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اخلامتة

�آت من �الأقد�ر، وما حتمل يف  �أكن يف يوم من �الأيام على علم بالذي هو  �أما بعد، فلم 

طياتها ِمْن هموم و�أحد�ث. يوم �أن �نطلق بي قطاُر �لعمر، يف رحلته �ملكتوبة بني �ملر�غمة 

ْعُت عليها،  و�مل�صابرة، و�لتي �رت�صيتها لنف�صي عن ر�صا، و�نطالقاً من قناعاتي �لتي وقَّ

معامل  بد�أت  و�إن  ف�صولها،  تنته  مل  �الآن  وحتى  �الحتالل،  قبل  �صريَتها  �بتد�أُت  �أن  يوم 

�لن�صج، تغدو نحو غاياتها، وتعلو علو�ً ي�صتفز �الحتالل وَمْن هم على �صاكلته، يف ظل 

�هرت�ء �أتى على مفا�صل كثرية من حياته، و�إنه يف طريقه �إىل �النهيار... �إن �صاء �هلل وعما 

قريب.

ولكنه  �ليوم،  �أقول  ال  ل�صاحلنا،  ح�صمه  �قرتب  وقد  �ل�رش�ع،  الأبعاد  تقديري  ومع 

يزحف  �لعرمرم  و�خلمي�ص   [ مبحمد  و�إذ�  وحا�صمة،  قادمة  �صنو�ت  ع�رش  �إىل  يحتاج 

.
وتتجدد �صيحاُتهما، و�إّنا �إذ� نزلنا ب�صاحة قوم )َف�َصاَء �َصبَاُح �مْلُنَْذِريَن(1

بهذ�  تكن  مل  دولته،  قامت  �أن  فيوم  �الأيام،  هذه  ِمْن  �أ�صو�أ  �الحتالل  على  �أتى  ما  �إنه 

�لَِّذيَن  �إِىَل  َتَر  مَلْ 
َ
)�أ �إذ كانت حال �الأمة و�لق�صية كما قال �هلل تعاىل:  �مل�صتوى من �ل�صوء، 

وجهوهم،  على  خرجو�  يومئذ  فالنا�ص   ،
�مْلَْوِت(2 َحَذَر  لُوٌف 

ُ
�أ َوُهْم  ِدَياِرِهْم  ِمْن  َخَرُجو� 

وتركو� ديارهم، �أما �ليوم، فزحف �لعودة على �حلدود، وثقافة �ملقاومة هزمت �الحتالل، 

و�صاهدت باأم عيني كيف كان جنود �الحتالل يفّرون من �حلرب يف �جلنوب �للبناين �صنة 

و�ملوت  د�ئرة،  و�حلرب  �إليها  رجع  غزة  خارج  كان  فمن  غزة،  على  �حلرب  �أما   ،2006

يح�صد �أرو�ح �لنا�ص.

لقد �نطلق �لقطار يف رحلته، و�ملخبوء من �الأحد�ث تدرج بالهموم �صيئاً ف�صيئاً، حتى 

�إال مع  �أحد�ثه،  �ل�صب على �مل�صائب، فالغيب عامل م�صتور ال تتبّدى لك  �لنف�ص  تعودت 

ْن لَيْ�َص 
َ
�لزمن، ويطل عليك من نافذته، بقدر ما هو مقدر لك، وما عليك �إال �لر�صا، )َو�أ

نَّ 
َ
ْوَفى a َو�أ

َ
َز�َء �اْلأ نَّ �َصْعيَُه �َصْوَف ُيَرى M ُثمَّ ُيْجَز�ُه �جْلَ

َ
لاِْلإِْن�َصاِن �إِالَّ َما �َصَعى ? َو�أ

.
�إِىَل َربَِّك �مْلُنْتََهى(3
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توقعاتي، وكنت على  �ل�صجن �صمن  كان  و�لتحرير طريقاً،  �رت�صيت �جلهاد  ويوم 

خ�صيٍة منه؛ الأن باطنه جمهول، ومن ور�ئه ظلم �الحتالل �لذي ��صتثمر �لهزية. ونّغ�ص 

حرمة  و�نتهك  �حلرمات،  على  و�عتدى  �ملا�صي.  من  باخلوف  وحا�رشنا  حياتنا،  علينا 

�ملقد�صات، �لتي ِمْن �أجلها يكرث �لفزع ولها خ�صو�صية �لنفري.

