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في الذاكرة

الروح، عبر تف�سيالت الم�سهد الت�سجيلي الطفولي 

لبيت قروي في م�سقط الأحالم، في قرية �سحماتا، 

للقناطر الحجرية، لموقد النار، ولطاقة يطل منها 

ال�سوء نحو الرفوف على الجدار الطيني حيث تعبر 

الحمامات وهي تمار�س لعبتها ال�سباحية. وفي 

حدقات العيون تورق ''الجنينة'' التي تظللـها �سجرة 

جوز �سامخة اإلى جوار بئر الماء في بيت والده 

المزارع ح�سين �سليمان الملقب باليماني. ذكريات 

المدر�سة البتدائية وطرائفها واأ�سماء ثالثية 

لأ�ساتذته الأوائل. حوادث طفولية �سادفته لدى اأول 

�س لها من 
ّ
خ�سومة مع طالب اإلى اأول �سرقة تعر

طالب يرف�س ذكر ا�سمه لأحد ــ يوم ''لط�س'' �سندوقه 

ال�سغير الذي يحوي ''خرجية'' �سهرية، اإلى اأول هدية 

ينالها من �سخ�س وكانت عبارة عن جاكيت من 

حامد اأبو �ستة، واأول ربطة عنق من محمد يو�سف 

نجم.

''�ساأعطيك �سيئًا ثمينًا، وهدية لن تن�ساها اأبداً'': 

و�سو�سات هم�سها اأبو ماهر في اأذني بحر�س �سديد 

وب�سوت خافت كاأنه ي�سي لي ب�سر دفين وهو يوزع 

نظراته الحذرة في المكان. اأ�سار اإلى ال�سندوق 

واأكمل: كفى، لقد قررت ال�سمت، يكفيني ما قلت، 

وبين طيات الورق يرقد الكالم الذي ما عاد حقًا 

ح�سريًا لي وحدي. احمله اإلى مكتبك. هذا �ساأن عام 

ل خا�س، اأنتم اأحق به.

كاأنما لل�سندوق اأقدام تتلم�س الخطوة الأولى 

ما عاد يليق بي اإّل ال�سكوت.
اأبيح لنف�سي اأن اأف�سر �سمتك، لأن في فمك ماء. 

لقد ف�سلت جميع محاولت ا�ستدراجك اإلى حديث 

م�سموع اأو مرئي اأو مقروء، مكتفيًا  بـ ''ال�سندوق''، 

قبل اأن ''تق�سع'' النور تلك الأجزاء الخم�سة من �سل�سلة 

ذكرياتك: ''تجربتي مع الأيام''. ربما وجدَت �سمتك 

اأكثر �سدقًا من زيف الكالم ومو�سة تلفيق الأوهام، 

فاأُعلِّق: ''من ال�سمت ما نطق.'' كنت تهز راأ�سك عاب�سًا 

وت�سرب كفًا بكف، ونحن نقراأ على جبينك عالمات 

الح�سرة.

دّقت �ساعة الرحيل، فاخترَقت بوقعها الثقيل، 

جدار ال�سمت القابع فينا، على موج �سفر يوغل في 

ثنايا ال�سندوق، وي�سج بتوتر اأ�سئلة معلقة منذ �ستة 

عقود على عمر يوؤرخ درب جلجلتنا، كاأنما هو 

ب�ست فيه 
ُ

�سندوق يجيد الكالم ببالغة ل�سان عربي ح

الأ�سرار، ولفعَتها بالكتمان اإلى حد الإ�سرار. األم توؤكد 

اأنه، ولو بعد �سبر، ل بد لل�سدى من اأن ينطق؟

فا�ست من ال�سندوق الكرتوني البارد، حرارة 

ثقل غياب �ساحبه 
ُ
�سوق عتيق اإلى حلم م�ستحيل ي

خت 
ّ
في وعد موؤجل. نطارده باأوطان موقتة �سم

قوامي�س المنافي منذ م�سقط اأحالمك في ''�سحماتا''، 

ْت خاللها ظالل ذاكرة طفولية لن�سيد �سباحي 
َ
ر

َ
ف�س

كتبَته اأنت ورّددته اأجيال خلفك في �ساحات 

المدار�س منذ نعومة ال�ستات وق�ساوته معًا: 

''فل�سطيننا لن نن�ساك ولن نر�سى وطنًا �سواك.''

