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َنْب�ض احلياة
حملتني  نهاية،  بال  �شوق  كرحلة  ال�شغر  منذ  حياتي  ع�شت 
واللغات  الثقافات  خمتلفة  و�شعوب  عديدة  ودول  بعيدة  اأماكن  اإىل 
والق�شايا والرتكات احل�شارية والتطلعات امل�شتقبلية... اأمم و�شعوب 
تعي�ش يف ظل اأو�شاع �شيا�شية وثقافية واجتماعية متباينة، وظروف 
اقت�شادية وم�شتويات حياتية متفاوتة.. اأقمت طالبًا واأ�شتاذًا جامعيًا 
اأحداث  �شنع  يف  و�شاركت  جميلة،  واأماكن  عديدة  بالد  يف  وباحثًا 
مثرية اأدخلتني يف جتارب فرح ومرح وحزن و�شعادة ومعاناة وعذاب 
�شغوط  حتت  ع�شتها  جتارب  هناك  كانت  اأحيانًا.  يطاق  ل  واأمل 
قا�شية، واأخرى ع�شتها يف ظل وعود زاهية زائفة، وجتارب مع مذاق 
متعة ل مثيل لها، ون�شوة اأمل على طريق �شفاء ي�شتاأن�ش طعم الأمل. 
اأمل  واأمل وخيبة  كانت حياتي وما تزال حكاية ولدة وموت وجتدد 
احلب  وينمو  الأمل  يولد  حيث  م�شتقبلية  حياة  يف  اأمل  متوا�شلة... 
بال  هائج  بحر  يف  ال�شوق  وُيبحر  اخليال،  �شفاف  على  ويرتعرع 
ربان، ويتجذر الع�شق يف ثنايا الروح بال وعي، ويتجدد الفكر ويعيد 
تلك  من  له  يحلو  ما  ال�شمري  ويختزن  انقطاع،  بال  نف�شه  �شياغة 
اأعي�ش  امل�شاعر والتجارب ب�شغف طفل يتعلم امل�شي لأول مرة. وكي 
حياتي كما يجب اأن تكون عليه احلياة، وا�شتمتع برحلتها اإىل اأق�شى 
الأعراف  من  الكثري  على  اأمترد  اأن  علي  كان  املمكنة،  املتعة  حدود 
العائلية، التقاليد املجتمعية ال�شائدة، والأفكار العقائدية اجلامدة، 
والقيم  العن�شرية،  والنعرات  امل�شتبدة،  ال�شيا�شية  احلكم  ونظم 

الجتماعية املكبلة للفكر والعقل واحلرية.
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يف  يفكر  اأن  دون  حياته  يعي�ش  طفل  ككل  حياتي  بداية  ع�شت 
م�شتقبله، لكن العقل، وكما اكت�شفت لحقًا، يختزن كل �شيء وُيعيد 
ا�شتح�شاره حني تتوفر ظروف معينة، وهذا ما حدث بالن�شبة يل، 
اإذ اأعاد العقل الباطن ا�شتح�شار جتربة �شنوات طويلة حتت �شغوط 
وتبعاتها من  الهزمية  تلك  اأحداث  وما فر�شته  هزمية عام 1967، 
اإذ فيما كنت اأجتول وحيدًا يف جبال جاتلنبريج وغاباتها  مراجعة. 
الكثيفة يف ولية تيني�شي الأمريكية، اأتاأمل عظمة الطبيعة وا�شتمتع 
ال�شجر  لهم�ش  واأ�شغي  اأزهارها،  ورونق  و�ُشموخها  ُح�شنها  بروعة 
�شيئًا  باأن  �شعرت  ب�شوق،  ال�شم�ش  غروب  واأتابع  الع�شافري،  و�شدو 
ما يتغري يف داخلي... �شعرت باأن هناك �شيئًا غريبًا ُيولد بهدوء يف 
اأي  اأعقاب الهزمية بعدم التحدث مع  اأعماق ذاتي. كان قراري يف 
ال�شاكتة  ال�شدمة  يبدو هو  الأقل على ما  اأ�شبوعني على  عربي ملدة 
من  حالة  اإىل  واأعادتني  العميق،  �شباته  من  الوعي  اأيقظت  التي 
الوعي مل اأختربها من قبل... �شدمة فجرت ينابيع املعرفة الكامنة 
يف اأعماقي ودفعتها اإىل التدفق بغزارة وال�شعود اإىل الراأ�ش، تاركة 

خلفها ذاكرة ُم�شبعة بذكريات تاأبى الن�شيان. 
حتت  اأ�شبوعني  ملدة  عربي  اأي  مع  التحدث  بعدم  قراري  جاء 
بعيدًا  للهزمية  احلقيقية  الأ�شباب  على  التعرف  يف  الرغبة  اإحلاح 
عن حماولت التربير التي ُيجيدها العرب عامة، ومن اأجل البحث 
ولوم  العقائدية  غوغائية  عن  بعيدًا  الأزمة  من  للخروج  و�شيلة  عن 
الآخر. لقد حملتني تلك ال�شدمة اإىل املا�شي البعيد لأتذكر ما فات 
تلك احلكاية  ف�شول  واأ�شاهد  واأحداث طفولتي،  من حكاية عمري 
تعود يف �شورة خيالت واأحالم يقظة تعيد ت�شكيل ما وقع يف املا�شي 
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من اأحداث ك�شيء حي. �شاهدت ذكريات الطفولة وال�شبا وال�شباب 
تعود باكية مبت�شمة عاتبة، متر اأمامي �شريطًا �شينمائيًا تراه عيني 
بحر  ح�شن  يف  للهروب  ت�شتعد  �شم�ش  وجه  على  غروب  كاأطياف 
البيت من  ويغمر  »يازور«  هواء  يعطر  وليمون  برتقال  وزهر  هادئ، 
ملدينة  املجاورة  �شفوح اجلبال  يك�شو  بري  ورائحة زعرت  كل جانب، 
رام اهلل، وكروم عنب وتني قرية جفنه وخربة اأبو ق�ش وعلى مقربة 
منها وقد حان قطافها، وخيام لجئني يعانون البوؤ�ش والفقر والظلم 
تغطي اأر�شًا �شحراوية قاحلة على م�شارف مدينة اأريحا، وعوا�شف 
رملية تداعب خيام البوؤ�ش واحلرمان بق�شوة و�شرا�شة تدمي العيون 
�شاخبة  واأنوار  وهناك،  هنا  املتناثرة  ال�شغرية  ال�شجريات  وحترق 
ُتغرق �شوارع القاهرة وت�شرق الب�شر من املارة وحتجب الروؤية عن 
الأنظار، واأحالم ل حتدها اأحالم يعي�شها النا�ش يف اأملانيا واأمريكا... 
تذكرت اأ�شياء اأخرى غريبة، �شغرية وكبرية، قال يل والدي فيما بعد 

اأن بع�شها وقع قبل اأن اأكمل الثالثة من العمر. 
كانت تلك التجربة حدثًا مهمًا يف حياتي جعلني اأدرك اأن العقل 
الباطن ل يختلف كثريًا عن جهاز كمبيوتر يختزن يف داخله كل ما 
لكنه  واأحداث،  ذكريات  من  ال�شغرية  �شا�شته  على  �شاحبه  ي�شجل 
يبدو  اإذ  ُيخزنها على �شكل �شور وخيالت ل تخ�شع لنظام حمدد، 
اأن العقل ي�شع ملفاته يف اأمكنة خمتلفة ل حتمل اأرقامًا ول عناوين 
�شعبة،  ت�شفحها  واإعادة  عنها  البحث  عملية  يجعل  ما  تواريخ،  ول 
اأن  نحاول  الأحيان،  بع�ش  يف  طويل.  لوقت  حتتاج  ُم�شنية  واأحيانًا 
نتذكر ا�شم �شخ�ش اأو عنوان كتاب اأو مكان دون فائدة، لكن، وبينما 
كنا  مبا  ُيذكرنا  داخلي  هم�ش  على  فجاأة  ن�شتيقظ  نومنا،  يف  نغط 
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معلومة  بكل  الحتفاظ  الباطن،  العقل  دور  هو  ذلك  عنه...  نبحث 
العقل  هيمنة  اإن  احلاجة.  عند  ا�شتعادتها  على  وم�شاعدتنا  هامة 
الإن�شاين على ن�شاطاتنا اليومية وقراراتنا يجعل من ال�شعب علينا 
اإيقاظ العقل الباطن من �شباته، اإل حني يغفو العقل الظاهر، اأو حني 
دوره يف حياتنا  را�شيًا عن  ويتنازل  موؤقتًا  يرتاح  كي  اإجازة  مننحه 
توقف،  دون  النهار  �شاعات  طوال  يعمل  الإن�شان  عقل  اإن  اليومية. 
ما يقوده اإىل اإغراق �شاحبه يف دوامة من الق�شايا واملعارك الآنية 
املُتعبة ذات ال�شلة باأمور احلياة اليومية. وحيث اأننا ل ن�شتطيع اأن 
نعي�ش وندير اأمور حياتنا ون�شتمتع بها من دون التعامل مع امل�شاغل 
والفر�ش التي ُتواجهنا، ومن دون خو�ش ما قد يرتتب على ذلك من 
العقل  ويعزل  يهيمن عادة على حياتنا  الظاهر  العقل  فاإن  معارك، 

الباطن عن م�شرح الأحداث، يرتكه يراقب وُيقّيم وُيدون عن بعد. 
واأن  داخله،  يف  ما  يرى  اأن  يود  الذي  الإن�شان  على  كان  لذلك 
والأحزان  الأيام  ركام  حتت  ُدفنت  اأنها  يظن  ذكريات  ي�شتعيد 
اإجازة ق�شرية،  اأن يعطي عقله الظاهر  والأحداث املتالحقة، عليه 
ل  الذي  �شمريه  الباطن...  عقله  مع  الواعي  التوا�شل  يف  ي�شتغلها 
ما  ت�شجيل  دون  من  فر�شة  ت  ُيفوِّ ول  مهما،  �شيئا  ين�شى  ول  ينام، 
وعدُت  اليوم،  ومنذ ذلك  وم�شاعر.  واأحاديث  اأحداث  موؤثر من  هو 
اأتذكر  واأن  الفينة والأخرى،  لها بني  اأحكي حكاية عمري  اأن  نف�شي 
العديدة  وحمطاتها  اأحداثها  من  ا�شتطعت  ما  وا�شتعر�ش  واأ�شجل 
اأتوقعها، ومن  اأكن  فائقة مل  ب�شرعة  تكاثرت  املهمة، وهي حمطات 
النادر جدًا، اإن مل يكن من �شبه امل�شتحيل، اأن يعي�شها اإن�شان واحد 
يف غ�شون عمر واحد مهما طال ذلك العمر. وكي ل اأن�شى، واظبت 
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على �شرد تفا�شيل احلكاية لنف�شي اأثناء ال�شفر يف الطائرة والتجوال 
يف الغابات، واأثناء خلودي للراحة يف فرا�شي بعد يوم عمل م�شن، 
واإ�شافة ما ا�شتجد من اأحداث مهمة اإىل خمزون الذاكرة، واخللوة 
الوجدان،  الذكريات حية يف  تبقى  كي  والآخر  ذاتي بني احلني  مع 

ت�شتن�شق هواء احلرية وجتدد ذاتها بذاتها. 
النهاية،  تقرتب من خط  اأخذت  رحلة عمر طويلة  بعد  والآن، 
على  عمري  وجتربة  حياتي  رحلة  اأ�شطر  اأن  واجبي  من  اأن  راأيت 
الورق لتكون يف متناول النا�ش جميعا... يف متناول يد كل من يحب 
بع�ش  يعاي�ش  اأن  يريد  من  وكل  املعرفة،  يهوى  من  وكل  القراءة، 
اأحداث املا�شي يف فل�شطني والأردن وم�شر والكويت ولبنان واأملانيا 
م�شاعر  ت�شف  جتربة  العامل.  بالد  من  وغريها  واملغرب  واأمريكا 
الغزلن  ت�شكنها  كثيفة  غابة  ربوع  يف  مبغامرة  للقيام  يت�شوق  من 
وتعطرها اأزهار برية... م�شاعر من يع�شق احلب وحب الطبيعة... 
فاتنة، ومنارة  ليلة مثرية على �شدر ع�شيقة  بق�شاء  قمر ملن يحلم 
وفكر خالق...  ُمنتجة  يبحث عن حياة جديدة  ملن  الطريق  ت�شيء 
الإن�شان  وقدرة  واحلياة  بالنف�ش  الثقة  له  يعيد  اأمل  عن  يبحث  ملن 
على �شنع م�شتقبله بنف�شه. حكايتي طويلة بطول �شنوات الت�شرد من 
الوطن،  غياب  يف  وطن  عن  البحث  متاعب  بقدر  ومرهقة  الوطن، 
و�شعبة بقدر خيبة الأمل يف العثور على وطن بعد ع�شرات ال�شنني، 
ال�شتات  ال�شتات وق�شوة عيون  ال�شتات ومعاناة  وعميقة بعمق حمنة 
الباهتة، وحزينة بحزن اأمل واعد ُيذبح يف حمراب الظلم على مراأى 
من العامل اأجمع يف رابعة النهار، وموؤملة بقدر معاناة حياة مل تتذوق 
طعم ال�شتقرار اأو الطماأنينة يومًا، و�شاحرة ب�شحر غروب فوق بحر 
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تعلوه �شحابة �شيف �شائعة... نعم �شائعة... فكل حكاية هي ق�شة 
ول  نهايتها،  ول  بدايتها  نعرف  ل  املجهول  يف  رحلة  مثري...  �شياع 
نعرف كيف �شرياها الغري ويفهمها، ول كيف �شتحكم عليها الأزمنة 

والأجيال القادمة. 
من  العديد  من  تت�شكل  خا�شة  حياتية  جتربة  اإن�شان  لكل  اإن 
على  واملفرحة  املحزنة  الكبرية،  والأحداث  ال�شغرية  التجارب 
لكل  اإن  نعم  والهزلية.  واحلنونة  القا�شية  واملثرية،  اململة  ال�شواء، 
تختلف  احلياتية  التجارب  لأن  ذلك  احلياة،  مع  منا جتربة خا�شة 
بتنوع  وتتنوع  معي�شتهم،  ظروف  بتباين  وتتباين  النا�ش،  باختالف 
به  يوؤمنون  وما  العلمية  ومعارفهم  الدينية  ومعتقداتهم  مواقفهم 
من خرافات ومعجزات وحكم، وتتباعد بتباعد الأزمنة التي عا�شوا 
فيها ومار�شوا احلياة يف ظاللها، وتتقارب بتقارب خلفياتهم العلمية 
والثقافية والجتماعية والأزمنة التي �شكلت طرق حياتهم وتفكريهم 
احلياتية  التجارب  اختلفت  واإن  لكن،  وم�شاحلهم.  ونظرتهم 
والعواطف  امل�شاعر  اأن  اإل  منا،  كل  يعي�شها  التي  الأزمنة  وتباعدت 
الإن�شانية تبقى واحدة اإىل حد كبري، ل تتغري بتغري ظروف معي�شية، 
اإن�شان يحب ويفرح ويحزن،  اأزمنة ح�شارية. فكل  بتتابع  ول تتبدل 
واأحيانًا يغ�شب ويكره، يخاف ويقلق ويحلم دون توقف، يعي�ش ن�شوة 
كالطحالب،  راأ�شه  يف  الطموحات  وتنمو  الإحباط،  ومرارة  الأمل 
وتتوالد الأحالم يف قلبه كاأزهار برية حتى وهو على فرا�ش املوت. 
وهذا يجعل كل جتربة حياتية، واإن كانت ذات نكهة خا�شة متيزها 
يعي�شها  اإن�شانية  جتربة  الأ�شا�ش  يف  هي  جتارب،  من  غريها  عن 
�شاحبها بكل م�شاعره واأحا�شي�شه، ما يجعلنا قادرين على التعاطف 



11

م ظروف حياته اأحيانًا اأخرى، وم�شاركته اأفراحه  معه اأحيانًا، وَتفهُّ
واأحزانه وماآ�شيه يف غالب الأحايني. فكل حكاية نقراأها اأو ن�شمع بها، 
حُتدث لدينا �شدى يذكرنا بتجاربنا وحكاياتنا اخلا�شة، باأفراحنا 
واآلمنا املعتقة، بعذابات ال�شوق واطياف احلنني التي ترافقنا العمر 
كله. وهذا يجعل التجارب املختلفة، كبريها و�شغريها، درو�شًا وعربًا 
�شمائرنا  وتربك  عقولنا  تقلق  وحتزننا،  ت�شعدنا  عواطفنا،  ت�شتثري 

اأحيانًا، لكنها توحدنا حول م�شاعر اإن�شانية اأزلية م�شرتكة. 
الزمان،  يف  �شياع  واإغرتاب...  �شياع  رحلة  هي  اإذن  حكايتي 
الزمن  غري  بعيد  زمن  يف  بداأت  املكان...  ويف  الذات  يف  واغرتاب 
الذي نعي�ش فيه اليوم، وُحكم عليها اأن تعي�ش كل الأزمة التي عا�شها 
الإن�شان عرب تاريخه الطويل على هذه الأر�ش. وحيث اأن التاريخ ل 
يتوقف ول ينتهي، فاإن م�شرية احلياة ما تزال ُت�شارع اخلطى، حتى 
واأنا اأكتب هذه الكلمات، ت�شري على طريق طويل تتغري مالحمه كل 
وقد  حُتبها  قد  حكايتي،  هذه  نهاية.  بال  حكاية  يجعلها  ما  حلظة، 
معك  �شتعي�ش  اأحداثها  لكن  تعجبك،  ل  وقد  ُتعجبك  قد  حتبها،  ل 
عمر العمر، ُتذكرك بكل زمن فات، ورمبا تر�شم لك �شورة لبع�ش 
وتخيالتها  ودرو�شها  ومعانيها  ت�شتوحي عربها  اآت... حكاية  ما هو 
من حقائق الواقع، وتراث ما�ش قريب وبعيد، ووحي م�شتقبل يتحدى 
هذه  يف  الرتكيز  اأن  �شتالحظ  لهذا  ال�شواء.  على  والواقع  املا�شي 
هو  ما  بقدر  اخلا�شة،  وحياته  ال�شرية  �شاحب  على  لي�ش  ال�شرية 
على الظروف املو�شوعية التي مرت بها ال�شرية و�شاحب ال�شرية... 
على املواقف، والأحداث، والتيارات الفكرية، والحزاب ال�شيا�شية، 
ال�شمولية،  احلياتية  والفل�شفات  والثقافية،  الجتماعية  والتحولت 
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التي  والطموحات  ال�شخ�شية  وامل�شالح  القت�شادية،  والتطورات 
والتقليدية...  واحلزبية  ال�شيا�شية  القيادات  بع�ش  مواقف  لونت 
ال�شرية حكاية  اأحداث وتطورات وحتولت وجتارب جعلت من هذه 
فريدة من نوعها، غريبة يف تفا�شيلها، ثرية يف عربها. ومن خالل 
يف  تعي�ش  املجهول،  يف  تبحر  نف�شك  �شتجد  ال�شرية،  هذه  قراءة 
وتركب قطارات  تتحرك يف مكان بال زمان،  األيمة  �شتات  حمطات 
وتقف  املكان،  عن  بعيدًا  زمان  يف  مذهلة  ب�شرعة  ت�شري  مثرية  اأمل 
اأمام قادة �شيا�شيني كبار و�شغار، ومفكرين ومبدعني، ومدعي فكر 
وثقافة ي�شتخدمون الغوغائية للتمويه والتزييف، و�شعاليك معدمني، 
وبلهاء  وجهالء  اأ�شقياء،  وطالب  وجوههم،  على  هائمني  وفقراء 
واأذكياء بال عدد، واأثرياء ل يعرفون من احلياة غري املال ي�شرقونه 
من عرق ال�شعفاء وقوت الفقراء وبوؤ�ش بوؤ�شاء ل ميلكون ثمن دواء... 
جتد نف�شك اأمام هوؤلء جميعًا حتاورهم حوار الند للند... تخاطبهم 
ب�شراحة وحرية وجراأة ل تعرف النفاق اأو الرياء اأو اخلوف... ومن 
ثم ت�شري يف طريقك را�شيًا اأحيانًا، وغا�شبًا اأحيانًا اأخرى، وحزينُا 
اأبدًا عن  تتوقف  ل  تاريخية  م�شرية  مع  ت�شافر  الأحايني،  يف معظم 
تلقائيًا  تتحرك  ديناميكية  م�شرية  التطور...  اأو  التحول  اأو  التغري 
وتكتب تاريخًا جديدًا كل �شاعة، متجاوزة بذلك نف�شها بنف�شها وكل 
�شيء حي وميت متر عليه يف طريقها، متحدية كل فكر قدمي وجديد، 
وكل عمر حزين و�شعيد، وكل حر وعبد يعي�ش يف دنيا البذخ اأو القهر 

والبوؤ�ش العنيد. 
Yazour »ع�دة اإىل »يازور

بحرها  عن  تبعد  ول  يافا  مدينة  حتاذي  التي  يازور  قرية  تقع 
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ال�شاحر �شوى خم�شة كيلومرتات تقريبًا على الطريق الدويل الذي 
يربط يافا بالقد�ش مرورًا مبدينة الرملة، اأما عدد �شكان يازور فقد 
حمطتي  كانت  يازور،  يف  وهناك،   .1948 عام  يف  ن�شمة   4675 بلغ 
الأوىل، حيث ولدت وت�شكلت براعم طفولتي التي اأُقتلعْت من جذورها 
الإرهابية  الع�شابات  قامت  حني  اأُقتلعت  ُتزهر...  اأن  قبل  بعنف 
اإىل  الع�شابات  تلك  جاءت  لقد  بوح�شية.  مب�شادرتها  اليهودية 
بيتنا يف اأق�شى ليايل ال�شتاء بردًا، واأكرثها �شوادًا، واأغزرها مطرًا 
لت�شرق طفولتي مني قبل قدوم الربيع وحلول مو�شم الإزهار. وحني 
�شادرت طفولتي، حكمت تلك الع�شابات الإجرامية على ذكرياتي 
تركتها  حيث  الوجدان،  زوايا  اإحدى  يف  الأنظار  عن  بعيدًا  بالنفي 
تغرق يف بحر من الآلم والأحزان وال�شياع. لكن العقل الباطن كان 
ال�شدمة  اأيقظته  وحني  الذكريات،  لتلك  حية  ب�شورة  احتفظ  قد 
اأطلعني  جاتلنربج،  غابات  يف  عامًا  ع�شرين  مرور  بعد  �شباته  من 
على ما كان لديه من كنوز، و�شمح يل باإعادة اكت�شافها ومعاي�شتها 
الغزو ال�شهيوين،  والتمعن يف معانيها وعربها. لقد ت�شببت عملية 
ومن حيث ل اأدري، يف طم�ش جتربة يازور، وقامت بكبت حبي لها 
التي  التني واجلوافة  و�شجريات  الربتقال  الربتقال وزهر  ولب�شاتني 
كنت اأت�شلقها واأت�شابق مع الع�شافري على قطف ثمارها النا�شجة... 
و�شوقي  لها  ع�شقي  وغدا  جمًا  ع�شقًا  ع�شقتها  التي  الع�شافري  تلك 
اأو  الذاكرة  الن�شيان، وجتربة ل مُتحى من  ياأبى  ثانية حقًا  لروؤيتها 
الوجدان. ومع �شرقة طفولتي وم�شادرة ذكرياتي جاء الهروب من 
البيت يف عتمة الليل وحتت ظالل دخان قنابل قاتلة وهطول اأمطار 
غزيرة وعوا�شف مرعبة حرمتنا من روؤية الطريق. كان الهروب من 
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البيت قد جاء �شمن حملة التطهري العرقي التي �شنتها الع�شابات 
اليهودية يف اأعقاب �شدور قرار التق�شيم يف عام 1947، ما ت�شبب يف 
ُفقداننا كل �شيء مادي جمعه والدي يف حياته، وكل حجر بناه بيديه 
وعرق جبينه، وكل �شتلة خ�شار و�شجرة مثمرة ووردة عطرة رعاها 
بقلبه ومنحها جزءًا من روحه وكل ثوب طرزته والدتي وجدتي على 
�شوء قمر خجول. ويف ربكة الهروب، وب�شبب ق�شوة الإرهاب، وخوف 
اللحظة، و�شدمة النفي، وعذاب الغربة، واآلم البوؤ�ش والت�شرد، ن�شي 
والدي ون�شيت والدتي تاريخ ميالدي وتاريخ ميالد اإخوتي واأخواتي.

الربتقال  اأ�شجار  من  كثيفة  حديقة  عن  عبارة  يازور  كانت 
�شوارعها  يف  املارة  وكان  وفواكه،  حم�شيات  من  وغريها  والليمون 
ويرافقهم  اأريجه،  ويغمرهم  الليمون  عبري  ي�شمون  ب�شاتينها  وبني 
الذي  وبحرها  يافا  اإىل  الطريق  على  غربًا  �شاروا...  عطرها حيث 
بيت  قرية  اإىل  الطريق  على  �شرقًا  اأو  ال�شمك،  اأنواع  اأف�شل  ت�شكنه 
دجن ومنها اإىل قرية وادي حنني جنوبًا، اأو �شرقًا اإىل قرية �شرفند 
و�شوًل اإىل مدينتي الرملة واللد، اأو �شماًل على الطريق املوؤدي اإىل 
والعبا�شية  اإىل قرى �شاكيه واخلريية وكفر عانة  قرية �شلمه ومنها 
الأحمر  احلنون  كان  عام،  كل  من  الربيع  بدايات  ويف  وغريها. 
ورحيقه من  للزهر  العا�شقة  الفرا�شات  وتغزوها  يازور  روابي  يغمر 
باأكمله عرب  امللونة ت�شافر عمرًا  الفرا�شات  الدنيا. كانت  اأرجاء  كل 
ولون  بزهو احلنون  لت�شتمتع  والوديان  وال�شهول  املحيطات واجلبال 
الع�شق ُيلون وجناته، وتر�شف رحيقه الذي ُيطيل عمر كل فرا�شة تطاأ 
اأر�ش يازور وترتوي من مياهها العذبة... تلك املياه التي ُت�شفي كل 

عليل وتطهر كل قلب وذنب. 
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يازور هي اإحدى مئات القرى الفل�شطينية التي قام ال�شهاينة 
بتدمريها واإزالة اآثار �شكانها العرب الذين عا�شوا فيها ع�شورًا بال 
ح�شر. ويف يازور قام ال�شهاينة بهدم معظم البيوت وحولوا البلدة 
ب�شعة مئات،  �شكانها على  يزيد عدد  ل  قرية �شغرية  اإىل  القدمية 
قرية  اأو  جبل،  �شفح  على  معلقة  لبنانية  �شيعة  بعيد  حد  اإىل  ت�شبه 
�شوي�شرية �شغرية تنعم بظالل غابة �شنوبر. وكما اأن بيوت وب�شاتني 
التاريخية مل  الآثار  فاإن  اليهودي،  امل�شتعمر  يازور مل تنج من عبث 
تنج هي الآخرى، فقد حولوا بقايا القلعة الرومانية التي كانت ت�شمى 
وهادئ،  جميل  منتزه  اإىل  قدمية  مبان  من  حولها  "البوبرية" وما 
الإمام  "مقام  ي�شمى  كان  الذي  ال�شبعة  القباب  ذا  اجلامع  وحولوا 
علي" اإىل معبد يهودي. وحني �شمحت يل الظروف بزيارة يازور يف 
راأيت  والغرتاب،  والنفي  الغياب  �شنة من  بعد 48  اأي  عام 1996، 
وبيدها  القلعة  بالقرب من  امراأة عجوز جتل�ش على كر�شي خ�شبي 
من  قطعة  النقو�ش...  من  رائعة  فنية  حتفة  اأقدامها  وحتت  كتاب، 
اأحمد  ال�شيخ  اأقاربنا،  لأحد  ملكيته  تعود  جميل  بيت  اأر�شية  بقايا 
حامد اأبو نامو�ش. اأما يازور احلديثة وما كان فيها من ب�شاتني كثرية 
التغريد،  تهوى  وع�شافري  الألوان،  متنوعة  واأزهار  مثمرة  واأ�شجار 
واآبار ارتوازية ل تتوقف عن �شخ املياه، وبرك �شباحة وبيوت ريفية 
اإىل بقايا مكان يج�شد جمال  جميلة فقد حتولت بفعل امل�شتعمرين 
حولون  مب�شتوطنة  ملحقة  �شناعية  مدينة  اإىل  حتولت  الطبيعة... 

بة. التي تعترب  اأكرب التجمعات ال�شناعية يف الدولة العربية املُغَت�شِ
قدمية  يازور  اأن  اإىل  القائمة  والآثار  القدمية  اخلرائط  ت�شري 
قدم التاريخ، فقد جاء ذكرها يف حوليات امللك الآ�شوري �شنحريب 
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يف اأوائل القرن الثامن قبل امليالد، واأن ا�شمها يف حينه كان اأزورو. 
ويف القرية عدة اأماكن اأثرية ذات اأهمية تاريخية، حيث اأُكت�شف فيها 
قربان يعودان اإىل الألفية الرابعة قبل امليالد. ولقد مت فتح يازور على 
يد القائد العربي عمرو بن العا�ش اأثناء فرتة الفتوحات الإ�شالمية. 
وُيعترب جامع القرية الذي تعلوه �شبعة قباب من اأهم الآثار التاريخية 
باأنه  ُيعتقد  الذي  اجلامع  هذا  تاريخ  حول  اتفاق  وهناك  يازور،  يف 
اأقيم يف ع�شر املماليك يف القرن ال�شابع ع�شر على اأنقا�ش كني�شة 
بتحويل ذلك  اليهود  قام  ولقد  ال�شليبيون،  اأقامها  م�شيحية قدمية 
املكان اإىل معبد يهودي بعد توقيع اتفاقية اأو�شلو مع منظمة التحرير 
الفل�شطينية يف عام 1993. كان "مقام الإمام علي"ل ُي�شتعمل مكانًا 
واإقامة  الأهايل  لتجمع  مركزًا  واأي�شًا  بل  فقط،  والعبادة  لل�شالة 
الأطفال  لتدري�ش  مدر�شة  كونه  اإىل  اإ�شافة  والأعرا�ش،  الحتفالت 
اإىل  تاريخها  فيعود  الرومانية  القلعة  بواقي  اأما  القراآن.  وحتفيظ 
القرون الو�شطى، اإذ اأقامها ال�شليبيون للملك ريت�شارد قلب الأ�شد 
الذي ق�شى وقتًا طوياًل يف منطقة يازور/ يافا، حيث كانت القرية 
يف  وال�شليبيني  امل�شلمني  بني  رحاها  دارت  دامية  ملعارك  م�شرحًا 
�شيا�شية  لأحداث  وم�شرحًا  ع�شر،  والثاين  ع�شر  احلادي  القرنني 
مهمة كان من اأهمها املفاو�شات التي دارت بني ريت�شارد قلب الأ�شد 
قائد قوات ال�شليبيني يف حينه، و�شالح الدين الأيوبي قائد جيو�ش 

امل�شلمني. 
"حمايل"،  اأو  كبرية،  عائالت  اأربع  اإىل  يازور  �شكان  ينق�شم 
بدل  "احلامولة"  تعبري  اختاروا  فل�شطني  يف  القرويني  اأن  ويبدو 
من "الع�شرية" الذي ت�شتخدمه القبائل العربية يف الأردن والعراق 
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وبالد ال�شام وغريها. اأما تلك احلمايل فهي: البطاجنه، والعمرييه، 
اإىل  تنتمي  والدتي  اأن  اإل  اإليها،  انتمي  التي  واحلوامده  وامل�شاروه، 
حامولة العمرييه، وزوج خالتي ينتمي اإىل حامولة امل�شاروه، وزوجة 
يازور  اأهل  ويختلف  البطاجنه.  حامولة  اإىل  تنتمي  اإ�شماعيل  اجلد 
فهناك  احلمايل.  تلك  اأ�شول  حول  بالأن�شاب  واملهتمون  واملوؤرخون 
العربية  اإىل اجلزيرة  تعود  البلدة  اأهل  اأ�شول جميع  باأن  يدعي  من 
ينتمي  الفل�شطيني  ال�شعب  باأن  يدعون  اآخرون  وهناك  واليمن، 
والرومان  والفر�ش  واليونانيني  الكنعانيني  اإىل  تعود  لأ�شول متعددة 
اأن  اآخرون  يظن  كما  قدميًا.  البالد  تلك  حكموا  اأو  �شكنوا  الذين 
التي  العربية  القبائل  اإىل  بجذوره  يعود  الفل�شطيني  ال�شعب  معظم 
ا�شتولوا  الذين  ال�شليبيني  واإىل  الإ�شالمية،  الفتوحات  مع  جاءت 
على تلك البالد يف الع�شور الو�شطى، واإىل الأكراد الذين جاوؤوا مع 
اإبان احلروب  الأيوبي ملحاربة امل�شتعمرين الأوروبيني  �شالح الدين 
ممن  وغريهم  والربيطانيني  والأتراك  امل�شريني  واإىل  ال�شليبية، 
حمولة  اأن  اآخرون  يرى  كما  حديثًا.  حكموها  اأو  لفل�شطني  قدموا 
�شمن  جاوؤوا  الذين  للع�شكر  اأ�شولها  يف  تعود  بالذات  امل�شاروه 
حملة اإبراهيم با�شا ل�شم بالد ال�شام، اأي فل�شطني و�شورية ولبنان 
والأردن اإىل م�شر اإبان احلكم العثماين. ولكن، ومهما قيل يف هذا 
املو�شوع، فاإن من املوؤكد اأن بع�ش الفل�شطينيني يعودون يف اأ�شولهم 
اأي�شًا اإىل القبائل الإ�شرائيلية الذين �شكنت مناطق من فل�شطني يف 
عهد التوراة والإجنيل، واإىل الأ�شوريني والكنعانيني الذين �شبقوهم 

وكانوا اأول من ا�شتوطن اأر�ش فل�شطني وعمرها. 
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ومهما كان من اأمر هذا اخلالف يف الراأي، فاإن ال�شيء الثابت 
احلقب  اأقدم  اإىل  تعود  يازور  اأهل  غالبية  جذور  اأن  هو  والوحيد 
تبلورت  يازور  اأن  اإىل  القدمية  ت�شري بع�ش اخلرائط  اإذ  التاريخية، 
ع�شرة  حوايل  قبل  الزراعة  ع�شر  بدايات  مع  زراعية  كم�شتوطنة 
اآلف �شنة، وتطورت مع الأيام لتغدو حمطة على الطريق اإىل البحر. 
قبل  من  للغزو  وبالد  ومدن  قرى  من  كغريها  يازور  تعر�شت  ولقد 
الكثري  وقتل  واأطفالها  ن�شائها  ب�شبي  قامت  اأجنبية  وجيو�ش  قبائل 
من رجالها، وهذا جعل فل�شطني تخ�شع خالل حقب التاريخ املتتابعة 
ما  غازية،  ا�شتعمارية  ودولة  قدمية  اإمرباطورية  من  اأكرث  حلكم 
والتفاعل مع حكام و�شعوب  الآخر  التوا�شل مع  فر�ش على �شكانها 
مع  التفاعل  واأن  كما  وتاريخهم.  ثقافتهم  عن  غريبة  وثقافات 
اإىل  الديني قاد  الغزو والتجارة والتب�شري  الآخر من خالل عمليات 
اختالط  اإىل  اأدى  ما  والن�شاء من غرباء،  الرجال  الكثري من  زاوج 
يف  �شببًا  الثقايف  والتالقح  التزاوج  كان  لقد  والأجنا�ش...  الدماء 
اأ�شبح  حتى  الأكرب،  املجتمع  يف  وذوبانه  بالوطني  الغريب  اختالط 
الكل جزءًا ل يتجزاأ من جمتمع واحد، ل ميكن ف�شل اأع�شائه عن 
بع�شهم البع�ش. لذا ل ميكن، ول يجوز اأي�شًا التهرب من العرتاف 
من  خليط  هو  الأر�ش،  �شعوب  من  كغريه  الفل�شطيني،  ال�شعب  باأن 
الكنعانيني  بينها  من  وغري عربية،  واأجنا�ش عديدة، عربية  �شعوب 
والرومان  والفر�ش  واليونان  والفراعنة  والإ�شرائيليني  والأ�شوريني 
الأمازيع  واملغاربة  وال�شودانيني،  والأتراك  والأكراد  واملغول  والعرب 
والربيطانيني  الفرن�شيني  وامل�شتعمرين  ال�شود،  والأفارقة  والعرب، 

وغريهم. 
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الإ�شالمي  التاريخ  يف  هامة  اأدوارًا  لعبوا  الذين  الرجال  ومن 
وزير  اليازوري  علي  بن  احل�شن  حممد  اأبو  يازور  اإىل  وُين�شبون 
هذا  ا�شتطاع  ولقد  الفاطمي.  م�شر  خليفة  الظاهر  بن  امل�شتن�شر 
اإدارة  من  ال�شلطة،  من  وقربه  وذكائه  حكمته  م�شتخدمًا  الرجل، 
م�شر ردحًا من الزمن وال�شتيالء على الدولة العبيدية بعد القيام 
اأبو  اأي�شًا  يازور  اإىل  ين�شب  كما  ال�شنهاجي.  بادي�ش  بن  املعز  بخلع 
بني  والعدل  بالأمانة  عرف  الذي  والفقيه  اليازوري  القا�شي  بكر 

النا�ش وتنقل بني الرملة والقد�ش. 
اجته اأهل يازور يف بداية الثالثينيات من القرن الع�شرين اإىل 
زراعة احلم�شيات وتربية الأبقار الهولندية من نوع هول�شتاين على 
نطاق وا�شع، وذلك لرتفاع العوائد املادية من احلم�شيات ومنتجات 
الرتوازية  الآبار  التو�شع يف حفر  اإىل  دفعهم  وهذا  عمومًا.  الألبان 
التي بلغ عددها 140 بئرا يف عام 1945، حيث كان لكل بئر م�شخة 
تعمل على الديزل وُت�شغل يف العادة مرة كل اأ�شبوع. كانت تلك الآبار 
وكانت  القرية،  يف  املزروعات  وري  ال�شرب  ملياه  الرئي�شي  امل�شدر 
جدرانها  ن�شبيًا،  كبرية  برك  يف  املياه  ب�شخ  تقوم  ال�شخ  ماكينات 
وال�شرب  الأهايل لري املزروعات  ا�شتخدمها  امل�شلح،  الأ�شمنت  من 
على  البلدة  اأهل  من  الكثريين  �شجع  وهذا  ال�شواء.  على  وال�شباحة 
ترك بيوتهم القدمية يف و�شط القرية والرحيل منها اإىل ب�شاتينهم 
فيها،  ريفية حديثة  م�شاكن  واإقامة  "بيارات"،  ي�شمونها  كانوا  التي 
يناف�شون الع�شافري يف التمتع بها والعي�ش يف ظاللها وعلى خرياتها. 
يازور  رئي�شيني:  ق�شمني  اإىل  تنق�شم  البلدة  اأ�شبحت  لذلك  نتيجة 
القدمية التي تعتز باآثارها وتاريخها العريق ونكهتها العتيقة ودورها 
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التي  احلديثة  ويازور  وترفيهي،  وخدماتي  جتاري  كمركز  التقليدي 
وم�شابحها  وبيوتها  وطيورها  وعبريها  واأزهارها  باأ�شجارها  تزهو 
وتربية  احلم�شيات  زراعة  يف  التو�شع  اأدى  ولقد  العذبة.  ومياهها 
الأبقار اإىل زيادة الدخل وتنويع م�شادره بالن�شبة ملعظم العائالت، 
وت�شبب يف رفع معدلت ا�شتهالك ال�شكان عامة من احلليب والألبان 
والأجبان والزبدة. وحيث اأن اأهايل يازور كانوا من مالك الأرا�شي 
فاإنهم  واحلم�شيات،  الربتقال  ب�شاتني  اأ�شحاب  من  اأو  الزراعية، 
ومل  متفاوته،  بدرجات  ذلك  كان  واإن  املي�شورين،  من  جميعًا  كانوا 
يعرفوا خالل تاريخهم الطويل يف قريتهم ووطنهم اجلوع اأو الفقر 
اأو احلاجة، اإذ مل يكن يف يازور عائلة واحدة ل متلك بيتًا اأو اأر�شًا 

زراعية، كما مل يكن من بني اأهلها اإقطاعي واحد.
الأ�شرة واحلياة العائلية

رمبا  جدًا،  وجمياًل  وفخمًا  كبريًا  فيه  ولدُت  الذي  البيت  كان 
كان اأكرب واأجمل بيوت يازور يف حينه... كان بيتًا ح�شريا بكل معنى 
الكلمة، له اأعمدة يف اخلارج واأعمدة يف الداخل، وبهو وا�شع يقودك 
اإىل عدة غرف و�شالت جلو�ش. وكما اأخربين عمي، ا�شرتى الوالد 
�شناعة  يف  تخ�ش�ش  فل�شطني  يف  م�شنع  اأف�شل  من  البيت  بالط 
البالط الفخم، م�شنع ال�شي�شة يف مدينة القد�ش. ولقد �شهد ذلك 
حدود  على  يازور،  بلدة  من  الغربي  الطرف  يف  اأقيم  الذي  البيت 
زواج عمي من  اأحداثًا عائلية مهمة، منها  اليهودية  نيرت  م�شتعمرة 
ابنة عمه التي وهبها والدها له يوم ميالدها ومات قبل اأن يح�شر 
معنا  للعي�ش  يهودية  عائالت  ثالث  انتقال  اأي�شًا  �شهد  كما  زفافها. 
الطريان  قام  اأن  بعد  الثانية  العاملية  احلرب  �شنوات  من  جزءًا 
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يف  اليهودية  املدن  اأكرب  اأبيب،  تل  مدينة  على  بالإغارة  اليطايل 
الربتقال  اأ�شجار  ظالل  ويف  ال�شاعري،  البيت  ذلك  ويف  فل�شطني. 
اليهودية  العائالت  بنات  فتاة من  وقع عمي يف حب  الليمون  واأريج 
بعيدًا  فيه  تقيم  اآمنًا  مكانًا  لها  ووفرنا  بيتنا  يف  ا�شت�شفناها  التي 
عن اأجواء احلرب وخماطرها اليومية. نعم... لقد وفرنا ل�شيوفنا 
الأمان حني التجاأوا اإلينا هربًا من فا�شية ايطاليا ونازية اأملانيا دون 
اأن نعلم اأن اأقاربهم وذويهم واأحفادهم �شيقومون بعد �شنوات قليلة 
القتل  اأ�شاليب  وا�شتخدام  اأملانيا  ونازية  ايطاليا  فا�شية  با�شتعارة 
والدمار والإرهاب والتعذيب �شدنا. مل يكن باإمكاننا اأن نعلم اأو حتى 
اأن نتخيل اأنهم �شيقومون بعمليات تطهري عرقي �شدنا متحي وجودنا 
من البيت واآثارنا من القرية، وت�شادر طفولة اأطفالنا، وَت�ْشلب الأمان 

والطماأنينة من قلوبنا وعيوننا اإىل الأبد.
كانت عائلة "باخور" هي اإحدى العائالت اليهودية التي جلاأت 
اإلينا، وكان ال�شيد باخور رجل اأعمال معروف يف تل اأبيب يعمل يف 
املقاولت واأعمال البناء والعقارات، وله ابنتان وابن واحد، "هدا�شا 
وا�شمه  عمي،  بني  بالإعجاب  ال�شعور  اأن  ويبدو  واأبراهام".  واألي�شا 
"ُجمعة"، واألي�شا كان متبادًل، اإذ منا ب�شرعة وحتول اإىل عالقة حب 
وحدت بني قلبي الع�شيقني. اإل اأن احلب مل يعمر طوياًل لأن العائلة 
عار�شته ب�شدة، ولأن ابنة عمه "رحمة" كانت تنتظره بفارغ ال�شرب 
وقد تفتحت كل براعم الأنوثة يف قلبها وعلى �شدرها، ولأن اخلطر 
الذي لح يف الأفق بالن�شبة ليهود فل�شطني زال ب�شرعة بعد انح�شار 
العودة  على  الهاربني  �شيوفنا  �شجع  ما  النازية،  الع�شكرية  القوة 
اإىل بيوتهم ومدينتهم �شاملني. لكن احلب، حتى واإن �شاع احلبيب، 
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وخانته ظروف احلياة، وذوى الع�شق يف قلبه، و�شاخ الزمن الذي ولد 
فيه، ل ميوت اأبدًا... اإن مل�شات احلب وعواطفه وقبالته تبقى زكية 
تعطر الذاكرة وتبهج الأيام القامتة، تاأتي على �شكل هذيان ي�شرق 
احلبيب من هموم يومه، ُي�شعد قلبه، ويحمل الب�شمة اإىل وجهه. اإذ 
على الرغم من مرور ما يقارب 65 �شنة على حادثة احلب بني عمي 
واألي�شا، وفقدان عمي لكل �شيء مادي جمعه يف حياته قبل مغادرة 
يازور، اإل اأن �شورة حبيبته رافقته رحلة عمره الطويل حتى �شهر يناير 
كانون الثاين 2008، حني قرر، بينما كنت اأراجع معه بع�ش املعلومات 
ا�شتعدادًا لكتابة هذه املذكرات، اأن يعطيني تلك ال�شورة... �شورة 
ل�شبية هادئة رائعة اجلمال. وبعد اأن �شلمني ال�شورة �شاألني قائال، 
هل  هي؟  واأين  اليوم؟  حتى  حية  تزال  ما  اأنها  حممد  يا  تعتقد  هل 
اأمريكا كما كانت تقول  اأم هاجرت اإىل  ما تزال تعي�ش يف فل�شطني 
يل؟ وهنا ملحت حزنًا عميقًا يف عينيه التي كاد دمعها املعتق ب�شنوات 
ال�شوق والعذاب والتهجري يبكي ويتنازل عن كربيائه... �شكت عمي 
قلياًل ثم قال ُمت�شائال، ُترى ما �شعورها جتاهنا اليوم وهي تعلم ما 
حقوقنا  باغت�شاب  اليهود  قيام  اإىل  تنظر  وكيف  بنا؟  �شعبها  فعل 
عادت  ُترى  يا  هل  ووطننا؟  ديارنا  اإىل  العودة  يف  حلقنا  والتنكر 
لزيارة ذلك البيت الوديع الذي عا�شت فيه ق�شة حب جميلة؟ هل 
ومكانًا  لهم  ذكريات  مهد  باعتباره  البيت  باحتالل  عائلتها  قامت 
اآمنًا وعزيزًا عليهم؟ اأمتنى اأن يكونوا قد فعلوا ذلك، لأن من املوؤكد 
اأن يدفعهم حبهم للبيت وجتربتهم الآمنة اجلميلة فيه اإىل احلفاظ 
عليه، ولأن دموع األي�شا �شوف ترطب الذكريات التي ت�شكنه كي تبقى 
روح احلب حية فيه ومن حوله، ويبقى البيت �شعارًا حلق ياأبى املوت، 



23

وذكريات تاأبى الن�شيان. 
ولد والدي عبد العزيز، الذي كان اأهل القرية ي�شمونه "العبد 
�شنة  حتى  وعا�ش  الع�شرين،  القرن  اأوائل  يف  يازور  يف  ربيع"،  اأبو 
وبذلك  عمان،  مدينة  يف  النزهة  جبل  يف  املنية  وافته  حني   1995
يكون قد عا�ش حوايل 90 عاما. عمل الوالد يف �شباه يف "م�شاغل" 
ظروف  لهم  ت�شمح  مل  الذين  الفتيان  من  كغريه  وذلك  الربتقال، 
احلكم الرتكي واأحداث احلرب العاملية الأوىل باللتحاق باملدار�ش. 
هو �شركة �شغرية اأو كبرية نوعًا ما تقوم عادة ِب  "م�شغل" الربتقال 
"�شمان" ب�شاتني الربتقال من مالكيها، اأي �شراء حم�شول الربتقال 
قبل ن�شوج الثمار باأ�شهر، والقيام يف موعد احل�شاد باإر�شال عمالها 
املحا�شيل  قطف  عملية  اأما  للت�شدير.  واإعدادها  الثمار  لقطف 
واإعداد الثمار للت�شدير فكانت تتم على مراحل: قطف الثمار عن 
اأو  اأوًل، ثم نقلها اإىل مكان مركزي على اأطراف الب�شتان  الأ�شجار 
غريه،  من  للت�شدير  ال�شالح  الربتقال  فرز  عملية  تتبعه  البيارة، 
ا�شتعدادًا  ناعم  بورق  للت�شدير  ال�شاحلة  الربتقال  حبات  لف  ثم 
متخ�ش�شون  جنارون  كان  خا�شة  خ�شبية  �شناديق  يف  لتعبئتها 
يقومون بتجهيزها على اأر�ش املوقع، واأخريًا القيام ب�شحن �شناديق 
الأبي�ش  البحر  عرب  لت�شديرها  ا�شتعدادًا  املوانئ  اإىل  الربتقال 
املتو�شط اإىل اأوروبا. كانت اأعمال قطف الثمار ونقلها من اخت�شا�ش 
ومنطقة  م�شر  من  عادة  ياأتون  كانوا  الذين  العمال  من  الوافدين 
�شباب  اخت�شا�ش  من  الأخرى  العمليات  وكانت  �شورية،  يف  حوران 
فل�شطني. كان مو�شم الربتقال الذي ي�شتغرق ب�شعة اأ�شابيع، يجتذب 
ما ل يقل عن خم�شني األف عامل �شوري وم�شري للعمل يف م�شاغل 
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بعد  بالدهم  اإىل  منهم  العظمى  الغالبية  تعود  عام،  كل  الربتقال 
انتهاء املو�شم، فيما يتخلف البع�ش الآخر ملوا�شلة العمل يف مزارع 
وموانئ فل�شطني، والعي�ش ب�شفة دائمة اأو �شبه دائمة يف اإحدى املدن 
اأو القرى الفل�شطينية، ويغدو مع الأيام جزءًا ل يتجزاأ من املجتمع 

الفل�شطيني.
وخايل  "�شبحه"،  لأمي  الوحيدة  الأخت  هي  خالتي"�شفية" 
اأما جدتي من ناحية  لأمي وخالتي،  الوحيد  الأخ  العزيز" هو  "عبد 
"فاطمة". وبينما ماتت خالتي يف �شهر يوليو متوز  والدتي فا�شمها 
عام 2009 بعد اأن عا�شت عمرًا طوياًل، مات خايل �شابًا يف خميم 
عقبة جرب يف ظروف ماأ�شاوية تعود لتبعات نكبة ال�شعب الفل�شطيني 
الأمل  يفارقه  اأن  العزيز بريم دون  يف عام 1948. مات خايل عبد 
لعائلة  تنتمي  كانت  التي  بخطيبته  والقرتان  فل�شطني  اإىل  بالعودة 
ما  كل  لها  وقدم  ع�شقها  التي  اخلطيبة  تلك  يافا،  من  "حجاب" 
اأو بالأحرى كي تتنازل عائلة يافاوية  كان با�شتطاعته كي تقبل به، 
"قروية"، على  بخطوبة ابنتها ل�شاب ينتمي لعائلة  وتقبل  "مدنية" 
الرغم من اأن خايل عا�ش معظم حياته يف يافا، يدر�ش يف مدار�شها 
تلك  فاطمة،  احلاجة  جدتي  اأما  ومقاهيها.  �شوارعها  يف  ويت�شكع 
املراأة الوديعة امل�شاملة فقد عا�شت حياتها منذ النكبة بني بيتنا وبيت 
عمان،  يف  وبعدها  اأريحا  يف  ثم  ومن  جرب،  عقبة  خميم  يف  خالتي 
وذلك حتى وفاتها يف عام 1972 يف مدينة عمان. ويف اأريحا، قامت 
ومت�شكا  الدين  با�شم  "�شتي"،  ن�شميها  كنا  والتي  فاطمة،  جدتي 
يجيزه  ول  م�شتنري،  عقل  به  يقبل  ل  كبري  خطاأ  بارتكاب  بق�شوره 
الرتاث  قيمة  ويقدر  التاريخ  معنى  يعي  متح�شر  جمتمع  يف  منطق 
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الإن�شاين... ق�شة موؤ�شفة �شناأتي على ذكرها حني ن�شل اإىل الزمن 
الذي وقعت فيه.

كان بيت جدتي فاطمة وجدي عبد اللطيف بريم الذي مات قبل 
اأن اأرى النور من اأجمل بيوت يازور من حيث املوقع والت�شميم، يقع 
على تلة عالية م�شرفة، له �شرفات وا�شعة تطل على ب�شاتني الربتقال 
اليهودية  امل�شتوطنات  وعلى  وبحرها،  يافا  مدينة  وعلى  يازور،  يف 
املجاورة. اأما جدي من ناحية اأبي وا�شمه "حممد" فقد كان له اأخ 
واحد فقط ا�شمه اإ�شماعيل. وبالرغم من اأن كل جدة من اجلدات 
عا�شت طوياًل، اإل اأن الأجداد، مبن فيهم اإ�شماعيل، ماتوا جميعًا يف 
�شن ال�شباب، ما ت�شبب يف ترك زوجاتهم واأولدهم وبناتهم بحاجة 
لويل اأمر يعتني بهم ويحميهم ويحافظ على ممتلكاتهم، وهذا ما نذر 
العبد اأبو ربيع نف�شه للقيام به، ما جعله ُيهمل زوجته واأولده اأحيانًا. 
كان العبد اأبو ربيع رجاًل �شهمًا وكرميًا و�شجاعًا يف اآن واحد، واأمينًا 
بكل ما للكلمة من معنى، ولذا كان قدوة لالأ�شدقاء والأقارب، وملجاأ 
اآمنًا يلتجئ اإليه كل من كان لديه �شيئًا ثمينًا يخاف عليه، اأو �شرًا ل 
ي�شتطيع البوح به ويبحث عن �شخ�ش ياأمتنه عليه. ولقد ا�شتمر العبد 
اأبو ربيع يقوم بهذا الدور حتى بعد الهجرة والت�شرد، على الرغم من 
تزايد م�شاغله وا�شطراره لإعطاء املزيد من الهتمام لرتبية اأطفاله 

وتوفري احتياجاتهم احلياتية. 
قام العبد اأبو ربيع يف عام 1944 ببيع ذلك البيت اجلميل الذي 
ولدت فيه والبيارة املحيطة به و�شراء بيارة اأكرب يف مكان بعيد ن�شبيًا 
يقع يف جنوب �شرق القرية، حيث اأقام عليه بيتًا ريفيًا متوا�شعًا لكن 
"ِح�ِشْن"  ي�شمونها  كانوا  التي  الوالد  ناحية  لكن جدتي من  مريحًا. 



26

بعيدًا  الرحيل  فكرة  رف�شت  "ُح�ُشْن"،  هو  احلقيقي  ا�شمها  اأن  مع 
عن مهد الذكريات، ما دفع والدي لالحتفاظ بقطعة اأر�ش جماورة 
لذلك البيت، اأعتقد اأن م�شاحتها كانت يف حدود ع�شرين دومنًا، اأي 
20 األف مرت مربع. اأقام الوالد على تلك القطعة بيتًا �شغريًا لوالدته 
تبعات  لها  كان  وهي خطوة  با�شمها،  والبيت  الأر�ش  بت�شجيل  وقام 
اإيجابية اأنقذتنا بعد �شنوات من فقر وجوع حمقق. كان لبيت العائلة 
اجلديد �شاحة اأمامية كبرية، اأو حو�ش يف و�شطه �شجرة توت عمالقة 
ُتخفي حتتها بندقية والدي التي مل تكن تفارقه اأبدًا. كان العبد اأبو 
احلني  بني  امل�شمع  بالقما�ش  بعناية  امللفوفة  بندقيته  ُيخرج  ربيع 
اأراد تفقدها، وهناك كان  البيارة كلما  اإىل داخل  ياأخذها  والآخر، 
الأ�شجار  اأقف حار�شًا بني  بينما كنت  بها،  ويتغزل  ويزيتها  ينظفها 
حتى ُيكمل مهمته... كنت اأقف بالقرب من باب البيت اأراقب ال�شارع 
الرئي�شي  بال�شارع  املربوك  عائلة  وبيت  بيتنا  ي�شل  الذي  ال�شيق 
امل�شمى"�شارع ال�َشالقة". ويبدو اأن اأهل القرية اأطلقوا ذلك ال�شم 
من  "ت�شلق" اأقدام  كانت  الناعمة  البي�شاء  رماله  لأن  ال�شارع  على 
ال�شواء  نار  ت�شلق  كما  ال�شيف احلارة  اأ�شهر  ي�شري عليها حافيًا يف 
البي�ش. ويف الزاوية ال�شيقة التي تقع خلف باب غرفة نومه متامًا، 
حفر العبد اأبو ربيع حفرة �شغرية كان عمقها حوايل �شتني �شنتيمرتًا، 
وقطرها حوايل الأربعني، �شيد جدرانها الداخلية بال�شمنت، وترك 
غطاء  مبثابة  تغدو  جعلها  ما  ا�شمنت،  بدون  تغطيها  التي  البالطة 
داخل  كان يف  ما  اإىل  والو�شول  اإزالته عند احلاجة  ت�شهل  متحرك 
�شرية  الأمر خزنة  واقع  اأ�شياء. وهذا جعل احلفرة يف  احلفرة من 
اآمنة، احتفظ والدي يف داخلها مب�شد�شه وجموهرات اأمي وال�شندات 
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الر�شمية والأوراق الثبوتية املتعلقة مبلكية الأر�ش والبيت و�شهادات 
امليالد وغري ذلك من وثائق ونقود. كانت اخلزنة تختفي متامًا حني 
ُيفتح باب الغرفة، وبالتايل مل ي�شتطيع جنود ال�شتعمار الربيطاين 
كانت  ما  على  ول  عليها  العثور  وتكرارًا  مرارًا  البيت  فت�شوا  الذين 
تخفي يف داخلها من �شالح خطري ا�شتحق مالكه يف حينه الإعدام. 

