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تجريد باألحمر للفنان
الفلسطيني عماد الوهيبي

صمود

مفاوضات السيد حسن الفلسطيني
مفاوضات
خاض الوفد الفلسطيني الذي ضم أفرادًا من مختلف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية
ٍّ
قاسية في العاصمة املصرية القاهرة ،بهدف إيجاد حل لوضع «غزة» الحالي ّ ،لكن املفاوضات تعثرت ألسباب
أولها أن املفاوض الصهيوني غير مستعد للتنازل ،وأهمها أن املفاوض «الغزي» املقاوم غير مستعد للتنازل أبدًا!
تهاني نصّار
م��ع اق�ت��راب امل�ف��اوض��ات الفلسطينية
الصهيونية م��ن أيامها األخ�ي��رة ،ثم
إع�ل��ان ف �ش � ًل �ه��ا ،ب � ُّ�ت أع �ت �ق��د أن �ن��ي لم
أكن مخطئة أبدًا حينما قلت إن هذه
امل� �ف ��اوض ��ات ل �ي �س��ت أك �ث��ر م ��ن ك��ذب��ةٍ
كبيرة .نحن العائدين هنا في لبنان
ّ
ويميزها
أكثر من يعرف املفاوضات
ّ
ألننا أكثر من اكتوى بنارها وتعلق
ٌ
بها ودفع ثمنها ،هو ثمن قد اليعرفه
ك �ث �ي��رون إال أن �ن��ا م �ي��زن��اه وع��رف �ن��اه:
ك �ل �م��ا ك��ان��ت ه �ن��اك م �ف ��اوض ��ات ،ف��از
ال�ص�ه��اي�ن��ة وخ �س��رن��ا ن �ح��ن ،وب��ات��ت
ف �ل �س �ط�ي�ن أب� � �ع � ��د .ن � �ح ��ن ن � �ع� ��رف أن
ف �ل �س �ط�ين ال ت� �ع ��ود إال ب��ال �ب �ن��دق �ي��ة،
وب �غ �ي ��ر ذل � ��ك ل� ��ن ن� �ع ��ود ول � ��ن ت �ع��ود
أحالمنا حتى.
م� � ��ا ك � �ن� ��ا ن� �ح� �ل ��م ب� � ��ه م � ٌن��ذ
زم� ��ن ب �ع �ي��د ه ��و م �ف ��اوض
�اس ال ي�ل�ين أم��ام
ص�ل��ب ،ق � ٍ
تهديدات ال�ع��دو ،يفاوض
م � �ت� ��ى ي � ��ري � ��د وي � � �ق� � ��ول م��ا
يريده وال يخشى أبدًا من
أي ري� ٍ�ح م�ت��ى ه�ب��ت .هكذا
ك �ن ��ا ن �ت �م �ن��ى م �ف��اوض �ن��ا،
وإن كنا نكره املفاوضات
وال �ت �ف��اوض ب�ش�ك� ٍ�ل كبير،
ل � �ك � �ن � �ه� ��ا أق� � � � � ��ل ال� � � �ش � � ��رور
و«أب �غ��ض ال �ح�ل�ال» .فغزة
ال �ج��ري �ح��ة ك��ان��ت ب�ح��اج��ةٍ
ل �ف �ت��ر ٍة ق�ص�ي��رة تستجمع
خاض الفلسطينيون
أش�لاء ه��ا وت��دف��ن أبناءها
العديد من جوالت
ال� �ش� �ه ��داء ،ك ��ان ��ت امل��دي �ن��ة
العدو
املفاوضات مع
امل� �ت� �ع� �ب ��ة ب� �ح ��اج ��ة ك �ث �ي �رًا
الصهيوني وقد كان
ل�ت�ض�م�ي��د ب �ع��ض ال �ج��راح
الرئيس الفلسطيني
ث��م االن �ت �ق��ال إل ��ى امل��رح�ل��ة
ال�ل�اح �ق��ة ،ال �ت��ي ق ��د ي�ك��ون
الراحل ياسر عرفات
فيها املوت أو الحياة برفع