عن بلد يرقد في الن�سيان، عن فل�سطين التي ت�سجد 

)*( روائي فل�سطيني.في ال�سندوق ذاته، بهيئة حنين مزمن يتكون في 

مروان عبد العال

�صندوق اأبو ماهر
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اأطرافه المقيدة، لونه الباهت، و�سطحه المغطى 

بالغبار، وارتفاع مخروطي من الأعلى، ياأخذ 

ال�سندوق فيه �سكل خيمة مقيدة ومنتفخة ت�ستريح 

في اأح�سائها.

الفتى المطيع لم يعاند والده اإّل مرة واحدة في 

�سنة 1948، واعتبرها معاندة محمودة حين �سرخ 

راف�سًا ترك القرية قائاًل: لن اأتركها ما دمت حيًا. 

كان يريد البقاء في �سحماتا. رف�س الخروج من 

القرية، وحاول منع النا�س من ترك البلد، لكن اأحداً 

لم يرّد عليه. القلة التي بقيت هناك جرت ت�سفيتها 

بدم بارد. جاءت ع�سابة م�سلحة يهودية، واأخذت 

ا هو فبقي في قيد الحياة، اأ�سيراً 
ّ
ال�سباب لقتلهم، اأم

في اأقبية التحقيق لدى ال�ستخبارات ال�سهيونية. 

وبعد فترة من التعذيب والترحال بين ال�سجون دفعه 

الجنود عنوة عبر الحدود اللبنانية.

في الملف الأ�سفر، مخيم النتظار على وقع كالم 

الوالدة... البكاء في المنام فرج... م�ساهد ال�سقاء، 

رحلة العذاب، واألم الفراق المر كي ي�سير المخيم في 

�سندوق، يوم و�سل اإلى العنبر رقم 12 في ميناء 

طرابل�س. فل�سطيني متعلم يبحث عن عمل، فيجد 

وظيفة محا�سب.

في �سنة 1949 يترك لبنان اإلى دم�سق ومنها اإلى 

نابل�س لإعادة تنظيم جمعية العمال العربية، وهناك 

يلقي اأول كلمة له في فل�سطين بعد النكبة ويقول 

فيها: ''الطريق �سعب و�ساق وطويل، لكن الحكمة 

تقول: كل من �سار على الدرب و�سل.'' يعود اإلى 

�سًا موقتًا للغة العربية في كلية 
ّ
طرابل�س ــ لبنان مدر

التربية والتعليم، ثم اإلى الأونروا منخرطًا في 

دوراتها التعليمية، وما زال في جعبة ال�سندوق 

�سهادات الأونروا من الدورات التربوية الأولى في 

�سًا، فمديراً في مدار�سها 
ّ
�سنة 1951 حين كان مدر

من ثكنة غورو )مخيم الجليل( اإلى مخيم برج 

البراجنة، وبعدها مخيم عين الحلوة.

يترك اإرثًا زاخراً في ملفات ملونة ت�سبه حقائب 

ال�سفر، وقد تنقَلت معه بين الزنازين والخيام والمدن 

والأوطان؛ ثورة من ال�سمت البليغ، في ملفات 

م�سفوفة باألوان مت�سابهة فقدت رونقها وبانت 

لبواكير الح�س الوطني الذي ترعرع على اأعواد 

الم�سانق، محموًل على كتَفي والده اإلى �ساحة �سجن 

عكا المركزي يوم ''الثالثاء الحمراء'' ليكون �ساهداً 

على حبل الم�سنقة الملتف على اأعناق جمجوم والزير 

وحجازي. ومع والد يبيع البقرة لي�ستري بندقية، 

ي�سب على تظاهرة مدر�سية في ذكرى وعد بلفور، 

متنقاًل بين اأكناف مدر�سة البيت المقاوم لال�ستعمار 

البريطاني، ومدر�سة النقابي الكبير �سامي طه الذي 

تتلمذ على يديه، ويدين له بكل ما اكت�سب من خبرة 

ودقة وحر�س على الوحدة والتنظيم. عندما انتقل 

من العمل الوظيفي في دائرة الأ�سغال العامة في 

حيفا اإلى العمل النقابي في جمعية العمال العربية، 

بقي محتفظًا في الملف الأخ�سر الفاتح ب�سورة عن 

بطاقة ع�سويته في جمعية العمال العربية، ويذكر 

فيها اأن المهمة هي: منظم نقابات، اأي مفو�س في 

اأعمال التنظيم.