كان جلدتي ِح�ِشْن ووالدي وعمي العديد من  الأ�شدقاء اليهود 
وعائلتها  "�شعدية"  بينهم  من  اليمن،  من  معظمهم  جاء  الذين 
ال�شغرية وزوجها احلاخام الذي كان لون ب�شرته يقرتب من �شواد 
كامراأة  وتت�شرف  بطالقة،  العربية  تتكلم  �شعدية  كانت  الأفارقة. 
عربية من حيث العادات والتقاليد لكونها عربية واإن ورثت اليهودية 
عن اأجدادها. وكما ت�شري كتب التاريخ القدمية، وكما اكت�شف بع�ش 
موؤرخي الدولة العربية حديثًا، تعود اأ�شول اجلالية اليهودية اليمنية 
اإىل مملكة ِحْمرَي التي اعتنقت اليهودية يف القرن الرابع امليالدي، 
وتخلى معظم �شكانها عن ديانتهم حني اتخذوا الإ�شالم دينًا بديال 

يف القرن ال�شابع امليالدي.
الزيارات  يتبادلون  �شعدية  وعائلة  ربيع  اأبو  عائلة  كانت   
وحني  والأعياد،  املنا�شبات  يف  خا�شة  متوا�شل،  ب�شكل  والهدايا 
يتعر�ش اأحد اأفراد العائلتني اإىل وعكة �شحية. ويف بيت �شعدية يف 
م�شتوطنة "اأجروبنك" تذوقت طعم الزبدة لأول مرة... كان الطعم 
كل  يف  م�شتمر  ب�شكل  وتناولة  عليه  التعود  اإىل  دفعني  ولذيذًا  �شهيًا 
مادة  العلم  اكت�شف  حتى  وذلك  الربتقال،  مربى  مع  تقريبا  �شباح 
الكول�شرتول، وتعرف على ما لها من م�شار وخماطر على القلب، ما 
البتعاد عن  اإىل  ال�شبعينيات  اللذيذ ودفعني يف  الطعم  اأف�شد ذلك 
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تناول الزبدة كليا. 
تعرفْت جدتي ِح�ِشْن من خالل �شديقتها �شعدية على جتار يهود 
كانوا يتاجرون باللحوم ويقومون بذبح الأبقار يف اأيام ال�شبت خالفًا 
احلاخام.  زوجها  مع  بالتواطوؤ  وذلك  اليهودية،  الدينية  للتعاليم 
وحيث اأنه كان من �شبه امل�شتحيل اإمتام عمليات الذبح يف م�شتوطنات 
بعمليات  القيام  على  جدتي  مع  اتفقوا  التجار  اأولئك  فاإن  يهودية، 
الذبح وال�شلخ يف مزرعتها املتوا�شعة، وذلك مقابل مبالغ جيدة من 
املال. كما كان التفاق مع التجار اليهود ين�ش على ترك بع�ش اأجزاء 
الذبيحة، خا�شة الراأ�ش والأرجل واملعدة وغريها من اأمعاء داخلية 
جلدتي لتت�شرف بها كما ت�شاء. وهذه حلوم ودهون كانت مرغوبة 
من اأهايل القرى الفل�شطينية عامة، ما جعل جدتي تقوم ببيع بع�ش 
والأ�شدقاء،  والأقرباء  للجريان  الآخر  البع�ش  واإهداء  الأ�شياء  تلك 
كان  وخمدات...  و�شادات  يف  دخل  من  عليه  حت�شل  ما  وتكدي�ش 
عمي جمعة هو امل�شتفيد الأول والأكرب من تلك الأموال. وعلى الرغم 
اإعطاء  اأن جدتي كانت كرمية مع كل املقربني منها و�شخية يف  من 
ال�شدقات للغرباء، اإل اأن والدي مل ي�شاألها يف اأي يوم من الأيام عما 
اإىل خميم  و�شلنا  تنفقه. وحني  كانت  ول كيف  لديها من مال  كان 
عقبة جرب اأوائل عام 1949، كان كل ما تبقى يف جيب والدي بعد عام 
كامل من التنقل يف حمطات ال�شتات داخل فل�شطني هو ثالثة قرو�ش 
اأ�شخا�ش.  ت�شعة  من  مكونة  عائلة  بها  لُيعيل  فقط،  القر�ش  ون�شف 
وهنا جاء دور جدتي وما كانت قد ادخرته من مال لإنقاذنا موؤقتا 

من �شبح اجلوع واحلاجة، ومل�شاعدتنا على تخطي اأزمة م�شريية. 
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�شغري  ومطبخ  واحدة  املكون من غرفة  ِح�ِشْن  بيت جدتي  يقع 
بالقرب  الغربي  القرية  طرف  يف  للدجاج  وبيت  اأمامية  و�شاحة 
تلك  عن  اأر�شنا  يف�شل  مل  حيث  الزراعية،  "نيرت"  م�شتعمرة  من 
املنطقة  تلك  يربط  ن�شبيًا  عري�ش  رئي�شي  �شارع  �شوى  امل�شتعمرة 
"�شتي" حتبني  اأناديها  والتي كنت  كانت جدتي،  الدويل.  بالطريق 
اأ�شبوع، كما  اأو اأكرث من كل  كثريًا وكنت اأق�شي يف اأح�شانها ليلتني 
كان والدي يزورها كل يوم تقريبا. اأما م�شتعمرة نيرت املجاورة فكانت 
مزروعة بعديد من اأنواع الفواكه، اأهمها اأ�شجار اللوز القريبة منا، 
وكان زهر اللوز وثماره مغرية جدًا، ما حدا بي يف �شنة 1947، ومعي 
ون�شف  بعام  ي�شغرين  الذي  حممود  واأخي  ي�شرى  الكربى  اأختي 
ال�شور  حتت  من  امل�شتعمرة  اإىل  ونت�شلل  الأهل  ن�شتغفل  اأن  تقريبًا 
امل�شنوع من الأ�شالك ال�شائكة، وهناك قمنا بقطف بع�ش ثمار اللوز 
الطرية. ول�شوء حظنا يف ذلك اليوم، راآنا حار�ش امل�شتعمرة اليهودي 
�شفارته  ويطلق  نحونا  بح�شانه  يرك�ش  جعله  ما  "دودو"،  وا�شمه 
ب�شوتها القوي املرعب. وهذا جعلنا نرتعد من اخلوف ونتجمد يف 
عنا  يبعد  يكن  مل  والدي  اأن  اإل  وال�شراخ.  البكاء  يف  ونبداأ  مكاننا 
�شوى ع�شرات اخلطوات، ولذا جاء ُم�شرعًا وبيده بندقيته حني �شمع 
بغ�شب و�شوب  الوالد يف وجه دودو  �شفارة دودو و�شراخنا. �شرخ 
ب�شرعة...  دودو  تراجع  النار.  باطالق  مهددًا  نحوه  البندقيه  فوهة 
بع�ش  والدي  قطع  امل�شتعمرة.  داخل  هاربًا  وفر  ح�شانه  وجه  اأدار 
الأ�شالك واأخرجنا من امل�شتوطنة، وعاقبنا بعد اأن زال الرعب من 

قلوبنا مبا كنا ن�شتحق من عقاب. 
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لكن غ�شب العبد اأبو ربيع مل يهداأ حتى انتقم بطريقته اخلا�شة 
من تلك امل�شتعمرة ومن حار�شها ومن م�شتوطنيها. ففي زيارة تالية 
امل�شتوطنة،  �شور  بالقرب من  ثور كبري  لبيت جدتي، لحظنا وجود 
اأنه هرب من حظريته، ما دفع والدي اإىل حمل بندقيته على  يبدو 
قام  باملر�شاد،  لدودو  الوالد  وفيما وقف  الثور،  والتوجه نحو  كتفه، 
بقطع  املوقع  يف  يومها  املتواجدين  اجلريان  اأبناء  من  �شباب  ثالثة 
الأ�شالك ال�شائكة مبق�ش كبري، بينما كان دودو يراقب ما يجري عن 
بعد دون اأن يجروؤ على اإطالق �شفارته كاملعتاد خوفا من العواقب، 
ثم قاموا بجر الثور ب�شعوبة واإخراجه من امل�شتوطنة، حيث مت ذبحه 
وتوزيع حلمه على الأقارب واجلريان. كان والدي يحمل بندقيته علنًا 
على  معلقة  وهي  النا�ش  عيون  اأمام  البلدة  �شوارع  ومير يف  اأحيانًا، 
كتفه، فيما كان الربيطانيون يحكمون على كل من يجدون لديه بقايا 
�شجاعا  �شابًا  ربيع  اأبو  العبد  كان  �شنقًا...  بالإعدام  فارغة  طلقة 
وكرميًا، معتزًا بنف�شه وخمل�شًا لأ�شدقائه، واإن اقرتب كرمه اأحيانًا 

من التبذير واقرتبت �شجاعته اأحيانًا من التهور.
كنا ن�شرتك يف بئرين ارتوازيني مع جرياننا واأقاربنا من عائلتي 
ن�شبيًا  كبرية  ماء  بركة  منها  بئر  لكل  وكان  نامو�ش،  واأبو  املربوك 
ُت�شتخدم مياهها لل�شباحة وري اخل�شروات وامل�شاتل التي حتتاج لري 
اأملانية ال�شنع،  اأما امل�شخات فقد كانت  اأكرث من مرة يف الأ�شبوع. 
وتغيري  املزروعات  لري  الآبار  من  املاء  ل�شخ  اأ�شبوع  كل  مرة  ُت�شغل 
مياه الربك، وكان العبد اأبو ربيع يعتز مبهاراته يف ت�شغيل امل�شخات 
كانت  الري  مياه  اأن  وحيث  احلاجة.  عند  واإ�شالحها  بها  والعناية 
متر عرب قنوات رملية اإىل الأ�شجار البعيدة واأحوا�ش اخل�شراوات، 
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فاإن تلك القنوات اأ�شبحت مرتعا لل�شفادع التي كانت ُتزعجنا نهارًا 
ملم�شها  واأمقت  منها  اأت�شايق  جعلني  ما  لياًل،  م�شاجعنا  وتق�ش 
اللزج. وحتى بعد اأن �شافرت اإىل اأوروبا يف ال�شتينيات واكت�شفت اأنها 
من املاأكولت ال�شهية، بل من املقبالت التي ل ياأكلها �شوى املي�شورين 
من النا�ش، مل اأغري نظرتي اإليها، ولذا مل اأتذوق طعمها يف حياتي. 
الليل، وبعد  اإىل البيت متاأخرًا يف  كان عمي »جمعة« كثريًا ما يعود 
قيامه بخلع مالب�شه كان يذهب غالبًا اإىل الربكة لي�شتحم يف مياهها، 
اأحيانًا يف و�شط الليل. كنت كلما �شمعت �شوت املاء اأعرف اأنه هناك 
فاأنه�ش من فرا�شي واأفاجئه باأن اغط�ش حتت املاء بهدوء واأم�شكه 
من قدمه على حني غرة. وعلى الرغم من تكرار تلك احلادثة مرات 
ومرات، اإل اأن عمي كان يقفز مرتعدًا من اخلوف كلما م�شكته من 
معه  البقاء  واأحب  كثريًا  اأحبه  وكنت  ويدللني،  يحبني  كان  قدمه. 
يكربه  الذي  والدي  يكن  مل  كثرية  اأ�شياء  منه  اأتعلم  منه،  وبالقرب 

بحوايل 20 عاما ير�شى عن بع�شها.
ما  يافا،  مدينة  يف  و�شبابه  حياته  معظم  ُجمعة  عمي  ق�شى 
من  كان  �شبابها،  مع  جيدة  �شداقات  لتكوين  كثرية  فر�شًا  اأعطاه 
بينهم �شديق يهوى ال�شيارات والدراجات، ا�شمه لطفي النابل�شي... 
كان لطفي على ما بدا يل ينتمي اإىل اأ�شرة ثرية. ويف يوم من الأيام، 
جاء لطفي لزيارتنا، وترك �شيارته اأمام الباب الرئي�شي، ودخل مع 
اأنها  اعتقد  زجاجات  ومعهم  البيارة  داخل  اآخرين  و�شديقني  عمي 
كانت من النبيذ. ومن اأجل التخل�ش مني، قام اأحدهم بنفخ دخان 
�شيجارته يف وجهي، ما جعلني اأ�شعر وكاأن بوؤبوؤ عيني يحرتق يف نار. 
نه�شت م�شرعًا، �شتمتهم جميعًا من دون تردد، و�شرت بهدوء نحو 
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البيت. اإل اأنني حني و�شلت هناك، لحظت اأن ال�شيارة كانت واقفة 
بها،  اأت�شلى  لعبة  راأيت فيها  اأغراين منظرها، حيث  الباب...  اأمام 
ولذا حاولت اأن اأقلد عمي واأقوم بت�شغيلها، اإل اأنني كلما �شغطت على 
زر الت�شغيل و�شمعت �شوت املحرك وراأيت ال�شيارة تتحرك قلياًل كنت 
اأخاف واأتوقف، ثم اأعود ثانية واأكرر ما فعلت. وحني عاد الأ�شدقاء 
بعد اأن ق�شوا وقتًا جمياًل وانتهت احلفلة، كانت مفاجاأتهم كبرية، 
اإذ اكت�شفوا اأن ال�شيارة معطلة... كنت قد لعبت بها وقتًا كافيًا لإفراغ 
البيارة  داخل  يف  وجههم  من  هربت  وهنا  �شحنتها،  من  البطارية 

ولدي �شعور بالت�شفي. 
ايجابي  اأثر  لهما  وكان  اأمامي  �شلبيتان حدثتا  هناك جتربتان 
جعلني  حيث  عيني،  يف  ال�شيجارة  دخان  نفخ  الأوىل  حياتي:  على 
اإىل  وقادين  �شديدًا،  كرهًا  والتدخني  ال�شيجارة  اأكره  احلدث  ذلك 
اتخاذ موقف معاٍد للتدخني ب�شكل عام... وهو موقف تر�شخ بعد اأن 
لل�شيجارة.  واخلطرية  الكثرية  ال�شحية  امل�شار  على  العلم  تعرف 
تو�شالت  كل  ورف�شت  حياتي،  يف  واحدة  �شيجارة  اأدخن  مل  ولذا 
كنت  حني  الطائرة  من  ال�شجاير  علب  بع�ش  له  اأ�شرتي  اأن  الوالد 
اذهب لزيارتهم يف عمان اأثناء عملي اأ�شتاذًا يف جامعة الكويت. كان 
اإل يف  والدي قد تعلم التدخني بعد نكبة عام 1948، ومل يقلع عنه 
الثاين  ال�شيىء  ال�شيء  اأما  �شنة.  ثالثني  مرور  بعد  اأي   ،1978 عام 
الذي كان له اأثر ايجابي على حياتي فقد حدث يف اأريحا بعد �شنوات 
يف  اخلمر  من  �شرب  ما  كرثة  من  وعيه  فقد  وقد  رجاًل  راأيت  حني 
اأحد الأعياد، وبداأ يرتنح ب�شكل م�شحك ما دفع العديد من ال�شبية 
اإىل التجمع حوله وال�شتهزاء به. وحيث اأنه مل يكن با�شتطاعة ذلك 
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الرجل ال�شري على قدميه من كرثة ال�شكر، فاإن رجال الأمن و�شعوه 
يف عربة من العربات احلديدية التي كانت ُت�شتخدم جلمع القمامة 
والزبالة من ال�شوارع ونقلها اإىل املحرقة. اإل اأن الرجل الذي كان يف 
حينه يف عداد املعتوهني، ظن نف�شه ملكًا اأو رئي�ش دولة يركب �شيارة 
التي جتمعت من حوله ت�شتهزئ به  واأن اجلماهري  فخمة مك�شوفة، 
جاءت كي حتييه وتهتف بحياته، ما جعله يلوح بيده حمييًا اجلماهري 
واحلذر  اخلمر  عن  بالبتعاد  اأقنعني  وهذا  الطريق.  جانبي  على 
من مغبة الوقوع يف نف�ش املاأزق، ولذا مل اجنرف مع اأ�شدقائي من 
ال�شباب فيما بعد خلف ال�شيجارة اأو �شرب الكحول، اأو حتى الإدمان 
اأدمنت  لقد  نعم  اللهو...  اأو  ال�شرب  اأو  بالأكل  عالقة  له  �شيء  على 
والكتابة والطبيعة  والقراءة  النا�ش  على هوايات عديدة، منها حب 

وال�شفر والتدري�ش اجلامعي.
نغمات  واأ�شفر  فمي  يف  اأ�شابعي  اأ�شع  كيف  والدي  علمني 
متعددة، ا�شتخدمناها و�شيلة ات�شال فيما بيننا. ال�شفرة الواحدة 
كانت تعني »اأنا هنا«، اما ال�شفرتان فكانت تعني »تعال«، وتكرارها 
من  اأ�شحو  اأن  بعد  كنت  لذا  اأنا«.  �شاآتي  تاأتي،  »ل  يعني  كان  ثالثًا 
اأطلق  الظهرية،  يف  املدر�شة  من  اأعود  اأن  وبعد  ال�شباح،  يف  النوم 
وجوده يف  مكان  اأعرف  وبالتايل  والدي،  علي  عالية فريد  �شفارتي 
البيارة. اأذهب اإليه م�شرعًا فيخربين عن الأ�شياء التي كنت اأحبها 
واأتابعها ب�شغف: بيوت الع�شافري التي بداأت يف تكوينها، عدد البي�ش 
يف البيوت التي متت عملية بنائها حديثًا، وما نوع تلك الع�شافري؟ 
وهل  اأيام؟  قبل  وفق�شت  بي�شًا  كانت  التي  الع�شافري  حجم  وما 
الع�شافري  من  مع غريها  و�شافرت  بيوتها  وهجرت  يكفي  منت مبا 
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واألوانها  واأنواعها  حياتها  و�شرية  الع�شافري  كانت  امل�شافات؟  عرب 
التي جذبتني يف  الأ�شياء  اأكرث  وموا�شم قدومها وهجرتها  واأنغامها 
من  الأول  ال�شهر  النمو يف  الطفولة عن  تلك  توقفت  طفولتي، حتى 
دعاء  ب�شماع  والتمتع  الفرح  طعم  تذوق  من  وُحِرمْت   ،1948 عام 
الع�شافري ت�شتقبل ال�شباح، وتودع النهار يف امل�شاء. كان الُهدُهد هو 
اأكرث الطيور التي �شحرتني بري�شها واألوانها اخلالبة وكربيائها، ولذا 
عز علي فراقها كثريًا. وعلى الرغم من ع�شقي للع�شافري والطيور، 
اإل اأن عالقتي معها مل تكن عالقة حب وع�شق فقط، بل كانت اأي�شًا 
عالقة تناف�ش. كنا نتناف�ش على ثمار اجلوافة والتني ب�شكل خا�ش، 
ومل يزعجني اأبدًا اأن اآكل حبة تني اأو جوافة �شبقتني الع�شافري اإىل 
على  يدلها  غريبًا  غريزيًا  ح�شًا  الع�شافري  لدى  لأن  طعمها،  تذوق 

اأف�شل حبات التني واجلوافة النا�شجة. 
تويف جدي لأبي وكذلك جدي لأمي قبل ميالدي وميالد اأختي 
جعله  ما  ال�شباب،  �شن  يف  والده  اأبي  فقد  لذلك  باأعوام،  الكربى 
حاجة  وب�شبب  كوالده.  �شنًا  منه  اأكرب  رجل  كل  ويعامل  لذلك  يحن 
العبد اأبو ربيع مل�شاعدة م�شتمرة للعناية بالبيارة، ويف �شوء ان�شغال 
عمي بن�شاطات �شبابية ل متت للزراعة ب�شلة، كالتمثيل والريا�شة 
وال�شيارات، وجد والدي نف�شه بحاجة ما�شة ملن ي�شاعده ب�شكل دائم. 
ولقد وجد �شالته يف رجل خمل�ش طيب القلب كان يكربه ب�شنوات 
يدعى اأبو عدوي من قرية وادي حنني، القرية التي تقع اإىل اجلنوب 
من قرية بيت دجن. كان والدي ينادي ذلك الرجل الذي عا�ش معنا 
ويف بيتنا "يابا" اأي يا والدي، ويحن عليه ويعامله بلطف واحرتام، 
اإىل  معه  اأبو عدوي  اأخذين  الأيام،  من  يوم  ويف  يخطئ.  حتى حني 
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الثمانية.  اأبنائه  اأحد  زفاف  حفلة  لأح�شر  حمار  ظهر  على  قريته 
اإل اأنني هربت يف �شباح اليوم التايل من القرية و�شرت ُم�شرعًا يف 
اجتاه يازور، حيث اتبعت نف�ش الطريق التي �شلكناها من يازور عرب 
اأولده ركب ح�شانه وتبعني.  اأحد  اإىل وادي حنني، لكن  بيت دجن 
ق�شطًا  واآخذ  املارة  اأراقب  دجن  بيت  دوار  على  جال�شًا  كنت  وفيما 
وعدنا  ح�شانه،  على  وحملني  ال�شاب،  ذلك  فجاأين  الراحة،  من 
اأهل يازور،  "اإذا تو�شو�ش  اإىل وادي حنني. كانت هناك نكتة تقول: 
اأهل بيت دجن ب�شمعوهم"، اأي اأن �شكان بيت دجن ي�شمعون هم�ش 
�شكان يازور، وذلك ل�شدة قرب يازور من بيت دجن. اإل اأن امل�شافات 
التي  وال�شداقة  واجلوار  الن�شب  وعالقات  القريتني،  بني  القريبة 
ربطت اأبناء البلدتني بروابط قوية، مل تكن كافية لتوحيد لهجاتهم 
اأو عاداتهم وتقاليدهم. كان اأهل بيت دجن اأكرث حتررًا من النواحي 
ميطون  ليونة،  اأكرث  لهجتهم  وكانت  يازور،  اأهل  من  الجتماعية 
بوجه  حمافظني  فكانوا  يازور  اأهل  اأما  مي�شغونها.  كاأنهم  الكلمات 
يازور  جعل  ما  كبرية،  درجة  اإىل  وكرماء  مت�شاحمني  ولكن  عام 
ت�شت�شيف الكثري من الغرباء الذين جاوؤوا لل�شكنى والعمل والتجارة 
يازور جماعة كانت  الذين �شكنوا  الغرباء  يافا. ومن بني  يف مدينة 
وم�شر،  واملغرب  تون�ش  من  فل�شطني  اإىل  جاءوا  اُلْغربية"  ُتدعى 
و�شكنوا على اأطراف يازور، امتهنوا ب�شكل اأ�شا�شي حرفة احلدادة، 
خا�شة �شناعة اأدوات الزراعة وال�شكاكني واملنا�شري وما �شابه ذلك.

اأي  "�شيدي"  اأناديه  كنت  الذي  الطيب  ال�شيخ  ذلك  يكن  مل 
يف  ال�شغرية  عائلتنا  اإىل  ان�شم  الذي  الوحيد  ال�شخ�ش  هو  جدي، 
يازور واأ�شبح واحدًا منا. كان هناك اأي�شًا �شخ�ش اآخر ا�شمه فار�ش، 
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جاء �شبيًا من قرية "بيت َدرا�ش" التي تقع يف جنوب فل�شطني على 
بعد 30 كيلومرتًا تقريبًا من مدينة غزة، وعا�ش معنا طوياًل وعمل 
يف بيارتنا حتى اأ�شبح واحدًا من اأبناء العائلة، وهذا جعله يكت�شب 
ا�شم "فار�ش اأبو ربيع"، لكن ا�شمه احلقيقي هو فار�ش حممود خليل 
�شاهني. وب�شبب كونه واحدًا من اأبناء العائلة، ومل يكن ُيعامل كعامل 
اأهايل  من  كانت  التي  خالته  ابنة  زوجه  والدي  فاإن  لديها،  زراعي 
قلقيلية. وكما علمت ما تزال ابنة اخلال تعي�ش مع اأولدها واأحفادها 
على  عيني  فتحت  وحني  يازور.  اأبناء  من  كغريهم  عمان  يف  اليوم 
كثريًا  اأحببتها  حويل،  القوام  جميلة  �شمراء  امراأة  وجدت  الدنيا، 
واأحبتني اأكرث، كنت اأناديها وحتى وفاتها يف عمان بعد اأكرث من 60 
"حليمة  اأهل البلدة فقد كانوا ي�شمونها  اأما  "حليمة".  عامًا، عمتي 

البدوية". 
ل  و�شاقة  طويلة  رحلة  بعد  يازور  اإىل  حليمة  ال�شبية  جاءت 
وعدة  الأردن  نهر  خاللها  قطعت  الوقت،  من  ا�شتغرقت  كم  ندري 
الفل�شطينية وحوايل 80 كيلومرتًا م�شيًا على  القرى  مدن وع�شرات 
يف  ت�شكن  التي  العدوان  لع�شرية  تنتمي  التي  حليمة  كانت  الأقدام. 
منطقة الأغوار الأردنية على اجلانب ال�شرقي لنهر الأردن، قد هربت 
من وطنها وبيت عائلتها وم�شارب ع�شريتها بعد اأن تعر�شت لظروف 
غري عادية. قطعت حليمة النهر وعربت اإىل ال�شفة الغربية، اأي اإىل 
تفا�شيلها  عن  نعرف  ل  طويلة  رحلة  بعد  يازور  وو�شلت  فل�شطني، 
من  كان  حاماًل،  حينها  يف  وكانت  يازور،  و�شلت  حني  لكنها  �شيئًا. 
ح�شن حظها اأنها وجدت جدتي "ِح�ِشْن" هناك ل�شتقبالها. اأخذتها 
جدتي اإىل البيت وتبنتها، و�شمتها اإىل عائلتها ال�شغرية، وعاملتها 
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كابنة لها وذلك حتى وفاة احلاجة يف عام 1976 يف ال�شعودية. كانت 
جدتي على ما يبدو ت�شعر بحاجة نف�شية لبنة بعد اأن حرمها القدر 
من اأن تكون اأمًا لبنت من حلمها ودمها. لقد اأجنبت جدتي اأكرث من 
اإثنني، والدي عبد العزيز  اأولد وبنات، مل يع�ش منهم �شوى  ع�شرة 
وعمي ُجمعة. واإذا كان "فار�ش اأبو ربيع" قد ح�شل على كنيته نتيجة 
لقيام والدي ب�شمه لعائلتنا، فاإن "حليمة البدوية" ح�شلت على ا�شم 
والدي  واآخاها  �شتي  تبنتها  اأن  بعد  الر�شمية  ال�شجالت  يف  عائلتنا 
وعمي. تزوجت العمة حليمة اأكرث من مرة، لكنها مل تنجب ولدًا اأو 
على  كان  والذي  الأردن،  من  معها  حملته  الذي  اجلنني  حتى  بنتًا، 
ما يبدو �شبب جلوئها اإىل فل�شطني، مات قبل اأن يرى النور. لقد مت 
الزواج الأول مب�شاعدة والدي من رجل اأعمال كان يعمل يف التجارة، 
قدم اإىل يافا من قرية دوره القريبة من مدينة اخلليل، وكان ي�شكن 
يف "�شكنة اأبو كبري" يف يافا. ويف بيت عمتي حليمة وزوجها اأبو العبد 
ق�شيت ليايل كثرية واأيامًا جميلة، �شاحبت عمتي فيها اإىل �شوق يافا 

وبحرها و�شواطئها ال�شاحرة. 
مقام  اإىل  والدي  اأخذين  تقريبا  العمر  من  الرابعة  بلغُت  حني 
يديه  على  تعلمت  الذي  اجلامع  ل�شيخ  هناك  و�شلمني  علي  الإمام 
�شن  بلغت  وحني  القراآنية،  الآيات  وبع�ش  والأرقام  الكتابة  حروف 
الدرا�شة التحقت مبدر�شة يازور البتدائية. كنت اأمر يف ذهابي اإىل 
املدر�شة ومنها عائدًا اإىل البيت عرب بيارتنا اأوًل، ثم بيارة عائلة اأبو 
نامو�ش، وبعدها اأقطع مقربة القرية التي حتوي مقام اأحد الأولياء 
امل�شمى "�شيدنا القطناين"، ثم اأعرب الطريق الرئي�شي الذي يربط 
يافا بالقد�ش و�شوًل اإىل املدر�شة. ويف مدر�شة يازور عوقبت ج�شديًا 
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لأول واآخر مرة يف حياتي ب�شبب عملية غ�ش يف امتحان مل اأرتكبها. 
كان اأحد زمالئي يف ال�شف الثالث البتدائي من عائلة حرز اهلل، 
وكان عمه هو مدر�ش مادة الريا�شيات. وخالل ت�شحيح اأوراق اأحد 
ال�شحيح  اجلواب  كتب  اأخيه  ابن  اأن  الأ�شتاذ  اكت�شف  المتحانات 
ح�شابية  عملية  خالل  من  اإليه  يتو�شل  اأن  دون  ريا�شية  مل�شاألة 
�شحيحة، ما يعني اأنه نقل اجلواب عن تلميذ اآخر. وحتت ال�شغط 
واأنه  علمي،  دون  مني  اجلواب  نقل  باأنه  التلميذ  اعرتف  والتهديد، 
متكن من ذلك لأنه كان يجل�ش خلفي متامًا. عاقبني الأ�شتاذ اأحمد 
ارتكبه،  مل  بذنب  العرتاف  رف�شت  لأنني  �شديد  بغيظ  اهلل  حرز 
اأخيه  ابن  مع  فعل  "فلقة" كما  ي�شربني  كي  حذائي  خلع  ورف�شت 
وي�شربني  يدي  فتح  على  يجربين  جعله  ما  التالميذ،  جميع  اأمام 
األوذ بالفرار من قاعة  اأن كدت  بق�شوة بع�شاه الغليظة، وذلك بعد 
الدر�ش. غ�شب والدي كثريًا حني علم مبا حدث، وكاد يذهب لينتقم 
من الأ�شتاذ لول تدخل اأعمامي الذين اأقنعوه باأن ذلك قد يت�شبب يف 
وقوع خ�شام بني عائلتني يف البلدة، فيما اأقنعوا الأ�شتاذ بالعتذار 
للوالد ب�شرعة. اإل اأنني مل اأدخل �شف الأ�شتاذ اأحمد حرز اهلل بعد 
تلك احلادثة لأكرث من �شبب، اأهمها اأن املناو�شات بني اأهايل البلدة 
والع�شابات الإرهابية اليهودية كانت قد بداأت تزداد حدة، ما اأدى 

اإىل اإقفال املدر�شة وت�شبب يف تعطل الدرا�شة اإىل الأبد.
من تراث يازور ال�شعبي 

والهامة  الغريبة  الأحداث  من  العديد  علي  الإمام  مقام  �شهد 
التي كان لها اأثر يف حياة اأهايل يازور وتراثهم الجتماعي، من بينها 
اإجراء مرا�شم جنازة لأحد �شكان القرية دون اأن يفارق احلياة. لقد 
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وقع ذلك احلادث، كما قالت يل جدتي ِح�ٍشْن، يف ال�شنوات الأوىل 
من القرن الع�شرين حني كانت �شبية، وقبل اأن تلد ابنها الأول. كان 
الرجل الذي �شيعوا جنازته مري�شًا، ودخل على ما يبدو يف غيبوبة 
واملقربون  اأهله  ظن  كثريًا.  ي�شعف  نب�شه  جعل  ما  يومني،  دامت 
اإىل  واأخذه  وتكفينه  بتغ�شيله  قاموا  وبالتايل  احلياة،  فارق  اأنه  منه 
مقام الإمام علي وال�شالة عليه، لكن حني انتهت تلك املرا�شم كان 
الوقت قد اأ�شبح متاأخرًا لدفنه، كانت ال�شم�ش على و�شك الغروب، 
ما حتم النتظار حتى �شباح اليوم التايل حلمله اإىل مثواه الأخري. 
ترك امل�شلون الرجل، اأو جثته كما ظنوا داخل مبنى اجلامع وعادوا 
املقام،  داخل  اإىل  يت�شلل  ال�شباح  نور  بداأ  حني  لكن  بيوتهم.  اإىل 
بكفن  ملفوفًا  نف�شه  فوجد  حوله  نظر  غيبوبته،  من  الرجل  �شحا 
وم�شتلقيًا داخل نع�ش. ُذهل الرجل، لكنه �شرعان ما اأدرك ما حدث 
�شارع  ليدفن حيًا.  ال�شم�ش  �شروق  انتظار  اأنه هناك يف  له، وعرف 
اجتاه  يف  و�شار  اجلامع،  باب  فتح  النع�ش،  من  اخلروج  اإىل  الرجل 
بيته م�شرعًا. لكن مروره يف �شوارع القرية �شادف ذهاب املزارعني 
مللء جرارهن.  املاء  اآبار  اإىل  الن�شاء  بع�ش  وذهاب  مزارعهم،  اإىل 
فوجئ النا�ش مبنظر �شيء غريب مير يف اأزقة القرية ملفوفًا يف كفن 
اأبي�ش... ظنوه �شبحًا غازيًا يريد اإيذاء النا�ش وخطف الأطفال من 
كل   يف  ويرتاك�شون  خوفًا  ي�شيحون  جعلهم  ما  اأمهاتهم،  اأح�شان 
حدب و�شوب، وحتى بعد اأن عرف النا�ش حقيقة ما حدث وتفا�شيل 
اأنهم  اإل  اأن حدوثها كان ممكنًا ومل يكن معجزة،  الق�شة، واأدركوا 
البع�ش  جعل  ما  الرجل،  ذلك  يف  يقلقهم  �شيئًا  هناك  باأن  �شعروا 
امل�شكني  الرجل  اأ�شبح  لذلك  نتيجة  عنه.  البتعاد  يقرر  النا�ش  من 
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�شخ�شًا منبوذًا اإىل حد كبري، يخافه النا�ش، ول ي�شعرون بالرتياح 
اإليه اأو الرغبة يف القرتاب منه. 

يازور،  قرية  يف  وقعت  التي  الأخرى  الطريفة  احلكايات  من 
حكاية احلمري الثالثة التي ك�شفْت عن جرمية قتل بعد مرور �شنوات 
على وقوعها... جرمية مروعة مل ت�شتطع اأجهزة البولي�ش واملخابرات 
حمريهم  يقودون  اإخوة  ثالثة  كان  فيما  اإذ  اكت�شافها.  الربيطانية 
�شاكيه، اعرت�شت  اإىل قرية  يازور  بالقمح يف طريقهم من  املحملة 
الع�شابة  اأفراد  قام  امل�شلحني،  الطرق  قطاع  من  طريقهم ع�شابة 
عليها  كان  وما  حمريهم  على  وال�شتيالء  ودفنهم  الرجال  بقتل 
�شديدًا،  حزنًا  ال�شباب  فقدان  على  القرية  اأهل  حزن  حمولة.  من 
و�شاركهم اأهل قرية �شاكيه احلداد، وتربع العديد من اأبناء القريتني 
بت�شكيل فريق عمل م�شرتك للبحث عن اجلناة والنتقام منهم، لكن 
وجهاز  الربيطاين  البولي�ش  قوات  جهود  ذلك  يف  مبا  اجلهود،  كل 
خمابراته باءت بالف�شل. بعد مرور ب�شع �شنوات، وكانت احلياة قد 
املا�شي، دق  عليه يف  كانت  ما  اإىل  ال�شحايا  عائلة  بيت  اإىل  عادت 
باب البيت طارق غريب بطريقة غري ماألوفة. فتحت والدة ال�شحايا 
الباب، فاإذا باحلمري الثالثة تقف اأمامها وعلى ظهورها حمولة من 
القمح، وكان التعب والإرهاق والعط�ش يبدو وا�شحًا على وجوهها. 
البيت وعانقتها  اإىل  اأدخلتها  املراأة على احلمري يف احلال،  تعرفت 
بحرارة، ربتت على ظهورها الواحد تلو الآخر بحنان حتى اطماأنت 
احلمري متامًا، ثم اأح�شرت لها املاء وال�شعري، وتركتها تاأكل وت�شرب 

وتاأخذ ق�شطًا من الراحة. 
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جاءت عودة احلمري اإىل البيت بعد �شنوات غياب مفاجاأة اأقرب 
اإىل اخليال من احلقيقة، اإن مل نقل معجزة. لكن ما كاد اأهل البيت 
ي�شحون من وقع املفاجاأة حتى دق بابهم زوار غرباء، فتحت املراأة 
الباب، فاإذا بالزوار ي�شاألون عن حمريهم، وعما اإذا كانت احلمري 
موجودة لديهم. قالت لهم ال�شيدة باأدب: نعم... احلمري هنا، لقد 
اأكلت و�شربت واأنها تاأخذ الآن ق�شطا من الراحة... تف�شلوا ا�شرتيحوا 
ا�شرتاحتها.  من  احلمري  تنتهي  حتى  ال�شاي  لكم  �شاأح�شر  قلياًل، 
وبعد اأن جل�ش الزوار على ب�شاط يف �شاحة البيت مطمئنني، دخلت 
بيوت  اإىل  بالذهاب  اأحفادها  اأمرت  حيث  الغرف،  اإحدى  ال�شيدة 
الأهل والأقارب واإعالمهم باأن قتلة �شبابهم واإخوتهم يف البيت. مل 
مت�ِش دقائق حتى كان حوايل ع�شرة من رجال العائلة واجلريان قد 
واأرجلهم  اأيديهم  بتقييد  وقاموا  الزوار  القب�ش على  واألقوا  جتمعوا 
عق الزوار... مل يتعودوا على ذلك  وبالتايل حتويلهم اإىل رهائن. �شُ
الكرم  اأهلها  عن  ُعرف  التي  يازور  يف  خا�شة  ال�شيافة،  من  النوع 
والت�شامح وا�شت�شافة الغرباء ومد يد العون للمحتاجني منهم. وحني 
بداأ اأهل ال�شحايا با�شتجواب �شيوفهم، قال الرهائن اإنهم مل يقوموا 
بقتل اأي اإن�شان، ول يعرفون عن احلادثة �شيئًا، واإنهم ا�شرتوا احلمري 
جيدًا  يعرفونه  املنطقة  اأبناء  من  رجل  من  غزة  �شوق  يف  �شنة  قبل 

ويعرفون ا�شمه وبيته حق املعرفة.
جعلها  يافا،  مدينة  اأبواب  على  م�شيافة  قرية  يازور  كون  اإن 
من  ق�شط  لأخذ  املدينة  اإىل  امل�شافرون  فيها  يتوقف  حمطة  تغدو 
الراحة قبل دخول �شوق املدينة الكبرية وال�شياع يف زحمتها، خا�شة 
التجار من الفالحني الذين كانوا يق�شدون يافا م�شيًا على الأقدام 
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اأو ب�شحبة حمريهم اأو بغالهم اأو جمالهم املحملة بالب�شائع. وحني 
التوقف  قرروا  اليوم،  ذلك  يف  الثالثة  بحمريهم  يازور  زوار  و�شل 
كبرية،  جميز  �شجرة  حتت  ا�شتلقوا  الوقت،  بع�ش  كالعادة  هناك 
اأن املكان كان  وتركوا حمريهم ترعى طليقة. لكن احلمري لحظت 
ماألوفًا بالن�شبة لها، لذلك حتركت يف الجتاه الذي �شلكته يف املا�شي 
مرارًا و�شوًل اإىل بيت اأ�شحابها الأ�شليني. بعد اأن �شحا الزوار من 
غفوتهم مل يجدوا احلمري حيث تركوها، ما دفعهم للبدء يف البحث 
اأو قابلهم يف الطريق من اأهل البلدة.  عنها ب�شوؤال كل من مر بهم 
وبالفعل، ا�شتطاع اأحد ال�شبان اأن ياأخذهم اإىل مكانها، وذلك لأنه 

كان قد راأى احلمري تدخل بيت اأ�شحابها الأ�شليني. 
كان اأهل ال�شحايا وجريانهم واأ�شدقاوؤهم الذين تواردوا على 
حتلوا  حكماء،  اليوم  ذلك  يف  »القتلة«  على  القب�ش  لإلقاء  البيت 
بال�شرب حتى ل يظلموا اأحدًا. وهذا دفعهم لإعالم اجلهات الأمنية 
وبالفعل،  قدمي.  لثاأر  والنتقام  الرهائن  قتل  اإىل  اللجوء  من  بدًل 
بتزويد  قاموا  الأمنية احلكومية، حيث  للجهات  الرهائن  ت�شليم  مت 
غزة.  يف  احلمري  باعهم  الذي  ال�شخ�ش  وعنوان  با�شم  البولي�ش 
ارتكاب  يف  با�شرتاكه  الرجل  اعرتف  عليه،  القب�ش  اإلقاء  وبعد 
جرمية القتل، كما اعرتف باأ�شماء �شركائه، حيث مت اإلقاء القب�ش 
عليهم جميعًا وحماكمتهم واإعدامهم. كان كل ذلك يجري دون علم 
الأمن  قوات  ت�شتطع  مل  ما  فعلت  اأنها  تدري  اأن  دون  ومن  احلمري، 
القوية  ذاكرتها  دون  من  واأنه  به،  تقوم  اأن  الربيطانية  واملخابرات 
ووفائها ما كان من املمكن اأن يتم القب�ش على اجلناة وحماكمتهم 

وتطبيق العدالة بحقهم، ولو بعد حني. 
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من الأحداث الأخرى التي تذكرتها بينما كنت اأتعبد يف حمراب 
عمه  ابنة  اإىل  عمي  زفاف  حفلة  جاتلنبريج،  غابات  يف  الطبيعة 
بكل مقايي�ش ع�شرها،  ومتحررة  امراأة جميلة  كانت  "رحمة" التي 
اأحبتني كثريًا على الرغم من خالفاتها  وذات �شخ�شية قوية. لقد 
خدمات  لها  وقدمت  اأكرث  واأحببتها  اأحيانًا،  والدتي  مع  ال�شبيانية 
العري�ش،  بيت  بيتنا،  من  الزفة  بداأت  و�شباي.  طفولتي  يف  كثرية 
القدمية،  القرية  اأطراف  يف  علي  الإمام  مقام  اإىل  منه  وخرجت 
مرورًا  العري�ش  بيت  اإىل  العودة  قبل  طوياًل  هناك  توقفت  حيث 
عائ�شة"، حتملني  "احلاجة  والدي،  كانت خالة  الرئي�شي.  بال�شارع 
على كتفيها، وكان ابن عم والدي والأخ الأكرب للعرو�ش، العم اأحمد 
ليلة  امل�شماة  الفرح،  ليلة  ويف  الزفة.  طوال  الطبلة  يدق  اإ�شماعيل، 
احلنة، كنت الطفل الوحيد من عائلة العرو�شني الذي رف�ش اأن ي�شع 
احلنة يف يديه، وكاأن التمرد على التقاليد ولد معي كجزء من جينات 

ورثتها عن اأجداد قدامى مل يعد يتذكرهم تاريخ.
متاأخرة  نومها  من  العرو�ش  �شحت  التايل،  اليوم  �شباح  ويف   
عينيها  اأجل  ومن  مثمرة،  ولكن  عجوز  تني  �شجرة  اأت�شلق  لتجدين 
اجلميلتني حاولت اأن اقطف لها اأف�شل ما كان على ال�شجرة من ثمار 
يانعة. كانت تلك الثمار تتدىل من اأطرف غ�شن طري، ما كدت اأن 
اأمل�شه حتى هوى الفرع الذي كنت اأقف عليه و�شقطت على الأر�ش، 
ما ت�شبب يف فتح جرح عميق يف راأ�شي، ا�شتوجب نقلي يف احلال اإىل 
وعلى  واإغالق اجلرح.  النزيف  لوقف  واإجراء عملية جراحية  يافا، 
الرغم من �شفاء اجلرح متامًا بعد اأيام، اإل اأن اآثاره اأبت اأن تزول، 
حيث تركت يف و�شط راأ�شي �شبه اأخدود دائم، بداأت معامله تتك�شف 
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للعيان قبل �شنوات حني مل يعد يف الراأ�ش ما يكفي من ال�شعر لإخفاء 
ما حتته من اآثار �شقاوة قدمية. مع ذلك مل اأتوقف عن ت�شلق �شجرة 
التني اأو غريها، لكنني تعملت احلذر من تلك التجربة القا�شية، ولذا 

مل اأقع من فوق �شجرة بعد تلك احلادثة.
الفل�شطينيون  اأطلق عليها  التي  املدينة اجلميلة  يافا، تلك  ويف 
مل  عيون  "طبيب"  يد  على  لعالج  تعر�شُت  البحر"  "عرو�ش  لقب 
ذلك  يكن  مل  تقريبا...  �شيئًا  الطب  عن  اأو  الطب  من  يعرف  يكن 
�شابًا خالل  اأ�شبحت  اأن  بعد  كما علمت  الواقع طبيبًا  ال�شخ�ش يف 
اإحدى زياراتي ملدينة رام اهلل، بل كان ممر�شًا على معرفة ببع�ش 
"الدكتور اجلبجي" يعطيني قطرة  الأمرا�ش املتعلقة بالعيون. كان 
عني حارقة مرتني كل اأ�شبوع، ي�شتمر مفعولها املوؤمل ل�شاعتني تقريبًا، 
وذلك لعالج بقعة �شغرية على بوؤبوؤ عيني اليمنى كنت قد ورثتها مع 
اأبو ربيع على  اأجدادي. لكن حر�ش العبد  ما ورثت من جينات عن 
�شحة اأولده دفعه لبذل ما لديه من جهد لعالج تلك البقعة والعمل 
على اإزالتها. ويف �شوء بكائي ال�شديد بعد كل زيارة لعيادة الدكتور 
اجلبجي، وا�شتمرار البقعة على حالها، اأخذين الوالد لزيارة عيادة 
زهدي  الدكتور  كثريًا،  به  ويثق  �شخ�شيًا  يعرفه  كان  الذي  الطبيب 
طب  يف  متخ�ش�شًا  يكن  مل  الدجاين  الدكتور  اأن  مع  الدجاين، 
الدكتور  قال  والتاأكد من حالة عيني،  الفح�ش  اإجراء  بعد  العيون. 
اإن البقعة �شيء ب�شيط، كثريًا ما يحدث لالأطفال يف �شني، واأن من 
العمر،  ال�شاد�شة من  اأو  اأبلغ اخلام�شة  تلقائيًا حني  تزول  اأن  املوؤكد 
لذا مل يكن هناك داع للقلق. وبالفعل زالت البقعة من دون عالج، 
واختفى اأثرها قبل اأن نغادر يازور احلبيبة، لكن العني على ما يبدو 
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تاأثرت �شلبًا ولكن قلياًل بالعالج. 
اإن اهتمام العبد اأبو ربيع بالنواحي ال�شحية دفعه اأي�شًا، حتت 
�شنع  علموه  الذين  امل�شيحيني  الرهبان  من  اأ�شدقائه  بع�ش  تاأثري 
الذي  احلليب  لكاأ�ش  الأحمر  النبيذ  من  ملعقة  اإ�شافة  اإىل  النبيذ، 
كانت تعده لنا الوالدة كل �شباح، خا�شة يف ف�شل ال�شتاء، لعتقاده 
باأن النبيذ يبعث الدفء يف ج�شم الإن�شان ويزيده حيوية. كان والدي 
ي�شرتى العنب ويع�شره بيديه، ثم ي�شعه يف زجاجات خ�شراء اللون 
ويدفنها يف البيارة، وكان ياأخذين معه كلما اأراد اأن يح�شر زجاجة 
جديدة من حتت الأر�ش. كانت حكاية النبيذ اأهم �شالح ا�شتخدمته 
مع والدي خالل فرتة �شبابي، اإذ كلما حاول ال�شغط علي ب�شبب عدم 
احلادثة،  بتلك  اأذكره  كنت  يجب،  كما  الدينية  بالطقو�ش  التزامي 
هذه  كانت  اآخر.  مو�شوع  اإىل  وننتقل  بال�شمت،  يلوذ  ثم  يخجل، 
بع�ش الذكريات التي عادت اإىل الذهن مع عودة الوعي بعد اأكرث من 
الكحول يف حياته،  يتناول  والدي  اأر  وقوعها. مل  �شنة على  ع�شرين 
ول اأعتقد اأنه جربها، ولذا كان ي�شعر بالإحراج كلما ذكرته مبا كان 
يفعل معنا بالن�شبة لكاأ�ش حليب ال�شباح املخلوط بالنبيذ املعتق يف 

اأيام ال�شغر. 
مدر�شة  ي�شجلني يف  باأن  اأي�شًا  الوالد  اأقنعوا  قد  الرهبان  كان 
الفرير يف يافا باعتبارها مدر�شة منوذجية، وبالفعل اأخذين الوالد 
التالميذ  وبزي  بها  اإعجابي  اأبديت  اأن  بعد  و�شجلني  املدر�شة  اإىل 
فيها. اإل اأن الرياح كانت جتري حينئذ مبا مل تكن ت�شتهي كل ال�شفن 
بداية  قبل  يافا  مدار�ش  كل  الدرا�شة يف  توقفت  الفل�شطينية، حيث 
ال�شنة الدرا�شية اجلديدة، وذلك ب�شبب عمليات الإرهاب والتطهري 
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العرقي التي �شنتها الع�شابات اليهودية بدءًا من اأواخر عام 1947 
على يافا ويازور وغريها من مدن وقرى فل�شطينية. 

ات�شفْت اأيام احلكم الرتكي بالق�شوة والتخلف والت�شلط، ما جعل 
البالد العربية عامة ت�شهد جمودا فكريًا وثقافيًا وعلميًا واقت�شاديًا 
كبريًا حال دون تقدم ال�شعوب العربية وحتررها، وا�شهم يف تكري�ش 
والإ�شالمية.  العربية  البالد  منها  تعاين  كانت  التي  التخلف  حالة 
اأية قرية  ال�شلطات الرتكية مدر�شة يف  تفتح  املثال، مل  وعلى �شبيل 
اإذ  البالد،  لتلك  حكمها  فرتة  خالل  الفل�شطيني  ال�شاحل  قرى  من 
كان على اأطفال يازور وغريهم النتظار حتى عام 1920 لاللتحاق 
باملدار�ش، ما حرم جيل الوالد من الدرا�شة. ويف ظل �شيادة اجلهل 
وجهالة احلكم، وحتكم رجال دجالني اأو اأميني اأو عمالء اأو طامعني 
اأو ُمغرر بهم يف اإدارة ال�شوؤون العامة، فاإن املجتمع الفل�شطيني �شهد 
انت�شار الكثري من اخلرافات بني عامة النا�ش وتر�شخها يف وعيهم 
على  وثقافاتهم.  وتقاليدهم  ال�شعبي  تراثهم  من  اأ�شا�شي  كمكون 
مهمًا  ثانوي  اإيجابي  جانب  الرتكي  للحكم  كان  ذلك،  من  الرغم 
رجل  من  املتزوجة  املراأة  اعترب  اإذ  الفل�شطينيني،  لعامة  بالن�شبة 
بحاجة حلماية،  وقريتها  اأهلها  بعيدًا عن  معه  وتعي�ش  عنها  غريب 
اإعفاء زوج  ا�شتوجب  اإىل جانبها، ما  لبقاء زوجها  وبالتايل بحاجة 
الكثري  اجته  ذلك،  �شوء  يف  الع�شكرية.  اخلدمة  من  الغريبة  املراأة 
من �شباب يازور وغريهم اإىل الزواج من قرى قريبة اأو بعيدة ن�شبيًا، 
وبالتايل جتنب اخلدمة الع�شكرية يف جي�ش كانوا يكرهون اخلدمة 
الفكرية  التنوير  حركة  لكبت  اأداة  ُي�شتخدم  كان  ما  وكثريًا  فيه، 

والثقافية يف بالدهم. 
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بن�شاء من  بالقرتان  البلدة  رجال  العديد من  قام  يازور،  ويف 
قرى جماورة مثل �شلمه وبيت دجن، وال�شيخ مون�ش، وبعيدة ن�شبيًا 
مثل قلقيلية والطرية، وبعيدة جدًا مبقايي�ش ذلك الزمن مثل جزيرة 
حمولتنا،  من  �شخ�ش  من  اأكرث  تزوج  املثال،  �شبيل  فعلى  قرب�ش. 
وتزوج  واخلرييه،  و�شلمه  قلقيلية  قرى  من  "احلوامده"،  حمولة 
جدي من ال�شيخ مون�ش التي رمبا كانت اأجمل قرى فل�شطني الواقعة 
على البحر الأبي�ش املتو�شط. كانت تلك القرية الوديعة ت�شحو يف 
الفجر على �شوت البحر يناديها كي ت�شتيقظ من �شباتها، وتغفو حني 
يتقادم الليل على هم�شات ن�شماته العليلة ُتهدهدها كي تنام مطمئنة 
وحتلم اأحالمًا �شعيدة. وحني احتلها ال�شهاينة قاموا باإزالة اآثارها 
التي  اله�شة  اأنقا�ش ذكرياتي والقالع  اأبيب على  تل  وت�شييد جامعة 
باأ�شابعي الطرية على �شواطئها. هناك على �شواطئ ال�شيخ  بنيتها 
ُمون�ش، واأمام مقهى خال والدي "ح�شني القنريي"، �شَيدُت اأول قلعة 
يف طفولتي التي �شادرها ال�شهاينة عام 1948. ومع تو�شع عمليات 
التزاوج بني اأبناء املدن والقرى الفل�شطينية املختلفة، اأ�شبح ال�شعب 
الفل�شطيني عبارة عن �شبكة اإن�شانية وثقافية واحدة، ت�شد اأع�شاءها 
اإىل بع�ش عالقات ن�شب وقرابة وجوار، وتوحدهم جتارب  بع�شهم 
الع�شابات  قيام  اأعقاب  ويف  م�شرتكة.  و�شجون  درا�شة  واأيام  كفاح 
ديارهم  الفل�شطيني من  ال�شعب  اأكرث من ن�شف  بتهجري  الإرهابية 
ونفيهم بني عامي 1947 و 1948، وجد مئات الآلف من الفل�شطينيني 
اأنف�شهم يعي�شون يف خميمات لجئني على اأطراف املدن الفل�شطينية 
الرئي�شية مثل نابل�ش ورام اهلل والقد�ش واخلليل وبيت حلم واأريحا 
وغزة ورفح، وهذه مدن تقع فيما يعرف اليوم بال�شفة الغربية وقطاع 
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غزة. وهذا ا�شهم بدوره يف تعميق روابط الن�شب واجلوار والثقافة 
بني اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، وقام بتقوية عرى التما�شك والوحدة 

فيما بينهم.
بدايات ال�شتعمار 

اأبناء  اأحد  متاري،  وهبي  لودفيج  العزيز  ال�شديق  اخربين 
الري�ش"  "تل  منطقة  اأن  لها،  ع�شقًا  اأكرثهم  ورمبا  يافا،  مدينة 
القرن  بدايات  حتى  ا�شمها  كان  يافا  مدينة  طرف  يف  الواقعة 
قطع  واقعة  اإىل  الت�شمية  تلك  �شبب  ويعود  الرو�ش".  "تل  الع�شرين 
روؤو�ش حوايل 2000 �شخ�ش يف ذلك املكان... اأ�شخا�ش كان نابليون 
اإىل  م�شر  من  طريقه  يف  ورهائن  كاأ�شرى  واحتجزهم  جمعهم  قد 
القرن  اأواخر  عليها يف  وال�شتيالء  بعد جناحه يف غزو م�شر  عكا 
ال�شحايا،  اأولئك  الطاعون بني  تف�شي مر�ش  وب�شبب  الثامن ع�شر. 
ومن بينهم العديد من جنوده، فاإن نابليون قام بعزلهم يف منطقة 
اأطراف يافا، حيث تركهم هناك فري�شة للجوع واملر�ش  نائية على 
ويف  عليها.  ال�شتيالء  بهدف  عكا  اإىل  طريقه  يف  و�شار  والإهمال، 
اأ�شدر   ،1799 عام  يف  املدينة  تلك  اقتحام  يف  جي�شه  ف�شل  اأعقاب 
بقتل  م�شر  اإىل  العودة  طريق  يف  اأوامره  الفرن�شي  الإمرباطور 
الرهائن وقطع روؤو�شهم وحرق جثثهم، حيث مت تنفيذ تلك اجلرمية 
تلك  اكت�شبت  لذلك  البحر.  على  امل�شرفة  اله�شبة  تلك  راأ�ش  على 
اله�شبة ا�شم تل الرو�ش، ومن ثم حتول ا�شمها اإىل تل الري�ش حني 
بداأ �شكان يافا با�شتيطانها. اأما اجلرمية فقد بقيت اآثارها خمفية 
حتى قيام اأهل يافا بالتو�شع الزراعي يف اجتاه تلك اله�شبة يف اأوائل 
الثالثينيات من القرن الع�شرين، وحتويل معظم اأرا�شيها اإىل ب�شاتني 
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برتقال وحم�شيات... اإذ من خالل اأعمال الت�شجري وعمليات حفر 
قنوات الري والآبار الرتوازية، عرث املزارعون على ع�شرات الروؤو�ش 
بيارات  املئات غريها يف  بيارة متاري، وعلى  والعظام يف  املقطوعة 
اأن  اإىل  واأغلبها �شفوية،  املتوفرة،  املعلومات  اأخرى جماورة. وت�شري 
ال�شحايا كانوا خليطًا عجيبًا من النا�ش، الأغلبية كانت من الأتراك، 
والفل�شطينيني  والأفارقة  وال�شودانيني  امل�شريني  من  كانوا  والباقي 

واملرتزقة الأوروبيني الذين حاربوا يف �شفوف جي�ش نابليون. 
يبدو اأن هزمية نابليون اأمام اأ�شوار عكا، ومروره عرب �شيناء يف 
ا�شرتاتيجية.  اأهمية  لفل�شطني  باأن  اأقنعته  اإىل م�شر  طريقه عائدًا 
فل�شطني  يف  لهم  دولة  اإقامة  اأوروبا  يهود  على  يقرتح  جعله  وهذا 
الإمرباطورية  مب�شاعدة  لهم  الوعود  وتقدمي  لفرن�شا،  حليفة  تكون 
الربيطاين  النفوذ  احتواء  الأ�شا�شي  نابليون  هدف  كان  الفرن�شية. 
فرن�شا.  مع  متحالف  عنها  كيان غريب  اإقامة  املنطقة عرب  تلك  يف 
بحوايل  ال�شهيونية  احلركة  قيام  ا�شتبق  قد  نابليون  يكون  وبذلك 
100 عام، وحدد معامل الطماع ال�شتعمارية واأهدافها الرئي�شية يف 

املنطقة العربية.
يف عام 1840، قام الربيطانيون بتبني فكرة نابليون والت�شال 
بالهجرة  لليهود  ال�شماح  منه  طلبوا  حيث  العثماين،  بال�شلطان 
اإل  طلبهم،  رف�ش  ال�شلطان  اأن  ومع  فيها.  والتوطن  فل�شطني  اإىل 
متويل  على  اليهود  اأثرياء  بت�شجيع  قامت  الربيطانية  احلكومة  اأن 
قناة  افتتاح  ومع  فل�شطني.  يف  يهودية  م�شتوطنات  بناء  عمليات 
ذلك  اأهمية  بريطانيا  اأدركت   ،1862 عام  يف  للمالحة  ال�شوي�ش 
املجرى املائي، وحاجتها ال�شرتاتيجية لل�شيطرة على تلك القناة من 
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اأجل التحكم يف طرق التجارة الدولية ما دفعها اإىل التوجه بقوة نحو 
كيان  لإقامة  الطريق  ومتهيد  فل�شطني،  اإىل  اليهودية  الهجرة  دعم 
يهودي عن�شري يف تلك البالد يكون متحالفًا معها ومعاديًا ل�شكان 
املنطقة من العرب. وكما جاء يف عديد الوثائق والكتب املن�شورة، كان 
هدف بريطانيا هو الهيمنة على قناة ال�شوي�ش واحليلولة دون قيام 
وحدة عربية جتمع عرب اإفريقيا مع عرب اآ�شيا يف دولة واحدة. ولقد 
ا�شتيالء  بعد  بالنجاح  ال�شهيونية  تتوجْت جهود بريطانيا واحلركة 
بريطانيا على فل�شطني يف عام 1917، وهو العام الذي �شهد �شدور 
تعهدت بريطانيا مبوجبه مب�شاعدة يهود اأوروبا  بلفور" الذي  "وعد 
اإقامة  على   1897 عام  ال�شهيونية  احلركة  اأن�شاأوا  قد  كانوا  الذين 

وطن قومي لهم يف فل�شطني.
وت�شري الوثائق التي ُك�شف النقاب عنها حديثًا اإىل عمق اللتزام 
واملادي  ال�شيا�شي  الدعم  ومدى  الهدف،  ذلك  بتحقيق  الربيطاين 
والع�شكري الذي قدمته تلك الدولة ال�شتعمارية للحركة ال�شهيونية 
من اأجل متكينها من اإقامة دولة اإ�شرائيل على اأر�ش فل�شطني، واإىل 
العرقي  التطهري  جرائم  على  الربيطاين  الحتالل  قوات  �شكوت 
 1947 عامي  خالل  اليهودية  الإرهابية  املنظمات  ارتكبتها  التي 
اإ�شرائيل 65 عامًا، وعلى  دولة  اإقامة  اأنه م�شى على  ومع  و 1948. 
الرغم من حتول قطاع كبري من الراأي العام الربيطاين اإىل جانب 
بالعرتاف  واملثقفني  املوؤرخني  من  العديد  وقيام  الفل�شطينيني، 
بجرمية بالدهم وك�شف حقيقتها واإدانتها، اإل اأن كل نخبة بريطانية 
حاكمة تورث العن�شرية والكراهية لكل جيل لحق كي ل يرتاجع عن 
تقوي�ش  والعمل على  العرب  يتوقف عن كراهية  ول  اإ�شرائيل،  دعم 
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حماولت التحرر والتنمية والوحدة يف وطنهم.
حني وقعت احلرب العاملية الأوىل كان "حممود القنريي"، خال 
العبد اأبو ربيع، �شابطًا برتبة عالية يف اجلي�ش الرتكي. وحني ُهزمت 
تركيا يف تلك احلرب وتفرق جي�شها، اأطلق القنريي �شراح جنوده، 
وبداأ رحلة العودة من اليمن اإىل وطنه فل�شطني لي�شل يازور بعد اأن 
كان جي�ش الحتالل الربيطاين قد دخل فل�شطني و�شيطر على كامل 
اأرا�شيها. اعترب النا�ش جناح القنريي يف الو�شول اإىل فل�شطني بعد 
اأ�شهر من ال�شفر من اليمن عرب ال�شعودية والأردن على ظهر ح�شانه 
تلك  القنريي  لقد قطع حممود  وبندقيته معلقة على كتفه معجزة. 
قوات  ت�شادفه  اأن  دون  من  و�شحاريها  و�شهولها  بجبالها  البالد 
معادية، ومن دون اأن تعرت�ش طريقه ع�شابة، اأو جمموعة من قطاع 
الطرق من البدو الذين يجوبون ال�شحارى عادة بحثًا عن �شحية. 
لكن تلك "املعجزة" كانت تعك�ش حال العرب يف تلك الأيام، التعاطف 
مع بع�شهم البع�ش، ومد يد العون لكل غريب، وحماية اأبنائهم من 
ووحدة  التعاطف،  اأخالقيات  كانت  الطرق...  وقطاع  الأعداء  غدر 
م�شرتكة  ثقافية  عوامل  والتقاليد  العادات  وت�شابه  واللغة،  الدين 
وحدت العرب وجمعتهم يف املا�شي، فيما جاءت اأخالقيات ال�شيا�شة 

واجل�شع وعبادة املال وال�شلطة لتفرقهم يف احلا�شر.
 ويف الواقع، وحتى عام 1939 مل تكن هناك حدود �شيا�شية بني 
البالد العربية باملعنى املتعارف عليه اليوم، لذلك كان العربي يقطع 
اأو فيزا،  بالد العرب من موريتانيا اإىل ُعمان من دون اإذن م�شبق، 
اأو الرحالة يجد دومًا من ي�شتقبله  اأو جواز �شفر. كما كان امل�شافر 
ما  اأخًا،  اأو  �شديقًا  ويتخذه  بلده  يف  الإقامة  اإىل  ويدعوه  بالرتحاب 
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العائالت املهاجرة ت�شكن يف معظم املدن وحتى القرى  جعل مئات 
العربية البعيدة والقريبة.

