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  إىل روح احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه ودلم. 

   واألدريات خلف القضباناألدرى إىل. 

 إىل ذهداء وجرحى الشعب الفلسطيين وخملصيه. 

   َّوأخواتي و إخواني األوفياء و زوجيت يبنياحلب إىل والدي 

 .املخلصة         

   هأقدم هذ.. العملجناز هذا إإىل كل الذون داهموا يف 

 الرواوة.         
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الوطن، خارطة لكان نصر يذرف الدمع كمما نظر 

بالحرية والسيادة واالستقالل، يعشق ناس ويحمم كما كل ال
فيتذكر لحظات الطفولة وقبة الصخرة  بيالد القدس التي وُ 

الكبرياء األسطوري  نفسوأسوار القدس الشامخة الصامدة ب
 عمى مر التاريخ.

شعر نصر بالذنب حينما أطاع أمو التي أجبرتو عمى 
االحتالل الذي يعادي الرحيل خوًفا من القتل عمى يد 

 ويمقت الرحمة.يفضل الحرب الحياة، ويعشق رائحة الدم و 
خالك خالد استشيد ألنو رفض الخروج من المجدل في  :كانت تقول لو

 النكبة وال أريد أن أخسرك كما خسرتو ىناك.
 وأي خسارة تعادل سقوط القدس يا أم نصر؟ :فيقول ليا

ن أر  فاذىب إلى األردن  ي  دت رضافترد: لمقدس رب يحميو يا بني، وا 
 قبل أن تُْقتل كما قتل خالد الذي الزال في ذاكرتي.

ٔ 
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لم يستطع نصر كسر كممة أبيو حينما تدخل، فوافق أن يرحل مع أىمو 
إلى مخيم الوحدات في األردن، أبو نصر الذي حمم بالمجدل، وطوال حياتو 

أن لكنو توفي قبل و  ،تمنى العودة إلييا فاحتفظ بمفتاح البيت وأوراق األرض
 .يتحقق الحمم

ولكنو لم ينَس المجدل بمد  ،عاش نصر مع والدتو في غربة عن الوطن
 أبيو وال القدس مسقط رأسو وذكرى طفولتو.

تزوج نصر من فتاة فمسطينية عاشت ظروف اليجرة وقاست حياة 
خوانيا أغنياء.  الشتات، ولكنيا كانت بمستوى اجتماعي أفضل وا 

أرواحيم ب يضحونوىو يرى الفدائيين الفمسطينيين شعر نصر باإلثم 
 فقرر أن يعود إليو. ،الوطنثم رخيصة في سبيل ا 

لم تعارض والدتو القرار بعد أن أقنعيا بواجب التضحية ووجد العقبة عند 
خوانيا فخشيت الوحدة والمصير  زوجتو التي رفضت أن تترك أىميا وا 

 المجيول مع زوجيا بعد أن عممت بمقصده.
المقدس وبين زوجتو  ولم يكن بد أمام نصر إال أن يختار ما بين واجب

حيث متاع الحياة الدنيا، ما بين فمسطين والقدس وعسقالن وبين المستقبل 
 الذي ُيَؤمِّن فيو راحة الجسد مع عذابات الشتات.

سألتحق بالمقاومة وأعود لموطن يا لطيفة وعميك أن تختاري ما بيني 
 فماذا ترين؟ ؛وبين البقاء ىنا

 .الً اطو  يىذا ما قالو نصر لزوجتو بعد أن فشل في إقناعيا ليال
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األيام المقبمة إذا ما عادت مع  قادمترددت لطيفة أياًما وىي تفكر في 
خوانيا وفي نياية األمر رفضت العودة متألمة  ،زوجيا بعيًدا عن أىميا وا 

 عمى فراق زوجيا فحسمت مصيرىا وقالت كممتيا.
عن أبغض الحالل رأفة بيا وتأميًنا لمستقبميا  لنصر خيار ثانٍ لم يكن 

 ووقع الفصل بينيما بالحسنى والذكرى الطيبة. ،حتى ال تبقى معمقة
كانت أصعب المحظات في حياتو وىو يودع أمو التي سممت بالقدر أمام 

صراره وشوقو لتراب الوطن فعانقتو بحرارة وضمتو إلى صدرىا  ،عناده وا 
بكاء، كانت أم نصر تشعر أن ىذا المقاء ىو األخير بينيما في وطالت في ال

عمييا  يتأخرىذه الحياة، فحاول أن ييدئ روع أمو ويطمئنيا عميو، وأنو لن 
 بأخباره ورسائمو وخطوات حياتو.

 قبل نصر رأس أمو ويدييا وطمب منيا الرضى والدعاء.
وختم معيا  ،وضعت أمو راحتييا عمى رأسو ودعت لو بالسالمة والرعاية

 فردت محمد رسول ا. ،لو إال اإالمقاء بال 
عاد نصر إلى وطنو وىو يحمل في قمبو اإليمان وفي نفسو العزيمة 
واإلرادة واليمة، وفور عودتو انضم إلى صفوف المقاومة أماًل وطموًحا 

ىذه المدينة التاريخية الساحرة بجماليا، الطيبة  ،لمعودة الحقيقية إلى المجدل
أىميا والزاخرة بأحداثيا عمى مر العصور واألزمنة، كان يشعر بالراحة وىو ب

يسمع بعظيم أجر المرابطين في عسقالن، وينتفض كمما تذكر نقل رأس 
الحسين إلييا، فوجدىا مدينة العمم والمعرفة برجاليا وشيخيا ابن حجر 
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أليوبي صالح الدين ا ،العسقالني واستميم بطوالت القائد اإلسالمي الكبير
 فييا.

يا وبحرىا وبرتقاليا وعنبيا وتينيا وزيتونيا وشيرة ئجميمة ىذه البقعة بسما
 سوقيا ومسجدىا وحرفة النسيج التي عمل معظم أىميا بيا.

ن: النصر والقدس وعسقالن وكل ييأقسم نصر عمى إحدى الحسن
 فمسطين أو الشيادة.

لم يستأنس  كانت القدس مسقط رأس نصر وذكريات الطفولة، رغم أنو
 فييا بصحبة أقاربو وعائمتو التي ىاجرت من المجدل إلى مدينة غزة.
ياىم لقمة العيش  فاستقبميم أىميا استقبال األنصار لممياجرين وتقاسموا وا 

 وقسوة الظروف ومسيرة الجياد والتضحية والنضال.
معدودة كانت األيام التي مرت عمى فراق لطيفة لزوجيا حتى تأكدت من 

 ا لذكراه.وبعد شيور وضعت بنت سمتيا انتصار تخميدً  .من نصرحمميا 
لم يعرف نصر بخبر حمل زوجتو قبل الوداع، وبعد أشير لم يكن بد في 

 سموه رفيق.أ اورزقيا ا ولدً  نعمةظروف وحدتو إال الزواج، فتزوج ب
أمضى نصر حياتو في أعمال المقاومة بصحبة الفدائيين من أبناء شعبو 

فكبدوا العدو خسائر مادية كبيرة  ،ا الذل والخنوع لالحتاللالذين رفضو 
عرف نصر بشجاعتو واشتير بجرأتو فقام بعدة عمميات  .وأفقدوه األمن

أدت لقتل وجرح عدد من جنود  جاىدينفدائية بصحبة مجموعة من الم
 االحتالل ومستوطنيو.
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كان عمى نصر في تمك المرحمة أن ييدأ ويختفي ويبعد عن األعين 
وخجل من نفسو ودموع أمو ومصيره مع لطيفة،  ،ألمر الذي لم يرق لوا

انكشف أمر نصر لمواصمة المقاومة والجياد وانتقل مطارًدا من مكان إلى 
 آخر.

راقبت قوات االحتالل عبر عيونيا بيت نصر الذي انغمق عمى زوجتو 
واصل نصر معيا عبر الحاجة محبوبة بالسالمات فت وطفمو رفيق.
 والحاجيات.
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كان إبراىيم صديق نصر ورفيق دربو في المقاومة، 

وكانت  ،فتقاسما رحمة الدم ومسيرة الجياد واأللم واألمل
الحاجة محبوبة زوجة إبراىيم تعد ليم طعاميم وتنظف ليم 

 مالبسيم وأحياًنا تنقل ليم أسمحتيم والرسائل.
واستغاثة وما ىي إال أيام حتى عمم بمرض ابنو رفيق 

زوجتو بو لنقمو إلى المستشفى، فمم يفكر حينيا طوياًل 
 لمساعدتيا ومساندتيا في ظروفيا ونجدة ميجة قمبو الوحيد.
أسرع نصر بصحبة إبراىيم إلى بيتو وانطمقا بالزوجة والطفل إلى 

وما ىي إال لحظات حتى وصل الخبر لمقائد العسكري في  ،المستشفى
عمى أطراف قرية وادي الجوز كمنت لسيارتو  عد قوة عسكريةأف ،المنطقة

المطمع عمى جبل  ومستشفىفي البمدة القديمة الواقعة ما بين بيت نصر 
 .الطور

خرجت قوات الغدر الجبانة فجأة واعترضت طريقيم وبال رحمة أطمقت 
 ابنيا المريض خوًفا عميو. األمفاحتضنت  ،عمى السيارة ةالنار العشوائي

رة وتناول سالحو وأطمق النار حتى استشيد في تمك أوقف إبراىيم السيا
المحظات، فتح نصر باب السيارة لزوجتو إلنقاذىا وابنو فتعالت صيحاتيا 

ٕ 
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تمالك نصر نفسو وبدأ يطمق النار عمى  ،والطفل خوًفا من صدمة الموقف
 فقتل منيم اثنين وجرح آخرين قبل أن تنالو رصاصاتيم. ،الدورية العسكرية
طفميا وضمتو إلى صدرىا وحمتو من الرصاص المتطاير حضنت األم 

في كل االتجاىات حتى أصيبت، ولم تأبو بحاليا وواصمت حماية طفميا 
 فاستشيدت والطفل بين ذراعييا.

وما ىي إال لحظات حتى  ،توقف إطالق النار بعد استشياد الثالثة
ثالثة، ىا لمتعرف عمى القتمى الءأحضر قائد الوحدة مختار القرية ووجيا

فوجد الطفل بين ذراعي أمو يتحرك ولم يصبو أذى غير أنات المرض الذي 
كان يعانيو، فحممو معو وتعرف عمى إبراىيم ابن القرية وتأكد من ىوية 
نصر وزوجتو، وفي نياية اليوم جرت ليم مسيرة خرج فييا كل أبناء القرية 

ي تزينت أجسادىم بالحناجر الثورية والزغاريد وودعوا الشيداء الثالثة الت
 باألعالم الفمسطينية وأكاليل الزىور.

كان وقع الخبر كالصاعقة عمى أم نصر التي خشيت ىذه المحظة، فقام 
ممثمو مكتب المقاومة بزيارتيا بعد أن تمقوا خبر مقتل الثالثة عبر مختار 

 القرية الذي تعرف عمى ىوية الشيداء وتفاصيل الحادث.
ت حسرة عمى يالتي أقعدىا المرض فتوف كان الخبر أقوى من أم نصر

 ابنيا وزوجتو.
من والديو وعائمتو التي ذىبت وذىب خبر محروًما عاش رفيق يتيما 

 حفيدىا التي رأت فيو ابنيا دون أن تراه أو تصل إليو.
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كما تركت أم نصر حفيدتيا انتصار يتيمة دون أن ترى وجو أبييا أو 
 تحظى ببسمة حب واحدة منو.

ر منعمة بحياة مستقرة مع والدتيا لطيفة مع إخوانيا في عاشت انتصا
 األردن.

استقرت حالة رفيق بعد أيام برعاية زوجة المختار التي احتضنتو، ولكن 
ألن زوجة المختار كبيرة في  ؛الطفل بات بحاجة لمن يرعاه من أقارب أمو

 .وتعاني من عدة أمراضالسن 
، ولم تكن وسيمة ومانيار لم يعرف من أخوال رفيق إال شخص يعمل في 

لمعرفة عنوانو وترتيب نقل الطفل إليو فاضطر المختار أن يجمع وجياء 
أطمعيم عمى حال رفيق والحاجة لمن يتبناه، وأشيدىم عمى و القرية ورجاليا 

والدتو وثمن السيارة وبيت  مصاغأمانة الطفل من وراء أبويو فقد احتفظ لو ب
 .أىمو الذي باعو بعد أن تعرف عمييم

كان المختار يخشى تيرب أىل القرية من تبني طفل ال يعرفون عنو إال 
 الحادث الذي حصل.

 وظروف الفقر وقمة العمل وصعوبة العيش كانت عقبة أخرى أماميم.
إال عرض مأساة الطفل عمى الحاجة محبوبة والتي  مفًرالم يجد المختار 

شت معو أجمل ي عاذمن صدمتيا بعد استشياد زوجيا إبراىيم ال قلم تف
 األيام والذكريات.
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كانت الحاجة محبوبة امرأة ذكية وقوية وحكيمة وتعادل بشيادة أىل 
ولكنيا كانت في بطن أميا حينما حجت  ،ىي لم تحج .القرية عشرة رجال

 فأطمقت عمييا أميا والقرية الحاجة منذ والدتيا وطفولتيا.
لروحو الطاىرة لم تعارض الحاجة تبني رفيق ابن رفيق زوجيا كرامة 

 فساوتو بابنيا الذي يكبره بثالث سنوات. ،وشعوًرا بمأساة الطفل ومستقبمو
لم تستقبل الحاجة محبوبة من المختار سوى الوعد بمساعدة أىل القرية 
ليا لتعارك الحياة مع طفمين ورغم أخذىا أمانة رفيق من المختار إال أنيا 

توجيت لصديقتيا وجارتيا أم أو تفرج عن نفسيا بو، ف اأبت أن تقترب مني
سامي لعميا تخرج لمعمل معيا في حقل زوجيا الذي يتعاون بزراعتو مع 

 و.ئزوجتو وأخواتو وأبنا
رحب أبو سامي بعمل الحاجة محبوبة واعتبر موقفو واجًبا وليس 

 مساعدة.
نيا لم تفرق بينيما بالعطف إكانت الحاجة تأخذ معيا ابنييا لمحقل إذ 

والطعام والشراب والممبس، ولم يعرف رفيق لو أًما غيرىا والحب والحنان 
 كمحمد.
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مرت الحياة قاسية جًدا عمى العائمة في غياب معيل 

وكانت الحاجة تقوم بعمل البيت لجانب  ،األسرة الصغيرة
 رعاية الطفمين وتربيتيما.

ربت الحاجة محبوبة طفمييا عمى الدين والخمق وحب 
 وعشق كل حبة تراب وقطرة ماء فيو.ا ورسولو والوطن 

لم يستطع رفيق استيعاب سبب اختالف األسماء بينو 
وحين  ،وبين أخيو الذي ظير رسميا في سجالت المدرسة

 مو وسأليا:عودتو بكى أل
ينادونو بمحمد إبراىيم  ؟لماذا اسمي يختمف عن محمد يا أمي -

 وينادوني برفيق نصر العسقالني.
وحينما أتت  ،حظة الوعي لرفيق لتخبره بالحقيقةكانت محبوبة تنتظر ل 

 الفرصة لم تخفيا عميو.
اسمعني جيًدا يا رفيق، أنت يا بني روحي التي أحيا بيا وميجة قمبي  -

ومحمد أكثر من أخيك، ونحن لنا قصة يا حبيبي كما لك  ،وكل سعادتي
 قصة ويجب أن تعرفيا.

ٖ 
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بي بطل يشيد بإخالصو ألبيك، وأبوك يا حبي القد كان أبو محمد صديقً  
ولقد استشيد أبوك وىو يدفع عنك وعن  ،كل من عرفووصدقو وتضحيتو 

أمك خطر الموت ووقتيا كانت أمك ال تأبو بنفسيا لحمايتك حتى استشيدت 
وىي تضمك إلى صدرىا وتحرسك بذراعييا وتضحي بروحيا حتى ال يطالك 

 تشفى.أذى، وجميعيم يا بني استشيدوا وىم عائدون بك من المس
عظيم التقدير بفيم رفيق قصة والديو وعمو واحتفظ ألمو محبوبة في نفسو 

 والمحبة مع كل يوم يكبر فيو برعايتيا.
وأن يكتبا  ،اتفق محمد ورفيق أن يتعرفا عمى مكان استشياد والدييما

ىا اكتذكار. فجمع األخوان عدًدا من الصخور الصغيرة ورتب اشاىًدا باسميم
ه بأيادييم وتعاىد اووضعا عمييا تذكار الشيادة الذي رسمبشكل متناسق 

 األخوان عمى تكرار زيارة المكان وقراءة القرآن عمى أرواح محبييم.
وفي مساء يوم  .عشرة عاًما في حقل أبى سامي يعممت الحاجة اثنت

شديد الحرارة شعرت الحاجة بدوران وسقطت عمى األرض، فنقميا أبو سامي 
وكانت المفاجأة حينما أعمميم الطبيب بإصابتيا  ،شفىوزوجتو إلى المست

ال بد من أخذه  اوكتب ليا عالجً  ،لعدة أيامبمرض يستوجب راحتيا التامة 
 عمى الدوام.

