــو موجود عنــدك موجــود عنــدي ،يعينــك اهلل رتبي
أغراضــك عــى الســاكت وارتاحــي ونامــي بكــره الصبــح بنحكي.
 بــس يــا ســت لينــا مــش معقــول اخلــراب ،هــذا مــش تفتيــش هــذا ألعنوأســوأ مــن تفتيــش الوحدة.
 يــا صبايــا الــكل ســامعني ،رتبــوا أغراضكــم ونامــوا ،الصبــاح ربــاحوبنحكــي بكــره إن شــاء اهلل ،تصبحــوا عــى خــر ،حمــدش ينــادي عــى األبــواب
والشــبابيك.
مـ ّـرت ليلــة التفتيــش عصيبــة عــى األســرات وبصعوبــة بالغــة أعــادت
األســرات ترتيــب أغراضهــ ّن وتنظيــف الغرفــة مــن آثــار عمليــة التفتيــش
املغوليــة ،النعــاس مــن جهــة يث ّبــط العزيمــة عــى إكــال عمليــة الرتتيــب
والتنظيــف ،والشــعور بالقهــر واإلحبــاط وقلــة احليلــة وانعــدام النصــر يدفــع
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مــن جهــة ثانيــة إىل إبقــاء األغــراض عــى األرض وكــا هــي ،ولكــن إىل متــى؟
وملــاذا؟ ومــن ســيأيت لرتتيبهــا؟ وإبقائهــا عــى حاهلــا ملصلحــة مــن؟ هــل ننتظــر
عطــف املديــرة؟ أم ننتظــر وســائل اإلعــام املحليــة والعامليــة لتقــوم بتصويــر
وتوثيــق جرائــم اإلدارة الصهيونيــة؟
ال لــن يــأيت أحــد ل ُيعيــد ترتيبهــا ،ولــن تــأيت وســائل اإلعــام لتصــور
مأســاتنا وعطــف املديــرة _يــا طامــع بإيــان إبليــس_ نحــن وحدنــا القادريــن
عــى مللمــة جراحنــا ،وجــر عظمنــا كلــا كــرت ،لــن يــأيت أحــد ال مــن بعيــد
وال مــن قريــب ،ولــن تدمــع عــن حز ًنــا عــى وضعنــا املــزري.
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رفضــت األســرات اخلــروج إىل فــورة الرياضــة ،يف رســالة أوليــة لإلدارة
أن األمــور لــن ومل متــر مــرور الكــرام عــى مــا حــدث ومــا عــى اإلدارة ســوى
االنتظــار لســاعات قليلــة ،وتبــدأ معهــا لعبــة عــض األصابــع.
حانــت الســاعة الثامنــة وهــو موعــد خــروج األســرات إىل الفــورات
العاديــة ،ومل ختــرج أي أســرة ســوى مســئوالت التنظيــات األربــع وعاملــة
املــردوان ومرافــق املغســلة والكانتينــا واملكتبــة ،اجتمعــت األســرات يف غرفــة
الكانتينــا وقــررن بدايــة توســيع االجتــاع بضــم شــخص ّيات اعتباريــة مــن
بالســن واألســرات اللــوايت أمضــن ســنوات يف الســجن
األســرات الكبــرات ّ
وهل ـ ّن وزهن ـ ّن يف احلركــة األســرة حتــى لــو مل يعملــن يف إدارة التنظيــم وليــس
هل ـ ّن عمــل تنظيمــي رســمي.

ممثلــة األســراتً :
أول احلمــد هلل عــى ســامت ُك ّن ،هــذه هــي طبيعيــة
ـع غــر ذلــك يكــون خمط ًئــا ،ومــن ينتظــر غــر هــذا األمــر
هــذا العــدو ومــن يتوقـ ّ

قيـــــود الرياحـــــــــين

عليــه مراجعــة ثقافتــه ورؤيتــه عــن هــذا العــدو ،ومــن يظــن أننــا سنســكت عــن
هــذا األمــر فهــو خمطــئ وجاهــل ،هــذا ليــس ً
تفتيشــا ،هــذا تدمــر ،ال أريــد
أن ُأكثــر كالمــي ،البــدّ مــن خطــوات تصعيديــة حتــى تعــرف اإلدارة ّ
أن هــذا
األمــر ليــس بســهل وال بســيط ،وأننــا لســنا لعبــة بأيــدي اإلدارة ،ك ّلــا مســئول
ّ
ويتفشــش بأغــراض األســرات ،هــذا
زعــل مــن خيالــه يــأيت وينتقــم منــا
التفتيــش كل اإلدارة متورطــة بــه ،املديــرة امللعونــة ،نائبــه املديــرة ،كل الــكالب،
االســتخبارات ،كل ســجان وســجانه ،أنــا أقــرح أن نعمــل بطريقة منظمــةً ،
أول
مجلــة شــكاوى للمحكمــة العليــا عــى املديــرة ونائبــه املديــرة ،رســائل احتجــاج
للنـ ّـواب العــرب يف الكنيســت الصهيــوين ،إننــا اليــوم نقــوم برتجيــع وجبــة مــع
رفــع قائمــة مطالبنــا وعــى اإلدارة أن تســتجيب ملطالبنا خــال ثالثة أيــام ،وإذا مل
تســتجب بعــد اليــوم الثالــث نقــوم بإرجــاع ثــاث وجبــات كل يومــن والثالث،
وإذا مل تســتجب بعــد هــذه املــدة نعلــن العصيــان املــدين ،نحــل التنظيــات وممثلــة
األســرات ختــر اإلدارة أنــه ال ممثــل لنــا بعــد اليــوم ،وندخــل عامــات املــردوان
ونــرك اإلدارة هــي التــي تقــوم بــكل أعاملنــا ،إخــراج الزبــل ،توزيــع الطعــام،
توزيــع املــاء ،تنفيــذ الــدق ،تنظيــف الســاحة ،خطواتنــا تبقــى مســتمرة حتــى
تســتجيب اإلدارة لــكل مطالبنــا.
ممثلــة أســرات فتــح :أنــا أرى أن اإلدارة هجمــت علينــا مبــارشة وردنــا
ـارشا ،دق احلديــد وهــو حــا ٍم ،هــذا تفتيــش غــر مــرر ومــا
جيــب أن يكــون مبـ ً
يــرد الكــف إال كــف ونــص ،أرى أن ندخــل بمرحلــة إرجــاع الثــاث وجبــات
كل يومــن والثالــث ،وهكــذا نســتمر ملــدة أســبوعني وإن مل تســتجب اإلدارة
ندخــل مرحلــة اإلرضاب الشــامل.
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ممثلــة أســرات محــاس :إحنــا يــا أخــوات متفقــات عــى الــرد عــى هجمــة
اإلدارة ،أنــا مــع مقــرح األخــت لينــا بالتــدرج يف خطــوات الــرد حتــى نديــر
مهمــة جــدًّ ا بالتزامن
معركــة طويلــة النفــس مــع اإلدارة ،و ُأحــب أن ُأنـ ّـوه لقضيــة ّ
مــع معركتنــا مــع اإلدارة البــد مــن تعبئــة وتثقيــف األخــوات بحقيقــة اخلطــوات
خصوصــا أن الكثــر من األخــوات جديدات يف الســجن
التصعيديــة ورشحهــا،
ً
وخربهت ـ ّن االعتقاليــة قليلــة وينقصه ـ ّن الثقافــة هبــذا اجلانــب ،كــا أن الغضــب
حال ًيــا يتحكــم باألخــوات فلــو أخربنــا األســرات أن غــدً ا عندنــا إرضاب
مفتــوح عــن الطعــام كل األخــوات ســيدخلن يف اإلرضاب ،واحلقيقــة هــذا
الدخــول ليــس عــن قناعــة ،بــل عــن حالــة غضــب عــى مــا حــدث ليلــة أمــس.
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ممثلــة أســرات اجلبهــة الشــعبية :يف البدايــة أنــا أثنــي عــى كل اآلراء وعــى
هــذا النفــس الوطنــي الوحــدوي املقــاوم الرافــض لــكل ظلــم وكل غطرســة
حتــى لــو كنــا أســرات داخــل الســجون ُعـ ّـز ًل مــن كل ســاح ،أنــا أرى بالبدايــة
ـم حتديــد طبيعــة خطواتنــا ،وكــا حتدّ ثــت
أن نتفــق عــى قائمــة مطالبنــا ومــن ثـ ّ
األخــت ممثلــة أســرات محــاس بالتزامــن مــع كل خطــوة ضــد اإلدارة يســبقها
عمليــة تعبئــة لألســرات حتــى نكــون يــدً ا واحــدة وص ًفــا واحــدً ا وقو ًيــا حتــى
ـتقرة لألســرات.
نحافــظ عــى وجودنــا ونصــون حقوقنــا ونصنــع حيــاة مسـ ّ
ممثلــة األســرات :كل اآلراء تدفــع باجتــاه الــرد عــى هجمــة اإلدارة علينا،
كــا تكلمــت الرفيقــة ســعاد علينــا حتديــد مطالبنــا ،الليلــة املاضيــة بعــد معركــة
التفتيــش جهــزت قائمــة بمطالبنــا ،أمتنــى منكـ ّن دراســتها ومناقشــتها واالتفــاق
عــى قائمــة موحــدة ملطالبنــا حتــى نكــون قويــات أمــام اإلدارة ،وســأقرأ مبدئ ًيــا
عــى مســامعكم القائمــة:

قيـــــود الرياحـــــــــين

 1.1نقــل وتغيــر نائبــة املديــرة الكتســن شــوال حاييــم؛ ألهنــا ســبب
التصعيــد.
 2.2نقــل الســجان إيــان مزراحــي مــن الســجن؛ ألنــه ســبب مشــكلة
مســاء األمــس.
 3.3اعتذار املديرة عن التفتيش املهني بحق األسريات ليلة أمس.
 4.4إعطاء ضامن من اإلدارة بعدم التفتيش اللييل.
 5.5احــرام األســرات وأغراضهــ ّن وممتلكاهتــ ّن خــال التفتيــش،
وإعــادة كل غــرض يتــم تفتيشــه إىل مكانــه.
 6.6بقــاء ممثلــة األســرات وإحــدى ســاكنات الغرفــة يف التفتيــش خالل
عمليــة التفتيش.
 7.7االســتجابة لــكل طلبــات األســرات اخلاصــة املرفوعــة لــإدارة
واملوجــودة يف مكتــب مديــرة القســم.
أيضــا
 8.8االســتجابة لطلبــات األســرات اخلاصــة بالقســم واملوجــودة ً
عنــد املديــرة املرفوعــة إليهــا منــذ عــدّ ة شــهور.
 9.9االســتجابة لطلــب حتســن ظــروف زيــارة األهــل ،مــن حيــث
خاصــة يف كل زيــارة ،إدخــال
حتســن املعاملــة ،ختصيــص زيــارات ّ
األطفــال لســن العــارشة وإدخــال الكتــب بكميــات أكــر.
 1010االستجابة لطلب حتسني العيادة وظروف العالج لألسريات.
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 1111نقــل األســرات بسـ ّيارة خاصــة مــن وإىل املحاكــم وعــدم اســتخدام
البوســطة لنقل األســرات.
 1212توفري اتصال شهري لكل أسرية مع أهلها.
دار نقــاش بــن ممثــات األســرات حــول بنــود الطلبــات التــي أعدهتــا
ممثلــة األســرات وقامــت كل أســرة منهــ ّن بنســخ البنــود وإرســاهلا للغــرف
ملناقشــتها وإطــاع األســرات عليهــا ،وبعــد نصــف ســاعة كانــت املوافقــة شــبه
الكليــة عــى خطــة ممثلــة األســرات.
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ممثلــة األســرات :اآلن نرفــع هــذه الطلبــات لــإدارة ونحــن مــن طرفنــا
تســتمر حياتنــا طبيعيــة ،نفتــح املرافــق ونُخــرج األســرات إىل الفــورة وننتظــر رد
اإلدارة ،وإذا اإلدارة صعــدت نحــن مبــارشة نغلــق القســم ،وإذا األمــور ســارت
باجتــاه غــر التصعيــد تبقــى حياتنــا طبيعيــة بانتظــار اليــوم األخــر مــن اإلنــذار
وهــو اليــوم الثالــث ،مــن طرفكــ ّن كممثــات للفصائــل .كل مســئولة تبــدأ
عمليــة تعبئــة األســرات للمعركــة املقبلــة وتثقيفهـ ّن.

توجهــت ممثلــة األســرات إىل غرفــة التحكــم املركزيــة ووقفــت عــى
الشــباك البالســتيكي املطــل عــى ســاحة األســرات ،ودقــت بيدهــا عــى
البالســتيك املقــوى يف إشــارة للســجانة املداومــة يف املكتــب كــي تقــوم بفتــح
البــاب.
 -صباح اخلري سهريت نتايل.

 صبــاح اخلــر ســت لينــا يف مشــكلة عندكــم ،ملــاذا ال يوجــد أســراتيف الســاحة؟
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 ال يوجــد عندنــا مشــكلة ســهريت نتــايل ،املشــكلة عنــد نائبــة املديــرةليلــة أمــس أحــرت لنــا ً
مــرر لــه ،هــذه النائبــة
تفتيشــا قاســ ًيا ال داعــي وال ّ
إنســانة أنانيــة ودو ًمــا تبحــث عــن مشــاكل ،وإننــا ال نحبهــا وال نطيقهــا ،وأمتنــى
نقلهــا ألقســام األســرات املدنيــات ،مــن فضلــك ســهريت نتــايل ،افتحــي فــورة
لألســرات واتصــي باملديــرة وخربهيــا بــأين الزم أشــوفها.
رفعــت الســجانة ســاعة اهلاتــف وأجــرت اتصـ ً
ـال مــع مكتــب اإلدارة
العامــة للســجن ،ناقلــة طلــب ممثلــة األســرات بمقابلــة املديــرة.
 املديرة الكتسني لورا ليست موجودة. ال نريد مقابلة نائبة املديرة ،نريد مقابلة املديرة فقط. أخربهيا ّأن املديرة لن حترض اليوم ،هي يف إجازة.
 ست لينا يقولون ّإن املديرة لن حترض اليوم وهي يف إجازة.
 مــايش ال يوجــد مشــكلة إن حــرت أخربهيــا أين أريــد مقابلتهــا ،إذاِ
ـمحت افتحــي فــورة البنــات.
سـ
فتحــت الســجانة مكــرات الصــوت ونــادت عاملــة املــردوان :تغريــد!
تغريــد! فــورة للبنــات.
وبــدأت تفتــح األبــواب وخرجــت األســرات إىل الســاحة ومل تبــق أي

أســرة يف الغــرف ،فاألســرات مــن الغــرف الســت األوىل يــردن اخلــروج إىل

الســاحة للتنفيــس عــن الغضــب املعثمــل يف الصــدور مــن فداحــة التخريــب
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والتدمــر الــذي تعرضــن لــه ليلــة األمــس ،واألســرات مــن بقيــة الغــرف يــردن
اخلــروج إىل الســاحة لالطــاع عــى أخبــار التفتيــش؛ وألن مــادة حديــث جديدة
أصبحــت موجــودة يف القســم ،التفتيــش ،التدمــر ،التخريــب ،خطــوات الـ ّـرد،

التصعيــد ،كلهــا عناويــن ألحاديــث األســرات ،النقــاش والتحليــل والتضامــن

مــع أخواهتـ ّن األســرات اللـ ّـوايت تعرضـ ّن للهجــوم ليلــة أمــس ،فطبــول احلــرب

تــدق كل القســم.

صباحــا ،ومل حتــر املديــرة ومل
اقرتبــت الســاعة مــن التاســعة والنصــف
ً

حيــر الــدق الصباحــي ،ويف العــادة يكــون الــدق يف هــذه الســاعة عــى وشــك
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البــدء فــا هــو ســبب تأخــر الــدق الصباحــي هلــذا الوقــت؟! وبــدأت لعبــة شــد
احلبــال واإلدارة تراهــن عــى عامــل الوقــت ،واألســرات مــدركات ألحاييــل
ّ
وكأن شــي ًئا مل
اإلدارة ،لذلــك فضلــن أن تســتمر احليــاة يف القســم عــى طبيعتهــا

حيــدث ،ممثلــة األســرات دخلــت إىل غرفتهــا قاطعــة عــى اإلدارة أمــل أن تــأيت

صباحــا ،وعــى غــر العــادة
تســتجدي اجتام ًعــا مــع املديــرة الســاعة العــارشة
ً
وغــر الوقــت املعتــاد حــرت قــوة مــن الســجانات ليقمــن بعمليــة الــدق،

وقــد جتم ّعــن عــى بــاب الفــورة املــؤدي إىل الغــرف وعــر مكــرات الصــوت

نــادت الســجانة:

بنوت عىل الغرف! دق! دق!
عاملــة املــردان األســرة تغريــد أرسعــت إىل بــاب غرفــة رقــم ( :)6ســت

لينــا الــدق حــر مــاذا نفعــل؟ نــدق طبيعــي أم نوقــف الــدق؟
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ِ
سمحت علشان أستشري الصبايا.
 افتحي الباب إذاقــوة الســجانات ظلــت متوقفــة عــى بــاب الفــورة الرئيســية واألســرات

جتمعــن عــى اجلــدار احلديــدي الفاصــل مــا بــن الســاحة والغــرف ،األســرات

مــن جهــة الســاحة ومســئوالت الفصائــل مــن جهــة الغــرف ،يتشــاورن ،بــل
يتجادلــن عــى طريقــة اجلــدل البيزنطــي حــول طبيعــة اخلطــوة املقبلــة.

خرجــت ممثلــة األســرات مــن غرفتهــا مبــارشة ودخلــت إىل االجتــاع

الطــارئ مــع األســرات ،وقــد علــت األصــوات واختلــط احلابــل بالنابــل

واهنالــت اآلراء والنصائــح مــن كل حــدب وصــوب ،مقرتحــات عديــدة،

ضجــة ،جلبــة ،الــكل تُــديل بدلوهــا.
ّ

مســؤولة حركــة فتــح :يــا أخــوات ،اهــدأن إذا ســمحتن ،خلينــا نســمع

رأي األخــت ممثلــة األســرات.

 إذا دخــل الــدق ،مــن الطبيعــي بعــده ســيأيت العــدد وتوقيــف العــدد أمرصعــب وفيــه خماطــر ورضر كبــر عــى البنــات ،وإذا د ّقينــا وعدّ ينــا راح النهــار

ومل يعــد بأيدينــا أي أمــر نضغــط فيــه عــى اإلدارة ،لذلــك أنــا أقــرح ندخــل كل
األخــوات إىل الغــرف حتــى عامــات املرافــق واملــردوان ،ونوقــف الــدق حتــى

نضغــط عــى اإلدارة حتــى تــأيت وتســمع لنــا وتســمع لشــكاوينا.

اســتمعت األســرات ألقــوال ممثلتهــن املقنعــة وأبديــن االقتنــاع واملوافقة

عــى كالمهــا وكل مــا قالــت ،توجهــت ممثلــة األســرات إىل جمموعــة الســجانات
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الواقفــات عــى بــاب القســم ،وأعطــت اإلشــارة بدخــول مجيــع األســرات وأال

تبقــى أي أســرة يف الســاحة ،وبذلــك تــم إغــاق القســم.
 صباح اخلري سهريت عوفرا. صباح اخلري ست لينا. هل حرضت مديرة القسم؟ ال أعلم. نائبة املديرة هل هي يف مكتبها؟282

أيضا ال أعلم.
ً -

 أخــري مــن هــو موجــود يف اإلدارة أين مل أعــد ُأمثــل األســرات مــنهــذه اللحظــة والقســم مغلــق ،ولــن نقــوم بعمليــة الــدق حتــى تــأيت املديــرة
لالطــاع عــى مشــكلتنا.
عــادت ممثلــة األســرات إىل غرفتهــا وكانــت آخــر أســرة تدخــل إىل
ودوى صــوت صافــرات اإلنــذار
الغــرف ،انســحبت فرقــة الــدق مــن القســمّ ،
بســاء الســجن (األزعقــاه) ،معلنــة حالة االســتنفار القصــوى يف الســجن ،وهذا
يســتدعي اســتنفار كل الرشطــة والســجانني وفــرق الوحــدات اخلاصــة لقمــع
األرسى ورجــال اإلدارة ،ولكــن الغريــب ّ
أن أ ًيــا مــن ذلــك مل حيــدث يف هــذه
املــرة ،فقــط حــرت مديــرة الســجن ونائبتهــا ومســئول االســتخبارات وفرقــة
صغــرة مــن الســجانني والســجانات ال تتجــاوز ســتة أفــراد عــى بــاب الغرفــة
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رقــم ( )6حيــث مقــر ممثلــة األســرات.
 صباح اخلري يا ست لينا. صباح اخلري كتسني لورا. ما املشكلة ست لينا؟ ملاذا أوقفتم الدق؟ كتســن لــورا أعتقــد أنــه مــن الصبــاح قــد أخربتكــم عــر الســجانة أنــهيوجــد عندنــا مشــاكل كثــرة بســبب نائبــة املديــرة والتفتيــش الــذي قامــت بــه يف
غرفنــا باألمــس ،ومــن الصبــاح حلــد اآلن مل نـ َـر أحــدً ا منكــم ليســمع مشــاكلنا،
اآلن عندمــا توقــف الــدق تســألون ملــاذا أوقفنــا الــدق؟ اآلن أنــا لســت ممثلــة
األســرات ،أنــا ال أمثــل إال نفــي ،وال يوجــد أحــد يمثــل األســرات ،إذا كنــت
تريديــن الــدق لوحــدك ال مانــع لدينــا ،أحــري قــوة ودقــي لوحــدك لــن نكــون
معكــم ال ممثلــة أســرات وال عاملــة املــردوان ،لــن نتعــاون معكــم ،أحــري
ســجانني ،أحــري عـ ً
ـال مدنيــن يوزعــون الطعــام واملــاء وخيرجــون أكيــاس
النفايــات وينظفــون القســم ،مــع الســامة ،انتهــى اللقــاء.
 هذا ليس احرتا ًما ست لينا أنا أعتربه إهانة يل شخص ًيا. مــاذا تعتربيــن كتســن لــورا مدامهــة غرفنــا منتصــف الليــل وإخــراجاألســرات إىل الســاحة لســاعتني وختريــب أغــراض األســرات؟ مــاذا تعتربينه؟
عمــل طبيعــي ،معــروف ،قضيــة بســيطة!
 -مل يكــن عنــدي علــم بالتفتيــش ســت لينــا ،أنــا مل أكــن موجــودة ولــو
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كنــت موجــودة ملــا صــار الــذي صــار.
 معقــول هــذا الــكالم كتســن لــورا ،معقــول مديــرة القســم ال تعلــمبالتفتيــش يف ســجنها ومل يســترشها أحــد ،ومل خيربهــا أحــد ،ملــاذا هــي مديــرة؟ مــا
هــذه املديــرة التــي ال تــدري مــا حيــدث يف ســجنها؟ فلتســتقل أرشف هلــا ،وتــرك
الســجن يف العلــن.
ـرا
 مــا تقومــون بــه مــن خطــوات ســت لينــا ســأعتربه تصعيــدً ا خطـ ًوأنتــن تبحثــن عــن مشــاكل ،واملشــاكل ليســت لصاحلكــن.
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 نحــن ال نبحــث عــن مشــاكل كتســن لــورا ،أنتــم مــن تبحثــون عــناملشــاكل ،وحماولــة اســتفزاز األســرات ،مــاذا وجدتــم خــال التفتيــش؟ هــل
وجدتــم شــي ًئا ممنو ًعــا؟ إ ًذا تفتيشــكم اهلــدف منــه االنتقــام والتخريــب والتدمــر
وتنغيــص حيــاة األســرات واســتفزاز مشــاعرهن ،ومــع ذلــك تريــدون منــا أن
وخربتــم أغراضنــا.
نســكت ألنكــم دامهتمونــا وفتشــتم غرفنــاّ ،
 ست لينا ِأنت تعرفني ّ
أن قضية التفتيش أعىل من مسؤوليايت.

 التفتيــش ليــس مــن مســؤوليتك كتســن لــورا عندمــا تقــوم بالتفتيــشوحــدات مــن خــارج الســجن ،أمــا حــن يقــوم بالتفتيــش وحــدات رشطــة
الســجن ،الســجانون والســجانات هــذا مــن مســؤوليتك؟ ونحــن كأســرات
ـت مديــرة الســجن أنـ ِ
نحملــك مســؤولية مــا حــدث باألمــس ،أنـ ِ
ـت مســئولة عن
كل مــا حيــدث.
 -لكــن مــا تقومــون بــه يمكــن أن أعتــره متــر ًدا وعندهــا ســتخرج األمور
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ـرا ولــن أســتطيع
مــن ســيطريت وتصبــح بيــد الشــاباص ،وعندهــا ســتخرسن كثـ ً
مساعدتكم.
 كتســن لــورا قلــت لــك ســاب ًقا لســنا باحثــات عــن مشــاكل ،أنتــمتفرضــون علينــا اإلشــكاليات ،إذا فعـ ًـا كنــت تريديــن تقديــم مســاعدة لنــا نحن
ال مشــكلة لدينــا بتنفيــذ الــدق خــال دقائــق مــن اآلن عــى رشط االســتجابة
لطلباتنــا.
 وما هي طلباتكم؟ طلباتنــا موجــودة يف هــذه الرســالة ،نريــد الــرد عليهــا خــال يومــنكحــد أقــى.
تناولت املديرة ظرف الرسالة وناولته لضابط االستخبارات.
 ســأدرس طلباتكــم وأرد عليهــا بمــدة أقــل ،املهــم حال ًيــا تنفيــذ الــدقوتعــود احليــاة لطبيعتهــا داخــل القســم.
خرجــت ممثلــة األســرات مــن الغرفــة فــور االنتهــاء مــن حديثهــا مــع
املديــرة ،وتوجهــت إىل غــرف رقــم ( )12 ،7 ،3حيــث مســئوالت الفصائــل
ومجعتهــ ّن يف غرفــة الكانتينــا ورشحــت هلــ ّن مــا جــرى بينهــا وبــن املديــرة،
وطلبــت مــن كل مســئولة تنظيــم العــودة إىل غــرف تنظيمهــا ورشح مــا حــدث
مــن تطــورات للقاعــدة التنظيميــة.
عــادت املديــرة إىل مكتبهــا وألقــت ظــرف الرســائل عــى الــرف ومل تلــق
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لــه بـ ً
ـال ،أمــا احليــاة داخــل القســم فقــد عــادت إىل طبيعتهــا وانقــى الــدق .جــاء
العــدد (عــدد الظهــرة) وســارت األمــور عــى مــا يرام ،كل يشء يســر بسالســة،
مرافــق القســم فتحــت ،األســرات خرجــن إىل الفــورات كاملعتــاد ،وعــادت
احليــاة إىل جمارهيــا مؤق ًتــا بانتظــار رد اإلدارة عــى طلبــات األســرات ،احليويــة
عــادت إىل القســم وســحابة الكآبــة انقضــت ،ومــى اليــوم عــى خــر وســامة
عــى عكــس الوجــه الــذي بــدأ بــه التوتــر والتصعيــد وشــد األعصــاب ،واهلــدوء
يســبق العاصفــة ،والقــادم أعظــم.
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11
يــوم جديــد يبــزغ فجــره عــى األســرات الفلســطينيات داخــل ســجن
ـرا عــن األيــام الســابقة ،ولــن خيتلــف عــن األيــام القادمة
الشــارون ال خيتلــف كثـ ً
إال بالعــدد الــذي ســتقضيه األســرة الفلســطينية داخــل هــذا الســجن وبتاريــخ
ذلــك اليــوم وبعــض األحــداث اهلامشــية التــي ال تذكــر وتضيــع يف بحــر الروتني
القاتل.

الروتــن ِ
الســمة األبــرز ليــوم األســرة الفلســطينية داخــل الســجن ،فــا
أشــبه األمــس باليــوم ،ومــا أشــبه اليــوم بالغــد ،عــدد صباحــي ،دق صباحــي،
فــورات صباحيــة ،قيلولــة ،عــدد مســائي ،فطــور ،عشــاء ،جلســات ،نــوم،
أســرة جديــدة ،أســرة مفــرج عنهــا ،وال خــروج عــن هــذه الدائــرة ،جديــد
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اليــوم ،زيــارات األهــل ،أســرات مدن وســط وجنــوب الضفــة الغربية بــا فيها
القــدس ســتكون عندهـ ّن زيــارة أهــل ،منــذ الصبــاح الباكــر تبــدأ التجهيــزات
عنــد كل أســرة جتهــز نفســها للزيــارة لتبــدو بأمجــل صــورة ،وأحــى طلــة أمــام
أهلهــا وذوهيــا ،كــي املالبــس يتــم منــذ الصبــاح ،البحــث عــن أمجــل املالبس أو
املتيــر منهــا داخــل القســم واســتعارهتا يكــون قبــل أســبوع مــن الزيــارةُ ،تــرم
الصفقــات ،تُعقــد املعاهــدات ،واملنديــل اجلميــل مــن األســرة فالنــة ليــس
عندهــا اليــوم زيــارة يتــم احلجــز عليــه قبــل أســبوع وأحيا ًنــا أكثــر ،اجللبــاب،
البنطــال ،البلــوزة ،كل يشء مجيــل ومميــز يتــم تبادلــه مــا بــن األســرات عنــد
الزيــارة ،أمــا احلديــث يف الزيــارة فيتــم تر ُقبــه داخــل ذهــن كل أســرة كل ليلــة
قبــل أســبوع مــن الزيــارة ،املواضيــع األهــم ،ثــم املهمــة ،ثــم األقــل أمهيــة،
األســئلة ،االستفســارات تطــال كل يشء ،كل كبــرة وكل صغــرةً ،
أول عــن
البيــت والعائلــة بــد ًءا مــن الكبــار وانتهــا ًء بالصغــار ،ثــم حميــط األقــارب،
ثــم حميــط اجلــران واحلــي ،العمــل ،التعليــم ،املــدارس ،اجلامعــة ،الــزواج،
اإلنجــاب ،وعنــد دخــول الزيــارة حــن التنفيــذ ختلــط األوراق مــع بعضهــا
البعــض تتقــدم أســئلة ،وتتأخــر مواضيــع يف زمحــة األشــواق وســيالن الدمــوع
وتبــادل التحيــات والســامات ،ختتفــي أســئلة ،تظهــر أســئلة جديــدة ،تُنســى
استفســارات وتطغــى استفســارات عــى أخــرى ،بــود كل أســرة أن تســأل
أهلهــا عــن حــدث حصــل يف غياهبــا ،واالستفســار عــن كل شــاردة وواردة
يف البيــت ،يف احلــارة ،زيــارة األهــل لألســرة هــي رشيــان احليــاة الرئيــي
الرابــط مــا بــن األســرة داخــل مدافــن األحيــاء وعاملهــا اخلارجــي ،بأهلهــا،
ذوهيــا ،صديقاهتــا ،اهتامماهتــا يف اخلــارج ،لذلــك تنظــر األســرة للزيــارة بــكل
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شــوق وهلفــة ،تعصــف بالقلــوب أمــواج مــن األشــواق لــأب ،لــأم ،للــزوج،
للخطيــب ،لــأخ ،ل ُ
ألخــت ،لالبــن ،تســيل الدمــوع عــى وجنــات الوجــوه،
دمــوع الفــرح لرؤيــة الغــوايل ،أم هــي دمــوع للحــزن عــى الفــراق والبعــد عــن
األهــل واألحبــة ،أم لالثنــن م ًعــا ،متــر ســاعات االنتظــار داخــل القســم قبــل
تبليــغ اإلدارة األســرات بالزيــارة بشــكل رســمي بطيئة ،كســولة ،ثقيلــة وكأهنا
دوران نصــف الرحــى وكأن هــذه الســاعات متحالفــة مــع اإلدارة يف قهــر
فرحــة األســرات ،تنغــص انبســاطهن برؤيــة األهــل واألحبــاب ،مســتكثرة
هــذه اللحظــات الســعيدة التــي حتتاجهــا األســرة بالقــرب مــن أهلهــا خلــف
جــدار زجاجــي مقــوى وشــبك حديــدي ،هــذه الدقائــق املعــدودة التــي تتنفس
فيهــا األســرة حريــة وانعتــاق القــرب مــن غواليهــا ،ويضيــع اجلــزء األكــر مــن
هــذه الدقائــق الثمينــة يف خنقــات العبــارات ومســح الدمــوع.
عاملــة املــردوان األســرة الفلســطينية تغريــد تتلقــى ورقــة مــن الســجانة
عــى بــاب القســم هبــا قائمــة بأســاء األســرات الزائــرات ،تتجمع برسعــة الربق
األســرات حــول تغريــد حلظــة مشــاهدة الســجانة وهــي حتمــل الورقــة.
 ست تغريد شويف أجا اسمي؟ حلظــة يــا صبايــا خلينــي أقــرأ الورقــة ،كل أخــت هلــا اســم ســأقرؤه التســتعجلوا.
أمعنــت النظــر بالورقــة وقرأهتــا برسعــة؛ ألهنــا جتيــد العربيــة بطالقــة ،كل
أســرة تعــرف مســب ًقا أن هلا زيــارة ً
أول ،فاألهل عــادة يبلغون األســرات بمواعيد
الزيــارات عــر اإلذاعــات املحليــة بواســطة الراديــو مثــل إذاعــة أجيــال ،الرايــة،
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صــوت األرسى ،ولكــن تبقــى ورقــة اإلدارة إثبا ًتــا حقيق ًيــا أن الزيــارة قــد متــت
فعـ ًـا وأهنــا دخلــت حيــز التنفيــذ والوعــد أصبــح واق ًعــا واحللــم أصبــح حقيقــة.
أخــرت عاملــة املــردوان األســرات التــي هلـ ّن زيــارة ،ثــم توجهــت جتــاه
الغــرف :ألــف مبــارك حبيبــايت زيارتكــن ،اهلل يبــارك فيـ ِ
ـك يــا تغريــد وعقبــال
عنــدك.
عىل باب كل غرفة فيها أسامء زيارات تقف تغريد:
 السالم عليكم ،ربنا يصبحك ّن باخلري.290

 أمل ،هتاين ،نرسين زيارة أهل ألف مبارك. ربنا يبارك فيك يا ست تغريد وإن شاء اهلل عقبالك. أخت تغريد متى سيتم إخراجنا للزيارة؟ عــى األكيــد بعــد العــدد لكــن أي ســاعة واهلل مــا بعــرف ،كــوين جاهــزةبــأي حلظــة ممكــن خيرجوكـ ّن للزيارة.
الســاعة احلاديــة عــرة والنصــف وقــد حــر عــدد الظهــرة وكالعــادة
مظاهــره مصحوبــة بالــراخ والضجيــج ،أصــوات مزعجــة ،ضحــكات
هســتريية مائعــة مــن ســجانني وســجانات ،أصــوات مؤذيــة للمشــاعر وكأن
ـتعراضا ومه ًيــا لقــوة ومهيــة أمام أســرات ُعـ ّـزل من أي ســاح
العــدو يــارس اسـ
ً
ســوى ســاح الصــر واإلرادة القــادر عــى قهــر أي قــوة ماديــة مهــا بلغــت مــن
البطــش واجلــروت ،وكــا يــأيت العــدد الصباحــي يــأيت العــدد وقــت الظهــرة
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وكذلــك العــدد املســائي بمظاهــر إزعــاج فإنــه كذلــك ينتهــي بمظاهــر إزعــاج،
وإذا مل يقــم العــدد هبــذا الــدور فــإن الســجان أو الســجانة اجلالســن داخــل غرفــة
التحكــم يقــوم بإكــال الــدور.
 سيوم سفريا! سيوم سفريا! انتهاء العدد! انتهاء العدد!اقرتبــت الســاعة مــن الثانيــة عــرة ظهـ ًـرا والبنــات املنتظــرات عــى أحــر
مكــرات الصــوت داخــل
دوت
مــن اجلمــر للحظــات الذهــاب إىل الزيــارةّ ،
ّ
زوار األهــل عليهــم جتهيــز أنفســهم للزيــارة.
زوار األهــل! ّ
القســمّ :

عاملــة املــردوان األســرات تغريــد ُتــرج عصــا القشــاطة مــن شــبك
البــاب يف إشــارة للســجانة داخــل مكتــب اليومــان لتقــوم بفتــح بــاب هلــا يف
جهــزوا
زوار األهــلّ ،
روتــن متــداول بــن األســرات والســجانني :يــا صبايــا ّ
أنفســكم .وبــدأت بفتــح األبــواب كغزالــة بريــة رشــيقة ،كمهــرة عربيــة أصيلــة،
فرحــة ،فرحــة.
خرجــت األســرة الصغــرة نــور مــن غرفتهــا :مرح ًبــا ،عنــدي زيــارة،
اليــوم أشــوف أهــي واهلل العظيــم ،أمــي أجــت لزيــاريت.

 ألــف مبــارك يــا نــور ،مجيلــة ،إن شــاء اهلل املــرة القادمــة أنـ ِـت بتــزوري
أهلــك يف بيتكــم ،يــا غاليــة ،مــن الــي جمــدّ ل شــعراتك احللــوات؟ ومتــد يدهــا
عــى جديلتهــا.
 عنجــد شــعرايت حلــوات ،خالتــو أم عيســى هــي التــي ّمشــطت
وجدّ لــت شــعري.
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أســرة أخــرى :نــور مــروك زيارتــك افتحــي ايديــك خلينــي أحــط لــك
عطــر ومتــد يدهــا ،امســحي فيهــم وجهــك احللــو.
 سلمي عىل أهلك يا نور يا غالية. اهلل يسلمك.وهكــذا مــن غرفــة إىل غرفــة ،فرحتهــا ال توصــف ،ال تســعها األرض
بــا َر ُحبــت.
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جتم ّعــت األســرات الزائــرات أمــام غرفهــ ّن وقــد ارتديــ َن أمجــل مــا
بحوزهت ـ ّن مــن املالبــس ،وفــوق هــذه املالبــس فقــد لبس ـ َن القمصــان ال ُبنيــة
وهــي املالبــس اخلاصــة بــاألرسى املفروضــة عليهــ ّن مــن قبــل مؤسســة
الشــاباص ،واملفــروض عــى األرسى ارتداؤهــا عنــد أي خــروج مــن القســم
للزيــارة ،للعيــادة ،للبوســطة ،للمحاكــم ،للمستشــفيات ،للنقــل مــن ســجن
ذكــرا كان أم أنثــى
آلخــر وألي ســبب ،مفــروض عــى األســر الفلســطيني ً
أن يرتــدي هــذه املالبــس ،لذلــك حتــرص كل أســرة عــى خلــو مالبســها مــن
أي معــدن ،كالســحاب املعــدين ،األزرار ،دبابيــس الشــعر ،حتــى ال جيــرن
عــى اخلضــوع للتفتيــش العــاري واملــذل يف حــال رنــت ماكنــة الفحــص اآليل
عــى جســدها حلظــة التفتيــش ،فمــن بــاب ســد الذرائــع حتــرص كل أســرة
عــى كرامتهــا وذلــك بتفويــت الفرصــة عــى الســجانني والســجانات الذيــن
يرتبصــون الدوائــر باألســرة حتــى يســقطوا عليهــا األذى والعقوبــة بحجــة
ومهيــة بمخالفــة القوانــن.
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عاملــة املــردوان األســرة تغريــد وقــد أكلمــت إخــراج ّ
كل األســرات
الزائــرات وتأكــدّ ت بعــدم ختلــف أي أســرة داخــل الغــرف :يــا صبابــا! يــا
زوار األهــل!
ّ
فتحــت بــاب الفــورة الرئيــي بانتظــار قــدوم قــوة مــن الســجانات
الصطحــاب األســرات إىل قاعــة االنتظــار املفضيــة إىل قاعــة زيــارة األهــل،
مــن ســاحة الفــورة إىل قاعــة االنتظــار إىل قاعــة الزيــارة إجــراءات بريوقراطيــة
عاليــة التعقيــد وكثــرة الغلبــة وال داعــي هلــا وال مــرر ،تق ّيــد األيــدي يف
الســاحة تفتيــش يــدوي باليــد ،ثــم تفتيــش آيل بامكينــة املاغنوميــر ،ومــن ثــم
ـزود بجهــاز كاشــف املعــادن .جتمعــت األســرات
املــرور عــر البــاب اآليل املـ ّ
وابتهاجــا
ومرحــا
فرحــا
ً
ً
يف ســاحة القســم (الفــورة) وقــد أرشقــت وجوهه ـ ّن ً
بزيــارة األهــل ،وعلــت الضحــكات اخلجولــة واملؤدبــة واالبتســامات املهذبــة،
فغمرهتـ ّن الســعادة للموعــد املرتقــب برؤيــة الغــوايل واألهــل واألحبــة ،تبادلــن
التهــاين والتربيــكات بالزيــارة قبــل حدوثهــا ،يف موقــف إنســاين ٍ
راق جــدً ا يفــرح
ألي بــادرة فــرح وإن كانــت منقوصــة ،ومشوشــة ،وإن كانــت مــن خلــف
القضبــان احلديديــة واألســاك الشــائكة ،وألــواح الزجــاج املقــوى .ال فرحــة
تعلــو فــوق فرحــة زيــارة األهــل ،إال فرحــة اإلفــراج واالنعتــاق مــن ظلــات
الســجون واللقــاء باألهــل حتــت ظــال احلريــة ،حلظــات مقدســة هــي زيــارة
األهــل ،داخــل الســجن اللقــاء مــع صنفــن مــن البــر أســرة مظلومــة وتعــاين
ويــات األرس ،وســجان ظــامل يتفنّــن يف صناعــة األمل .زيــارة األهــل خــروج عــن
املألــوف وكســب للموصــوف ،زيــارة األهــل لقــاء احليــاة يف مواجهــة املــوت،
أســرة تنتظــر رؤيــة أمهــا ،أســرة أخــرى تنتظــر رؤيــة والدهــا ،أســرة أخــرى
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تنتظــر رؤيــة زوجهــا ،خطيبهــا ،أخواهتــا ،إخواهنــا ،أطفاهلــا ،كل حبيــب ينتظــر
رؤيــة حمبوبــة ،ال فرحــة أغــى مــن هــذه الفرحــة ،وال لقــاء أمجــل مــن هــذا اللقــاء
داخــل رساديــب األرس واالعتقــال.
الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف ،أربــع ســجانات مــن طاقــم الســجن
وقــد ارتديــن عــدة القمــع ،خــوذ ،جعــب ،دروع ،هــراوات ،حــرن إىل
القســم.
 شلوم! بنوت! يال للزيارة.294

ســجانة تضــع القيــود بيد كل أســرتني م ًعا ،ســجانة أخرى تقــوم بتفتيش
املقيــدات باليــد رسي ًعــا ،ســجانة أخــرى تقــوم بتفتيشــه ّن باملاكنــة واملاغنوميــر،
أكمــل الفحــص رسي ًعــا ،وســارت ســجانة أمــام البنــات والثــاث األخريــات
َ
رسن خلــف األســرات مــن ســاحة القســم إىل قاعــة االنتظــار ،ســارت األمــور
بــكل سالســة والفرحــة تغمــر ّ
كل أســرة ،فهــذه اللحظــات ليســت حمســوبة مــن
عمــر احلبســة ،هــي مقتطعــة مــن مــدّ ة احلكــم ،فالســجن مقــرة األحيــاء ،وزيــارة
األهــل هــي اتصــال باحليــاة ،بــل عــودة للحيــاة وخــروج مــن املقابــر ولــو مؤق ًتــا
ملــدة مخــس وأربعــن دقيقــة كل أســبوعني وهــي مــدة الزيــارة املســموح هبــا يف
ســجون االحتــال الصهيــوين ،أحاديــث متشــعبة ،مواضيــع متنوعــة ،أســئلة
كثيفــة ،استفســارات دقيقــة تــدور بخلــد كل أســرة ،بــود كل أســرة أن تســأل
أهلهــا عــن كل صغــرة وكبــرة ،أن تســأل بــكل األحــداث واألخبــار يف حارهتــا
وبلدهتــا وخميمهــا ،بــود كل أســرة أال تنهــي الزيــارة إال وقــد أكملــت كل مــا
يــدور يف رأســها مــن أســئلة ،ولكـ ّن الصغــرة نــور مل يكــن يشــغل باهلــا أي مــن
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هــذه املواضيــع ،مههــا أن تــرى والدهتــا.
يف اجلهــة املقابلــة وصــل البــاص الــذي يقـ ُّـل األهــل إىل بــاب الســجن
الرئيــي ،دوريــة رشطــة أمامــه ،دوريــة أخــرى خلفــه ،ســجان مــن طاقــم
الــزوار يصعــد إىل البــاص.
الســجن بيــده قائمــة بأســاء َّ
موجها خطابه لسائق الباص.
 تسوهرايم توقيم ،ظهرية مجيلة،ً

ً
 ًوسهل سهري.
أهل

ويتناول قائمة من سائق الباص ويقارهنا بالقائمة التي بحوزته.
نــزل الســجان مــن البــاص بعــد أن ألقــى نظــرة فاحصــة عــى ركاب
البــاص مــن األهــايل ،وبعــد غيــاب ملــدّ ة ُربــع ســاعة داخــل مكتــب رشطــة
صغــرة عــى يمــن البــاب الرئيــي للســجن عــاد وبرفقتــه أربــع ســجانات
وطلــب مــن الســائق أن ينــزل األهــايل ويأخــذ منهــم بطاقــة اهلويــة ويقارهنــا
بالقائمــة املوجــودة ،ويشــطب بقلــم احلــر عــى القائمــة املوجــودة بحوزتــه.
أكمــل الســجان عمليــة القــراءة لبطاقــات اهلويــات وشــطب األســاء ،ثم
أمــر األهــايل بــأن يتوجهــوا إىل شــباك صغــر يطـ ُّـل عــى مكتــب رشطــة صغــر
جيلــس فيــه ســجان وســجانة ليدخلــوا مــا أحــروه مــن األمــوال (الكانتينــا)
واملالبــس واألغــراض األخــرى لفحصهــا وإدخــال املســموح منهــا ومــا أقلــه،
وإرجــاع املمنــوع ومــا أكثــره.
بعــد إكــال عمليــة إدخــال املالبــس واألغــراض أو باألحــرى مــا ســمح

295

فكر وأدب السجون

بــه للدخــول يــأيت الــدور عىل األهــايل للتفتيــش حيث يتعرضــون لعمليــة تفتيش
أقــل مــا توصــف بأهنــا عمليــة تفتيــش مذلة ومهينــة بحق اإلنســان ،ولكــن األرس
الفلســطينية تفضــل أن تعــض عــى اجلــرح كرمــال أن تــزور أبناءهــا وبناهتا.
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يتــم تفتيــش األهــايل مــن قبــل ســجانني باليــد ً
أول حيــث تتوىل ســجانات
تفتيــش النســاء ويتــوىل ســجانون عمليــة تفتيــش الرجــال ،وبعــد التفتيــش
اليــدوي يتــم تفتيــش األهــايل آل ًيــا بواســطة ماكنــة املاغنوميــر ،ويف حــال ر ّنــت
املاكنــة عــى جســد امل َف َّتــش وهــذا يعنــي وجــود يشء معــدين يف مالبســه ،يف هــذه
احلالــة ُتــر اإلدارة عــى إجــراء التفتيــش العــاري بحقــه رجـ ًـا كان أم امــرأة
حيــث يتــم نــزع املالبــس قطعــة قطعة حتــى املالبــس الداخليــة ،ويف حــال رفض
ا ُملف ًّتــش للتفتيــش العــاري جيــر عــى العــودة إىل البــاص وحرمانــه مــن زيــارة
أســره داخــل الســجن ،بمعنــى آخــر يوضــع ا ُملفتــش أمــام خياريــن أحالمهــا ُمــر
بــل أمــر مــن العلقــم ،إمــا التفتيــش العــاري وإمــا العودة مــن الزيــارة بــدون رؤية
األســر أو األســرة.
جــرت عمليــة التفتيــش اليــدوي بــكل ســهولة و ُيــر ،وكذلــك عمليــة
التفتيــش اآليل وعنــد آخــر عائلــة وهــي عائلــة األســرة الصغــرة نــور مــن مدينــة
رام اهلل ر َّنــت ماكينــة املاغنوميــر عــى جســدها ،أعــادت الرشطــة الفحــص ،أكثر
مــن مــرة تــرن املاكنــة.
 يوجد معك يشء ممنوع ،يف مالبسك يوجد يشء ممنوع.قالتهــا الرشطيــة للحاجــة اخلمســين ّية أم نــور ،ال الرشطيــة بعربيتها الثقيلة
قــادرة عــى إفهــام احلاجــة وال احلاجــة قــادرة عــى فهــم مــا تقولــه الرشطيــة،
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فالعمــر قــد أكل ورشب مــن صحتهــا فأطــاح بالســمع وامتــد إىل البــر ليــرق
الكثــر منــه.
بواســطة جهــاز االتصــال اخلــاص بالســجانة أجــرت اتصـ ً
ـال مــع غرفــة
التحكــم املركزيــة للســجن كلــه ،حلظــات معــدودة ،وإذا بمديــرة الســجن ،نائبــة
مديــرة الســجن ،ضابــط األمــن ،مســئول االســتخبارات ،الرشطــة والســجانون
والســجانات هيرعــون باجتــاه غرفــة تفتيــش األهــايل املفضيــة إىل غرفــة اســتقبال
األهــايل.
مديرة القسم خماطبة السجانة :ما املشكلة؟ ما الذي جيري؟
 هــذه الســيدة حتمــل مــواد خطــرة وممنوعــة ،ماكينــة الفحــص ر َّنــتعــى جســدها أكثــر مــن مـ َّـرة.
 أجري هلا ًتفتيشا عار ًيا ،ماذا تنتظرين؟