على  مر  اأنه  القنريي  حممود  وتخطيط  حظ  ح�شن  من  كان 
يازور قبل اأن يوا�شل طريق العودة اإىل عائلته يف قرية ال�شيخ مون�ش. 
�شبيًا،  كان  الذي  ووالدي  ا�شتقبله جدي وجدتي  يازور  و�شل  وحني 
بعيدًا  واأخفوها  والبندقية  منه احل�شان  اأخذوا  والرتحاب.  بالفرح 
عن الأنظار وعن عيون جي�ش الحتالل الربيطاين الذي كان يت�شيد 
اأمثاله من ال�شباط ويعدمهم على الفور، واأح�شروا له لبا�شًا مدنيًا 
اإىل  مرافقته  قبل  اأيام  ب�شعة  وا�شت�شافوه  الع�شكري،  زيه  من  بدًل 
التي كانت تعج  اأبيب  باأطراف مدينة يافا وتل  ال�شيخ مون�ش مرورًا 
باجلنود الربيطانيني. لقد قطع حممود القنريي الأرا�شي ال�شعودية 
يد  يف  وقعت  فل�شطني  اأن  يعلم  اأن  دون  والفل�شطينية  والأردنية 
ومتواطئني  ُم�شتعمرين  حُمتلني  اأعداء  جاوؤوها  الذين  الربيطانيني 
اأ�شدرت وعد  الربيطانية حينئذ قد  ال�شهاينة. كانت احلكومة  مع 
الدولية  ومكانتها  الع�شكرية  قوتها  نف�شها ل�شتخدام  ونذرت  بلفور، 
ل�شمان اإقامة كيان يهودي عن�شري بغي�ش على اأر�ش فل�شطني. كان 
هدف بريطانيا كما اأثبتت الوثائق والدرا�شات لحقًا هو اإقامة كيان 
�شيا�شي معاد على اأر�ش فل�شطني يكون مبثابة حاجز جغرايف يحول 
ال�شعوب  مع  افريقيا  يف  تعي�ش  التي  العربية  ال�شعوب  توا�شل  دون 
لتكري�ش  ت�شتخدمها  ع�شكرية  واأداة  اآ�شيا،  يف  تعي�ش  التي  العربية 
التجزئة ال�شيا�شية على الأر�ش العربية وحرمان العرب من الوحدة 

والتحرر والنه�شة. 
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حني ات�شحت تلك ال�شورة اأمام �شعب فل�شطني وبع�ش القيادات 
ال�شعب  قام  املا�شي،  القرن  من  الع�شرينيات  اأواخر  يف  العربية 
الفل�شطيني بالثورة تلو الثورة �شد قوات الحتالل الربيطاين، كما 
اجته ملقاومة عمليات التهجري اليهودية ب�شدة، وهي عمليات �شجعتها 
اإجناحها  على  وامل�شاعدة  بحمايتها  وقامت  الربيطانية  احلكومة 
الثورات  اأهم  جاءت  ولقد  متويلها.  على  اأوروبا  يهود  وت�شجيع 
الفل�شطينية التي راح �شحيتها اأكرث من 5000 من املقاتلني العرب 
والأبرياء فيما بني العوام 1936-1939، واأدت اإىل تعطيل احلياة 
الفل�شطيني  ال�شعب  لإعالن  نتيجة   1936 عام  يف  بالكامل  وتوقفها 
اأ�شهر متوا�شلة. كان اأحد اأخوال والدي،  اإ�شرابًا عامًا ا�شتمر �شتة 
الأخ غري ال�شقيق خلالته احلاجة عائ�شة، من بني كبار الثوار الذي 
قاتلوا القوات الربيطانية بعناد حتت اإمرة القائد ح�شن �شالمة خالل 
�شنوات الثورة. لكن بعد هزمية الثوار، وجناح الإدارة الربيطانية يف 
يازور، حيث  اإىل  الع�شرات منهم، هرب اخلال من اجلبال  اعتقال 
اأقام يف بيتنا حوايل اأ�شبوعني حتى ا�شتعاد �شحته وتوازنه. وقبل اأن 
اإليه امل�شتعمرون الربيطانيون ويقوموا باعتقاله واإعدامه،  ي�شتهدي 
قام والدي بتهريبه عرب بيارات الربتقال التي كان يعرفها بيارة بيارة 
م�شيًا على الأقدام اإىل غزة التي تبعد عن يازور حوايل 70 كيلومرت. 
كانوا ي�شريون معظم �شاعات الليل، ولكن بحذر �شديد، ويختفون عن 
الأنظار يف ح�شن البيارات �شاعات النهار، ما جعل الرحلة ت�شتغرق 
مدينة  من  امل�شرية  احلدود  اخلال  عرب  غزة،  ومن  اأيام.  خم�شة 
ا�شتقبلته  التي  القاهرة  اإىل  �شافر  ومنها  العري�ش،  مدينة  اإىل  رفح 
كما ا�شتقبلت غريه من ثوار فل�شطينيني بالرتحاب. وبعد اأن ا�شتقر 
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الأيام  مع  واأ�شبحوا  عائلته،  اأفراد  به  حلق  القاهرة،  يف  احلال  به 
القاهرة  اإىل  �شافرت  وحني  امل�شري.  ال�شعب  من  جزءًا  وال�شنني 
به  اأو�شاين  الذي  الأهم  ال�شيء  كان  فيها،  للدرا�شة   1958 عام  يف 
اأولد خاله الذين التحقوا بالأزهر، وحماولة  الوالد هو البحث عن 
بحثًا  الأزهر  زرت  وحني  اأحوالهم...  على  وطماأنته  اليهم  التعرف 
عنهم، جاءت التجربة لتوؤكد قناعات قدمية وتو�شح حقائق جديدة 
ذكرها حني  على  �شناأتي  اأمتنا،  حياة  على  واآثار عميقة  اأبعاد  ذات 
الظروف  ال�شرية وحتليل  تفا�شيل هذه  �شرد  اإليها من خالل  ن�شل 

املو�شوعية التي �شاغتها.
مل يتغيب العبد اأبو ربيع اأبدًا عن بيارته اأثناء قطف حم�شول 
الربتقال، على الرغم من اأنه كان ُي�شِمُنها ل�شركات متخ�ش�شة كغريه 
من اأبناء يازور، وذلك ب�شبب حر�شه عليها وحبه ل�شجرة الربتقال. 
ا�شتمر الوالد يف العمل مع �شركات املتاجرة بالربتقال ب�شكل متقطع، 
وهي �شركات �شغرية يف الغالب كانت ُت�شمى "م�شاغل". اأما امل�شغل 
قطف  مهمتهم  واملوظفني  العمال  من  جمموعة  عن  عبارة  فكان 
ال�شيارات  من  حمدود  وعدد  للت�شدير،  واإعداده  وفرزه  الربتقال 
مكان  واإىل  من  العاملني  ونقل  املوانئ  اإىل  الربتقال  �شحن  مهمتها 
اأجواء امل�شغل وليايل  العمل. كان الوالد، كما اأخربين لحقًا، يحب 
والقرى  املدن  وزيارة  ال�شفر  ويهوى  الأ�شدقاء،  مع  وال�شمر  ال�شهر 
الفل�شطينية القريبة والبعيدة على ال�شواء، ويحب التعرف اليها وعلى 
اأهلها وما لديهم من عادات وتقاليد خمتلفة. كانت �شيارات امل�شغل، 
اأي �شحن الربتقال ونقل العمال، تقوم يف ال�شباح بنقل العمال من 
اأماكن جتمعهم يف املدن والقرى اإىل مواقع العمل، اأي اإىل البيارات 
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التي تنتظر دورها ليتم قطف ثمارها، وتعيدهم يف امل�شاء اإىل اأمكنة 
التجمع. وحني تكون البيارة بعيدة، كان العمال يقيمون يف خيام على 
اأر�ش املوقع، ول يغادرون البيارة املعنية اإل بعد اأن تنتهي مهمة قطف 

الربتقال، ويتم �شحنه اإىل املرفاأ لت�شديره. 
بعد تردد، وافق العبد اأبو ربيع يف اأواخر عام 1947 على العمل 
مع  وال�شفر  بيارته،  وت�شمينها  معها  العمل  اعتاد  التي  ال�شركة  مع 
منطقة  يف  فل�شطني،  �شمال  يف  وعائلته  بيته  عن  بعيدًا  عمر  رفاق 
ي�شغله  ما  لديه  يعد  ومل  بيارته  اأن مت قطف  بعد  وذلك  الطنطورة، 
يف يازور. وحني انتهى العمل يف ذلك امل�شغل بعد يومني، قام العمال 
الظهر  بعد  الثالثة  حوايل  يف  الأوىل  غادرت  نقل،  �شيارتّي  بركوب 
وعلى متنها حوايل خم�شني عاماًل وموظفًا، كان والدي اأحدهم، على 
اأن تتبعها ال�شيارة الثانية بعد �شاعة على الأكرث، ريثما يتم التاأكد من 
حتميل كافة املعدات وركوب جميع العاملني على متنها. وحني و�شلت 
ال�شيارة الأوىل اإىل قرية الطنطورة يف طريقها اإىل يافا، اعرت�شت 
طريقها ع�شابة اإرهابية يهودية م�شلحة مكونة من ثالثة اأ�شخا�ش، 
اأوقفوا �شيارة امل�شغل،  خرجوا فجاأة من بيارة على جانب الطريق. 
اأمروا ركابها بالنزول وال�شطفاف �شفًا واحدًا جنبًا اإىل جنب، فيما 
وقفوا خلفهم يتهام�شون بالعربية. كان وا�شحًا اأنهم يدبرون موؤامرة 
اأف�شل و�شيلة لتنفيذ جرميتهم من دون  لقتل العمال، ويبحثون عن 

ر�شوا حياتهم للخطر.  اأن ُيعَّ
كان  من  اأذن  يف  هم�ش  ب�شرعة،  الأمر  يف  ربيع  اأبو  العبد  فكر 
بالهجوم  الأوامر  لهم  واأ�شدر  الرفاق،  من  ي�شاره  وعلى  على ميينه 
الفوري واجلماعي على امل�شلحني يف حالة قيامهم باأخذ اأي �شخ�ش 
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امل�شلحة  املناو�شات  كانت  املجاورة.  البيارة  داخل  اإىل  الرفاق  من 
بني العرب واملنظمات الإرهابية اليهودية حينئٍذ قد ا�شتدت، وكان 
ال�شالح،  من  العزل  الفل�شطينيني  يت�شيدون  الع�شابات  تلك  اأفراد 
مال  من  لديه  ما  ي�شلبون  اختطافه،  ا�شتطاعوا  من  كل  يختطفون 
اأقرب  يف  جثته  ودفن  بقتله  ذلك  بعد  ويقومون  ثمينة،  واأ�شياء 
بيارة جماورة حتى ل يتم العثور عليها وينك�شف �شرها. وفيما كان 
جرمية  لرتكاب  متهيدًا  املوقع  وي�شتك�شفون  يتهام�شون  امل�شلحون 
على  لالنق�شا�ش  نف�شيًا  يتاأهبون  الرفاق  كان  الأبرياء،  بحق  القتل 
جناة  باأن  علمًا  ذلك،  الأمر  اقت�شى  اإذا  اليهودية  الع�شابة  اأفراد 
الأغلبية كانت �شتكلف الأقلية حياتها. يف تلك الأثناء، و�شلت فجاأة 
دورية بريطانية يف �شيارة جيب، نزل �شابط منها ب�شرعة، �شرخ يف 
وجه الإرهابيني اليهود واأمرهم بالن�شراف فورًا، ما ا�شطرهم اإىل 
الن�شحاب داخل البيارة املجاورة التي خرجوا منها. التفت ال�شابط 
ال�شارع...  طول  على  اأمامه  امل�شطفني  الرجال  نحو  الربيطاين 
طلب منهم ركوب �شيارتهم وموا�شلة الرحلة، وانتظر حتى ابتعدت 
ال�شيارة عن مكان احلادث متاما. و�شلت ال�شيارة الأوىل التي كان 
الوالد فيها حمطتها الأخرية يف مدينة يافا متاأخرة حوايل ن�شف 
لقد مت  اأبدا...  الثانية مل ت�شل  ال�شيارة  �شاعة عن موعدها، ولكن 
ا�شتيالء الإرهابيني عليها بعد اأن قاموا بقتل كل ركابها يف جمزرة 

ب�شعة مل ُيك�شف عنها اإل بعد عقود. 
اغتيال الطف�لة

العرقي  التطهري  عمليات  بدء  قبل   ،1946 عام  منت�شف  يف 
التي مار�شتها املنظمات الإرهابية اليهودية �شد الفل�شطينيني ب�شنة 
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تقريبًا، قام عمي جمعة باقناع والدي ب�شراء �شيارة خا�شة بحجة اأن 
�شعرها كان اأقل من قيمتها احلقيقية بكثري، واأن من املمكن بيعها 
بعد ت�شليحها ودهنها وحتقيق ربح جيد. وبالفعل قام جمعة اأبو ربيع 
باإ�شالح ال�شيارة ودهنها بلون �شماوي �شاف �شرقه من �شماء يازور 
وبحر يافا، وبداأ يف ا�شتخدامها والتباهي بها متجوًل يف اأزقة يازور 
وغريها  يازور  بداأت  حتى  اأ�شهر  عدة  مت�ش  مل  لكن  يافا.  و�شوارع 
الع�شابات  من  متقطعة  لهجمات  تتعر�ش  عربية جماورة  قرى  من 
ال�شيارة، لأن  اأخيه حينئٍذ بيع  اليهودية. طلب والدي من  الإرهابية 
العائلة قد حتتاج لثمنها اإذا �شاءت الأمور اأكرث وارتفعت اأ�شعار املواد 
الغذائية. وحيث اأن املدار�ش كانت قد اأغلقت اأبوابها يف حينه ب�شبب 
مرافقة  على  واظبت  فاإنني  نار،  واإطالق  للخطر  مدر�شتنا  تعر�ش 
عمي اإىل يافا، حيث كان يذهب يوميًا بحثًا عن م�شرٍت لتلك ال�شيارة 
اجلميلة. ويف يوم من الأيام، وفيما كنا يف طريقنا عائدين من يافا 
اإىل يازور، وجدنا اأنف�شنا فجاأة يف و�شط معركة حامية، دارت رحاها 
بني دورية بريطانية وقوات الهاجاناه اليهودية عند مفرتق الطريق 
م�شرعني،  ال�شيارة  من  نزلنا  اأبيب.  وتل  ويازور  يافا  يربط  الذي 
كبرية  نقل  �شيارة  واختباأنا خلف عجالت  اأخذين عمي يف ح�شنه، 
وجدت نف�شها يف و�شط املعركة مثلنا. ا�شتمرت املعركة حوايل ربع 
ويدخل  يخيفنا  روؤو�شنا،  فوق  من  مير  الر�شا�ش  كان  حيث  �شاعة، 
�شيارة  �شوت  �شمعنا  املعركة،  توقفت  وحني  قلوبنا.  اإىل  الرعب 
اإىل  الطريق  ويف  احلادث.  مكان  اإىل  طريقها  يف  ع�شكرية  اإ�شعاف 
لو  يافا،  اإىل  فيها معي  اآخر مرة تذهب  البيت، قال يل عمي، هذه 
جرى لك اأي �شيء لقتلني العبد اأبو ربيع رميًا بالر�شا�ش. بعد عقود 
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طويلة تذكرت تلك احلادثة املوؤملة حني �شاهدت حممد الدرة ميوت 
يف ح�شن والده يف قطاع غزة بر�شا�ش يهود جمرمني، حاول اآباوؤهم 

قتلنا قبل عقود مبثل تلك الطريقة الب�شعة.
بعد �شدور قرار التق�شيم يف الثاين من نوفمرب ت�شرين الثاين 
1947 اأخذت الع�شابات اليهودية تكثف هجماتها على املدن والقرى 
الفل�شطينية بهدف اإرهاب العرب ودفعهم على الرحيل من مدنهم 
على  بالعتداء  الع�شابات  تلك  بداأت  الوقت،  نف�ش  ويف  وقراهم. 
القوات الربيطانية بهدف ت�شريع عملية رحيلها عن فل�شطني. اإذ مع 
على  ان�شحبت  قواتها  اأن  اإل  بالرحيل،  قرار  باتخاذ  بريطانيا  قيام 
�شد  جمازر  وقوع  دون  احليلولة  رئي�شيني:  ل�شببني  وذلك  مراحل، 
عرب فل�شطني تتحمل بريطانيا م�شئوليتها الأخالقية اأمام العامل، ما 
جعل دوريات اجلي�ش الربيطاين تقوم بالفعل مبنع عديد املجازر على 
مدى ال�شتة اأ�شهر الالحقة. والثاين ت�شليم املناطق التي خ�ش�شها 
ال�شهيونية  اأي متكني احلركة  الإمكان،  بقدر  �شلميًا  لليهود  القرار 
من حتقيق اأهدافها دون تلويث ال�شمري الربيطاين بالعار اأكرث مما 
تلوث. اأما قوات احلركة ال�شهيونية فكانت تخ�شى و�شول اجليو�ش 
العربية للدفاع عن فل�شطني ما قد يت�شبب يف حرمانها من حتقيق 
اأهدافها املرحلية وزيادة خ�شائرها يف الأموال والأرواح. لهذا بداأت 
يف مهاجمة الدوريات الربيطانية وم�شايقتها واحلاق اخل�شائر بها 
ودفعها اإىل ال�شعور باحلاجة اإىل ترك فل�شطني وت�شليم البالد لليهود 
الإعالم  قيام  يف  الربيطانية  اخل�شائر  ت�شببت  وبالفعل،  ب�شرعة. 
ومطالبتها  حلكومته  النتقادات  بتوجيه  الربيطاين  العام  والراأي 

بالن�شجاب الفوري.
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رئي�شيًا  اأ�شبحت هدفًا  قد  يازور  كانت  عام 1947  نهاية  قبل   
لهجمات قوات الهاجاناه وع�شابات �شترين وغريها، اإذ بداأت تلك 
الع�شابات بالهجوم على القرية يوميًا. ويف اأوائل �شهر دي�شمرب كانون 
اإرهابيًا  هجومًا  ال�شهيونية  الع�شابات  �شنت  العام  ذلك  من  الول 
اأحد مقاهي القرية ت�شبب يف وقوع بع�ش ال�شحايا بني  وا�شعًا على 
قتيل وجريح. ولكن مل مت�ِش اأيام قليلة حتى كانت يازور قد انتقمت 
داأبوا على  اليهود... كان اجلنود قد  �شبعة جنود من  بقتل  لأبنائها 
حيث  اأطفالها،  قلوب  اإىل  الرعب  واإدخال  القرية  اأهايل  ا�شتفزاز 
جيب  �شيارة  يف  النهار  رابعة  يف  القرية  باخرتاق  يقومون  كانوا 
مدججة بال�شالح كل ب�شعة اأيام، واإطالق النار بكثافة يف كل اجتاه 
من  الرحيل  على  النا�ش  وت�شجيع  والكبار  الأطفال  ترهيب  بهدف 
قريتهم. ويف يوم 22 دي�شمرب كانون الول 1947، قام بع�ش �شباب 
يازور، ي�شاعدهم �شاب اأملاين متعاطف، باإعداد عبوة نا�شفة كبرية، 
و�شعوها على جانب الطريق الدويل الذي مير من و�شط يازور، وذلك 
ا�شتعدادًا ملرور �شيارة اجلنود اليهود. وحني مرت ال�شيارة بالقرب 
من العبوة النا�شفة، �شارع ال�شباب اإىل تفجريها عن بعد با�شتخدام 
وحال  الأر�ش.  حتت  ومرروه  عادية  �شيارة  بطارية  يف  ربطوه  �شلك 
وقوع النفجار، ا�شتعلت النريان يف �شيارة احلرا�ش اليهود، و�شقطوا 
جميعًا على الأر�ش بني قتيل وجريج، وقام من بقي منهم على قيد 
البيارة حتى  اأن دخلوا  وما  املجاورة.  البيارة  داخل  بالهرب  احلياة 
ا�شتقبلهم بع�ش �شباب القرية الذين كانوا ينتظرونهم هناك، حيث 

قاموا مبالحقتهم وقتلهم جميعًا ودفن جثثهم. 
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عمليات  يادين" قائد  "اإيغال  اأ�شدر  احلادثة،  تلك  اأعقاب  يف 
"الباملاخ"،  وحدة  قائد  األون  اإيغال  اإىل  اأمرًا  "الهاجاناه"  منظمة 
وحدة  كانت  بق�شوة...  يازور  اأهايل  مبعاقبة  الكوماندوز،  قوات  اأي 
اإطار قوات الهاجاناه.  اإرهابية خا�شة تعمل �شمن  الباملاخ ع�شابة 
باأ�شرع وقت ممكن، ومن  القيام  "عليك  ومما جاء يف ذلك الأمر: 
دون اأية اأوامر اأخرى، بعملية �شد قرية يازور، على اأن يكون هدف 
العملية اإزعاج القرية فرتة طويلة، وذلك عن طريق القيام بعمليات 
من  �شاعتني  وبعد  املنازل".  من  عدد  واإحراق  داخلها  اإىل  ت�شلل 
هجوم  ب�شن  الباملاخ  لـع�شابة  تابعة  جمموعة  قامت  الأوامر،  تلقي 
على �شيارة با�ش بالقرب من مدخل يازور ال�شرقي ت�شبب يف جرح 
ال�شائق وعدد من ركابها، كما قامت جمموعة اأخرى بالعتداء على 
ولقد  يافا.  جهة  من  الغربي  يازور  مدخل  على  ثانية  با�ش  حافلة 
ا�شتمرت هجمات الع�شابات اليهودية على القرية وعلى ال�شيارات 
دون  التوايل  على  وليلة  يومًا  ع�شرين  واإليها  منها  املتجهة  العربية 
النا�شفة بالقرب  العبوات  اأخرى بتفجري  توقف، كما قامت وحدات 
من عديد املنازل يف اأطراف القرية، ت�شببت يف هروب غالبية �شكان 
اإىل  واللجوء  وحدائقهم  وبياراتهم  بيوتهم  من  والب�شاتني  املزارع 

البلدة القدمية. 
مقتل  على  كامل  �شهر  مرور  بعد  اأي   ،1948/1  /22 يوم  ويف 
�شد  وا�شعة  بعملية  القيام  الهاجاناه  قيادة  قررت  ال�شبعة،  اجلنود 
وبنايتني  والكحول  الثلج  م�شنع  ن�شف  على  ا�شتملت  يازور،  قرية 
البلدة.  اأطراف  يف  الواقعة  البيوت  بع�ش  ومهاجمة  له،  جماورتني 
�شابط  رابني،  لإ�شحاق  التخطيط  مهمة  الهاجاناه  قيادة  اأ�شندت 
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حيث  حينه،  يف  الباملاخ  قيادة  يف  الع�شكري  التخطيط  عمليات 
اإىل  اإ�شافة  اإرهابية،  جمموعة  من  اأكرث  العملية  تنفيذ  يف  �شارك 
يازور يف  كانت  الباملاخ.  قيادة  املتفجرات يف  اأمنون جن�شكي خبري 
حينه قد اأ�شبحت �شوكة يف حلق احلركة ال�شهيونية �شعروا باأنه ل 
الوا�شع مع بزوغ فجر ذلك  البدء يف الهجوم  بد من ك�شرها. تقرر 
يازور  قرية  اإىل  الغازية  القوات  بانطالق  املمطر،  ال�شتوي  اليوم 
قامت  حيث  واجلنوب،  والغرب  ال�شمال  من  الربتقال  بيارات  عرب 
الثلج وم�شنع الكحول الذي كان ي�شمى  تلك القوات بن�شف م�شنع 
»م�شنع ال�شبريتو« الواقعني يف طرف القرية الغربي على حدود يافا، 
ومهاجمة عدة منازل جماورة ون�شف بع�شها، ما حول تلك العملية 
�شكان  من  اأ�شخا�ش  عدة  قتل  عنها  اأ�شفر  جمزرة  اإىل  الع�شكرية 
يازور من بينهم حرا�ش امل�شنعني. ويف تلك الليلة بالذات، و�شمن 
تهجري  يف  اليهودي  الإرهاب  جنح  و�شكانها،  يازور  اإرهاب  حملة 
ع�شرات العائالت من �شكان البيوت والبيارات الواقعة على اأطراف 
البلدة، كانت اأ�شرتنا واحدة منها، حيث قام املجرمون يف تلك الليلة 
باغتيال طفولتنا،  وواأد اأحالمنا، وم�شادرة اأمالكنا ومهد ذكرياتنا، 

واإجبارنا على مغادرة بيتنا وبيارتنا والفرتاق عنها اإىل الأبد.
فيما كنا نغط يف نوم عميق يف بيتنا الوديع الذي كانت حتت�شنه 
اأ�شجار الربتقال من كل جانب، �شحونا على �شوت انفجار خميف، 
اأبو  عائلة  من  اأقربائنا  اأحد  بيت  من  لهيبها  يت�شاعد  نارًا  وراأينا 
نامو�ش، يقع على بعد 500 مرت تقريبًا من بيتنا يف اجتاه الغرب. ويف 
�شوء العتداءات اليهودية املتوا�شلة على يازور، ظن والدي اأن من 
املمكن اأن يكون بيتنا ُم�شتهدفا اأي�شًا، واأن الع�شابات الإرهابية رمبا 
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كانت يف طريقها اإلينا، وقد ت�شل خالل دقائق. لذا �شارع الوالد اإىل 
لف كل واحد من اأبنائه وبناته باللحاف الذي كان يغطيه، وامل�شنوع 
نحو  به  ورك�ش  البيا�ش،  نا�شع  قطن  بقما�ش  املبطن  ال�شوف  من 
البيارة. وهناك رمى ذلك الطفل يف الوحل حتت �شجرة برتقال تبعد 
ع�شرات الأمتار عن البيت، وتركه وحيدًا يرتعد من اخلوف والربد 
وت�شاقط الأمطار. كان اجلو يف تلك الليلة ممطرًا وكان املطر غزيرًا 
جدًا، وكان الربد قار�شًا والليل حالك ال�شواد، رمبا كانت تلك الليلة 
اأ�شواأ ليلة يف تاريخ الإن�شانية بالن�شبة لطفل بال مالب�ش دافئة، وبال 
حذاء، وبال غطاء، وبال قدرة على روؤية اأي �شيء، وبال مكان يهرب 
وخوف  مرعبة  رهبة  �شوى  اإن�شاين،  �شعور  وبال  به،  يحتمي  اأو  اإليه 
مميت. ويف الواقع، مل حتتفظ خميلتي بليلة اأكرث �شوادًا واأغزر مطرًا 
واأ�شد برودة واأكرث خوفًا من تلك الليلة. وحتى ي�شمن العبد اأبو ربيع 
جناة بع�ش اأولده وبناته من املوت يف حالة تعر�شهم لقنبلة اأو نريان 
اأمتار  ر�شا�شات، قام بو�شع كل واحد منهم حتت �شجرة تبعد عدة 
عن اأقرب �شجرة يرقد حتتها طفل اآخر. وبعد اأن اأكمل مهمته، بداأ 
والوالدة يتنقالن من �شجرة لأخرى، يربتان على روؤو�شنا، يتمتمان 
بالدعوات لنا بالنجاة، وًيْتلون بع�ش اآيات القراآن، كاأنهم يقروؤونها 
الوداع  قبلة  كانت  رمبا  اأنها  ظنوا  قبلة  ويقبلوننا  ميت،  راأ�ش  على 
كاد  حتى  الليل  وظلمة  واخلوف  الربد  من  ارجتف  كنت  الأخرية. 
يكون  اأن  دون  الأخرية، من  ويغفو غفوته  النب�ش،  يتوقف عن  قلبي 
حاولت  التنف�ش  حتى  واحدة،  بكلمة  اأنطق  اأو  اأبكي  اأن  با�شتطاعتي 
اأن اأكتمه كي ل ي�شمع الإرهابيون هم�شاته ال�شعيفة. كان �شواد الليل 
كاأ�شباح  يل  ترتاءى  الرياح  تهزها  الأ�شجار  و�شوت  املطر  وعنفوان 
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خميفة تتحدى كل �شيء حي، جاءت لتحملني اإىل اجلحيم، وتلقي 
معنى  ال�شوداء  الليلة  تلك  يف  اأدركُت  لقد  جهنم...  نار  يف  بجثتي 

اخلوف ورهبة �شبح املوت وق�شوة العذاب عن قرب. 
م�شت �شاعة من الوقت تقريبًا دون اأن ن�شمع �شوت انفجار اأو 
بعدها  نه�ش  الظلم.  تاريخ  وق�شوة  الزمن  بعمر  كانت  نار،  اإطالق 
والدي، جمعنا معًا بعيدًا عن البيت بع�شرات الأمتار، واأخربنا باأنه 
قرر الذهاب اإىل البلدة القدمية، اإىل بيت اأولد عمه الذين ا�شتمروا 
�شرنا  البيارات.  يف  للعي�ش  بيتهم  يهجروا  ومل  هناك،  العي�ش  يف 
حفاة  والربد،  اخلوف  من  نرتعد  البع�ش،  بع�شنا  باأيدي  مم�شكني 
واملطر  الطني  ويثقل  ووجوهنا،  اأقدامنا  الربد  يقر�ش  عراة،  �شبه 
اأنها  ظننا  التي  عيوننا  العتمة  وتلون  خطواتنا،  الوحل  وم�شتنقعات 
فقدت قدرتها على الروؤية. مل يجروؤ العبد اأبو ربيع على العودة اإىل 
بيته الذي بناه بيده وق�شى �شنني من عمره يف تزيينه وزراعة الورود 
من حوله، وذلك خوفًا من  ان يكون الإرهابيون قد اقتحموه وجل�شوا 
احللم يف  اغتالوا  اأن  بعد  يقتلونا جميعًا  كي  عودتنا  انتظار  فيه يف 
روؤو�شنا والطماأنينة يف قلوبنا والأمل يف عيوننا. مل نحمل �شيئًا من 
مالب�شنا اأو ممتلكاتنا ال�شخ�شية بالطبع، حتى الأحلفة التي كانت 
والطني  بالوحل  مثقلة  كانت  لأنها  خلفنا،  تركناها  اأج�شادنا  تغطي 
واملاء بحيث مل يكن بالإمكان حملها، ومل يعد باإمكانها وقايتنا من 

الربد. 
وداد،  اأختي  املقدمة حتمل يف ح�شنها  ت�شري يف  والدتي  كانت 
اأ�شغر الأطفال التي كان عمرها حينئذ ب�شعة اأ�شهر، فيما كنت اأ�شري 
اإىل جانبها مم�شكًا بيد اأختي رهيفه. اأما والدي فقد كان ي�شري يف 
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العمر،  من  الثانية  يف  كان  الذي  حامد  اأخي  ظهره  وعلى  اخللف 
وت�شري اأمامه اأختي الكربى ُي�شرى التي كان عمرها حوايل 11 عاما، 
مم�شكة بيد اأخي حممود من ناحية واأخي اأحمد من الناحية الثانية. 
وحني خرجنا من منطقة البيارات بعد حوايل ن�شف �شاعة تقريبًا، 
دخلنا  ثم  ومن  بالقد�ش،  يافا  يربط  الذي  الدويل  الطريق  قطعنا 
بيت  نحو  الطريق  على  ق�شري  منحنى  وبعد  القدمية.  البلدة  اأزقة 
اإ�شماعيل  وعمر وحممود  الرزاق  وعبد  ورقية  �شقر  العمومة،  اأولد 
يف  م�شرعًا  ي�شري  القرية  اأبناء  من  م�شلحًا  �شابًا  راأينا  ووالدتهم، 
الجتاه املعاك�ش. وما كاد يقرتب منا حتى ملع �شوء قوي فجاأة اأنار 
كل ما كان يحيط بنا من اأر�ش و�شماء، �شرخت والدتي من اخلوف، 
انفجار...  انبطحوا...  انبطحوا...  قائاًل:  ال�شاب  ذلك  �شاح  فيما 
انفجار بينما كان يلقي بنف�شه على الأر�ش. لكن النفجار كان اأ�شرع 
منا بكثري، فقبل اأن ننبطح، دوى انفجار �شخم، كان زلزاًل اأر�شيًا، 
هز كل املباين املحيطة بنا، حتى الأر�ش من حتت اأقدامنا. لقد جاء 
له  املجاورة  البيوت  من  عددًا  ويدمر  الثلج  معمل  لين�شف  النفجار 
يف ليلة يتيمة حزينة حالكة ال�شواد، غابت عنها كامريات التلفزيون 
و�شمائر الإن�شانية. كان النفجار بعيدًا عنا، اأدخل الرعب اإىل قلوبنا 
ال�شعيفة اخلائفة، لكن �شظاياه وناره مل ت�شل اإلينا ومل توؤذنا. لكن 
ما  وكل  وبيارتنا  ببيتنا  ت�شببت يف قطع عالقتنا  الليلة  تلك  اأحداث 

كان يف البيت من اأ�شياء ووثائق وجموهرات ومال.
عرفنا يف �شباح اليوم التايل ق�شة النفجار الذي دمر معمل 
الثلج وما نتج عنه من خ�شائر يف املباين والأرواح، كما عرفنا ما نتج 
عن النفجار الآخر الذي وقع يف بيت اأقاربنا واأيقظنا من النوم نرتعد 
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خوفا... مل ينتج عن هذا النفجار تدمري بيت اأقاربنا، ول اإ�شابة اأي 
اأي  تت�شبب يف حرق  تبعته مل  التي  النار  واأن  باأذى، كما  �شكانه  من 
اإن�شان. مل ي�شتهدف الإرهابيون حياة اأحد من �شكان ذلك البيت يف 
تلك الليلة، بل ا�شتهدفوا اغتيال اإح�شا�ش ال�شكان بالأمن يف بيوتهم 
وال�شتقرار يف بياراتهم والهناء يف قراهم واحلرية يف وطنهم. لقد 
بتدمري حظرية حيوانات مبنية من اخل�شب ومادة  الإرهابيون  قام 
ال�شفيح الذي ُيحدث دويًا هائاًل حني ينفجر، ويت�شبب يف قتل كل 
�شيء حي يف داخله، كانت تلك احلظرية بيتًا لبقرة هولندية عز على 
منت�شف  يف  امل�شكينة  البقرة  تلك  ج�شد  متزق  فقدانها.  اأ�شحابها 
الليل اإربًا اإربًا، ما اأحزن �شاحبتها كثريًا وجعل احلزن يعي�ش معها 
اأن املراأة راأت يف فقدان البقرة  حتى اآخر حلظة يف حياتها. ويبدو 
ويف الطريقة التي ماتت بها �شورة لكل ما فقدته من بيت وب�شاتني 
وقرية ووطن وهناء واأمن وراحة بال. كانت ن�شاء يازور الأكرث عناية 
بالأبقار وحبًا لها وقربًا منها، تقوم باإطعامها وتغ�شيلها وحلبها �شباح 
م�شاء، و�شنع اللنب واجلنب والزبدة من حليبها. كان لوالدتي بقرة 
هولندية بي�شاء اللون تتو�شط جبينها بقعة �شوداء جميلة، حتلبها كل 
يوم، وت�شع حليب امل�شاء يف وعاء كبري مفتوح، تغطيه ببطانية �شوف 
رقيقة من  تغطي وجهه طبقة  لبنا  ال�شباح  وتك�شف عنه يف  ثقيلة، 
الق�شطة، مييل لونها اإىل ال�شفرار، ذات نكهة مميزة وطعم لذيذ 

ناأكله ب�شهية غري عادية. 
تكرار  الهاجاناة  قيادة  قررت  احلادثة،  تلك  من  اأيام  بعد 
الهجوم على يازور، حيث جاء املجرمون يف ليلة معتمة من ال�شمال، 
مت�شللني من منطقة تل اأبيب على طول خط �شكة احلديد الذي يربط 
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يافا باللد ويحد يازور من ال�شمال. ويف �شوء توا�شل الهجمات على 
يازور، قرر رجالها تق�شيم قريتهم اإىل مناطق اأمنية، وزعوها على 
ال�شباب،  واأ�شندوا مهام حرا�شة كل منطقة ملجموعة من  اأنف�شهم، 
على  الأحوال  اأح�شن  يف  يزد  مل  الذي  بال�شالح  بتزويدهم  وقاموا 
اأبو  ح�شني  ال�شيد  كان  النارية.  الطلقات  من  وعدد  قدمية  بندقية 
يحر�شون  القرية،  �شباب  من  �شغرية  جمموعة  وب�شحبته  �شفية 
احلارة التي و�شل اإليها الإرهابيون قبل غريها يف تلك الليلة. وحني 
ال�شوت  باأعلى  �شاح  ال�شمال،  من  قادمني  اليهود  �شفية  اأبو  راأى 
يكمل  اأن  وقبل  اليهود..  هجم  اليهود...  يازور...  اأهل  يا  قائاًل: 
يف  وقتلته  �شدره  اخرتقت  قد  النارية  الطلقات  مئات  كانت  نداءه، 
احلال. ا�شتخدم الغزاة يف تلك الليلة ر�شا�شًا اأحمر اللون، يبدو اأنه 
كان اأكرث فاعلية يف حرق الأ�شجار والب�شاتني، وقتل الرجال والن�شاء 
والأطفال... قتل الإرهابيون اليهود يف ذلك الهجوم عددًا من �شباب 
يازور، كان من بينهم علي تيمه، وخليل م�شطفى، وح�شني �شليمان، 

ويو�شف اخلربثاوي. 
قبل وقوع حادثة ن�شف معمل الثلج، وعلى مدى اأ�شابيع متوا�شلة، 
لحظ اأهل يازور وجود �شخ�ش غريب عن القرية ظنوه جمنونًا، كان 
باأعلى  والآخر  احلني  بني  وي�شيح  م�شاء،  كل  القرية  �شوارع  يجوب 
ال�شوت قائاًل: »باعوها واأنت نامي يا اأبو الغنامي«. لقد ظن البع�ش 
اأمة من �شباتها، لكنه اختفى من  اإيقاظ  اأن ذلك »املجنون« يحاول 
يحاول  التي  الأمة  اأن  اأدرك  يبدو  ما  على  لأنه  اأ�شابيع  بعد  القرية 
ايقاظها تغط يف نوم عميق ولن تفيق. لكنني اأعتقد اأن ذلك الرجل 
حملة  �شمن  جاء  به  قام  ما  واأن  ال�شهيونية،  للحركة  عمياًل  كان 
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احلرب النف�شية التي �شنتها تلك احلركة على قرية يازور اإىل جانب 
وقفت  ولهذا  متامًا،  يقظة  يازور  كانت  لقد  الع�شكرية.  احلمالت 
كبري،  حد  اإىل  ال�شالح  معزولة  كقرية  لكنها  باملر�شاد،  للمعتدين 
اأن تقوم ب�شيء �شوى الدفاع عن نف�شها، وهذا ما  مل يكن باإمكانها 
قامت به بجدارة. وحني ناق�شُت حكاية هذا الرجل مع والدي وعمي 
وبع�ش الأقارب فيما بعد، ات�شح يل اأن عملية ن�شف معمل الثلج وما 
الواقعة  وب�شاتينهم  بيوتهم  برتك  العائالت  مئات  قيام  من  رافقها 
اأثر  لها  الرجل كان  اإىل ما فعله ذلك  اإ�شافة  القرية،  اأطراف  على 
كبري يف اإدخال الرعب اإىل قلوب النا�ش، ودفع غالبية رجال البلدة 
اإىل ترحيل ن�شائهم واأطفالهم بعيدًا عن اخلطر خارج يازور. لذلك 
حني دخل �شهر مايو ايار من عام 1948، مل يكن قد بقي يف يازور 
ما جعل  العائالت،  وبع�ش  ال�شالح  القادر على حمل  ال�شباب  �شوى 
من ال�شهل على هوؤلء ترك قريتهم واللحاق بعائالتهم التي كانت قد 
انتقلت اإىل مدن مثل اللد والرملة والقرى املمتدة على طول �شل�شلة 

اجلبال املحيطة بها.
توا�شلت الهجمات على البلدة ليلة بعد اأخرى، ما ت�شبب يف تزايد 
عدد القتلى واجلرحى من اأبناء يازور، كان من بني اجلرحى اثنني 
فيما  اإذ  الرزاق.  عبد  واأخيه  اإ�شماعيل  �شقر  والدي،  عم  اأولد  من 
بحرا�شة  يقومان  الواحد  عبد  اأحمد  عمره  ورفيق  الرزاق  عبد  كان 
طرف القرية الواقع على احلدود مع م�شتعمرة نيرت، قام بع�ش اأفراد 
قتل  اإىل  اأدى  ما  عليهم،  النار  واإطالق  �شترين مبفاجاأتهم  ع�شابة 
اأحمد عبد الواحد على الفور، واإ�شابة عبد الرزاق اإ�شماعيل بجروح 
بليغة يف الرقبة وك�شور يف اليد اليمنى والرجل الي�شرى رافقته حتى 
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ربيع  اأبو  العبد  قرر  التطورات،  تلك  �شوء  يف  حياته.  من  يوم  اآخر 
اإر�شال اأولده وزوجته اإىل مكان اآمن، خارج يازور، بعيدًا عن م�شرح 
املعارك... اإىل قرية بيت نبال. وحيث اأنه مل يكن باإمكان العبد اأبو 
ربيع اأن يهجر قريته احلبيبة وم�شقط راأ�شه، ويتخلى عن اأ�شدقائه 
ورفاق دربه من املنا�شلني، فاإنه قرر، على الرغم من تو�شالتنا، اأن 
يبقى مع املدافعني عن الأر�ش والوطن حتى اآخر حلظة. ذهب عمي 
جمعة اإىل قرية بيت نبال التي تبعد حوايل 35 كيلومرتا عن يازور 
فل�شطني  جبال  من  �شل�شلة  اأول  �شفوح  على  وتقع  ال�شرق،  اجتاه  يف 
واللد.  الرملة  مدينتي  وعلى  الفل�شطيني  ال�شاحل  على  امل�شرفة 
وهناك قام العم بزيارة خمتار القرية والتباحث معه ب�شاأن ترحيلنا 
موؤقتا اإىل بلدتهم. كان خمتار قرية بيت نبال، ال�شيد ح�شن خليل، 
رجاًل �شهمًا و�شديقًا قدميًا لوالدي، يتبادل معه الزيارات والب�شائع، 
خا�شة الزيتون وزيت الزيتون والزعرت... تلك املنتجات التي كانت 
واأ�شبحت  نبال بكرثة، وكنا نحبها ون�شتخدمها يوميا،  تنتجها بيت 

بعد الهجرة جزءًا غاليًا من ذاكرة ال�شعب الفل�شطيني وتراثه. 
القرى  �شل�شلة  طريق  عن  نبال  بيت  قرية  اإىل  عمي  �شافر 
الفل�شطينية التي تبعد عن الطريق الدويل العام، لأن الطريق كان 
اليهودية. وبعد عودته من  الع�شابات  حينئٍذ قد وقع حتت �شيطرة 
اأمي  وركبت  وبناته،  واأولده  بيومني، ركبت زوجته  الق�شرية  رحلته 
واأولدها وبناتها يف �شيارة نقل �شغرية حملتنا اإىل قرية بيت نبال. 
اأول خطوة نخطوها على طريق  طويل يف  ال�شيارة  تلك  كان ركوب 
على  اأن منر  علينا  كان  تنتهي.  لن  اأنها  ندرك  نكن  �شتات مل  رحلة 
»حزبون«، نقطة املراقبة اليهودية على الطريق بني يازور وبيت دجن. 
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وخوفا على حياة عمي الذي رافقنا تلك الرحلة، اأ�شرت والدتي اأن 
اأوقفنا امل�شلحون  يتخفى باأن ي�شع لبا�ش امراأة تقليدي على راأ�شه. 
علينا...  يعتدوا  اأنهم مل  اإل  بدقة،  ال�شيارة  بتفتي�ش  وقاموا  اليهود، 
كانت الأوامر ال�شادرة لهم تطلب منهم ت�شهيل مهمة الهاربني من 
الفل�شطينيني، �شريطة اأن ل يحملوا معهم �شالحًا اأو اأي �شيء ثمني 
من ممتلكاتهم ال�شخ�شية. و�شلنا اإىل بيت نبال يف ع�شر يوم بارد 
اأزال  جدًا،  دافئًا  كان  لنا  وعائلته  املختار  ا�شتقبال  اأن  اإل  حزين، 
وتعاطفًا مع  �شاورتنا يف حينه.  التي  وال�شكوك  املخاوف  الكثري من 
اإخوانهم واأبناء وطنهم من الالجئني، اأ�شر جميع اأهل بيت نبال على 
بيوتهم.  يف  الفل�شطينية  والقرى  املدن  من  املُهجرين  كل  ا�شت�شافة 
كان الهاربون من وجه الإرهاب ال�شهيوين قد بداأوا يف الو�شول اإىل 
قرية بيت نبال وغريها من قرى جماورة يوميًا وباأعداد كبرية بحثًا 

عن الآمان. 
توا�شلت العمليات الإرهابية اليهودية يف منطقة ال�شاحل حتى 
بها،  املحيطة  القرى  وكل  يافا  الهاجاناه على مدينة  قوات  ا�شتولت 
املجاورة  والقرى  يافا  وب�شقوط  يازور.  قرية  بالطبع  �شمنها  ومن 
مفتوحة  الطريق  اأ�شبحت  وال�شافرية،  دجن  وبيت  �شلمة  مثل  لها 
والرملة  اللد  مدينتي  على  بال�شتيالء  ال�شهيونية  القوات  لقيام 
من  تقرتب  املعارك  جعل  ما  بها،  واملحيطة  منها  القريبة  والقرى 
يومًا، ومل  املدافع  يتوقف دوي  اإذ مل  يوم.  بعد  يومًا  نبال  قرية بيت 
ومل  �شاعة،  النا�ش  خماوف  تهداأ  ومل  ليلة،  الأطفال  �شراخ  ي�شكت 
ينقطع �شيل قوافل املهجرين من منطقة ال�شاحل اإل حني ا�شتكملت 
احلركة ال�شهيونية حتقيق اأهدافها وا�شتولت على بيت نبال والقرى 
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املجاورة لها يف حوايل منت�شف �شهر متوز عام 1948. كانت تلك 
القرى ت�شكل فيما بينها �شل�شلة من البلدات العربية املتمركزة على 
قمم اجلبال املطلة على مدينتي اللد والرملة وغريها من مدن وقرى 
ال�شاحل الفل�شطيني. وهذا جعل ق�شية احتالل تلك القرى وتفريغها 
الإ�شرائيلي حماية  للجي�ش  بالن�شبة  ا�شرتاتيجية  من �شكانها ق�شية 

للمناطق التي مت احتاللها والتي اأ�شبحت ت�شكل دولة اإ�شرائيل. 
حني �شقطت يازور مع غريها من مدن وقرى �شاحلية يف �شهر 
مايو 1948، قبل اإعالن قيام دولة اإ�شرائيل باأيام، تفرق كل من كان 
قد تبقى من اأهايل يازور. وفيما حاول البع�ش النجاة بحياتهم عن 
طريق البحر وانتهى بهم احلال يف غزة ورفح وخان يون�ش وخميماتها 
البائ�شة، كان من بينهم بع�ش اأقاربنا من عائلة اأبو نامو�ش، وعائلة 
حجاب اليافاوية وابنتهم التي خطبها خايل بعد ق�شة حب عا�شفة. 
اأما الأغلبية فقد �شارت يف اجتاه مدينتي اللد والرملة والقرى الواقعة 
يف املنطقة اجلبلية املطلة عليها، ومن بينها قرية بيت نبال التي مل 
اإما يف مدن  بهوؤلء  انتهى احلال  يازور. ولقد  اأف�شل حظًا من  تكن 
املحيطة  واملخيمات  ونابل�ش  واخلليل  حلم  وبيت  والقد�ش  اهلل  رام 
بها، اأو يف املخيمات املحيطة باأريحا، خا�شة خميم عقبة جرب الذي 
اأ�شبح مع نهاية العام 1949 اأكرب خميم لالجئني الفل�شطينيني. ومن 
هناك قام كثريون بعد فرتة مبوا�شلة ال�شري اإىل عمان واللجوء اإىل 
املخيمات املتناثرة فيها وحولها، خا�شة خميمات الوحدات واملحطة 
الكارثية  الآثار  من  الرغم  وعلى  الزرقاء.  ومدينة  ال�شري  ووادي 
للنكبة، اإل اأن فقدان املمتلكات والأرا�شي الزراعية كان �شببًا يف دفع 
اأغلبية �شباب فل�شطني، ومن بينهم �شباب يازور بالطبع، اإىل ال�شفر 
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للعمل  اأف�شل  فر�ش  عن  وبحثًا  للعلم،  طلبًا  املعمورة  اأقا�شي  اإىل 
والعي�ش واحلرية. ومع �شقوط قرية بيت نبال توا�شلت رحلتنا على 
الأمل وعذابات  الفقر ومذاق  الطويل، وتذوقنا طعم  ال�شتات  طريق 
ال�شياع... فقر و�شياع و�شتات وغربة واغرتاب مل ينته حتى يومنا 

هذا.
املا�ش�نية يف فل�شطني

عام  )اأيار(  مايو   13 يوم  يافا  مدينة  الهاجاناة  قوات  دخلت 
1948 وقامت بال�شتيالء عليها وتفريغها من غالبية �شكانها. اأخربين 
ال�شديق لودفيج متاري اأنه رافق والده حني كان �شابًا يف مقتبل العمر 
اإىل اجتماع لوجهاء يافا �شارك فيه اأع�شاء »اللجنة القومية«، وذلك 
تقريبًا.  باأ�شبوعني  الهاجاناة  ع�شابات  يد  يف  املدينة  �شقوط  قبل 
 )Cliff Hotel( بركات  فندق  يف  عقد  الذي  الجتماع  جاء  ولقد 
رئي�ش  من  اقرتاح  لدرا�شة  املتو�شط  الأبي�ش  البحر  على  امل�شرف 
بلدية تل اأبيب ال�شيد اإ�شرائيل روكاخ Israel Rokach ، وقام بنقله 
احلركة  قيادة  يف  روكاخ  لل�شيد  زمالء  كانوا  يافا  وجهاء  من  ثالثة 
املا�شونية يف فل�شطني. اقرتح ال�شيد روكاخ على زمالئه ووجهاء يافا 
لتحا�شي  وذلك  ال�شت�شالم،  اأي  مفتوحة،  مدينة  مدينتهم  اإعالن 
قيام الهاجاناه باقتحامها وتدمريها وتهجري اأهاليها بالقوة. وحيث 
التي  اأبيب  تل  اإىل مدينة  يافا  كان يطمح يف �شم  روكاخ  ال�شيد  اأن 
كان يراأ�شها، فاإنه اأخرب زمالءه باأنه على ا�شتعداد لإعالن تل اأبيب 
اقرتاحه  على  يافا  وجهاء  موافقة  �شريطة  اأي�شًا،  مفتوحة  مدينة 
الذين  يافا  اأبناء  اأحد  اأن  اإل  مفتوحة.  مدينة  مدينتهم  باإعالن 
�شاركوا يف اجتماع ذلك اليوم من اأبناء عائلة الدجاين، وكان ا�شمه، 
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ح�شب ظن ال�شيد لودفيح متاري، مظفر الدجاين، وقف حال �شماع 
القرتاح، �شرب الطاولة التي كانت اأمامه بيده بقوة، وقال بغ�شب: 
ا�شتم رائحة اخليانة... اإنني اأ�شتم رائحة اخليانة". وعندها  "اإنني 
توقفت املداولت، وخيم ال�شكون على املكان، و�شكت احلا�شرون عن 
وطبعا  لالآراء،  تبادل  دون حدوث  بهدوء  الجتماع  وانف�ش  الكالم، 

من دون اتخاذ اأي قرار. 
اأخربين لودفيج متاري اأن النت�شاب لع�شوية احلركة املا�شونية 
يف تلك الأيام كان مقت�شرًا على اأبناء العائالت املعروفة يف املدينة، 
التجارية،  الغرفة  واإدارة  التجارة  على  املهيمنة  العائالت  خا�شة 
العائالت امل�شلمة  اأبناء  اأع�شاء من غالبية  ما جعل املا�شونية ت�شم 
العائالت  اأبناء  بع�ش  اإىل  اإ�شافة  فل�شطني،  يف  املعروفة  وامل�شيحية 
املعروفة يف الأردن. كما اأ�شار اإىل اأن تعاون التجار ورجال الأعمال 
واملال العرب مع زمالئهم من التجار ورجال الأعمال واملال اليهود 
�شداقات  خلق  ا�شتهدف  واأنه  امل�شالح،  تبادل  على  وقام  قويًا  كان 
م�شرتكة، وبناء عالقات ود متبادلة يكون من �شاأنها تخطي احلواجز 
الدينية والطائفية التي كانت تف�شل اليهود عن العرب، وامل�شلمني 
من  اأكرث  اأو  واحد  ان�شم  التي  العائالت  بني  ومن  امل�شيحيني.  عن 
اأبنائها لتلك احلركة يف حينه ح�شب املعلومات التي زودين بها ال�شيد 
دجاين،  متاري،  فيعاين،  غرغور،  املدور،  حبيب،  عائالت  متاري: 
البيطار، فار، عازر، نيكودمي، منطورة، حبايب، زمريا،  امل�شتقيم، 

روك، خرعوبة، مرتي، خياط، �شباغة، ديك، وبيد�ش.
وبعد احتالل  العام 1949،  الول من  ت�شرين  اأكتوبر  �شهر   يف 
حتقيق  يف  روكاخ  اإ�شرائيل  ال�شيد  جنح  تقريبًا،  ون�شف  ب�شنة  يافا 
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م�شاعدة  دون  من  اأبيب  تل  مدينة  اإىل  يافا  ب�شم  قام  اإذ  حلمه، 
زمالئه املا�شونيني من اأبناء تلك املدينة اجلميلة، وذلك اإ�شافة اإىل 
�شم عدد اآخر من القرى العربية املحيطة مبدينته، كان من بينها 
القرية  �شغريًا...  وبحرها  رمالها  ع�شقُت  التي  مون�ش  ال�شيخ  قرية 

التي اأقام ال�شهاينة على اأرا�شيها فيما بعد جامعة تل اأبيب.
ومما جتدر الإ�شارة اإليه هنا اأن معظم الذين انت�شبوا للحركة 
املا�شونية من العرب يف بدايات القرن الع�شرين، وذلك بخالف من 
يظنون  كانوا  القرن،  الثاين من ذلك  الن�شف  لع�شويتها يف  ان�شم 
�شداقات  تكوين  ت�شتهدف  اإن�شانية  اجتماعية  حركة  املا�شونية  اأن 
اجتماعية  رابطة  خللق  وت�شعى  اليهود،  وغري  واليهود  العرب  بني 
بالأمور  املتعلقة  املعلومات  وتبادل  التعاون  فر�ش  لأع�شائها  تتيح 
التجارية واملالية والزراعية، وتقوية اأوا�شر ال�شداقة بني اأع�شائها 
اأي�شًا  يظنون  كانوا  كما  م�شرتكة.  وق�شايا  متبادلة  مل�شالح  خدمة 
اأن النت�شاب لتلك احلركة ل يتعار�ش مع الولء للوطن، اأو اللتزام 
اأن  متاري  ال�شيد  اأخربين  املثال،  �شبيل  وعلى  القومية.  بالق�شايا 
يهوديًا من اأع�شاء احلركة املا�شونية زاره يف مزرعة العائلة الكائنة 
قاتلة  امل�شاعدة يف حماربة ح�شرة  ناتانيا، وعر�ش عليه  يف منطقة 
بناء  متاري  ال�شيد  قام  وبالفعل،  وتتلفها.  احلم�شيات  على  تعتدي 
على اإر�شادات ذلك ال�شخ�ش بزيارة م�شتعمرة نيرت، وهناك ا�شتقبله 
خبري زراعي كان يف انتظاره، وقام بتزويده بكمية كافية من املبيدات 
كما  ال�شتعمال،  بكيفية  وا�شحة  اإر�شادات  مع  املطلوبة  احل�شرية 
زودوه يف منا�شبات اأخرى باأ�شتال حم�شيات وفواكه عالية اجلودة. 
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اإن من املرجح اأن غالبية اأبناء العائالت الفل�شطينية املذكورة 
اأعاله تركوا املا�شونية منذ زمن مع موت الآباء، اأو اأنهم مل ينت�شبوا 
اأن البع�ش ورث الع�شوية  اأي�شًا  لتلك احلركة، لكن من �شبه املوؤكد 
عن الآباء والأجداد وما يزال ع�شوًا عاماًل وفاعاًل فيها. ويف الواقع، 
ال�شيد  درجة  اإىل  و�شل  والده  اأن  العائالت  تلك  اأبناء  اأحد  يل  قال 
الأول  امل�شئول  كان  اأنه  اأي  وفاته،  قبل   Grand Master الأعظم  
اآخرا  واأن �شخ�شًا  عن ن�شاطات تلك احلركة يف فل�شطني والردن، 
يعي�ش يف اأمريكا، ويدعي الوطنية ومعاداة ال�شهيونية، قال يل اإنه 
و�شل اإىل درجة رئي�ش اأحد النوادي املرتبطة باملا�شونية يف املدينة 
التي ي�شكن فيها وحني �شاألت ذلك ال�شخ�ش الذي ُيعترب من وجهاء 
اجلالية العربية حيث ُيقيم عن الن�شاط الرئي�شي الذي قام به با�شم 
التربعات  جنمع  الوقت  طول  "كنا  بب�شاطة،  قال  املعني،  النادي 
لإ�شرائيل". لكن جمع التربعات لإ�شرائيل كان بطاقة مرور مكنته 
من تكوين �شداقات واإقامة عالقات مع اأثرياء و�شخ�شيات يهودية 
من  باأكرث  تقدر  كبرية  مالية  ثروة  تكوين  على  �شاعدته  نفوذ  ذات 

ع�شرة ماليني دولر. 
خدمة  يف  املا�شونية  احلركة  ا�شتمرت  الهجرة،  بعد  وحتى 
الأردن  التجارية يف  ن�شاطاتهم  معاودة  وم�شاعدتهم على  اأع�شائها 
يافا  مدينة  اأبناء  اأحد  اأخربين  اإذ  العربي.  اخلليج  ومنطقة  ولبنان 
من املا�شونيني على �شبيل املثال اأن �شخ�شًا يهوديًا هولنديًا ات�شل به 
من عمان يف اأحد الأيام من دون �شابق معرفة ليقول له باأنه �شيزور 
الق�شر امللكي يف اليوم التايل، واأنه �شيو�شي امل�شئولني بالتعاون معه. 
وبالفعل، ات�شل اأحد امل�شئولني احلكوميني بال�شخ�ش املعني يف اليوم 
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التايل ليحيل عليه عطاء كبريًا لتوريد بع�ش املواد الغذائية للدولة. 
وُيالحظ اأن العديد من الوكالت التجارية املهمة يف الأردن هي اليوم 
يف اأيدي اأ�شخا�ش ينتمون اإىل العائالت التي ارتبطت باملا�شونية يف 

يافا وجاء ذكرها اأعاله.
الإداري،  والهيكل  القيادة  حيث  من  �شرية  جمعية  املا�شونية 
املتبادلة  واللتزامات  والإمياءات،  وال�شعارات  التنظيمي،  والهرم 
بني  فيما  للتوا�شل  خا�شة  و�شائل  متلك  والآخر،  اجلمعية  جتاه 
الأع�شاء  التعرف على غريه من  اأع�شائها وم�شاعدة كل ع�شو اىل 
حني يلتقون �شدفة. وهذا فر�ش عليها الت�شرف كغريها من جماعات 
عن�شرية،  وتنظيمات  �شرية،  �شيا�شية  ومنظمات  متطرفة،  دينية 
وجماعات اإرهابية، وع�شابات اإجرامية، والتوجه نحو ر�شم خطط 
وتعود  باملنفعة،  اأع�شائها  على  تعود  اأهداف  لتحقيق  ت�شعى  تاآمرية 
القليلة  املعلومات  وت�شري  بامل�شائب.  العامة  وامل�شلحة  الغري  على 
املتوفرة عن املا�شونية اإىل اأنها و�شلت اإىل فل�شطني يف القرن التا�شع 
اأقدامها يف  اأنها ر�شخت  اليهود الأوائل، واإىل  ع�شر مع امل�شتوطنني 
املنطقة العربية يف ظل ال�شتعمار الربيطاين يف فرتة ما بعد احلرب 
العاملية الأوىل، خا�شة يف فل�شطني والعراق وم�شر ولبنان. وحيث اأن 
الغالبية العظمى من النا�ش ترث معتقداتها الدينية واأحيانًا اأفكارها 
ومواقفها وارتباطاتها امل�شلحية عن الآباء والأجداد، فاإن املا�شونية 
وغري  العربية  العائالت  معظم  وتقاليد  تراث  من  جزءًا  اأ�شبحت 
العربية التي انت�شب اأحد اأبنائها لتلك احلركة يف املا�شي القريب. 
ويف الواقع، اأعتقد اأن الكثري من رجال الأعمال العرب الذين اأثروا 
اأع�شاء  بالذات هم  العربي  النفط ويف منطقة اخلليج  خالل عهود 
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فاعلون يف تلك احلركة، خمل�شون ملبادئها وملتزموين بتعاليمها... 
تلك التعاليم التي قادتهم خلدمة م�شالح اإ�شرائيل وم�شاعدتها على 
وقوت  وطنهم  ح�شاب  على  التو�شعية  ال�شتعمارية  اأهدافها  حتقيق 

�شعوبهم وكرامة اأمتهم.
واأنها  وخريية،  اإن�شانية  اأهدافها  اأن  تدعي  املا�شونية  اأن  مع 
واحدة،  قوة عظمى  بوجود  اإليها  املنت�شب  الع�شو  يوؤمن  اأن  ت�شرتط 
واأنها ل تخو�ش يف ق�شايا دينية اأو �شيا�شية، اإل اأن الهدف الأ�شا�شي 
لها هو خلق جمعية عاملية، يرتبط اأع�شاوؤها بع�شهم ببع�ش مب�شالح 
اقت�شادية ومالية وجتارية م�شرتكة، وذلك عرب قنوات تعاون �شرية 
وال�شعوب.  النا�ش  من  غريهم  ح�شاب  على  م�شاحلهم  تخدم 
وحيث اأن امل�شلحة القت�شادية اأ�شبحت تطغى يف عامل اليوم على 
القومية  والنتماءات  الدينية  والعقائد  ال�شيا�شية  الإيديولوجيات 
برتكها  املا�شونية  يف  ع�شو  يقوم  اأن  ال�شعب  من  فاإن  والثقافية، 
لأ�شباب دينية اأو وطنية اأو اأخالقية، خا�شة واأنها تعاقب من يرتكها 
اإليها ويخل�ش  اأ�شرارها، كما تكافئ من ينتمي  ومن يبوح ب�شر من 
ملبادئها. من ناحية اأخرى، يبدو اأنه من ال�شهل اأن يقوم تاجر اأو رجل 
اأعمال اأو وكيل �شركة اأجنبية اأو �شيا�شي طامع، حتى واإن كان ملتزمًا 
دينيًا ووطنيًا بالنت�شاب جلمعية �شرية تخدم م�شاحله وتعزز موقعه 
يف املجتمع، اإذا �شمنت له عدم الك�شف عن هويته وعالقاته ودوافعه. 
اإن العقل امل�شلحي ل ينظر اإىل املعتقدات الدينية والوطنية بو�شفها 
ميكن  تقاليد  بو�شفها  اإليها  ينظر  بل  ملزمة،  ومبادئ  اأخالقيات 

جتاوزها يف �شبيل احل�شول على املزيد من املال وال�شلطة. 
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اأما فيما يتعلق بتاريخ املا�شونية العاملية، فاإن هناك من يدعي 
باأنها قدمية قدم التاريخ، واأنها تاأ�ش�شت كحركة يهودية يف القد�ش 
باأنها  امل�شيح، وهناك من يقول  ال�شيد  الرومان قبل ميالد  يف عهد 
اأوروبا يف اأواخر القرن ال�شاد�ش ع�شر،  حركة اجتماعية ظهرت يف 
ع�شر.  الثامن  القرن  يف  وا�شح  ب�شكل  وهياكلها  اأهدافها  وتبلورت 
ول  بدقة،  املا�شونية  تاأ�شي�ش  تاريخ  معرفة  عدم  من  الرغم  وعلى 
قيامها  اأن  اإل  احلقيقي،  موؤ�ش�شها  واأهداف  هوية  اىل  التعرف 
اأقيم  اأنه  اإىل هيكل �شليمان املزعوم الذي يقال  باتخاذ �شعار يعود 
يف القد�ش عام 960 قبل امليالد، يجعلها ترتبط يف ذهن املناوئني 
ولهذا  بال�شهيونية.  ثم  ومن  باليهودية،  وامل�شككني يف مراميها  لها 
مناه�شًا  موقفًا  الإ�شالم  بعدها  ومن  الكاثوليكية  الكني�شة  وقفت 
يف  قيل  ومهما  وتف�شيال.  جملة  رف�شها  اإىل  اجته  احلركة،  لتلك 
الثقافية  واخللفيات  اجلمعية  تلك  ن�شاطات  فاإن  اخل�شو�ش،  هذا 
والتطلعات ال�شيا�شية وامل�شالح القت�شادية لأع�شائها جتعلها حركة 
خالل  من  ال�شهيونية  باحلركة  ترتبط  دولية،  اأطماع  ذات  عاملية 
ت�شابك م�شالح اأع�شائها، ما يجعلها تلتزم بخدمة اأهداف اإ�شرائيل 
وتخ�شع لأوامرها. ويعود ال�شبب الرئي�شي يف ذلك اإىل جناح اليهود 
والتجارية  وال�شتثمارية  املالية  املوؤ�ش�شات  عديد  على  ال�شيطرة  يف 
الكربى يف العامل، واإىل هيمنتهم على الإعالم والإنتاج ال�شينمائي 
وبيوت الدعاية ومكاتب ال�شت�شارات القانونية والكثري من جامعات 
اأوروبا واأمريكا والن�شاطات البحثية واخلدماتية والفنية يف العامل. 
ماليني  خم�شة  بحوايل  العامل  يف  املا�شونية  اأع�شاء  عدد  ويقدر 
�شخ�ش، معظمهم من الأمريكيني والأوروبيني. كما ت�شري املعلومات 
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املتوفرة اإىل اأن العديد من روؤ�شاء اأمريكا ال�شابقني وعدد كبري من 
بينهم  تلك احلركة، من  اأع�شاء عاملني يف  ال�شيا�شيني هم  قادتها 

نائب الرئي�ش الأمريكي احلايل ال�شيد جو بايدن.
من ناحية اأخرى، اأخربين الدكتور حممد علي احللبي الذي ولد 
يف يازور واأكمل درا�شته الثانوية يف يافا يف اأواخر الأربعينيات، وذهب 
بعدها اإىل م�شر حيث التحق بكلية الطب يف جامعة الإ�شكندرية، اأن 
عددًا ل باأ�ش به من جتار يافا املعروفني قاموا ببيع جميع اأو بع�ش 
ممتلكاتهم لليهود قبل وقوع النكبة وبعدها مبا�شرة، مقابل ح�شولهم 
على عقارات يف م�شر، ويف مدينة الإ�شكندرية بالذات. وعلى �شبيل 
املثال، قام ال�شيد على امل�شتقيم )اأبو موفق(، ببيع �شينما »نبيل« التي 
كان ميلكها يف يافا والواقعة يف �شارع ا�شكندر عو�ش مقابل ن�شف 
الإ�شكندرية،  دانيال يف مدينة  النبي  �شارع  الواقعة يف  �شينما مرتو 
واأن عملية البيع وال�شراء والتوقيع متت يف قرب�ش ح�شب رواية ال�شيد 