فيه،  ما  كل  �أحتدى  و�أن  همومه،  �أ�صارع  و�أن  �ل�صجن،  �ألج  �أن  �الأقد�ر  �صاءت  ولقد 

وكنت بعون �هلل �أكب منه، وما �صمحت لنف�صي �أن ت�صتكني. فهو �أوالً و�آخر�ً ال يليق باآدمية 

�الإن�صان، بل هو عقوبة ظاملة، و�أد�ة من �أدو�ت �لطغاة، كما جاء على ل�صان فرعون يف حّق 

�لذي يحمل  ليحول بني منطق �حلق،  ، ذلك 
�مْلَ�ْصُجوِننَي(4 ِمَن  ْجَعلَنََّك 

َ
)اَلأ  \ مو�صى 

لو�ءه رو�ُد �لتغيري... وبني �جلماهري �لتي ��صتخف بها هوؤالء �لطغاة.

�إنه ما من لبنة من لبنات �ل�صجن، وال باب من �أبو�به، �إال و�لق�صوة لها فر��ص، �أو متكاأ، 

�أن �حلرية حالة نف�صية مفطور  �أو �صتار، ومن ور�ء ذلك ظلم يار�ُصه �الحتالل. ولوال 

�لهزية،  �إىل  �رش�عه  يف  �الإن�صان  النتهى  ب�صحناته...  �الإيان  ويغذيها  �الإن�صان،  عليها 

�صيخنا  قال  كما  �مل�صيبة،  دون  حتول  قوة  ال  حيث  �ملمات،  حتى  �لقهر  ثوب  وللب�صه 

م�صطفى �صادق �لر�فعي: “وال يكون �صيٌء حينئٍذ، �أ�صعف من قوة �لقوي، وال �أ�صيع 

من حيلة �ملحتال، وال �أفقر من غنى �لغني، وال �أجهل من علم �لعامل، ويبقى �جلهد و�حليلِة 

و�لقوة و�لعلم... و�لغنى و�ل�صلطان... لالإيان وحده”.

�إّن حياة �ل�صجن وحاله، ال تقل عن حالة �لقبور، فكنت بعد عدد �ل�صباح يف رم�صان 

�أنزل �إىل �ل�صاحة للريا�صة، ومعي �الأخ طه �ل�صخ�صري، ومعنا رمبا ثالث... كنا ننظُر �إىل 

�أقول  �إنارة، وكنت  �لغرف عن بعد مرتين... و�لنا�ص نيام و�صيام، وكاأنها �لكهوف بال 

لالأخ طه: “�نظر �إىل هذه �ملغار�ت، كاأنها �لقبور”، وهي بال �صك �أوكار وقبور، لوال نافذة 

يف باب يغطيها �ل�صبك �حلديدي.

�لعمل  ُينوره  �لقب  �أن  فكما  �لقبور،  يف  �ملوتى  حياة  مع  �صبٌه  لها  �ل�صجني  حياة  �إن 

�ل�صالح، فال�صجن كذلك ال يبدد ظلماته �إال �لعمل �ل�صالح، و�لعلم �لنافع، و�ل�صب على 

�أنك يف حمى �هلل، فاملهمة �الأ�صا�صية  �لنفو�ص �ملري�صة. وجماع �الأمر، �أن ت�صت�صعر دوماً 

�أجلها ُبني �ل�صجن، هي �الإذالل، وك�رش �لكبياء �لوطنية و�الإيانية، وحتطيم  ِمْن  �لتي 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 29.  
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�لطغاة. فمو�صيه ديان، وزير دفاع  �لذي ال تعجبه �صن�صنة  �ملتمرد  �لنف�صية، لهذ�  �لقوة 

�الأ�رشى  بحق  �الإعد�م  عقوبة  باإقر�ر  �لكني�صت  يف  طالبو�  �أن  يوم  �الأ�صبق،  �الحتالل 

مع  منهم  الأجعلن  �أبطاالً،  منهم  �أجعل  �أن  “�أتريدون  بقوله:  عليهم  رّد  �لفل�صطينيني، 

�ل�صنني، َمْن ينظر �إىل وجهه يف �ملر�آة... فال يعرف نف�صه”.

