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لست نيرون
ــالثين عامًا ُ
ُ ّ
ال�ق�ن�ط��ار ال �ت� َ�ي ن ��ف ��ذت ال�ع�م�ل�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ابنها،
كما قالت .فقلب بسام السؤال داعيًا إل��ى النظر
في الخسائر التي تقع في إسرائيل ال االكتفاء
بالتدمير والقتل اللذين تمارسهما إسرائيل في
ّ
لبنان .وعند استفسارها عن املدة التي أمضيتها
ّ
في السجن ،تحدث سمير فرنجية عن ّاملفقودين
اللبنانيني ف��ي السجون ال�س��وري��ة .ت��دخ��ل بسام
وق� � ��ال إن ب�ي�ن ال� �ق ��وى ال� �ت ��ي ي �ت �ح��دث باسمها
ّ
تتحمل مسؤولية مباشرة عن
فرنجية جهات
ّ
عشرات املفقودين ،وهم أهلنا وناسنا .وتوجه
إلى سمير فرنجية:
َ
ـــــ «ل��و كنت نائبًا ف��ي ال�ب��رمل��ان اإلسرائيلي وأنا
مواطن إسرائيلي أو شقيقي رون أراد ،ال أعتقد
أنه كان يمكنك أن تتحدث بهذه الطريقة».
وعادت جيزيل وسألت ّ
بسام:
ـــــ «ل��و ع��رف سمير القنطار أن تحريره سيكون
ب� �ه ��ذه ال �ك �ل �ف��ة ال� �غ ��ال� �ي ��ة ،ف �ه��ل ك � ��ان واف� � ��ق على
العملية؟».
أجاب بسام:
ـــــ «ي�ج��ب ع��دم رب��ط األث �م��ان ال�ت��ي يضطر لبنان
ح��ال �ي��ًا ّ إل ��ى دف �ع �ه��ا ب�ق�ض�ي��ة ّ األس � ��رى .إسرائيل
اس �ت �غ��ل��ت ه ��ذه ال �ح��ال��ة» .وذك � ��ر ب �م��ا ح �ص��ل في
م ��وض ��وع األس � ��رى اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ال �ث�ل�اث��ة عام
 ،2000وم�ع�ه��م اق�ت�ي��د عقيد ف��ي االح �ت �ي��اط ،ولم
تقم إسرائيل بهذه الحملة .واستند إل��ى تقرير
صحافي ّفرنسي يكشف أن الهجمة اإلسرائيلية
ه��ذه مخططة سابقًا وتحصل بإشارة أميركية
واضحة إلعادة خلط األوراق في إيران وسوريا
ولبنان واملنطقة.
ك � ��أن س �م �ي��ر ف��رن �ج �ي��ة ت � ��راج � ��ع ،أو ه� ��و َّ
سيس
ّ
املوضوع وتجاوز املسألة الشخصية التي ركزت
عليها جيزيل .قالّ :
ـــــ «مسألة األسرى تخطاها حجم الرد اإلسرائيلي
على لبنان ودخلنا مرحلة جديدة ليس لها عالقة
بالتفاوض ،وبما يقال عن السياسة اإلسرائيلية
العدوانية» ّ .واستغرب القول إن الرد اإلسرائيلي
لم يكن متوقعًا.
ّ
ك��ان ه��ذا ردًا ع�ل��ى ب�س��ام وم�ن�ط��ق امل��داف�ع�ين عن
َ
امل �ق ��اوم ��ة .ل �ك��ن س ��رع ��ان م ��ا وق ��ع ف��رن �ج �ي��ة ومن
ينطق باسمهم في التناقض .فقد قال إن عملية
النووي اإليراني.
املقاومة مرتبطة بامللف
ّ
ق � ��ال ب � ّ�س ��ام ل � ��ي ،وه � ��و ي� �ت ��ذك ��ر وق ��ائ ��ع الحلقة
والحوار:
ً
ـــــ «ه��ذا تناقض ،فساعة يحكون عن أن العملية
ولبنان ال ينبغي
لتحرير سمير القنطار ورفاقه،
ً
أن يدفع ثمن حرية شخص ،وساعة يتحدثون
عن أن حزب الله قصد من خالل العملية استدراج
ّ
اإلسرائيلية لتخفيف الضغط
الحرب وردة الفعل
ّ
َ
بسبب ملفها النووي».