امل�شتقيم للدكتور احللبي �شخ�شيًا.
لودفيج  ال�شيد  رواية  على  بناء  وذلك  هنا،  الإ�شارة  وجتدر   
احلركة  يف  بارزا  ع�شوًا  كان  امل�شتقيم  علي  ال�شيد  اأن  اإىل  متاري، 
هيكل.  يو�شف  ال�شيد  يافا  بلدية  لرئي�ش  ونائبًا  حينه،  يف  املا�شونية 
ر�شدي  ال�شيد  اأن  احللبي  الدكتور  اأخربين  �شبق،  ما  اإىل  اإ�شافة 
يف  ميلكه  كان  الذي  الن�شيج  م�شنع  النكبة  وقوع  قبل  باع  كنعان 
للعي�ش  اإىل م�شر  واأنه هاجر من فل�شطني  لليهود،  قرية بيت دجن 
الفل�شطينيني  من  اآخر  عددًا  هناك  واأن  فيها،  الدائمة  والإقامة 
عامي  بني  فيما  لليهود  ممتلكاتهم  بع�ش  اأو  كل  ببيع  قاموا  الذين 
طبيعة  اإن  الدرهلي.  م�شعود  ال�شيد  بينهم  من  كان  و1951،   1947
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تتم  اأن  املمكن  غري  من  جتعل  وتعقيداتها  و�شريتها  العمليات  هذه 
بدون �شبكة العالقات املا�شونية الوا�شعة. كان احللبي يف �شبابه اأحد 
الطلبة العرب النا�شطني يف العمل القومي، ولذا �شارك يف تاأ�شي�ش 
ال�شيد  اىل  تعرف  وهناك  الإ�شكندرية،  مدينة  يف  العربي«  »النادي 
لدعم  وحما�شًا  للنادي،  تربعه  يف  كرمًا  اأبدى  الذي  امل�شتقيم  علي 
الذين  العرب  قدامى  اأن  يعني  وهذا  والقومية.  الطالبية  ن�شاطاته 
احلركة  لتلك  الإنتماء  اأن  يظنون  كانوا  املا�شونية  للحركة  ان�شموا 
من  اأما  الوطنية.  وم�شئولياتهم  القومية  انتماءاتهم  مع  يتعار�ش  ل 
ان�شم للما�شونية حديثًا فيعرف متامًا الهدف الذي ت�شعى لتحقيقه 
بهم خدمة مل�شالح  املنوط  الدور  يعرفون  كما  باإدارتها،  يقوم  ومن 
طموحات  تعادي  قوى  وهي  عليها،  تهيمن  التي  ال�شتعمارية  القوى 
ال�شعوب العربية، وتعمل على تكري�ش تخلف العرب عن الع�شر وعن 

ال�شعوب املتقدمة.
على طريق ال�شتات

بعد �شقوط يازور وخروج املنا�شلني منها باأمر من قوات فوزي 
اليوم  يف  و�شل  حيث  نبال،  بيت  يف  اإلينا  الوالد  ان�شم  القاوقجي، 
يده... جاء  بدراجته يف  ومُم�شكا  كتفه  على  بندقيته  التايل حامال 
وكروم  الربتقال  بيارات  من  والع�شرات  فل�شطينية  قرى  عدة  عرب 
كانت  فيها.  طريقه  ويعرف  جيدًا  يعرفها  كان  التي  والتني  العنب 
قوات القاوقجي التي ت�شكلت من متطوعني عرب قد جاءت اإىل يازور 
بدعوة حمايتها من الع�شابات اليهودية، لكنها اأنهت مهمتها بت�شليم 
تلك القرية وغريها من قرى جماورة للمعتدين بحجة اأن �شقوط يافا 

حرمها من اإمكانية الدفاع عن تلك القرى.
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العدو  قوات  يد  يف  �شقوطها  حتى  نبال  بيت  قرية  يف  �شكنا   
ل�شقوط  التايل  اليوم  وهو   ،1948 متوز  يوليو    14 يوم  الإ�شرائيلي 
واأن  ُتالحقنا،  احلرب  اأن  الوا�شح  من  كان  والرمله.  اللد  مدينتي 
التطهري  عمليات  واأن  يوم،  بعد  يومًا  منا  يقرتب  والدمار  القتل 
الذي  اليوم  �شباح  ويف  ال�شاعات.  تتابع  مع  �شرا�شة  تزداد  العرقي 
اليهودية  القوات  بداأت  نبال،  بيت  من  الثانية  للمرة  تهجرينا  �شبق 
نبال  بيت  من  والقريبة  املحاذية  اجلبلية  القرى  �شل�شلة  بق�شف 
باملدفعية الثقيلة ب�شكل متقطع، خا�شة قرية دير طريف. مرة ثانية، 
طلب العبد اأبو ربيع من اأخيه جمعة اأن يذهب اإىل قرية نعلني ي�شتطلع 
الأمر... عاد جمعة يف �شباح اليوم التايل يقود �شيارة نقل �شغرية 
من  يافا  اأبناء  اأحد  اخلياط،  ح�شن  لل�شيد  ملكيتها  تعود  ما  نوعًا 
اأ�شدقاء العائلة. وما كاد حمرك ال�شيارة يتوقف حتى بداأ اأ�شدقاوؤنا 
بع�ش  حتميل  يف  بيوتهم  يف  ا�شت�شافونا  الذين  نبال  بيت  اأبناء  من 
الأ�شياء يف ال�شيارة ا�شتعدادًا للهروب، كان اأهمها كي�شًا من الطحني 
واآخر من ال�شكر وكميات من زيت الزيتون وبع�ش البطانيات. وقبل 
حتميل ال�شيارة بالكامل، ا�شتوقفهم الوالد قائاًل، اإن علينا اأن ن�شمن 
ترحيل الن�شاء والأطفال اأوًل، على اأن يبقى الرجال يف القرية حتى 
تعود ال�شيارة من نعلني، وعندها ميكن ترحيل ما ميكن ترحيله من 

ممتلكات �شخ�شية يف الرحلة التالية. 
وهنا اأمرين والدي اأن اأذهب ب�شرعة اإىل البيت الذي كنا نقيم 
فيه، واأن اطلب من اأمي واإخوتي واأخواتي احل�شور فورًا... مل يكن 
فيها. ح�شروا جميعًا يف  اأو يجادل  الوالد  اأوامر  هناك من يخالف 
اأو يلب�ش بع�شهم حذاءه.  احلال، من دون اأن يغري اأحدهم مالب�شه 
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وفيما كان الأولد والن�شاء يت�شلقون ظهر ال�شيارة الواحد تلو الآخر، 
التفت العبد اأبو ربيع اإىل اأخيه جمعة وطلب منه اأن يذهب اإىل بيته 
قائاًل  اأخيه  رف�ش طلب  اأن عمي  اإل  اأي�شًا.  واأولده  زوجته  ويح�شر 
اأن  يف�شل  واأنه  الأكرث،  على  �شاعتني  �شوى  ت�شتغرق  لن  الرحلة  اإن 
مل  الواقع،  ويف  اإليهم.  يعود  حتى  بيتهم  يف  واأولده  زوجته  تبقى 
يكن قد بقي هناك مت�شع ل�شيء اآخر اأو ل�شخ�ش اإ�شايف بعد �شعود 
ال�شيارة.  اإىل ظهر  الن�شاء والأطفال  اأكرث من ع�شرين �شخ�ش من 
ال�شيارة يف اجتاه قرية نعلني، بداأت قنابل الغزاة  اأن تتحرك  وقبل 
بالقتل  اأهلها  وتهدد  نبال،  بيت  قرية  اأطراف  على  بغزارة  تت�شاقط 
ويف  القرية.  مغادرة  يف  الإ�شراع  اإىل  دفعنا  ما  بالدمار،  وبيوتها 
حوايل الواحدة بعد ظهر يوم 13 يوليومتوز 1948، انطلقت ال�شيارة 
يقودها عمي يف اجتاه نعلني، فيما كنت اأقف اإىل جانب الوالد. وقبل 
اأن تت�شارع عجالت ال�شيارة متامًا، نظر يل والدي واأمرين باللحاق 
بال�شيارة قائاًل اأرك�ش، و�شفر �شفارته املعهودة م�شريًا اإىل من كان 
على ظهرها بالتوقف... كنت يف الواقع اأ�شرع من ال�شيارة التي كانت 

تئن من ثقل ما كان على ظهرها من ب�شر. 
و�شلنا بعد اأقل من �شاعة اإىل م�شارف قرية قبية القريبة من 
نعلني، توقفت ال�شيارة بنا هناك لنفاذ الوقود، احرتنا وبداأنا جنه�ش 
وجوههم  الأقدام،  على  م�شيًا  علينا  املهجرون ميرون  كان  بالبكاء. 
متعبة يعلوها الغبار، ثيابهم ممزقة، اأرجلهم دامية، وعلى ظهورهم 
الجتاه  ويف  املاء.  من  والقليل  والزيت  الطحني  وبع�ش  اأطفالهم 
املعاك�ش، كانت مدرعات اجلي�ش الأردين ت�شري يف اجتاه بيت نبال، 
�شيق  ب�شبب  للغاية  بطيئًا  وال�شري  �شعبًا  الطريق  يف  املرور  وجتعل 
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كان  مدرعة  عنا  مرت  وكلما  حولها،  من  اجلبال  ووعورة  الطريق 
جنودها يحاولون طماأنتنا قائلني: ل تبكون... ل تبكون. اإل اأن قافلة 
املدرعات �شرعان ما توقفت، وحني �شاأل عمي �شابط الدبابة التي 
توقفت اأمامنا مبا�شرة عن �شبب توقفهم، اأخربنا باأن قرية بيت نبال 
�شقطت يف اأيدي اليهود، كما �شقطت مدينتا اللد والرمله وع�شرات 
من  كان  ذلك.  بعد  التقدم  ي�شتطيعون  ل  واأنهم  الأخرى،  القرى 
الوا�شح اأن اجلنود الإ�شرائيليني اقتحموا بيت نبال خالل دقائق من 
مغادرتنا اأر�شها. انفجر عمي باكيًا، ي�شيح كمن فقد عقله فجاأة، 
مرددًا ا�شم زوجته واأ�شماء اأولده الواحد بعد الآخر. نزل من ال�شيارة 
فورًا، �شار يف اجتاه بيت نبال كرجل معتوه يتبع ظله، وتركنا جال�شني 
فوق ظهر ال�شيارة نبكي وحدنا يف حالة يرثى لها... عاد جمعة اأبو 
يعد يعرف  اأ�شرة مل  له من  ربيع هائما على وجهه يبحث عما كان 
لها م�شريا. مل مت�ِش دقائق حتى �شاهدنا مدافع العدو الإ�شرائيلي 
تق�شف ال�شيارات املدنية املتوقفة بالقرب منا على جانبي الطريق 
واملتحركة عليها كال�شلحفاة، ما اأدى اإىل تدمري اإحداها وقتل وجرح 
من  نزلنا  واأطفال.  �شيوخ  ون�شاء،  رجال  من  متنها  على  كان  من 
م�شيًا  نعلني  اجتاه  يف  �شرنا  وهلعًا،  خوفًا  نرجتف  ب�شرعة،  ال�شيارة 
على الأقدام، مررنا على قرية قبية، ثم وا�شلنا ال�شري تقودنا زوجة 
ال�شيد ح�شن خليل، حتى و�شلنا نعلني مع غروب ال�شم�ش، ذهبنا اإىل 

جامع القرية وجل�شنا هناك يف انتظار املجهول.
بعد الو�شول اإىل نعلني، قامت زوجة املختار ح�شن خليل بعجن 
مدى  وعلى  الأطفال.  لكافة  الطعام  وتوفري  وخبزه  باملاء  الطحني 
وتوزعه  اخلبز  وتخبز  الطحني  تعجن  كانت  متتالية،  اأيام  ثالثة 
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علينا، وحتتفظ بح�شة لكل من غاب منا عن وجبة الطعام. كانت 
تخطيط  اأو  وعي  دون  ومن  اختارت،  قد  وامل�شتتني  الهاربني  جموع 
م�شبق، �شاحة جامع نعلني مكانًا للتجمع والبحث عن الأهل والأقارب 
والدي  كان  كثريًا،  الليل  يتقادم  اأن  وقبل  ال�شائعني.  والأ�شدقاء 
وعمي واأ�شرته وجدتي قد التحقوا بنا تباعًا، اإذ و�شل الوالد واجلدة 
اأوًل، ثم العم واأ�شرته. كانت جدتي قد رف�شت مغادرة القرية معنا 
حني ركبنا �شيارة النقل، اإذ اأ�شرت على النتظار حتى يغادر اأولدها 
لتغادر معهم. و�شل والدي متعبًا جدًا، يجر دراجته، ويحمل بندقيته 
وحقيبة مالب�ش �شغرية تخ�ش عمي، ومي�شك بيد اأمه. كنُت خالل 
اأقوم كل ن�شف �شاعة تقريبًا بال�شري يف اجتاه قرية  فرتة النتظار 
اأ�شاأل  الطريق،  ا�شتك�شف  قلياًل،  اأكرث  اأو  �شاعة  ن�شف  ملدة  قبية 
القادمني عن الأو�شاع وعن الأهل، ثم اأعود لأخرب اأمي مبا �شاهدت 
واأ�شعر  التعب  اأن يدركني  ال�شيء نف�شه مرتني قبل  و�شمعت، كررت 
بالإرهاق، و�شعت راأ�شي بعدها على فخذ اأمي، وغفوت بجانب �شور 
اجلامع، ومل ا�شتيقظ اإل يف ال�شباح على �شوت اأبي. وما اأن فتحت 
م�شاء  يف  جتمعوا  الذين  الأ�شخا�ش  مئات  اأن  لحظت  حتى  عيني 
ع�شرين  الليل  ت�شاعف عددهم خالل  اجلامع،  ال�شابق حول  اليوم 
مدينتي  من  معظمهم  جاء  اآلف،  ب�شعة  لي�شبحوا  الأقل  على  مرة 

اللد والرملة.
بعد اأن ا�شتد الق�شف املدفعي على بيت نبال، وو�شلت �شظايا 
القنابل اإىل بيت عمي وعمتي، وتعاىل �شراخ اأطفالها من اخلوف، 
هربت  البيت...  من  والهرب  اأطفالها  باأخذ  »رحمة«  العمة  قامت 
حتت وابل القنابل من دون اأن يكون لها رفيق، ومن دون اأن تعرف 
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اأخيه بحثًا عن ابنة عمه  اإىل بيت  اأين الطريق. وحني و�شل والدي 
واأولد اأخيه مل يجد اأحدًا منهم هناك، اإل اأنه وجد حقيبة مالب�ش 
مالب�شه  بع�ش  فيها  و�شع  قد  عمي  كان  لل�شفر،  جاهزة  �شغرية 
مم�شكا  و�شار  دراجته،  على  والدي  حملها  للرحيل،  ا�شتعدادًا 
بدراجته بيده اليمنى ووالدته بيده الي�شرى، وعلى كتفه بندقيته. اأما 
بحاجة  اأطفال  برفقة خم�شة  وحدها  ال�شري  �شعوبة  وب�شبب  رحمة، 
لعناية، فقد ا�شطرت لرمي ابنتها »منتهى« وابنها »حممد خري« يف 
عربة يجرها بغل كانت ت�شري يف اجتاه ال�شرق بعيدًا عن بيت نبال. 
لقد ائتمنت رحمة العربة التي دا�شت على قدمها واأدمت رجلها على 
منتهى  كانت  اآخر...  خيار  لديها  يكن  مل  لأنه  وابنتها  ابنها  حياة 
اأ�شغر من اأن توا�شل ال�شري على قدميها م�شافات طويلة، واأكرث وزنًا 
من اأن حُتمل على ظهر اأمها، فيما كان حممد خري طفاًل بحاجة ملن 
يحمله... كان على الأم اأن حتمل طفلها الر�شيع نبيل، وت�شري باكية 
جناح  ابنتها  على  وعينيها  اخلطى،  متعرثة  املجهول،  اإىل  العينني 

وابنها ب�شام. 
�شار عمي جمعة بعد اأن تركنا على م�شارف قبية حوايل �شاعتني 
قبل ان يعرث على زوجته واأولده، وحني راآهم عن بعد، كانت زوجته 
تلب�ش ف�شتانًا  البائ�ش احلار،  اليوم  تقف يف و�شط الطريق يف ذلك 
الدم  ي�شيل  بغزارة،  عينيها  من  الدموع  تت�شاقط  ممزقًا،  ق�شريًا 
من �شاقها وقدميها، ت�شم طفلها الر�شيع اإىل �شدرها، فيما يقف 
طفالها ب�شام وجناح على جانبيها، مي�شك كل منهما باأحد اأطراف 
ثوبها املمزق، ويبكون ب�شمت. رك�ش جمعة اأبو ربيع يف اجتاه زوجته 
عدم  لحظ  احلال  ويف  بالبكاء.  يجه�ش  واأخذ  احت�شنهم،  واأولده، 
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وجود منتهى وحممد خري، لكنه قبل اأن ي�شاأل عنهما اأخربته زوجته 
ثانية، لكن مل  والنحيب  البكاء  اإىل  يعود  وملاذا، ما جعله  مبا فعلت 
يكن اأمامه �شوى الإ�شراع يف ال�شري نحو نعلني بحثًا عنهما وعن بقية 
العائلة. حمل عمي نبيل على �شدره، اأم�شكت رحمة ب�شام بيد وجناح 
باليد الأخرى و�شاروا مع املئات من امل�شردين يف اجتاه قرية نعلني 

التي تواعدنا اأن نلتقي فيها.
مل يكن باإمكاننا موا�شلة ال�شري بعيدًا عن نعلني يف اجتاه رام 
اهلل اأو غريها من املدن الفل�شطينية قبل العثور على منتهى وحممد 
غادروا  قد  وامل�شردين  املهجرين  غالبية  وكانت  يومني،  بعد  خري. 
املكان، عرثنا على منتهى واأخيها بعد اأن �شمعنا رجاًل ي�شيح باأعلى 
اأطفال  على  بدور  مني  �شائعني...  اأطفال  اإلو  "مني  قائاًل:  �شوته 
�شائعني". تبعنا الرجل ع�شرات الأمتار، وهناك حتت �شجرة زيتون 
معمرة وجدنا منتهى وحممد خري مع حوايل ع�شرة اأطفال اآخرين... 
كانوا جميعًا يف و�شع مزر، يعانون اجلوع والعط�ش والبوؤ�ش واخلوف. 
اإن ق�شوة التجربة اأ�شعفت ج�شم حممد خري وروحه على الرغم من 
العي�ش.  والقدرة على  الرغبة يف احلياة  يفقد  �شنه، ما جعله  �شغر 
وفيما عا�شت منتهى لت�شبح اأمًا وجدة لعدد كبري من الأحفاد، تويف 

حممد خري بعد اأ�شهر يف خميم عقبة جرب ودفن فيه. 
ق�شينا يومًا اآخرًا يف نعلني قبل الرحيل، حيث كنا نق�شي الليل 
من  القريبة  قدي�ش  دير  قرية  اأطراف  يف  الواقعة  الكهوف  اأحد  يف 
واأثناء  الأطفال.  البحث عن  ملوا�شلة عملية  النهار  ونعود يف  نعلني، 
يف  ال�شري  عاودت  خري،  وحممد  منتهى  عن  البحث  يف  ان�شغالنا 
الجتاه املعاك�ش والقيام بعمليات ال�شتك�شاف التي مار�شتها يف اليوم 
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الذين  والأطفال  ال�شيوخ  بع�ش  م�شاعدة  يف  اأ�شهمت  وهناك  الأول. 
ال�شهيوين  الإرهاب  �شردهم  اأن  بعد  جار  ك�شيل  يتقاطرون  كانوا 
اأقوم  كنت  املجاورة.  والقرى  والرملة  اللد  مدينتي  يف  بيوتهم  من 
الو�شوء  ماء  اأباريق  مبلء  مثلي  وال�شبيان  ال�شباب  من  العديد  مع 
املتواجدة بكرثة يف جامع نعلني، وحملها وال�شري يف الجتاه الذي كان 

ياأتي منه �شحايا التطهري العرقي مل�شاعدتهم. 
وعلى طول الطريق اجلبلية املوؤدية من مدينة اللد اإىل نعلني، 
الذين  وال�شيوخ  والن�شاء  الأطفال  من  للع�شرات  املاء  بتقدمي  قمنا 
كانوا على و�شك املوت جوعًا وعط�شًا، يقطعون امل�شافات الطويلة يف 
حر يوليو )متوز( ال�شديد م�شيًا على الأقدام عرب �شل�شلة من اجلبال 
الوعرة. وهناك �شاهدت عددًا من اجلثث التي مل ا�شتطع القرتاب 
قام  حيث  دفنها،  عمليات  مب�شاهدة  لنف�شي  �شمحت  ولكن  منها، 
نعد  الثاين مل  اليوم  الدفن. يف  باأداء مرا�شيم  �شنًا  الأكرب  ال�شباب 
ن�شادف �شيوخًا اأو اأطفاًل يعانون اجلوع والعط�ش اأو بحاجة مل�شاعدة 
اإل نادرًا، كان كل من تبقى من �شحايا التطهري العرقي على طول 
الطريق جثثًا يف طريقها اإىل التعفن. �شلمت اإبريق املاء الذي لزمني 
كانوا  الذين  الأهل  اإىل  وعدت  ال�شبية،  لأحد  ال�شابق  اليوم  طوال 
يق�شون  اجلامع  حرم  من  بالقرب  النهار  �شاعات  طوال  يتواجدون 
الوقت بحثًا عن الأطفال املفقودين. مئات ال�شيوخ والأطفال والن�شاء 
احلوامل والرجال املر�شى لقوا حتفهم على الطريق، البع�ش وجد 
اجلائعة،  احليوانات  من  ويحميها  بالرتاب  جثته  وي�شرت  يدفنه  من 
ق�شتهم،  "املتح�شر"  العامل  ون�شي  جثثهم  تعفنت  الآخر  والبع�ش 
بتلك  موتهم  يف  ت�شبب  من  بجرائم  العرتاف  اليوم  حتى  ورف�ش 
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الطريقة الهمجية التي تتنافى مع اإن�شانية الإن�شان وعدل ال�شماء.  
يف اليوم الثالث ع�شر من �شهر اأب "يوليو" 1948، وبعد اأيام من 
الق�شف املدفعي املركز، هاجمت قوات اجلي�ش الإ�شرائيلي بقيادة 
رئي�ش  رابني،  اجلرنال  جمع  والرملة.  اللد  مدينتي  رابني  اإ�شحاق 
وزراء اإ�شرائيل الأ�شبق، �شكان املدينتني الذين كان اأغلبهم يحتمون 
يف امل�شاجد والكنائ�ش يف مكان واحد، واأمر قواته بارتكاب جمزرة 
راح �شحيتها عدد كبري من �شباب واأطفال ورجال ون�شاء فل�شطني. 
بع�ش  واأبدى  املجزرة  تلك  بارتكاب  رابني يف مذكراته  لقد اعرتف 
العامل  عليه  اأنعم  بل  عقاب،  من  ي�شتحقه  ما  ينل  مل  لكنه  الأ�شف، 
قام جنود رابني ب�شلب ما وجدوا  لل�شالم.  نوبل  "املتح�شر" بجائزة 
واأ�شياء  جموهرات  من  والأحياء  الأموات  من  �شحاياهم  لدى 
املدينتني  خارج  اإىل  التايل  اليوم  يف  وقادوهم  ثمينة،  �شخ�شية 
واأمروهم بال�شري اإىل الأمام، وهددوهم بالقتل اإذا جتروؤوا والتفتوا 
اإىل اخللف. وحني التفت البع�ش بطريقة ل اإرادية للخلف يف حماولة 
لإلقاء نظرة اأخرية على بيوتهم ومدينتهم، اأطلق اجلنود النار عليهم 
وقتلوهم يف احلال. ويقدر عدد من مت طردهم يف ذلك اليوم بحوايل 
�شتني األف �شخ�ش، اإذ مل يبَق من �شكان املدينتني اإل من اختباأ يف 
قبو معتم، اأو التجاأ اإىل بيت مهجور تغطيه الأع�شاب، ومل يخرج منه 

اإل بعد اأن انتهت عملية التطهري العرقي باأيام.
الفل�شطينية  القرى  واللد يف اجتاه  الرملة  اأهايل مدينتي  �شار 
اإليها  البع�ش يعرف طريقه  والتي كان  القريبة من مدنهم  اجلبلية 
ليجدوا  ونعلني  واحلديثة  طريف  ودير  نبال  بيت  قرى  مثل  جيدًا، 
الإ�شرائيلي، ما  العدو  اأن معظمها كان قد وقع حتت �شيطرة قوات 
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ملتوية  اأخرى  طرق  واإتباع  القرى،  تلك  حول  لاللتفاف  ا�شطرهم 
اأكرث �شعوبة... كانوا ي�شريون على الأقدام من دون طعام اأو �شراب. 
يف  �شاروا  الذين  ال�شباب  و�شل  احلثيث،  ال�شري  من  �شاعات  بعد 
ي�شلوا  الوعرة ومل  الطريق اجلبلية  نعلني مبا�شرة على طول  اجتاه 
املحتلة  القرى  اإىل  اأوًل  ذهبوا  الذين  املهجرين  بقية  اأما  طريقهم. 
اآخر  ي�شل  ومل  التايل،  اليوم  يف  نعلني  اإىل  الو�شول  يف  بداأوا  فقد 
من بقي منهم حيًا اإل يف �شباح اليوم الثالث. تبعد قرية نعلني عن 
مدينتي اللد والرملة حوايل 30 كيلومرتًا، وميكن الو�شول اإليها عرب 
اأكرث من طريق، اأق�شرها الطريق الوعرة التي متر عرب �شل�شلة من 

اجلبال والوديان التي تتجمع فيها املياه يف ف�شل ال�شتاء.
قرية جفنه 

بعد ق�شاء ثالثة اأيام يف منطقة نعلني، وكان �شملنا حينئذ قد 
رام  مدينة  اجتاه  يف  ال�شري  وا�شلنا  قلياًل،  نفو�شنا  وهداأت  اكتمل 
اأكتافهم  على  الأطفال  منا  الكبار  يحمل  الأقدام،  على  �شريًا  اهلل 
الفاكهة  وبع�ش  اخلبز  �شوى  الأكل  من  نعرف  ل  ظهورهم،  على  اأو 
واخل�شراوات والأع�شاب الربية التي �شادفناها يف طريقنا، خا�شة 
قرية  يف  ليلة  توقفنا  بعد.  ن�شج  قد  يكن  مل  الذي  والعنب  الزعرت 
دير عمار لال�شرتاحة، وهناك �شاهدنا املئات م�شتلقني على جانبي 
الطريق يف �شاحة القرية وقد اأرهقهم التعب والعط�ش واجلوع. ومع 
وهناك  زيت،  بري  مدينة  و�شلنا  حتى  ال�شري  وا�شلنا  النهار  طلوع 
الوديعة  البلدة  جفنه،  قرية  اإىل  ال�شري  موا�شلة  قبل  يومني  ق�شينا 
نبع  باملاء  وميدها  جانب،  كل  من  الفاكهة  ب�شاتني  حتت�شنها  التي 
بلدة  جفنه  م�شاء.  كل  القرية  ن�شاء  وتوؤمه  البلدة  يتو�شط  �شهي 
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ت�شكنها اأغلبية م�شيحية، اأبدت تعاطفًا كبريًا مع امل�شردين من اأبناء 
وطنهم، وقام الأهايل عامة مبد يد العون للمحتاجني منهم، وهذا 

�شجعنا على الإقامة فيها حتى �شتاء ذلك العام. 
اأقاربنا،  من  طفولة  �شديق  زيت  بري  يف  توقفنا  اأثناء  راأيُت 
ال�شديق العزيز نزار طه، كان قد توقف مع اأ�شرته هناك بعد رحلة 
طويلة من يازور. كان نزار واحدًا من مئات الالجئني الذين كانوا 
ينامون على الأر�ش ويلتحفون ال�شماء، ويق�شون �شاعات النهار يف 
وب�شبب  الأحوال.  ويبدل  انتظار قدر يغري احلال  �شياع وهلو�شة يف 
ب�شنع  نزار  قام  الأنباء،  واآخر  الأخبار  كل  �شماع  امللحة يف  الرغبة 
يف  ملقاة  اأ�شالك  من  القرية  يف  توفر  ما  م�شتخدما  �شغري  راديو 
ال�شوارع. وحني �شرح يل ما فعل وكيف �شنع ذلك الراديو البدائي، 
وبعد اأن �شمعت بع�ش الأغاين من الراديو، �شعقت متامًا. كان نزار 
عبقريًا، لكن حظه كان �شيئًا، اإذ مل ي�شتطع موا�شلة التعلم والدرا�شة، 
�شمن  ب�شيطة  ت�شنيع  عمليات  يف  مواهبه  ا�شتخدام  ا�شتطاع  لكنه 
العي�ش  ا�شتطاع  وبالتايل  واخلراطة"  "احلدادة  ي�شمى  ما  نطاق 
حياة كرمية. كنت اأحب نزار مع اأنه كان يكربين بثالث �شنوات على 
الأقل، وذلك لأنه كان ي�شكن بالقرب منا يف يازور، وكان ي�شنع من 
الأ�شالك عربات جميلة ذات عجالت، كنا ندفعها باأيدينا ون�شري بها 
م�شافات طويلة ن�شبيًا، بني بيته وبيتنا وبيوت الغري من اأولد احلي... 
عربات للت�شلية والتنزه واملباهاة. كانت تلك العربات هي كل الألعاب 
التي عرفتها يف طفولتي، تلك الطفولة التي اأُجربْت على التخلى عن 
طبيعتها الطفولية يوم الثاين والع�شرين من �شهر يناير كانون الثاين 
عام 1948 حني ُاغتيل احللم يف يازور، وتوارى الفرح يف عتمة الليل، 
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وهربت الع�شافري بعيدًا عن بيوتها ووطنها من ق�شوة الربد وبنادق 
الإرهابيني من اليهود.

حني و�شلنا قرية جفنه، ا�شتعذب اجلميع ذلك املكان، والدي 
بيت  اإىل  يازور  من  الرحلة  رافقونا  الذين  عمومتهم  واأولد  وعمي 
الإقامة  اجلميع  قرر  وحني  جفنه.  اإىل  ومنها  نعلني  اإىل  ثم  نبال، 
هناك ريثما نعود اإىل ديارنا، وذلك لأن حلم العودة كان ما يزال حيًا 
يداعب خيال اجلميع، راأى العبد اأبو ربيع اأن من الأف�شل ا�شتئجار 
اأولده  قيام  من  خوفًا  وذلك  فيه،  والإقامة  الفاكهة  كروم  من  كرم 
لها.  وقوع م�شاكل ل داعي  والت�شبب يف  الغري  بالعتداء على كروم 
لذا ا�شرتى الوالد "�شادرا"، اأي خيمة كبرية من امل�شمع من �شابط 
قوات  كانت  فيه.  لالإقامة  ُمثمرًا  �شغريًا  كرمًا  وا�شتاأجر  عراقي، 
اجلي�ش العراقي التي �شاركت يف حرب فل�شطني ت�شتعد للعودة اإىل 
اأيدي ال�شهاينة وتوقف  وطنها ب�شبب �شقوط 78% من فل�شطني يف 
داخله  واأقاموا  ال�شادر،  العائلة  �شباب  ن�شب  الع�شكرية.  العمليات 
قواطع ق�شمته اإىل اأق�شام مت�شاوية بني الأ�شر الثالثة. وبعد اأن ا�شتقر 
بنا احلال هناك، قام والدي باملتاجرة يف العنب، حيث كان ي�شرتيه 
الواقعة بني بري زيت ورام اهلل، وينقله  اأبو ق�ش"،  "خربة  من قرية 
اإىل مدينة نابل�ش ب�شيارات نقل �شغرية م�شتاأجرة، ويبيعه يف �شوقها 
الكبري. كنت اأرافق والدي يف رحالته تلك، وهناك، يف خربة اأبو ق�ش 
التي اأ�شبحت اليوم مقرًا حلرم جامعة بري زيت، تذوقت اأف�شل عنب 
اأ�شود يف حياتي. اإل اأن ق�شر مو�شم العنب كان �شببًا يف عودة حياة 
النتظار وامللل جمددًا، وا�شتفحال تبعات البطالة واملعاناة، وانعدام 

وجود دخل يلبي حاجة الأ�شرة. 
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يحني  حتى  النتظار  وطاأة  وتخفيف  الوقت"،  "قتل  اأجل  ومن 
واأعمامي  والدي  داأب  يازور،  يف  بيوتنا  اإىل  املنتظر  العودة  موعد 
تقع  ماء  عني  اإىل  اأيام  ب�شعة  كل  الذهاب  على  الأ�شدقاء  وبع�ش 
"عني  ا�شمها  كيلومرتات،  ب�شعة  جفنه  عن  تبعد  جبلية  منطقة  يف 
لوز، ف�شتق  �شينا"، ومعهم كميات من املك�شرات: بزر بطيخ وقرع، 
حلبي، وف�شتق �شوداين، وغري ذلك. كانت وظيفتي الأ�شا�شية، لي�شت 
امل�شاركة يف احلديث اأو يف اأكل ما طاب من مك�شرات، واإمنا ت�شليتهم 
من خالل قراءة كتاب كبري احلجم ثقيل الوزن، غالفه بني وورقه 
اأ�شفر اللون، ل اأدري من اأين ح�شلوا عليه، عنوانه "فتوح ال�شام". 
وحني عاد يل وعيي يف غابات جاتلنبريج ونك�شفيل الواقعة يف ولية 
تفا�شيل هذه  �شرد  على  )�شناأتي  عام 1967،  الأمريكية يف  تين�شي 
الق�شة واأ�شبابها وتبعاتها لحقًا( اكت�شفت اأن �شماعهم ملا جاء يف 
ذلك الكتاب كان مبثابة عالج نف�شي... فاإذا كانت اجليو�ش العربية 
فل�شطني  حترير  يف  وف�شلت  ال�شهيونية  امللي�شيات  اأمام  ُهزمت  قد 
بالد  فتحوا  الذين  العرب  لأن  حمالة،  ل  قادم  الن�شر  فاإن  اليوم، 
فل�شطني يف  ا�شتعادة  قادرون على  �شك  القدمي ل  الزمن  ال�شام يف 
ُيعطيهم  املا�شوية  البطولت  ب�شماع  التمتع  كان  القريب.  امل�شتقبل 
بدت  واإن  القريب،  الأم�ش  يف  العرب  جيو�ش  هزائم  باإن  الإح�شا�ش 
كبرية، اإل اأنها �شغرية جدًا اإذا ما قورنت بحجم انت�شارات الأم�ش 
البعيد. وعلى من ي�شك يف ذلك اأو يريد التاأكد من حتمية الن�شر، اأن 
يقراأ كتاب فتوح ال�شام، اأو يطلع على �شرية خالد بن الوليد اأو �شالح 
اأو عنرتة بن �شداد... هكذا كنا نفكر، وهكذا ع�شنا  الدين الأيوبي 
حياتنا كاأمة حتى يومنا هذا... طريقة عبقرية يف احلياة والتفكري، 
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تكر�ش هزائمنا دون اأن توقظ وعينا اأو ُتقلق �شمائرنا. 
مل يكن كتاب فتوح ال�شام كتاب تاريخ باملعنى العلمي املتعارف 
عليه اليوم، بل كان �شرية قبائل باملعنى احلكواتي ال�شائع لدى العرب، 
ول  لالنت�شارات  تف�شريًا  ول  لالأحداث  حتلياًل  يت�شمن  ل  جعله  ما 
الإمكان.  بقدر  ذكرها  وكاتبه  الكتاب  حتا�شى  التي  للهزائم  تعلياًل 
اإىل  منه  اإىل اخليال  اأقرب  الواقع عماًل  ال�شام يف  فتوح  كتاب  كان 
التاأريخ املوؤ�ش�ش على حقائق. وحني ُطلب مني كتابة ورقة عن م�شتقبل 
العامل  لتقدميها يف موؤمتر حول م�شتقبل  العربية  البالد  التعليم يف 
العربي عقد يف عام 1977 يف جامعة جورج تاون يف وا�شنطن، كان 
كتاب فتوح ال�شام حا�شرًا يف ذهني على الرغم من مرور اأكرث من 
ربع قرن على قراءته، ما دفعني للقول باأن املوؤرخني العرب تعاملوا 
مع التاريخ العربي وكاأنه �شجل حلكايات وخرافات ومعجزات كثرية، 
 Arab historians .»ما جعلهم يكتبون »ق�ش�شا خمتلقة ل تاريخا
اإل  الكلمات،  هذه  ب�شاطة  ومع   .wrote fiction، not history

امل�شاركني  من  وا�شتوعبها  �شمعها  من  كل  لدى  �شدى  تركت  اأنها 
بالن�شبة لوعي  اأبعادها  التفكري يف  اليوم، ما فر�ش عليهم  يف ذلك 
العرب ملا�شيهم، وفهمهم لرتكتهم احل�شارية، وتاأثريها على طريقة 

تفكريهم وم�شريتهم احلياتية. 
فل�شطني  من  الن�شحاب  عملية  العراقية  القوات  بداأت  حني 
جميع  على  العراقي  اجلي�ش  قائد  عر�ش   ،1948 عام  اأواخر  يف 
اإىل العراق وا�شت�شافتهم هناك حتى يحني  الالجئني الذهاب معه 
موعد العودة. ويف �شوء تدهور الأو�شاع احلياتية واملعي�شية وانعدام 
ومغادرة  العراقي  العر�ش  قبول  الوالد  قرر  والدخل،  العمل  فر�ش 
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واأولد عمه الذين مل  اأخيه جمعه  اأعمامي جميعًا،  اأن  اإل  فل�شطني. 
بتلك  باتخاذ قرار  له  اأن ي�شمحوا  ال�شابق، رف�شوا  راأيًا يف  يخالفوه 
الأهمية من دون موافقتهم، ولذا منعوه من ال�شفر اإىل العراق. لقد 
حتكم العبد اأبو ربيع يف القرارات العائلية طوياًل، لكن دورهم كان 
قد حان، ما جعلهم ينزلوننا بالقوة من �شيارة اجلي�ش العراقي بعد 
اأن كنا قد ركبنا فيها بالفعل. نزلنا من ال�شيارة، فيما كانت دموع 
يف  انتظرنا  كفيه.  يف  مغمورًا  ووجهه  خديه،  على  تت�شاقط  الوالد 
حالها، مل  على  بقيت  احلياتية  الأو�شاع  لكن  اأخرى،  اأ�شابيع  جفنه 
يتغري �شيء �شوى موعد العودة الذي راح يبتعد يومًا بعد يوم بدًل من 
اأن يقرتب، ما جعل مالمح امل�شتقبل تبدو اأكرث �شبابية، خا�شة واأن 
طالئع ال�شتاء والربد القار�ش كانت قد بداأت تطل براأ�شها املخيف. 
مل يكن باإمكاننا اأن نتحمل العي�ش يف منطقة جبلية �شديدة الربودة 
تت�شاقط الأمطار والثلوج فيها بكرثة من دون بيت ياأوينا، ومن دون 
مالب�ش منا�شبة. لذا بداأت عملية البحث جمددًا عن مكان اآخر، عن 

حمطة �شتات جديدة تكون اأقل ق�شوة واأكرث احتمال. 
راأيت والدي يبكي مرتني يف حياته، كانت الأوىل يف جفنه حني 
هيمن عليه الياأ�ش وا�شتبد به الإحباط واخلوف من �شبح امل�شتقبل، 
كل  من  دام�ش  ظالم  يكتنفه  معتم  نفق  �شوى  يَر  فلم  اأمامه  ونظر 
جانب، خطا خطوة ق�شرية مرتددة، عله يرى �شعاعًا �شعيفُا يطل 
براأ�شه من بعيد، اإل اأن عتمة النفق ازدادت حدة ورهبة، معلنة اأن 
ال�شري،  القدرة على موا�شلة  اأوله، ما جعله يفقد  الليل ما يزال يف 
جل�ش هناك وقد غمره الظالم والإحباط وبكى بحرارة ومرارة. اأما 
املرة الثانية فقد حدثت بعد ع�شر �شنوات متامًا حني راأيته ينزوي يف 
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اأركان مطار القد�ش، يودع حبيبًا على قلبه، ويبكي  ركن �شغري من 
ب�شمت، وذلك ل�شبب يختلف يف طبيعته عن ال�شبب ال�شابق... كان 

يودع حبيبًا ي�شافر �شعيدًا يف عني الأمل. 
الهروب من ال�شتاء اإىل ال�شيف

حملت عائالت اأبو ربيع واإ�شاعيل واأبو نامو�ش ما كان قد جتمع 
لديها من مالب�ش واأ�شياء ب�شيطة، وتابعوا �شريهم مع اأطفالهم على 
طريق ال�شتات يف اجتاه ال�شرق يبحثون عن حمطة دافئة، بعيدًا عن 
�شتاء جفنه و�شقيع جبالها وب�شاتينها التي عراها اخلريف بعد اأن 
�شرق اخل�شرة من عيونها. كان الرحيل هروبًا من ال�شتاء اإىل ال�شيف 
مع العلم باأن الطريق لن متر على ربيع ولن ترى اأزهاره وطيوره. كنا 
قد �شمعنا عن مدينة اأريحا، تلك البلدة التاريخية الهادئة التي تقع 
يف �شرق فل�شطني على بعد ب�شعة كيلومرتات من نهر الأردن والبحر 
امليت، وتتميز بجوها احلار �شيفا والدافئ اجلاف �شتاء. وم�شيًا على 
الأقدام، قطعنا م�شافة تقدر بحوايل 40 كيلومرتًا عرب منطقة جبلية 
وعرة، ا�شتغرقت يومني ون�شف اليوم، كان ال�شباب خاللها يحملون 
كاهلهم  ويثقلون  الكبار،  حركة  يبطئون  ال�شغار  وكان  الأطفال، 
»عقبة  اإىل  و�شلنا  الثالث،  اليوم  منت�شف  ويف  والهموم.  بالبكاء 
اآخر  التي تقع على �شفوح  القاحلة  جرب«، تلك املنطقة ال�شحراوية 
التي  القافلة  توقفت  اأريحا.  اإىل  ه�شبة جبلية قطعناها يف طريقنا 
تقدر  النا�ش،  من  غفرية  جموعًا  راأت  حني  اإليها  ان�شممنا  قد  كنا 
باملئات، وقد اتخذت من ذلك املكان البائ�ش موطنًا لها بالقرب من 
جمرى عني ماء نقية جتري بغزارة. كان الكثري من املهجرين الذين 
بالربد كما  �شعروا  قد  والقد�ش  ونابل�ش  رام اهلل  اإىل مناطق  جلاأوا 
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�شعرنا، واتخذوا قرارهم بالفرار من برد اجلبال اإىل دفء منطقة 
الأغوار، دون اأن يكون لديهم وعي مبا توحي به اأجواء تلك املنطقة 

من فراغ و�شياع وبوؤ�ش.
اإىل  �شبقونا  الذين  النا�ش  ما فعل غريهم من  الأهل مثل  فعل 
عقبة جرب، جمعوا بع�ش املعادن وقطع اخل�شب القدمي �شبه املتعفن 
لفوا  الأر�ش،  يف  الأوتاد  من  عددًا  دقوا  امليت،  البحر  منطقة  من 
حولها ما كان لديهم من قما�ش وبطانيات قدمية، وعزلوا اأنف�شهم 
من  متخذين  �شحية،  مرافق  اأو  باب،  اأو  �شقف،  بال  مكان  داخل 
اأبو  العبد  با�شتطاعة  يكن  مل  حلافًا.  ال�شماء  ومن  ب�شاطًا،  الأر�ش 
ربيع ورفاقه اأن يحملوا ال�شادر من جفنه لثقل وزنه، ولذا باعه الوالد 
وا�شتخدم ثمنه يف �شراء اخلبز والزعرت وبع�ش اجلبنة. كان البيت 
القدر  ورماها  الزمن،  عليها  جار  حيوانات  بحظرية  اأ�شبه  اجلديد 
يف مكان مهجور بعيدًا عن اخل�شرة والهواء النقي وكل عطر ولون 
وطري يذكرهم بالبيت القدمي والوطن احلبيب، اأو حتى بالعامل. اأما 
يتوقف عن  ل  الذي  الوحيد  ال�شيء  كانت هي  فقد  الرملية  الزوابع 
الن�شاط والعربدة، خا�شة يف اأ�شهر ال�شيف احلارة... كانت زوابع 
الغبار احلارة املحملة بالرتاب وفتات احلجارة ال�شغرية َتُهُب على 
املنطقة با�شتمرار، توؤذي العيون وتخد�ش الوجوه وحتب�ش الأنفا�ش. 
اإحدى الزوابع على حني غرة  اأنف�شنا يف وجه  ولذا كنا كلما وجدنا 
جنل�ش على الأر�ش، نغم�ش اأعيننا باإحكام، نحب�ش اأنفا�شنا متامًا، 
ن�شع اأيدينا حول اآذاننا ونغلقها، ثم ن�شع روؤو�شنا بني اأرجلنا وننتظر 
تدور  اأن  العوا�شف  تلك  طبيعة  من  اإن  ب�شالم.  العا�شفة  متر  حتى 
حول نف�شها فيما تتحرك ببطء اإىل الأمام، وكلما تقدمت خطوات 
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من  والقاذورات  الرتاب  من  املزيد  وجمعت  �شرا�شة  ازدادت  كلما 
اأوراق ونفايات، حتملها معها لتوزعها ب�شكل غري عادل على الأكواخ 

والبيوت وال�شوارع التي متر عليها. 
يف املقابل، كانت هناك قناة ماء عذب، ُبنيت خ�شي�شًا لنقل 
املياه من اأعايل اجلبال من منطقة جبل قُرْنُطل الواقع اإىل الغرب 
اأريحا واإي�شالها اإىل مزرعة م�شهورة مبوزها الريحاوي  من مدينة 
مزرعة  اأما  املميزة.  ونكهته  طعمه  ولذة  حجمه  ب�شغر  امتاز  الذي 
املوز تلك، فكانت تقع يف و�شط امل�شافة بني عقبة جرب والبحر امليت، 
تعود ملكيتها لإحدى اأ�شر عائلة احل�شيني، تلك العائلة التي ا�شتولت 
على م�شاحات وا�شعة من اأرا�شي فل�شطني حني كان زعيمها احلاج 
اأمني احل�شيني م�شئوًل عن اأرا�شي الوقف الإ�شالمي. وهذا جعل تلك 
الإن�شانية  احلياة  جعل  الذي  الوحيد  ال�شيء  العذب  وماءها  القناة 
ممكنة يف ذلك املكان ال�شحراوي البائ�ش. كانت املياه تاأتي من نبع 
عرف با�شم »عني الكلب«، يقال اأن اهلل فجرها اإكرامًا لنبيه مو�شى 
الذي طلب من ربه اأن ميده باملاء وال�شمك كي يحافظ على حياته 

وحياة كلبه. 
النبي مو�شى وجد  اأن  العني  ب�شاأن هذه  املتداولة  الرواية  تقول 
نف�شه يف مكان مهجور يف اأعايل جبل قرنطل ومعه كلبه الويف يتلوى 
امل�شاعدة من ربه. وعندها  والعط�ش، ما ا�شطره لطلب  من اجلوع 
اأمره اهلل اأن ي�شرب الأر�ش بع�شاه، ومن تلك الأر�ش الطيبة تفجر 
املاء وامتالأت العني بال�شمك ف�شرب واأكل كلبه حتى �شبع، ما جعل 
القدمية  الكتب  لكن  مو�شى.  معجزات  من  معجزة  تغدو  العني  تلك 
ومن بينها التوراة تقول اإن مو�شى مل يدخل اأر�ش فل�شطني التي وعد 
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اهلل بها بني اإ�شرائيل، واأنه مات يف الأردن قبل اأن تطاأ قدمه الأر�ش 
منت�شف  حوايل  يف  اأريحا،  من  بالقرب  يوجد  ذلك،  مع  املقد�شة. 
النبي مو�شى، يف  اأريحا والقد�ش، مقام ا�شمه  الطريق بني مدينتي 
ومن  النبي،  ذلك  على جثمان  يحتوي  اأنه  النا�ش  يعتقد  داخله قرب 
حوله جامع و�شاحة كبرية جميلة. وكغريه من اأنبياء اهلل الذين ُيعتقد 
باأنهم ماتوا ودفنوا يف فل�شطني، مثل النبي �شالح والنبي روبني والنبي 
اإبراهيم، يوجد للنبي مو�شى مو�شم �شنوي، يذهب النا�ش فيه لزيارة 
عن  النذور  بتقدمي  ويقومون  بالنبي،  يتربكون  وهناك  املقام،  ذلك 
اأرواح موتاهم، ويدعون ربهم اأن ي�شفيهم من الأمرا�ش واأن يرزقهم 
ما ي�شتهون من اأولد ومال وغري ذلك، ويقيمون اأ�شواقًا �شعبية موؤقتة 
الليل مع  اأطفالهم، يرق�شون وي�شهرون  ومالهي، يحتفلون بتطهري 

حفالت الغناء واللهو الربيء.  
والأ�شاطري  القدمية  احلكايات  به  توحي  ما  عك�ش  على  لكن 
الأيوبي  الدين  القائد �شالح  اأن  التاريخ  كتب  بع�ش  تقول  ال�شعبية، 
�شالح  النبي  مثل  فل�شطني  يف  املدفونني  الأنبياء  حكايات  اخرتع 
امل�شلمني  جتميع  اأجل  من  لزياراتهم،  موا�شم  وحدد  روبني،  والنبي 
لالحتفال  امل�شيحيون  فيها  يتجمع  التي  الأوقات  يف  فل�شطني  يف 
باأعيادهم الدينية. كان �شالح الدين مفكرًا �شيا�شيًا وقائدًا ع�شكريًا 
عبقريًا عمل على ح�شد جموع امل�شلمني وتوحيد قلوبهم بخلق موا�شم 
مقد�شة، من اأجل �شد هجمات ال�شليبيني الذين داأبوا على اإر�شال 
احلملة تلو الأخرى حماولني ال�شتيالء على القد�ش وا�شتعادة الهيمنة 
الحتفال  مواعيد  اأن  املراقب  يالحظ  لذا  املقد�شة.  الأرا�شي  على 
بالأعياد  الحتفال  مواعيد  ت�شادف  كانت  الأنبياء  قبور  بزيارة 
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ب�شن  قيامهم  احتمالت  واإ�شعاف  ال�شليبيني  ردع  بهدف  امل�شيحية 
باخرتاع  اأي�شًا  الدين  قام �شالح  كما  امل�شلمني.  ناجحة �شد  حرب 
و�شيلة ات�شال �شممها خ�شي�شًا حلرمان ال�شليبيني من فر�شة اأخذ 
امل�شلمني على حني غرة. وحيث اأن غالبية احلمالت ال�شليبية كانت 
تاأتي عن طريق البحر، فاإن �شالح الدين اأمر باإقامة مقام لويل من 
اأولياء اهلل على راأ�ش كل ه�شبة فل�شطينية م�شرفة بدءا من �شاحل 
تعليمات  اأ�شدر  كما  اجلبال.  اأعايل  وحتى  املتو�شط  الأبي�ش  البحر 
الأول  املقام  حار�ش  قيام  توجب  املقامات  تلك  حلرا�ش  حمددة 
باإ�شعال نار حال روؤيته بوارج ال�شليبيني تقرتب من ال�شاحل، وقيام 
حار�ش كل مقام على تلة تالية باإ�شعال النار كلما راأى النار تعلو قمة 
اله�شبة ال�شابقة. وهكذا كانت ت�شل اأخبار الهجوم ال�شليبي املتوقع 
والتجمع  ب�شرعة،  التوا�شل  امل�شلمني  باإمكان  جعل  ما  حدوثه،  قبل 
باحتالل  الغزاة  وقيام  اخلطر  ا�شتفحال  قبل  العدوان  ومواجهة 

الأر�ش وحت�شني مواقعهم.
جاء  جرب،  عقبة  اإىل  و�شولنا  على  ال�شنتني  حوايل  مرور  بعد 
موظفو وكالة غوث الالجئني الفل�شطينيني اإىل ذلك املكان البائ�ش، 
وقرروا بعد اأن فاجاأهم منظر اآلف الأكواخ ال�شكنية القذرة والأحوال 
اأكواخ عقبة جرب رمبا  اإقامة خميم هناك. كانت  ال�شيئة،  املعي�شية 
وكانت ظروف  التاريخ احلديث،  يعرفها   )Ghettos( اأ�شواأ جيتوات 
الذين عا�شوا  الأوائل  اأجدادنا  اأكرث ق�شوة من ظروف حياة  احلياة 
متنقلني بني قحل ال�شحراء ووح�شية الأدغال، يعانون ندرة الغذاء 
وبالفعل  اأ�شكاله.  بكافة  الأمن  وفقدان  ال�شحية،  العناية  وانعدام 
ربيع  يف  الفل�شطينيني  للم�شردين  خميم  اأكرب  اإقامة  يف  العمل  بداأ 



99

عام 1951، على ما اأظن، وذلك لأن وكالة الغوث كانت قد اأُ�ش�شت 
بقرار من اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة يف �شهر دي�شمرب عام 
1950، اأي بعد مرور �شنة تقريبا على قرار 194 الذي قال بوجوب 
عودة الالجئني اإىل منازلهم وتعوي�شهم عما عانوا من خ�شائر واآلم. 
اأكرث من  وما كاد يكتمل املخيم حتى كان عدد �شكانه قد ت�شاعف 
مرة ليتجاوز الع�شرة اآلف �شخ�ش. وحل�شن احلظ، ح�شل العبد اأبو 
ربيع على وظيفة يف م�شروع اإن�شاء املخيم، مكنته من احل�شول على 
دخل متوا�شع كنا يف اأم�ش احلاجة اإليه، وذلك اإ�شافة اإىل خيمة يف 
التي كانت جتري خلف  املاء  بالقرب من قناة  ن�شبيًا،  مكان مرتفع 
خيمتنا مبا�شرة. وهناك، يف خميم عقبة جرب فقدنا اأحد اأطفالنا... 
فقدنا حممد خري الذي لزمه املر�ش والياأ�ش على ما يبدو منذ اأن 
رمته اأمه يف عربة هاربة من قرية بيت نبال حتت وابل من قذائف 
املدفعية... مات حممد خري بعد ق�شاء �شهرين تقريبًا يف م�شت�شفى 
يف القد�ش. كانت والدته تركب عربة نقل حمملة بالأغنام، وجتل�ش 
بني الأغنام ملدة �شاعتني خالل كل رحلة لزيارة طفلها يف القد�ش، 
فيما كانت حاماًل بطفل اآخر. اأما منتهى فقد تغلبت على ما اأ�شابها 
ال�شباب  من  للعديد  جدة  عقود  بعد  وغدت  ومر�ش،  �شعف  من 

وال�شابات اجلامعيني. 
يبدو اأن ثلوج جفنه وبرد �شتاء رام اهلل والقد�ش واأمطار نابل�ش 
غ�شبت حني غادر املهجرون بالدها، ولذا رف�شت اأن ترتك الهاربني 
من دون عقاب، فقبل اأن ينتهي ف�شل ال�شتاء يف ذلك العام �شقطت 
الثلوج يف منطقة اأريحا وعقبة جرب رمبا لأول مرة يف التاريخ، ورمبا 
لآخر مرة اأي�شًا. ففي ليلة من ليايل �شتاء 1951 القار�ش، وقبل اأن 
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متر ب�شعة اأ�شهر على وجودنا يف املخيم، ا�شتيقظنا يف اأواخر الليل 
على حدث غري عادي... ا�شتيقظنا على �شقوط خيمتنا فوق روؤو�شنا 
بعد اأن عجزت تلك اخليمة امل�شكينة عن حتمل عبء الثلوج الثقيلة 
اإىل  وقفنا  ب�شالم،  اخليمة  حتت  من  ت�شللنا  فوقها.  ت�شاقطت  التي 
الربد،  من  نرجتف  الأر�ش،  على  هامدة  ترقد  وهي  جثتها  جانب 
م�شت�شلمني للمزيد من الثلوج، نتطلع حولنا فال جند بيتا ناأوي اإليه، 
ول حائطًا نحتمي به، ول مظلة تغطي روؤو�شنا، ول بطانية نلف بها 
اأنف�شنا ون�شتمد منها بع�ش الدفء. ومع �شقوط معظم اخليام فوق 
روؤو�ش �شاكنيها، �شعرنا ِباأن احلياة قد توقفت متامًا... مل نعد ن�شمع 
�شياح اأطفال اأو �شوت موؤذن اأو حتى دعاء �شيوخ اأو ن�شاء، كان الكل 
عن  توقفت  الثلوج  لكن  املوت.  ينتظر  وكاأنه  خائفًا  �شامتًا  يرجتف 
الت�شاقط قبل طلوع ال�شم�ش، وتبخرت ب�شرعة بعد اأن اعتلت ال�شم�ش 
و�شط ال�شماء وفتحت عينها الوا�شعة. يبدو اأن ال�شتاء اأراد مداعبتنا 
فقط، واأن القدر اأراد اأن ُيعلمنا در�شًا قا�شيًا ل ُين�شى، ويثبت لنا اأن 
الكهولة  معاناة  تكون  واأن  حدود،  بال  التعا�شة  تكون  اأن  املمكن  من 

وعذابات الطفولة واقعًا تتجاوز ق�شوته حدود اخليال.
خميم عقبة جرب

تلك  تكرر  من  اخلوف  وب�شبب  باأ�شابيع،  الثلوج  �شقوط  بعد 
وذلك  غرفتني،  من  مكون  بيت  بناء  والدي  قرر  القا�شية،  التجربة 
بدل اخليمة ال�شغرية التي كنا ن�شكنها. ويف احلال، ودون ا�شت�شارة 
اأي من امل�شئولني يف املخيم، قام الوالد مب�شادرة كل امل�شاحات التي 
العائلة على جمع كمية كبرية من  ب�شباب  ا�شتعان  باخليمة،  حتيط 
الق�ش، خلط الق�ش برتاب اأحمر اأح�شره من اأريحا على ظهر حمار 
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ا�شتعاره من �شديق، نقل املاء من القناة التي جتري خلف اخليمة 
من  اآلف  عدة  بت�شنيع  تقريبا  اأ�شبوعني  مدى  على  وقام  مبا�شرة، 
مكعبات الطوب. وقبل اأن يحل ال�شيف، كان العبد اأبو ربيع ومعاونوه 
�شاحة  اأمامهما  �شقف،  بال  مك�شوفتني  كبريتني  غرفتني  �شيدوا  قد 
وا�شعة، اأو حو�ش كبري، يحيط به �شور مرتفع ن�شبيا بعلو مرت ون�شف 
زاوية  يف  عميقة  حفرة  بحفر  ربيع  اأبو  العبد  قام  ثم  ومن  تقريبا. 
من  ال�شرقية  ال�شمالية  الزاوية  اأق�شى  يف  النوم،  غرف  عن  بعيدة 
احلو�ش، لتكون مرحا�شًا خا�شًا ولكن معزوًل، ولف من حوله �شورًا 
من البو�ش والقما�ش وبقايا اخليمة املنكوبة. وهكذا اأ�شبح باإمكان 
اأفراد العائلة و�شيوفهم ا�شتخدام مرحا�ش يوفر لهم اخل�شو�شية، 
ونظيف جدًا مبقايي�ش ذلك الزمان واملكان، وهذا اأعفاهم من م�شقة 
اخلروج اإىل ال�شارع وا�شتخدام مرحا�ش عام ل تتوفر فيه احلدود 
الدنيا من النظافة اأو اخل�شو�شية اأو الوقاية من الأمرا�ش املعدية. 
بعد فرتة ا�شرتاحة كادت تطول، ا�شتاأنف العبد اأبو ربيع عملية 
البناء، حيث قام ب�شراء عدة قطع من اخل�شب اجليد، و�شعها فوق 
الغرفة ال�شرقية، �شنع كمية كافية من الطني املخلوط بالق�ش والتنب، 
وقام ب�شقف تلك الغرفة، ما جعلها تغدو غرفة عادية، ولكن بال باب 
اأو �شباك، يف مقدورها حماية من بداخلها من حرارة ال�شم�ش وبرد 
ال�شتاء وعوا�شف الربيع وزوابع ال�شيف الرملية اإىل حد كبري. اإل اأن 
�شقف الغرفة غدا حاجزًا حرم من بداخلها من ال�شغار والكبار على 
ال�شواء من روؤية القمر ومناجاة النجوم والتمتع بالهواء العليل الذي 
يندر مروره على ذلك املكان. لذلك، ودون اإخوتي واأخواتي، اخرتت 
الغرفة الأخرى بجدرانها الأربعة و�شقفها املفتوح مكانًا خا�شًا بي، 
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اأنام فيه يف الليل، والتجئ اإليه يف النهار حني اأكون بحاجة للهدوء، 
وحني اأكون م�شطرًا لال�شتلقاء على بطني، فوق اأر�ش غرفة خالية 
من اأي اأثاث ل�شتكمال واجباتي املدر�شية وت�شطري خواطري الفكرية 
اأريحا  وال�شعرية التي بداأْت تتفتح بعد انتقايل للدرا�شة يف مدر�شة 

للبنني يف عام 1952. 
ذلك  ويف  جرب،  عقبة  خميم  يف  الوالد  بناه  الذي  البيت  كان 
الزوار  يوؤمه  منيف  ق�شر  مبثابة  بالذات،  خيامه  على  املطل  املكان 
هروب  وقبل  الغروب  �شاعات  اأثناء  خا�شة  و�شوب،  حدب  كل  من 
ال�شم�ش خلف اجلبال، وكاأنه �شاهد يذكرهم مبا فقدوه من بيوت. 
ممار�شة  من  ربيع  اأبو  العبد  متكن  املاء،  قناة  من  البيت  ولقرب 
البيت  �شاحة  يف  والأزهار  الورود  بع�ش  وزراعة  املحببة  هوايته 
الكبرية، بداأها بزراعة عباد ال�شم�ش، تلك الوردة التي تقف �شاخمة 
يف النهار، تنحني يف الظهرية اأمام عني ال�شم�ش خوفًا على وجهها 
لقد�شية  احرتامًا  امل�شاء  يف  راأ�شها  تطاأطئ  اجلفاف،  من  اجلميل 
الليل و�شواد عينيه، وت�شتقبل عني ال�شم�ش يف ال�شباح الباكر بوجه 
م�شرق با�شم. كلما اأتذكر تلك الوردة الرائعة واقفة تزهو بجمالها 
يف ذلك املكان النائي القاحل، اأت�شاءل من اأين وكيف ح�شل العبد 
البذور  تلك  كانت  ُترى  يا  هل  ال�شم�ش...  عباد  بذور  على  ربيع  اأبو 
هي ال�شيء الثمني الوحيد الذي حمله معه من بلدته احلبيبة يازور، 
والرفيق الذي رافقه رحلة ال�شتات من دون اأن يياأ�ش اأو ي�شيخ؟ يبدو 
اأن القدر اأبى اأن يرتك العبد اأبو ربيع يغادر بيته وقريته لآخر مرة من 
دون اأن ي�شع يف جيبه �شيئا ي�شم فيه رائحة الأر�ش الطيبة التي ولد 
اإجابة  ال�شهل احل�شول على  لي�ش من  باحلب عمرًا.  فيها وغمرها 



103

اأبو ربيع وهربت الذكريات اإىل  اأن مات العبد  لتلك الت�شاوؤلت بعد 
ال�شم�ش دفعته حني ا�شتقر بنا  عامل اخللود، لكن وجود بذور عباد 
احلال يف عقبة جرب اإىل اإحياء بع�ش ذكريات املا�شي وزراعة تلك 
الوردة اجلميلة وغريها من ورود ونباتات زينة. وحني راأيتها تتفتح 
يف حديقة بيتنا العامر تذكرت اأن اآخر حم�شول لقطعة الأر�ش التي 
�شجلها الوالد با�شم جدتي كان عباد ال�شم�ش، الوردة التي مل يفارق 
حبها قلبي، ومل يغب جمالها عن عيني، ما جعلني اأحاول كل عام اأن 
اأزرعها يف حديقة بيتنا الكائن يف منطقة وا�شنطن، لكن ال�شنجاب 

يت�شلق النبتة وياأكل الثمار قبل ن�شوجها.
بر�شم  وقاموا  املخيم  موقع  اختاروا  الذين  املهند�شون  كان 
الفل�شطينية  ال�شعبية  التقاليد  العتبار  بعني  اأخذوا  قد  خمططاته 
وخ�شو�شية العائلة القروية وميلها العام نحو املحافظة من النواحي 
الجتماعية، ما جعلهم يرتكون م�شافات كبرية ن�شبيًا بني كل خيمة 
ولقد  اخليام.  من  �شغري  جتمع  كل  اأمام  وا�شعة  و�شاحات  واأخرى، 
التي  �شاعدهم على و�شع وتنفيذ ذلك املخطط كرب حجم املنطقة 
كاجلبال  الطبيعية  املوانع  من  وخلوها  اأر�شها،  على  املخيم  اأقيم 
�شكان  من  غريه  ولكثريين  للوالد  �شمح  وهذا  والوديان.  والتالل 
وبالقرب  خيامهم  اأمام  الواقعة  امل�شاحات  بع�ش  مب�شادرة  املخيم 
منها، و�شمها اإىل البيوت امل�شنوعة من الطني التي اأقاموها مكان 
اخليام التي �شكنوها. اإذ بعد اإمتام بناء بيتنا وبناء ال�شور من حوله، 
وب�شبب عدم اعرتا�ش امل�شئولني على ما فعله الوالد، �شارع الكثريون 
من الأقارب والأ�شدقاء واجلريان والغري من اأهايل املخيم اإىل تقليد 
وحماية  اأكرب  خ�شو�شية  لهم  وفرت  م�شابهة  بيوت  واإقامة  الوالد، 
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اأف�شل من الزوابع وتقلبات اجلو حيث تتفاوت درجات احلرارة كثريًا 
بني الليل والنهار.