 الســيدة ترفــض التفتيــش العــاري ،ونحــن مل نســتطع التفاهــم معهــا،هــي فقــط تقــول ليــس معــي يشء ،أريــد أن أزور ابنتــي.
توجهــت املديــرة للحاجــة أم نــور بلغــة عربيــة ثقيلــة :هــل يوجــد معك
َّ
يشء ممنوع؟
 مــا هــو الــيء املمنــوع؟ أنــا ال أمحــل معــي شــي ًئا ،أنــا ال أمحــل غــرمالبــي التــي عــى جســدي.
وأشارت بيدها إىل مالبسها.
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 لكــن املاكنــة هــذه ،وتناولــت املديــرة املاكنــة مــن يــد الســجانة ،هــذهاملاكنــة تقــول إن معــك شــي ًئا ممنو ًعــا ،هــل معــك ســكني ،هــل معــك تلفــون،
هــل معــك أي غــرض تريديــن هتريبــه البنتــك داخــل الســجن؟ لــن نســمح لــك
بالزيــارة إال إذا أخرجــت مــا ختبئينــه يف مالبســك ،أفضــل لــك إخــراج مــا ختبئينه
ـك وأنـ ِ
وإال ســنقوم بنــزع املالبــس عنـ ِ
ـت امــرأة كبــرة بالســن والتفتيــش العــاري
ليــس مناسـ ًبا لــك.
 بــا أين كبــرة بالســن وال يليــق يب التفتيــش العــاري ،كذلــك الكــذبال يليــق يب وعليــك تصديقــي أين ال أمحــل معــي أي يشء ممنــوع ،أنــا ال أكــذب.
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ولوحــت هبــا بيدهــا أمــام عيــون احلاجــة أم
 وهــذه املاكنــة ال تكــذب ّنــور ،وعــادت للتهديــد والوعيــد ،عليـ ِ
ـك إخــراج مــا هــو خمبــأ معك وسنرســلك
للســجن عنــد ابنتــك ،لــن تــزوري ابنتـ ِ
ـك إال إذا تأكدنــا أنــك ال حتملــن شــي ًئا،
ولكــن الســجانات واملاكينــة تقــول إن معـ ِ
ـك شــي ًئا ممنو ًعــا ،وســأجعل الســجانني
يفتشــونك ً
تفتيشــا عار ًيــا.
 ليــس معــي يشء ،أنــا جئــت ألزور ابنتــي فقــط ،ليــس معــي يشءألهربــه البنتــي حســب مــا تقولــن وتدَّ عــن.
هنــا يتدخــل مســئول االســتخبارات بنــرة هادئــة مصطنعــة بعــد أن رأى
عصبيــة املديــرة وخروجهــا عــن طورهــا املألــوف باهلــدوء وال ّلطافــة :حاجــة أم
نــور ،نحــن نريــد لـ ِ
ـك أن تــزوري ابنتــك ومــا يف عندنــا مشــكلة ،ولكــن كــا ترين
كل عائلــة جيــب تفتيشــها قبــل الدخــول إىل الزيــارة ،وكل العائــات دخلــت
إىل الزيــارة إال أنـ ِ
ـت ،حــرام عليــك تأخرهيــم ،حــرام عليــك حترميهــم شــوفت
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بناهتــم ،يوجــد معـ ِ
ـك يشء ممنــوع ،العائــات األخــرى ليــس معهــا يشء ممنــوع
لذلــك كلهــا دخلــت إىل القاعــة ومل نعمــل هلــم مشــكلة ،أمــا أنـ ِ
ـت فمعــك يشء
ممنــوع ،مهــا يكــن فقــط أعطينــا إيــاه وســتدخلني إىل القاعــة وتنهــي القضيــة.
 قلــت لكــم ليــس معــي يشء وقــد نفضــت جيــوب ثوهبــا ورضبــتعــى جســدها لتُثبــت هلــم أنــه ليــس معهــا يشء ممنــوع.
ضابــط االســتخبارات :إ ًذا اعذرينــي حجــة ،نحــن جمــرون عــى التفتيش
العــاري وإال لــن تــزوري ابنتك.
 ملــاذا تريــد أن حترمنــي مــن زيــارة ابنتــي؟ هذه أول مــرة أزور فيهــا ابنتيوأنــت مــا بتفهــم ليــس معــي يشء ،أنــا بحكــي عريب فصيــح فش معــي ايش.
مديــرة القســم :آخــر كالم عنــدي لــن تــزوري إال بعــد أن نتأكــد أنــه ليس
معــك يشء ممنــوع سنفتشــك ً
تفتيشــا عار ًيا.
 ال مشــكلة عنــدي بالتفتيــش أمــري هلل ،اهلل أكــر منكــم ،ولكــن رشطأنــه مــن يفتشــني الســجانات.
 نحــن مــن ُيــدد مــن يفتشــك ســجانات ،ســجانون ،وقــد غضبــتمديــرة الســجن واحتــدّ صوهتــا وعلــت بنربهتــا.
 ال لــن تفتشــني إال ســجانات ،بلطــي البحــر ،وإال بــا هــذه الزيــارة ،الأريــد أن أزور ،أرجعــوين إىل البــاص.
األهــايل باســتثناء والــدة األســرة نــور يف قاعــة الزيــارة وقــد أخــذت كل
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عائلــة مكاهنــا وهيــأت نفســها الســتقبال ابنتهــا ولكــن االنتظــار طــال ،وكلــا
ســألوا ســجانًا أو ســجانة يــأيت الــرد بأهنــم ال يعرفــون شــي ًئا ،فيعــود األهــل
لتصبــر أنفســهم.
مخســة وعــرون دقيقــة مـ ّـرت عــى وجــود األســرات يف غرفــة االنتظــار
وهــذه مــدّ ة طويلــة جــدً ا ويف العــادة ال متكــث األســرات هــذه املــدة يف القاعــة،
وهــذا مــا أثــار حفيظــة األســرات فبــدأن يتســاءلن عــن ســبب التأخــر يف
إدخاهلــن إىل قاعــة زيــارة األهــل ،اختلــط احلابــل بالنابــل يف تفســر ســبب
التأخــر فــكل أســرة تعطــي ســب ًبا للتأخــر.
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األسرية :احتامل األهل تأخروا يف الوصول إىل السجن!
تــر ُّد عليهــا أســرة أخــرى :لــو كان األهــل متأخريــن يف الوصــول مثــل ما
بتقــويل ملــا أخرجونــا مــن القســم يف هــذا الوقــت؛ ألنــه عــادة مــع وصــول الباص
إىل بــاب الســجن تقــوم اإلدارة بإخــراج األســرات من القســم.
أسرية أخرى :احتامل اإلدارة حال ًيا يف اسرتاحة الغداء!
تــر ُّد عليهــا أســرة أخــرى :يــا فهامنــة لــو اإلدارة حال ًيــا مثــل مــا بتقــويل يف
اســراحة الغــداء مــا بنشــوف حد مــن الضبــاط وال حتــى الســجانني حوالينا وال
كان أخرجونــا مــن القســم ً
أصل.
تضيــف أســرة أخــرى :لــو يف اســراحة غــداء راح نظــل ســاعة كاملــة،
نحــن هنــا حمجــوزات ســاعة واألهــل مثلنــا رح ينحجــزوا ســاعة ،عــدو لئيــم
يتفنــن يف تنغيــص فرحتنــا وفرحــة أهلنــا ،ه ّيئــوا أنفســكن يــا صبابــا لــكل خيــار
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ـيي والنازيـ ّـن أرحــم منهــم.
يسء ،هــذه إدارة فاش ـ ّية ،واهلل الفاشـ ّ
مــر
زاد التملمــل وســط األســرات فهــ َّن يف عجلــة مــن أمرهــن وقــد َّ
وقــت زيــادة كبــرة عــن املعتــاد داخــل القاعــة وال يوجــد أحــد مــن اإلدارة يــأيت
ـجانة بدينة،
وخيربهــن عــن ســبب التأخــر ،ال يوجــد عنــد بــاب القاعــة ســوى سـ ّ
مل يبــق أحــد مــن جيلهــا عــى وجــه احليــاة وال تعــرف ســوى فتــح األبــواب
ووضــع األقفــال عليهــا.
جمموعــة مــن ضبــاط اإلدارة يرافقهــ َّن بعــض الســجانني والســجانات
بعيــدً ا عــن قاعــة االنتظــار حيــث تتواجــد األســرات وقــد بــدت عــى مالحمهـ َّن
عالمــات التوتــر ،فأحــداث أجهــزة االتصــال اخلاصــة هبــم مل تتوقــف عــن
اإلرســال واالســتقبال ،حتــى أن نــرة أصــوات املتصلــن توحــي بــأن أمـ ًـرا مــا
يعصــف هبــدوء املــكان.
 أعيــدوا الســيدة إىل البــاص ،وأدخلــوا األســرات للزيــارة ال وقــتعنــدي.
كان ذلــك صــوت املديــرة وهــي تــرخ عــر جهــاز االتصــال عــى
الســجانني والســجانات ،فهمــت األســرة تغريــد كالم املديــرة فهــي متقنــة للغــة
العربيــة.
يــا صبايــا ذاب الثلــج وبــان املــرج ،عرفــت ســبب التأخــر ،يف عائلــة رح
ترجــع وحتــرم مــن الزيــارة ،أنــا ســمعت صــوت عــر املخشــر فهمــت أن امــرأة
ســت رح يرجعوهــا عــى البــاص.
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عــى عجــل اجتمعــت األســرات بعــد أن بــان هل ـ َّن اخلــر اليقــن بــأن
عائلــة مــا ســيتم إرجاعهــا كعقوبــة هلــا ،أ ًيــا يكون الســبب وأ ًيــا تكــون العائلة ،لن
تــزور الزيــارة إال بعــد أن يعرفــن ســبب التأخــر وســبب منــع العائلــة مــن الزيارة
ومــن هــي العائلــة ،هــذه هــي قــرارات االجتــاع الرسيــع والعاجــل لألســرات
يف قاعــة االنتظــار واألســرة هــي الناطــق الرســمي باســمهن واملفــاوض عنهــن
أمــام اإلدارة.
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زمــرة مــن ضبــاط اإلدارة والســجانني قــد وقفــوا عــى بــاب قاعــة
االنتظــار ،تقدَّ مــت جمنــدة إىل البــاب وطلبــت مــن الســجانة البدينــة فتــح البــاب،
وبالفعــل فتــح البــاب لكــن أ ًيــا مــن األســرات مل ختــرج ،كل أســرة ظلــت
مكاهنــا ،اســتغربت الضابطــة مــن األمــر فتقدمــت نحــو البــاب :يــا بنــات ،إىل
قاعــة الزيــارة.
 مل تتحرك أي أسرية. تقدمــت إحــدى األســرات :كتســن حلظــة مــن فضلــك ،ملــاذا تأخرنايف اخلــروج إىل قاعــة الزيــارة؟ صــار لنــا يف القاعــة أكثــر مــن نصــف ســاعة ،مــا
املشكلة؟
 ال يوجد مشكلة ،إجراءات تنظيم الزيارة فقط. هــذا كالم غــر صحيــح ،ســمعنا مــن أجهــزة االتصــال اخلاصــة بكــم أنهنــاك عائلــة لــن تــزور ،نحــن لــن نخــرج مــن هــذه القاعــة إال إذا عرفنــا مــن هــي
العائلــة؟ وملــاذا حرمــت الزيــارة؟ ســواء كنت تعرفــن أم ال تعرفني أخــري املديرة
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أن األســرات يف قاعــة االنتظــار لــن خيرجــن إىل الزيــارة إال بحــل هذه اإلشــكالية.
ً
اتصــال اســتمر عــدة
تناولــت الكتســن هاتفهــا اخلــاص وأجــرت
دقائــق ،مــع أنــه بحوزهتــا جهــاز اتصــال خــاص بالســجن ولكــن خو ًفــا مــن
فضلــت الكتســن اســتعامل هاتفهــا اخلــاص ،أهنــت
ســاع األســرات للحديــث َّ
مكاملتهــا وتقدَّ مــت باجتــاه البــاب وقــد تغــر لــون وجههــا :نعــم أنــا أجريــت
اتصــال مــع مديــرة الســجن.
أنــا مل أكــن أعلــم بــا حــدث ،حســب مــا أخربتنــي املديــرة أنــه يوجــد
مشــكلة مــع ســت كبــرة بالســن.
األسرية تغريد مقاطعة كالم الكتسني :السيدة؟ ما هو اسم السيدة؟
الكتســن :الســيدة هــي أم األســرة نــور ،املاكنــة ر َّنــت عليهــا ورفضــت
التفتيــش لذلــك فــش إهلــا زيــارة ،يــا ال نريــد أن نتأخــر باالنتظــار ،مخــس دقائــق
وتبــدأ الزيــارة.
األسرية تغريد :كتسني لورا لن نزور إال واحلاجة أم نور معنا.
أغلقــت الكتســن البــاب وانســحبت مــع قــوة الضبــاط والســجانني
مــن املــكان باجتــاه مكاتــب اإلدارة يف البنايــة املقابلــة لقاعــات االنتظــار وزيــارة
األهــايل.
األســرة تغريــد :يــا صبايــا احلاجــة أم نــور حســب ا ّدعــاء اإلدارة ترفــض
التفتيــش العــاري؛ ألنــه خــال التفتيــش باملاكنــة ر َّنــت عــى مالبســها واإلدارة
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بدهــا متنــع احلاجــة مــن الزيــارة ،أنــا أخــرت اإلدارة أننــا لــن نــزور إال ونــور معنــا
وأهلهــا يــزوروا معنــا ،يــا بنــزور كلنــا يــا بــاش ،حجــة عمرهــا مخســن ســنة جايه
عمــر اهلل وطالعــة مــن بيتهــا مــن منتصــف الليــل ،ترجع
مــن آخــر الدنيــا وآخــر مــا ّ
بــدون مــا تــزور بنتهــا ،هــذه أول زيــارة هلــا ومــا بتعــرف املمنــوع مــن املســموح.
أســرة أخــرى :أنــا مــع رأيــك أخــت تغريــد الزيــارة للجميــع أو املنع عىل
اجلميــع ،وأقــرح أن نبعــت لألخــت لينــا ممثلــة األســرات نطلعها عــى املوضوع
وننتظــر ر ّدهــا ،هــي ممثلتنــا داخــل القســم وخارج القســم.
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أســرة أخــرى :أنــا أقــرح أن نرجــع إىل القســم ومــن هنــاك نتحــدث مــع
األخــت ممثلتنــا مــع اإلدارة ،اإلدارة ال ُيؤمــن جانبهــا ،الكــذب والغــدر ســمتها
ومنهجهــا إذا دخلنــا قاعــة الزيــارة أ ّمهــا ونحــن حلظتهــا لــن نســتطيع أن نعمــل
هلــا شــي ًئا ،ألنــه ســاعتها الـ ّـي رضب رضب والـ ّـي هــرب هــرب.
ســهريت (رشطيــة كوشــية اللــون) ســوداء اللــون ،قصــرة القامــة،
منتفخــة الصحــة حلــد مقــزز ال يمكــن تصــوره ،خيــرب بيــت أبوهــا شـ َّـوهت
وســمعة وســرة نســاء األرض ،حتمــل بيدهــا مفتــاح غرفــة االنتظــار ،وقد
صــور ُ
اقرتبــت مــن البــاب.
 بنوت يال للزيارة. لك ـ َّن األســرات لــن خيرجــن للزيــارة ،ســهريت مــن فضلــك اتصــيعــى ضابطــة الزيــارة نريــد أن نتكلــم معهــا.
أعــادت الرشطيــة إغــاق بــاب قاعــة االنتظــار ،وهرولــت مرسعــة جتــاه
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مبــاين اإلدارة طب ًعــا برسعــة الســلحفاة ،ومــا هــي إال دقائــق معــدودة حتــى
أحــرت قــوة رشطيــة تتقدمهــا مديــرة الســجن الكتســن (الضابــط) لــورا
كوهــن حتــى وقفــت عــى بــاب قاعــة االنتظــار حيــث تتواجــد األســرات
بانتظــار إكــال زيــارة األهــل وإســدال الســتار عــى هــذا الفصــل املــؤمل مــن
يوميــات األســرة الفلســطينية داخــل الســجن.
تقدمــت األســرة تغريــد نحــو البــاب لكوهنــا املتحــدث الرســمي باســم
األســرات :شــلوم صبايــا ،مــا املشــكلة؟
 أهـ ًـا كتســن لــورا ،عجــوز يف اخلمســن مــن عمرهــا وأول مــرة بتــزورالســجن ومــا بتعــرف القوانــن وال بتعــرف املســموح مــن املمنــوع ،وإنســانة
هبــذا العمــر مســتحيل ختفــي داخــل مالبســها أي مــواد خطــرة أو غــر خطــرة
متــس باألمــن ،عــى األكيــد يف داخــل مالبســها دبــوس ،أو جــراب حديــدي ،أو
زر معــدين ،نحــن ال نقبــل املــس باألمــن مــن طرفنــا ،وال نقبــل بنفــس الوقــت
خصوصــا إذا كانــت بتــزور ألول مــرة وجتهل
أي عائلــة مــن زيــارة بنتهــا
ً
حرمــان َّ
قوانــن الســجن.
 ســت تغريــد إحنــا طلبنــا من ِالســت أم نور اخلضــوع للتفتيــش اليدوي
ولكنهــا رفضــت ،أنــا مثلــك ال أقبــل املــس باألمــن ،ليــس مــن مســؤوليايت،
القانــون عنــدي واضــح املاكنــة ر ّنــت عــى املالبــس ،يعنــي الزم تفتيــش يــدوي،
فــش تفتيــش يــدوي ،فــش زيــارة.
 كتســن لــورا لــن نــزور إال ونــور تــزور معنــا ،وبعــد الزيــارة امنعــيأهــل نــور ،أو امنعــي كل األهــايل األســرات مــن الزيــارة مثــل مــا تريــدي ،املهــم
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اليــوم أم نــور تــزور بنتهــا ،حــرام ألول مــرة بتزورهــا وســت كبــرة بالعمــر.
 -ست تغريد كالمك هذا يزيد املشكلة وليس لصاحلك َّن هنائ ًيا.

 هــذا آخــر كالم عندنــا ،كل البنــات تــزور أهاليهــن ًأول ،نحــن لــن
نــزور إال ونــور معنــا ،هــذا آخــر كالم عندنــا أو نرجــع للقســم ال نريــد زيــارة.
هنــا ّ
ـأزم األمــور مــا بــن
تدخلــت األســرة الشــيخة فاطمــة وقــد رأت تـ ُّ
املديــرة املحتــدَّ ة جــدً ا والناطــق الرســمي باســم األســرات :بعــد إذنــك أختــي
تغريــد.
306

 -تفضيل شيخة فاطمة.

ِ
ـمحت أحــري لنــا ممثلــة األســرات وهــي حتــل
 كتســن لــورا إذا سـاملشــكلة ،حــرام عــى الوقــت أمــام صالبــة موقــف األســرات وإرصارهـ َّن عــى
عــدم الزيــارة إال بضــان زيــارة األســرة نــور.
وجــدت مديــرة الســجن بــرأي الشــيخة فاطمــة أفضــل حــل للمــأزق
العويــص الــذي وجــدت نفســها فيــه ،فحملــت نفســها ،والقــوة املصاحبــة
هلــا وتوجهــت نحــو القســم ع ّلهــا جتــد طــرق النجــاة عنــد ممثلــة األســرات،
فالنهــار بــدأ يميــل نحــو االنقضــاء والــدوام داخــل الســجن عــى وشــك
االنتهــاء ،وبقــاء مشــكلة الزيــارة مع ّلقــة ســيكلفها ســاعات دوام إضافيــة
وتأخــرا عــن العــودة إىل البيــت.
ً
اســتمر اعتصــام األســرات يف غرفــة االنتظــار املوجــودة عىل بعد مخســن
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را مــن قاعــة الزيــارات يف موقــف تضامنــي مــع زميلته ـ َّن يف األرس األســرة
مـ ً
الصغــرة نــور التــي رفضــت اإلدارة إدخــال والدهتــا إىل القاعــة بحجــة ّ
أن
ماكنــة فحــص املعــادن «املاغنوميــر» ر ّنــت عــى جســدها عنــد الفحــص ،وهــذا
يعنــي حســب اعتقــاد اإلدارة ّ
أن احلاجــة أم نــور ختفــي يف مالبســها شــي ًئا معدن ًيــا
والتفســر يف هــذه احلالــة والتأويــل حلقيقــة هــذا الرنــن يكــون بالطبــع أمن ًيــا يف
كيــان يــرى كل يشء بعيــون األمــن ،هنــاك أمــر أمنــي خطــر يف املالبس ،ســاح،
ســكني ،متفجــرات ،وعليــه يتــم االســتنفار.
حيــر رجــال اإلدارة مــن كل الرتــب والوحــدات حلضــور املشــهد
األمنــي اخلطــر ،ومتابعــة إحبــاط املخطــط اإلرهــايب الكبــر الــذي ســتنفذه
احلاجــة اخلمســينية مــن العمــر بعــد أن بلغــت مــن عمرهــا عت ًيــا وبــدون أدنــى
درجــة مــن املراعــاة اإلنســانية للســن املتقــدم وللخصوصيــة األنثويــة ،جتــر هــذه
الســيدة عــى التفتيــش العــاري املــذل واملهــن بحــق البــر رجـ ً
ـال كانوا أم نســا ًء،
ـارا ،واملــرر معــروف (األمــن).
ـارا أو كبـ ً
صغـ ً
األســرة الطفلــة نــور ،ابنــة الثالثــة عــر ربي ًعــا ،طفلــة مل تـ َـر مــن احليــاة
شــي ًئا ،ال تعــرف شــي ًئا عــن بــؤس احليــاة ،وشــقاوة العيــش حتــت االحتــال ،غضة
يف عمــر الزهــور ،بريئــة ُّ
كل الــراءة بكلامهتــا ،تعابريهــا ،حركاهتــا ،ضحكاهتــا،
حزهنــا ،غضباهتــاُّ ،
كل يشء ينــم عــن الــراءة ،الطهــارة ،الصفــاء ،مل تــدرك املعادلــة
املعقــدة بعــد ،عقلهــا الصغــر مل يصــل بعــد ملرحلــة حيســن معرفــة الكثــر مــن
مفــردات احليــاة حتــت ســلطة االحتــال ،تفكريهــا الغــض الطــري مل يفقــه بعــد أو
ـادرا عــى فهــم تعقيــدات الواقــع الفلســطيني امللــوث بوجــود االحتــال.
ليــس قـ ً
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صباحــا وهــي غارقــة يف النــوم أن لــك اسـ ًـا يف الزيــارة ،مل تُعــر
قالــوا هلــا
ً
هلــم بـ ً
انتباهــا ،فتحــت عيوهنــا املثقلــة بالنعــاس ً
قليل
ـال ومل تلـ ِـق هلــم وألقواهلــم
ً
أغمضتهــا وقلبــت جســدها الصغــرة عــى اجلهــة األخــرى والذت بالــدفء
حتــت الفــراش وقــد متتمــت بكلــات ليســت مفهومــة ،وأســلمت نفســها للنــوم
مــن جديــد ،مل تــرد األســرات داخــل الغرفــة إزعــاج الصغــرة نــور ملعرفتهـ َّن
ّ
أن هنــاك مــا يزيــد عــن أربــع ســاعات أو أكثــر لوصــول األهــل إىل بوابــات

الســجن اخلارجيــة ،ممــا يعنــي أن الوقــت متــاح لـــنور إلكــال نومهــا ،وإشــباع
عينيهــا الناعســتني باملزيــد مــن النــوم.
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صباحا ،إدارة القســم تطلب من األســرات
الســاعة التاســعة والنصــف
ً
التجهــز واالســتعداد للفحــص األمنــي الصباحــي ،دق الشــبابيك كــا هــو
متعــارف عليــه يف أدبيــات الســجون وثقافــة احلركــة الفلســطينية األســرة ،ويف
هــذا الفصــل مــن فصــول الســجن تكــون كل األســرات جمــرات عــى الصحــو
قبــل هــذا املوعــد ،باإلضافــة إىل أن القانــون اإلداري الداخــي لألســرات ُيلــزم
صباحــا كحــد
كل أســرة بالصحــو مــن النــوم قبــل حلــول الســاعة التاســعة
ً
أقــى مــع بعــض االســتثناءات مراعــاة للســن حينًــا وللحالــة الصحيــة حينًــا.
نــور الصغــرة هــي اســتثناء القانــون اإلداري يف غرفــة رقــم ( )9لرباءهتــا
وطفولتهــا املرسوقــة ،فــأي طفولــة داخــل الزنازيــن وظلــات الســجون ،وأي
قوانــن ســتنطبق عــى ضحيــة مــن ضحايــا االحتــال بعمــر الــورود ،وكل
األســرات الفلســطينيات ه ـ ّن ضحايــا االحتــال.
 حبيبتــي نــور ،أجــا اســمك زيــارة أهــل ،بعــد الــدق جهــزي نفســكللزيــارة.
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أخربهتا األسرية أم سامي وهي متسح بيدها عىل رأس نور.
 عن جد خالتو أم سامي عندي زيارة. طب ًعــا يــا غاليــة يــا نــور هــذه األمــور مــا فيهــا مــزح ،إن شــاء اهلل اليــومبتــزوري أهلــك وتفرحــي وتنبســطي برؤياهــم وتطمئنــي عليهــم ،وعقبــال مــا
أنـ ِ
ـت تزورهيــم بالبيــت ،ربنــا يفــرج عنــك ونحــن وكل البنات األســرات يــا اهلل.
 إن شــاء اهلل ،عقبالــك يــا خالتــي أم ســامي ،أنـ ِـت تروحــي مــن الســجن
وترجعي ألهلــك وأوالدك.
 اهلل كريم يا نور اجلميلة إن شاء اهلل ،من فمك لباب السامء.كالفراشــة اجلميلــة تطــر مــن زهــرة إىل زهــرة ،كعصفــورة مرحــة حتــط
مــن غصــن إىل غصــن كانــت األســرة الصغــرة نــور داخــل الغرفــة ( ،)9ومــن
يــد أســرة إىل يــد أســرة ،أســرة ّ
متشــط هلــا شــعرها األســود الطويــل ،أســرة
أخــرى تر ّتــب هلــا هندامهــا ،أســرة أخــرى حتدثهــا عــن فصــول الزيــارة ،وطبيعة
احلديــث مــع األهــل ،أســرة أخــرى متطرهــا بوابــل مــن الوصايــا والتعليــات
ـريف مــع أهلــك هكــذا ،احــذري أن تبكــي أمامهــم،
قــويل هكــذا ألهلــك ،تـ َّ
إيــاك أن تشــتكي هلــم مــن الســجن ،كــوين قويــة وجدعــة ،احــذري مــن كــذا،
ديــري بالــك مــن كــذا ،وهــي املســكينة ال تقــول ســوى حــارض ،حــارض ،وكأهنــا
مدرســيها.
تلميــذه بــن يــدي ّ
يف قاعــة االنتظــار ومنــذ اهلمســات األوىل مــا بــن األســرات عــن تأخــر
الزيــارة وأســباهبا وحتليــات األســرات وتطــورات القض ّيــة مــا بــن األســرات
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واإلدارة حتــى جــاء األمــر ووضــوح ســبب التأخــر ،عاشــت األســرة نــور
املســكينة حلظــات عصيبــة كــوردة يانعــة مرشقــة بضحكاهتــا الربيئــة ،بدايــة
اخلــروج مــن القســم حتــى املكــوث يف قاعــة االنتظــار ثــم الذبــول رويــدً ا
أي مســئول يف اإلدارة
رويــدً ا ،ومــع كل حديــث مــع رشطيــة أو ضابطــة عــدد أو ّ
وكلــا مــى الوقــت يف قاعــة االنتظــار ،تعمــق احلــزن يف قلــب األســرة نــور
حتــى بــدت آثــاره عــى وجههــا الــريء الــذي غابــت إرشاقتــه وحـ ّـل مكاهنــا
الوجــوم والعبــوس ،ومل تعــد تفهــم مفــردات ،التفتيــش اليدوي ،التفتيــش اآليل،
املاغنوميــر ،التفتيــش العــاري ،املــس باألمــن ،مــواد خطــرة ،مــواد ممنوعــة،
فقــط مفــردة وحيــدة تفهمهــا وســط هــذه الدوامــة مــن املفــردات هــي مفــردة أهنا
لــن تــرى عائلتهــا ،لــن تــرى أمهــا ،لــن تســتطيع الســؤال عــن أخواهتــا وإخواهنا،
كتبهــا ،صديقاهتــا ،مريــول مدرســتها ،مكســورة اخلاطــر ،جرحيــة الفؤاد ،بجســد
ُمثقــل ال يقــوى عــى احلــراك ،وبوجــه حزيــن تشــيل عــى خدّ يــه دمو ًعــا تنســاب
بتثاقــل مــن عينيهــا الصغريتــن ،جلســت عــى زاويــة املقعــد اإلســمنتي املمتــد
عــى طــول جوانــب قاعــة االنتظــار ،مل تشــفع كل كلــات األســرات ،لدموعهــا
بالتدفــق ،ومل تفلــح كل العبــارات بتطمــن نفســها املضطربــة ،ونــزع خوفهــا،
فأمــام املشــهد املاثــل أمــام عينهــا أدركــت حقيقــة ال يمكــن أن تتغــر ،حقيقــة
أن أمهــا لــن تزورهــا ،لــن تراهــا ،هــذا مــا تســمعه ،هــذا مــا تــراه مــن اإلدارة
ورجاالهتــا الصاعديــن واهلابطــن والذاهبــن واآلتــن مــن أمــام بــاب غرفــة
االنتظــار ،فــا عــزاء هلــا أمــام كــر خاطرهــا إال الدمــوع.
أي أســرة مــن األســرات املوجــودات يف قاعــة االنتظــار بــأي
مل تبخــل ّ
جهــد ملســاندة األســرة نــور والعطــف عليهــا وتطمينهــا بأهنــا ســتزور والدهتــا.
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 حبيبتي نور كلنا معك ولن نتخىل عنك مهام حدث.األســرة تغريــد :حبيبتــي نــور ،ليــش بتبكــي ،أنــا بقــول لــك رح تــزوري
أمــك رح تــزوري ،متقلقيــش.
األســرة أمــل :لــو أدى األمــر إللغــاء الزيــارة ،فلتُلـ َ
ـغ ،إمــا بنــزور كلنــا
وإال بــا هــذه الزيــارة.
أســرة حتتضــن نــور وتواســيها بالكلــات ،أســرة أخــرى متســح عــى
رأســها ،وأخــرى متســح دمــوع عينيهــا املنســابة عــى وجناهتــا ،وأســرة أخــرى
حتكــي هلــا كال ًمــا ال تفهمــه بالضبــط ملي ًئــا بمفــردات ألول مــرة تســمع هبــا،
مفــردات يعجــز عــن فهمهــا مــن هــو أكــر منهــا س ـنًا.
عاملــة املــردوان الثانيــة األســرة وردة :ســت لينــا اإلدارة طالباكــي عــى
مــا يبــدو يف مشــكلة يف الزيــارة.
 ربنــا يســر ،افتحــي البــاب خلينــي أشــوف مــا هــي املشــكلة مــنفضلــك.
أشــارت عاملــة املــردوان بيدهــا للســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم
لتقــوم بفتــح البــاب وضغطــت بيدهــا األخرى عــى الكبســة الفضية اللــون؛ ألن
القضيــة هتــم مصلحــة اإلدارة فقــد تــم فتــح بــاب غرفــة ممثلــة األســرات رسي ًعا،
فخرجــت مرسعــة لــرى مــا هــي حقيقــة املشــكلة يف غرفــة الزيــارة ،وســارت
نحــو اليومــان (غرفــة التحكــم) لتجــد مديــرة القســم وجمموعــة مــن ضبــاط
الســجن يف حالــة اســتنفار.
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 كتسني لورا ما هي املشكلة يف غرفة الزيارة؟ ســت لينــا املشــكلة ليســت عندنــا ،املشــكلة عندكـ َّن ،أم األســرة نــوربالفحــص األمنــي ،املاغنوميــر ر ّنــت عــى مالبســها ،يوجــد معدن يف مالبســها،
حســب اعتقادنــا أنــه يوجــد يشء خطــر وممنــوع يف مالبســها لذلــك طلبنــا منهــا
ِ
ـموحا بالزيــارة ملن حيمــل مواد
التفتيــش فرفضــت ،وأنــت كــا تعرفــن ليــس مسـ ً
خطــرة وممنوعــة ،وإضافــة إىل ذلــك األســرات وقفــن جلانــب أم نــور ورفضــن
الزيــارة ،املشــكلة ليــس عندنــا املشــكلة عندكــن.
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 كتســن لــورا ،أنـ ِـت تعرفــن األهــل خــط أمحــر بالنســبة لنــا وال نســمح
املــس هبــم ،األســرة نــور معتقلــة منذ شــهرين وهــذه أول زيــارة هلا وأهلهــا وهم
ال يعرفــون مــا هــو املســموح ومــا هــو املمنــوع ،وإرجــاع العائلــة وحرماهنــا مــن
صحيحــا وال عمـ ًـا مقبـ ً
ـول علينــا.
الزيــارة ليــس
ً
 األمــر ليــس بيــدي ســت لينــا ،والــدة نــور يوجــد معهــا ممنوعــاتوحتمــل مــواد خطــرة تــر باألمــن وترفــض التفتيــش ،وأنــا مــن احرتامــي
لألهــل ،واحرتامــي لـ ِ
ـك كممثلــة األســرات حلــد اآلن مل أطلــب مــن الرشطــة
تنفيــذ التفتيــش العــاري بحقهــا ألهنــا ســيدة كبــرة الســن ،هــي ترفــض التفتيــش
وأنــا ال أقــدر أن أســمح هلــا بالزيــارة ،واألســرات بـ ً
ـدل مــن االلتــزام بالقانــون
وقفــن مــع الســت املخالفــة للقانــون.

 كتســن لــورا ِمكــرة املوضــوع كثــر كثــر وجاعلــة لقضيــة
أنــت
ّ
بالســن عمرهــا أكثــر مــن مخســن ســنة،
بســيطة أيــدي وأرجــل ،ســت كبــرة ّ
بشــق األنفــس متــي ،ســمع خفيــف ،بــر ضعيــف ،وهتــدد أمنكــم ،وحتمــل
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مــواد ممنوعــة ،ومــاذا تعمــل حماســيم جيشــكم حــول الضفــة الغربيــة ،كيــف
عــرت املحاســيم ،وحتمــل مــواد خطــرة مــا هــذا احلكــي؟ مــا هــذا الــكالم ال
يقبلــه عقــل ،ســت لــورا أنـ ِ
ـت ضابطــة رفيعــة املســتوى يف مؤسســة الشــاباص
وبيطلــع منــك هاحلكــي ،احلــل بســيط؛ ألن القضيــة كلهــا بســيطة ،فقــط
خلينــي أســأل ســؤال بســيط املاغنوميــر يــرن ،يعنــي يف مالبســها معــدن ،ملــا
طلبتــم مــن أم نــور تفتيشــها ملــاذا رفضــت؟ رشطيــات أم رشطيــن هــم الذيــن
سيفتشــوهنا؟
 ال طب ًعــا رشطيــات ســت لينــا ،نحــن ال نســمح لرشطــي أن يفتــشســيدة فلســطينية.
 وبعــد إذنــك كتســن لــورا ،رضوري ومن ًعــا لتطــور هــذا احلــدث إىلمشــكلة ،وتصبــح مشــكلة عويصــة احلــل دعينــي أشــوف الســيدة أم نــور.
ـموحا
 ســت لينــا ،قاعــة اســتقبال الــزوار بعيــدة مــن هنــا ،وليــس مسـ ًألحــد مــن داخــل الســجن أن يذهــب إىل هنــاك ،ال يوجــد حــل غــر البنــات
يــزرن أهاليهــن ،ونــور ترجــع مــن الزيــارة وأمهــا تعــود إىل البــاص ،واملــرة
القادمــة تفهمــوا أمهــا أال حتــر معهــا ممنوعــات ومــواد خطــرة.
ِ
حكــي؟ رجعتــي حتكــي عــن ممنوعــات ومــواد
 كتســن لــورا ،هــذاخطــرة ،إذا فعـ ًـا كانــت حتمــل ممنوعــات ومــواد خطــرة ومتــس بأمنكــم فكيــف
ستســمحني هلــا بالعــودة دون اعتقاهلــا؟ ملــاذا ال تعتقليهــا؟ أليســت حتمــل مــواد
خطــرة؟ أليســت هتــدد األمــن؟ ،وهــذا احلــل الــذي تتكلمــن عنــه هنا اســمحي
يل وال تزعــي منــي هــذا حــل ســخيف ال أنــا وال البنــات رح نقبــل هبكــذا حــل
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يــز َ
رن بــدون نــور ،اذهبــي
ســخيف ،إذا كنــت قــادرة تقنعــي البنــات أهنــ ّن ُ
واحكــي معهـ َّن ،ملــاذا أتيــت تتكلمــن معــي؟ أعيدينــي إىل القســم ،أنــا هنــا فقــط
ألســاعد باحلــل ،أمــا أن أنفــذ مــا تطلبــن أو مــا ترينــه حـ ًـا ،فهــذا أمــر مرفــوض
عنــدي وعنــد البنــات ،اذهبــي وأقنعــي البنــات بحلــك ،وأنــا أنصحــك أال
ـتجري األســرات والقســم
تفرحــي؛ ألن ح َّلــك ليــس معقــول وال مقبــول وسـ ّ
إىل مشــكلة كبــرة ِ
أنــت يف غنــى عنهــا ،احلــل بنظــري إ َّمــا أن أنــزل إىل قاعــة
الزيــارات وأتكلــم مــع أم نــور ،أو أنتــم تدخلــوا أم نــور ملــكان قريــب مــن هنــا
وأقــدر أشــوفها وأتكلــم معهــا وحلظتهــا ســنرى املشــكلة ،وحتـ ًـا ســنجد بــدل
احلــل الواحــد ألــف حــل.
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بعــد تــر ُّدد وعــى مضــض وافقــت مديــرة القســم عــى إنــزال ممثلــة
األســرات إىل قاعــة االنتظــار لتتحــدث مــع الســيدة أم نــور وتفهــم منهــا
املشــكلة ،أجــرت مديــرة القســم سلســلة مــن االتصــاالت ملــن هــو أعــى منهــا
رتبــة ألخــذ الترصيــح الــازم هلــذه اخلطــوة ،وبعــد املوافقــة أجــرت سلســلة
اتصــاالت مشــاهبة لســابقاهتا ولكــن مــع مــن هــم أدين منهــا رتبة مــن أجل متكني
ممثلــة األســرات مــن الوصــول إىل قاعــة انتظــار الــزوار مــن األهــايل ،فمــن بــاب
إىل بــاب ســارت ممثلــة األســرات برفقــة طاقــم مــن ضبــاط اإلدارة والســجانني
يف مقدمتهــم مديــرة القســم الكتســن لــورا كوهــن حتــى وصلــت إىل غرفــة
ـزوار؛ لتجــد فيهــا امــرأة بــدت عــى وجههــا
جانبيــة بالقــرب مــن قاعــة انتظــار الـ ّ
كل معــامل احلــزن واألســى ،وارتســمت عــى جبينهــا مآيس الشــعب الفلســطيني،
وكــا الغريــق الــذي يالطــم أمــواج البحــر العاتيــة ،وفجــأة جيــد حبــل اإلنقــاذ
يمتــد إليــه مــن قــارب قــد مــر باجلــوار ،هــي كذلــك ،الســيدة أم نــور ،قــرأت يف
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وجــه ممثلــة األســرات مالمــح العطــف واحلنيــة والشــهامة العربيــة ،رغــم أهنا ال
تعرفهــا ،ومل ترهــا مــن قبــل ،ومل تســمع باســمها.
 -السالم عليكم ،كيف حالك يا أمي؟

ـت يــا بنتــي ،أنـ ِ
 وعليكــم الســام ،مــن أنـ ِـت هيوديــة؟ مســتحيل تكــوين
هيوديــة ،أنـ ِ
ـت البســة لبــس عــريب مثلنــا ،مثــل بنــايت هـ ّن صبايــا بعمــرك ،وحتكــي
ـت مــش هيوديــة ،أنـ ِ
عــريب عــى األكيــد أنـ ِ
ـت عميلــة بتشــتغيل مــع اليهــود! ال
مســتحيل تكــوين عميلــة تشــتغيل مــع اليهــود ،هيئتــك هيئــة بنــت حــال ،وبنــت
احلــال مــن طلتهــا بتبــان.
 اهلل يســاحمك يــا أمــي ،ال أنــا هيوديــة ،وال أنــا عميلــة ،أنــا أســرةفلســطينية ،عربيــة ومســلمة ،لســاين بيــدل عــى عروبتــي وحجــايب بيــدل عــى
إســامي ،أنــا أســرة مثــل بنتــك نــور ومــا شــاء اهلل عــى تربيتهــا ،مــا هــي
املشــكلة يــا أمــي؟
 -ليش مش خمليينك تزوري؟

بنتي صحيح شو اسمك ِ
 واهلل يا ِأنت؟
 أنا أسمي لينا وأنا ممثلة األسريات. إيش يعني ممثلة األسريات؟ يعني قائدهتن لينا. نعــم تقــدري تقــويل هيــك ،أكمــي خربينــي عــن الســبب الــي خالهــميمنعــوك مــن الزيــارة.
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 واهلل يــا بنتــي مــا معــي أي يشء ،وال بحمــل معــي ايش ال يف جيويب والحتــت مالبــي ،واهلل العظيــم غــر املالبــس مــا يف عىل جســدي يشء ،يقولــون إن
معــي يشء ممنــوع ،واهلل مــا معــي يشء وفــوق هالكــذب بدهــم يفتشــوين ومــن
يــدو يفتشــني ،رشطــة هيــود ،الــزالم الــي فعـ ًـا بيســتحوا ماتــوا زمــان ،مــا يف
عندهــم ذوق وال أدب لــو يموتــوا مــا بأخــي حــدا يفتشــني ،ليــش مــا بيجيبــوا
رشطيــات وهـ ّن يفتشــوين.
 لكــن اإلدارة يــا أمــي تقــول إنــك رفضتــي أن تقــوم الرشطيــاتبتفتيشــك.
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 َّكذابني يا بنتي ،بتصدقيني وال تصدّ قي اليهود؟

 طبعــا بصدقــك أنـ ِـت يــا أمــي ،كندرتــك أحســن مــن رؤوســهم ،إن
ً
شــاء اهلل رب العاملــن رح أحــل مشــكلتك وتــزوري نــور وتنبســطي بشــوفتها.
 ســت لــورا ســبق وقلنــا إن هنــاك اتفــاق أن األهــل خط أمحر لن نســمحـس بــه،
باملــس بــه مثــل مــا األمــن عندكــم خــط أمحــر ونحــن نعــرف ذلــك وال نمـ ّ
اســمحي يل واعذرينــي أنــا أي أم أســرة بصدقهــا أكثــر مــن أهــل الكــون كلهــم،
أم نــور تقــول إنكــم كنتــم ستفتشــوهنا بواســطة رشطــة رجــال وليــس نســاء ،عــى
كل حــال لــن أدق عــى هــذه القضيــة اآلن.
 أمــي العزيــزة ،تفقــدي حالــك ،معــك مصــاري حديــد بجيابــك أو يفدبــوس أو جــرار (ســحاب) معــدين يف مالبسـ ِ
ـك مثــل زرار.
ّ
ّ

 واهلل يــا بنتــي مــا بعــرف بالضبــط بــس بــدي أفتــش ،بــس خــي هــذولهالــكالب ينرصفــوا مــن هــون.
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ِ
ـمحت خـ ّـي الرشطيــن يغــادروا املــكان علشــان
 كتســن لــورا إذا سـاحلاجــة بدهــا تفتــش مالبســها.
أمــرت الكتســن لــورا الرشطيــن بمغــادرة املــكان ولكــن بعــد أن
أحــرت جمموعــة مــن الرشطيــات ضعــف عــدد الرشطــة والضبــاط الذيــن
غــادروا الغرفــة.
قامــت أم نــور بتفتيــش مالبســها ،خلعــت منديلهــا ليكشــف عــن
ضفــرة حففــت بعنايــة فائقــة ودقــة متناهيــه لتخــرج منــه الدبابيــس املعدنيــة،
فينهــال شــعر حريــري أشــقر طويــل هبــر بجاملــه وطولــه ونعومتــه الســجانات
اليهوديــات اللــوايت وقفــن مندهشــات جلاملــه وطولــه ونعومتــه ،شــعر هــذه املرأة
التــي تفوقه ـ َّن عمـ ًـرا.
 تأكدي يا أمي من بقية مالبسك هل يوجد فيها أي معدن؟ تفقدت كل قطعة ،عىل األكيد يا بنتي ما يف أي يشء معدن. كتسني لورا ،تفضيل فلتفحص الرشطيات احلاجة أم نور.أمــرت الكتســن إحــدى الرشطيــات بفحــص احلاجــة أم نــور بواســطة
املاغنوميــر ،تقدَّ مــت الرشطيــة الســمراء وبيدهــا املاكنــة فحصــت مـ ّـرة ،مرتــن،
ثــاث مـ َّـرات ،وأعــادت الفحــص مــن األســاس حتــى الــرأس.
 ليــس معهــا يشء كتســن لــورا ،ليــس معهــا يشء ،كل يشء متــامكتســن لــورا.
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َــرة فعــادت خــارسة كســابقتها،
تقدَّ مــت رشطيــة ثانيــة وأعــادت الك َّ
مل تطمئــن مديــرة القســم لفحــص الرشطيــات ،اختطفــت املاكنــة مــن يــد
الرشطيــة ،وبــدأت بالفحــص ،مــن األمــام ،مــن اخللــف ،مــن األســفل ،إىل
األعــى ،األرجــل ،البطــن ،الظهــر ،األيــدي ،ترفــع األيــدي ،تنــزل األيــدي،
ـرا ال مفـ ّـر مــن اإلقــرار بــأن القضيــة ،قضيــة
أعــادت مــرة ،أكثــر مــن مــرة وأخـ ً
دبــوس معــدين يف ضفــرة احلاجــة ،أوقفــت الســجن عــى كــف عفريــت
وجعلــت أمــن االحتــال ُمهــدَّ د ،اســو َّد وجــه املديــرة وبــدا االضطــراب
إحراجــا ومذ ّلــة أمــام ممثلــة
عــى تقاطيــع وجههــا الــذي تلـ َّـون بألــوان الطيــف
ً
األســرات والرشطيــات ،وهــي تــرى تفاهــة منظومتهــا األمن َّيــة يف مواجهــة
ســ ّيدة فلســطين َّية بســيطة ،فأمــن كياهنــم ُمهــدّ ًدا مــن دبــوس شــعر ،أمــر
مضحــك.
عــادت مديــرة القســم إىل آلــة اهلجــوم ع ّلهــا جتــد املخــرج لورطتها :ســت
لينــا حتدثنــا ســاب ًقا أنــه ممنــوع أي زائــر حيمــل يف مالبســه أي يشء معــدين يرن عىل
ماكينــة الفحــص ،وكل مــا تــرن املكانــة عليــه يتحمل مســؤولية عملــه وترصفه.
 صحيــح كتســن لــورا حتدثنــا هبــذا األمــر لكــن ألهــل األســراتمــرة ،واألســرات حتدَّ ثــوا ألهاليهــ َّن ،احلاجــة أم نــور
الذيــن زاروا أكثــر مــن َّ
أول مـ َّـرة بتــزور ،نحــن ال يوجــد عندنــا تلفونــات نخـ ّـر أهــل البنــت اجلديــدة
بــا هــو مســموح ،ومــا هــو ممنــوع ،األســرة اجلديــدة تــزور أول مـ َّـرة ختــر أهلهــا
باملمنــوع واملســموح ويف املــرة الثانيــة يــري عليهــا القانــون ،كان بإمكانــك يــا
كتســن لــورا حـ ّـل هــذه املشــكلة مــن مخــس دقائــق لــو أنــك جعلــت الرشطيــات
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هـن اللــوايت يفتشــن احلاجــة ،هــل مــن املعقــول حجــة كبــرة ِ
بالســن وأول مـ َّـرة
َّ
تــزور ســجن تريــدي رشطــة رجــال يفتشــوها ،هــذا عمــل جنــوين.
 ســت لينــا أنــا مــا كنــت حــارضة عــى التفتيــش ،لــو كنــت حــارضة ملــاحصــل الــذي حصــل.
 بنظــرك كتســن لــورا هــل املشــكلة انتهــت هبــذه البســاطة ،لــو أنـم معاقبة
ـم معاقبــة األســرات كلهــن ولتـ ّ
أســرة وجدتــم معهــا أي يشء ممنــوع لتـ ّ
األســرة بعزهلــا ومنــع الزيــارة ،والكانتينــا وكل أشــكال العقــاب لنزلــت عــى
رأســها ،ولكــن عندمــا يكــون اخلطــأ مــن طرفكــم األمــور تنتهــي بـ ّ
ـكل بســاطة
وال كأنــه حصــل يشء ،ويــا دار مــا زارك رش.
 ســت لينــا مــا هــو املطلــوب منــي؟ أنــا بأشــتغل حســب املعطيــات،املاكنــة رنــت عــى مالبــس يعنــي يف يشء ممنــوع ،يعنــي يلــزم التفتيــش اليــدوي.

 قصـ ِـدك التفتيــش العــاري كتســن لــورا وبيــد رشطــة رجــال ال كــا
اتفقنــا بيــد نســاء.

ِ
وأنــت تســتغيل الفرصــة؛ ألن اخلطــأ
 ســت لينــا تريديــن ّيل ذراعــيحســب اعتقــادك جــاء مــن طرفنــا ،صحتــن وعافيــة بيطلعلــك تعتقــدي ذلــك،
مــا هــو املطلــوب؟
 املطلــوب بســيط ،الزيــارة متــي كاملعتــاد ،ويف طلــب ســابق قدمنــالكــم لزيــارة خاصــة ألربــع بنــات ،بدنــا األربــع يــزوروا زيــارة خاصــة واحلــدث
الــذي حــدث اليــوم تتعهــدي بعــدم تكــراره ،نحــن نفهــم قضايــا األمــن واألهــل
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ملتزمــن بــا نطلبــه منهــم ،كل األهــايل يأتــون إىل الزيــارة ومالبســهم خاليــة
مــن كل يشء اســمه معــدن ،حديــد ،نحــاس ،وغــره ،ولكــن أنتــم يف اإلدارة
أي شــخص
ال تلتزمــون بتعهداتكــم والدليــل مــا حــدث اليــوم ،نحــن اتفقنــا ّ
مــن العائــات تــرن عليــه املاكنــة يتــم تفتيشــه يدو ًيــا وليــس عار ًيــا بواســطة
الرشطيــات ،النســاء يفتشــه ّن نســاء ،الرجــال يفتشــهم رجــال.
 -ست لينا حدثينا عن قاعة الزيارات.
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 قاعــة الزيــارات هــي اســم بــا مضمــون ،وعنــوان بــا حمتــوى ،فقاعــةالزيــارة اخلاصــة هــي نفــس قاعــة الزيــارة التي فيهــا األســرات ولكن الفــارق يف
جــزء مــن الوقــت واملســمى فقــط ال غــر ،يف آخــر ربــع ســاعة مــن الزيــارة التــي
متتــد عــى مــدار مخــس وأربعــن دقيقــة كل أســبوعني مــرة واحــدة ،ومتــر عــى
األســرة كأهنــا ثــوان معــدودة ،يف هــذا الربــع األخــر يتم رفــع الشــباك الزجاجي
أو البالســتيكي الشــفاف واملقــوى الــذي يفصــل ما بني األســرة وأهلهــا ما يتيح
لألســرة ملــس أيــدي األهــل ومصافحتهــم واحتضاهنــم وتقبيلهــم واحلديــث
معهــم بــا واســطة اهلاتــف ،هــذه فرصــة ال تتــاح لــكل األســرات فقــد تنتظــر
األســرة ســنوات طويلــة للحصــول عليهــا ،ومــن األســرات مــن تنقــي مــدة
حكمهــا وهــي تنتظــر أن يســمح هلــا بزيــارة خاصــة وال حتصــل عليهــا ،يف إجــراء
تعســفي بحــق األســرة حلرماهنــا مــن فرصــة لقــاء أهلهــا وذوهيــا وأطفاهلا
عقــايب ُّ
بــدون حاجــز يفصلهــا عــن بعــض قــادت الســجانات الصهيونيــات ،احلاجــة
أم نــور مــن غرفــة االحتجــاز الصغــرة إىل قاعــة زيــارات األهــايل ،ومــا إن رأى
وابتهاجــا بانجالء هــذه الغمة
فرحــا
ً
األهــايل احلاجــة حتــى انفرجــت أســاريرهم ً
وانتهــاء أزمــة الزيــارة ،فاهنالــت هلــا الدعــوات وعليهــا األســئلة.
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 احلمــد هلل عــى ســامتك يــا حجــة أم نــور ،شــو صــار معــك؟ ليشــتتأخـ ِ
ـرت؟
يسلمكم ،يف التفتيش ،هم َّ
أخروين يف التفتيش.
 اهلل ّألقــت بجســدها املنهــك عــى الكــريس وهــي غــر مصدّ قــة نفســها أهنــا
قــد وصلــت قاعــة الزيــارة ،وأهنــا ســرى ابنتهــا ،وأهنــا قــد خلصــت املشــكلة،
جســدها مــع األهــايل ،روحهــا ،قلبهــا ،انتباههــا ،شــعورها مــع ابنتهــا ،عيوهنــا
ً
وشــال ترقــب دخــول
املبتــاة بقــر النظــر ،راحــت رغــم ضعفهــا يمينًــا
األســرات ع ّلهــا جتــد ابنتهــا وتلمــح طيفهــا مــن بينه ـ َّن.
توجهــت ممثلــة األســرات برفقــه ضابطــة العــدد وجمموعــة مــن
الســجانات إىل غرفــة انتظــار األســرات حيــث رفضــن اخلــروج إىل الزيــارة
رغــم التأكيــدات التــي ســمعنها مــن الســجانات عقــب إهنــاء مشــكلة التفتيــش
مــع احلاجــة أم نــور لعــدم اقتناعه ـ َن بــكالم ووعــود اإلدارة وإرصاره ـ ّن عــى
عــدم اخلــروج حتــى حضــور ممثلته ـ ّن ،وبالفعــل هــذا مــا تــم.
 الســام عليكــم ،يعطيكــ ّن العافيــة يــا صبايــا ،املشــكلة كانــت يفقاعــة انتظــار األهــايل عــى التفتيــش مــع احلاجــة أم نــور ،واحلمــد هلل املشــكلة
انحلــت ،ومــا يف وقــت للحديــث بتفاصيــل املشــكلة ،املهــم حال ًيــا ادخلــوا
للزيــارة ،حــرام عــى الوقــت ،ال نريــد تأخــر األهــايل ،الوقــت أصبــح متأخـ ًـرا،
يف القســم ســنتحدث عــن املوضــوع.
دخلــت األســرات إىل قاعــة الزيــارة ،كل أســرة تلقــي نظــرة شــاملة
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ـارا
عــى املوجوديــن يف القاعــة مــن جهــة األهــايل ،تشــيح بنظرهــا يمينًــا ثــم يسـ ً
ـرا يلتقــي احلبيــب مــع أحبائــه ،تـ ُّ
ـدق
باحثــة عــن عالمــات فارقــة بأهلهــا ،وأخـ ً
ـذرا مثقـ ًـا وبحاجــة إىل مزيــد
القلــوب ،تتوتــر األعصــاب ،يصبــح اجلســد حـ ً
مــن األكســجني ،يضطــرب النفــس ،ترتفــع وتــرة الزفــر والشــهيق ،مــع
أول الكلــات ،ختتنــق العبــارات ،تســيل الدمــوع مــع أوىل موجــات الســام
واالطمئنــان ،موقــف تعجــز األقــام مهــا كتبــت إيفــاءه حقــه ،إنــه لقــاء احليــاة
مــع احليــاة ،لقــاء الغريــق مــع طــوق النجــاة ،ختتلــط املواضيــع ،تغيــب األســئلة
املعــدّ ة مســب ًقا ،تظهــر أســئلة جديــدة ،رسي ًعــا يمــي الوقــت ،كالــرق بــل
أرسع ،كوميــض ،كشــهاب خـ َّـر مــن عـ ٍ
ـل ،مــا أرسع وقــت الزيــارة ،ومــا أشــنع
هنايــة الزيــارة ،بــدأت بالدمــوع ،وانتهــت بالدمــوع ،بــدأت بســامات وانتهــت
بســامات وحتيــات وتوصيــات ووداع.
يف الزاويــة الرشقيــة مــن قاعــة الزيــارة جلســت احلاجــة أم نــور ومل يكــن
ـاغرا غــره ،فــكل
هــذا املقعــد خيارهــا بــل أجــرت عليــه؛ ألهنــا مل جتــد مقعــدً ا شـ ً
األهــايل منــذ اللحظــات األوىل أخــذوا مواقعهــم بــد ًءا مــن الغــرب مــن البــاب
حيــث مدخــل األســرات العتقادهــم أن مــن تدخــل ً
ـرا وظــل
أول تــزور كثـ ً
الكــريس األخــر فار ًغــا ،فلــم جتــد احلاجــة أم نــور بديـ ًـا عنــه بصفتهــا آخــر مــن
دخلــت إىل القاعــة.
عمــرا ،والقصــرة القامــة ويف ظــل انشــغال كل أســرة
نــور الصغــرة
ً
بأهلهــا ظنــت للوهلــة األوىل ،أهنــا قــد خدعــت ،فــا وجــود ألهلهــا مل جتدهــم
بعــد ،بحثــت ،ثــم بحثــت ،مل تــكل مــن البحــث ،ع ّلهــا جتــد أمهــا ،مـ َّـرت عىل كل
الشــبابيك واملقاعــد ،ال أحــد منتبــه هلــا فالــكل مشــغول بأهلــه وأحبابــه ،ســارت
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خطــوات ثــم تراجعــت ،ثــم تراجعــت ،ثــم عــادت تطــوف فتغطــت بــن ظهــور
األســرات عــن األهــايل ،بعــد معانــاة ومشــقة ،رأت امــرأة مــن خلــف الزجــاج
املقــوى تلـ ّـوح هلــا بيدهــا ،تــدق هلــا عــى الزجــاج ،لكــن نــور مل تُعــر هلــا اهتام ًمــا
بالبدايــة ،فــا بــال هــذه املــرأة تــرب عــى الزجــاج ،مــايل وماهلــا أنــا أبحــث عــن
أمــي ،ســارت بعيــدة عــن تلــك املــرأة ،ولكن مل تفلــح بيشء ،فكــرت بالعــودة إىل
تلــك املــرأة لتســأهلا عــن والدهتــا ،عــادت ثانيــة إىل املــكان الــذي رأت فيــه املــرأة
دققــت النظــر ،أمعنــت ثانيــة ،أمــي ،أمــي ،رصخــت بأعــى صوهتــا وطــارت
فرحــا ،انتبــه اجلميــع لصــوت نــور وهــي تنــادي أمهــا فأدركــوا أن هــذه الدقائــق
ً
التــي قضوهــا مــع أهلهــم قــد مــرت عــى نور وهــي تبحــث عن أمهــا ،وقد نســوا
أهنــا صغــرة ،وقصــرة ،وأول مــرة تــزور.
انفضــت الزيــارة وعــاد األهــل إىل البــاص الــذي ســيقلهم يف رحلــة
َّ
اإليــاب إىل البيــت وقــد تركــوا قلوهبــم عنــد بناهتــم ،وعــادت األســرات إىل
قســمه ّن حممــات باألخبــار واملعلومــات واألحاديــث والســامات والدعوات
والذكريــات والفــرح الــذي يغمرهــ ّن برؤيــة األهــل ،وكذلــك احلــزن الــذي
ع ّكــر صفــو اللقــاء لفراقهــم جمــد ًدا ،شــعور التناقــض ،فــرح بطعــم احلــزن ،أمـ ٌـل
بوشــاح األمل.
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هنــار جديــد ،وعــى معانــاة األســر شــهيد ،تــرق شمســه عــى ســجن
الشــارون يف حركــة انســيابيه نشــطة متبوعــة بسلســلة مــن النشــاطات الروتينيــة
لألســرات تبــدأ مــع رشوق ذاك اليــوم اجلديــد ،وكلــا يدخل عىل هذه السلســلة
الرتيبــة عمــل غريــب يضــاف إىل قائمــة النشــاطات احليويــة للحركــة األســرة.
عاملــة املــردوان تغريــد تتلقــى ورقــة مــن الســجانة عــى بــاب القســم
الرئيــي ،متعــن النظــر فيهــا ،تقــرأ مجيع األســاء ثــم تلقي نظــرة فاحصــة ورسيعة
عــى الســاحة باحثــة عــن صاحبــات األســاء املوجودة عندهــا يف القاعــة لتبلغهن
بوصــول أســائهن كــي يســتعددن لرحلــة البوســطة املؤملــة والشــاقة ،وعــى
مــا يبــدو بعــد أن جالــت بنظرهــا طـ ً
وعرضــا بالســاحة وتفحصــت وجــوه
ـول
ً
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األســرات املوجــودات يف الفــورة ،عــى مــا يبــدو أهنــا مل جتــد منهــن أحــدً ا.
جمموعــة مــن األســرات جالســات بالقــرب مــن اجلــدار احلديــدي
الفاصــل مــا بــن الغــرف والســاحة ،وقــد افرتشــن األرض واســتظللن بغــام
الســاء حتــت أشــعة الشــمس الدافئــة واللطيفــة يف ســاعات الصبــاح ،ومــن
ضمــن اجلالســات األســرة الصغــرة نــور.
 ما هذه الورقة خالتو تغريد؟ أسامء زيارات ،تنزيل تزوري مرة أخرى يا نور؟326