تعافت الحاجة محبوبة من مرضيا وىمت لمعودة لعمميا إال أنيا تعرضت 
 .الدورانلنفس 

 معمل بعد ذلك.فيم الطفالن محمد ورفيق حالة والدتيما ورفضا خروجيا ل
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 احممت بتعميميما، فخشيت عمييممذين كانت الحاجة تشفق عمى ابنييا ال
 الحياة. كابدةفال زاال لم يصال لمعمر الذي يجعميما أىاًل لم، األيام المقبمة

فنحن كبرنا ونستطيع ، قال محمد: ال عمل لك بعد اليوم يا أمي -
ذا حصل لك شيء بعد اليو  ،االعتماد عمى أنفسنا م فمن نرحم ونسامح وا 

 أنفسنا.
يا عمى أن ئيا تتجرع مرارة عمل أحد أبناتالحاجة محبوبة جعم عزة نفس

 .تكون محاًل لمصدقة أو أن تمد يدىا ألحد ال
 .احسم الطفالن الموقف مع أميما التي بكت شفقة عمييم

وكانت المواجية الحقيقية بين محمد الذي رأى نفسو رجل البيت واألولى 
عميو مالمح  ظيرتألنو األكبر، وما بين رفيق الذي  ؛ؤوليةبيذه المس

زاد منذ سماع قصة والديو من الحاجة ف ؛الرجولة والشيامة وحب اآلخرين
 .إلثباتياأخالق التضحية وانتظر الفرصة إيمانو ب

ولكنو أقسم عمى رد  ،فيو األصغر ؛كان الموقف في غير صالح رفيق
وأمك  ،أنت متفوق في الدراسة يا محمد :وقال ألخيو ،محمدلالجميل ألمو و 

ذا كنت تحب أمك فعميك بتحقيق حمميا لتعالجيا،  ،تحمم بأن تكون طبيًبا وا 
 أال تريد عالج أمك؟

 بمى، سأعالجيا بالمال الذي أجمعو. :رد محمد -
قال رفيق: إذا كنت تقصد توفيره من السوق فكالنا يستطيع، لذا عميك  -

 االعتناء بدراستك.
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 .مد محاوالت رفيق واعتبر أن األمر ال يحتاج لمزيد من النقاشرفض مح
ينظف السيارات وبدأ  ،وفي اليوم التالي تناول خرقة من القماش ووعاء

 عمى الطرقات. ويغسميا

 ذىب رفيق ألبى سامي وطمب أن يعمل مكان أمو في الحقل، لم يتوانَ 
مكن يأبو سامي في الرد وىو يعمم حاجة العائمة ويقينو برفض أي مساعدة 

 أن يقدميا لمحاجة محبوبة لعزتيا وكبريائيا.

بعد أسبوع من العمل لمطفمين عاد محمد ومعو طمبات البيت ودواء أمو، 
وبقدر فرح الحاجة بموقف الوفاء والحب من ابنيا بقدر الحزن والشفقة عمى 

 قدره في الحياة.
 وبعد ساعة عاد رفيق ومعو حاجيات أخرى لمبيت وعمبة دواء ثانية ألمو.

 ما ىذا يا رفيق ولماذا تأخرت؟ :لت الحاجة محبوبةأس
فأحضرت لك الدواء وتمك  ،لقد وجدت في طريقي مبمًغا من المال -

 الحاجيات.
 عيد عميك الكذب.أأنت تكذب يا رفيق وأنا لم  -

نذاري غياب لمدة أسابيع من المدرسة دخمت الحاجة لغرفتيا وأحضرت إ
 لرفيق ومحمد وقالت:

نذار الغياب باسمك يثبت ذلك. ،أنت ال تذىب لممدرسة يا رفيق  وا 

اقتربت الحاجة من ابنيا وضمتو إلييا ومسحت دموعو وقبمتو وقالت: 
 أليس كذلك؟ ،أنت تعمل يا رفيق
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 نعم يا أمي، فأنا عممت مكانك في حقل أبى سامي. -
 وأنا لست رجاًل في نظرك يا رفيق؟ :مد غاضًباتدخل مح

 ،ذىب لممدرسةأولكني أقسمت وعاىدت ا أن ال  ،بالعكس يا أخي -
 عمل حتى تشفى أمي التي لم تتركني عندما تركني الناس.ن أوأ

عانقت الحاجة محبوبة ولدييا عمى موقفيما وشعرت بثمرة تعبيا والفخر 
 يا.يبناب

صراره وعاد لممدرسة واىتم بدراستو نزل محمد مكرًىا أمام  عناد رفيق وا 
 وطموحو بالحصول عمى شيادة الطب أماًل في عالج أمو.
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فتارة تصرعو  ،بدأ رفيق يصارع الحياة بكل قسوتيا

فقد عمل  ،تيزمو جولة وييزميا جوالت ،وأخرى يصرعيا
مع جيرانو مكان أمو عدة سنوات كانت خالليا الحاجة 

ى عوده وتكسبو تجربة الحياة، لم تتركو وحيًدا محبوبة تَُقوِّ 
م سموكو وتربيو  ،في ىذه المحنة بل تواسيو بعد عممو وتقوِّ

فنشأ كريًما  ،عمى معاني التضحية والكرم ومحبة اآلخرين
فكان مثاًل ألبناء  ،ويشعر بيملجيرانو وأىل قريتو محًبا 

وُعِرَف بين الناس  .جيمو في القرية، ولم تشيد عميو القرية مشكمة مع أحد
وكمما ضاقت عميو الدنيا ذىب إلى المسجد ، بحسن خمقو وسموكو ودينو

ثم إلى قمب أمو الحاجة التي تخفف عنو  ،وفيو كان يفر إلى ا ،األقصى
 وتسانده.

فكان يجمس مع أخيو محمد لياًل  ،لم يخسر رفيق فرصة التعميم بكامميا
 ويدرس في كتبو ويسألو، فمم ينقطع كمًيا عن التعميم والمطالعة.

كان رفيق يعطي أجرتو التي يتمقاىا من أبى سامي لوالدتو التي تقوم 
 فمم تسأل طيمة تمك السنوات أحًدا. ،بتدبير البيت والدواء واحتياجات ولدْييا

ٗ 
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فتغير صوتو واكتمل جسمو،  ،لةبدأت تظير عمى رفيق مالمح الرجو 
فكان شاًبا وسيًما جمياًل ناعم الشعر يميل إلى الحمرة، بعينين عسميتين 

 وبشرة بيضاء، متوسط الطول والجسم.
ا يحرسك ، ما شاء ا: وفي ذات يوم نادت عميو الحاجة محبوبة

 فمقد كبرت وأصبحت رجاًل يا رفيق. ،ويحميك
 في وجو أمو وقال: خجل رفيق واحمر وجيو وابتسم

 لوالك وفضمك لما أصبحت كذلك يا أمي. -
 بل لوالك لتصدق الناس عمينا يا بني. -

ولكنيا كانت مضطرة لو  ،كان الحديث في نظر الحاجة محرًجا مع رفيق
 اضطرارىا لعممو.

 في حقل جارنا أبو سامي قبل مرضي؟تعرف يا بني لماذا عممت  -
 و وأخواتو وبناتو.ألنك بصحبة زوجت ؛نعم يا أمي -
 لماذا اليوم أنت بحاجة لعمل آخر؟وتعمم  -

بحث عن أيجب عمي  أن ، معك حق يا أمي :أدرك رفيق مقصدىا وقال
 عمل ّأخر، فبنات أبى سامي من جيمي اآلن.

ولكن كن  ،عمم أن األمر صعب عميكأأنا  .يسمم فمك وعقمك يا رفيق -
 مع ا سيكون ا معك.

فشكره عمى مساندتو طوال السنين  ،اره أبى ساميرفيق إلى ج دخل
 الماضية واستأذنو لمبحث عن عمل آخر.
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شكر أبو سامي رفيق عمى وعيو وحسن تصرفو ودعا لو. وفي صباح 
فصمى الفجر وتناول فطوره من يد والدتو  ،اليوم التالي نيض رفيق مبكًرا
 التي دعت لو فقبل يدىا وذىب.

والمصانع باحثًا عن عمل دون جدوى،  عشرات المحالتإلى ذىب رفيق 
فكرر المحاولة مرات  ،لم ييتم رفيق بنفسو أو يمتفت لتعبو في ذلك اليوم

بعض الباعة انتباىو فت لولكن دون فائدة وأثناء تجوالو في السوق  ،عديدة
المتجولين والذين يبيعون الفاكية والخضار في أماكن غير ثابتة عمى جوانب 

 ميموًما حزيًنا. بيتشارع السوق فعاد لم
  .ا يعطيك العافية، يا أم محمد -
 وماذا حدث معك؟ ا بني متى رجعت؟ي -
خذ الفاكية والخضار من حقل آولكني أفكر أن  ،يا أمي لم أجد عمالً  -

 بيعو في السوق.أأبى سامي و 
 فكرة جيدة.، بالتوفيق يا رفيق -

وبدأ العمل في سوق  صنع رفيق حاماًل صغيًرا واشترى ميزاًنا وأكياًسا
 .البمدة القديمة

نجح رفيق في عممو وداوم عميو أسابيع كان خالليا محمد يستعد 
وفي أحد األيام ذىب إلى السوق وبعد ساعات  .المتحانات الثانوية العامة

الصييونية التي تضيق عمى  معدودة قامت البمدية بصحبة الشرطة
ض غرامات مالية عمى كل من بكتابة مخالفات وفر الفمسطينيين المقدسيين 
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يبيع خارج المحالت المرخصة، وىددت بسجن كل من يخالف في المرات 
 القادمة.

ذا بالبمدية  لم يقتنع رفيق بفكرة ترك عممو ليذا السبب فداوم عميو، وا 
والشرطة تقتحم السوق وتسجن كل مخالف وقبل وصوليم إليو ترك مكانو 

 وبضاعتو وغاب عن العين حتى ال يسجن.
اعتبر رفيق أن اليوم الثاني محاولة أخيرة لمبمدية والشرطة لتطبيق القانون 

ذا بالشرطة فوق رأسو   .الجديد وفي اليوم الثالث عاد لرزقو كما كل يوم وا 
 فقيدوا يديو ونقموه لمسجن.

عمى حمل جسدىا فانيارت  فمم تقوّ  ،عممت الحاجة محبوبة بسجن رفيق
ران بالحاجة فأعطوىا الماء والدواء حتى اعتنى الجي، من مفاجأة الصدمة

 حضر محمد الذي أسرع إلى مركز الشرطة لرؤية أخيو.
دم العودة لمعمل بيذه بعطمب الضابط من محمد كتابة تعيد خطي 

 و بكفالة مالية.يالطريقة واستطاع تحرير أخ
ولم ييتم رفيق بكل ما حصل فكل ما ييمو ىو  ،عاد األخوان إلى البيت

 عمل الغد وتوفير لقمة العيش والدواء لموالدة والبيت.
 اطمأنت الحاجة عمى ابنيا فعانقتو وقبمتو وأعدت لو الطعام.

 ن ا لن يتركو.أَىد َأْت الحاجة محبوبة روع ابنيا عمى رزقو و 
فقام وتوضأ وصمى  ،شعر رفيق بالقمق في ليمتو وىو يفكر بحالو وغده

 ركعتين حاجة  عز وجل وتوكل عميو ونام.
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ذا بفتاة صغيرة تحمل في يدىا  وفي الصباح ذىب يبحث عن عمل وا 
 عدًدا من الصحف وتضع أماميا صندوًقا مميًئا بأنواع التبغ.

 السؤال؟بإلييا وسأليا: تسمحين لي توجو 
 يمكن أن يعيش المرء بيذا العمل؟ فأومأت لو بالموافقة، فقال:
 فقالت: ليس في كل األيام.

 فقال: وما يجبرك عمى ىذا العمل؟
ت في مولدي وأعمل ي: أنا وحيدة ألب عاجز ال يرى وأمي توفأجابت

 ألوفر قوت يومنا.
 ن ىذا الذي تتحدثين معو يا منال؟م صوت عاٍل: اوفجأة قاطعيم

 شاب يريد الشراء يا أبي. -
اسم الفتاة وأخرج مبمًغا من المال وطمب صندوًقا من التبغ عرف رفيق 

 وسأل الفتاة:
 ىل تعممين يومًيا في ىذا المكان؟ -

 أجابت منال: نعم.
لم يضع رفيق طوال حياتو سيجارة واحدة في فمو، وكانت الحاجة  

محبوبة دوًما تنصح ولدييا بمضار التدخين، وأثناء عودة رفيق لبيتو سارًحا 
روف منال المشابية لظروفو ومكافحتيا لمحياة صادف رجاًل يفكر في ظ

 يعمل في النظافة وفي يده سيجارة فطرح عميو السالم وناولو عمبة التبغ.
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وفي اليوم الثاني خرج رفيق مبكًرا يبحث لو عن عمل، فدخل مصنًعا 
 جون لعمال؟ىل تحتا كبيًرا لمخياطة وسأل مديره:

 ن المصنع يقتصر عمى البنات.فقال المدير: مع كل األسف، ال أل
ذا حضرت بنت فيل يمكن أن تعمل؟فسألو رفيق:   وا 

 ثم ترتقي بقدر تقدميا. ،أجاب: يمكن تعميميا بأجر بسيط في البداية

ذىب رفيق إلى المكان الذي صادف فيو منال فوجدىا بصحبة أبييا 
 الضرير فطرح عمييم السالم، فأجاب الشيخ:

 تكون؟وعميكم السالم، من  -

قبل خمسة عشر  طريق وادي الجوزأنا ابن الشييدين عمى مفترق  -
 عاًما وابن الحاجة محبوبة واسمي رفيق.

 ماذا تأمر؟ أىاًل وسياًل يا بني، تفضل. -

فتعسرت األمور في  ،بحث عن عمل بسبب ظروفي الصعبةأكنت   -
 وألن عمل ،وعمى عممي أن ظروفكم ال تختمف كثيًرا عن ظروفي ،وجيي

يا فأنا أعرف مصنًعا لمخياطة يمكن أن تتعمم بمنال في الشارع غير الئق 
ومن ناحيتي يمكن استئجار الصندوق بما فيو،  ،فيو ثم ترتقي بقدر كفاءتيا

 فما رأيك؟

 الرأي لمنال يا ولدي. -
 .وافقت منال عمى فكرة رفيق فذىب الثالثة إلى مصنع الخياطة
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عممو في بيع المزيد من أنواع  وىناك داومت عمى عمميا ووسع رفيق
 الصحف والمجالت والتبغ وأنواع أخرى من الحاجيات المطموبة.

 بحبشكر أبو منال صنيع رفيق وأثنى عميو واحتفظت ىي في قمبيا لو 
 عمى مبادرتو واىتمامو وحرصو عمييا.

 فكان رفيق يطمئن عمييا وعمى أبييا ما أمكن لو ذلك.
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الحاجة محبوبة حينما سمعت كانت أسعد األيام عمى 

بنجاح ابنيا محمد في الثانوية العامة وحصولو عمى معدل 
 يؤىمو لدراسة الطب في جامعة أردنية.

أدرك محمد أن ظروف األسرة ال تحتمل انتسابو لكمية 
فتشاور مع أمو وأخيو أن يدرس في جامعة  ،الطب

 فمسطينية توفيًرا لممال وتفيًما ألخيو.
 عمى ا يا بني، ا يوفقك وينجحك.توكل قالت لو: 

فسابًقا أقسمت  ؟وقف رفيق غاضًبا، أي جامعة تمك التي تتحدث عنيا
وستحقق طموحك بعالج الحاجة  ،واآلن أجدد أنك ستسجل في كمية الطب

 أم نسيت؟
 !أنا لم أنَس يا رفيق ولكن... -
 في أخيك رجاًل تثق بو؟ لكن لماذا، ألم ترَ  -

ولكن دراسة الطب  ،فأنت رجل وسيد الرجال ،رفيق أعوذ با يا -
 عرف ظروفنا.أوالغربة تحتاج لتكاليف عالية ومطالب كثيرة وأنا 

ومن الغد اذىب إلى مكتب التسجيل وجيز أوراق  ،ال تقمق يا دكتور -
 السفر وستصمك كل احتياجاتك قبل أن تطمبيا.

عميو  األمر دْينً عانق محمد أخاه عمى موقفو ورجولتو وتضحيتو واعتبر ا
 طوال حياتو. 

٘ 
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فشعرت الحاجة  ،تحدث رفيق مع والدتو وأخيو محمد عن منال وظروفيا
محبوبة باختالط المشاعر عند رفيق والتي حممت الحب والود واإلعجاب في 

 تقييم منال.

طمبت الحاجة من رفيق التعرف عمييا فإذا بيا فتاة في قمة الجمال 
ومحتسبة ومكافحة  صابرةوالدين. فيي فتاة والرقة والسحر بجانب الخمق 

 ومتزنة وىادئة في كالميا.محافظة و 

 ،وأنو طمب التعرف عمييا ،أومأت الحاجة لمنال بأن رفيق يميل إلييا
ذا ب ،وسألتيا عنو بي منال يدخل أفابتسمت وسكتت واحمرت وجنتييا وا 

 البيت.
 ىل تعرف من عندنا يا أبى؟ قالت منال:

 نا فأىاًل وسياًل بكل من زارنا.حمت البركة عمي -
 إنيا أم رفيق يا أبى. -
أىاًل وسياًل بأم الرجال فيذه ىي التربية واألخالق يا حاجة أسأل ا  -

 معروفو معنا. ىأن يحفظو لك ولن ننس

 ؟قاطعتو أم محمد قائمة: وىل يمكن أن نكون عائمة واحدة يا أبا منال

فأنتم نعم األىل  ؟أفضل منكم وىل سنجد ؟وىل ىذا سؤال يا أم محمد -
 والناس.