اإن تخوف العبد اأبو ربيع من قيام  امل�شئولني عن اإدارة املخيم 
باإجباره على هدم البيت وا�شرتجاع اخليمة زال ب�شرعة حني جاوؤوا 
لتهنئته وت�شجيعه على ا�شتكمال بيته، وبداأوا با�شتبدال خيام املخيم 
وت�شغيل الالجئني  اإغاثة  �شيا�شة وكالة  اأن  ويبدو  ببيوت من الطني. 
ا�شتعادة  على  املخيم  �شكان  م�شاعدة  ت�شتهدف  كانت  الفل�شطينيني 
وتخفيف  احلياة،  عجلة  لت�شيري  متهيدا  وال�شتقرار  بالأمن  ال�شعور 
حتى   1952 عام  ينتهي  كاد  ما  ولذا  واحلرمان.  البوؤ�ش  وطاأة 
كبرية،  قرية  اإىل  عجيبة  ب�شرعة  حتول  قد  جرب  عقبة  خميم  كان 
تختلط فيها كل العادات والتقاليد واللهجات ال�شعبية الفل�شطينية، 
النفايات،  كثرية  النظافة،  قليلة  �شيقة،  اأزقة  عن  عبارة  �شوارعها 
فيها حرة  والعقارب  وال�شرا�شري  والفئران  ال�شالة  القطط  تتجول 
اأو رقيب، ت�شتغفل احل�شرات واحليوانات غفوة ال�شكان  بال ح�شيب 
ومع  عليها.  ت�شطو  فري�شة  اأو  بحثًا عن طعام  لآخر  بيت  لتنتقل من 
الربد  من  الهاربني  الالجئني  موجات  وا�شتمرار  بالبناء،  ال�شماح 
والراغبني يف الن�شمام اإىل اأقاربهم بالو�شول يوميًا، ت�شاعف حجم 
خميم عقبة جرب، وت�شاعف عدد �شكانه اأكرث من مرة خالل �شنتني. 
ومع حلول عام 1954 كان عدد �شكان املخيم قد جتاوز الربعني األفًا، 
ينتمون لأكرث من 106 قرى ومدن فل�شطينية ا�شتولت عليها القوات 
عمليات  توا�شل  من  الرغم  وعلى  �شكانها.  و�شردت  الإ�شرائيلية 
الهجرة من خميمات اأريحا بدءًا من اأواخر اخلم�شينيات والنتقال 
�شكان  عدد  اأن  اإل  اخلارج،  اإىل  وال�شفر  والزرقاء  عمان  مدن  اإىل 
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خميم عقبة جرب بلغ حوايل 50 األف ن�شمة مع حلول عام 1967، عام 
الهزمية النكراء. 

املخيمات  بداأت  بداأ خميم عقبة جرب، كما  اأخرى،  ناحية  من 
الفل�شطيني  ال�شعب  �شهر  يف  تخطيط،  اأو  وعي  دون  ومن  الأخرى، 
اجتماعيًا وثقافيًا يف بوتقة واحدة. اإذ مل تتبلور اللهجة الفل�شطينية 
التي  الالجئني  �شوى يف خميمات  املثال،  �شبيل  اليوم على  املعروفة 
�شم كل منها ع�شرات الآلف من النازحني، حيث فر�شت الظروف 
احلياتية الواحدة و�شيق املكان، وحتم الحتكاك املتوا�شل بني النا�ش 
يف ال�شوارع والأ�شواق واملدار�ش واملقاهي، وحتى يف ال�شجون، توحيد 
اللهجات وتقارب التقاليد والعادات. اإن من ي�شتعر�ش التطريز على 
الثوب الفل�شطيني التقليدي، وحتى اأزياء الرجال القدمية، يالحظ 
منطقة  بني  الت�شميم  وفنون  وال�شكل  اللون  حيث  من  تنوعها  مدى 
واأخرى. كما واأن من يطلع على اللهجات التي كانت �شائدة يف القرى 
املتجاورة واملتباعدة على ال�شواء �شوف ينده�ش مما تتميز به لهجات 
وعادات وتقاليد الفل�شطينيني من تنوع. وهذا اإن دل على �شيء، فامنا 
خا�شة  التاريخ،  يف  الفل�شطينية  املجتمعات  جذور  عمق  على  يدل 
جريانها،  عن  عزلة  �شبه  يف  العي�ش  اإىل  واجتاهها  منها،  القروية 
لأر�شها،  وحبها  بها،  خا�شة  وعادات  تقاليد  تطوير  على  وحر�شها 
فر�ش  وكما  عدد.  بال  واأجيال  عهود  مدى  على  بوطنها  ومت�شكها 
الفل�شطينيني  على  بال�شكان  مكتظة  خميمات  يف  الق�شري  التواجد 
الظروف  اأجربتهم  الآخر،  مع  والتوا�شل  التفكري  من  جديدًا  منطًا 
ثقافة  وتطوير  والتفاعل  التعاي�ش  على  ال�شعبة  وال�شكنية  املعي�شية 
جديدة، اختلفت قلياًل عما تعودوا عليه يف قراهم التي جاوؤوا منها، 
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اختلطت فيها تقاليد وعادات وقيم ع�شرات القرى واملدن والع�شائر. 
كان العبد اأبو ربيع من ال�شباقني يف التاأقلم والتكيف ملتغريات 
احلياة اجلديدة، ولذا اجته نحو التخلي عن بع�ش التقاليد والأعراف 
القدمية خدمة لل�شالح العام وجتاوبًا مع احتياجات املرحلة، وهذا 
الدرا�شة  زمالء  من  غرينا  من  حتررًا  اأكرث  نكون  اأن  على  �شاعدنا 
واأولد اجلريان، واأكرث تطلعًا نحو التعليم من غالبية �شكان املخيم. 
وحني انتقلنا للعي�ش يف مدينة اأريحا بعد �شنوات، قطعنا �شوطًا اأطول 
يف ذلك الجتاه... الجتاه نحو التعليم والتحرر من عبء عديد من 
البالية. ومما �شاعدنا على حتقيق ذلك الهدف  التقاليد والعادات 
ب�شرعة اجتاهنا نحو الختالط مع �شكان املدينة ومن كان ي�شكنها 
من اأبناء القد�ش والقرى املحيطة بها مثل العيزرية واأبو دي�ش. وهنا 
ل بد من الإ�شارة اإىل اأن العبد اأبو ربيع وزوجته �شبحه اجتها نحو 
يف  تتزوجان  ورهيفه  ُي�شرى  جعل  ما  البنات،  وتزويج  الأولد  تعليم 
الثانوية  الدرا�شة  ملوا�شلة  الأبناء  لكافة  املجال  وفتح  مبكرة،  �شن 
واجلامعية. ولكن حني جاء دور ابنته ال�شغرى وداد، كان العبد اأبو 
ربيع قد تغري كثريًا، ما جعله يعطيها فر�شة كاملة، بل حرية كبرية 
مل يتمتع بها اأي من الأولد من قبل، اإل اأن وداد مل حت�شن ال�شتفادة 
املرحلة  نهاية  بعد  الدرا�شة  توقفت عن  اإذ  من فر�شتها كما يجب، 
الثانوية، وانخرطت يف �شفوف حركة فتح، وتفرغت للعمل الوطني 

املتعلق بال�شفة الغربية. 
اأخربين الوالد بعد ربع قرن من مغادرة جفنه، اأنه حني و�شل 
بعائلته اإىل منطقة عقبة جرب يف اأوائل عام 1949 مل يكن قد تبقى يف 
جيبه من اأموال �شوى ثالثة قرو�ش ون�شف القر�ش، واأن ذلك الو�شع 
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املايل املزري والفقر املدقع كان من اأهم الأ�شباب التي دفعته لقبول 
عر�ش العراقيني بال�شفر معهم اإىل بغداد. كان على العبد اأبو ربيع، 
ُيعيل بتلك القرو�ش  اأن  اإىل �شحراء عقبة جرب القاحلة،  وقد و�شل 
ذلك  اأن  وحيث  اأ�شخا�ش.  ت�شعة  من  مكونة  كبرية  عائلة  القليلة 
كان  فاإن احل�شول على م�شدر دخل جديد، مهما  م�شتحياًل،  كان 
متوا�شعًا، كان اأمرًا يف غاية الأهمية والإحلاح. وهنا جاء دور جدتي 
لتنقذ اأولدها واأحفادها من ال�شقوط يف براثن اجلوع وق�شوة الفقر. 
الكلمة من معنى يف خميم  لتلك  ِح�ِشْن ثرية بكل ما  كانت احلاجة 
الدخل،  وم�شادر  العمل  فر�ش  فيه  وتنعدم  املُعدمني،  اآلف  ي�شكنه 
ول ي�شله من املعونات اخلارجية اإل اأقل القليل. لقد كان لديها من 
الذهب والعملة ما تزيد قيمته على 200 جنيه ا�شرتليني، وهي اأموال 
جمعتها اأثناء فرتة تعاملها مع جريانها من اليهود يف يازور، ما جعل 
احلاجة ِح�ِشن تغدو قارب جناة ا�شهم يف اإنقاذ حياتنا وكرامتنا من 

النهيار. 
مل تتوان  اجلدة عن تقدمي الدعم املايل لأولدها خا�شة عمي 
با�شتطاعتها  يكن  مل  التجارة،  على  تعودت  وقد  اأنها،  كما  جمعة، 
من  والزوابع  الرياح  بها  تع�شف  خيمة  يف  جال�شة  عمل  بال  البقاء 
دكانًا  فتحت  لذلك  النهار.  ال�شم�ش طوال  عليها  وتق�شو  كل جانب، 
�شغريًا، كان والدي ي�شاعدها يف اإدارته اأحيانًا، وكنت اأق�شي الكثري 
بق�ش�شها  وت�شليني  وا�شليها  اأ�شاعدها  جانبها،  اإىل  الوقت  من 
الأو�شاع  ا�شتقرار  لنا احلاجة معونات مالية بعد  ال�شيقة. مل تقدم 
الغذائية  املواد  من  احتياجاتنا  بع�ش  لنا  تقدم  كانت  بل  املعي�شية، 
املتوفرة لديها بال مقابل. وب�شبب حالة الفقر العام يف املخيم، كانت 
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للغاية، ما جعل  ال�شراء �شعيفًا  مبيعات الدكان قليلة والإقبال على 
بني  ما  ت�شكل  النابل�شي  وال�شابون  والكاز  وال�شكر  العد�ش  مبيعات 
املخيم،  اإقامة  يف  العمل  بدء  ومع  املبيعات.  جمموع  من   %80-70
كان  للنا�ش،  غذائية  معونات  بتقدمي  الالجئني  غوث  وكالة  بداأت 
املجفف  والبي�ش  اجلاف  واحلليب  وال�شكر  والزيت  الطحني  اأهمها 
وعلب ال�شردين، كما تبعتها خالل اأ�شهر عدة منظمات اإغاثة دولية، 
كانت  التي  الأمريكية   )Quakers( الكويكرز  جمعية  منها  اأذكر 
كرب  وب�شبب  اأمريكا.  يف  جتمعها  م�شتعملة  مالب�ش  للنا�ش  تقدم 
حجم الأمريكيني عامة بالن�شبة للعرب، كنت اأ�شاهد �شبية يلب�شون 
بنطلونات وقم�شان يت�شع الواحد منها لثنني اأو ثالثة من اأمثالهم، 
ل  قراءتها.  ي�شتطيعون  ول  يفهمونها  ل  بالجنليزية  كتابات  وعليها 
على  املالب�ش  تلك  ا�شتعمل  اأخواتي  اأو  اخوتي  من  اأيا  اأو  اأنني  اأذكر 
الرغم من اأننا كنا بحاجة لألب�شة جديدة. وهكذا تكاتفت عدة عوامل 
لالإ�شهام يف ا�شتقرار الأمور املعي�شية: عمل العبد اأبو ربيع مع وكالة 
غوث الالجئني يف م�شروع ن�شب اخليام، اجلدة والدكان، واملعونات 
الدولية، ما فتح املجال لتحرك احلياة نحو الأمام، ولكن  الغذائية 

ببطء �شديد موؤمل.
حني بداأت وكالة غوث الالجئني عمليات توزيع املواد الغذائية 
الأ�شا�شية على �شكان املخيم، قامت باإ�شدار بطاقات متوين لكل عائلة 
ُتبني عدد اأفرادها واأ�شماءهم واأعمارهم. ويف اليوم املحدد لتوزيع 
املعونات ال�شهرية، كانت ال�شيارات املحملة باملواد الغذائية ت�شل من 
اأريحا يف حوايل العا�شرة �شباحًا، وتبداأ عمليات التوزيع بعد تفريغ 
قد  يكون  ما  توزيع  يتم  وحني  املخازن.  يف  حمولتها  من  ال�شيارات 
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و�شل يف ذلك اليوم من مواد غذائية، وهو ما كان يحدث عادة خالل 
ثالث �شاعات تقريبًا، كانت عمليات التوزيع تتوقف، ول ُت�شتاأنف اإل 
يف �شباح اليوم التايل. وب�شبب حالة البوؤ�ش والفقر التي �شادت حياة 
اأي خمزون من الطعام لدى  النا�ش يف حينه، ويف �شوء عدم توفر 
توزيع  مكان  اإىل  تذهب  كانت  النا�ش  غالبية  فاإن  العائالت،  معظم 
املعونات يف منت�شف الليلة ال�شابقة على اأمل ا�شتالم خم�ش�شاتهم 
قبل نفاذ الإمدادات يف اليوم الأول. كان ال�شيوخ وال�شباب والأطفال 
جال�شني  �شاعات  اأحيانًا  وينامون  طويلة،  �شفوف  يف  ي�شطفون 
ينتظرون دورهم ل�شتالم  الأر�ش يف الربد يف و�شط الظالم،  على 
ح�ش�شهم يف اليوم التايل. وكان على كل من ل يحالفه احلظ يف اليوم 
الأول اأن يعيد الكرة من جديد يف الليلة التالية، اأو اأن ينتظر ب�شعة 
اأيام ل�شتالم ح�شته، ولقد �شاءت الظروف اأن اأ�شطف اأكرث من مرة 
مع امل�شطفني طوال الليل، واأغفو معهم �شاعات، واأعيد الكرة مرة اأو 
مرتني قبل اأن اأح�شل على املخ�ش�شات. ويف ليلة من تلك الليايل، 
�شحوت يف ال�شباح لأكت�شف اأن �شاعة الأوميجا التي كانت يف جيبي 
اأو خلفي اغتنم فر�شة  اأمامي  اأحد الواقفني  اأن  قد اختفت... يبدو 
نومي و�شرقها... كنت يف الواقع قد و�شعتها يف جيبي خوفًا عليها، 
وخوفًا من قيامها باإغراء اأحد زعران املخيم ودفعه ملحاولة �شلبها 
مني بالقوة. كان والدي قد ا�شرتى ال�شاعة من يافا يف الثالثينيات 
قبل زواجه من والدتي باأيام، ولذا كانت عزيزة عليه كثريًا، توحي 
له بذكريات �شعيدة وتذكره باأيام جميلة. اإل اأن الوالد اأهداين اإياها 
الإبتدائي يف  اخلام�ش  ال�شف  الأوىل يف  املرتبة  على  بعد ح�شويل 
املدر�شة. يف  م�شبوق  غري  تفوق  حتقيق  من  ومتكني  ال�شنة،  تلك 
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اإح�شاء ال�شكان 
واحليلولة  امل�شتحقني  على  املعونات  توزيع  عملية  �شبط  اإن 
وكالة غوث  قيام م�شئويل  وقوع جتاوزات وعمليات غ�ش، حتم  دون 
اإح�شاء عام ل�شكان املخيم، وذلك  باإجراء  الفل�شطينيني  الالجئني 
للتاأكد من ح�شول كل اأ�شرة على بطاقة متوين تعك�ش عدد اأفرادها 
بدقة. ويف اليوم املحدد لبدء عملية الإح�شاء، ن�شب امل�شئولون عدة 
ببناء  وقاموا  تقريبًا،  متباعدة  جمموعات  ثالث  على  موزعة  خيام 
�شور مرتفع من الأ�شالك ال�شائكة حولها بحيث اأ�شبح املكان مع�شكرًا 
رئي�شيني  بابني  للمع�شكر  فتحوا  وب�شر.  بيوت  معزوًل عما حوله من 
فقط، كان اأحدهما للدخول والآخر للخروج، وذلك من اأجل �شبط 
حركة املرور والتحكم فيها. كانت اخلطوة الأوىل يف عملية الإح�شاء 
اأوًل على  تبداأ بدخول ال�شخ�ش املعني من الباب الرئي�شي، واملرور 
مهمتهم  موظفون  فيها  يجل�ش  الأوىل،  املجموعة  خيام  من  خيمة 
اإ�شدار بطاقة ت�شجيل لكل �شخ�ش حتمل ا�شمه وعمره وا�شم عائلته 

وقريته اأو مدينته وغري ذلك من معلومات اأ�شا�شية. 
حاماًل  ال�شخ�ش  بانتقال  تبداأ  فكانت  الثانية،  اخلطوة  اأما 
التالية، يتواجد فيها  اإىل خيمة من خيام املجموعة  بطاقته يف يده 
ختم  وو�شع  الكتف  يف  املعني  ال�شخ�ش  تطعيم  مهمتهم  ممر�شون 
على بطاقته. بعد ذلك، مير ال�شخ�ش الذي جرى تطعيمه على خيمة 
من خيام املجموعة الثالثة والأخرية، وهناك يقوم موظفون با�شتالم 
بطاقات الت�شجيل من الأ�شخا�ش املطعمني بعد التاأكد من هوياتهم 
ومن اأنه مت تطعيمهم فعاًل، ومن ثم ت�شليمها ملوظفني مهمتهم فرزها 
اأمت هذه  يقودون كل من  وبعدها كان احلرا�ش  وتعدادها.  وترتيبها 
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اخلطوات اإىل باب اخلروج. كانت عملية التطعيم جتري للتاأكد من 
بطاقة  على  واحل�شول  للمع�شكر  ثانية  مرة  �شخ�ش  اأي  عودة  عدم 
لالأ�شرة  وهمي  �شخ�ش  اإ�شافة  وبالتايل  خمتلف،  با�شم  ت�شجيل 
املعنية متكنها من احل�شول على خم�ش�شات اإ�شافية با�شم �شخ�ش 
ل وجود له. لذا كان من املفرو�ش اأن حتول تلك العملية املنظمة دون 
اأي  اإح�شاء  تكرار  احتمالت  وتلغي  �شخ�شية،  تزييف  حالت  وقوع 

�شخ�ش اأكرث من مرة.
الأ�شر  خا�شة  الغذائية،  للمعونات  املا�شة  النا�ش  حاجة  لكن 
الإح�شاء  عملية  على  للتحايل  طريقة  لإيجاد  دفعتهم  الكبرية، 
وذلك من  الغوث،  وكالة  لدى  امل�شجلني  اأ�شرهم  اأفراد  وزيادة عدد 
خالل تكرار دخول اأطفالهم اإىل املع�شكر وهروبهم منه قبل اأن تتم 
ال�شاب  اأو  الولد  بقيام  تتم  التحايل  عملية  كانت  تطعيمهم.  عملية 
املعني بدخول املع�شكر من الباب الرئي�شي ب�شكل طبيعي، وبعد اإمتام 
يهرب  الولد  كان  ت�شجيل،  بطاقة  على  واحل�شول  الأوىل  اخلطوة 
املع�شكر  �شور  بت�شلق  يقوم  حيث  التطعيم،  خيمة  اإىل  الو�شول  قبل 
ب�شرعة ليتلقفه الأهل الذين يقفون يف انتظاره على اجلانب الآخر 
من ال�شور. بعد انتهاء الدوام الر�شمي، كان الأهل ي�شلمون البطاقات 
ملوظفي تدقيق مت التفاق معهم م�شبقًا، وذلك مقابل ر�شوات مالية 
تلك  ب�شم  التايل  اليوم  يف  يقومون  هوؤلء  وكان  راأ�ش،  لكل  حمددة 
متت  اأ�شخا�ش  بطاقات  من  لديهم  جتمع  قد  يكون  ملا  البطاقات 
عملية اإح�شائهم وتطعيمهم بطريقة قانونية. مل ت�شتمر هذه العملية 
طوياًل، اإذ متكن امل�شئولون من التغلب عليها بعد يومني، وذلك من 
خالل زيادة عدد احلرا�ش الذين اأ�شندت اإليهم مهمة مرافقة النا�ش 



112

يف طريقهم من خيام الت�شجيل اإىل خيام التطعيم.
يف اليوم الثالث على ما اأظن، ذهبت اإىل املع�شكر بهدف اإمتام 
عملية الإح�شاء كغريي من ال�شبية، لكن م�شئول اخليمة الأوىل اأ�شر 
اإ�شدار  رف�ش  وبالتايل  بيومني،  ذلك  قبل  عليهم  مررت  اأنني  على 
بطاقة ت�شجيل يل. وبعد تدخل مدير الت�شجيل بناء على تو�شالتي، 
اأمرين امل�شئول، كما اأمر اأربعة �شبية اآخرين مثلي، بالعودة اإىل البيت 
واإح�شار والدي. جاء العبد اأبو ربيع غا�شبًا وخائفًا يف نف�ش الوقت، 
اإ�شرارهم على  غا�شبًا من ت�شرف امل�شئولني، وخائفًا من احتمال 
رف�ش اإدخايل يف بطاقة التموين. وقبل الذهاب اإىل املع�شكر ملقابلة 
اأقاربه واأ�شدقاءه مبا حدث،  اأبو ربيع  مدير الإح�شاء، اأخرب العبد 
ما جعلهم يرافقوننا يف اليوم التايل اإىل املع�شكر. وقبل اأن ن�شل اإىل 
ذلك املكان، كان اخلرب قد انت�شر يف اأرجاء املخيم، ما دفع اأعدادًا 
يف  يجري  ما  يتابعون  ال�شور،  خارج  التجمع  اإىل  النا�ش  من  كبرية 

داخله باهتمام بالغ. 
اخلا�شة،  خيمته  اأمام  واملدير  والدي  بني  حاد  نقا�ش  بعد 
باإمتام عملية  ال�شماح يل  بالتايل  الرجل على موقفه، ورف�ش  اأ�شر 
الإح�شاء كغريي، قائال للوالد، رمبا اأغرى �شخ�ش اآخر اإبنك ودفع 
له بع�ش القرو�ش ليهرب قبل التطعيم. وهنا، وحتى يثبت العبد اأبو 
اأن ابنه مل يرتكب جرمية التهرب من التطعيم، واأن  ربيع للم�شئول 
التهام املوجه لذلك ال�شبي غري �شحيح، بداأ الوالد يف ا�شتجوابي، 
وتدريجيًا ارتفع �شوته وزاد غ�شبه ون�شي نف�شه متامًا. ثم قام بحل 
اأن  اأمل  على  بق�شوة  ثم  اأوًل  بليونة  ي�شربني  واأخذ  بنطلونه  حزام 
لها  يكن  مل  التي  العقاب  عملية  لإيقاف  ويتدخل  امل�شئول  قلب  يلني 
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مربر، اإل اأن امل�شئول مل يكرتث ملا كان يجري اأمامه. وب�شبب معرفة 
الكثريين من النا�ش يف اخلارج بحيثيات الق�شية، وقيامهم مبتابعة 
اأبنائهم  تعر�ش  احتمال  من  وخوفًا  بابنه،  ربيع  اأبو  العبد  فعله  ما 
لنف�ش امل�شري، فاإن املئات منهم تظاهروا وثاروا مهددين مبهاجمة 
ذلك  �شوء  ويف  وموظفني.  �شجالت  من  فيه  ما  كل  وحرق  املع�شكر 
بتهدئة  قام  حيث  ب�شرعة،  العام  املدير  تدخل  ال�شعبي،  الهيجان 
به موظفوه جتاهي،  قام  والعتذار عما  وطماأنتهم،  النا�ش  م�شاعر 
والتطعيم. عدت  الت�شجيل  عملية  اأمتمت  يدي حتى  اأخذين من  ثم 
اإىل بيتي بعدها حزينًا، اأعاين اآلمًا �شديدة، اإل اأن موا�شاة والدتي 
خففت عني الأمل كثريًا. اأما العبد اأبو ربيع فلم يعد اإىل بيته يف ذلك 
اليوم اإل بعد اأن تاأكد من اأنني منت يف غرفتي واأنه لن يراين اإل يف 
ال�شباح... نعم، لقد غ�شبُت على الوالد، لكنني اأ�شفقت عليه اأي�شًا 
لأنه ت�شرف ح�شب التقاليد التي تربى علها، ومن اأجل احلفاظ على 

م�شلحة عائلة وهب حياته حلمايتها.  
للدكتوراه يف جامعة  اأثناء درا�شتي  و�شنوات  �شنوات  بعد  اأذكر 
الدكتور  القت�شادية،  التنمية  مادة  اأ�شتاذ  اأن  اأمريكا  يف  هيو�شنت 
اأورد يف معر�ش حديثه مثاًل على تخلف �شعوب  توما�ش جريجوري 
يدركون  ل  الفل�شطينيني  الالجئني  اأن  اإىل  م�شريًا  الثالث،  العامل 
�شببًا  اكت�شفت  وهنا  املعنية.  ال�شلطات  لدى  موتاهم  ت�شجيل  اأهمية 
والأمريكيني  الأوروبيني  القت�شاد  علماء  ف�شل  اأ�شباب  من  جديدًا 
يف اإدراك معنى واأ�شباب تخلف �شعوب العامل الثالث، وعجز علماء 
الغرب عامة عن و�شع نظرية تنموية تعالج مع�شلة التخلف وت�شاعد 
وهو  والبوؤ�ش،  اجلوع  براثن  من  اأنف�شهم  انت�شال  على  العامل  فقراء 
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ف�شل ما يزال قائما حتى يومنا هذا. ابت�شمت حني �شمعت ما قاله 
بدا  ما  �شبب  �شوؤايل عن  اإىل  دفعه  ما  ب�شخرية،  و�شديقي  اأ�شتاذي 
ال�شلطات  باإعالم  الالجئني  قيام  عدم  اأن  له  �شرحت  وهنا  مني، 
املعنية بوفاة ذويهم ل يعود اإىل جهلهم اأو عدم وعيهم باأهمية ت�شجيل 
موتاهم، بل حلاجتهم للمعونات الغذائية التي فر�شت عليهم و�شع 
امل�شلحة العائلية فوق امل�شلحة العامة. اإن ت�شجيل موتاهم من �شاأنه 
اأن يت�شبب يف خف�ش عدد الأ�شخا�ش امل�شجلني على بطاقة التموين، 
الغذائية، فيما  ال�شهرية من املعونات  وبالتايل خف�ش املخ�ش�شات 
حتتم عملية احلفاظ على امل�شلحة اخلا�شة عدم القيام بالإعالم 
عن املوتى حتى تبقى املعونات الغذائية على حالها. اإن هدف غالبية 
عليهم  حتم  وهذا  البقاء،  كان  الأيام  تلك  يف  الرئي�شي  الالجئني 
احل�شول على اأكرب قدر ممكن من املعونات الغذائية، ولي�ش القيام 

باأي عمل من �شاأنه الت�شبب يف تناق�شها.
وبداأت عجلة احلياة تدور

يف  امل�شئولة  اجلهات  قامت  املخيم،  اإقامة  يف  العمل  بدء  منذ 
للبنات،  والأخرى  لالأولد  واحدة  مدر�شتني،  بفتح  الغوث  وكالة 
تلتحق  اأن  التعليم  بع�ش  لديها  امراأة  اأو  رجل  كل  باإمكان  جعل  ما 
جمعية  كانت  الغوث،  وكالة  و�شول  قبل  لكن  التدري�شي.  بال�شلك 
واأ�شلحت  املخيم،  لالأولد يف  امل�شيحيني قد فتحت مدر�شة  ال�شبان 
الأ�شتاذ  عليه  اأ�شرف  القدم،  لكرة  ملعبًا  ليكون  الأر�ش  من  جزءًا 
ح�شني الأمريكاين. وحال بدء الدرا�شة يف اأوائل عام 1950 كنت من 
ال�شنتني.  قارب  تغيب  بعد  باملدر�شة  التحقوا  الذين  التالميذ  اأوائل 
يف  الدرو�ش  نتلقى  وبداأنا  البتدائي،  الثالث  ال�شف  يف  اأدخلوين 
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من  م�شنوعة  بح�شرية  مغطاة  اأر�ش  على  جال�شني  وا�شعة  خيمة 
العبا�شية قد تخ�ش�شوا يف �شناعة  اأهل قرية  كان  البو�ش.  عيدان 
ذلك النوع من احل�شري، وعا�شت عائالت كثرية منهم على ت�شنيعه 
اأحوالهم املعي�شية تتح�شن ب�شرعة بالن�شبة  وبيعه ل�شنوات، ما جعل 
الثالث �شاقت مبن فيها  لغريهم من الالجئني. لكن خيمة ال�شف 
من  املنت�شبني  اأعداد  ازدياد  ب�شبب  اأ�شهر  ثالثة  حوايل  م�شي  بعد 
اأي نقل ع�شرة تالميذ من  اإىل »ترفيع«،  الإدارة  الأولد، ما ا�شطر 
ال�شف الثالث اإىل ال�شف الرابع. وب�شبب اأدائي اجليد، خا�شة يف 
لل�شف  ُرفعوا  الذين  التالميذ  اأولئك  اأحد  كنت  الريا�شيات،  مادة 

الرابع يف منت�شف الطريق. 
باإجراء  املدر�شة  اإدارة  قامت  اأخرى،  اأ�شهر  ثالثة  م�شي  بعد 
اإىل �شفوف  الناجحني منهم  وترفيع  التالميذ،  لكافة  امتحان عام 
اأعلى. ولقد جاء ذلك القرار يف حماولة لتعوي�ش ال�شبية عما فاتهم 
من وقت ب�شبب حالة الت�شرد وانعدام املدار�ش، ومن اأجل التاأكد من 
و�شول كل تلميذ اإىل امل�شتوى التعليمي الذي يتنا�شب مع معارفه و�شنه. 
ُرفعوا لل�شف الرابع يف منت�شف  ومن بني التالميذ الع�شرة الذين 
نعم...  فقط...  واحد  تلميذ  �شوى  المتحان  يف  ينجح  مل  الطريق، 
كنت ذلك التلميذ الذي جنح بجدارة اأك�شبتني ثقة كبرية بالنف�ش، 
اإىل  والأ�شاتذة،  والأ�شدقاء  الأهل  توقعات  تزايد  مع  ودفعتني، 
العمل اجلاد واحلفاظ على املركز الأول يف �شفي يف معظم �شنوات 
الدرا�شة يف مدر�شتي عقبة جرب وبعدها يف مدر�شة ه�شام بن عبد 
امللك يف اأريحا. وب�شبب تطبيق تلك ال�شيا�شة، �شمحت يل الظروف، 
دون غريي من الزمالء، باإكمال ال�شفوف الثالث والرابع واخلام�ش 
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ومن  عمرًا،  �شفي  تالمذة  اأ�شغر  اأغدو  جعلني  ما  واحدة،  �شنة  يف 
اأ�شغرهم حجمًا، ولكن اأكرثهم تقدمًا من الناحية الدرا�شية، وهذا 
الطالبية  القيادة  جمال  لقتحام  بالنف�ش  الثقة  من  املزيد  منحني 
وبعد جناحي  فيها لحقًا.  التي در�شت  املدار�ش واجلامعات  يف كل 
الباهر يف ال�شف اخلام�ش الإبتدائي وح�شويل على املرتبة الأوىل 
يف ال�شف، اأهداين الوالد �شاعة الأوميجا التي �شاعت يف ليلة معتمة 
كما اأ�شرت �شابقًا. بعد و�شول وكالة غوث الالجئني انتقلت املدار�ش 
التعليمية  العملية  جعل  ما  الوكالة،  لرجال  عليها  الإ�شراف  وعملية 
ت�شبح عملية موؤ�ش�شية ذات اأنظمة وقواعد ومناهج وا�شحة اتبعت 

نظام التعليم يف الأردن. 
من ناحية اأخرى، قامت وكالة غوث الالجئني مع افتتاح املدار�ش 
بفتح عيادة طبية ذات اإمكانيات فنية �شعيفة للغاية، مل تتعد طاولة 
فح�ش �شغرية و�شماعة وجهاز بدائي لقيا�ش درجة حرارة املري�ش، 
واآخر لقيا�ش �شغط دمه. اأما مدير تلك العيادة والطبيب العامل فيها 
فقد كان رجاًل م�شريًا كبري ال�شن ا�شمه »�شليبا«، يت�شف بالبدانة 
الن�شبية، ولكن بالطيبة املفرطة واحلر�ش على طماأنة مر�شاه مهما 
اأقاربنا  من  ممر�ش  اأو  موظف  ي�شاعده  اأمرا�شهم،  خطورة  كانت 
التمري�ش.  يف  خربة  اأية  لديه  تكن  مل  نامو�ش،  اأبو  حممود  ا�شمه 
خرج  كلما  يقول  الطبيب  كان  تنوعها،  و�شعف  الأدوية  قلة  وب�شبب 
يا  حبتني  »اأديلو  عنه،  الك�شف  بعد  املر�شى  من  مري�ش  غرفته  من 
حبوب  هي  دائم  ب�شكل  املتوفرة  الوحيدة  احلبوب  كانت  حممود«. 
الأ�شربين وكب�شولت امل�شادات احليوية. وب�شبب الأو�شاع املعي�شية 
املزرية يف املخيم، كانت احلالة ال�شحية لعامة ال�شكان �شيئة، لكنها 
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مل تكن كارثيه على الرغم من عدم توفر النظافة يف الأماكن العامة 
وعدم وجود مرافق �شحية غري املراحي�ش. ويعود ال�شبب الرئي�شي 
وارتفاع  اجلو  جفاف  اإىل  النا�ش  بني  تف�شيها  وعدم  الأمرا�ش  لقلة 
الغنية  الأغذية  بع�ش  وتوفر  ناحية،  من  املاء  ونقاء  احلرارة  درجة 
بالربوتينات والفيتامينات كاحلليب اجلاف والبي�ش املجفف وزيت 
ال�شمك وال�شردين من ناحية ثانية، وثقافة النظافة التي تربى عليها 
غالبية اأبناء فل�شطني يف بيوتهم. اإ�شافة اإىل ذلك، داأب امل�شئولون 
النظافة،  املبيدات احل�شرية يف  ا�شتخدام  العامة على  عن ال�شحة 
وهو   ،DDT األـ  والآخر مب�شحوق  بني احلني  التالميذ  روؤو�ش  ور�ش 
مركب كيماوي ا�شتخدم يف الق�شاء على القمل وغريه من ح�شرات 
منظمة  اأن  اإىل  هنا  الإ�شارة  وجتدر  املعدية.  الأمرا�ش  بن�شر  تقوم 
ال�شحية العاملية اكت�شفت بعد حني اأن خماطر ذلك امل�شحوق تزيد 

كثريًا عن فوائده، ما ا�شتدعى حترمي ا�شتخدامه دوليًا.
قام  هناك،  ا�شتقرارنا  وحال  جرب،  عقبة  اإىل  و�شولنا  منذ 
الوالد بتوزيع الأعمال واملهام على اأفراد اأ�شرته. كان ن�شيبي واأختي 
الكربى ُي�شرى، التحطيب والتع�شيب، اأي جمع احلطب والبحث عن 
نحو  الباكر  ال�شباح  يف  ننطلق  كنا  لالأكل.  �شاحلة  برية  اأع�شاب 
امليت  البحر  اجتاه  يف  النظر  مدى  على  اأمامنا  املمتدة  ال�شحراء 
بحثًا عن م�شادر وقود، اأو نتجه نحو �شفوح اجلبال القريبة بحثًا عن 
اأع�شاب برية �شاحلة للطعام، منها اخلبيزة والبقلة التي كنا ن�شميها 
"رجلة"، وغريها من نباتات ماألوفة. وحيث اأن و�شولنا اإىل عقبة جرب 
جاء يف اأوا�شط ف�شل ال�شتاء تقريبًا، فاإن عملنا توزع بني التحطيب 
والتع�شيب، وذلك لأننا كنا بحاجة مل�شدر وقود واآخر للطعام يف ذات 
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الوقت. ومع توايل الأيام والأ�شابيع، مل تعد املنطقة املجاورة قادرة 
على اإمداد ال�شكان بحاجتهم من الوقود اأو من اخل�شار الربية، ما 
جعل عملنا يغدو مرهقًا، ويوم عملنا �شاقًا وطوياًل، كان ميتد اأحيانًا 
من ال�شباح حتى مغيب ال�شم�ش دون طعام اأو �شراب. كانت �شل�شلة 
القد�ش  اإىل  و�شوًل  اأريحا  منطقة  من  تدريجيًا  ترتفع  التي  اجلبال 
وال�شمال  الغرب  من  جرب  عقبة  حتد  اهلل  برام  املحيطة  والقرى 
ونهر  امليت  البحر  حتى  متتد  التي  ال�شحراء  كانت  فيما  الغربي، 
الأردن حتدها من ال�شرق واجلنوب ال�شرقي، واإىل ال�شمال، على ُبعد 
اربعة كيلومرتات تقريبًا، كانت هناك واحة خ�شراء �شغرية وهادئة، 

ا�شمها اأريحا.
اإن حب الفل�شطينيني للخ�شار والأع�شاب الربية، خا�شة اأبناء 
ال�شاحل منهم، قد ل يوازيه حب �شعب اآخر. كانت والدتي ُتعُد نف�ش 
النوع من اخل�شار باأكرث من طريقة، ما جعل بالإمكان تنويع الطعام 
اخلبيزة  تعد  كانت  املثال،  �شبيل  وعلى  الغذائية.  املواد  تغيري  دون 
اإما بطبخ الأوراق مع بع�ش العجني الذي كانت ت�شنعه  بطريقتني، 
على �شكل حبات �شغرية مدورة كما ُي�شنع الك�شك�شي الذي ي�شميه 
اأوراق  النبات مبا عليها من  اأو بطبخ فروع  »مفتول«،  الفل�شطينيون 
من  واطلب  ا�شتهيه،  زلت  وما  الأول  النوع  اأحب  كنت  »ُمع�شرة«. 
ال�شتاء،  كلما زرتها يف عمان يف ف�شل  اأن تطبخه يل  اأختي رهيفه 
لناأكله معًا خملوطًا بالفلفل الأحمر احلار الذي تعده بنف�شها. ومع 
وحياة  واحلاجة  الفقر  الفل�شطينيني حمنة  الالجئني  جتاوز غالبية 
لها  وحبهم  تنته  مل  باخل�شار  عالقتهم  اأن  اإل  البائ�شة،  املخيمات 
مل ي�شعف. وهذا كان �شببًا يف �شيوع نكتة يف الأردن تقول باأن �شابًا 
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اأردنيًا من اأ�شول بدوية تزوج فتاة فل�شطينية تربت على حب اخل�شار 
والفواكه، ما جعلها تطبخ لزوجها يف اليوم الأول ملوخية، ويف اليوم 
عما  الرابع  اليوم  يف  �شاألته  بقلة.  الثالث  اليوم  ويف  خبيزه،  الثاين 
يريد اأن تطبخ له من اأنواع اخل�شار التي ي�شتهيها، قائلة هل تف�شل 
حلم  على  تربى  الذي  الزوج  اأجابها  وهنا  البامية؟  اأم  الفا�شوليا 
اأزعجك  اأن  اأريد  ل  البلدي،  بال�شمن  واملنا�شف  واخلراف  الأغنام 

بالطبيخ اليوم، �شاأذهب اإىل الرب وارعى مع الغنم. 
والأغ�شان  ال�شجر  ورق  عن  بحثًا  ال�شحراء  يف  جتوالنا  اأثناء 
كم�شدر وقود، كنا كثريًا ما ن�شادف اأرانب برية خمتبئة يف ح�شن 
�شجريات �شحراوية... كانت تلك الأرانب ُترعبنا حني تقفز اأمامنا 
فجاأة هاربة منا. واأحيانًا، كنا ن�شادف طيورًا �شحراوية مثل البط 
كبرية  �شجريات  ح�شن  يف  اأع�شا�شًا  لها  بنت  وقد  وغريها  والنعام 
ن�شبيًا كنا باأم�ش احلاجة اإليها. اإل اأن ع�شقي للطيور عامة وتعاطفي 
معها وتعلقي بها، كان مينعني من اقتالع ال�شجريات التي ت�شكنها. 
كنت انتظر بفارغ ال�شرب قدوم الأ�شبوع التايل لأتفقد تلك الأع�شا�ش، 
يف  طريقنا  ن�شل  كنا  لأننا  اإما  مرة،  كل  يف  يخيب  كان  اأملي  لكن 
اإليها  اهتدوا  ال�شبية  من  لأن غرينا  اأو  معامل،  بال  وا�شعة  �شحراء 
يف غيابنا وقاموا باقتالع ال�شجريات وم�شادرة البي�ش. واأحيانًا كنا 
نقتلع �شجرية م�شكينة من جذورها لنجد حتتها اأفعى تاأخذ غفوة قبل 
موا�شلة البحث عن فري�شة تلتهمها. وفيما كانت غالبية ال�شجريات 
املنت�شرة يف ال�شحراء قد اتخذتها الأفاعي حدائق تتظلل بظاللها، 
اأنواع  اأوكارًا غنية بكل  الكبرية تخفي حتتها  كانت معظم احلجارة 
العقارب ال�شغرية والكبرية، ومنها ما ت�شبب يف قتل ال�شغار والكبار 
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من اأبناء املخيم. 
بعد اأ�شابيع مل تطل كثريًا، مل يعد باإمكاننا اأن جند حاجتنا من 
احلطب، حتى واإن �شرنا حتى اأطراف البحر امليت، حيث تنتهي حياة 
النبات عند بدايات م�شتنقعات امللح. كان �شكان املخيم قد جمعوا 
ما كان متوفرًا من الأخ�شاب واقتلعوا ما كان موجودًا من النباتات، 
ومل يعد هناك م�شدر لأوراق اأو اأغ�شان كافية لإ�شعال نار باإمكانها 
اأو حتى رغيف خبز. لكن مع نفاد م�شادر الوقود  طبخ طبق طعام 
اإيجاد  امل�شتمدة من الأخ�شاب والأ�شجار والأع�شاب، كان ل بد من 
م�شدر بديل وو�شائل طبخ خمتلفة. وهنا بداأ جتار اجلملة ي�شتوردون 
»بوابري«  �شراء  النا�ش يف  وبداأ  والبعيدة،  القريبة  املدن  »الكاز« من 
الكاز وا�شتخدامها على نطاق وا�شع يف عمليات الطبخ واإعداد ال�شاي 
والقهوة وت�شخني املاء وغري ذلك من عمليات منزلية. ومما �شاعد 
على تن�شيط احلياة القت�شادية واحلركة التجارية يف املخيم، تزايد 
اأبناء  من  ن�شطة  هجرة  حركة  وبدء  اأريحا،  يف  الزراعي  الن�شاط 
والأجنبية،  العربية  املهجر  بالد  من  وغريها  الكويت  اإىل  فل�شطني 
يف  منهم  املقيمني  خا�شة  ماليًا،  ذويهم  مب�شاعدة  هوؤلء  وقيام 

خميمات لجئني يف منطقة اأريحا وعمان. 
الطلبة  ا�شطرت  املخيم  يف  الكهرباء  وانعدام  الفقر  حالة  اإن 
واجبات  من  وغريها  والهند�شة  الريا�شيات  م�شائل  بحل  للقيام 
البيوت  اأحد  يف  نتجمع  كنا  الأر�ش...  على  منبطحني  مدر�شية 
ونقوم با�شتكمال واجباتنا الدرا�شية. اأما عمليات مراجعة الدرو�ش 
وال�شتعداد لالمتحانات فكانت تتم غالبًا يف اخلالء، اإما يف املناطق 
�شبه  اجلبال  �شفوح  على  اأو  املخيم،  �شرقي  الواقعة  ال�شحراوية 
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ال�شوارع  ملبات  واأحيانًا حتت  الغرب،  املخيم من  التي حتد  القاحلة 
حممد  الزميالن  حاول  معتمة.  �شبه  دوما  تبدو  كانت  التي  العامة 
التجول  اأثناء  التدخني  بتعلم  اإغرائي  مرارًا  عيد  اأبو  وحممد  نوفل 
وع�شت  ب�شدة  رف�شت  اأنني  اإل  اجلبال،  �شفوح  وعلى  ال�شحراء  يف 
حياتي كلها من دون �شيجارة واحدة، لكنهم جنحوا يف اإغراء منر اأبو 
زينة، حيث قاموا ب�شراء ال�شجاير له واإقناعه بال�شتلقاء على ظهره 
دخول  من  للتاأكد  نفحة  كل  مع  والزفري  ال�شهيق  عملية  وممار�شة 
التدخني، تعود منر  الأيام وا�شتمرار  اإىل رئتيه. ومع توارد  الدخان 
على ال�شيجارة وان�شم من حيث ل يدري جلماعة املدخنني املدمنني.  
تعلمه  الذي  الوحيد  ال�شيئ  ال�شيء  الواقع  التدخني يف  يكن  مل 
اإذ  حينه،  يف  جرب  عقبة  خميم  اأبناء  من  الأ�شدقاء  بع�ش  ومار�شه 
اهتدى البع�ش الآخر منهم اإىل �شرب الكحول والو�شول اإىل درجة 
ال�شكر والعربدة اأحيانًا. ففي يوم من الأيام، قام اثنان من اأ�شدقائي 
واحت�شاء  اأريحا  من  وي�شكي  زجاجة  ب�شراء  جرب  عقبة  اأبناء  من 
على  ال�شيطرة  يفقدون  وجعلهم  اأ�شكرهم  ما  منها،  كبرية  كميات 
اأن  دون  ومن  موعد،  على غري  مكان احلادث  اإىل  و�شلت  اأنف�شهم. 
يكون لدي علم م�شبق مبا كان يجري، وهناك وجدت اأحدهم مي�شك 
بعنق منر زينة ويف يده �شكني، يهدده بالقتل وُيخريه بني قطع يده اأو 
قطع رجله، فيما كان الآخر يرتنح ويهذي مُم�شكا بزجاجة الوي�شكي 
يف يده ومل يكن قد بقي فيها �شيء تقريبًا. حتايلت على الأول حتى 
اإىل  ب�شرعة  هاربًا  ويل  الذي  منر  وحررت  يده  من  ال�شكني  اأخذت 
منه  اأخذت  حتى  الآخر  ال�شديق  على  بالتحايل  بعدها  قمت  بيته. 
زجاجة الوي�شكي، وبالتعاون مع عبد الرحمن عرار قمنا مب�شاعدة 
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الأ�شدقاء والبقاء اإىل جانبهم حتى ا�شتعاد كل منهما وعيه، ومن ثم 
اأو�شلناهم اإىل بيوتهم بعد اأن كانت بقية عائالتهم قد نامت. كان 
والد اأحدهما متزمتًا وقا�شيًا جدًا، مل يكن ليرتدد حلظة واحدة يف 
قتل ابنه لو راآه على مثل تلك احلالة من ال�شكر. ما يزال اأحد اأولئك 
الأ�شدقاء يتعاطى اخلمر ويدخن حتى يومنا هذا، فيما حتول الآخر 
بعد انت�شابه حلزب التحرير الإ�شالمي اإىل رجل �شبه متزمت دينيًا 

واجتماعيًا، وما زلت التقي بهما كلما زرت عمان. 
�شفح  على  للدرا�شة  الزمالء  بع�ش  مع  الأيام  اأحد  يف  ذهبت 
جال�شني  كنا  وفيما  املخيم.  على  املطلة  اجلبلية  اله�شاب  اإحدى 
يف  املعلومات  وُنَخِزن  نقراأ  احلر،  من  بظلها  نتظلل  �شخرة  بجانب 
يركب  �شابان  بنا  مًر  حوا�شيبهم،  يف  اأبناوؤنا  ُيخزنها  كما  روؤو�شنا 
ي�شري  الثاين  كان  فيما  اأنثى،  اأنها  لحقًا  اكت�شفنا  حمارًا  اأحدهما 
خلفه. مل يالحظ ال�شابان وجودنا، توقفا على بعد اأمتار من املكان 
احلمارة  يركب  كان  الذي  ال�شاب  قام  ثم  فيه،  جنل�ش  كنا  الذي 
ُعرف  يف  فالأنثى  ا�شت�شارتها،  دون  طبعا  معها،  اجلن�ش  مبمار�شة 
غالبية العرب ل ُت�شت�شار يف مثل تلك الأمور، ول يحر�ش الذكر كثريًا 
على ا�شتثارتها قبل ممار�شة اجلن�ش معها. قام ذلك ال�شاب باإنزال 
بنطلونه... اأمر زميله باأن مي�شك بذنب احلمارة ويزيحه بعيدًا عن 
موؤخرتها، ثم قام مبمار�شة اجلن�ش معها. وقفت احلمارة بهدوء، مل 
بالتهيج كما هي عادتها حني ترى حمارًا يروق  ال�شعور  يبدو عليها 
لها منظره وتكون م�شتعدة مل�شاجعته، ولذا مل تفتح رجليها كعادتها 
ا�شتطالع  بحب  ت�شعر  يبدو  ما  على  كانت  املواقف...  تلك  مثل  يف 
احلقرية  ال�شغرية  الدودة  تلك  �شتفعل  ماذا  تنتظر  ب�شهوة،  ولي�ش 
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التي ت�شربت اإىل موؤخرتها. تذكرت تلك احلادثة بعد اأعوام، وهناك 
يحول  اأن  باإمكانه  اأن  وكيف  ق�شوته،  ومدى  احلرمان  معنى  اأدركت 
اإن�شانًا عاديًا يت�شف باجلهل اإىل حيوان ل يتورع عن العتداء على 
نف�شه  باحتقار  بعد  فيما  ُت�شعره  قد  وغرائز  ل�شهوات  ا�شباعًا  الغري 

لزمن طويل.
اأبوين  من  اأبناء عمومة  وهما  عيد،  اأبو  زينة وحممد  كان منر 
يقع  ما،  نوعًا  وعميق  كبري  واد  طرف  على  يعي�شان  �شقيقني،  غري 
املخيم  اإدارة  ا�شتعملته  املخيم،  من  ال�شرقية  ال�شمالية  املنطقة  يف 
يقولن  كانا  لذا  بحرقها،  والقيام  والنفايات  الزبالة  لتجميع  مكانًا 
�شارع  يف  ي�شكنان  باأنهما  �شكنهما  مكان  عن  �شائل  ي�شاألهما  حني 
املحرقة، اأي حمرقة الزبالة. بعد �شنوات عديدة من انتقال عائلتي 
اإ�شابته مبر�ش عقلي،  اإىل عمان، تويف منر بعد  واأبو عيد  اأبو زينة 
وتويف حممد اأبو عيد مبر�ش ال�شرطان قبل اأن يكمل اأيهما اخلم�شني 
املحرقة  �شارع  حينئذ  تذكرت  لفقدانهما،  كثريًا  حزنت  عمره.  من 
واملزبلة واخلندق ودخان النفايات املحرتقة يغطي بيوت حممد اأبو 
ت�شاءلت  وهنا  تقريبًا.  والنهار  الليل  �شاعات  طوال  زينة  ومنر  عيد 
عما اإذا كان دخان املحرقة وتدخني ال�شجاير قد لعبا دورًا يف موتهما 

قبل الأوان، وبالطريقة املوؤ�شفة التي ماتا بها.
يف  التجمع  ع�شرية  اأو  مدينة  اأو  قرية  كل  من  الالجئون  حاول 
انتهت ولكن ما يزال  يعاودون فيه حياة  جانب من جوانب املخيم، 
عائالت  قامت  لجئني،  من  وكغريهم  وقويًا.  حيًا  اإليها  احلنني 
الُغربية التي �شكنت يازور قبل وقوع النكبة بالتجمع يف طرف املخيم 
والعودة ملزاولة اأعمالهم وحرفهم التقليدية. الُغربية هو لقب اأطلق 
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مكان  من  يتنقلون  حياتهم  عا�شوا  الذين  النا�ش  من  الغرباء  على 
لآخر واحرتفوا اأعماًل غري زراعية تركزت حول ت�شنيع اأدوات الأكل 
النحا�شية وطناجر  الطبخ  واأواين  وال�شكاكني  ال�شوك واملالعق  مثل 
الغ�شيل، والأدوات الزراعية التي حتتاج حلدادة كاملنا�شري والفوؤو�ش 
واملق�شات الكبرية وال�شغرية التي كانت ُت�شتخدم يف تقنيب اأغ�شان 
ال�شجر والورود، ومق�شات تقطيع القما�ش واحلالقة وغري ذلك من 
اأدوات م�شابهة، كما عاودوا اأي�شًا اأعمال تنظيف الأدوات امل�شنوعة 
يف  ربيع  اأبو  جمعة  خربة  وب�شبب  وتلميعها.  والف�شة  النحا�ش  من 
من  ولأكرث  نف�شه،  وجد  وت�شليحها،  �شيانتها  وعمليات  ال�شيارات 
يتعاونون  وي�شاعدهم،  ي�شاعدونه  النا�ش،  اأولئك  بني  يعي�ش  �شنة، 
وت�شليح  الكبرية،  ال�شحن  و�شيارات  اخلا�شة  ال�شيارات  �شيانة  يف 
الأجزاء التي حتتاج حلدادة ب�شبب حوادث ال�شري، والعي�ش على ما 

كانوا يح�شلون عليه من دخل لقاء تلك اخلدمات. 
�شمع والدي يف يوم من الأيام �شوت املَُطِهر مير يف ال�شارع اأمام 
تطهري  على  زوجته  مع  اتفق  قد  يبدو  ما  على  الوالد  وكان  البيت، 
اأولده يف اأقرب فر�شة ممكنة. لذا اأمرين باللحاق باملطهر واإح�شاره 
ن�شبيًا، قدمية  املطهر يحمل حقيبة كبرية احلجم  كان  البيت.  اإىل 
جدًا ذات لون بني كالح، حتوي يف داخلها عدة مق�شات ذات اأحجام 
خمتلفة، واأدوات حالقة وبع�ش ال�شا�ش والكحول لتطهري اجلروح، اإل 
اأنه مل يكن لدى املطهر م�شادات حيوية ملنع اللتهابات اأو معاجلتها. 
البيت،  الأولد يف  يت�شامر مع املطهر حتى جتمع جميع  الوالد  اأخذ 
ومن بينهم ابن عمي ب�شام الذي كان يزورنا يف ذلك اليوم. بعدها 
بداأ املطهر عملياته اجلراحية والعرق يت�شبب من جبينه حتى انتهى 
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من اآخر ولد، مبن فيهم ب�شام الذي يعي�ش اليوم يف ال�شعودية ويعمل 
طبيب اأطفال يف مدينة جدة. لقد خ�شع ب�شام، اأو بالأحرى اأُخ�شع 
ب�شام البالغ من العمر حوايل �شبع �شنوات لعملية جراحية مع اأولد 
عمه رغمًا عن اإرادته، ومن دون علم والديه. حل�شن احلظ، وب�شبب 
عناية الوالدة الفائقة بنا واهتمامها غري العادي بالنظافة، مل حتدث 

م�شاعفات تت�شبب يف مر�ش اأي واحد من الأولد.
مكتظة  كبرية  قرية  اإىل  يتحول  املخيم  كاد  ما  الواقع،  ويف 
بال�شكان حتى بداأت ن�شاطات الت�شنيع ال�شغرية واخلدمات العديدة 
تنت�شر فيه ب�شكل ملحوظ، مثل �شناعة احل�شري والأحذية واملالب�ش، 
وخدمات �شالونات احلالقة والدكاكني واملخابز، كما ُفتحت اأ�شواق 
واأحيانًا  والأبقار،  والأغنام  اخلراف  حلوم  تبيع  واللحوم  للخ�شار 
النف�ش،  عن  الرتفيه  جمال  ويف  كذلك.  والطيور  اجلمال  حلوم 
ب�شرعة  اأ�شبحت  التي  املقاهي  واأقيمت  القدم،  كرة  لعبة  انت�شرت 
النا�ش،  بني  والتعارف  الأ�شدقاء،  ولقاء  والت�شلية  للتجمع  اأمكنة 
و�شماع اآخر الأخبار ال�شيا�شية والأغاين عرب اأجهزة الراديو التي مل 
تكن متوفرة ال يف املقاهي العامة. كان الراديو كبري احلجم، يعمل 
على بطارية يتم �شحنها يوميًا، وكثريًا ما كنا ن�شطر لتغيري مكاننا 
املعتاد والذهاب اإىل مقهى اآخر ب�شبب عدم وجود بطارية م�شحونة 
لقرية  ينتمي  الذي  الأغب�ش  كان مقهى حممود  املف�شل.  مقهانا  يف 
العبا�شية، هو املقهى املف�شل بالن�شبة يل ولغالبية اأ�شدقائي وبع�ش 

اأ�شاتذة املدار�ش. 
طبيعي،  �شبه  ب�شكل  الدوران  اإىل  احلياة  عجلة  عودة  ومع 
ون�شاطات  جتارية  م�شاريع  يف  والتعاون  التزاوج  اإىل  النا�ش  عاد 
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يف  جريانا  العي�ش  خالل  من  الغرباء  تقارب  �شوء  ويف  اقت�شادية. 
توزعهم  ب�شبب  البع�ش  بع�شهم  عن  الأقارب  وتباعد  واحد،  مكان 
على خميمات يف مناطق خمتلفة، اأ�شبحت معظم الزيجات تتم بني 
متت  التي  الزيجات  ومن  خمتلفة.  ومدن  قرى  من  و�شابات  �شباب 
بابنة  نامو�ش  اأبو  القادر  عبد  حممد  ال�شيد  زواج  حينه،  يف  مبكرًا 
عم والدي، عمتي رقية. كان العبد اأبو ربيع يحب حممد اأبو نامو�ش 
اأن  اإل  كثريًا، ويحب ابنة عمه التي وهبها والدها له يوم ميالدها. 
حبه لها وتقديره ملحمد اأبو نامو�ش من ناحية، وحر�شه على اأولده 
ثانية، دفعه  ناحية  بعد ق�شة حب �شعبة من  تزوجها  التي  وزوجته 
لإقناع �شديقه وابنة عمه بالزواج. نعم... لقد عادت عجلة احلياة 
اإىل الدوران، ما جعل خميم عقبة جرب يفي�ش حيوية وقد بدا قبل 
�شنتني يرقد على فرا�ش املوت. لكن احلياة يف املخيم كانت تتعر�ش 
اأمنية  �شلطوية  واإجراءات  خارجية  �شغط  لقوى  ا�شتفزازي  ب�شكل 
تع�شفية حاولت حتطيم معنويات النا�ش واإذللهم، وواأد طموحاتهم. 
املثال،  �شبيل  على  الري�ش  اأبو  اإبراهيم  ال�شيد  املخيم،  مدير  كان 
يخرج من جحره كل ليلة يف متام ال�شاعة التا�شعة والن�شف م�شاء، 
كل  من  املقاهي  بها  حتيط  التي  العمومية  ال�شاحة  و�شط  يف  يقف 
جانب، وي�شفر عدة مرات معلنًا انتهاء ال�شهرة، وبداية �شاعات منع 
التجول، وبالتايل ي�شدر اأوامره بتوقف احلياة عن احلياة يف خميم 

بائ�ش يكافح من اأجل الإح�شا�ش بطعم احلياة. 
القامة،  ق�شري  بدينًا  رجاًل  الري�ش  اأبو  اإبراهيم  ال�شيد  كان 
وعيناه  النم�ش،  يعلوه  الحمرار  اإىل  مييل  ووجهه  �شقراء  جلدته 
"جينجي"  كان  اأي  الذهب،  بلون  �شفراء  رمو�ش  تغطيها  �شغريتان 
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اأبو  ال�شيد  على  ال�شعب  من  جعل  وهذا  الفل�شطينيون.  يقول  كما 
الري�ش اخلروج يف النهار من مكتبه والتعر�ش لنور ال�شم�ش وحرارة 
اجلو. لذلك قام الآمر الناهي يف خميم عقبة جرب بجمع �شلة �شيئة 
بهم  والحتفاظ  حوله،  من  والقب�شايات  والبلطجية  الزعران  من 
والقيام بخدمات  النا�ش  للتج�ش�ش على  وا�شتخدامهم  له،  مرافقني 
اأو  اأخرى حل�شابه اخلا�ش ل جتيزها قوانني، ول ت�شمح بها عادات 
الفقراء  بابتزاز  تكليفهم  اخلدمات،  تلك  ومن  اأعراف.  اأو  تقاليد 
وال�شعفاء، حيث كان على �شبيل املثال ل يعطي الب�شطاء من النا�ش 
قطع اخل�شب املخ�ش�شة لهم لبناء �شقوف ملنازلهم من دون ر�شوة 
اأحد الزعران املحيطني به. يف املقابل، تغا�شى  تدفع له من خالل 
ت�شرفات  من  الأوبا�ش  اأولئك  به  يقوم  كان  عما  الري�ش  اأبو  ال�شيد 
م�شينة، من بينها العتداء على الغري، وا�شتباحة �شرف العديد من 
ن�شاء املخيم. اإل اأنه كانت هناك �شلة اأخرى وقفت للمدير امل�شتبد 
دون  وحالت  باملر�شاد،  وجمرمني  زعران  من  حوله  كان  من  ولكل 
اأبناء  من  ال�شعفاء  وا�شتغالل  الأبرياء  على  العتداء  يف  متاديهم 
عقبة جرب. كانت تلك ال�شلة التي تكونت بطريقة تلقائية ع�شوائية، 
اأكرث من  اإن�شانية م�شرتكة ت�شم يف ع�شويتها  اأهداف  والتقت حول 

ع�شرة �شباب من اأبناء قرى يازور و�شلمه والعبا�شية. 
اأبو  العبد  اأحد الأقرباء املقربني من  اأبو نامو�ش،  يعترب حممد 
بال�شجاعة  ات�شفوا  الذين  يازور  �شباب  من  عمه،  ابنة  وزوج  ربيع 
كان  ما  �شوء  ويف  واللباقة.  والفطنة  بالذكاء  وامتازوا  واملبادرة، 
يتمتع به من �شفات قيادية، متكن ال�شيد اأبو نامو�ش من ال�شتحواذ 
على مكانة اجتماعية مميزة يف املخيم، �شاعدته على ت�شلم من�شب 
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من  يوم  ويف  هناك.  مكتب  فتح  تقرر  حني  جرب  عقبة  بريد  مدير 
الأيام، مررت على مكتبه كعادتي يف طريقي من املدر�شة اإىل البيت، 
بريم،  العزيز  عبد  خلايل  معنونة  ر�شالة  لديه  اأن  اأخربين  وعندها 
اأعطاين الر�شالة وطلب مني اإي�شالها للخال. وفيما كنا جنل�ش حول 
الر�شالة  ناولت  ال�شنة،  تلك  باردًا يف �شتاء  نار لأن اجلو كان  موقد 
ثانية  يل  ناولها  فتحها...  يف  تردد  طوياًل...  اإليها  نظر  خلايل... 
ومن  غزة،  من  الر�شالة  كانت  له.  واأقراأها  اأفتحها  اأن  مني  وطلب 
به  اأهلها  يقبل  كي  لديه  �شيء  كل  لها  وقدم  اأحبها  التي  خطيبته 
اأهلها  اإن  الر�شالة  يف  اخلطيبة  تقول  اإليها.  خطبته  على  ويوافقون 
اإيل  و�شولها  تعذر  ب�شبب  وذلك  اآخر،  عري�ش  قبول  على  اأجربوها 
توقيع  بعد  وبالفعل،  اإليها.  خايل  و�شول  وتعذر  خايل،  يعي�ش  حيث 
عام  يف  ال�شهيوين  العدو  مع  الهدنة  اتفاقات  على  العربية  الدول 
الذين عا�شوا  الفل�شطينيني  التوا�شل بني  املتعذر  اأ�شبح من   ،1949
يف ال�شفة الغربية وال�شرقية مع اأهاليهم واأقاربهم الذين عا�شوا يف 
قطاع غزة اأو يف فل�شطني املحتلة. ومع اأن الفل�شطينيني الذين جلاأوا 
اإىل الأردن كان باإمكانهم ال�شفر اإىل �شورية ولبنان والعراق وم�شر، 
اأن ال�شفر مل يكن �شهاًل عليهم لعدم التعود عليه، ولأن تكاليفه  اإل 
كانت كبرية وعواقبه غري م�شمونة، كما واأن ال�شفر من م�شر اإىل 

غزة بالذات مل يكن ممكنًا يف بادئ الأمر. 
الذي  اأن حلمه  اأدرك  الر�شالة،  اأن �شمع خايل ما جاء يف  بعد 
اأن  ي�شتحق  �شيء  هناك  يعد  مل  واأنه  فجاأة،  تبخر  اأجله  من  عا�ش 
يعي�ش من اأجله. اأخذ الر�شالة مني، رمى بها يف موقد النار، انتظر 
حتى احرتقت متامًا، ثم خرج من البيت ومل يعد ال يف اليوم الثاين 
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اأفكار وخيالت.  راأ�شه من  يدور يف  �شيطرته على ما كان  وقد فقد 
ومنذ تلك اللحظة، اأخذ عبد العزيز بريم يتكلم مع نف�شه كلما وجد 
نف�شه وحيدًا، اأو يتهام�ش مع من كان يرتاءى له اأنه يقف اأمامه من 
خيالت واأ�شباح. كان يجل�ش اأحيانًا يف زاوية بعيدًا عنا وي�شحك بال 
�شبب، يعتذر كلما لفتنا انتباهه ملا كان يفعل، يخرج من البيت ويغيب 
الطرق  بكل  عالجه  حاولنا  �شراب.  اأو  طعام  دون  طويلة  �شاعات 
القد�ش  يف  وع�شبية  نف�شية  اأمرا�ش  اأطباء  على  عر�شناه  املمكنة، 
ودجالني  وحمتالني  وبلهاء  وحجابني  منجمني  وعلى  حلم،  وبيت 
اإىل  واأخذناه  ال�شواء،  على  وال�شرقية  الغربية  ال�شفتني  يف  و�شيوخ 
عديد مقامات الأولياء وال�شاحلني والأنبياء، وقامت والدتي �شبحه 
له  والدعاء  ونهارًا  لياًل  بال�شالة  فاطمة  ووالدته  �شفية  وخالتي 
وا�شتجداء عطف ال�شماء ورحمتها اآلف املرات من دون جدوى. ومع 
التناق�ش  واأخذ وزنه يف  التدهور،  ا�شتمرت حالته يف  الأيام،  تتايل 
من  التخل�ش  روحه  وقررت  احلياة،  من  التقاعد  ج�شده  قرر  حتى 
العذاب، وقرر عقله التنازل عن ملكاته ومملكته، وقرر قلبه التوقف 
عن النب�ش... ويف حلظات غاب عنا، كاأنه مل يكن موجودًا بيننا يف 
اأي يوم من الأيام. لكن ما حدث خلايل يف ذلك اليوم الع�شيب من 
عاقبني  بل  ب�شمت،  اأحزاين  اأعي�ش  يرتكني  مل   ،1959 عام  �شيف 
عقابًا �شديدًا ب�شبب حبي خلايل وتعاطفي معه... عقابًا �شناأتي على 
ذكره حني ن�شل اإىل تلك النقطة ونتوقف عند ذلك املكان والزمان.