عن
إيران املحاصرة َ
ُ
ابتسمت ك��ي ال أض�ح��ك ب�ص��وت ع��ال م��ع بسام.
ال�ف��رح بيننا م�ت�ع��ادل ،لكني ،ف��ي ه��ذه اللحظة،
ُ
شعرت ب��أن سعادتي مجروحة بتحميلي ذنب
ال� �ح ��رب اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ل �ب �ن��ان .ل ��م أستطع
ُ
ن �س �ي��ان ه� ��ذا .غ ��رق ��ت ف ��ي ت�ف�ًك�ي��ر أس � ��ود .آملتني
ش �خ �ص �ن��ة امل � ��وض � ��وع ت� � � ��ارة وت �س �ي �ي �س��ه تارة
أخ � ��رى .ك �ي��ف ي �ط��ال �ب��ون ب��امل �ف �ق��ودي��ن واألسرى
اللبنانيني ويستغنون ع�ن��ي؟ أح�ي��ات��ي وحياة
ّ
أي م �ق��اوم ل�ب�ن��ان��ي ض��د إس��رائ �ي��ل رخ�ي�ص��ة إلى
ه��ذا ال�ح��د؟ واأله ��م ،أن�ه��م يفعلون ه��ذا ف��ي لعبة
بهلوانية بائسة ّ
تبرئ إسرائيل وترتعب أمامها.
فتحميلي ذنب الحرب أشبه بتحميل إسرائيل
األسيرين مسؤوليتها .لكن إسرائيل
الجنديني
ّ
ال تفعل هذا .ال تفكر فيه ،بل تقول إنها تخوض
 28سنة،
حربًا ألجل
تحريرهما .وأنا أسير منذ ُ
ُ
سجن
أ
لم
قضية.
أجل
من
�رت
�
س
وأ
يومني،
ال من
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
ألني سرقت أو ارتكبت جريمة .أسرت وأنا أنفذ
مهمتي في الصراع مع العدو.
آمل�ن��ي ال��وض��ع .أس��اء ت�ن��ي تلك ال��رغ�ب��ة ف��ي رميي
وإهمالي.
انسحبت إل��ى س��ري��ري ألخ�ل��و بنفسي .حاولت
بعض النوم ألط��رد تلك
االسترخاء ّورغبت في ّ
ّ
التحرر
األفكار وأصفي ذهني ،لكني لم أستطع
من االستنفار العصبي الذي يسيطر ّ
علي.
ُ
َ
الدنيا .أمسكت بقميصي ّفوق صدري
ضاقت بي ّ
ّ
وش ��ددت ��ه ألم ��زق ��ه .ك ��ان ق �ط �ن��ي��ًا ف �م��ط ف ��ي يدي.
ُ
ُ
أحسست أن هذا القميص الهزيل الذي رغبت في
تمزيقه مثل املقاومة ،صمد وع��اد ف��وق صدري
وجسدي .هدأت.
ّ
ُ
ف��ي ال �ي��وم ال �ث��ال��ث ل �ل �ح��رب ،م��ا زل� ��ت أت ��أل ��م رغم
اط�م�ئ�ن��ان��ي إل ��ى أن امل �ق��اوم��ة ً ستصمد وتواجه
وت��رد .إسرائيل تراجعت قليال ،وأع��ادت القيادة
العسكرية صوغ أهداف أكثر تواضعًا مما أعلنته
في بداية حربها .ص��ار هدفها إجبار الحكومة

ّ
اللبنانية على تنفيذ القرار  .1559أين األسيران
ال�ل��ذان قالت إن حربها ه��ي م��ن أج��ل إعادتهما؟
سألت نفسي.