 إحنا البارحة زرنا ،واليوم يف زيارات ُأخرى؟ بمــزح معــك حبيبتــي نــور ،هــذه ليســت أســاء زيــارات ،هــذه أســاءبوسطة.
 اسمي معهن؟ قالتها نور مازحة. كل يشء بــدك منــه يــا نــور ،األيــام جايــة وســتنزيل للبوســطة وتزهقــيحياتــك ختافيــش ،البوســطة مثــل املــوت قــاس عــى كل النــاس.
بعــد أن تأكــدت مــن عــدم وجــود أي مــن األســرات املوجودة أســاؤهن
يف القائمــة يف الســاحة توجهــت ناحيــة الغــرف إلخبــار األســرات حلضــور
أســائهن للبوســطة ليقمــن بتجهيــز أغراضهـ ّن الالزمــة لرحلــة البوســطة ،عــى
بــاب الغرفــة رقــم (:)6
 -صبــاح اخلــر يــا صبايــا ،أمــل ،حيــاة ،جهــزوا أنفســكن للبوســطة ،بأي
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حلظــة حمتمــل خيرجوكــن كونــوا جاهزات.
 يعطيــك العافيــة ســت تغريــد إن شــاء اهلل خــال نصــف ســاعة بالكثــرنكــون جاهزين.
 عــى بــاب الغرفــة رقــم ( :)12صبــاح اخلــر ،ســامية بوســطة يــا غاليــةجهــزي نفســك.
 عــى بــاب الغرفــة رقــم ( :)16صبــاح اخلــر ،أجــاك املــوت يــا تــاركالصــاة ،ســت هتــاين ،ســت فــداء ،جهــزوا أنفســكن بوســطة.
البوســطة رش غائــب ينتظــر يف حيــاة األســر الفلســطيني وتتضاعــف
املعانــاة مــع األســرة لتصبــح هــذه املعانــاة أشــد وأكثــر إيال ًمــا عــى األســرة،
ملــا للمــرأة الفلســطين ّية بشــكل عــام مــن خصوصيــة ،واملــرأة الفلســطين ّية مــع
االحتــال بعنجهيــة وســاد ّية الكيــان الصهيــوين واحــة الديمقراطيــة يف الــرق
األوســط االســتبدادي الدكتاتــوري.
البوســطة قطعــة مــن عــذاب اشــركت يــد اإلنســان اآلثــم ويــد معلــم
الــر األول إبليــس يف تصميــم هــذه اآللــة الســادية لتعذيب األســر الفلســطيني
تعذي ًبــا جســد ًيا ونفســ ًيا ومعنو ًيــا ،البوســطة صنــدوق حديــدي مغلــق وهــي
وســيلة لنقــل األرسى الفلســطين ّيني مــن وإىل الســجون عــى اختــاف اجلهــات
املقصــودة مــن الرحلــة العرشيــة ،حماكــم ،مستشــفيات ،ســجون أخــرى ،هــذه
احلقيقــة ملــن يــراه عــن بعــد ،أ َّمــا احلقيقــة هلــذا الصنــدوق فأقــل مــا يوصــف بأنــه
صنــدوق العجائــب والغرائــب ال يعرفــه إال مــن حصــل عــى رشف الولــوج إليه
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ـرا ،وترسبــل باملعانــاة ذها ًبــا وإيا ًبــا يف رحلــة قصــرة كفيلــة بإعطــاء الصــورة
أسـ ً
النهائيــة عــن حقيقــة مصطلــح البوســطة.
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البوســطة مــن أســوأ فصــول حيــاة األســر الفلســطيني ،تتغــر الوجــوه
حلظــة ســاع االســم للبوســطة تطــر الفرحــة وحيــل مكاهنــا العبــوس ،تتعكــر
النفســيات ،تنخــرس الضحــكات ،خيتــل الربنامــج اليومــي املتــزن لألســرة
داخــل الغــرف واألقســام ،يدخــل األســر يف رصاع مــع نفســه ،فــاألكل ممنــوع،
األمعــاء تطلبــه ،العقــل يرفضــه؛ ألنــك ســتذهب يف بوســطة الــرب الكثــر
ممنــوع ،النفــس تطلبــه ،الواقــع يرفضــه؛ ألهنــا بوســطة أجــوع أفضــل من ُمقاســاة
أمل الغثيــان ،واملراجعــة يف البوســطة ،أعطــش أفضــل مــن أن أحتــاج الســجانني
أو النخشــون ألذهــب إىل احلــام لقضــاء حاجتــي ويــا ذل مــن حيتــاج احلــام يف
البوســطة.
يف البوســطة يتذكــر األســر الفلســطيني حقيقــة االحتــال الصهيــوين
وحقيقــة اليهــودي ،وكــم هــو ال إنســاين ،كــم هــو حاقــد ،كــم هــو ســادي ،كــم
هــو متعجــرف ،كــم هــو مســتكرب ،األســر الفلســطيني ال يطلــب ،ال يســتجدي
مــن االحتــال وســجانيه أن يعاملــوه بلطــف ور ّقــة وإنســانية ،ولكــن للحــرب
أخــاق ،هــذه األخــاق غائبة من جهة وســلوكيات جيش االحتــال الصهيوين
الــذي يدّ عــي بأنــه حامي واحــة الديمقراطيــة الوحيــدة يف الرشق األوســط ،هذه
األخــاق ال مــكان هلــا يف وحــدات النخشــون ووحــدات إدارة الســجون ،هــي
يتجســد هــذا الغيــاب حقيقــة ماثلــة أمــام األســر
مفقــودة ،غائبــة يف البوســطة،
ّ
الفلســطيني ،فــا أخــاق اجليــوش املتحاربــة ،وال أخــاق األعــراف الدوليــة،
وال أخــاق اجليــوش املنتــرة ،وال احلــد األدنــى منهــا موجــود يف قامــوس
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وأدبيــات وحــدات القمــع الغاشــمة عــى اختــاف األســاء التــي حتملهــا ،جيش
الدفــاع ،وحــدة النخشــون ،وحــدة اليــاز ،وحــدة اليــام ،وحــدة املتســادا ،وحدة
الــداروم بــل هــي أخــاق أدنــى مــن أخــاق النازيــن يف معســكرات اإلبــادة،
عــى فرضيــة وجــود هــذه املعســكرات التــي خلفتهــا الربوبوغنــدا الصهيونيــة.
يف البوســطة كــا يتقمــص القــرد دور املهــرج عىل حبال الســرك ،يتقمص
رجــال النخشــون شــخصيات رجال اجلســتابو والفاشيســت يف مقابــل األرسى،
الذيــن ال يتقمصــون أي شــخصية ســوى شــخصيتهم ،وال يتلونــون بــأي لــون
ســوى لــون األرض التــي عشــقوها وعشــقتهم.
قــوة مــن الســجانات عــى بــاب القســم تتقدمهـ ّن ضابطــة ،وقــد طلبــت
مــن عاملــة املــردوان اإلرساع بعمليــة إخــراج األســرات إىل البوســطة ،بدورهــا
عاملــة املــردوان عــى أبــواب الغــرف :يــا يــا صبايــا ،البوســطة ،بدنــا نفتــح
األبــواب ،اإلدارة حــرت إلخراجكــن.
األســرات منــذ أن أخربهتــ َّن عاملــة املــردوان بحضــور أســائهن إىل
ـم اإلقــاع عــن األكل
ـم جتهيــز وآخــر اســتعداد ،تـ َّ
البوســطة جهــزن أنفســه ّن أتـ ّ
ـم جتريــد املالبــس مــن كل يشء
ـم لبــس مــا يكفــي مــن املالبــس ،تـ َّ
والــرب ،تـ َّ
تــم جتهيــز شــنطة فيهــا ســجادة صــاة ،مصحــف ،بشــكري ،قطعــة
معــدينَّ ،
صابــون ،معجــون أســنان ،فرشــاة أســنان ،حــذاء ،وهــذا طب ًعــا املســموح بــه
فقــط لألســرة أن تأخــذه معهــا إىل البوســطة.
خرجــت األســرات مــن الغــرف ،إىل املمــر الفاصــل مــا بــن ســاحة
القســم وغرفــة اليومــان ،كل أســرة حتمــل شــنطتها إىل رحلــة مكرهــة عليهــا ال
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راغبــه فيهــا ،ولكنهــا قوانــن الســجن ورضوريــات احليــاة فيــه ،ضابطــة حتمــل
بيدهــا أربــع بطاقــات حتتــوي عــل صــور وأســاء األســرات تقــارن كل بطاقــة،
االســم والصــور مــع األســرة صاحبــة الصــورة لتعطــي بالنهايــة اإلشــارة بإمتــام
عمليــة التدقيــق باألســاء ،وبعمليــة فحــص رسيعــة باليــد ،ومــن ثــم باملاكنــة
تنهــي عمليــة الفحــص لألســرة وأغراضهــا.
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قــادت الســجانات األســرات اخلمــس بعــد أن تــم تقييدهـ َّن بالقيود إىل
غرفــة انتظــار البوســطة ،وهــي غرفــة صغــرة تســمى األمتنــاه ،بانتظــار وصــول
ـرا،
ســيارات البوســطة ،مل يطــل انتظــار األســرات داخــل غرفــة االنتظــار كثـ ً
أقــل مــن ثلــث ســاعة حــرت ســيارات البوســطة ،ســيارات جيمــس بيضــاء
اللــون ،ســيارة شــحن مــن طــراز أفيكــو وقــد ُر ّكــب عــى ظهرهــا صنــدوق
حديــدي أصبــح معرو ًفــا باســم البوســطة ،وســيارة جيمــس بيضــاء اللــون
خلــف شــاحنة األفيكــو.
ال يقتــر عمــل البوســطة عــى نقــل األرسى األمنيــن الفلســطينيني ،بل
إن كل مــا هــو مــن جنــس األرسى واملعتقلــن تقــوم البوســطة بحملــه ونقلــه،
أرسى فلســطينيون سياســيون ،أرسى هيــود جنائيــون ،أرسى مدنيــون معتقلــون
عــى قضايــا العمــل والدخــول إىل الداخــل املحتــل بــا تصاريــح.
بعــد إدخاهلــن إىل الغرفــة رجعــت الســجانات عائــدات إىل مكتــب
اليومــان يف القســم.
ِ
نســيت أن هنــا أســرات ،تعــايل
 ســهريت ،ســهريت ،مــا املشــكلة،ـي القيــود.
فكـ ّ
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 السجانة ،ممنوع ،أنت َّن ذاهبات يف بوسطة. ملــاذا ممنــوع؟ هــذه ليســت أول مــرة أنــزل فيهــا بوســطة ،يف كل مــرةتُفــك قيودنــا ونحــن داخــل الغرفــة ،تعــايل مــن فضلـ ِ
ـك فكــي القيــود.
جــرى حديــث بــن الســجانات ،وبعــد حلظــات مــن احلــوار بينهـ َّن عــادت
إحــدى الســجانات وبيدهــا مفتــاح الكلبشــات ،فتحت األشــناف وهو عبــارة عن
طاقــة صغــرة يف البــاب بطــول  40ســم وعــرض  20ســم ،أعطينــي يــدك ألفــك
القيــود ،ناولــت كل أســرة يدهيــا املق ّيدتــن بكلبشــات احلديــد من األشــناق.
شكرا سهريت.
 ًشكرا بنوت.
 ًوعادت السجانات إىل مكتب اليومان.
تناولــت األســرة ســهام ســجادة الصــاة مــن شــنطتها وفرشــتها عــى
املقعــد اإلســمنتي املمتــد عــى طــول جــدران الغرفــة مــن الداخــل ،وإىل جانبهــا
األســرتان أمــل وحيــاة وقــد جلســتا عــى املقعــد دون أن تفرتشــن الســجادات.
 هــايت ســجادتك وافرشــيها بــدل مــا هــي يف الشــنطة ،ملــاذا نحــن نأخــذالســجادات معنــا عــى البوســطة ،ليــس للصــاة فقط ،للصــاة ولنجلــس عليها
عــى ألــواح الثلــج هــذه ،ولنجلــس عليهــا عــى مقاعــد البوســطة احلديديــة إذا
ســمحوا لنــا بإدخاهلــا البوســطة.
 -أخت أمل ،هذه أول مرة تنزيل فيها بوسطة؟
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 نعــم هــذه أول مــرة أخــت ســهام ،إن شــاء اهلل تكــون آخــر بوســطة ومــانحتــاج غريهــا إال بوســطة اإلفراج.
 أخت سهام ِأنت حمكمتك معنا يف سامل؟

 ال أنــا حمكمتــي يف عوفــر ،اجلنــوب واخلليــل ،بيــت حلــم ،والوســط راماهلل ،أرحيــا عــادة حماكمنــا يف حمكمــة ســجن عوفــر أمــا أنتــم الشــال طولكــرم،
نابلــس ،جنــن ،ســلفيت ،قلقيليــة ،فمحاكمتهــم يف حمكمــة ســامل.
 رح حتكمي أخت سهام؟332

 ال أعتقــد أين ســأحكم ،عــى األكيــد ســيكون عنــدي تأجيــل؛ ألن أبناءقضيتــي يف ســجني عوفــر وعســقالن وال واحــد منهــم حكــم ،وحســب اتفاقهم
مــع املحامــي حســبام أخــرين يريــدون أن حيكمــوا هــم يف األول ألجــل ختفيــف
حكمــي وأنــا أحكــم يف النهايــة ويكــون حكمــي خفيــف.
املرة؟
 وأنتم سيكون عندكم حكم هذه َّ نحــن أقصــد أنــا وحيــاة أول مــرة ننــزل حمكمــة ،ال أعتقــد حســب مــاأخربتنــي الســيدة لينــا ســيكون عندنــا حكــم ،يعنــي هــذه جلســة فتــح ملــف.
 ليــس رش ًطــا إذا املحامــي جــاب لكــم حكــم مليــح ،أحكمــوا عــادي،يف نــاس حكمــوا بالزنازيــن ،هــذه ســلطات االحتــال ال قانــون هلــا ،وحماكمهــا
ال تســتند ألي نظــام ســوى نظــام املخابــرات ،القــايض ،واملحامــي والنيابــة ،كلهم
عبــارة عــن كومبــارس وأحجــار شــطرنج ،الالعــب األســايس باملحاكــم ،والــذي
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يصــدر احلكــم هــي املخابــرات ،خيــرج األســر مــن التحقيــق وخيــرج حكمــه معــه
للقــايض ،القــايض مــا عليــه ســوى النطــق باحلكــم .تتــوىل وحــدة خاصــة مــن
قوات االحتالل تســمى بـ(وحدة النخشــون) مهمة نقل األرسى الفلســطينيني يف
البوســطة ،فالســائق واحلــارس وكل أفــراد طاقــم البوســطة هــم أعضــاء يف وحــدة
النخشــون ،هلــا لبــاس موحــد ومميــز عــن بقيــة الوحــدات ،هلــا ســياراهتا اخلاصــة
بألواهنــا اخلاصــة ،وهــذه الوحــدة هــي أقــرب مــا تكــون برشكــة أمن َّيــة خاصــة.
وحــدة النخشــون تتمتــع بمميــزات خاصــة جعلــت منهــا قــوة مميــزة
يف مؤسســة الشــاباص مــع عــدم تبعيتهــا هلــا ،بــل تعمــل وحــدة النخشــون مــع
الشــاباص ضمــن عقــود عمــل ،هــذه املميــزات تبــدأ بمواصفــات أعضائهــا
اجلســدية ،فالطــول لــه مقــاس معــن ،العمــر ،املســتوى الصحــي ،كذلــك
التســليح ومســتوى التدريــب ،فكافــة أعضائهــا جــاؤوا مــن اجليــش أو الرشطــة،
أضــف إىل ذلــك التعبئــة الفكريــة ألعضائهــا القائمــة عــى كراهيــة العــرب
بشــكل عــام والشــعب الفلســطيني بشــكل خــاص واألســر الفلســطيني بأخص
اخلصــوص ،يتــم رســم صــورة األســر الفلســطيني أنــه إرهــايب ،قاتــل أطفــال،
جمــرم ،متعطــش للدمــاء ،كائــن بــري ال يســتحق احليــاة ،عــدو مرتبــص مــا
وذبحــا ودمــا ًء ،لذلــك مــن حلظــة
إن تنفــك قيــوده ســيفتك بمــن حولــه قتـ ًـا
ً
خروجــه مــن بــاب األمتنــاه إىل أن يعــود إليهــا جيــب أن يبقــى مق َّيــد اليديــن
والرجلــن وحتــت املراقبــة التامــة مــن أعضــاء النخشــون.
قافلــة مــن ســيارات البوســطة بــإرشاف وإدارة وحراســة وحــدة
النخشــون تدخــل ســاحة ســجن الشــارون الرئيــي الواقعــة مبــارشة خلــف
البــاب الرئيــي للســجن إىل الغــرب مــن مبــاين الســجن ،ســيارتا جيمــس
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بيضــاوا اللــون معتمتــا الزجــاج ،وســيارتان كبريتــان ،شــاحنات ،مــن طــراز
أفيكــو وقــد ث ّبــت عــى كل واحــدة منهــا صنــدوق حديــدي أصبــح يعــرف يف
أدبيــات األرسى باســم البوســطة ،وخلــف هاتــن الشــاحنتني دخلــت ســيارتا
جيمــس أخريــان تنتميــان لنفــس القــوة.
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نــزل أفــراد وحــدة النخشــون مــن ســيارات البوســطة رغــم أن املــكان
صخبتــه عاليــة ،وأصــوات صناديــق العتــاد حــن ســحبها مــن أرضيــات
ضجــة مفتعلــة هدفهــا إزعــاج وإخافــة
الســيارات وإلقائهــا عــى األرض وكأهنــا ّ
األســر الفلســطيني ،ظا ّنــن ّ
أن مــن حتــدى األباتــي واملريكافــاة ســيخاف مــن
صــوت سالســل القيــود حــن ارتطامهــا بــاألرض.
تقدمــت جمنــدات مــن وحــدة النخشــون نحــو بــاب غرفــة االنتظــار
وبرفقتهــ ّن ســجانات مــن طاقــم اإلدارة:
 يال بنات ،كلبشات.مــدَّ ت كل أســرة يدهــا ليتــم وضــع القيــود فيهــا مــن قبــل املجنــدات،
جمنــدة مــن طاقــم الســجن عندمــا تنتهــي مــن التقييــد تفتــح بــاب الغرفــة ،ختــرج
األســرات اخلمــس مــن غرفــة االنتظــار ،ضابــط مــن وحــدة النخشــون يتقــدم
صوهبـ ّن برفقــة فرقــة مــن النخشــون وضبــاط مــن طاقــم الســجن وبيــده ملــف
فيــه صــور ومعلومــات عــن األســرات ،تــارة ينظــر إىل وجــه األســرات ،ثــم
يعــود ليقــارن مــع الصــور يف امللــف الــذي حيملــه ،ويف نفــس الوقــت تقــوم
جمنــدات مــن وحــدة النخشــون بوضــع القيــود بأرجــل األســرات.
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بعــد التقييــد واالنتهــاء مــن عمليــة التأكــد مــن اهلويــات وإجــراء
التفتيــش اليــدوي واآليل ،جمنــدات مــن وحــدة النخشــون برفقــة جمنديــن ظلــوا
عــى بعــد فاصــل مــن األســراتُ ،قـ َ
ـدن أمــل وحيــاة إىل شــاحنة (البوســطة)
وفرقــة أخــرى بنفــس اإلجــراءات قــادت األســرات تغريــد وهتــاين وفــداء إىل
الشــاحنة األخــرى ،اســتغرقت عمليــة حتميــل األســرات إىل البوســطة حــوايل
 30دقيقــة ،وفــور االنتهــاء مــن عمليــة التحميــل يتــم إعــادة حتميــل العتــاد
الــذي أنزلــوه إلعادتــه للســيارات مــرة أخــرى بنفــس الضجــة واجللبــة.
ســيارة البوســطة مــن الداخــل تقســم إىل ثالثــة أقســام ،مربــع يف مقدمــة
الســيارة حيتــوي عــى أربعــن مقعــدً ا حديد ًيــا ،ويفصــل هــذا املربــع عــن بقيــة
زورا وهبتا ًنــا بالشــبابيك،
املربــع بــاب حديــدي ،يف أعــى هــذا املربــع يشء ُســمي ً
بالــكاد يســمح لنســات مــن األكســجني بالتســلل إىل داخــل الصنــدوق ،يف
مؤخــرة الشــاحنة تــم تثبيــت صندوقــن مــن احلديــد بشــكل مســتطيل حيتــوي
عــى مقعــد حديــدي طويــل مــن أول املســتطيل إىل آخــر القفــص أحدمهــا لنقــل
األســرات اإلنــاث ،وأمــا املســتطيل الثــاين فمخصــص لنقــل األرسى اخلطريــن
أو املشــاغبني ،وكل مســتطيل لــه بابــه اخلــاص ،تبــدأ املعانــاة مــع األرسى منــذ
اللحظــات األوىل لدخــول البوســطة ،فالكــرايس احلديديــة يعترب اجللــوس عليها
عقوبــة بحــد ذاهتــا ،الصنــدوق املعتــم واملحــروم مــن األكســجني قالــب ثلــج
يف الشــتاء ،وفــرن نــاري يف الصيــف ،ومــع حركــة البوســطة وانطالقتهــا تبــدأ
املعانــاة احلقيقيــة ،بــل يبــدأ فصــل جديــد مــن التعذيــب اجلســدي نحــو األســر،
فعمليــة اخلــض مــن االرجتــاج ال تبقــى عظمــة يف جســد األســر إال وأزاحتهــا
وخضتهــا كــا ختــض البدويــة لبــن نعاجهــا
مــن مكاهنــا ،مل تبــق قطعــة إال
ّ
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الصــداع ،البطــن
ـج حتــى فقــد الرتكيــز ،حتــى تصــدّ ع منــه ُ
بالركــوة ،الــرأس ارتـ ّ
ـج حتــى مل يعــد للمعــدة عمــل وال رضورة لطحــن
بــكل أحشــائه انخـ ّ
ـض وارتـ ّ
الطعــام ،فالبوســطة تك ّفلــت بطحنــه حتــى اختلطــت احلوامــض بالقواعــد ،ومــا
عــادت أغشــية األمعــاء الغليظــة والدقيقــة تتحمــل هــذا املخلــوط املســموم،
فبــدأت املعــدة تلفظــه .البوســطة ختــض بجســد األســر ،واألمعــاء بــدأت
تنقبــض وتنبســط ومــع كل انقباضــة وانبســاطة يصــل املخلوط املســموم إىل أعىل
احللــق ثــم يعــود ،تصــل الــروح إىل حلظــة اخلــروج مــع ّ
كل انقباضــة وانبســاطة،
اليــدان مقيدتــان ،األرجــل مقيــدة مــع كل حركــة كالســكني تبــدأ بجــز اللحــم،
ومــع الوقــت يثقــل وزن األصفــاد أو عــى األقــل يتخيــل لألســر أنــه ثقيــل،
ويف الشــتاء تــزداد األصفــاد بــرودة أكثــر مــن بــرودة الطقــس وكأهنــا قطعــة
لتصبهــا يف
مغناطيــس ،ولكــن بــدل جــذب األجســام املعدنيــة جتــذب الــرودة ُ
عظــم األســر ،ويــا ويــل مــن يكــون بعظمــه كســور أو إصابــات وجــرت تلــك
الكســور بالبالتــن.
تتحــرك قافلــة البوســطة ومــع حركتهــا تتحــرك األوجــاع واآلالم بجســد
األســر الفلســطيني ،صــداع الــرأس ،غثيــان املعــدة ،خــدالن األيــدي واألرجــل
املقيــدة ،اآلالم أثنــاء اجللــوس عــى املقعــد احلديــدي ،يعجــز الوصــف عــن
وصفهــا ،تــارة تــرع البوســطة وعــى اإلشــارة احلمــراء تتوقــف فجــأة ،ترتطــم
الــرؤوس إىل خلفيــة املقعــد احلديــدي ،ثــم تندفــع إىل األمــام مرتطمــة بالكــريس
األمامــي احلديــدي ،ويــا تعاســة مــن ينســى أنــه مقيــد ،أحيا ًنــا تكــون ردة الفعــل
عــى الرضبــة أقســى مــن الرضبــة نفســها.
حطــت القافلــة رحاهلــا عــى أبــواب ســجن عتليت يف شــال فلســطني إىل
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اجلنــوب مــن مدينــة حيفــا ،وعــى األرسى املســافرين قرس ًيــا عــر هــذه البوســطة
االنتظــار ملــا يقــارب ســاعة بغيــة حتميــل وإنــزال أرسى مدنيــن يف هــذا الســجن
خللـ ّـوه مــن األقســام األمنيــة ،هــذا االنتظــار يمــر عــى األرسى ثقيـ ًـا ومؤ ًملــا،
فخــال حتــرك البوســطة يتــم تشــغيل جهــاز املكيــف داخــل البوســطة وليســت
مهمــة هــذا اجلهــاز التربيــد عــى األرسى بــل مهمتــه إدخــال األكســجني إىل
الصنــدوق احلديــدي كفــرن حمكــم اإلغــاق ،إال مــن شــبابيك صغــرة بالــكاد
تســمح بتســلل بعــض مــن األكســجني ،أ ّمــا يف حــال توقــف البوســطة فيتوقــف
حمــرك الشــاحنة ممــا يعنــي توقــف املك ّيــف عــن العمــل ،مــن جهــة ثانيــة تشــكل
مرحلــة االنتظــار يف املحطــات املختلفــة حلظــة اســراحة والتقاط أنفاس بالنســبة
لألســر ،فمعانــاة نقــص األكســجني مقــدور عليهــا أمــام توقــف يزيــد عــن
الســاعة مقابــل معانــاة االرجتــاج واخلــض وآالم الــرأس واملعدة وضغــط األُذنني
وحــز األصفــاد عــى حلــم اليديــن والرجلــن وحالــة الغثيــان التــي تصيــب بعض
األرسى واألســرات.
بعــد توقــف ملــدة ســاعة عــى بوابــات ســجن عتليــت انطلقــت البوســطة
يف رحلــة إىل ســجن اجللمــة حيــث توقفــت هنــاك أكثــر مــن ســاعة كــا هــو
املعهــود يف ســجني بئــر الســبع واجللمــة ،ثــم أكملــت القافلــة رحلتهــا باجتــاه
ســجن الســلمون واحلرمــون يف اجلليــل الفلســطيني يف شــال فلســطني ،لتعــود
بعدهــا إىل ســجني شــطة واجللبــوع مــع توقــف ملــدة نصــف ســاعة ،ومــن ثــم إىل
ســجن جمــدو مــع توقــف ملــدة أربعــن دقيقــة ،ومــن ثــم إكــال الرحلــة النهائيــة
إىل مركــز توقيــف ســامل حيــث توجــد حمكمــة ســامل إىل الشــال الغــريب مــن مدينــة
جنــن ،ويف كل حمطــة توقــف يتــم إنــزال وإعــادة حتميــل األرسى السياســيني
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وفرقتهــم أهــداف
واجلنائيــن فلســطينيني وهيــو ًدا ،مجعتهــم معانــاة البوســطة َّ
وغايــات األرس ،فشــتان مــا بــن أســر فلســطيني ســيايس نــذر زهــرة شــبابه
لقضيــة وطنيــة عادلــة ،وبــن ســفيه وأســر جنائــي جمــرم ارتكــب كبائــر اجلرائــم
بحــق نفســه وجمتمعــه.
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قضــت أمــل وحيــاة رحلــة البوســطة وحيدتــن منــذ خروجهــا مــن
ســجن الشــارون حتــى وصوهلــا إىل ســجن اجللمــة ،وهنــاك انضمــت إليهــن
أســرة مــن ســجن الدامــون ،حيــث يتواجــد قســم لألســرات الفلســطينيات،
جمنــدة نخشــون فتحــت بــاب املربــع املتواجــد فيــه األســرات أمــل وحيــاة وقــد
مــدَّ دت حيــاة جســدها عــى الكــريس الطويل مفرتشــة ســجادة الصــاة ،وغطت
بنومــة خفيفــة عــى رجــل صديقــة عمرهــا أمــل يف اســراحة مقاتــل بعــد رحلــة
البوســطة املضنيــة.
 حياة ،حياة. نعم شو يف؟ جمندة بدها تفتح الباب ،اصحي ،عىل ما يبدو وصلنا املحكمة. جمنــدة نخشــون فتحــت البــاب ،ولكنهــا مل تطلــب مــن أمــل وحيــاةاخلــروج ،حلظــة ودخلــت أســرة يف بدايــة العرشينــات مــن عمرهــا.
 السالم عليكم. -وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
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وعرفــت عــن نفســها :أنــا األســرة
مــدَّ ت يدهــا وســلمت عليهــ َّنَّ ،
صابريــن مــن نابلــس ،حال ًيــا يف ســجن الدامــون ،عنــدي حمكمــة يف ســامل.

ـهل فيـ ِ
 أهـ ًـا وسـ ًـك أخــت صابريــن ،أنــا أمــل صالــح ،وهــذه صديقتي
وبنــت جامعتــي وصديقــة طفولتــي وشــبايب حيــاة بشــر مــن جنــن ،حال ًيــا نحن
يف ســجن الشــارون ،ومثلــك نازلــن عــى حمكمــة ســامل.
 يعني مثيل موقفات. نعم موقفات. كم ل ُك َّن يف السجن؟ حوايل ثالثة شهور. -إن شاء اهلل برتوحوا من املحكمة.

وأنت أخت صابرين كم ِ
 ِلك يف السجن؟
 حوايل ثامنية شهور. ما هو عملكم خارج السجن؟ -نحن طالبات ندرس يف جامعة النجاح يف نابلس.

 من أي منطقة ِأنت؟
 -من نابلس.
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 أنا من نفس املدينة.ً
 ًوسهل بك.
أهل
 مــا هــي أخبــار األخــوات يف ســجن الشــارون؟ إن شــاء اهلل مرتاحــن،مــع علمــي أن الســجن ال راحــة فيــه.
 احلمــد هلل وضعهـ ّن ممتــاز ،كالعــادة داخل ًيــا احلمــد هلل الوضــع مطمئــنوالبنــات متامســكات ويــد واحــدة يف مواجهــة اإلدارة ،أ َّمــا العالقــة مــع اإلدارة
كاملعتــاد متوتــرة حينًــا وهادئــة حينًــا آخــر.
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 واألخوات عندك يف الدامون ،ماهي أخباره ّن؟ احلمــد هلل ال خيتلــف الوضــع عندنــا عــا هــو عندكــم ولكــن الوضــععندك ـ َّن يف الشــارون أفضــل ،أنــا كنــت يف الشــارون قبــل مخســة شــهور عــى
صعيــد احليــاة اليوميــة ومرافــق القســم عندنــا أفضــل.
 كم عدد األخوات عندكم يف سجن الدامون؟ حوايل ثامين عرشة أخت. وعندكم يف الشارون كم عدده َّن اليوم؟ حوايل مخسني أخت. ســامي للجميــع لــكل البنــات ،أمانــة ال تنــي أحــد منهــن كلهــنأخــوات عزيــزات وغاليــات ،إن شــاء اهلل الفــرج قريــب للجميــع.

قيـــــود الرياحـــــــــين

 أخت صابرين ملاذا انتقلت من سجن الشارون؟ أنــا مل أنتقــل ،اإلدارة هــي التــي نقلتنــي أنــا وبقيــة األخــوات ،مــا يف حدايفضــل اخلــروج مــن األفضــل إىل األســوأ منــه ،ســجن الشــارون مقارنــة بســجن
الدامــون جنّــة بــكل معنــى الكلمــة رغــم أن الســجن يبقى ســجنًا.
 أخت صابرين ما اسم هذا السجن؟ هــذا ســجن اجللمــة وبالعــري اســمه (كيشــون) ،وهــو مركــز حتقيــقألرسى مدينــة جنــن وطولكــرم وقلقيليــة وســلفيت والداخــل الفلســطيني،
وهــو حمطــة مركزيــة لــكل بوســطة ال بــد أن متــر هبــا.
 إحنــا مــن جنــن ولكــن مل يتحقــق معنــا هنــا ولكــن حقــق معنــا يفمركــز بيتــح تكفــا.
 قد تكون قضيتكم يف نابلس. صحيح. هلــذا الســبب ُحولتــم إىل طاقــم التحقيــق املســئول عــن ملــف نابلــس يفمركــز بيتــح تكفا.
 أخت صابرين بعد اجللمة إىل أين وجهة البوسطة؟ كاملعتاد إىل سجن السلمون واحلرمون. -سجن السلمون واحلرمون ،سجن أمني؟
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 ال سجن مدين ولكن هذه البوسطة حتمل مدين وأمني. أين يقع هذا السجن؟ -يف شامل فلسطني ،يف اجلليل الفلسطيني املحتل عام 1948م.

342

بعــد توقــف اســتمر ملــدة ســاعة يف ســاحة ســجن اجللمــة وإجــراء عمليــة
تبديــل لقــوة احلراســة من وحــدة النخشــون ،وإنزاله أرسى بغية نقلهــم إىل حماكم
خصوصــا شــطة
مؤجلــة وحتميــل أرسى جــدد بغيــة نقلهــم إىل ســجون أخــرى
ً
وجلبــوع وجمــدو ،انطلقــت البوســطة برحلــة جديــدة باجتــاه شــال فلســطني ،من
حيفــا ،إىل مدينــة النــارصة ،إىل مثلــث يــوم األرض عرابــة وســخنني وديــر حنــا،
وقبــل الدخــول إليــه إىل الشــال يتــم االنعطــاف إىل اليمــن مبتعــدً ا عنــه باجتــاه
شــبكة طــرق توصــل إىل آخــر حمطــة يف الشــال تصــل إليهــا البوســطة إىل ســجن
الســلمون واحلرمــون ،وكاملعتــاد التوقــف لإلنــزال والتحميــل ومــدة التوقــف
مــن نصــف ســاعة إىل أربعــن دقيقــة تزيــد قليـ ًـا أو تنقــص قليـ ًـا.
بعــد ســجن الســلمون واحلرمــون ،وإنــزال وحتميــل األرسى اجلنائيــن
هيــو ًدا وفلســطينيني عــادت البوســطة جنو ًبــا باجتــاه ســجن شــطة وجلبــوع
امللتصقــن م ًعــا يف مــرج بيســان عــى أرض معركــة عــن جالــوت ،ومــن ثــم
توجهــت البوســطة إىل ســجن جمــدو حيــث يقبــع أكثــر مــن ألــف أســر يف هــذا
الســجن القائــم إىل الــرق مــن مدينــة أم الفحــم عــى ســاحل مــرج بــن عامــر
الغــريب املطــل رش ًقــا عــى مدينتــي العفولــة والنــارصة ،وإىل اجلنــوب منــه تربــض
مدينــة جنــن القســام.
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عــى ُبعــد مخــس عــرة دقيقــة بالســيارة مــن ســجن جمــدو وباجتــاه اجلنوب
تقــع حمكمــة ســامل الواقعــة ضمــن معســكر عســكري صهيــوين محــل اســم قريــة
ســامل العربيــة الواقعــة باجلوار واملحتلــة عــام 1948م ،ويف هذه املحكمــة الصورية
والشــكلية يتــم حماكمــة األرسى الفلســطينيني السياســيني من مــدن نابلس وجنني
وطولكــرم وقلقيليــة وســلفيت وطوبــاس ،مــن هــذا املعســكر خيــرج اجليــش
الصهيــوين ملدامهــة منــازل املواطنــن الفلســطينيني يف مدينة جنني وخميمهــا وقراها
وهــو منطلــق الوحــدات اخلاصــة ،وحــدات القتــل واالغتيــال واملــوت.
عــى أبــواب زنازيــن حمكمــة ســامل (األمتنــاه) أهنــت البوســطة رحلتهــا
املشــؤومة وأفرغــت محولتهــا مــن األرسى ،وكــا التحميل يتم بمظاهــرة وضجة
مفتعلــة وأصــوات عاليــة ومزعجــة ،كذلــك عمليــة إنــزال األرسى بنفــس
املواصفــات واملعايــر يتــم إنــزال األرسى الرجــال ً
أول مــن كل البوســطات
وحرشهــم يف غرفــة زنازيــن (أمتنــاه) يف انتظــار اخلــروج إىل املحاكــم أو مقابلــة
ضابــط املخابــرات ،وكــم مــن أســر نــزل بوســطة وعانــى مــا عانــى مــن ويــات
البوســطة ،وعنــد وصولــه إىل ســامل أو عوفــر مل جيــد ضابــط املخابــرات أو القايض
ألهنــم يف إجــازة ،واملحامــي مل حيــر ،هبــذه البســاطة معانــاة جحيــم البوســطة
ـرا ،متأســفون ارجــع لألســبوع القــادم.
عــى مــدار أســبوع ،وأخـ ً

األســرات يتــم وضعهـ ّن يف غرفــة لوحدهـ ّن بنفــس مواصفــات ومعايري
غــرف األرسى ،لكنهــا تتم َّيــز عــن غرفهــم بعــدم وجــود اكتظــاظ لقلــة عــدد
األســرات.
 -أخت صابرين كم من الوقت سنبقى حتى نخرج للمحكمة؟
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 اهلل أعلــم ،أحيا ًنــا ســاعة ،أحيا ًنــا ســاعتني ،أحيا ًنــا أكثــر وحســب مــاهــو واضــح أمامنــا األمتنــاه مليئــة بــاألرسى يعنــي اليــوم رح نتأخــر كثــر.
 أهاليكن جايني عىل املحاكمة؟ واهلل ما بندري ،هل األهل مسموح هلم احلضور إىل املحاكم؟ طب ًعــا مســموح هلــم احلضــور ،ومســموح تتحدثــوا معهــم ،اطلبــوا مــناملحامــي يطلــب لكــم مــن القــايض تســلموا وحتكــوا مــع أهلكــم مخــس دقائــق
قانون ًيــا مســموح.
344

 -من املحامي الذي سيرتافع عنك َّن؟

 مــا بنعــرف لكــن الســت لينــا األســبوع الــذي مــى جــاء املحامــيوزارهــا وأخربتــه أن يوقــف لنــا حمامــي ،حلــد اآلن مــا بنعــرف اســم املحامــي،
أو اســم املحاميــة.
 عــى كل حــال تقلقــوش يف حمامــي لنــادي األســر إذا مل يكــن لكــمحمامــي متابــع قضيتكــن ،حمامــي نــادي األســر يمكــن لــه متابعــة القضيــة حلــن
توكيــل حمامــي غــره أو إعطائــه هــو القضيــة.
 ست صابرين من هو الذي يوكل املحامي؟ أكثــر مــن جهــة ،األهــل مثـ ًـا ،أنتــم حال ًيــا تســتطيعون احلديــث مــعحمامــي نــادي األســر أن يتابــع قضيتكــن ويمســك ملفكــن ،ومن داخل الســجن
يســتطيع التنظيــم توكيــل حمامــي لكــن ،صحيــح أنــا نســيت أســألكم شــو
تنظيمكــم ،يعنــي عنــد مــن عايشــات؟
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َ
بــدأن يشــككن باألســرة
تبادلــت أمــل وحيــاة النظــرات وكأهنــ َّن
صابريــن التــي تداركــت املوقــف رسي ًعــا بحكــم خربهتــا يف الســجون ،اهلل
يســاحمكن ليــش بتتطلعــوا عــى بعــض وكأنكــن تشــككون يب وبجديتــي،
اطمئنــوا أنــا مــش عصفــورة ،وال جاسوســة ،أنــا مــا بســأل عــن قضيتكــ ّن
وأرساركـ ّن ،أنــا بســأل عــن يشء طبيعــي وموجــود يف كل ســجن ،يعنــي احنــا
حال ًيــا اإلدارة تعــرف هــذه الغرفــة فتــح ،وهــذه الغرفــة محــاس ،هــذه الغرفــة
جهــاد إســامي ،هــذه الغرفــة جبهــة شــعبية ،هــذه ليســت أرسار ،ويوجــد
مؤسســات حقوقيــة تدافــع عــن األرسى ،عــى كل حــال مــش رح تضيعــوا.
 شو بتدرسن يف جامعة النجاح؟ نحن االثنتني ندرس القانون (حماماة). يعني رح تصريوا حماميات وترافعوا عنا يف املحاكم. اهلل كريــم إن شــاء اهلل ،ربنــا يفــرج عنــا ونرجــع اجلامعــة ونكمــلدراســتنا ونتخــرج ونخــدم قضيــة األســرات.
 أخت صابرين ِأنت بتشتغيل مهنة معينة؟

 أنــا درســت للصــف التاســع وأشــتغل خ َّياطــة يف مشــغل خياطــة يفنابلــس.
 هل ِأنت متزوجة؟

 احلمد هلل متزوجة وعندي ولد واحد. كم عمره؟ -سنتني ونصف.
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 ما اسمه؟ أنس. -عند مني عايش حال ًيا؟

 -عند أبوه وجدته (محايت).

 -أهلك أقصد زوجك وأهله متقبلني فكرة أنك مسجونة وأسرية؟
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 يف البدايــة واجهتنــي مشــكلة كــوين ربــة بيــت وعنــدي طفــل صغــروزوج ،ولكــن فيــا بعــد أصبــح األمــر واق ًعــا وتقبلــوا الوضــع ،وإن شــاء اهلل
احلكــم بســيط وأعــود إليهــم.
 ِأنت ست حياة خمطوبة أم متزوجة أم عزباء؟

 -أنا عزباء ،ورحيي حالك وأمل مثيل عزباء.

 ِأنت ناطقة باسمها!

 ال إحنــا االثنتــن روح واحــدة ُخلقــت بجســدين ،طفولتنــا مــعبعــض ،شــبابنا مــع بعــض ،الدراســة مــن االبتدائــي حتــى اجلامعــة ،حتــى
الســجن مــع بعضنــا.
 إن شــاء اهلل ربنــا يفــرج عليكــن وتتزوجــن إخــوان ،وتســك ّن بنفــسالبيــت ،ومتوت ـ ّن بنفــس اليــوم وتدفنــوا بنفــس القــر.

 اهلل يســمع منــك النــص األول مــن دعائــك ،والنــص الثــاين بعــدطــول العمــر.
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13
قاعــة حمكمــة ســامل العســكرية عبــارة عــن بنايــة تتكــون مــن طابــق أريض
مقســوم إىل جزأيــن ،اجلــزء األول وهــو اجلــزء الشــايل مــن املبنــي عبــارة عــن
مكاتــب وقاعــة اجتامعــات للقضــاة ،واجلــزء الثــاين وهــو اجلــزء اجلنويب مــن املبنى
وهــو عبــارة عــن قاعــة مربعــة الشــكل ،ويف اجلهــة الشــالية منهــا انتصبــت مقاعــد
القضــاة ،مقاعــد فاخــرة خلــف منصــة خشــبية ثبتــت عــى منصــة إســمنتية عاليــة
ومرتفعــة عــن كل مكونــات القاعــة ،وقــد صممــت بشــكل تبــدو أهنــا يف علــو
وزهــو وارتفــاع وكــر وجــروت ،أســفل املنصــة اخلشــبية أربــع طــاوالت خشــبية
وعــى كل طاولــة جهــاز كمبيوتــر وجمنــد أو جمنــدة بلبــاس عســكري جيلســون عىل
كــرايس ويســجلون كل كلمــة يقوهلــا القــايض أو املحامــي أو ُتيــل لألســر أهنــم
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كذلــك ،واحلقيقــة أن القــايض ال يتكلــم شــي ًئا إال النطــق باحلكــم ،وأحيا ًنــا ترديــد
بعــض التهــم املوجــودة يف الئحــة االهتــام املوجهــة لألســر الفلســطيني مــن قبــل
النيابــة والتــي يتعامــل معهــا كنــص مقــدس يمنــع جمــرد مناقشــته ،كل مــا يقــوم بــه
هــؤالء اجلنــود واملجنــدات عبــارة عــن أعــال روتينيــة وتعبئــة اســتامرات جاهــزة
عــى جهــاز الكمبيوتــر ال عالقــة هلــا بــا يقــول القــايض وال املحامــي ،باإلضافــة
أيضــا طاولتان بنفس
للطــاوالت األربــع التابعــة جلهــاز القضاء العســكري يوجــد ً
املواصفــات والتجهيــزات ولكــن بموظفــن بلبــاس مــدين.
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ويف اجلهــة اجلنوبيــة مــن قاعــة املحكمــة مقاعــد خشــبية طوليــة وبســيطة
الشــكل والتجهيــز أشــبه مــا تكــون بمقاعــد صــف درايس ابتدائــي قديــم وقــد
ثبتــت هــذه املقاعــد بــاألرض ،وهــذه املقاعــد خمصصــه ألهــايل األرسى الذيــن
حيــرون حماكمــة أبنائهــم ،وحيــر األهــايل إىل املحاكــات لرؤيــة أبنائهــم
ال طم ًعــا أو ثقــ ًة يف عدالــة القضــاة واملحاكــم ،فهــم يؤمنــون إيامنًــا عقائد ًيــا
أن القــايض واملحامــي واملحكمــة كلهــا مرسحيــة وأحجــار شــطرنج حتركهــا
املخابــرات والنيابــة العامــة التابعــة هلــا.
مــا بــن املــكان املخصــص لألهــايل وطــاوالت الســكرتارية العســكرية
فاصــل بعــرض مرتيــن يمنــع تواجــد أي شــخص باســتثناء طابــور مــن وحــدة
النخشــون يفصــل مــا بــن األهــايل وهيئــة القضــاء ،ومهمــة هــذا الطابــور قمــع
ـج أحدهــم عــى حكــم القــايض أو أن يتكلــم أحــد حتــى
األهــايل يف حالــة إن احتـ َّ
لــو بصــوت منخفــض ،باملختــر املفيــد أن غايــة الســاح لألهــايل بالدخــول إىل
قاعــة املحكمــة ليســت داف ًعــا إنســان ًيا أو ح ًقــا لألســر وأهلــه ،بــل حماولــة بائســة
مــن قبــل املخابــرات الصهيونيــة إلذالل األهــايل عــر جلــب أبنائهــم وبناهتــم
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مقيــدي األيــدي واألرجــل وإطــاق األحــكام اجلائــرة بحقهــم ،وكل ذلــك أمام
مــرأى ومســمع األهــايل ،ولكــن خــاب ظــن االحتــال وجهــازه القضائــي؛ ألن
أهــايل األرسى ال يــرون أبناءهــم إال أســو ًدا ســواء أكانــوا يف ســاحات املواجهــة
أم يف زنازيــن االعتقــال.
إىل اجلهــة الرشقيــة مــن قاعــة املحكمــة مســتطيل ضيــق جــدً ا بعــرض مــر
وطــول ثالثــة أمتــار ،يفصــل هــذا املربــع عــن باقــي مكونــات املحكمــة جــدار
إســمنتي بارتفــاع مــر ،ويتــم الدخــول إىل هــذا املســتطيل عــر بوابــة صغــرة مــن
اجلهــة الرشقيــة لقاعــة املحكمــة يــؤدي إىل غــرف انتظــار املحكمــة (األمتنــاه)،
هــذا املســتطيل خمصــص جللــوس األرسى خــال مرسحيــة حماكمتهــم ،يف
هــذا املســتطيل كــريس خشــبي طويــل ،يفصــل مســتطيل جلــوس األرسى
عــن طــاوالت الســكرتارية فاصــل بعــرض مرتيــن خمصــص لتحــرك ووجــود
املحامــي الــذي يســمح لــه وحــده بالتحــرك مــا بني مربــع األهــايل ومربــع القضاة
ومســتطيل األرسى ،وال ننســى وجــود جمنــدي وجمنــدات وحــدة النخشــون أمام
مســتطيل تواجــد األرسى.
قاعــة املحكمــة العســكرية ســواء أكانت يف ســامل أو ســجن عوفر مرسحية
اســتعراضية بــكل معنــى الكلمــة ُأعــدّ ت بإحــكام حتــى يظهــروا بمظهــر دولــة
القانــون ،وأن هــذه حمكمــة حقيقيــة يقــف األســر كمتهــم بــريء حتــى تثبــت
إدانتــه ،ويقــدم املحامــي األدلــة الداحضــة للتهــم املوجهــة لألســر ،وتقــدم
النيابــة أدلتهــا الدامغــة عــى تــورط األســر بالتهــم املنســوبة إليــه ،بينــا يقــف
القــايض يف منطقــة الوســط والعدالــة آخـ ًـذا الــكل بعــن االعتبــار ،متّب ًعــا بالنهايــة
ـدرا حكمــه بنــا ًء عــى مــا
األدلــة والرباهــن املثبتــة للــراءة أو املثبتــة لإلدانــة و ُمصـ ً

349

فكر وأدب السجون

350

توفــر أمــام عينــه ،لكــن الواقــع خمالــف للصــورة الومه َّيــة التــي تبــدو عليهــا هــذه
املحكمــة أو املرسحيــة بمعنــى أوضــح ،فــا القــايض قـ ٍ
ـاض ،وال املحامــي حمــا ٍم،
الــيء الوحيــد الصحيــح يف قاعــة املحكمــة هــو األســر الفلســطيني ،املقاتــل
احلقيقــي واملدافــع الصنديــد عــن حريــة شــعبه ووطنــه وإن كان يفقــد حر َّيتــه يف
هــذه اللحظــات كرام ـ ًة ألهلــه وشــعبه ،فالنضــال دو ًمــا يســتلزم التضحيــة .إىل
جانــب األســر الفلســطيني تقــف العائــات الفلســطينية التــي أنجبــت أولئــك
األبطــال وربتهــم هلــذه اللحظــات ،فتلــك األشــبال مــن تلــك األســود وتلــك
العطــور مــن تلــك الزهــور ،أما البقية مــن مكونات املحكمــة امللهــاة أو املرسحية
القضائيــة الصهيونيــة فكومبــارس ال أكثــر وال أقــل ،القــايض ،املحامــي ،النيابــة
كلهــم أحجــار شــطرنج بيــد املخابــرات الصهيونيــة حتركهــا كيــف شــاءت.
القــايض جــزء ال يتجــزأ مــن ســلطة االحتــال وأداة مــن أدوات
املخابــرات الصهيونيــة بلبــاس القضــاة ،اختلفــوا باالســم والــزي ّ
واتــدوا
باهلــدف وهــو حتطيــم وســحق املواطــن الفلســطيني .يف املحكمــة أو مرسحيــة
دورا قانون ًيــا وهــو جمــرد النطــق باحلكــم الــذي حددتــه
املحكمــة يلعــب القــايض ً
لــه مســب ًقا املخابــرات الصهيونيــة.
يف منظومــة الــدول الديمقراطيــة حســب ادعائهــم يتــم الفصــل بــن
الســلطات الرئيســية الثــاث يف مؤسســة الدولــة (الســلطة الترشيعيــة ،الســلطة
القضائيــة ،الســلطة التنفيذيــة) ،يف الكيــان الصهيــوين وأمــام املواطــن العــريب
ختتفــي كل املســميات والعناويــن وختتفــي معهــا الســلطات الثــاث لتحــل
مكاهنــا ســلطة واحــدة هــي ترشعــن وتقــي وتنفــذ ،إهنــا ســلطة املخابــرات ،يف
مرسحيــة املحاكمــة الصهيونيــة لألســر الفلســطيني يتنــازل القــايض عــن دوره
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كســلطة مســتقلة ،يتنــازل عــن دوره كجهــة قضائيــة مســؤولة عــن إحقــاق احلــق
ونــرة املظلــوم ،يتنــازل عــن القيمــة اإلنســانية لوظيفــة القضاء لصالح الســلطة
السياســية (ســلطة االحتــال) ،ســلطة جهــاز املخابــرات .األســر الفلســطيني
ال يؤمــن بــكل هــذه القيــم التــي يدّ عيهــا القضــاء الصهيــوين ،مــن االســتقاللية
والنزاهــة واحلياديــة؛ ألنــه يعايــش التبعيــة املذلــة مــن جهــاز القضــاء جلهــاز
املخابــرات ،ويعايــش العنــاء املســترشي هبــذه املؤسســة واالنحيــاز الواضــح
لسياســة القمــع املمنهــج الــذي تقــوم بــه مؤسســة اجليــش واملخابــرات بحــق
املواطــن الفلســطيني ،ســواء أكان مواطنًــا عاد ًيــا يف الضفــة الغربيــة والقــدس
أســرا يف ســجوهنا.
وقطــاع غــزة أو يف األريض املحتلــة عــام 1948م ،أو كان
ً

دورا ثانو ًيــا يف مرسحيــة
القــايض الصهيــوين بلباســه األســود يلعــب ً
املحاكمــة ،مــع أن دور القــايض يف العــادة يف أي حمكمــة غــر املحاكــم الصهيونيــة
دورا أساس ـ ًيا ،بــل إن القــايض هــو روح املحكمــة ،إال هنــا يف املحاكــم
يكــون ً
الصهيونيــة فهــو جثــة متحركــة فــوق كــريس القضــاء ،مهمتــه النطــق باحلكــم،
وهــذا احلكــم حمــدد لــه مســب ًقا ،مكتــوب وجاهــز ،األســر الفــاين مــدة حكمــه
كــذا واألســرة الفالنيــة مــدة حكمهــا كــذا ،صاغتــه املخابــرات الصهيونيــة ومــا
عــى القــايض إال حتريــك شــفتيه باحلكــم.
حيــر األســر أو األســرة الفلســطينيان إىل قاعــة املحكمــة ،وإذا ما دخل
القــايض فالواجــب عــى األســر أو األســرة الوقــوف لــه ومــن مل يقــف جيــن
جنــون القــايض ،يشــتاط غض ًبــا ،تتحــول اجلثــة اهلامــدة ،الكــريس عــى كــريس،
إىل ر َّداحــة ،وال هيــدأ ،وال يــرىض إال بزيــادة حكــم األســر جــزا ًء لــه عــى فعلتــه
املنكــرة بعــدم الوقــوف للقــايض ،ملــاذا؟ ألنــه أهــان املحكمــة وأهــان القــايض
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بعــدم الوقــوف لــه ،النيابــة العامــة املمثــل والوجــه القانــوين جلهــاز املخابــرات
الصهيونيــة وهــي متثــل اال ّدعــاء العــام واخلصــم احلقيقــي لألســر الفلســطيني يف
املحكمــة هــي الــكل بالــكل ،هــي املدعــي ،وهي القــايض ،وهــي واضعــة التهم،
ومصــدرة لوائــح االهتــام ،مصــدرة األحــكام ،مثبتــة األحــكام.
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تعتمــد النيابــة العامــة يف تقديــم لوائــح االهتــام عــى مــا تقدمــه املخابــرات
الصهيونيــة هلــا مــن املعلومــات التــي حتصــل عليهــا مــن العمــاء واجلواســيس
بدايــة دون كشــف مصدرهــا ،ومــن ثــم مــا حتصــل عليــه مــن معلومــات مــن
املعتقــل خــال التحقيــق معــه ،كــا أن التهــم التــي توجــه لألســر الفلســطيني
ســواء اعــرف هبــا أم مل يعــرف ب ُعــرف النيابــة العامــة تكفــي أن تكون أدلــة دامغة
كافيــة إلدانــة األســر الفلســطيني وتقديمــه للمحاكمــة وإصــدار األحــكام بحقه
بنــا ًء عليــه.
النيابــة العامــة هــي الالعــب األســايس يف مرسحيــة حماكمــة األســر
الفلســطيني ،فهــي جهــة االدعــاء التــي تُقــدم الئحــة االهتــام ضــد األســر
الفلســطيني ،وهــي نفــس اجلهــة التــي حتــدد مــدة احلكــم ،وتــرك للقــايض
املســكني دور النطــق باحلكــم ،أمــا املحامــي فتــرك لــه مهمــة الرتمجــة لألســر،
توجــه لــك هتمــة كــذا ،وهتمــة كــذا ،وبنــا ًء عليهــا تطالــب النيابــة
إن النيابــة ّ
باحلكــم ملــدة كــذا ،والقــايض يطالــب باحلكــم ملــدة كــذا ،أمــا أنــا فحصلــت
لــك عــى حكــم كــذا.
القــايض الصهيــوين يتعامــل مــع لوائــح االهتــام املقدمة إليــه من قبــل النيابة
العامــة كنــص مقــدس ال يأتيــه الباطــل بتا ًتــا ،وغــر قابــل للمناقشــة أو الطعــن ،ال
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مــن قبــل املحامــي وال مــن قبــل األســر ،وأهنــا أدلــة دامغــة عــى تورطــه ،ومــا عــى
األســر إال اإلقــرار هبــا وقبــول مــا ســينطقه القــايض مــن حكم.
ٍ
جمــرد
يــارس القــايض دوره التمثيــي يف مرسحيــة املحاكمــة
كقــاض َّ
مــن كل قيــم العدالــة الواجــب توافرهــا أخالق ًيــا يف منصــب القضــاء ،فالقــايض
الصهيــوين ليــس مســتعدً ا لســاع املحامــي ومناقشــته بصحــة أو صــدق التهــم
املوجهــة لألســر ،ويمنــع من ًعــا باتًــا األســر الفلســطيني مــن جمــرد الــكالم؛
فالنقــاش مــع املحامــي يــدور حــول مــدة احلكــم ال حــول قضيــة التهــم ،تعتمــد
النيابــة العامــة يف صياغــة بنــود التهــم ضــد األســر الفلســطيني عــى االعرتافــات
التــي يتــم انتزاعهــا مــن األســر الفلســطيني بشــتى الطــرق ،القــوة ،اإلكــراه،
اخلــداع ،وتقديمهــا للقــايض كبنــود إدانــة دامغــة عــى تــورط األســر يف التهــم
املنســوبة إليــه ،ال يقــل القــايض يف مرسحيــة املحاكمــة ســاد َّية عــن اجلنــدي
الصهيــوين الواقــف عــى حماســيم االحتالل يف حــوارة وزعــرة وقلنديــا والزعيم
والطيبــة والكونتينــر ،أو اجلنــدي الصهيــوين يف وحــدات االغتيــال واالعتقــال
التــي تداهــم منــازل املواطنــن ليـ ًـا وتعيــث فيهــا فســا ًدا وخرا ًبــا ك ُق ّطــاع الطرق،
أو كاملحقــق النــازي والفــايش يف زنازيــن التحقيــق ،فكلهــم احتــال ،بمهــات
خمتلفــة هبــدف واحــد هــو حتطيــم اإلنســان الفلســطيني وســحقه.
ال حتمــل املحكمــة الصهيونيــة مــن املحكمــة إال االســم ،أمــا املضمــون
فــا عالقــة لــه باملســمى ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ،صحيــح أهنــا حمكمــة بقاعة
ٍ
وقــاض وحمــا ٍم دفــاع وادعــاء عــام ،املظهــر اخلارجــي مظهــر حمكمــة ،ولكــن
اجلوهــر مرسحيــة خــداع ،هدفهــا خــداع العــامل بأهنــا دولــة ديمقراطيــة وأهنــا
راعيــة حلقــوق اإلنســان ،بدليــل أن األســر الفلســطيني واملعتقــل عندنــا يأخــذ
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حقــه باملحاكمــة العادلــة والدفــاع ،واحلقيقــة أن األســر الفلســطيني يؤخــذ
ملحاكمــة شــكلية صوريــة جمــر ًدا مــن أبســط حقوقــه اإلنســانية يف حمكمــة حقيقيــة
عادلــة وهيئــة دفــاع نزهيــة.
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املحامــي يف أي حمكمــة يمثــل هيئــة الدفــاع عــن املتهــم مســتخد ًما كافــة
وداحضــا كل ادعــاءات النيابــة العامــة،
الطــرق املرشوعــة إلثبــات بــراءة موكلــه
ً
فدائـ ًـا تســعى النيابــة إلثبــات التهــم الصهيونيــة ثــم جتريــد املحامي مــن مضمونه
اســا بــا مضمــون ،وفقــد املحامــي وظيفتــه
وصالحياتــه ،حتــى أضحــى ً
األساســية يف الدفــاع عــن األســر وإثبــات براءتــه مــن التهــم املوجهــة إليــه مــن
قبــل النيابــة العامــة ومــن يقــف خلفهــا مــن جهــاز املخابــرات الصهيونيــة.
لقــد ُصممــت املحكمــة أو مرسحيــة املحكمــة بطريقــة جتــرد األســر
الفلســطيني مــن حــق الدفــاع عــن نفســه ،وجـ َّـردت بالوقــت نفســه املحامــي
مــن حــق الدفــاع احلقيقــي عــن موكلــه ،فباإلضافــة لإلرهــاب الــذي متارســه
املخابــرات عــى املحامــي فــإن بنيــة املحكمــة وطريقــة وهنــج القضــاء الصهيــوين
ـارصا وجمـ ّـر ًدا مــن أي قــوة أو وســيلة للدفــاع عــن
جعلــت املحامــي ضعي ًفــا وحمـ ً
األســر ،وأبقتــه جمــرد مرتجــم مــا بــن القــايض والنيابــة واألســر ،وإن كان
املحامــي مــن أهــل الضفــة الغربيــة وال يعــرف اللغــة العربيــة فاقــرأ عــى الدنيــا
الســام ،حتــى هــذا احلــق لــن يســتطيع القيــام بــه.
القــايض الصهيــوين يأخــذ الئحــة االهتــام املعــدّ ة مســب ًقا مــن قبــل النيابــة
العامــة ال كالئحــة اهتــام ،بــل يأخذهــا كالئحــة إثبــات التهــم ،وأن كل مــا
يف هــذه الالئحــة صحيــح مائــة باملائــة و ُمثبــت وأكيــد وال نقــاش عليــه ،بــل
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النقــاش يــدور حــول مــدّ ة احلكــم ،هــذا البنــد عليــه كــذا ســنة ،هــذا البنــد مــع
ذاك البنــد عليــه كــذا ســنة ،امللــف كلــه عليــه كــذا ســنة ،القضيــة عليهــا كــذا
ســنة ،ســوق ،بيــع ،رشاء ،لذلــك أكثــر األرسى الفلســطينيني حياكمــون بنظــام
الصفقــات ،النيابــة تطالــب بحكــم ،املحامــي يطالــب بحكــم ،القــايض يعرض
حــل الوســط والــذي بالطبــع يلبــي احلــد األقــى ملطلــب النيابــة ،يبقــى دور
املحامــي كــم يســتطيع أن ُيفــض مــن مــدة احلكــم ،ســنة ،شــهور ،حســب
شــطارته ،ويف النهايــة يتــم التوصــل حلــل وســط ً
أول ُيــريض املخابــرات،
ـرا ُيــريض املحامــي.
وثان ًيــا يــريض القــايض ،وأخـ ً