 وىل تعمم بقصة رفيق؟ -

 نعم وأتذكر ذلك اليوم الذي خرجنا فيو إكراًما لمشيداء. -
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ولكن رفيق ومنال صغار في السن، ليذا سنؤجل ىذه الموافقة  -
 لميعادىا في المستقبل.

 قال الشيخ: عمى بركة ا.

رفيق الذي استقبل الخبر عادت الحاجة محبوبة تحمل البشرى البنيا 
 بالمزيد من السعادة والفرحة والرضا من صنيع أمو التي فيمتو.

  .في تمك الميمة أحضرت الحاجة أمانة رفيق ووضعتيا أمامو
 سأل رفيق: ما ىذا يا أمي؟
 أجابت: إنيا حقك يا بني.

 عن أي حق تتحدثين يا حاجة؟ -
تى تكبر، فيذا ذىب األمانة التي تركيا المختار في عيدتي إليك ح -

 أمك والمال ثمن السيارة والبيت.

 قال رفيق: إذا كان ىذا حقي بعد ىذه السنين، فما ىو حقك أنت يا أمي؟

 حقي أخذتو مما تعانيو ومما ستعانيو في األيام المقبمة يا رفيق. -

ىذا لن أفرط بو يا أمي  خذ يقبمو ويبكي وقال:أتناول رفيق ذىب أمو و 
أما ىذه النقود فاحتفظي بيا معك ، ال حين كتب الكتابوسأجعمو شبكة من

 لحاجة األيام.

ثم أكمل أوراقو وما ىي إال أيام حتى  ،بارك محمد ألخيو وشاركو سعادتو
 ودع بالدموع والبكاء والحزن أمو وأخاه ثم سافر.
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رغم أن محمد عاش  مرتفعةكانت مصروفات الجامعة في كمية الطب 
فكان يذىب مسافة طويمة من سكن الطمبة  ،خيوحياة تقشف تخفيًفا عمى أ

إلى حرم الجامعة سيًرا عمى األقدام، ويكفيو الحد األدنى من المأكل والممبس 
ومع ىذا فاالحتياجات األساسية من رسوم الجامعة والكتب كانت أكبر من 

 طاقة رفيق ودخل عممو.
اضطرت الحاجة بضغط من رفيق أن تبعث ألخيو من المبمغ الذي 

 .تفظت بو حتى أوشك عمى االنتياءاح
كان رفيق يخرج لعممو من فجر اليوم حتى نيايتو ومع مرور األشير 

 احتاج لممساعدة وشعر بالعسر وضيق الحياة.
قدمت الحاجة محبوبة البنيا الطعام بعد عودتو من العمل ورأتو ميموًما 

يمو فشعرت لعدم قدرتو عمى توفير القسط الجامعي الذي طمبو أخوه أثناء تعم
 بضيقو وحممت ىمو وقالت:

أنصحك يا رفيق بترك بيع التبغ ليفرجيا ا عميك فأنت يا بني تعمل  -
 بشيء فيو شبية ورزقو عسير.

ثم صمى ركعتين  وقرأ ما  ،لم يناقش رفيق أمو وأخذ يفكر في غده
 تيسر من القرآن وتوكل عمى ا ونام.

د عمال بوصية الحاجة محبوبة وفي الصباح، أثناء بحثو عن عمل جدي
صادف عدًدا كبيًرا من طالب المدارس يتجميرون حول بائع متجول عمى 

 عربة يبيع )السندوتشات( والقرطاسيات.
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قرر رفيق أن يصنع عربة متنقمة وبيا صندوق زجاجي فوضع فييا 
احتياجات الطمبة من األدوات الدراسية وبعض األطعمة والمشروبات 

 ام مدرسة ثانوية أخرى.والحموى ووقف أم

رفيق في عممو واستطاع أن يجمع ألخيو احتياجاتو وقسط الجامعة  نجح
 الذي تأخر عنو قمياًل.

فأنزلت  ،وما ىي إال أربعة شيور حتى تم فتح مقصف داخل المدرسة
فتوقف  ،اإلدارة عمى طالبيا أمًرا بعدم شراء شيء من غير مقصف المدرسة

عمل رفيق الذي ذىب لسوق المدينة واشترى قطًعا من التحف كالجمال 
والعقود والسالسل وأشكااًل أثرية وقصد أفواج السائحين الذين يؤمون المدينة 

 من متعبدين وزائرين من فمسطين وخارجيا.
دخل الفمسطينيون بانتفاضتيم المباركة أماًل بالحرية والدولة واالستقالل، 

الحجر معجزة وتحدوا بإرادتيم وعزيمتيم كل إمكانيات العدو فصنعوا ب
 .وقدراتو العسكرية

شارك في االنتفاضة كل قطاعات الشعب الفمسطيني موظفيو وطالبو 
واندلعت المظاىرات في كافة أرجاء  ،و وشبابو وشيوخو وأطفالوئوعمالو ونسا

الشعب  في مخيماتو. قدم خيرة أبناء التضحيةالوطن وتجسدت البطولة و 
العام فاسُتشِيَد واعتُِقَل وُجِرَح في انتفاضة  فداًء لموطنالفمسطيني أرواحيم 

اآلالف وُىدِّمت وُأْغِمَقت مئات البيوت وعم الفقر نسبة كبيرة من م ٜٚٛٔ
من  ا أو يشكو  واأو يمم واأبناء الشعب الصامد والصابر والبطل دون أن يكم
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مثاًل عالمًيا  واوخ وكبرياء وأصبحالمباركة بشم مانتفاضتي واوواصم ،تعب
 لمتضحية والفداء.

والتي ذىب م ٜٜٓٔعاش رفيق مذبحة األقصى المبارك في أكتوبر 
 ،ضحيتيا أكثر من عشرين شييًدا دفاًعا عن األقصى والحرم والصخرة

 ،واشتعمت عمى أثرىا كل فمسطين ناًرا وغضًبا ،وجرح المئات في المواجيات
فمم  ،رحى وخرج عشرات الفدائيين بأرواحيم لالنتقامفزاد عدد الشيداء والج

 تبق أداة لمجياد إال استخدموىا.
فيي  ،القدس في قمب المسممين عامة والفمسطينيين معنىأدرك العدو 
ألنيا في قمب القرآن الخالد وآية من آياتو التي يقوم بيا  ؛أغمى من الروح

الميل وفمق  جوفالمسممون في مشارق األرض ومغاربيا في صالتيم 
الصبح. فالقدس ميبط األنبياء وأرض الرساالت واألديان ومركز الحضارات 

وىي أرض المحشر والمنشر  ،وفي قمب األرض الطيبة التي باركيا ا
وأرض اإلسراء والمعراج وأولى القبمتين وثالث الحرمين الشريفين فنزلت فييا 

معياًرا لعمو القوى  متظفي األحاديث النبوية و  وذكرت ،اآليات القرآنية
 العظمى ومحط أنظار الطامعين والمحتمين.

خفت السياحة في المدينة المقدسة عمى أثر االنتفاضة األمر الذي 
 اضطر رفيق لترك عممو في بيع التحف والبحث عن عمل آخر.
ولم تتركو  ،كانت الحاجة محبوبة تساند رفيق في كل محطات حياتو

نت تقويو وتشد من عزيمتو وتحميو وتتفاءل لو فكا ،لمحظة يأس وفقدان أمل
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َفِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا*ِإن  َمَع اْلُعْسِر ﴿: بمستقبل مشرق وتذكره بقول ا تعالى
 [ٙ-٘]الشرح ﴾ُيْسًرا

ولم يكن يقصدىا إال ليسأل عن  ،كان رفيق قميل المقاء مع خطيبتو منال
حاليا وحال والدىا وعن عمميا واحتياجاتيا، لم تكن المقاءات تحمل مشاعر 
عشق وحب بقدر المصارحة في أمور الحياة واليم المشترك والتغمب عمى 

 قسوة الدنيا ومصارعتيا.
كان يزرع في قمبيا بذور األمل في المستقبل الجميل ويردد وصايا 

 لييما ذراعييا.إبزوال ساعة العسر وأن الدنيا ستفتح  الحاجة محبوبة
عاد رفيق لمبيت بعد مقابمة خطيبتو التي حم متو أمانة السالم لمحاجة 

 فجمست معو أمو وصارحتو
 ىل تقابل منال يا رفيق؟ -
 قمياًل يا أمي. -
 وىل تحبيا بحق؟ -

 أجاب رفيق نعم.

 إذا كان كذلك أال تخاف عمييا؟ -

 أمي؟ من ماذا يا -

من كالم الناس يا بني، نعم نحن اتفقنا مع أبييا أن تكون من  -
ولكنك بدون كتاب رسمي في نظر الناس، أنت غريب عمييا فإما  ،نصيبك

 .تكتب عمييا أو تتركياأن 
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 فيق: وفي مثل ىذه الظروف يا أمي؟قال ر 

لذلك يا ولدي فيي في المستقبل زوجتك وحمايتيا من  ؛األمر يحتاج -
 الناس ييمك وحماية لك وألبنائك.حديث 

فقدم ذىب  ،اقتنع رفيق بحديث أمو واتفق مع منال عمى موعد الخطوبة 
 أمو الذي يمثل أغمى ذكرى عمى قمبو ميًرا ليا في يوم إعالن الخطوبة.

كان ىذا أجمل يوم في حياة رفيق ومن أسعد المحظات التي مرت عمى 
يحقق أمانيو مع من اختارىا بنفسو الحاجة محبوبة وىي ترى ابنيا رجاًل 

واقتنع بيا ليس إال ألنيا مكافحة ومحافظة ومن مستواىم االجتماعي وتعيش 
 مشاعرىم وىميم وتتفيم حياتيم وترضى بمعيشتيم.

فتحدث عن المستقبل  ،زادت لقاءات رفيق مع محبوبتو بعد الخطوبة
 وتغمبا عمى مشاق الحياة رغم بحر آالميا.
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ل أحرار العالم مع الفمسطينيين في االنتفاضة ك تعاطف

مع أبطال فمسطين في جيادىم  واوتضامن، األولى
يم، وكانت أكثر النشاطات تُقام في الجامعات ئوعطا

 ين في الشتات.نيالفمسطي ةبمبادرة الطمب
واعتنى بيا  ،كانت انتصار تمميذة مجتيدة في الدراسة

والدتيا لطيفة  فكبرت عمى عيني ،أخواليا لتحقيق حمميا
التي لم تتزوج وعاشت ليا فربتيا عمى األخالق الحميدة 

نداء وتحدثت ليا عن أبييا الشييد الذي فضل العودة لفمسطين استجابة ل
 لواجب عمى متاع الحياة الدنيا.ا

افتخرت انتصار بأبييا وحممت رسالتو بقدر استطاعتيا فشاركت في 
وكانت  ،ضامًنا مع الشعب الفمسطينيميرجان الشيداء الذي تقيمو الجامعة ت

 تحمل فيو صورة أبييا.
 يمينكونيما زملشاىد محمد انتصار في الميرجان فتبادال بعض الكممات 

 نيا تدرس العالج الطبيعي ومتفوقة في تعميميا.إفي نفس كمية الطب حيث 
تكررت المقاءات ما بين محمد وانتصار وتعرفا عمى بعضيما ومال 

ولكن محمد كان يتحامل عمى نفسو ومشاعره ويحصر  ،أحدىما لآلخر

ٙ 
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ألنو كان يعرف إمكانياتو وال يريد أن يضيع  ؛العالقة بالزمالة في العمم
ألخيو الذي ضحى  أوقاتو واىتمامو وتفكيره في أي شيء غير التعميم وفاءً 

 بنفسو وراحتو وسعادتو ألجمو.
فحمل لمتجار  ،اضطر رفيق ألن يعمل عتااًل في سوق المدينة الضيق

بضائعيم من متجر إلى آخر ولممشترين مشترياتيم الثقيمة من داخل السوق 
ال يعرف الراحة، ويتعرض  ،وكان يعمل طوال وقتو .إلى موقف السيارات

 لمخطر وىو يزاحم السيارات بدراجتو الكبيرة.
كانت الحاجة محبوبة تبكي ليميا شفقة عمى رفيق الذي عاش يتيًما من 

فكانت تنظر ألبناء جيمو  ،والعائمة والذي فقد تعميمو وكل راحتو األم واألب
الذين ييتمون بأنفسيم ومالبسيم ونزىاتيم ومدارسيم ومع ىذا لم تسمع من 

بل  ،وال يرى في تضحيتو مًنا وال أذى ،رفيق إال ما يرضييا ويخفف عنيا
 كان يشعر بمسئوليتو أمام أمو وأخيو ومنال.

حمل حماًل ثقياًل عمى صندوق دراجتو في آخر شعر رفيق بالتعب وىو ي
وما ىي إال لحظات حتى فقد سيطرتو عمييا فمالت واصطدمت بسيارة  ،اليوم

 مسرعة في منتصف الشارع.
فتبعثرت البضاعة التي يحمميا عمى  ،ي الحادثفلم يستطع الطرفان تال

إلى عرض الشارع وحذفت السيارة رفيق أمتاًرا أماميا. نزل صاحب السيارة 
ا بعد أن أوقفيا بصعوبة والتف المارة حول رفيق الذي انكسرت رفيق مسرعً 

حمل السائق  .ساقو وسال دمو من يديو ورأسو وبعض الجروح في جسده
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وكانت تظير عميو مالمح القمق المقاصد الخيرية رفيق مسرًعا إلى مستشفى 
 والخوف عمى حياة رفيق.

نتو ولم يقصر معو بمتابعة شعر رفيق بالسائق الذي لم يتركو في مح
وبعد ساعات جاءت الشرطة فاستجوبت الطرفين فبرأ  .الفحوصات واألطباء

 رفيق ساحة السائق من أي حق وشكره عمى جميل صنيعو معو.
 حب أن يتعرف عميو.أتفاجأ السائق من تصرف رفيق وأخالقو و 

قك وبارك ا فيك عمى أخال ،الحمد  عمى السالمة يا بني قال لو:
 فمن أنت حتى نبمغ عائمتك؟ ،ومبادرتك

الجئ من المجدل وأسكن مع أمي ، اسمي رفيق نصر العسقالني -
، وال ييمني ما أنا فيو بل ما سيصيب في البمدة القديمةالوحيدة والمريضة 
 أمي حينما تراني.

ال تقمق يا بني فأنا أبو يوسف أعمل تاجر جممة في مواد التموين  -
 تى يسمح لنا بإعادتك لبيتك.وسأذىب لمطبيب ح

أحضر أبو يوسف تصريح خروج لرفيق بعد أن تعالج وأخذ األدوية 
 وأعاده لمبيت.

كانت الحاجة تنتظر عودة رفيق بفارغ الصبر، فمقد تأخر كثيًرا عن 
موعده فبرد الطعام الذي أعدتو لو وجمست عمى درجات البيت ترتقب خيالو 

 كل شر وسوء.من بعيد وتقرأ القرآن وتتعوذ من 
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واتكأ رفيق عمى كتف أبي  ،وصمت السيارة إلى باب البيت الصغير القديم
ونزل من السيارة فرأتو  ،يوسف الضعيف والمثقل بالمرض والتعب والقمق

 ىا المفاجأة والرىبة واليمع.ؤ يرولت باتجاىو تممفالحاجة محبوبة 
 ى سالمتك يا بني ما الذي حصل لك؟حمًدا  عم قالت:
 سميمة والحمد . ،نيا أبو يوسف: ال تخافي يا حاجةأطم
ستدركت الحاجة محبوبة نفسيا أمام الضيف وتمالكت نفسيا وساعدت ا

 ابنيا المكسور ووضعتو عمى سريره.
عرف رفيق أمو الحاجة عمى الضيف وشرح ليا ما حدث وما قام بو أبو 

أخرج أبو فشكرتو الحاجة وقبل أن يتركيم  ،يوسف في عالجو ومتابعتو
يوسف مبمًغا من المال مقابل الدراجة والبضاعة التي تناثرت وما يكفي 

 لمبيت حاجتو في مرض رفيق.

 نظر رفيق إلى الحاجة التي ابتسمت وقالت ألبى يوسف:

ولكن ما حصل ىو قضاء وقدر  ،بارك ا فيك ونشكرك عمى صنيعك -
 والحمد  عمى كل حال.

م من رفيق فأنا أقدم واجبي فغير رفيق ولكني يا حاجة فيمت ظروفك -
 قد يطمع بي وينتقم مني وأنا والحمد  ميسور الحال.

قالت الحاجة: ا يوسع عميك رزقك ويبارك لك فيو فنحن أيًضا في حال 
 مستور.
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رأى فييم أصالة السموك  ناستأذن أبو يوسف من أصحاب البيت الذي
 لحسنة.وحسن أخالق التعامل وكل القيم الطيبة وا

ارتاح رفيق من رد أمو التي زرعت فيو ىذه المبادئ منذ الصغر فتربى 
 عمى الكرم والتضحية والمسامحة.