الهروب من املخيم
بعد النتهاء من درا�شة ال�شف ال�شاد�ش البتدائي يف مدر�شة 
كان  الأ�شدقاء،  من  عدد  مع  انتقلت   1952 عام  يف  جرب  عقبة 
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للبنني،  الثانوية  اأريحا  مدر�شة  اإىل  العبا�شية  اأولد  من  معظمهم 
وذلك لتكملة املرحلة البتدائية فيها، والتي كانت تنتهي يف ال�شف 
ال�شابع البتدائي. ل اأتذكر ملاذا ول كيف انتقلنا، لكن اخلطوة كانت 
مفيدة، على الرغم من اأننا كنا نذهب من املخيم اإىل مدر�شتنا يف 
اأريحا م�شيًا على الأقدام. لقد فتحت لنا تلك اخلطوة اآفاقًا جديدة 
للتعرف اىل اأولد من عائالت م�شتقرة واآمنة، ينتمون ملدن وقرى مل 
تع�ش جتربة الت�شرد واللجوء مثلنا، ومكنتنا من ق�شاء جزء كبري من 
وقتنا يف اأجواء نظيفة توحي بالأمل تختلف كثريًا عن اأجواء املخيم 
القامتة. لكن النمو ال�شكاين املطرد يف مدينة اأريحا ويف املخيمات 
قرار  اتخاذ  اإىل  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  دفع  بها  املحيطة 
بجعل مدر�شة اأريحا للبنني مدر�شة ثانوية كاملة. كان على خريجي 
اأخرى  مدار�ش  عن  يبحثوا  اأن  ال�شابقة  ال�شنوات  يف  املدر�شة  تلك 
الأغلبية  كانت  حيث  الثانوية،  درا�شتهم  ليوا�شلوا  اأريحا  عن  بعيدًا 
املدر�شة  اأو  الر�شيدية  باملدر�شة  لاللتحاق  القد�ش  اإىل  تذهب 
اأولد �شفي من  الإبراهيمية. ولقد كان من نتائج ذلك القرار منح 
التالميذ فر�شة ال�شتحواذ على مكانة النخبة يف مدر�شة ه�شام بن 
عبد امللك ويف مدينة اأريحا خلم�ش �شنوات متتالية. لكنه ت�شبب يف 
الر�شيدية  الدرا�شة يف مدار�ش عريقة مثل  املقابل يف حرماننا من 
يف القد�ش وكلية احل�شني يف عمان، وحتت اإ�شراف اأ�شاتذة يتمتعون 
بالكفاءة واخلربة لتدري�ش طالب ي�شتعدون لمتحان الثانوية العامة 
الذي ا�شتهر ب�شعوبته، ومن بعدها اللتحاق بجامعات يف اخلارج. 

البنات، ما جعل  اأريحا بجانب مدر�شة  الأولد يف  تقع مدر�شة 
بع�شًا،  بع�شهم  اىل  يتعرفوا  اأن  والبنات  الأولد  على  ال�شهل  من 
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ويقومون  املدر�شتني  يف  يدر�شون  كانوا  الأ�شاتذة  بع�ش  واأن  خا�شة 
بنقل اأخبار الطلبة من مكان لآخر. وهذا فتح املجال يل ولأكرث من 
بناء عالقة حب مع  و�شجعني على  البع�ش،  بع�شنا  نراقب  اأن  فتاة 
وتقاليد  احلياة  ظروف  اأملته  عذري  حب  بعد،  عن  الفتيات  اإحدى 
املجتمع. كانت تنتظرين يف �شرفة منزلها حتى اأ�شل من عقبة جرب 
النظرات  نتبادل  بها،  احلق  حتى  ببطء  وت�شري  ال�شارع  اإىل  لتنزل 
التي مل تزد كثريا  الكلمات  والبت�شامات عن قرب، ونهم�ش ببع�ش 
عن حتية ال�شباح، اإل اأن النظرات كانت تتحول ب�شرعة اإىل ن�شمات 
ذكريات  اإىل  ب�شاطتها  على  الكلمات  تتحول  فيما  للروح،  منع�شة 
جميلة يحت�شنها القلب ويختزنها الوجدان. كان اأق�شى ما نفعله هو 
�شينما  املدينة،  الوحيدة يف  ال�شينما  دار  اإىل  الذهاب  التواعد على 
ونحلم  النظرات  نتبادل  متقاربة،  اأماكن  ه�شام، وهناك جنل�ش يف 
حتى ينتهي العر�ش ونفرتق �شعداء. كان اللقاء الأول والأخري بيننا 
وجها لوجه قد حدث يف القد�ش حني قابلتها مع اأختها وابنة عمها 
بع�شها  بعرق  وتتعطر  تتعانق  اأن  لأيدينا  و�شمحنا  الكلمات  وتبادلنا 
بع�شًا، وفتحنا املجال لعيوننا كي تبحر يف البحر الآخر لدقائق كانت 
ملوا�شلة  القاهرة  اإىل  بعدها  �شافرت  ال�شماء.  وحنان  الزمن  بعمر 
حوايل  بعد  ال�شيفية  العطلة  يف  عدت  وحني  اجلامعية،  درا�شتي 
ذات  الفتاة  على  فر�شت  العائلة  تقاليد  اأن  وجدت  اأ�شهر  ثمانية 

العيون اخل�شراء اأن تتزوج ابن عمها.
وجد �شديقي العزيز وال�شاعر الرقيق ح�شن اخلطيب يف ق�شة 
حبي مو�شوعًا جمياًل األهمه كتابة العديد من ق�شائد الغزل الرائعة 
املعلقات  بع�ش  اأحفظ  كنت  تقليدها.  على  واأغرتني  اأعجبتني  التي 
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عن ظهر قلب، واأح�شن قراءة ال�شعر، كما كنت اأكتب ال�شعر الوطني 
مل  ولذا  ال�شتات،  طريق  طول  على  لنا  جرى  ما  بع�ش  يحكي  الذي 
يخطر ببايل كتابة الغزل، اإذ كنت اأعترب كتابة ال�شعر الغزيل عماًل 
يتنافى مع جدية املرحلة التي كنا منر بها ومع م�شئوليتنا جتاهها. 
وعن  كتبه ح�شن عني  ما  قراأت  اأن  بعد  ب�شرعة  راأيي  لكنني غريت 
دون  من  احلب  عباءة  يلب�ش  �شعره  يف  الغزل  وجدت  اإذ  حبيبتي، 
الإن�شاين، كما  الوطنية وح�شه  اأو م�شئوليته  يتنازل عن كربيائه  اأن 
وجدت اأن الوطنية حني تتعطر بعطر الغزل تبدو اأكرث دلًل وجاذبية 
والت�شاقًا بالقلب. كتبت الكثري من الق�شائد، لكنني مل ُاطلَع اأحدًا 
على ما كتبت، احتفظت بها حتى يحني الوقت املنا�شب. ويف الواقع، 
اأوًل  اأ�شعاري  عليه  اأعر�ش  اأن  اأردت  الذي  الوحيد  ال�شخ�ش  كان 
لأ�شمع راأيه فيها واأقرر م�شتقبلي مع ال�شعر على اأ�شا�شه هو الأ�شتاذ 
اأحمد اجلوهري، ذلك الأ�شتاذ الذي اأحببته واحرتمته اأكرث من اأي 
اأ�شتاذ اآخر. اإل اأن ميل الأ�شتاذ اجلوهري للجدية جعلني اأنتظر حتى 
ياأتي  اأن  يجيء الوقت املنا�شب، لكن الوقت املنا�شب عاندين، واأبى 
على الرغم من تو�شالتي... انتظر طوياًل حتى مت اإحراق الورق وما 
بالدخول  اأولدها  ال�شعر  َملكُة  رثت  لذلك،  نتيجة  اأ�شعار.  من  عليه 
�شحت  وحني  متتالية،  عقود  اأربعة  دامت  الغيبوبة  من  حالة  يف 
وجدت نف�شها يف املهجر تعي�ش يف مكان اآخر بعيد عن الوطن، ويف 
اأو  اأو احلاجة  الفقر  ظل ظروف خمتلفة متامًا... ظروف ل تعرف 

احلرمان، لكنها تقا�شي غربة اجل�شد واإغرتاب الروح.
وعلى  الأ�شدقاء،  عديد  على  جرب  عقبة  خميم  يف  تعرفت 
الكثري غريهم بعد التحاقي مبدر�شة اأريحا للبنني التي �شميت فيما 
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اأولئك  واأذكر من بني  الثانوية«.  امللك  بن عبد  بعد »مدر�شة ه�شام 
الأ�شدقاء الأعزاء، ومن اأ�شماء القرى واملدن التي جاوؤوا منها كل من 
عبد الرحمن عرار واأحمد اأبو زيد وحممد نوفل ومنر زينة وحممد اأبو 
عيد وعودة اأبو عودة من قرية العبا�شية، اإ�شماعيل اأبو حية ومو�شى 
النجار  الدين  وحميي  اللد،  مدينة  من  الدلو  وحممد  رداحه  اأبو 
وعادل  دجن،  بيت  قرية  من  ال�شيد  وخليل  حم�شري،  بيت  قرية  من 
الناطور من قرية كفر عانة، واإبراهيم النادي واأحمد اأبو عما�شه من 
قرية �شاكيه، وعلي اإبراهيم من قرية بيت نتيف، وجمال اجلعفري 
من مدينة الرملة، وحنا فراج وبرهم حرت من مدينة ال�شلط، وفاروق 
جودة من مدينة يافا، و�شمري ومروان واإبراهيم عريقات من قرية 
اأبو دي�ش التي تعترب اليوم جزءًا من القد�ش، وفاروق ووائل زلطيمو 
واإبراهيم  القد�ش،  ونبيل عبده وحامت احل�شيني من مدينة  ورمزي 
العزايزه وحممد دروي�ش من مدينة اأريحا، وحممد يعقوب من قرية 
خربة اللوز، واإ�شماعيل عبد الهادي من قرية �شلمه، وعدنان وعادل 
النبتيتي،  وحممد  اخلطيب،  وح�شن  املغار،  قرية  من  النادي  اأبو 
ومفيد نحلة، وعلى اأحمد، وحممد و�شاكر ياغي، و�شكري الطاهر. 
كان والد �شكري قد تزوج اربع مرات وخلف ثالثني بنتًا وولدًا مل يكن 
قمت  متامًا  قرن  ن�شف  بعد  جميعا.  اأ�شماءهم  يحفظ  اأن  باإمكانه 
بزيارة ال�شديق اإ�شماعيل اأبو حية يف بيته يف جبل احل�شني يف عمان 
حفيدًا،  ثالثني  اإىل  و�شل  اأحفاده  عدد  اأن  احلديث  اأثناء  لأكت�شف 
حمطة  كل  ويف  اجلرار.  على  يزال  ما   - يقولون  كما   - احلبل  واأن 
املزيد من  اأ�شفت  اأو طوياًل  قلياًل  فيها رحلة احلياة  توقفْت  لحقة 
الأ�شدقاء، من نابل�ش و�شواحيها، ومن رام اهلل وعمان، والقاهرة، 



134

واأملانيا، واأمريكا، والكويت، ولبنان، واملغرب، و�شوي�شرا، وغريها من 
بالد ق�شيت فيها ما يزيد على ثلثي عمري. 

اأو تعرفت اليهم  اأيديهم  ومن بني الأ�شاتذة الذين تعلمت على 
اأذكر  والتقدير،  الحرتام  لهم  اأكن  اأ�شدقاء  واأ�شبحوا  قرب  عن 
غو�ش،  اأبو  واأحمد  اجلوهري،  واأحمد  اإر�شيد،  اأبو  رزق  الأ�شتاذة 
التدري�ش  بعد  عمل  الذي  اجلعفري  ودروي�ش  الأمريكاين،  وعلي 
رباح،  اأبو  الرحمن  وعبد  الأردنية،  الطريان  �شركة  مع  طويلة  فرتة 
وح�شني الأمريكاين، وزكي الناطور، و�شكري اإْعمر الذي كان يعرج 
ب�شبب حادثة وقعت له يف �شباه نتج عنها انزلق عظمة الفخذ من 
يف  حذاء  يلب�ش  كان  �شكري  اأن  ومع  احلو�ش.  يف  الطبيعي  مكانها 
اأن  اإل  الأر�ش حوايل ع�شرة �شنتيمرتات،  رجله امل�شابة يرتفع عن 
رجله تلك كانت تبدو اأق�شر من الثانية بحوايل ع�شرة �شنتيمرتات 
يف  القاهرة  اإىل  ذهب  وحني  الأمل،  يفقد  مل  �شكري  لكن  اأخرى. 
اأواخر اخلم�شينيات ملتابعة درا�شته اجلامعية هناك، اأجرى له اأحد 
اأخت�شا�شيي العظام امل�شريني عملية جراحية اأعادت و�شع العظام 
يف مكانها الطبيعي، ما جعله ي�شتعيد م�شيته وقامته وحيويته وي�شري 
خم�ش  حوايل  دامت  وقلق  حرمان  فرتة  بعد  ثقيل  حذاء  دون  من 

ع�شرة �شنة متتالية.  
طرزان يف غابة نخيل

العبد  وجد  جرب،  عقبة  خميم  ت�شييد  يف  العمل  انتهى  اأن  بعد 
�شوء  ويف  دخل.  وم�شدر  وظيفة  دون  من  جمددًا  نف�شه  ربيع  اأبو 
يف  النا�ش  حياة  على  خيمت  التي  والتعا�شة  البوؤ�ش  حالة  ا�شتمرار 
ذلك املكان، قرر الوالد القيام مبغامرة والذهاب اإىل الأردن بحثًا 



135

كعادته،  الباكر  ال�شباح  يف  الأيام  اأحد  يف  �شحا  هناك.  عمل  عن 
نحو  واجته  املالب�ش،  بع�ش  »بقجة« �شغرية حتوي  حمل على ظهره 
اأريحا عمان  تعمل على خط  اأجرة  �شيارة  ركب  ومن هناك  اأريحا، 
نزل  الأردن.  لنهر  ال�شرقية  ال�شفة  الواقعة على  ال�شونة  اإىل مدينة 
يف ال�شونة و�شار على قدميه �شاعة حتى و�شل اإىل حيث يعي�ش عرب 
وتاريخ  َتعَرف اىل ق�ش�شها  التي  البدوية  الع�شائر  تلك  العدوان... 
و�شوله  وحال  البدوية.  حليمة  اأخته  من  �شيوخها  واأ�شماء  غزواتها 
اإىل بيت اأحد �شيوخ الع�شرية الذي و�شفته حليمة بالكرم والنخوة، 
قدم نف�شه لل�شيخ، واأخربه عن �شبب زيارته ... رحب ال�شيخ ب�شيفه 
بحذر، لكنه اأبدى اإعجابه ال�شديد بال�شيف حني اأدرك مدى معرفته 
بتاريخ ع�شرية العدوان واأفخاذها واأن�شابها. لكن العبد اأبو ربيع مل 
يخرب م�شيفه عن م�شدر معلوماته، ول بق�شة حليمة البدوية طبعًا، 

ول مبكان وجودها، ول بعالقته بها. 
قام امل�شيف بعد ذلك م�شكورًا بدعوة �شيفه للغداء يف ديوانيته، 
البدوي  املن�شف  هو  الأكل  كان طبق  الغداء،  ولكن حني حان موعد 
ر من الرز واللحم وال�شمن البلدي واجلميد،  امل�شهور، والذي ُيح�شَ
اأن و�شل املن�شف حتى �شمر احلا�شرون عن  اأي اللنب اجلامد. وما 
�شواعدهم وبداأوا يف تناول الطعام م�شتخدمني اأياديهم كالعادة، لكن 
العبد اأبو ربيع الذي تعود على ا�شتخدام امللعقة مل يح�شن ا�شتخدام 
يده، ولذا بداأ املرق ي�شيل من يده ويت�شاقط اأمامه كلما تناول لقمة 
من  املن�شف  من  لقمة  تناول  جاهدًا  يحاول  كان  وفيما  الأكل.  من 
يهم�ش يف  الع�شرية  اأبناء  اأحد  �شمع  يده،  ال�شمن من  ي�شيل  اأن  دون 
اأذن جاره قائاًل: »لعن اهلل اأبو الفل�شطينيني، باعوا اأرا�شيهم ون�شوا 
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حني  الوالد  �شعق  ا�شتخدامها«.  يح�شنون  ل  اأيديهم  حتى  تراثهم، 
�شمع ما قاله ذلك الرجل اجلاهل، لكنه مل يعلق بكلمة واحدة، بل 
نه�ش من مكانه على الفور، ا�شتاأذن امل�شيف، ان�شحب بهدوء تاركًا 
معدته تتلوى من اجلوع، وعاد اإىل حيث اأتى حزينًا على حالة اأمته، 
مك�شور اجلناح، واأق�شم اأن ل تطاأ قدمه تلك املنطقة اأبدًا. �شار اأبو 
حممد ربيع م�شيًا على الأقدام من بيت م�شيفه اإىل ال�شونة، وهناك 
ركب �شيارة اأجرة اإىل اأريحا، ثم تابع �شريه م�شيًا على الأقدام اإىل 
خميم عقبة جرب، لي�شل البيت يف �شاعة متاأخرة من امل�شاء مرهقًا، 

يعاين اجلوع والعط�ش والإحباط.
عرب  اإىل  املوفقة  غري  رحلته  من  ربيع  اأبو  العبد  عودة  بعد 
مع  يتنا�شب  عمل  عن  البحث  عملية  بداأ  الأردن،  غور  يف  العدوان 
معارف  من  لدية  كان  ما  ا�شتغالل  خالله  من  وي�شتطيع  موؤهالته 
ومواهب وخربات يف الزراعة. لذا قام بزيارة مدينة اأريحا على مدى 
اأ�شبوع كامل، ق�شاه يف التجول يف ب�شاتني املدينة ومزارعها والتعرف 
اىل اأ�شحابها اأو من يديرها. ويف ختام زيارته، قرر الوالد اأن يعود 
ملمار�شة التجارة يف الفواكه واخل�شروات، اأي اإعادة جتربة جفنه مع 
العنب التي مر بها بنجاح قبل عامني تقريبًا. وهناك، يف �شوق اأريحا 
الفواكه واخل�شروات، تعرف على عدد  ومن خالل عمله يف جتارة 
من املزارعني والتجار ومديري املزارع والب�شاتني يف املنطقة، كان 
اأبناء  من بينهم ال�شيد اأمني الغوري الذي عمل مديرًا لأعمال اأحد 
ال�شحراء  منطقة  يف  يقع  كبري  ب�شتان  بينها  من  احل�شيني،  عائلة 
اأبو  تعرف  ذلك،  جانب  اإىل  الأردن.  ونهر  جرب  عقبة  بني  املمتدة 
اأولئك  الأ�شليني...  اأريحا  اأبناء  من  املزارعني  بع�ش  اىل  حممد 
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النا�ش الطيبني الذين اأحبهم الوالد كثريًا واتخذهم اأ�شدقاء مدى 
العمر، وقدم لهم خربته الزراعية جمانًا حتى غادر املدينة م�شطرًا 
ويف  باحتاللها.  الإ�شرائيلية  القوات  قيام  اأعقاب  عام 1967 يف  يف 
�شاي مع  ي�شرب فنجان  ربيع  اأبو حممد  كان  وفيما  الأيام،  يوم من 
ال�شيد الغوري، اأخربه الرجل عن ب�شتان احل�شيني الكائن يف منطقة 
الغور على بعد ثمانية كيلومرتات تقريبًا من خميم عقبة جرب، ودعاه 
لزيارة الب�شتان، مبديًا رغبته يف التعرف اىل راأي الوالد يف اأحوال 

الأ�شجار وال�شتفادة من خربته. 
�شديقه  لزيارة  احل�شيني  ب�شتان  اإىل  يومني  بعد  الوالد  ذهب 
والطالع على اأحوال الب�شتان وما فيه من اأ�شجار وثمار وخ�شروات، 
يف  توقف  قد  املالك  كان  بال�شدفة...  الب�شتان  مالك  قابل  وهناك 
اأعماله،  وكيل  مع  واملالية  الإدارية  الأعمال  بع�ش  ملتابعة  الب�شتان 
اأبو  مفاجاأة  كانت  القد�ش.  اإىل  عمان  من  عودته  طريق  يف  وذلك 
حممد كبرية للغاية حني راأى الب�شتان... غابة نخيل كثيفة وجميلة، 
اأن  اإل  ارتوازية.  بئر  ترويها  مثيل،  لها  لي�ش  مثمرة  عنب  وكروم 
تعاين  كانت  واأع�شابه  الب�شتان  اأ�شجار  غالبية  اأن  لحظ  حممد  اأبو 
اأ�شبوعني  منذ  ريها  بها وعدم  العناية  ب�شبب �شعف  وذلك  الذبول، 
الأ�شجار  عط�ش  �شبب  عن  الغوري  ال�شيد  حممد  اأبو  �شاأل  اأكرث.  اأو 
وذبولها، وعما اإذا كان ذلك يعود لك�شل العاملني يف املزرعة اأم لعدم 
اأن املوتور، اأي امل�شخة املركبة على البئر  توفر املياه. اأخربه املالك 
واأن اخلبري املخت�ش  تقريبًا،  اأ�شابيع  الرتوازية، تعطلت قبل ثالثة 
مل ي�شتطع اإ�شالحها، واأنها بحاجة لقطعة غيار ل تتوفر لدى وكيل 
ال�شركة يف القد�ش. ومع اأن ال�شيد الغوري كان قد طلب تلك القطعة 
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من امل�شنع يف اأملانيا قبل اأ�شبوعني تقريبًا، اإل اأنها مل تكن قد و�شلت 
بعد. وفيما كان املالك ووكيله يتباحثان يف اأمور الب�شتان وغري ذلك 
من اأعمال وح�شابات، ذهب اأبو حممد اإىل بيت املوتور لإلقاء نظرة 
على املكان. وبعد فح�ش امل�شخة وجد اأنها بحالة جيدة، واأن كل ما 
اإليه هو تنظيف الداخل وتزييت املحرك الذي مل يتم  كانت حتتاج 
امل�شخة  كانت  �شاعة،  ن�شف  �شنوات. وخالل  منذ  وتزييته  تنظيفه 

قد عادت للعمل بكامل طاقتها. 
بانتظام،  يدق  املوتور  �شوت  �شمعًا  حني  والوكيل  املالك  ُده�ش 
اجتاه،  كل  يف  م�شرعة  وجتري  بغزارة  البئر  من  تتدفق  املياه  وراأيا 
وحني  العنب.  دوايل  وتقبيل  النخيل  اأ�شجار  لعناق  �شوق  يف  وكاأنها 
جال�شًا  ربيع  اأبو  العبد  وجدوا  املوتور  بيت  اإىل  والوكيل  املالك  دخل 
بالقرب من امل�شخة، ي�شتمع لدقات املوتور كاأنها دقات قلب ع�شيقته، 
اأو مو�شيقى روحانية غابت عنه طوياًل... كان يحلم ويتذكر، ويعي�ش 
يازور.  من  الت�شرد  �شنوات  منذ  افتقدها  التي  الغالية  الذكريات 
تعمل  كانت  التي   امل�شخة  متامًا  ت�شبه  احل�شيني  اآل  م�شخة  كانت 
من  عديدة  �شنوات  ق�شى  التي  امل�شخة  وهي  يازور،  يف  بيارته  يف 
حياته ي�شتخدمها ويجري عليها جتارب اأحيانًا، ويعتني بها، ما جعله 
تبادل  وبعد  منها.  ال�شتفادة  ويح�شن  معها  التعامل  ويتقن  يحبها 
احلديث مع الوالد لدقائق، والتعرف اىل خلفيته وجتاربه يف جمال 
الزراعة و�شيانة امل�شخات، عر�ش املالك على اأبو حممد العمل لديه 
عر�شه  على  الوالد  �شكره  اأموره.  واإدارة  الب�شتان  على  والإ�شراف 
حجم  على  بنف�شه  يطلع  ريثما  الأمر،  يف  بالتفكري  ووعده  الكرمي 
الب�شتان واأحواله وطبيعة العمل فيه. وقبل اأن يغادر املالك الب�شتان 



139

يف امل�شاء عائدًا اإىل القد�ش، اأخربه العبد اأبو ربيع باأنه يقبل العر�ش، 
ولكن ب�شرط واحد، اأن يبقى »احلاج م�شلم« يف عمله. مل ميانع املالك 
ولأن  لأكرث من �شخ�ش،  بحاجة  كان  الب�شتان  لأن  الطلب،  يف ذلك 
وكيفية  النخيل  باأ�شجار  خربة  وذا  طيبًا  رجاًل  كان  م�شلم  احلاج 
العناية بها. عاد العبد اأبو ربيع من ب�شتان احل�شيني يف اليوم التايل 
ليخربنا مبا حدث، وكي يلملم بع�ش اأ�شيائه ومالب�شه وي�شتعد لهجرة 
البيت والعائلة اإىل حمطة �شتات خا�شة... حمطة تتطلب عماًل �شاقًا 
وُبعدًا عن الأولد، ولكنها تعد يف املقابل بتح�شني الأحوال املعي�شية، 

ورمبا اأي�شًا مبفاجات جديدة.
كان اأول عمل قام به الوالد يف طريقه اإىل موقع عمله اجلديد 
اأطراف املخيم وا�شطحابه معه  اأعجبه من  التقاط كلب �شغري  هو 
اإىل ب�شتان احل�شيني. وهناك قام برتبية الكلب وتدريبه واأطلق عليه 
ا�شم »َنْبهان«، وعلمه حرا�شة الب�شتان وكيفية التعامل مع زواره من 
الأ�شدقاء والغرباء على ال�شواء. كان نبهان يقوم كل م�شاء، يف موعد 
جلوء �شكان الب�شتان اإىل النوم، بالدوران حول الب�شتان والتاأكد من 
الأ�شالك  من  امل�شنوع  �شوره  من  بالقرب  غريب  اأي  وجود  عدم 
م�شاحة  و�شط  يف  نائية  منطقة  يف  الب�شتان  موقع  كان  ال�شائكة. 
الذين  والل�شو�ش  للبدو  مغرية  واحة  جعله  قد  قاحلة،  �شبه  وا�شعة 
من  قتل  التورع عن  وعدم  ونهبها  الغري  اأمالك  على  ال�شطو  تعودوا 
يقف يف طريقهم من حيوانات وب�شر. وب�شبب �شعوره بالوحدة و�شوقه 
لأ�شدقائه وثقته باأقاربه، بداأ اأبو حممد ي�شتدعي اأبناء عمومته للعمل 
لديه وم�شاعدته يف خدمة الأ�شجار والعناية بالب�شتان من اأمثال اأبو 
اأبو حممد معا�ش  اأن قب�ش  الأمني خليل واأبو ال�شعدي ِمْقداد. وبعد 
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ال�شهر الأول، وكان قد تعود على حياة الب�شتان، اأمر اأولده بالتفرغ 
الكامل للدرا�شة، وبالتايل اأعفانا متامًا من القيام باأية اأعمال خارج 
البيت، واأمرنا باإطاعة الوالدة، زوجته العزيزة �شبحه، وحذرنا من 
مغبة ع�شيان اأوامرها اأو اإغ�شابها. ومن ح�شن حظ اأبو حممد ربيع 
اأن احلاج م�شلم كان خبريا يف العناية ب�شجر النخيل واأ�شول قطف 

ثماره ومواعيدها، وهي اأمور مل يكن اأبو حممد يعرف عنها �شيئًا.
 حني و�شل احلاج م�شلم اإىل ب�شتان احل�شيني يف عام 1946، 
كان يبحث عن �شجرة نخيل و�شفها له �شعوديون زاروا منطقة اأريحا 
على اأنها تعطي اأف�شل اأنواع التمور على الإطالق، ولذا تكبد م�شقة 
النخيل  ل�شجرة  ُحبًا  اأريحا  اإىل  ولد  حيث  املكرمة  مكة  من  ال�شفر 
اأ�شجار  كانت  وفل�شطني.  القد�ش  زيارة  يف  ورغبة  لثمارها  وع�شقا 
اأ�شفر  لون  ذات  وطويلة،  كبرية  حبته  بلحًا  تعطي  املعنية  النخيل 
�شايف بحالوة الع�شل، ت�شمع لها �شوتا »يقر�ش« ك�شوت التفاح حني 
اأحيانًا من رحيقها ل�شدة حالوته. وحني عرث  اأ�شرق  تكظمها، كنت 
احلاج م�شلم على ما كان يبحث عنه، وجد نف�شه يقع يف حب تلك 
ال�شهي  النبع  ومذاق  ت�شكنه  كانت  الذي  الب�شتان  وحب  ال�شجرة 
الذي كان يرويها ويحنو عليها. وحني ت�شلم العبد اأبو ربيع عمله يف 
لأ�شرته، متامًا  ب�شرعة مبوؤاخاة احلاج م�شلم و�شمه  قام  الب�شتان، 
جعلنا  وهذا  غرباء،  من  لدينا  عمل  من  كل  مع  يازور  يف  فعل  كما 
ُيح�شن  للغاية  ب�شيطًا  رجاًل  م�شلم  احلاج  كان  جديدًا.  عمًا  نك�شب 
التق�شيم على الربابة، وكان العبد اأبو ربيع يح�شن الغناء وذا �شوت 
بناته. وهذا جعلهما  اأو  اأبنائه  لأي من  الأ�شف  يورثه مع  جميل، مل 
ي�شكالن فريقًا فنيًا بدائيًا متوا�شع الإمكانيات، ا�شتمتع بفنه ووقته 
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وتراثه و�شداقته وجمال الطبيعة اأكرث مما ا�شتمتع به الغري. 
اإن موقع الب�شتان يف منطقة �شحراوية بعيدًا عن املدينة جعله 
حُماطًا بتجمعات �شغرية من البدو الذين كنوا يعي�شون اأ�شا�شًا على 
القرية  ثقافة  عن  البادية  ثقافة  اختالف  وب�شبب  املوا�شي.  رعي 
كانت  اجلريان  مع  و�شاكنيه  الب�شتان  عالقة  فاإن  كثريًا،  واملدينة 
�شعبة. اإذ تتميز ثقافة البدوي عامة، وذلك خالفا لثقافة القروي، 
بكونها ل تعرف ال�شتقرار، ول تعرتف بوطن اأو حدود �شيا�شية، ول 
واإىل  الغري،  ال�شك يف  اإىل  بطبيعتها  اأو عمران، متيل  لبناء  تكرتث 
الثقافة  تلك  تت�شف  كما  �شبب.  دون  اأحيانًا من  العداء  منا�شبتهم 
ب�شلوكيات  يعتز  �شفوي  تاريخ  وذات  والنهب،  الغزو  قيم  ب�شيادة 
القبلية  ع�شر  جتاوز  حني  الزمن  جتاوزها  وتقاليد  وقيم  ومواقف 
تدمري  نحو  البناء،  ل  الهدم،  نحو  بطبعها  متيل  ثقافة  والبداوة... 
اإىل تعمري، حتبذ الأخذ  بناه الغري، ولي�ش نحو تعمري ما يحتاج  ما 
�شكان  كان  لهذا  الغزوات.  تاريخ  ومتجد  بالأن�شاب،  وتعتز  بالثاأر 
الرحل،  العرب  اأو  البدو،  من  احل�شيني  لب�شتان  املجاورة  املنطقة 
يدقون باب اأبو حممد يف النهار طلبًا للماء والفاكهة من بلح وعنب 
ت�شنيعه،  يح�شنون  الذي  املخي�ش  لنب  املقابل  يف  ويبيعونه  وغريه، 
فيما يقومون يف الليل مبحاولة ا�شتغفاله وال�شطو على ب�شتانه و�شرقة 
الرئي�شي ملحاولت  الهدف  امل�شخة هي  كانت  اأ�شياء...  فيه من  ما 

ال�شطو التي كان يقوم بها البدو وبع�ش الع�شابات ب�شكل منتظم.
ا�شتخال�ش  بعد  العادي  اللنب  من  يتبقى  ما  هو  املخي�ش  لنب 
بو�شع  ال�شمن  ا�شتخال�ش  عملية  تتم  حيث  منه،  الزبدة  اأو  ال�شمن 
بانتظام  وخ�شه  الأغنام،  جلد  من  م�شنوعة  كبرية  قربة  يف  اللنب 
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ومن  ال�شطح،  على  وتطفو  الزبدة  تتجمع  حتى  ن�شبيًا  طويلة  لفرتة 
الذي  املخي�ش  لنب  هو  العملية  تلك  بعد  يتبقى  وما  عزلها.  يتم  ثم 
الكثري  ويعتقد  واحد،  اآن  يف  واحلمو�شة  امللوحة  اإىل  مذاقه  مييل 
اأنه يخفف عط�ش الإن�شان الذي ي�شربه حني يكون اجلو  من النا�ش 
�شديد احلرارة. تعودُت ب�شرعة على مذاق ذلك اللنب، اإذ كنت اأحبه 
واأ�شربه ب�شغف وا�شتمتع مبذاقه اللذيذ. وحيث اأنني كنت اأق�شي وقتًا 
ب�شتان احل�شيني، خا�شة يف  وبالقرب منه يف  الوالد  به مع  باأ�ش  ل 
فرتات العطل املدر�شية، فقد دفعني حبي للنب املخي�ش اإىل الرتدد 
مع  واجللو�ش  الب�شتان،  من  القريبة  وخيامهم  البدو  بيوت  على 
واأ�شعارهم  غزواتهم  وتاريخ  لق�ش�شهم  ا�شتمع  ون�شائهم،  اأولدهم 
كان  الكثري مما  و�شماع  م�شلم  التعرف اىل احلاج  وبعد  واأغانيهم. 
لديه عن حياة البدو وتراثهم يف اجلزيرة العربية، تولدت لدي رغبة 
يف معرفة املزيد عن طريقة حياة البدو وطرق تفكريهم، ما �شجعني 
الغنم  مع  املعتادة  اليومية  رحالتهم  بع�ش  اجلريان  م�شاركة  على 
بحثًا عن الكالأ واملاء يف �شحراء قاحلة قليلة العطاء. وهكذا وجدت 
ثقافتها  ومكنون  اأ�شرارها  على  واأطلع  القبلية  احلياة  اأعي�ش  نف�شي 
ال�شحارى  اإىل  والأغنام  الرعيان  مع  بالذهاب  عمليًا  قرب،  عن 
واجللو�ش مع البدو يف خيامهم وم�شاركتهم طعامهم، ووجدانيًا مع 
تالوة ال�شعر وال�شهر مع القمر ُم�شتمعًا لربابة احلاج م�شلم واأغاين 
العبد اأبو ربيع، وهي اأغان واأحلان تعلمها من زميله، اأو »َخِويه« كما 
يقول عربان اجلزيرة العربية. ومع الأيام، تعمقْت معرفتي بالثقافة 
عامة،  البدو  و�شلوكيات  مواقف  اىل  التعرف  خالل  من  البدوية 
خا�شة مواقفهم جتاه اأغنامهم وجمالهم وخيامهم ون�شائهم واأبناء 
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ع�شريتهم وجريانهم من البدو وغري البدو.  
عليه  الإ�شراف  م�شئولية  حممد  اأبو  توىل  حني  الب�شتان  كان 
وهي  املعدل،  يف  اأ�شبوع  كل  مرة  و�شرقة  �شطو  ملحاولت  يتعر�ش 
حماولت كان يقوم بها ل�شو�ش حمرتفون اأحيانًا، ولجئون يعانون 
الُرحل  البدو  من  البادية  واأبناء  اأخرى،  اأحيانًا  واحلاجة  الفقر 
والرتفيه  للك�شب  كو�شيلة  وال�شلب  والنهب  ال�شطو  على  تربوا  الذين 
عن النف�ش. لكن نبهان كان يقف لهم دومًا باملر�شاد، اإذ كان يبداأ 
غريب  بوجود  اأح�ش  كلما  اخلطر  اجتاه  يف  ويرك�ش  ب�شدة  بالنباح 
بالقرب من �شور الب�شتان اأو يف داخله. وبعد عدة حماولت �شرقة، 
ربيع  حممد  اأبو  قرر  بعده،  من  اأبنائه  وم�شتقبل  حياته  على  وخوفًا 
القيام بتقليد القردة من �شكان الغابات، اإذ قام ببناء �شرير معلق 
كان  الأر�ش،  اأمتار عن  ثالثة  يرتفع حوايل  ال�شجر،  بني  الهواء  يف 
�شدو  على  وي�شحو  النخيل،  هم�ش  على  يغفو  م�شاء،  كل  اإليه  يخلد 
الع�شافري، بعيدًا عن عيون الغرباء والل�شو�ش. ربط العبد اأبو ربيع 
قوية  بحبال  مثلثا  بينها  فيما  �شكلت  متجاورة  نخيل  اأ�شجار  ثالث 
ورق  من  �شنع  ثم  متينة،  �شبكة  ت�شنع  جعلها  ما  متقاطع،  وب�شكل 
العنب وبع�ش الأع�شاب اجلافة، واأكيا�ش اخلي�ش املتوفرة لديه بكرثة 
فر�شة مريحة، قام بو�شعها فوق تلك احلبال، لت�شبح �شريرًا وا�شعًا 
منحني الفر�شة لق�شاء لياٍل كثرية من عمري بجانب والدي معلقًا 

يف الهواء. 
النوم  اآل احل�شيني يقوم كلما حان موعد  ب�شتان  كان طرازان 
على  بندقيته  حاماًل  �شريره  اإىل  عليه  وال�شعود  طويل  �شلم  بت�شلق 
فوق  منه  بالقرب  وو�شعه  ال�شلم  ب�شحب  يقوم  كان  ثم  ومن  كتفه، 
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كان  ال�شباح،  ويف  للنوم.  وي�شت�شلم  الثالثة،  النخيل  اأ�شجار  اإحدى 
عليه  ينزل  ثم  الأر�ش،  على  قدميه  جتل�ش  حتى  اأوًل  ال�شلم  ُيَنزل 
حاماًل بندقيته على كتفه ببطء. وهذا جعل مهمة العبد اأبو ربيع يف 
اإذ مل يكن عليه  حماية الب�شتان وتاأمني حياته �شهلة اإىل حد كبري، 
م�شدر  اجتاه  يف  ولكن  الهواء  يف  اثنتني  اأو  ر�شا�شة  اإطالق  �شوى 
اخلطر كلما �شمع نباح نبهان، اأو اأح�ش بحركة مريبة تقرتب منه اأو 
من بيت املوتور، كان ُيطلق الر�شا�شات لي�ش بهدف قتل الأ�شباح اأو 
الل�شو�ش، واإمنا بهدف تخويف املعتدي وردعه عن ارتكاب جرمية 
ال�شرقة. لكن اأبو حممد مل ي�شتطع توفري الأمن خلويه احلاج م�شلم 
اإذ  ال�شجر،  روؤو�ش  فوق  النوم  فكرة  رف�ش  م�شلم  لن  القدر  بنف�ش 
كان م�شلم، ككل بدوي اآخر، يخاف الأماكن املرتفعة كثريًا، ويخ�شى 
ال�شري يف الظالم والعي�ش يف الغابات، ما جعله ُيف�شل النوم يف بيت 
ملحاولت  الرئي�شي  الهدف  كانت  التي  امل�شخة  من  بالقرب  املوتور 

ال�شطو املتكررة على الب�شتان.
خميم  اإىل  منه  والعودة  احل�شيني  ب�شتان  اإىل  الذهاب  م�شوار 
ال�شيف  اأ�شهر  يف  خا�شة  ومرهقًا،  ومماًل  طوياًل  كان  جرب  عقبة 
احلارة، ويف وجه العوا�شف الرملية التي ل ترحم، ولذا ا�شرتى العبد 
ما جعل  كثريًا،  واأحبه  به  اعتنى  البنية،  قوي  �شابًا  ربيع حمارًا  اأبو 
احلمار ُيخل�ش ل�شيده ويتفانى يف خدمته. كان اأبو حممد ربيع يقوم 
كل يوم جمعة، اأي يوم العطلة الأ�شبوعية، بزيارة املخيم وق�شاء ليلة 
مع اأفراد عائلته، فيما كان ال�شيد اأمني الغوري ينوب عنه  يف حرا�شة 
الب�شتان اأثناء تغيبه. كان الوالد ي�شل البيت م�شاء اخلمي�ش ويغادره 
الوالدة  كانت  لذا  اإىل مقر عمله.  الظهرية عائدًا  بعد  يوم اجلمعة 



145

تنتظره كل اأ�شبوع بفارغ ال�شرب لتقدم له لئحة طويلة مبا لديها من 
�شكاوى، كنُت م�شدرها الأ�شا�ش. مل ي�شاألني العبد اأبو ربيع يومًا عن 
اأن يعاقبني... كان على ما يبدو بحاجة  اأ�شباب �شكوى زوجته قبل 
لعمل ما ُيفرغ من خالله ما يكون قد جتمع لديه من غ�شب �شكلته 
العزلة والبعد عن الزوجة والأولد والأ�شدقاء، وعمقه اإح�شا�ش عارم 
بالحباط ب�شبب ق�شوة �شنوات الغربة وال�شتات، ورمبا اأي�شًا ب�شبب 
حياتية  ظروف  ظل  يف  الغري  لدى  للعمل  وال�شطرار  العمل  م�شقة 
�شعبة. لذا كنت ل اأطيق يوم اخلمي�ش، واأكره يوم اجلمعة لكونه يوم 
وكنت  اأ�شتحقه،  اأنني  الأيام  من  يوم  اأي  يف  اأ�شعر  مل  مقيت  عقاب 
اأتنف�ش ال�شعداء حني اأرى والدي وقد اعتلى ظهر حماره واأدار لنا 
ظهره و�شار يف طريقه عائدًا اإىل ب�شتان احل�شيني. مع ذلك، كنت 
اأحبه واأ�شعر باحلزن حني اأرى العرق يت�شبب من جبينه، واأحر�ش 
على زيارته وم�شاعدته كلما لحت فر�شة من الفر�ش. لكنني مل اأكن 
على ا�شتعداد للخ�شوع لتقاليد ت�شتهدف تقييد حريتي، ول الن�شياع 
لأوامر ت�شتهدف حرماين من �شداقات بريئة ت�شاعدين على ت�شكيل 
عامل  عن  وكمًا  نوعًا  املختلف  عاملي  كنوز  وا�شتك�شاف  �شخ�شيتي 
والأعراف  والعادات  التقاليد  على  متمردًا  كنت  واأجدادي...  اآبائي 

املرعية، خالفًا جلميع اإخوتي وزمالئي يف الدرا�شة. 
ق�ش�ة الغ�شب

طعام  ربيع  اأبو  العبد  تناول  اأن  وبعد  العادية،  الأيام  اأحد  يف 
الغداء مع زوجته واأولده، وو�شع اخلرج على ظهر حماره ا�شتعدادًا 
كنا  بينما  منا�شبة،  دون  من  حما�شرة  علينا  يلقي  وقف  للرحيل، 
البيت  حو�ش  يف  الطعام  مائدة  حول  الأر�ش  على  كعادتنا  جال�شني 
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الوا�شع. بداأت املحا�شرة بكلمات رقيقة حزينة كاأنها و�شية اأخرية 
اإعالن  كاأنها  وانتهت غا�شبة مهددة  راأ�ش ميت،  على  �شيخ  يقراأها 
ال�شابق  اليوم  والإجرام. كنت يف  املراوغة  حرب على عدو احرتف 
قد حملت له وللعائلة خربًا �شارًا جدًا فرح اجلميع به: ح�شويل على 
اأبو ربيع ن�شي ذلك اخلرب حني  املرتبة الأويل يف �شفي. لكن العبد 
بداأ يف اإلقاء حما�شرته علينا، وتنا�شى ما كان ينطوي عليه من معان 
واإهمال  التقاع�ش  اأو  التكا�شل  مغبة  يحذرين من  اأخذ  ولذا  واأبعاد، 
واجباتي املدر�شية، وكاأنني ح�شلت على املرتبة الأخرية يف ال�شف. 
ارتفعت نربة �شوته تدريجيًا، ظهر الغ�شب على وجهه، ن�شي نف�شه 
ما  حلظات،  عقله  على  ال�شيطرة  فقد  ك�شخ�ش  وت�شرف  متامًا، 
وجهه  اأدار  ذلك  بعد  بق�شوة.  خا�شرتي  يف  بقدمه  ي�شربني  جعله 
بعيدًا عنا، ركب حماره وغادر البيت من دون اأن يلتفت خلفه، ومن 

دون اأن يحاول معرفة ما جرى لبنه من بعده. 
خاللها  كنت  تقريبًا،  نزاع  حالة  يف  ال�شاعتني  حوايل  ق�شيت 
ذهول،  حالة  يف  م�شدوهني  اإخوتي  وقف  كبرية،  ب�شعوبة  اأتنف�ش 
منت  وعيي.  اإىل  تدريجيًا  عدت  لكنني  بالبكاء،  تنه�ش  اأمي  اأخذت 
ليلة �شعبة جدًا وحيدًا يف غرفتي املك�شوفة، اأناجي القمر والنجوم، 
اأ�شكو لها اآلمي وحايل دون اأن ا�شمع �شوتًا يوا�شيني �شوى خطوات 
والدتي اخلجولة حماولة التاأكد من اأنني ما زلت على قيد احلياة. 
اإل  الأليمة،  وعلى الرغم من مرور �شنني و�شنني على تلك احلادثة 
تعاودين  وا�شتمرت  طوياًل،  معي  عا�شت  اآلم  من  به  ت�شببت  ما  اأن 
بني احلني والآخر. مع ذلك، مل اأحاول تذكري والدي بتلك احلادثة 
اأبدًا. ومنذ ذلك اليوم، مل تعد والدتي ت�شعني على قائمة ال�شكاوى 
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الأ�شبوعية خلوفها على حياتي، اإذ راأت على ما يبدو اأن احلفاظ على 
ان�شياعي  وعدم  �شقاوتي  لتحمل  ومقبوًل  معقوًل  ثمنًا  كان  حياتي 
اآخر  دومًا لأوامرها ال�شارمة وتقاليد املجتمع القا�شية. كانت تلك 
مرة يعاقبني فيها العبد اأبو ربيع، ويعود ذلك على ما اأعتقد اإىل قيام 
�شبحه باإعالمه مبا ح�شل يل ب�شبب فعلته، ولأنها قررت اأن تتجنب 
القيام باأي عمل يعطيه ما يكفي من الأعذار ملعاقبتي جُمددًا. نتيجة 
لذلك، اأ�شبحت حياتي اأقل تعقيدًا واأكرث �شلمًا، وقادتني للتعود على 
ممار�شة احلرية، مع احلر�ش على التمتع بها من خالل جتنب كل 
بن�شوة  اأ�شعر  ا�شتغاللها. مل  اإ�شاءة  �شاأنه  ت�شرف �شغري وكبري من 
اأ�شعر باملزيد من  التقاليد، بل كنت  اأو ن�شر حني كنت امترد على 
الثقة بالنف�ش، وبالقدرة على حتمل امل�شئولية يف البيت ويف املدر�شة 
ويف اإدارة ما كان ُي�شند اإيل من واجبات... كان التمرد، ومن حيث ل 
اأدري، و�شيلة ل بد منها لبناء �شخ�شية تتمتع ب�شفات قيادية وقدرة 

على التمتع باحلياة وممار�شة التفكري بحرية. 
بع�ش  جتمع  واأثناء  تقريبًا،  ب�شنتني  احلادثة  تلك  بعد  اأذكر 
عطلته  يق�شي  كان  الذي  والدي  على  لل�شالم  بيتنا  يف  الأقارب 
الأ�شبوعية مع العائلة بعيدًا عن ب�شتان احل�شيني، اأن عمي �شقر، ابن 
عم الوالد، قال اإنه �شمع من بع�ش اأ�شدقائه اأنني اأذهب اإىل اأريحا 
بناتها.  ومالحقة  املدينة  �شوارع  يف  للت�شكع  املخيم  اأولد  بع�ش  مع 
قال  لتكملة كالمه.  فر�شة  يعطه  ومل  احلال  قاطعه عمي جمعة يف 
عمي اإن حممد مل يعد طفاًل بحاجة ملراقبة، اإنه اأ�شبح �شابًا، وعلينا 
اأن ندرك اأن لل�شباب ا�شتحقاقاته، �شاأنه يف ذلك �شاأن كل عمر اآخر، 
وما دام حممد يحر�ش على تفوقه يف املدر�شة، فاإن من حقه علينا 
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اأن مننحه الفر�شة لكت�شاف ذاته و�شبابه وبناء �شخ�شيته. لكن اإذا 
�شعرنا يف اأي يوم من الأيام باأنه بداأ يهمل درو�شه ويتخلف يف �شفه، 
عندها يكون من واجبنا اأن ن�شعه حتت الرقابة ونحرمه من حرية 
الت�شرف على هواه. وهنا �شارع حممد اأبو نامو�ش، الذي كان قريبًا 
من قلب الوالد وقلبي، باملوافقة على ما قال عمي جمعة، وتاأكيد ذلك 
املنطق بقوة. ومنذ ذلك اليوم اأ�شبحت حرًا �شمن حدود اأحدد اأطرها 
ومداها بنف�شي ولنف�شي من دون تدخل خارجي... حدود ت�شمح يل 
بالتمتع بحريتي ووقتي و�شداقاتي وهواياتي ونزواتي، ولكن من دون 
جتاوز املقبول من �شلوكيات وقيم متعارف عليها، ودون اإهمال واجب 
العائلية والقومية والإن�شانية، مع  اللتزام بامل�شئولية جتاه الق�شايا 

املواظبة على الدرا�شة وتعزيز التفوق يف املدر�شة. 
يف ليلة من ليايل اأريحا اجلميلة... ليلة �شهدت �شفاء جو البيت 
ق�ش�ش  اإحدى  الوالد  علينا  ق�ش  ربيع،  اأبو  العبد  مزاج  واعتدال 
عرب العدوان ال�شيقة التي يهواها، ثم التفت نحوي وحاول اأن يقدم 
يل بع�ش الن�شائح املتعلقة باحلياة عامة، وب�شلوكياتي جتاه نف�شي 
يف  العي�ش  اإىل  انتقلنا  قد  الوقت  ذلك  يف  كنا  الغري.  من  ومواقفي 
مدينة اأريحا، وكنُت على و�شك النتهاء من درا�شة املرحلة الثانوية. 
وهنا جتراأت وقلت له اإن معطيات حياته تختلف كثريًا عن معطيات 
ل  قد  قدمية  وحكم  ماأثورة  اأقوال  من  لزمنه  ُلَح  �شَ ما  واأن  حياتي، 
على  والأ�شاتذة  والدرو�ش  املدر�شة  مع  التعامل  واأن  لزمني،  ي�شلح 
اأ�شفت  ثم  تقريبًا.  �شيئًا  عنها  يعرف  ل  ق�شايا  هي  املثال  �شبيل 
اإليك واإىل كل ما تقوله من ن�شائح  ا�شتمع  باأن  اإنني ملتزم  القول: 
لأنك والدي الذي اأحبه واحرتمه، لكنني ل اأعدك باللتزام بتطبيق 
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اأي �شيء تقوله ال ما اقتنع به ويتفق مع روؤيتي لالأمور. فوجئ العبد 
كنت  اإذا  قلت  بكلمة،  ينطق  اأن  وقبل  ابنه،  من  �شمع  مبا  ربيع  اأبو 
والعادات،  التقاليد  بنف�ش  واألتزم  حياتك  نف�ش  اأعي�ش  اأن  تريدين 
فلماذا تر�شلني اإىل املدر�شة... ما فائدة التعليم؟ اإنك تقول لنا كل 
اأو  الفقر  تعرف  ل  خمتلفة  حياة  نعي�ش  اأن  تريدنا  اأنك  تقريبًا  يوم 
احلاجة، فاإذا كنت واثقًا مما تقول، واأنا متاأكد من �شدق كل كلمة 
تقولها، فاإن عليك يا والدي اأن ترتكنا نعي�ش حياتنا... �شكت دقائق، 
ثم قال: اذهب وافعل ما �شئت، لن اأتكلم معك يف ق�شايا كهذه بعد 
اليوم. ومع تواتر الأيام وتراكم اخلربات واملعارف، راأيُت اأن حدود 
ملراجعة  بحاجة  اأنها  اإل  ف�شفا�شة،  كانت  واإن  ال�شخ�شية،  احلرية 
ب�شكل م�شتمر لت�شمل اأ�شياء كثرية وجديدة ومتناق�شة اأحيانًا، منها 
كيفية احلفاظ على ال�شر، و�ُشُبل م�شاعدة الغري من النا�ش، واحلاجة 
لإيجاد الأعذار لالأ�شدقاء حني يخطئون، و�شرورة الت�شامح مع كل 
من يخالفني الراأي من الأ�شدقاء والغرباء، والتظاهر اأحيانًا بعدم 
فهم ما يجري من حويل اأو �شماع ما يقال عني، واإهمال ما ل يعنيني 

من اأمور، خا�شة ما يتعلق منها بحياة الآخرين.
اأو  للغداء  جل�شنا  كلما  معها  ع�شاها  ت�شطحب  والدتي  كانت 
للع�شاء، خا�شة يف غياب زوجها العزيز، جتل�ش معنا وت�شع ع�شاها 
ول  ب�شرقتها،  اأحدنا  قيام  من  خوفًا  فخذها  حتت  اأو  جانبها،  اإىل 
اأو يحاول الإخالل بالنظام.  تتوانى عن �شرب من يع�شي اأوامرها 
كان لديها اأربعة اأولد وثالث بنات، جي�ش �شغري �شبه متمرد، بحاجة 
لطعام مل يكن متوفرًا دوما بالقدر الكايف وبالنوعية املطلوبة، وبحاجة 
لرتبية مل تكن �شهلة يف بيت �شغري ينام فيه جميع الأولد والبنات يف 
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غرفة واحدة، وبحاجة للحفاظ على نظافة دائمة واأخذ حمام مرة 
كل اأ�شبوع يف مكان وزمان ل تتوفر فيه حمامات عامة اأو ماء �شاخن 
اأو مكان خا�ش ي�شتحم النا�ش فيه. كانت �شبحه تبداأ �شباحها كل 
يوم جمعة بت�شخني املاء يف وعاء كبري )طنجرة(، وتاأمرنا باخلروج 
من البيت والنتظار خارجه ريثما ياأتي دورنا للحمام. وبعد اأن يغلي 
ي�شمونه  ومفتوح  جدًا  وا�شع  وعاء  يف  منه  جزءًا  ت�شع  كانت  املاء، 
ْن« اأو ط�شت كما ي�شميه امل�شريون، ثم تربد املاء ال�شاخن مباء  »جَلَ
بارد حتى ت�شبح درجة حرارته حمتملة، وبعدها تبداأ بدعوة اأولدها 
�شاخن  حمام  اأخذ  على  وم�شاعدتهم  الآخر،  تلو  الواحد  وبناتها 
م�شتخدمة ليفه خ�شنة و�شابونًا نابل�شيًا م�شنوعا من زيت الزيتون. 
وكان على كل من  الأولد،  اإىل  تنتقل  ثم  بالبنات،  دوما  تبداأ  كانت 
ينتهي دوره وحمامه اأن ينام ويغطي وجهه حتى ل يرى من ياأتي بعده 
اأي�شًا  وجتنبًا  املاء،  جلن  يف  جال�شًا  اأو  عاريًا  البنات  اأو  الأولد  من 
لحتمال الإ�شابة بنزلة اإذا ما خرج بعد احلمام مبا�شرة يف جو بارد 
اأو متقلب. وما اأن تنتهي من اآخر واحد منا حتى يكون موعد الغداء 
قد حان، ناأكل ب�شرعة ونتحرر، نخرج اإىل ال�شارع اأو نذهب لزيارة 
حلر�ش  وذلك  والنظافة،  الرتتيب  غاية  يف  دومًا  كنا  الأ�شدقاء. 
والدتنا على نظافتنا، ولأنها علمتنا اأن ن�شع بنطلوناتنا حتت و�شادة 

نومنا، ما جعلها تبدو كل �شباح �شبه مكوية. 
مما ل �شك فيه اأن العبد اأبو ربيع كان قا�شيًا مع اقرب النا�ش 
اإليه، لكن الق�شوة بالن�شبة له مل تكن جزءًا من طبعه ول حتى و�شيلة 
عقاب، بل و�شيلة تهذيب، واأ�شلوب للتعود على احرتام مبادئ املثابرة 
والعزة والكرامة والرتفع عن ال�شغائر، وعدم التوقف عند مغريات 
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معنوي.  اأو  مادي  عائد  دون  من  واملال  الوقت  ت�شرق  التي  الغرائز 
لذلك مل يرتدد العبد اأبو ربيع يف ا�شتخدام الع�شا مع اأولده اإل بعد 
عام  يف  كليا  العمل  باعتزال  الظروف  له  و�شمحت  �شابًا  تقاعد  اأن 
اأو حزام  الع�شا  �شببًا ل�شتخدام  بعد ذلك  لديه  يعد  اإذ مل   ،1961
بنطلونه، ما جعله يعود اإىل طبيعته املرحة التي حتب الغناء وتع�شق 
لوالدتي  بالن�شبة  الع�شا  اأما  زمان.  لأيام  وحتن  املا�شي  حكايات 
النظام وحتمل  لتعويدنا على  واأداة  ال�شليمة،  للرتبية  و�شيلة  فكانت 
من  مقبول  هو  ما  بني  الفرق  واإدراك  الآخرين،  واحرتام  امل�شئولية 
�شلوكيات يف البيت وحول مائدة الطعام، وما هو غري مقبول. كانت 
�شبحه ل ت�شمح لأي منا اأن يقرتب من مائدة الطعام قبل اأن يغ�شل 
يديه باملاء وال�شابون، كانت تقول لكل واحد منا قبل اأن يقرتب من 
املائدة: »روح اإغ�شل ايديك وتعال«، كنا نفعل ما تاأمرنا به عن طيب 
اأوامرها،  خاطر، وذلك لأنه مل يكن هناك من يجروؤ على خمالفة 
ولأننا تعودنا على النظافة حتى اأ�شبحت جزءًا من طبعنا وطبيعتنا. 
اأما حنان الأبوة والأمومة فلم يجد فر�شة كافية للتعبري عن نف�شه 
يف ظل حياة املخيم واأيام ب�شتان احل�شيني و�شنوات ب�شتان اأبو جورج 
انتقالها  بعد  فيه  للعي�ش  الأ�شرة  انتقلت  الذي  الب�شتان  البهو، ذلك 
الليايل املعتمة  اأريحا... كان احلنان يعرب عن نف�شه يف  اإىل مدينة 
يكون  حني  الأمل  و�شبابية  بالأمل  احلبلى  الليايل  فقط...  القا�شية 

