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 فرانشیسکا بوري تکتب من جنین؛ 

 "أنت مستهدف فقط ألنك موجود" 

إال �عض فوارغ طلقات ع�� األرض، �ان هناك ما يبدو ظاهره أنھ أعقاب �جائر ملقاة؛ لكن ا�حقيقة أ��ا لم تكن  

 متناثرة ع�� الطر�ق. 16إم 

جدران  ��ا  تحيط  خرسانية  بيوت  ب�ن  تتناثر  املعدنية  اللوحات  من  خالية  عر�ات  هيا�ل  �شبھ  و�أ��ا  جن�ن  تبدو 

 م��الكة، وقد زّ�ن��ا رسومات لشواطئ و�ح��ات وغابات و�أ��ا نوافذ عرض، أو مسارات للهروب. 

 �انت شوارعها مغلقة بالعو 
ً
ارض ا�حديدية واألسالك الشائكة وأسطوانات الغاز وقوالب الطوب. فبعد ثالث�ن عاما

هو العام األك�� دمو�ة منذ   2022من اتفاقيات أوسلو، قرر الفلسطينيون هنا العودة إ�� حمل السالح، و�ان عام  

 اندالع االنتفاضة الثانية.  

 ��: وملاذا ال؟   ولكن ملاذا اآلن ؟ هذا السؤال، ولكن اإلجابة ببساطة
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"لقد صادفت صورة قديمة �� مع أصدقائي �� وقت طفول�ي: وأنا الوحيد م��م الذي ما زالت ع�� قيد ا�حياة،" هذا  

، بينما �ان �عيم الز�يدي،  
ً
، ��ز رأسھ، وهو ُيحضر القهوة    27ما قالھ أحد املس�ح�ن، وكرره ِمرارا

ً
وهو ال   –عاما

 اتھ األخ��ة. �عرف أنھ قد ي�ون اآلن يق��ي ساع 

أبر�ل   8وخلفھ �انت صورة رعد حازم، ال�خص الذي أطلق النار ع�� حانة �� شارع ديزنجوف �� قلب تل أبيب ��  

 )، و�جان��ا �انت هناك صورة  �جوليانو م�� خميس، وهو مواطن عر�ي إسرائي��.2022(

 التأسيس لقد تم تدش�ن "انتفاضة الوحدة" �� هذه الشقة امل�ونة من غرفت�ن �� مخي
ً
م الالجئ�ن: حيث تم هنا أيضا

لـ "مسرح ا�حر�ة" خالل االنتفاضة األو�� عن طر�ق أرنا م��، و�� ��ودية. وقد تم تدم��ه خالل االنتفاضة الثانية، 

ولكن أعاد بناءه �عد ذلك اب��ا جوليانو م�� خميس، وزكر�ا الز�يدي، الوحيد من أصدقاء طفولتھ الذي �ان ال يزال 

 لكتائب األق��ى وأك�� املطلو��ن لألجهزة األمنية اإلسرائيلية، لكنھ مع تدش�ن   ع�� قيد
ً
ا�حياة، والذي �ان قائدا

 "مسرح ا�حر�ة"، �ان قد ألقى السالح. 
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تل فيھ 
ُ
اليوم الذي ق إل��ا و�روحون، ح�ى  العالم �غدون  ولف��ة طو�لة، �انت جن�ن قبلة لفنان�ن من جميع أنحاء 

، و�عدها ا��ار 2011و�ان ذلك ع�� يد قاتل لم يتم الكشف عن هو�تھ �عد. �ان ذلك �� عام  جوليانو م�� خميس:  

درجة  ع��  حصولھ  �عد  سنوات:  عشر  �عد  فقط  أخرى  مرة  الز�يدي  زكر�ا  عن  وُسِمع   .
ً
فشيئا  

ً
شيئا ��يء  �ل 

 �ان ق
ً
د هرب من �جن جلبوع  الب�الور�وس ودرجة املاجست�� �� علم االجتماع، ثم تم اعتقالھ مرة أخرى. ومؤخرا

 كتيبة جن�ن. وهو اآلن �� ال�جن مرة أخرى. ليعود من جديد و�تم تأسيس ع�� حفر نفق باستخدام ملعقة. 