فأسرعت بصحبة والدىا إلى بيت الحاجة  ،عممت منال بحادث رفيق
 لتطمئن عمى خطيبيا.

كانت منال تأتي لبيت الحاجة كل يوم بعد عمميا فتقضي لو كل حاجاتو 
وتخفف عنو آالمو وأحزانو وتمؤل ساحة البيت بالبيجة  وتساعده في طمباتو

 ولم يشعر رفيق بالفراغ والممل طوال وجود منال بجانبو. ،والبسمة والحياة
كانت تعمم كل ظروف رفيق وحاجتو لممال في تعميم أخيو ودواء أمو 

غياب تردد وفي وب ،تواضعووكانت تعمم عزة نفس رفيق و  ،وحاجة البيت
 خرجت لو مبمًغا من المال ادخرتو لنفسيا وسألتو:الحاجة محبوبة أ

 كم مرة وقفت معي وأبى يا رفيق؟
 أفيم عميك يا منال ماذا تقصدين؟ لم -
بصراحة أنا أكثر الناس معرفة بأحوالكم وقعودك في البيت سيؤثر  -

وعمى والدي فأنا وأنت واحد يا أقرب  يوخيرك سابق عم ،عمى أخيك وأمك
 .أن تقبل مني ىذا المبمغ لتفك ضيقتكأرجو  .الناس إلى قمبي

ىذا المبمغ دين عميك يا رفيق حتى  وبابتسامة رقيقة وبريئة قالت لو:
 تتحسن ظروفك.
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عيني رفيق وتيقن من حسن اختياره وسعة نصيبو ونعمة  كبرت منال في
 أقبميا إذا قبمت معو ىدية بمقداره. ا عميو وقال ليا:

ذا بأبي يوسف  ،يتوقبل أن تجيب طرق باب الب فأسرعت منال لتفتحو وا 
 يحمل بعض اليدايا بصحبة زوجتو.

وأدرك فيما بعد قولو  ،كان الحادث باب خير عمى رفيق رغم كرىو لو
 [ٕٙٔ]البقرة: . ﴾َوَعَسى َأن َتْكَرُىوْا َشْيًئا َوُىَو َخْيٌر ل ُكمْ ﴿: تعالى

محبوبة عمى فنشأت عالقة اجتماعية بين العائمتين وتعرفت الحاجة 
وعممت أن زوجيا ميسور الحال وغني ولو ثالث بنات  ،زوجة أبى يوسف

ولم يرزق بولد ويقال لو أبو يوسف عمى اسم والده وأنو مريض بالقمب وال 
 يقوى عمى مزاولة عممو.

قويت العالقة بين رفيق وأبى يوسف وعرف الطرفان عن بعضيما كل 
 .يءش

ط وطموح وأمين وثقة ورجل مثمك قال أبو يوسف: أنا بحاجة لشاب نشي
في عممي يا رفيق، فمقد رزقني ا الكثير من المال ولم يرزقني بالولد الذي 
يساعدني ويساندني في عممي ويشيد ا أني أراك مثل ولدي وأطمب منك 

وفي المستقبل سوف  ،أن تعمل معي في مخازني وسأعطيك ما يرضيك
 فحسب فما رأيك؟لعمل وليس عاماًل جعل لك نسبة من اأ

 .عد مشورة أمي الحاجة يا أبا يوسفأجابو رفيق: سأعطيك ردي ب
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ركب أبو يوسف وزوجتو في سيارتو الفاخرة وودعت منال الحاجة 
وخطيبيا وجمس رفيق مع أمو ووضعيا في صورة طمب أبي يوسف وطمب 

 منيا رأييا.
أني أعمم أن طمبو منك  القالت الحاجة: نعم أنت بحاجة لعمل يا بني ولو 

ىو صدقة أو مساعدة وتعاطًفا معنا وليس حاجة لو كما فيمت من زوجتو 
 حو بموافقتك.وفرّ  ،لما رضيت بيذا العمل فتوكل عمى ا يا رفيق

وكانت أولى الخطوات لو  ،شفي رفيق من إصابتو وتعافى من كسره 
ثم ذىب  ،وشكرهفصمى وحمد ا  ،وقوفو باتجاه الحرم في األقصى الشريف

 إلى أبي يوسف ليبدأ معو العمل.
رفيق الذي قصد تعمم العمل  عزيزهعانق أبو يوسف بالمزيد من الترحاب 

 وقواعده، فكالىما كان يحتاج لآلخر في العمل ومساندة الحياة.
مرت أشير قميمة ترسخت فييا الثقة والمحبة والتقدير بين االثنين وارتقت 

اصيل التجارة، وتعرف فة، فمقد تشرب رفيق كل تعالقة العمل لحد الشراك
 عمى التجار واستقى خبرة أبي يوسف برضاه ومبادرتو.

سق لممذاتيا، فعممتو الحاجة محبوبة فتحت الدنيا ذراعييا لرفيق الذي لم يُ 
البالء عمى صبر الأن أيامو المقبمة أصعب عميو، فشكر النعمة أقسى من 

أمانة ا  وأن عميو استثمار ،ا عز وجلوكانت تذكره دوًما بالعالقة مع 
 في المال في أعمال الخير والبر وأن ال يبخل عمى المحتاج.
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من الفقراء فشعر بحاجة من حولو  ،شكر رفيق الحاجة عمى نصائحيا
وتألق بسموكو  ،ولطف ا تعالى معووتذكر حاجاتو السابقة والمساكين 

ميو أخالق الكرم ومساعدة كالطير الجميل كبير الجناحين، فظيرت ع
 اآلخرين وتحقيق مطالبيم وأحالميم.

لى أفضل األطباء وأحضر ليا أحسن األدوية فتحسنت إأخذ رفيق أمو 
ىما ألمو واألخرى احدإفحجز تذكرتين لمحج  ،صحتيا وذىب لمكتب السفر

وأخذ ، ْين منال التي لم تنسو في محنتوأخذىا مع مبمغ من المال ليسد بو د
 اليدايا. ليا بعض

 .طرق رفيق باب بيت عمو الشيخ حسن ففتحت لو منال الباب 
 َمْن عمى الباب يا منال؟ سأل أبوىا:

 رفيق يا أبي. -
 أىاًل وسياًل بأعز الناس، تفضل يا بني. -

أعطى رفيق خطيبتو اليدايا التي أحضرىا ليا وشكرتو عمى مبادرتو 
المال قدم جيبو و إلى ده د يمطراف الحديث أوزيارتو وبعد وقت من تبادل 

فذكرىا ، زيادة عما أعطتويء رفضت منال أن تأخذ أي ش ،لمنال وشكرىا
فيذه  ،ميسرة مع ىديةحين ألم نتفق عمى إعادة المال  :باالتفاق وقال ليا

 ىديتي لك أما ىدية عمي الشيخ حسن فتذكرة سفر لمقيام بفريضة الحج.

معو، فرفيق أعممو أن ىذا  ولكن دون جدوى ،أراد الشيخ أن يجادل رفيق
 شكر  عمى نعمتو وليس كرًما وصدقة.
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رضيت منال والشيخ حسن وفرحا بصنيع رفيق الذي كان كريًما منذ اليوم 
 األول في التعرف عمييما.

أرى في  :قالتحديثًا لخطيبتو التي فيمتو و  نرفيق تحمال اكانت عين
 .عينيك حديثًا يا رفيق

ن فأنا ، نعم يا منال - اآلن أرى من غير المعقول أن تواصمي عممك، وا 
معي فأنا محتاج لمساعدتك في استقبال اليواتف  نتعممي كان البد فمماذا ال

 وتدوين المالحظات.
 اقتنع الشيخ حسن بفكرة رفيق ونزلت منال عند رغبتو.

ثم أخذ مبمًغا كبيًرا من المال وأودعو في  ،ود ع رفيق الشيخ وخطيبتو
 :البنك عمى حساب أخيو محمد في األردن واتصل بو

 كيف حالك يا محمد وكيف دراستك؟
 أمي؟حال الحمد   يا رفيق دراستي ممتازة فكيف  -
ال تقمق يا أخي فيي بخير وتدعو لك، بعثت لك مبمًغا من المال فال  -

ع أخيك بحمد ا ما يكفي لتعميم عشرة تبخل عمى نفسك بعد اليوم، فم
 أطباء مثمك فتعمم وعش أجمل حياتك.

لك، وأسال ا أن يقدرني عمى رد  ا يزيدك يا رفيق وشكرا جزيالً  -
 فضمك وجميمك.

 ىذا فضل ا يا محمد، فخذ بالك من نفسك ودراستك. -
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طالبي وعمى غير عادة دعا محمد زميمتو انتصار التي تشاركو العمل ال
 .أراك سعيًدا يا محمد ىذا اليوم :قالتفي الجامعة لشرب كأًسا من العصير ف

 نعم ليس إال لتعويض ا ألخي رفيق عمى تضحياتو. -
 اسمو رفيق؟ وىل لك أخ -
نعم فيو الذي ضحى بعمره وسعادتو وتعميمو وراحتو من أجمي وأجل   -

عنو قائي وأسال أمي، تصوري يا انتصار أنني أتحدث بالياتف مع أصد
 .وجميعيم يثني عميو وعمى خمقو وكرمو وأدبودون أن يعمم 

رفيق يا انتصار حبيب الجميع حتى العجائز واألطفال ورجال القرية 
 وشبابيا.

وبكى ليمو دون أن  ،رفيق شعر بالحرمان وعاش يتيًما وقست عميو األيام
أنا  ل لي:يبوح بضعفو إال ، كنت أراه يبكي حينما مرضت أمي ويقو 

حتى لو كان قاسًيا ألوفر ليا  يءي وأعمل في أي شمستعد أن أبيع دم
الدواء، وحينما تضيق عميو الدنيا يفر إلى ا فييرب لممسجد والصالة 

فبنى بيتًا  ،ن كمما يئس وأحبط، واليوم فتح ا عميو أبواب الرزقآوالقر 
معي ويطمب أن ال  وىاىو اليوم يتحدث ،وعممني ناواشترى سيارة وعالج أم

 أبخل عمى نفسي.
صرف ديناًرا أعطاه ا قبل أيام أخبرتني أمي أن مالو ليس لو وكمما 

 ،فمم يتوان في عالج امرأة طاعنة في السن ليس ليا مصدر رزق ةبدلو عشر 
 وكان يزورىا باستمرار فتدعو لو وتَُقبِّل رأسو وتضمو لصدرىا كأنيا أمو.
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فأحبوه  ،األطفال اليتامى بيداياه ورحالتو ليمرفيق مسح دمعة الكثير من 
 إال حققو لو. يًئاكأبييم فمم يجعل في نفس أحدىم ش

لم يستطع توفير مير لمحبوبتو وكادت األيام تحول  ارفيق ساعد معوزً 
وتََبن ى تكاليف الخطبة والمأذون والغذاء ولم يطالب الشاب بشيء  ،بينيما

 حتى تتحسن ظروفو.
بل أيًضا بمبادراتو وسموكو  ،لم يكن كريًما بمالو فقط رفيق يا انتصار

وحسن تصرفو وحكمتو فكثيًرا ما َتَدَخل في القرية بين متخاصمين وحل 
 المشكمة بينيما الحترام كبار القرية لو.

، رفيق نمع ابنو الذي عصاه، وزوجات مع أزواجي اما صالح أبً  اوكثيرً 
جيبو ما يفرح أىمو ويجعل ما و أول الحاضرين في الفرح فيضع من نتجدي

يقدمو ىدية ليم، فيحضر الذبائح ويزين الشوارع بنفسو وسيارات الفرح 
 ويستقبل المينئين ويجعل من كل فرح كأنو لو.

خيمة رفيق يكون أول المعزين في الترح فيخرج لممقبرة ويحضر بيديو 
سي فكل عزاء في القرية عزاء لو ويحضر الكراسي والقراء ويوا ،العزاء

 الثكمى.
رفيق يعود الجرحى في المستشفيات وأبناء الشيداء في المناسبات وغير 

 ويسأل عن أىالي األسرى واحتياجاتيم. ،المناسبات
رفيق يساعد كل شاب مكافح في أول طريقو حتى ينجح فيمده بالخبرة 

 والمال حتى يفرج ا كربو.
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عميو وعمى  نوتتعرفي ونويا ليتك يوًما تقابمي ،ابن الكل في القرية رفيق
 شيامتو ورجولتو ومواقفو.

 تمنت انتصار أن تتعرف عمى أخ محمد زميميا لوال بعد المسافة والُشق ة.
وتمنت كل نساء القرية ورجاليا لو أنيم تبنوا رفيق في صغره حينما 

 تبنيو.لرفضوا عرض المختار وطمبو 
و وأحب وحسدت كل نساء القرية الحاجة محبوبة عمى رفيق وأخالق

 الجميع حسن تصرفو وأفعالو.
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 ،حضرت منال لمكتب رفيق المجاور لممخازن لتساعده

وكان الحب بينيما يكبر مع كل قطرة عرق من جبينو 
فتؤكد ليا األمان والحماية أمام ىذه اإلرادة واإلخالص 

 والجدية.
كان شباب القرية يعرفون رفيق ويثقون بو، وحينما كانوا 

يدعميم بالمال لتوفير السالح وتامين بحاجة لمن 
 المطاردين في أوج االنتفاضة المباركة.

دم الشييدين كان يتدفق في عروق رفيق الذي تمنى مثل ىذا الطمب 
انتقاًما من قتمة والديو وعمو وكل الشيداء، كانت تمك فرصة رفيق ليثبت 

من رزقو فاقتطع  ،والءه وعشقو لتراب الوطن والقدس وعسقالن وكل فمسطين
قسًطا دائًما لدعم المقاومة، وبعد أشير منيا استشيد أحد أفراد المجموعة 

 رد الباقون.و واعتقل عدد منيا وط
شعر رفيق بالخطر حينما سجن المجاىد الذي يتصل بو، فنام خارج 

وبعد أيام حضرت قوات كبيرة من الجيش وداىمت  ،وئالبيت عند أحد أصدقا

ٚ 
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فمم  اي يعمل بيمتيبتو والمكتب والمخازن البيت الحاجة محبوبة وبيت خط
 يعثروا عميو.

لالحتالل فبدأت رحمة األلم معو من جديد وتنقل  تيقن رفيق أنو مطموب
 مطارًدا من بيت إلى بيت ومن مكان إلى آخر.

قابل رفيق خطيبتو التي باتت عمى عمم بحالو وبدأ يقنعيا أن تتطمع 
 أو السجن.شيادة ال مطارد ينتظرمن مصيرىا مع إنسان  لمستقبميا بدالً 

 بكت منال من كممات رفيق وعاتبتو:
األبطال و أنا لم أعرف ولن أتعرف ولن أكون لشخص غيرك، فأنت بطل 

طر بحياتو، وأخمص لوطنو ايا رفيق ال ُيْتَركون، فمن ضحى بنفسو وخ
ليا  او وأكثر إخالصً ئوشعبو سيكون حتًما أكثر تضحية من أجل زوجتو وأبنا

 ا معيا.وصدقً 
إياك يا رفيق أن تردد ىذه الكممات ثانية فنحن مًعا حتى ما بعد الموت 

 ولن نفترق بإذن ا.
انتيى محمد من دراستو وودع انتصار التي أحبيا وأحبتو لوال ظروفيما 

فاستقبمت القرية ابنيا الطبيب ابن الحاجة محبوبة فساند أمو  ،والغربة
و وتقابل مع أخيو رفيق مرات في السر المريضة كما كان يطمح قبل تعميم

 فقمق عميو وعمى مستقبمو.
أصرت الحاجة محبوبة عمى مقابمة ابنيا الذي اشتاقت لو، فتعرف محمد 

و وأخيو وخطيبتو، معمى أصدقاء رفيق ليرشدوه إليو، كان رفيق أكثر شوًقا أل
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يم أو نولكنو كان يخشى عمييم من المحتمين الصياينة الذين قد يعذبو 
 منيم. ننتقمو ي

لمخطر،  وحاول رفيق قدر المستطاع أن ال يقابل أحًدا حتى ال يعرض
حتى يبعد أعين الخونة عنو، ولم يستجب لطمب أبناء  اوابتعد عن أمو أيامً 

لو ولحمايتو حتى ال يتعرض أحدىم ألذى  القرية الستضافتو حًبا ووفاءً 
االحتالل الذي ال يرحم فييدم البيوت ويقصف األبرياء ويقتل المارة ويعتقل 

 بسبب وبدون سبب.
ورفيق يقضي ليمو تحت مظمة بقالة مستورة  اوالميل مظممً  اسً كان البرد قار 

 .المحيطة عن الشارع أو داخل سيارة أو بيت ميجور أو مغارة في الجبال
لم يتعامل رفيق مع مالو كأنو لذة الحياة ومتاعيا، ولم يتثاقل إلى األرض 

اإلنفاق الجميل واألجر و بل تربى عمى التواضع  ،ويبيع دينو ووطنو بدنياه
العظيم لذا كانت مطاردتو عمى قسوتيا جزًءا من بحر اآلالم الذي سيتبعو 

 وأنيا رحمة من مسيرة الحياة الفانية. اسمً اب
حب الناس رصيده في الدنيا، وأجر إنفاق مالو في الطاعة كان يرى 

 رصيده في اآلخرة ورضا والدتو الحاجة ىو نعمة الدنيا واآلخرة.
ولكنو لم يأمن خيانة القمة الساقطة التي باعت  ،كان رفيق يثق في الناس

وطنيا وشعبيا ودينيا بثمن بخس دراىم معدودة، فتتجسس عمى أبناء شعبيا 
ىذه القمة العميمة تحالفت مع ، ذر ال يعرف أدنى اإلنسانيةل قحتلصالح م

الشيطان فشاركت في قتل المناضمين والشرفاء وأفسدت في األرض فأسقطت 
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ذوي الحاجة من عمل أو سفر أو مال أو عالج أو تعميم ضعاف النفس من 
 في شرك العمالة مستغمة حاجاتيم.

