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  ىل ذويهاإ وريك راشيل رسائل

  
، تعرضت داعية السالم راشيل كوري، البالغة من العمر 2003آذار/مارس  16يف 

ثالثة وعشرين عاماً، واملتحدرة من أوليمبيا يف والية واشنطن األميركية، للهرس حتت 
جرافة اجليش اإلســــــــرائيلي يف رفح، يف جنوب قطاع غزة، حيث كانت تقيم منذ جنازير 

ســبعة أســابيع بصــفة متطوعة مع حركة التضــامن الدولية (ح ت د). كانت ترتدي ســترة 
الــدروع " برتقــاليــة اللون من النوع الــذي يرتــديــه متطوعو احلركــة خالل قيــامهم بعمــل

آخرين من احلركة، وقف عمليات هدم  ؛ وكانت كوري حتاول، بمشاركة نشطاء"البشرية
  .املنازل الفلسطينية

آذار/مارس، أن احلادث  17وقد حلظ اجليش اإلســـــــــرائيلي يف بيانه األويل، املؤرخ 
أنه ، و"تقتلع الشـــــجيرات على طول احلدود بين إســـــرائيل ومصـــــر"وقع بينما كانت قواته 

ة، فإن الرؤية حمدودة ملّا كانت نوافذ اجلرافة احلصــــينة ضــــد الرصــــاص صــــغيرة للغاي"
لكن يف حين أظهر البيان اإلســـــرائيلي األويل  "جداً، وبالتايل مل ير ســـــائق اجلرافة املرأة.

ق ، فإن التحقي"جرافة للجيش اإلســرائيلي دهســت عرضــاً أحد املتظاهرين فيما يبدو"أن 
الذي قام به رئيس هيئة أركان اجليش اإلســـــــــــرائيلي وأجنزه خالل األســـــــــــبوع  "الكامل"

 قط، "عربة هندســــــــة"، خلص إىل أن كوري مل تدهســــــــها 2003الثاين من نيســــــــان/أبريل 
وإنما ضــــــربها شــــــيء صــــــلب، وهو يف األغلب عمود من األســــــمنت حترك أو انزلق عندما "

وبرأ التقرير ســـــــــــــــاحــــة القوات  "أزيحــــت كومــــة التراب التي كــــانــــت كوري تقف وراءهــــا.
  .اإلسرائيلية من أية مسؤولية

إىل تقارير شهود عيان قدمها متطوعو ح ت د، فإن ما جاء يف وصف لكن استناداً 
 Joe) اجليش لتســــلســــل األحداث ال يشــــبه قطعاً ما رأوه. واســــتناداً إىل كلمات جو ســــميث

Smith) ،فإن راشــــيل كانت راكعة على بعد "، وهو من نشــــطاء ح ت د كان حاضــــراً يومها
ثمة من ســـــــبيل لعدم رؤيتها. ونحن  متراً أمام اجلرافة على أرض مســـــــتوية، ومل يكن 20

نتخــذ دومــاً مواقع مرئيــة بوضـــــــــــوح. وكــانــت كوري تقوم بــذلــك خالل النهــار كلــه، لكن 
الســــــــــــائق مل يتوقف هذه املرة. وما إن وقعت حتت اجلرافة حتى توقف الســــــــــــائق عندما 

وتؤكد الصور التي أخذت للحادث  "كانت حتت القسم األوسط من آليته ورجع إىل الوراء.
  .ايات ح ت درو
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نيســـــــــــــان/أبريــل، وبينمــا كــان اجليش اإلســـــــــــرائيلي يعلن نتــائج حتقيقــاتــه،  11يف 

، وهو شاب بريطاين من نشطاء ح ت د، يف احلادية (Tom Hurndall) أصيب طوم هرندال
والعشرين من عمره، برصاصة يف رأسه أطلقها جندي إسرائيلي يف مكان آخر من رفح. 