ّ
ّ ُ
ً
توجهت إلى إدارة السجن ألح��ل مشكلة
مساء،
ع��ال �ق��ة ال ي �م �ك��ن ال� �ش� �ب ��اب ال� �ق� �ي ��ام ب� �ه ��ا .فرغم
هموم
انهماكي بمتابعة أخبار الحرب ،لم أترك ّ
السجن ،ال يمكنني ذلك ،وإن كان الشباب خففوا
من مراجعتي في كل صغيرة وكبيرة .هناك ،في
مكاتب اإلدارة ،ق��ال ل��ي ش��رط��ي إن م�ن��زل حسن
نصر الله قد ُد ّم��ر نهائيًا ُ
ويعتقد أن��ه ك��ان فيه.
ُ
ُ
ّ ّ
لم أظهر أي رد فعل ،كبحت مشاعر القلق التي
ُ
اعتملت في داخلي .حافظت على رباطة جأشي
ُ
ّ
بالقول إن السيد حسن
ورغ�ب��ت في أن أه��زأ به
ّ
غ� ّ�ي��ر ع �ن��وان��ه واس �ت��أج��ر ش��ق��ة أخ� ��رى ل�ك�ن��ه لم
ُ
فكرتي كي ال أدخل معه في
يخبركم.
عدلت عن لاّ
ُ
ّ
س �ج��ال ّ .ط�ل�ب��ت م�ن��ه أ ي�غ��ي��ر امل��وض��وع بهدف
ُ
ع��دم ح��ل امل�ش�ك�ل��ة .اخ�ت�ص��رت األم ��ر إل��ى أقصى
ُ
ال ��درج ��ات وان �س � ّح �ب��ت ألش��ا َّه��د ال�ت�ل�ف��زي��ون في
ّ
ّ
زنزانتي .ولم يتأخر الرد :أطل السيد حسن عبر
ّ
قناة «املنار» وإذاعة «النور» مبددًا الشك في أمر
إصابته .أنا تابعته عبر إذاعة «النور» .والذروة
ك��ان��ت ح�ين دع ��ا إل ��ى ال�ن�ظ��ر إل ��ى ع ��رض البحر.
ُ
استجبت ل��ه وان��دف �ع��ت ف��ي ح��رك��ة ع�ف��وي��ة نحو
الزنزانة كأني أرى تلك البارجة« ،حانيت»،
باب
ُ
التي استهدفت مباشرة ف��ي تلك اللحظة أمام
ُ
ش��واط��ئ ب�ي��روت .وق�ف��زت ف��ي ال��زن��زان��ة مبتهجًا.
نظرت عبر الباب بحثًا عن ذاك الشرطي ،ألنظر
إليه وينظر إل� ّ�ي وحسب .ال ك�لام أقوله له اآلن.
ن �ظ��رة ف �ق��ط ،كفيلة ب ��أن ت �ك��ون ك ��ذاك الصاروخ
الذي أشعل ُ «حانيت».
ّ
ضج السجن ابتهاجًا.
ـــــ «مبروك».
«مبروك» ،صرخة تتعالى من أبواب الزنازين.
انتعش الشباب ف��ي السجن ،وق�ل��ت :ب��دأ النصر
كل املستويات .سقطت أسطورة الجيش
وعلى ّ
ال��ذي ي�ك��ذب وي�ق��ول م��ا ي�ش��اء .ص��ار مرغمًا على
االعتراف تحت ضغط الصورة.
وألن إس� ��رائ � �ي� ��ل ت� �ت� �ن � ّ�ص ��ت ع� �ل ��ى ال� �ك� �ث� �ي ��ر من
ُ
الخطوط ،صرت أختصر في االتصال ،لكني لم
أش��أ أن أوق��ف االت�ص��االت نهائيًا ،فمنها أعرف
ُ
ب�ع��ض ال�ت�ف��اص�ي��ل واألخ� �ب ��ار .وال �ي��وم ،تحدثت
إلى جوزف سماحة .أخبرني أين وصل اإلعداد
لجريدة «األخبار» .سألته عن رأيه في ما يجري.
