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حتية �إىل فيليت�سيا النغر

جواد

بول�س*

فيليت�سيا ...جنم ''�سهيل''

فل�سطين

ال تن�سى جراحها وال
الذين �أ�ضا�ؤوا عتمها
ب�شموع الحرية� .أبنا�ؤها يتذكرون الإن�سانة
التي زرعت الف ّل على �شرفات �آمالهم،
و�صرخت في ليل كله ليل�'' ،أولئك �إخواني''،
وم�ضت في طريق غير �آمن تخيط من �أجلهم
قالئد للحرية ،وتبني للكرامة قالع ًا ،وللعزة
�سدوداً.
فيليت�سيا النغر محامية في ر ّقة الورد
وعناد �شوكه� ،أُلقيت عليها واحدة من �أ�صعب
المهمات و�أخطرها في زمن الهزيمة :مهمة
الدفاع عن �أ�سرى �أمام ق�ضاء ع�سكري لم
يعرف العدل يوم ًا ،وفي ح�ضرة جنود كانوا
ي�ستقبلونها كـ ''خائنة'' ل�شعبها وهم مدججون
بحقد بهيمي وبن�شوة �سكرى وبعربدة
المنت�صرين الحمقاء.
�سمعت با�سمها قبل و�صولي ،في بداية
�سبعينيات القرن الما�ضي� ،إلى القد�س لأن�ضم
طالب ًا �إلى كلية الحقوق في الجامعة العبرية،
محام فلسطيني متخصص بقضايا األسرى.
*
ٍ

وعرفتها قبل �أن �ألتقيها .كانت امر�أة جميلة،
�شقراء ،جبينها عري�ض يحر�س عينين
تخبئان وجع ًا وحنين ًا ..وجهها
حالمتين ّ
يذكر بثلج ذلك البلد،
كوجوه البولندياتّ ،
تك�سوه حمرة خفيفة كالفجر .كانت تحب
الجمال وال�شعر والب�شر.
�أحببتها �أنا وكثيرون من زمالئي في
الجامعة ،لكن في المقابل كان ا�سمها ي�ستفز
الطالب العن�صريين الإ�سرائيليين ،والبع�ض
الم�سبات والأو�صاف
منهم كان ي�شتمها ب�أقذع
ّ
النابية.
�شهدت تلك الأعوام ،وكانت �أوا�سط و�أواخر
ْ
ال�سبعينيات� ،أعنف ال�صدامات بين الطالب
العرب وحلفائهم من الطالب الإ�سرائيليين
التقدميين ،وبين الطالب الإ�سرائيليين
العن�صريين الهمجيين .كنا نهتف �ضد
االحتالل الإ�سرائيلي ،ون�ؤكد �أن ''الفا�شية لن
تمر'' .بد�أنا ،كطلبة نا�شطين ،التعرف �إلى
قيادات ذلك الزمن؛ فقابلنا ''التوفي َقين''
و''الإمي َلين'' ورفاقهما .بع�ض اللقاءات جرى
في مكتب المحامية فيليت�سيا ف�صرنا �أقرب