رة برتقالية فاحتة اللون كالتي كانت  كوري ترتديها وكان هرندال يرتدي أيضــــــــــاً ســــــــــت
عندما قتلت. وبعد شــــــــــهرين على إصــــــــــابة هرندال كان ال يزال يف حالة غيبوبة. (للمزيد 

الدوليين، بما يف ذلك تفصــــيالت إطالق  "دعاة الســــالم" عن ح ت د وحملة إســــرائيل على
 6اء احلركة يف اجليش اإلســـــــرائيلي رصـــــــاص الرشـــــــاشـــــــات الثقيلة على اثنين من نشـــــــط

  ).نيسان/أبريل، أنظر تقرير شارمين سايتز
مل يلق مصــرع كوري إالّ اهتماماً حمدوداً يف وســائل اإلعالم األميركية، التي كانت 
منشــــــــــغلة انشــــــــــغاالً شــــــــــبه تام باحلرب على العراق، لكن كان هناك مع ذلك بعض ردات 

 -		لنواب األميركيآذار/مــــارس، قــــام أحــــد عشـــــــــــر نــــائبــــاً يف جملس ا 25الفعــــل. ففي 
 بقيـــادة بريـــان بيرد -		وجميعهم من الـــديمقراطيين يف واليـــة واشـــــــــــنطن وكـــاليفورنيـــا

(Brian Baird)من والية واشـــــنطن، بتقديم قرار غير ملزم ، (H. Con. Res. 111)  يعرب عن
التعـاطف مع أســـــــــــرة كوري، ويـدعو الواليـات املتحـدة إىل القيـام بتحقيق كـامـل، ويحـث 

الواليات املتحدة وإســـــــــــرائيل على حتديد ظروف الوفاة والتأكد من عدم تكرار حكومتي 
حوادث مشــــــــــــابهة. وعقب اختتام اجليش اإلســـــــــــرائيلي للتحقيقات يف نيســــــــــــان/أبريل، 
صـــــــــرحت وزارة اخلارجية األميركية أنها ال تزال تطالب بتحقيق كامل. وقد قام اجليش 

وأغلق امللف رســـــــــــميــــاً يف نهــــايــــة  اإلســـــــــــرائيلي بمراجعــــة نتــــائج التحقيق وتــــأكيــــدهــــا،
  .حزيران/يونيو

فيما يلي مقتطفات من رســــــــائل راشــــــــيل كوري اإللكترونية إىل ذويها الذين أتاحوا 
 18بتـــاريخ  "الغـــارديـــان"االطالع عليهـــا بواســـــــــــطـــة ح ت د، ثم نُشـــــــــــرت يف صـــــــــــحيفـــة 

 .2003آذار/مارس 
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  سالم ألصدقائي وعائلتي، وغيرهم،
أمضــــــــيت يف فلســــــــطين أســــــــبوعين وســــــــاعة واحدة حتى اآلن، وال أزال أفتقر إىل لقد 

الكلمات الكافية لوصــــــــــف ما أراه. من أصــــــــــعب األشــــــــــياء عليّ أن أفكر يف ما يجري هنا 
عندما أجلس ألكتب إليكم يف الواليات املتحدة. شيء عن املدخل التخيلي إىل الترف. ال 

عــاشـــــــــــوا من دون أن يروا آثــار الثقوب التي  أدري مــا إذا كــان كثيرون من األطفــال هنــا
خلفتها قنابل الدبابات يف حيطانهم، وأبراج اجليش احملتل التي تراقبهم باستمرار من 
اآلفــاق القريبــة. أظن، وإن كنــت غير متــأكــدة، أن أصـــــــــــغر هؤالء األطفــال يفهم أن احليــاة 

ة دبابة إســــرائيليليســــت هكذا يف كل مكان آخر. قتل صــــبي يف الثامنة من عمره بنيران 
أو يشــــيرون  -		علي -	قبل يومين من وصــــويل، وكثيرون منهم يهمســــون اســــمه يف أذين

إىل صــــــــــوره امللصــــــــــقة على احليطان... ثمة صــــــــــبايا يف الثامنة من أعمارهن هنا أدرى 
  .بمجريات تركيبة القوى العاملية مما كنت أنا عليه قبل بضعة أعوام