الصفقــات يف املحاكــم الصهيونيــة يف ســامل وعوفــر يف الكواليــس ،فكــا
يعقــد التجــار صفقــات البيــع والــراء لســلعة معينــة ،كذلــك يتــم التالعــب
بأعــار األرسى واألســرات الفلســطينيني ،حســب املحاكــم الصهيونيــة
تُصنّــف بنــود االهتــام حســب خطورهتــا ،فالبنــود الــواردة يف نصوصهــا قضيــة
قتــل تصــف برقــم ،مثــل ( )A51بنــود اإلصابــة )B51( ،بنــود إطــاق النــار،
العبــوات ،إلقــاء املولوتــوف ،إلقــاء احلجــارة ،جتــارة الســاح ،جلــب األمــوال،
مظاهــرات ،مســرات ،حتريــض عــى وســائل التواصــل االجتامعي .يتــم صياغة
الئحــة اهتــام هنائيــة قبــل املحكمــة األخــرة والتــي بنــا ًء عليهــا يتــم إصــدار
احلكــم بحــق األســر أو األســرة ،وتصنيــف إصــدار احلكــم بحــق األســر أو
األســرة وتصنيــف البنــود وأرقامهــا ،كــا أنــه قــد يكــون مشــركًا فيهــا أكثــر مــن
أســر وأســرة ،خــال عقــد الصفقــات يتــم التالعــب باألحــكام مــا بــن املثلــث
اخلطــر عــى عمــر األســر واألســرة الفلســطينيني ،فأحيا ًنــا يتــم تلبيــس القضيــة
لشــخص مــن أبنــاء القضيــة وإعطــاؤه حكـ ًـا عال ًيــا مقابــل ختفيــف أحــكام بقيــة
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أبنــاء القضيــة ،وهــي مــا يعــرف بال ُعــرف الشــعبي (عمليــة تلبيــس الطواقــي)،
وأحيا ًنــا يتــم توزيــع احلكــم عىل أبنــاء القضيــة ،باملجمــل إن املحكمــة الصهيونية
عبــارة عــن عمليــة بيــع ورشاء وعقــد صفقــة ثمنهــا عمــر وحيــاة األســر
الفلســطيني بعيــدً ا عــن قيــم العدالــة واإلنســانية.
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إصــدار احلكــم عــى األســر الفلســطيني يتــم بطريقتــن ،الطريقــة األوىل
هــي طريقــة عقــد الصفقــات (حكــم صفقــة) ،ويف هــذه املحكمــة ال يتم مناقشــة
بنــود القضيــة بــل يتــم مناقشــة مــدة احلكــم ،بمعنــى آخــر وأدق يتم التوصــل ملدة
حكــم مــا بــن النيابــة والقــايض واملحامــي عــى حســاب عمــر األســر بطريقــة
البيــع باجلملــة ،اجلمــل بــا محــل ،وهــذه الطريقــة هــي املتّبعــة بإصــدار احلكم عىل
األرسى وتفــوق نســبة  % 99مــن جممــوع املحاكــم ،وهبــذه الصفقــة يتــم إغــاق
ـادرا مــا يتــم فتحــه وإعــادة املحاكمــة ســواء مــن قبــل النيابــة أو
امللــف هنائ ًيــا ونـ ً
مــن قبــل األســر نفســه ،أمــا الطريقــة الثانيــة يف املحاكمــة وإصــدار احلكــم وهــي
ـادرا
ـادرا مــا يلجــأ األســر إىل هــذه الطريقــة ،أو باألحــرى نـ ً
(طريقــة املرافعــة) ونـ ً
مــا تســمح املحكمــة هبــذا النــوع مــن املحاكــم ،فتضــع العراقيــل تلــو العراقيــل
حتــى ال يطالــب األســر باملرافعــة ،يف حمكمــة املرافعــة يتــم فتــح ملــف األســر
ويتــم مناقشــة بنــود الئحــة االهتــام بنــدً ا ،بنــدً ا ،وتســتهلك املحكمــة وق ًتــا طويـ ًـا
أكثــر بكثــر مــن مــدة حماكمــة الصفقــة ،وبالغالــب يعمــد القضــاء إىل مضاعفــة
حكــم األســر الفلســطيني ،وكذلــك تلجــأ النيابــة العامــة إلعــادة فتــح القضيــة،
وتطالــب برفــع مــدة احلكــم زيــادة عــى احلكــم اجلائــر الــذي أصــدره القــايض،
واهلــدف مــن ذلــك االنتقــام مــن األســر وردع األرسى اآلخريــن حتــى ال
يطالبــوا بمحاكمــة املرافعــة أو يلجــؤوا إليهــا.
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مــن األســباب التــي تدفــع القــايض إىل االنتقــام مــن األســر الفلســطيني
يف ذهابــه ملحكمــة املرافعــة أن هــذا النــوع مــن املحاكم ُيفســد املرسحيــة القضائية
التــي أعدَّ هتــا النيابــة العامــة بالتواطــؤ مــع جهــاز القضــاء ،فيضطــر القــايض
للنظــر والدراســة يف كل بنــود القضيــة وجلــب األدلــة واإلثباتــات ،وهــذا حيتــاج
لســاعات مــن العمــل والدارســة واألخــذ والــرد مــا بــن القــايض واملحامــي
والنيابــة ،بعكــس القضيــة التــي ال يبــذل القــايض أدنــى جهــد يف دراســتها؛ ألن
القضيــة أصـ ًـا ال تُفتــح وال تــدرس بــل الــذي ُيــدرس هــي مــدة احلكــم فقــط.
قــوة مــن وحــدة النخشــون ثالثــة جمنديــن وقــد اقــرب أحدهــم مــن بــاب
الغرفــة وأمتنــاه رقــم ( )1يف حمكمــة ســامل وبرفقتهــم جمندتــان ،الثانيــة بيدهــا
األصفــاد احلديديــة وقــد وقفــت بالقــرب مــن األشــناق بعــد أن فتحتــه.
 أمل صالح! نعم أنا أمل ،موجودة. يال بيت مشبات ،أي حمكمة.مــدّ ت أمــل وحيــاة أيدهيــا لتقــوم املجنــدة بوضــع القيــود هبــا عــر

األشــناق ،وبعــد إكــال عمليــة التقييــد تراجعــت أمــل وحيــاة إىل داخــل الغرفــة،
ويف نفــس الوقــت تراجعــت املجنــدة التــي قيدهتــ َّن إىل اخللــف.

جمند وحدة النخشون وقد فتح الباب ومل يتكلم بكلمة واحدة.
جمندة النخشون الثانية :يال ،حمكمة.
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وقــد خرجــت أمــل وحيــاة مــن بــاب الغرفــة وعــى ُبعــد مرتيــن أمرهــا

الضابــط بإعــادة تقييــد األســرتني بقيــود واحــدة ،يــد يمــن مــن إحــدى
األســرات عــى يــد شــال مــع األســرة األخــرى.

خــال هــذا التبديــل الــذي اســتغرق حــوايل الدقيقتــن اســتغلت أمــل

وحيــاة هــذه اللحظــات الثمينــة حيــث ســاء بــا أســاك شــائكة ،وقريــة زبوبــا
الفلســطينية ماثلــة أمــام نظرمهــا ،كل يشء فيهــا فلســطيني يتكلــم «عــريب» ال

يشء يتكلــم عرب ًيــا ،الشــمس ،اهلــواء ،املســجد ،املئذنــة الطويلــة ،اهلــدوء،
الســكون ،إال مــن بعــض ضجيــج الســيارات أو صيــاح ديــك هنــا وهنيــق محــار
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هنــاك ،جـ ٌـو فلســطيني بامتيــاز.

أهنــت املجنــدة عمليــة تبديــل القيــود ،وقــادت األســرتني مقيــديت اليدين
والرجلــن إىل قاعــة املحكمــة عــر بــاب صغــر يــؤدي إىل املســتطيل املخصــص
جللــوس األرسى يف القاعــة ،أول مــرة تدخــل فيهــا األســرتان أمــل وحيــاة
قاعــة حمكمــة ســامل ،ال تعرفــان طبيعــة املحكمــة ،جيهــان مــا هــو موجــود داخــل
املحكمــة ،دخلتــا وأنظارمهــا مبــارشة عــى املــكان املخصــص جللــوس القضــاة،
ومل تنتبهــا لوجــود األهــل يف الزاويــة اجلنوبيــة مــن القاعــة.
امــرأة فلســطينية يف بدايــة العقــد اخلامــس مــن عمرهــا وقــد نــادت
ٍ
ٍ
بصــوت
عــال :أمــل! أمــل!
 سكوت ،سكوت.قال ضابط يف وحدة النخشون.
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انتبهــت أمــل ،إىل مصــدر الصــوت ،ليــس غري ًبــا ،إنــه صــوت والدهتــا
املخصــص جللــوس األهــايل ،وبلمــح الــرق ،أشــاحت بنظرهــا
مــن املربــع
َّ
عــن القــايض وزبائنــه وركــزت نظرهــا صــوب والدهتــا التــي ظ ّلــت تشــر هلــا
بيدهــا مبتســمة رغــم هطــول الدمــوع مــن عينهــا والتــي راحــت متســحها بيدهــا
األخــرى.
قبــل أن تتكلــم أمــل بكلمــة واحــدة جمنــدات وحــدة النخشــون الواقفات
أمامهــا :ســكوت ،هــدوء ،الــكالم ممنــوع ،نحــن يف حمكمة.
أمهلــت أمــل مكونــات املحكمــة وركــزت كل اهتاممهــا عــى والدهتــا
لتكتشــف أهنــا ليســت الوحيــدة ،أختهــا الكبــرة صبــاح موجــودة يف القاعــة،
أيضــا موجــود ،الــكل يلـ ّـوح بيــده ،تعلــو وجوههــم البســمة وتغمرهــم
والدهــا ً
الفرحــة ملجــرد رؤيــة ابنتهــم.
أيضــا والدهــا ووالدهتــا وأخواهــا الصغــران ،الكل مــرور ،الكل
حيــاة ً
فــرح ،الــكل يبعــث بالتحيــات والســامات واألشــواق ،الــكالم ممنــوع جيــب أن
يعــم القاعــة اهلــدوء بانتظــار دخــول القضــاة يف حركــة مرسحيــة ســخيفة وإن
منــع الــكالم ،فالقلــوب تفهــم احلــركات واإلشــارات؛ ألهنــا صــادرة مــن القلب
إىل القلــب ،ويكفــي أهنــا صــادرة مــن القلــب ليقــوم بفك شــيفرهتا وترمجــة لغتها
وحــل ألغازهــا ،مشــاعر ج َّياشــة ،فــرح خمتلــط بحــزن ،دمــوع حارقــة تنســال عىل
الوجنــات ،أشــواق مكبوتــة ،رغبــة بالقفــز عــى صــف النخشــون والوصــول إىل
األهــل واحتضاهنــم وتقبيلهــم وتقبيــل أيدهيــم ورؤوســهم ،ولكــن األصفــاد
يف األيــدي واألرجــل ،حائــط مــن الباطــون ،حاجــز عنــد جمنــدي النخشــون،

359

فكر وأدب السجون

360

كلهــا فواصــل بــن األســرتني واألهــل ،يكفــي يف هــذه اللحظــات أن متتلــئ
العيــون مــن رؤياهــم ،إن منعــت األلســن مــن الــكالم والبــوح بمشــاعر احلنــن
واالشــتياق فــا يشء يمنــع العيــون عــن الــكالم ،ال يشء يمنــع القلــوب عــن
الــكالم ،فاملشــاعر تنســاب مــع الفضــاء انســياب األصــوات مــع األثــر ،تلتقطها
القلــوب الظمــأى والعطشــى ،إشــارات متبادلــة مــا بــن األهــل واألســرتني
مفهومــة ،واضحــة جــدً ا ،إننــا بكــا فخــورون ،ونحــن كذلــك ،أحوالنــا ممتــازة،
ال تقلقــوا علينــا ،نحــن بخــر ،ونحــن كذلــك بخــر املهــم أنتـ َّن داخــل الســجن،
ديــروا بالكــن عــى صحتكــ َّن ،ونحــن جــدً ا مشــتاقون لكــم ،ونحــن جــدً ا
مشــتاقون لكــم ،ال تقلقــوا علينــا نحــن بخــر ،فــرة بســيطة ،والفــرح قــادم،
احلريــة قادمــة.
صــوت مشــؤوم عكّــر صفــو اللقــاء الــودي اجلميــل ،قطــع خيــوط
االنســجام العاطفــي مــا بــن قلــوب األهــل امللهوفــة لرؤيــة ابنتيهــم وقل َبــي
األســرتني املتف ّط َريــن شــو ًقا وح ًبــا لــدفء حضــن األم وحناهنــا ،للمســاهتا
الطاهــرة ،صــوت مشــؤوم ُينــذر بقــدوم القــايض.
 حمكمة! قيام!الواجــب عــى الــكل الوقــوف احرتا ًمــا ملــن ال يســتحق االحــرام ،حلجــر
شــطرنج ،لدميــة تتحــرك مــن خلــف الســتار ،ولكــن حكم القــوي عــى الضعيف
ال مفــر عنــه ،الوقــوف ملجــرم تز َّين بلبــاس العدالــة ليحاكم الضحيــة ،فــازداد هبذا
وقبحــا ومســخرة ،ثالثــة قضــاة يدخلــون قاعة املحكمة ،جيلســون
اللبــاس ســوا ًدا ً
عــى كراســيهم املخصصــة هلــم ،موظفــون يف املحكمــة يوزعــون أمامهــم عــدد
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مــن امللفــات ،ملفــات خــراء ،ملفــات زرقــاء ،ملفــات صفــراءُ ،رتبــت فــوق
بعضهــا البعــض كفصــل مــن فصــول املرسحيــة القضائيــة ،القــايض الــذي جيلــس
عــى الكــريس األوســط وهــو رئيــس املحكمــة والقــايض الرئيــي فيهــا ،واأليمــن
قـ ٍ
ـاض وإىل شــاله قاضيــة وقــد ارتــدوا معاطــف ســوداء ،موظــف يف املحكمــة من
خلــف القــايض الرئيــي يتقــدم ويســحب امللــف األزرق واألخــر ويفتحهــا
ويقدمهــا إىل القــايض الرئيــي ويرتاجــع إىل اخللــف ،القــايض يقــرب كرســيه إىل
الطاولــة ،ويســتل نظــارة طبيــة ســميكة العدســات ليبدو منهــا أن برصه قــد انعمى
كــا بصريتــه ،دقائــق معــدودة وقــد ســاد اهلــدوء املــكان ،ألقــى نظــرة رسيعــة عــى
امللفــن ،ثــم توجــه تلقــاء الكمبيوتــر ضغــط عــى األزرار ،مجــع القضــاة ،مجع كتيبة
مــن العســكريني واملدنيــن خلــف كمبيوتراهتــم ،وبــدأوا عــى الضغــط ،الــكل
يكبــس عــى األزرار ،دخــل املحامــي إىل املربــع املخصــص لــه حتت منصــة القضاة
وقــد تســتمر بجانب إحــدى الطاوالت مركـ ًـزا نظرة عىل شاشــة الكمبيوتر ملوظفة
عســكرية وهــي تكبــس األزرار ،رجــل أصلــع الــرأس يلبــس عــى عينيــه نظــارات
قميصــا أبيــض اللــون وبنطـ ً
ـال
طب َّيــة يف أواســط األربعينــات مــن عمــره ،يرتــدي
ً
أســود ،حيمــل بيــده ملفــات ،اقــرب قليـ ًـا مــن اجلــدار اإلســمنتي الفاصــل ملربــع
تواجــد األرسى مــن مكونــات املحكمــة وبصــوت هــادئ.
 -مرح ًبا ،أنا املحامي فريد.

ً
 ًوسهل ،أنا أمل صالح.
أهل
 أنا حياة بشري. -أنــا املحامــي املــوكل بالدفــاع عنكُــ َّن ،أنــا بعمــل مــع نــادي األســر
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الفلســطيني ،ملف ُكــن عنــدي وإن شــاء اهلل سأدرســه جيــدً ا ول ُك ـ َّن أن تكونــوا
مبســوطات ،أنــا حتدَّ ثــت مــع األهــل.
 أســتاذ فريــد لنــا يف الســجن مــا يقــارب أربعــة شــهور ملــاذا لليــوم ملتــدرس امللــف ،ملفنــا بســيط وليــس بحاجــة هلــذا التأخــر.
 ملفك َّن معي ،فقط شهر وأنا سأدرسه ال تقلقوا ،ثقوا يب. -يعني اليوم مش راح نحكم!
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 عــى مــاذا مســتعجلني؟ ال يوجــد مــن حيكــم مــن َّأول يــوم ،مــا زالــتالقضيــة يف بدايتهــا ،بدنــا وقــت حتــى يــدرس امللــف ونصــل لصفقــة ،اليــوم أول
جلســة حماكمــة لكـ َّن وعــى األكيــد ســيكون القــرار تأجيــل املحكمــة.
 أســتاذ فريــد القــدوم مــن ســجن الشــارون للمحكمــة قطعــة مــنجهنــم ،املســافة بالســيارة مــن الشــارون إىل هنــا ســاعة بالكثــر ،صــار لنــا يف
البوســطة أكثــر مــن عــر ســاعات ،يعنــي الرحلــة ليســت بســيطة حتــى نحــر
ـرا النتيجــة تأجيــل ،أســتاذ فريــد إذا يف إمكانيــة
ونقــف هنــا عــر دقائــق وأخـ ً
لتأجيــل حمكمتنــا بــدون حضورنــا ويف املحكمــة األخــرة نحــر.
 ال جيــوز أخــت أمــل ،حســب القانــون ال جيــوز التأجيــل غياب ًيــا لألســرالــذي عنــده قضيــة ،لــو كان إداري مــا يف مشــكلة ،أنــا أقــدّ ر التعــب واملشــقة
التــي تواجهوهنــا يف البوســطة ،بعينكــم اهلل ،مأجوريــن عنــد اهلل ولكــن هــذا
قانــون مفــروض علينــا.
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 يعنــي أســتاذ فريــد ســيكون عندنا تأجيل ،إذا ســمحت اجعــل التأجيلإىل مــا بعــد شــهر رمضــان كــا تعلــم يعنــي بقــي لرمضــان مخســة عــر يو ًمــا،
ال نريــد أن ننــزل للبوســطة يف رمضــان ،ونحــن مفطريــن رأينــا املــوت ألــوان
وأشــكال يف البوســطة ،كيــف ســيكون احلــال يف رمضــان ونحــن صائــات.
 إن شاء اهلل سأعمل كل جهدي لتأجيل املحكمة إىل ما بعد العيد. أســتاذ فريــد بعــد إذنــك نريــد أن تطلــب مــن القــايض أن نصافــحونســلم عــى عائالتنــا.
 ســأطلب مــن القــايض ولكــن حســب خــريت لــن يســمحوا لكــم؛ألن هــذه أول حمكمــة.
 أنت أطلب ومش خرسان يشء. سأخربكم بالرد ،عايزين يشء من أهاليكُن؟ أنا سأتكلم معهم. ســلم عليهــم وأخربهــم أننــا بخــر وال ينقصنــا يشء ،وأخربهــم أنقضيتنــا بســيطة وال تقلقــوا علينــا ،نحــن داخــل الســجن مبســوطني ومرتاحــن
وال يوجــد مــا خييــف أو يقلــق.
وضــع املحامــي امللفــات املوجــودة بحوزتــه عــى طاولــة صغــرة
ـدي األســرتني
ُخ ِص َصــت للمحامــن
وتوجــه تلقــاء األهــايل وتكلــم مــع والـ ّ
َّ
أمــل وحيــاة لدقائــق معــدودة ً
ناقــا الســامات والتحيــات شــفو ًيا لألهــل.
 -موظــف املحكمــة الواقــف خلــف القــايض تقــدم نحــو امليكروفــون
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املثبــت إىل جانــب القــايض الرئيــي يف املحكمــة طال ًبــا مــن النيابــة العامــة
التحــدث.
موظــف النيابــة العامــة وهــو طب ًعــا ممثــل الشــاباك يف املحكمــة بلباســه
املــدين يقــف خلــف موظفــة جالســة خلــف جهــاز الكمبيوتــر ،يعطيهــا تعليــات
بصــوت منخفــض ال يــكاد يســمع ،وهــي بالتــايل تقــوم بإدخــال املعلومــات إىل
جهــاز الكمبيوتــر.
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توجــه موظــف النيابــة العامــة صــوب املحامــي وبصــوت منخفــض
َّ
يتمتــان م ًعــا وقــد اتفقــا عــى أمــر مــا ،القــايض واض ًعــا كفــة عــى خــدّ ه متك ًئــا
عليهــا بانتظــار اتفــاق املحامــي مــع النيابــة.
أهنــى املحامــي والنيابــة العامــة حديثهــا ،توجــه املحامــي خماط ًبــا القــايض
ضمــن لعبــة تبــادل األدوار.
 ســيدي القــايض ،أمتنــى مــن حرضتكــم قبــول طلبــي بتأجيــل جلســةحماكمــة موكلتــي أمــل رقــم ملــف ( )6250وموكلتــي حيــاة ( )6251إىل مــا
بعــد عطلــة عيــد الفطــر الســعيد ،أي إىل تاريــخ...
 القايض :هل النيابة موافقة عىل طلب التأجيل.موظــف النيابــة العامــة :نعــم ســيدي القــايض النيابــة العامــة موافقــة عــى
طلــب املحامــي ،وال مانــع لدينــا مــن تأجيــل اجللســة إىل املوعــد املحــدد بالتوافق
مــع األســتاذ املحامي.
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القــايض ســحب الكــريس احلامــل جلثتــه برسعــة مقر ًبــا إياهــا مــن
الطاولــة ،وبــدأ بعمليــة تكبيــس األزرار عــى جهــاز الكمبيوتــر ،وتب ًعــا لــه بــدأ
مجيــع الكتبــة عمليــة التكبيــس يف حركــة عضويــة مرتبطــة ومتشــابكة مــع بعضها
البعــض ،ومــع إهنــاء القــايض لعلميــة التكبيــس أهنــى اجلميــع العمليــة.
املوظــف الواقــف خلــف القــايض وعــر مكــر الصــوت :القضيــة رقــم
( )6250تأجيــل تاريــخ كــذا ،كــذا ،القضيــة رقــم ( )6251تأجيــل لتاريــخ كذا،
كــذا.
طرق القايض باملطرقة اخلشبيةُ ،رفعت اجللسة.
ضابــط مــن وحــدة النخشــون فتح البــاب اخللفــي لقاعة املحكمــة املؤدي
إىل مســتطيل تواجــد األرسى يف القاعــة ،برفقتــه جمندتني من نفــس الوحدة.
يال بنوت لألمتناه.
قــادت املجنــدة األســرتني أمــل وحيــاة إىل غرفــة انتظــار املحكمــة
(األمتنــاه) بانتظــار البــدء برحلــة العــودة إىل الســجن ،وهــذا يعنــي البــدء بالشــق
الثــاين املضنــي واملتعــب مــن رحلــة البوســطة إىل الســجن ،رحلــة شــاقة ومضنيــة
متتــد ألكثــر مــن ســت عــرة ســاعة بصنــدوق حديــدي مغلــق متضيهــا األســرة
الفلســطينية مــن ســجن الشــارون إىل حمكمــة ســامل لقــاء الوقــوف مخســة دقائــق
أمــام القــايض والنتيجــة تأجيــل ،وحتــى النطــق باحلكــم يكــون بأقــل مــن مخــس
دقائــق.
يف رحلــة العــودة مــن املحكمــة تــم وضــع األســرات الثــاث يف ســيارة
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جيمــس بيضــاء تابعــة لوحــدة النخشــون ،وشــ ّقت طريقهــا مبــارشة نحــو
الســجن يف رحلــة تســتغرق حــوايل أربعــن دقيقــة لتتوقــف الســيارة هنــاك مــا
يقــارب ثلــث ســاعة يف عمليــة حتميــل وتنزيــل روتين َّيــة ،لكــن هــذه املــرة ســيارة
النخشــون لوحدهــا بــدون البوســطة وحتميــل بــدون تنزيــل.
أســرة فلســطينية جديــدة تــم ترحيلهــا مــن زنازيــن التحقيــق يف ســجن
اجللمــة إىل ســجن الشــارون ،انضمــت لقافلــة األســرات العائــدات مــن
املحكمــة ،جمنَّــد نخشــون يفتــح بــاب ســيارة اجليمــس ،هتــم أمــل بالنــزول
فيقابلهــا بالــراخ وهــو يشــر بيــده إىل الــوراء :ال ،ال ،ال.
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فهمــت أمــل مــن خــال حركــة يــده أنــه ال يريــد إنزاهلــا ،انفجــرت حيــاة
امحــر وجههــا مــن اإلحــراج ،حلظــات
وصابريــن بالضحــك عــى أمــل التــي َّ
قصــرة ،أســرة فلســطينية تبــدو عليهــا آثــار التعــب واملكــوث الطويــل يف
الزنازيــن تقــف خلــف جمنــدات النخشــون ،جنــدي يمســك بــاب الســيارة وقــد
تراجــع مــع البــاب إىل اخللــف ،دخــل ممسـكًا بالبــاب ،جمموعــة جمندات نخشــون
مــع أســرة فلســطينية يتقدمــن نحــو الســيارة.
 تفضيل.ينم عن تعب حقيقي وإرهاق قاتل.
شكرا ،بتثاقل ّ
 ًمحلــت األســرة جســدها املثقــل بــاآلالم إىل داخــل الســيارة وقــد أرشق
وجههــا املصفــر بابتســامة عفويــة ،رسعــان مــا كتمتهــا وتراجعــت عنهــا خلوفهــا
أن تكــون هــذه الســيارة ومــا فيهــا مــن األســرات مصيــدة عمــاء وعصافــر
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وأســلو ًبا مــن أســاليب التحقيــق يف خــداع األســر الفلســطيني ،فقـ َّـررت التــزام
احلــذر.
 السالم عليكم ومدَّ ت يدها ملصافحة األسريات الثالث. وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ،احلمد هلل عىل سالمتك. اهلل يسلمكن. من وين األخت؟ من طولكرم. شكلك طالعة من زنازين التحقيق. -صحيح.

 ِأنت من أين؟
 أنا أمل صالح من جنني. أنا حياة بشري من جنني. أنا صابرين من نابلس. أهـ ًـا وسـ ًـهل فيكــن ،أنــا اســمي ياســمني ،ويــن باقيــن؟ مــن ويــن
قادمــن؟
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 كنا يف حمكمة سامل. واآلن إىل أين أنت َّن ذاهبات؟ أنــا وحيــاة يف ســجن الشــارون ،أمــا األخــت صابريــن يف ســجنالدامــون ،هــل قالــوا ِ
لــك إىل أيــن منقولــة؟
 أنــا بحكيــش عــري وال أفهــم عــري ،ولكــن كأين فهمــت لســجنشــارون.
 كم صار لك يف السجن؟368

 شهر ومخسة أيام وأنت َّن؟ أنــا وأمــل صــار لنــا يف الســجن حــوايل أربعــة شــهور ،أمــا األخــتصابريــن فلهــا ســبعة أشــهر.
 قلتن أن ُك َّن كُنت َّن يف املحكمة هل حكمت َّن؟ ال واهلل ،تم تأجيل املحكمة إىل ما بعد رمضان. -إن شاء اهلل خري ،ربنا يفرج عن ُك َّن.

 ِأنت من نفس مدينة طولكرم وال من القرى؟ وال؟
داســت صابريــن عــى قــدم حيــاة معطيــة إياهــا إشــارة أن تلتــزم الصمت؛
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ألن األســرة مرتبكــة وخائفــة و ُمتعبــة ،ونحن ال نعــرف من تكون هذه األســرة
فــكل األرسى أســاؤهم عربيــة ويقولــون إهنــم مــن مــدن وقــرى عربيــة ،هــو يف
عصفــور وال جاســوس يقــول اســمه احلقيقــي أو بلــده احلقيقــي ،فهمــت حيــاة
مغــزى حركــة صابريــن فأهنــت احلديــث مــع األســرة اجلديــدة أخـ ًـذا باالحتياط
واحلذر.
بعــد توقــف ملــدة عرشيــن دقيقــة يف ســجن اجللمــة (كيشــون) ،انطلقــت
ســيارة النخشــون يف رحلــة إىل ســجن الدامــون حاملــة يف غياهبها أربع أســرات
فلســطينيات مجعهـ َّن القيــد واألرس وفـ ّـرق قلوهبــن الشــك واحلــذر ،ثلــث ســاعة
مــن الرحلــة عــى ســفوح جبــال الكرمــل الفلســطينية وصلــت الســيارة إىل بوابــة
ســجن الدامــون ،ال تــزال األســرة صابريــن وقــد اقرتبــت الســاعة من السادســة
مســا ًء كــا هــو املعتــاد يف رحلــة البوســطة توقــف يف كل ســجن ،حتميــل وتنزيــل،
تبديــل ســيارات تبديــل أطقــم احلراســة ،تبديــل أطقــم العمــل ومــن ثــم انطــاق
إىل املحطــة التاليــة ،وهكــذا مــن ســجن الســلمون واحلرمــون يف أقــى شــال
مــرورا بأغلــب الســجون
فلســطني حتــى ســجن النقــب يف أقــى اجلنــوب،
ً
واملعتقــات يف رحلــة أقــل مــا توصــف بأهنــا قطعــة مــن عــذاب يتمنــى األســر
أن ُيضاعــف حكمــه مقابــل انتهــاء رحلــة البوســطات والنــزول إىل املحاكــم.
مــن ســجن الدامــون عــى ســفوح جبــال الكرمــل الفلســطيني بالقــرب
مــن مدينــة حيفــا عــروس البحــر الفلســطيني ،حيــث القمــم العاليــة علــو مهــم
األرسى واألســرات الفلســطينيني إىل ســجن الشــارون وســط فلســطني،
رحلــة متتــد ملــا يقــارب الســاعة ،انتهــت رحلــة األســرتني أمــل وحيــاة يف جتربــة
البوســطة األوىل وجلســة املحاكمــة األوىل هبــا لتعانيــا بــأم العــن حقيقــة القانــون
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الصهيــوين الظــامل ،وتعايشــا نظــام القضــاء الفاســد يف كيــان يدَّ عــي فصــل
الســلطات والتزامــه املطلــق بنظــام احلريــات ومتســكه بأســس الديمقراطيــات.
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مــن ســجن مركــز توقيــف ســامل حيــث املحكمــة العســكرية إىل ســجن
ـرورا بثــاث حمطــات يف ســجن اجللمــة ،ثــم ســجن الدامــون ثــم
الشــارون مـ ً
ـرا ســجن الشــارون ،رحلــة اســتغرقت فقــط ســاعتني يف
ســجن عتليــت وأخـ ً
رحلــة العــودة ،أمــا يف رحلــة الذهــاب يف قافلــة البوســطة فقــد اســتغرقت الرحلة
أكثــر مــن تســع ســاعات وكأن ذلــك متعمــد ومقصــود أو نتيجــة البريوقراطية يف
عمــل هــذه املؤسســة ،فــإن كان هــذا العمــل نتيجــة العنــاء فاجلريمــة واملصيبــة
أعظــم ،األســر الفلســطيني واألســرة الفلســطينية مهــا الوحيــدان اللــذان
يدفعــان ثمــن ذلــك مــن زهــرات أعامرهــم املهــدورة خلــف قضبــان األرس
وأبــواب االعتقــال الصـ ّـاء.
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14
الســاعة الســابعة مســا ًء ،ســيارتان تابعتــان لوحــدة النخشــون تتوقفــان
بفــارق زمنــي بســيط عــى بوابــة ســجن الشــارون الرئيســية ،تُنهيــان كافــة
اإلجــراءات األمنيــة الروتينيــة مــن الفحــص والتدقيــق ،ثــم تدخــان إىل
ســاحة الســجن ،بعــد ربــع ســاعة مــن وجــود الســيارتني وبداخلهــا األســرات
الفلســطينيات الثــاث وقــد أعياهــ َّن التعــب واإلرهــاق مــن طــول الســفر،
وعزاؤهــن الوحيــد أن هــذه هــي املحطــة األخــرة يف رحلــة العــذاب ،ودقائــق
معــدودة ويدخلــن إىل القســم ويســرحن مــن عنــاء البوســطة.
جمموعــة مــن ضبــاط وســجانني وعاملــن يف إدارة ســجن الشــارون
وضبــاط مــن وحــدة النخشــون جيــرون عمليــة التبــادل للملفــات املعهــودة يف
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كل بوســطة.
مــن ســيارة النخشــون القادمــة مــن حمكمــة ســامل نزلــت ثــاث أســرات
أمــل وحيــاة وياســمني ،قائمــة جديــدة مــن زنازيــن التحقيــق يف ســجن اجللمــة،
ومــن ســيارة النخشــون القادمــة مــن حمكمــة عوفــر نزلــت مخــس أســرات
تغريــد ،أمــاين وهــدى ،ريــا وســامية ،قادمتــان جديدتــان إحدامهــا مــن مركــز
حتقيــق املســكوبية والثانيــة مــن مركــز حتقيــق بيتــح تكفــا.
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األســرات الثــاين وفــور االنتهــاء مــن روتــن التســلم والتســليم مــا بــن
النخشــون وإدارة الســجن تــم وضعهـ َّن يف غرفــة صغــرة ،إىل اليمــن مــن البوابــة
الرئيســية لســجن الشــارون مــن الداخــل ،هــذه الغرفــة خمصصــة كمحطــة انتقاليــة
لألســرة خــال انتقاهلــا مــن وإىل الســجن ،وقد ألقت كل أســرة أغراضهــا خارج
الغرفــة ،عــى املقعــد اإلســمنتي املمتــد عــى طــول جــدران غرفــة االنتظــار ألقــت
كل أســرة جســدها املنهــك املتعــب يف اســراحة أســرة قصــرة قبــل الدخــول إىل
القســم ،كل أســرة تفــرك بيدهــا بلطف حــول معصمها لتلطف اجللــد املحمر من
أثــر القيــود وقــد تركــت بصامهتــا احلارقــة حــول معاصم اليديــن والرجلــن ،مخس
أســرات قديــات وثــاث أســرات جديــدات ،مجعتهـ َّن آالم البوســطة ،والقيــود
واألصفــاد وغرفــة االنتظــار ،مجعهــن ظلــم االحتــال يف اخلــارج والداخــل،
مجعتهـ ّن آمــال احلريــة واالنعتــاق مــن ســجون االحتــال ،مجعتهـ ّن ســنن ثابتــة ال
تتغــر ،وقوانــن تســر بانتظــام مــع رشوق كل شــمس ،طاملــا االحتــال موجــود
ســيظل ظلمــه موجــو ًدا ،ســيظل االغتيــال واالعتقــال ،التحقيــق والســجون
طاملــا االحتــال موجــود ســيظل اخليــار الوحيــد الشــهادة يف مواجهــة االغتيــال،
الصمــود يف مواجهــة االعتقــال ،الرايــة لــن تســقط ،تتوارثهــا األجيــال جيـ ًـا تلــو
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جيــل ،قافلــة شــهداء تلــو قافلــة ،شــهيد تلــو شــهيد ،أســر تلــو أســر ،أســرة
جديــدة ،أســرة قديمــة ،ومــد الثــورة يف تواصــل حتــى احلتميــة النهائيــة والوعــد
الربــاين األكيــد ،حتــى االنتصــار والتحرر ،أســرات قديــات ،أســرات جديدات
ّ
بعــد رحلــة بوســطة مضنيــة ألكثــر من ســت عرشة ســاعة ،رغــم التعــب والنصب
واإلعيــاء واألجســاد املنهكــة مــن شــقاء الســفر وآثــار القيــود حــول املعاصــم،
ورغــم آالم البوســطة القاتلــة إال أن شــهية الــكالم واحلديــث تبقــى حمافظــة عــى
صدارهتــا ومكانتهــا املرموقــة ،والفضــول موجــود للمزيــد واملزيــد مــن األخبــار
واملعلومــات ،ولكــن يف غرفــة االنتظــار يكفــي معرفــة احلــد األدنــى.
مل تصــر حيــاة طويـ ًـا عــى الصمــت القاتــل املخ ّيــم عــى غرفــة االنتظــار،
فاألنظــار مشــدودة نحــو ترقــب قــدوم ســجان أو ســجانة إلدخاهلـ َّن إىل القســم
واالنتهــاء كل ًيــا مــن آثــار رحلــة البوســطة املضنيــة ،ولكــن ال الســجان قــادم ،وال
الوقــت يقبــل االنقضــاء ،واألســرات يف صمــت ٌ
كل مشــغول ٌة بتعبهــا.
 -أخت هدى شو صار معك يف املحكمة؟

وأنت شو صار ِ
 تأجيل أختي حياةِ ،معك؟

 -نفس اليشء واهلل يا أخت هدى تأجيل لبعد العيد.

 ِأنت أخت هدى؟

ـهرا وألفــن شــيكل غرامــة ،أمضيت
 احلمــد هلل حكمــت ثامنيــة عــر شـ ًـهرا وبقــي يل أقــل مــن أربعة شــهور.
منهـ َّن ثالثــة عــر شـ ً
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 ملاذا أربعة شهور؟عــي قانــون املنهليــة
 ألن حكمــي أقــل مــن أربــع ســنوات جيــري َّ(اإلداري) يعنــي خصــم يل شــهر ومخســة أيــام.
 األخوات جديدات عنا يف القسم؟ نعم. من وين حرضتك َّن؟ أنا ريام من أرحيا ،جئت من مركز حتقيق املسكوبية.374

 أنا هنادي من رام اهلل ،جئت من مركز حتقيق بيتح تكفا. كم قضيت يف التحقيق أخت ريام؟ -حوايل مخسة وعرشين يو ًما.

 ِوأنت أخت هنادي؟
 -أربعني يو ًما.

 يف حدا منك َّن متزوجة؟ريام :أنا لست متزوجة وال خمطوبة.
هنــادي :وأنــا معــك باهلــوى ســوى ال خمطوبــة وال متزوجــة ،بــدري
العمــر بعــده بأولــه.
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 أمــل ،حيــاة شــهيتك مفتوحــة عــى احلكــي ،األخــوات عنــا بالقســمارمحيهــ َّن يف األرض ربنــا يرمحــك يف األرض والســاء ،اعتقيهــ َّن لوجــه اهلل،
األخــوات تعبانــات وقادمــات مــن التحقيــق والبوســطة يعنــي مــن تعــب لتعــب
ومــن غــم لغــم ،اتركيهــن بحيــاة أبــوك خليهـ َّن يرتاحــوا ،ملحقــن عــى احلكــي.
 ِأنت ست حياة من وين؟

أنــا مــن جنــن ،هــذه أمــل صديقــة عمــري بنــت قضيتــي ،رفيقتــي يف
الدراســة واجلامعــة واالعتقــال.
 بأي جامعة كنت تدريس؟ يف نابلــس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نــدرس قانــون ،صــار إلنــاســنني.
 يعني رح تصريوا حماميات؟ إن شاء اهلل ربنا يفرج عنا من السجن سنكمل دراستنا يف اجلامعة. كم عدد األسريات داخل القسم يف سجن الشارون؟ حوايل مخسني أسرية. مخسني أسرية ،كنت مفكرة حايل أين أنا األسرية الوحيدة! كلنــا كنــا نفكــر نفــس التفكــر ،لكــن ملــا نصــل الســجن نتفاجــأ بوجودكــم كبــر مــن األســرات.
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بعــد مــرور مــا يقــارب النصــف ســاعة لوجــود األســرات الثامنيــة داخــل
غرفــة االنتظــار ،ثــاث ســجانات مــن طاقــم اإلدارة عــى بــاب غرفــة االنتظــار،
ســجانة تفتــح البــاب ،ســجانة ثانيــة بيدهــا ألبــوم صــور لألســرات ،الســجانة
الثالثــة واقفــة عــى أربعــة أمتــار مــن الغرفــة وبيدهــا هاتــف نقــال تعبــث بــه وال
يعنيهــا كل مــا يــدور حوهلــا.
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أكملــت الســجانة عمليــة التشــخيص وأخــرت األســرة تغريــد
بصفتهــا تتحــدث اللغــة العربيــة أن األســرات اجلديــدات الثــاث ليــس هل ـ َّن
صــور وكــرت تشــخيص ،واآلن قبــل دخوهلـ َّن إىل القســم ســيذهب َن إىل مكتــب
نائبــة املديــرة لتصويره ـ ّن وإعطائه ـ ّن كــرت التشــخيص بينــا بقيــة األســرات
ســيدخلن القســم.
محلــت كل أســرة أغراضهــا اخلاصــة وتوجهــن تلقــاء القســم ،وعىل باب
مكتــب نائبــة مديــرة القســم طلبــت الســجانة مــن تغريــد أن ترتجــم لألســرات
مــا تقــول.
 أخــوايت األســرات اخلمــس القديــات إىل القســم ،أمــا األســراتاجلديــدات ســيذهبن للتصويــر يف مكتــب نائبــة املديــرة.
دخلــت األســرات اخلمــس إىل القســم وقــد تعــدّ ت الســاعة الثامنــة
مســا ًء ،وهــذا هــو رس تأخــر العــدد األمنــي املســائي والــذي بالعــادة يكــون
حــوايل الســاعة السادســة والنصــف مســا ًء ،فبســبب تأخــر البوســطة وغيــاب
ثــاين أســرات مــن الســجن تــم تأجيــل العــدد األمنــي األخــر ،برسعــة أهنــت
نائبــة املديــرة عمليــة تصويــر األســرات اجلديــدات وعــى عجــل تــم إرســاهل َّن
إىل القســم.
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 أمــل وحيــاة عــى بــاب غرفــة رقــم ( :)6الســام عليكــم يــا أحــىصبايــا الوطــن.
 أهـ ًـا وسـ ًـهل ،اهلل ال جييــب الغــا يــا ســت حيــاة ،رجعنــا! إحنــا قلنــا
نرتــاح أســبوع زمــان مــن غلبتــك ،عــى كل حــال احلمــد هلل عــى ســامتك َّن.
 اهلل يسلمك ست منال. شو صار معكن باملحكمة؟ تأجيل ،كل هالبوسطة والعذاب عىل تأجيل.فتحــت الســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم املركزيــة أبــواب الغــرف
لدخــول األســرات ،كل أســرة إىل غرفتهــا ،وباألحضــان الدافئــة اســتقبلت
األســرات أخواهت ـ َّن القادمــات مــن البوســطة ســواء ،العائــدات مــن املحاكــم
أو القادمــات مــن مراكــز التحقيــق.
 احلمد هلل عىل السالمة. اهلل يسلمك شيختنا الفاضلة فاطمة. يــا ارتاحــوا شــوي علشــان كل واحــدة منكـ َّن تســتحم وتتخلــص منرحيــة البوســطة ،كل مالبــس البوســطة وضعنهــا يف هــذه الشــنطة علشــان بكــره
الصبــح نبعثهــا للمغســلة ،وخــال محامكــن أكــون حــرت العشــاء.
 يــرىض عنــك يــا شــيخة فاطمــة ويســلموا إيديكــي ،حتــى الــي نازلــةبوســطة بتقلقــي عليهــا وبتهتمــي بأمرهــا.
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 هذا واجبنا أخت أملِ ،أنت إنسانة عزيزة وغالية.
ومــن عــى برشــها تنحنحت حيــاة ،ففهمــت الشــيخة فاطمــة مقصودها،
ـت ســت حيــاة عزيــزة وغاليــة ،وأنــا مــش ناسـ ِ
وأنـ ِ
ـياك يــا غالية.
 شــيخة فاطمــة العــدد بــأي حلظــة ممكــن يدخــل ،تأخــر كثــر اليــوم أنــاأقــرح األخــوات يرتاحــن وبعــد العــدد يكــون احلــام والعشــاء.
 كالمــك مزبــوط أخــت منــال ،أنــا واهلل ناســيه العــدد ،حاســبه حــايلعدّ ينــا.
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 ست لينا صحيح يف ثالث أسريات جديدات دخلن القسم معنا. من أين ه َّن؟ وما هو تنظيمه َّن؟ وعىل أي غرف دخلن؟ يف بنــت مــن طولكــرم وأخــرى مــن أرحيــا والثالثــة مــن رام اهلل ،أمــاشــو تنظيمهــن واهلل مــا ســألنا؛ ألنــه بنــت طولكــرم طلعــت معنــا يف البوســطة
مــن ســجن اجللمــة ،أســرة جديــدة ومــا بنعرفهــا وال تعرفنــا ،فــا حب ّيــت أســأهلا
تعرفنــا عليهــن؛ ألهنـ ّن
هــذه األســئلة ،واألخــوات الثانيــات عــى بــاب الســجن ّ
جئــن يف بوســطة عوفــر.
 الصباح رباح ونعرف كل املعلومات عنهن.دخــل العــدد املســائي القســم وكــا هــو معتــاد ،روتــن ال يتغــر ،ضجــة،
رصاخ ،دروع بالســتكية ،دروع واقيــة ،املظاهــرة املعتــادة ،وعقــب العــدد وضــع
األقفــال ضجــة ليســت بأقــل مــن ضجــة العــدد حيــث يتعمــد الســجان أو
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الســجانة وضــع القفــل باملــكان املخصــص بــكل عنــف وقــوة ،وفتــح وإغــاق
ومزعجــا ،حتــى إن الســجان
الشــناكل بــكل قــوة حتــى حتــدث صو ًتــا عاليــة
ً
نفســه ينزعــج منــه ،ولكــن الســادية املســترشية بدمــه تدفعــه إليــذاء اآلخريــن
ـرا عــن معدنــه الــرديء.
تعبـ ً
أرشقــت شــمس يــوم جديــد عــى األســرات داخــل ســجن الشــارون
واقرتبــت الشــمس مــن منتصــف النهــار ،وأمــل وحيــاة غارقتــان يف نــوم عميــق
اســتجابة حلاجــة اجلســد املنهــك تع ًبــا مــن رحلــة البوســطة املضنيــة ،وبالــكاد
اســتيقظتا عــى عــدد الصبــاح.

تنتهــي رحلــة البوســطة حلظــة عــودة األســر إىل غرفــة االنتظــار ولكــن
آثــار رحلــة البوســطة املاديــة والنفســية ال ُتحــى ألســابيع عديــدة ،فمــن الطبيعي
أن تســتمر آالم البوســطة يف النفــس والــروح ومــن الطبيعــي أن تبقــى آثــار القيود
جرحــا وحر ًقــا حــول معاصــم األيــدي ومكاحــل األرجــل ،ومــن
واألصفــاد ً
الطبيعــي أن حيتــاج اجلســد لســاعات طويلــة مــن النــوم والراحــة حتــى يعــوض
ســاعات اإلرهــاق واإلجهــاد التــي تعــرض هلــا يف البوســطة املهلكــة للنفســية
واجلســد.
حــان وقــت صــاة الظهــر واقــرب عــدد الظهــرة األمنــي وأمــل وحيــاة
قــد مــى عــى نومهــا وقــت طويــل لكــن غــر كاف للقادمــة مــن البوســطة ،وبام
أن االســتيقاظ عــى العــدد إجبــاري فــاألوىل أن يكــون كذلــك عــى الصــاة،
ولكــن بــدون اإلجبــار واإللــزام ،هــذا حمتــوى النقــاش الــذي دار بني األســرات
داخــل الغرفــة ،فــكان الــرأي الراجــح مــن الشــيخة فاطمــة.
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 أمــل ،حيــاة ،صــاة الظهــر ،وبعــد دقائــق يوجــد عــدد ،اســتحموا،صلــوا الظهــر والعــر مج ًعــا وعــدّ وا (العــدد) ،ثــم عــودوا للنــوم.
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بعــد جهــد وململــة وحماولــة يائســة للتهــرب مــن الصحــو اضطــرت أمل
وحيــاة للصحــو أمــام ضغــط الشــيخة فاطمــة وأمــام الطــرح املنطقــي ،فالعــدد
قــادم ال جمــال ،والصحــو واقــع ال جمــال ،إ ًذا البــدَّ مــن االنصيــاع للغــة العقــل
واملنطــق والقبــول بعــرض الشــيخة فاطمــة املقنــع بالصحــو وتأديــة الصــاة مج ًعا
ـم العــدد ومــن ثــم العــودة إىل النــوم ،والوقــت
(الظهــر مــع العــر) ،ومــن ثـ َّ
مفتــوح حتــى املغــرب وهــذا وقــت ٍ
كاف للراحــة .بخطــوات متثاقلــة ســارت
حيــاة مــن برشــها إىل احلــام وكادت أن تســقط عــى بــرش األســرة منــال لــوال
ّ
أن منــال ســارعت لإلمســاك هبــا مــن ذراعهــا.
ِ
عليك ،اليل بشوفك بقول باقية تشتغيل يف حماجر قباطية.
 -اسم اهلل

 واهلل يــا أخــت منــال حيــي مهــدود ،ومــرويت معدومــة ،هــدَّ وا حيلنا اهللهيــد حيلهم يف هالبوســطة.
 ديــري بالــك أرضيــة احلــام والــدورة مليانــة مــي ،ديري بالــك تنزلقي،وتصــر بــدل مصيبة تعــب البوســطة مصيبة كــر عمــودك الفقري.
 فــال اهلل وال فالــك ســت ســحر ،عمــودي الفقــري؟! مســتعجلة عــىمــويت وال عــى قعــودي عــى الكــريس املتحــرك.
أكملــت حيــاة وضوءهــا ،وعــادت وهــي تفــرك بيدهــا عــى معصمها من
آثــار القيد.
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 ســت منــال كيــف بــدّ ي أختلــص مــن هــذا ،وأشــارت آلثــار القيــدالظاهــر عــل معصمهــا.
 توالــت اجتهــادات األســرات ،أســرة :ضعــي عليهــا لبــن ،أســرةأخــرى :ضعــي عليهــا عســل ،أخــرى :ضعــي عليهــا زيــت زيتــون ،تعــددت
االجتهــادات ،تنوعــت اخليــارات ،فضــاع احلــل يف زمحــة الــردود دون أن تُعطــى
صاحبــة الســؤال أي فرصــة لإلجابــة.
كاملعتــاد ســار يــوم األســرات بروتينــه املعتاد بــدون أي مفاجــآت لطارئ
أو عمــل غريــب يغــر مــن رتابــة الســلوك اليومــي حتــى جــاء املســاء ،وخلــدت
كل أســرة إىل برشــها كــا ختلــد الطيــور إىل أعشاشــها يف كل مســاء آمنـ ًة مطمئنــة
رغــم األخطــار املحدقــة هبــا مــن كل جانــب ،لكــن ألهنــا ســنة احليــاة أن يعيــش
اخلــوف واألمــن م ًعــا كــا تســر احليــاة واملــوت جن ًبــا إىل جنــب.
آالم خفيفــة بــدأت تداهــم جســد األســرة أمــل ،صــداع بالــرأس ،أمل يف
البطــن ،ســخونة وارتفــاع يف درجــات احلــرارة ،ع ّللــت ذلــك بالبوســطة ،معولــة
عــى مــرور الوقــت بشــفائها ،وكلــا مـ ّـر الوقــت عــاد اجلســد إىل وضعــه الطبيعــي
لكنهــا مراهنــة خــارسة ،صــداع الــرأس بازديــاد ،أمل البطــن يف متــدد وتوســع،
ارتفــاع درجــات احلــرارة يف تصاعــد ،ألول مــرة ختــرج البوســطة بريئــة جزئ ًيــا
مــن هتمــة تدمــر جســد أســرة ،حاولــت جاهــدة إخفــاء وضعهــا الصحــي
خصوصــا أن الســاعة قــد اقرتبــت
عــن أخواهتــا األســرات حتــى ال تزعجهــن،
ً
خصوصــا
مــن العــارشة ليـ ًـا وأغلــب األســرات قــد غرقــن يف نــوم عميــق،
ً
مبكــرا كممثلــة األســرات وعاملــة الكانتينــا
األســرات اللــوايت يســتيقظن
ً
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وأمــرة الغرفــة ،لك ـ ْن للمــرض داخــل الســجن لــون ورائحــة خاصــة ،ســلوك
خــاص ،وزن خــاص ،طعــم خــاص ،خيتلــف عن املرض خــارج الســجن ،وكأن
املــرض حتالــف مــع إدارة الســجون يف مهمــة حتطيــم جســد األســر الفلســطيني،
وكــا يســتفرد االحتــال أو حيــاول االســتفراد باألســر داخــل الســجن كذلــك
هــو املــرض وإن كان بســي ًطا ،املــرض داخــل الســجن فرصــة يعمــل االحتــال
عــى اســتغالهلا أحســن اســتغالل للوصــول للهــدف املنشــود وحتطيــم جســد
ونفســية األســر الفلســطيني وزرع العلــل املســتعصية واألمــراض املزمنــة لــه؛
جلعلــه عالــة عــى جمتمعــه وشــعبه وداللــة لــكل مــن حتدثــه نفســه بالنضــال
وســلوك درب املقاومــة ضــد االحتــال أن هــذا هــو مصــرك ،الســجن أو
املــرض أو االثنــن م ًعــا.
ازدادت آالم أمــل ومل تعــد تســتطع إخفــاء أوجاعهــا؛ ألهنــا أدركــت أن
مرضهــا ليــس مــن تعــب البوســطة ،وأن الســكوت عليــه ليــس مــن مصلحتهــا
وأن حياهتــا باتــت يف خطــر ،ولعلهــا جتــد مــا ُيســك ّن آالمهــا عنــد أســرة أقــدم
ـرا
منهــا بحكــم خربهتــا يف التعامــل مــع األمــراض داخــل الســجن ،تــر َّددت كثـ ً
ومعول ـ ًة عــى
يف البــوح بوجعهــا لألســرات خو ًفــا مــن إقالقه ـ َّن مــن جهــة،
َّ
مــرور الوقــت للشــفاء مــن جهــة أخــرى.
ـرا حزمــت أمرهــا بالبــوح بأملهــا لشــقيقة روحهــا ورفيقــة درهبــا،
وأخـ ً
وصديقــة طفولتهــا حيــاة وهــي الكفيلــة بنــر اخلــر.
 حياة! حياة!الكــرة ثانيــة،
بصــوت هــادئ ،مل تنتبــه حيــاة لصــوت أمــل .عــاودت
ّ
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ولكــن ال ســمع حليــاة وال حيــاة ألســرة عائــدة مــن البوســطة.
 خري ست أمل يف يشء؟ اهلل يــرىض عنــك يــا شــيخة فاطمــة ،وضعــي الصحــي تعبانــة جــدً ا،رأيس جــدً ا يؤملنــي ،بطنــي ،كل يشء َّيف يتمـ َّـزق.
مدَّ ت الشيخة فاطمة يدها عىل رأس أمل.
 صحيــح حرارتــك مرتفعــة ،هــذا تعــب مــن البوســطة ،ارتاحــي وإنشــاء اهلل ســاعات بســيطة وترجعــي لوضعــك الطبيعــي.
 صــار يل أكثــر مــن عرشيــن ســاعة مرتاحــة مــن البوســطة شــيخة فاطمةالوجــع عنــدي فقــط من ســاعة.
استيقظت مجيع األسريات عىل حوار الشيخة فاطمة واملريضة أمل.
ممثلة األسريات :خري إن شاء اهلل ،شو يف شيخة فاطمة.
 -أمل مريضة وتعبانة.