يجيد لعب ورقة
الرأس فحسب!
بشكل
املفاوضات
ٍ
ه � � � � � � � � ��ذه امل � � � � � � � � � � � ��رة ك � � ��ان � � ��ت
يعرف
كبير ،كان
امل �ف��اوض��ات ب �ش��روط أب��و
أن
عليه
متى يجب
ع�ب�ي��دة (ال�ن��اط��ق الرسمي
للحصول
يستميت
ب��اس��م كتائب الشهيد عز
ّ
على مطالبه ومتى
ال ��دي ��ن ال� �ق ��س ��ام) وم�ح�م��د
ال� �ض� �ي ��ف (ال � �ق� ��ائ� ��د ال� �ع ��ام
يوافق على مطالب
ل�ل�ك�ت��ائ��ب ن�ف�س�ه��ا) وليس
الصهاينة ،فهو،
أحد آخر.
أي ٍ
يرض كثيرًا
وإن لم ِ
ه � � � �ك � � ��ذا ك � � ��ان � � ��ت األم� � � � � ��ور
من الفلسطينني،
�وح ب��ال��غ ،ل�ن��ا نحن
ب ��وض � ٍ
إلى
استطاع أن يدخل
ال � �ع� ��ائ� ��دي� ��ن ،وأله� � � ��ل غ ��زة
أخرى،
فلسطني مرة
ال � � �ص� � ��اب� � ��ري� � ��ن ،ول � �ع � �م� ��وم
من
اعترافًا
وأن ينتزع
ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن � �ي�ي��ن .ب � ��ات
الصهاينة بوجوده.
للفلسطيني ال��ذي اكتوى
�ادات ال قيمة لها
لكن على الرغم من ذلك
ب�ن��ار ق �ي� ٍ
بعد رحيل الجيل الذهبي
لم يستطع أبدًا حل
من القادة ،جيل أبو عمار،
مشكلة العائدين ،وال
وأب� � � � ��و ج � � �ه� � ��اد ،وج� � � ��ورج
مشكلة املستوطنات.
ح � �ب � ��ش وودي � � � � � ��ع ح � � � ��داد،
ف � �ج� ��أة ،ق� ��ائ� ��د ل �ل �م �ق��اوم��ة
أش � ّ�م ،م�ش��اب��ه ب�ت��داخ� ٍ�ل مع
س � �م� ��اح� ��ة ال � �س � �ي� ��د ح �س��ن
ن�ص��رال�ل��ه ق��ائ��د امل �ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان.
فجيل أبو مازن والدحالن والرجوب
مخيف من الترهل
حال
ٍ
أوصلنا إلى ٍ
�يء ونذعن
�
ش
أي
على
جعلنا نوافق
ٍ
ل �ف �ك��رة أن ح�ل�م�ن��ا ب��ال��رج��وع ص�ع� ُ�ب
امل� � �ن � ��ال .ل �ك ��ن أب � ��ا ع �ب �ي ��دة ب �ك��وف �ي �ت��ه
الحمراء التي تغطي وجهه بأكمله،
وت �ب �ق ��ي ع �ي �ن �ي��ه م �ش �ع �ت�ين ل �ل �خ��ارج
أراد أن يقول كالمًا آخ��ر .وك��ذل��ك أبو
خالد (محمد الضيف) ،انتهى عصر
امل �ف ��اوض ��ات وال � ��ذل وال� �ه ��زائ ��م ،على
امل �ف��اوض�ين أن ي �ع��ودوا م��ن ال�ق��اه��رة
وأن ينتهي هذا املسلسل املذل! هكذا
�وان وق� ��وة أن�ه��ى
ب�ك��ل ب�س��اط��ة وع �ن �ف� ٍ
الرجالن أملنا ،انتزعاه من مكانه بكل
خفةٍ وسهولةٍ  .كانا يعرفان بدقةٍ أن
أه��ل غ��زة ق��د دف �ع��وا وع��ان��وا الكثير،
ّ
حتى أن بعضهم لم يدفنوا أبناءهم

