
167
مسرحية

رائدة طه * 

"أالقي زيك فين يا علي؟"

* فنانة فلسطينية.

أثارت   ،2015 شباط/فبراير  بيروت،  يف  بابل  مسرح  خشبة  على  األول  عرضها  منذ 

مونودراما رائدة طه: "أالقي زيك فين يا علي" )إخراج لينا أبيض(، عاصفة من املشاعر 

والتداعيات.

يف نص جميل وسلس كتبت رائدة طه حكايتها داخل حكاية والدها الشهيد علي طه. 

جلست على الكنبة يف املسرح، ثم وقفت قبل أن تعود إىل اجللوس. فستان أزرق يحتل 

املساحة، وكلمات مصنوعة من ضوء الذاكرة. أمل يمتزج بقصص ذلك الزمن حين كان 

الفدائيون يموتون متدثرين بأحالمهم، وفلسطين تشتعل بشموس التضحية.

 " "سابينا  طائرة  خطفت  التي  الفدائية  اجملموعة  بطولة  حكايات  املمثلة  لنا  تروِ  مل 

الذين  األربعة  الفدائيون  أيار/مايو 1972.  اللد، يف 8  املتجهة من مطار فيينا إىل مطار 

ينتمون إىل منظمة "أيلول األسود": علي طه وعبد العزيز األطرش وتيريزا هلسا وريما عيسى، 

هبطوا يف مطار اللد للمطالبة بتحرير مئة أسير فلسطيني يف سجون االحتالل. انتهت العملية 

بخدعة، واستشهد علي طه وعبد العزيز األطرش، وأُسرت تيريزا هلسا وريما عيسى.

جاءت روايتها من مكان آخر، فالبطولة يف هذا العرض املسرحي الرائع هي بطولة 

االستمرار يف احلياة، والنضال من أجل إخراج جسد الفدائي القتيل من البراد الذي وضعه 

ين، رافضين تسليمه إىل ذويه من أجل دفنه.
َ

فيه اإلسرائيليون لعام

أمام  بأنني  أحسست  أدري ملاذا  والثالثين حين قضى، ال  الثالثة  كان علي طه يف 

أحد النصوص التي مل يكتبها غسان كنفاين الذي ُقتل شابًا أيضًا، واستشهد عندما كان 

يف السادسة والثالثين. بدت العمة سهيلة كأنها "أم سعد" وقد تقمصت يف اخلليل، وبدت 

فتحية وبناتها كأنهن فصل املستقبل الذي كان على خلدون أن يصنعه، لو ُقّدر لكنفاين 

أن يكمل رواية "عائد إىل حيفا ".

وقفت رائدة طه على خشبة املسرح كي تقول لنا أنها ال تمثل. اجلهد األدائي الكبير احمى 

دفعة واحــــدة، لنكتشف أن خشبة املسرح ليست ســـوى استعارة، وأننا كنا يف الواقــــع مدعـــوين 

إىل سهرة حميمة تروي فيها االبنة التي فقــــدت والدها وهي يف السابعة من العمر، فصواًل 

من حكاية بحثها عن الوالد الذي رافق شبحه زوجته وبناته األربع منذ مقتله البطويل.

الطفولة  براءة  والسخرية،  األسى  من  مزيج  البطولة،  بعد  ما  بطولة  عن  حكاية  إنها 

تمتزج بوعي الشابة التي تبحث عن نفسها من خالل بحثها عن قصة والدها.

إنسانية،  العمل املسرحي باعتباره وثيقة  الفلسطينية " نص  الدراسات  تنشر "جملة 

املأساة  تمزج  نكهة خاصة  الفلسطيني  املسرح  إىل  يضيف  وفنيًا  أدبيًا  عماًل  وبصفته 

بالسخرية، وتعيد قراءة املاضي بعيون مستقبل حمتمل.

وبرج  وصيدا  وطرابلس  وأثينا  وعّمان  وتونس  بيروت  يف  املسرحية  ُعرضت  وقد 

البراجنة والكويت.
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دّق الباب،

قلت: مين؟

قال: "أنا. افتحي!"

استغربت. أصاًل، كيف بيسترجي يطلع على غرفتي باألوتيل!

خفت أفتح، وخفت ما أفتح. تلّبكت )ارتبكت(.

بعرف إنو عندو مركز كبير.. بس تافه!

أول ما فتحت..

حملني، وزّتني )رمى بي( على التخت

كان يلهث

بيد، بدأ يفّك بنطلونو، واليد التانية حّطها بكل قّوتو على صدري، ع شان يثّبتني.

كان أقوى شي يّف صوتي، صرخت.

خاف من الفضيحة. قام عّني. سّكر بنطلونو، وطلع.

خبط الباب بكل قوته!

صارت كل قطعة بجسمي ترجف، كل قطعة.

أنا شخص بالعادة ما بخاف أبداً، بس هذا اخلوف كان خمتلف.

قرفت، ركضت على احلمام. بالضبط مثل األفالم،

املرأة ملا تتعرض لهيك موقف، دغري )مباشرة( بتدخل على احلمام!

ما فهمت أنا ليش عملت هيك،

ركيت )اّتكأت( على املغسلة؛ ألنو حّسيت رجلّي ترجّت ومش حامالتني.

تطلعت بحايل على املرآة،

رائدة طه تروي القصة على خشبة املسرح
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استفرغت كل اللي بمعدتي،

ما كان يف شي.. بس مّي، مّي.

قرفت، انصدمت.. وبكيت.

بعد ما بكيت، حّسيت حايل مشوشة، ضايعة،

حّسيت بوحشة فظيعة، غسلت وجهي يمكن مئة مرة،

كان الزم أترك الغرفة؛

فيه مواعيد مع الصحافيين، فيه شغل متلتل )متراكم( لفوق رأسي.

كنت وقتها بزيارة رسمية مع ياسر عرفات.

أروح أحكي ألبو عمار واّل مش وقتو؟

فقدت توازين!

كان عمري 24 سنة،

وحمطوطة بموقع فيه كتير حتديات ومؤامرات،

وهذا الشخص بموقع أكبر مني، وممكن يقول أي شي ويصّدقوه.

أنا.. صحيح بنت الشهيد علي طه، بس، ما كان عندي حصانة.

كنت بحماية أبو عمار، وبنت أبو عمار، وسكرتيرته الصحافية.

قررت أتماسك وأمّشي الشغل حتى نرجع على تونس.

بالطيارة، وإحنا راجعين، قلت ألبو عمار:

أبو عمار، الزم أحكي لك شي مهم بس نوصل.

وصلنا بعد الظهر، كان الوقت اللي بيرتاح فيه اخلتيار )لقبه(.

باملطار قال يل:

"أول ما تيجي على املكتب الليلة، تعايل يل، ع شان نتكلم."

حلالو هادا التأجيل خلق عندي أزمة.

وصلت على بيتي. كنت عايشة يف شقة حلايل. قعدت.

واملطار،  عرفات،  وياسر  واملرافقين،  الطيارة،  الهالة:  هي  عن  بعيدة  صرت  ومّلا 

واالستقبال، والسفر وكل هالهليلة، والناس، والسيارات وال وي وي وي،

ساعتها حّسيت باالنهيار، حّسيت بخيبة أمل،

وكان الزم هذا املنظر اللي بيظل يتكرر، يتكرر، يتكرر بذهني أحط له حد.

أنا مّلا بدأت شغل مع أبو عمار، كان عمري 22 سنة.

بعد ما تخّرجت من اجلامعة يف أميركا، جئت إىل مكتبه،

حتمست كتير إين رح أكون مع الرجل اللي بدو يحرر فلسطين،

وكنت أحس كل يوم إين قاعدة مع جزء من فلسطين.

كانت الروحة )الذهاب( للمكتب هي أسعد شيء يف حياتي.

هذاك اليوم، الساعة 6 املسا، شفت الليل..

ما كان بدي أشوف حدا وال أحكي مع حدا،

حتى أبو عمار.. ما كان جاي على بايل أروح على املكتب وأشوفو.

بس اضطريت..
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دخلت عند اخلتيار، وكان فايق من النوم، بغرفة القعدة،

ملا شافني، قال يل: "إيه، فيه إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ تعايل اقعدي جنبي"

قعدت جنبو على الكنباي )الكنبة(. حكيت له كل شيء بالتفصيل.

كان مفنجر عينيه )فاحت عينيه بدهشة( وهو يسمعني،

بهاللحظة، مّلا خّلصت، كنت حاّبة يعبطني )يعانقني( وأظل أبكي، أبكي، وما أسكت.

وأنا عم ببكي، وهو ماسك إيدّي ومفنجر عينيه، قال يل:

"أنا ح أوريلك فيه ابن الكلب دة، انِت لّسا ما تعرفينيش!"

ال، ال! قلت له: ال تبهدلو قّدام الناس. ما بدي فضايح!