ِ
عليــك رش ،ك َّفــارة وطهــور إن شــاء اهلل،
ســامتك أختــي أمــل ،مــا
ُ
ســأعطيك ح ّبــة دواء مضــاد حيــوي وإن شــاء اهلل ويــا رب تشــفي.
تناولــت ممثلــة األســرات ح ّبــة الــدواء خــراء ال َّلــون ،وأحــرت منال
كأس مــاء وناولتــه ملمثلــة األســرات ،تفضــي ســت لينا.
 -يسلم يديك أختي منال.
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رب العاملني الشفاء.
 يال يا أمل تفضيل هذه ح ّبة الدواء وعىل ّتناولــت أمــل حبــة الــدواء وبشــق األنفس ابتلعتهــا ،وكادت ختــرج روحها
وهــي حتــاول إدخاهلــا إىل جوفهــا ،عــادت كل أســرة إىل برشــها ونومهــا وظلــت
حيــاة جالســة عنــد رأس صديقتهــا أمــل ،متســحه بيدهــا وقــد افرتشــت ســجادة
صــاة جلســت عليهــا والدمــوع تنســال مــن عينيهــا وهــي تــرى صديقــة عمرهــا
جســدً ا متع ًبــا وقــد أقعــده املــرض ،وال تســتطيع أن تقدم هلا شــي ًئا ســوى الدعوات
والتضامــن الشــعوري ،بينــا تنهــش األوجــاع واآلالم جســدها بــا رمحــة.
 حياة روحي حبيبتي نامي وارتاحي أنا بخري.384

 مــش رح أروح ،وال ُأريــد أن أنــام ،ســأظل عنــدك طــول الليــل حتــىربنــا يشــفيك.

ِ
للراحــة واهلل العظيــم
 أنــت مثــي يــا هبلــة جايــه مــن بوســطة وبحاجــة َّأنــا بخــر ،وبعــد حبــة الــدواء ســأكون أفضــل ،اهلل يــرىض عنــك اســمعي
كالمــي وروحــي عــى برشــك بــاش نزعــج األخــوات ،وإذا احتجــت لــك
ِ
ـورا.
ســأناديك فـ ً

 رحيــي حالــك أمــل مــش رح أرد عليـ ِـك ،مــن هنــا مــش راح أتزحــزح،
أنـ ِ
ـت ارتاحــي وحــاويل نامــي.
ســكنت آالم وأوجــاع جســد األســرة أمــل لفــرة مــن الزمــن اســتجابة
ملفعــول حبــة املضــاد احليــوي ،ممــا أتــاح هلــا املجــال لنــوم مــا يقــارب الســاعة،
ولكـ َّن األوجــاع واآلالم عــادت لتشــتد عليهــا مــرة أخــرى وقــد اقرتبت الســاعة
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مــن الثانيــة عــرة ليـ ًـا ،وقــد غرقــت كل األســرات بالنــوم العميــق إال حيــاة
التــي ظلــت تقــاوم النعــاس وفــا ًء لصديقــة عمرهــا أمــل ،وللوعــد الــذي قطعتــه
بالســهر عــى صحتهــا.
عــى نفســها َّ
 -حياة! حياة!

أنت بخري؟ ِ
 نعم أمل أنا بجانبكِ ،أنت مليحة؟
 ال واهلل أنــا لســت بخــر ،ســاعة فقــط كلهــا الــي ارحتــت فيهــا ونمــت،أيقظــي لينــا الزم أنــزل عــى العيــادة ،أو يــأيت الدكتــور املهــم تشــويف يل حــل.
 مايش أمل ِأنت ارتاحي.

 ست لينا ،ست لينا ،من فضلك استيقظي ،أمل رجعت تعبت.اســتيقظت ممثلــة األســرات وأشــعلت ضوءهــا اخلاص يف برشــها وألقت
نظــرة عــى الســاعة فوجدهتــا الواحــدة إال مخــس دقائــق ،توجهــت إىل املغســلة،
غســلت يدهيــا ووجههــا وســحبت الكــريس وجلســت بالقــرب مــن أمــل.
 ست أمل سالمتك بعدك تعبانة؟ ســت لينــا احل َّبــة التــي أعطيتينــي إياهــا ارحتــت عليهــا ســاعة فقــط،األمل والوجــع رجــع أشــد مــن األول ،أنــا متأســفة إلزعاجـ ِ
ـك ،لــو أين أقــدر عــى
حتملــه ملــا خليــت حيــاة توقظــك مــن النــوم.

 مــا عليـ ِـك حبيبتــي أمــل ،قلبــي معــك يــا غاليــة ،يــا ريــت أنــا املريضــة
وال أنـ ِ
ـت ،اصــري مخــس دقائــق ويمــر الســجان وأنــا بحكي لــه يبعــث الدكتور.
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 اهلل يســعدك يــا ســت لينــا ،ســامتك وســامة عمــرك وســامةِ
فــداك.
شــبابك ،أنــا
دقائــق معــدودة وجــاء موعــد دوريــة الســجانني عــى غــرف األســرات
أحســت ممثلــة
حيــث موعــد هــذه الدوريــة ثابــت كل نصــف ســاعة وقــد ّ
األســرات بقدومــه ،فهــو يتعمــد القــدوم بصــوت مزعــج ويتعمد فحــر األرض
مزعجــا.
ببســطاره حمد ًثــا صو ًتــا
ً
َ
منــك
 ســهري ،إذا ســمحت عندنــا حالــة مرض ّيــة خطــرة ،أريــداالتصــال عــى العيــادة.
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ممــرض ،انتظــري حتــى
 ال يوجــد أحــد يف العيــادة ،ال طبيــب وال ّالصبــاح ،يكــون الطبيــب واملمرضــن مداومــن يف العيــادة.
 سهري يوجد ممرض مناوب يف العيادة ،اتصل عليه وهو سيأيت. قلــت ال يوجــد أحــد يف العيــادة ،ثــم ذهــب يكمــل دوريتــه ليعــودويقــف عــى بــاب الغــرف.
 ما هو اسم املريضة؟ أمل صالح. ملاذا مريضة؟ بامذا تشعر؟أنــت رشطــي ،اذهــب واتصــل
 ليــس عملــك ،هــل أنــت طبيــب؟ َباملمــرض وهــو يتــوىل احلالــة املرضيــة.
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ذهــب الســجان إىل غرفــة التحكــم املركزيــة ولســان حالــه يؤكــد أنــه لــن
يتصــل ال بالطبيــب وال باملمــرض ،ولــن هيتــم باملوضــوع بتا ًتــا.
مـ َّـرت نصــف ســاعة عــى مغادرتــه للقســم وأمــل تعــاين اآلالم واألوجاع
وقــد أضيــف إليهــا وجــع االنتظــار ،وجــع اإلمهــال الطبــي ،بــل وجــع النهــج
املربمــج يف التعامــل مــع األســر القائــم عــى إمهــال عالجــه ،إمهــال تقديــم
الــدواء ،إمهــال تقديــم العــاج املناســب للمريــض ،إمهــال إنــزال املريــض إىل
العيــادة ،إمهــال فحــص املريــض ،إمهــال املامطلــة يف حتويلــه إىل املستشــفيات،
إمهــال متابعــة العــاج ،واهلــدف واضــح حتطيــم جســد األســر الفلســطيني.
ســجانتان تقومــان بدوريــة مضــادة عــى غــرف األســرات ،مــن غرفــة إىل
غرفــة حتــى وصلــت إىل الغرفــة رقــم ( )6ليتفاجــأن بصحــو األســرات كله ـ َّن
نائم والضــوء مطفأ.
وإشــعال الضــوء،
ً
خصوصــا أن هــذا الوقت يكــون الكل فيــه ً
 مساء اخلري ست لينا. مســاء اخلــر ســهريت نتــايل ،يوجــد عندنــا حالــة مرضيــة ،األســرةنــر
أمــل مريضــة ،نحــن طلبنــا مــن الســجان االتصــال بالعيــادة وإىل اآلن مل َ
الطبيــب أو املمــرض.
 ســت لينــا أنــا يف الــدوام منــذ ثــاث ســاعات مل خيربنــا أحــد هبــذهاحلالــة ،أنــا متأســفة جــدً ا ،هــذا الســجان الــذي كان قبــي ِ
أنــت تعرفينــه
وتعرفــن ســلوكه الــيء ونفســيته املريضــةً ،
حــال ســأتصل بالعيــادة عــر
جهــاز االتصــال اخلــاص بالعمــل (املخشــر).
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ً
اتصــال مــع ضابــط القســم املنــاوب ومــع العيــادة
أجــرت الســجانة
وأخربهتــم بوجــود احلالــة املرضيــة يف القســم ،ويف نفــس الوقــت أكملــت
الســجانة الثانيــة دوريــة املراقبــة عــى الغــرف وعــادت لتقــف عنــد زميلتهــا يف
الدوريــة عــى بــاب الغرفــة رقــم (.)6
ً
اتصــال مــع اإلدارة ،وحال ًيــا أنــا ذاهبــة إىل
 ســت لينــا أنــا أجريــتالعيــادة وســأعود بعــد دقائــق.
شكرا لك سهريت نتايل.
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مــرت عــر دقائــق حتــى جــاء املمــرض وبرفقتــه ضابــط مــن اإلدارة
َّ
والســجانة نتــايل ذات التعامــل اإلنســاين مــع األســرات.
 صباح اخلري ،وقد فتح أشناف الباب. صباح اخلري دكتور. ما املشكلة؟ األســرة أمــل منــذ ثــاث ســاعات مريضــة ،درجــة حرارهتــا مرتفعــةجــدً ا ،آالم شــديدة يف البطــن ،صــداع قــوي يف الــرأس ،أنــا أعطيتهــا مضــاد
حيــوي قبــل ســاعة إال أن مفعولــه غــر ناجــح.
 إذا سمحت أريد من األسرية احلضور إىل الباب.أحــرت األســرات األســرة أمــل إىل البــاب وأقعدهنــا عــى كــريس
قريــب مــن البــاب.
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 أريــد أن أقيــس الضغــط ،أعطنــي يـ ِـدك ،قاهلــا املمــرض بلغــة عربيــة
مكـ َّـرة.
 دكتور هل تتكلم اللغة اإلنجليزية؟ نعم أتكلمها. وأنا أتكلمها.املمــرض وضابــط اإلدارة والســجانة واألســرات عــى حــد
فوجــئ
ّ
ســواء باملســتوى املتقــدّ م جــدً ا للغــة اإلنجليزيــة لألســرة أمــل ومســتوى إتقاهنا.
فحــص املمــرض الضغــط ،وســأل جمموعــة أســئلة ســخيفة مثــل مــاذا
ِ
ِ
ـرا هداه اجتهــاده إلعطائها مضــا ًدا حيو ًيــا ،وأوصاها
أكلــت؟ مــاذا رشبــت؟ وأخـ ً
وصباحــا احلضــور إىل العيــادة حيــث يكــون الطبيــب يف الــدوام.
بــرب املــاء،
ً
مـ َّـرت تلــك الليلــة بطيئــة وثقيلــة عىل أمــل وكل األســرات داخــل الغرفة
رقــم ( ،)6ومل يشــفع ألمــل إال التعــب وشــدة األوجــاع التــي أوصلــت جســدها
حلافــة اإلهنــاك ،لتستســلم لنــوم عميــق رمحــة مــن اهلل وكإشــارة الستســام
اجلســد هلجــوم اآلالم واألوجــاع التــي مــن شــدهتا تع ّطل جهــاز اإلحســاس ،ومل
تعــد أمــل حتــس أيــن الوجــع.
صباحــا وقــد اســتيقظت أمــل مــن نومهــا واآلالم بدأت
الســاعة التاســعة
ً
ختــف تدرجي ًيــا ،ومــع ذلــك البــدَّ مــن النــزول إىل العيــادة ،رغــم معرفتهــا املســبقة
أهنــا لــن حتصــل عــى أي عــاج ســوى املســكنات واملضــادات احليوية يف أحســن
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األحــوال ،كان بودهــا أال تنــزل إىل العيــادة مكتفيــة بلــوح املضــاد احليــوي الــذي
بحوزهتــا مــن ليلــة أمــس ،ولكــن أمــام إرصار األســرات بــرورة نزوهلــا إىل
العيــادة ،كان البــدَّ مــن نزوهلــا لوقفته ـ ّن معهــا ليلــة أمــس ومــا تســبب بــه هل ـ ّن
مــن اإلزعــاج رغـ ًـا عــن إرادهتــا.
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خرجــت األســرة أمــل متكئــة عــى ذراع ممثلــة األســرات تســر ببــطء
مــرت عــى غرفــة ،اهنالــت عليهــا الدعــوات بالســامة مــن
شــديد وكلــا ّ
ســاكنات الغــرف ومــن األســرات املتواجــدات يف الســاحة اللــوايت جتمعــن
عــى اجلــدار احلديــدي الفاصــل للغــرف عــن الســاحة وهــي ال تســتطيع إيصــال
صوهتــا بالــرد عليه ـ َّن لوجعهــا وأملهــا.
وصلــت األســرة املريضــة أمــل عــى غرفــة العيــادة ،غرفــة نظيفــة مرتبــة
بطــول ســتة أمتــار وعــرض أربعــة أمتــار ،رسيــر طبــي وبعــض املعــدات ،طاولــة
مكتــب خلفهــا كــريس وعــى الطاولــة جهــاز كمبيوتــر ،طبيــب رويس بالــكاد ينطق
ببعــض الكلــات العربيــة ،أصـ ًـا لغته العربية مكـ َّـرة فكيف اللغة العربيــة ،ممرضة
روســية شــقراء يف بدايــة األربعينــات مــن عمرهــا لغتهــا العربيــة مــا دون الصفــر.
 صباح اخلري دكتور ،صباح اخلري نريس (ممرضة).ً
 ًوسهل صباح اخلري أسريات ،ما املشكلة؟
أهل
طلبــت املمرضــة مــن أمــل أن تتمــدد عــى الرسيــر الطبــي ،وفــور متددهــا
وضعــت جهــاز قيــاس احلــرارة حتــت لســاهنا ،ولفــت جهــاز قيــاس الضغــط
حــول ذراعهــا ،ســجلت املمرضــة نتائــج القياســات ،احلــرارة الضغــط ،وبعــد
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الفحوصــات عــادت املمرضــة بأمــر مــن الطبيــب إىل أمــل وبــدأت بوضــع يدهــا
عــى بطنهــا والضغــط بإصبعهــا الســبابة والوســطى م ًعــا عــى نقــاط معينــة يف
بطــن األســرة أمــل ،ثــم عــادت إىل الطبيــب ومتتمــت معــه بكلــات روســية.
مــن خزانــة معلقــة خلــف رأس الطبيــب تنــاول ثالثــة أصنــاف مــن
األدويــة وكتــب عــى كل صنــف ميعــاد تناولــه ،هذا الصنــف قبــل األكل بنصف
ســاعة يوم ًيــا ،هــذا الصنــف قبــل األكل بنصــف ســاعة ،هــذا الصنــف ثــاث
مــرات يوم ًيــا بعــد األكل ،وإذا مل تتحســني عــودي إىل العيــادة.
بلغــة عربيــة قويــة تكلمــت ممثلــة األســرات مــع الطبيــب املنــاوب يف
العيــادة ،تفاجــأ الطبيــب مــن قوهتــا وهــي بالطبــع أقــوى مــن لغتــه العربيــة
املط َّعمــة باللهجــة واللكنــة الروســية الثقيلــة.
 دكتور ما املشكلة بالضبط عند املريضة؟ تعب وضغط نفيس نتيجة وجودها داخل السجن. لكــن دكتــور يوجــد مخســون أســرة عنــدي يف القســم وأغلــباألســرات هلــ َّن ســنوات مــن قبلهــا ملــاذا مل يمرضــ َن؟ ملــاذا رصخــت أمــل؟
 ليس كل األجساد بنفس طاقة التحمل. يعنــي مــن كالمــك دكتــور أن أمــل مريضــة نفســ ًيا ،فهــي بحاجــةلعــاج نفــي وليــس لعــاج كالســيكي بالــدواء ،ملــاذا هــذا الــدواء؟ هــل هــذا
عــاج نفــي؟
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 خــذي هــذا الــدواء ،وراجعيني بعد أســبوع ،وإذا مل تتحســني ســأصفلــك دوا ًء جديدً ا.
بتجرب بنا الدواء جتريب ،هل نحن حقل للتجارب؟
 -يعني ّ

 أنــا أعتــذر ليــس قصــدي أن نجـ ّـرب علي ُكـ َّن الــدواء ،ولكــن من خاللالفحــص يتبــن يل حالــة املريــض ،أنــا دكتــور وأعــرف مــا حيتاجــه املريــض وإذا مل
يســتجب اجلســد للــدواء نقــوم بتغيــر خطــة العالج.
 عىل ّشكرا دكتور عىل جهودك.
كل حال ً
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شكرا نريس عىل جهودك.
 ًالطاقــم الطبــي يف عيــادة الســجن جتـ َّـرد مــن كل قيــم وأخالقيــات املهنــة،
وخانــوا قســم أبــو قــراط والعهــد الطبــي بتقديــم املســاعدة الطبيــة والعــاج لكل
مريــض بغــض النظــر عــن لونــه وعرقــه ودينــه وعقيدتــه ،فكــا جتـ َّـرد القــايض يف
املحكمــة مــن قيــم وأخالقيــات العدالــة كذلــك الطبيــب يف عيــادات الســجون،
فقــد تنازلــوا عــن أدبيــات املهنــة اإلنســانية وخضعــوا لتعليــات وإمــاءات
املخابــرات لقــاء الوظيفــة والراتــب.
سياســة العيــادة يف الســجن يف طريقــة التعامــل مــع األســر الفلســطيني
وطريقــة عالجــه تعتمــد عــى سياســة ومنهــج مــدروس اهلــدف منــه حتطيم جســد
األســر الفلســطيني وزرع األمــراض املزمنــة فيــه .تقــوم هــذه السياســة عــى ثالثــة
حمــاور رئيســية وهــي :املامطلــة يف الفحــص والتشــخيص املبكــر للمــرض ،املامطلة
يف تقديــم العــاج املناســب للمرحلــة املناســبة مــن عمــر املريــض ،املامطلــة يف
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حتويــل األســر إىل املستشــفيات والعيــادات اخلاصــة خــارج الســجون.
وهـ َّن يعرفـ َن
عــادت األســرة املريضــة أمــل وممثلــة األســرات إىل القســم ُ
مســب ًقا مــا هــي سياســة اإلدارة يف تقديــم العــاج لألســرة املريضــة ،يعنــي مشــوار
العيــادة ذهــب ســدى وضــاع مــع أدراج الريــاح ،فالــدواء الــذي أحــره املمــرض
مســا ًء هــو نفــس الــدواء الــذي أعطــاه إياهـ َّن الطبيــب وعمليــة التشــخيص التــي
قــام هبــا املمــرض نفــس العمليــة التــي قــام هبــا الطبيــب ،يعنــي سياســة واحــدة
يتبعهــا املمــرض والطبيــب بنتيجــة واحــدة مــع كل مريضة مهــا كان هــذا املرض.
معولــة ومراهنــة عــى دفاعــات جســدها الذاتيــة
عــادت أمــل إىل رسيرهــا ّ
يف مقاومــة املــرض بمســاعدة بعــض حبــات املســكنات واملضــادات احليويــة،
ونادمــة يف نفــس الوقــت تضيــع وقتهــا يف العيــادة ،فلــو بقيــت مســرخية يف
برشــها الرتاحــت مــن عنــاء الســفر إىل العيــادة وارتاحــت مــن التشــخيص
الســفيه حلالتهــا املرضيــة مــن قبــل الطبيــب الــذي حــاول بتفســره الســخيف
للحالــة املرضيــة أن يدمــر نفســية أمــل ،وهيــدم معنوياهتــا يف دور تكامــل مــا بــن
املخابــرات واجلهــاز الطبــي.
 ســت لينــا ال أريــد الدخــول إىل الغرفــة ،أريــد اجللــوس هنــاك بجانــباجلــدار احلديــدي حتــت أشــعة الشــمس.
 كام تريدين ست أمل.أحــرت عاملــة املــردوان ســجاديت صــاة وفرشــتها فــوق بعــض
وأســرة أخــرى أحــرت وســادة وضعتهــا خلــف ظهــر األســرة أمــل حتــى
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ال يتســلل بــرد احلديــد إىل عظامهــا .حتــت أشــعة الشــمس الدافئــة وحديــث
األســرات امللتفــات حوهلــا نســيت أمــل آالمهــا وأوجاعهــا وبــدأت صحتهــا
تســتعيد حيويتهــا وعافيتهــا ،فليــس لألســر داخــل الســجن بعــد رب العاملــن
إال االعتــاد عــى ذاتــه ونفســه ومعيــة إخوانــه يف مقاومــة املــرض.
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اقرتبــت الســاعة مــن احلاديــة عــرة وهــو موعــد اقــراب العــدد األمنــي
وقــت الظهــرة ،وعــى كل األســرات الدخــول إىل الغــرف ،ألقــت أمــل
بجســدها العليــل عــى رسيرهــا مستســلمة لنــوم عميــق اســتجابة حلاجــة ملحــة
بالنــوم نتيجــة تعــب النــزول للعيــادة والقهــر النفــي مــن الطبيــب املتخــاذل،
رفضــت كل الدعــوات بتنــاول لــو حتــى كاســة شــاي ،العــدد باملــكان ،عــى
األســرات االســتعداد للعــدد.
 ست لينا ،أمل ننبهها للعدد أم نرتكها نائمة. اتركوها نائمة. ولكن العدد! مش مهم ،أنا سأتكلم معهم. العدد عىل الغرفة ( )6ظهرية طيبة بنات. أهـ ًـا وسـ ًـهل ،وقفــت كل األســرات باســتثناء أمــل التي كانــت غارقة
يف نــوم عميــق وال تعــرف مــا يــدور حوهلا.
 -ضابط العدد :واحدة ،اثنان ،ثالثة ،أربعة ،مخسة.
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 ملاذا مخسة؟ أين األسرية السادسة؟ كتســن األســرة السادســة مريضــة ال تســتطيع القيــام عــى العــدد،وأشــارت بيدهــا إىل برشــها.
 جيب أن تقف عىل العدد ،هذا عدد أمني. إهنــا مريضــة ال تســتطيع الوقــوف ،اتصــل بالعيــادة هــم يعطــوك تقريــربوضعهــا الصحي.
 ال مشكلة ،أطلبي منها حتريك يدها. قامــت األســرة منــال برفــع الغطــاء جزئ ًيــا عــن أمــل لرياهــا الضابــطعندمــا اســتيقظت أمــل.
 -شو يف أختي منال؟

ِ
خليك نائمة ،فقط أخرجي يدك لرياها الضابط.
 -عدد أختي أمل،

أخرجــت أمــل يدهــا ورأســها مــن رسيرهــا بعــد أن اســتجمعت مــا بقــي
مــن قــوة جســدها فــدا ًء ألخواهتــا األســرات ،حتــى تســر عمليــة العــدد وتنتهي
بســام حتــى ال تتخذهــا اإلدارة ذريعــة حلرماهنــن مــن الفــورات ،ثــم عــادت إىل
نومهــا ،فــور االنتهــاء مــن عمليــة العــدد عــادت األســرات إلكــال تنــاول وجبة
اإلفطــار والقيــام باألعــال املعتــادة الروتينيــة مــن اجلــي والشــطف وترتيــب
الغرفــة واالســتعداد لصــاة الظهــر.
رأســا مــن الثــوم وقامــت بفرمــه فر ًمــا دقي ًقــا،
الشــيخة فاطمــة أحــرت ً
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وأحــرت حبتــن مــن الليمــون وعرصهتــا ثــم أحــرت ملعقــة مــن اخلــل،
وقامــت بخلطهــا م ًعــا ،وتوجهــت إىل األســرة أمــل.
ـك الــدواء املناســب ملرضـ ِ
 أمــل! أمــل! اســتيقظي ،أحــرت لـ ِـك يــا
اســندي حالــك.
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 وبشــق األنفــس اســتيقظت أمــل بعــد إحلــاح الشــيخة فاطمــة،وبمســاعدهتا أســندت جســدها .ديــر بالــك هــذه الكاســة فيهــا ثــوم وليمــون
وعســل ،بــإذن اهلل الشــايف املعــايف وبعــد الكاســة بســاعة بتكــوين بــإذن اهلل غــزال
والــر زال ،يــا تــوكيل عــى رب العاملــن ،ارشبيهــا دفعــة واحــدة ،وبعديــن
ارجعــي نامــي.
حاولــت أمــل التملــص مــن رشب كاســة املخلــوط ولكــن عب ًثــا أمــام
إرصار الشــيخة فاطمــة ،ال يمكــن ألحــد مقاومــة مــا تريــده الشــيخة فاطمــة
جتــرع هــذه الكاســة مــن
ُبأســلوهبا املقنــع ،فوجــدت أمــل نفســها جمــرة عــى َّ

املخلــوط احلامــض واحلــارق املالــح ،استســلمت لضغــط الواقــع فأغمضــت
عينهــا وفتحــت فمهــا عــى وســعه وســكبت املخلــوط بحلقهــا ليتدفــق إىل داخل
أمعائهــا حتــى ال تشــعر بحرقتــه ومحوضتــه.
 ممتــاز ،رائــع جــدً ا ،هــذا هــو املطلــوب ،حاليــا ارجعــي إىل نومـ ِـك ،كل
ً
الدعــاء هلل أن يمـ ّن عليــك بالشــفاء.

ســاعدت الشــيخة فاطمــة أمــل عــى العــودة إىل التمــدد عــى برشــها
وغطتهــا بثالثــة حرامــات وقــرأت عــى رأســها آيــة الكــريس واملعوذتــن
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واإلخــاص ،ودعــت اهلل هلــا بالشــفاء.
مل تقتــر آثــار مــرض األســرة أمــل عليهــا وحدهــا فأقعدهــا الفــراش
وشـ ّـل حركتهــا ،بــل امتــدَّ إىل األســرة حيــاة رفيقــة طفولتهــا ودراســتها وقيدها
ففارقــت البســمة وجههــا اجلميــل ،وأصبحــت رهينــة حمبســها ،روحهــا املرحــة
حــل حملهــا احلــزن ،صوهتــا ،كثــرة أســئلتهاَّ ،
َّ
حــل بجســدين ،روح واحــدة

قســمت مــا بــن جســدين.

مــرت أربعــة أيــام عــى أمــل وهــي تعــاين اآلالم وتقــايس األوجــاع حتــى
م ـ َّن اهلل عليهــا بالشــفاء التــام ،فعــى مــدار األيــام ظلــت أحواهلــا تتقلــب كــا
يتقلــب الطقــس مــن املتل ّبــد بالغيــوم إىل الغائــم جزئ ًيــا ،إىل الصحــو ،إىل ،إىل...

397

قيـــــود الرياحـــــــــين

15
عاملــة املــردوان األســرة تغريــد :أمــل ،حيــاة اليــوم يف عندك ـ َّن زيــارة
جهــزوا أنفســكن.
صليــب أمحــرّ ،
 متى الزيارة ست تغريد؟ بعد العدد عىل األكيد.انتهــى عــدد الظهــرة األمنــي ،وبعــد عــر دقائــق تــم فتــح القســم
وخرجــت َمــن خرجــت مــن األســرات إىل الســاحة وبقيــت مــن بقيــت يف
غرفتهــا ومــن ضمنه ـ َّن األســرتان حيــاة وأمــل وقــد لبســن لبــاس الشــاباص
املخصــص لألســرة الفلســطينية عنــد خروجهــا مــن القســم ألي مــكان
البنــي
َّ
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أو ألي ســبب ،زيــارة أهــل ،زيــارة حمــا ٍم ،زيــارة صليــب أمحــر ،مراجعــة العيــادة،
حمكمــة ،بوســطة مفــروض عــى األســرة ارتــداء هــذا اللبــاس ،مـ َّـرت نصــف
ســاعة عــى فتــح القســم ومل تــأت عاملــة املــردوان إلخــراج أمــل أو حيــاة لزيــارة
منــدوب الصليــب األمحــر ،موظــف وموظفــة مــن منــدويب الصليــب األمحــر
بلبــاس مــدين ،كل واحــد منهــا حيمل بيــده حقيبة يــد مليئــة بــاألوراق وامللفات،
دخــا إىل القســم واســتقبلتهام ممثلــة األســرات ومســؤوالت الفصائــل.
 -السالم عليكم ،قاهلا مندوب الصليب بلغة عربية ثقيلة.
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ً
 وعليكــم الســام ورمحــة اهلل وبركاتــهً ،وســهل تفضلــوا إىل
أهــا
الكانتينــا.
 أنــا لويــس مــن بلجيــكا منــدوب اهليئــة الدوليــة للصليــب األمحــريف «إرسائيــل» واألرايض املحتلــة ،نحــن منظمــة دوليــة ،حياديــة ،ال نتدخــل
يف سياســات الــدول ،مهمتنــا إنســانية خالصــة ،نــزور األرسى واملعتقلــن يف
كل مراكــز االعتقــال واالحتجــاز حتــى نتأكــد مــن مراعــاة حقــوق اإلنســان
وظــروف االحتجــاز اإلنســانية.
 أنــا ســامية إدريــس مــن فرنســا مــن أصــول مغربيــة ،أنــا مندوبــة اهليئــةالدوليــة للصليــب األمحــر ،مركــز عمــي يف املقــر املركــزي للهيئــة يف جنيــف،
جئــت اليــوم كمندوبــة زائــرة.
 أهـ ًـا وسـ ًـهل بكــم ،أنــا اســمي لينــا اجلربــوين ،ممثلــة األســرات أمــام
اإلدارة.
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 أنا ،مسؤولة أسريات حركة فتح. أنا ،مسؤولة أسريات حركة محاس. أنا ،مسؤولة أسريات اجلبهة الشعبية. موظــف الصليــب :نحــن نقــوم بمهــات إنســانية ،نــزور املعتقلــن يف«إرسائيــل» ويف ســجون الســلطة الفلســطينية حتــى نتأكــد مــن تطبيــق الــروط
اإلنســانية لظــروف االحتجــاز وال نملــك قــوة أو ســلطة لفــرض مطالبنــا ،نحــن
نســمع مــن املعتقلــن ونرفــع جلهــات االختصــاص ،نوصــل رســائل لألهــل،
نوصــل وكاالت.
ممثلــة األســرات :ســيد لويــس ،ســت ســامية ،أهـ ًـا وسـ ً
ـهل بكــم ،أنتــم
لســتم أول مــن يزورنــا مــن منظمــة الصليــب األمحــر ،أصبحنــا نعــرف طبيعــة
مهمتكــم وحــدود عملكــم ونعتقد أن بإمكانكــم فعل الكثري لــأرسى بصفتكم
منظمــة دوليــة وإنســانية تســتند يف عملهــا لقــرارات دوليــة ومواثيــق متفــق عليها
دول ًيــا ،ونحــن نعــرف أنــه يف أماكــن نزاعــات يف العــامل باســتثناء كيــان االحتــال
فرضتــم ســلطتكم وقراراتكــم عــى الــدول ،وتدخلتــم بسياســاهتا الداخليــة
ولكــن يف «إرسائيــل» عملكــم أقــرب للعمــل الشــكيل.
 أنــا موظــف يف املنظمــة الدوليــة للصليــب األمحــر ،وألتــزم بسياســةاملنظمــة وعملــت يف أكثــر مــن دولــة ،عملــت يف أمريــكا الشــالية ،يف العــراق،
يف البوســنة واهلرســك ،زرت املعتقلــن يف غوانتانامــو ،بنفــس السياســية ،نفــس
العمــل ،نحــن نعمــل كمنظمــة إنســانية فقــط.
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ممثلــة األســرات :نحــن نعــرف أن منظمــة الصليــب األمحــر هــي منظمــة
إنســانية ال متلــك القــوة لفــرض قراراهتــا مثــل جملــس األمــن الــدويل ،ومــع
ذلــك نحــن نــرى أن الصليــب األمحــر مقــر بحــق رشحيــة مــن بنــي البــر
تعــاين مــن ظلــم احتــال كل دول العــامل ،تقــر أنــه احتــال وأن مقاومــة هــذا
االحتــال مرشوعــةً ،
مثــا أنتــم تزوروننــا كل ســتة شــهور مــرة وأحيانًــا كل
خصوصــا
أربعــة شــهور ،هــذه الفــرة طويلــة حيــدث خالهلــا انتهــاكات حلقوقنــا
ً
نحــن األســرات لكوننــا نســاء ً
أول ،ولكوننا فلســطينيات ُســج ّن لقضايــا أمنية.
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ممثلــة أســرات محــاس :نحــن ال نطالــب الصليــب األمحــر بالدفــاع عنّــا،
نحــن قــادرات يف الدفــاع عــن أنفســنا ،ومــا نطلبــه منكــم كمنظمــة إنســانية أن
تقومــوا بواجبكــم اإلنســاين جتاهنــا ،حتدثنــا معكــم حــول الكثــر مــن القضايــا
يف الزيــارات الســابقة ،ومل نـ َـر منهــا شــي ًئا ،مل يتــم حتقيــق أي مــن كل الوعــود التــي
ُوعدنــا هبــا مــن طرفكــم ،عىل مســتوى رســائل األهــل الرســائل تصــل أرسع من
الرســائل التــي نبعثهــا مــع مندوبكــم.
ممثــل الصليــب :أنــا أســتلم الرســائل منكــم وأبعثهــا للجهــات املختصــة
وهــي تقــوم بفحصهــا ،ومــن ثــم تقــوم بإرســاهلا ملقرنــا يف تــل أبيــب ،ومقرنــا يف
تــل أبيــب يرســلها للقــدس ،ومــن ثــم يتــم توزيعهــا عــى باقــي فروعنــا يف الضفة
ـرا.
الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهــذا يســتهلك وق ًتــا كثـ ً

ممثلــة أســرات حركــة فتــح :تفســرك مقنع جــدً ا ،قالتهــا بلهجة ســاخرة،
ضحكــت األســرات ضحكــة خبيثة.
مســؤولة أســرات الشــعبية :نحــن ال نطالــب الصليــب األمحــر بــأن
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خيرجنــا مــن الســجن ويعيدنــا إىل بيوتنــا ،نحــن ناضلنــا فــدا ًء لوطننــا وقضيتنــا
العادلــة ومســتعدات لدفــع الثمــن الــذي يرتتــب عــى هــذا النضــال ولــو قضينــا
كل أعامرنــا يف هــذه الســجون ،ولكــن العــامل احلــر الديمقراطــي الــذي أنتــم
وزورا حســبتم هــذه الدولــة املســاة «إرسائيــل» مــن ضمــن
تعيشــون فيــه وظلـ ًـا
ً
منظومتكــم الديمقراطيــة ،تقولــون وتتغنــون بحقوق اإلنســان ،نحن األســرات
الفلســطينيات حقوقنــا اإلنســانية مهضومــة ومنتهكــة مــن قبــل دولــة حــرة
وديمقراطيــة تنتمــي ملنظومتكــم الدوليــة ،مــا نطلبــه منكــم أن تقومــوا بدوركــم
اإلنســاين ،حقــوق األســر أنتــم تعرفوهنــا أكثــر منــا ،لقــد يئســنا مــن كثــر مــا كتبنا
لكــم ،ولــن نقــوم بالكتابــة مــن جديــد ،كل منــدوب مــن الصليــب يزورنــا كنــا
نكتــب وتنشــل أيدينــا ونحــن نكتــب لــه مطالبنــا ،ولكــن ال حيــاة ملــن تنــادي.
مندوبــة الصليــب األمحــر ســامية إدريــس :أنــا اســتمعت لــكل الشــكاوى
وســأرفع للجهــات املســؤولة يف املنظمــة الدولية للصليب األمحر كل ما ســمعته،
وأمتنــى أن تكتبــوا يل قائمــة بالشــكاوى باإلضافــة ملــا ســمعته ،ومطالبكــم وكل
مــا حتتاجونــه وأنــا شــخص ًيا ســأرفع التقريــر للمكتــب األمنــي العــام للمنظمــة
الدولية.
ممثــل الصليــب :أشــكركم عــى حســن الضيافــة ،وأمتنــى لكــم اخلــروج
مــن الســجن قري ًبــا ،مل يبــق وقــت طويــل أمتنــى أن أهنــي بعــض األعــال ،تفضــي
هــذه القائمــة بأســاء األســرات هلــن أوراق مــن أهاليهــن ووكاالت أمتنــى أن
حيــرن للتوقيــع عليهــا.
ونــاول الورقــة ملمثلــة األســرات والتــي بدروها ناولتهــا لعاملــة املردوان
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التــي طــارت هبــا إىل الغــرف لتخــر كل أســرة بوجــود وكاالت هلــا مــع ممثــي
الصليــب األمحــر ،ســحب ممثــل الصليــب األمحــر ملــف بــه وكاالت أرســلها
األهــل لبناهتــم ،فبحثــت عــن اســم أمــل صالــح.
 نعم أنا أمل صالح. تفضيل ،من فضلك وقعي هنا ،وهنا. حياة بشري. نعم أنا حياة بشري.404

 تفضيل ،من فضلك وقعي هنا ،وهنا. شكرا ِلك.
ً

 شكرا َلك.

 ســيدة ســامية ،ســيد لويــس بعــد إذن احلــارضات عنــدي قضيــة أوداحلديــث هبــا وأنــا أنتظــر زيارتكــم منــذ زمــن ،أنــا وأمــل معتقــات منــذ ســبعة
شــهور ،خــال وجودنــا يف التحقيــق قــام منــدوب الصليــب األمحــر بزيارتنــا،
أنتــم تقولــون إنكــم منظمــة إنســانية ونحــن ال نشــك يف ذلــك ،تقولــون إنكــم
ال تتدخلــون يف الشــؤون الداخليــة لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وأنكــم
حمايــدون ،لكــن مــا حــدث معــي ومــع صديقتــي أمــل أن منــدوب الصليــب
األمحــر كان يســألنا ويســتفرس منــا عــن نفــس القضايــا التــي كان املحقــق يســألنا
عنهــا ،فهــل هــذا مــن عملكــم كمنظمــة إنســانية حمايــدة؟
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 أنــا أؤكــد لـ ِـك ولــكل األســرات أننــا منظمــة إنســانية خالصــة ،مــا
حــدث معكــن يف التحقيــق نحــن ال نقبــل بــه وليــس مــن صلــب عملنــا ونحــن
ســنرفع شــكوى هبــذا اخلصــوص ،مــا اســم املنــدوب الــذي زاركــن يف التحقيق؟
 يقول إن اسمه مايكل شيفان من بلجيكا. يف أي مركز حتقيق؟ مركز حتقيق بتاح تكفا. متى كانت هذه الزيارة؟ يف تاريخ ....ســجلت مندوبــة الصليــب األمحــر الســيدة ســامية إدريــس كافــة
املعلومــات ووضعتهــا يف ملــف خــاص.
 أنــا ســأرفع هــذه الشــكوى للجهــات املختصــة ،هــل بقــي عندكم يشءإضايف؟
 عندنــا الكثــر الكثــر لنقولــه ولكنــا مللنــا الكتابــة بــا فائــدة ،نأمــل أنحتــروا لنــا ردو ًدا عــى مــا كتبنــاه ســاب ًقا.
مللــم مندوبــا الصليــب األمحــر أوراقهــا وحزمــا أمتعتهــا ،نشــكركم عــى
حســن الضيافــة ،نتمنــى لكــم حيــاة ســعيدة.
ً
 ًوسهل بكام ،نتمنى أن يكون هذا آخر لقاء داخل السجون.
أهل
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16
ثالثــة أيــام تفصــل شــهر رمضــان عــن األســرات الفلســطينيات
يف ســجون االحتــال ،ولرمضــان داخــل األرس وقــع خــاص عــى نفســية
األســرة الفلســطينية ،فمــع حلــول هــذا الشــهر الكريــم تتفجــر داخــل األســرة
ـرا،
ـرا أم كبـ ً
الفلســطينية مشــاعر احلنــن لألهــل وللعائلــة لــكل فــرد فيهــا صغـ ً
لــأب ،لــأم ،للــزوج ،لالبــن ،لــأخ ،لألخــت ،بــل لــكل فــرد يف العائلــة،
ولــكل فــرد يف العائلــة مكانــه اخلــاص مــن احلــب والشــوق واحلنــن يف قلــب
األســرة ،ويف رمضــان داخــل الســجن يــزداد الشــعور بدهشــة املــكان خللــوه
مــن األحبــة والغــوايل الذيــن حجبــت الرؤيــة عنهــم وحرمــت العــن مــن
رؤيتهــم.
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يف شــهر رمضــان داخــل األرس تفتقــد األســرة الفلســطينية أهــم
فصــل مــن فصــول شــهر رمضــان ،وأهــم فضيلــة مــن فضائــل هــذا الشــهر
العظيــم يف حيــاة املســلم؛ أال وهــو صلــة األرحــام ،يــأيت رمضــان عــى العائلــة
فارضــا ثقافتــه ومنهجــه يف التعامــل والســلوك ،يــأيت رمضــان رغــم
الفلســطينية ً
كل املعوقــات كاالنشــغال باألعــال والكــد عــى لقمــة العيــش الكريمــة ،يــأيت
فارضــا صلــة الرحــم ملــن قطعهــا ،يــأيت رمضــان مذكـ ًـرا ملــن نــي هــذه
رمضــان ً
الصلــة ،هــذه احلســنة البســيطة يف أدائهــا ،العظيمــة يف أجرهــا عنــد اهلل ،الكبــرة
يف أثرهــا يف النفــس ،صلــة الرحــم ال تشــعر هبــا إال املــرأة ،واألســرة أشــدّ
ـعورا.
شـ ً
408

يف الســجن تفتقــد األســرة الفلســطينية هــذه الصلــة ،وحتــس بوجــع
الغيــاب ويقــوى الشــعور هبــذا احلرمــان واالنقطــاع القــري لصلــة الرحــم؛
ألن االحتــال حــال بــن األســرة وأرحامهــا ،جــدران الســجن شــتت الشــمل
وفرقــت األهــل عــن بناهتــم.
َّ
كثــرا
يف الســجن ،يف رمضــان يعــود الزمــان باألســرة الفلســطينية
ً
إىل الــوراء ،إىل مــا قبــل االعتقــال واألرس إىل مــا قبــل تلــوث حيــاة األســرة
بعدوانيــة االحتــال والــزج هبــا يف غياهــب الســجون ،تعــود الذكريــات
لتعصــف بتفكــر األســرة الفلســطينية إىل رمضــان مــا قبــل االعتقــال ،إىل
أجــواء رمضــان مــا قبــل األرس واالعتقــال ،كيــف كان رمضــان هنــاك وكيــف
أصبــح اليــوم هنــا ،كيــف كانــت العائلــة يف رمضــان وكيــف أصبحــت ،رمضان
يــأيت ويلــم شــمل العائلــة حــول مائــدة اإلفطــار أو يف زيــارة عائليــة بعــد صــاة
الرتاويــح أو زيــارة صلــة أرحــام عنــد األقــارب أو طشــة عائليــة إىل مـ ٍ
ـكان مــا
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يف مــكان اإلقامــة ،أو جولــة يف قــزدورة بعــد اإلفطــار يف الســوق يف شــوارع
احلــارة ،هــذا رمضــان خــارج الســجن ،أمــا رمضــان يف الســجن بــا هــذه
املظاهــر تــاركًا مكاهنــا احلــزن العميــق.
األســرة منــال والشــيخة فاطمــة منهكتــان بإعــداد أوراق خاصــة
برمضــان ،ســت عــرة غرفــة يف القســم ،لــكل غرفــة رزنامــة خاصــة لشــهر
رمضــان ُز َّينــت برســمة مجيلــة للمســجد األقــى ومســجد قبــة الصخــرة ،وقــد
مألهنــا بآيــات القــرآن الكريــم تتحــدث عــن صــوم رمضــان ،وحتتهــا توقيــت
أليــام شــهر رمضــان يقابلهــا مواعيد الصــاة ويف هنايــة الرزنامة هتـ ٍ
ـان وتربيكات
بحلــول الشــهر الفضيــل ،وكل هــذا اجلهــد والرســم والكتابــة بخــط اليــد ،نــرة
كاملــة عــن فقــه الصيــام ســتعلق عــى لــوح اخلشــب اخلارجــي يف ســاحة الفــورة
كتبــت بخــط اليــد ،خــط مجيــل فيهــا تفصيــل أركان الصيــام وآداب وأخــاق
الصائــم ،وبعــض التوجيهــات الصحيــة الرضوريــة لألســرة الصائمــة ،بطاقات
هتنئــة صغــرة احلجــم كتــب عليهــا اســم كل أســرة وهتنئــة بمناســبة حلــول
شــهر رمضــان ،ســتون أســرة ،يعنــي ســتني بطاقــة جيــب االنتهــاء منهــا قبــل
حلــول شــهر رمضــان يف لفتــة إنســانية رائعــة تعــوض األســرة جــز ًءا مــن صلــة
الرحــم املفقــودة داخــل الســجن ،وتواســيها يف عزلتهــا يف الســجن بعيــدً ا عــن
أهلهــا وعائلتهــا وحتسســها أن هلــا عائلــة أخــرى داخــل أرسهــاُ ،ه ـ َّن أخواهتــا
األســرات اللــوايت يقتســمن م ًعــا الغرفــة واألمل واألمــل.
إعــداد النــرات وبطاقــات التهنئــة ورزنامــات التوقيــت بحاجــة جلهــد
كبــر ودقــة يف الرســم والكتابــة حتــى ختــرج هــذه األوراق بأحــى حلــة وأهبــى
صــورة وتنــال إعجــاب األســرات وتتناســب مــع احلــدث املهــم ،حلــول شــهر
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رمضــان املبــارك ،وهــو حــدث مهــم يف حيــاة األســرة الفلســطينية فــا قبــل
رمضــان لــه حســابه ومــا بعــد رمضــان لــه حســابه اخلــاص.
 -ست منال ،ما هذه األوراق؟

 ِأنت شو شايفة ست حياة؟

ِ
ســمحت ،آه رزنامــات رمضــان،
 خلينــي أشــوف هــذه األوراق إذاممتــاز حلــوة كثــر ،بــس ليــش تكتبينهــا باليــد أختــي منــال؟ مــش مســموح
إدخــال الرزنامــات املطبوعــة مــن اخلــارج؟
410

 ال ست حياة مسموح ،ولكن نحن نرفض إدخاهلا ،قالتها مازحة. ليش؟ ألنــك جمنونــة وقليلــة عقــل ســت حيــاة ،لــو مســموح إدخاهلــن مــاتعبنــا كل هالتعــب ،إحنــا يف الســجن ،مــش بفنــدق ،هــون كل يشء ممنــوع ،لــو
مســموح شــايفتينا مــن ثــاث ســاعات وإحنــا مشــغوالت ،عــى كل حــال ســت
حيــاة روحــي شــوفيلك شــغلة تســي فيهــا عشــان نكمــل شــغلنا.
 آه ،بســيطة أختــي منــال ،اهلل يســاحمك بتطردينــي؟ رمضــان كريــم،اللهــم إين ســأكون بعــد ثالثــة أيــام صائمــة ،مــا إيل إال أنــام ســاعة زمــان.
 نوم الظاملني عبادة.رمضــان داخــل الســجن لــه نظامــه اخلــاص ،املختلف عــن نظــام رمضان
خــارج الســجن حيــث يبــدأ رمضــان مــن مغيــب شــمس اليــوم الســابق لشــهر
رمضــان ،ففــي رمضــان داخــل الســجن يســقط رشط رؤيــة اهلــال ،فالقمــر
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والبــدر واهلــال ال تطلــع عــى الســجون ،ليــل الســجن أســود حالــك ليــس
فيــه قمــر وال نجــوم ،دو ًمــا يف حالــة غيــاب حتجبــه جــدران الســجن العاليــة
واألســاك الشــائكة واألبــواب الســمكية املوجــودة.
تتابــع األســرات بشــغف اإلذاعــات املحليــة عــى الراديو والســاع يكون
للتأكــد مــن حلــول شــهر رمضــان ،ويف حــال تأكــد اخلــر أول عمــل يقمــن بــه
هــو تأديــة صــاة الرتاويــح ،حيــث تــؤدى ثــاين ركعــات ،ركعتــن ،ركعتــن،
وبعــض الغــرف تقــرأ صفحــة يف كل ركعــة وبعــض الغــرف تقــرأ جــز ًءا كامـ ًـا
يف الركعــات الثامنيــة ،كل غرفــة حســب مهتهــا واســتطاعتها ،بعــض األســرات
يكتفــن بــأداء الركعــات الثــاين ،وبعضهــن يكمــل للعرشيــنٌ ،
كل حســب
مقدرهتــا ،بعــض األســرات يبقــن مســتيقظات طــول ليــل رمضــان ،وبعضهــن
ينــام كاملعتــاد ،وبعضهــن ترقــد لســاعات حمــدودة ويســتيقظن قبــل صــاة الفجر
بســاعة أو ســاعتني لتأديــة صــاة قيــام الليــل ،أو قــراءة القــرآن الكريــم أو تأديــة
األذكار واألدعيــة.
حتــرص األســرات عــى القيــام بكافــة فصول شــهر رمضــان أو املســتطاع
القيــام بــه ،الســحور مــن فصــول رمضــان ،يتــم إعــداده رسي ًعــا بــدون احلاجــة
للطبــخ باالعتــاد عــى بعــض املعلبــات كالتونــة واملرتديــا واللبــن ومــا تيــر
مــن اخلــراوات ،وكل هــذه األصنــاف تشــرهيا األســرات عــى حســاهبن
اخلــاص مــن الكانتينــا ،وتقتــر عمليــة الطبــخ عــى بعــض البيــض املقــي أو
املســلوق ،وإبريــق مــن الشــاي ،ويتــم االنتهــاء مــن تنــاول طعــام الســحور قبــل
أذان الفجــر بــا ال يقــل عــن ثلــث ســاعة كــي يتــم إفســاح املجــال لــكل أســرة
كــي تقــوم بتنظيــف أســناهنا وتأديــة صــاة الوتــر ملــن تريــد تأخــره.
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 هذا أول سحور يل بدون أهيل. -وإن شاء اهلل السحور األخري لك ولكل األسريات ،حبيبتي أمل.

 ســت أمــل قطعـ ِـت قلبــي ،يــا حــرام الــي بســمعك بظــن أنــك بــدك
حتكمــي مؤبــد ،كلهــا ســنة وتنهــي حكمــك وبتعــودي ألهلــك ،تتســحري
وتفطــري وتتخلــي مــن الســجن ومهــه.
ليــش مــا تقــويل هــذا أول ســحور بــدون أهلــك وكل القــادم أهــون
وبكــرة بتتعــودي ،كلنــا كنــا مثلــك ،وبعديــن تعودنــا.
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ممثلــة األســرات :الوقــت يــا أخــوات ،مل يتبـ َـق لــأذان وقــت ،احلكــي
والــكالم بــاش يــرق منكــن الوقــت.
اســتجابت األســرات لــكالم ممثلتهــن وأرسعــن يتناولن طعام الســحور
ومــن ثــم هنضــن ،أســرة جلــي الصحــون ،أســرة أخــرى تنظــف األرضيــة،
أســرة أخــرى تنظــف طاولــة األكل ،أســرة أخــرى حتــر املــاء والصابــون
لشــطف األرضيــة ،خليــة نحــل ،كل أســرة تعــرف عملهــا ،دقائــق معــدودة،
عــادت الغرفــة إىل ســابق عهدهــا نظيفــة مرتبــة ،كل أســرة عــى برشــها.
انتهــى فصــل الســحور ،أســرة عــى برشــها تقــرأ القــرآن ،أخــرى عــى
ســجادة الصــاة تصــي الوتــر وترفــع أكفهــا إىل الســاء داعيــة اهلل ،أخــرى عــى
ســجادهتا وقــد أكملــت وردهــا مــن الصــاة والقيــام والوتــر واألدعيــة تنتظــر
األذان ،وبيدهــا مســبحة تذكــر اهلل.
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رمضــان بالســجن ليــس ســجنًا وحرما ًنــا فقــط هــذا جانــب تشــعر بــه
كل أســرة داخــل األرس ،هنــاك جوانــب أخــرى لرمضــان داخــل األرس ،أنــه
ُيضفــي جـ ًـوا روحان ًيــا عمي ًقــا عــى حيــاة األســرات فتشــعر األســرة بقرهبــا
مــن رمحــة اهلل ،وهــي جتــوع وتعطــش اســتجابة ألمــر اهلل بصــوم رمضــان ،حتــس
بجــو إيــاين وهــي تتلــو آيــات اهلل مســتذكرة النــزول األول للقــرآن الكريــم عىل
مســمع وقلــب احلبيــب املصطفــى حممــد ^ ،بدايــة اإلســام األوىل فكــا كان
مفرجــا
حممــد يف مكــة خائ ًفــا ومطــار ًدا يتنــزل عليــه القــرآن الكريــم عــى قلبــه
ً
عنــه مهومــه وأحزانــه ،كذلــك هــي األســرة الفلســطينية يف أرسهــا يف حقوقهــا
وبعدهــا عــن أهلهــا ،آيــات القــرآن الكريــم جتــي عــن قلبهــا ونفســها غمــة
الســجن وظلــم الســجان.
 مخــس دقائــق لــأذان ،مخــس دقائــق لــأذان ،فقبــل األذان الثــاينتتعمــد األســرة هتــاين يف غرفــة ( )12تنبيــه األســرات بقــرب حلــول موعــد
األذان حتــى يأخــذن كل االحتياطــات الالزمــة؛ ألن الــكالم واحلديــث يف
هــذا الوقــت لــه طعــم ومــذاق خــاص ،وكــم مــن أســرة نســيت نفســها وهــي
تــرح يف فضــاء الــكالم ،نســيت أن تــرب ،نســيت أن تنظــف أســناهنا،
مســكينة ،أخذهــا ســحر الــكالم.
انتهــت صــاة الفجــر وعــادت كل أســرة إىل برشــها وبانتظارهــا فصــل
طويــل مــن النــوم يمتــد إىل الســاعة العــارشة والنصــف (موعــد الفحــص
األمنــي) حيــث ســتجرب كل أســرة عــى الصحــو قبــل دخــول الفحــص
واالنتقــال إىل الســاحة واالنتظــار حتــى انتهــاء الــدق ،وهــذا يســتغرق وقــت
ٍ
كاف لطــران النعــاس مــن العيــون وعــودة النشــاط للجســد املتخــدر ،بعكــس

413

فكر وأدب السجون

العــدد الصباحــي الــذي ال يســتغرق الكثــر مــن الوقــت وهنــاك إمكانيــة للعــودة
للنــوم ثانيــة.
الربنامــج اإلداري خــال شــهر رمضــان يتــم تعطيلــه وكذلــك
الربنامــج الثقــايف لفســح املجــال لألســرة للتفــرغ لربناجمهــا العبــادي اخلــاص
هبــا ،صو ًمــا وصــاة وقــراءة للقــرآن؛ ألن رمضــان يفــرض منهجيــة يف احليــاة
داخــل الســجن وخارجــه.
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الســاعة تقــرب مــن احلاديــة عــرة ،ومل يتبــق الوقــت الكثــر لصــاة
الظهــر ،بعــض األســرات اســتيقظن وبعضهــن يغــط يف نــو ٍم عميــق يف عمليــة
تعويــض لســاعات الســهر الليــي ،فــكل يشء قــرض وديــن حتــى دمــوع العــن،
واالســتيقاظ بعــد أذان الظهــر ،ال حاجــة لــه ويــر يف مظهــر رمضــان الكريــم،
فرمضــان ليــس لنــوم النهــار وســهر الليــل ،واألفضــل هــو التوســط يف كل يشء.
 يا صبايا ،يا عباد اهلل الصائمني ،صالة الظهر. كم الساعة ست منال؟ صبــاح اخلــر ســت حيــاة ،الســاعة حــوايل احلاديــة عــرة ،دقائــقوالشــيخة هتــاين ترفــع أذان الظهــر ،بعينــك اهلل قومــي ،يكفــي نــوم ،يف صــاة
جلبــن عمــر ،وال
الظهــر ،يف عنــدك ورد قــرآن ،يف فــورة بكفــي نــوم ،مــا أطــال ا ُ
أطــال النــوم حيــاة.
انقضــت صــاة الظهــر ،وانقــى معهــا نصــف هنــار اليــوم األول مــن
رمضــان ،محلــت حيــاة وأمــل نفســها برفقــة املصاحــف إىل ســاحة الفــورة،
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فرمضــان قريــن القــرآن ،إىل جانــب اجلــدار الرشقــي فــرش كل منهــا ســجادة
الصــاة وبــدأن رحلــة تــاوة القــرآن الكريــم ،جــو إيــاين جــواب لــكل عمــل
صالــح ،مــن قــراءة القــرآن ،الذكــر ،التســبيح ،فهــذا اليــوم األول مــن رمضــان
هل ـ ّن داخــل الســجن وجتربته ـ ّن الرمضانيــة األوىل بعيــدً ا عــن األهــل.
 -واهلل ميتة من العطش ،أما اجلوع مش كثري.