لقراءة، وحضـــــــــور احملاضـــــــــرات، واألفالم مع ذلك فليس يف مســـــــــتطاع أي قدر من ا
الوثائقية، والروايات الشـــــــــــفهية، أن يهيئني لواقع احلال هنا. فأنتم لن تســـــــــــتطيعوا أن 

وحتى عنــد ذلــك فــإنكم تــدركون جيــداً أن اطالعكم عليــه ال  -		تتخيلوه إن مل تشــــــــــــاهــدوه
ار أطلق النيشــمل الواقع كله: فماذا عن الصــعوبات التي يواجهها اجليش اإلســرائيلي إذا 

على مواطن أميركي غير مسلح، وعن كوين أملك املال ألشتري املاء عندما يقوم اجليش 
. مل يقتل أحد من أفراد عائلتي يف أثناء  بتدمير اآلبار، وكوين أملك خيار املغادرة، طبعاً
ســـياقة ســـيارته بقاذفة صـــواريخ من برج يف ناصـــية شـــارع رئيســـي يف مســـقط رأســـي. 

احلق يف أن أذهب لرؤية احمليط. وعندما أذهب إىل املدرســـــــة أو العمل لديّ مســـــــكن. ويل 
أستطيع أن أكون متأكدة، إىل حد ما، من أنه لن يعترضني يف منتصف الطريق، بين مّد 

ووســـــــــــط مدينة أوليمبيا، حاجز تفتيش عليه جندي مدجج بالســـــــــــالح  (Mud Bay) باي
ســـــبيلي أو منعي من العودة  خمول صـــــالحية اتخاذ القرار بالســـــماح يل بأن أمضـــــي يف

إىل منزيل عندما أفرغ من عملي. وعلى هامش هذا اللغو كله، أنا يف رفح: وهي مدينة 
ومنهم الجئون للمرة  -		منهم من الالجئين %60نســـــــــــمــــة، نحو  140.000يســـــــــــكنهــــا 

الثانية أو الثالثة. واليوم، وبينما كنت أمشـــــــــي على أنقاض منازل كانت قائمة، صـــــــــاح 
ألن ثمــة دبــابــة  "ذهبي!إذهبي! "إملصـــــــــــريون من اجلــانــب اآلخر من احلــدود، بي اجلنود ا

ثمة شـــــــيء مقلق يف هذا الفضـــــــول الودود. وقد ذكرين كم  "ما اســـــــمك؟"مقبلة، ثم أومأوا: 
نحن كلنــا أوالد إىل درجــة مــا، أوالد يحركنــا حــب االســـــــــــتطالع عن أوالد آخرين. أوالد 

رب الدبابات. أوالد فلســـطينيون يقتلون مصـــريون يصـــيحون بامرأة غريبة تائهة على د
بنيران الدبابات عندما يطلون من وراء احليطان ليروا ما يجري. أوالد دوليون يقفون 

يصــــيحون  -	أمام الدبابات حاملين الرايات. أوالد إســــرائيليون بال أســــماء يف الدبابات
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أحياناً ويومئون أحياناً أيضــــــــــــاً؛ كثيرون منهم مكرهون على أن يكونوا هنا، وكثيرون 
  .منهم عدوانيون، يطلقون النار على املنازل بينما نتوه نحن مبتعدين

أواجه هنا بعض الصـــــعوبات يف الوصـــــول إىل أنباء العامل اخلارجي، لكنني أســـــمع 
إعادة احتالل "ثمة قلق كبير هنا يف شـــــــــــأن أن تصـــــــــــعيد احلرب على العراق أمر حمتوم. 

االحتالل يعود إىل غزة كل يوم بدرجات متفاوتة، لكنني أعتقد أن اخلوف هو من  ."غزة
أن تدخل الدبابات كل الطرق وتبقى فيها بدالً من دخول بعض الطرق ثم االنســـــــــــحاب 

ان الناس مل بعد بضـــــــع ســـــــاعات أو أيام للمراقبة وإطالق النار من أطراف البلدات. إذا ك
يفكروا حتى اآلن يف عواقب هذه احلرب على شـــــــــــعوب املنطقة بأكملها، فإنني آمل بأن 

 تبدأوا أنتم بذلك.
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  ماما،
اآلن حفّر اجليش اإلســـــــــــرائيلي فعلياً الطريق إىل غزة، وأغلق املعبرين الرئيســـــــــــيين. 

