10

الثالثاء  13آذار  2018العدد 3418

سياسة

«ملتقى التضامن الدولي» يختتم اليوم...
قصص من العنبر رقم 9
كيف يمكن أن تكون الحياة بين أربعة جدران؟ كيف؟ ثمة ناس وحيدون قادرون على وصف ذلك العيش بين جدران غرفة باردة ومتعمة .هم مالك الغليظ،
أصغر أسيرة فلسطينية ،واألخوة البلبول وعائلة «األربعة» مؤبدات .هم ،بعبارة أخرى ،فلسطينيون يكبرون في أقبية سجون االحتالل بتهمة الدفاع عن حياتهم
مروى بلوط

مالك الغليظ :ستائر الظلمة
أط ـف ــأت م ــاك الـغـلـيــظ شمعتها
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة داخـ ـ ــل سـجــن
هـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارون .األس ـ ـ ـيـ ـ ــرة املـ ـ ـح ـ ـ ّـررة
األصغر سنًا لم تعد طفلةُ .
كبرت
أع ـ ــوام ـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة خـ ـ ــال األشـ ـه ــر
السبعة التي قضتها في األســر.
ق ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ت ـك ـ ّـن ت ـع ـل ــم اب ـن ــة
ّ
مخيم «الجلزون» أنها ستسجن
يومًا من أجل قضيتها .مع ذلك،
تفتخر اليوم بـ«تهمتها» :حيازة
سـكــن .تـتــذكــر األس ـيــرة امل ـحـ ّـررة
أص ـع ــب لـحـظــاتـهــا ف ــي الـسـجــن،
ف ـت ـق ــول بـ ــأن أق ـس ــى أن ـ ــواع ال ــذل
كانت «حفلة» التفتيش العاري،
التي بــدأت بعدها حكايتها في
الغرفة رقم تسعة في املعتقل.
في تلك الغرفة ،شاركت الغليظ
م ـع ــان ــات ـه ــا مـ ــع أربـ ـ ـ ــع أس ـ ـيـ ــرات
أخـ ـ ــريـ ـ ــات .ك ــان ــت ت ـس ـت ـف ـيــق فــي
الصباح على صــراخ النساء ّمن
غ ــرف الـجـنــائـ ّـيــات ،وعـلــى تطفل
ّ
ّ
الس ّجانات خالل جولة الـ«سفيغة» ،أي جولة تعداد الفتيات للتأكد من
ً
ّ
ّ
أن واحدة منهن لم تهرب.
الفرصة ،أو كما تسميها الغليظ «الفورة» ،هي األمر الوحيد الذي كانت
أشهر ،وجدت
تنتظره يوميًا ،كما تنتظر «األمل بالخروج» ،تقول .سبعة
ٍ
خاللها الصبية ضالتها في قراءة الكتب .وكانت رواية «ستائر العتمة»،
ّ
«استمديت القوة والصمود من األسير
األقرب إلى قلبها وفكرها .تقول

الذي هو بطل الرواية» .تستعيد بعضًا من أحداث تلك الرواية ،محاولة
ّ
الـتـقــاط نـقــاط التشابه فيها مــع معاناتها .تعلمت الـتـطــريــز .حضرت
ّ
صفوفًا لتعلم اللغة اإلنكليزية .حاولت التأقلم مع ظلمة السجن .وكانت
في كل مرة تفعل ذلك ،تقول «كرمال القضية» .وألن هذه القضية تستحق
التضحية ،تضامنت وصديقاتها مع األسيرين محمد ومحمود البلبول
ـ اللذين أضربا عن الطعام ثمانني يومًا ـ عن طريق «تسكير الغرف» ّ
ملدة
ّ
السجانات اإلسرائيليات ،ورفض الحصول
أسبوع ،وعدم التواصل مع
ّ
على ّ
أي من املنتوجات والطعام الذي يعد في السجن.

