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فيليت�ضيا، المحامية ان�ضمت 

ال�ضيوعية والإن�ضانة 

المحبة، اإلى ركب الأحبة الراحلين، 

عر�ضة عن ا�ضترداد ديون لها في اأعناق 
ُ
م

منا�ضلين فل�ضطينيين كثر، ولربما كان اأكبرها 

في عنقي اأنا.

بداأت معرفتي بفيليت�ضيا ــ الإن�ضانة المحبة 

الرائعة، والمحامية ال�ضيوعية ال�ضجاعة، 

والذكية، والمتفانية، وال�ضلبة، والجريئة، 

وال�ضديدة الإخال�ص والحر�ص على ك�ضب 

ق�ضايا موكليها ــ في ت�ضرين الأول/اأكتوبر 

1973، عندما وّكلتها زوجتي للدفاع عني في 

اإثر اعتقالي اأول �ضاعات فجر العا�ضر من ذلك 

ال�ضهر. ولأنه لم يت�ضّن لها زيارتي، لأن 

اعتقالي كان احترازيًا في اأثناء الحرب، جاء 

لقائي الأول معها في مكتبها الكائن في 

مدخل �ضارع يافا/القد�ص. ولم يم�ِص وقت 

طويل حتى كان اعتقالي الثاني فجر 24 

 بي 
ّ
زج

ُ
ني�ضان/اأبريل 1974. هذه المرة لم ي

ّلغت �ضاعة و�ضولي اإلى 
ُ
في الزنزانات، واإنما ب

مكتب اإدارة ال�ضجن باعتقال اإداري لثالثة 

اأ�ضهر، َتجّدد ثالث مرات متتالية في �ضتة اأ�ضهر 

في كل مرة.

زارتني فيليت�ضيا بعد �ضهر، وفق القانون 

اآنذاك. حكت لي اأخبار الخارج، واأخبار رفاقي 

الآخرين، اإذ ل ق�ضية �ضدي، �ضوى ما قالوه 

عن خطري على الأمن، بح�ضب ملفي ال�ضري، 

تاركة في نف�ضي انطباعًا رائعًا عن �ضجاعتها 

واإخال�ضها ونبل �ضخ�ضيتها.

حدث بعد ذلك اأن جاءت زوجتي لزيارتي 

م�ضطحبة ابنتي ال�ضغرى �ضالم فقط. �ضاألتها 

عن وديدة و�ضبب عدم ح�ضورها. قدمت لي 

حجة قبلتها. لكن غياب وديدة عن الزيارات 

تكرر، وتكررت اأعذار غيابها. لم تراودني 

ال�ضكوك في اأعذار زوجتي على الرغم من تعلق 

وديدة ال�ضديد بي وتعلقي ال�ضديد بها.

وفي �ضحى اأحد الأيام ا�ضتدعتني الإدارة. 

كان اأول ما خطر لي اأن قراراً باإبعادي عن 

الوطن قد �ضدر. و�ضعوا الكلب�ضات في يدي، 

ونقلوني اإلى �ضيارة جيب ع�ضكرية من دون 

حتية �إىل فيليت�سيا النغر
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المري�ضة في الم�ضت�ضفى. وفي ثواٍن كان 

الم�ضعد قد نقلنا اإلى الطبقة ال�ضاد�ضة حيث 

دفعني الجنود اإلى غرفة ابنتي. وكانت 

ال�ضدمة هائلة. �ضعرت بدوار. ترنح ج�ضدي 

وكدت اأ�ضقط من طولي.

ابنتي وديدة الحبيبة الجميلة والذكية جلد 

على عظم. راأ�ضها مثل راحة يدي من فعل 

الأ�ضعة التي عالجوها بها. حولء العينين 

وعمياء لم ترني. �ضالت دموعي وغطت وجهي. 

وحالت الكلب�ضات دون احت�ضان ابنتي. فك 

قائد الدورية قيدي وجل�ص هو و�ضائر الجنود 

الثمانية على مبعدة ب�ضعة اأمتار مني. اأخذت 

وديدة في ح�ضني. كانت زوجتي تحكي من 

ا تقول. فهمت فيما بعد 
ّ
دون اأن اأعي �ضيئا مم

اأنها كانت ت�ضجعني وتطالبني بعدم اإبداء 

اإ�ضارة �ضعف ي�ضتغلونها �ضدي. بقيت ن�ضف 

�ضاعة اأحت�ضن ابنتي، اأهزها ودموعي تت�ضاقط 

عليها. حاولت زوجتي اإعطائي كاأ�ص ع�ضير 

ف�ضلُت في ابتالع جرعة واحدة منه.

ح�ضر راأ�ضي في الكي�ص، وحتى من دون 

ع�ضابة على عيني. هو لي�ص اإبعاداً اإذاً.

�ضار الجيب، والجيب الآخر المرافق، على 

طريق الخليل ــ بيت لحم. وطوال الطريق بقيت 

اأهد�ص: اإلى اأين ياأخذونني؟ وغابت عن ذهني 

تمامًا عبارة مرت عابرة في اإدارة ال�ضجن، 

باأنهم ينقلونني لإجراء فح�ص طبي. مرت 

العبارة لأنني لم اأكن اأ�ضكو من �ضيء، ولي�ص 

من عادتهم منح المعتقل مثل هذه العناية.