هز رأسه وقال يل: "ما تخافيش، ما فيش حد حيعرف، بس أنا ح أرّبيه"

أمي قالت يل إنو بالـ 72 ]سنة 1972[ مّلا استشهد علي، أبوي،

أجى عندنا السفير املصري ع شان يعّزينا،

وبلّغنا إنو احلكومة املصرية مستعدة تتبّنانا وياخذونا على مصر

ويتكّفلوا بكل شي.

مّلا عرف أبو عّمار اجنّن، وقال:

"الله! معقولة؟ طب إحنا إيه؟ دول بناتنا. بنات الثورة!

إيه الكالم الفارغ ده؟ إحنا اللي ح نرّبيهم، وحنهتّم بيهم!"

وفعاًل. اهتم فينا، ورّبانا، وعّلمنا، وزّوجنا.

هذا املوضوع اللي ظل سر لوقت طويل، 

هّزين، وهّز الصورة اللي مكّونتها

عن كتير ناس حويل.

بهداك  عمار  أبو  عمل  شو  عرفت  ما 

الرجل. أكيد قاللو شي.

بس أنا كنت أحملو من وقت لوقت.

يبعث  عرفات،  ياسر  طبع  عندو  كان 

رسائل علنية قدام الكل.

زاد داللو إيل قّدام الناس، وصار متمسك 

يّف أكتر،

ياخذين معو دائمًا بسفراتو، ويظل يقول 

قّدام الصغير والكبير:

"دي بنتي، حبيبتي، وردة مكتبي، اللي 

يرّشها بامليَّ أرّشو بالنار!"

يعني، يسترجي حدا )يجرؤ( يقّرب علّي!

بس هذا ما كان كايف أبداً.

واالهتمام،  الدالل  هذا  كل  من  بالرغم 

يف شي جّواتي انكسر.

أبوي؛ كيف بيصير معي  كرهته.. علي، 
رائدة طه يف مشهد تبدي فيه غضبها
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هيك؟

صرت أحلم بالليل إنو علي اللي بيضرب هذا احلقير. مش حدا تاين.

احلقيقة، اللي خّوفني أكتر شي، إنو من املمكن بنت الشهيد تتعرض لهيك مصيبة بشكل 

أعنف وأسفل، بدون ما يكون فيه أي حساب، أو عقاب، أو مساءلة.

أول مرة بحياتي، بحّس بالُيتم..

حتى ما استرجيت أحكي معو أو أواجهه، هذا املريض،

قد ما كنت حاّسة حايل بال سند. هذا هو الُيتم بعينه!

بعد سنوات، أقنعت فتحية، إين آخذ كل األوراق اللي بتتعلق فيها، وبـِعلي. )فتحية أمي، 

وعلي أبوي(.

ومن ضمن األوراق، لقيت الوصية اللي تركها قبل ما ينفذ العملية،

ما صّدقت مّلا اكتشفت إنها كانت مكتوبة بخط إيدو.

اسمحوا يل أقرأ لكم بعض األشياء اللي أّثرت يّف:

اإلخوة األعزاء

حتية الثورة، وبعد،

أيلول األسود( ستحاسب كل  آمّنا بأن منظمتنا )منظمة  الذين  نحُن 

 كان مسؤواًل عربيًا، أو فلسطينيًا، أو حتى 
ً
ن يتالعب بقضيتنا، سواء

َ
م

من التنظيمات الفدائية.

هناك أمانة نطلبها منكم، أمانة ُتعتبر من أمنيات كل ثائر شريف، 

أمانة، حتقيقها واجب وطني مهما كانت التضحيات، وهي أن ُتبعدوا 

ن 
َ

م كل  ُتبعدوا  املرتزقة،  الشّكاكين  ُتبعدوا  صفوفنا،  يف  املندسين 

يرتبط بهذه الثورة لتحقيق منافع شخصية. وال شّك بأنهم كثيرون 

جدًا، وهم أشدُّ خطرًا علينا، ألنهم بال ضمير، بال شرف، همهم األوحد 

تأمين ملذاتهم الشخصية.

والشيء اآلخر هو أن تهتموا بُأسر الشهداء، وال ُتشعروا األيتام أنهم 

أيتام قبل بلوغهم سن الرشد، وعّلموهم علمًا نعتزُّ به، علمًا يحاربون 

به العدو.

إىل شهدائنا األبرار

عاشت ثورُتنا

عاش كل املناضلين الشرفاء

وثورٌة حتى النصر

جمموعة القدس االنتحارية

ع س ر ع 

للمناضلة تيريزا هلسا(، ريما،  علي، سميرة )سميرة: االسم احلركي 

عبد العزيز

1972/4/29
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وين علي؟ 

ترك صبية عمرها 27 سنة، وأربع بنات

الكبيرة فيهم أنا، والصغيرة عمرها 8 أشهر

بدون أهل، بدون قرايب

كلهم بفلسطين، وإحنا ببيروت.. غرباء

بأكثر يوم يف حياتي تعرضت فيه النتهاك وإهانة.. ما كانش موجود،

ساعتها، أدركت، إنو ما يف حدا بكل هالعامل بيعّوض عن غيابه.

فقدت علي مّلا كان عمري سبع سنين، سنين كتيرة عشتها بغضب.

وبيوم، قمت من النوم مفجوعة،

وقررت، إنو اليوم هو عزاء علي!

كان عمري 25 سنة، وكنت عايشة بتونس.

بكيت، حزنت، وحّسيت كأين هّلق )اآلن( فقدتو.

وبيوم..

فقت على صراخ أمي، قمت من تختي وركضت عندها،

لقيتها حاملة اجلريدة واقفة على الكرسي األبيض باملطبخ.

"سعيييييد" وبتنط )تقفز(، صارت تطلع على الكرسي وتنادي "سعيييييد" وتنط.

سعيد، ناطور البناية اللي كان يجيب لنا )يحضر( اجلريدة كل يوم.

وقعت اجلريدة من يدها، وهي تنادي سعيد.

دق جرس الباب، فتحت.

علي وفتحية مع العائلة
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دخلوا كل اجليران

وفتحية تصيح وتبكي وتلطم، وصرنا أنا وأخواتي نبكي على بكاها بصوت عايل.

خفنا كتير، مش فاهمين شو اللي بيصير.

أخدتنا اجلارة عفاف من إيدينا، إحنا التالتة، على غرفتنا، وسكرت الباب.

وإحنا نبكي يف الغرفة، وسامعين صوت أمي بتصرخ من الصالون.

كان عمري سبع سنين.

البيت صار مالن ناس. عجقة، وضجة.

مش سامعة صوت أمي، هديت شوي.

سمعت صوتها فجأة تصيح كمان مرة

ركضت من الغرفة، وقفت على باب الصالون، تطّلعت عليها

ما قدرت أقّرب وهي تتطّلع علّي وتصيح.

شفت نسوان هاجمين عليها وماسكين إيديها

وهي عم حتاول تفلت منهم

"خّليه الله يخّليكم.. خّليه، علي كان يحبو.. ما تقيموه والله

بّكير.. اتركونييييي. خلص"

نّطت وحدة، عمري ما بنسى صوتها، قالت لها:

"ال حبيبتي. ال أم نضال. مناكير أحمر ال. إنت هأل مرة شهيد!"

يوم البكا واللطم والصراخ، بعتونا على املدرسة أنا وأختي،

أخدنا اجلريدة من البواب وطلعنا عند املدير..

األستاذ حسن، مدير مدرسة النجاح الوطنية للجبهة الشعبية يف برج البراجنة.

كان علي أبوي، ُمصّر يعّلمنا بمدرسة وطنية حزبية..

دخلنا على مكتبو، حّطيت اجلريدة على طاولتو وسألتو:

"أستاز حسن، شو يعني الشهيد البطل؟"

الدنيا، يعني،  أكتر شي بحبو يف  اللي بيموت ع شان  الشهيد، يعني،  "أوووه،  قال يل: 

مثاًل، الشهيد، هو اللي بيموت ع شان فلسطين"

قلت له: "آااه، فهمت! يعني علي بيحب فلسطين أكتر مني؟ ممم، طيب، الشهيد بيرجع؟"

فتح اجلريدة، وشاف اخلبر..

عبطنا )عانقنا(، وصار يبكي...

مّلا طلعنا من املكتب، قالت يل أختي:

"أنا بعرف ليش األستاز حسن كان عم يبكي، غيران من بابا، ألنو بابا الشهيد البطل.. 

مش هو!"

بعد املدرسة، رجعنا على البيت.

كانت السيارات مسكرة الشارع، ناس كتيرة من باب البناية حتى الدرج.

األسانسور )املصعد( معّبى.

بالقوة حلتى مرقنا، لوال حملونا شابين وصاروا يصيحوا:

"زيحوا! زيحوا! بنات الشهيد! بنات الشهيد!"
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حّطونا على باب بيتنا. إيه! هادا بيتنا! وال مرة كان الباب مفتوح!

دخلنا.

كل الناس البسين أسود بأسود.

ما بنعرف حدا تقريبًا. رجال تسّب بصوت عايل.

)مليئة(  مالنة  والسفرة  الصالون  طاوالت  حالهم.  وبينتفوا  ويلطموا،  يبكوا،  ونسوان 

جرائد وصور كبيرة لعلي. فش )ال يوجد( حمل نحط شنطنا )حقائبنا(.