«األخوة البلبول» :أبناء الشهيد

«آل أبو حميد» وثالثون عامًا من االنتظار

في الثالث عشر من نيسان عام  ،2016دخلت نوران البلبول (الصورة)
سجن هـشــارون بتهمة «ابنة الشهيد» .بــدل من أن تذهب ،صباح ذلك
اليوم ،إلى املدرسة برفقة صديقاتها ،سلكت طريقها إلى غرفة التحقيق،
ّ
املحررة من األسر أنها
معصوبة العينني برفقة شرطة االحتالل .تتذكر
دخلت السجن بسبب إصرار املحقق الصهيوني ُ«على كسر عزيمتها».
تـقــول «بكيت كثيرًا وعــا صــراخــي أكـثــر بعدما أجـبــرت على مشاهدة
فيديو إطالق الرصاص على أبي» .تتذكر الصورة وكأنها تحدث للتو،
ثم تقول « رأيت أبي وهو يموت» .بعد التحقيق ،دخلت ابنة الخمسة
عشر عامًا الغرفة رقم  ،17وفي قلبها صورة أبيها .جملة واحدة تجول
«علي أن أكون ّ
ّ
قوية وأناضل كما فعل أبي».
في رأسها
«غابة مليئة بالوحوش» ،ثالث كلمات تصف من خاللها نوران السجن
والـسـجــانــات الـلــواتــي نـثــرن العتمة فــي عـيــون األس ـي ــرات .تـتــذكــر حــال
املعيشة داخل أربعة جــدران :الحياة الصحية منعدمة .الرطوبة عالية.
حشرات وفئران في زوايا الغرفة .شتائم .ذاكرتها مثقلة بالحزن .يزيدها
حزنًا حادثة اعتقال شقيقيها محمد ومحمود .يومذاك ،أعلنت إضرابها
ّ
استمر أخواها
عن الطعام ،لكنها لم تصمد أكثر من يومني ،في حني
باإلضراب ّ
مدة  85يومًا ،فقد خاللها محمد بصره ،وعانى محمود من
ّ
نصفي من تداعيات إضراب «ماء وملح».
شلل
كانت «الفورة» فرصتها الوحيدة للخروج من عتمة سجنها .خالل تلك
االستراحة ،كانت تتذكر أمها الوحيدة على مائدة اإلفطار بال أبنائها.
خــرجــت البلبول مــن السجن بنصف حــريــة ،إذ فــرض االح ـتــال عليها
البقاء في السجن ملدة شهر .فعلت ذلــك« ،ألن فلسطني بدها ،وضريبة
الوطن غالية».

مــرت ثالثون عامًا ،ولــم ينته
االنـتـظــار .ال ّت ــزال لطيفة أبو
ح ـم ـي ــد ،امل ـل ــق ـب ــة ب ــ«خ ـن ـس ــاء
يأت
فلسطني» على موعد لم ِ
ح ـت ــى ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة .مــوعــد
خـ ــروج أوالده ـ ــا األرب ـع ــة من
املـعـتـقــل .لـكـنـهــا ،ط ــوال فـتــرة
االنتظار ،لم تبك مرة واحدة.
اعـتــادت أن تقاوم إلــى جانب
أبـنــائـهــا األرب ـع ــة املحكومني
باملؤبد والخمسة املحررين.
ح ـف ــظ جـ ـن ــود االحـ ـ ـت ـ ــال فــي
الـ ـسـ ـج ــن وجـ ـ ــه «أم ن ــاص ــر»
واعتادوا زيارتها .عند طلب
ّ
تسجل اسم
الزيارة يكفي أن
ّ
ّ
ّ
نــاصــر ،حــتــى يـنــده الــســجــان
لـ ــ«آل أب ــو حـمـيــد» 45 .دقيقة
ّ
تتحدث
فقط ،هي املهلة التي
خـ ــال ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع أب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــا عــن
أحوالهم ويسألونها عن ّ
صحتها .عن البيت .عن رام الله .عن كل الحياة
خارج ذلك السور.
ّ
«لم يعد هناك أكثر من املــرارة التي مررت بها» ،تقول أم ناصر ،مؤكدة
ّ
يستمد
أنها «ومهما طالت فترة األســر ستبقى السنديانة التي منها
ّ
ّ
نضحي
تتنهد ،ثم تقول «فلسطني تستاهل
أبناؤنا العزيمة والصبر».
كرمالها».

◄ ثالجة الموتى

ّ
ثمة مــا هــو أقسى عــذابــا مــن السجن :الطريق التي تسلكها األسـيــرات
ّ
ً
وصوال الى املحكمة ،أو التي يسمينها «ثلجة املوتى» .العذاب هو في
ّ
مدة الرحلة في البوسطة ،والتي تتخطى في بعض األحيان  20ساعة
ذهابًا وإيابًا.
البوسطة ّ
مقسمة من الداخل الى غرف صغيرة بجدران حديدية ،ال تكاد
ّ
ّ
لكرسي صغير .شديدة البرودة .تجلس األسيرة داخلها من دون
تتسع
ّ
ّ
أن تتمكن حتى من طلب املياه في حال العطش .وبني كل أسيرة وأخرى
ج ــدار زجــاجــي ع ــازل لـلـصــوت .وح ــده صــوت الجنزير ال ــذي يـقــرع باب
ّ
ّ
النفسي.
كأشد نوع من العذاب
الغرفة هو ما تسمعه الفتيات،