وما ىي إال  ،ضرورةتنقل رفيق بسيارة صديق لو من مكان إلى آخر لم
ذا بأبناء  لحظات حتى سمع زخات من الرصاص واشتباكات ومظاىرات وا 
القرية يتصدون لمجيش الذي حضر لمحاصرة المنطقة التي عرف األىالي 

 .فييا بوجود رفيق
رادتيم وعزيمتيم  خرج المتظاىرون من أبناء القرية بصدورىم العارية وا 

الذي لم يقصر يوًما في حمايتيم خالصيم لحماية رفيق ا  وحبيم وصدقيم و 
 ومساعدتيم.

حمدت الحاجة محبوبة ا عمى سالمة ابنيا ولم تصبر عمى عدم رؤية 
رفيق واالطمئنان عميو بعد محاولة اعتقالو فطمبت من أصدقاء رفيق أن 

 خبار أخيو الذي عاد من السفر وخطيبتو.أليقابميا، فوافق ألنو اشتاق ليا و 
تراقب ليل نيار بيت الحاجة التي قد تفكر في كانت أعين االحتالل 

مقابمة ابنيا وكانت تمك فرصتيا، فأخذت الحاجة معيا بعض المأكوالت 
 والمالبس والغطاء فقابمتو في مكان ميجور.

تفاجأت الحاجة من حال ابنيا الذي ينام عمى األرض ويمتحف السماء 
ن التعب والسير فتغير وجيو ومال لالصفرار م ،ويأكل القميل من الطعام

 والجوع.
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عانق رفيق أمو التي لم تتركو إال صابًرا راضًيا محتسًبا أمره إلى ا 
وأوصتو بدوام الصالة والقيام والدعاء  عز وجل وقراءة المعوذات من 

 الشرور.
وصمت إخبارية لمخابرات االحتالل بعد متابعة أمو التي قد تكون ذىبت 

 يق بإمكانية محاصرتو فترك المكان.و وحين عودتيا عمم رفتلمقابم
ذا بسيارة مشبوىة تتعقبو  ،نظر لمرآة السيارة التي كان يقودىا بمفرده وا 

 .وما ىي إال لحظات حتى أطمقوا النار عميو ،فشك بيا وأسرع فأسرعت نحوه
 وحينما شعر بالخطر ترك السيارة وىرب منيا فأصابوه إصابة بالغة.

ه فوصمت السيارة واختطفوا رفيق، مر يوم لم أسرع أحد المارة نحوه إلنقاذ
 أنيموبعد يومين افتقدوه إال  ،يقابل فييا أصدقاءه فمم يتبادر لذىنيم اعتقالو

لم يعرفوا من أمره شيًئا فتوجيوا ألمو فأكدت أنيا قابمتو وعادت ولم يخبرىا 
 بشيء.

األصدقاء واصمت العائمة السؤال عنو دون جدوى فزاد قمقيم عميو، واصل 
لم ينم محمد ليمو حائًرا يفكر و  ،ومر عمى افتقاده أسبوعان ،السؤال عنو

إال ذىب  افمم يدع مستشفى أو صديقً  ،بمصير أخيو وأعز مخموق عمى قمبو
 ليسأل عنو.

فدعتيا  ،غت الحاجة محبوبة الصميب األحمر ومنظمات حقوق اإلنسانبمّ 
 ،لذي رأى رفيق وقت اعتقالوإحدى المنظمات اإلنسانية بعدما حضر الرجل ا

ولكنو لم يتعرف عمى اسمو فاجتمع الطرفان لسماع الشيادة ومواصفات 
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ن الشاب الذي إ :قال الرجل .رفيق الذي تركتو أمو قبل لحظات من مطاردتو
ولفحة  اًل أسود ومعطًفا أسودارأيتو في العشرينات من العمر يرتدي بنط

 .بيضاء يضعيا عمى رقبتو
فماذا حصل معو  ،نعم ىو رفيق ابني ة محبوبة وصرخت:قاطعتو الحاج

 بعد ذلك؟
كانت تطارده سيارة من نوع بيجو بيضاء فأطمقت عميو النار، وعمى  -

المفترق ترك سيارتو فأصابوه في رجمو، أسرعت نحوه إلنقاذه فسبقوني إليو 
 وحمموه معيم.

 قالت الحاجة: ىل ىم من الجيش؟ وىل نزف دًما؟
لكنيا بقيت قمقة عمى صحتو  .حاجة محبوبة عمى رفيق ال تقمقي يا -

صابتو.  وا 

أنا  :صحة رفيقد محمد أمو وأعادىا لمبيت وأخذ يطمئنيا عمى اعس 
طبيب يا أم محمد واإلصابة في الرجل غير خطيرة وىذا قدر ا وأنت 

 ن في عونو في اعتقالو ومحنتو.و مؤمنة وصابرة فتوكمي عمى ا وربنا يك

 ا يرضى عميو ويشفيو ويحميو ،  يا محمدونعم با -
َوَجَعْمَنا ِمن َبْيِن َأْيِديِيْم َسدًّا َوِمْن َخْمِفِيْم َسدًّا َفَأْغَشْيَناُىْم َفُيْم اَل ﴿

 [ٜ]يس:  ﴾ُيْبِصُرونَ 

 .)أعوذ بكممات ا التامات من شر ما خمق(
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في األرض وال في السماء وىو  يء)بسم ا الذي ال يضر مع اسمو ش
 السميع العميم(.

ت  ودعت لو، وذىب محمد ىدأت الحاجة محبوبة وتوضأت وصمّ 
غيم بإفادة الرجل الذي رأى أخاه وطمب منيم متابعة لمصميب األحمر وبمّ 

أمره وبعد يومين أكد الصميب لمحمد اعتقال رفيق دون أن يطمئنيم عمى 
 صحتو.

تفكر في حال خطيبيا وحبيبيا ولم تممك في ىذه  لم تنم منال ليميا وىي
المحظات سوى تمقي األخبار من محمد الذي لم يكل ولم يمل في السؤال 

 فذرفت الدموع خوًفا عميو ودعت ا لو بالصبر والسالمة. ،عنو
حضر كل أىل القرية لبيت الحاجة يواسونيا في مصابيا الذي يعتبر 

 ،عر اإلخالص والحزن مع من صدقيمفبدت عمييم مشا ،مصاب كل القرية
ولكن الحاجة  ،ولم يتوانوا في عرض المساعدة لتوقيف محامي لرفيق

 سبقتيم.
استغل المحققون جرح رفيق فاستخدموه في التحقيق، كانوا يضغطون 

ولكن رفيق كان صامًدا متحدًيا  ،عمى الجرح ويممسونو بأداة حادة ليعترف
رين عميو بتقديم مساعدات مالية لشراء وصبوًرا فمم يزد عمى اعتراف اآلخ

 السالح.
: أنت قائد تنظيم إرىابي يا رفيق ولك عالقاتك أبو صبري قال المحقق

 مع جيات خارج البالد أليس كذلك؟
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أجاب رفيق: اإلرىاب ىو أن تستغل جرحي وأعصابي وتعذبني دون 
 ولم أكن يوًما عمى عالقة مع أحد. ،دليل
ن لم تعترف سوف نعتقل أمك ا  قاطعو المحقق: أنت تكذب يا رفيق و  

 ، ىيا قل ما عندك؟موأخاك وخطيبتك وسنيدم الميمة بيتك
 [ٗٙ: يوسف] ﴾َفالّمُو َخْيٌر َحاِفًظا َوُىَو َأْرَحُم الر اِحِمينَ ﴿ال تيددني بشيء  -

 .يءفميس عندي أي ش، [ٕٚ: طو] ﴾َفاْقِض َما َأنَت َقاضٍ ﴿
ورغم أنو تجاىل تيديد المحقق في  ،الساعات سيمة عمى رفيقلم تمر 

مسمخ التحقيق بسجن أىمو وىدم بيتو إال أنو كان يتألم من حديثو أكثر من 
التعذيب، فأىون عميو أن يتقطع إرًبا عمى أن يمس أمو وخطيبتو مكروه، 

 واالحتالل ال يعرف الرحمة أو الشفقة فكان يتوقع منيم كل سوء.
وًما عمى رفيق والتيب الجرح من اإلىمال الطبي والضغط مر سبعون ي

النفسي، وشعر بالتعب الجسدي من قمة النوم والجموس عمى كرسي صغير 
من الخمف وصب الماء البارد والساخن عمى رأسو وجسده ونقمو  نمقيد اليدي

لمحجز االنفرادي ومواصمة تيديده وضربو وىز رأسو فشعر بألم شديد في 
 جسمو. يرقبتو وباق

دخل المحقق عميو وبمغو بانتياء التحقيق وطمب منو أن يجيز نفسو 
دخموا لزنزانتو ألالنتقال لمسجن، وفي ىذه المحظات سمع صراخ وشتائم و 

 أربعة رجال.
 من تكون؟ مرحًبا -
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 رفيق نصر العسقالني. -
نحن نحيي صمودك فأنت اآلن ستنتقل إلى قسم استقبال كمحطة  -

ن الشباب الذين إغ سالمنا لمموجو العام ىناك وقل ليم وبمِّ  ،لدخول السجن
نك أتيت من طرفنا ولكي تعجل انتقالك لمسجن ا  نزلوا لمزنازين بخير و 

فصارحو بقضيتك الستكمال المعطيات التي يعرفونيا من المرجعية في 
الخارج ونحن ننصح بذلك لمساعدة الفدائيين المطموبين في الخارج حتى ال 

ن شاء ا يكون حكمك خفيفً  بيم أذى منييص  وكفارة يا رفيق. ااعتقالك وا 

 عانق رفيق الشباب األربعة ولم يعمق عمى حديثيم حتى يرى ما ينتظره.

فتح شرطي الزنزانة لرفيق وقيد يديو ونقمو لقسم عادي وأدخمو لغرفة كبيرة 
ر يقطنيا تسعة رجال، فاستقبموه بالترحاب وطمبوا لو ممرض السجن الذي َغي  

ضماد جرحو واىتم َمْن في الغرفة بو، فأحضروا لو المالبس وبعض  لو
الحاجيات الضرورية اليومية كالصابون وفرشاة األسنان والمعجون والمشط 

 والمناشف وداوموا عمى تقديم الحميب والعسل لو.

كانوا يجمسون مًعا ويتعممون القرآن ويخرجون لصالة الجمعة ويطالعون 
عتقالية فييتمون بالبرامج اال الوطنية وتجمعيم القوانينالكتب اإلسالمية و 

الثقافية وليم أوقات نوم ونيوض ويخرجون لمنزىة ويعقدون الجمسات وتحميل 
 السياسية.المواقف 

شعر رفيق بالراحة بينيم وخجل من كثرة اىتماميم بو، وفي ذات ليمة 
 طمبو كبيرىم أبو عنان.
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موجو العام وأحيِّي صمودك وتحديك أىاًل وسياًل بك يا رفيق، أنا ال -
 ألنك بطل. ؛فنحن بحاجة ألمثالك

نا رسالة من التنظيم وعمييا توقيع رسمي يطالبوننا فييا تيا رفيق وصم
اصيل قضيتك وعالقاتك والذين فوت ،ك األمنيئثبات نقاا  بتاريخك النضالي و 

رىم تم السؤال عنيم أو من تشعر بالخطر عمييم من أصدقائك حتى يتم تحذي
 وأن تشرح كل نشاطك لرفع ذلك لمتنظيم قبل أن تنتقل لمسجن الدائم ىناك.

 استغرب رفيق من حديث أبي عنان وقال لو:
عمى كل  تتحدث عنو ومن قال لك أني صمدت؟ أي صمود الذي

 الشباب األربعة الذين نزلوا لمزنازين يبعثون لكم السالم.
ولكي تتأكد من حديثي فيا قال أبو عنان: سيماىم في وجوىيم يا رفيق 

 الحديث معك. يىي الرسالة الرسمية وختم التنظيم عمييا يطمبون من
تذكر رفيق وصايا أمو التي تعممتيا من زوجيا إبراىيم قبل استشياده 

أن  ايا أبا عنان بمِّغ التنظيم شفييً  عمى أن ال يبوح بسره لمخموق وقال لو:
ذا أرادوا المزيد الدىم في الشباب بو عن ي  كل قضيتي ما اعترف عم سجن وا 

 فيم عندىم.
 ،قال أبو عنان: ولكنك بيذه الطريقة تضر بالتنظيم وبالشباب في الخارج
ك ئوىذا يضع عالمات استفيام عميك، فكيف يمكن أن نتيقن من صدق انتما

يا رفيق سأتركك اآلن تفكر في األمر حتى غد ، دون التعرف عمى تاريخك
 وتصبح عمى خير.
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 ؟رفيق طوال ليمو بحديث أبي عنان وتساءل: من ىذا أبو عنان فكر 
ىذا اسمو؟ ثم لماذا يسألني عن  وىل فعالً  ؟وكيف أعطيو سري وّأمن لو

 ؟وما القصد من ذلك وأين الشباب الذين اعتقموا قبمي ؟أمور حساسة ودقيقة
 وما ىذا السجن الذي يتكون من غرفتين؟ ؟لماذا ليسوا ىنا

أناس احترموه بالظن  سئولكنو لم ي ،متوئإجابة ألسلم يجد رفيق أي 
 وقدروه وساعدوه وانتظر لميوم الثاني.

وفي الصباح تحامل عمى نفسو وخرج لمنزىة ليرى الشمس ويستنشق 
وفي نياية  ،حرك رجمو المصابة والضعيفة قياًسا باألخرىيبعض اليواء و 

 م من السجن؟ما ىو موقع ىذا القس اليوم جمس بجانب أبي عنان وسألو:
فأجاب: ىذا فقط قسم استقبال لممعتقمين الجدد الذين يخرجون من 

لذا آمل أن تكون فكرت في حديث األمس حتى تنتقل لؤلقسام  ؛الزنازين
 فوق.
لم يقتنع رفيق بحديث أبي عنان الذي أضاف عالمات استفيام جديدة  

سوى ما  ولكن في حقيقة األمر ليس عندي ما أقولو ،نعم فكرت وقال لو:
 تعرف.

رفيق  استشاط أبو عنان غضًبا ونادى عمى من في الغرفة وقال ليم:
و األمني وعمينا ئعميل يا شباب ويجب أن نحقق معو، فيو يرفض إثبات نقا

 أن نعرف ما وراءه.



 رواية.. الشتات 

 59 

وأسرعوا نحو رفيق الذي تأكد  ،استجاب من في الغرفة لنداء أبي عنان 
بأن حضوره ليذا المكان ما ىو إال جزء من التحقيق وأن الغرفة ومن فييا 

 اوقبل أن يصموه تناول كرسيً  ،عصافيرالصييونية يعممون مع المخابرات 
فنزف دمو وتعالت الصيحات وشعر السجان  ،وشج بو رأس أبي عنان
سجن كل ار التي تعمو في اإلنذصافرة  قتمطفأ ،بالخطر عمى أبي عنان

خطر فحضرت لمغرفة فرقة خاصة مجيزة بالخوذ واليراوات ومدافع العند 
 فأخرجت أبا عنان لمعيادة ورفيق من الغرفة إلى التحقيق ثانية. ،الغاز

عاد رفيق لمشبح والتعذيب والضرب وىز الرأس من جديد وقال لو 
 . إذن تغمبت عمى تمك الحثالة من أبناء شعبك الضابط:
َوَمن ﴿ولكنيم ليسوا من أبناء شعبي  ،إنيم كما وصفتيم رفيق: فأجاب

 [ٔ٘ :المائدة] ﴾ُيم مِّنُكْم َفِإن ُو ِمْنُيمْ َيَتَول  
لن يكون  وال خير منو لشعبوقال المحقق: إنيم ليسوا منا فمن خان شعبو 

نا يوًما ما، فنحن فقط نعصرىم ثم ونوكما خانوكم فسيخون ،نافيو خيًرا ل
 .يًئاألنيم ال يساوون ش ؛نرمييم
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ألنو قمق عمى أمو  ؛مرت األيام صعبة عمى رفيق

وخطيبتو وأخيو وحينما أدرك ضابط المخابرات أن ال فائدة 
منو أخرجوه لسجن عسقالن المركزي وىناك تعرف عمى 
عشرات األبطال من أبناء شعبو وقابل إخوانو الذين اعتقموا 
قبمو فتحدث ليم عن تجربة التحقيق والعصافير وأخبار 

 الناس خارج السجن.

شعر باألمان واستقبمو الشباب دخل رفيق الغرفة ف
 بالترحاب والحب واإلعجاب بصموده.