دخلت على املطبخ أشرب. فش حمل أمرق.

ترموسات وفناجين قهوة مكبوبة وين ما كان. مكّتات سجائر مالنة معربشة )تتصاعد( 

على السقف.

ريحة البيت بشعة. كلها عرق ودخان.

كل غرف البيت مالنة. حتى احلمامات فيها ناس.

ما شفت أختي الصغيرة ميس. وال سوسو.

وكل شوي يعبطونا الناس ويصيروا يبكوا.. يبكوا!

ما فهمنا ليش كل هالبكا.

أمي قاعدة على الكنباي وحولها ناس.

ال استقبلتنا وال حكت معنا وال غّذتنا وال دّرستنا!

نظل عند اجليران نلعب وندرس وننام. كّيفنا! )فرحنا كثيراً(

أمي وال مرة خّلتنا ننام عند حدا.

مّلا نرّوح للبيت، نالقي أمي لّسا قاعدة على نفس الكنباي من الصبح لليل.

ننبسط أكتر؛ كمان اليوم فرصة ننام بدون حمام!

كّنا عند اجليران ملا أجى..

طلعوا الشباب على الدرج، حملونا كلنا ونّزلونا على البيت.

حّطونا قّدامه..

آااه! عرفتو هذا الرجل!

كان ييجي عند علي يف الليل. ماما قالت يل اسمو أبو عمار.

"تعالوا يا حبيباتي"

مسك إيدينا الثالثة، وقّعدنا بحضنو.

صار يبوس إيدينا:

"أنا دلوقِت أبوكم يا حبيباتي، وحاخد بايل منكم،

أنا عايز بنات جدعات! إنت يا أّمورتي، عايزة تبقي إيه مّلا تكبري؟"

قلت له: أنا بدي أصير رائدة فضاء!

"الله! حتكوين أول فالنتينا ترشكوفا فلسطين مّلا نرجع! وإنِت يا أّمورتي؟"

أختي الثالثة كان عمرها أربع سنين، ومثل القمر.

"وإنت يا قمري؟"
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قالتلو: "أنا بدي بابا"

وقتها، عبطها أبو عّمار، وصار يبكي..

رّجعونا عند اجليران.

بعد سنين، قالت يل فتحية شو صار معها تاين يوم الكارثة.

أخذوها من يدها وقالوا لها: يال ع اجلنازة الرمزية!

علي، أبوي، وعبد العزيز، استشهدوا بمطار اللد، باللد، جنب تل أبيب،

واجلنازة الرمزية كانت يف بيروت.

قالت يل:

"آالف الناس ماشية ورايي، وأنا ماشية مش شايفة إاّل تابوتين، وجنبي كانت ماشية 

التوابيت  إنو  بيحكوا  سمعتهم  إنها  يل  قالت  عبلة  عمتك  علّي.  أغمى  فجأة  عبلة.  عمتك، 

فاضية.

كنت سامعة الناس بتهتف: "بالروح، بالدم، نفديك يا شهيد."

وقالت يل: "وأنا مغمى علّي، كنت سامعة صوت إجريهم )أقدامهم(، تك تك تك تك..

وهم رايحين على مقبرة الشهداء.."

قالت يل: "سمعت خطاباتهم. قالوا إنو علي بطل. بطل القدس. بطل فلسطين. بطلهم!"

بعد سنين، قاعدين، أنا وأمي، هيك، بساعة صفاء، فقالت يل:

"أي، يا ريتو أبوِك كان بّياع فجل قاعد جنبي وال كان فدائي!"

تفاجأت! قلت لها:

معقول! إنت اللي بتحكي هيك! وين راحت كل القصص اللي حكتيلنا ياها عنو: أبوِك 

كان بطل! هاي مش أول عملية بيعملها، أبوِك نّظم كل فلسطينية الشتات! أبوِك كان حركة 

قوميين عرب! أبوِك كان أشطر واحد بتزوير الباسبورات! إي أبوِك.. مّلا كان يتخّفى، أنا ما 

كنت أعرفو! ساعة يعمل دكتور، ساعة قسيس.. أبوِك الوحيد اللي كان يحكي إيراين بين كل 

وِلْك  القدس حجر حجر وبيت بيت وشارع شارع،  أبوِك حافظ تاريخ  السياحيين.  األداّلء 

أبوِك.. كان يلبس أوراجن.. ولو تشويف شو كان يلبقلو! أبوِك كان يموت عليكم، ويظل يقول: 

هاي عيني، وهاي عيني، وهاي قلبي..

"اسمعي ويل!" رّدت علّي بحزم "إوعك تزاودي علّي! أنا اللي عشت يف القدس وفقدتها 

شاين  ع  حدا  استنيت  وما  )قدمي(  إجري  على  ووقفت  حايل  مللمت  أبوِك!  فقدت  ما  مثل 

إلكم. رّبيتكم  أبوكم! اشتغلت بمؤسسة فلسطينية ع شان أكون قدوة  وع شانكم وع شان 

برموش عينّي.. وكان هديف أنّفذ وصية أبوكم.. تتعّلموا وحتافظوا على فلسطين يف قلوبكم! 

مستكثرة علّي أقول يا ريت أبوِك كان جنبي! آه! آه! بقولها! بقولها من قهري! من وحدتي! 

إوعك تزاودي علّي! ال إنت وال غيرك!"

راحت على املطبخ وهي تبربر )حتكي كلمات غير مفهومة( قلت لها: شو قلِت؟

قالت يل:

أعمل  آااخ.. شو  بس  فدائي!  وال  ال حكيم  أجتوز  ما  وّصتني  سّتك  قلت:  إشي! بس  "وال 

بالغرام؟!"
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زوجتي احلبيبة فتحية

حتية حب وشوق وإخالص،

لقد طالت الغربة رغم قصر املسافات

وقسوة الظروف التي حتيل البعد والفرقة

إىل قرب، ونشوة، وحنان.

لقد أصبحت حزينًا للفراق، وقلقًا من االنتظار،

وحاقدًا على هذه الظروف التي فرضت علينا هذا.

ك يصّبرين القليل،
َ
ولكن حبي وشعوري نحو

ويزيدين ثقًة وحّبًا وإخالصًا.

صورتكم ال تغيب عّني مطلقًا

ضحكاتكم التي تسعدين

 إيّل ال تبعد عن خيايل.
ٌ
ونظراتكم التي كلها شوٌق دائم

حبُّك

علي

كل هاحلب بيتركنا وبيروح؟

قالت يل: "ألنو بيحبنا، بيحب فلسطين!"

ظل البيت مالن سنة ونص تقريبًا،

وفتحية مثلما هي، قاعدة على الكنباي نفسها،

علي وفتحية
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صاروا الناس يخّفوا )يقّلون(،

وبالليل يظل كم عّمو.

بعدين يظل عّمو واحد، يقول لنا:

"حبيباتي، شو رأيكم تروحوا مع الشوفير حممد يشتري لكم بوظة وشوكوالطة؟ هاه؟"

يعبطنا ويصير يبكي

"حبيباتي.. الله يرحم أبوكم. أنا كنت بدي أروح على العملية مكانه. بس هو سبقني"

يقولها وهو يبكي.

"يال عّمو.. روحوا اشتروا اللي بدكم إياه"

"أل" قالت لنا فتحية "ال ما تروحوا! اطلع بّرا يا كلب!"

ما فهمنا!

بعد سنوات، مّلا أصريت حتكي يل فتحية عن حياتها بعد علي.

قالت:

مني،  )أزواجهن(  جيزانهم  على  خايفين  النسوان  يخفّوا،  واجليران  األصدقاء  "صاروا 

والرجال حاّطين عينهم علّي!

"مّلا صار يفضى البيت بّكير، ويظّل كم واحد بحجة العزا

وأنا خمّدرة، كنت آخذ حّبة ورا حبة، حبة ورا حبة

يقّرب علّي آخر واحد ويقول يل:

فلسطين حمتاجة مّنا تضحية وصبر! مستحيل يافا تتحرر بدون كفاح مسلح. بس مش 

قادر أقرر إذا لون عينيِك أخضر وال عسلي! لون شعرك طبيعي؟ عمري ما شفت أحلى من 

هالسمار! احلياة بدها تكّمل.. املسيرة طويلة، صبية زي القمر مثلك الزم تكّمل حياتها! شو 

بدك؟ احلمي بالليل وبحّقق لك إياه بالنهار! الثورات بدها دم! البنات رح أحطهم بعيوين 

التنتين"

وعينو على البّزين!

عّمو غازي.. عّمو غازي.. بتمنى لكل واحد منكم عّمو غازي!

اليمين، ومين على  الله شو كّنا نحبه! نظل نتقاتل عليه، مين بدو يقعد على ِرجلو  يا 

ونتعربش  ونغني  نصرخ  ونظل  الشمال،  على  ومين  اليمين،  كتفه  على  ومين  الشمال، 

)نتسلّق( عليه حلتى نهدأ ويبدأ يحكي لنا قصص زغلول البهلول وكلبو دّلول.