، ابن عمھ، الذي قال: "لم يكن ذلك �سبب حدث مع�ن. والدافع   36ومتصدر املشهد اآلن هو ج��يل الز�يدي،  
ً
عاما

 �ش�ل م��ايد: والسلطة الفلسطينية تنحرف �ش�ل هنا هو السياق نفسھ. فاليم�ن املتطرف �� إسرا
ً
ئيل أصبح عنيفا

، والذي ان��ت ف��ة واليتھ �� عام    87م��ايد". يبلغ الرئيس محمود عباس من العمر  
ً
، بينما يبلغ متوسط 2009عاما

. و�انت آخر انتخابات قد أجر�ت �� عام  21أعمار الفلسطيني�ن 
ً
 .  2006عاما

حتنا. لكنھ ال �ستطيع ح�ى إعادة جثث موتانا من إسرائيل، وال�ي ترقد هناك �� املشارح "إنھ يدعونا لتسليم أس�

ألشهر، لتستخدمها �ورقة مساومة. فما الذي ُيتوقع أن يحققھ لصا�ح األحياء؟ ". "لقد بذلت قصارى جهدي. حاولت 

 �ل ما بوس��. 

. حاولت السفر إ�� ا�خارج، لكن�ي ُحرمت حاولت أن أدرس، لكن�ي كنت طوال الوقت إما داخل ال�جن أو خارجھ 

من التأش��ة. حاولت العمل �� إصالح السيارات، لكن الورشة ُهدمت. ا�شروا "ا�خوذات الزرقاء": وسأتوقف عن  

 القتال. لكن ال تخ���ي عن املستقبل؛ عن خرائط الطر�ق ومحادثات السالم وعمليات السالم؛ ألن مش�ل�ي �� اآلن."

 أنھ جرب �ل ��يء، مثلما فعل ا�جميع"، أومأ برأسھ أحد   "عندما يقول إنھ
ً
حاول ب�ل ما �� وسعھ، فهذا �ع�ي حقا

، من مواليد    18رفاقھ الذي يبلغ من العمر  
ً
: العام الذي صدرت فيھ فتوى محكمة العدل الدولية حول  2004عاما

 لذي اعت��تھ ا�حكمة غ�� قانو�ي). ا�جدار (جدار الفصل العنصري الذي أقامتھ إسرائيل �� األرا��ي ا�حتلة، وا

وذلك ألنھ �عد االنتفاضة الثانية، ركز الفلسطينيون �ل رهانا��م ع�� القانون الدو��، والتضامن الدو��، ع�� غرار 

ما فعل نيلسون مانديال �� جنوب أفر�قيا. فهناك مظاهرات ا�جمعة؛ وحملة (�ي دي إس) للدعوة ملقاطعة إسرائيل 

عل��ا؛ واملطالبة بمقعد للفلسطيني�ن باألمم املتحدة؛ ونيل العضو�ة �� ا�حكمة ا�جنائية الدولية؛ وفرض العقو�ات  
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و�قامة الدعاوى القضائية �� ا�حاكم اإلسرائيلية مع محامي منظم�ي "بتسيلم" و "ا�حق" ا�حقوقيت�ن. و�ذا �انت 

عت�� �� شعار غزة، ففي هذه السنوات األخ��ة �ان شعا
ُ
ر الضفة الغر�ية هو عهد التمي�ي: صفعة "الن�ي الصوار�خ �

 صا�ح" (إلسرائيل). 