�إنه �ل�صجن، كالزمن، �إن مل ت�صتثمره كان وباالً عليك، و�إن مل تقطعه بالعمل �ل�صالح، 

قطعك باالأمر��ص و�ل�صهو�ت. فا�صغل نف�صك مبا ينفعها ويقربك من �هلل، تظفر بالطماأنينة، 

وي�صت�صلمون  �ل�صالح،  �لعمل  عن  يخالفون  �لذين  و�أما  �ل�صباب.  ن�صوة  فيك  وتتجدد 

للظالل �لقا�صية، فمعي�صتهم �صنٌك، و�ملكابرة حياتهم، و�ل�صياع �صبيلهم، ويتزلفون �إىل 

حياة �للهو و�لفر�غ، عن طريق �لتلفزيون و�ملو�صيقى �ل�صاخبة، و�الأغاين �ملاجنة، على 

ح�صاب �لوطنية �لتي فرغوها من م�صامينها، و�أ�صبحت وطر�ً للمتزلفني.

�إنه �ل�صجن �لذي ُيعري �لنف�ص �لب�رشية، وال ُتذكر �الأ�صفار مع توقيعاته وب�صماته، 

فاإن كان �ل�صفر ي�صفر عن �أخالق �لرجال، فال�صجن كما قال �ل�صاعر:

ومهما تكن عند �مرئٍ من خليقة                            و�إْن خالها تخفى على �لنا�ص ُتعلم

فمهما حاول �الإن�صان، �أن يت�صنع د�خل �ل�صجن، ففي �لنهاية �إىل متى؟ فال�صجن �أر�ص 

حمروقة، و�لِع�رْشة بني �الأ�رشى ال ثوب يغطيها، �إال �الأخالق �لطيبة، و�ملعاين �حلميدة، 

 [ حممد  قائدهم  �إىل  ب�صلوكهم  يعودو�  و�أن  �الأعذ�ر.  لبع�صهم  �الأ�رشى  يلتم�ص  و�أن 

فال�صجن ال حُت�صى عور�ته، و�ل�صجني عليه جماهدة نف�صه، فاإن نام، فنومه عورة، و�إن 

و�أ�صتميح  فعورة.  �حلاجة،  ق�صاء  �إىل  ذهب  و�إن  عورة،  فيقظته  �ل�صباح،  لعدد  ��صتيقظ 

�لقارئ عذر�ً، على هذ� �حلديث، فالغرف يف �ل�صجن، تت�صع �إىل ما بني �لع�رشة و�لع�رشين، 

و�خلالء مع �حلمام يف �لغرف، ويجمع بينهما موقع و�حد، بل هو حمور �لغرفة. و�أحياناً 

�لدور، لق�صاء حاجتهم، و�إن �حتلم فغل�صه عورة، و�أحياناً ت�صيق  ينتظر �الأ�رشى على 

بك �حلال، فتخرج عن طورك، فتتد�فع على ل�صانك �لعور�ت كما قال �صيدنا علّي [:

ل�صـــانك ال تذكر به عورة �مـــرئ                             فكـــلـــك عـــور�ت ولــلنــــا�ص �أل�صــــُن

ياأخذون ر�حتهم عند ق�صاء �حلاجة  �ملر�ص؛ الأنهم ال  �أنا�ص وقعو� فري�صة  وكم من 

�لوقت لن�صف �صاعة  ��صتنزفه  حياًء وخجالً؛ ومنهم من يتعب من ق�صاء �حلاجة، وقد 

للمرة �لو�حدة.
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�إنها �رشيبة الأجل معاٍن عظيمة، من خالل هذه �ملحنة �لتي تاأكل من �أعمارنا، ونتعجل 