وقائع مريرة �سجلت تف�سيالت القتالع من تربة 

الوطن، فكتب: ''عندما قاربت ال�سم�س على المغيب، 

راح ال�سابط ي�ستعر�س الموجودين، واختار خم�سة 

اأ�سخا�س كنت واحداً منهم... واأدخلنا نحن الخم�سة 

اإلى غرف المدر�سة، ثم راح يعطي تعليمات لجنوده، 

 من القرية. بداأ الجنود 
ً
لطرد البقية رجاًل ون�ساء

بطردهم واإطالق الر�سا�س بالهواء لترهيبهم، وكان 

اأحدهم ي�سرخ بالعربية: هيا، الحقوا القاوقجي.. 

الحقوا جي�س الإنقاذ.. اذهبوا اإلى لبنان.. اإياكم اأن 

ن يحاول العودة... بعد التعذيب 
َ
تعودوا.. �سنقتل كل م

والتحقيق، ُنقل المعتقلون اإلى مع�سكر عتليت للعمل 

في الأ�سغال ال�ساقة.''

كاأنما الخيمة في ال�سندوق. هنا و�سعت الخيمة 

اأوتادها الأخيرة، في الكرتونة البنية اللون القابعة 

في زاوية المكتبة، قرب اأريكة قديمة، وراء غرفة 

مجاورة ل�سالون البيت في حجرة مواربة اأر�سها 

مفرو�سة ب�سجادة بنية اللون، وفوق ال�سندوق 

الكرتوني، راديو ''ترانز�ستور'' �سغير. يجثم على 

ركبتيه كاأنه في لحظة اأداء فري�سة ال�سالة، كي 

ي�سع الراديو جانبًا، ويفك عقدة األياف الحبل 

المجدول حوله. بهرتني و�سعية ال�سندوق العتيق، 
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لقد خرج الفدائي الأول من ال�سندوق: �سورة 

خالد اأبو عي�سة بقيت ترافق اأبو ماهر في �سفره وهي 

معلقة الآن في �سدر البيت. رفيقة دربه اأم ماهر، 

تذكر تلك الليالي بتف�سيالتها كلها، عندما كانت 

تظل من�سغلة بالمهمة التي كّلفها اإياها اأبو ماهر، 

وهي ختم �سور العمال المنت�سبين حديثًا اإلى نقابة 

العمال، فتق�سي الليل �ساهرة في اأداء المهمة، ثم 

تطلب منه م�ساعدتها بدًل من الجلو�س �ساكنًا كاأنه 

ينتظر �سيئًا ما تجهله، فيبت�سم مازحًا: ''هذا �سغل 

ن�سوان، نحن لمهام اأكبر''، قالت لنف�سها: ''الن�ساء 

عددن الطعام ويخطن الثياب، هّن للعجن والخبز، 
ُ
ي

لكن اأن نقوم بطباعة وختم �سور �سخ�سية لبطاقات 

العمال... فما هو �سغل الرجال اإذاً؟'' لم تدرك معنى 

كالمه، واأنه ينتظر من الإخوة لحظة النطالق ليكون 

الفدائي الأول وال�سهيد الأول. وفي ذكرى وعد بلفور 

في �سنة 1964، ا�سُت�سهد خالد اأبو عي�سة.

ثم و�سلت ر�سالة حب اإلى ال�سندوق، لم ي�ستلمها 

خالد لأنه لم يعد، فهو ال�سهيد الأول، فا�ستلمها اأبو 

ماهر نيابة عنه، من فتاة اأحبها واأق�سم لها اأّل 

يتزوج غيرها. تقول في ر�سالتها: ''لماذا اأنت يائ�س 

يا خالد؟ لم اأعهدك كذلك. اإليك الب�سرى: بالأم�س 

وقبل و�سول ر�سالتك تحدثت مع والدي عن 

المو�سوع فاأبدى موافقته، لذلك نحن في انتظارك.''

ح�سرت الفتاة اإلى بيروت بعد مدة، قالت وهي 

 ر�سالة تقول: ''�ساأ�سعد من 
َّ
تبكي: لقد اأر�سل اإلي

بيروت اإلى الجبل للعمل هناك، قد تلدغني اأفعى، قد 

يقع حجر فيهلكني، و�سيتي لك ورجائي، اإذا حدث 

لي �سيء وتوفيت اأن تتزوجي، هذه اأمانتي لك يا 

حبيبتي.''

