اخلامتة

اخلامتة
�أما بعد ،فلم �أكن يف يوم من الأيام على علم بالذي هو �آت من الأقدار ،وما حتمل يف
طياتها ِم ْن هموم و�أحداث .يوم �أن انطلق بي قطا ُر العمر ،يف رحلته املكتوبة بني املراغمة
وامل�صابرة ،والتي ارت�ضيتها لنف�سي عن ر�ضا ،وانطالقا ً من قناعاتي التي و َّق ْع ُت عليها،
يوم �أن ابتد� ُأت �سري َتها قبل االحتالل ،وحتى الآن مل تنته ف�صولها ،و�إن بد�أت معامل
الن�ضج ،تغدو نحو غاياتها ،وتعلو علوا ً ي�ستفز االحتالل و َم ْن هم على �شاكلته ،يف ظل
اهرتاء �أتى على مفا�صل كثرية من حياته ،و�إنه يف طريقه �إىل االنهيار� ...إن �شاء اهلل وعما
قريب.
ومع تقديري لأبعاد ال�رصاع ،وقد اقرتب ح�سمه ل�صاحلنا ،ال �أقول اليوم ،ولكنه
يحتاج �إىل ع�رش �سنوات قادمة وحا�سمة ،و�إذا مبحمد [ واخلمي�س العرمرم يزحف
اح ْالُنْ َذرِينَ).1
�صبَ ُ
وتتجدد �صيحا ُتهما ،و�إ ّنا �إذا نزلنا ب�ساحة قوم ( َف َ�سا َء َ