بعد ،لكنهم بنفس الوقت يعرفون أن
ّ
ضيم
الغزيني ال يقبلون بالنوم على
ٍ
وقلة كرامة ،فكرامتهم من الله ،والله
ال ي��رض��ى ال � ��ذل ألح � ��د! وألن ال �ق��ائ��د
عليه أن يكون في مقدمة املعركةّ ،
قدم
أب��و خالد ابنه الطفل ّ
عليًا وزوجته
ّ
ش� �ه ��دي ��ن ع� �ل ��ى أرض غ� � � � ��زة .ه �ك ��ذا
يتساوى الجميع ،هكذا يكون القائد،
ف �ل �ي��س ألح � � ٍ�د م �ن��ة ع �ل��ى أح � ��د ،ل�ي��س
ً
ألحد أن يقول ّإن القائد يعيش حياة
ٍ
خاصة ،أو يفضل نفسه عليه ،القائد
كما جنوده ،يعيشون معًا ،يموتون
معًا ،وحكمًا :ينتصرون معًا.
ّ
م �ن��ذ ب ��داي ��ة األح � � ��داث ف ��ي غ � ��زة ق�ب��ل

كاألطفال
نفرح
ٍ
حين يعلن ذو
الكوفية الحمراء مطار
مقفال
العدو
ً
ش �ه� ٍ�ر ت�ق��ري�ب��ًا ،ون �ح��ن ن�ج�ل��س ههنا
في مخيماتنا نتابع األخ�ب��ار كما ال
صاروخ
عمل له إال ذلك ،نفرح مع كل
ٍ
للمقاومة ،نقول إنها تقترب ،وكانت
االنتصارات تتوالى ،إذ إننا ًلبعدنا
نستطيع رؤي��ة الصورة كاملة أكثر،
ففي املخيم ورغم كل الضجة والزحام
والبيوت املتداخلة ،ال ت��زال فلسطني
ت �ش��رق م��ن ك��ل ال �ث �ق��وب ب�ي�ن امل �ن��ازل.
ففلسطني ههنا ليست مجرد فكرة،
فلسطني ه��ي األم ��ل ال��وح�ي��د ال�ب��اق��ي
لكل الناس هنا ،وصواريخ املقاومة
ك ��ان ��ت ه� ��ي امل� �ف� �ت ��اح ال� � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ره
الجميع ،فاليقني بالسالم والحركات
ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة وح � �ت � ��ى االح � �ت � �ج ��اج ��ات
والتظاهرات ،لن يقود إل��ى ش��يء مع
عدو مثل الصهيوني.