و�قول: "لكن ما الذي حصلنا عليھ؟ إن ا�جدار اليوم ُ�عت�� نقطة جذب سيا��". "وُيستخدم كخلفية اللتقاط صور  

فأنت ه اآلن  أما   .
ً
كنت مس�حا إذا   

ً
تصبح هدفا كنَت  املا��ي،   �� أنھ  الوحيد هو  "االختالف  �ل السيلفي".   �� دف 

 األحوال. أنت هدف فقط ألنك موجود". 

�ي   و�رتدون  "بلوندستون"،  أحذية  ينتعلون  فهم  اآلخر�ن.  الشباب  �ل  مثل  العمر  من  العشر�نات   �� شباب  هم 

ش��تات من ماركة "هوديي"، و�ذهلونك من حسن أخالقهم. وكث�� م��م حاصلون ع�� درجة علمية. أنت تدرك أ��م 

يم أل��م  فقط  سّ��ات مطلو�ون 
ُ
امل بواسطة  اس��دافهم  لتفادي  فون"،  "آي  من   

ً
بدال "نوكيا"  تليفون  تل�ون 

 (اإلسرائيلية). 
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بالقاعدة بطبيعة ا�حال، خاصة أل��م ليسوا ضد  أ��م ال عالقة لهم  ومع ذلك فهم يتم اعتبارهم جهادي�ن، رغم 

باملع�ى ا�حر�� لل�لمة: من ا�جهاد، بمع�ى    إسرائيل �� حد ذا��ا، ولك��م ضد االحتالل (اإلسرائي��). إ��م جهاديون 

 ما �عتقد أنھ صواب. فالقتال هنا هو خيار أخال��، �غض النظر عن العواقب أو النتائج. -الس�� وراء الصواب 

 ال ��مهم أ��م يواجهون قوة نوو�ة. 

 ال ��مهم أ��م �عيشون �� الوقت الضائع.

 للعبة لتحقيق أي ��يء.ولهذا السبب هم مقلقون للغاية. أل��م يدخلون ا

 وح�ى لو لم يتحقق أي ��يء.

 واألهم من ذلك �لھ، أ��م سئموا من حرك�ي فتح و حماس. 

 ففي ال��اية، هم �سمعون فقط ألنفسهم. 

 عن رام هللا. تقطعها بالسيارة �� ثالث ساعات، أو   40تقع جن�ن �� أق��ى شمال الضفة الغر�ية، وتبعد حوا��  
ً
ميال

بع: حسب نقاط التفتيش ال�ي تمر ��ا. وال يوجد ��ا ��يء مثل: حديقة، سينما، ملعب كرة أر�ع، أو خمس، أو س

تلوا  
ُ
  - قدم، أو م�ان لعزف املوسيقى؛ فقط صور الشهداء، كما يقول الفلسطينيون، ف�ي �� �ل م�ان: صور من ق

تلوا.  
َ
 أو ق

هنا   التجول  يمكنك  ال  سؤالك.  ع��  يجيب   
ً
أحدا تجد  وال  األصدقاء:  مع  للسمر  تذهب،  أن  يمكن  أين  �سأل  قد 

ا�جز�رة  �حفية  فيھ  تلت 
ُ
ق الذي  الشارع  هو  الشارع  فهذا  و�كيبيديا.  باستخدام  بل  جوجل،  خرائط  باستخدام 

الدبابات، و  الذي تدخل منھ  الشارع  أبو عاقلھ، والشارع اآلخر هو  العظام ش��ين  الذي ال تزال �عض  شارع آخر 

 
ً
 منذ العام الذي ُدّمر فيھ مخيم الالجئ�ن وتم �سو�تھ باألرض.   - تتناثر ع�� السطح أحيانا

 هذا ما تبدو عليھ جن�ن. 