افتتح رفيقه عبد الكريم حمد مهرجان ذكرى 

اأربعين ال�سهيد محمد اليماني في �سنة 1966 في 

مخيم البداوي مقّدمًا �سقيق ال�سهيد ورفيقه اأحمد 

اليماني، فطلب من الح�سور ال�سماح له بمناجاة 

�سقيقه ال�سهيد، فخاطبه بكلمات العتزاز والفخر قائاًل:

اأخي اأبا الهيثم،

عّلمتك �سغيراً، كيف تم�سك اليراع وت�ستعمل 

تجاعيد الزمن على ثناياها. هي اأي�سًا مكبلة 

بالخيوط الليفية ذاتها، في حزمة من ملفات مح�سوة 

باأوراق ووثائق وبيانات وتقارير ومجالت ومحا�سر 

اجتماعات نادرة، وق�سا�سات من جرائد قديمة لخبر 

اأو حادثة لفتته. جميعها مربوط باإحكام ومح�سو 

بقوة في قف�س.

كاأنما الزنزانة في ال�سندوق. ينح�سر فيها ع�سرات 

المرات، في كل مرة تف�سله الإدارة عن العمل، بذريعة 

ال�سوؤال: اأهي مدر�سة اأم ثكنة؟ يتابع ال�سير ول ترهبه 

حمالت قرع الباب في الليالي المظلمة، ول القتياد 

اإلى اأجهزة ال�ستخبارات المدنية والع�سكرية، بين 

اللطم وال�سرب واللكم والفلقة وال�سبح في �سقف 

الغرفة. كان ينب�س في قلبه ع�سق اأ�سطوري نبرا�سه 

الدائم: ''في �سبيلك يا فل�سطين الموت لن يرهبنا.'' 

الأنبياء كانوا معلمين، وهو يعتبر نف�سه يحمل 

ر�سالة مقد�سة في بناء الإن�سان وحياكة الن�سيج 

الوطني والجتماعي للمخيم الفل�سطيني: اإلزام غرف 

ال�سف جميعًا في كل مدر�سة، تعليق خريطة 

فل�سطين؛ ت�سمية كل مدر�سة باأ�سماء مدينة من مدن 

فل�سطين اأو قرية من قراها؛ اإعطاء ح�سة اأ�سبوعية 

عن تاريخ فل�سطين وجغرافيتها؛ تاأدية الق�سم والعهد 

ال�سباحي؛ اإن�ساء مكتبة في كل مدر�سة للمطالعة؛ 

اإعطاء الطالب درو�س تقوية؛ اإقامة مجال�س اأولياء 

الطلبة؛ مكافحة الأمية؛ الحركات الريا�سية 

والك�سفية؛ تبادل الزيارات لتوثيق العالقات بين 

�سباب المخيمات والمبيت في بيوتهم؛ بناء 

ال�سداقات والمرا�سالت وال�سالت الوطنية؛ اإقامة 

رحالت مدر�سية من المخيمات اإلى حدود فل�سطين؛ 

تاأ�سي�س النقابات الأولى تحت الخيام: روابط 

للمعلمين، ولجان للطلبة، ونقابات للعمال. وقد تطور 

التنظيم الدقيق اإلى تاأ�سي�س طالئع ك�سفية تمتد في 

المخيمات كافة، با�سم ''فوج الثاأر'' تارة، و''اأبطال 

الفداء'' تارة اأُخرى.

كانت العقدة مربوطة بقوة هي الأُخرى، تكبل 

�سواعد ال�سندوق. اأرادها قفاًل متينًا حاولُت فّكه 

فف�سلت، فعمدت اإلى حرق الحبل تلهفًا للم�ستور فيه، 

مت�سوقًا اإلى ما �سيريني ال�سندوق.
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الإخوة �سيا�سة عليا، اأ�س�ست لفكر �سيا�سي ومدر�سة 

اأخالقية �سيا�سية.

هذا ال�سلب في الرف�س، المت�سبث بالحق، 

والمت�سلح بكبرياء ''الال'' اأمام تهافت وهوان ''النعم''، 

متم�سك بحلم يمتد من الماء اإلى الماء ومن البحر 

ها، 
ّ
حتى النهر. وكي ل تفقد الغاية الوطنية �سمو

ه 
ّ
اأدرك منذ البداية ماآل الت�سوية، وكان اأول من نب

ه اإلى كيف �ستكون النهاية.
ّ
بخبرته وح�س

في ال�سندوق اإن�سان فل�سطيني بكل التف�سيالت، 

بلت �سماته بنقاء ثوري يتحدى المغريات كلها، 
ُ

ج

واإن كان اأكثرها يف�سد، فقليلها عنده حرام، قائاًل: اإن 

ن ي�سير بين قطرات الماء ول يتبلل. 
َ
الثائر الحقيقي م

يدرك قيمة المال، يوم كتب في �سنة 1967، �سعار: 

ادفع، واجمع ما ا�ستطعت، اقنع واقت�سد، ول تنفق 

كل ما جمعت.