ف ��ي امل �خ �ي��م ك �ث �ي ��رون ه ��م ال �ن��اج��ون
�اج
م��ن م �ج��ازر ،ال�ب�ع��ض ح�ت��ى ه��و ن� ٍ
�ازر م ��ن ال �ص �ه��اي �ن��ة ب�ش�ك� ٍ�ل
م ��ن م � �ج� � ٍ
مباشر ،م��ن دي��ر ياسني وغيرها من
القرى التي قتلت عصابات الشتيرن
والهاجاناه أهلها بأكملهم ودمرتها.
ً
ق� ��ري � �ت� ��ي ال � �ك� ��وي � �ك� ��ات م� � �ث �ل��ا دم� � ��رت
بأكملها ،ول��م يبق فيها ح�ج� ٌ�ر على
حجر ،ومع هذا فإن أهلها ال يزالون
ح� �ت ��ى ال �ل �ح �ظ ��ة ي �ح �ف �ظ ��ون ط��رق �ه��ا
وم� �س ��ارات� �ه ��ا وب �ي��وت �ه��ا ب��أش �ك��ال �ه��ا
القديمة كما ك��ان��ت ،ي��روون�ه��ا ك��ي ال
ينساها أح��د .ه��ذا ه��و م��ا كانت تلك
الصواريخ مفتاحه وبوابته!
ً
دخ��ل أب��و ع�ب�ي��دة إل��ى امل�خ� ّ�ي��م ف�ج��أة،
امل � �ق� ��اوم ال� � ��ذي ل ��م ن �ك��ن ن �ع��رف��ه ق�ب��ل
أسابيع ّ
ّ
املخيم،
عدة ،فجأة دخل إلى
ب� � ��ات ال� �ش� �ب ��اب وال� �ف� �ت� �ي ��ة ي �ت��زي �ن��ون
بكوفيته الحمراء ،ويلبسونها على
ط��ري �ق �ت��ه ،وإذا م��ا س� � ُ
�رت ف��ي امل�خ�ي��م
ُ
�اب ي �ض �ع �ه��ا
وج� � � � ��دت أك � �ث� ��ر م � ��ن ش� � � � ٍ
ب �ه��دوء ع�ل��ى ك�ت�ف�ي��ه ،ف��ي إش � ��ار ٍة إم��ا
إل ��ى ت �ض��ام� ٍ�ن م��ع ال��رج��ل ،أو لتأكيد
أهمية امل� ٌق��اوم��ة ،فالكوفية (الحطة)
هي عالمة فلسطينية تؤكد استمرار
النضال وأحقيته وارت�ب��اط��ه أساسًا
ب ��أص� �ح ��اب األرض أن� �ف� �س� �ه ��م .ب ��ات
للفلسطيني رج ��ل ي�ن�ت�ظ��رون��ه كلما
أط ��ل ،ي�س�ت�م� ٌع��ون إل �ي��ه ك�ل�م��ا ت�ح��دث،
وه��ي م��رح�ل��ة غ��اب��ت ّ
كليًا ع�ن��ا ،حيث
إن �ن ��ا ل ��م ن �ك��ن ن �ص �غ��ي أب� � �دًا إل� ��ى أيٍّ
م��ن خ �ط��اب��ات ال �ق ��ادة الفلسطينيني
الحديثي العهد ،إذ لم يكن لكالمهم
أي قيمة ،طعم أو لون .أما ذو الكوفية
ال�ح�م��راء كما تسميه ج��دت��ي ،فهو ال
ً
يقول إال حكمًا ودررًا وكالمًا فصال.
هكذا نحن اليوم ،على أب��واب معركةٍ
ج��دي��دة ،ننتظر كيف ستكون أل��وان
كأطفال صغار
غ��زة القادمة ،ونفرح
ٍ
حينما نعلم بأن ذا الكوفية الحمراء
ق��د أع�ل��ن م�ط��ار ال�ع��دو (ب��ن غ��وري��ون)
ممنوعًا ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات ،ه�ك��ذا بتنا
نحن من نأمر الصهاينة ،وهي املرة
األولى وبالتأكيد لن تكون األخيرة!