ّ
ق��دم ل��ي ق ��راءة سياسية للحرب وامل�ن�ط�ق��ة ،قال
إن�ه��ا محطة أخ��رى لفشل امل �ش��روع األم� ّي��رك��ي ـــــ
اإلسرائيلي للشرق األوسط الجديد ّ .وأكد ثقته
ب��امل �ق��اوم��ة .أض ��اف إن إس��رائ �ي��ل ش��ن��ت الحرب
ّ
خفي
باستسهال هزيمة ح��زب ال�ل��ه ،وب�ش�ع��ور
باالستعالء على املحيط العربي ،لكن النتائج
خ�لاف ذل��ك .فإسرائيل الجاهزة ملواجهة الدول
ال �ع��رب �ي��ة م�ج�ت�م�ع��ة ت �ت �خ� ّ�ب��ط ب �ح �ث��ًا ع ��ن سبيل
ّ
لالنتصار على ج��زء صغير م��ن ق� ّ�وة مستعدة
ل�ل�ق�ت��ال .وه ��ذا م��ا خ�ل��ق امل�ف��ارق��ة ف��ي ف�ه��م معنى
ّ
االنتصار .إسرائيل ترى في أي شيء دون النصر
الحاسم على حزب الله هزيمة لها ،ألنها ترفض
مبدأ التعادل .وحزب الله يرى في منع إسرائيل
م��ن تحقيق النصر انتصارًا ال مثيل ل��ه .وختم
كالمه كعادته بمزحة س��اخ�رًا ّ
ممن يقولون إن
الحرب بسببي وإن ّ
حريتي ال تستحق تدمير
لبنان .قال:
ـــــ «س�ي�ط�ل�ب��ون م�ن��ك أن ت�ك�ت��ب ب �ي��ان اع �ت��ذار عن
ال �ح��رب» .وض�ح��ك ضحكته امل�ب�ح��وح��ة الهازئة
املفتوحة على العقل.
ب�ع��د أس �ب��وع ،ع�ن��د ال�خ��ام�س��ة م��ن ص �ب��اح اليوم
ال�ث��ام��ن ل�ل�ح��رب ،اق�ت�ح�م��ت ق � ّ�وة خ� ّ
�اص��ة غرفتي.
ُ
ّ
استفسرت ّ
عما يجري ،فرد الضابط:
أيقظونا.
«تفتيش».
ـــــ
ّ
ّ
يحملون معهم عدة شغل كاملة لفك كل شيء .لم
أفكر إلاّ في الهاتف ،فأنا ّ
أخبئه في مكان داخل
ُ
ّ
الزنزانة بسيط جدًا وال يحتاج إلى عدة .اخترت
ه��ذا املخبأ لبساطته .فاألماكن الصعبة ُيبحث
عنها وه��ي أك�ث��ر خ�ط�رًا .وق��د سبق أن اكتشفوا
ٌ
ّ
م �ّ�رات ع ��دة م�خ��اب��ئ ُب��ذل��ت ج �ه��ود ل�ب�ن��ائ�ه��ا .لذا،
ُ
فكرت أن أضعه تحت عيونهم ومع ذلك ال يرونه.
كما يختبئ السارق قرب مركز الشرطة ،أو فيه
حتى .قطعة بالستيك صغيرة ،إذا ما رفعوها،
وربما يضعون أيديهم عليها ،يجدونه .قلت في
نفسي مع بدء
التفتيشَ :
ُْ
«خلص ،وج��دوه .وس��أع��زل عقابًا ،واآلن أن��ا في
ّ
أمس الحاجة إلى التواصل مع ًالعالم».
رفضت الشرطة أن أبقى أنا ممثال لزنزانتنا أثناء
تفتيشها .فبعد نضال وإضرابات ّ
توصلنا معهم
ّ
إلى اتفاق على أن يبقى ممثل لكل زنزانة يراقب

جوزف سماحة ضاحكًا
ضحكته الهازئة :سيطلبون
منك أن تكتب بيان اعتذار
عن الحرب
ٌ
شيء .رفضوا بقائي
أثناء التفتيش كي ال ُيسرق
ّ
العتقادهم أنني سأعترض على همجيتهم في
ّ
التفتيش ،وربما العتقادهم أن ل��دي هاتفًا وقد
ّ
أشوش عليهم أثناء البحث.