 عــى الســحور أكلـ ِـت قــد أربعــة ،هــذا هــو الــذي جعلــك تشــعرين
بالعطــش ،كلهــا مخــس ســاعات وبحــل الفطــور ،اصــري ســت حيــاة.
 ِوأنت أمل؟

 مثلك إال شوي.قليــل مــن العطــش ،قليــل مــن اجلــوع ،هــذه طبيعــة رمضــان إذا مل نعطــش
وإذا مل نجــوع ،لــن ترتبــى هــذه النفــس األ ّمــارة بالســوء ،ولــن تشــعر بحاجتهــا
خلالقهــا ،ولــن حتــس بالفقــراء واملحتاجــن طاملــا هــي شــبعانة فهي ليســت بحاجة
ألحــد وتعتقــد أن كل النــاس مثلهــا شــبعانة ولكــن احلقيقــة أن هنــاك الكثــر مــن
اجلوعــى ،ال حيــس أحــد بأملهــم وال بمعاناهتــم إال مــن جــاع مثلهــم ،رمضــان يــأيت
ليعلمنــا هــذه املعــاين والقيــم ،فنحن نجوع ونعطــش يف رمضــان ال ألجل العطش
واجلــوع ،بــل مــن أجــل أن نــريب أنفســنا ونزكــي ذواتنــا مــن كل ُخلـ ٍـق يسء.
 يسلم ثمك ست هتاين عىل املوعظة اجلميلة. -ربنا حيفظك حبيبتي حياة ،هذا من فضل ريب.
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 أمــل شــو رأيــك بقيلولــة؟ باقــي ســاعة لصــاة العــر ندخــل الغرفــةنريــح هاألجســاد الطاهــرة.
 توكيل عىل اهلل ست حياة. السالم عليكم ست منال. وعليكــم الســام ورمحــة اهلل وبركاتــه ،طالــت غيبتكــم ،صــار إلكــن يفالفــورة ســاعة ونصف!
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 صحيــح ،يكفينــا اليــوم ســاعة ونصــف ،نريــد أن نقيــل ســاعة زمــانقبــل صــاة العــر ،واهلل هالفــورة تعبتنــا.
 ارتاحوا ربنا يكون إلكن معينًا ،أرس وصيام وفورة. -ست منال كم باقي للفطور؟

ِ
رصت تســأيل عــن الفطــور؟ يف وقــت
 بعــده النهــار بأولــه ســت حيــاة،طويــل ،حال ًيــا بـ ٍ
ـاق ســاعة لصــاة العــر ،ومــن صــاة العــر لصــاة املغــرب
يف كــان ثــاث ســاعات.
خــال حديــث األســرة منــال مــع حيــاة التــي متــددت عــى برشــها غفت
األســرة أمــل وســلمت نفســها لقيلولــة امتــدت حتــى صــاة العــر وكان
باإلمــكان االســتمرار هبــا حتــى املغــرب ،لكــن الشــيخة فاطمــة قطعــت عليهــا
قيلولتهــا؛ ألن وقــت العــر قــد اقــرب.
بعــد صــاة العــر شــهدت ســاحة الفــورة حركــة نشــطة لألســرات،
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فاألجســاد التــي أعياهــا التعــب والســهر قــد جتــددت حيويتهــا ونشــاطها بعــد
العــر ،مــع اعتــدال اجلــو واتــزان درجــات حرارتــه وانشــغال الغــرف هبــذا
الوقــت بإعــداد الطعــام للفطــور ،مــن الطبيعــي أن تزدحــم الســاحة باألســرات
هرو ًبــا مــن ضغــط الغــرف وروائــح الطبيــخ ،وزيــت القــي ،واســتمتا ًعا باجلــو
املريــح يف هــذا الوقــت.
تتفنــن األســرات بإعــداد وجبــات اإلفطار الشــهية وتشــهد الســاحة عىل
روائحهــا الزكيــة التــي تعطــر املــكان ،مضيفــة نكهــة مميــزة للقســم يف هــذا الشــهر
املميــز مــن حيــاة األســرات ،رغــم مــا حييط هبــذه احلياة مــن تنغيصــات يضاعفها
الســجان وإدارة الســجون لتحطيــم األســرة جســد ًيا ومعنو ًيــا ونفس ـ ًيا ،لكــن
األســرات الفلســطينيات اســتطعن التغلــب عــى إدارات الســجون وصنعــن
حيــاة كريمــة مــن العــدم ،وفرضــن وجودهــن وفرضــن كياهنــن اخلــاص هبــن.
متيــل الشــمس إىل الغــروب ،ويقــرب موعــد أذان املغــرب ويقــرب
موعــد اإلفطــار ،وكلــا أقــرب املوعــد هتيــج يف نفــس كل أســرة مشــاعر خمتلطــة
مــن الفــرح والكبــت املطبــق يف ذات اللحظــة ،رشدان الذهــن وتشــظية مــا بــن
العائلــة والســجن ،فــرح لقــرب اإلفطــار ،فــرح بطاعــة اهلل ،فــرح باالنتصــار عــى
النفــس وملذاهتــا وشــهواهتا ،فــرح باالنتصار عــى إدارة الســجن وممارســة احلياة
بــا هــو متــاح مــن طقوســها ،حــزن شــديد بنفــس اللحظــة ،حــزن عــى حــزن
عــى افتقــاد األهــل واألحبــة ،حــزن عــى حــزن العائلــة التــي مــن املؤكــد افتقادها
ابنتهــا يف هــذه اللحظــة ولفقدهــا تــذرف الدمــوع.
 -مخس دقائق لألذان يا أخوات! مخس دقائق لألذان يا أخوات!
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أســرة تعــد صحنًــا وقــد وضعــت فيــه كومــة مــن حبــات التمــر واملــاء
البــارد ،أســرة أخــرى تصــب العصــر بالكاســات البالســتيكية ،أســرة أخــرى
تســكب الشــوربة يف الصحــون ،لــكل أســرة ثــاث حبــات متــر وكاســة عصــر
دوى صــوت املؤذنــة معلنًــا
وصحــن شــوربة ،وجبــة رسيعــة قبــل الصــاةّ ،
حلــول اإلفطــار وهنايــة اليــوم األول مــن رمضــان ،الفرحــة تغمــر األســرات،
تناولــت كل أســرة ح ّبــات التمــر ،العصــر ،صحــن الشــوربة ،وقــد ابتلــت
العــروق وهــدأت النفــوس وارتاحــت األجســاد.
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 تقبــل اهلل طاعتكــن ،يــا صبايــا ،وإن شــاء اهلل رمضــان القــادم يكــونبــن األهــل واألحبــة.
 ومنــك ســت لينــا ،وإن شــاء اهلل قبــل رمضــان القــادم الــكل يكــونعنــد األهــل واألحبــاب.
 يسلموا يديك شيختنا فاطمة عىل هالشوربة الزاكية. صحة وعافية ،حبيبايت.أكملــت األســرات تنــاول الشــوربة ،وفرشــت كل أســرة ســجادة
الصــاة لتأديــة صــاة املغــرب.
 مش الزم نأكل ست لينا وبعدين ّنصل؟
تعالت ضحكات األسريات من قول حياة الربيء والعفوي.
 حبيبتــي حيــاة بنصــي ًأول وبعــد هيــك نكمــل فطورنــا عــى أقــل مــن

قيـــــود الرياحـــــــــين

مهلنــا؛ ألن وقــت املغــرب قصــر وإذا ّ
أخرنــا الصــاة وأفطرنــا بعــد الفطــور يف
جــي ،ويف شــطف ،وملــا اإلنســان يمــأ بطنــه بالطعــام حتـ ًـا سيتكاســل عــن
الصــاة ،لذلــك نصــي ً
أول وعــى راحتنــا نفطــر ونجــي ونشــطف ونرتــاح
حتــى حلــول صــاة العشــاء والرتاويــح ،مقبــول عليــك هالــكالم ســت حيــاة؟

 طبعــا مقبــول أختــي لينــا ،أنـ ِـت قائــدة ومعلمــة ونحــن منــك نتعلــم،
ً
أنــا واهلل بفكــر مثــل بـ ّـره نــأكل وبعديــن نصــي.
تقدمــت الشــيخة فاطمــة وأ ّمــت املصليــات يف صــاة املغــرب وقــد
قــرأت بأقــر الســور؛ ألنــه عنــد جــوع البطــون يضيــع تركيــز الذهــون ،أكملت
فرضــا وســنة ورسي ًعــا مراعيــة ظــروف الصائــات ،فالديــن ُيــر وليــس
الصــاة ً
ـرا ،وجبــة اإلفطــار مســب ًقا ومــع بدايــة األذان قامــت الشــيخة فاطمــة بفردهــا
ُعـ ً
عــى طاولــة املطبــخ حتــى تــرد قليـ ًـا ،لتتمتــع األســرات الصائــات بتناوهلــا
ً
مقبــول أن يكــون الطعــام مــن الطنجــرة إىل احلنجــرة ،عــى األرض
فليــس
أنزلــت الشــيخة فاطمــة الطعــام وفرشــت حولــه ســجادات الصــاة جللــوس
األســرات عليهــا.
ً
مقبول.
 يا صبايا تفضلوا عىل بركة اهلل ،صيا ًما يسلموا يديك شيخة فاطمة. اهلل يسلمك أختي حياة ،صحتني ومليون عافية.خــال تنــاول األســرات وجبــة اإلفطــار حــر العــدد األمنــي املســائي،
مســاء اخلــر بنــات ،عــدد.
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 ًأهل.
 رمضان كريم ،صحة.شكرا.
ً -

 -واحد ،اثنان ،ثالث ،... ،ستة.

 تصبحوا عىل خري. ًأهل.
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عــادت األســرات إلكــال تنــاول وجبــة اإلفطــار بعــد أن قطــع العــدد
اإلفطــار.
 ست لينا ،يف رمضان تتعامل اإلدارة معنا بالعدد نفس التعامل. نعــم ســت أمــل ليــس فقــط العــدد ،بــكل يشء نفــس املعاملــةباســتثناء شــكليات بســيطة مثــل تأخــر الــدق الصباحــي ســاعة واحــدة ،اهلل
خيلصنــا منهــم.
 آمني يا رب.أهنــت األســرات فصــل األكل وتوابعــه مــن شــطف وجــي وتنظيــف،
وارتاحــت كل أســرة عــى برشــها ،فقــد بقــي لصــاة العشــاء والرتاويــح مــا
يقــارب النصــف ســاعة ،ويف هــذا الوقــت يعــرض عــى التلفــاز برامــج فكاهيــة
خفيفــة الظــل وأحيا ًنــا يكــون هــذا الربنامــج ســخي ًفا ،ولكــن مــن بــاب ترويــح
األســرات عــن النفــس يتابعــن هــذه الربامــج.

قيـــــود الرياحـــــــــين

 عــر دقائــق يــا صبايــا لصــاة العشــاء ،الــي فــش معهــا وضــوء ،جتهــزنفســها بعــد صــاة العشــاء عندنــا اليــوم صــاة تراويــح.
 شــيخة فاطمــة يف إمكانيــة لتأخــر صــاة العشــاء ربــع ســاعة علشــانأنــام وأرتــاح شــوي؟
 يف إمكانيــة ســت حيــاة عــى رشط بكــرة أذان املغــرب نأخــره مخــسدقائــق ،شــو رأيــك؟
 يــا حبيبتــي ،هــذه صفقــة خــارسة ،ال يــا عمــي خــي كل يشء عــىميعــاده.
ارتفــع صــوت األذان مــن الغرفــة املجــاورة ،صــوت املؤذنــة هتــاين،
صاحبــة الوكالــة احلرصيــة لــأذان يف القســم وكل األوقــاتُ ،أطفــئ التلفــاز،
عــم الســكون املــكان ،كل أســرة بمصحفهــا،
فــرش الســجادات للصــاةّ ،
صــاة العشــاء ومــن ثــم صــاة الرتاويــح ثــاين ركعــات البعــض اكتفــى هبــا،
والبعــض أكملــت حتــى العرشيــن بعــد اســراحة ملــدة ســاعتني ختللهــا متابعــة
مسلســل وتنــاول طبــق مــن احللويــات قامــت بإعــداده ممثلــة األســرات،
صاحبــة اليــد الســحرية يف صناعــة احللويــات ،فــكل أســرة تشــتهي طب ًقــا مــن
احللويــات ،ال أحــد يلبــي حاجاهتــا إال ممثلــة األســرات ،كل أســرة عندهــا
مناســبة ســعيدة ،كل أســرة ســيفرج عنهــا قري ًبــا ال أحــد يتــوىل مهمــة صناعــة
احللويــات إال ممثلــة األســرات ،صاحبــة شــهادة فــن الطبــخ والفندقــة مــن
عرابــة البطــوف املشــتهرة هبــذا الفــن.
كليــة طربيــا وابنــة بلــدة ّ
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تتابعــت أيــام شــهر رمضــان رسي ًعــا حتــى ّ
حــل اليــوم التاســع
والعــرون ،وباتــت األســرات ترتقــب حلــول عيــد الفطــر الســعيد وال
مصــدر لتأكيــد اخلــر أو نفيــه إال املحطــات املحليــة أو التلفــاز ،ولكــن ال حمطــة
فلســطينية عــى التلفــاز ،يبقــى احلــل متابعــة حمطــات الراديــو املحليــة ،أجيــال،
الرايــة ،صــوت األرسى ،صــوت القــدس ،إذاعــة الشــمس ،الــكل يرتقــب
ظهــور املفتــي العــام للديــار الفلســطينية ليعلــن أن يــوم ٍ
غــد املتمــم لشــهر
رمضــان ثالثــن يو ًمــا أو األول مــن شــهر شــوال وحلــول عيــد الفطــر الســعيد.
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مل يطــل الوقــت ،مـ َّـر رسي ًعــا ،فبعــد أذان العشــاء بربــع ســاعة تأكــد اخلــر
اليقــن وجــاءت ســهيلة بالقــول الفصــل ،ســاحة املفتــي يعلــن أن يــوم ٍ
غــد
هــو األول مــن شــهر شــوال ،وبالتــايل أول أيــام عيــد الفطــر الســعيد ،تقبــل اهلل
طاعتكــم ،وكل عــام وأنتــم بألــف خــر.
عمــت الفرحــة أرجــاء القســم ،داخــل كل غرفــة بصــوت متوســط
ّ
بــدأت األســرات بتكبــرات العيــد ،هبجــة بــه ،وجـ ّـو الســعادة واالنبســاط وإن
كان جزئ ًيــا وإن كانــت هــذه الفرحــة منقوصــة ومنغوصــة بفعــل األرس وال ُبعــد
القــري عــن األهــل إال أهنــا تبقــى فرحــة ،فرحــة بصيــام رمضــان وعــون اهلل
لألســرة رغــم ظــروف الســجن عــى تأديــة هــذه الفريضــة ،فرحــة بالعيــد،
فرحــة باالنتصــار عــى النفــس والــذات ،فرحــة باالنتصــار عــى إدارة الســجن،
عــى تأديــة هــذه الفريضــة ،رغــم الســجن واألرس ،رغــم الزنزانــة والقيــد نســتمر
بحياتنــا ونســتمر بعبادتنــا ،نبتهــج رغــم كل مــآيس وكفــى بالســجن مأســاة،
تبادلــت األســرات داخــل الغــرف التهــاين والتربيــكات.
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 تقبــل اهلل طاعتكــم ،كل عــام وأنتــم بألــف خــر ،وإن شــاء اهلل العيــدالقــادم نكــون بــن األهــل واألحبــة وال يبقــى داخــل الســجون أحــد.
 إن شاء اهلل ست ليناِ ،وأنت وكل األسريات واألرسى.

 ســت منــال بــأول يــوم برمضــان أنـ ِـت والشــيخة فاطمــة عملتــم لنــا
أوراق للتهنئــة ،عــى العيــد فــش هتنئــة.
 تقلقيــش ســت أمــل كل يشء حمســوب حســابه ،غرفتنــا حتملــتمســؤولية أوراق التهنئــة بقــدوم رمضــان ،أمــا أوراق التهنئــة بمناســبة حلــول
العيــد عنــد احلاجــة أم حممــود مســؤولة أســرات فتــح ،هــي تربعــت بتجهيزهن.
سنحض األوراق من األلف إىل الياء.
 ممتازِّ
 -أختي أمل شاوريني أول يشء قبل ما تورطيني يف معركة مصريية.

 مش مشكلة أختي حياة ِأنت مضمونة معي حتى عىل املوت.

 إن شــاء اهلل ســت حيــاة ،وعــد احلـ ّـر ديــن ،عــى العيــد الكبــر األوراقعنــدك مــش تتهــريب ،مريضــة ،تعبانــة.
 وال هيمك ست لينا ،كلمتنا كلمة ما بتصري ثنتني. آه ،أبو شهاب بحكيش شكلني.مضــت وقفــة العيــد يف أول ليلــة مــن ليــايل العيــد هانئــة وســعيدة ظاهر ًيــا
عــى األســرات ،وقــد عمــدت كل أســرة إلخفــاء أملهــا ووجعهــا وحرسهتــا

423

فكر وأدب السجون

خصوصــا يف هــذه املناســبة التــي جيتمــع هبــا الشــمل ويلتــم
ببعدهــا عــن أحبتهــا
ً
ويصــل الرحــمُ ،يطــل العيــد عــى األســرات واحلــزن يعتــر قلــب كل أســرة،
ال أب ،ال أخ ،ال خطيــب ،ال زوج ،ال ابــن يبــارك بصبحيــة العيــد ،هينــئ بقــدوم
العيــد ويصــل األرحــام أو يقــدم التهنئــة هبــذه املناســبة الســعيدة عــى كل النــاس
إال األســرات فســعادهتن منقوصــة ،ومنغوصــة ،ال ملــة عائلــة وال مجعــة أخــوة
يدخلــون عليهــا.
الســاعة السادســة إال رب ًعــا عــى غــر العــادة حيــر العــدد بقــوة خفيفــة يف
ضجة ،بــدون إزعــاج ،تدخــل القوة وتعــد برسعة.
مقدمتهــا مديــرة القســم بــدون ّ
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 -صباح اخلري بنات ،عدد ،كل عام وأنتم بخري.

ـم فتــح القســم وخرجــت عاملــة
خرجــت قـ ّـوة العــدد رسي ًعــا ومــن ثــم تـ ّ
املــردوان األســرة تغريــد وعــى بــاب كل غرفــة.
 صباح اخلري يا صبايا ،كل عام وأنتم بخري ،عيد مبارك. مخس دقائق يا صبايا بدنا نفتح لصالة العيد.األســرات وقــد لبســن أمجــل مــا عندهــن مــن الثيــاب ،أو باألحــرى مــا
ســمح بإدخاهلــا ســاب ًقا مــن األهــل ،خرجــن إىل الســاحة وقــد علــت الفرحــة
وجوههــن ،يتبادلــن الســامات والتهــاين ،منهــن مــن جلســت ومنهــن مــن
بقيــت متــي يف الســاحة مســتغلة يف هــذا الوقــت الباكــر حيــث أشــعة الشــمس
بدايــة رشوقهــا ،اجلــو الزال معتـ ًـا ،قطــرات النــدى تتســاقط ،الضبــاب يلــف
املــكان ،هــذا اخلــروج يف الســنة مرتــن فقــط ،مــرة يف عيــد الفطــر ،وأخــرى يف
عيــد األضحــى.

قيـــــود الرياحـــــــــين

اقرتبــت الســاعة مــن السادســة والربــع وهــو موعــد صــاة العيــد حســب
مــا أعلــن ســاحة املفتــي ،الشــيخة فاطمــة أ ّمــت األســرات بصــاة العيــد بعــد
أن رشحــت هل ـ ّن كيفيــة أدائهــا ،ســبع تكبــرات عــدا تكبــرة اإلحــرام يف الركعــة
األوىل ،ويف الركعــة الثانيــة مخــس تكبــرات عــدا تكبــرة القيــام ،ومــن ثــم خطبــة
ـر الكالم مــا قـ َّـل َّ
ودل.
قصــرة ،وعظــت فيهــا الشــيخة وأوصــت وأوجــزت ،فخـ ُ

قبــل العيــد بيــوم قامــت األســرات بإعــداد أطبــاق مــن احللــوى ،غرفــة
تربعــت بإعــداد معمــول لــكل القســم ،غرفــة أخــرى تربعــت بإعــداد ســدرين
مــن اهلريســة ،غرفــة أخــرى تربعــت بإعــداد القهــوة والتمــر باإلضافــة لتربعــات
الغــرف وتربعــت اللجنــة الوطنيــة بعــر قنــاين عصــر وكــوال وقهــوة عــى
حســاهبا ،كل هــذه احللويــات تــم جتهيزهــا ليلــة العيــد وتقديــم التهــاين مــن
األســرات لبعضهــن البعــض ،كل أســرة متــر عــى احللويــات وتنتقــي مــا حيلــو
هلــا مــن احللويــات والعصــر والقهــوة يف مظهــر إنســاين يضفــي جــو مــن الفرحــة
والبهجــة عــى األســرات يف يومهــن األول مــن العيــد.
صباحــا
اليــوم األول مــن العيــد لــه نظــام خــاص مــن قبــل اإلدارة يبــدأ
ً
صباحــا والرسيــع ،وإعطــاء األســرات حريــة احلركــة داخــل
مــن العــد املبكــر
ً
القســم بــد ًءا مــن الســاعة السادســة حتى العــارشة والنصــف حيث تبقــى الغرف
مفتوحــة وكذلــك لــه نظــام خــاص من قبــل األســرات يبدأ مــن اخلــروج لصالة
العيــد وتقديــم التهــاين والتربيــكات لــكل ســاكنات القســم وتنــاول احللويــات
والعصائــر ،كــا جــاء رمضــان وجــاءت معــه أمــواج مشــاعر احلــزن كذلــك
يــأيت العيــد بريــاح عاتيــة مــن شــعور احلــزن واألســى ،تعتــر قلــب األســرة
الفلســطينية ،أمــواج مــن األشــواق واحلنــن هتيج يف القلــوب والصــدور لألهل،
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األحبــة ،الغــوايل ،وقــد حرمــت العيــون رؤياهــم ،حرمــت األيــدي مصافحتهم،
وحرمــت األذن ســاع أصواهتــم وضحكاهتــم وفكاهاهتــم ،حرمــت الــروح لـ ّـذة
اللقــاء واالجتــاع هبــم واألنــس بحديثهــم.
يــأيت العيــد عــى األســرة الفلســطينية وقــد ّ
توشــح بالســواد ،فــا مــكان
للفرحــة إلنســانة حالــت اجلــدران العاليــة بينهــا وبــن حريتهــا ،وفصلــت
األســاك الشــائكة بينهــا وبــن األحبــة ،وقفــت األبــواب احلديديــة الســميكة
حارســا عــى معاناهتــا وأملهــا وجوعهــا ،ولكنــه عيــد اهلل ســنفرح بــه.
ً
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جــزء مــن األســرات بقــي يف الســاحة يمــي ،وجــزء عــاد إىل الغــرف،
وألن االحتــال حــرم األســرة مــن رؤيــة أهلهــا هنــار العيــد فــإن األســرة
الفلســطينية مل تعــدم احليلــة باملعايــدة عــى أهلهــا وأطفاهلــا وأحبتها عــى طريقتها
اخلاصــة ،ألبــوم الصــور للعائلــة مرتــب ترتي ًبــا تنازل ًيــا مــن األكــر إىل األصغــر،
األب ،األم ،الــزوج ،األخ األكــر ،األخــت الكــرى ،األبنــاءٌ ،
كل يف مكانــه،
رحلــة الــروح بعيــدً ا عــن اجلســد والواقــع األليــم واللئيــم ،حيــث الســجن
والســجان والقيــود والزنازيــن ،كل يشء أســود.
ّ
حيــاة وأمــل توأمــن مــن غــر والدة ،توأمــان مل تلدمهــا أم واحــدة ،دخلتــا
الغرفــة بعــد أن أمضتا ســاعة مــن الزمن يف ســاحة الفــورة بني طــاوالت احللويات
والعصــر والكــوال والتمــي بالســاحة واحلديــث مــن أســرة إىل أســرة ،ومــن
مرتــا عــى الوجــوه املتواجــدة يف الســاحة مجي ًعــا.
جعــة إىل َ ْ
َْ
جعــة ،حتــى ّ
 صباح اخلري حبيبتي حياة ،كل عام ِوأنت بخري.

قيـــــود الرياحـــــــــين

 صباح اخلري ست أمل ،كل عام ِوأنت بخري.

 ِوأنت باخلري كله ست منال.

 ست منال ،اليوم عيد ،فش َش ِوي حلمة؟ تكرمــي ســت حيــاة ،بتحبــي الشــوي عــى الســياخ وال عــى الشــبك،الزم اإلدارة عــى الســاعة ســتة ونصــف حتــر لــكل أســرة كيلــو حلمــة عجــل،
أجلــت املوضــوع للعيــد اجلــاي.
بــس اللحــام تأخــر بالذبــح واإلدارة ّ
 عن جدّ أختي منال؟ عــن جــدّ يــا هبلــة! بتفكــري حالــك عنــد أهلــك عيــد وشــوي ،إحنا يفســجن وبــدك شــوي ،روحــي اشــوي علبــة فــول أحســن لــك منا.
 يــا ســت حيــاة ،ال الفــرح فــرح وال العيــد عيــد ،ولكــن ألنــه عيــد ربنــاســنفرح ،والفــرح شــكيل ،ال مــكان لــه يف القلــب وال يف العــن.
الســجن ينتهــي قبــل أن يبــدأ ،هــل تعيــش الســمكة إذا أخرجناها
العيــد يف ّ
مــن املــاء؟ هــل يعيــش اجلمــل إذا نقلنــاه إىل القطــب الشــايل؟ اهلل _ســبحانه وتعاىل_
خلــق كل املخلوقــات ولــه بيئة تناســبه حتــى يعيش حياتــه الطبيعية فيها ،الســجن
ليــس مكا ًنــا حليــاة اإلنســان ،ليــس بيئة مناســبة للحيــاة ،يف الســجن يفقد اإلنســان
حريتــه ،يفقــد بيئتــه املناســبة ،ولكــن نحــن األرسى الفلســطينيني فــدا ًء لقضيتنــا
املقدســة نصــر عــى الســجن و ُنـ ِ
ـر عــى القيــام بــكل طقــوس احليــاة حتــى نقهــر
الســجن والســجان ،نســتعني بقــوة عــى قــدر اهلل.
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 واهلل كالمــك صحيــح ســت منــال ،نيــال إىل بــده يكــون نصيبــك،كالمــك مــوزون بالذهــب.
 نصيبــك؟ مــن بــده يرتبــط بأســرة؟ مســجونة عنــد اليهــود؟ مائــةحاجــز وحاجــز بوجهــه ،أبــوه ســرفض ،أمه ســيجن جنوهنــا ،القريــب والبعيد،
جمنــون ،فاقــد عقلــك؟ مــش القــي غــر أســرة تتزوجهــا؟ بكــرة بتقضيهــا
بالســجون ،وأوالدك بالشــارع.
 ألف شاب يتمنى أن يرتبط بك ست منال.428

 دخيلــك ألــف شــاب ،ومــن بيعرفنــي غــر البنــات إىل معي بالســجن؟عــى كل حــال ســت حيــاة إذا يف عنــدك عريــس عــى رشط مــا يكــون جمنــون
وأروش مثلــك.
 اهلل يســاحمك ســت منــال أنــا جمنونــة؟ حيــاة املجنونــة والروشــة يفاجلامعــة كانــوا الشــباب يتمنــوا كلمــة وحــدة منهــا ،نظــرة ،نــص نظــرة ،جاهات،
وســاطات ،جمــرد لقــاء ،جمــرد إشــارة واحــدة.
 أيــوه ســوقيها علينــا جولييــت ،وال بثينــة جمنونــة بجميــل ،وال عبلــةوعنــرة.
مــى العيــد بأيامــه الثالثــة كــا مــى شــهر رمضــان بأيامــه وكــا متــي
كل األيــام رسيعــة ال تســأل عــن أحــد ،وال تلفــت ألحــد ،فــا العمــر إال أيــام
كلــا مــى يــوم مــى مــن اإلنســان جــزء مــن حياتــه واقــرب نحــو األجــل
املحتــوم ،وأمــا يف غــرف األرسى كلــا مــى يــوم كلــا اقــرب مــن احلريــة.
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عــادت احليــاة إىل طبيعتهــا وســابق عهدهــا قبــل رمضــان ،ســواء مــن
قبــل اإلدارة أو مــن قبــل األســرات ،فعــادت احليــاة حمكمــة منضبطــة بالربامــج
اإلداريــة والثقافيــة والتنظيميــة ،كل يشء بنظــام كل يشء بقانــون ،غري مســموح،
بالفــوىض ،غــر مســموح بالعبثيــة.
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17
عاملــة املــردوان األســرة تغريــد :حيــاة ،أمــل ،بكــرة يف عندكــم بوســطة
حمكمــة ســامل.
 يلعن أبو البوسطات ،ست تغريد يف إمكانية ألغي البوسطة. هســه بحكيلــك مــع مديــرة القســم أو القــايض بــذات نفســه ،والأقولــك بــدي أحكــي مــع وزيــر العــدل ،وأقوهلــم الســت حيــاة تعبانــة مــن نزلــة
البوســطة ،رجــا ًء حاكموهــا غياب ًيــا!
 تعمــي معــي معــروف ســت تغريــد ،ويــوم عرســك برقصلــك عــرســاعات متواصــات ،أنــا آســفة عــى كلمــة أرقــص مــش مــن ثقافتنــا إحنــا
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املجاهــدات مثــل هالكلــات ،هــذه مــن رواســب وتأثــرات اجلاهليــة احلديثــة،
واإلســام جيــب مــا قبلــه واألســر يمحــو مــا ســبقه.
 جييبلك اهلنا يا ست حياة عىل روحك احللوة وكالمك الكثري. بــدي أســليكن شــيخة فاطمــة ،واهلل الســكوت بيقتلنــي ،خلينــانضحــك شــوي.
صباحــا ،عاملــة املــردوان :تغريــد ،أمل ،حيــاة ،جهزوا
الســاعة السادســة
ً
أنفســكم خــال دقائق ســتأيت الرشطيــات إلخراجكن إىل البوســطة.
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باكرا.
 واضح اليوم البوسطة ستصل السجن ً أقل من عرش دقائق سنكون جاهزات ست تغريد.عــى عجــل تــم جتهيــز أغــراض البوســطة الرضوريــة واملســموح
بإخراجهــا مــع األســرة ،كل ســكان الغرفــة مشــغوالت بتجهيــز أغــراض أمــل
وحيــاة ،اللتــن ارتبكتــا عنــد ســاعهام بنبــأ إخراجهــا مــن القســم يف هذه الســاعة
الباكــرة مــن الصبــاح؛ ألنــه غال ًبــا يتــم إخــراج األســرات بعــد الســاعة الثانيــة
عــرة والنصــف ظهـ ًـرا ،فأصبحــت مثــل أم العــروس فاضيــة ،مليانــة ،بــروح
وبتيجــي عالفــايض.
عــى عجــل محلــت أمــل وحيــاة أغراضهــا وخرجتــا مــن القســم يف
رحلــة شــاقة إىل جحيــم البوســطة ،لتمتــد هــذه الرحلــة ملــا يزيــد عــن ســت
عــرة ســاعة مــن ســجن إىل ســجن حتــى وصلــت بوســطة العــذاب وعــى
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متنهــا املعذبــات إىل قاعــة حمكمــة ســامل حيــث ســيكون بانتظارمهــا فصــل
جديــد مــن العــذاب ،مكــوث يف غرفــة االنتظــار ألكثــر مــن ســبع ســاعات
بــا دخــول إىل احلــام أو حماولــة االســتلقاء والنــوم بســبب وجــود الكامــرات
املنتــرة عــى زوايــا غــرف االنتظــار ،وحلــن وصــول دور املحاكمــة إليهــا بعــد
االنتهــاء مــن حماكمــة األرسى.
املحامي عىل باب غرفة االنتظار :السالم عليكم ،يعطيكن العافية.
 ًأهل أستاذ فريد ،وعليكم السالم.
 ســت أمــل ،أنــا درســت امللــف جيــدً ا وتوصلــت لصفقــة مــع القــايضوالنيابــة وأرى أهنــا صفقــة ممتــازة وقــد حتدثــت مــع األهــل وأعجبتهــم الصفقــة،
وال مانــع عندهــم أن نحكــم اليــوم.
 كم هو احلُكم أستاذ فريد؟ـهرا ،والنيابة
 القــايض كان طالــب حكم ســنتني ونصف ،يعني ثالثني شـ ًكانــت طالبــة ثــاث ســنوات ،أنــا رفضــت وأرصرت عــى الرفــض؛ ألن القضيــة
ـرا وبعــد جهــود جبــارة بذلتهــا وبشــق
وامللــف ال تســتاهل كل هــذا احلكــم ،وأخـ ً
األنفــس حتــى اســتطعت أن أقتــع القــايض والنيابة حتــى وافقوا عىل ســنتني حكم
وألــف شــيكل غرامــة ،صعقــت أمــل وحيــاة هلــذا احلكــم القايس.
 أســتاذ فريــد ،مشــكور عــى جهــودك ،ولكــن اســمح يل لــو أين أنــادافعــت عــن نفــي لــكان احلكــم أخــف مــن هــذا بكثــر ،ســنتني عــى قضيــة
عمــل طــايب ،مــش مقبــول هــذا احلكــم ،وال يف عاقــل عــى وجــه الدنيــا
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بــرىض وبقبــل هبــذا احلكــم القــايس عــى قضيــة بســيطة .أســتاذ فريــد أنــا
وحيــاة صاحبــات القضيــة أعذرنــا الصفقــة مرفوضــة ولــن نحكــم ومــن هــذه
اللحظــة اعتــر نفســك لســت املحامــي اخلــاص بنــا ،ســندخل إىل قاعــة املحكمــة
وســنطالب املحكمــة بتغــر املحكمــة وتأجيــل املحاكمــة.
 ســت أمــل ورشيف وحيــاة أوالدي إين اشــتغلت لكم شــغل ما اشــتغلتهحلــدا ،إذا رفضتــن احلكــم اليــوم القــايض ســيعترب هــذا العمــل إهانــة للمحكمــة
وســيقوم بمضاعفــة احلكــم وأنــا بنصحكــن تقبلــوا احلكم.
 حكم سنتني يا أستاذ فريد مرفوض ،وغري هذا الكالم فش عنا.434

محلــت أمــل وحيــاة نفســيهام عــن البــاب ودخلــن إىل داخــل الغرفــة وظل
املحامــي واق ًفــا عــى البــاب للحظــات وهــو حيلــف كل يمــن أغلــظ من ســابقتها
أنــه عمــل واشــتغل ،وأكثــر مــن ذلــك لــن يعمــل أي حمــا ٍم وأقــل مــن هــذا احلكــم
لــن يســتطيع عــرة حمامــن إحضــاره ،ثــم محــل نفســه وغــاب ملــا يزيــد عــن
ثــاث ســاعات ثــم عــاد ثانيــة.
 السالم عليكم. عليكم السالم أستاذ فريد ،خري إن شاء اهلل يف يشء جديد؟ ست أمل أنا بسببكن تبهدلت اليوم ومش مستعد أتبهدل أكثر. ما عاش مني بده يبهدلك أستاذ فريد. -أنــا رجعــت للمحكمــة وجلســت مــع القــايض والنيابــة وتوصلنــا
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لصفقــة جديــدة فــش جمــال لرفضهــا ،عــى رشط اليــوم نكمــل القضيــة ونغلــق
امللــف.
 آه أستاذ ،مايش ما هي الصفقة؟شــهرا وألفــن شــيكل غرامــة لــكل
 احلكــم ســيكون ثامنيــة عــرً
واحــدة منكــن.
 أســتاذ فريــد بــدي أتشــاور أنــا وحيــاة ،وبعــد نصــف ســاعة ارجــعوهــذا ردنــا النهائــي.
متأخرا ،أي تأخر ليس لصاحلنا.
 ما يف معي وقت ،صار الوقتً
 أســتاذ فريــد ،أنــت بتعرفــش أنــا وحيــاة بنــدرس قانــون ،يعنــي إحنــاوإيــاك زمــاء مهنــة ،بنفهــم بعــض ،نصــف ســاعة وتأخــذ ردنــا ،ألــف ســاعة
صــار إلنــا يف البوســطة ،مــا يف حــدا اســتعجل عــى وصولنــا ،وال يف حــدا بحــس
بوجعنــا يف البوســطة ،وأنــت بــكل بســاطة تقــول مــا يف وقــت؟
غــاب املحامــي ألكثــر مــن ســاعة ،ثم عــاد إىل باب غرفــة االنتظــار متله ًفا
لســاع رد األســرتني :الســام عليكم ،إن شــاء اهلل وافقتم عىل الصفقة؟
حلكــم وقارنــا مــا بــن قضيتنــا وقضايــا الكثــر مــن
 نحــن درســنا ا ُاألســرات ووجدنــا أنفســنا مظلومــات ،ولكــن تقديـ ًـرا جلهــودك وتعبــك قررنــا
أن نقبــل الصفقــة كرمالــك فقــط.
رسي ًعــا محــل املحامــي نفســه وطــار إىل املحكمــة ،وبعــد ربــع ســاعة
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حــرت قــوة مــن النخشــون واقتــادت األســرتني أمــل وحيــاة إىل قاعــة
املحكمــة.

436

ـرا بعــد رحلــة التعذيــب املمنهــج حتــت عنــوان البوســطة ،االنتظــار
أخـ ً
القاتــل داخــل غرفــة االنتظار(األمتنــاه) ،حــرت املحاكمــة األخــرة حيــث
النطــق باحلكــم ،قاعــة حمكمــة أعــدّ ت بكافــة وأدق التفاصيــل ،منصــة قضــاة
مرتفعــة ،قفــص اهتــام لــأرسى ،مــكان خمصــص لألهــايل ،مــكان خمصــص
للمحامــن ،مــكان خمصــص للنيابــة ،جنــود مــن اجليــش حيملــون األســلحة
وكأهنــا ســاحة حــرب ،قاعــة حمكمــة أعــدت بإحــكام لتبــدو وكأهنــا حمكمــة
حقيقيــة.
أمــل وحيــاة ،أســرتان مقيدتــان بالقيــود واألصفــاد احلديديــة باأليــدي
واألرجــل ،بعــد عــدة ســاعات انتظــار يف قاعــة االنتظــار تــم إحضارمهــا إىل قاعة
املحكمــة ،حتــت حراســة مشــددة مــن وحــدة النخشــون ،صمــت مطبــق يلــف
القاعــة ،إشــارات متبادلــة وحديــث القلــب إىل القلــب والــروح إىل الــروح لغــة
ال تفهمهــا ســوى العيــون مــا بــن أمــل وحيــاة ،واألهــل يف قاعــة انتظــار األهــل
يف املحكمــة.
ثالثــة قضــاة ،يدخلــون القاعــة ،صــوت يرتفــع يف القاعــة معلنًــا دخــول
القضــاة ،وعــى اجلميــع الوقــوف احرتا ًمــا هلــم ،القــايض يشــر بيــده للحضور يف
قاعــة املحكمــة أن اجلســوا ،متكــر ،متعجــرف ،حتــى كلمــة شــكر أو تفضلــوا
باجللــوس مل ختــرج مــن فمــه الكريــه ،جلــس اجلميــع وعــاد الصمــت ســيد
املوقــف ،مــال القــايض الرئيــي اجلالــس وســط القاضيــن عــن يمينــه وشــاله،
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مــال تــارة إىل اليمــن وتــارة إىل الشــال ،وهـ ّـزوا مجي ًعــا رؤوســهم ،يف إشــارة عــى
مــا يبــدو اتفاقهــم عــى األمــر.
ألقــى القــايض الورقــة مــن يــده عــى الطاولــة وراح يكبــس عــى أزرار
جهــاز الكمبيوتــر أمامــه ،بعــد حلظــات ،أحــد املجنديــن العســكريني العاملــن
عــى أجهــزة الكمبيوتــر أســفل منصــة القضــاة ،بصــوت عـ ٍ
ـال لقــد تــم احلكــم
شــهرا فعل ًيــا وســنة مــع
عــى األســرة األمنيــة أمــل صالــح ملــدة ثامنيــة عــر
ً
وقــف التنفيــذ ملــدة ثــاث ســنوات مــع غرامــة مقدارهــا ألفــا شــيكل ،لقــد تــم
ـهرا فعل ًيــا مــع ســنة مــع
احلكــم عــى األســرة األمنيــة حيــاة بشــر ثامنيــة عــر شـ ً
وقــف تنفيــذ ملــدة ثــاث ســنوات مــع غرامــة مقدارهــا ألفــا شــيكل.
القايض :هل النيابة موافقة عىل احلكم؟
النيابة :نعم ،نحن نحرتم حكم القايض.
حلكم؟
القايض :هل املحامي موافق عىل ا ُ

املحامي :نعم ،نحن نحرتم هذه الصفقة.
القايض :ما هو رد املتهمة أمل صالح؟

أمل :أنا أشكر األستاذ املحامي وأكتفي بأقواله.
القايض :ما هو رد املتهمة حياة بشري؟
حياة :أنا أشكر األستاذ املحامي وأكتفي بأقواله.
القايض :أال تريدان شكر املحكمة؟
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أمــل :األســتاذ املحامــي هــو موكلنــا وهــو املتحــدث باســمنا بــكل يشء،
ال نريــد جتــاوزه ونكــرر شــكرنا لــه عــى جهــوده.
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انتهــت مهزلــة املحكمــة بأقــل مــن عــر دقائــق بعــد رحلــة بوســطة متتد
ألكثــر مــن ســت عــرة ســاعة ذها ًبــا وإيا ًبــا ،وعــادت األســرتان أمــل وحيــاة
إىل القســم بعــد رحلــة شــاقة أرهقــت اجلســد بكافــة هياكلــه العظميــة والعضلية
والعصبيــة ،ومل يتبــق مفصــل إال وخلخلتــه وبــات اجلســد بحاجــة ألســبوع
مــن النــوم والراحــة حتــى يعــود إىل نشــاطه وحيويتــه أو عــى األقــل العــودة
إىل طبيعــة مــا قبــل البوســطة هــذا إذا َســلم مــن مــرض بســبب البوســطة ،فقــد
يقعــد طريــح الفــراش لعــدة أســابيع.
الســاعة الواحــدة والنصــف ً
ليــا ،األســرتان أمــل وحيــاة تدخــان
القســم ،كل األســرات يغرقــن بنــوم عميــق يف غرفهــن ،األســرات يف غرفــة
رقــم (ُ )6أصبــن باهللــع وهـ َّن يســمعن أصــوات األقفــال واملفاتيــح ظنًــا منهــن
أن وحــدة التفتيــش اخلاصــة قــد دامهتهــن يف هــذا الوقــت املتأخــر مــن الليــل،
رسي ًعــا صحــت األســرات األربــع وأيدهيــن عــى املناديــل وقــد لففن رؤوســهن
هبــا رسي ًعــا ،وكل أســرة لبســت جلباهبــا رسي ًعــا داخــل برشــهاُ ،فتــح البــاب،
ســجانات واقفــات عــى مقربــة مــن البــاب ،لكــن اهليئــة ليســت هيئــة تفتيــش،
حتركــت األســرة لينــا ممثلــة األســرات بعــد أن جلســت عــى برشــها بانتظــار
وصــول وحــدات التفتيــش ،ثــم ســارت نحــو البــاب.
 سهريت ،ما األمر؟ -رجعت البوسطة.
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حلظــات ودخلــت أمــل وحيــاة ،كل واحــدة جتــر نفســها جـ ًّـرا مــن التعــب
واإلرهــاق ونفســها أن تُلقــي جســدها عــى الــرش مــن أول مــا دخلــت الغرفــة.
 السالم عليكم. وعليكــم الســام ومحــة اهلل وبركاتــه ،احلمــد هلل عــى الســامة،بالعيشــة غلبــة ،بالغرفــة غلبــة ،بالبوســطة غلبــة ،خفنــا عليكن ،شــو هالبوســطة
عرشيــن ســاعة.
 شو بدنا نعمل؟ ُحكم ال ُّظالم عىل هاملسكينات. ست أمل ،شو صار معكن باملحكمة. احلمــد هلل ُحكمنــا نحــن االثنتــان كل واحــدة  18شــهر و2000شــيكل.
 مبارك ،مبارك ُحكم ممتاز لقضيتكن. اهلل يبارك فيك ست لينا. يــا عشــان تلحقــوا تنامــوا ،ارتاحــوا شــوي أنــا بجهــز لكــم األكلوأنتــن برسعــة حتممــن كل واحــدة مخــس دقائــق ،احلمــد عــى الســامة ومبــارك
حلكــم وعقبــال احلريــة.
ا ُ

 اهلل يبــارك فيــك شــيخة فاطمــة ،وعقبــال عنــدك نفــرح بحريتــك أنـ ِـت
وكل األســرات.
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مضــت الليلــة يف غرفــة ( )6طاويــة مرحلــة مهمــة مــن مراحــل الرحلــة
االعتقاليــة لألســرتني أمــل وحيــاة ،هبــذه الليلــة انتقلتــا مــن مرحلــة التوقيــف
ومــا يصاحبهــا مــن القلــق واخلــوف حــول مــدّ ة احلكــم واالطمئنــان إىل تاريــخ
اإلفــراج ومعرفــة مــدة احلكــم.
ســبعة أشــهر هــي املــدة املتبقيــة لألســرتني أمــل وحيــاة مــن مــدة احلكــم
وســتقضيان هــذه املــدة إمــا يف ســجن الشــارون حيــث هــ َّن اآلن أو ســيتم
نقلهـ ّن إىل ســجن الدامــون ،املهــم أن هــذه الشــهور املتبقيــة لــن تكــون هلــا أي
بوســطة فمــع نطــق احلكــم ينتهــي التوقيــف وتنتهــي البوســطات.
440

ال جديــد يف يوميــات األرس داخــل الســجن بمعنــى اجلديــد ،فالروتــن
صباحــا أي موعــد العــدد األمنــي
واحــد مــن الســاعة السادســة والنصــف
ً
األول حتــى الســاعة السادســة والنصــف مســا ًء موعــد العــدد األمنــي املســائي،
روتــن متتابــع مــا مل حيــدث طــارئ وإن حــدث فهــذا حــدث نــادر وعــريض
رسيــع الــزوال أمــا األصــل والثبــات فهــو للروتــن ،عــدد دق ،فــورات ،طعــام،
جلســات ،زيــارات الصليــب األمحــر ،زيــارات األهــل يف موعدهــا ،زيــارات
املحامــي يف موعدهــا ،كل يشء بموعــده ،احليــاة داخــل الســجن حيــاة لكنهــا
مقيــدة بقالــب يصعــب اخلــروج عــن نطاقــه.
صبــاح جديــد يبــدأ مــن حيــاة األســرتني أمــل وحيــاة ،مــع إرشاقــة
اليــوم األول بعــد مرسحيــة املحاكمــة والنطــق باحلكــم اجلائــر بحــق فتاتــن مل
ترتكبــا أي جــرم ســوى أهنــا أنشــدتا نشــيد احلريــة لشــعب يضحــي بدمــه ألجــل
احلريــة ،بــدأ العــد العكــي للحريــة واإلفــراج ،فقــد مضــت عــرة شــهور
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مــن االعتقــال وبقــي ســبعة شــهور ،رحلــة غنيــة بالتجــارب ،معــارف ال تقــدر
بثمــن ،معلومــات ال يمكــن مجعهــا ال مــن الكتــب وال املجــات عــن الكثــر من
القضايــا ،االعتقــال ،التحقيــق ،الســجن ،األســرات ،احلركــة األســرة ،املحاكم
الصهيونيــة ،القضــاء الصهيــوين ،عالقــة األســر بالســجان.
ممثلــة األســرات تدخــل القســم قادمــة مــن مكتــب مديــرة القســم بعــد
اجتامعهــا األســبوعي معهــا حاملــة بيدهــا كميــة كبــرة مــن الرســائل ،ومــا إن
رأت األســرات ممثلتهــن وبيدهــا مــا بيدهــا ،حتــى اســتنفرت وجتمهــرت حوهلــا
األســرات عــى اجلــدار احلديــدي ،كل واحــدة تأمــل أن يكــون هلــا رســائل.
 ست لينا ،أنا يف إيل رسالة؟هــدوء ،أرجوكــم وفــروا هــدوء ،الــكل يســألني وكل واحــدة هلــا رســائل
ســأعطيها إياهــن ،خلــوين أعــرف أوزعهن.
 هتاين ،يف إلك رسالة ،مربوك. سعاد ،يف إلك رسالة ،مربوك. تغريد ،لك رسالة ،مش موجودة. بالغرفة تغريد. أمل لك رسالة ،مربوك. -حياة لك رسالة ،مربوك.
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أهــل.