زينكو هاوس

كل شيء على ما يرام يا محمد*

غزة – تغريد عطااهلل
أق��ف أم��ام الصفحة البيضاء أح��اول
ال �ك �ت��اب��ة إل �ي��ك ،أت� �س ��اءل ب�ي�ن��ي وب�ين
نفسي ما ال��ذي يجعل األم��ور صعبة
ُ
بهذه الصورة؟ أتخيلك تراقبني عن
ّ
ك �ث��ب ،ت�ك�ت��م ض�ح�ك�ت��ك ج �ي �دًا .أح��س��ك
اآلن وك��أن��ك ت�ت�ف��اخ��ر ب�ن�ف�ح��ة الشعر
ال �ت��ي ه� ّ�ب��ت ب�ي�ن ض �ل��وع��ك ع �ل��ى حني
غفلة ،فجأة بدأت تنهمر الكلمات بني
يديك ،هل تدري؟ في غرفتك ودون أن
تدري كنت أملحك شارد الذهن ،كأنك
ت �ج��ول ب ��رأس ��ك ي�م�ي�ن��ًا وي� �س ��ارًا كمن
يبحث في فضاء الغرفة عن املعاني
املنشودة .فجأة ،وذات لحظة ،تنفرج
أساريرك عن ابتسامة كبيرة .وقتها،
ّ
عرفت أن��ك أخ�ي�رًا تمكنت م��ن التقاط
كلماتك العنيدة من جوفك.
ع��ن ه��ذه اللحظة أرغ ��ب ف��ي الحديث
حتى ال�غ��د ،ال ب��ل حتى ال�ع��ام املقبل،
ّ
عساني أمل من تفاصيل املشهد ولن
ّ
أم ��ل .ورب� ّ�م��ا أسعفني خ�ي��ال��ي بخلق
ُ
ت �ف��اص �ي��ل ج ��دي ��دة ،ت �ن �ع��ش ال�ل�ح�ظ��ة
وتعيد بث الروح فيها .ليس لدي أي
رغبة في إخبارك كيف ّ
تلقينا ّ فاجعة
استشهادك ،حقيقة رحيلك كأنك كنت
ح�ل�م��ًا ،ش��يء ف��ائ��ق ال�س��رع��ة يقفز من

ّ
على
هنا إلى هناك ،يوزع الضحكات ّ
أطفال البيت واح�دًا تلو اآلخ��ر ،كأني
به يختبر قدرتهم على السعادة ّ
كلما
رآهم .أمضينا ليلة هي األحلك ،وفي
غزة كثيرة هي الليالي الحالكة ،بينما
كنا ننتظر إلقاء النظرة األخيرة على
جثمانك ال�ط��اه��ر .ب��األص��ل ل��م نعرف
ك�ي��ف م� � ّ�رت ت�ل��ك ال�ل�ي�ل��ة ع�ل�ي�ن��ا! كيف
ّتأكدنا م��لء عيوننا وفواجعنا كلها
أنك رحلت عن الدنيا ،لتلتحق بركب
أخ�ي�ن��ا ال�ش�ه�ي��د ال ��ذي س�ب�ق��ك ،مثلما
تمنيت صدقًا منذ لحظة استشهاد
مصطفانا.
ّ
امل�ه��م أن ��ك اآلن ب��رف�ق��ة مصطفى اآلن،
ً
�ا .ب ��ال� �ل ��ه أيّ
م �ث �ل �م��ا ت �م �ن �ي��ت ط � ��وي �ل�
س �م��اء اح�ت�ض�ن��ت ش��وق�ي�ك�م��ا؟ وكيف
ال �ت �ق��ت روح��اك �م��ا؟ ك �ي��ف اح�ت�ف�ل�ت�م��ا؟
م ��اذا ت�ف�ع�لان اآلن؟ أت��راق �ب��ان حزننا
على ف��راق�ك�م��ا؟ كيف ه��و ال��رح�ي��ل عن
الدنيا؟ إلى من ترسالن طيفكما هذه
ّ
األيام؟ لقلب أمي املفجوع أم قلب أبي
ّ
ال�ح��زي��ن؟ ب��م ت�ت�ه��ام�س��ان؟ أي حديث
ت�ت�ب��ادالن؟ أي ح�ي��اة تعيشان؟ بالله
ص �ف �ه��ا ل �ن ��ا .أت� �ك ��ون ك �م��ا ت�م�ن�ي�ت�م��ا؟
كما تشوقتما؟ وك�ي��ف ت��ري��ان الدنيا
ه��ذه ّ
األي � ��ام؟ ه��ل تلمحان ّ
تلصصنا
ع�ل��ى ص��ورك�م��ا وذك��ري��ات�ك�م��ا؟ دف��ات��ر