بعدين اكتشفنا أنا وإخواتي إنو هدول قصص تان تان وكلبه ميلو، كان يقرأهم بالسّر 

ويحكي لنا إياهم!

كانت ريحتو حلوة، وضحكتو لطيفة، وصوتو ساحر.

ذرة  لنا  يشتري  وراه،  ونركض  ورانا،  يركض  نلعب،  نظل  البحر،  على  يأخذنا  أوقات 

وبوظة وأشياء زاكية، لتغيب الشمس.. أحلى هدايا.. هدايا عّمو غازي!

مرة كنا على الكورنيش مع أمي، شفنا عمو غازي مع أوالد قّدنا، بكينا وانقهرنا.

يا الله! عّمو غازي خاننا مع أوالد قّدنا! يا ريت أكبر منا! ونبكي.

انصدمنا كتير، وقررنا ما بدنا نحكي معو!

بعدين، قالت لنا أمي إنو فيه أبناء شهدا غيرنا،
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وعّمو غازي بيدير بالو عليهم مش بس إحنا.

شو غرنا! وقاطعناه.

بس مّلا اشتقنالو كثير، صاحلناه.

أكبر قصاص إلنا مّلا كانت أمي تقول لنا: اللي ما بيدرس وما بيسمع الكالم، فش عّمو 

غازي!

بعد سنوات.. إجتّوز عّمو غازي، وصار عندو أوالد حقيقيين.

 عّمو غازي!
ْ
بح

بعد سنين، مّلا سألت عّمو غازي ليش هالقد كان يحّبنا ويمّيزنا،

قال يل إنو قبل ما يروح علي بأيام ينفذ العملية، عزمو عندنا على البيت.

جاب ميس، أختي الصغيرة، من تختها، وكان عمرها سبعة أشهر،

وحطها بحضنو، وأشغل حاله بالبيت.

قال يل عّمو غازي: "أبوِك حّسسني باملسؤولية"

عّمو غازي ابن شهيد كمان، مثلنا، ابن عبد القادر احلسيني، بطل معركة القسطل.

ع شان هيك، كّنا نفهم على بعض.

وسألت فتحية: ليش كان يحبنا هالقد؟

قالت يل: "إنت مّلا كنِت ترجعي من عند صاحبتك على البيت، تظّلي تقويل يل: يا الله يا 

ماما.. أبوها شو اهتم فيي، لّعبني، وحّطلي أكل بصحني، نّيالها، ماما، ماجدة عندها أب.

أختك سوسو تدخل على  آخذكم مشوار،  ومّلا كنت  عليِك،  الليل  بكا طول  أقّضيها  وأنا 

ورفع  بالصورة،  علي  "سألت  يل:  وتقول  تتطّلع  ألبوِك،  كبيرة  صورة  فيه  اللي  الصالون 

حواجبه هيك، قال يل: ما تروحوا!" أصير أبكي، وإنتوا تبكوا معي، ويقلب املشوار ملندبة، 

وقتها حكيت مع عّمو غازي، قلتلو: إحلقني! البنات جّننوين، حاّسين بوحشة لعلي، يا ريت 

تيجي تشوفهم، مش عارفة شو أعمل".

وأجى عّمو غازي.

- آلو! بوجنور مدام طه!

- بوجنورين. )رّدت أمي(

- مدام طه، شويف شو بدك تعملي مع بنتك، مدام، بنتك عندها مشكلة كبيرة، ما معقول 

بعمرا! فيه بنات بيكذبوا هيك! مدام بنتك بدا حكيم. كّزابة!

- معقول؟ شو كزبت بنتي؟

- إي معقول! كل ما بنمرق أنا أو جوزي من جنب أوضة بنتي بسمعها عم تقول لألوالد 

قصص غريبة! بيي خطف طيارة! وما طيارة! وشهيد! شو هيدا شهيد مدام؟! أنا ما بحب 

بنتي تتعلم هيك قصص، بعدا بريئة! إزا عرفوا بالـ école مسيو شرباتي ما بيخّليها!

أكسر لك رأسها كيف  لبنتي، وبدي  إياها  لك  أرّبي  أوكي مدام، وال يهّمك، رح  آاااه!   -

بتسترجي تقول احلقيقة!

بعدما استشهد علي

نقلتنا أمي من مدرسة النجاح الوطنية للجبهة الشعبية يف برج البراجنة إىل
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Ecole de L'espérance
بعدين صرنا نحكي فرنسي مع بعض

قالتلي إمي: "إيه! راحوا البنات من إيدي!"

فنقلتنا على ثانوية الروضة عند أستاذ قيصر حداد، أخو وديع حداد

ع القليلة، فيه تاريخ مشترك بخطف الطيارات، هيك أضمن!

صارت احلياة مع الوقت أحلى بكتير

صار الناس ييجوا عندنا ويجيبولنا هدايا وياخذونا مشاوير ويشترولنا أواعي جداد.

وأبو عمار ييجي يلعب معنا،

خاصة باألعياد، نفتح الباب، نالقي علب، علب.. علب هدايا وأواعي من عند الزّهار

وألعاب من عند دونالد داك وكروت، كروت، كروت..

كل االشتراكات ببالش. البحر والنوادي وكل الدكاترة، مدى احلياة،

هيك فتحية قالت يل.. شو دلع!

شيء بيوّقف القلب من الفرحة

والكل كان يغار مّننا..

إحنا بنات شهيد وبدهم مثلنا!

بعدين إحنا أوالد الشهدا، بصراحة، كثرنا، مع اجملازر واالغتياالت والعمليات

عملوا لنا مؤسسة ُأسر الشهداء.

من سنة الـ 72 وفوق، مش ملحقين أوالد شهدا، أوالد شهدا..

عملولنا مدرسة، ألبناء الشهدا، اسمها مدرسة "إسعاد الطفولة"

يا الله! ما بقول لكم هاألوالد قديش كانوا سعيدين بدون أم وأب!

ورحالت خاصة بدعوات خاصة ألبناء الشهدا

ألجمل مدن العامل وأوروبا الشرقية والغربية

لدرجة كان عندي صديقة طفولة اسمها سمسم

أبوها كان بالقطاع الغربي )فتح(،

إنهم  أمي(،  )يعني  نضال  أم  خالتو  بنات  يّف  يقاهروا  بيظّلوا  "بابا  له:  تقول  وتظل 

مسافرين.. خّليني أسافر معهم."

قال لها: "ال يا بابا، ما بيصير! إنت مش بنت شهيد، هدول الرحالت بس ألوالد الشهدا!"

وبيوم.. قالت لنا أمي:

"ياّل يا بنات، إلبسوا.. رايحين نشوف سمسم. املوساد قتل أبوها بقبرص!"

أول ما دخلنا..

بوسط البكا والصراخ واملشهد الفظيع،

زي يوم الكارثة عندنا يف البيت..

سمسم كانت تضحك، مبسوطة، زرقت )مّرت( من بين الكل..

وقالت يل: "رائدة، حتققت أمنيتي، وصرت أقدر أسافر معكم"

فعاًل، عّلمنا سمسم كل األغاين والدبكات،

صرنا نسافر مع بعض نمثل فلسطين وندبك..
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يا  جراحي..  من  سالحي  طل 

ثورتنا طل سالحي

وال يمكن قوة يف الدنيا.. تنزع 

من إيدي سالحي

سالحي  طل  سالحي..  طل 

)أغنية طل سالحي(

ومن يومها.. كبرت شّلتنا كتير.

شهيد  بنت  تكون  الوحدة  يعني 

بهداك الوقت، مش مزحة!

فيه كتير مميزات! وحظ سمسم، كان 

بيفلق الصخر..

مش بس بنت شهيد.. وصارت كمان 

امرأة شهيد! شوف احلظ مّلا يضرب!

فتحية، أمي، كانت تتميز بأنها من 

أوائل نساء الشهداء يف السبعينيات

قبل ما يعملوا مؤسسة ُأسر الشهداء.

على  سنتين  تقريبًا،  بعد،  يوم،  يف 

استشهاد علي، حكى معها أبو عمار:

"إزّيك يختي يا أم نضال؟ إزاي البنات؟ وحشوين..

عايزك يختي يف مهمة رسمية، إنِت قّدها وقدود

عايزك تزوري مرات الشهيد أبو أسامة، أصلو قتلوه املوساد..

ومراتو هنا يف بيروت، ياّل يختي، الله يكرمك

فتحي حياخدك عندها، وّريها إزاي نساء الشهداء."

أخذتني أمي معها، وطلعنا على درج طويل ببناية يف منطقة الروشة،

كان فيه كهربا أيامها، بس األسانسور كان خربان.

دّقت أمي على الباب،

فتحت لها امرأة مثل القمر، أصغر منها، وأحلى منها

شقراء، وعينيها زرق، وحامل..

بهداك الوقت، كانوا نسوان الشهدا بيفّكوا عن حبل املشنقة..

مش بس جورجينا رزق!

الفلسطيني  الشهيد  وزوجة  الكون سنة 1971،  ملكة جمال  رزق،  )اللبنانية جورجينا 

علي حسن سالمة(.