يســـــــــجلوا أســـــــــماءهم يف اجلامعة وهذا يعني أن الفلســـــــــطينيين الذين يريدون أن يذهبوا ل
للفصل الثاين لن يتمكنوا من ذلك. والناس ال يستطيعون أن يذهبوا إىل أعمالهم، والذين 
هم يف اجلــانــب اآلخر من املعــابر لن يســـــــــــتطيعوا أن يعودوا إىل منــازلهم، واملتطوعون 

ا مالدوليون الذين لديهم اجتماع غداً يف الضـــــــــــفة الغربية لن يتمكنوا من حضـــــــــــوره. رب
استطعنا أن نعبر إذا ما استخدمنا امتيازنا اخلاص كأشخاص بيض أجانب استخداماً 
جاداً، لكن هذا قد يعني أيضـــــاً اجملازفة بالتعرض لالعتقال واإلبعاد، حتى وإن مل يكن 

  ...أحد منا فعل أي شيء غير قانوين
ه لتوجأنا على أهبة االســــــــتعداد يف رفح يف الوقت احلاضــــــــر، وليس لديّ أية خطط ل

. ال أزال أشــــعر بشــــيء من األمان، وأعتقد أن أقرب اخملاطر احتماالً عليّ، يف حال  شــــماالً
حدوث توغل واســـع النطاق، هو االعتقال... إعلمي أن ثمة عدداً من الفلســـطينيين اللطفاء 
جداً يهتم بأمري. أصـــبت برشـــح خفيف، وحصـــلت على شـــراب الليموناضـــة اللذيذ لعالج 

رأة التي حتتفظ بمفتاح القبو الذي ما زلنا ننام فيه ال تفتأ تســـــــألني الرشـــــــح. كما أن امل
 وتريد أن -	عنك. إنها ال تعرف شــــــــيئاً من اللغة اإلنكليزية، لكنها تســــــــأل تكراراً عن أمي

  تتأكد من أنني أتصل بك.

  2003شباط/فبراير  27
ات أحبـــك. وأنـــا مشـــــــــــتـــاقـــة حقـــاً إليـــك. أرى كوابيس خميفـــة عن الـــدبـــابـــات واجلرافـــ

احمليطـــة بمنزلنـــا وأنـــا وإيـــاك يف املنزل. أحيـــانـــاً يعمـــل األدرينـــالين عمـــل اخملـــدر مـــدة 
 شـــــيء بســـــيط من واقع -		أســـــابيع، ثم يف املســـــاء، أو يف الليل، تعاودين الكوابيس جمدداً
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الوضع. أنا خائفة جداً على الناس هنا. أمس رأيت أباً يخرج من منزله مصطحباً ولديه 
مســـــــــــكين بيــديــه، إىل مرأى الــدبــابــات وبرج القنــاصــــــــــــة واجلرافــات الصـــــــــــغيرين جــداً، امل

يف املنزل مع  (Jenny)وسيارات اجليب ألنه ظن أن منزله سيُفجَّر. وقد مكثت أنا وجيني 
عدة نســــاء وطفلين صــــغيرين. كانت غلطتنا يف الترجمة ســــبباً يف جعله يعتقد أن منزله 

كـــان يقوم بتفجير لغم يف األرض  هو الـــذي ســـــــــــيُفجَّر. والواقع أن اجليش اإلســـــــــــرائيلي
  لغم يبدو أن املقاومة الفلسطينية كانت زرعته. -		اجملاورة

رجالً واعتقالهم  150وهذا يجري يف املنطقة التي تم فيها يوم األحد تطويق نحو 
خارج املســـــــــــتوطنة مع إطالق النار فوق رؤوســـــــــــهم ومن حولهم، بينما كانت الدبابات 

شــخص. كان  300هي مورد رزق  -	واجلرافات تدمر خمس وعشــرين خيمة بالســتيكية
اللغم أمـام اخليم البالســـــــــــتيكيـة، تمـامـاً عنـد النقطـة التي تـدخـل منهـا الـدبـابـات التي قـد 