اســتمرت تنــادي عــى حاجيــات الرســائل ،أكثــر مــن عرشيــن رســالة

الرســائل الداخلــة إىل الســجن واخلارجــة منــه كذلــك حكايــة طويلــة
جتمــع املتناقضــات عــى طاولــة واحــدة ،الصفــاء والكــدر ،الكربــة واالنفــراج،
الفــرح واحلــزن ،الفــرح لوجودهــا ،الفــرح ملضموهنــا ،احلــزن بطــول تاريــخ
أيضــا ملضموهنــا ومــا تثــر مــن
إرســاهلا ،واملــدة الطويلــة لوصوهلــا ،احلــزن ً
عواصــف الشــوق واحلنــن لألهــل ،تفــرح األســرة لوصوهلــا رســالة مــن أهلهــا
وذوهيــا وأحبتهــا.
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قــرأت أمــل الرســالة أول مــرة عــى عجــل ،وقبــل أن تنهــي البســملة
والســطر األول قفزت إىل آخر ســطر يف الرســالة لتقرأ اســم املرســل منذ أن نادى
املنــادي وعــا صــوت الشــادي يف الســاحة أن ممثلــة األســرات معهــا رســائل،
مخنــت أن هلــا رســالة وأهنــا مــن شــقيقتها وتــوأم روحهــا وصديقتهــا
توقفــت و ّ
املقربــة ناديــة األصغــر منهــا سـنًا بأربــع ســنوات ،وصــدق احلــدس وكان التوقــع
َّ
يف مكانــه الصحيــح ،عــادت وقرأهتــا مــن البدايــة ،عــى عجــل قرأهتــا حتــى
النهايــة لــرى مــا فيهــا مــن أخبــار ويدهــا عــى قلبهــا حتــى ال يكــون فيهــا خــر
يسء ،أعــادت قراءهتــا ثانيــة وثالثــة ومــع كل مــرة تنهمــر دمعــات خجولــة مــن
رة عــن الشــوق واحلنــن عــا جيــول يف اخلاطــر مــن املشــاعر ،تــود لــو
عينيهــا معـ ّ
أن هلــا جناحــن صغرييــن تطــر هبــا ،حتلــق هبــا إىل عنــان الســاء لتخـ َّـر يف حضن
أمهــا ،وعــى يدهيــا تطبــع ألــف قبلــة ،تــود لــو أهنــا تســتطيع احتضــان أخواهتــا
ـارا ،أحــام يف حالــة اليقظــة خيــال واســع يف واقع ضعيف
ـارا وكبـ ً
وإخوهتــا صغـ ً
اســمه زنزانــة يف ســجن ،رسحــان مــع كل فقــرة مــن فقــرات الرســالة مــع كل
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كلمــة ،مــع كل خــر ،مــع كل قصــة بــل رسحـ ٌ
ـان مــا بــن كل ســطر وســطر.
قــرأت الرســالة ،ومــا بــن ســطور الرســالة ومــا خلــف ســطور الرســالة
قلبتهــا لتقــرأ كل حــرف ،كل رســمة ،كل تاريــخ ،كل شــحطة قلــم ،كل شــاردة
وواردة ،فــكل كلمــة يف الرســالة هــي قصــة ،ومفتــاح لقصــة ،كل كلمــة هــي
تذكــر حلــدث مــى ،حلــدث مجيــل أصبــح مــن املــايض ،وألنــه مــن املــايض فقــد
ـال ،فــكل مــا هــو مـ ٍ
ازداد مجـ ً
ـاض هــو مجيــل وإن كان أ ًملــا ،فعنــد احلديــث عنــه
تضعــه يف قالــب الفكاهــة ،مــع أننــا يف وقــت حدوثــه قــد ال نراه بــذاك اجلــال ،أو
قــد ال نلقــي لــه بـ ً
ـال نكتشــفه الح ًقــا.
قــرأت أمــل الرســالة ،وأشــبعت عينيهــا وروحهــا مــن قراءهتــا ثــم أعطتها
لصديقــة عمرهــا حيــاة وبــا اســتئذان خطفــت الرســالة مــن يدهــا وبــا مقاومــة
استســلمت حيــاة وأرخــت يدهــا عــن رســالتها حتى ال تتمــزق بزمحة االشــتباك،
واســتقبلت رســالة أمل.
 مني اليل بعتلك الرسالة يا ست أمل؟ اقرئي اسمها يف آخر الرسالة بتعرفيها.ـروح بدنــا نخليهــا تعطينــا
 ناديــة ،واهلل عرفتهــا مــن خطهــا احللــو ،ملــا نـ َّدورة خــط؛ ألنــه برصاحــة خطــي وخطــك بيخــزي مقابلــه.
 اقرئي الرسالة ،شو بتحبي احلكي يا حياة. -مش فايض الك ،خليني أقرأ رسالة أخوك األهبل سعيد.
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 اهلل يســامح أبــوك مــش القــي غــر هاالســم يســميه ،بحيــايت مــا شــفتهإال تعيــس.
 حبيــب قلبــي أخــوي ســعيد ،ســندي وتــاج رأيس ،صديقــي الغــايلعنــدي إيــاه بالدنيــا ومــا فيهــا ،صحيــح أنــت شــايفتيه أهبــل ألنــك حولــة ،بكــرة
بكــر وبصــر شــاب وكل بنــت عــى هــاألرض بتتمنــاه ،لــو أنــه كبــر شــوي
لزوجتــك إيــاك يــا هبلــة.
 احلمــد هلل الــي بعــده صغــر ،هــذا الــي ناقصنــي أبــوك بشــر اجلم ّيــليصــر محــاي ،أنــا املحاميــة أمــل ،عــى ســن ورمــح ،محــاي بشــر اجلم ّيــل.
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 اهلل يساحمك تشبهي أبوي املسكني باخلاين بشري اجلم ّيل. ديــري بالــك عــى رقبتــك ســت أمــل ليصــر هلــا يشء وهــي عاليــةفــوق ،ارمحينــا ،تواضعــي شــوي ،ارمحــوا مــن يف األرض يرمحكــم من يف الســاء.
 تزعليش ست أمل ،كله مزح ،ساحميني. بــدي أســألك ســت منــال الرســائل بتطلــع مــن الســجن إذا بــديأكتــب رســالة.
 نعــم ســت أمــل كل يــوم أحــد مســموح برســالة فيهــا مخــس ورقــاتاكتبيهــا ،يف الكانتينــا ظــروف رســائل ،كل يــوم اكتبــي رســالة وأعطيهــا للســت
لينــا وهــي بتســلمها لــإدارة وبعــد الفحــص األمنــي هــم ببعثوهــا إىل بريــد
الرســائل ،وبعــد ذلــك ببعثوهــا لربيــد الرســائل الفلســطيني ،وإن شــاء اهلل تصــل
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لكــن خـ ّـي عنوانــك واضــح واألفضــل أن تكتبيــه باللغــة العربيــة.
 كم تستغرق الرسالة حتى تصل لألهل؟ اهلل أعلــم ،أحيانًــا يف رســالة تصــل بعــد شــهر أو شــهرين ،وأحيانًــاأســبوعني ،وأحيا ًنــا تضيــع الرســائل وال تصــل ،وإذا بــدك طريقة أفضــل وأرسع
ابعثــي رســالة مــع املحامــي.
 كيف أبعث رسالة مع املحامي ،أنا ال أزور حمامي. احكــي للســت لينــا تســجل اســمك لزيــارة املحامــي األســبوع القــادمحتــى يطلبــك للزيــارة اجلــاي ،وأنـ ِ
ـت حرضي الرســالة إمــا حف ًظا وإمــا أن تكتبيها
عــى دفــر نوتــة ،وعنــد زيــارة املحامــي تنقليهــا للمحامــي ،ولكــن انتبهــي أحيا ًنــا
عنــد زيــارة املحامــي اإلدارة تصــادر دفاتــر النوتــة ،األفضــل احفظيها حفــظ ِ
وأنت
ِ
لســت بحاجــة
مــا شــاء اهلل عنــك حماميــة ولســانك مــرد ومــن ثــاث ُشــعب
للحفــظ ،رأس مالكــم إخواننــا املحاميــن واملحاميــات بألســنتكم.
 أنــا بــدي أعمــل الشــغلتني ،بكتــب الرســالة عــر الربيــد وبرســلهامــع املحامــي.
 ممثلــة األســرات وقفــت عــى بــاب كل غرفــة بــد ًءا مــن غرفــة ()1وحتــى غرفــة ( :)12الســام عليكــم ،يعطيكــن العافيــة يــا صبايــا ،يف عنــدي
زيــارة حمــا ٍم ،هــاي حماميــة نــادي األســر جــاي بكــرة إن شــاء اهلل ،الــي عندهــا أي
قضيــة ،الــي بدهــا ترســل رســالة تكتــب كل مــا تريــد.
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 عــى بــاب الغرفــة رقــم ( :)6ســت لينــا ،أنــا وحيــاة بدنــا تســجلينالزيــارة املحامــي.
 خري إن شاء اهلل يف أمر خطري حتى تزوري حمام ًيا؟ ال واهلل مــا يف أمــر خطــر ،ولكــن نريــد أن نبعــث رســائل لألهــل ،منالنســجل
حكــت لنــا أن الرســائل مــع املحامــي أرسع وحتــى نــزور املحامــي الزم َّ
عندك أول.
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 إذا القصــة قصــة رســائل أهــل مــا يف حاجــة لزيــارة املحامــي ،اكتبيهــاوأنــا ببعثهــا مــع املحامــي وخــر الــكالم مــا قـ َّـل َّ
ودل ،مــش تروحــي كاتبــة جملد،
مــايش ســت أمــل.
 اتفقنا لينا.زيــارة املحامــي إىل الســجون هلــا أمهيتهــا يف حيــاة األســرة داخل الســجن
الصعــد تواصــل األســرة مــع أهلهــا وذوهيــا
عــى أكثــر مــن صعيــد ،وأهــم هــذه ُ
خصوصــا إذا كان ممنو ًعــا من ًعــا أمن ًيــا مــن الزيــارة ،وكذلــك لثقل معانــاة األرسى
ً
عــى اخلــارج وتصبــح ممارســات إدارات الســجون باألعــال والفضائــح التــي
يرتكبهــا ضــد األرسى ،وإبــراز حقيقــة حيــاة األرسى ،ماهلــا ومــا عليهــا.
أكثــر مــن جهة تسـ ّـر زيــارات حمامــن إىل الســجون ،هناك هيئــة األرسى،
نــادي األســر ،مؤسســات حقوقيــة ،مؤسســة مهجــة القــدس ،مؤسســة واعــد،
مؤسســة الضمــر ،جلــان حقوقيــة فلســطينية مســتقلة ،جلــان حقوقيــة فلســطينية
حزبيــة ،حمامــون مســتقلون ،مجعيــات تابعــة لفلســطينيي الداخــل املحتــل،
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وبالعــادة تكــون زيــارة املحامــي شــهرية أو كل أســبوعني مــرة.
ـرا مــا تتعمــد
تتحكــم اإلدارة بزيــارة املحامــي مــن حيــث الوقــت وكثـ ً
ختريــب الزيــارة وذلــك بطــرق شــتى ،منهــا عــى وجــه اخلصــوص إعــان حالــة
االســتنفار (رضب األزعقــاه) قبيــل دخــول املحامي الســجن ،فتتحجــج بوجود
اســتنفار أمنــي يف الســجن وعليــه االنتظــار حتــى ينتهــي االســتنفار ،وقد يســتمر
االســتنفار لســاعة أو ســاعتني أو نصــف هنــار ،فيضيــع أكثــر الوقت وال يســتطيع
زيــارة أي مــن األرسى ،أو زيــارة أســر واحــد فقــط.
للمحامــي يف كل ســجن قاعــة زيــارة خاصــة شــبيهة بقاعــة زيــارة األهايل
إال أهنــا أصغــر حجـ ًـا مــن قاعــة زيــارة األهــايل ،خــال زيــارة املحامــي لألســرة
جيلــس الســجان أو أكثــر مــن ســجان بالقــرب مــن األســرة لســاع مــا يقــول
وتعمــد اإلدارة وضــع ســجان عــريب (درزي أو بــدوي) أو هيــودي يتقــن اللغــة
العربيــة لتشــتيت انتبــاه وتركيــز األســرة ومراقبــة مــا تقــول ،يتعــرض األســر
خــال ذهابــه لزيــارة املحامــي والعــودة مــن الزيــارة للتفتيــش.
زيــارة املحامــي حلقــة مــن حلقــات تواصــل األســر مــع عاملــه اخلارجي،
وقــد دفعــت احلركــة الوطنيــة األســرة ثمنًــا غال ًيــا مــن دمــاء الشــهداء الذيــن
ســقطوا خــال اإلرضابــات وهــم يطالبــون باحليــاة الكريمــة لــأرسى داخــل
الســجون ومــن ضمــن هــذه املطالــب حــق زيــارة املحامــي.
 زيــارة حمــا ٍم! زيــارة حمــا ٍم! الســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم عــرمكــرات الصــوت.
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وكالعــادة خرجــت ممثلــة األســرات ومعهــا مــا محلــت مــن قبــل
األســرات مــن رســائل ،خرجــت مــن غرفتهــا حتــى وقفــت عــى بــاب غرفــة
التحكــم املركزيــة.
 يوجد معك ثالثة أسامء لزيارة املحامي. من ه ّن سهريت لينا؟ -أمل ،حياة ،صابرين.
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 عــادت ممثلــة األســرات لتجــد عاملــة املــردوان تشــطف بســاحةِ
القســم مقابلهــا ،أختــي تغريــد بعينــك اهلل ،خــري أمــل ،حيــاة ،صابريــن،
زيــارة حمــا ٍم ،رسي ًعــا خليهــن جيهــزوا أنفســهن وخيرجــن.
 أمرك ست لينا. عــر الســياج احلديــدي الفاصــل مــا بــن الســاحة والغــرف والــذيال يبتعــد أكثــر مــن مرتيــن عــن الغــرف نــادت عاملــة املــردوان :أمــل ،حيــاة،
صابريــن ،زيــارة حمــا ٍم ،جتهــزوا للخــروج.
عــر مكــرات الصــوت وبصــوت ٍ
عــال يشــبه الــراخ ،زيــارة حمــا ٍم!
زيــارة حمــا ٍم!

 اهلل خيرســك مــن ســهريت شــو بتحبــي الــراخ ،إن شــاء اهلل ربنــابخرســك ومتــويت بجلطــة بلســانك.
رسي ًعــا أخرجــت عاملــة املــردوان األســرات الثــاث مــن غرفهــن
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لزيــارة املحامــي خو ًفــا مــن فــوات الوقــت وبالتــايل حرماهنــن مــن الزيــارة؛ ألن
اإلدارة يف قضيــة زيــارة املحامــي مســتعدة للتحجــج بــأي ذريعــة مهــا كانــت
تافهــة إللغــاء الزيــارة ،فمجــرد تأخــر األســرة باخلــروج مــن الغرفــة ُيعتــر يف
ُعــرف اإلدارة ســب ًبا كاف ًيــا إللغــاء الزيــارة.
مــن بــاب غرفــة التحكــم إىل غرفــة االنتظــار الصغــرة عــى يمــن الداخل
إىل الســجن مســافة املائــة مــر ،أكثــر مــن مخســة أبــواب جيــب فتحهــا وإغالقهــا
والعبــور خالهلــا حتــى الوصــول إىل غرفــة االنتظــار.
حلظــات بعــد وصــول األســرات األربــع إىل غرفــة االنتظــار حتــى
حــرت ســجانتان وثالثــة ســجانني.
 بنات! زيارة حما ٍم!دخلــت األســرات إىل قاعــة زيــارة املحامــي غرفــة صغــرة احلجــم
مســتطيلة ،ثالثــة شــبابيك زيــارة كل شــباك هباتــف مــن جهــة املحامــي وهاتفــن
مــن جهــة األســرة ،غرفــة بمســاحة  8أمتــار مربعــة ،طــول  4أمتــار وعــرض
مرتيــن ،مــن نصفهــا وبشــكل طــويل حاجــز مــن الباطــون عــى ارتفــاع مــر ومــن
ثــم الشــبابيك الثالثــة ،زجــاج مقــوى حتى الســقف ،هــذه القاعــة تُســتغل أحيانًا
كقاعــة زيــارة أهــل يف وجــود أزمــة يف قاعــة زيــارة األهــايل الرئيســية.
 أنــا املحامــي وجــدي مــن القــدس ،حمامــي نادي األســر الفلســطيني،ســأزور ً
أول أمــل وحيــاة وصابريــن ،ومــن ثــم ســأزور ممثلــة األســرات لينا.
 -حماميــة أخــرى تعمــل يف مؤسســة أســرات ،أرسى مــن أجــل احلريــة،
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املحاميــة تغريــد يف زيــارة ملمثلــة األســرات.

ِ
سمحت اسمك الرباعي ،وكذلك حياة.
 -أمل ،إذا

 أريــد أن ترشحــي يل عــن وضــع القســم ،عــدد األســرات ،أحواهلــنداخــل القســم ،عالقتكــم مــع اإلدارة ،العالقــة الداخليــة مــا بــن األســرات،
مطالبكــن مــن الــوزارة ،نــادي األســر ،هــل تــردن بعــث رســائل ألي جهــة،
األهــل األقــارب ،ألي جهــة كانــت أنــا ســأوصل كافــة الرســائل لألخــوة يف
الــوزارة والنــادي وهــم ســيوصلوهنا لألهــل.
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 أمــل وحيــاة تتكلــان واملحامــي يكتــب ،مســكني تنــدّ م عــى كلكلمــة قاهلــا وكل وعــد قطعــه عــى نفســه ،ت َِعبــت يــده وهــو يكتــب حــاول عب ًثــا
جلمل
التملــص مــن وعــده ،نفــخ ،ومــع كل نفخــة تــزداد أمــل وحيــاة باملزيــد مــن ا ُ
والعبــارات.
انتهــت زيــارة املحامــي بأقــل مــن نصــف ســاعة لألســرات الثــاث،
أمــل ،حيــاة ،صابريــن ،أمــا ممثلــة األســرات فقــد اســتمرت زيارهتــا ألكثــر مــن
ســاعتني؛ ألهنــا زارت أكثــر مــن حمــا ٍم وألهنــا ممثلــة األســرات ومعهــا رســائل
وطلبــات كثــرة لألســرات لعــدَّ ة جهــات هتتــم بشــؤون األرسى.
أعــادت الســجانات األســرات الثــاث أمــل وحيــاة وصابريــن إىل
القســم فيــا ظ ّلــت ممثلــة األســرات يف قاعــة زيــارة املحامــي لتعــود إىل القســم
قبــل دخــول العــدد بدقائــق معــدودة ،وقبــل دخوهلــا إىل غرفتهــا مــرت رسي ًعــا
عــى غــرف مســؤوالت الفصائــل يف القســم ودعتهــن الجتــاع عاجــل بعــد
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العــدد يف غرفتهــا.
مـ َّـر العــدد بكافــة طقوســه املعتــادة واســتأنفت احليــاة دورهتــا بعــد خروج
العــدد كاملعتــاد بنصــف ســاعة ،مرافــق القســم ُفتحــت ،األســرات خرجــن
إىل الســاحة ،ومنهــن مــن بقيــت يف غرفتهــا ،وهنــاك مــن دخلــت يف قيلولــة،
ومنهــن مــن دخلــت ســاعات قــراءة ،ومنهــن مــن دخلــت يف األعــال اليدويــة،
إال الغرفــة رقــم ( )6فقــد تــم تفريغهــا مــن ســاكناهتا وتــم ترتيبهــا لتكــون قاعــة
ـرا جيــب الوقــوف عنــده.
اجتــاع فصائــي موســع؛ ألن هنــاك حد ًثــا خطـ ً
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18
 أهـ ًـا وسـ ًـهل باألخــوات ،كــا تعرفــن أخــوايت الكريــات اليــوم أنــا
زرت أكثــر مــن حمــا ٍم ،حمامــي نــادي األســر ،حمامــي اجلمعيــة ،ووصلــت لنــا
رســالة عربهــم تفيــد أن احلركــة الوطنيــة األســرة ختطــط خلوض إرضاب شــامل
عــن الطعــام منتصــف شــهر نيســان بــد ًءا مــن يوم األســر الفلســطيني ،األســبوع
القــادم ســيقوم حمامــي نــادي األســر بزيارتكــن ،وقد أعطيتــه أســاءكن من أجل
الزيــارة ،وحتــى تتواصــل كل أخــت مــع تنظيمهــا والتشــاور حــول اإلرضاب،
وقــد وصلنــي رســالة مــن اإلخــوة يف احلركــة األســرة ختــرين أن األخــوات
األســرات غــر مشــموالت بقــرار اإلرضاب ،وأنــا رأيــي الشــخيص أن املــرأة
الفلســطينية هــي شــقيقة الرجــال يف النضــال وبالتــايل مــن الواجــب علينــا
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أيضــا ملخــص ملطالــب احلركــة األســرة،
االشــراك بــاإلرضاب ،ويف الرســالة ً
ســأعطي الرســالة لــكل أخــت منكــن حتــى تقرأهــا ً
أول ،ومــن ثــم تنســخها
عندهــا حتــى تُطلــع القاعــدة التنظيميــة عــى مطالــب التنظيــات ،وســأقرأها
عليكــم رسي ًعــا:
 1.1إخــراج كافــة اإلخــوة املوجوديــن يف العــزل مــن العــزل ونقلهــم إىل
أقســام األرسى.
 2.2إلغاء املنع األمني بحق العائالت املمنوعة من الزيارة أمن ًيا.
 3.3إزالة الزجاج الفاصل بني األسري وأهله يف قاعة الزيارة.
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 4.4السامح بإدخال األطفال حلد سن الرابعة عرشة.
 5.5السامح لألرسى بالدراسة يف اجلامعات.
 6.6احلصول عىل هاتف عمومي داخل القسم.
 7.7السامح بإدخال الكتب عىل كل زيارة.
 8.8السامح بإدخال الصحف الفلسطينية بشكل يومي.
 9.9زيــادة حصــص الطعــام مــن اللحــوم واخلضــار والفواكــه واملــواد
الغذائيــة.
 1010زيادة حمطات التلفاز من  3حمطات فأكثر.
 1111منع التفتيش اللييل بتاتًا.
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 1212منع التفتيش العاري بتاتًا.
 1313التصويــر مــع األهــل كل ســتة شــهور وزيــارة خاصــة كل ســتة
شــهور.
هــذه يــا أخــوات هــي املطالــب الرئيســية لكافــة الســجون ،وكل ســجن
لــه أن يزيــد يف طلبــات خاصــة حســب ظروفــه واحتياجاتــه ،أرجــو مــن اجلميــع
مراســلة تنظيمــه واختــاذ القــرار املناســب ودراســة املطالــب وتعميمهــا عــى
األســرات.
ممثلــة أســرات حركــة محــاس :بعــد التحيــة والســام لكـ ّن مجي ًعــا أخــوايت
األســرات ،احلقيقــة أن وضــع األرسى بحاجــة إلرضاب رشس حتــى تعــود
احلركــة األســرة لعافيتهــا ويعيــش األســر بكرامــة ،نحــن يف حركــة محــاس
مبدئ ًيــا ليــس لدينــا مشــكلة بخــوض اإلرضاب ،ومثــل مــا تفضلــت األخــت
لينــا ممثلتنــا وهــي بصفتهــا تتكلــم باســم حركــة اجلهــاد اإلســامي وباســمنا
مجي ًعــا نحــن بحاجــة للتواصــل مــع تنظيمنــا واالطــاع عــى موقفهــم مــن هــذه
اخلطــوة ،وإن شــاء اهلل قري ًبــا وخــال أقــل مــن أســبوع ســيصلكم ردنــا.
ممثلــة أســرات حركــة فتــح :اهلل يمســيكم باخلــر ،بعيــدة عــن املــزاودات،
نحــن يف حركــة فتــح طــوال عمرنــا دو ًمــا يف املقدمــة ،ونحــن يف حركــة فتــح وال
زلنــا نحمــل هــم املــروع الوطنــي ،دو ًمــا نحــن يف املقدمــة ،مقدمــة اخلنــادق
والنضــال داخــل الســجون وخارجهــا ،ويف رســائل وصلتنــا مــن أكثــر مــن جهــة
تتحــدث عــن اإلرضاب ونحــن موقفنــا دو ًمــا نحــن املقدمــة ،نحــن مــع الــكل
الوطنــي ،مثــل مــا بتعرفــوا نصــف األرسى الفلســطينيني مــن حركــة فتــح ،نحــن
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هنــا داخــل القســم وكأســرات وجــزء ال يتجــزأ مــن حركــة فتــح وجســم رئييس
مــن احلركــة الوطنيــة األســرة ســنفتح نقــاش وحــوار داخــي ويكــون لنــا قــرار.
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ممثلــة أســرات الشــعبية :مســاء اخلــر للحضــور الكريــم ،باعتقادنــا
نحــن يف اجلبهــة الشــعبية ومــن زمــان حتدثنــا مــع األخــت ممثلــة األســرات لــو
أن احلركــة الوطنيــة األســرة مل ختــض إرضا ًبــا لتحســن رشوط حياتنــا ،نحــن
األســرات داخــل هــذا القســم لوحدنــا بحاجــة إلرضاب لتحســن حياتنــا
االعتقاليــة ،يوجــد عندنــا نقــص شــديد يف أساســيات احليــاة الكريمــة ،لذلــك
نعتقــد أن خطــوات اإلرضاب خطــوة ســليمة ونحــن بحاجــة هلــا ،وإذا كل
التنظيــات أمجعــت عــى اســتثناء األســرات مــن اإلرضاب كواجــب وطنــي
وإنســاين جتــاه قضيتنــا كأرسى ،وألننــا جــزء مــن احلركــة الوطنيــة الفلســطينية
األســرة مــن أجــل أن يكــون موقفنــا قو ًيــا وثاب ًتــا مــا تفضلــت األخــت لينــا كل
ـر عــى االشــراك
مســؤولة تنظيــم تتواصــل مــع تنظيمهــا وتنســق معــه ،و ُنـ ّ
كواجــب وطنــي وإنســاين وأخالقــي.
مـ َّـر أســبوعان عــى االجتــاع الفصائــي يف غرفة رقــم ( ،)6وبــدأت أخبار
اإلرضاب الشــامل تتــرب بــن األســرات ولكــن دون تأكيــد ،البوســطات،
زيــارات األهــل ،اإلذاعــات املحليــة ،أخبــار تــردد عــن حتضــر احلركــة الوطنيــة
احتجاجــا عــى ســوء
الفلســطينية األســرة إلرضاب شــامل يف األيــام القادمــة
ً
األوضــاع املعيشــية لــأرسى ولتحســن رشوط احليــاة االعتقاليــة داخــل
الســجون حتــى إن اإلدارة طلبــت ممثلــة األســرات للحديــث معهــا حــول
اإلرضاب والــذي ســارعت ممثلــة األســرات إىل نفــي أي معلومــة لدهيــا عنــه،
وأهنــا ال تعلــم عــن نيــة األرسى خــوض اإلرضاب وال حتــى نيــة أي أســرة.
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أعلنــت احلركــة الوطنيــة الفلســطينية األســرة اإلرضاب الشــامل
وحــددت ســاعة الصفــر وأهنــا ســتكون صبيحــة يــوم  17أبريــل (نيســان)
يــوم األســر الفلســطيني ،هــذا اإلعــان كان عــر اإلذاعــات املحليــة قبــل
تاريــخ االنطــاق بثالثــة أيــام ،ج ـ ّن جنــون اإلدارة عــى هــذا اإلعــان فــر ّدت
بمنــع زيــارة األهــايل واملحامــن ،ومنــع إدخــال جرائــد العــري واســتنفرت
الســبل باألســرات وبقــن يف حــرة مــن
قواهتــا يف كافــة الســجون ،فانقطعــت ُ
أمرهــن ،فاألخبــار عــر اإلذاعــات املحليــة تؤكــد خــر خــوض احلركــة األســرة
اإلرضاب الشــامل عــن الطعــام يف كافــة الســجون واملعتقــات ،باســتثناء أقســام
األرسى املوقوفــن يف ســجني جمــدو وعوفــر ،واملــرىض يف عيــادة (مســلخ)
ســجن الرملــة ،واألســرات يف الشــارون والدامــون واألشــبال.
تكــررت اجتامعــات مســؤوالت الفصائــل أكثــر مــن مــرة ملناقشــة خطــوة
اإلرضاب واملشــاركة فيــه وااللتحــاق باحلركــة األســرة ،أو البقــاء خــارج
معركــة اإلرضاب عمـ ًـا بتوصيــات قيــادة اإلرضاب بعــدم اشــراك األســرات
الفلســطينيات .ســاعات مــن النقــاش واحلــوار أمضتهــا األســرات حــول هــذه
النقطــة املركزيــة حتــى تــم حســم األمــر بشــكل هنــاين وذلــك عرب إجــراء اســتفتاء
بالقاعــدة التنظيميــة يف الســجن حــول املشــاركة أو عــدم املشــاركة.
ســتون أســرة يف القســم ،كل أســرة ســتحصل عــى ورقــة فيهــا ســؤال
واحــد فقــط :هــل تؤيديــن االشــراك بــاإلرضاب الشــامل عــن الطعــام أم ال؟
وقــد تــم االتفــاق عــى تشــكيل جلنــة مــن مخــس أســرات يرشفــن عــى
إنجــاز هــذا االســتفتاء يف أقــل مــن ثــاث ســاعات ،وحســب النتيجــة يكــون
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تــرف األســرات وموقفهــن مــن اإلرضاب ،أكمــل االســتفتاء وجــاءت
النتيجــة قاطعــة لــكل شــك وواضعــة حــدًّ ا لــكل جــدل حــول قضيــة املشــاركة
مــن عدمهــا ،ســبع وأربعــون أســرة أجابــت بنعــم مقابــل اعتــذار مخس أســرات
بســبب املــرض ،وامتنــاع ثـ ٍ
ـان عــن التصويــت ،فرجحــت بذلك كفة األســرات
املناديــات بــرورة االشــراك بخــوض معركــة اإلرضاب.
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أمــام نتيجــة االســتفتاء الســاحقة بنعــم للمشــاركة أصبــح لزا ًمــا عــى
مســؤوالت الفصائــل حتمــل مســؤولية إعــداد األســرات خلــوض معركــة
اإلرضاب ،وذلــك عــر تشــكيل جلنــة نضاليــة مــن كافــة الفصائــل تبــدأ العمــل
فــورا بتثقيــف وتعبئــة األســرات حــول معركــة اإلرضاب وســر اإلرضاب
ً
خصوصــا أن الغالبيــة ال ُعظمــي مــن األســرات ُهـ َّن أســرات جديــدات ليســت
ً
لدهيــن خــرة مســبقة يف خــوض هكــذا جتــارب.
تــم تشــكيل اللجنــة النضاليــة مــن أربــع أســرات يمثلــن الفصائــل

الفلســطينية األربعــة املوجــودة يف القســم ،األســرة لينــا ممثلــة حركــة اجلهــاد
اإلســامي ،األســرة أم حممــود ممثلــة أرسى حركــة فتــح ،األســرة هتــاين ممثلــة
حركــة محــاس ،واألســرة ممثلــة اجلبهــة الشــعبية ،باإلضافة هلــذه اللجنــة الرباعية
تــم تشــكيل جلنــة ظــل مــن أربــع أســرات تتســلم قيــادة اإلرضاب يف حــال تــم
عــزل اللجنــة القياديــة األوىل إىل الزنازيــن.
اإلرضاب معركــة بــكل معنــى الكلمــة ،ال تقــل رضاوة عــن أي معركــة
عســكرية وحتتــاج لتجهيــزات وحتضــرات ،وفكــرة تضبــط وخطــة توجــه ســر
هــذه املعركــة مثلــا حتتــاج املعــارك العســكرية ملــا حتتــاج إليــه مــن العتــاد واخلطط
العســكرية ،أوىل التجهيــزات وأمههــا قبــل الدخــول يف اإلرضاب هــي عمليــة
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تعبئــة وتثقيــف األســرات حــول حقيقــة اإلرضاب ،وكيــف تتــم عمليــة خوض
اإلرضاب وكيفيــة فكــه عــى املســتوى الشــخيص وعــى املســتوى العــام مــع
اإلدارة ،واملخاطــر الصحيــة ،ودراســة ســلوك اإلدارة خــال اإلرضاب.
ســارت األيــام رسي ًعــا وبلــغ إرضاب احلركــة األســرة يومــه الســابع
واألســرات الفلســطينيات ال زلــ َن مشــغوالت بعمليــة التعبئــة واالســتعداد
لاللتحــاق هبــذه املعركــة التــي هــي معركــة الــكل األســر.
محلــت ممثلــة األســرات ورقــة اإلرضاب وســلمتها ملديــرة القســم التــي مل
تتفاجــأ هبــذه الورقــة؛ ألن كل الســجون دخلــت اإلرضاب مــن عــرة أيــام ومل
يتبــق خــارج اإلرضاب ســوى األســرات واملــرىض يف مستشــفى الرملــة ،ومــع
ذلــك حاولــت مديــرة القســم أن تثنــي األســرات عــن خطوهتــن عــر إطــاق
وعــود بدراســة الطلبــات والــرد عليهــا إجياب ًيــا بعــد انتهــاء الشــاباص مــن معركــة
اإلرضاب ،رد ســخيف أشــبه بمســخرة.
كتســن لــورا ،نحــن مضطــرات خلــوض اإلرضاب بســبب سياســة
الشــاباص التــي دفعتنــا دف ًعــا نحــو هــذه اخلطــوة ال ح ًبــا باجلــوع ،ولكــن ألن
حياتنــا مل تعــد تطــاق ،وإذا كنــت تريديــن فعـ ًـا مــن األســرات عــدم التحاقهــن
بــاإلرضاب عليــك تلبيــة املطالــب البســيطة الــواردة يف هــذه الورقــة ،حلظتهــا أنــا
ســأكفل لــك عــدم التحــاق أي أســرة بــاإلرضاب.
 هــذه املطالــب أغلبها ليســت مــن اختصايص ،اختصــاص جهات أعىلمنــي هــي تدرســها وتــرد عليهــا باملوافقــة أو عــدم املوافقــة ،وحال ًيــا الشــاباص
مشــغول بالتوتــر داخــل الســجون الــذي س ـ ّببه األرسى وال يوجــد متســع مــن
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الوقــت مــع الشــاباص ليــدرس الطلبــات يف ظــل التهديــد بــاإلرضاب.
 نحــن نتفــاوض معكــم منــذ ســنوات كتســن لــورا ،ونقــدم لكــمطلبــات منــذ ســنوات ونرفــع شــكاوى إىل املحاكــم عــر الطــرق القانونيــة وال
جميــب ،ويو ًمــا بعــد يــوم يــزداد اخلنــاق علينــا ،وكل يــوم يتــم ســحب حــق مــن
حقوقنــا ،كل يــوم يتــم مصــادرة إنجــاز مــن إنجازاتنــا ،لذلــك بــكل أســف
وصلــت األمــور إىل بــاب مســدود مــن قبلكــم ومل يعــد أمامنــا أي خيــار ســوى
اإلرضاب.
 متى سيبدأ اإلرضاب عندك َّن؟460

 بعد ثالثة أيام ،أي يوم اخلميس القادم.فــور عــودة ممثلــة األســرات مــن جلســتها مــع مديــرة القســم ،طلبــت من
مجيــع األســرات اخلــروج إىل الفــورة بعــد صــاة العــر ،واحلضــور إلزامــي
للــكل والقضيــة هــي قضيــة اإلرضاب.
اجتمعــت األســرات ومل تغــب أي أســرة ،ســتون أســرة يف ســاحة
الســجن ،أمــام مرحلــة مصرييــة هامــة ،ومعركــة رشســة ال عنــوان هلــا وال هــدف
ســوى االنتصــار وحتقيــق املطالــب املرشوعــة للحركــة األســرة يف الســجون.
أخــوايت املجاهــدات ،أخــوايت املناضــات ،رفيقــايت الغاليــات كــا يعلــم
مفتوحــا عــن
اجلميــع أن احلركــة األســرة ختــوض منــذ ســبعة أيــام إرضا ًبــا
ً
الطعــام ،ونحــن األســرات الفلســطينيات جــزء ال يتجــزأ مــن احلركــة الوطنيــة
الفلســطينية ،ناضلنــا وقاتلنــا و ُأرسنــا ،ونحــن بالتــايل جــزء مــن احلركة األســرة،
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نعــاين ممــا يعــاين منــه األرسى ،فمعركتنــا واحــدة وأملنــا واحــد وجرحنــا واحــد،
وطــوال عمرهــا املــرأة الفلســطينية رفيقــة الرجــل يف كافــة املراحــل النضاليــة
وكافــة الســاحات القتاليــة ،هنــاك الشــهيد وهنــاك الشــهيدة ،هنــاك اجلريــح
وهنــاك اجلرحيــة ،هنــاك املناضــل وهنــاك املناضلــة ،هنــاك املقاتــل وهنــاك
املقاتلــة ،وفــوق كل ذلــك املــرأة الفلســطينية هــي أم وأخــت وزوجــة وخطيبــة
وابنــة الشــهيد واجلريــح واألســر واملقاتــل واملناضــل ،ونحــن كأســرات ال
يمكــن لنــا أن ختــوض احلركــة األســرة معركــة ونبقــى عــى احليــاد وعــى قارعــة
الطريــق نتفــرج وننتظــر جــاء غبــار املعركــة ،الواجــب الرشعــي واألخالقــي
والوطنــي يفــرض علينــا االلتحــاق بمعركــة اإلرضاب ،وبنــا ًء عــى ذلــك وبنــا ًء
عــى االســتفتاء الــذي أجرينــاه فقــد أقـ ّـرت اللجنــة النضاليــة لألســرات داخــل
هــذا القســم الدخــول بــاإلرضاب وحتديــد يــوم اخلميــس القــادم موعــدً ا لدخول
اإلرضاب.

 أخــوايت املناضــات :بيـ ٍـد واحــدة ،بقلــب واحــد ،بعقــل واحد ،بجســدواحــد ســنخوض معركــة الكرامــة ،معركــة اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام ،من
كريــا ،وحيــاة حمرتمــة لنــا داخــل الســجون ،فــإذا كان
أجــل أن نصنــع واق ًعــا
ً
ـدرا مــن اهلل ،فمــن الواجــب علينــا أن نســتعني بقــدر اهلل عــى
اعتقالنــا وأرسنــا قـ ً
وكريــا؛ فألننــا فقدنــا
عزيــزا
قضــاء اهلل ،ليكــون هــذا االعتقــال وهــذا األرس
ً
ً
وعزتنــا ،ســنجوع
حريتنــا لــن تســتطيع كل قــوى األرض أن تنــزع منّــا كرامتنــا ّ
ونعطــش ونمــرض ونتعــب وكل ذلــك فــدا ًء للحيــاة الكريمــة ،نحــن ذاهبــون
إىل معركــة وليــس إىل نزهــة ،اجلميــع قــرأت وســمعت البيانــات والتعميــم عــن
معركــة اإلرضاب وحقيقــة اإلرضاب ،أســأل اهلل أال يطــول اإلرضاب وأن
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تنتــر احلركــة األســرة بــأرسع وقــت ،ونحقــق كل أهدافنــا ونعــود حلياتنــا
الطبيعيــة حتــى يم ـ ّن اهلل علينــا باإلفــراج واحلريــة.
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صباحــا الســاعة الثامنــة مــن يــوم اخلميــس آخــر
أخــوايت املناضــات:
ً
وجبــة طعــام ســنتناوهلا وفــور االنتهاء منهــا كل غرفــة ترتب أغراضهــا ،املعلبات
واملــواد الغذائيــة اجلافــة ،أدوات الطبيــخ ،توضــع يف شــنط أو كراتــن وكل غرفــة
تكتــب عــى أغراضهــا رقمهــا ،املــواد الغذائيــة مــن خــراوات مــا يبقــى منهــا
يتــم رميــه إىل الزبــل ،األغــراض الشــخصية باســتثناء منديلــن وجلبابــن وبدلــة
ترينج والشــامبو والصابون ،معجون األســنان ،منشــفة ،بشــكري توضع يف شنطة
ويكتــب اســم األســرة ويكتــب رقــم الغرفــة ،كل األغــراض العامــة واخلاصــة
ســيتم إخراجهــا إىل املخــزن ،بعــد إخــراج األغــراض لــن يبقــى يف الغرفــة إال
أبــراش احلديــد وفرشــة واألســرة وأغراضهــا الشــخصية مــن ملبــس وأدوات
التنظيــف ،بعــد ذلــك ســتدخل اإلدارة وتقــوم بالتفتيــش وســيأخذ كل يشء
التلفــاز ،الكمكــم ،البالطــة ،الكتــب والدفاتــر ،لــن يبــق عندنــا يشء ،ســنعود
كــا كانــت احلركــة األســرة يف أوائــل الســبعينات ،أســرة داخــل الغرفــة بــا أي
يشء ،واإلدارة ســتقوم باســتفزازنا ،جيــب أن نكــون حــذرات الســتفزازهم وأال
ننجــر خلفهــا ،هــذه معركــة قــد تطــول ،ســاحنا فيهــا أمعاؤنــا اخلاويــة وصربنــا
وحتملنــا ون َفســنا الطويل ،ســتحاول اإلدارة عــر الطاقم الطبــي رضب معنوياتنا
مســتغلني جوعنــا ،سنســمع منهــم أن اإلرضاب ملــدة أســبوع ســيرضب الكبــد
ويــرب الــكىل ويدمــر األمعــاء ،ســيدمر الــدم ،سيتســاقط الشــعر ،هــذه كلهــا
أكاذيــب ال أســاس هلــا مــن الصحــة ،األخــت املجاهــدة عطــاف عليــان أرضبــت
أكثــر مــن أربعــن يو ًمــا ،واألخــت املجاهــدة نــورة اهلشــلمون أرضبــت ألكثــر
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مــن أربعــن يو ًمــا ،واألخــت املجاهــدة منــى قعــدان أرضبــت ألكثــر مــن عرشين
يو ًمــا ،واألخــت املجاهــدة هنــاء الشــلبي أرضبــت مخســة وأربعــن يو ًمــا ،كلهـ ّن
اليــوم يتمتع ـ ّن باحلريــة وصحتهــن عــال العــال وحياهتــن مســتقرة ،أي أخــت
عندهــا استفســار ،ســؤال ،مــا يف أي مانــع أن تســألني ،تســأل أمــرة الغرفــة أو
موجهــة اخلليــة عندهــا ،هــذه معركتنــا رمــز كرامتنــا ،ندخلهــا بقلــوب مطمئنــة،
نفــوس هادئــةُ ،خطــا واثقــة بــأن النــر حليفنــا وال جمــال للــردد ،وال جمــال
لالنكســار.
صباحــا يف اليــوم األول مــن اإلرضاب وقــد تعمــدت
الســاعة التاســعة
ً
اإلدارة أن تتــرف وكأن شــي ًئا مل يكــن ،وكأنــه ليــس هنــاك إرضاب ،وقــد
تعمــدت األســرات اســتغالل هــذه التأخــر وجتهــزن آخــر جتهيــز ورتبــن
أوراقهــن وحزمــن أمتعتهــن ومجعنهــا عىل بــاب الغرفة ،ال ســهريت ،ال ســجان،
ال حركــة ،ال صــوت يف القســم ،ســكوت ،ســكون مطبــق ،ال طــر طائــر،
وال وحــش عابــر ،حتــى بــدأت عاملــة املــردوان بإيعــاز مــن ممثلــة األســرات
باملنــاورة عــى الســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم املركزيــة التــي ردت عــر
مكــرات الصــوت.
 ما املشكلة؟ نريد ضابطة القسم ،نريد إخراج األغراض. انتظري ،اإلدارة يف اجتامع.دقائــق معــدودة ،وبــدأت احلفلــة ،قيــادات عليــا ،رتــب رفيعــة ،الضبــاط
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الصغــار والكبــار ،مل يتبــق ســجان أو ســجانة ،حتــى الرشطــة عــى بــاب الســجن
واملمرضــون يف العيــادة ،كلهــم قــد لبســوا الــدروع واخلــوذ وتوجهــوا صــوب
ضجــة عاليــة أعــى مــن ضجــة
ســاحة فــورة قســم ( )2يف ســجن الشــارونّ ،
العــدد ،بــراخ أعــى مــن رصاخ الباعــة املتجولــن يف األســواق ،دخلــت القــوة
إىل القســم ،مديــرة القســم برفقــة عــدد مــن الضبــاط ظلــوا عــى البــاب الرئيــي
للقســم ،وقــد طلبــت مــن الســجانة يف غرفــة التحكــم أن تفتــح غرفــة رقــم ()6
حيــث ممثلــة األســرات.
 صباح اخلري ست لينا.464

 صباح اخلري كتسني لورا. ســت لينــا انظــري إىل هــذه القــوة ،هــذه القــوة «اإلرسائيليــة» كفيلــةباحتــال بلــد عــريب كامــل.
 شــو جــاي هتددينــي هبــذه القــوة كتســن لــورا ،اذهبــي واحتــي كلالدنيــا ال يعنينــي ،نحــن نعــرف مــا يرتتــب علينــا ،تفضــي كل يشء يف غرفنــا
جاهــز لــإرضاب.
 ســت لينــا نريــد منكــن إخــراج األغــراض واألدوات الكهربائيــة إىلالســاحة كــي نفتشــها ،ومــن ثــم نخرجهــا إىل املخــزن.
ـنهرب فيها
 ملــاذا تفتشــينها؟ مــاذا ســتجدين فيهــا؟ هــل تتوقعــن أننــا سـ ّشــي ًئا مــن غرفنــا إىل املخــزن؟ هــذا عمــل اســتفزازي لألســرات؛ ألننا نعــرف أن
التفتيــش يعنــي التخريــب ولســت مســؤولة عــن ردة فعل أي أســرة.
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 لــن نفتشــها يدو ًيــا ســنكتفي بفحصهــا عــى آلــة كشــف املعــادن(املشــكيف).
وقفــت ممثلــة األســرات عــى بــاب كل غرفــة :أخــوايت املناضــات مــن
كل غرفــة أختــن خيرجــن األغــراض إىل الســاحة بــدون أي احتكاك مــع اإلدارة.
أكملــت األســرات اخــراج أغراضهــن اخلاصــة والعامــة إىل ســاحة
القســم ،ومل يتبــق داخــل الغرفــة إال األســرات وجــدران الغــرف واخلزائــن
واألبــراش احلديديــة ،وعــادت احليــاة إىل البدائيــات األوىل منــذ أن بنــى اإلنســان
أول بيــت فــوق ســطح األرض بعــد انقضــاء فــرة إنســان الكهــوف.
الغــرف مــن ( )7 - 1عليهــا االنتقــال إىل الغــرف ( )16 - 8إلجــراء
التفتيــش االعتيــادي يف كل إرضاب ،ثامنيــة جمنديــن يف كل غرفــة إلجــراء
التفتيــش ،الغرفــة فارغــة ال وجــود ألي أغــراض ،قنــاين املــاء ممنوعــة ،املخــدات
ممنوعــة ،وجــوه الفرشــات ممنوعــة ،احلرامــات ممنوعــة ،أي حــذاء غــر الــذي
تلبســه األســرة ممنــوع ،املكنســة والقشــاطة ممنوعــة ،األضــواء يف ســقف الغرفــة
تــم تفتيشــها ومصــادرة أغطيتهــا ،املناشــف ممنوعــة ،البشــكري مســموح ،مثلــا تم
تفتيــش الغــرف مــن ( )7 - 1تــم تفتيــش الغــرف مــن ( )16 - 8بنفــس الطريقــة
واألســلوب ،وقــد اســتمر التفتيــش ألكثــر مــن ســاعتني يف كل مــرة ولكــن هــذه
املــرة كان التفتيــش إنســان ًيا ألقــى الدرجــات؛ ألن الغــرف مل يكــن فيهــا أي
غــرض لألســرات حتــى يتــم العبــث بــه أو خلطــه أو حتطيمــه كــا جــرت العــادة
يف التفتيــش يف غــر أيــام اإلرضاب.
عــادت األســرات ٌّ
كل إىل غرفتهــا ومل يتفاجــأن بالتفتيــش ومهجيتــه؛
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ألن الســبب واضــح ،فــإذا بــان الســبب بطــل العجــب ،مـ ّـرت ســاعات حتــى
جــاءت فرقــة مــن الســجانات بيــد إحداهــن ورقــة فيهــا إعــادة ترتيــب تواجــد
األســرات يف الغــرف فقــد تــم خربطــة األســرات يف القســم ،ســاب ًقا كانــت
الغــرف موزعــة بنــا ًء عــى االنتــاء التنظيمــي ،والتنظيــم هــو الــذي حيــدد هــذه
التقســيمة أمــا اليــوم ويف ظــل اإلرضاب فالتقســيمة بنــا ًء عــى مــزاج اإلدارة ،فقد
تــم خلــط الرتكيبــة وهــذا إجــراء روتينــي تتعمــد اإلدارة القيــام بــه حماولــة بذلــك
كــر إرادة األســرة والتأثــر عــى معنوياهتــا ورضب االســتقرار املعيــي .مــى
نصــف اليــوم األول مــن اإلرضاب وال زالــت األجســاد حتتفــظ بقســط كبــر من
طاقتهــا بنــا ًء عــى املخــزون االســراتيجي مــن الطاقــة املخزونــة يف خاليــا اجلســد
التــي كفلــت مقاومــة املظاهــر الســلبية حلالــة االمتنــاع عــن تنــاول الطعــام ،ومــع
ميــان الشــمس إىل املغيــب بــدأت مالمــح اإلرضاب تلــوح ،وبــدأ مــؤرش الطاقة
واحليويــة والنشــاط يميــل نحــو اهلبــوط ،نعــاس ،أمل يف املفاصــل ،أمل يف الــرأس،
جــوع ،ومــن الطبيعــي الشــعور باجلــوعُ ،هــزال باجلســد ،دوار ،وكلــا زادت أيام
اإلرضاب زادت اآلالم حتــى اليــوم اخلامــس عــى أبعــد حــد ،عندهــا يســتقر
اجلســد عــى نمــط معــن ،األمل يمكــن األســر التعايــش معــه ويصبــح مقبـ ً
ـول
وصديقــه يف اإلرضاب وال يمكــن االنفصــال عنــه ،عــدد املســاء ،قـ َّـوة مضاعفــة
بالعــدد والعتــاد تدخــل قســم ( )2يف ســجن الشــارون.
 عدد! عدد بنات!عــى بــاب الغرفــة تقــف القـ َّـوة ،األســرات مل تقــف أي منهن للعــدد؛ ألنه
يف اإلرضاب ال وقــوف للعــدد؛ ألن الوقــوف للعــدد خطــوة قبــل هبــا األرسى
مقابــل أن يأخــذوا إنجــاز التلفــاز ،فطاملــا قــد ســحب التلفــاز مــن الغرفــة مــن
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اليــوم األول فالوقــوف عــى العــدد ُيلغــى مــن قامــوس األرسى ،ويكتفــى أن
حيــرك األســر يــده أو يكــون مســتيق ًظا لــراه الســجان.
ممثلــة األســرات ،مناديــه عــى الغرفتــن املالصقتــن لغرفتهــا ليقومــا
يدورمهــا بإخبــار بقيــة الغــرف :يــا بنــات أكثــروا مــن رشب املــاء لــو مل تشــعر
األســرة بالعطــش ،كل صبيــة فليكــن معهــا قنينــة مــاء يف النهــار ،وعليهــا رشب
قنينــة ونصــف إىل قنينتــن كحــد أدنــى ومثلهــا بالليــل حتــى ال تتعــرض أي
أســرة ملضاعفــات صحيــة.
خــال خربطــة األســرات جــاءت توزيعــة أمــل يف غرفة رقــم ( )2وحياة
يف غرفــة ( )16ممــا يعنــي وجــود حاجــز جغــرايف كبــر يفصــل بينهــا يف أول حالة
انفصــال قــري حليــاة عــن أمــل منــذ أن خرجتــا مــن الزنازيــن ،حاجــز جغــرايف
يتكــون مــن أربــع عــرة غرفــة ،كل ممنــوع مرغــوب ،رغــم التعليــات الصارمــة
مــن قيــادة اإلرضاب ،رغــم التعليــات والبيانــات املحــذرة مــن خطــورة احلديث
عــن األكل وأصنــاف الطعــام خــال اإلرضاب ،ورغــم احلــذر الشــديد مــن
األســرات أنفســهن مــن خطــورة االنــزالق إىل احلديــث عــن املــأكل واملــرب
يف األيــام الســابقة خــارج الســجن وموائــد البيــت ،إال أن األســرات رسعــان مــا
جيــدن أنفســهن غارقــات باالســتامع ألســرة وهــي تعــد الطبــق الومهــي واصفــة
بــكل دقــة تفاصيــل التفاصيــل ألشــهى املأكــوالت ،واصفــة الشــكل واللــون
والطعــم واملــذاق لطبختهــا الومهيــة التــي يســيل اللعــاب هلــا ،تتحــر النفــوس
عــى احلرمــان الــذي تعيشــه وتبــدأ أســئلة اإلحبــاط تقــرع شــغاف القلــب ،ملــاذا
أرضب؟ مــا الــذي جيــرين عــى اإلرضاب؟ أال يوجــد غــر هــذا األســلوب مــن
النضــال؟ ملــاذا أنــا أرضب والقيــادات يف اخلــارج يتمتعــون بأشــهى املأكــوالت
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ـي املعانــاة ،ســجن وإرضاب،
واملرشوبــات؟ وفــوق مــا أنــا مســجون تــزداد عـ ّ
ســجن وجــوع ،مــا هــذه املعادلــة؟ لكــن القناعــة تــأيت رسي ًعــا لِتســد هــذا اخلــرق
األمنــي ،وتقطــع خطــوط رحلــة اإلحبــاط ،وتزيــل كل أثــر لالهنيــار والرتاجــع،
وتعيــد املعنويــات إىل مكاهنــا الســامي فتســكن النفــوس ،وهتــدأ عاصفة املشــاعر
اهلمــة ،رغــم اجلــوع والعطــش والتعــب اجلســدي والنفيس.
االهنزاميــة ،وتنشــط ّ
 -أخت هتاين ،هذا أول إرضاب تشرتكني فيه؟
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 هــذا ثالــث إرضاب أختــي حيــاة ،ولكــن اإلرضابــن األول والثــاينكانــا قصرييــن ،اإلرضاب األول قبــل مخــس ســنوات أرضبنــا هنــا يف القســم
أربعــة أيــام ،كانــا إرضابــن فقــط عــى مســتوى القســم عندنــا نحن األســرات،
ومل يكــن إرضابــا عا ًمــا كــا هــو احلــال يف هــذا اإلرضاب عــى مســتوى احلركــة
األســرة.
 تعتقدين ست هتاين ّأن اإلرضاب سيطول؟
 اهلل أعلــم كل االحتــاالت مفتوحــة ،هــذا يتوقــف عــى مــدى اســتجابةاإلدارة لطلبــات احلركــة األســرة ،يف هــذه املــرة احلركــة األســرة مصممــة عــى
حتقيــق مطالبهــا؛ ألن احليــاة داخــل الســجون مل تعــد تطــاق ،لذلــك أعتقــد أن
هــذا اإلرضاب بحاجــة لصــر طويــل منــا ،ولن َفــس أطــول حتى ننتــر ،ونحقق
مطالبنــا ،ومــن يريــد االنتصــار عليــه التضحيــة ،فكرامتنــا أغــى مــن الطعــام.
 صحيــح مــا تروجــه اإلدارة حــول نتائــج اإلرضاب عــى صحــةاألســرة مــن ســقوط الشــعر والعقــم وتلــف الكبــد والــكىل؟
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 هــذه دعايــات هدَّ امــة متارســها األطقــم الطبيــة التابعة للشــاباص للتأثريعــى معنويــات األســرة حتــى جتربهــا عــى الرتاجــع عــن خطــوة اإلرضاب
وبالتــايل االهنيــار ،تســتعمل هــذه األقاويل بواســطة الطبيــب أو املمــرض إلحباط
األســرة ،وتثبيــط معنوياهتــا وحماولــة كــر عزيمتها ،كل هذه املامرســات يامرســها
األطبــاء واملمرضــن خــال اإلرضاب بإيعــاز مــن مصلحة الســجون والشــاباص
كمحــاوالت بائســة لكــر اإلرضاب ،اإلرضاب سيتســبب بســقوط شــعرك
اجلميــل ،وجهــك النــر سيشــحب لونــه ،لــن تتزوجــي؛ ألنــه ال يــأيت أحــد
ليخطــب إنســانة بــا شــعر ،اإلرضاب سيســبب ال ُعقــم ويدمــر الرحــم ،كلهــا
أكاذيــب ال أســاس هلــا مــن الصحــة ،هنــاك مئــات األرسى واألســرات أرضبــوا
ً
أطفال بتــام الصحة
لعــرات األيــام وخرجــوا مــن الســجون وتزوجــوا وأنجبــوا
والعافيــة وعاشــوا حياهتــم بشــكل طبيعــي ،وذهبــت أقــوال اإلدارة أدراج الريــاح؛
ألهنــا جمــرد شــائعات كاذبــة مــن صنعهــا ال يصدقهــا وال يؤمــن هبــا أحــد.
مــرت عــرة أيــام عــى إرضاب األســرات وال مصــدر للمعلومــات
ّ
عندهــن ســوى راديــو صغــر احلجــم قامــت األســرات بإخفائــه بمخبــأ رسي
بجــدار إحــدى الغــرف ال يعرفــه ســوى قيــادة اإلرضاب ،ال يســتعمل إال
بظــروف شــديدة التعقيــد وعــى األخبــار فقــط ،ومــا يتــم ســاعه مــن األخبــار
يــدون ويكتــب بالتفصيــل ويمـ َّـرر عــى الغــرف ،غرفــة ،غرفــة ،حتــى تكــون كل
األســرات عــى اطــاع عىل آخــر أخبــار اإلرضاب وأخبــار التفاعــل اجلامهريي.
اإلدارة بــدأت بالتفــاوض مــع قيــادة اإلرضاب الرشعيــة بعــد أن فشــلت
بإجيــاد قيــادة بديلــة تُفشــل اإلرضاب مــن خالهلــا ،هكــذا جــاءت األخبــار
الــواردة عــى الورقــة.
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 ســت لينــا مــاذا يعنــي قيــادة اإلرضاب الرشعيــة؟ هــل يوجــد قيــادةرشعيــة لــإرضاب؟
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 مــع بدايــة كل إرضاب تقــوم اإلدارة بعــزل القيــادة املعلنــة مــن قبــلاألرسى يف أقســام أو زنازيــن العــزل يف ســجون بعيــدة عــن األرسى األمنــن،
ويف نفــس الوقــت تعمــل اإلدارة جاهــدة عــى فتــح بــاب التفــاوض مــع أرسى
آخريــن ليســوا مــن قيــادة اإلرضاب املعلنــن أو قيادة الظــل لتصنع منهــم اإلدارة
قيــادة بديلــة عــن تلــك املعزولــة ،لكــن اإلدارة دو ًمــا تفشــل؛ ألن أ ًيا مــن األرسى
الذيــن حتــاول اإلدارة دو ًمــا مفاوضتهــم بديـ ًـا عــن القيــادة املعزولــة تــأيب عليهــم
وطنيتهــم ورشفهــم املقاتــل وانتامؤهم األصيــل أن يكونوا أداة ط ّيعة بيــد اإلدارة،
لذلــك تفشــل اإلدارة يف هــذا األســلوب ،ويف النهايــة ترضــخ ملفاوضــة القيــادة
الرشعيــة لــأرسى التــي وضــع األرسى ثقتهــم هبــا وســلموها د ّفــة القيــادة،
تقــود وختــوض هبــم اإلرضاب وتفــاوض وحتقــق اإلنجــازات باســمهم.
ِ
فهمت ست أمل ما هو معنى القيادة الرشعية لإلرضاب؟

 حال ًيــا فهمــت  % 100قبــل مــا أســألك كنــت مفكــرة أن اإلدارة هــيختتــار أشــخاص تفاوضهــم.
فرقــة مــن رشطــة الســجن عــى بــاب الغرفــة رقــم ( )2حيــث وجــود
ممثلــة األســرات يف اليــوم الرابــع عــر إلرضاب األســرات ،واليــوم الرابــع
والعرشيــن إلرضاب احلركــة الوطنيــة األســرة يف كافــة الســجون.
 -ست لينا ،مساء اخلري.
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 مساء اخلري كتسني شوال ،هل يوجد أخبار؟ ال ،ال يوجد معي أي خرب ،أنا قادمة بجولة تفقدية اعتيادية.مرة أراك هنا منذ أسبوعني.
 لكن هذه أول ّ قــد تكونــن نائمــة ســت لينــا أو ألنــك جوعانــة مل تشــاهديني ،ومــعذلــك أريــدك أن تــأيت إىل مكتبــي أريــد احلديــث معــك كــوين نائبــة املديــرة عــى
كرســيي وخلــف مكتبــي.
ممثلة األسريات عىل كريس بالستيك ،مقابل طاولة نائبة املديرة.
 اســمعي ســت لينــا ،اإلرضاب انتهــى ،والســجون بــدأت بفــكاإلرضاب وأنتــن عليكــن فــك اإلرضاب.
 كيــف انتهــى اإلرضاب وعــى مــاذا انتهــى ،لــن نفــك اإلرضاب هكــذابمجــرد أن ختربينــي ،لــن نفــك اإلرضاب إال إذا تأكدنــا مــن حقيقــة اخلــر.
 ســت لينــا نحــن ال نكــذب وال نضحــك عليكــن ،نحــن متعبــونمثلكــم ،بــل أكثــر منكــم ،اإلرضاب انتهــى ،تــم التوصــل التفــاق مــا بــن
مصلحــة الســجون وقيــادة األرسى.
 ســأعود إىل القســم ألتشــاور مــع األســرات ونتحــدث الح ًقــا ،أريــدإخــراج األســرات إىل الفــورة.
 مــا يف مشــكلة ،وأعطــت نائبــة املديــرة اإلذن بالســاح خلــروجاألســرات إىل فــورة القســم.
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ممثلــة األســرات :يــا صبايــا الــكل ســامعني ،أخبــار أوليــة عــن انتهــاء
اإلرضاب ،ولكــن هــذه األخبــار مــن اإلدارة ،ال يوجــد عنــدي تأكيــد أو نفــي
هلــذا اخلــر.
 َك ُثــرت التأويــات والتفســرات مــن األســرات هلــذا اخلــر :هــذهمنــاورة مــن اإلدارة خلداعنــا والضحــك علينــا ،هــذه ،...هــذه ،...هــذه...
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 أخــوايت الكريــات :مهــا يكــن األمــر نريــد أن نتعامــل مــع اخلــرصحيحــا ســنفك وإن كان اخلــر عبــارة عــن منــاورة مــن
بجديــة ،إن كان اخلــر
ً
اإلدارة سنســتمر بــاإلرضاب حتــى حتقيــق االنتصــار ،يعطيكــن العافيــة ،أريد أن
أجتمــع مــع مســؤوالت الفصائــل لنقــرر مــاذا ســنفعل.
يف زاويــة الفــورة اجتمعــت ممثــات الفصائــل وحتلــق حوهلــن كافــة

األســرات ،فاملوضــوع شــخيص وهيــم كل أســرة ،والنقــاش هبــذه القضيــة
نقــاش علنــي وألول مــرة تط ّبــق الديمقراطيــة املبــارشة بعــد ديمقراطيــة أثينــا،

يف ســجن الشــارون اجتمــع الــكل للتشــاور بمســألة هتــم اجلميــع ،كيــف نتأكــد
مــن صحــة خــر انتهــاء اإلرضاب.