اأحدنا مري�شًا، وحني تزورنا اأيام المتحانات املدر�شية الع�شيبة. 
احلياة الجتماعية وال�شيا�شية

حالة  يعي�شون  الفل�شطينيون  كان  بينما   ،1948 عام  اأواخر  يف 
�شياع وت�شتت وبوؤ�ش من دون اأن يكون لهم حكومة اأو تنظيم �شيا�شي 
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ملك  الأول  اهلل  امللك عبد  قام  عليها،  متفق  وطنية  زعامة  اأو حتى 
اأبناء  من  فل�شطني  وجهاء  بع�ش  مع  �شيا�شية  �شفقة  بعقد  الأردن 
مت  ال�شفقة،  تلك  ومبوجب  الإقطاعية.  و�شبه  الإقطاعية  العائالت 
اململكة  اإىل  الأردن  نهر  غربي  فل�شطني  من  تبقى  قد  كان  ما  �شم 
عائالت  اأبناء  من  فل�شطني  اإقطاعيو  وح�شل  الها�شمية،  الأردنية 
جنني وطولكرم ونابل�ش والقد�ش يف املقابل على مراكز مرموقة يف 
يوم  يف  ُعقد  وحدوية،  قومية  مبادرة  ال�شفقة  تبدو  وحتى  الدولة. 
1948/12/1 موؤمتر وطني يف مدينة اأريحا ح�شره عدد من وجهاء 
والهيئات  والنقابات  القرى  وجمال�ش  البلديات  وروؤ�شاء  البلدين 
اأقر املجتمعون قيام احتاد بني  املختلفة يف الأردن وفل�شطني، حيث 
فل�شطني العربية و�شرق الأردن، وبايعوا امللك عبد اهلل بن احل�شني 
ملكًا على البالد، ومت ت�شمية اجلزء الفل�شطيني من الدولة اجلديدة 
وبالتايل  ال�شرقية،  ال�شفة  الأردين  وت�شمية اجلزء  الغربية،  ال�شفة 
ذلك  اأعقاب  ويف  ال�شيا�شية.  اخلريطة  من  فل�شطني  ا�شم  اإلغاء  مت 
املوؤمتر، اأجريت انتخابات عامة �شملت ال�شفتني، قام جمل�شا النواب 
والأعيان اجلديدان يف اأعقابها بعقد جل�شة يف 1950/4/24، �شدر 
واحدة  دولة  يف  الأردن  و�شرق  فل�شطني  بتوحيد  اإعالن  اأثرها  على 
نيابي  حكم  نظام  اأ�شا�ش  على  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  هي 
د�شتوري، ين�ش على ت�شاوي جميع املواطنني يف ال�شفتني يف احلقوق 

والواجبات. 
يف �شوء وحدة ال�شفتني، اأ�شبح كل فل�شطيني اأردين اجلن�شية، 
اأردين، وباإمكانه نظريًا امل�شاركة يف  اأن يحمل جواز �شفر  من حقه 
العملية ال�شيا�شية والتقدم ل�شغل املنا�شب احلكومية كغريه من اأبناء 
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الأردن. لكن تطبيق ذلك املبداأ عمليًا بقي ناق�شًا، حيث مل تف�شح 
احلكومات املتعاقبة املجال لأبناء ال�شفة الغربية كي ي�شاركوا فعليًا 
يف اإدارة �شوؤون البالد، ما جعل من غري املمكن ح�شول الفل�شطينيني 
يف  خا�شة  الر�شمية،  احلكومية  الوظائف  يف  حقوقهم  كامل  على 
الداخلية وغريها من  ووزارة  واملخابرات  والبولي�ش  اأجهزة اجلي�ش 
وبن�شبة كبرية  امل�شاركة،  الوحيد هو  دوائر حكومية. كان ال�شتثناء 
والدبلوما�شية،  والتعليمية  ال�شحية  اخلدمات  جمال  يف  ن�شبيًا، 
حاجة  وب�شبب  حينه،  يف  الأردنيني  بني  املتعلمني  عدد  لقلة  وذلك 
الدولة الفتية لأطباء واأ�شاتذة كفوؤ يتولون مهام التدري�ش يف مدار�ش 
تتزايد اأعدادها باطراد، وملوظفني يعملون يف ال�شلك الدبلوما�شي. 
لكن الفل�شطينيني خ�شروا يف ظل الوحدة حريتهم لتنظيم اأنف�شهم 
التي  بحقوقهم  واملطالبة  الوطنية،  هويتهم  وجت�شيد  �شيا�شيًا، 
�شادرتها الدولة ال�شهيونية، ومتثيل اأنف�شهم والدفاع عن ق�شيتهم 

العادلة يف املحافل الدولية. 
ال�شفتني، مل حت�شل  يتوقع �شركاء وحدة  وعلى عك�ش ما كان 
عملية التوحيد على �شرعية دولية، اإذ مل تعرتف بها اأيه دولة عربية 
بعد  اأي   ،1988 عام  متوز  يوليو  �شهر  من  يوم  اآخر  ويف  اأجنبية.  اأو 
مرور 40 �شنة على وحدة ال�شفتني، ا�شطر امللك ح�شني لفك ارتباط 
ال�شفة ال�شرقية بال�شفة الغربية. ولقد جاء ذلك القرار يف اأعقاب 
عام  اأواخر  يف  بداأت  التي  الأوىل  الفل�شطينية  النتفا�شة  انطالق 
1987 يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، معلنة انتهاء الو�شاية الدولية 
والعربية على الق�شية الفل�شطينية. مع ذلك، كان لوحدة ال�شفتني 
فوائد كبرية بالن�شبة للفل�شطينيني والأردنيني على ال�شواء، اإذ مكنت 
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عربيًا  بها  معرتف  �شفر  جوازات  على  احل�شول  من  الفل�شطينيني 
ودوليًا �شهلت عليهم ال�شفر خارج الأردن بحثًا عن فر�ش عمل وتعليم 
اأف�شل، واأماكن عي�ش اأكرث اأمنًا وحرية. ومكنت الأردنيني من جتنيد 
اآلف الكفاءات الب�شرية الفل�شطينية يف عمليات تنموية اأ�شهمت يف 
تنمية القت�شاد الأردين، وبناء اأجهزة وموؤ�ش�شات الدولة، وحتديث 
نظم الإدارة احلكومية، وتطوير نظام التعليم والثقافة واملجتمع. من 
الفل�شطينيني  على  اخلناق  ت�شييق  اإجراءات  ت�شببت  ثانية،  ناحية 
وحرمانهم من احل�شول على كامل حقوقهم يف الوظائف احلكومية 
لدى  كان  ما  وب�شبب  القت�شادي.  املجال  يف  العمل  نحو  دفعهم  يف 
الفل�شطينيني عامة من تعليم وحوافز للتعلم وحاجة للعمل والك�شب 
املادي، مل مت�ش فرتة طويلة حتى اأ�شبحوا عماد القت�شاد الأردين، 
يهيمنون على اإدارة جمالت اقت�شادية حيوية عدة من بينها البنوك 
العقارية،  وال�شتثمارات  واملقاولت،  والتجارة  ال�شرافة،  واأعمال 
وال�شحافة والإعالم، واخلدمات الطبية وغري ذلك من خدمات مل 

يكن بالإمكان بناء دولة اأو حتديث جمتمع تقليدي يف غيابها.
برملانية،  انتخابات  عدة  اأُجريت  ال�شفتني،  وحدة  اإعالن  بعد 
�شارك فيها العديد من اأبناء ال�شفة الغربية، كان من بينهم ال�شيد 
كامل عريقات الذي ُعرف بن�شاله وم�شاركته يف مقاومة الع�شابات 
القادر  عبد  الفل�شطيني  للقائد  نائبًا   1948 عام  يف  الإ�شرائيلية 
احل�شيني. ينتمي ال�شيد كامل عريقات، والذي عمل ردحًا من الزمن 
دي�ش  اأبو  لقرية  �شابط،  لرتبة  فيها  وو�شل  الربيطانية  ال�شرطة  يف 
القريبة من القد�ش، وكانت له اأمالك عقارية ون�شاطات جتارية يف 
اأريحا. كما اأن ال�شيد عريقات كان على عالقة خا�شة بامللك ح�شني 
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بن طالل، ومن املوالني لنظام احلكم الها�شمي، ولذا كانت حظوظه 
عريقات،  ال�شيد  لكن  م�شمونة.  النيابية  النتخابات  يف  النجاح  يف 
م�شحة  انتخابه  على  وبالتايل  النتخابية  حملته  على  ي�شفي  وحتى 
من ال�شرعية، وظف عددًا من �شباب خميم عقبة جرب للرتويج له، 
كان عددهم على ما اأظن 25 �شخ�شًا. وحني �شعر باأن املناف�شة قوية 
بينه وبني اأنور ن�شيبة الذي ينتمي لعائلة مقد�شية عريقة، جلاأ كامل 
يبدو  التي  اللعبة  تلك  ال�شتعمارية...  ت�شد«  »فرق  حليلة  عريقات 
ال�شيد  قام  لذلك  الربيطانية.  ال�شرطة  اأثناء خدمته يف  تعلمها  اأنه 
املحيطة  القرى  اأبناء  تاأييد  ك�شب  حماوًل  مبتكرة  بخدعة  عريقات 
باملدينة املقد�شة، من خالل اإح�شار �شيارة حديثة كتب عليها �شعارًا 
يجلب النتباه بخط كبري يقول: »انتخبوا اأنور ن�شيبة مر�شح املدنيني«، 
اأر�شل بعد  اأيام. ثم  واأر�شلها لتجوب �شوارع القرى املجاورة لب�شعة 
القرى ويجتمع مع رجالتها من �شيوخ  ذلك والده كي يطوف نف�ش 
وخماتري، ويذرف دموعه اأمامهم قائاًل: هل راأيتم كيف اأن املدنيني 
ل يريدون اخلري لنا؟ اإنهم يحاربوننا ويحاولون احليلولة دون و�شول 
اأي واحد من اأولدنا اإىل قبة الربملان... اإن ابني هو املر�شح الوحيد 
الذي يفهمكم ويفهم م�شاكلكم ويتعاطف معكم وقادر على متثيل كل 
الفالحني يف املجل�ش النيابي، لذا علينا اأن نت�شافر جميعًا لإجناحه 

وو�شع حد ل�شيطرة املدنيني علينا. 
عريقات  كامل  ال�شيد  كان  الأ�شوات،  فرز  نتائج  اأُعلنت  حني 
التي  الأ�شوات  عدد  اأن  اكت�شف  لكنه  بالطبع،  الفائزين  اأوائل  من 
يتجاوز  �شكانه  عدد  كان  الذي  جرب  عقبة  خميم  من  عليها  ح�شل 
الذين  األف �شخ�ش، كان يقل ب�شوتني عن عدد املوظفني  الأربعني 
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عينهم مل�شاعدته يف اإدارة حملته النتخابية والرتويج له يف املخيم. 
لذا جاء النائب اجلديد اإىل املخيم بعد ظهور النتائج باأيام، يتبخرت 
قوات  يف  خدمته  اأثناء  يفعل  كان  كما  متامًا  ح�شان،  ظهر  على 
لحتفال  النا�ش  بتجميع  موظفوه  قام  فيما  الربيطاين،  البولي�ش 
كبري مبنا�شبة انتخاب ال�شيد كامل عريقات ممثاًل لهم، وال�شتماع 
خلطاب تاريخي يلقيه عليهم. طلب ال�شيد كامل من جميع موظفيه 
الوقوف اإىل جانبه، ثم خطب يف ح�شود النا�ش الذين جتمعوا اأمامه 
بينهم  ومن  وال�شرور،  الرتقب  عالمات  وجوههم  وعلى  حوله  ومن 
كاتب هذه ال�شطور... قال ال�شيد عريقات بغ�شب وحدة: »لقد اأكلتم 
ال�شتائم  يكيل  بداأ  ثم  اأبوكم«،  اهلل  لعن  غريي...  وانتخبتم  خريي 
والإهانات للنا�ش، موجها كالمه لكل �شكان املخيم، بدءًا مبوظفيه 
طبعَا... ا�شتخدم النائب كامل عريقات يف ذلك اليوم األفاظًا نابية 
لتمثيله ويدعي  ي�شعى  �شعبًا  اأن ت�شدر عن �شخ�ش يحرتم  ل يجوز 
التجارب  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  وهنا  م�شاحله.  على  احلر�ش 
ال�شعب،  يحرتم  ل  عام  بوجه  العربي  ال�شيا�شي  اأن  اأثبتت  املا�شوية 
من  يختار  واأن  راأيه  عن  يعرب  اأن  اإن�شان  كل  حق  من  باأن  يوؤمن  ول 
يريد لتمثيله بحرية. تكرر قيام ال�شيد كامل عريقات برت�شيح نف�شه، 
وتكرر جناحه، وبقي يف جمل�ش النواب الأردين مدة طويلة ا�شتمرت 

حتى عام 1970، �شغل خاللها من�شب رئي�ش املجل�ش. 
اخلم�شينيات  خالل  الأردنية  الداخلية  وزارة  باإدارة  قام 
وال�شتينيات من القرن الع�شرين وزراء داخلية اأقوياء واأذكياء، كان 
من بينهم ال�شادة ريا�ش املفلح وفالح املدادحه. كان ال�شيد ريا�ش 
�شخ�ش  كل  ُثل  مَيْ اأن  على  الداخلية  توليه حقيبة  اأثناء  ُي�شر  املفلح 



157

اأمامه ل�شتالم طلب  يريد تر�شيح نف�شه خلو�ش املعركة النتخابية 
اأ�شماء جميع  ُم�شبقا  الوزير كان يعرف  اأن معايل  الرت�شيح. وحيث 
النواب القادمني، اأو بالأحرى كان يختار النواب اجلدد بالتفاهم مع 
اجلهات املعنية يف الق�شر واأجهزة املخابرات قبل اإجراء النتخابات 
الرت�شيح  طلب  ُي�شلم  كان  املفلح  ريا�ش  ال�شيد  فاإن  طويلة،  بفرتة 
للمر�شح  الرت�شيح  طلب  وي�شلم  »ناجح«،  له:  قائاًل  القادم  للنائب 
الذي مل يقع عليه الختيار �شلفًا قائاًل: »�شاقط«، اأي فا�شل. وهكذا، 
كان يعرف الناجحون اأنف�شهم قبل تعبئة طلبات الرت�شيح وتقدميها 
ر�شميًا، وقبل خو�ش »املعارك النتخابية« واإجراء عمليات الت�شويت 
من  حالة  �شلفًا  منهم  »ال�شاقطون«  ويعي�ش  باأ�شهر،  الأ�شوات  وفرز 
الإحباط، ولكن على اأمل حدوث معجزة تغري احلال وتبدل الأحوال.
هل�شه،  جميل  بال�شيد   2009 عام  اأواخر  يف  ال�شدف  جمعتني 
حلزب  انت�شب  الذي  القومي  ال�شباب  من  الأول  الرعيل  اأبناء  اأحد 
البعث العربي ال�شرتاكي وما يزال موؤمنا بالفكرة القومية وحتمية 
الأردن  العربية. وهناك تطرق احلديث عن النتخابات يف  الوحدة 
ويف غريها من دول عربية، وذلك اإثر قيامي باإلقاء حما�شرة عامة 
يف نادي الفيحاء يف عمان. قال يل ال�شيد جميل هل�شه اأن اأحد اأبناء 
عمومته من مدينة الكرك، وا�شمه ميخائيل هل�شه، قرر تر�شيح نف�شه 
تقاعد من اخلدمة لفرتة طويلة يف  اأن  بعد  الأردين  النواب  ملجل�ش 
وزارة اخلارجية، مثل بالده خاللها ك�شفري يف اأكرث من دولة اأجنبية. 
ذهب ال�شيد ميخائيل ملكتب وزير الداخلية الذي �شغله يف حينه ال�شيد 
فالح املدادحه كي ي�شجل نف�شه ر�شميًا كمر�شح لالنتخابات النيابية 
القادمة. وبعد اأن �شاأله الوزير عن ا�شمه وا�شم اأبيه، اكت�شف الوزير 
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�شاأل  لذا  القدامى،  اأ�شدقائه  من  �شديق  ميخائيل  ال�شيد  عم  اأن 
ا�شتعداد  على  كان  اإذا  وعما  املال،  بع�ش  لديه  كان  اإذا  عما  �شيفه 
لإنفاق اأمواله على حملة انتخابية قد ل تكلل بالنجاح. وهنا اأخربه 
ال�شيد ميخائيل باأن لديه مبلغًا ب�شيطًا، اإل اأنه على ا�شتعداد لإنفاقه 
له  قال  وهنا  نيابي.  مبقعد  للفوز  جيدة  فر�شة  لديه  اأن  ي�شعر  لأنه 
ال�شيد الوزير: دعني اأُراجع الالئحة لأتاأكد اإذا كان ا�شمك عليها... 
باأ�شماء  قائمة  عليها  ورقة  منه  اأخرج  مكتبه...  جرار  الوزير  فتح 
النواب القادمني... نطر اإىل القائمة طوياًل، ثم قال لل�شيد ميخائيل 
هل�شه: يا ابني وفر فلو�شك، ا�شمك م�ش على القائمة. بعد �شنوات، 
كما قال يل ال�شيد جميل هل�شه، روى اأحد املقربني من امللك ح�شني 
تلك احلادثة جلاللته، �شحك امللك طوياًل، ثم قال: ما تزال قائمة 

فالح املدادحه هي القائمة املعتمدة. 
اأوائل  من  ابتداء  العربية  ال�شاحة  �شهدت  اأخرى،  ناحية  من 
�شيا�شية  ن�شاطات  حدوث  ال�شتينيات  منت�شف  وحتى  اخلم�شينيات 
الأ�شا�شية  اأفكارها  ا�شتلهمت  �شعبية،  اأحزاب  عدة  وظهور  وا�شعة 
وزخمها من ثورة ال�شباط الأحرار التي وقعت يف م�شر عام 1952، 
ومن اأفكار زعماء حزب البعث العربي ال�شرتاكي وكتاباتهم، ومن 
التي  املارك�شية  الفكرة  ومن  امل�شلمني،  الإخوان  حركة  قادة  بيانات 
احلركات  تلك  اأهداف  اأما  لحقًا.  العرب  القوميني  حركة  تبنتها 
العربية  البالد  حترير  حول  متحورت  فقد  ال�شيا�شية  والتنظيمات 
على  بالق�شاء  فل�شطني  عروبة  وا�شتعادة  ال�شتعمار،  بقايا  من 
ال�شهيونية، وحتقيق احلرية والعدالة الجتماعية يف البالد العربية، 
وال�شعي لتوحيد ال�شعوب العربية يف دولة واحدة. لكن الدعوة لقيام 
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وحدة عربية كانت بحد ذاتها دعوة لتقوي�ش اأنظمة احلكم العربية 
الجتماعية  العدالة  بتحقيق  املطالبة  كانت  فيما  القائمة،  القطرية 
الفكرة  تلك  جت�شده  وما  الراأ�شمالية  للفكرة  مناوئًا  توجها  تعك�ش 
عمليًا من م�شالح طبقية. ومع ت�شاعد زخم العمل احلزبي املنظم، 
واإجراءات  قوانني  �شكل  على  الر�شمي  العربي  النظام  فعل  رد  جاء 
القوى  ومالحقة  والفكر،  الراأي  حرية  كبت  ا�شتهدفت  قمعية 
ال�شحافة.  على  الرقابة  وت�شديد  عليها،  اخلناق  وت�شييق  الوطنية 
وحتديث  اجليو�ش،  بناء  يف  كثرية  اأموال  ا�شتثمار  ا�شتوجب  وهذا 
على  وال�شيطرة  والبريوقراطية  والبولي�ش  ال�شتخبارات  اأجهزة 
الإعالم. ولقد تبع ذلك اجتاه معظم اأنظمة احلكم العربية واأجهزة 
ال�شتخبارات التابعة لها اإىل التن�شيق فيما بينها، والتعاون اأحيانًا مع 
بع�ش اأجهزة ال�شتخبارات الأجنبية، خا�شة الأمريكية والربيطانية 

ملالحقة القوى القومية. 
ال�شتعمار  قوى  اأن  املجال  هذا  يف  اإليه  الإ�شارة  جتدر  ومما 
الوطنية،  القوى  على  اخلناق  ت�شييق  يف  ا�شهمت  عامة  الغربي 
ب�شبب  وذلك  الوحدوية،  القومية  القيادات  مالحقة  يف  وامل�شاركة 
ت�شارب م�شالح تلك القوى مع م�شالح القوى ال�شتعمارية. وحيث 
القومية،  الفكرة  مع  تتعار�ش  الإ�شالمية  احلركات  مبادئ  اأن 
ال�شيا�شي  الإ�شالم  قوى  مع  ت�شاهلت  الأجنبية  ال�شتعمار  قوى  فاإن 
وقامت بتقدمي الدعم لها، وتوفري مالجئ اآمنة للعديد من قياداتها 

العقائدية والدينية. 
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الخ�ان امل�شلم�ن وحزب البعث
كانت حركة الإخوان امل�شلمني التي تاأ�ش�شت يف م�شر يف اأواخر 
الع�شرينيات من القرن الع�شرين وقام نظام احلكم الثوري يف م�شر 
بكبتها، اأول احلركات ال�شيا�شية املنظمة التي ن�شطت يف خميم عقبة 
خالله  من  عملت  لها  مكتب  بفتح  احلركة  تلك  قامت  حيث  جرب، 
على ا�شتقطاب العديد من �شباب املخيم وتثقيف الكثري من الأولد 
وال�شبيان على الإميان مبا توؤمن به من مبادئ ومواقف و�شلوكيات. 
امليالة  الدينية  الرغم من جاذبية دعوتها  تلك احلركة، وعلى  لكن 
بقيت  لإ�شرائيل،  املعادية  ر�شالتها  و�شعبية  ن�شبيًا،  العتدال  اإىل 
حمدودة من حيث الفاعلية ال�شيا�شية والقدرة على تاأطري اجلماهري 
وجت�شيد تطلعاتها ال�شيا�شية والجتماعية. ويعود ال�شبب يف ذلك اإىل 
فعل عاملني اأ�شا�شيني: الأول، تعاونها مع نظام احلكم الأردين ب�شكل 
املخابرات  اأجهزة  متار�شه  كانت  ما  على  اعرتا�شها  وعدم  عام، 
الأردنية حينئذ من كبت وبط�ش ومالحقة للقوى الوطنية والقومية. 
نحو  اجتاهها  ب�شبب  النا�ش  ثقة  ك�شب  على  قدرتها  لعدم  وثانيا، 

ال�شرية يف التخطيط والعمل. 
وعلى النقي�ش من حركة الإخوان امل�شلمني، جاء حزب التحرير 
باعتبارها  العربية  اأنظمة احلكم  بكل  بالإطاحة  ليطالب  الإ�شالمي 
التي  الإ�شالمية  اخلالفة  باإعادة  وينادي  اإ�شالمية،  غري  اأنظمة 
انتهت بهزمية الإمرباطورية العثمانية يف احلرب العاملية الأوىل عام 
�شد  امل�شلح  الكفاح  فكرة  بتاأييد  التحرير  حزب  قام  وفيما   .1918
اإ�شرائيل، واملناداة بوجوب الق�شاء على الدولة العربية، مل ميار�ش 
اأو �شد غريها من اأنظمة حكم عربية.  اإ�شرائيل  العمل امل�شلح �شد 
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كما قام احلزب اأي�شًا بطرح نظرية يف احلكم معادية للدميقراطية 
اقت�شادية  واأخرى  للدين،  خمالفة  ا�شتعمارية  بدعة  باعتبارها 
واملعامالت  واملالية  التجارية  الن�شاطات  تنظيم  اإعادة  �شاأنها  من 
الغرب  دول  معروف يف  هو  ما  لكل  مغايرة  اأ�ش�ش  على  القت�شادية 

وال�شرق، املتقدمة واملتخلفة، الراأ�شمالية وال�شرتاكية. 
الإمرباطورية  هزمية  اأن  هنا،  اإليه  الإ�شارة  جتدر  ومما 
العثمانية وانهيارها تبعه مبا�شرة قيام حركة وطنية يف تركيا بقيادة 
كمال اأتاتورك األغت اخلالفة ر�شميًا يف عام 1923، وخطفت الدولة 
وال�شعب الرتكي بعيدًا عن تركته الثقافية الإ�شالمية ودوره الإقليمي 
اأنقا�ش تلك الرتكة نظام حكم علماين ذا  التقليدي، واأ�ش�شت على 
القيادة  اتخذتها  التي  الإجراءات  ومن  غربية.  اأوروبية  توجهات 
الرتكية اجلديدة حينئذ ا�شتبدال الأحرف العربية باأحرف لتينية، 
من  والعرب  الأتراك  بني  ثقافية جديدة  ت�شبب يف خلق حواجز  ما 
ناحية، وبني العلمانية الرتكية والنظم الإ�شالمية من ناحية اأخرى. 
اأما حزب البعث العربي ال�شرتاكي، فقد بداأ ن�شاطه ال�شيا�شي ب�شكل 
�شري، وا�شتمر كذلك على الرغم من قيام بع�ش قياداته من اأمثال 
عبد اهلل الرمياوي وعبد اهلل نعوا�ش وبهجت اأبو غربية بالتعبري عن 
اآرائهم ال�شيا�شة علنًا، وطرح اأنف�شهم كقيادات �شعبية ولي�ش حزبية 

فقط.
دعاين بع�ش الأ�شدقاء يف اأحد الأيام للذهاب معهم اإىل مقر 
حركة الإخوان امل�شلمني، ذلك ال�شيء اجلديد يف حياة املخيم، حيث 
ا�شتمعنا ملحا�شرة عن الدين واأ�شول العبادة، وعن الأوامر والنواهي 
واإطاعة الوالدين واأويل الأمر. مل يتطرق املحا�شر خالل حما�شرته 
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الطويلة اململة التي كنا قد تعلمنا ما جاء فيها يف �شنوات الدرا�شة 
النا�ش  يعي�شه  كان  ملا  بعيد  ول من  قريب  ل من  املدر�شة  الأوىل يف 
والت�شرد.  والإحباط  بالعجز  و�شعور  بوؤ�ش وفقر وحاجة،  حينئذ من 
بوؤ�شًا  ُيقارع  عاجز  اأمل  بني  يعي�شون  الأيام  تلك  يف  النا�ش  كان 
م�شت�شلمًا لهزمية نكراء، وظلم م�شتفحل يواعد م�شتقباًل اأكرث ظلمًا 
وكبتًا. تكررت زياراتي ملقر حركة الإخوان و�شماع بع�ش املحا�شرات 
والأحاديث واحلكايات الرتاثية، لكنني مل اأجد يف كل ما �شمعت �شيئًا 
اأو  اأو الإن�شانية،  اأو الوطنية  يحرك م�شاعري من الناحية العاطفية 
جرائم  اأثارتها  التي  ال�شغرية  اأو  الكبرية  الت�شاوؤلت  عن  يجيب 
ال�شام« وتركها  اليهودية وحكايات كتاب »فتوح  املنظمات الإرهابية 
تعبث يف راأ�شي وتقلقني. من ناحية اأخرى، �شعرت باأن الرتكيز على 
ق�شية الأوامر والنواهي كان مبثابة خطة لإغالق العقل و�شل قدرته 
على التفكري، بل لإلغاء حاجة الإن�شان لعقل مت�شاءل يفكر، وحتويل 
عملية التعليم اإىل عملية تلقني وتذكري وحتذير، ول �شيء غري ذلك. 
اإذ حني ُي�شبح ما يجب عمله من الأوامر معروف وُملزم، وما يجب 
البتعاد عنه من النواهي وا�شح وُمريب، يغدو التفكري يف تلك الأمور 

م�شيعة للوقت، والمتثال لها هو ال�شيء املنطقي الوحيد. 
لحظ امل�شئولون يف مقر اجلماعة �شرود ذهني و�شعف قدراتي 
ر�شالتهم  بفحوى  اهتمامي  وعدم  اأقوالهم،  ومتابعة  الرتكيز  على 
البديهية  والت�شاوؤلت  القليلة  الأ�شئلة  ا�شتغربوا  كما  الجتماعية، 
بينهم  وجودي  اأن  يبدو  ما  على  قرروا  لذلك  عليهم.  التي طرحتها 
املزيد  اأولد املخيم وجتنيد  ن�شر دعوتهم بني  ُتعيق  ي�شكل عقبة قد 
من ال�شبيان يف خدمة اأهدافهم، واأن عدم اإكرتاثي لأقوالهم ي�شكل 
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من  الغري  اإىل  عدواها  تنتقل  قد  ُمعدية  َمَر�شية  اجتماعية  حالة 
اأ�شراهم، وقد تت�شبب يف وقوع ردة. نتيجة لتلك القناعة، طلبوا من 
زمالئي عدم ا�شطحابي معهم يف زياراتهم املقبلة، وحماولة جتنب 
�شلوكي. لكن موقعي  اأو  بعد ديني  اأية ق�شية ذات  احلديث معي يف 
ال�شعب  من  جعل  لهم،  وحبي  يل  وحبهم  الزمالء،  بني  القيادي 
عليهم البتعاد عني، اأو اإخفاء ما �شدر اإليهم من تعليمات ب�شاأين. 
يف  ف�شلوا  اأن  بعد  ح�شاباتهم  من  باإ�شقاطي  »الُدعاة«  قام  وهكذا 
تاأ�شي�ش مكان لهم يف ح�شاباتي، وت�شببوا بالتايل يف تعميق ال�شكوك 
التي كانت ت�شاورين جتاه ما كانوا يفعلونه ويخططون لتحقيقه حتت 
اأ�شحاب  يتبعها  التي  الطرق  هي  هذه  به.  يب�شرون  كانوا  ما  �شتار 
ذوي  من  و�شباب  �شبيان  عن  البحث  ال�شمولية...  الإيديولوجيات 
وح�شو  ال�شعيفة،  وال�شخ�شيات  الربيئة  والنفو�ش  الطرية  العقول 
لها  عالقة  ل  براقة  و�شعارات  قدمية  وحكايات  مبعلومات  عقولهم 
اإىل  وحتويلهم  عقولهم  اإغالق  على  بالعمل  تقوم  حياتهم،  بواقع 
من  اإليها  ي�شدر  ما  ُتنفذ  طيعة  اأدوات  جمرد  اإرادة...  بال  اأ�شرى 

اأوامر من دون وعي اأو تفكري. 
خالل  من  اإل  يتطور  ل  احليواين  وحتى  الإن�شاين  العقل  اإن 
التفاعل مع مكونات البيئة التي يعي�ش فيها وين�شط من خاللها، وهي 
اإذ يجد  بيئة ت�شمل عنا�شر طبيعية واجتماعية واأخرى تكنولوجية. 
كل اإن�شان نف�شه كل �شاعة تقريبًا اأمام خيارات متعددة جتربه على 
وتبعاتها  اأبعادها  اأهميتها، وحتليل  وتقييم  بدرا�شة كل منها  القيام 
املحتملة على حياته وم�شتقبله وما ي�شعى لتحقيقه من اأهداف. ويف 
الأف�شل  اأو  الأن�شب  الإن�شان  نتائج، يختار  اإليه من  يتو�شل  �شوء ما 
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يف  الإن�شان  يخطئ  وحني  املتاحة.  اخليارات  من  خ�شارة  الأقل  اأو 
الختيار، يتعلم من اأخطائه، اإذ يقوم العقل بتعديل طريقة درا�شته 
ويقوي  اخلطاأ  احتمالت  ُي�شعف  ما  املتاحة،  للخيارات  وتقييمه 
احتمالت النجاح يف امل�شتقبل. ومع تتابع التجارب الإن�شانية وجتدد 
التحديات احلياتية، ترتاكم املعارف لدى الإن�شان، وي�شبح بالإمكان 
احلكم على بع�ش اخليارات ب�شهولة وب�شرعة، وذلك ب�شبب تكررها 
اأو ت�شابهها مع غريها من حالت �شابقة... وهكذا يتطور العقل من 
خالل ال�شواب واخلطاأ، والتدرب على التفكري. لكن حني تتم برجمة 
العقل على اتباع اأ�شلوب واحد للتعامل مع كل �شيء تقريبًا بناء على 
ل  العقل  فاإن  ونواهي،  اأوامر  من  عنها  ينبثق  وما  وا�شحة  ن�شو�ش 
يتعلم ول يتطور بالقدر املطلوب ملواجهة التحديات احلياتية املتغرية 
املعني  الإن�شان  يجعل  اأن  �شاأنه  من  وهذا  يومي.  ب�شكل  واملتزايدة 
جمرد اأداة طيعة يف يد الغري، ل يعرف معنى احلرية اأو ال�شتقالل، 
تربية  ظل  ويف  الأ�شياد.  من  للغري  التبعية  �شوى  ل�شيء  يرتاح  ول 
العي�ش  مبرارة  يقبل  اتكاليًا،  انقياديًا  املجتمع  يف  الفرد  ينمو  كهذه 
وي�شتاأن�ش البط�ش والظلم، ل يفهم معنى احلرية ول يقوى على نقد 
نظام حياته، ول ميلك القدرة على التفكري الواعي يف معطيات تلك 

احلياة وكيفية التعامل معها. 
امل�شلمني  الإخوان  حركة  مقر  اإىل  للذهاب  املحدد  اليوم  يف 
تركني  وحيدًا...  نف�شي  وجدت  التايل،  الأ�شبوعي  الدر�ش  ل�شماع 
حملت  تعلميات.  من  اإليهم  �شدر  ما  على  بناء  وذهبوا  الأ�شدقاء 
قطعت  البيت،  من  القريبة  اجلبال  ه�شبة  اجتاه  يف  و�شرت  كتابي 
التالل حيث جل�شت يف ظالل �شخرة كبرية مل  املاء و�شعدت  قناة 
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والتفكري،  والتاأمل  القراءة  من  تقريبًا  �شاعتني  بعد  قبل.  من  اأرها 
ظهرت اأمامي فجاأة اإمراأة �شابة جميلة حتمل يف يدها �شلة �شغرية، 
�شعف  يعادل  ما  اأي  العمر،  من  الع�شرينيات  اأواخر  يف  كانت  رمبا 
عمري. �شاألتني عن ا�شمي وعن الكتاب الذي اأقراأه...  قالت يل باأنها 
اإىل منزلها،  واأنها كانت يف طريقها عائدة  جمعت بع�ش اخلبيزة، 
واأخذت حتدثني عن  اإىل جانبي  راأتني. جل�شت  توقفت حني  لكنها 
دقائق  بعد  اقرتبت  منها...  خرجوا  وكيف  قريتها  وعن  حياتها 
ووجهي...  �شعري  فوق  مررتها  كتفي...  على  يدها  و�شعت  مني... 
وبداأ  كثريًا  ارتبكُت  اجلن�شي...  التهيج  من  بنوع  عندها  �شعرت 
ج�شمي يرجتف. طاأطاأت راأ�شها وقالت ب�شوت خافت ل يكاد ي�شمع، 
ل تخاف، اإذا اأردت �شيئًا اأنا م�شتعدة... هذا �شيء طبيعي... اإن اهلل 
اأمامها...  وقفت  به.  ونتمتع  واأنثى كي منار�ش اجلن�ش  خلقنا ذكرًا 
يف  غارقا  كان  الذي  وجهها  مقاطع  واأتاأمل  اإليها  اأنظر  كنت  وفيما 
لكنني  على خلعه،  ت�شاعدين  كي  بنطلوين  اإىل  يدها  اخلجل، مدت 
اأدرت وجهي يف الجتاه الآخر ورك�شت باأق�شى �شرعة نحو البيت، 

ومل األتفت خلفي اإل بعد اأن و�شلت قناة املاء.
املاء كي  القناة، خلعت حذائي، و�شعت رجلي يف  جل�شت على 
تهداأ اأع�شابي واأعود اإىل طبيعتي قبل دخول البيت. وهناك �شعرت 
غيابي  يف  يدور  كان  ما  اأحدهما  متناق�شني،  حدثني  اأعي�ش  باأنني 
�شفوح  على  خلفي  تركته  ما  والثاين  امل�شلمني،  الإخوان  مكتب  يف 
كما  بق�شوة  املراأة  عاملت  باأنني  الأمر  بادئ  يف  �شعرت  اجلبال... 
�شرعان  لكنني  اأملي.  خيبوا  كما  اأملها  بُت  َخيَّ الإخوان...  عاملني 
ما راأيت يف احلدثني �شيئني خمتلفني متامًا، لكن متكاملني. �شعرت 
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الهائج... ذلك  القدر حدد يل موقعي من احلياة ومن بحرها  باأن 
البحر الذي يحمل الكثري من الفر�ش واملتع واملخاطر يف اآن واحد. 
وهكذا ُولَد لدي اإح�شا�ش باأن علي اأن اأعي�ش حياتي ُحرًا، واأن اأ�شنعها 
بنف�شي بعيدًا عن حمددات العقل ومغريات احلياة مهما كان نوعها. 
فاحلرية هي حرية العقل وحرية ال�شمري يف اآن واحد... حرية العقل 
كي يغو�ش يف اأعماق بحر الفكر والعلم الهائج، وحرية ال�شمري كي 

يلتزم مبا يحدده لنف�شه من قيم ومبادئ واأخالقيات.
اأي وقت من الأوقات  اأخي حممود الذي مل ُيعرف عنه يف  اأما 
اهتمامه بن�شاط �شيا�شي اأو فكري اأو ثقايف اأو ديني اإل موؤخرًا، فكان 
ن�شيبه الن�شمام خللية من خاليا حزب التحرير الإ�شالمي لفرتة 
زمنية مل تطل. كان ذلك احلزب وما يزال حركة اإ�شالمية متطرفة 
اأي جناح  دون حتقيق  ولكن من  ومواقفها وممار�شاتها،  فكرها  يف 
�شيا�شي اأو جماهريي اأو اجتماعي يذكر. ويعود ال�شبب الرئي�شي يف 
حماكاة  ورف�شه  تطرفه،  جدوى  اإثبات  يف  احلزب  ف�شل  اإىل  ذلك 
الإخوان امل�شلمني يف اعتدالهم الن�شبي، وُبعد نظرياته القت�شادية 
وال�شيا�شية عن روح الع�شر والواقع، وعدم قدرة اأتباعه على التحرر 
من عقدة العودة اإىل نظام اخلالفة الإ�شالمية، ذلك النظام الذي 
امل�شلمني  تخلف  اأهم عوامل  الرتكي عاماًل من  كان يف ظل احلكم 
عامة والعرب خا�شة. اإذ ابتداء من ا�شتيالء العثمانيني على مقاليد 
ال�شاد�ش ع�شر، وحتى  اأوائل القرن  احلكم يف الدولة الإ�شالمية يف 
هزمية اإمرباطوريتهم وانهيارها متامًا يف عام 1918، عا�ش العرب 
وكل ال�شعوب التي حكمها العثمانيون عهودًا ظالمية، �شادها التخلف 

والفقر ب�شكل عام، وهيمنت عليها اجلهالة ب�شكل خا�ش.
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العربية  الإمرباطورية  حكم  على  العثمانيني  ا�شتيالء  جاء 
قوات  اآخر  بعد متكنهم من هزمية  ع�شر  ال�شاد�ش  القرن  اأوائل  يف 
ال�شالجقة الذين ا�شتولوا على احلكم يف بغداد يف منت�شف القرن 
الثالث ع�شر. ويف عام 1517 ح�شل العثمانيون على موافقة حكام 
ا�شتخدامه  يف  وا�شتمروا  اخلالفة،  لقب  على  بال�شتيالء  احلجاز 
حتى �شقوط دولتهم يف عام 1918. وحيث اأن �شقوط الدولة العربية 
يف يد العثمانيني جاء بعد حوايل 15 �شنة من �شقوط الأندل�ش يف يد 
الأندل�ش  يف  العربي  احلكم  انتهاء  فاإن  الكاثوليكية،  الكني�شة  اأتباع 
هزمية  مبثابة  كان  العربي  امل�شرق  بالد  على  العثمانيني  وهيمنة 
تاريخ  من  ويف ظلها  ب�شببها  العرب  �شاحقة، خرج  عربية ح�شارية 
الإن�شانية احل�شاري. وعلى الرغم من انق�شاء اأكرث من خم�شة قرون 
احلكم  من  التحرر  على  تقريبًا  وقرن  الأندل�ش،  من  اخلروج  على 
العثماين، واأكرث من ن�شف قرن على التحرر من ال�شتعمار الغربي، 
ي�شاهدون  التاريخ،  هام�ش  على  يعي�شون  يزالون  ما  العرب  فاإن 
اأن  ثاقبة من دون  اإلكرتونية  باأعني  العامل من حولهم  ما يجري يف 
ي�شتوعبوا اأبعاد ما يحدث من اكت�شافات علمية وتطورات تكنولوجية 
من  يحدث  فيما  امل�شاركة  عن  عاجزين  يوم،  كل  هائلة  و�شناعية 
حتولت اجتماعية وثقافية و�شيا�شية واقت�شادية وعلمية وتكنولوجية 
حتولت  ال�شرق...  �شعوب  من  والعديد  الغرب  �شعوب  كل  تعي�شها 
اللحاق  ول  غيابها،  يف  واحلرية  والتقدم  النه�شة  حتقيق  ميكن  ل 
الإن�شانية  احل�شارة  تاريخ  �شنع  يف  م�شارك  بدور  والقيام  بالع�شر 

من دون فهمها وا�شتيعاب اأبعادها احلقيقية. 
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التي  الوحدوية  للدعوة  العربية  اجلماهري  حما�ش  �شوء  يف 
تبناها الرئي�ش الراحل جمال عبد النا�شر يف اأوا�شط اخلم�شينيات، 
البعث  حزب  اأهمها  كان  وكبرية،  �شغرية  قومية  اأحزاب  ن�شطت 
العربي ال�شرتاكي وحركة القوميني العرب. دعاين ال�شديق حممد 
يعقوب يف اأحد الأيام يف عام 1951 على ما اأظن للذهاب معه لزيارة 
خميم  يف  اأ�شتاذًا  حينئذ  يعمل  كان  الذي  الأمريكاين  علي  الأ�شتاذ 
الأ�شتاذ  زيارة  يف  اأمانع  مل  اأريحا.  مدينة  من  القريب  النويعمة 
ح�شني  الأ�شتاذ  عم  ابن  لأنه  بيته  زيارة  لفكرة  حتم�شت  بل  علي، 
الأمريكاين، �شديقي واأ�شتاذ الريا�شة البدنية يف خميم عقبة جرب. 
ا�شتقبلنا الأ�شتاذ علي بوجه ب�شو�ش هادئ يعك�ش ثقة بالنف�ش واأماًل 
يف امل�شتقبل وحبًا للحياة، وهذا جعلني اأرتاح اإليه واأ�شعر بالطمئنان 
بها يف  راأيت كتبًا عديدة �شمعت  ب�شرعة. وهناك  املتوا�شع  بيته  يف 
موا�شيع خمتلفة  كثريًا يف  قبل. حتدثنا  من  اأرها  ولكن مل  املا�شي 
مع  الفل�شطينية،  وق�شيتنا  اأمتنا  وم�شتقبل  مب�شتقبلنا  عالقة  ذات 
الرتكيز على واجباتنا جتاه اأنف�شنا ودرا�شتنا. وبعد انتهاء الزيارة، 
اأعطاين الأ�شتاذ علي كتابًا اأقراأه على اأن نناق�شه يف الزيارة التالية 
التي حددنا لها موعدًا بعد اأ�شبوع، كان عنوان الكتاب هو »من هنا 
اأخرى  بعد ذلك قراءة كتب  تبعه  للكاتب خالد حممد خالد،  نبداأ« 
اأنف�شنا  الرزاز وغريهم. وب�شرعة وجدنا  ل�شاطع احل�شري ومنيف 
وبداأنا  اأ�شخا�ش،  خم�شة  من  مكونة  �شغرية  درا�شية  حلقة  ن�شكل 
نلتقي ب�شكل اأ�شبوعي منتظم، نناق�ش يف كل لقاء كتابًا يقوم بعر�شه 

�شخ�ش كان قد ُكلف م�شبقًا مبراجعته اأو تربع بقراءته. 
حني قمنا بزيارة الأ�شتاذ علي الأمريكاين يف بيته مل اأكن اأعرف 
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�شيئًا عن حزب البعث العربي ال�شرتاكي، ول عن دور الأ�شتاذ علي 
منطقة  يف  احلزب  ن�شاط  عن  م�شئوًل  كونه  عن  بالطبع  ول  فيه، 
و�شالح  عفلق  مي�شيل  لقيادة  يخ�شع  حينئذ  احلزب  كان  اأريحا. 
الرمياوي  اهلل  وعبد  �شورية،  من  احلوراين  واأكرم  البيطار  الدين 
وبهجت اأبو غربية وعبد اهلل نعوا�ش من فل�شطني. كان �شني �شغريًا 
لأ�شبح ع�شوًا يف احلزب، ولذا اأ�شبحت ن�شريًا، وبقيت كذلك حتى 
تركت الن�شاط احلزبي كليًا يف عام 1960، اإذ ل اأذكر اأنني انت�شبت 
تعاملوا معي طوال فرتة  امل�شئولني يف احلزب  لكن  للحزب ر�شميًا، 
كامل  ع�شو  اأنني  اأ�شا�ش  على  والقاهرة  ونابل�ش  اأريحا  يف  وجودي 
�شنوات  اأثناء  عديدة  حزبية  ن�شاطات  يف  �شاركت  ولذا  الع�شوية. 
امل�شاركة يف مظاهرات  بينها  كان من  اأريحا،  الأخرية يف  الدرا�شة 
�شعبية ا�شتهدفت تاأييد القيادة النا�شرية، واإدانة �شيا�شة الأحالف 
خا�شة،  اأيزنهاور  الأمريكي  الرئي�ش  وم�شروع  عامة،  الع�شكرية 

واإحياء ذكرى العتداءات ال�شهيونية على فل�شطني. 
�شبيًا  اللوز«  قرية »خربة  ينحدر من  الذي  يعقوب  كان حممد 
ب�شيطًا ل يوحي منظره اأو حديثه باأن له اأي ن�شاط �شيا�شي اأو ثقايف 
ول حتى عالقة بتنظيم جماعي. لكن مع �شغر �شنه، كان �شعر راأ�شه 
نا�شع البيا�ش، وذلك نتيجة حلالة خوف ورعب مر بها حني اعتدت 
املنظمات الإرهابية ال�شهيونية على قريتهم وت�شببت يف ت�شريدهم 
من بيتهم حتت وابل الر�شا�ش. بعد حوايل 35 �شنة، جمعني ال�شديق 
امل�شرتك ح�شني الأمريكاين مبحمد يعقوب يف القاهرة بعد اأن كان 
حممد قد جلاأ اإليها، واأ�شبح حماميًا يعمل يف منطقة م�شرية ريفية 
بعيدًا عن ال�شيا�شة والعمل احلزبي. فوجئت، بل ُده�شت حني راأيت 
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حممد وقد تغري لون �شعره متامًا، حيث عاد اإىل لونه الأ�شود الذي 
كان يغطي راأ�شه يف �شنوات الطفولة. كان هروب حممد وزمالئه من 
عمان اإىل دم�شق يف عام 1957 م�شيًا على الأقدام، والنوم يف كهوف 
وعلى �شفوح تالل ويف وديان عدة ليايل على م�شمع من خطوات قوات 
اجلي�ش الأردين تالحقهم، واأ�شوات حيوانات برية مفرت�شة ترتب�ش 
اأحداث  يف  التجربة  تلك  ت�شببت  ولقد  قا�شية.  رعب  جتربة  بهم 
�شدمة نف�شية معاك�شة متامًا ملا حدث يف عام 1948 قلبت املوازين 
راأ�شًا على عقب، واأعادت �شعر حممد يعقوب اإىل �شابق عهده ولونه 
الذي ولد معه. كان ح�شني الأمريكاين قد هرب اأي�شًا من الأردن يف 
دم�شق،  الوقت يف  بع�ش  ق�شاء  بعد  القاهرة  اإىل  ال�شنة وجلاأ  نف�ش 
بع�ش  بتنظيم  ال�شرتاكي  العربي  البعث  حزب  اتهام  ب�شبب  وذلك 
�شباط اجلي�ش الأردين والتاآمر لقلب نظام احلكم امللكي يف الأردن. 

للظلم وج�ه متعددة
كافة  على  ال�شتيالء  ا�شتهدفت  التي  ال�شهيونية  اخلطة  اإن 
الأرا�شي الفل�شطينية مل تتوقف مع توقف املعارك وتوقيع اتفاقيات 
لفل�شطني يف  املجاورة  العربية  والدول  ال�شهيوين  الكيان  هدنة بني 
العمليات  ومن  خمتلفة.  اأ�شكاًل  واتخذت  ا�شتمرت  بل   ،1949 عام 
الإجرامية الب�شعة التي قامت بها قوات العدو الإ�شرائيلي �شد بع�ش 
من  الهجرة  على  واجبارهم  اأهاليها  لإرهاِب  الفل�شطينية  القرى 
وطنهم، ما �شهدته قرية قبية عام 1953. اإذ قامت قوات ع�شكرية 
اإ�شرائيلية يقودها اأرئيل �شارون، رئي�ش وزراء اإ�شرائيل الأ�شبق، يف 
الوديعة  القرية  تلك  بيوت  من  بيتا   56 بن�شف   1953-10-14 ليلة 
وتدمريها فوق روؤو�ش �شاكنيها من دون �شبب. كان من بني البيوت 



171

الأ�شتاذ  قبية  مدر�شة  مدير  ي�شكنه  �شغري  بيت  تدمريها  مت  التي 
حممد اأبو زيد واأ�شرته املكونة من ثالثة اأ�شخا�ش، ما اأدى اإىل وفاة 
قبية  و�شلت  قد  كانت  التي  واأخته  وطفلته  وزوجته  حممد  الأ�شتاذ 
من خميم عقبة جرب قبل اأيام من وقوع اجلرمية لزيارتهم... ماتوا 
اإىل  زيد  اأبو  حممد  جثة  و�شلت  حني  الأنقا�ش.  حتت  خنقا  جميعا 
خميم عقبة جرب حيث دفن مع اأفراد اأ�شرته ال�شغرية، كنت هناك 
اآلف  مع  اجلنازة  يف  و�شاركت  املاأ�شاوي،  املنظر  ذلك  و�شاهدت 
بتدري�شنا  قام  حني  زيد  اأبو  حممد  الأ�شتاذ  اىل  تعرفت  امل�شيعني. 
اأبو  اأحمد  اأريحا للبنني كاأ�شتاذ بديل، ولأن  اأيام يف مدر�شة  لب�شعة 
اأعز  ومن  �شفي  اأولد  من  كان  حممد،  لالأ�شتاذ  الأ�شغر  الأخ  زيد، 
اأ�شدقائي، وهي �شداقة عا�شت حتى يومنا هذا، وتعمقت من خالل 
املرور بتجارب حياتية مت�شابهة، والعي�ش معًا �شنوات يف خميم واحد، 

والتوا�شل رغم التباعد وتعدد حمطات ال�شتات. 
حني قام �شارون بارتكاب جرمية قبية، كنا يف ال�شف ال�شابع 
اأبو زيد �شدمة كبرية وقا�شية  ابتدائي. كان فقدان الأ�شتاذ حممد 
بالن�شبة لكل من عرفه، وهذا دفعني، من حيث ل اأدري، لق�شاء وقت 
اأبو زيد. وحيث  اأحمد  اأخيه و�شديقي احلبيب  اأطول من املعتاد مع 
فاإن  حينئذ،  زيد  اأبو  لعائلة  الوحيد  املعيل  كان  حممد  الأ�شتاذ  اأن 
املربي الكبري ال�شيد مو�شى نا�شر مدير و�شاحب كلية بري زيت تربع 
يف  العر�ش  قبول  يف  اأحمد  تردد  جمانًا.  مدر�شته  يف  اأحمد  بتعليم 
بادئ الأمر، اإل اأنه �شرعان ما حتم�ش للعر�ش حني علم اأن التعليم 
يف الكلية خمتلط وداخلي. حاولنا اإقناعه بالعدول عن راأيه والبقاء 
معنا، اإل اأن حماولتنا باءت بالف�شل، وحني غادر اأحمد عقبة جرب 
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الأ�شابيع  لأن جتربة  واحلزن  الفراغ  من  بنوع  �شعرت  زيت  بري  اإىل 
وعمقا.  متانة  اأكرث  �شداقتنا  جعلت  قبية  حادثة  تلت  التي  القليلة 
الر�شمية  العطل  لكنه كان يق�شي كل  لفراقه،  بالأ�شى  نعم، �شعرت 
مع اأهله، وبالتايل معنا بني خميم عقبة جرب واأريحا. وحني اقرتبنا 
اأن  اأحمد  على  اقرتحت   ،1956 عام  يف  الثانوية  املرحلة  نهاية  من 
نلتحق �شويًا بكلية احل�شني يف عمان، قائاًل له اإنني اأ�شمن لك اأننا 
�شنكون من بني الع�شرة الأوائل يف الأردن يف »املرتك«، اأي يف امتحان 
الثانوية العامة. ومع اأن عائلته كانت حينئذ قد انتقلت بكاملها للعي�ش 
يف عمان، اإل اأن اأحمد رف�ش العر�ش... كانت عالقاته يف بري زيت 
ومع طالبها وطالباتها قد توطدت كثريًا وغدت عميقة اجلذور، واأن 

العودة للعي�ش جمددًا يف خميم اآخر مل تعد تروق له.
كان �شبب رغبتي يف الذهاب اإىل عمان واللتحاق بكلية احل�شني 
هو تدين م�شتوى التعليم يف مدر�شة ه�شام بن عبد امللك يف اأريحا، 
وذلك ب�شبب �شعف الأ�شاتذة من النواحي العلمية وفقر املدر�شة من 
النواحي الفنية، ومتيز كلية احل�شني يف املقابل ب�شمعتها واأ�شاتذتها 
الأكفاء واإمكانياتها الكبرية وموقعها يف قلب العا�شمة عمان. ذهبت 
اإىل عمان، التحقت هناك بكلية احل�شني مع بداية ال�شنة الدرا�شية 
على  الثاين  الأ�شبوع  ينق�شي  اأن  قبل  جدارتي  اأثبُت   ،57/1956
اأ�شابيع فقط. مل  اأريحا بعد ثالثة  اإىل  وجودي هناك، لكنني عدت 
الوحدات،  خميم  يف  الكائن  ال�شغري  عمي  بيت  يف  العي�ش  ا�شتطع 
كان  اأنه  كما  الهدوء.  معنى  يعرفوا  مل  الذين  ال�شتة  اأولده  بني  ول 
من ال�شعب اأن اأعود للعي�ش جمددًا يف خميم تعي�ش اآخر كان اأكرث 
ذلك  يف  كنا  بكثري.  جرب  عقبة  خميم  من  وقذارة  واكتظاظا  �شوءًا 
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الوقت نعي�ش يف مدينة اأريحا، تلك املدينة التي اأحببتها حبًا عميقًا، 
اأول  واأجواءها و�شداقاتي فيها، وع�شت  ب�شاتينها ومياهها  واأحببت 
جتربة حب بني روابيها اخل�شراء. لذلك عدت اأىل اأريحا كعودة طري 
وحنني  جميل،  مهجر  لفراق  كبري  بحزن  اأ�شعر  وطنه،  اإىل  مهاجر 
عميق لوطن معتق بحب طفويل ل يعرف  للندم لونًا، ول خليبة الأمل 

معنى.
حني و�شلت جثة الأ�شتاذ حممد اأبو زيد وجثث اأفراد اأ�شرته من 
وابنته يف قرب  اإىل خميم عقبة جرب حيث مت دفنه مع زوجته  قبية 
ت�شخم  قد  حجمه  وكان  اللون،  داكنة  زرقاء  اجلثة  كانت  جماعي، 
اإىل اأكرث من �شعف ما كان عليه حيًا، وذلك لأنه مات كغريه خنقًا 
بعد اأن تهدمت بيوتهم فوق روؤو�شهم وهم نيام. عدت يف عام 1996 
اإىل اأريحا بعد غياب 34 �شنة متوا�شلة، وقمت مع ال�شديق اأحمد اأبو 
زيد بزيارة قرب اأخيه وعائلته يف مقربة خميم عقبة جرب، كان القرب 
الربية  النباتات  بع�ش  تعلوه  تقريبًا،  حاله  على  يزال  ما  اجلماعي 
حول  الدوران  عن  تتوقف  ل  التي  الرملية  الزوابع  حملتها  ونفايات 
نف�شها. لكن املخيم كان قد تغري كثريًا وفقد ذلك النب�ش واحليوية 
التي غر�شنا جذورها ب�شعوبة وعزمية يف اأر�شه ال�شلبة قبل ن�شف 
املخيم  ن�شي  احليوية،  تلك  فقدان  ومع   تقريبًا.  الزمن  من  قرن 
القناة  مياه  وغذتها  روتها  التي  والآمال  فيه  ع�شناها  التي  الأحالم 
وم�شتقبلهم  اأنف�شهم  املخيم  �شكان  ن�شي  كما  قلبه،  من  متر  التي 
اأيامنا...  اأن ت�شاءل عددهم اإىل حوايل ُع�شر ما كان عليه يف  بعد 
يبدو اأن الأجيال التي تبعتنا مل تدرك طعم الكفاح، وبالتايل مل يكن 
با�شتطاعتها التفكري بغر�ش اآمال جديدة والعي�ش مع اأحالم اأف�شل 
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تعا�شة  ملعاي�شة  اإمكانياتهم  �شخروا  وقد  وجدناهم  لقد  ع�شنا.  مما 
بال حدود، وزراعة م�شاتل ياأ�ش وتخاذل على �شكل غابات من البوؤ�ش 
القا�شية،  القمع  واأجهزة  امل�شتبد  احلكم  نظام  كان  وال�شياع... 
وتراجع زخم العمل القومي واحلزبي، وهزمية 1967 قد ق�شت على 

كل ما كان لدى الأجيال التالية من اأحالم واآمال وطموحات.  
لزيارة  والقد�ش يف عام 1996  لأريحا  زيارتي  اغتنمت فر�شة 
الت�شرد  من  متتالية  �شنة   48 دام  غياب  بعد  وذلك  اأي�شًا،  يازور 
التنقل من حمطة �شتات اإىل حمطة �شتات  واحلرمان، ق�شيتها يف 
الذكريات  بع�ش  على  العثور  اأمل  على  يازور  اإىل  ذهبت  اأخرى. 
هربا  خلفي  تركتها  التي  الطفولة  ذكريات  اجلميلة...  القدمية 
تلك  من  الكثري  اأجد  مل  لكنني  ال�شهاينة.  الإرهابيني  نريان  من 
الذكريات... كانت الأ�شجار قد اأُقتلعت من جذورها ومل يعد هناك 
بيارات ول برتقال ول ليمون... وكانت الع�شافري قد هجرت يازور 
ملوثة،  ور�شة �شناعية  اإىل  ال�شهاينة من جنة عطر  اأن حولها  بعد 
ما جعل الع�شافري تفقد كل مكان كانت تبني فيها اأع�شا�شها وتقوم 
برتبية اأطفالها... وكانت الأزهار والأغ�شان قد غابت عن الأنظار 
�شنتني  بعد  بحياتها.  واأودى  خنقها  الأ�شود  ودخانها  امل�شانع  لأن 
كما  الذكريات،  تلك  زيارة  اأعاود  نف�شي  وجدت  الزيارة  تلك  من 
بحنني  عندها  �شعرت  تكون،  اأن  وكما متنيتها  اأ�شبحت  وكما  كانت 
جارف دفعني لت�شجيل م�شاعري على جدرانها، حتت عنوان »ع�شق 
ال�شجر«... ق�شة �شعرية حتكي حكايتي مع الع�شافري، وحكاية يازور 
املتمرد  امل�شرد  الفل�شطيني  والأ�شاطري، وحكاية  والبحر  ال�شجر  مع 

مع الأمل الكبري.
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جي�ض البادية
يتعلق  فيما  خا�شة  التطور،  من  عدة  مبراحل  الأردن  مرت 
عن  الدفاع  يف  ودوره  املجتمع  حياة  من  املفرت�ش  اجلي�ش  مبوقع 
نظام  حاجة  �شوء  ويف  البالد.  يف  احلاكم  النظام  وحماية  الوطن 
احلكم لدعم وتاأييد اأبناء الع�شائر، خا�شة بعد اأن تبلورت احلزبية 
عربية  دولة  بقيام  نادى  الذي  القومي  التيار  �شعبية  وت�شاعدت 
اجلهد  من  الكثري  با�شتثمار  قامت  الأردنية  الدولة  فاإن  واحدة، 
واملال لك�شب ولء القبائل والع�شائر لنظام احلكم امللكي. ومن جملة 
عنا�شر  وتدريب  ت�شليح  حينئذ  الدولة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
ُعرف  وهو جي�ش  لهم،  كبرية  اأمنية  مهام  واإ�شناد  البادية«،  »جي�ش 
بجهل �شباطه وجنوده ب�شكل عام، وارتفاع ن�شبة الأمية بينهم ب�شكل 
ال�شعب.  جتاه  ت�شرفاتهم  و�شوء  ووعيهم،  ثقافتهم  و�شعف  خا�ش، 
ويف الواقع مل يكن لدى الأردن يف ذلك الوقت نظام اإدارة يقوم على 
العلم والقانون، يحرتم كرامة الإن�شان وي�شمن حقوقه، كما مل يكن 
هناك ف�شل بني �شلطات اجلي�ش والبولي�ش واأجهزة املخابرات. وهذا 
جعل �شباط واأفراد اجلي�ش والبولي�ش وعمالء املخابرات يت�شرفون 
وكاأنهم فوق العرف وفوق القانون، واأن لديهم مطلق احلرية لعتقال 
وعقاب واأحيانًا تعذيب من ي�شاءون من اأبناء ال�شعب من دون تهمة، 

ومن دون خوف من م�شاءلة قانونية اأو حماكمة ع�شكرية. 
اأو  ثالث  جرب  عقبة  خميم  تزور  البادية  جي�ش  وحدات  كانت 
قام  اأو  اأمنية  الأفق حماذير  وكلما ظهرت يف  �شنة،  كل  اأربع مرات 
�شكان املخيم مبظاهرة لأي �شبب كان. ويف كل زيارة، كان اجلي�ش 
يقوم بتطويق املخيم وفر�ش حظر التجوال على �شكانه لأيام، ومنع 
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�شبابيك  اأمام  الوقوف  من  وحتى  بيوتهم،  من  اخلروج  من  النا�ش 
منتمني  �شيوعيني  عن  البحث  �شتار  وحتت  ال�شغرية.  منازلهم 
للحزب ال�شيوعي، وبعثيني منتمني حلزب البعث العربي ال�شرتاكي، 
يوؤيدون  ومثقفني  الإ�شالمي،  التحرير  حزب  اأتباع  من  وحتريريني 
بتحرير  يطالبون  �شيا�شيني  ونا�شطني  النا�شرية،  م�شر  قيادة 
فل�شطني، كانت عنا�شر اجلي�ش تقوم بتفتي�ش بيوت املخيم بيتًا بيتًا، 
يف  ت�شادفه  من  كل  كرامة  وُتهني  اأ�شياء،  من  لها  يحلو  ما  ت�شادر 
طريقها من ب�شر. ويف الواقع، مل يكن جي�ش البادية بحاجة لذريعة 
رجل  اأو  طفل  على  لالعتداء  قانوين  مربر  اأو  لإن�شان،  لالإ�شاءة 
جملة  من  الأمور  تلك  اعتربوا  لأنهم  النا�ش،  اأمام  ب�شربه  والقيام 
مهامهم الرئي�شية، كما اعتربوا ممار�شتها �شرورة لإثبات رجولتهم 
ملن  الويل  كل  الويل  كان  النظام احلاكم.  وتكري�ش هيبة  و�شطوتهم 
كان  عرفهم  يف  فالكتب  الأوراق،  اأو  الكتب  بع�ش  بيته  يف  يجدون 
ميلكها املارك�شيون والبعثيون دون غريهم، والأوراق املطبوعة كانوا 
�شد  النا�ش  حتري�ش  مهمتها  خطرة  حزبية  »منا�شري«  يعتربونها 