 �حياة طبيعية.   -فجن�ن �� رمز لفشل اتفاقات أوسلو: التفاوض، ولكن �� غضون ذلك، بناء دولة ومؤسسات 
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إ�� رام هللا. و�املناسبة، فهناك اآلن أدو�ة متوفرة �� الصيدليات، �عم، لكن ال يمكنك تحمل    "ذهبت معظم األموال 

ت�اليفها. هناك جامعة، لكن ال يمكنك العثور ع�� وظيفة �عد تخرجك. ألنھ �� ظل االحتالل، ليس هناك إم�انية 

اآل  يوجد  ألنھ  البلدية،  رئيس  أبو صا�ح،  يقول نضال  اقتصاد"، حسبما  لكن مجلس لوجود  �عم:  بلدية،  رئيس  ن 

 املدينة ليس بھ كهر�اء. 

 و�اإلضافة إ�� ذلك، فقد انخفضت املساعدات بمقدار النصف؛ فاآلن �ل ��يء يذهب ألوكرانيا.

 

و�طر�قة ما، فإن جن�ن ��م اإلسرائيلي�ن أك�� من الفلسطيني�ن؛ فبينما تبعد ثالث ساعات بالسيارة عن رام هللا: إال 

 دقائق فقط عن ا�جلمة، ع�� ا�حدود. وهذه أقصر طر�ق إلم�انية تنفيذ �جمات انتحار�ة.  أ��ا تبعد عشر
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. عندما فتح باروخ جولدشتاين  النار ع�� املصل�ن �� امل�جد اإلبراهي�ي �� ا�خليل بدعوى 1994�انت األو�� عام   

 لألمن، لديھ االنتقام من حماس. واليوم، يضع إيتمار بن غف��، الزعيم اليمي�ي املتطرف ال
ً
ذي تم �عيينھ للتو وز�را

 صورتھ (باروخ جولدشتاين) �� من�لھ.

 وسط مدينة جن�ن، و�� و�ح ال��ار، ترى فجأة قوات خاصة إسرائيلية وهم يقفزون من  
ً
واليوم �� جن�ن، تحديدا

هوائي أو  أنبوب،  إلصالح  جاؤوا  عمال  و�أ��م  يبدون  حيث  وصفها،  ح�ى  �ستطيع  ال  صغ��ة  فان  ��  عر�ة  لك��م   :

 ا�حقيقة إسرائيليون جاؤوا للقبض ع�� أحد املطلو��ن. 

 واليوم يمكن أن ُ�عت�� بالفعل أي �خص هنا هو العدو (بالنسبة إلسرائيل).

 واألنوار مضاءة باستمرار. لكن ال  و�ان رد مسرح ا�حر�ة ع�� مقتل جوليانو م�� خميس هو ترك  
ً
 مفتوحا

ً
بابھ دائما

 توجد منظمة غ�� ح�ومية أخرى، ف�ي الوحيدة املتبقية. و�� ح�ى تبدو مجرد ظل لكيا��ا السابق. 

 مقاومة ثقافية. بمشاهدة  
ً
 عديدة، ومقاومتنا �انت دائما

ً
يقول مصطفى شتا، رئيس املنظمة: "املقاومة تتخذ أش�اال

 بة املسرح، ومشاهدة نفسك �� ا�خارج، تفهم من أنت: و�ذا كنت ما تر�د أن ت�ون".  نفسك ع�� خش

ر  ِ
ّ

، "فك
ً
"ألنھ �� ال��اية إذا استبدلت االحتالل بمحمود عباس أو بقوان�ن الشريعة، فال فائدة من ذلك". وقال أيضا

 �� لبنان، ا��حبت إسرائيل، و�ل ��يء أصبح أسوأ." 

 هو:   "لكن لم �عد هناك من يتوقف
ً
للتفك��. املقاومة املس�حة أمر مشروع، �حيح، إ��ا حقنا، لكن السؤال أيضا

 هل هناك مع�ى لذلك؟ ألن األمر ال يتعلق فقط بالبقاء ع�� أرضنا: ولكن أن نبقى نحن أنفسنا". 