زاحتها بيدها فتحية، وسألتها:

"وين أم أسامة؟"

رائدة طه يف أحد املشاهد من املسرحية
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قالت لها: "أنا"

"يا وردييييي، احلقونيييي، منشان الله، مين هدول؟"

"أوالدي"

"يماااااااا، خمس أوالد وحامل. يلعن أبوكم! إحلقوين!"

وانهارت أمي، وقعدت على األرض تلطم.

جابت لها )أحضرت لها( أم أسامة كأس ليموناضة، شّربتها إياها..

وقالت لها: "يختي إنِت بتعرفيه ألبو أسامة؟" يمكن فّكرتها صاحبتو

"عمري ما شفتو يا مسّخمة! شو صار فيِك؟ شو صار فينا؟ شو عملت فينا فلسطين؟

صرنا من عزا لعزا.." 

وحملوا أمي على البيت وقعدت أسبوع بالفرشة مريضة!

حكى معها القائد العام، أبو عمار، وكان معّصب، قال لها:

"سالمتك يا أم نضال، قالوا يل بقى لك أسبوع يف البيت تعبانة.

كده يا أم نضال، كده؟ عمومًا، دي آخر مهمة رسمية ليِك"

يا حرام نسوان الشهدا.. قّضوها من عزا لعزا

يف يوم، حكت أم سمسم مع أمي:

"قومي يا فتحية، خّلينا نروح نعّزي جورجينا رزق، نشوف مين أحلى باألسود إحنا 

وال هي!"

قالت لها أمي: "خّلي كل واحد يبكي بدارو".

بس أصّرت أم سمسم.. راحوا مع بعض، أمي بتبكي عادي..

أم سمسم.. بتبكي، وبتتطلّع حواليها على كل تفاصيل البيت، وبتتفرج على كل شي.

فجأة قالت ألمي: "ياّل قومي، بيكّفي، خّلينا نروح، خلص يا فتحية، بيكّفي، على إيش 

كل  غير  شوي،  استّني  سنة.  بتعيّشها  الطاولة،  رجل  بتبيع  جورجينا  والله  هالبكا؟  كل 

التنظيمات بكرا يتقّتلوا مين بدو يعطيها معاش، وأنا، وإياِك، يا مسّخمة، معاش واحد من 

فتح!"

آخر شي، رجعت قالت لها:

"فتحية.. فتحية.. الحظِت إين أطول من جورجينا؟!"

"يال، يال، يال.. يا بنات، بسرعة.. بسرعة

الزم نرجع على البيت!"

كل ما تأخذنا فتحية على جنينة الصنايع

لّسا ما نلّحق نوصل، ونحط أول رجل على البسكليت..

"يال يال يال نروح على السوق

يال يال يال نروح نزور أصدقاء.. يال يال.."

نرجع دايمًا مفقوسين )خائبين(.

مسكينة أمي، كان عندها هيستيريا يال..

كتير ناس أجوا من القدس قالوا لها إنو علي مسجون، أسير حتت األرض،

عند إسرائيل.
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ودائمًا، عندها هاجس إنو وصل البيت، وقاعد على الدرج بيستّنانا،

وما معو مفتاح.

ملا نرجع على البيت، وما تالقيه.. يقلب املشوار ملندبة!

ندمت، وظّلت تلوم حالها

ليش غّيرت قفل الباب مع إنو كان مكسور!

سألتني اخملرجة بعدين، بيوم وإحنا ببيروت، بنحّضر للعمل:

حتت  مسجون  ساعة  فاضيين،  تابوتين  ساعة  استشهد؟  أبوِك  إنو  أمك  تأكدت  "كيف 

األرض!"

صفنت )سرحُت( شوي..

وفوراً، تلفنت لها على عّمان:

كيفك توحة؟

"أهاًل، أهاًل"

سألتها: دخلك أمي كيف تأكدِت إنو فعاًل أبوي استشهد؟

"مش هأل، بعدين، بكرا بقول لك"

وسّكرت التليفون.

تلفنت يل تاين يوم، قالت يل:

"هي أول مرة وآخر مرة رح أحكيلك املوضوع..

بعد مرور سنة ونص تقريبًا، وأنا مش واعية على شي، وضايعة )فعاًل، فتحية كانت 

التاكسي،  أدّل  وأنا، كنت  البيت.  تتذكر طريق  نزور حدا ما تعرف، وال  نروح  مّلا  ضايعة؛ 

وكان عمري ثمان سنين( حكيت مع عمتك سهيلة، عن طريق الصليب األحمر، على القدس. 

قالت يل إنو علي بالثالجة، ومش قابلين يسلموهم إياه.

نزل اخلبر علّي مثل الصاعقة، وفجأة صحيت. صحيت لكم، وصرت أحلم فيه كل ليلة 

يقول يل: فتحية، بردان.. فتحية طلعيني من هون.. ع شان أرجع أنا وإياك والبنات على 

القدس. ياّل نرجع على بيتنا ع شان نقطف التينة! طلعوين.. طلعوين!"

سنة الـ 77، بعثوا لنا أهلنا بفلسطين تصاريح، ورّوحنا على البالد.

سافرنا. بيروت.. عّمان، وفوراً قطعنا جسر أللنبي.. للقدس

فوراً، رحنا عند عمتي سهيلة يف سلوان،

نمنا عندها ع شان نروح نزور علي يف اخلليل.

أول مرة أنا وأخواتي بنروح على مقبرة،

طلعنا من الصبح، وصلنا اخلليل..

وصلنا املقبرة، ومشينا إحنا األربعة ورا عمتي، ومعنا أكاليل ورد.

قبل ما نوصل بشوي، بدأت عمتي تصيح:

"قوم يا علي.. هاي أجوا بناتك

قوم يا خّي شوفهم.. كبروا البنات

قوم يا حبيبي إحكي معهم"
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وقعدت جنب القبر،

وصارت تمسك التراب وحتّطه على رأسها وتلطم..

ترجع حتّط التراب على رأسها، وتلطم..

إحنا نتطّلع على بعض، ونتطّلع عليها.

وحوالين املقبرة.. فيه بيوت.

فجأة، شفنا أوالد حاملين حجار، وجايين باجتاهنا، ويصيحوا:

"يهود.. يهود.. يهود"

استغربنا كثير.

قامت عمتي من لطمها، وصرخت عليهم:

"ال.. هدول بنات أخي. بنات الشهيد. أوعوا تقربوا عليهم"

قالت لنا: "معلش يا عمتي.. فّكروكوا يهود ع شان لبسكو"

كّنا البسين جينز وتيشرتات نص كم، واخلليل بلد حمافظ جداً.

لوال عمتي، كان أكلنا حجار وتطّبشنا.

"تعايل يا عمتي"، رجعنا ملشهد اللطم

تعالوا يا عمتي جنب القبر، تعالوا يا حبايبي

هّيو يا عمتي.. هّيو أبوكو.. جبتلكوا إياه ع شان تزورو!

بس شو قبر! فعاًل بيجنن! أكبر قبر باملقبرة..

عايل، مسّيج بحديد أسود بيلمع، طالع حواليه ورد أحمر..

ال. ال. شقائق النعمان، وممّوج بلونين، طبقة بيج، وطبقة وردي،

وحمفور عليه باخلط العربي:

عشَت صقراً.. ومتَّ فخراً.

قالت لنا:

"تعالوا يا عمتي، إحكوا معاه )ييي! خفنا!( إحكي معاهم يا خّي )خفنا أكتر!("

حملنا إكليل الورد، وحّطيناه على القبر.

ال حكى معنا وال حكينا معه.

رجعنا على القدس عند عمتي، بعدما تغّدينا من حتت إيديها.

قالت لبنتها: "هاتي يّما يا زلفة الكيس من اخلزانة، خّليني أفرجي بنات خالك"

جابت زلفة كيس النايلون.

وصارت عمتي تطّلع قصاقيص جرائد وشوية صور.

عمتي أمّية، ما بتفك األحرف!

"هادي الورقة مّلا شفت كورت فلدهاين" )كورت فالدهايم(

"وهادي مّلا بعتت رسالة لغولدا"

قلت لها: عمتي.. مين غولدا؟

قالت يل: "يوه! غولدا مائير!"

"وهون، مّلا رحت على الصليب األحمر.

الكذابين.. ع شان أسأل عن أبوِك.
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أشوف.. آه! هوين يا عمتي، مّلا كتبت اجلرائد كلها عني وعن وزير اخلارجية األميركاين."

صارت عمتي سهيلة حتكي يل تفاصيل أكتر عن علي،

كلما أكبر وأوعى، كانت تتميز بذاكرة فظيعة،

حافظة تفاصيل عن العيلة وتاريخها، وخاصة عن علي.

مّلا قلت لها أعطيني قصاقيص اجلرائد ع شان بدي أعمل مسرحية

قالت يل:

"ييي! يكسرهم بناتي! عّزلوا الدار وأنا باخلليل..