ُ
أخرجوني من الزنزانة فوجدت أنهم اختاروا ،إلى
زنزانتنا ،أربع زنازين أخرى هي زنازين قيادات
ُ
السجن .التقيت في املمر بمروان البرغوثي وعبد
الناصر عيسى وتوفيق أبو نعيم.
ع �ن��دم��ا اج �ت �م �ع �ن��ا ،س� ��أل ب �ع �ض �ن��ا ب �ع �ض��ًا ّ
عما
يبحثون عنه .شككنا ف��ي احتمال وص��ول خبر
إليهم بوجود هواتف لدينا.
ت� ّ
�وج �ه��ت ،ف��ي ال �س��اح��ة ،إل��ى ح�ي��ث ن�ض��ع حرامًا
ُ
لنجلس عليه أثناء الفورة .جلست أدعو ونمت.
أحلى شيء النوم في هذه الظروف .وزميلي في
الزنزانة ،جاد الله كنعان ،استغرب ذلك .قال لي:
ـــــ «أال تعرف أن في زنزانتنا هاتفًا ،وفي أي لحظة
يمكن أن يكتشفوه؟».
املهم ،تركني في حالي ،رغم توتره .وبعد ساعة
تقريبًا ،استدعى أحد الحراس مروان ورفيقه في
ال��زن��زان��ة ،إذ انتهت عملية تفتيشها .ث��م نادوا
على عبد الناصر ورفيقه ،وبعدهما على توفيق
ورفيقهْ َ .بقيت زنزانتنا ،م��ا زال التفتيش فيها
ُ
ج��اري��ًا .أخ! اكتشفوا الهاتف ،قلنا ،لكني بقيت
هادئًا مستلقيًا ،أغفو أحيانًا.
طلع النهار ،وبعد ساعات دعونا إل��ى الدخول.
ُ
ورحت أنظر في وجوه الضباطّ ،
أتفرسها ،أريد
أن أعرف هل اكتشفوا الهاتف أم ال.
قال أحدهم:
ـــــ «صباح الخير سمير» .نطقها ببرودة وبلهجة
عادية .قلت في نفسي« :الظاهر أنهم لم يجدوه».
ُ
زنزانتي .دخلت فكاد
وواصلت املشي حتى باب
ّ
زميلي ،أبو جاموس ،الذي بقي يمثلنا ،يضحك
ألنهم لم يكتشفوا الهاتف رغم بساطة مخبئه.
عاجلته بإيماءة التزام الصمت .الضباط ما زالوا
ّ
ضحكة
في املمر قرب الزنزانة ،وأي حركة ،ولو
ّ
ص �غ �ي��رة ،ق ��د ت �ل �ف��ت االن �ت �ب��اه وت �ف �ض �ح �ن��ا .وملا
ابتعدوا ،وف��رغ القسم منهم ،روى أب��و جاموس
ل��ي م��ا ج ��رى .ق ��ال إن ��ه ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي وصل
ف�ي��ه ال �ج �ن��دي إل ��ى س��ري��ري وش ��رع ف��ي ف��ك قطع
البالستيك املوجودة في أعلى أعمدته األربعة،
أم��ره ض��اب��ط ب��ال�خ��روج إل��ى امل�م��ر وف��ك اللمبات
ه �ن��اك .ف�ف��ي أح ��د ت�ل��ك األع �م��دة أخ� ّ�ب��ئ التلفون،
ب �ع��دم��ا ح �ش��وت��ه ب��إس �ف �ن��ج ج�م�ع�ت��ه م ��ن الفرش
حس َب أبو جاموس أن ساعة
واملخدات.