�إنه ما �أتى على االحتالل �أ�سو�أ ِم ْن هذه الأيام ،فيوم �أن قامت دولته ،مل تكن بهذا
امل�ستوى من ال�سوء� ،إذ كانت حال الأمة والق�ضية كما قال اهلل تعاىل�( :أَ َ ْ
ل َت َر ِ�إ َل الَّذِي َن
َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َيا ِر ِه ْم َو ُه ْم �أُلُ ٌ
وف َح َذ َر ْال َ ْوتِ ) ،2فالنا�س يومئذ خرجوا على وجهوهم،
وتركوا ديارهم� ،أما اليوم ،فزحف العودة على احلدود ،وثقافة املقاومة هزمت االحتالل،
و�شاهدت ب�أم عيني كيف كان جنود االحتالل يف ّرون من احلرب يف اجلنوب اللبناين �سنة
� ،2006أما احلرب على غزة ،فمن كان خارج غزة رجع �إليها واحلرب دائرة ،واملوت
يح�صد �أرواح النا�س.
لقد انطلق القطار يف رحلته ،واملخبوء من الأحداث تدرج بالهموم �شيئا ً ف�شيئاً ،حتى
تعودت النف�س ال�صرب على امل�صائب ،فالغيب عامل م�ستور ال تتب ّدى لك �أحداثه� ،إال مع
�س
الزمن ،ويطل عليك من نافذته ،بقدر ما هو مقدر لك ،وما عليك �إال الر�ضاَ ( ،و َ�أنْ لَيْ َ
ف ُي َرى ُ Mث َّم ُي ْج َزا ُه ْ َ
لِن َْ�سانِ �إِ َّل َما َ�س َعى ? َو َ�أنَّ َ�س ْعيَ ُه َ�س ْو َ
ال َزا َء ْ أ
لِ ْ إ
ال َ ْو َفى َ aو َ�أنَّ
�إِ َل َر ِّب َك ْالُنْتَ َهى).3
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
ويوم ارت�ضيت اجلهاد والتحرير طريقاً ،كان ال�سجن �ضمن توقعاتي ،وكنت على
خ�شي ٍة منه؛ لأن باطنه جمهول ،ومن ورائه ظلم االحتالل الذي ا�ستثمر الهزمية .ون ّغ�ص
علينا حياتنا ،وحا�رصنا باخلوف من املا�ضي .واعتدى على احلرمات ،وانتهك حرمة
املقد�سات ،التي ِم ْن �أجلها يكرث الفزع ولها خ�صو�صية النفري.
ولقد �شاءت الأقدار �أن �ألج ال�سجن ،و�أن �أ�صارع همومه ،و�أن �أحتدى كل ما فيه،
وكنت بعون اهلل �أكرب منه ،وما �سمحت لنف�سي �أن ت�ستكني .فهو �أوالً و�آخرا ً ال يليق ب�آدمية
الإن�سان ،بل هو عقوبة ظاملة ،و�أداة من �أدوات الطغاة ،كما جاء على ل�سان فرعون يف حقّ
مو�سى \ َ أ
(ل ْج َعلَنَّ َك ِم َن ْال َ ْ�س ُجو ِننيَ) ،4ذلك ليحول بني منطق احلق ،الذي يحمل
لواءه روا ُد التغيري ...وبني اجلماهري التي ا�ستخف بها ه�ؤالء الطغاة.
�إنه ما من لبنة من لبنات ال�سجن ،وال باب من �أبوابه� ،إال والق�سوة لها فرا�ش� ،أو متك�أ،
ميار�سه االحتالل .ولوال �أن احلرية حالة نف�سية مفطور
�أو �ستار ،ومن وراء ذلك ظلم
ُ
عليها الإن�سان ،ويغذيها الإميان ب�شحناته ...النتهى الإن�سان يف �رصاعه �إىل الهزمية،
وللب�سه ثوب القهر حتى املمات ،حيث ال قوة حتول دون امل�صيبة ،كما قال �شيخنا
م�صطفى �صادق الرافعي“ :وال يكون �شي ٌء حينئذٍ� ،أ�ضعف من قوة القوي ،وال �أ�ضيع
من حيلة املحتال ،وال �أفقر من غنى الغني ،وال �أجهل من علم العامل ،ويبقى اجلهد واحليل ِة
والقوة والعلم ...والغنى وال�سلطان ...للإميان وحده”.
�إنّ حياة ال�سجن وحاله ،ال تقل عن حالة القبور ،فكنت بعد عدد ال�صباح يف رم�ضان
�أنزل �إىل ال�ساحة للريا�ضة ،ومعي الأخ طه ال�شخ�شري ،ومعنا رمبا ثالث ...كنا ننظ ُر �إىل
الغرف عن بعد مرتين ...والنا�س نيام و�صيام ،وك�أنها الكهوف بال �إنارة ،وكنت �أقول
للأخ طه“ :انظر �إىل هذه املغارات ،ك�أنها القبور” ،وهي بال �شك �أوكار وقبور ،لوال نافذة
يف باب يغطيها ال�شبك احلديدي.
�إن حياة ال�سجني لها �شب ٌه مع حياة املوتى يف القبور ،فكما �أن القرب ُينوره العمل
ال�صالح ،فال�سجن كذلك ال يبدد ظلماته �إال العمل ال�صالح ،والعلم النافع ،وال�صرب على
النفو�س املري�ضة .وجماع الأمر� ،أن ت�ست�شعر دوما ً �أنك يف حمى اهلل ،فاملهمة الأ�سا�سية
التي ِم ْن �أجلها ُبني ال�سجن ،هي الإذالل ،وك�رس الكربياء الوطنية والإميانية ،وحتطيم
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القوة النف�سية ،لهذا املتمرد الذي ال تعجبه �شن�شنة الطغاة .فمو�شيه ديان ،وزير دفاع
االحتالل الأ�سبق ،يوم �أن طالبوا يف الكني�ست ب�إقرار عقوبة الإعدام بحق الأ�رسى
الفل�سطينيني ،ر ّد عليهم بقوله�“ :أتريدون �أن �أجعل منهم �أبطاالً ،لأجعلن منهم مع
ال�سننيَ ،م ْن ينظر �إىل وجهه يف املر�آة ...فال يعرف نف�سه”.
�إنه ال�سجن ،كالزمن� ،إن مل ت�ستثمره كان وباالً عليك ،و�إن مل تقطعه بالعمل ال�صالح،
قطعك بالأمرا�ض وال�شهوات .فا�شغل نف�سك مبا ينفعها ويقربك من اهلل ،تظفر بالطم�أنينة،
وتتجدد فيك ن�شوة ال�شباب .و�أما الذين يخالفون عن العمل ال�صالح ،وي�ست�سلمون
ٌ
�ضنك ،واملكابرة حياتهم ،وال�ضياع �سبيلهم ،ويتزلفون �إىل
للظالل القا�سية ،فمعي�شتهم
حياة اللهو والفراغ ،عن طريق التلفزيون واملو�سيقى ال�صاخبة ،والأغاين املاجنة ،على
ح�ساب الوطنية التي فرغوها من م�ضامينها ،و�أ�صبحت وطرا ً للمتزلفني.
�إنه ال�سجن الذي ُيعري النف�س الب�رشية ،وال ُتذكر الأ�سفار مع توقيعاته وب�صماته،
ف�إن كان ال�سفر ي�سفر عن �أخالق الرجال ،فال�سجن كما قال ال�شاعر:
و�إنْ خالها تخفى على النا�س ُتعلم