ي�صابق  و�لكل  �ل�صباب،  زهرة  منّا  ت�صتنزف  وهي  تنق�صي،  �أن  يريدها  و�لكل  �أيامها، 

�لزمن، وي�صتعجل طموحاته، ويريدها مع �أنفا�صه �لالهثة، ولكن هيهات:

ما كل ما يتمنى �ملرُء يدركه                                   جتري �لرياح مبا ال ت�صتهي �ل�صفُن

لها  �الإن�صان وطاقته، بقدر ما هو جتربة  لعمر  ��صتنز�ف  �ل�صجن، بقدر ما هو  و�إنه 

�لفن  ويتفاوت  �لهند�صي،  بناَءها  نف�ص  لكل  الأن  ن�صيب؛  فيها  وللهند�صة  ح�صاباتها، 

�ملو�قف،  �أنت حاذق يف �ختيار  �إن�صان الإن�صان. وبقدر ما  �ملعماري يف هذ� �مل�صمار، من 

وعندك �إبد�ع يف ��صتغالل �لفر�ص، بقدر ما �أنت ناجح، يف �صياغة �لو�قع، �إىل حالة �إيجابية، 

تن�صجم روُحها مع �لكينونة �لب�رشية، �لتي جتد ر�حتها يف �ل�صمو �الأخالقي، �لذي يحفظ 

�لنف�ص من �أن ترتدى. 

�إن من ثمر�ت �لهند�صة �لنف�صية، �أنها ال تقبل �اللتو�ء، �لذي هو من �لعيوب يف هند�صة 

كذلك،  �الإن�صان  على  ينطبق  �لهند�صة،  يف  �الأ�صياء  على  ينطبق  ما  �أن  و�ملق�صود  �لنف�ص، 

�لبناء،  حجر  على  يقع  م�صطلح  “�الإفتال”  �أن  �هلل،  رحمه  �لو�لد،  �ل�صيد  ِمَن  تعلمت  فقد 

وكذلك يقع على بع�ص �لنا�ص. فمن �لنا�ص من هو مفتول يف ر�أ�صه، �أو فكره، �أو �صلوكه، 

و�لدقاقة  بامتياز،  دّقاق  وهو  و�حلديد،  �حلجارة  بني  �صنعته  عا�ص  فالو�لد  �أخالقه.  �أو 

كانت  �أن  يوم  �ل�صنعة،  هذه  يف  �هلل،  رحمه  �لو�لد،  برع  ولقد  �حلجر،  هند�صة  على  قائمة 

�ملنا�صري، كان ذلك قبل  �حلجارة ع�صية، قبل �ملحاجر، و�آالت ق�ّص �حلجارة من خالل 

60 �صنة ويزيد. وكان ُيَخرُِّج حجارة �لبناء بامتياز، بحيث ال يحتاج �حلجر �إال موقعه يف 

�لبناء، وهي �صنعة يف حينها، و�إىل �ليوم، يقتات منها �الإن�صان، من بني �حلديد �لفوالذي 

و�حلجارة �ل�صلدة، و�ملاهر فيها مهند�ص يف ذ�ته، حتى ولو كان �أميّاً.

�إّن �لذي دعاين �إىل هذ� �ملنحى �أن “�الإفتال” مر�ص يقع على �حلجارة، وعلى َمْن هم 

ُي�صّخ�ُص  وكالهما  �لبنّاء،  دون  ومهند�ص  طبيب  و�لدّقاق  مهند�ص،  فالبنّاء  كاحلجارة. 

“�الإفتال”، �لذي هو عجز يف قدرة �لدّقاق، على �الإتقان، و�لعني هي �مليز�ن.