ني جمرد التفكير يف أن هذا الرجل شـــــــعر بأنه يتعرض خلطر أقل إذا تعود ثانية. لقد راع
ما خرج إىل مرأى من الدبابات مع طفليه مما قد يتعرض له إذا ما ظل يف منزله. لقد 
خفــت كثيراً من أن تطلق النــار عليهم كلهم، وحــاولــت أن أقف بينهم وبين الــدبــابــة. هــذا 

اشــــــــياً مع ولديه الصــــــــغيرين وأمارات يحدث كل يوم، لكن مشــــــــهد هذا األب الذي خرج م
الكــآبــة على وجهــه، اســـــــــــتحوذ على انتبــاهي أكثر يف هــذه اللحظــة بــالــذات، ربمــا ألنني 

  شعرت بأن سوء ترجمتي هو ما جعله يغادر.
فكرت كثيراً يف ما قلت بالهاتف عن العنف الفلســـــــــــطيني الذي ال يســـــــــــاعد على حل 

ون يف إســـــرائيل منذ عامين. اآلن عامل فلســـــطيني من رفح يعمل 60.000الوضـــــع. كان 
ـــــ 600 انتقل  600		منهم فقط يستطيعون الذهاب إىل أعمالهم يف إسرائيل. ومن هؤالء الـ

كثيرون ألن احلواجز الثالثة بين رفح وعســــــقالن (أقرب مدينة يف إســــــرائيل) جتعل اآلن 
ا ممن الرحلة التي كانت تســـــــتغرق أربعين دقيقة رحلة تدوم اثنتي عشـــــــرة ســـــــاعة، أو رب

مصادر نمو  1999رحلة مستحيلة. عالوة على ذلك، فإن ما كانت تعتبره رفح يف سنة 
)، وحدود  -		اقتصادي قد بات كله مدمراً تماماً مطار غزة (دمرت مدارجه، وأغلق تماماً

التجارة مع مصر (يعترضها اآلن برج عمالق للقناصة يف وسط املعبر)، والوصول إىل 
ســـــــــــنتين املاضـــــــــــيتين جرّاء حاجز للجيش ومســـــــــــتوطنة غوش البحر (ممتنع تماماً يف ال

 600قطيف). ويبلغ عدد املنازل التي دمرت يف رفح منذ بداية هذه االنتفاضــــــــــــة نحو 
منزل، وهي يف معظمها ألشــــــــــخاص ال عالقة لهم باملقاومة وإنما اتفق أنهم يعيشــــــــــون 

امل. كانت يف منازل حدودية. أعتقد أن رفح باتت بصـــــــورة رســـــــمية أفقر موضـــــــع يف الع
هنا طبقة وســـــــــــطى منذ زمن قريب. وقد حصـــــــــــلنا على تقارير تفيد أن شـــــــــــحنات الزهور 
املصــــــــــدرة من غزة إىل أوروبا كانت يف املاضــــــــــي تؤخر مدة أســــــــــبوعين على معبر إيرز 
ألغراض التفتيش األمني. يف وســـــــــــعـك أن تتصـــــــــــوري قيمـة هـذه األزهـار املقطوفـة منـذ 

كســــــــدت هذه الســــــــوق أيضــــــــاً. ثم تأتي اجلرافات  أســــــــبوعين يف األســــــــواق األوروبية، وقد
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وجترف بساتين اخلضروات والفاكهة. ماذا بقي للناس؟ أخبريني إذا كان يف وسعك أن 
  تفكري يف شيء. أنا ال أستطيع...