البداية. وهو صر� التار�خية: حيث �ان هنا منذ  الف�ي ملسرح ا�حر�ة وذاكرتھ  املدير  ح بطبيعة عدنان �غنغية هو 

. �ان لديك حي��ا حماس وفتح.  
ً
ا�حال. يقول: لقد عدنا إ�� املر�ع األول. "لكن االنتفاضة الثانية �انت أك�� تنظيما

و�انت لديك اس��اتيجية. بينما اآلن ال تتبع حماس أو فتح، لكنك تتا�ع إ�ستجرام؛ أنت تتا�ع تيك توك. اآلن يمكن 

: أي  ألي �خص أن يقرر أنھ قد طفح الكيل:  
ً
ويشرع �� القيام بأعمال، " يقول عدنان، وهو �ع�ي بـ "أي �خص" حقا

 �خص. فرعد حازم، صاحب عملية إطالق النار �� شارع ديزنجوف �� قلب تل أبيب، مرَّ من هنا.
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 .
ً
 أصبح من املمكن أن ي�ون أي �خص �� إسرائيل هو العدو فعال

ً
 واليوم أيضا

ع
ُ
ت�� أحد املم��ات. لقد تحولت املقابر هنا إ�� نوع من أماكن االس��احة، مثل  ال يوجد تنظيم: و�طر�قة ما، هذه �

 مق��ة نابلس، حيث يق��ي ف��ا الفتيان ليلهم ب�ن قبور من مات من "عر�ن األسود": 

ألن جن�ن ليست سوى واحدة من العديد من النقاط الساخنة ال�ي تلهم و�عّزز �عضها البعض؛ ا�خليل، مع مواجه��ا  

عت�� ا�جرافات وأوامر إخالء �� العدو هناك؛ "الن�ي صا�ح"، ال�ي ال اليومي
ُ
ة مع املستوطن�ن؛ الشيخ جراح، حيث �

تزال تقف ضد جدار الفصل؛ وغزة بالطبع. إنھ يبدو مثل سباق تناوب؛ فبمجرد إخماد الن��ان �� م�ان، يتم إشعال 

 وج��ة رعد حازم. فتيل آخر ع�� ج��ة أخرى. بما �� ذلك ا�ج��ة اإلسرائيلية؛ 

 القضاء عل��م.
ً
 و��ذا الش�ل، يمكنك �حقهم: لكن ال يمكنك أبدا

. يقول عدنان �غنغية: "وأل��م �عملون بدون تنظيم، فال  
ً
ومع ذلك، فإن م����م الرئيسية �� عي��م الرئي��ي أيضا

 التالعب ��م. فمن  
ً
أين تأ�ي �ل هذه األس�حة؟  يمكن التنبؤ بما قد يفعلوه، و�صعب إيقافھ: ولكن من السهل أيضا

، سيتن�� محمود عباس. وسيأ�ي يوم ا�حساب.  
ً
 أم آجال

ً
 من يدفع؟ و�أية أجندة؟" عاجال

 �عانيان من انقسامات داخلية؛ انقسامات �عكس االنقسامات الواقعة 
ً
هناك انقسام ب�ن حماس وفتح، وهما أيضا

 �� ال�جن. ولك�ي بصراحة، أفضل ذلك. ال أر�د ب�ن إيران وقطر واإلمارات والواليات املتحدة. و�قول: "ا
ً
ب�ي أيضا

 ال أر�ده أن َيقتل".
ً
 الب�ي أن ُيقتل. لك�ي أيضا

وخالل الغارات ا�جو�ة اإلسرائيلية األخ��ة ع�� غزة، �� شهر أغسطس، لم ترد حماس، ألن إسرائيل قصفت ا�جهاد  

 اإلسالمي: خصمها اللدود. وهذا ��يء ال تخطئھ الع�ن. 