أشتت  األوراق،  كل  فيه  اللي  صغيراً(  خمزنًا  بداخلها  حتتوي  )كنبة  الدوشك  أطلعوا 

)أمطرت( عليهم الدنيا وتلفوا!

بس تخافيش يا عمتي. هادي قصة أبوِك، حافظتها أكتر من اسمي."

وحكت يل القصة من أول وجديد، بالتفصيل. وقالت يل:

"أنا، يا عمتي، مّلا عرفت إنهم حاّطين أبوِك يف التالجة، عاهدت نفسي، وقلت ندراً علّي، 

ما أتغطى، ال صيف، وال شتا، إاّل مّلا أطّلعو، وأدفنو!"

عملت يل كاس شاي بميرمّية )مريمية( وبدأت حتكي:

اسمعي يا عمتي، بقيت )كنت( أعجن الصبح بّكير أنا ودولت مرة ابني، وإاّل هالراديو 

بينطق..

نّطيت )قفزُت( يا عمتي، غسلت إيدي، لبست، وطلعت أجري..

من يوم راح أبوِك، وأنا قلبي نار ما انطفت.

)وتعمل يل بإيديها: النار هيكد ]هكذا[ هيكد(

قلت لدولت: فّطري عمك، وقويل له إين رايحة أشوفو..

وّقفت تاكسي، قلتلو: على شارع يافا عند مكتب فيليتسيا النغر، بتعرفها؟

قال يل: "آه. هادي احملامية اليهودية اللي بتدافع عن العرب؟"

قلت له: أيواااا. يرحم أبوك. هاي هي.

فيليسيا يا عمتي، طّلعت عمتك عبلة من السجن..

يوم اللي هّربت شنطة املتفجرات وهي حامل سنة 67

أبوِك اللي نّظمها يف القوميين العرب.

يوم العملية، يا عمتي، شّكيت..

قلت بحايل: كود )ممكن( تكون عمتك عبلة معهم. طلع أبوِك!

وأنا رايحة يا عمتي، بتطّلع من هالشباك.

بقول يف عقلي: يكسرهم هاليهود! من يوم ما أجوا وهم يحفروا!

بننام على إشي، ومنصّبح على إشي!

يوم معبد. يوم آثار.. بعيد عنك، املشخخة اللي بحارة النصارى حّولوها آلثار يهودية!

الله يغضب عليهم! 

نزلت على شارع يافا، قلت بحايل يا عمتي: قال شارع يافا قال!

فيهاش وال يافاوي! كلهم يهود أبو كيبا!
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دخلت على املكتب، قلت لها: يا فيليسيا، كيسنجر هوين وبدي أروح أشوفه!

قالت يل: "روخي خبيبتي. إذا ما شفتو. بدنا نروخ ع الهاي" )بلغة عربية غير متقنة(

)قلت لها: عرفِت شو يعني الهاي؟

بهالبرد  قاعد  أبوِك  بيكّفي  هو..  ما  بروح  عمتي.  يا  واّل  آه  هاي.  ما  لهاي  يل:  قالت 

والعتمة!(

وّدعتها، ورحت على جريدة الشعب.

بقى )كان( فيه شاب إسمو أحمد.

الله يمّسيه باخلير، كان يساعدين أكتب الرسائل بالعربي واإلجنليزي.

قلت له: بدي رسالة باإلجنليزي؛ ع شان أسّلمها لكيسنجر.

والثانية بالعربي، ع شان تنزلوا اخلبر باجلريدة.

أنا رايحة أقابلو. وكّملت..

نزلت على الشارع.. ووّقفت كمان تاكسي

وأنا حاّسة الشمس بتضرب رأسي

قلت له: على القنصلية األميركانية.

لقيت أّمة ال إله إاّل الله واقفة بالصف.

قلت بحايل: الله أكبر! وال عرص يف داره!

ووّقفت بهالصف الطويل. حّتة حّتة.. حّتة حّتة..

حلتى أجى دوري.

كنت ميتة من الشوب، والعرق بيكت مّني كت. )يتساقط(.

وإاّل املرأة قدامي، قاعدة يف ألب بترينا )داخل غرفة زجاجية(:

السالم عليكم يختي، كيسنجر هوين؟

يكسرها! صارت تضحك!

قالت يل: أل حبيبتي، كيسنجر يف ماميال. اللي بعُده..

والله يا عمتي، بقيتش )مل أكن( أعرف شو هي ماميال.

عشت بالقدس طول عمري، وبعرفش.

أحسن حاجة، قلت بحايل، أروح على باب العمود وأسأل.

بتعريف يا عمتي وين باب العمود؟ قلت لها.

آه، الباب اللي بيوّدي على األقصى والقيامة.

جنب بيت سيدي جميل بالضبط، جّوا البلدة القديمة

شفت سيارة أخي طاهر، عّمك. وإاّل هو )وإذا به( بينادي يل: "سهيلة، سهيلة، شو بتسوي 

هون حلالك بدون جوزك وأوالدك؟"

شو بدي أقوللو يا عمتي؟ قلت له: ما صدقت لقيتك يا خّي، خدين على ماميال! شو هي 

ماميال؟

أكبر! بدك تروحي ومش عارفة وين رايحة؟ ماميال  "الله  )قفز( بوجهي وقال يل:  فط 

أوتيل خمس جنوم بالقدس اليهودية. ليش بدك تروحي؟"

كيسنجر هناك وبدي أشوفو!
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صار يصيح: "شو بدك بالزملة؟"

قلت له: خايف أقتلو؟ بدي أعطيه رسالة!

اطلع. توكل على الله ـ الله يسعدك.

وظل يا عمتي يسّمعني طول الطريق:

"والله غير يعطوِك امليت ويأخذوا الطيبين..

هّيو األوتيل. بقدرش أصّف )أركن( السيارة.

ممنوع. ولو إنو اللي بتساويه يختي شغل رجال"

بتعريف شو قلت له يا عمتي؟

قلت له: وينهم الرجال؟ وينهم؟. وأخبط لك باب السيارة بخلقته!

زغرت )صغرت( روحي يا عمتي. زهقت.

كل ما أقول لهم وين أخوكو؟ اسألوا عن أخوكو!

يقولوا يل: خلص، بكرا بيعطوِك إياه.

قلت لهم: مين اللي بدو يعطيكوا إياه؟

اليهود كوم )من جهة(، وأعمامك كوم )من جهة ُأخرى(، يا عمتي.

ربطت شعري يا عمتي

وزّبطت )ضبطت( حايل يا عمتي، وزّبطت منديلي

ونفضت فستاين، ودخلت على األوتيل..

فّتشني حارس األمن.

تطّلعت هيكيد يا عمتي،

لقيت واحد من أصحاب أبوِك، أيام ما 

كان ترجمان سياحي يف القدس.

يا  متذّكرين  عليكم!  السالم  له:  قلت 

خّي، أم حممد. أنا أخت علي طه..

وصار  الطاولة  ورا  من  طلع  يييه! 

يضحك!

وصار يقول يل: "أم حممد.."

بتعريف يا عمتي كيف بيحكوا هدول 

أهل القدس..

"أم حممد. معقول؟ شو بتسّوي هون؟

ساق الله على الكروبات )اجملموعات( 

السياحية والبلدة القديمة.

خسارتو علي، كان يقول يل:

وأنا  اإلجنليز.  )خذ(  إنت خود  صبرا.. 

باخد األملان.

أقوللو: ليش يا علي؟
علي طه خالل عمله دلياًل سياحيًا
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يقول يل: بحبهّنش لإلجنليز. هّني أصل بالوينا )أكره اإلجنليز. هم أصُل مآسينا(

أؤمريني يا أم حممد"

قلت له:

كيسنجر هوين. وبدي أشوفو!

قال يل: "أوووف! كيسنجر مرة وحدة"

خلص عاد، قلت له، إحنا بدنا نظل نتراسل على الفاضي.

هادي املرة بدي أشوفو، وأقول له بدي أخي علي. مش جواب على رسالة!

قال يل:

"أم حممد. حظك بيفلق الصخر! هذا القائم بأعمال القنصل األميركاين

والثاين امللحق العسكري"

وإاّل وهو، يا عمتي، حلقهم.

قال له: "سيدي، هذه السيدة.."

رطنُلو )حتدث معه( باإلجنليزي، قال له إين بدي أشوف كيسنجر.

رجع، وجهه هالقد )إشارة باليد تدل على احلجم( صغير، وأحمر.

قلت له: شو مالك؟

قال يل: صرخوا علّي، قال كيسنجر بقابلش عرب.

يوه! وأهجم لك عليه يا عمتي..

قلت لهم: شو بدكو تسووا )تعملوا( باجلثة؟

أحسن لكم تسلموين إياها اليوم قبل بكرا!

قعد يصيح يّف يا عمتي، قال يل: "مين انت؟ شو بسّوي هون؟

إذا عندك رسالة. أعطيني وروح! روح!" )لغة عربية غير متقنة(

أتاريه بيحكي عربي يا عمتي، كلهم جواسيس! باله يخّوفني يا عمتي!

قلت له: اسمع! أنا بعطيش الرسالة إاّل إلو شخصيًا!