ة كل منيا بطابقين كانت الغرفة ضيقة وليا رائحة كريية ففييا عشرة أسرّ 
وحمام مع مرحاض وشباك صغير مغطى بالحديد يمنع اليواء ومحاط 

الذين يعيشون  افي حياة العشرين أسيرً  يءباألسالك الشائكة، والغرفة كل ش
ا، فيي المطبخ والحمام والمسجد والمدرسة والجامعة وغرفة الرياضة فيي

وجد القديم يويعيشون جماعة في كل صغيرة وكبيرة ف ،والنوم والضيافة
بن المدينة والقروي والفمسطيني اوالجديد والكبير والصغير والمثقف واألمي و 

أسير  والعربي من غزة والضفة وفمسطين المحتمة، المتدين والعمماني وكل
 منيم لو قصة وبطولة ومأساة ومواقف ألم وَىْم وحزن وأمل وطموح وبسمة.

ٛ 
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في الغرفة تمفاز واحد يتقاسمو العشرون فمنيم من يحب الرياضة والثاني 
األخبار وثالث البرامج السياسية ورابع األفالم والمسمسالت وخامس البرامج 

ويحقق كل الحد  ،يةالصور المتحركة أو البرامج الترفيي وآخرالوثائقية 
 األدنى من رغبتو احتراًما ألخيو.

ذا عمم أحدىم  إذا مرض أحدىم يجمعون لو فاكيتيم عمى ندرتيا، وا 
 بموت عزيز أقاموا لو العزاء واجتمعوا حولو يواسونو بمصابو ويخففون عنو.

ذا تمقى أحدىم خبًرا سعيًدا باركوا لو فيو وأشعروه بأنو بين أىمو وذويو  وا 
 الحموى والعصير.فوزعوا 

يعيشون مع شعبيم فرحتو وألمو وانتفاضتو ويترقبون األحداث وكأنيم 
عمى السجان الذي يقتنص كل فرصة لينقض  جسٌد واحدٌ خارج السجن، ىم 

 شقوقعمييم فصنعوا بوحدتيم جدار العز ومالحم البطولة، فمم يجد بينيم 
 ضعف ولم يؤتوا من قبل أحدىم.

لمرصوص يشد بعضيم بعًضا، متآلفون كالبنيان ا ىم جسد واحد
ومتحابون ومتفانون، وضعوا ألنفسيم قواعد لمحياة رغم قسوتيا فأوجدوا بينيم 
التفاىمات الداخمية في الغرف والقوانين التنظيمية كل وفق رؤيتو ومبادئو، 
ووضعوا الموائح االعتقالية بين الفصائل اإلسالمية والوطنية ليضبطوا 

دارة السجن التي ال تنفك عن سحب إنجازاتيم ومحاولة ويقاوموا إ يمأوضاع
مالحم تشرف النضالية وخطواتيم صبرىم السيطرة عمييم، فسطروا بجوعيم و 

 عمييم. شعبيم، وأوجدوا واقًعا عزيًزا كريًما مع السجان الذي لم يقوَ 
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فكل حياتيم قائمة عمى الحوار والنقاش والمشورة وجميعيا منظمة 
المس بيا أو تخريبيا وال يفرقون في بن لمعابثين ومدروسة وال يسمحو 

 المحاسبة بين عنصر أو قائد جميعيم كأسنان المشط.
وتطورت عالقتو بيم  ،و التسعة عشر في الغرفةئتعرف رفيق عمى زمال

من  اوىمومً  اسي وأحزانً آوكان يحمد ا وىو يرى م .جميعا، فأحبيم وأحبوه
 حولو. 

كان يعاني من العديد من األمراض الذي  محمودفتعرف عمى أبي 
ويشعر باالختناق من األزمة الصدرية المزمنة ولم يجد االىتمام الصحي 

 .لتتحسن حالتو
عزيز النفس يقوم بكل احتياجاتو بنفسو وال  اكفيفً  اوالحظ في النزىة أخً 

 يثقل عمى اآلخرين ويكون  مبتسما في معظم أوقاتو،
من أصحابيا بطوالتيم  وسمع تنقل رفيق من سرير )برش( إلى آخر

وتأثر بأبي ىشام الذي أمضى في سجنو ما يزيد عن سني  ،ماليمآوآالميم و 
 حياتو في الحرية.

 قال أبو ىشام: ىذه السنة السادسة والعشرون من اعتقالي يا بني.
 تألم رفيق وسانده: جعميا في ميزان حسناتك يا عم أبي ىشام.

أتساءل لماذا أبناء شعبنا والفصائل  ولكني ،أدعو ا أن تكون كذلك -
تصور يا بني أني أتفاجأ  ؟والمؤسسات تيضم حق ىذه الثمة الصابرة منيم
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ن كان ، فيل يعديًئاكونو ال يعرف عنا شلمن كل مناضل جديد  وننا أمواتًا وا 
 أىمنا بإقامة بيوت العزاء لنا. كذلك فمنوصِ 

أمضوا فترات طويمة فرج ا ال قدر ا يا أبا ىشام فالعديدون ممن  -
عنيم ويعيشون بين الناس في قمة االحترام والتقدير والسجن ال يبني عمى 

 أحد، كما يقولون يا عم.

أخشى ما أخشاه يا رفيق أن يحدث ىذا مع المجاىدين الجدد  -
والمحكومين أحكاًما عالية وتتكرر مأساتنا معيم ويمضون زىرة شبابيم 

 ىذه العتمة وبين الجدران. وأجمل سني أعمارىم في

عند تنظيمو خارج  الً أليس من الغريب يا رفيق أن يكون شخص منا بط 
ذا ما دخل السجن تنتيي صالحيتو ألن االستفادة  ؛السجن يطمب فُيطاع وا 

 من إمكانياتو وقدراتو وتضحياتو قد توقفت.

ذا ما خرج يجد أبناء جيمو يتمتعون بالحياة وأبناءىم شبابً  ج دون فيخر  اوا 
مساندة ليبدأ رحمة الحياة عمى مشاقيا من جديد، أليس من الظمم عدم 

 عدتيم والوقوف بجانبيم لتعويضيم؟مساندتيم ومسا

 معك حق يا أبا ىشام، وىل عندك أبناء؟ -
 نعم عندي ىشام تركتو ابن عامين فقط وأنا اآلن جد لثالثة أطفال. -

 ودعا ا لو بالفرج القريب. ،اترك رفيق أبو ىشام وىو يحمل في قمبو ىمً 
جمس في اليوم الثاني مع زميل آخر يسمى رفعت وعمى جانبو صورة 

 من ىذه الحاجة يا رفعت؟ و:سأللحاجة كبيرة ف
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 ت قبل سنة ونصف.يإنيا أمي يا رفيق توف -
 ؟آخر مرةا يرحميا ويجمعك بيا في الجنة، فمتى زارتك  -
مة باأللم وفي موعد الزيارة أجبرت قبل وفاتيا بيوم كانت مريضة ومثق  -

زر رفعت أن لم إوحينما قالت ليم  ،إخواني عمى تسجيميا لمزيارة فعارضوا
كانت أمي  قعد عند أحد منكم في بيت نزلوا عند إصرارىا ورغبتيا.أفمن 

سندي الوحيد في الحياة، فبنت لي بيًتا من مدخراتي وما استطاعت توفيره 
وقبل حضورىا لمزيارة  .بي فور اإلفراج عنيوجمعت لي مير عروس لتفرح 

جمعت إخواني الكبار وأخذت عمييم عيًدا أن ال يتخموا عني إذا ما حصل 
وحينما حضرت لمزيارة بمساعدة األىالي نظرت ليا  فعاىدوىا. يءليا ش

 انىا ترتجفاويد شاحبوكأني أراىا ألول مرة، كانت تتحدث بمشقة ووجييا 
 فعاتبتيا عمى حضورىا وىي مرىقة فقالت:

يا رفعت يا حبيبي، أشعر بالراحة حينما أراك واليوم أراك وكأني أودعك 
ولكن األعمار يا حبيبي بيد  ،فيا قمبي كنت أتمنى حضور يوم فرجك وفرحك

ا، فبيتك ومير زوجتك أمانة عند إخوانك، أخذُت عمييم عيد مساندتك 
حني يا رفعت إن مت، فالموت يا بني حق وليس وىم أوفياء لحالك فسام

بيدي، واعذرني ألني سأقطعك من الزيارة فيذا يا حبيبي قدرنا وحكم ا 
بل  ،عمى وعميك، ولو كان األمر بيدي لبقيت عمى قيد الحياة ليس حًبا فييا

وكل ما أخشاه يا رفعت أن تشعر بالوحدة من بعدي وخاصة بين  .ألجمك
 ليم أمياتيم وزوجاتيم طمباتيم ويساندىم تحضرون و أصحابك الذين يزور 
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، فخوفي أن يقصر أحد معك بعد موتي في تأمين طمباتك، ولكن ا أىميم
لن ينساك فكن دوًما معو حتى يبقى معك، وال تيأس من رحمة ا فالسجن 

يمانك و  .يا رفعت ال يدوم عمى أحد حفظ ما استطعت اوخذ بالك من دينك وا 
 إذا حزنت أو شعرت بضيق وال تنسني يا نور  وصلِ  ،كريممن القرآن ال

 عيني من الدعاء.
حينيا رن جرس انتياء الزيارة فودْعَتيا وقب مُت يدييا وطمبت رضاىا 

  ...ىا وأوصيتيا بصحتيا وحينما وصمت لمبيتءودعا
ت يلقد توف: انقطع رفعت عن الحديث وحشرج صوتو وذرفت دموعو وقال

 الميمة.يا رفيق في نفس 
األلم وأخذ يواسيو ووضع و عميو الحزن  اتأثر رفيق بحديث رفعت الذي بد

 ا يرحميا ويحسن مثواىا. .يديو عمى كتفيو وقال: قدر ا يا رفعت

وفي اليوم الثالث جمس رفيق مع زميمو أبي عالء عمى الشباك المغطى 
ذا برفيق يشاىد القايممح ابالحديد لعميم مر من بين ن السماء لياًل، وا 

 ىل رأيت أجمل من ىذا القمر؟ سأل أبا عالء:فاألسالك 
ه الحنين قال أبو عالء: يارا يا صديقي أجمل مخموق عمى ؤ وبصوت يمم

وجو األرض أجمل من ضوء البدر ليمة كمالو، وزرقة السماء ونسمة الربيع 
وصوت الجدول المغطى بالغصن األخضر وأحمى من خيوط الشمس 

ن بياض الثمج، يارا قطرة الندى عمى الزىرة المتفتحة الذىبية وأجمل م
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وحبات مطر الشتاء، يارا يا رفيق مرجانة بل حبة لولو في محار مزين فيي 
 أصفى من ماء العين.

 ليذه الدرجة يا أبا عالء؟ -
وأكثر من ذلك، فأىون عمي أن أحمل كل المرض عمى أن ال يمسيا  -

ط العذابات، والكممة الرقيقة بين سوء، فيي البسمة البريئة الجميمة وس
 اآلىات وطمعة بدر في ظالم حالك وزىرة رقيقة بين األشواك.

كم يا  .يارا يا رفيق نسمة حب ووردة معطرة وطير مغرد وسحر أخاذ
رفيق أتمنى ضميا بين ذراعي وحضنيا عمى أضمعي وأن أقبميا بقدر 

يارا حممي الذي انتظره وقممي الذي أكتب بو، وعاطفتي التي  ،شوقي
 تخرجني بجماليا من ىذه العتمة واألسالك.

وكل ما أتمناه يا صديقي أن أعوضيا حرمانيا  ،يارا كل قمبي وميجتو
 وأشعرىا بالحنان الذي افتقدتو.

ولم  ،يا ىل ترى يا رفيق ماذا تتصورني اآلن؟ فمقد ولدت بعد سجني
ال عمى شبك الزيارة والصور، وىي اآلن في البستان بنت الرابعة تعرفني إ

األبوة الذي أعيشو بفضل  أشعر بمشاعرمن العمر كمما نظرت لصورتيا 
اآلن عممت خشية أبي عمي  .ليا يا رفيق اثم بفضل يارا أصبحت أبً  ،ا

 وحب أمي لي.
من تحب ا يجمعك بيا يا أبا عالء وتعوضيا طفولتيا فأنا ذكرتك ب -

 و.معوفتحت عميك بابا قد تتألم كمما عشت الفراق 
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بالعكس يا رفيق فأجمل المحظات ىي التي أتحدث فييا عن طفمتي  -
 ومالكي وأجمل الصور في نظري مالمحيا.

رائد  ومرت األيام وفي أحدىا جمس عمى سرير زميمو أشرف ويقال لو أب
 كم لك يا أشرف في السجن؟  يسألو:

 سنين.ثماني  فأجاب:
 قال رفيق: وىل لك أوالد؟

اعتقمت فعرفني وعرفتو  حين اوكان عمره أيامً  ،لي ابن وحيد اسمو رائد -
 بابا.لي سجن حتى قال العمى شبك الزيارة في 

وفي  ،خرج لو الحموى في كل زيارةأُ وكنت  يومع مر السنين قربتو إل
  ؟ىل تأتي لي أم لمحموى يا رائد إحدى الزيارات سألتو:
 فأجاب: لمحموى.

تأثرْت زوجتي بجوابو وتألَمت ألجمي وبدَأت معو مسيرة جديدة من التربية 
في  يءفحرمت نفسي من كل ش ،حتفظ لو بالحموىأ، وبقيت يليتقرب إل
خوة وزع حموى لزواج أخيو وانقطعت الزيارة بسبب ذكر أن أحد اإلأو  ،السجن
ذا  ،أحداث وانتقمت من سجن إلى آخر فآثرتو بيا وحينما زرت أخذتيا وا 

فمم يأكميا رائد ولم آكميا أنا، وعمى شبك الزيارة سألتو بعد  ،برائحتيا كريية
 ىل تأتي لي أم لمحموى يا رائد؟ أشير:
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ني بقولو: آتي ألجمك يا بابا فأنا أريدك أن تخرج من السجن أففاج
وأحضنك وتشتري لي دراجة كما صديقي  ،لتحممني كما يحمل عمي أبناءه

 محمود.
تمنيت حينيا لو قبمتو وعانقتو أو وضعتو بين ذراعي ولمست شعره بيدي 

وقبل أشير دخل المدرسة وكان يذىب مع  .وحينما كبر تعمقت بو وتعمق بي
 صدمتووحينما قطع الشارع السريع بين قريتنا والمدرسة  .أبناء عمو إلييا

 قبل أن يصل لممستشفى. سيارة مسرعة وتوفي
ذرفت دموع أشرف عمى ابنو األحب وذرفت دموع رفيق عمى أشرف 

 الذي لم يتمالك نفسو.

وبعد أسبوع جاء الشرطي ليبمغ النقل والسفريات لممستشفى والمحاكم 
فسمع رفيق اسمو سفرية لممحكمة، كان  ،فوقف األسرى عمى أبواب الغرف

طمئن عمى أمو وبيتيم وخطيبتو وأخيو يترقب ىذا اليوم بفارغ الصبر حتى ي
ىل فعاًل اعتقموا أمي وخطيبتي  فعد الساعات والدقائق وفي ليمتو تساءل:

وىم وآخي وىدموا البيت أم تيديد؟ ا يستر، يا رب ال أراىم في المحكمة 
 .يعانون قسوة االحتالل

ولم  ،مع الحاجة محبوبة التي عممت بإصابة رفيق كان الشعور متبادالً 
يم ئكانت الشرطة تمنع اقتراب أىالي األسرى من أبنا .تره منذ ثالثة شيور

ذا ما تحدث  ،لئال يسمموا عمييم أو يتحدثوا معيم الحديدي في القفص وا 
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ذا تجاىميم انيالوا عميو بالضرب. كان رفيق يتمنى  ،أسير مع أىمو منعوه وا 
 رؤية أىمو ليطمئن عمييم كما الحاجة.

مصمحة السجون مقيد شعار باس بني مختوم بذىب رفيق لممحكمة بم
اليدين والرجمين وعمى جانبيو شرطة مسمحة وحولو مجموعة أخرى 
باليراوات. وانتظرت منال والحاجة دخول رفيق بفارغ الصبر وحالت مجندة 

 حينما لمحوه عن بعد.ما مسمحة بيني
جمس رفيق عمى مقعد يسترق النظر لمجالسين أمامو من األىالي فرأى 

 مو وخطيبتو ولم يَر أخاه.أ
اقترب المحامي من رفيق وسمم عميو وسألو عن صحتو ليطمئن الحاجة 
 ووصل لو سالم أخيو محمد الذي منعتو المحكمة من الدخول فبقي خارجيا.