ومهما تكن عند امرئ ٍمن خليقة

فمهما حاول الإن�سان� ،أن يت�صنع داخل ال�سجن ،ففي النهاية �إىل متى؟ فال�سجن �أر�ض
حمروقة ،وال ِع ْ
�شة بني الأ�رسى ال ثوب يغطيها� ،إال الأخالق الطيبة ،واملعاين احلميدة،
و�أن يلتم�س الأ�رسى لبع�ضهم الأعذار .و�أن يعودوا ب�سلوكهم �إىل قائدهم حممد [
فال�سجن ال ُت�صى عوراته ،وال�سجني عليه جماهدة نف�سه ،ف�إن نام ،فنومه عورة ،و�إن
ا�ستيقظ لعدد ال�صباح ،فيقظته عورة ،و�إن ذهب �إىل ق�ضاء احلاجة ،فعورة .و�أ�ستميح
القارئ عذراً ،على هذا احلديث ،فالغرف يف ال�سجن ،تت�سع �إىل ما بني الع�رشة والع�رشين،
واخلالء مع احلمام يف الغرف ،ويجمع بينهما موقع واحد ،بل هو حمور الغرفة .و�أحيانا ً
ينتظر الأ�رسى على الدور ،لق�ضاء حاجتهم ،و�إن احتلم فغل�سه عورة ،و�أحيانا ً ت�ضيق
علي ]:
بك احلال ،فتخرج عن طورك ،فتتدافع على ل�سانك العورات كما قال �سيدنا ّ
فكـ ـل ــك ع ــورات ولــلنـ ــا�س �أل�س ـ ـ ُن

ل�س ــانك ال تذكر به عورة ام ــرئ

وكم من �أنا�س وقعوا فري�سة املر�ض؛ لأنهم ال ي�أخذون راحتهم عند ق�ضاء احلاجة
حيا ًء وخجالً؛ ومنهم من يتعب من ق�ضاء احلاجة ،وقد ا�ستنزفه الوقت لن�صف �ساعة
للمرة الواحدة.
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�إنها �رضيبة لأجل معانٍ عظيمة ،من خالل هذه املحنة التي ت�أكل من �أعمارنا ،ونتعجل
�أيامها ،والكل يريدها �أن تنق�ضي ،وهي ت�ستنزف منّا زهرة ال�شباب ،والكل ي�سابق
الزمن ،وي�ستعجل طموحاته ،ويريدها مع �أنفا�سه الالهثة ،ولكن هيهات:
جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سف ُن

ما كل ما يتمنى املر ُء يدركه

و�إنه ال�سجن ،بقدر ما هو ا�ستنزاف لعمر الإن�سان وطاقته ،بقدر ما هو جتربة لها
ح�ساباتها ،وللهند�سة فيها ن�صيب؛ لأن لكل نف�س بنا َءها الهند�سي ،ويتفاوت الفن
املعماري يف هذا امل�ضمار ،من �إن�سان لإن�سان .وبقدر ما �أنت حاذق يف اختيار املواقف،
وعندك �إبداع يف ا�ستغالل الفر�ص ،بقدر ما �أنت ناجح ،يف �صياغة الواقع� ،إىل حالة �إيجابية،
روحها مع الكينونة الب�رشية ،التي جتد راحتها يف ال�سمو الأخالقي ،الذي يحفظ
تن�سجم ُ
النف�س من �أن ترتدى.
�إن من ثمرات الهند�سة النف�سية� ،أنها ال تقبل االلتواء ،الذي هو من العيوب يف هند�سة
النف�س ،واملق�صود �أن ما ينطبق على الأ�شياء يف الهند�سة ،ينطبق على الإن�سان كذلك،
فقد تعلمت ِم َن ال�سيد الوالد ،رحمه اهلل� ،أن “الإفتال” م�صطلح يقع على حجر البناء،
وكذلك يقع على بع�ض النا�س .فمن النا�س من هو مفتول يف ر�أ�سه� ،أو فكره� ،أو �سلوكه،
�أو �أخالقه .فالوالد عا�ش �صنعته بني احلجارة واحلديد ،وهو د ّقاق بامتياز ،والدقاقة
قائمة على هند�سة احلجر ،ولقد برع الوالد ،رحمه اهلل ،يف هذه ال�صنعة ،يوم �أن كانت
ق�ص احلجارة من خالل املنا�شري ،كان ذلك قبل
احلجارة ع�صية ،قبل املحاجر ،و�آالت ّ
� 60سنة ويزيد .وكان ُي َخ ِّر ُج حجارة البناء بامتياز ،بحيث ال يحتاج احلجر �إال موقعه يف
البناء ،وهي �صنعة يف حينها ،و�إىل اليوم ،يقتات منها الإن�سان ،من بني احلديد الفوالذي
واحلجارة ال�صلدة ،واملاهر فيها مهند�س يف ذاته ،حتى ولو كان �أميّاً.
�إنّ الذي دعاين �إىل هذا املنحى �أن “الإفتال” مر�ض يقع على احلجارة ،وعلى َم ْن هم
كاحلجارة .فالبنّاء مهند�س ،والد ّقاق طبيب ومهند�س دون البنّاء ،وكالهما ُي ّ
�ص
�شخ ُ
“الإفتال” ،الذي هو عجز يف قدرة الد ّقاق ،على الإتقان ،والعني هي امليزان.
و“الإفتال” ،لئن رميناه على حجر البناء ،في�صح �أن نرميه على ر�ؤو�س الب�رش ،وعلى
�أفكارهم ،وعلى �سلوكياتهمَ ،و َم ْن هذه حاله ،وقد عاي�شنا �رشيحة من مر�ضى “الإفتال”،
و�سمعنا لأنا�س على هذه ال�شاكلةِ ،م َن الذين يت�صدرون الق�ضية الفل�سطينية� ،إعالميا ً
و�سيا�سياً .فهيهات حلال ه�ؤالء �أن ت�ستقيم� ،أو تتعافى ،ولو �أتيته ِ
ب�سنِ َّمار� ،أو �سنان با�شا
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(املهند�س املعماري الرتكي ال�شهري) ،ما مل يتحرر من جاهليته ،ويتخ َّل عن �أحكام �سابق ٍة
يف ذهنه ،ويراجع ر�صيده الفطري ،حتى يبد�أ من جديد ،ما دام يف العمر بقية؛ لأن فطرته
ذهبت بعيدا ً عن احلق ،الذي قامت عليه ال�سماوات والأر�ض .ولأن الغزو الفكري �أتى
على دماغه ففتله ،و�أ�صبح �ضحية ،من �ضحايا التميّع الفكري ،وقد حت�صن بال�شبهات
بعيدا ً عن احلقائق ،وركب موجة ال�شبهات واملزايدات ،و�إذا بالنهاية قول اهلل تعاىل يغلب:
ِف ِب ْ َ
( َب ْل َن ْقذ ُ
ما َت ِ
ال ِّق َعلَى الْبَ ِ
�ص ُفونَ ).5
اط ِل َفيَ ْد َم ُغ ُه َف�إِ َذا ُه َو َزاه ٌِق َولَ ُك ُم الْ َو ْي ُل ِ َّ