بعدين، قلت له: إنت بتعرفش علي طه..

آه يا عمتي. الزم يعرف. علي، أخي، كان شاب مسامل.

والله البسمة ما بتفارق ِوّجو.

والله بقى زي الوردة، مين من شافو حّبو.

هو شو سّوى؟ خطف طيارة ع مطار اللد، بهدف إنساين

آه! كان بّدو يحرر مئة أسير من سجون إسرائيل..

كلهم أصحابو. كلهم.

ويف منهم مريضين. قتلوه!

قتله باراك ونتنياهو!

الله يقتلهم.. خدعوه.. خدعوه ألنو كان إنساين!

يييي يا عمتي! أنا قلت هيكيد )هيك( واجنّنوا..

وصاروا يعيدوا زي الببغاء:

"املقابالت ممنوعة نهائيًا"



106جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1882016

"املقابالت ممنوعة نهائيًا"

وّقفت بوجهو يا عمتي،

وقلتللو: 

 يا صبرا:
ْ
من اآلخر.. اسمع! ترِجم

أنا أم لتسعة أوالد وبنات. جبتهم كلهم للقدس!

وأجى وقت االنتقام.. يا بقّضي عمري بالسجن

يا باحلفرة اللي جّهزتها لعلي.

ظّلوا، يا عمتي، ماشيين، ويعيدوا ويزيدوا بهاجلملة:

"املقابالت ممنوعة نهائيًا"

وطلعوا على هالدرج، وسّكروا الباب وراهم.

قلت بحايل: يوووه! كيسنجر قاعد فوق وأنا هوين!

والله ألطلعلو..

والله يا عمتي، حلقتهم على السّكيت

)وصبرا، عمتي، شو عمل؟(

طّنش! الله يرضى عليه! صاحب أبوِك يا عمتي هاد بيعرف احلق!

دخلوا على الغرفة.. وأنا دّقيت الباب شوي شوي بعدهم..

فتحت يل صبية. ومّلا قلت لها: السالم عليكم، كيسنجر هوين؟

وإاّل هي )وإذا بها(، يا عمتي، بتقول:

“no, no, no”
وتهز رأسها يمين وشمال

وهي تصّيح الثانية، قلت بعقلي: مالهم هيكيد )هكذا( ؟ شو فيه )ماذا هناك(؟

وإاّل هو.. طالع زملة من غرفة

وأنا هادي النوبة )هذه املرة( صرخت.. شفتو.. عرفتو

هّيو )هذا هو( كيسنجر!

هّيو كيسنجر! تعال! تعال!

تعال تخافش!

وإاّل هو يا عمتي، أجى..

وقف بيني وبينها.

وبقوا عينيه بدهم يبّظوا.. زرق.. زرق.. )لون عينيه أزرق(

قلت له: إسمع! أخي شهيد.. وصار لهم حاّطينه بالثالجة سنتين..

إكرام املّيت دفنه!

من حق كل إنسان يندفن ويدفن يف كل األديان.

كتبت لك رسالتين، وما رّديتش علّي

وهاي الرسالة الثالثة، خذها..

هذا ضد اإلنسانية!
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أنا بدي أخي! بدي أخي. مش جواب على رسالة!

ترجمي يختي! تخافيش!

)قلت لها: يا عمتي، بتحكي هيك مع كيسنجر؟!(

صاحب احلق بيخافش! طبطب هيكيد على كتفي

وقال يل: أوكيه.. أوكيه!

رجعت يا عمتي، على جريدة الشعب

وقلت ألحمد: سّلمت كيسنجر الرسالة بيده.

ورّوحت ع سلوان.. ذايبة من التعب

والله يا عمتي ما كنت حاسة بإجري..

آخ يا إجري..

آخ يّما

آخ يا حايل..

يّما يا دولت.. وين الدهون؟

والله الّدم نزل مّني قد ما فخاذي حّتوا )احتكوا( ببعض..

بدي أحتمم وأصلي وأنام.. تفيقونيش..

والله ونمت يا عمتي.

فجأة. سمعت صوت دقدقة على الباب.

قمت فتحت.

وإاّل هو أخي توفيق، واقف على الباب..

مفّتح عين، ومسّكر عين.

ويا دوبك مبّين من دخان السيكارة..

ويلّعب هالسيكارة بتّمو. يمين وشمال.

"شو يختي؟ بّكير للنوم. الساعة 9. وين الشعب؟

وين رحِت اليوم؟"

وقّرب، وقعد بوجهي.

وإنِت عارفة يا عمتي، قّديُشو هني توفيق )كم هو لطيف! والعكس هو املقصود(

ويلّعب هالسيكارة بتّمو، يمين، وشمال، ودخان السيكارة مغّطي ِوّجو

قلت له: رحت عند فيليسيا، والسفارة األميركية، وجريدة الشعب

قال يل: "وبعدين؟"

قلت له: وبعدين رحت عند كيسنجر، وأعطيتو الرسالة.. تشرب شاي يا خّي؟

بّدي أسايرو يا عمتي، مشّراين )شرير، يغضب كثيراً(

"أقعدي! بديش شاي هئيِتْه )اآلن(،

طيب، واللي بيقول لك إنهم بعتوا برقية على دكانتي بالبلدة القديمة

وبدهم يعطوِك علي؟ كيسنجر بيقول لك خذي احملامي، وامللفات،
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وروحي على بيت إيل، مركز احلاكم العسكري..

ع شان تستلمي اجلثة!"

يعني كيسنجر قال لك هيكيد تقول يل؟!

يعني رحت شفتو لكيسنجر وقال لك هيكيد تقول يل؟!

لو تشويف يا عمتي مّلا عاد يل شو سّويت!

القديمة وبدهم يعطوِك علي. كيسنجر بيقّلك خدي  "بعتولك برقية على دكانتي بالبلد 

احملامي وامللفات وروحي على بيت إيل، مركز احلاكم العسكري، عشان تستلمي اجلثة".

أمااانة الله تعيد! مش فاهمة!

والله يا عمتي.. يعيد..

والله ما أنا مركزة.. كمان مرة. عيد!

القديمة وبدهم يعطوِك علي. كيسنجر بيقّلك خدي  "بعتولك برقية على دكانتي بالبلد 

احملامي وامللفات وروحي على بيت إيل، مركز احلاكم العسكري، عشان تستلمي اجلثة".

عيد! مش فاهمة! عيد! عيد! عيد! اليوم عيد!

احلمدلله يا ناس! بدهم يعطوين أخي! بدهم يخّلوين أدفنو!

منشان الله! هاتوا يل أوالدي! وين أوالدي؟ وين أوالدي؟ بدي أوالدي!

والله يا عمتي ما نمت وأنا أستّنى آذان الصبح.

هو أّذن. وسحبنا حالنا وطلعنا على اإلدارة املدنية برام الله.

قالوا يل اطلعي عند الضابط مريم.

وإاّل هي يا عمتي واقفة زي الديك، وبتقول يل:

"أهاًل سهيلة، كل ترتيبات جاهزة. بس إنت بدك جتيب حد من بّرة

ع شان جنازة" )بعربية غير متقنة(

كّيفت! بدهم يجيبوا إخوتي وفتحية! وإنتوا األربعة..

ليش بدكوا تدخلوا إخوتي امُلبعدين؟ ما أحسنكوا!

سجلي عندك:

أخي حممود ومرتو ووالدو.

أخي فضل ومرتو ووالدو.

أخي صبحي ومرتو ووالدو.

أختي عبلة وجوزها ووالدها.

ومرة أخي علي، وبناتو األربعة.

"ممتاز سهيلة، اليوم اخلميس، خلص، بكرا جمعة، عطلة إسالم. سبت عطلة يهود. واألحد 

الناس.  لهدول  تصاريح  نسّوي  بدنا  إثنين،  يوم  أحمر.  صليب  فيه  ما  مسيحيين،  عطلة، 

ونبعتهم مع صليب أحمر" )لغة عربية غير متقنة(.

يووه! زي ما قالوا إخوتي! بدكو تعطوين الشهيد وتاخدوا الطيبين!

أل! بديش حدا يجي!

وخطفت منها الورقة، يا عمتي.. ومّزعتها.
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املوجودين بيكّفوا وبيوّفوا.

أنا بدي أخي علي.

بديش حد!

"زي ما بدك سهيلة، إرجعي يوم أحد. والزم تنسيق مع شيخ جعبري يف اخلليل.

هناك أخوِك بدو يندفن. مش بالقدس. ما فيه خمّرب يندفن هون بالقدس

ع شان ناس تيجي تزورو. خلص لقاء" )لغة عربية غير متقنة(.

يوووه! يا أخي! خايفين منك وإنت ميت!

ليش القدس أل؟ يا أوالد احلرام!

عمري ما بنسى هداك اليوم، يا عمتي،

يوم اإلثنين، شهر 6، الساعة 12 الظهر

قبل بيوم، جّهزت العلم الفلسطيني، كبير وشلبي )جميل(

خّيطتو، غسلتو، كويتو، وعّطرتو، ولّفيتو، وحّطيتو بقنينة عطر فاضية،

وخّبيتو )خبأته( بجزداين )بمحفظتي(.