  سألتني عن املقاومة السلمية.
عندما انفجر ذلك اللغم أمس، كسـر كل النوافذ يف منزل العائلة. كنت أتناول الشـاي 
وألعب مع طفلين صــــــــغيرين. أنا أمر بوقت عصــــــــيب اآلن. أشــــــــعر بالغثيان الشــــــــديد حتى 
املعدة لكوين موضــــــــــع تدليل كل الوقت، وبعذوبة بالغة، من جانب أشــــــــــخاص يواجهون 

يات املتحدة قصــــــة خرافية. بصــــــراحة، إن جمرد الهالك. أعرف أن هذا كله يبدو يف الوال
طيبة األشخاص هنا، مشفوعة بالبينات القاطعة على التدمير املقصود حلياتهم، جتعل 
ذلك يبدو أحياناً كثيرة غير واقعي يف نظري. فأنا ال أكاد أصدق أن شيئاً كهذا يمكن أن 

...   يحدث يف العامل من دون صرخة أكثر دوياً
ثرثر. أريد أن أكتب إىل والدتي ألخبرها أنني أشـــــــــــهد هذه اجملزرة يف أية حال، أنا أ

اجلماعية املزمنة، الغادرة، وأنا خائفة حقاً وأشــكك يف إيماين األســاســي بطيبة الطبيعة 
البشـــــــــــرية. ال بد لهذا من أن يتوقف. أعتقد أن من األجدر بنا جميعاً أن نطرح كل شـــــــــــيء 

قد أن القيام بهذا الشـــــــــــيء أمر متطرف. ما زلت وننذر كل حياتنا لنوقف هذا. مل أعد أعت
، وأن أتخذ أصـــــــــــدقاء وأرســـــــــــم (Pat Benatar)أريد حقاً أن أرقص على أنغام بات بيناتار 

صـــــــــــوراً مضـــــــــــحكة لزمالئي يف العمل. لكنني أريد أيضــــــــــــاً أن يتوقف هذا. الرعب وعدم 
الواقع األســاســي التصــديق هما ما أشــعر به. خيبة األمل. أنا خائبة األمل من أن هذا هو 

. ليس هذا أبداً ما رغبت فيه يوم جئت إىل هذا العامل.  لعاملنا، وأننا نشــــــــــــارك فيه فعالً
ليس هذا أبداً ما أراده الناس هنا عندما جاؤوا إىل هذا العامل. ليس هذا هو العامل الذي 

ا ندمأردت أنت ووالدي أن جتلباين إليه عندما قررتما إجنابي. ليس هذا ما كنت أعنيه ع
مل أكن أعني  "هــذا هو العــامل الواســـــــــــع وأنــا آتيــة إليــه."نظرت إىل بحيرة كــابيتــال وقلــت: 

أنني آتيــة إىل عــامل يمكنني أن أعيش فيــه حيــاة مريحــة، وربمــا أن أعيش من دون جهــد 
إطالقاً يف غيبوبة تامة عن مشــــــــــــاركتي يف جمزرة جماعية. ثمة مزيد من االنفجارات 

  الضخمة يف البعيد هناك.
عندما أعود من فلسطين، فاألرجح أنني سأرى كوابيس وأشعر دائماً بالذنب ألنني 
ما عدت هناك، لكنني أســـــــــــتطيع أن أوجه هذا نحو مزيد من العمل. اجمليء إىل هنا هو 
واحد من أحســــــــــن األمور التي قمت بها على اإلطالق. لذا فعندما أبدو جمنونة، أو عندما 

العنصــــري إىل عدم إصــــابة األشــــخاص البيض، أرجو  يكف اجليش اإلســــرائيلي عن ميله
أن يعزى الســبب مباشــرة إىل أنني يف جلة جمزرة جماعية أشــارك أنا أيضــاً بطريقة غير 

  مباشرة يف مساندتها، وتتحمل التبعة الكبرى فيها حكومة بلدي.
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م رســــالة منك ومن شــــكراً، أماه، على ردك على رســــالتي اإللكترونية. حقاً إن اســــتال
.   األشخاص اآلخرين الذين يهتمون بي يساعدين كثيراً

بعد أن كتبت إليك انقطعت االتصــاالت بيني وبين اجلماعة اجملانســة عشــر ســاعات 
تقريباً أمضـــــــــــيتها مع عائلة على اخلط األمامي يف حي الســـــــــــالم، فقدموا يل العشــــــــــــاء، 

ا غير صــــــــاحلتين لالســــــــتعمال ألن وســــــــهرة على التلفاز. الغرفتان األماميتان من منزله
تنام  -		ثالثة أطفال ووالديهم -		الرصــــــــــــاص اخترق حيطانهما، ولذا فإن العائلة كلها