ولكنيم  ،ا دموع الشوقيق اإلشارات مع أمو وخطيبتو وذرفتبادل رف
فمم يسمع  ،لم تصبر دت أن تحدثو الحاجة التياوأر  ،نوا عمى بعضيمأاطم

فمم تكترث الحاجة محبوبة بتدخميا ورددت السؤال  ،فتدخمت المجندة لمنعيا
فمنعتيا من الحديث وصرخت في وجييا واقتربت الحاجة من  ،عن رجمو

فدفعتيا المجندة بقوة وألقتيا عمى األرض، تدخمت  ،رفيق قمياًل ونادت عميو
نتصب رفيق ولم يكترث منال ولطمت المجندة عمى وجييا ودفعتيا فا

ل منال أوس ،صابتو بصوت عالٍ ا  نيا عمى نفسو و أفطم ،لميراوات والجنود
عن البيت فأكدت لو أنو لم يصبو أذى وأوصتو بنفسو فأوصاىا بأمو 

سحبت الشرطة رفيق من القاعة التي ضجت بالصراخ وانيالوا عميو  .ونفسيا
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عوه في زنزانة بالضرب، وحينما وصل لمسجن نزل لمحكمة داخمية فوض
 الزيارة لشيرين متتابعين. وعن اانفرادية لسبعة أيام ومنعو 

أمام االطمئنان عمى أىمو  ايئً لم يشعر رفيق بعقابيم الذي ال يساوي ش
واطمأنت الحاجة ومنال عمى رفيق حينما  ،والحديث مع أمو ومعرفة أخبارىم

 ه بصحة جيدة ومعنويات عالية.تارأ
وتذكر  .فتو يتذكر كل إشارة من أمو وخطيبتوعاد رفيق بعد أسبوع لغر 

وترابيا األحمر وعبق زىرىا البري وأشجارىا الخضراء الضخمة البمدة القديمة 
البيوت القدس والمسجد األقصى و التي تجذرت منذ عشرات السنين، وتذكر 

تؤثر فيو حرارة الصيف وبرد  قدس الصمب الذي المالعتيقة والحجر ال
 تألق وتجمل وازداد حالوة.وكمما قدم  ،الشتاء

والى حنان األم التي  ،اشتاق رفيق لمنظر الفالح الذي روى أرضو بعرقو
ذرفت الدمع شوًقا لمحبييا، إلى فتاة الحي التي صانت نفسيا ورفعت رأس 
والدييا بكرامتيا وأخالقيا، إلى الطفل الذي يطوف بشجرات البيت كما 

ب فروعيا بأصابعو ويمتقط أوراقيا ، ويداعكعبة المشرفةيطوف الحاج حول ال
 أمو وىو بصحبتيا.ثوب كما يمتقط طرف 

اشتاق لميب الموقد في ليمة ممطرة اجتمع حوليا المحبون، والى ثمرة 
 تالتين وشجرة الزيتون التي تستحي طوال العام ولم تتجرد من أوراقيا فتعمم

 منيا نساء القرية العفة والحياء.
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وطيبة قمب تموز في  ةوز ومياه البئر الباردمال اشتاق لدالية العنب وزىرة
لى لالمواتي طالما دعون جدات الناس وبساطتيم، إلى ال و كمما تفقدىن وا 

 األطفال الذين أحبوه وتمنوا أن يكونوا مثمو عندما يكبرون.
في عسقالن المحتمة، بمده ووطن أجداده، ولكنو عتقل تألم رفيق ألنو م

سماءىا وندى فجرىا يمفح وجيو ويتنسم ىواءىا كان سعيًدا ألنو يمتحف 
 العميل فيختمط بدمو وقمبو وصدره وكل خالياه.

المجدل في نظره قطعة من الجنة عمى األرض وىبيا ا ألىميا، شعر 
السجن وكمما تعرف عمى تاريخيا،  داخلبالفخر وىو يتذكر ما طالعو عنيا 

ن ما قبل الميالد والموقع آالف السني ذفيي أعظم موانئ البحر المتوسط من
االستراتيجي لمتجار والمسافرين بين تركيا وسوريا ومصر فتزينت باليدايا 

والحضارات فأقام فييا الكنعانيون السراديب واألروقة مم واىتمامات األ
وكانت مصدر  ،يحمييا من الغزاة احصينً  اواألبراج وأقاموا حوليا حصنً 

 ونانيين.وازدىرت في عيد اليخرين إزعاج لآل
الذي أقام فييا القصور قبل الميالد  ٖٚفي ولد فييا المموك كييرود 

الفارىة والمسارح والحمامات واألعمدة والحدائق والقاعات الواسعة. عسقالن 
أرض الرباط والبطوالت والجياد فعاشت في كنف اإلسالم ونعمت باستقراره 

لثقافة والحضارة والعزة العموم وا منوحمايتو ورعايتو خمسة قرون نيل أىميا 
واالستعالء، وطمع فييا الغزاة كالصميبين فجمعوا عتادىم وجيوشيم ولم 
تسقط في يدىم إال بعد حصار دام سبعة شيور، لم يسمم المسممون 
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فأعاد الصميبيون  ،فأعادىا القائد اإلسالمي العظيم صالح الدين ،بسقوطيا
"ألن  :عتصر ألًما عمييا ويقولقوتيم ولم يكن أمامو بد إال تدميرىا وقمبو ي

وحينما سقطت  "من أن أفقد كل أبنائي يأدمر حجًرا من عسقالن أصعب عم
ولكنيا  ،مٕٜٔٔقمب األسد في العام ثانية أعاد بناءىا الغازي ريتشارد 

فتم إعادتيا بعد دماء عزيزة تدفقت عمى أرضيا  ،كانت أغمى عمى المسممين
كل غيور مسمم لكل حبة تراب من  وتشيد عمى قيمتيا ومكانتيا وعشق

 أرضيا ارتوت بدماء الطاىرين من أجدادنا.
لنا، والمجدل لنا، وحتما ستعود بوعد ا  المجدُ  :ردد رفيق في نفسو

وىذا السجن سندمره ونحولو لحدائق وسنابل وأشجار برتقال  ،وعيده وتوفيقو
قضوا أعمارىم  وزىور جميمة تذكر كل من زارىا بزىرات أبناء شعبنا  الذين

 فييا ألجل ا والقدس والمجدل وكل فمسطين.
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اشتاق رفيق في سجنو لمحاجة محبوبة وتذكر وصاياىا 
لو وألخيو محمد الذي شاركو شظف العيش وكسرة الخبز 
اليابسة وحبة الزيتون، والى خطيبتو منال ومستقبميا 

أليس  ؟ما ذنب منال التي لم تختر ىذا الطريق وتساءل:
لماذا لم تر  ؟من األنانية أن تنتظرني كل السنين المقبمة

نفسيا ومستقبميا وتعيش حياتيا كباقي بنات القرية وتتمتع 
 ؟بشبابيا

فرفضت وعاىدتو عمى  ،تصورىا وىي تعاتبو حينما خيرىا قبل اعتقالو
 دوام عيد ا بينيما وأنيا لن تكون لغيره.

قريتو وخبز أمو ونسمة القدس وجماليا عودتو ألمو وخطيبتو و بحمم رفيق 
الصخرة والصالة قبة وسحرىا وصمودىا عمى مر الزمن وتذكر الحرم و 

ذان الفجر فقام وتوضأ وأيقظ أوما ىي إال لحظات حتى ارتفع  ،ذانواأل
 .واثم نام ،زمالءه في الغرفة فصموا جماعة

رس في فد ،اىتم رفيق بوقتو في السجن وعوض ما فاتو من تعميم وثقافة
كتب الثانوية العامة وحصل عمييا، ثم كان من المبادرين لممطالبة بالتعميم 

ثم بفضل المعركة التي خاضيا األسرى  ،الجامعي الذي تحقق بفضل ا

ٜ 
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بجوعيم وصبرىم في اإلضراب المفتوح عن الطعام والذي دام سبعة عشر 
سنت أيضا فتح ،الشيير واألكثر قوة ووحدة ٕٜٜٔفي إضراب سبتمبر يوما 

معيشتيم وظروف زيارة أىمييم والمقاء مع أطفاليم، كانت موافقة إدارة السجن 
عمى الجامعة العبرية لتعجيز األسرى لالنتساب إلييا لصعوبة المغة فتفاجأت 
من إرادة المعتقمين الذين أتقنوا المغة العبرية بجيودىم الذاتية ومساعدة 

وكان رفيق عمى رأسيم  ،رىفانتسب لمجامعة عشرات األسلبعض بعضيم 
 وتفوق فييا.بل 

فمؤل فراغ السجن بالدراسة،  ،شعر رفيق بنشوة النصر وىو يتحداىم
و ألبنائيم حقًدا عمى العرب وتزويًرا لمتاريخ نيم الذي ينفثو وتعرف عمى سمِّ 
فمم يأخذ رفيق من ثقافتيم بقدر ما يأخذ من  ،والكراىية وانوتربية عمى العد

فتعرف عمى مجتمعيم المتفكك وتذكر كالم ا عز  ،حجتيم عمى أنفسيم
 [ٗٔ :الحشر] ﴾َتْحَسُبُيْم َجِميًعا َوُقُموُبُيْم َشت ى﴿وجل 

زيارة واحدة، فكان تأخر تيو ولم تأكانت منال تشجعو عبر الزيارات فت
 بمحظة الفرج والفرح واألمل بالحياة والسعادة.مًعا  نيقوى عزيمتيا ويحمما

فيبعث لو بكل احتياجاتو ولم ينتظر  ،كان محمد يتابع أخاه عبر منال
 منو الطمب ليا ويشعر دوًما بفضل رفيق عميو.

أمو فبقيت  توكانت الحاجة محبوبة ممنوعة من الزيارة بحجة أنيا ليس
ة خاطفة في قاعة شار ا  عالقتيا معو عبر منال والمراسالت والصور و 

المحكمة الظالمة التي تضع الجالد قاضًيا ببزة عسكرية وتستند لقوانين 
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طوارئ يقف فييا المحامي صورًيا وبقيت الحاجة تساند األسرى في كل 
 اعتصام صميب وكل مظاىرة تضامن تطالب بحريتيم.

تم حكم رفيق بست سنوات كانت كافية إلتمام  العامينوبعد ما يزيد عن 
 مو وحصولو عمى بكالوريوس.تعمي

كان اليوم يمر عمى الحاجة محبوبة بالسنة وىي بعيدة عن ابنيا 
ومحرومة من زيارتو، ولكنيا كانت تفرح بأخباره وعزيمتو واىتمامو بعممو 

 ووقتو، وتقبل كل رسالة كانت تصميا منو.
عمل محمد في مستشفى حكومي بعد عودتو من األردن وتحسنت حالتو 

 اًل مع أخيو وأمن حاجة منال.وبقي متواص
فضعف بصره لضيق أفق  ،تغيرت مالمح رفيق بعد سنوات من اعتقالو

يضع كل  وزادت بصيرتو وأصبح وقوي فكرهالرؤية بين الجدران المعتمة 
 األمور في نصابيا.

كان دوًما يردد أن العدو سجننا عقاًبا لنا وىو واىم، فعمينا أن نتحداه 
ن والتقرب إلى ا آنحة بالوعي والثقافة والعمم والقر ونجعل من ىذه المحنة م

 والتفقو في الدين.
وىم ليسوا أسياًدا  ،ىم يرىبون عممنا كما سالحنا الذي تركناه منذ اعتقالنا

وديننا دين عقل وعمم  ،لمكون كما يعتقدون، بل نحن خير أمة أخرجت لمناس
نسانية.  ووعي وأخالق ومساواة وا 
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داخل السجن وكان م ٖٜٜٔفي العام اختمف األسرى عمى اتفاق أوسمو 
أشرف مادة لمحوار والنقاش حولو، فمنيم من أيده ومنيم من عارضو، قال 

 يجنحلن ينجح اتفاق مع عدو حاقد كل يوم  زمالء رفيق في الغرفة:أحد 
شعبو لمتطرف ويختفي فيو معسكر السالم، إنيم فقط يراىنون عمى موت 

يم لمتعايش، يريدون دخول العالم حفاضة المباركة ويوىمون العالم بجنو االنت
 العربي واإلسالمي بحجة إنياء الصراع مع أصحابو.

سالمي، فما  حظىقاطعو عماد: لن تنجح خطوة ال ت بإجماع وطني وا 
أخشاه أن يكون ىذا االتفاق نقطة توتر داخمي وانقسام بين الشعب 

 الفمسطيني.
رات االتفاق أنو مرحمي، وال يحدد أزمنة واضحة زياد: من ثغ قاطع
واالستيطان ولم يؤكد عمى قضايا ميمة كالقدس والالجئين  ،وتفاصيل

وقتل وقد يتجاوز أسرى  ،واألسرى ذوي األحكام العالية ممن عمييم إصابات
المعارضة، ومن يضمن االحتالل والتزام حكوماتو المتعاقبة من اليسار إلى 

ْنُيم﴿العظيم الذي قال:  اليمين وصدق ا  ﴾َأَوُكم َما َعاَىُدوْا َعْيدًا ن َبَذُه َفِريٌق مِّ
 [ٓٓٔ :البقرة]

بت حق ثيسن ىذا االتفاق أقال أبو ياسر: ولكن ال تنسوا يا إخوان 
الشعب الفمسطيني في أرضو وسيعيد الثورة من الشتات إلى الوطن وسيكون 

ود عشرات اآلالف من الالجئين وسيتم بوابة لمسيادة والدولة واالستقالل وسيع
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اإلفراج بموجبو عن آالف المعتقمين وسنبني مدن فمسطين ونقيم المؤسسات 
 والموانئ والمطار والعمران.

ختم الحوار رفيق بقولو: ما أراه أن االتفاق سيحقق القميل من طموحات 
فيذا  ؛ولكنو ممئ بالمخاطر والثغرات والتخوفات ،شعبنا فال شك أن لو منافع

 ؛العدو جادل ا تعالى وكفر باألنبياء وال يعرف االستقامة وال يحمم بالسالم
ثمو  فأوسمو في نظري كالخمر أو الميسر )فيو إثم كبير ومنافع لمناس، وا 

 أكبر من نفعو(.
سنحت الفرصة بموجب االتفاق لعودة انتصار التي تمنت العيش في 

العودة كمما تذكرت قصة والدىا بمدىا ووطنيا بعد شتات طويل، وزاد شوق 
 الذي ترك متاع الحياة شعوًرا بالواجب.

تماء لموطن أصبحت انتصار طبيبة ماىرة ومتفوقة وذات عقل وحكمة وان
يم وخدمتيم ئفي نفسيا أقل من الرجال في عطا وثقافة عالية، فمم ترَ 

بل لم تفرق بين طموحيا واختيار أبييا لمواجب الذي يحتم عمييا  ،لوطنيم
 خدمة شعبيا بعمميا.

ن تخميت  كانت تقول ألميا: فمسطين وجرحاىا تحتاجني يا أم انتصار، وا 
أفقد قيمتي واحترامي لذاتي واحترام سعنيم بعد ما أصابيم في االنتفاضة 

 اآلخرين لي.
في حين أنني قد  أوظفيا في خدمة أىميلم فما قيمة العمم والخبرة إن 

 ،أكون وسيمة لشفاء المئات من أبناء شعبي ومساعدتيم والوقوف بجانبيم
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ن كان  ،ن كان لمرجال دور فأنا أيًضا لي دورإف رجل يقاتل بسالحو، فأنا الوا 
 سالحي مينتي وعممي ورسالتي مساندة شعبي .

تفوقيا تبنتيا عادت انتصار ألرض الوطن مع العائدين ولخبرتيا و 
 مؤسسة وعينتيا مديرة ليا.

وقبل يوم إفراجو بأيام تحرر من  ،لم يفرج عن رفيق في اتفاق السالم
 أسره لياًل وكان تحرره مفاجًئا فمم يستقبمو أحد.

طرق رفيق باب البيت قرب منتصف الميل فأفاقت الحاجة من نوميا 
 من سيأتينا ىذه الساعة؟ ،الميم اجعمو خيرً ا وقالت:

ذا برفيق أمامو، عانق األخوان بعضيما  توجو محمد إلى باب البيت وا 
بحرارة وعاد الدم إلى العروق والبيجة إلى البيت وعادت بعودة رفيق السعادة 

 والحاجة محبوبة ومنال. البمدة القديمة في القدسإلى 
 من عمى الباب يا محمد؟سألت األم: 

جأة، فوضعت الحاجة غطاًء لم يرد محمد عمى أمو خوًفا عمييا من المفا
عمى رأسيا وخرجت لترى من الطارق في منتصف الميل ليطمئن قمبيا فرأت 

 رفيق أماميا، فأغمي عمييا من شدة الفرح.
ن الطبيب محمد أخاه رفيق الذي أخذ أفطم ،أسرع األخوان نحو أميما
ىا بطمعة رفيق ات عينمفاقت وتكحأوحينما  ،يقبل جبين أمو ورأسيا ويدييا

 لذي عانقيا وحضنيا بكت وبكى رفيق من شدة السعادة ونعمة ا عميو.ا
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فتجمع المحبون حول  ،عن رفيقالقدس بأحيائيا بخبر اإلفراج ت معم
البيت وسمم عميو المينئون فرقصوا وأطمقوا النار استقبااًل البنيم وحبيبيم 

ذىبا و من الفرح  ايميفمم يتمالكا نفس ،ووصل الخبر إلى منال والشيخ حسن
 لبيت الحاجة محبوبة.

المحبان والمخمصان لبعضيما والمتعاىدان بعد فراق طويل وجمع  التقى
ا شمل العائمة من جديد وعادت الشراكة بين رفيق وأبى يوسف الذي 

وكان بحاجة لو أكثر من السابق لكبر سنو  ،انتظره عمى أحر من الجمر
 وثقل المرض عميو.

كما من البمدة القديمة وواصل رفيق أعمال الخير والكرم عمى كل محتاج 
 كان.