ثلــث ســاعة وأكثــر مــن اآلراء واملقرتحــات تداولتهــا األســرات حتــى

أخــرا عــى طلــب االتصــال مــع قيــادة اإلرضاب يف ســجن
اســتقر الــرأي
ً

صحيحــا،
ريمــون أو نفحــة ،وإذا قبلــت اإلدارة هبــذا الطلــب يكــون كالمهــا
ً
أمــا إذا رفضــت فاألرجــح أهنــا منــاورة.

لفيــف مــن كبــار ضبــاط اإلدارة ،مــن كافة املســتويات والرتــب يف غرف
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اإلدارة ،تبــدو عــى وجوههــم مالمــح الفــرح واالنبســاط ،وعــى غــر عادهتــا
مديــرة القســم بـ ً
ـدل مــن انتظــار ممثلــة األســرات خلــف مكتبهــا ،وقفــت عــى

بــاب الغرفــة بانتظارهــا ،ومــا إن رأهتــا حتــى أرسعــت بمصافحتهــا بحــرارة.
 مبارك ست لينا انتهاء اإلرضاب ،تفضيل ارتاحي ،اجليس هنا.وأشارت إىل كريس بجانب طاولتها.
شكرا كتسني لورا.
ً -

 -قيــادة مصلحــة الشــاباص قبــل ثــاث ســاعات اتفقــت مــع قيــادة

اإلرضاب عــى إهنــاء حالــة اإلرضاب وإعــادة احليــاة إىل طبيعتهــا يف كافــة
الســجون ،وســحبت ورقــة مــن مكتبهــا ،هــذه الورقــة فيهــا نــص االتفــاق وفيهــا
البنــود التــي تــم االتفــاق عليهــا:

1.1اخراج املعزولني وخالل هذا اليوم سيتم نقلهم إىل األرسى.
2.2رفع املنع األمني عن كافة العائالت.
3.3إدخــال األطفــال حتــى ســن العــارشة إىل آبائهــم وأمهاهتــم يف
الزيــارة.
4.4الســاح بدخــول املالبــس باســتثناء الكاوبــوي (اجلينــز) ولــون
الرشطــة.
5.5زيادة كمية الطعام والفواكه واخلرضاوات.
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6.6زيادة ثالث حمطات تلفاز.
7.7دخــول جريــدة القــدس إىل داخــل الســجن رشط إحضارهــا عــن
طريــق األهــايل.
8.8التفتيش العاري فقط للحاالت االستثنائية.
9.9أمــا إزالــة الزجــاج وتركيــب اهلاتــف والتفتيــش الليــي فهــذه أمــور
مل يتــم االتفــاق عليهــا ،وبقيــة القضايــا األخــرى قابلــة للدراســة
والبحــث يف كل ســجن حســب احتياجاتــه ،ويف هــذه الورقــة أســاء
قيــادة اإلرضاب املوقعــن عليهــا.
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 كتسني لورا ،أنا بحرتمك ،ولكن اعذريني أريد أن أتأكد.أنــا أؤكــد لــك أن هــذا هــو االتفــاق ،نحــن يف الشــاباص ال نكــذب وال
خصوصــا هبــذه القضيــة.
مصلحــة لنــا بالكــذب عليكــن
ً
 اســمحي يل كتســن لــورا أنــا مل أقــل أنكــم تكذبــون ،أنــا مســئولة عــنلتحمــل مســؤولية فــك اإلرضاب ،كل ميــاه
ســتني أســرة ،ولســت مؤهلــة
ّ
الدنيــا ال تنظفنــي إذا تأكــد عكــس اخلــر ووقعــت بمصيــدة قــد تكونــن أنـ ِ
ـت
رشيكــة هبــا ،ولكــن أنــا ال أثــق باآلخريــن وأنـ ِ
ـت تعرفينهــم جيــدً ا؟ أريــد التأكــد
وأيضــا أريــد إحضــار األســرات،
مــن قيــاديت ،فكــا لكــم قيــادة أنــا يل قيــادةً ،
أم حممــود ،هتــاين ،ورود ،وإجــراء مكاملــة هاتفيــة مــع ســجن ريمــون أو ســجن
نفحــة وعندهــا ســنفك اإلرضاب بعدمــا نتأكــد مــع صحــة اخلــر.
أجــرت مديــرة ِ
القســم سلســلة اتصــاالت عــر جهــاز هاتفهــا اخلــاص
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مــع مــن هــو أعــى منها مســؤولية حتــى أخــذت اإلذن بتلبيــة طلب األســرات.
 مــايش مــا يف مشــكلة ،سنســمح لكــ ّن بإجــراء مكاملــة مــع ســجنريمــون.
رفعــت مديــرة القســم ســاعة اهلاتــف األريض اجلاثــم أمامهــا عــى
الطاولــة ،وطلبــت مــن الســجانات إحضــار األســرات الثــاث.
أقــل مــن عــر دقائــق كانــت األســرات الثــاث يف غرفــة املديــرة التــي
اســتقبلتهن بحفــاوة ال هبجــة هبــ ْن بــل مــن أجــل اخلــاص مــن إرضاهبــن،
واخلــروج رسي ًعــا بإجــازة طويلــة والعــودة إىل البيــت ،يف ظــل اســتمرار
اإلرضاب ال إجــازات ،ال خــروج مــن الــدوام ،ال خلــع للعتــاد ،اســتنفار عــى
مــدار الســاعة ،نــوم خمتــر ،راحــة خمتــرة ،ولفــرات قصــرة.
أخــرت ممثلــة األســرات أخواهتــا األســرات الثــاث بــا أخربهتــا بــه
مديــرة القســم وباقرتاحهــا إجــراء مكاملــة هاتفيــة مجاعيــة مــع أحــد الســجون
املركزيــة وبالتحديــد ريمــون أو نفحــة للتأكــد مــن صحــة اخلــر.
 أي سجن تودون االتصال به؟ سجن ريمون. ما هو اسم األرسى الذين تودون سؤاهلم؟ من اجلهاد اإلسالمي ،فالن. -من محاس ،فالن.
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 من فتح ،فالن. -من اجلبهة الشعبية ،فالن.
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أجــرت مديــرة القســم سلســلة مــن االتصــاالت مــع قيــادة ســجن
ريمــون التــي حاولــت التملــص واملامطلــة بتنفيــذ إجــراء املكاملــة اهلاتفيــة
متحججــة بــأن األســاء موزعــة يف أكثــر مــن قســم ومــن الصعــب جتميعهــا
اليــوم ،املديــر غائــب ،اهلاتــف ُمعطــل ،حجــج مــا أنــزل اهلل هبــا مــن ســلطان،
رصخــت ،شــتمت وســبت ،منــاورة فاشــلة ،تــارة تتكلــم بصــوت عـ ٍ
ـال وتــارة
ـرا بعــد طــول جــدال متــت املوافقــة واالتفــاق عــى موعــد
بــكالم ناعــم ،وأخـ ً
للمكاملــة بعــد نصــف ســاعة.
 سنعود إىل القسم كتسني لورا للحديث مع األسريات.عــادت األســرات األربــع إىل القســم وقلوهبــن ختفــق مــن الفرحــة
والشــعور باالنتصــار وحتقيــق اإلنجــازات واملكتســبات لــأرسى ،مــع دقــات
عقــارب الســاعة تــزداد دقــات القلــوب وكلــا اقــرب املوعــد ازدادت األنفــاس
شــو ًقا لســاع اخلــر اليقــن.
األســرات داخــل الغــرف يف حالــة اســتنفار عــام وحركــة ال هتــدأ،
اإلرضاب وآالم اإلرضاب ،كلهــا حميــت وزالــت مــع ســاع األخبــار األوىل
وخــروج ممثلــة األســرات إىل مكتــب اإلدارة ،ومــع خــروج األســرات
الثــاث زاد االســتنفار ،زاد التوتــر ،زاد الرتقــب ،الــكل عــى األبــواب الــكل
عــى الشــبابيك ،مــع كل فتــح بــاب تبلــغ القلــوب احلناجــر وتــدق خلــف
الضلــوع ،األنظــار متجهــة نحــو فــك اإلرضاب ،العقــول ال تفكــر إال بالفــك،
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النفــوس ال جيــول بخاطرهــا إال الفــك ،اجلــو العــام ،املعنويــات ،كل يشء
متجــه نحــو حديــث الفــك واالنتهــاء مــن اإلرضاب.
دخلــت قيــادة اإلرضاب بمقدمتهــن ممثلــة األســرات ومــا إن وصلــن
بــاب الغرفــة رقــم ( )1ووجهــن بنفــس الســؤال ،آه شــو صــار؟ صحيــح اخلــر؟
اإلرضاب انتهــى؟
ممثلــة األســرات :أنــا مثلكــن مرضبــة وتعبانــة ومــا يف معــي صــوت
أرشح لكــم بصــوت واحــد ،كل غرفــة ســأتكلم معهــا رسي ًعــا عــى بــاب كل
غرفــة ،الســام عليكــم ،يعطيكــن العافيــة األخــوات املجاهــدات ،حســب مــا
أخربتنــا اإلدارة أن اإلرضاب انتهــى وهنــاك أمــور ممتــازة تــم حتقيقهــا ،وهنــاك
أمــور مل يتــم املوافقــة عليهــا ،وهنــاك أمــور قيــد الدراســة والبحــث ،نحــن ال
نأخــذ معلوماتنــا مــن اإلدارة لذلــك طلبنــا االتصــال مــع ســجن ريمــون،
اإلدارة وافقــت وبعــد نصــف ســاعة لنــا اتصــال معهــم وســنطلعكم عــى اخلــر
اليقــن ،هــذه إدارة ال يؤمــن هلــا وال مصداقيــة ألخبارهــا.
عــادت األســرات األربــع إىل غرفــة املديــرة بعــد أن أكملــن عمليــة
تطمــن األســرات عــن آخــر األخبــار ومــا إن دخلــن الغرفــة حتــى ســارعت
املديــرة املتوتــرة والقلقــة للنظــر إىل ســاعتها للتأكــد مــن حلــول املوعــد ،رفعــت
ســاعة اهلاتــف ودقــت الرقــم.
 مساء اخلري كتسني( ،مدير سجن ريمون). -مساء اخلري كتسني لورا ،نحن من جهتنا جاهزون.
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 وأنــا كذلــك جاهــزة مــن طــريف ،تفضــي ســت لينــا ،وجعلــت اهلاتــفعــى مكـ ّـر الصــوت.
الســام عليكــم أختــي لينــا أنــا أخــوك ،حتيــايت وســامايت لــك ولــكل
األســرات املاجــدات عنــدك ،احلمــد هلل عــى ســامتكن وبوركــت جهودكــن
ـرف
وجهادكــم ،ومبــارك هــذا االنتصــار ،نحــن نشــكركن عــى موقفكــن املـ ِّ
باملشــاركة معنــا بمعركــة اإلرضاب وأثبتــن أنكــن شــقائق الرجــال.
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ثــم أســهب مــا تــم االتفــاق عليــه ومــا مل يتــم االتفــاق عليــه وأ ّكــد هلــا خرب
إهنــاء اإلرضاب ،ومــن ثــم حتــدث كل مســؤول فصيــل مــع مســؤولة فصيلــه
وعــى مســمع اجلميــع.
عــى جنــاح الرسعــة عــادت األســرات إىل ِ
القســم مبــرات بانتهــاء
وانتصــار احلركــة األســرة ،مهنئــات األســرات هبــذا االنتصــار وشــكرهن عــى
هــذا التكاتــف والصــر حتــى حتقيــق االنتصــار ،وأوصــت ممثــات األســرات
بــرورة التــزام األســرات بتعليــات فــك اإلرضاب.
أحــرت اإلدارة بعــض معلبــات اللبــن وشــوربة العــدس لألســرات
ومحلــت هتــاين معلبــات اللبــن وعــى بــاب كل غرفــة.
 السالم عليكم ،مبارك االنتصار يا صبايا ،كم عددكن؟ -مبارك االنتصار عليك ست هتاين عددنا ست.

ِ
فرحــا بانتصــار
علــت التكبــرات والتصفيــق والزغاريــد يف القســم ً
اإلرضاب وحتقيــق مطالــب احلركــة األســرة ،وضــج القســم بأصــوات
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األســرات وهــن يتبادلــن التهــاين ويتناقلــن احلديــث مــن غرفــة إىل غرفــة.
مــع أول كاســة شــوربة وأول ملعقــة لبن لفــظ اإلرضاب أنفاســه األخرية
وانجــى غبــار املعركــة وانتــر األرسى وبــارشت التأثــرات اإلجيابيــة هتــل عــى
حيــاة األســرات ،ممثلــة األســرات وعاملة املــردوان وأســرتان أخريــان تقومان
بإدخــال أغــراض القســم العامــة واخلاصــة بعــد أن ُأحــرت مــن خمــزن القســم
ووزعــت األغــراض كل حســب رقــم الغرفــة.
أحــد عــر يو ًمــا مــن اإلرضاب عــن الطعــام ،ورغــم أن األســرات مل
يتلقــن مــن الطعــام إال الشــوربة و ُمعلبــة لبــن فقــد بــدت األســرات بكامــل
القــوة واحليويــة والنشــاط ،فــا إن تــم فتــح القســم وإحضــار األغــراض العامــة
واخلاصــة وعــادت كل أســرة إىل غرفتهــا وإىل برشــها حتــى بــدأن بتنظيــف
الغرفــة وأعــدن ترتيــب األغــراض يف مكاهنــا وانطــوت صفحــة اإلرضاب دون
أن تنطــوي أحداثــه وأرساره ،وبــدأت صفحــة مــا بعــد اإلرضاب.
بالتدريــج بــدأت احليــاة تعــود رويــدً ا رويــدً ا إىل طبيعتهــا يف ســجن
الشــارون بعــد معركــة اإلرضاب التــي اســتمرت ملــدة أحــد عــر يو ًمــا ،مــرت
عــى األســرات كأهنــا أحــد عــر عا ًمــا ،فــاإلرضاب عــن الطعــام وعنفوانــه ال
يقتــر عــى الطعــام بــل إنــه إرضاب عــن احليــاة واملــوت م ًعــا ،األســر ُيــرب
عــن الطعــام ،واجلســد ُيــرب عــن الــرب والتنفــس واحلركــة والنمــو ،كل
لحــة لألعضــاء الداخليــة للجســد
أعضــاء اجلســم ترفضــه ،ولكــن ألن احلاجــة ُم ّ
واحلفــاظ عليهــا رضوري وغايــة يف األمهيــة؛ لذلــك ال بــد مــن إجبــاره عــى
رشب املــاء والنــوم ،إلبقــاء الــروح يف اجلســد ،اإلرضاب عــن الطعــام خيــار أمـ ّـر
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مــن ال َعلقــم ،وأصعــب مــن املســتحيل ،وال يلجــأ إليــه األرسى إال بعــد نفــاد كل
اخليــارات والوســائل الكفيلــة بضــخ حيــاة كريمــة داخــل الســجون.
أحــد عــر يو ًمــا هــي مــدة اإلرضاب الــذي خاضتــه األســرات
الفلســطينيات يف ســجن الشــارون والدامــون ،أمــام هــذه املــدة القصــرة ،آالم
وأوجــاع ســتالزم األســرة املرضبــة ،عــرات الكيلــو غرامــات مــن الــوزن
فقدهتــا األســرة بحاجــة ملــدة زمنيــة طويلــة للشــفاء وتعويــض اخلســارة املاديــة
مــن أرطــال ال َّلحــم.
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19
أســبوع كامــل مـ َّـر عــى األســرات بعــد انتهــاء اإلرضاب وقــد بــدأت
مباحــا والكانتينــا
األجســاد تعــود لطبيعتهــا نو ًعــا مــا ،فــاألكل كلــه أصبــح ً
فتحــت أبواهبــا وأصبــح بمقــدور األســرات ممارســة الرياضــة ،وبــدأ التــوازن
يعــود ملســتواه الطبيعــي ،فــاألرس للجســد أمــا القيــم واملعــاين ال يمكــن أرسهــا،
لذلــك يــرب اإلنســان لينتــزع الكرامــة مــن جــاده.
ثالثــة شــهور هــي املــدة املتبقيــة لألســرتني أمــل وحيــاة وقــد صقلــت
التجربــة االعتقاليــة شــخصيتهام وأصبحتــا قيــادات داخــل الســجن ،هلــا رأهيــا
وكلمتهــا مســموعة ،والفضــل يف ذلــك هلل ومــن ثــم للمربيــة واملعلمــة املناضلة
ممثلــة األســرات لينــا ،ولألحــداث اجلســام التــي تعصــف يوم ًيــا باألســرات
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يف كل تفصيلــة مــن تفاصيــل حياهتــن.
بعــد اإلرضاب مبــارشة وضعــن عمليــة إعــادة توزيــع الكفــاءات
التنظيميــة ،فقــد تــم نقــل األســرة أمــل إىل إحــدى الغــرف لتــويل قيادهتــا وتكــون
أمريهتــا واملرشفــة عليهــا ،وكذلــك تــم نقــل األســرة حيــاة إىل غرفــة ( )15لنفس
املهمــة.
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مرحلــة مــن العطــاء واجلــود بســخاء بــكل مــا هــو مســتطاع ختوضهــا
األســرات أمــل وحيــاة يف حالــة تنافســية عــى األفضليــة لــكل غرفــة بنظامهــا
والتزامهــا الدينــي والثقــايف العــايل والوعــي األمنــي والســيايس والــذي تســهر
كل أســرة لتحقيقــه ،الدراســة اجلامعيــة والــدورات املكثفــة عــى مــدار
الشــهور التــي تلقتهــا كل مــن أمــل وحيــاة وطبيعــة احليــاة داخــل الســجن
باإلضافــة للمطالعــة الذاتيــة صنعــت منهــا طاقــة ثقافيــة ممتــازة ،انعكســت
إجياب ًيــا عــى حيــاة األســرات اجلديــدات اللــوايت دخلــن الســجن بمســتوى
ثقــايف متـ ٍ
ـدن جــدً ا ،وبعــد فــرة قصــرة مــن الزمــن وانخراطهــا يف الربنامــج
الثقــايف حتــت إرشاف اللجنــة الثقافيــة العامــة وتنفيــذ مبــارش مــن أمــل وحيــاة
أصبحتــا تتمتعــان بثقافــة واســعة وحتســن مســتوامها التعليمــي مــن حيــث
الكتابــة والدراســة واحلفــظ وحفــظ لكتــاب اهلل الكريــم.
كل يشء ســلف وديــن حتــى دمــوع العــن ،وكــا بذلــت األســرات
القديــات جهودهــن إلعــادة تشــكيل عقليــة أمــل وحيــاة وصقلــن شــخصيتهام
السياســية والتنظيميــة والثقافيــة والقياديــة تعــود الكـ ّـرة اليــوم لســداد الديــن
وأداء الوفــاء بالــر ،وبــذل اجلهــود عــى تنميــة مهــارات األســرات اجلديــدات
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وتعريفهــن بالعــامل اجلديــد ،عــامل األرس واالعتقــال ،ومــا حيتــاج هــذا العــامل مــن
معــارف لفــك أرساره وســر أحوالــه ،فالســجن عنــوان لقضيــة شــعب يســعى
نحــو احلريــة ويدفــع األثــان الباهظــة مــن دمــاء أبنائــه ومقــدرات أهلــه،
الســجن ســاحة نضــال وطنــي ال تنفصــل عــن ســاحة النضــال الوطنــي العــام
ضــد االحتــال بنفــس األهــداف ولكــن بوســائل خمتلفــة ،كــا البحــر باملــد
واجلــزر ،هــي حيــاة األســرات داخــل الســجن وعالقتهــن مــع اإلدارة تــارة
تتوتــر وتتصاعــد ،وتــارة هتــدأ وتســكن حلــد انطبــاق اآليــة الكريمــة :ﱹﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﱸ [الكافــرون.]6:
بعــد اإلرضاب الــذي خاضتــه احلركــة األســرة اجتهــت األمــور مــع
اإلدارة نحــو اهلــدوء والســكينة وانعدمــت حالــة احلدِّ يــة يف التعامــل.
تتســارع األيــام نحــو املوعــد املحــدد لإلفــراج عــن األســرتني أمــل وحيــاة
ـب احلريــة والتحــرر مــن
وهتــب يف الداخــل عواصــف مــن املشــاعر املتناقضــة ،حـ َّ
األرس ،والشــوق واحلنــن لألهــل ،ويف االجتــاه الثــاين هتيــج مشــاعر احلــزن لفــراق
األســرات اللــوايت قضتــا معهــن هــذه األشــهر ،احلــزن عــل بقائهــن وتركهــن
خلفهــا يف الســجن ،احلــزن عــى أوضــاع األســرات املنســيات منــذ ســنوات
وتب ّقــى هلـ ّن ســنوات داخــل الســجن ،أســرة ُتكــم بـــ  5ســنني 10 ،ســنوات15 ،
ســنة 20 ،ســنة ،مؤبــد ...،الــخ ،وتُنســى مــن القريــب والبعيــد ،امــرأة تــرك يف
األرس لــدى اليهــودُ ،تــرك وحدهــا ،تناضــل بجوعهــا لتصــون عرضهــا ورشفها،
وتصنــع حيــاة كريمــة هلــا خلــف القضبــان ،وقــد خلــت األمــة مــن الرجــال الذيــن
يكــرون قيدهــن بــل حيموهنن مــن االعتقــال واألرس ،لقــد ماتت نخــوة املعتصم
وخلــت األرض مــن املعتصــم وأشــباه املعتصــم ،وأحيا ًنــا جتــد مــن يلــوم األســرة
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ملــاذا ســجنت؟ ولــو أهنــا مل تفعــل شــي ًئا ملــا اعتقلهــا اليهــود.
 فكرك ست لينا ،هل سأجد من يتزوجني؟ ليــش شــو ناقصــك يــد وال رجل؟ اســم اهلل عليــك أدب وديــن ومجال،وأســرة جماهــدة قــد الدنيا ومتعلمــة ومثقفة.
 هنــا املشــكلة ســت لينــا ،مــن ســيقبل باالرتبــاط بأســرة؟ وحــدةمســجونة عنــد اليهــود ،لألســف النــاس خيافــوا مــن تزويــج شــاب ُســجن عنــد
اليهــود ،فــا رأيــك بالــزواج مــن أســرة؟
484

 أكــون معــك رصحيــة خوفــك يف منــه ،ورغــم مــرور أكثــر مــن ســبعنيســنة عــى النكبــة وأكثر من مخســن ســنة عــى النكســة إال أن جمتمعنا الفلســطيني
ال يــزال يعــاين مــن الكثــر مــن األفــكار الســفيهة حــول الكثــر مــن القضايــا
خصوصــا النظــرة للمــرأة يف املجتمــع ودورهــا يف النضــال ضــد االحتــال،
ً
وكأن النضــال ضــد االحتــال رجــس وعــار ،كل مــن تقــاوم االحتــال يصيبهــا
الرجــس والعــار ،طب ًعــا ال أعمــم وال أشــمل كل املجتمــع ،ولكــن رشائــح
موجــودة ال زالــت تنظــر للمــرأة نظــرة دنيويــة وتــزداد هــذه النظــرة عندمــا
تناضــل و ُتــؤرس.
 واهلل حــرام إنســانة رشيفــة عفيفــة تُظلــم مرتــن ،مــرة مــن العــدويعتقلهــا ويبعدهــا عــن أهلهــا ،ومــرة مــن املجتمــع وجهلــه ،بـ ً
ـدل مــن تعزيزهــا
وتكريمهــا وتوضــع عــى الــرأس يــأيت مــن يظلــم وهــو أجبــن مــن األرنــب ،وهو
مســتعد أن يعيــش ألــف ســنة بالــذل واهلــوان وال يلقــي حجـ ًـرا عــى االحتــال،
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ويــأيت ليزايــد عــى املناضلــة الرشيفــة.

ٍ
يعب عن داخله ونفســيته
 كل إنــاء بــا فيــه ينضــح ،وكل إنســان بســلوكه ّوتفكــره ،كل إنســان ينظــر لألســرة نظــرة دنيويــة ال شــك أنــه دينء وجاهــل،
هــذه اإلنســانة التــي ناضلــت مكاهنــا التكريــم ال اإلهانــة ،هــذه اإلنســانة قــادرة
عــى إنجــاب جيــل ثائــر جماهــد مربــى تربيــة األمانــة عــى القضيــة ،يف نــاس تنظــر
لألســرة عــى أهنــا إنســانة فقــدت مشــاعرها جتــاه الــزوج والعائلــة واألطفــال،
وأن الســجن والتحقيــق واليهــود كل ذلــك أنســاها العواطــف واحلنيــة وأهنــا ال
تســتطيع إدارة عائلتهــا وال تقــدر أن تديــر باهلــا عــى زوجهــا وأطفاهلــا.
 هذا كالم مش صحيح. وأنــا مثلــك هــذا مــش صحيــح ال مــن قريــب وال مــن بعيــد وال أؤمــنبمــن يعتقــده ويقوله.
 األســرة بشــكل خــاص كوهنــا امــرأة واألرسى بشــكل عــام بســبب مــايعيشــونه مــن ظــروف األرس ومــا يرافــق الســجن مــن األمل واملعانــاة ،يتمتعــون
بمشــاعر رقيقــة ،وحن ّيــة ال تتســع هلــا بحــور الدنيــا.

 مــا تفضلـ ِـت بــه شــيخة فاطمــة صحيــح وأريــد أن أضيــف نقطــة أخــرى
أن هــذه الثقافــة مبنيــة ملــن يســجن عــى أمــور جنائيــة بحــق جمتمعــه ،رسقــة،
خمــدرات ،قتــل ،أمــا يف حــال احلركــة الوطنيــة املقاومــة فاألمــر خمتلــف وأعتقــد أن
هنــاك فئــة كبــرة جــدً ا ال تفــرق بــن االثنــن وهنــاك أفــكار ال زالــت ختلــط مــا بــن
االثنــن.
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 ختافيــش ســت حيــاة ســتجدي مــن يتزوجــك ،أرمــل ،ختيــار عــىحفــة قــره.
 قــال جبنــاك يــا معــن تعــن ،طلــع بــدك مــن يعينــك ،العنوســة والالذلــة ،نحــن قلنــا لالحتــال ال ،وأســهل علينــا أن نقــول ملــن يظــن أننــا لقمــة
ألفــكاره املنحطــة ،وحيــاة أبــوك وأبوهــا مــا بأخــذ إال ابــن حــال يكرمنــي
ويعــرف قيمتــي ،الطيبــون للطيبــات ،والطيبــات للطيبــن.
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ـت داعيــة وداعيــة ادعــي لنــا مجيعــا ،الرصاحــة أنـ ِ
 مــا أبخلــك مــا أنـ ِـت
ً
شــجاعة يــا حيــاة ،أمــا احنــا األســرات القديــات قــد فاتنــا قطــار الزواج بســبب
أعامرنــا املتقدمــة وخلــوف النــاس مــن االرتبــاط بأســرة.
 يف مشــكلة ســت لينــا بالنســبة للــزواج مــن األســرة وهــي يمكــنللشــخص أن يرتبــط بأســرة ،ولكــن األهــل يقفــون لــه باملرصــاد.
ـرا
 عــى ســرة ارتبــاط االبــن بأســرة وموقــف أهلــه ،ابن خــايل كان أسـ ًســاب ًقا قبــل مــا أنســجن وخــال نزولــه عــى املحاكــم تعـ ّـرف عــى أســرة وتــم
اإلفــراج عنهــا بفــرة متقاربــة ،وتقــدم هلــا ليتزوجهــا ولكــن ولعــت.
 ليش شو حصل ست لينا؟ هســه اشــتعلت حــرب بينــه وبــن أهلــه وقامــت الدنيــا ومــا قعــدت،وبعــد طــول املشــاكل تزوجهــا وأســس عائلــة ،ومــا شــاء اهلل عنهــم.
 هــذه قصــة مأســاوية بـ ًـدل مــن حـ ّ
ـث النــاس عــى احتضــان األســرة
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فــور خروجهــا مــن الســجن جتــد العكــس ،واملــؤمل لألســف الشــديد.
ـرا ،نحــن نتحــدث عــن جمتمــع
 ســت حيــاة ال تكــوين متشــائمة كثـ ًكبــر وهنــاك املصيــب وهنــاك املخطــئ ،وهنــاك مــن ينظــر لألســرة باحــرام
ويعطيهــا مكانتهــا.
 الشــيخة فاطمــة :كل يشء يف هــذه الدنيــا قســمة ونصيــب ،وعلينــا أالننســى معيــة اهلل والتــوكل عليــه ،ومــا جــزاء اإلحســان إال اإلحســان ،واهلل كريم.
 اهلل يكرمــك يــا شــيختنا عــى هالــكالم احللــو ،مــش كل النــاس بتفهــمهالكالم.
يوميــات الســجن بالنســبة لألســرة واإلدارة عــى حــد ســواء روتــن ال
يتبــدل ،األيــام كــا هــي نفــس التفاصيــل ،ســجانة تدخــل القســم وبيدهــا ورقــة
وتقطــع حديــث األســرات.
 مساء اخلري ست لينا. ًأهل سهريت ،شو يف هبذه الورقة؟
 ســيتم إحضــار أربــع أســرات جديــدات ،وســيتم نقــل أربع إىل ســجنالدامــون مــن هنا.
 مــا إن ســمعت األســرات بحالــة التنقــل حتى ســادت حالة االســتنفاريف القســم ،الــكل يريــد معرفــة القادمــات اجلديــدات ومــن ســيتم نقلهــا؟ حتــى
ظنــت كل أســرة أهنــا هــي املنقولــة.
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تناولــت ممثلــة األســرات الورقــة وقــد شــتت ذهنهــا مــا بــن الورقــة وبني
األســرات اللــوايت يــردن معرفــة مــن األســاء يف الورقة.
 أرجو اهلدوء ،أمل ،سعاد ،حنني ،ميسون بكرة نقل إىل الدامون. ســت لينــا ،ليــش أنــا؟ أنــا مــش طالبــة نقــل ،أنــا مرتاحــة هــون ،مــابعــرف حــدا يف الدامــون ،مــا بــدي أنتقــل ،بــديل اســمي ،الغــي النقليــة ،مــا
بــدي أروح عالدامــون.
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 حبيبــايت ،أنــا شــخص ًيا أحــب أن تبقــن هنــا ،ولكــن األمــر ليــس بيدي،هــذه نقليــة إدارة ،وأمتنــى اإلفــراج عنكــن ونقلكــن إىل بيوتكــن ،هنــا ســجن
والدامــون ســجن ،هنــا جماهــدات وهنــاك جماهــدات ،وكــا قالــت الســهريت
النقليــة إلفســاح املجــال للقادمــات اجلديــدات ،وال أعلــم مــن أي مركــز حتقيــق
جايــات ،وهــذه ُس ـنّة الســجن.
 يعني ست لينا ما يف فائدة ،خلص نجهز أغراضنا؟قالتهــا كل أســرة والدمــوع تنســاب مــن عينيهــا ،وبــدأ احلــزن الشــديد
عــى الوجــوه ،حيــاة يف غرفتهــا وقــد ّ
دق قلبهــا خو ًفــا ورهبـ ًة مــن هــذه النقليــة،
وركــزت كل ذهنهــا
وقــد متســكت بشــبك البــاب بأصابــع يدهيــا العــرة
ّ
وســمعها وكل حواســها عــى الســاحة ،وال أحــد يمــر ليخربهــا باخلــر اليقــن
ومــن األســاء املنقولــة إىل الدامــون.
خــوف حيــاة مــن النقليــة كخوف أي أســرة أخــرى وبنفس احلســابات،
أنــا هنــا مســتقرة ،مل أطلــب نقــل ،واخلــوف هنــا ليــس عــى النقــل فحســب بــل
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اخلــوف مــن نقــل واحــدة مــن أمــل أو حيــاة وعــن روح واحــدة بجســد واحــد
وال يمكــن االفــراق.
ثبــت اخلــر اليقــن ،أمــل منقولــة إىل الدامــون وحيــاة باقيــة يف الشــارون
ومل يتبــق عــى موعــد اإلفــراج إال أربعــون يو ًمــا ،وكل ختطيطــات اإلفــراج
مــن حفلــة القســم واحللويــات وتوزيعهــا عــى األســرات ووداع األســرات
الصديقــات وجتهيــز مالبــس اإلفــراج ،كل هــذه التخطيطــات تبخــرت ،ومل
يكــن باحلســبان ،هــذه املفاجــأة ،وكل التخطيــط كان باإلفــراج عــن أمــل وحيــاة
مــن الشــارون والوصــول إىل حاجــز جبــارة قــرب طولكــرم م ًعــا ،ولكــن اآلن
أمــل ســيفرج عنهــا مــن الدامــون وعــن حاجــز اجللمــة قــرب جنــن وحيــاة مــن
الشــارون وحاجــز جبــارة.
 ست لينا يف إمكانية لتغيري أسامء النقلية؟ صعــب جــدً ا ،ومــع ذلــك ســأحاول ،وقبــل ذلــك عليــك أن تتفقــي معصاحبــة االســم ليتــم تقديمه لــإدارة.
 الصبايا املنقوالت معي ،بديل اسم حياة مع واحدة منهن. سأحاول يا أخت أمل وسأبذل كل جهدي.محلــت ممثلــة األســرات نفســها إىل مكتــب مديــرة القســم وحاولــت
حاســا .مســتحيل
وتكــرارا لتبديــل النقليــة ،ولكــن رد اإلدارة كان
مــرارا
ً
ً
ً
الشــاباص يقــوم بتبديــل االســم .وصلــت البوســطة بعــد مرورهــا بــكل فصول
املعانــاة والتعذيــب املربمــج إىل ســجن الدامــون جنــوب مدينــة حيفــا وهــو
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ســجن قديــم مهــرئ تــم بنــاءه زمــن االنتــداب الربيطــاين كإســطبل للخيــول
حولــه إىل ســجن للمجاهــدات الفلســطينيات ،وهنــاك
ولكــن االحتــال ّ
غرفتــان إحدامهــا تتســع لثــاين عــرة أســرة ،واألخــرى ألربــع عــرة أســرة،
ودورة امليــاه داخــل الغرفــة والــدش يف الســاحة والســاحة صغــرة جــدً ا حــوايل
را طــول وعــرض  4أمتــار ،وهنــاك يف الغرفــة خزانــة مطبــخ حديديــة
 20م ـ ً
بــا بــاب وال ظهــر.
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أربعــون يو ًمــا فقــط هــي املــدة املتبقيــة مــن حكــم األســرتني أمــل وحيــاة
وســتودعان الســجن إىل األبــد ،مشــاعر خملوطــة بــن اخلــوف الشــديد واألمل،
وبــن الفــرح للقــاء األهــل واألحبــة واحلــزن عــى فــراق األســرات وتركهــن يف
الســجن والفــرح للحريــة.
معانــاة أمــل وحيــاة تضاعفــت باالفــراق القــري املفــروض عليهــن
مــن قبــل اإلدارة ،واحــدة يف الشــارون وواحــدة يف الدامــون ،بطيئــة هــي األيــام،
تزحــف كالســلحفاة نحــو املوعــد املحــدد لإلفــراج بعكــس األيــام الســابقة،
النــوم جفــا العيــون ،يف النهــار املشــكلة حملولــة ،زيــارة غــرف ،تعــارف ،قــزدرة،
ولكــن املشــكلة يف الليــل ،شــقيقة الــروح بعيــدة يف الدامــون ،واألســرات داخل
الغــرف متعبــات وبشــق األنفــس يبقــن مســتيقظات حتــى الســاعة العــارشة،
ودقائــق حتــى تكــون األســرات غارقــات بالنــوم ،إال حيــاة تبقــى وحيدة تســبح
يف خياهلــا وترســم مشــاهد اإلفــراج واحليــاة املســتقبلية.
بحفــاوة منقطعــة النظري اســتقبلت أســرات الدامون أخواهتــن القادمات
من الشــارون.
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 ًأهل أخت أمل ،هنا برشك.
وأشارت بيدها إىل الربش األريض.
وبســبب خربهتــا يف الســجون وتوزيــع األبــراش ،املريــض ثــم الكبــر
ثــم القديــم ،هــذه هــو اإليثــار ،وضعــت أمــل أغراضهــا البســيطة حتــت الــرش
األريض ،وجلســت عــى كــريس.

 أختــي أمــل أعطينــي أغراضــك علشــان أرتبهــن وأنـ ِـت ارتاحــي ،جايه
مــن البوســطة تعبانــة ،اهلل خيلصنــا مــن اليهود ومــن البوســطات ،واهلل يلعــن أول
مــن وضــع البوســطات؛ ألنــه حتـ ًـا ليــس مــن بنــي البرش.
 شــكرا لــك أخــت دالل ،مثــل مــا أنـ ِـت شــايفة إن شــاء اهلل عقبــال عنــد
ً
اجلميــع ،باقــي يل أســبوع ومــا معــي أغــراض كثــرة ،حال ًيــا خلينــي أرتــاح مــن
تعــب البوســطة.
 كم باقي لك؟ وكم حاكمة؟ سألت أسرية من بعيد.شهرا ،وبقي  40يو ًما.
 -مش ضايل يشء ،حكمي ً 18

خــال جلــوس أمــل عــى الكــريس أشــاحت بنظرهــا إىل األســرات
فوجــدت مــن هــي أوىل منهــا بالــرش األريض ولكنهــا آثرهتــا ،فقــررت ر ّد
اإلحســان باإلحســان.
 أختي دالل من هي ممثلة األسريات هنا؟ األخــت أم رامــي ولكنهــا يف جلســة مــع اإلدارة ،إذا بــدك يشء توجهيهلــا بعد اجللســة.
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متهلــت أمــل قليـ ًـا حتــى نظــرت إىل أســرة حتمــل يف يدهــا أورا ًقــا ويبــدو
أهنــا مشــغولة تنظيم ًيا.
 يعطيــك العافيــة ســت أمــل ،ملــاذا مل ترتبــي برشــك؟ يف مشــكلة؟ موقعالــرش مــش معجبــك؟ املهــم تكوين مبســوطة.
ـرن ،والــرش مكانــه ممتــاز،
 اهلل يــرىض عنــك أختــي ،األخــوات مــا قـ َّولكــن اســمحي يل أختــي أنــا باقــي يل حــوايل  40يو ًمــا لإلفــراج ،وصحتــي
ممتــازة وعمــري  21ســنة ،وأنــا لســت بحاجــة للــرش األريض وهنــاك مــن هــو
أوىل منــي ،الــرش العــايل أحســن يل.
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 عىل راحتك ست أمل ،ال أريد أن أضغط عليك.مــا بــن واقــع ســجن الشــارون والدامــون ال اختــاف عــى مســتوى
اإلدارة ،أمــا عــى مســتوى األســرات فالفــرق شاســع ،مــن مرافــق واكتظــاظ،
وعــدد الغــرف 18 ،أســرة يف نفــس الغرفــة ،نفــس دورة املياه 5 ،دشــات للقســم
وخــارج الغــرف ،الفــورة  4ســاعات ،الســاحة ضيقــة ،الكامــرات موجهــة نحو
الغــرف ،الــرد شــديد ،وكل يشء ممنــوع إدخالــه من األهــل ،حرامــات ،خمدات،
كتــب ،اللــون األســود ،املنظفــات املتواجــدة يف الكانتينــا هــي اخلاصــة بالرجــال
األرسى اجلنائيــون املجــاورون للقســم ،القســم مكشــوف عــى اجلنائيــن ،أبنيــة
الســجن قديمــة ،ال هتويــة ،ال هــواء ،ال مــاء نظيــف ،ال عــاج ،حتــى أشــعة
الشــمس ممنوعــة بســبب اجلــدران الســميكة.
أمــل يف ســجن الدامــون وقد نســجت عالقات طيبــة مع كافة األســرات
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هنــاك يف فــرة قياســية ،ودخلــت إىل قلــوب اجلميــع عــر شــخصيتها املرحــة
واملتزنــة والعقالنيــة املثقفــة ،حتــى متنّــت األســرات لــو أهنــا جــاءت منــذ زمــن.
مــا تعانيــه حيــاة يف ســجن الشــارون مــن آالم ال ُبعــد وســكرات اقــراب
اإلفــراج ،كذلــك تعانيــه أمــل يف الدامــون ،بنفــس الصــورة؛ ألن اإلفــراج
ســكراته كســكرات املــوت ال يفــرق بــن أحــد وأحــد ،والتــي يســميها األرسى
بســكرات «الشــحرور» وتعنــي بالعربيــة إطــاق الــراح ،وهــذه احلالــة مالزمــة
لــكل األرسى مهــا كانــت مــدة احلكــم.
اليــوم األخــر لألســرتني أمــل وحيــاة يف ظلــات الســجن والعــودة للبيت
واالنتعــاش باحلريــة ،والعــودة إىل احلريــة بعــد رحلــة قرسيــة إىل مقابــر األحيــاء،
اســتمرت ســنة ونص ًفــا ،رحلــة مليئــة باخلــرات واألحــداث ،رحلــة زادت الوعي
وكشــفت الكثــر مــن القضايــا مل تكــن لتكشــف إال هبــذه الرحلــة ،رحلــة األرس.
قلــب يــدق يف الشــارون وقلــب يــدق يف الدامــون ،وبلغــت القلــوب
احلناجــر وهــي تنتظــر اليــوم املوعــود يف بيــت عائلتــي األســرتني أمــل وحيــاة
اللتــن مل يفارقهــا األمــل باحلريــة واألمــل باحليــاة والعودة هلــا بعد رحلــة األرس.
أمــل قــررت إســعاد األســرات يف الدامــون رغــم قلــة اإلمكانيــات
وعــدم إظهــار االبتهــاج باحلريــة وأهن ـ ّن ســيبقني لفــرات بــل أعطته ـ ّن األمــل
نفســا إال
باقــراب احلريــة ،وعمـ ًـا بقاعــدة جــود مــن املوجــود ،وال يك ّلــف اهلل ً
وســعها ،صنعــت مــن بقايــا اخلبــز املجفــف واللبــن (الكوتــج) بعــض احللويــات
والتــي تأخــذ جهــدً ا طويـ ًـا وســكبت عليــه القطــر وتركتــه ّ
يتفشــى إىل داخــل
احللويــات .بعــد صــاة العشــاء اجتمعــت األســرات وســط الغرفــة عــى شــكل
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دائــري وأمامهــن ســدر احللويــات املصنّــع حمل ًيــا ويدو ًيــا عــى يــد األســرة أمــل،
وهــذه احللويــات التــي ال يوجــد هلــا اســم ســوى الكنافــة ،تشــبه كل يشء إال
الكنافــة والــذي جيمعهــا مــع الكنافــة األصليــة فقــط هــو طعــم القطــر وتلويــن
اجلــو القائــم.
ممثلــة األســرات يف الدامــون األســرة (أم رامــي) افتتحــت احلديــث،
بســم اهلل ،وقدَّ مــت التهنئــة لألســرة أمــل وشــكرهتا عــى جهودهــا وحلوياهتــا.
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 اهلل يبــارك فيــك أختــي أم رامــي ،وعقبــال اجلميــع وإن شــاء اهللوتفضلــن يــا أخــوات اهلل يــرىض عنكــن ،وألــف
يكرمكــن باحلريــة عــا قريــبّ ،
صحــة وعافيــة وعقبــال اجلميــع.
وخالل هذه اللمة والفرحة د ّقت سهريت الباب.
 أم رامي ،مساء اخلري. أمل صالح ،بكرة شحرور.ومــا إن ســمعت األســرات اســم أمــل حتــى علــت الزغاريــد والتصفيــق
والتكبــرات ،وعــادت موجــة التهــاين والتربيــكات ،عــى الضفــة األخــرى مــن
الفرحــة املنقوصــة واملنغوصــة هنــاك يف ســجن الشــارون ،األجــواء أكثــر مــن
فرحــة ،فمنــذ العــر أحــرت ممثلــة األســرات اســم حيــاة لإلفــراج وعــن
أمــل كذلــك.
ممثلــة األســرات والشــيخة فاطمــة منــذ الصبــاح انشــغلت بإعــداد
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احللويــات للقســم كلــه ،ومــا إن اقرتبــت الســاعة مــن الثالثــة حتــى كانــت
احللويــات جاهــزة ،ودخلــت حلظــات الفــرح إىل الســجن.
تــم دعــوة األســرات مــن قبــل ممثلــة األســرات بعــد صــاة العــر إىل
وســط الســاحة والغيــاب ممنــوع حلضــور حفلــة وداع حيــاة.
انتهــت صــاة العــر وتقدمــت الشــيخة فاطمــة وافتتحــت احلديــث،
بســم اهلل ،وقدمــت هلــا التهــاين التربيــكات ،ومتنــت هلــا حيــاة كريمــة.
وقفــت ممثلــة األســرات وبجانبهــا األســرة حيــاة وراحــت األســرات
يس ـ ّلمن عليهــن ويودعــن حيــاة.
 خالتو لينا ،عند اإلفراج عني ستعميل يل حفلة مثل خالتو حياة؟ تكرم عيونك يا نور الغالية ،بعملك مثلها وأكثر منها.أروح؟
 -خالتو حياة ،شو بدك تعملييل ملا ّ

 ًأول حبيبتــي نــور بعملــك حفلــة يف بلــدك ،وبســتقبلك عــى احلاجــز،
وبعملــك أحــى غــدا وأحــى حلويــات.
األســرات يتزامحــن ،يــردن االســتفراد أســرة أســرة بحياة ،هــذه تعطيها
رســائل لألهــل ،هــذه رقــم هاتــف ،هــذه احكــي ألهــي كــذا ،وهــذه ،وهذه.
 آه يا حياة مش تنسينا ،مش تديري ظهرك وما تتصيل عىل أهيل؟ واهلل عيــب ،أنت ـ ّن بعيــوين ،خدمتكــن واجــب عــى رأيس إن شــاء اهللســأتصل بأهاليكــن مجي ًعــا.
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نامــت كل األســرات بعــد آخــر يــوم مــن املشــقة حليــاة إال حيــاة بقيــت
يقظــة وهــي تفكــر كيــف ســتحتضن األهــل ،حلظــة اإلفــراج ،حلظــة وداع
األســرات يف القســم.
األهــل منــذ صــاة الفجــر مل يعــد أحــد إىل فراشــه ومل يذهــب أحــد إىل
عملــه ،أهــل حيــاة ذهبــوا إىل حاجــز جبــارة غــرب طولكــرم وأهــل أمــل إىل
حاجــز اجللمــة يف جنــن.
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هبطــت قوافــل الســيارات وحطــت رحاهلــا قــرب احلواجــز العســكرية،
وانتظــر األهــل الســاعات الطــوال ،وشــبكة االتصــاالت مل هتــدأ والرنــن
والتواصــل بــن اجللمــة وجبــارة ،والتنســيق لالســتقبال يف ســاحة املدرســة.
جتهــزت حيــاة عــى آخــر طــراز ،ولبســت
الســاعة الثامنــة والنصــف وقــد ّ
أمجــل مــا ُقــدِّ م هلــا مــن الثيــاب مــن األســرات ،جلبــاب ،منديــل ،كنــدرة،
وخرجــت حيــاة إىل الســاحة لعلهــا حتــرق الوقــت بعــد أن كاد خينقهــا االنتظــار
داخــل الغرفــة ،جســدها مــع األســرات يف الفــورة ،روحهــا وتفكريهــا هناك مع
األهــل ،مــع األحبــة ،مــع أمــل رفيقــة األمــل واألمل ،كيــف وأيــن ســتلتقي معهــا؟
غارقــة بالتفكــر ،ســارحة بذهنهــا ،هنــاك إىل احلاجــز العســكري ،مــن ســيكون
يف االســتقبال ،أســئلة كثــرة بــا إجابــات ،انتظــرت حيــاة طويـ ًـا وطويـ ًـا ومل
يــأت أحــد إىل إخراجهــا ،ال ســجان وال ســجانة.
هسه حيرضوا اسمك ،ارتاحي.
 ست حياة ،اطمئني إن شاء اهلل ّ -األمر ليس بيدي ،االنتظار صعب جدً ا ست لينا.

قيـــــود الرياحـــــــــين

بعــد طــول انتظــار ،الســجانة اجلالســة يف غرفــة التحكــم وعــر مكــرات
الصــوت:
 -شحرور ،بنات.

ِ
عليك لإلفراج.
 مبارك يا ست حياة ،بينادواوفرحــا وهــي
تنفســت حيــاة تنفــس الصعــداء ،وهتلــل وجههــا إرشا ًقــا
ً
تســمع الســجانة تنــادي عليهــا ،وو َّدعــت األســرات الــوداع األخري وقــد قدمت
فرقــة الســجانات إىل غرفتهــا وعنــد البــاب.
 -صباح اخلري ،حياة بشري ،شحرورُ ،وفتح الباب.

خــال فتــح البــاب انطلقــت حيــاة إىل غرفــة ( )6وبــدأت بتوديــع
األســرات واحــدة واحــدة ،والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا ،بعــد إخــراج حيــاة
مــن ِ
القســم تــم اقتيادهــا إىل مكتــب مديــرة الســجن للتوقيــع عىل بعــض األوراق
واســتالم األمانــات ومــن ثــم إىل غرفــة االنتظــار حتــى قــدوم البوســطة ،اســتمر
هــذا االنتظــار ســاعة كاملــة ومـ َّـرت عــى حيــاة كأهنا ســنة كاملــة ،وهــذا االنتظار
ممنهــج مــن اإلدارة للتنكيــل واللعــب بأعصــاب األســرة.
ظهــرا قدمــت فرقــة مــن الضبــاط َقدمــوا وبأيدهيــم
الســاعة الواحــدة
ً
جمموعــة مــن امللفــات.
 حياة بشري ،نادى ضابط اإلدارة. -كتسني ،أنا حياة بشري.
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تبــادل ضبــاط اإلدارة النظــرات يف وجههــا ومــن ثــم يف امللــف والصــور
وقامــوا بالتوقيــع عــى امللــف ،وبعــد ذلــك قــام بعــض الســجانني باقتيادهــا نحــو
البوســطة وتســليمها لفرقــة النخشــون ،وبعــد ســفر النصف ســاعة توقفــت أمام
بوابــة حاجــز جبــارة غــرب طولكــرم.
 -من هون ،وأشارت املجندة نحو الرشق.
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بــا قيــود خرجــت وســارت حيــاة ألول مــرة منــذ زمــن وهــي تتســاءل
أيــن أنــا؟ مــا هــذا املــكان؟ أكيــد هــذه اخلليــل ،ال القــدس ،ال ال أكيــد زعــرة،
ومــن ثــم وبعــد عــدة هواجــس رأت أهلهــا وســمعت صوهتــم وهــم يكــرون
وهيتفــون ،تركــض حيــاة نحوهــم ولكــن خطوهتــا تبــارح مكاهنــا حتــى وصلتهم
أخــرا ،وصلــت إىل أحضاهنــم ومحلوهــا وطــاروا هبــا ،مــن بعيــد رأت حيــاة
ً
أشــخاص كثــر ،ال حركــة تقــوم هبــا ،ال كلــات ،ال تعابــر ،فقــط املوقــف غــر
مســتوعب ،أنــاس ينــادون وأنــاس هينئــون.
 احلمد هلل عىل سالمتك أختي. اهلل يسلمك ،أنا وين؟ ما اسم هذا احلاجز؟ ارشيب ًأول ،احلمــد هلل عــى ســامتك ،هــذا حاجــز جبــارة ،مــن أي
ســجن تــم اإلفــراج عنــك؟
روحت من سجن الشارون.
 أنا من جننيّ ، فالنة كانت معك هذه أختي. -فالنة هذه بنتي.

قيـــــود الرياحـــــــــين

 فالنة كيف حاهلا ،شو عاملة؟ مجيــع األخــوات بخــر ،وبيســلموا عليكــم ومجيــع األهــايل هلــم معــيرســائل.
ويف اجلانــب اآلخــر عــى حاجــز اجللمــة ســارت أمــل وتــداول يف خاطرهــا
نفــس اهلواجــس ،نفــس األســئلة ولكـ ّن أهلهــا مل يكونوا عــى احلاجز ،أنــاس كثر.
 احلمد هلل عىل سالمتك ،من أي سجن جايِ ،أنت من أي بلد؟

روحت من سجن الدامون.
 أنا من جننيّ ،سامل.

 -تفضــي هــاد اجلــوال ،احكــي مــع أهلــك يمكــن بينتظــروا عــى حاجز

 أنــا ويــن؟ شــو كل هــذه األســاك وكل هــذه اجلنــود؟ شــو هــذهاملعاطــات؟
 ِأنت عىل حاجز اجللمة؟
 آه ،يعني أنا يف جنني. ملاذا هذه اللسعات الكهربائية؟ تساءلت يف خاطرها أمل.ً
رجــال ،حــروا إىل
بعــد االتصــال اهلاتفــي ،األهــل كبــار وصغــار،
احلاجــز ،احتضنوهــا وطــاروا هبــا.
 -احلمد هلل عىل سالمتك ،البيس هذا الوشاح ،البيس هذه العصبة.
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 آه أكيــد ،مــن زمــان بــدي ألبــس وشــاح وعصبــة ال إلــه اال اهلل ،عصبــةرسايــا القــدس.
األهــايل مــن جنــن مــن املناطــق املجــاورة احتشــدوا يف ســاحة املدرســة
مــن مجيــع الفئــات العمريــة ،والرايــات الســوداء تلــف ســور املدرســة وصــور
أمــل وحيــاة قــد ّتوجــت جــدران املدرســة.
 حبيبتي حياة ،وصلت قبيل. -احلمد هلل أين شفتك يا أمل حيايت.
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 ولك ِأنت من أي حاجز روحتي؟ استنيتك وما جيتي.
روحت من حاجز جبارة.
ّ -

بــدأ االحتفــال واألناشــيد اجلهاديــة وأناشــيد الشــهداء عــر مكــرات
الصــوت.
انطــوت صفحــة االعتقــال واألرس لزهرتــن مــن زهــرات فلســطني،
لرحيانتــن فواحتــن مــن رياحــن أرض كنعــان ،ولكــن صفحــة األمل واملعانــاة مل
تنطـ ِـو بعــد؛ ألنــه مــا زال يف األرس أكثــر مــن ســتني أســرة واآلالف مــن األرسى
يعانــون ويــات الســجن.
انتهــت مأســاة األرس لألســرتني أمل وحيــاة وأصبحتا أســرتني حمررتني
وعادتــا إىل أحضــان األهــل ،وأكملتــا دراســتهام يف احلقــوق ،وتقــدم خلطبــة حياة
الشــاب خالــد وتزوجهــا بعــد خترجهــا مــن اجلامعــة ،واكتفــت برعايــة أرسهتــا
اجلديــدة ومل تكتـ ِ
ـف مــن جهادهــا.

قيـــــود الرياحـــــــــين

أمــا أمــل فبعــد خترجهــا مــن اجلامعــة فواصلــت مشــوارها العلمــي
وحصلــت عــى شــهادة املاجســتري يف القانــون وافتتحــت مؤسســة قانونيــة
باملشــاركة مــع بعــض زميــات هلــا باملهنــة لرعايــة األرسى واألســرات،
وتزوجــت مــن أســر حمــرر أمــى يف الســجن  15عا ًمــا.
خــاب االحتــال وخابــت ظنونــه
ــر عــى
يف كَــر إرادة شــعب ُي ّ
احليــاة بكرامــة.

تمبحمداهلل
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