ارتفعت هواج�ضي بعد عبور بيت لحم. وعند 

دير مار اليا�ص �ضاألني قائد الدورية �ضوؤاًل 

 مري�ص في م�ضت�ضفى. 
ّ

ا اإذا كان لدي
ّ
عابراً عم

رددت بالنفي، لكن حين انحرف الجيب اإلى 

طريق هدا�ضا ت�ضخمت هواج�ضي اأكثر.

و�ضلنا اإلى هدا�ضا. عبرنا القاعة والقيود 

في يدي، و�ضب�ضب ال�ضجن في قدمي، ومالب�ص 

ال�ضجن تثير مئات الأنظار نحوي. اأمام 

الم�ضعد قال لي قائد الدورية، وكان درزيًا من 

حر�ص الحدود، اإنهم جاءوا بي لزيارة ابنتي 
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قالت: لم اأفكر قط في اأن بيننا اأنا�ص بمثل 

هذا النحطاط. كنت قبل هذا اأخجل من 

انتمائي اإلى هذه الدولة، واإذا كنت اأخجل منها 

مرة، فاأنا الآن اأخجل مئة مرة، بل األف مرة.

وا�ضلت فيليت�ضيا عر�ص ق�ضيتي في كل 

فر�ضة ت�ضنح لها، وهي التي كانت كثيرة 

الظهور اأمام المنتديات الدولية، ودائمة 

الح�ضور في الإعالم الإ�ضرائيلي. ومثلما حدث 

معي، نجحت في انتزاع ت�ضريح لتي�ضير 

العاروري، خال ابنتي، لزيارتها في البيت، 

وت�ضريح اآخر لي لزيارتها، وكان الحي الذي 

ن�ضكنه يتحول اإلى ثكنة ع�ضكرية، والرهبة 

م على �ضاكنيه. وكان النجاح الأهم انتزاع 
ّ
تخي

اإفراج عني بعد 21 �ضهراً من العتقال 

الإداري، �ضابقًا رفاقي اإلى الحرية باأ�ضهر 

طويلة.

لم يم�ِص وقت طويل حتى اأغلقت فيليت�ضيا 

باب مكتبها وباب بيتها ورحلت هي وزوجها 

مو�ضيه لنغر اإلى األمانيا. هناك ا�ضتقرت، 

وتركتنا من دون جواب لت�ضاوؤلي: هل كانت 

حكايتي معها، وربما حكايات كثيرين من 

موّكليها، ال�ضبب الذي دفعها اإلى اتخاذ القرار 

بالرحيل؟

ثم جاء رحيلها الأخير من الدنيا قبل اأن 

ن�ضدد لها �ضيئًا من هذا الدين الكبير المعلق في 

رقابنا.

كنا، نحن موّكليها، قد بادلناها حبًا بحب، 

وثقة بثقة، وكثيراً ما ت�ضاءلُت هل �ضاعدها 

ذلك على تخفي�ص من�ضوب رهاب الغربة التي 

ل بد من اأنها عا�ضتها، وخ�ضو�ضًا بعد رحيل 

رفيق عمرها؟

فيليت�ضيا ال�ضديقة والرفيقة والإن�ضانة 

الجميلة، �ضتبقى ذكراك في عقولنا وقلوبنا ما 

حيينا. 

في طريق العودة لم اأنطق بحرف. وعندما 

و�ضلت اإلى ال�ضجن، دخلت اإلى غرفتي وحكيت 

لرفاقي ما جرى واأنا اأ�ضهق بكاء. طال الوقت 

والقلق ينه�ضني والحزن يلفني، ثم كان 

ا�ضتدعائي لال�ضتخبارات.

كنت اأعرف اأن الدورية قدمت تقريرها 

عني. وكنت اأعرف اأنني اأخ�ضع لمراقبة 

ل�ضيقة، واأعرف اأن �ضابط ال�ضتخبارات 

�ضيواجهني بهذا كله.

قال ال�ضابط من دون مقدمات: لم اأ�ضتدعك 

للتحقيق. اأنت زرت ابنتك في هدا�ضا. ل عالج 

لها عندنا. عالجها في اأميركا. م�ضتعدون 

لعالجها هناك واأنت معها.

�ضاألته: في مقابل ماذا؟

قال: تتعاون معنا.

اأح�ض�ضت بفوران الدم في راأ�ضي. وانتهت 

ا توقعوا.
ّ
المقابلة باأ�ضرع مم

وجاءت زوجتي لزيارتي. حكت لي اأن 

فيليت�ضيا قدمت مذكرة في اإثر اأُخرى مطالبة 

بالإفراج عني للعناية بابنتي المري�ضة. 

اأر�ضَلت مذكرات اإلى النائب العام، والكني�ضت. 

تحدثت مع و�ضائل الإعالم، وبعثت بالر�ضائل 

اإلى العديد من منظمات حقوق الإن�ضان. لم 

ة من دون اأن ت�ضتغلها لعر�ص 
ّ

تترك من�ض

ق�ضية ابنتي، وللمطالبة بالت�ضامن معي، 

وال�ضغط على اإدارة الحتالل لالإفراج عني. 

وب�ضبب ذلك كله نجحت في انتزاع الت�ضريح 

بزيارة ابنتي في هدا�ضا.

ثم جاءت فيليت�ضيا، وحكيت لها عن �ضدمة 

زيارة ابنتي، كما حكيت لها عن م�ضاومة 

ال�ضتخبارات لي. وعلى الرغم من ا�ضتغراقي 

في حزني وقلقي، لحظت ت�ضاعد الدم اإلى 

وجهها الجميل، حتى غدا مثل تفاحة �ضديدة 

الحمرار.