حينذاكِ ،
ّ
ال�ح�ق�ي�ق��ة ق��د ح��ل��تّ ،وال س�ي�م��ا أن ��ه ف��ي عمليات
تلك.
التفتيش الكبيرة يفكون قطع البالستيك لاّ
ُ
وعلمت أنهم فتحوها في الزنازين األخ��رى ،إ
في زنزانتي.
عدنا إلى أجواء الحرب.
شعرت بحماسة وثقة غريبتني وأنا أقرأ ،صباح
ي��وم ال�ج�م�ع��ة ال�ث��ان��ي م��ن ال �ح��رب ،أي ف��ي اليوم
العاشر منها ،مقالة ناحوم برنيع في «يديعوت
ّ
وتوجهت إلى زنزانة
أحرنوت» .حملت الجريدة
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ُ
م��روان البرغوثي .وقفت خارجها .تبادلنا َعبر
ُ
ّ
ال�ش� ّ�ب��اك ابتسامة ال�ت��واط��ؤ على س��ر ل��م يكشف.
ورف�ع��ت ف��ي وج�ه��ه ال�ج��ري��دة كمن يشهر وثيقة
ف��ي وج��ه شخص يخالفه ال ��رأي ،رغ��م أن موقف
ّ
متخوف من هزيمتها
م� لاّ�روان مع املقاومة لكنه
ّ
وأ تنتهي األمور ملصلحتها .سبق أن تحدثنا
ح��دي �ث��ًا ع ��اب� �رًا ف ��ي زح� �م ��ة م �ت��اب �ع �ت �ن��ا األخبار
ّ
امليدانية للحرب .قلت له:
ـــــ «خ��ذ اق��رأ ناحوم برنيع .يقول «اه��رب أوملرت،
اه ��رب!» م��ن ل�ب�ن��ان وال �ح��رب ع�ل�ي��ه .ل�ق��د ج��ال مع
ال �ج �ن ��ود اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ع �ل��ى ال � �ح� ��دود ّودخل
إل��ى حيث أم�ك��ن جيش االح �ت�لال أن ي�ت��وغ��ل في
األراضي اللبنانية ،ورأى ما رآه».
ّ
وأنا أقرأ في وجهه رد
قرأ مروان املقالة بسرعةّ .
فعله .كان بني الصدمة والتوقع ،كمن يقول إنني
أع ��رف ه��ذا وي�ف��رح�ن��ي ل�ك��ن ال�ع�ب��رة ف��ي النهاية
والنتائج ،وال ينبغي أن يغرينا أو ّ
ينيمنا على
حرير.
سألته:
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ «أن � ��ت ك �ق��ائ��د ع �س �ك��ري م � ��اذا ت �ف� ّ�س��ر صمود
ّ
امل �ق��اوم��ة ف��ي امل �ي ��دان وت �ص��اع��د رده � ��ا وارتفاع
ع��دد الصواريخ وقدرتها على تحديد األهداف
وإصابتها؟».
َّ
رد:
ّ
ـــــ «ممتاز ،دليل سيطرة وق��درة تحكم ،وحفاظ
على ّ
القوة األساسية في أماكنها».
ُ
ـــــ «ك �س��ر ال �ت��اب��و ،وم ��ا ع ��اد ف��ي إم�ك��ان�ه��م إخفاء
الخسارة أو صعوبة سحق املقاومة واالنتصار
عليها».
ل��م يكن ه� ّ�م��ي ف��ي ال �ح��وار أن أؤك��د أن ح��زب الله
انتصر .كان ّ
همي أن أقول إن املقاومة عمومًا ال
ُ
هي ذلك .فال احتالل األراضي
تهزم إال إذا أرادت ُ
ي�ع�ن��ي أن امل �ق��اوم��ة ه��زم��ت وال ال �ت��دم �ي��ر يعني
ّ
نظاميًا ،املهم أن
االنتصار .املقاومة ليست جيشًا
تتخفى وتحافظ على قدراتها وتباغت وتهاجم
ّ
وت �ك� ّ�ب��د ال �ع��دو ال�خ�س��ائ��ر وت��رب �ك��ه .ك�ن��ت أحدثه
ّ
وأوج � ��ه ال��رس��ائ��ل ل��ه ت �ح��دي �دًا .وهو
ش �خ �ص� ّ�ي��ًا،
مخاوفه.