كانت اإلصابة تؤلم رفيق رغم مرور السنين، فشعر بحاجتو لمعالج 
فداوم عمى جمسات في مؤسسة الجريح، وانتقل من طبيب إلى  ،الطبيعي

 آخر عمى أمل الشفاء.
رض الوطن، فكان اتصمت انتصار بزميميا محمد بعد عودتيا مع أميا أل

 داخل فمسطين. لياالعنوان األقرب واألكثر ثقة 
فكانت مشتاقة لرؤيتو والتعرف  ،شرح محمد حالة أخيو رفيق النتصار

عميو وتتمنى تقديم الخدمة لو تقرًبا من محمد واحتراًما لرفيق من كثرة ما 
 سمعت عنو أيام الدراسة في الجامعة.
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ممؤسسة لرؤية دعت انتصار محمد ورفيق ل

من مساعدة أو عالج، حالتو وما يمكن تقديمو لو 
دعت المستشفى الطبيب محمد لمطوارئ في الموعد ف

أوصى رفيق و الذي تم تحديده لمقاء انتصار، 
 بالذىاب لوحده ليقابل انتصار.

ذا  دخل رفيق المؤسسة التي تعمل فييا الطبيبة وا 
 ىا، وسمع مشادة كالمية بينؤ بصراخ وضجيج يمم

شخص يظير عميو الكبرياء والغرور واالستيانة باآلخرين وبين إحدى 
 الطبيبات التي تظير عمييا البراءة واألخالق والحجة.

قال المغرور لمطبيبة: لن أنتظر حتى ينتيي دور كل المراجعين وأريد أن 
 أكمل عالجي فوًرا وأعود.

فيؤالء الذين تفضل  ؛ردت الطبيبة عميو: لن تدخل قبميم ومثمك مثميم
نفسك عمييم أكرم وأقرب إلى ا منك، ضحوا بأنفسيم ألجل وطنيم 

ن وأعزاء أما أنت و ولكنيم كرماء ومخمص ،فقراء إنيمومقدساتيم، نعم 
 فمصاب بحادث سيارة وقت ليو ومتعة.

ٔٓ 
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ن لم أتمقَ  ،منيم ومنك أيًضا أفضلرد عمييا: بل أنا  العالج قبميم  وا 
 نفسك خارج المؤسسة وال تمومي إال نفسك. نفستجدي

 العالج ولو كان أبوك وزيًرا. ىأجابتو: لن تتمق

 بل سأدخل لمعالج شئت أم أبيت. -

ألنو رأى دموعيا وقمة حيمتيا  ؛ىنا تدخل رفيق دون أن يعرف انتصار
فقبض أزرار  ،أمام إنسان مغرور ويستند لمن لو مكانة رسمية من عائمتو

غرور من صدره وجره بعنف وازدراء خارج باب المؤسسة قميص الشاب الم
إن سمعت  ودفعو بقوة عمى مرأى الجرحى والطبيبة والممرضين وقال لو:

تمومن إال  ىنا ثانية فالإلى بعد ذلك أو حضرت  اصوتك أو ىددت أحدً 
 نفسك.

ركب الشاب سيارتو دون أن يتحدث بكممة واحدة وسأل رفيق عن مكتب 
 فأشاروا إلى الفتاة التي كان يتشاجر معيا المغرور. ،الطبيبة انتصار

اقتربت انتصار من رفيق لتشكره عمى موقفو قبل أن يصل إلييا فتعرفت 
 عميو.

 محمد إبراىيم؟ وإذن أنت رفيق أخقالت: 
 خي ذىب لممستشفى ألمر طارئ.أولكن  ،نعم وجئت وفق الموعد -
امعة وكدت أعمم تفضل يا رفيق، فمحمد حدثني عنك كثيًرا في الج -

 وأنا سعيدة جًدا بمقابمتك. يءعن حياتك كل ش
 ىذا شرف لي وأنا أيًضا سعيد بمعرفتك. :قال رفيق
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فحصت انتصار رفيق وطمأنتو عمى حالو وطمبت منو المراجعة ثالث 
في أقل من  انو سيعود طبيعيً أمرات في األسبوع لعمل التمارين وأكدت 

 شيرين مع العالج.

منيا ألخيو محمد وعاد لبيت خطيبتو  ار وحمل سالمً شكر رفيق انتصا
 منال.

رفيق عنيا ما حدث وال راحتو باتجاىيا وتحدث عن براءتيا  لم يخفِ 
 عادي ليا دون تفسير.الوميمو غير 

عجابو  تضايقت منال من كثرة الحديث عن انتصار غيرة من وصفو وا 
 وتقديره الكبير ليا.

فما أشعره باتجاىيا ليس لو تفسير حب  فقال ليا: ال تيربي لبعيد يا منال
وزواج بل عاطفة قربى غريبة أشعر بيا لممرة األولى، اطمئني يا منال فأنت 
قدري وتاج رأسي ولن يوازيك في الكون مخموقة، فأنت األقرب إلي القمب 

ثم لكي تبعدي عنك تمك الوساوس واألوىام فما  ،والروح والعقل والوجدان
 ؟احدو  رأيك أن يجمعنا سقف

عطني بعض أ :ت رأسيا وأجابتضىا وأخفاخجمت منال واحمرت وجنت
 .الوقت ألجيز نفسي

 نتيي من العالج.أوىو كذلك حتى  فقال:
فأخبرتو عما حصل وموقف رفيق معيا  ،قابمت انتصار زميميا محمد 

 وصارحتو بأنيا ارتاحت لو وكأنيا تعرفو من سنين.
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وقال: رفيق يفكر في  تضايق محمد من حديث انتصار غيرة عمييا
 الزواج قريًبا.
فأنا ال أخفي شعوري تجاه ىذا الشاب  ،يا محمدال تفكر بعيًدا فأجابت: 

 ولكن األمر غير ما تصورت، فمعل موقفو زاد إعجابي بو ليس إال. ،كأخ
كانت تزيد الرابطة واالحترام والمودة بين رفيق وانتصار عند كل جمسة 

ا أميا لتتعرف عمى أمو ومنال فتبادال معً فدعاىا لبيتيم مع  ،عالج لو
 العالقات االجتماعية والعائمية.

وحينما تحسنت ظروف رفيق أرادت الطبيبة استكمال المعمومات في ممفو 
 الطبي لحفظو في المؤسسة فطمبت منو بيانات كاممة.

 قال رفيق: اسمي رفيق نصر العسقالني.
 محمد إبراىيم؟ ات أخأوقفت انتصار القمم عن الكتابة وسألتو: ألس

 أنا أخوه. ىأجاب: بمف
 وليس محمد نصر العسقالني؟ ،براىيمولكن اسمو محمد إ :فقالت

وىما عائدان  ،ألبيو انعم ىذه قصة طويمة وقديمة، فأبي كان صديقً   -
السيد العسقالني وبقيُت حًيا  نعمةبي من المستشفى استشيدا بصحبة أمي 

وال نتذكر ىذه  ،لوحدي، وتبنتني الحاجة محبوبة وربتنا مًعا حتى كبرنا
 الحادثة حتى يذكرنا اختالف االسم في موقف رسمي كيذا.

قالت انتصار: إذن أنت ابن الشييد نصر العسقالني الذي قتل مع 
 في القدس.وادي الجوز زوجتو عمى مفترق قرية 
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 ألمر؟وىل حدثك محمد عن ىذا ا ،نعم أنا -

 يا أخي، أتعرف من أنا يا رفيق؟ فأجابت: يا ليتو حدثني بذلك

 نعم الطبيبة انتصار. -

 قالت: انتصار ماذا؟

 عرف.أآسف ال  -

 أنا أختك ابنة الشييد نصر العسقالني يا رفيق. -

 أحق ذلك؟ -

وىي  خي، فأبى ترك أميأنعم يا آخي، أبونا نصر العسقالني وأنت   -
حامل بي ليجاىد المحتل في فمسطين وعممت بأنو تزوج واستشيد مع زوجتو 

حتى تعرفت عميك  اولكننا لم نعمم أن لو ابنً  ،في نفس المكان الذي وصفتو
 أصدق نفسي وال ىذا الموقف والصدفة األجمل في حياتي يا رفيق. اآلن، ال

حمد ا أن أيا انتصار وأعز الناس عمى قمبي فبل أنا األسعد بك  -
 ن لي أخ وأخت جميمة مثمك.حقق لقاءنا وجمع شممنا، كان لي أخ واآل

 ا من شدة السعادة.يتعانق األخوان وذرفا دموع الفرح وبك

قالت انتصار: دوًما كنت أشعر بحاجتي ألخ أو أب يساندني وىا ىو  
ني بك، وليس أي أخ، بل برفيق الذي أحببتو قبل أن أراه. ز يعوضني ويعز 

  .لقد مرت السنين صعبة وأنا وحيدة بعيدة عن فمسطين والمجدل

قال رفيق: لن تكون غربة بعد اليوم، وسآخذك لممجدل لتري جماليا 
 وسحرىا وسنعوض مًعا ما فاتنا من األلفة والحنان والمحبة.
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 كم كنت مشتاقة لرؤيتك عندما كان يحدثني عنك محمد. -
نا ئب لم أفيمو من لحظة لقاقال رفيق: بل أنا الذي كنت أشعر بقر 

 األول.

 !كم أنا فخورة بك يا رفيق -

 يا عين أخيك وأقرب الناس إلى قمبو.، بل أنا يا انتصار -

طمب رفيق من انتصار أن تعود معو لبيت الحاجة محبوبة، فاتصل 
ألنو  ؛بمحمد وطمب منو أن يعود ويأخذ في طريقو خطيبتو منال لمبيت

 يحتاجيم في أمر ضروري.

انتظرت منال ومحمد والحاجة محبوبة عودة رفيق الذي دخل وىو يضع 
 يديو عمى كتفي انتصار ويبتسم.

غضبت العائمة من تصرف رفيق الذي لم تعيده الحاجة عميو من قبل 
 أال تخجل من صنيعك يا رفيق؟ وقالت لو:

 ألم تثقي بابنك وتربيتك؟ ،يا حاجةاإلنسان يخجل من العيب  -
 ؟عنو اضل ومتدين أن يضع يده عمى كتفي فتاة غريبةوىل يميق بمن -

 فيل ىذه أخالقنا أم نسيتيا؟
 فكيف لو كانت أختي؟ ،د ال يا حاجةبالتأكي -

 ماذا تقصد يا رفيق؟ -

ابنك محمد يتحمل المسؤولية يا أمي، ألم يخطر ببالو تشابو األسماء  -
 وبين زميمتو انتصار في الجامعة؟ بيني
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 ر العسقالني يا أمي، أختي من أبي في األردن.ىذه أختي انتصار نص

لم تصدق العائمة ما سمعت من المفاجأة وعانقت الحاجة ومنال انتصار 
 وسعد محمد بيذه الصدفة الجميمة التي ستسيل عميو الكثير.

وطمب منيا أن  ،صارح محمد أمو بحبو النتصار من أيام الجامعة
تخطبيا لو، فكانت أسعد مخموقة عمى األرض ووعدتو أن تطمبيا لو من 

 أميا وأخييا رفيق.
شفي رفيق كاماًل من إصابتو القديمة وتعافى وتحدث مع أمو لتحديد يوم 
فرحو عمى منال، وحين اجتماع العائمة في ليمة ىادئة قالت الحاجة محبوبة 

 ؟رحين يا بنيما رأيك لو كان الفرح ف لرفيق:
 ولكن كيف؟ ،أتمنى ذلك يا أمي فأجاب:

)انفجر الجميع  أنا أطمب منك يد أختك انتصار ألخيك محمد -
 . بالضحك بعد ىذا الطمب(

 تركت انتصار الحاضرين ودخمت إلى المطبخ لتساعد منال فيو.
قبل رفيق رأس أمو ويدييا وعانق أخاه محمد وذىب لمشورة أختو 

 انتصار.
  رأيك بما سمعت يا أختي؟ما قال: 

 الرأي رأيك يا رفيق وليس لي كممة بوجودك. فأجابت:
قال رفيق: بل بوجود أخي محمد بعد اليوم. فعمى بركة ا يا أختي فمن 

 ولمواجب سوف نطمبك من أمك وأخوالك. ،من أخي أفضلتجدي 
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فرًحا كبيًرا تحدث عنو  بمدة القديمةوأقامت ال ،وافق الجميع عمى محمد
وسكن الجميع مًعا في بيت واحد تحت جناحي الحاجة  ،الناس لسنين

براىيم و  قصص أجدادىم  نعمةمحبوبة التي روت ألحفادىا الصغار نصر وا 
 وكل الشيداء فربتيم عمى حب ا ورسولو والقدس وعسقالن وكل فمسطين.

 
 انتيت بحمد ا
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 بطاقة تعريف | 
 حّذٚٔخاٌذوزٛس سأفذ خ١ًٍ ػط١خ 

 
 

 8/8/0791ِٛا١ٌذ : ِخ١ُ ججب١ٌب  -

َ ػٍٝ خٍف١خ ٔضب١ٌخ ُٚحىُ ػ١ٍٗ ثبٌغجٓ ٌّذح   0771االػزمبي : فٟ اٌؼبَ   -

ػبَ ٚإغالق جضء ِٓ ث١زٗ ، أِضٝ فزشح اػزمبٌٗ فٟ عجْٛ ػذح ِٕٙب "  01

ػضي اٌشٍِخ ، ػغمالْ ، ٔفحخ ، ثئش اٌغجغ ، ٘ذاس٠ُ ، س١ّٔٛ٠ُ ، جٍجٛع "  

 ثؼذ لضبء وبًِ ِحى١ِٛزٗ . 5111ٖ فٟ ٚرُ رحش٠ش

 ِؤ٘الد رؼ١ّ١ٍخ :

ثىبٌش٠ٛط : ػٍُ اجزّبع ٚػٍَٛ أغب١ٔخ ) اٌجبِؼخ اٌّفزٛحخ فٟ          -

 . 5110( ٚشٙبدح اِز١بص ػبَ  5111ػبَ  -اعشائ١ً 

ِبجغز١ش : دساعبد ال١ّ١ٍخ رخصص دساعبد اعشائ١ٍ١خ ِٓ جبِؼخ          -

 . 5118% " ػبَ ١71.7بص  اٌمذط " أثٛ د٠ظ " ، ثبِز

دوزٛساح : فٝ " اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ " ِٓ ِؼٙذ اٌجحٛس ٚاٌذساعبد          -

اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ِغ ِشرجخ اٌششف األٌٚٝ ِغ رٛص١خ ثبٌطجبػخ فٟ اٌؼبَ 

ثشعبٌخ رحذ ػٕٛاْ اٌجٛأت اإلثذاػ١خ فٟ ربس٠خ اٌحشوخ اٌٛط١ٕخ  5102

 اٌفٍغط١ٕ١خ األع١شح .
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غز١ش ِٕٟٙ : رذس٠ت ٚر١ّٕخ ثشش٠خ ثزمذ٠ش ِّزبص ِٓ اٌجشٔبِج ِبج         -

 اٌّشزشن ث١ٓ األوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٚث١ٌٛزى١ٕه اٌّغزمجً اٌزطج١مٟ .

 خجشاد عبثمخ :

 ِحبضش جبِؼٝ غ١ش ِزفشؽ .         -

ِذسة ِحزشف ِّبسط ِؼزّذ فٟ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ِٓ اٌّشوض          -

 اٌؼبٌّٟ اٌىٕذٞ .

 ذسة فٟ ِجبي اٌصحبفخ ٚاٌٍغخ اٌؼجش٠خ ٚاالػالَ االعشائ١ٍٝ .ِ         -

ِٓ اصذاساد  –اٌجٛأت االثذاػ١خ ٌألعشٜ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ِؤٌفبرٗ " 

اٌشزبد  -ػبشك ِٓ ج١ٕٓ  -ٔجَٛ فٛق اٌجج١ٓ ٚصاسح االػالَ اٌفٍغط١ٕٝ ، ٚ

 -ٌٓ ٠ّٛد اٌحٍُ  -لٍجٟ ٚاٌّخ١ُ  -ِب ث١ٓ اٌغجٓ ٚإٌّفٝ حزٝ اٌشٙبدح  -

ب ث١ٙئخ شئْٛ األعشٜ  ًِ صشخخ ِٓ أػّبق اٌزاوشح ، ٠ؼًّ ِذ٠ًشا ػب

ٚاٌّحشس٠ٓ ، ٚػضٛ ٌجٕخ ِىٍف ثئداسرٙب فٝ اٌّحبفظبد اٌجٕٛث١خ ، ٚٔبطمبً 

اٌفزشاد ، ِٚذ٠شاً ٌذائشح اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ، ِٚغزشبساً  اػال١ِبً ٌٙب فٝ إحذٜ

ٌٛص٠ش األعشٜ فٝ اٌشأْ االعشائ١ٍٝ ، ِٚذ٠شاً ٌّشوض األعشٜ ٌٍذساعبد 

ٚاألثحبس اإلعشائ١ٍ١خ ، ٚػًّ ِذ٠شاً ٌٍجشاِج فٝ إراػخ صٛد األعشٜ ، 

ِٚحبضش غ١ش ِزفشؽ فٝ اٌجبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ، ِٚمذَ ثشاِج اراػ١خ 

  ٚرٍفض٠ٛ٠ٕخ .

 

 

 
 

 