األثناء، �ان هناك بر�طانيان �� ز�ارة �جن�ن. ليس لد��م فكرة عن زكر�ا الز�يدي، وال ح�ى بحثوا ع�� محرك �� تلك  

البحث جوجل عن "مسرح ا�حر�ة". لك��م يؤصلون للمقاومة املس�حة. يقول أحد املمثل�ن: "بالطبع. لن يدفعوا أي  

 مقابل". 
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من أنھ �ان هنا منذ أك�� من شهر، إال أنھ لم يتعلق بجن�ن،   هناك بروفة "م��و غزة"، �خرج سويسري. وع�� الرغم

.  19-وشعرت أنھ تم اختياره فقط ألنھ لم يكن هناك أي �خص آخر: باعتبار أن هذه �� أول مسرحية �عد �وفيد

  
ً
�عيدا الدولي�ن  النشطاء  بالصبغة اإلسالمية  املقاومة  بدائل أسهل، من    -و�دفع صبغ  وخاصة اآلن، حيث هناك 

رانيا إ�� شمال سور�ا. لك��ا �� ا�حقيقة قطيعة متبادلة. �� املا��ي، �ان الفلسطينيون يؤسسون منظمات غ��  أوك 

 ح�ومية. أما اليوم فالتفك�� �� إ�شاء موقع ع�� غرار "إير �ي إن �ي" (لتأج�� واستئجار أماكن السكن).

العائالت   جميع   �� يوجد  كتائ��ا. حيث  تدعم  املقابل، ف�ل جن�ن  رة، ��  ومنازل مدمَّ وجر��، و�جناء،  قت��،  هنا 

 ملنظمة العفو الدولية: لكن جن�ن �� املدينة الوحيدة 
ً
 تقر�را

ً
وحرمان من العالج، وجميعهم �عيشون حياة �شبھ كث��ا

ال�ي يتلو ف��ا الفلسطينيون القائمة ليس �عيون يائسة، ولكن ب�ل فخر و�عيون متحدية، �� واقع األمر. ألن هذا هو 

ا تقوم عليھ سمعتك. و�لما طالت القائمة، و�لما لم �ستسلم لوضع ال�حية: �لما �ان ذلك �ع�ي أنك صمدت م

 و�ان هذا بمثابة الرد منك.  

و�اإلضافة إ�� �ل ذلك، ف�ل عائلة هنا �� عبارة عن مز�ج. فهناك �خص ما يقاتل، والبعض ال يقاتل، والبعض 

ين ما  �خص  هناك  ؛ 
ً
أبدا يقاتل  لن  ا�ج��ة  اآلخر  من  ثالث  و�خص  حماس،  من  آخر  و�خص  فتح،  �حركة  ت�ي 

الشعبية لتحر�ر فلسط�ن؛ وهناك �خص قد سئم و�ر�د املغادرة فقط: لهذا السبب هناك متسع ل�ل املواقف. 

 ولهذا السبب هناك وحدة.  

 األحمد، الذي  وال يتعلق األمر �� ذلك بالشباب فقط. فعند مدخل املستشفى هناك صورة الطبيب املشهور عبدهللا

تل �� 
ُ
 .16أكتو�ر؛ بطلقة من بندقية من طراز إم  14ق

الرجل الذي يخ���ي قصتھ يتحدث اإلنجل��ية بطالقة. سألتھ: ملاذا؟ أين �علمت ذلك؟ وعرفت أنھ �ان مسؤوال رفيع  

 املستوى �� و�الة تا�عة لألمم املتحدة. وهو يقول اآلن: هذه املرة لن نخطئ. 

كرم الرجوب: "ليس هناك ��يء جديد �� الواقع. فتحول إسرائيل إ�� التوجھ نحو اليم�ن �عود إ�� و�قول ا�حافظ أ

مقتل راب�ن". "و�سرائيل ليست أقوى من أي وقت م��ى، ع�� اإلطالق. وقد ذهبت إ�� صناديق االق��اع خمس مرات 

ذين تضاعف عددهم ثالث مرات منذ �� أر�ع سنوات. نتنياهو وعد املستوطن�ن باألرض، ألنھ بدون املستوطن�ن، ال
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اتفاقيات أوسلو، لن ت�ون لھ أغلبية. وهو سيحافظ ع�� �لمتھ ل�حفاظ ع�� أغلبيتھ "؛ و�فوز بموج��ا، ليس فقط 

 با�ح�ومة: ولكن با�حصانة من ا�حاكمات �� القضايا املتورط ف��ا. 