حمور

�إليها ،وعرفنا لماذا �أحببناها قبل �أن نلتقيها.
كانت مخلوقة مفعمة بالإن�سانية ،ومطبوعة
بح�س �أمومة �آ�سر.
من حلكة االحتالل وغطر�سة قوته المنفلتة
من عقالها� ،أط ّلت فيليت�سيا كنجم ''�سهيل''،
وهي الناجية من فك الوح�ش النازي الذي غزا
وطنها وقتل ماليين الب�شر ،والحاملة لخبرة
مريرة عنوانها :كيف ُتغت�صب الإن�سانية
وي�ستقوي غا�صبها ب�صمت ال�ضمير والل�سان،
فيتحول �صمت الب�شر �إلى مهاميز لب�ساطير
المحتلين والغا�صبين ال�ساعين لقهر الأحرار
والدو�س على حقوق الإن�سان.
فيليت�سيا الحرة والإن�سانة اختارت �أن تقف
في �صف ال�ضحية وتذود عنها ،وم�ضت �إلى
حيث المقموعون يتعذبون ،ف�سمعت �أنينهم،
وزمجرت في وجه الجالد قائلة :احتاللك يا
�إ�سرائيل �أ�سود ومقيت ،فها �أنا ،ب�أم عيني
�شاهدة على �أج�ساد تمزقها �سياطكم ،وعيون
تفق�ؤها قب�ضاتكم.
محامية تحولت �إلى عنوان للفل�سطينيين،
تزورهم في معتقالتهم وتدافع عنهم .كانت
كالمحبة نف�سها ،ال تعرف ي�أ�س ًا وال
مثابرة
ّ
كل ًال :ت�شاهد ،وت�ساند ،وتو ّثق ،وتكتب ،وتن�شر،
وتف�ضح.
في البداية ،رف�ض العالم ت�صديقها،
عدتها و�سطوتها� ،أن
وحاولت �إ�سرائيل ،بكامل ّ
تك ّذبها وتهز�أ بها وت�شكك في رواياتها ،لكنها،
وهي �سليلة َمن َ�سقوا الفوالذ� ،آمنت فعاندت
فانت�صرت .كانت فيليت�سيا النغر �سيف ًا من نار
ونور.
بعد فترة تدريب ق�صيرة في مكتب �شيخ
انتقلت �إلى مكتب
المحامين ح ّنا نقارة
ُ
فيليت�سيا لأكمل تدريبي قبل �أن �أجاز محامي ًا.
وفي بداية الثمانينيات �صرت جزءاً من
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مكتبها الذي لم يكن مجرد مكتب تجتمع فيه
تبين لي ،كان عنوان كل
القيادات ،بل ،هكذا ّ
مظلوم فل�سطيني ،وكل ق�ضية مف�صلية تتكون
من معادلة �ش ّقها الأول ا�ضطهاد وقمع وظلم
االحتالل الإ�سرائيلي ،و�ش ّقها الثاني �ضحية
فل�سطينية متظلمة .في مكتبها بد�أت �أتعرف
�إلى معنى الوقوف في وجه المحتل ومقارعته.
عندها قابلت َمن �صاروا �إخوتي وكانوا ،من
قبل� ،إخوتها :ب�سام ال�شكعة ،ووحيد الحمد
اللـه ،وب�شير البرغوثي ،و�إبراهيم الدقاق،
وجورج حزبون ،وخلدون وعبا�س عبد الحق،
وجري�س خوري ،وفهد القوا�سمة ،وكريم خلف،
وتي�سير العاروري ،ومحمد ملحم ،و�آالف ًا م�ؤلفة
من زنابق وورود فل�سطين المقاومة.
رافقتها خم�سة �أعوام �أو �أكثر .كانت
محدثيها بلغة عربية تعتمد على كثير
تخاطب ّ
وتعم َدت ،دائم ًا� ،إظهار
من الغين و�أخواتها،
ّ
وتفهمها لل�ضحايا .كانت �صبورة
احترامها ّ
تلتم�س لهم الأعذار �إن هم ق�سوا عليها وجاروا.
حاول الجنود االعتداء عليها في �أكثر من
موقع ومع�سكر� .سمعتهم ،مراراً ،ي�شتمونها
ب�أقذر ال�شتائم ويب�صقون عليها .في البداية
كنت �أثور و�أجيبهم ب�صاعين من �صراخ ،لكنها
�أقنعتني ب�ضرورة �إهمالهم ،ف�صرنا ''نخطو
على مهل''؛ ب�سماتنا ال تنقطع ،قاماتنا
منت�صبة� ،صدورن ًا مندفعة كالحق ،وخبطات
�أقدامنا ند ّقها ب�شدة ك�أن تحتها ر�أ�س �أفعى.
معهاِ ،
عت فل�سطين
معك يا ''فوال''َ ،ذ َر ُ
المحتلة طو ًال وعر�ض ًا ،دفاع ًا عن الحقوق
المنتهكة ،كي نقدم حكاية حب وحرية،
�أبطالها الفل�سطينيون والفل�سطينيات الأحرار.
فيليت�سيا النغر لم تكن مجرد محامية
دافعت و�أعطت لفل�سطين ،بل هي �إن�سانة فريدة
ونادرة �أي�ض ًا.
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قيمها الإن�سانية ،وتف�ضح جرائم االحتالل
و�أكاذيبه.
�أختم بو�صف قدمه رفيقها ال�شاعر �شكيب
جه�شان ،قال فيه:

�ستترك فيليت�سيا بلدها ليكون غيابها نوع ًا
من التظاهر والتعبير عن ي�أ�سها وا�شمئزازها
من النظام العن�صري الذي عمل على كبح
ر�سالتها ،لكنها قررت �أ ّال تكون ورقة التين
لهذا النظام الإ�سرائيلي.
لم تكن فيليت�سيا يوم ًا ورقة التين
ل�سيا�سات �إ�سرائيل ،و�إنما كانت �أول َمن �أ�سقط
جميع الأقنعة عن وجه ''الغولة'' ،على الرغم
من �أنها لم تعترف بذلك .لقد هاجرت ب�سبب
فقدانها الأمان في مجتمعها .انتف�ضت
المحامية النغر من حطام حلمها ،وعادت �إلى
قلق المنافي كي تنا�ضل من جديد ،فتدافع عن

باقة ورد جوري�/أ�سراب يمام بي�ساني/
رف �سنونو�/صدر معطاء ميمون
كعباب التين/فيليت�سيا /دفق �أمومه/
در حليمه/ورحيل دائم �صوب النور/
مدف�أة في كانون/و�ضياء رفاق خلف
الديجور.
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