يف غرفة نوم الوالدين. أنا أنام على األرض إىل جانب البنت الصـــــــغرى واســـــــمها إيمان، 
 اوكلنا نتشــــــارك يف الغطاء. ســــــاعدت االبن قليالً يف فرض اللغة اإلنكليزية، ثم شــــــاهدن

، وهو فيلم رعب. أعتقد أنهم كلهم اســــــــتغربوا كثيراً (Pet Sematary) "بت ســــــــماتاري"كلنا 
كم وجدت من املشـــــــــــقة يف مشـــــــــــاهدته. اجلمعة هو يوم العطلة، وعندما اســـــــــــتفقت كانوا 

املدبلج بالعربية. تناولت الفطور معهم وجلست  (Gummy Bears) "غمي بيرز"يشاهدون 
هناك برهة مستمتعة بالقعود يف هذه الكومة من األغطية مع هذه العائلة أشاهد ما بدا 
يل أنه فيلم الصــور املتحركة صــباح الســبت. ثم ســرت مســافة قصــيرة إىل حي البرازيل، 

تي تبنتني من حيــث يعيش نضــــــــــــال ومنصـــــــــــور واجلــدة ورأفــت وبقيــة العــائلــة الكبيرة ال
أعماق قلبها. (باملناسبة، منذ أيام ألقت عليّ اجلدة باإلشارات واللغة العربية حماضرة 
انطوت على كثير من النفخ واإلشــارة إىل مالءتها الســوداء. فطلبتُ من نضــال أن يبلّغها 
أن والدتي ســـتســـر كثيراً إذا عرفت أن ههنا من يعظني ويفهمني أن التدخين يجعل رئتي 

وين.) التقيت نســـــــــــيبةً لهم جاءت زائرة من خميم النصـــــــــــيرات، ولعبت مع طفلها ســـــــــــودا
  الصغير.

بدأ  ."أختي"لغة نضــــــال اإلنكليزية تتحســــــن يوماً بعد يوم. إنه الشــــــاب الذي يدعوين 
بـــاإلنكليزيـــة. يف وســـــــــــعـــك دائمـــاً أن  "مرحى، كيف احلـــال؟"يعلّم جـــدتـــه كيف تقول يل 

هنا، لكن هؤالء األشـــخاص كلهم مرحون بعضـــهم تســـمعي الدبابات واجلرافات تمر من 
مع بعض ومعي. عندما أكون مع أصـــــدقاء فلســـــطينيين، أميل إىل أن أكون أقل ذعراً مما 
أكون عليــه عنــدمــا أحــاول أن أقوم بــدور مراقــب حقوق اإلنســــــــــــان، أو املوثق، أو املقــاوم 

لطويل. أعرف أن املؤمن بالعمل املباشـــــر. إنهم نماذج جيدة لكيفية الصـــــمود يف املدى ا
على جميع الصــــــعد، لكنني  -		وربما نال منهم يف نهاية املطاف -		الوضــــــع يســــــتهدفهم

 الضحك -	مدهوشة مع ذلك من قدرتهم على الدفاع عن هذا القدر الكبير من إنسانيتهم
يف وجه الرعب غير املعقول القائم يف حياتهم، ويف وجه  -		والســـــــــــخاء ووقت العائلة

. شــــعرت بتحســــن أكبر هذا الصــــباح. أمضــــيت وقتاً طويالً يف الكتابة  املوت احلاضــــر أبداً
عن خيبة األمل الناجمة عن اكتشـــايف، بصـــورة مباشـــرة إىل حد ما، درجة الشـــر التي ما 
زلنا قادرين عليها. وال بد من أن أذكر، على األقل، أنني أكتشــــــف أيضــــــاً درجة من القوة 

وهو أمر مل أشــهده من  -	يف أحلك الظروف والقدرة األســاســية عند البشــر كي يظلوا بشــراً
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. أتمنى أن تتمكني من مقــابلــة هؤالء األشـــــــــــخــاص. "الكرامــة"قبــل. أعتقــد أن الكلمــة هي 
 ربما تفعلين ذلك يوماً، فيما آمل.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