إسرائيل تر�د رد فعلنا، ولكنھ �� ا�حقيقة بمثابة فخ. "لكن الكث�� من الفلسطيني�ن ال يدر�ون ذلك. و�طلقون النار 

ع�� الدبابات. أنت بال�اد تخدشها. وح�ى إذا حصلت ع�� قذائف آر �ي ��: فقد حصلت إسرائيل ع�� طائرات إف 

35 ". 

ع من التوجيھ أو تحكيم العقل واملنطق. ألنھ عسكر�ا ال يوجد و�قول: ال يوجد هناك رأس، و�قصد أنھ ال يوجد نو 

 أي ت�افؤ. "لك��م �شاهدون علمنا يرفرف �� �أس العالم، ويعتقدون أن العالم معنا. وأننا سنفوز."

: ولكن كيف يتس�ى ضبطهم؟ ما 
ً
و�قول: لقد رأينا االنتفاضة الثانية كيف ان��ت، كما يقول. ومع ذلك يقول أيضا

 الذي يمكن�ي تقديمھ؟ أي مستقبل؟ البديل 
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 �ان الوقت يق��ب من املساء. وهناك خمسة قت�� �� الضفة الغر�ية اليوم. 

نون ينادون بالسالح.    2:04�انت الساعة  
ّ
، عندما دوي فجأة انفجار أضاء الليل، ومن ع�� املآذن، �ان املؤذ

ً
صباحا

 ت��يء األنوار الواحدة تلو األخرى، و�ستيق 
ً
 فشيئا

ً
ظ جن�ن �لها بينما �انت رتل عسكري إسرائي�� �شق طر�قھ وشيئا

سّرع من  
ُ
ع�� الشارع الرئي��ي، وع�� الفور، تمطر الدبابات ن��اٌن مضادة، وال�ي ال تجعلها ح�ى تحيد عن مسارها أو �

 معدل س��ها. 

�ل املناطق، و�تبادل �� تلك األثناء، �ستيقظ ا�جميع، �� جميع أنحاء الضفة الغر�ية، �� جميع أنحاء غزة، و��  

الفلسطينيون النصائح ع�� تطبيق تليجرام، أين يتحر�ون، أين يختبئون، أين �س��دفون، �لهم تحولوا إ�� حراس، 

وع�� مدى ساعة، �انت املعركة. دوي إطالق النار املستمر تقطعھ    -إ�� ناق�� أخبار، من يرى من �� خاليا األزقة  

 سعاف. فقط  صفارات اإلنذار لسيارات اإل 

 ومع سقوط أي جر��، أو أي قت��، تتعا�� صيحات: هللا أك��.

و�� الصباح، يقف الفلسطينيون أمام املشرحة. املشهد كئيب. يحّدقون �� األرض، حيث �عرج املصابون بكدمات 

��م، �� الع�ن وضمادات �� الرأس. وأولئك الذين أصبحوا شهداء جدد �� جنح الليل، أصبحوا أبطال جدد لالحتفاء  

 ولكن حالهم اآلن أ��م أصبحوا جثث مو�ى جدد. 

 من وقع الصدمة؛ فقد �ان أحد القت�� هو �عيم الز�يدي، ابن عمھ. لم يزد ع�� أن نظر 
ً
�ان ج��يل الز�يدي مذهوال

 تجا��، وهو يقول: وسيأ�ي �عد ذلك الدور ع�� اب�ي، ثم من �عده ع�� حفيدي.

 2022د�سم�� 
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