عرفه المخيم الفل�سطيني مثاًل للقائد المواظب 

عماًل واإيثاراً، هو الذي يبداأ نهاره في ال�ساد�سة 

�سباحًا. يعي�س حياة النا�س وبينهم، البع�س ل 

ي�سدق ب�ساطته ويعتقد اأنه مه�سوم الحق من رفاقه. 

حتى طبيب العيادة يف�سل في تمييزه لدخول العيادة 

للعالج وهو ي�سر على النتظار اإلى اأن ي�سل اإليه 

الدور ــ لأنه ل يريد اأن ي�سجل عليه �سابقة باعتبار 

ل واأح�سن من المر�سى الذين يراد له اأن  اأنه مف�سّ

يتجاوزهم. ومرة ت�سلم في منظمة التحرير لجنة 

وطنية لبناء المالجئ في المخيمات بعد ا�ستهدافها 

من غارات �سهيونية، فحاول اأحد اأفراد اللجنة بناء 

ملجاأ في منزل عائلته في مخيم البداوي، وهذا 

د بيتًا 
ّ
يتطلب، وفقًا للقرار، اأن يهد البيت القديم وي�سي

جديداً فوق الملجاأ. عندما علم بذلك اأّنب هذا 

ال�سخ�س، واعتبر الأمر اإ�ساءة اإلى �سمعته، واأن اأحداً ل 

يمكن اأن يقتنع باأن هذا مكان مالئم للبناء، واإنما 

هو مجرد ''تظبيطة'' له لأنه م�سوؤول. وقد رف�س الأمر 

هًا اإلى اأّل يقام ملجاأ تحت اأي بيت من 
ّ
بقوة، منب

بيوت عائلة اليماني.

زاره مرة قريب يريد منه و�ساطة من اأجل منحة 

علمية لولده قائاًل: ''اأريد تعليم ال�سبي، ممكن 

اإ�ستح�سل على منحة بوا�سطتك؟'' فرّد اأبو ماهر: ''كم 

المداد لتخط ا�سمك على ورقة �سرعان ما تتمزق اأو 

تبلى.

عّلمتك كيف تقراأ التاريخ والجغرافيا والق�سة 

اأ�سلوبًا محببًا حينًا ومزعجًا اأحيانًا، عّلمتك كيف 

تعّد الح�ساب، ح�سيًا تارة ومجرداً تارة اأُخرى.. 

تمر الأيام، واإذا بك يا اأخي من طراز جديد. 

عّلمتنا يا محمد اأن خير قرطا�س للكتابة التي ل 

تمحى هو الأر�س، وخير يراع هو الر�سا�س، 

واأف�سل اأنواع المداد هو الدم الزكي النقي الطاهر. 

عّلمتنا يا اأخي واأّكدت لنا يا معلم: اأن الجغرافيا 

لكي تطبع في الأذهان، ل يكفي اأن ُتدر�س عن 

خريطة معلقة على الجدران، لكنها ُتدر�س على 

طبيعة اأر�س الجليل، وتالل الخليل في روابي 

المالكية ونابل�س ورام اللـه وبتير.

ولم تن�َس يا معلم، يا اأبا الهيثم، اأن تعّلمنا في 

الح�ساب اأن جمع فدائي اإلى فدائي ي�ساوي 

فدائيَّين، بل ي�ساوي ع�سرة من ال�سهاينة اليهود 

العن�سريين، الغزاة، الغا�سبين.

ك اأبو ماهر بقيم الوحدة، فهو لم يدرك قيمتها 
ّ
تم�س

مجانًا، هو ابن اأبيه المجاهد ح�سين اليماني المقاتل 

في �سفوف الثوار، والذي كان يروي دائمًا اإحدى 

الحكايات على م�سامعه، يوم رف�س تنفيذ اأوامر 

القيادة واأغ�سب القائد محمد اأبو دية في القيام بقتل 

اثنين من الثوار من قرية حرفي�س بتهمة الرتداد عن 

ثورة 1936، ثم تبين له بعد ذلك اأن اأبو دية كان 

على حق، فقد كان لغيابهما عذر، ولم يكن ارتداداً 

عن الثورة. عفيف الل�سان ل يخد�س �سمعة اإن�سان 

لمجرد ال�سبهة والتهام من دون اأدلة، قائاًل: ''الكلمة 

اللي ما بت�سيب بتطو�س.''