جاملني من دون أن يتراجع عن ُ
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف ال� �ح ��رب ت �ق��ري �ب��ًا اس��ت��دع �ي �ن��ا أنا
ومروان البرغوثي وتوفيق أبو نعيم إلى مكتب
إدارة ال �س �ج��ن .ك��ان��ت ف ��ي ان �ت �ظ��ارن��ا مسؤولة
االستخبارات في مديرية السجون ،اسمها بيتي،
ق�ص�ي��رة ون�ح�ي�ف��ة وت��رت ��دي ب�ن�ط�ل��ون��ًا وقميصًا
ّ
مدنيني .تحدثت عن الوضع الفلسطيني وحركة
ّ
حماس التي «تعرض الفلسطينيني للخطر وال
يمكن أن تخفي شاليط أكثر من ذل��ك» .وشرعت
ّ
تتكلم ع��ن ال �ح��رب ً ع�ل��ى ل�ب�ن��ان .تركتها تعرض
ّ
ّ
ت �ص��وره��ا م�ن�ط�ل�ق��ة م��ن أن امل �س��أل��ة م�س��أل��ة أيام
عليها .قلت:
وينتهي حزب الله ،ودخلت
ُ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ «س �ت �ف �ش �ل��ون ف� ��ي ح ��رب �ك ��م وت � �ه� ��زم� ��ون ولن
ت�ن�ه��وا ح��زب ال�ل��ه أو ت� ّ
�دم��روا ق��درات��ه الدفاعية،
وستنسحبون من لبنان مهزومني ومذلولني».
ُ
وأخرجت لها سيناريوهات املستنقع اللبناني:
ـــــ «ل��ن تستطيعوا دخ��ول بلدة والحفاظ عليها.
امل �ي��رك��اف��ا س�ت�ت�ب�ه��دل وس �ل�اح ال �ط �ي��ران سيفقد
الكثير من فاعليته ،إال القدرة على التدمير وقتل
املدنيني كما تفعلون ًاآلن».
ّ
اغتاظت وردت موحية أنها مستغربة موقفي:
ُـــــ «أن��ت تقول ه��ذا؟ أن��ت تعرفنا ،وتعرف أننا ال
نهزم!».
ّ
عيني ثم فتحتهما وتركتهما ناعستني،
أغمضت
ورحت أخفض رأسي وأرجعه ،وأنا ُأجيبها:
ـــــ «أعرفكم وأعرف جماعتنا ،نحن ال نهزم».
وم� ��روان ينظر إل � َّ�ي ف��رح��ًا ،وذروة م��ا اب�ت�ه��ج به
عبارتي« :سيلعب املقاومون بكم أتاري» .ضحك
بقدر ما كانت هي مغتاظة ،إلى درجة أنها أنهت
الحديث بسرعة.
عودتنا إلى القسم قال لي مروان:
أثناء َ
ـــــ «أسمعتها كالمًا لن تسمعه في حياتها».
بعد ال�ح��رب ال�ت��ي انتهت بمجزرة امليركافا في
سهل الخيام  -مرجعيون ووادي الحجير ،أكثر
من خمسني منها ُد ّمرتّ ،
مرت «بيتي» في القسم
ُ
الشباب ً نتحدث ،أشاحت
وكنت مع مجموعة من
ّ
بنظرها عني ،بالتأكيد متذكرة كل ما قلته لها.
ناديت عليها:
ـــــ «بيتي».
استدارت نحوي:
ـــــ «ماذا؟».
سألتها:
«كيف األتاري؟».
ـــــ
َ ْ
ّ
وأك� �م ��ل ��ت ط��ري �ق �ه��ا م ��ن دون أي
كلمة ،على وقع ضحكاتنا.
* سكرتير التحرير في «األخبار»