"والنبي يما يا عدنان، بّدي موس )خنجر( جمّلخ ماضي )حاد("

والله ما سألني ليش..

"حاضر يّما"

حتّممت بمي باردة، وصّليت، وتعّطرت، ولبست..

وضّليت طول الليل صاحية.

نمت وأنا واقفة جنب باب الدار، وجاهزة، وصافنة بالشنطة.

علي طه ويبدو خلفه مشهد عام للقدس
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كل شوي أتفّقد اللي فيها.

أول الله أكبر مّلت سماء القدس. فتحت الباب..

وصاروا الناس ييجوا زي موج البحر. غير أوالدي وإخوتي.

الغريب قبل القريب.

سيارات، باصات.. كلهم الحقين بعض

والحقينا على اخلليل.

موكب، يا عمتي، إلو أول، ومالوش آخر.. على اخلليل.

مّلا وصلنا، والله ما صّدقت عدد الناس. أّمة ال إله إاّل الله

هليكوبترات بالسما

دبابة ع األرض

جنود ع السطوح

وصحافيين.. وكل أهل فلسطين

وورد وأكاليل.. وورد وأكاليل..

ودخلت البلدية بطلوع الروح.. عند الشيخ اجلعبري

"أم حممد" نادى يل الشيخ "تعايل يا بنتي.. اقعدي جنبي"

رحت.. والشرر بيطلع من عيني، وما تطّلعتش بوجهو

"شو مالك يا إم حممد؟"

قلت له: بدي أصلي على أخي باحلرم اإلبراهيمي

وأفتح التابوب، أتأكد إنو هذا أخي..

قال يل:

"تفتحي التابوب.. هذا حقك.

بس تصلي باحلرم.. مستحيل! احلرم مطّوق من الفجر بقوة عسكرية إسرائيلية!"

الله أكبر عليك وعلى اليهود

وهذا مش حقي؟

احلرم مش حقي؟

وين أصّلي على أخي؟

الله أكبر عليكم!

وحياة روح علي ونومتو، إذا أعطوين إياه وأخذوا إخوتي

والله، والله ألندر حايل خّدامة وغسالة بالبيوت أطعم أوالدهم

ونسوانهم، وأرّبيهم يرّدوا على ظلمكو وظلمهم!

طلعت على جملس الرجال باملقبرة

وقلت فيهم:

"يا رجال! يا ناس!

اليوم عرس أخي علي!

بدناش صياح وال عياط وال لطم!
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اليوم زّفة علي!"

قعدت على الكرسي، جنب الفستقية. وقلت بحايل:

"هون بدي أدفنو.. جنب أبي"

صار العرق يكّت مني.. يا بالعسى ما يجيبوهوش يا وردي!

هم كّذبوا على الله بدهّمش يكذبوا علّي!

يوه! .. ال! الزم يجيبوه!

والله.. الساعة 12 بالتمام

وصلت الشاحنة مغطية بشادر )غطاء( أخضر عسكري وعليها جنود.

تفّرقوا وطّوقوا الساحة..

وجندي صاح: "وين أهل امليت؟"

نّطيت من حملي، وصحت:

"أنا أهلو! أنا أخت الشهيد!"

طلعوا من الشاحنة، وسحبوا عنه الشرشف األخضر

وصار يطير بين األيادي.. طاير من إيد إليد.. ومن كتف لكتف.

حلتى فجأة، صار قدامي.. يا حبيبي..

وصحت بأعلى صوتي:

"وين النجار يا حممد.. يّما.. وين النجار؟"

لقيتو جنبي بيستّنى

قلت له: "افتح يا خّي.. سّمي )قل: بسم الله(، وافتح.."

أطلعت املوس من جزداين،

وشّقيت الكيس األبيض من فوق لتحت

شوي، شوي..

قّربت على وجهو..

"هو.. هو هذا أخي"

وفتحت عينو اليمين. يا حّبة عيني..

ورفعت شّفتو، ع شان أشوف أسنانو.. أحلى من صف اللولو

وطّلعت العلم الفلسطيني، ولّفيتو فيه..

"إيّويها.. نزل سيف من السما صايغة بدر البدور

إيّويها ال تشمتوا يا عدانا راح سور وظل سور

إيّويها نزل سيف من السما صايغة بدر التمام

إيّويها ال تشمتوا يا عدانا راح غالم وظل غالم"

لّفينا )لففنا( على جهة احلرم اإلبراهيمي. وصلينا كلنا على روحو

ودفنتو يا عمتي بإيدّي هدول...

يا حبيبي..
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رّوحت على القدس، يا عمتي.. ما نمتش باخلليل.

أول ما وصلت على الدار بسلوان:

"منشان الله يّما.. غّطوين.. غّطوين.. هاتوا حلايف السميك"

من يومها.. فّكيت الّندر اللي علّي

وتغّطيت باللحاف.. بعّز الصيف تغّطيت.

وحلمت بعلي.. على هودج أبيض..

أبي شفيق ماسك الّرسن.. وعلي وإمي بضحكوا جنب بعض..

وبيأشروا يل بإيديهم.. والهودج طالع فوووق.. على السما

بتذّكر علي مّلا كان يلعبنا..

كّنا نطلع على ظهرو، بالّدور..

هو يغني، وإحنا نعيد من وراه..

"يا غنماتي" 

ونرّد:

"ماء.. ماء"

"إنتو حياتي"

"ماء.. ماء"

"قولوا ورايا"

"ماء.. ماء"

"إنتو معايا"

"ماء.. ماء"

وكلنا نضحك.

علي، وفتحية.. كانوا يروحوا يسهروا

أقوم بالليل أستّناهم على البرندة

أبكي من اخلوف..

كل إخوتي نايمين..

وبس أسمع صوت من حتت عم يضحكوا

أبكي أكتر من القهر..

بعدين.. أروح أركض على تختي، أحسن ما يشوفوين.

بتذّكر كان يقول لنا علي:

"اليوم.. العصفورة قالت يل إنكم عّذبتوا ماما

وما سمعتوا كالمها، وما شربتوا احلليب"

ما كنت أصدقو؛ ما فيه عصفورة بتحكي

بس هو سّجل صوت العصفورة فعاًل..

سّمعنا أنا وأخواتي.. وبنجنا )ُصدمنا( واجنّنينا!

بتذّكر صوت ضجة بالليل..
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رجال صوتها خشن.. وعم يصرخوا

كنت أخاف كتير.. أنادي فتحية

أنا خايفة  أقول لها: ليش علي زعالن؟ 

عليه.

هيك  بيحكوا..  ماما،  "أل  يل:  تقول 

الفلسطينية بيحكوا وبتناقشوا"

بتذّكر مّلا كان يدّلع سهير..

يمضغ لها الفستق احللبي

ويسحب بيبسي بالشلمونة )املصاصة( 

من القنينة

ويحطوا بتمها..

وتبلع  عينيها  تغّمض  مّلا  ويضحك 

ريقها!

لليوم.. عمتي سهيلة حاّطة صورة علي 

بصدرها من 42 سنة

وما بتاكل شي مثلج!

مرة، فتحية، مش من زمان يعني، كان 

عمرها بأول السبعين..

قامت من النوم كتير معّصبة )غاضبة(

قلت لها: شو القصة، توحة؟

قالت يل: "أسكتي! حلمت بأبوِك إنو جتّوز علّي! رح أجنّن!"

يا حرام!

أمي لليوم بتحّبو

بعد 40 سنة.. وهي عاشت معه بس 8 سنين.

شيرين.. أختي

تزوجت واحد نسخة طبق األصل عن علي

وورثت أسنانو البيض.. نّيالها!

سهير.. أختي

تزوجت واحد إجنليزي

وسّمت ابنها علي طه

ووّلدتو بنفس الشهر اللي انولد علي فيه.. أيلول

كانت تقول يل:

"مّلا بنادي على علي

بحس حايل بنادي على علي.. وعلي!"

ميس بتقول:

"أنا أكتر وحدة بحلم فيه، إحساس غريب.. إين أكون جزء من إنسان ما بعرفو..

مشهد من املسرحية
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يمكن أكون بفّكر زّيو، بحس زّيو.. وصوتي زّيو، وعمري ما أعرف!"

أنا.. مّلا كنت صغيرة..

علي.. تركنا وراح..

اشتقتلو كثير.

زعلت منو، وما فهمت..

ساحمتو مّلا فهمت..

ولّسا مشتاقالو.

بيقولوا يل إين طالعتلو بكتير أشياء..

كان نكتجي )كثير النكات(، بحب البسط.. وبحب احلياة.

مش بس بهذا اجلانب طالعتلو..

رجعت على فلسطين، ع شان أكون معو، وجنبو.

علي.. مش راح يموت

حتى لو أنا متت..

أالقي زّيك فين علي..

وإنَت بالعين دي.. والعين دي يا علي..

يا كاويني يا علي.. يا..

 )أغنية أالقي زّيك فين يا علي(
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