�إنني يف اخلتام� ،أ�ستميح عذراًِ ،م ْن كل َم ْن ناله �سوطي بظلم �أو �أذى ،حتى ولو كان
عن طريق املداعبة .ومنهم من ي�ستحق �أن ُيجلد ،ومنهم من كنت �أرى فيه �أكرب و�أعز
رشف يف املقاومة .فكثريا ً ما كان الأخ
ِم ْن �أَنْ �أوجعه ،ولو بنظرة ،ملا�ضيه احلافل وامل� ّ
مو�سك ،وكنت �أرد عليه :نعم هذا
حممود مرداوي ،يقول يل عن مو�سى دودين :هذا
َ
مو�سي ،لثقتي مبو�سى وحبي له ،وكذلك عن الأخ هارون نا�رص الدين ،كانوا يقولون
يل :هذا ول ُدك املدلّل .و�أقول :نعم �إنه ِم ْن �أحب النا�س �إىل قلبي ،وكانوا يقولون :ملاذا
هارون فقط؟

نعم لقد كان �سوطي حا�رضاً ،و�أحيانا ً موجعا ً لكل من خرج عن امل�ألوف� ،أو �أ�ساء
�أدبه ،و�أحيانا ً بح�رضة احلاج �إ�سماعيل �أبو �شنب ،رحمه اهلل ،لكن ال ُيرفع ال�سوط �إالّ
بروح املداعبة ،حتى مع �أولئك الذين خرجوا عن امل�ألوف ،وكانت القهقهة حا�رض ٌة مع كل
�ص َوالت ال�سوط.
جولة� ،أو �ص ْولة من َ
ٌ
�صديق يرتدد على بيتنا ،هو الأخ
و�أختم مبث ٍل �سمعته عن �أبي ،رحمه اهلل .فقد كان يل
احلبيب عزمي �أبو ر ّموز ،رحمه اهلل ،وعلم �أبي عن حاله� ،أنه تزوج من �أربع ن�ساء ومل
رب العاملني ...يحار البنَّاء
يع ّقب .فقال �أبي ،رحمه اهلل“ :يا ولدي ،البيت الذي ال يعمره ّ
فيه” .ومات �أبو عبد اهلل يف حادث انهيار مقربة باب ال�ساهرة �سنة  1990رحمه اهلل ،وع ّقب
لنا الذكر احل�سن والعمل ال�صالح.
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