و“�الإفتال”، لئن رميناه على حجر �لبناء، في�صح �أن نرميه على روؤو�ص �لب�رش، وعلى 

�أفكارهم، وعلى �صلوكياتهم، َوَمْن هذه حاله، وقد عاي�صنا �رشيحة من مر�صى “�الإفتال”، 

�إعالمياً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يت�صدرون  �لذين  ِمَن  �ل�صاكلة،  هذه  على  الأنا�ص  و�صمعنا 

ار، �أو �صنان با�صا  و�صيا�صياً. فهيهات حلال هوؤالء �أن ت�صتقيم، �أو تتعافى، ولو �أتيته ب�ِصنِمَّ
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)�ملهند�ص �ملعماري �لرتكي �ل�صهري(، ما مل يتحرر من جاهليته، ويتخلَّ عن �أحكام �صابقٍة 

يف ذهنه، وير�جع ر�صيده �لفطري، حتى يبد�أ من جديد، ما د�م يف �لعمر بقية؛ الأن فطرته 

�أتى  �لفكري  �لغزو  والأن  و�الأر�ص.  �ل�صماو�ت  عليه  قامت  �لذي  �حلق،  عن  بعيد�ً  ذهبت 

على دماغه ففتله، و�أ�صبح �صحية، من �صحايا �لتميّع �لفكري، وقد حت�صن بال�صبهات 

بعيد�ً عن �حلقائق، وركب موجة �ل�صبهات و�ملز�يد�ت، و�إذ� بالنهاية قول �هلل تعاىل يغلب: 

.
ا َت�ِصُفوَن(5 قِّ َعلَى �لْبَاِطِل َفيَْدَمُغُه َفاإَِذ� ُهَو َز�ِهٌق َولَُكُم �لَْوْيُل مِمَّ )َبْل َنْقِذُف ِباحْلَ

�أو �أذى، حتى ولو كان  �أ�صتميح عذر�ً، ِمْن كل َمْن ناله �صوطي بظلم  �إنني يف �خلتام، 

و�أعز  �أكب  فيه  �أرى  كنت  من  ومنهم  ُيجلد،  �أن  ي�صتحق  من  ومنهم  �ملد�عبة.  طريق  عن 

�الأخ  كان  ما  فكثري�ً  �ملقاومة.  يف  و�مل�رّشف  �حلافل  ملا�صيه  بنظرة،  ولو  �أوجعه،  ْن 
َ
�أ ِمْن 

هذ�  نعم  عليه:  �أرد  وكنت  مو�َصك،  هذ�  دودين:  مو�صى  عن  يل  يقول  مرد�وي،  حممود 

�لدين، كانو� يقولون  مو�صي، لثقتي مبو�صى وحبي له، وكذلك عن �الأخ هارون نا�رش 

ملاذ� يقولون:  وكانو�  قلبي،  �إىل  �لنا�ص  �أحب  ِمْن  �إنه  نعم  و�أقول:  �ملدلّل.  ولُدك  هذ�   يل: 

هارون فقط؟

�أ�صاء  �أو  �ملاألوف،  عن  خرج  من  لكل  موجعاً  و�أحياناً  حا�رش�ً،  �صوطي  كان  لقد  نعم 

�إالّ  �ل�صوط  ُيرفع  ال  لكن  �هلل،  رحمه  �صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  �حلاج  بح�رشة  و�أحياناً  �أدبه، 

بروح �ملد�عبة، حتى مع �أولئك �لذين خرجو� عن �ملاألوف، وكانت �لقهقهة حا�رشٌة مع كل 

جولة، �أو �صْولة من �َصَوالت �ل�صوط.

و�أختم مبثٍل �صمعته عن �أبي، رحمه �هلل. فقد كان يل �صديٌق يرتدد على بيتنا، هو �الأخ 

�أربع ن�صاء ومل  �أنه تزوج من  �أبي عن حاله،  �أبو رّموز، رحمه �هلل، وعلم  �حلبيب عزمي 

يعّقب. فقال �أبي، رحمه �هلل: “يا ولدي، �لبيت �لذي ال يعمره رّب �لعاملني... يحار �لبنَّاء 

فيه”. ومات �أبو عبد �هلل يف حادث �نهيار مقبة باب �ل�صاهرة �صنة 1990 رحمه �هلل، وعّقب 

لنا �لذكر �حل�صن و�لعمل �ل�صالح.

القراآن الكرمي، �صورة �الأنبياء، �آية 18.  
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