لي�س عبثًا اأن ي�سير �سميراً للثورة، لأنه معلم في 

درو�س طهارة ال�سالح، ونظافة الكف، وقوة الأخالق 

في �سيانة ال�سيا�سة، فعندما ا�ستعل الخالف الداخلي 

بين الرف�س والقبول للبرنامج المرحلي، يوم قام 

جماعة القبول بالعتداء على مكتب للجبهة ال�سعبية، 

ق لرّد الكرامة في ممار�سة الأ�سلوب ذاته، 
ّ
ونحن نتحر

ن اأغلى بالن�سبة اإلينا، المكتب 
َ
�سرخ في وجوهنا: م

اأم ال�سعب الفل�سطيني؟ ف�سار تحريم العنف بين 
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وطنًا يغرق في جحود المطر لأنه يقترف ذنبًا باأنه 

وطن يحاذي المطر. والمخيم هنا ظل محاذيًا للوطن 

ولي�س فيه، محاذيًا للمدن ول يقيم فيها. و�سار 

هناك مخيم جديد محاٍذ للمخيم القديم لكن لي�س 

فيه. ل حياد في الع�سق مطلقًا.

لكل مخيم حكاية ُتروى من مو�سع جرحه، يرنو 

بحلم واحد نحو قرانا الجليلية، الحا�سرة مثل 

حروف نافرة في اأم�سية الحنين، ت�ستيقظ كلما غفا 

الفراق على كل و�سادة تح�سوها الأمهات من جديد 

بحكايات جديدة، وينام مع ليل يالم�س مو�سيقى 

حالمة في ت�ساري�س ال�سياع.

�سندوق اأ�سم، لكنه ياأبى الكتمان. اأغلبية اأوراقه 

القديمة كان يفرج عنها باأمر من المحكمة كلما 

براأته من تهمة اأوقف ب�سببها. لكن حرية ال�سعوب ل 

ي�سعها �سندوق، والحلم المترب�س في هيئة اأ�سكال 

وطال�سم لها األف معنى، وتتوزع داخل ال�سندوق 

ب�سكل اأوراق اأ�سجار ياب�سة، وفناجين و''معامل'' قهوة 

عتيقة، واأزهار ياب�سة، ور�سائل من اأ�سخا�س،  

واأوراق ''طابو''، ومفتاح البيت العتيق، وكتاب قديم. 

كّلها في �سدورنا ترنو �سوب الحق التاريخي، 

n .و�سوب �سوء ينبعث من �سقوق النافذة

تقب�س؟'' فرد الرجل: ''ن�س ليرة يوميًا''، فابت�سم 

وقال له: ''الحل ب�سيط، ا�سرف ربع ليرة وعّلم ابنك 

عارف بربع ليرة.''

ا في در�س الإيثار، فقد غادر الموقع القيادي 
ّ
اأم

في الجبهة ال�سعبية، اإذ كان، بحق، م�سوؤوًل فوق 

جميع المنا�سب، وارتفع اإلى م�ستوى الف�ساء الوطني 

والقومي. بقي معلمًا للقادة ومثاًل لالأجيال الجديدة، 

قال يومها: ''اليوم اأعي�س الغ�سب الذي يرافق الأمر 

الواقع، واأنا اأ�سعر باأن مهمتي الأولى اليوم هي 

تفجير ينابيع الحياة والآمال التي تعي�س في �سدور 

الأمهات والآباء والأطفال.''

اأ�سطورة اأبو ماهر ل يليق بها ال�سكوت، ول اأن 

ت�سكن ال�سندوق بدمعة تحجبها الغ�سة بعد كارثة 

لت 
ّ
و

ُ
تدمير مخيم نهر البارد، والتي تذّكرني كيف ح

اأوتاد الخيام اإلى رايات فل�سطينية، فاللوعة ترف�س 

اأّل ت�سبح راياتنا اأوتاداً لخيام جديدة. هناك في 

المخيم مكان ح�سي ياأبى اأن يغدر بلقمة خبزنا، واإن 

كان ظلم ذوي القربى اأ�سد م�سا�سة، وها نحن 

نت�سرد في زواياه كحقيبة �سفر، نحمله �سندوقًا تقيم 

فيه النف�س ونحن نتنقل بين محطاته في ترانزيت 

ي�سبه عالقتنا بالمطر، نحبه ونهرب منه. �سار هو 
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