نظام احلكم. 
كتابة  يف  اخلطيب  ح�شن  ا�شتمرار  �شوء  ويف  الأثناء،  تلك  يف 
نف�شي  وجدت  بها،  عالقتي  وتتخيل  بحبيبتي  تتغنى  غزلية  ق�شائد 
اأعرب عن م�شاعري بكتابة املزيد من الق�شائد، وقد تعمق اإح�شا�شي 
باحلب وحنيني للوطن. وحني زارنا جي�ش البادية يف عام 1954 على 
كانت  جانب،  كل  من  جرب  عقبة  خميم  مبحا�شرة  وقام  اأظن،  ما 
ق�شائدي قد مالأت ثالثة دفاتر كبرية من النوع الذي كانت توزعه 
اإحدى  يف  الب�شيطة،  و�شادتي  حتت  وهناك،  الغوث.  وكالة  علينا 
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زوايا غرفتي امل�شكونة باحلب، واملكونة من اأربعة جدران بال �شقف 
اآمنا تختبئ فيه، وتعي�ش  اأو باب، وجدت ق�شائدي مكانًا  اأو �شباك 
حياتها يف هدوء يف انتظار اليوم املوعود. مل يكن يف الغرفة يف ذلك 
على  املعدودة  وكتبي  املتوا�شعة،  ومالب�شي  و�شادتي  �شوى  الوقت 
الأ�شابع، واأ�شعاري التي كانت تغتنم فر�شة غيابي لتطل براأ�شها من 
حتت الو�شادة، تلقي نظرة على وجه ال�شماء، تبت�شم للقمر، وتتبادل 
مع جنوم الليل القبل عن بعد، متامًا كما كنُت اأتبادلها مع حبيبتي 
يف اأريحا، وتنتظر. كانت تلك الق�شائد هي اأثمن ما ملكت يف تلك 
الأيام... كانت يف الواقع ال�شيء الوحيد الذي اأملكه دون اأن ي�شاركني 
واأفكار �شاغها عقلي  قلمي عنها بحرية،  َعربَّ  اأحد... عواطف  فيه 
يف ال�شر، وعطر ن�شره وجداين على اأر�ش بعيدة عن رهبة اخلوف، 
وجروح حتكي حكاية قلب يعاي�ش الأمل واحلنني من اأجل وطن �شاع 
وحب حُمرم وروح تواقة لغد م�شرق جديد. لقد جاءت تلك الأ�شعار 
نتيجة ل�شهر لياٍل بال عدد، ومناجاة طويلة مع قمر خجول كثريًا ما 
كان يبخل علي بنوره الو�شاح، ويحرمني من ت�شطري ما كان يدور يف 
راأ�شي ويعبث يف قلبي ويهز وجداين من كلمات وم�شاعر واأحا�شي�ش. 
لأ�شتمتع  املنا�شب  الوقت  ياأتي  اأن ميهلني حتى  اأبى  القدر  لكن 
مبا كتبت، وكي اأعرف قيمة ما كتبت، اإذ قامت اأمي، ي�شاعدها اأخي 
قامت  لقد  واأوراق.  كتب  من  غرفتي  يف  كان  ما  كل  بحرق  اأحمد، 
بيتنا  من  البادية  قوات  باقرتاب  �شعرت  حني  العمل  بذلك  الوالدة 
وحدوث  اجلي�ش  اأيدي  يف  الأوراق  وقوع  من  خوفًا  وذلك  لتفتي�شه، 
بحرقة  بكيُت  �شبحه  فعلْت  ما  اكت�شفُت  حني  ُعقباه.  مد  حُتْ ل  ما 
اأ�شد حرارة واأملًا من النار... بكيت فرحتي وبهجة عمري واأملي يف 
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اأ�شاتذتي  اإعجاب من  ر�شم ب�شمة على وجه حبيبتي، وانتزاع نظرة 
واأ�شدقائي و�شاعري املف�شل. وهكذا حرمتني اأمي ب�شبب خوفها من 
ال�شعر.  على طريق  اتخاذ خطوة جريئة  البادية من  رجال  �شفاهة 
ومع حرق تلك الأوراق، اأعلنْت ملكة ال�شعر احلداد وانزوت احتجاجًا 
على ما حدث، وقررت عدم العودة لعي�ش حياتها اإل بعد اأن يتحرر 
والجتماعية  وال�شيا�شية  العقائدية  املكبالت  من  والوجدان  العقل 
 1993 عام  اأواخر  حتى  احلداد  حالة  ا�شتمرت  تعتقله.  كانت  التي 
حني وجدت ملكة ال�شعر فر�شتها كي تتحرر بعد اأن حترر العقل من 
بني  اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  اأعقاب  يف  وذلك  املا�شي،  مكبالت  بقايا 
اأعلنت  التي  واإ�شرائيل، تلك التفاقية  الفل�شطينية  منظمة التحرير 
وفيما  الفل�شطيني.  احللم  نهاية  مبا�شرة  غري  خُمادعة  بطريقة 
ا�شتعدادًا  الأبي�ش  البيت  يف  يتجمعون  احللم  مبوت  املحتفلون  كان 
تنهمر  والدموع  وكتبُت،  مكتبي  يف  جل�شُت  اأو�شلو،  اتفاقية  لتوقيع 
فيه موت  اأعلنُت  اأيها احللم«  »وداعًا  من عيني، مقاًل حتت عنوان 
احللم الفل�شطيني وت�شييع جنازته على مراأى من مئات املاليني من 
الب�شر يف العامل. وهكذا �شعرت باأنني حتررت من عبء تلك الق�شية 
موؤقتًا، ما جعلني اأتوقف عن كتابة املقالت ذات ال�شبغة ال�شيا�شية 
ملدة جتاوزت اربع �شنوات متتالية، تفرغت خاللها لكتابة كتاب يف 
املقالت  ومئات  العربي،  امل�شتقبل  �شنع  عن  واآخر  التاريخ،  فل�شفة 
اأدري  ل  حيث  ومن  الثقافية.  بالق�شية  املعنية  الدرا�شات  وع�شرات 
�شباتها  من  الأيام  اأحد  يف  ال�شعر  موهبة  �شحت  ا�شت�شارتي،  ودون 
الطويل، وعاودت ن�شاطاتها من حيث انتهت قبل اأربعة عقود م�شْت، 

وبداأت تعطي بغزارة مل تعرف الرتدد اأو التوقف.
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مدينة اأريحا 
اأبو  العبد  عاد  جرب،  عقبة  خميم  يف  للعائلة  عادية  زيارة  بعد 
ربيع اإىل مقر عمله يف ب�شتان احل�شيني، لكن الرحلة تعر�شت هذه 
املرة حلادث األيم اأدى اإىل تغيري جمرى تفكري اأبو حممد ربيع وحياة 
عائلته. اإذ ما كاد يقطع الطريق العام يف اجتاه الب�شتان على ظهر 
اإىل  نظر  خلفه.  من  ياأتي  وخميفًا  ُمزعجًا  �شوتًا  �شمع  حتى  حماره 
م�شدر ال�شوت، فاإذا به يرى كلبه نبهان م�شتلقيًا على الأر�ش وقد 
�شدمته �شيارة جمنونة خرجت من اأحد اأزقة املخيم على حني غرة. 
ووا�شل  على حماره  كلبه، حمل جثمانه  بكى  ربيع،  اأبو  العبد  عق  �شُ
ال�شري نحو الب�شتان، يطغى عليه �شعور عارم باحلزن والكاآبة ب�شبب 
فقدان اأقرب اأ�شدقائه واأكرثهم وفاء واإخال�شًا له. وحني و�شل اإىل 
الب�شتان مل يجد احلاج م�شلم الذي غدا �شقيقًا لروحه يف انتظاره 
م�شكلة  هناك  باأن  ي�شعر  جعله  ما  كاملعتاد،  الرئي�شي  الباب  اأمام 
بيت  من  يقرتب  كاد  ما  لكن  ب�شيطة.  تكون  اأن  لربه  تو�شل  اأخرى، 
والرجلني، وقد �شرق  اليدين  اأنني م�شلم، مقيد  �شمع  امل�شخة حتى 
الل�شو�ش الذين �شطوا على الب�شتان يف الليلة املا�شية »ق�شاط«، اأي 
حزام امل�شخة التي ل ميكن ت�شغيلها بدونه. فك العبد اأبو ربيع قيد 
�شديقه واأخيه، هداأ من روعه، اأعد له فنجان �شاي �شاخن بالنعناع، 
ثم قدم له بع�ش الطعام الذي حمله معه من البيت كعادته، وتركه 
والعط�ش  يوم كامل من اجلوع  بعد  ياأكل ويروي ظماأه وميالأ معدته 
والقيد وال�شعور باخلوف والإهانة. كانت حكمة احلاج م�شلم املف�شلة 

تقول، »ال�شاي بالنعناع ما يخللي يف الرا�ش اوجاع«. 
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اأبو ربيع ان�شغال �شديقه يف تناول الطعام وقام  ا�شتغفل العبد 
بدفن كلبه الأمني يف مكان منا�شب يليق مبقامه خلف بيت املوتور، 
النخيل  الذي تعود نبهان على ال�شتلقاء فيه حتت ظالل  يف املكان 
لغياب  لحقًا  م�شلم  احلاج  انتبه  وحني  البئر.  مياه  برذاذ  متمتعًا 
اأبو حممد  اأخيه  باإمكان  يكن  �شبب غيابه، مل  وا�شتف�شر عن  نبهان 
اأن يكذب عليه، ولذا اأخربه باحلقيقة. حزن م�شلم على نبهان كثريًا 
ورثاه باأبيات �شعر حفظها منذ ال�شغر، ثم قام بزيارة قربه وقراءة 
بع�ش الآيات والدعوات على راأ�شه. ويف �شباح اليوم التايل، لحظ اأبو 
حممد اأن احلاج م�شلم كان قد جمع مالب�شه قي كي�ش من اخلي�ش يف 
الليل، وو�شعها بالقرب من باب الغرفة التي تعود النوم فيها. اأدرك 
العبد اأبو ربيع ما كان يدور يف راأ�ش �شديقه، وُده�ش حني اأيقن اأن ما 
كان يفكر به احلاج م�شلم كان يفكر به العبد اأبو ربيع اأي�شًا. وحني 
جل�شا حول مائدة الطعام يف ال�شباح، فاحت احلاج م�شلم �شديقه مبا 
كان يدور يف راأ�شه وبقراره... الرحيل من الأردن والعودة اإىل وطنه 
الوالد  ا�شتاأذن  اأنه حني  اإل  املكرمة.  مكة  مدينة  راأ�شه يف  وم�شقط 
التايل،  اخلمي�ش  يوم  حتى  بالنتظار  �شديقه  اأقنعه  الرحيل،  يف 
من  له  ما  لي�شتلم  الأ�شبوعية  احل�شيني  اآل  اأعمال  مدير  زيارة  يوم 
بقايا اأجور، وكي ي�شافر مع املدير يف �شيارته اإىل املدينة. ومع قرار 
احلاج م�شلم برتك العمل ومغادرة الب�شتان والأردن، وموت نبهان، 
قرر العبد اأبو ربيع اأنه مل يعد له من ي�شليه، ول من يحميه، ول من 

يوا�شيه يف ذلك املكان النائي املعر�ش دومًا للخطر.  
ثالثة اأعوام بكاملها مرت على عمل الوالد يف ب�شتان احل�شيني 
قبل اأن يعود ثانية ملزاولة مهنة التجارة يف العنب والبطيخ والربتقال 
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اأ�شبوع  حوايل  دامت  ق�شرية  ا�شرتاحة  بعد  اإذ  واخل�شراوات. 
لزيارتهم  والأ�شدقاء  الأقارب  كل  بيوت  على  واملرور  البيت،  يف 
والطمئنان عليهم، ذهب اأبو حممد ربيع اإىل اأريحا واإىل اأ�شدقائه 
�شوق  على  الرتدد  اإىل  عاد  افتقدهم...  الذين  القدامى  وزمالئه 
من  والفواكه  اخل�شار  من  له  طاب  ما  ي�شرتي  اأريحا،  وب�شاتني 
املزارعني مبا�شرة، ويقوم بنقلها اإىل خميم عقبة جرب، وبيعها لتجار 
املفرق هناك. ومن خالل ممار�شة تلك املهنة، تعرف اأبو حممد ربيع 
ومديري  الزراعية  الأرا�شي  ومالك  املزارعني  من  اآخر  عدد  على 
الب�شاتني يف تلك املدينة اجلميلة، كان من بينهم يف هذه املرة ال�شيد 
يازور  جارة  يافا،  ملدينة  ينتمي  الذي  جورج(  )اأبو  البهو  ميخائيل 
وحبيبتها... تلك املدينة التي ا�شطر اأبو جورج لرتكها مع اأ�شرته يف 
عام 1948، وانتهى به املطاف يف مدينة رام اهلل. عر�ش اأبو جورج 
على الوالد العمل لديه والإ�شراف على ب�شتانه ومزرعته، وذلك بعد 
اأن تعرف اليه جيدًا وعلى ما لديه من خربة يف جمال الزراعة. كان 
احل�شيني  ب�شتان  من  اأ�شغر  كان  البهو  ب�شتان  لأن  مغريًا،  العر�ش 
بكثري، ولأن الراتب ال�شهري كان اأف�شل، ولأن املوقع يت�شف بالأمن 
والأمان... يف قلب مدينة اأريحا، بعيدًا عن ال�شحراء ونزوات البدو 
وعن  العيون،  تدمي  التي  الرملية  الزوابع  عن  وبعيدًا  وعدوانيتهم، 

التعا�شة التي تخيم على حياة النا�ش يف خميم عقبة جرب. 
مو�شم  انتهاء  موعد  اقرتاب  �شوء  ويف  اأيام،  دام  تفكري  بعد 
اأبو حممد ربيع  راأى  اخل�شار والفواكه مع اقرتاب ف�شل اخلريف، 
اأن من امل�شلحة قبول العر�ش اجلديد للعمل لدى اأبو جورج البهو. 
الأول،  اأريحا:  مدينة  اإىل  لالنتقال  اأ�شا�شيني  �شرطني  و�شع  اأنه  اإل 
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على  خ�شراوات  زراعة  يف  الأر�ش  من  جزء  با�شتغالل  له  ال�شماح 
اأ�شا�ش امل�شاركة، والثاين اأن يوفر املالك �شكنًا منا�شبًا له ولأ�شرته، 
يف  العزلة  جتربة  تكرار  عدم  على  حري�شًا  كان  الوالد  لأن  وذلك 
مكان بعيد عن بيته... عزلة حترمه من روؤية زوجته واأولده كل يوم. 
يتكون  جدًا،  �شغريا  العائلة  عليه  ح�شلْت  الذي  البيت  كان  نعم... 
من غرفة واحدة وا�شعة ن�شبيًا ومطبخ �شغري للغاية... ل غري. لكن 
نحو  خطوة  الأمام...  اإىل  كبرية  خطوة  كان  اأريحا  اإىل  النتقال 
الأ�شرة  اأفراد  اأكرث  لنا جميعا. كنُت  بالن�شبة  نوعية احلياة  حت�شني 
يف  والعي�ش  الدرا�شة  باإمكاين  جعل  لأنه  النباأ،  ذلك  ب�شماع  �شعادة 
الأ�شجار  تظللها  التي  �شوارعها  يف  والت�شكع  اأحببتها،  التي  املدينة 
ول تعرف العوا�شف الرملية طريقها اإليها اإل نادرًا، وذلك من دون 
امل�شاء، ومن دون  البيت يف  التاأخر عن  �شعور باخلوف من احتمال 
معاناة رحلة الذهاب والإياب من خميم عقبة جرب اإىل املدينة م�شيًا 

على الأقدام، غالبًا اأكرث من مرة كل يوم. 
غادرنا خميم عقبة جرب بعد اأن ع�شنا فيه حوايل خم�ش �شنوات 
متتالية ابتداء من اأوائل عام 1949، غادرنا حمطة �شتات قا�شية اإىل 
حمطة �شتات اأقل ق�شوة، كانت املحطة قبل الأخرية بالن�شبة للوالد 
والوالدة، اإذ تبع الرحيل اإىل اأريحا رحيل اآخر بعد 13 �شنة تقريبًا، 
�شمل كل من كان قد تبقى من الأ�شرة اإىل عمان. ويف الواقع، يبدو اأن 
حمطات ال�شتات ل تنتهي بالن�شبة ملن اأ�شاع وطنه، فكل حمطة خارج 
الوطن تذكرك بالوطن، وتدفعك اإىل البحث عما ي�شبه الوطن، لكن 
الأيام  تتابع  مع  يتحول  الوطن  لأن  بالف�شل  دومًا  تنتهي  كل حماولة 
اإىل حالة وجدانية ل وجود لها على اأر�ش الواقع. حني تركنا خميم 
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ال�شيا�شي  والن�شاط  احلركة  دائمة  نحل  خلية  تركناه  جرب،  عقبة 
الغياب،  من  �شنة   34 بعد  زيارته  عاودت  حني  لكن  والجتماعي، 
وجدته قد تغري كثريًا وجذريًا... كان قد اأ�شبح ج�شدًا بال روح. كان 
عدد �شكانه قد تقل�ش اإىل ب�شعة اآلف فقط، وكانت غالبية البيوت 
القدمية قد تهدمت، ومنها بيتنا، اأو حتولت اإىل اآثار تدل على البوؤ�ش 
راأيناهم وحاولنا  الذين  املخيم  اأطفال  بالظلم، حتى  املعتق  والفقر 
التحدث معهم رف�شوا التحدث اإلينا. كان اأولئك الأطفال قد فقدوا 
الأمل الذي راود جيلنا واأ�شر على الت�شبث به على الرغم من ق�شوة 

احلياة اأثناء �شنوات ال�شتات الأوىل. 
اأ�شبحت رحالتي ملخيم  اأريحا،  للعي�ش يف مدينة  انتقالنا  ومع 
لزيارة  بنف�شي  توقيتها  اأختار  خا�شة،  زيارات  جمرد  جرب  عقبة 
وخايل  خالتي  بيوت  وزيارة  معهم،  الوقت  بع�ش  وق�شاء  الأ�شدقاء 
اأن ترتك دكانها وتنتقل  وجدتي فاطمة وجدتي ِح�ِشْن التي رف�شت 
للعي�ش معنا يف املدينة. ويف �شوء انتقالنا اإىل اأريحا، وانعدام فر�ش 
ظروف  و�شعوبة  عام،  بوجه  جرب  عقبة  خميم  يف  والتقدم  العمل 
من  هناك  تبقى  قد  كان  من  معظم  قرر  خا�ش،  بوجه  فيه  احلياة 
الأقارب والأ�شدقاء الرحيل كغريهم والذهاب اإىل عمان. اأقام بع�ش 
النازحني اإىل عمان يف خميم وادي ال�شري الذي اأ�شبح بعد ع�شرات 
اإىل  املدينة  و�شط  من  املوؤدية  الطريق  على  �شغريًا  متنزها  ال�شنني 
جبل عمان، فيما اختارت الأغلبية العي�ش يف خميم الوحدات الذي 
مدينة  ليغدو  ال�شنني  مع  وتطور  جرب،  عقبة  ملخيم  امتدادًا  غدا 
العا�شمة عمان يف منطقة  اأطراف  �شغرية قائمة بذاتها، تقع على 
تبقى  ما  على  حتافظ  اأن  حتاول  املا�شي،  ذكريات  جترت  اجلنوب، 
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من ثقافة فل�شطينية، وتعي�ش على ب�شي�ش اأمل ما يكاد يظهر حتى 
تبتلعه عتمات الليايل ب�شرعة... اأمل بعودة لوطن يتاآكل تدريجيًا يف 
ظل قيادات بائ�شة ل تعرف غري متاهات ال�شراع مع اأبناء الوطن، 

ول ت�شتاأن�ش غري مالجئ ال�شت�شالم لأعداء الوطن.
اأريحا  يف  عليها  العثور  مت  التي  والآثار  احلفريات  ت�شري   
اإىل اأن تلك املدينة هي اأقدم مدن التاريخ، اإذ يعتقد املوؤرخون اأنها 
تاأ�ش�شت قبل حوايل 11 األف �شنة، ما يعني اأنها تاأ�ش�شت قبل ميالد 
ال�شيد امل�شيح بت�شعة اآلف �شنة، مع بدء ظهور امل�شتوطنات الإن�شانية 
التي مار�شت الزراعة وتربية احليوانات. ومما يعزز هذا ال�شتنتاج، 
نف على اأنه  اأن �شور اأريحا الذي ُاكت�شف يف منطقة تل ال�شلطان �شُ
ملا  يعود  تاريخه  اأن  ُيعتقد  اإذ  العامل،  يف  عليه  العثور  مت  �شور  اأقدم 
التوراة  الرغم مما جاء يف  وعلى  �شنة.  بحوايل 6000  امليالد  قبل 
باأريحا  ومرورهم  فل�شطني  اإىل  وهجرتهم  اليهود  عن  والإجنيل 
اأن الكت�شافات الأثرية ل تتوافق من  اإل  والت�شبب يف هدم �شورها، 
ويبدو  القدمية.  الكتب  تلك  التواريخ مع ما جاء يف  اأو  الواقع  حيث 
اأن العديد من املوؤرخني مل ي�شتخدموا تاريخ الآثار القدمية التي مت 
العثور عليها كاأ�شا�ش لتحليل احلكايات الدينية وتقييمها، بل قاموا 
با�شتخدام احلكايات الدينية واخلرافات املرتبطة بها واملنبثقة عنها 
لتحديد عمر الآثار املُكت�شفة، وهو اأمر يخالف منطق العلم، ويجعل 
العتقاد الديني اأ�شا�ش احلقيقة العلمية، بدًل من اأن يكون العلم هو 
اأ�شا�ش املعرفة الدينية، طبعًا على افرتا�ش اأن هناك معرفة حقيقية 
والطقو�ش  وال�شعائر  الإميانية  املعتقدات  القدمية غري  الديانات  يف 

الوثنية و�شبه الوثنية.
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اإن ِقَدم اأريحا جعل ذكرها ياأتي يف كل الكتب القدمية تقريبًا، 
مبا يف ذلك التوراة والإجنيل، اإذ فيما تقول التوراة اأن اأريحا كانت 
اأول املدن الكنعانية التي ا�شتوىل عليها الإ�شرائيليون بعد اأن عربوا 
نهر الأردن، يقول الإجنيل اأن امل�شيح مر باأريحا وقام هناك باإعادة 
النظر لثنني من امل�شابني بالعمى. ومهما قيل يف هذا املو�شوع، فاإن 
اأقدم املدن  اأريحا هي من  اأن  اإجماع بني املوؤرخني على  هناك �شبه 
التي بناها الإن�شان وا�شتوطنها وما يزال ي�شتوطنها حتى يومنا هذا. 
دورًا مهما يف حياة  لعبت  اأنها  املدينة، نالحظ  تلك  اأهمية  وب�شبب 
ال�شعوب التي عا�شت فيها وبالقرب منها، ويف تاريخ احل�شارات التي 
ن�شاأت يف املنطقة املحيطة بها. ومن اآثار اأريحا الرئي�شية التي ت�شهد 
على اأهمية تلك املدينة ومكانتها التاريخية ق�شر ه�شام بن عبد امللك 
الذي ل تزال بع�ش اأعمدته وفنونه املعمارية ونقو�شه البديعة قائمة 
حتى اليوم. اإذ يبدو اأن اخلليفة الأموي ه�شام بن عبد امللك اأُعجب 
له،  م�شتى  يكون  هناك  كبري  ق�شر  لت�شييد  دفعه  ما  املدينة،  بتلك 
لكن اخلليفة مات قبل النتهاء من بناء الق�شر، وقبل اأن تطاأ قدمه 
اأر�ش ذلك املبنى الرائع. اإذ ت�شري كتب التاريخ اإىل اأن الق�شر بني 
خالل عامي 743 - 744 م، واأن اخلليفة الأموي مات يف عام 743م. 
ومما جتدر الإ�شارة اإليه يف هذا املجال اأن ه�شام بن عبد امللك حكم 
الإمرباطورية العربية ع�شرين �شنة متتالية )723-743(، واأن عهده 
�شهد جناح العرب وامل�شلمني عامة يف فتح املزيد من البالد، وازدهار 
القت�شاد، وتقدم العلوم والفنون والآداب، وتطور الثقافة، وا�شتقرار 
الأو�شاع ال�شيا�شية يف خمتلف اأرجاء الإمرباطورية العربية اإىل حد 

كبري. 
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دافئ  وم�شتى  جميلة  واحة  بكونها  القدم  منذ  اأريحا  ا�شتهرت 
والنخيل  باملوز  امتازت  زراعية  وم�شتوطنة  الر�شتقراطيون،  يوؤمه 
الزائر  وي�شاهد  وخ�شراوات.  فواكه  من  وغريها  والبطيخ  والعنب 
حني يدخل اأريحا من جهة الغرب قادمًا من القد�ش مرورًا مبخيم 
الزوار حال  ي�شتقبل  ب�شيط  �شعبي  وفواكه  �شوق خ�شار  عقبة جرب، 
�شاحة  يف  ال�شوق  هذا  ويقع  وبهجة.  بحفاوة  املدينة  اإىل  و�شولهم 
وغطاء  املزرك�ش،  التقليدي  بلبا�شهن  اأريحا  ن�شاء  ُتزينها  �شغرية، 
واأمامهن  ال�شاحة  ميني  على  الأر�ش  على  جال�شات  املدور،  الراأ�ش 
�شالل العنب والربتقال والتمر واملوز والطماطم وغريها من خريات 
الأر�ش. وعلى ي�شار ال�شاحة، يوجد �شارع �شغري يتجه �شماًل، مير على 
دير الالتني الذي يقف يف اأوله، ثم يتابع �شريه ليقطع املدينة عر�شًا 
الغرب  جهة  من  املدينة  مدخل  ويربط  ال�شمال،  اإىل  اجلنوب  من 
ب�شارع عني ال�شلطان، اأهم واأطول �شوارع املدينة. وب�شبب هدوء ذلك 
ال�شارع ودميومة ظالل اأ�شجاره من ناحية، وانعزاله ن�شبيًا عن و�شط 
رومان�شية،  اأريحا  �شوارع  اأكرث  اأ�شبح  فاإنه  ثانية،  ناحية  من  البلدة 
يوؤمه الع�شاق والباحثون عن الع�شق من �شباب املدينة وزوارها. وعلى 
�شاحة  توجد  ال�شرق،  اجتاه  يف  ال�شاحة  تلك  من  الأمتار  مئات  بعد 
الرئي�شي.  و�شوقها  التجاري  قلبها  وت�شكل  املدينة،  تتو�شط  كبرية 
ال�شارع،  الزائر على ميني  ي�شاهد  ال�شاحة،  تلك  اإىل  الو�شول  وقبل 
خمتلف  تبيع  دكاكني  عدة  الرئي�شية،  ال�شاحة  مدخل  من  بالقرب 

اأنواع املواد الغذائية وامل�شتلزمات املنزلية واحللويات.
كان هناك اأمام تلك الدكاكني ك�شك �شغري ل يظهر اإل يف فرتة 
امل�شاء ل�شاعتني اأو ثالث فقط، ميلكه ويديره �شخ�ش ا�شمه اإ�شماعيل، 
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واللبنانيون  الفل�شطينيون  ُيطلُق  التي  احللوى  �شنع  يف  تخ�ش�ش 
كان  »ب�شبو�شه«.  ا�شم  امل�شريون  عليها  ويطلق  ا�شم »منوره«،  عليها 
زبائن اإ�شماعيل كثريين، ُيقبلون على �شراء ب�شبو�شته واأكلها �شاخنة 
ويف  اللذيذ.  وطعمها  املميزة  نكهتها  وتفقد  تربد  اأن  قبل  باأيديهم 
نهاية ال�شاحة، كان يقف مركز ال�شرطة اأو املخفر، واإىل جانبه ك�شك 
بحي، تخ�ش�ش يف �شنع الفالفل  �شغري اآخر ميلكه �شخ�ش ا�شمه �شُ
بقلي  يقوم  �شبحي  كان  حيث  امل�شريون،  ي�شميها  كما  الطعمية  اأو 
الفالفل اأمام جمهور اجلائعني، وُيعدها لهم على �شكل �شاندويت�شات 
اأمامه  يحت�شدون  كانوا  الذين  الزبائن  طلب  ح�شب  وعلى  لذيذة، 
�شبحي  �شاندويت�شات  لذة  من  الرغم  وعلى  امل�شاء.  �شاعات  يف 
والفلفل  بالب�شل  املح�شية  الفالفل  �شاندويت�شات  اأن  اإل  بوجه عام، 
احلار والتوابل كانت اأف�شلها جميعًا. كنت اعتقد اأن فالفل �شبحي 
حتى  وذلك  العامل،  يف  طعمية  �شاندويت�شات  اأطيب  هي  الريحاوية 
عام 1996، حني زرت مدينة حيفا لأول مرة يف حياتي، اإذ اكت�شفت 
هناك عدة مطاعم للوجبات ال�شريعة تقع يف حي »وادي الن�شنا�ش« 
الذي ت�شكنه اأغلبية عربية من فل�شطينيي 1948، ت�شتهر بالفالفل، 
وتعمل �شاندويت�شات ت�شاهي فالفل اأريحا من حيث النكهة والطعم 

واجلودة. 
تقود  �شبه متوازية  �شوارع  الرئي�شية خم�شة  ال�شاحة  تتفرع من 
الزائر اإىل خمتلف اأحياء املدينة واأماكنها الأثرية، وتاأخذه خارجها 
يف اجتاهات الغرب وال�شرق وال�شمال. يبداأ ال�شارع الأول من الزاوية 
الزائر  ياأخذ  �شغري  �شارع  وهو  ال�شاحة،  لتلك  ال�شرقية  اجلنوبية 
اإىل �شوق اخل�شار الرئي�شي، واإىل بع�ش الدكاكني التي اأقيمت بعد 
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للكني�شة  تابع  »امل�شكوبية«، وهو مبنى قدمي  الهجرة، وينتهي مببنى 
الرو�شية، ا�شتاأجرته وكالة غوث الالجئني وا�شتخدمته مقرًا لإدارة 
فيما  �شمي  الذي  الثاين  ال�شارع  اأما  اأريحا.  منطقة  يف  ن�شاطاتها 
بعد �شارع عمان، فيبداأ من الزاوية ال�شرقية ال�شمالية ويتجه �شرقًا 
ع�شرات الأمتار قبل اأن يتفرع اإىل فرعني، ي�شري اأحدهما يف اجتاه 
اليمني اإىل مدر�شتي املدينة، مدر�شة البنني ومدر�شة البنات، ويتجه 
الآخر نحو الي�شار يف اجتاه نهر الأردن ومدينتي ال�شلط وعمان. ويف 
الأردن،  اإىل  بعدها  ومن  الفل�شطينية  الأغوار  منطقة  اإىل  الطريق 
اإىل  اجل�شر  يعرب  ثم  العلمي،  مو�شى  مزرعة  على  عمان  �شارع  مير 
غور الأردن، ومنها اإىل مدينة ال�شلط و�شوًل اإىل العا�شمة الأردنية 
يقع  طوله،  على  النطالق  قبل  ال�شارع،  ذلك  زاوية  وعلى  عمان. 
الأ�شجار  لتكاثر  كبري  ب�شتان  عن  عبارة  وهو  الزراعي،  امل�شتل 
الأهايل  ا�شتخدمه  احلكومة،  عليه  ت�شرف  والنباتات  والأزهار 
كحديقة عامة. وعلى موازاة امل�شتل، ي�شري ال�شارع الثالث منطلقًا من 
ال�شاحة الرئي�شية يف اجتاه ال�شمال نحو منطقة تعج بالبيوت القدمية 
واملزارع احلديثة. وحال النعطاف يف ذلك ال�شارع، مير الزائر اأوًل 
على �شينما ه�شام التي متلكها عائلة عبده، وهي عائلة ريحاوية تعود 
اأ�شولها اإىل القد�ش، وبعد قليل ينعطف ال�شارع الطويل ن�شبيًا ميينًا 
ثم ي�شارًا و�شوًل اإىل منطقة املزارع وق�شر ه�شام الأثري. ويف اآخر 
ربيع  اأبو  العبد  قام  التي  البهو  جورج  اأبو  مزرعة  تقع  ال�شارع  هذا 
اأ�شجارها، وعا�ش مع  بالإ�شراف عليها والعناية بها، وغر�ش معظم 

اأ�شرته فيها �شنوات. 
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غربًا  وي�شري  الرئي�شية  ال�شاحة  من  فيبداأ  الرابع،  ال�شارع  اأما 
مدخل  على  تقف  التي  ال�شغرية  ال�شاحة  اإىل  الزائر  ياأخذ  حيث 
املدينة ودير الالتني كما اأ�شرنا اإليه �شابقًا، ومنها يوا�شل �شريه اإىل 
ال�شيارة،  بدقائق يف  على عقبة جرب  املرور  بعد  خميم عقبة جرب. 
يتفرع ال�شارع اإىل فرعني، يتجه اأحدها �شرقًا يف اجتاه البحر امليت، 
ويتجه الثاين غربًا يف اجتاه النبي مو�شى ومدينة القد�ش. ويعترب هذا 
ال�شارع مدخل اأريحا الرئي�شي اإذا جاءها الزائر قادمًا من القد�ش 
اإذا  الرئي�شي  مدخلها  عمان  �شارع  يعترب  فيما  امليت،  البحر  من  اأو 
جاءها الزائر قادمًا من عمان اأو من منطقة الأغوار ونهر الأردن. 
اأما ال�شارع اخلام�ش والأهم فهو �شارع عني ال�شلطان، اأجمل �شوارع 
املدينة واأطولها، وينطلق ذلك ال�شارع من ال�شاحة الرئي�شية بالقرب 
من خمفر ال�شرطة، ويتجه نحو ال�شمال اأوًل ثم ينعطف نحو ال�شمال 
الغربي، وي�شتمر يف اجتاه الغرب حتى ي�شل اإىل تل عني ال�شلطان. 
يوجد على ميني ال�شارع فندق ه�شام، ومن بعده مكتب بريد اأريحا 
الذي كان مديره واملوظف الوحيد فيه يتن�شت على مكاملات ال�شكان 
ويعرف اأ�شرار كل البيوت التي كان لديها تلفونات حينئذ، وبجانبه 
�شيدلية املدينة. واإىل جوار ال�شيدلية كانت تقف بقاله متلكها عائلة 
جودة التي تنتمي ملدينة يافا، كان يديرها ال�شديق زكي جودة الذي 
كان ينتظرين يوميًا بوجهه الب�شو�ش املتفائل، وُيعِد يل �شاندويت�شات 
اإىل  الو�شول  بعد  )املقدو�ش(.  الباذجنان  وخملل  بالزيت  اللبنة 
تاأخذ  �شحراوية  �شبه  اإىل طريق  ال�شارع  يتحول  ال�شلطان،  تل عني 
اخل�شبة،  ومزارعها  العوجة  وقرية  النويعمة  خميم  اإىل  امل�شافر 
نابل�ش.  مدينة  اإىل  و�شوًل  العذبة،  و�شاللتها  اجلفتلك  اإىل  ومنها 
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كان �شارع عني ال�شلطان �شارع النزهة واملتنزهات وال�شباب واملتعة 
اأريحا  زوار  ووقت  وقتي  من  اأخذ  الذي  ال�شارع  الربيء...  والغزل 

اآلف ال�شاعات ومئات الأيام وع�شرات ال�شنني واأحذية بال عدد. 
يف الطريق اإىل منطقة الغور ونهر الأردن مير امل�شافر بامل�شروع 
ا�شم  واملخيمات  اأريحا  �شكان  عليه  اأَطلَق  الذي  العربي،  الإن�شائي 
خ�شراء  كبرية  واحة  تقف  املزرعة  تلك  كانت  العلمي«.  »مزرعة 
اإليها  الدخول  دون  حتول  جانب،  كل  من  �شائكة  اأ�شوار  بها  حتيط 
اأ�شياء  من  بداخلها  ما  روؤية  من  املارة  ومتنع  م�شبق،  اإذن  دون  من 
ون�شاطات... كانت عبارة عن كيان غريب ومعزول عن كل ما يحيط 
بها من طبيعة وعمران وب�شر. ينتمي ال�شيد مو�شى العلمي �شاحب 
ت�شمل  عائلة  وهي  املعروفة،  فل�شطني  عائالت  اأحدى  اإىل  املزرعة 
اأ�شرًا م�شلمة واأخرى م�شيحية، ومنها من ينحدر من مدينة الرملة 
ال�شيد العلمي بعد الهجرة  واآخرون ينحدرون من مدينة غزة. قام 
والت�شرد بالذهاب اإىل اأمريكا، وهناك جمع تربعات با�شم الالجئني 
مدر�شة  اأ�ش�ش  عاد  وحني  م�شاعدتهم،  اأجل  ومن  الفل�شطينيني 
العربي«،  الإن�شائي  »امل�شروع  ا�شم  عليها  اأطلق  منوذجية  زراعية 
مزرعة  لكن  احلديثة.  الزراعة  فنون  على  املخيمات  اأبناء  لتدريب 
مو�شى العلمي، وعلى الرغم من كونها مزرعة منوذجية كبرية ذات 
اإمكانيات فنية ومادية مل تتوفر لغريها يف الأردن، مل تقم بواجبها 
جتاه الفل�شطينيني كما يجب، حيث اجته عملها اأ�شا�شيًا اإىل زراعة 
الفواكه واخل�شراوات وتربية احليوانات والدواجن، خا�شة الدجاج 
والبي�ش  والطيور  اللحوم  من  منتجاتها  وت�شدير  الرومي،  والديك 
والألبان والأجبان والفواكه واخل�شراوات للخارج. ويف الواقع كانت 
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كل منتجات املزرعة تقريبًا ت�شدر ل�شركة اأرامكو للبرتول العاملة يف 
ال�شعودية، وهي �شركة كانت تخ�شع حينئذ مللكية اأمريكية، وتتحكم 
ونقله  وتكريره  واإنتاجه  ال�شعودي  النفط  عن  التنقيب  عمليات  يف 
اأ�ش�شت  املزرعة  اأن  ُيفرت�ش  الذين  املخيمات  اأبناء  اأما  وت�شويقه. 
با�شمهم ومن اأجل م�شاعدتهم، فلم ي�شتفيدوا منها اإل قلياًل... نعم، 
لقد قام امل�شروع بتدريب الع�شرات من الفتيان على فنون الزراعة 
املخيمات  �شكان  اأن  اإل  املزارع،  واإدارة  الزراعية  املعدات  و�شيانة 
ومزارعي اأريحا ُحرموا من اإنتاج املزرعة، ومل يعرفوا عنها ول عن 
تنتجه  كانت  التي  والبي�ش  الرومي  والديك  الدجاج  اأ�شناف  جودة 
فيها  �شارك   ،1956 عام  يف  عارمة  مظاهرات  وقوع  بعد  اإل  �شيئًا 
ع�شرات الآلف من اأبناء اأريحا واأبناء املخيمات املحيطة بها، وذلك 

احتجاجًا على العدوان الثالثي على م�شر. 
املظاهرات  تلك  اأثناء  املخيمات  اأبناء  من  املحرومون  قام 
بالهجوم على مزرعة العلمي، ونهب الكثري مما كان فيها من معدات 
املزرعة رمزًا  تلك  راأوا يف  لقد  واألبان وكتب وغريه.  وبي�ش  ودجاج 
ولي�ش  اأر�شهم،  وعلى  بينهم  ا�شتعماري  كانوا ميقتونه من وجود  ملا 
كانت  خدمتهم.  على  وتعمل  بهم  تعتني  وطنية  فل�شطينية  موؤ�ش�شة 
من  كل  اإىل  وريبة  با�شتعالء  ينظر  غريب  كيان  عن  عبارة  املزرعة 
كان حوله من النا�ش، ما جعل النا�ش يف املقابل ينظرون اإليه نظرة 
�شك وعدم ثقة. وهذا دفع الالجئني اإىل ا�شتغالل اأول فر�شة �شانحة 
لالنتقام من املزرعة وممن كان ي�شتفيد منها. وحيث اأن املظاهرات 
العقالنية،  تفتقد  جماعية  ه�شترييا  اإىل  تتحول  ما  كثريًا  ال�شعبية 
عمليات  فاإن  عليها،  وال�شيطرة  فيها  التحكم  ال�شعب  من  ويغدو 
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اأ�شياء  طالت  بل  العلمي،  مزرعة  على  تقت�شر  مل  والتدمري  النهب 
اأخرى عزيزة على قلبي وقلب الكثريين من اأبناء اأريحا. 

كانت بلدية اأريحا قد ركزت جهودها ون�شاطاتها خالل العامني 
الأ�شجار  الكثري من  وغر�ش  العامة،  ال�شوارع  ر�شف  ال�شابقني على 
والورود على جانبيها، وذلك بهدف تزيني املدينة وجتميلها وحت�شني 
نوعية احلياة فيها لتبدو اأكرث جاذبية لل�شائحني الذين يفدون اإليها 
ال�شلطة  رموز  كل  على  نقمتهم  �شبوا  املتظاهرين  اأن  اإل  عام.  كل 
احلدائق  واأزهار  ال�شوارع  اأ�شجار  بينها  ومن  باأ�شرها،  املنطقة  يف 
العامة. وحني حاولت حماية �شتلة طرية كان اثنني من ال�شباب يف 
اأ�شخا�ش  طريقهم لقتالعها من جذورها، رك�ش يف اجتاهي عدة 
عن  اأبتعد  جعلني  ما  و�شغرية،  كبرية  هراوات  يحملون  اآخرين 
طريقهم ب�شرعة، واألوذ بالفرار من حالة اجلنون التي كانت تهيمن 
تتلوى  مفرت�ش  حيوان  الغرائز  توجه  كما  وتوجههم  عقولهم،  على 

معدته من اجلوع. 
اإن كون اأريحا مدينة هادئة وم�شتى جمياًل، واأكرث مدن الأردن 
عن  والباحثني  واملي�شورين  الأثرياء  قبلة  جعلها  ب�شا�شة،  وفل�شطني 
بريئة.  اأو غري  بريئة  اأو مغامرة حب  �شهر ع�شل  فيه  يق�شون  مكان 
ورام  القد�ش  من  الوديعة  املدينة  تلك  اإىل  ياأتون  النا�ش  كان  ولذا 
اهلل وعمان ونابل�ش وغريها من مدن اأردنية وفل�شطينية، وحتى من 
ويف  ويرتكونها  رائعًا  وقتًا  ربوعها  يف  يق�شون  والكويت،  ال�شعودية 
عيونهم �شوق للعودة اإليها جمددًا. كان اأولد وبنات الذوات والأثرياء 
يق�شون معظم اأوقاتهم اإما يف ال�شري على طول �شارع عني ال�شلطان 
واملقاهي  املتنزهات  يف  جال�شني  اأو  يوم،  كل  ل�شاعات  واإيابًا  ذهابًا 
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العديدة التي كانت تقدم لزبائنها اأف�شل اأنواع امل�شروبات الطازجة 
واملاأكولت ال�شهية من حلوم موا�ش وطيور م�شوية. ويف اآخر �شارع عني 
ال�شلطان على جانب قناة املاء التي متد املدينة مباء ال�شرب والري، 
كان هناك مقهى �شعبي �شغري جدًا، لكنه �شاحر ُيعطره عبق الزمن 
كرا�شي  مو�شى،  ا�شمه  الأ�شليني  اأريحا  اأبناء  اأحد  ميلكه  القدمي، 
املقهى م�شنوعة من الق�ش بال م�شاند للظهر، ل يزيد عددها عن 
ال�شاي  واحدًا فقط،  الكرام م�شروبًا  لزبائنها  تقدم  ع�شرة كرا�ش، 
الريحاوي الغامق اللون، ذا املذاق اللذيذ والنكهة املنع�شة، ورائحة 

عطر ت�شكر الروح. 
يف  الأكرب  الدور  تلعب  ال�شاي  نوعية  اأن  النا�ش  غالبية  تعتقد 
اإىل حد بعيد، لكن ما ل يعرفه  �شليم  حتديد مذاقه، وهذا اعتقاد 
الكثريون عن ال�شاي، هو اأن نوعية املاء الذي ُي�شنع منه تلعب دورًا 
يف حتديد مذاقه ونكهته قد تزيد من حيث الأهمية على نوعية ال�شاي 
نف�شه. كان �شر �شاي عني ال�شلطان و�شحر مذاقه ُم�شتمدًا من نقاء 
وعذوبة ماء عني ال�شلطان، وهذا جعل ذلك املقهى القبلة الوحيدة 
التي كنا نوؤمها ونحبها، ولدينا الإمكانيات املادية لزيارتها بانتظام، 
ونلتقي  نتواعد  كنا  الرائع.  �شايها  ون�شيمها ومذاق  والتمتع مبوقعها 
ن�شتمع ل�شوت  والليمون،  اأ�شجار الربتقال  هناك، جنل�ش يف ظالل 
ال�شيارات   مرور  حركة  نتابع  اأعيننا،  اأمام  القناة  يف  ين�شاب  املاء 
ونتن�شت على �شحكات الع�شاق عن بعد، ن�شرب ال�شاي ببطء كمن 
ي�شرب النبيذ كي ل ي�شكر ب�شرعة ويحلم اأحالمًا مزعجة، بل كمن 
ي�شكر من ر�شفات ع�شق على مهل ويحلم اأحالمًا �شعيدة. ويف اأ�شهر 
ال�شيف احلارة، كان �شاحب املقهى يغرف بني احلني والآخر بع�ش 
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املاء من القناة، ويقوم بر�شه حول الكرا�شي، ما يجعل الهواء رطبًا 
الفرا�شات  الربيع  زهور  جتذب  كما  الزوار  يجذب  ومنع�شًا  وطريًا 

امللونة بعيدًا عن عني ال�شم�ش احلارقة.
الأ�شليني،  اأريحا  �شكان  واأ�شول  ن�شب  حول  املوؤرخون  يختلف 
الأر�ش  يف  قدمية  جذورهم  اأن  على  تدل  وتقاليدهم  عاداتهم  لكن 
ال�شواد،  اإىل  اأريحا عموما مبيل ب�شرتهم  اأهل  التاريخ. ويتميز  قدم 
الفل�شطينيني،  من  بغريهم  مقارنة  الجتماعي  والتحرر  وبالطيبة 
الهدوء  من  بحر  يف  النائمة  احلاملة  وملدينتهم  لالأر�ش  وبحبهم 
الداكن،  ال�شاي  امل�شهورة �شرب  اأريحا  والأمان. ومن عادات �شكان 
كال�شاي العراقي، وتدخني الغليون الذي يت�شف بطوله وكرب حجمه 
غري العادي، حيث يزيد طول الغليون اأحيانًا على املرت. وتبدو الن�شاء 
وهي  عادة  املراأة  تدخنه  اإذ  الغليون،  تدخني  وكاأنها متخ�ش�شة يف 
ومتعه  تام  ا�شرتخاء  حالة  يف  منزلها  اأمام  الأر�ش  على  جال�شة 
ت�شبه الغيبوبة، بينما جتل�ش قاعدة الغليون بعيدًا عنها بالقرب من 
على  ي�شهر  �شيدته،  اأمام  يقف  �شغري  مارد  الغليون  وكاأن  قدميها، 
حتى  امل�شاء  يف  ويغازلها  الأ�شباح،  من  ويحر�شها  ُيخدرها  راحتها، 
الغليون ميتد  اإىل فرا�شها. كان خرطوم  اأن تخلد  ت�شكر متامًا قبل 
حتى يالم�ش �شفتي املراأة التي يع�شقها، ي�شتلقي هناك على �شفاف 
ما  كل  فمه  تر�شف من  كي  كامل احلرية  لها  ويرتك  بدلل،  ثغرها 
لديه من رحيق، فيما ترنو عينه امل�شتعلة بالنار اإليها عن بعد، تر�شد 
كل حركة من حركاتها، تعي�ش كل اآهة من اآهاتها، تتهيج مع كل نفحة 
من اأنفا�شها، وتتلوى مع اأناتها، وحتلم معها بليل هنيء طويل، وم�شاء 

اآخر يداعبه ن�شيم عليل. 
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م�شاتل الأمل 
ربيع مهام  اأبو حممد  ت�شلم  البهو حني  كانت مزرعة ميخائيل 
كبري  بيت  عليها  خ�شبة،  اأر�ش  قطعة  عن  عبارة  عليها  الإ�شراف 
وجميل، وعدد من الأ�شجار املثمرة. لذا كان من املفرو�ش اأن يقوم 
اأبو حممد با�شتخدام خربته ومهاراته الزراعية وحتويلها اإىل ب�شتان 
حقيقي وحديقة جميلة، اأي حتويلها اإىل بيارة �شغرية تعج باأ�شجار 
البيت  اأما  املختلفة.  والزهور  واأنواع اخل�شار  والفاكهة  احلم�شيات 
من  تخرجت  اأن  بعد  منه  اأريحا  وغادرت  �شنوات،  فيه  اأقمنا  الذي 
يف  يكن  فلم   ،1957 عام  يف  الثانوية  امللك  عبد  بن  ه�شام  مدر�شة 
بادئ الأمر �شوى غرفة واحدة ومطبخ �شغري. لكن ال�شيد اأبو جورج، 
اإحدى  علَي  عر�ش  املزرعة،  يف  وجودنا  على  �شنة  مت�شي  اأن  وقبل 
غرف بيته ل�شتخدامها كغرفة نوم ودرا�شة خا�شة. كان من ال�شعب 
ت�شديق ذلك العر�ش يف اأول الأمر، لكنني �شرعان ما تعودت على 
الإقامة يف غرفة حديثة يف بيت كان يعترب ق�شرًا يف زمنه ومكانه. 
بعد ثالث �شنوات تقريبًا، اأ�شبح البيت باأكمله حتت ت�شرف عائلة 
اأبو ربيع، وذلك لأن زيارات املالك وعائلته قلت كثريًا ب�شبب تخرج 
يف  للدرا�شة  بال�شفر  البع�ش  وقيام  مدار�شهم،  من  وبناته  اأولده 

جامعات خارج الأردن، وتوطد اأوا�شر ال�شداقة بني العائلتني.
اأبو  اأمر  البهو،  اإىل مزرعة  واأ�شرته  اأبو ربيع  العبد  منذ و�شول 
اأولده  من  باأي  اأو  جورج  اأبو  بال�شيد  التحر�ش  بعدم  اأولده  حممد 
اأحدهم  قيام  من  خوفًا  وذلك  كثريًا،  منهم  القرتاب  اأو  بناته،  اأو 
بالت�شرف جتاهنا با�شتعالء، اأو معاملتنا بطريقة غري لئقة قد جترح 
�شعورنا وتت�شبب يف ا�شطرار الوالد اإىل ترك عمله. مل يكن لدى اأبو 
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حممد �شك يف  توا�شع وكرم عائلة البهو، لكنه كان ح�شا�شًا جدًا، 
ويخاف على اأولده وبناته من التعر�ش ملوقف ي�شعرهم بالنق�ش اأو 
الإهانة. ويف نف�ش الوقت، اأو�شح اأبو حممد لل�شيد اأبو جورج اأن من 
يتعلق  �شيء  اأي  عمل  �شخ�شيًا،  الوالد  من  اأي  منه،  يطلب  اأن  حقه 
مب�شوؤولياته كمزارع، لكن لي�ش من حقه اأن يطلب من اأولده اأو بناته 
اأو زوجته القيام باأية خدمة له اأو لأي فرد من اأفراد اأ�شرته. وبالفعل، 
كان هناك احرتام متبادل وكبري بني الأ�شرتني، تطور مع الأيام اإىل 
اأم جورج بعد حني  �شداقة وعالقة ود متبادل، حيث بداأت ال�شيدة 
يازور  عن  يتحدثون  البيت،  خارج  معها  واجللو�ش  والدتي  بزيارة 
ويافا واأريحا وتربية الأولد وغري ذلك من اأمور. وبعد التعرف اىل 
اأولده وبناته بداأنا اأي�شًا نتبادل احلديث والزيارات معهم، نتم�شى 
اأو يف  البيت  الثمار، وجنل�ش على �شرفة  �شويًا يف احلديقة، نقطف 
البلكونة الوا�شعة املطلة على ب�شاتني املنطقة وق�شر ه�شام، اأو نخرج 

للتنزه يف �شارع عني ال�شلطان كغرينا من زوار املدينة وع�شاقها.
اأثناء فرتة وجودنا يف خميم عقبة جرب كانت اإمكانياتنا املادية 
اللحوم  �شراء  من  حرمنا  ما  �شعبة،  املعي�شية  واأو�شاعنا  �شعيفة 
اذ كانت جزءًا من  الغذائية،  اأ�شا�شي من وجباتنا  واإدخالها كجزء 
من  وجبات   5-4 على  نح�شل  الواقع  يف  كنا  ل�شنوات.  الكماليات 
اأو  ومرتني  الأ�شحى،  وعيد  الفطر  ال�شنة فقط، يف عيد  اللحوم يف 
ثالثة يف منا�شبات كانت تتزامن عادة مع زيارات اأقارب اأو اأ�شدقاء 
فاإن  والفواكه،  باخل�شار  يتعلق  فيما  اأما  اأريحا.  منطقة  خارج  من 
ما  بكل  التمتع  فر�شة  العائلة  منح  ب�شتان احل�شيني  الوالد يف  عمل 
كان يف الب�شتان من فواكه، وما كان باإمكان العبد اأبو ربيع زراعته 
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على  باإمكاننا احل�شول  اأ�شبح  اأريحا  اإىل  انتقلنا  من خ�شار. حني 
من  تنوعًا  واأكرث  اأكرب  وكميات  والبي�ش،  اللحوم  من  كبرية  كميات 
اخل�شراوات والفواكه. اإذ اأن توفر املكان املنا�شب والأر�ش اخل�شبة 
واملياه العذبة �شجع الوالدة على تربية اأكرث من نوع من الدواجن... 
الرومي،  والديك  والأرانب  واحلمام  الدجاج  تربية  على  �شجعها 
يف  اأ�شا�شي  كجزء  اللحوم  اإدخال  باإمكانها  وجعل  احلب�ش،  ديك  اأو 
وجبات الطعام مرتني اأ�شبوعيًا على الأقل... كانت الوالدة تقوم كل 
يوم جمعة من كل اأ�شبوع بطهي نوع اأو اأكرث من حلوم تلك الدواجن، 
دعوة  منا  وتطلب  وزوارنا،  ولأ�شدقائنا  لنا  تكفي  كبرية  وبكميات 
كل  الطازج  البي�ش  لنا  وُتعد  معنا،  الغداء  لتناول  املقربني  زمالئنا 

�شباح قبل الذهاب اإىل املدر�شة.
ومزارع  ب�شاتني  لري  الوحيد  امل�شدر  هي  ال�شلطان  عني  مياه 
قامت  لذا  ال�شرب.  مياه  من  �شكانها  حاجة  و�شد  اأريحا  مدينة 
اأرا�شي  على  ح�ش�ش  �شكل  على  املياه  بتوزيع  زمن  منذ  ال�شلطات 
الأ�شبوعية  املياه  ح�ش�ش  جعل  ما  قطعة،  كل  مل�شاحة  تبعًا  املدينة 
جزءًا من ملكية الأرا�شي تنتقل عند البيع معها. وعلى �شبيل املثال، 
اأ�شبوع، تتغري  كانت ح�شة الب�شتان الذي ع�شنا فيه �شاعة مياه كل 
مواعيدها بني احلني والآخر، اإذ فيما كانت تاأتي يف ال�شباح الباكر 
اأحيانًا، كانت تاأتي اأحيانًا اأخرى يف امل�شاء مع غروب ال�شم�ش، اأو يف 
مياه  املطلق على  �شبه  العتماد  وب�شبب  الليل.  متاأخرة من  �شاعات 
للري  بحاجة  وخ�شراوات  اأ�شجار  لزراعة  والتوجه  ال�شلطان،  عني 
ب�شفة م�شتمرة، فاإن كل مزارع حاول ال�شتفادة من كل نقطة من 
املياه املخ�ش�شة لأر�شه. ولهذا قام ُمالك املزارع والب�شاتني ببناء 
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�شبكات من القنوات الإ�شمنتية والرتابية املتقاطعة داخل اأرا�شيهم، 
كان  العادة،  ويف  زواياها.  من  زاوية  كل  اإىل  ب�شرعة  املياه  لإي�شال 
اجلريان  كان  حيث  الري،  عمليات  يف  يتعاونون  اأريحا  مزارعو 
والأ�شدقاء يتجمعون قبل الوقت املحدد ب�شاعة على الأقل، يوزعون 
امل�شئوليات فيما بينهم ا�شتعدادًا لو�شول املاء. وما اأن تبداأ املياه يف 
التوجه نحو ب�شتان معني حتى ت�شمع اجلار الذي انتهى دوره ي�شيح 
على جاره باأعلى ال�شوت كي ي�شتعد لو�شول املياه اإليه. وطوال عملية 
من  املزيد  طالبني  بع�شهم  على  ي�شيحون  ت�شمعهم  كنت  الري، 
من  ريه  عليهم  كان  ما  ري  النتهاء من  معلنني  اأو  ملنطقتهم،  املياه 
احلاجة  تزداد  حيث  اإىل  املياه  لتحويل  وذلك  وخ�شراوات،  اأ�شجار 
والأ�شدقاء  اجلريان  كان  الليل،  يف  تاأتي  املياه  كانت  وحني  اإليها. 
ال�شاي،  القمر، يت�شامرون وي�شربون  اأو  ال�شموع  ي�شهرون على �شوء 
يق�شي  فكان  ربيع،  اأبو  للعبد  بالن�شبة  اأما  املياه.  قدوم  وينتظرون 
معنى  مواويل حتمل  وغناء  الربابة  على  التق�شيم  النتظار يف  وقت 
اأغان  وهي  القبلية،  وعهود  الفرو�شية  لأيام  وال�شوق  للوطن  احلنني 
املياه حتى  ت�شل  اأن  وما  م�شلم.  حفظ معظمها من �شديقه احلاج 
ترى الرجال يرتاك�شون يف كل اجتاه، يحمل بع�شهم م�شابيح تعمل 
املياه  تهرب  ل  وذلك حتى  »لوك�ش«،  ي�شمونها  كانوا  بطاريات،  على 

منهم يف العتمة وت�شيع �شدى.  
فرحتنا  من  الرغم  وعلى  باأ�شابيع،  اأريحا  ملدينة  انتقالنا  بعد 
حالة  تعي�ش  الوالدة  اأن  بداأنا نالحظ  تلك اخلطوة،  باتخاذ  جميعًا 
اكتئاب، اأقلقتنا كثريًا، لكن الوالد �شرعان ما اأكت�شف �شر كاآبتها... 
كانت الوالدة قلقة جدًا على اأخيها الذي تركته خلفها يعاين املر�ش 
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�شفوح  على  البيت  خارج  بكاملها  ليايل  اأحيانًا  ويق�شي  والهلو�شة، 
لهذا،  غذاء.  اأو  ماء  دون  من  باملخيم  املحيطة  التالل  اأو  اجلبال 
وب�شبب حب العبد اأبو ربيع لزوجته �شبحه وخوفه عليها، ذهب بعد 
اأيام اإىل خميم عقبة جرب ومل يعد اإل ب�شحبة خايل. لكن حني جاء 
اأبو جورج كالعادة يف نهاية الأ�شبوع التايل وراأى خايل يجل�ش خلف 
اإل  ا�شمه،  و�شاأله عن  البيت وحيدًا، مل يرحت ملنظره... اقرتب منه 
اأن خايل اأهمل اأبو جورج ومل يجبه على �شوؤاله. وهنا قرر اأبو جورج 
اأن عبد العزيز بريم �شخ�ش غري مرغوب فيه، واأنه ل بد واأن يغادر 
الب�شتان يف اأقرب فر�شة ممكنة. وبعد اأن ق�ش عليه الوالد ق�شة عبد 
العزيز بريم، تعاطف اأبو جورج كثريًا معه، وقام بالتو�شط له لدخول 
م�شت�شفى جديد اأقيم يف اأريحا خ�شي�شًا لأمثاله من النا�ش... من 
ال�شباب وال�شيوخ الذين فقدوا عقولهم ب�شبب الفقر والبوؤ�ش والغربة 
ومزارعهم  بيوتهم  اإىل  العودة  يف  الأمل  وفقدان  وال�شياع  والت�شرد 
عمرًا  وعا�شوا  خلفهم،  تركوها  التي  والأحالم  وقراهم  ومتاجرهم 
يعد  ومل  تبخرت  الأحالم  اأن  فجاأة  ليك�شفوا  اإليها  العودة  اأمل  على 

لها اأثر. 
نتفاءل  جعلنا  ما  الأمر،  بداية  يف  قليال  خايل  اأحوال  حت�شنت 
وا�شتعادة  ال�شفاء  على طريق  الأوىل  رمبا خطا خطوته  اأنه  ونعتقد 
عقله ووعيه. كان عبد العزيز بريم قد وجد نف�شه مع اآخرين �شاركوه 
لهم  يرتاح  الأمل، وهذا جعله  وانهيار  الأحبة  بفقدان  ال�شعور  نف�ش 
ويثق بهم، لكنه انزوى بعد فرتة وجيزة، وامتنع عن الأكل وال�شراب 
حتى اأ�شبح وزنه بوزن طفل �شغري، واأ�شبح لونه داكنًا بالرغم من اأن 
ب�شرته بي�شاء، وت�شاقط �شعر راأ�شه، وحتول ب�شرعة اإىل �شبح عاجز 
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اأيام متوا�شلة بقيت اإىل جانبه  اأربعة  حتى عن الكالم. وعلى مدى 
حبًا له و�شفقة عليه، وت�شامنا مع اأمي وخالتي اللتني مل تتوقفا عن 
البكاء والدعاء... جل�شنا جميعًا اإىل جانبه حتى توقف قلبه متامًا يف 
�شيف عام 1959، ومل يكن قد بلغ الثالثني من العمر. تركته احلياة 
يف ذلك اليوم ال�شيفي احلار جدًا، و�شارت يف طريقها غري معنية 
�شعب  وماآ�شي  وحرمان  واأحزان  اأحداث  من  حولها  يجري  كان  مبا 
مل يعرف كيف يتخل�ش من اأحزانه، ومل متكنه الظروف ال�شيا�شية 

والدولية من التخل�ش من بوؤ�شه وحرمانه.  
احلاجة  جدتي  اأ�شبحت  اأريحا،  اإىل  خايل  بنقل  قمنا  اأن  بعد 
بالقرب  تكون  كي  بيتنا،  يف  وقتها  من  كبريًا  جزءًا  تق�شي  فاطمة 
من ابنها واأحفادها. كانت جدتي حتب والدي كثريًا، رمبا اأكرث من 
حبها لبنتها �شبحه. وحني �شاخت احلاجة فاطمة ومل يعد باإمكانها 
ال�شري م�شافات على قدميها، كان والدي يحملها على ظهره لينقلها 
من مكان لآخر... من بيتنا لبيت خالتي مثاًل. ويف يوم من الأيام، 
وفيما كان الوالد يقوم ب�شق قناة يف طرف الب�شتان الغربي املحاذي 
للمنطقة الأثرية، عرث على متثال كامل ومتقن ال�شنع ل�شخ�ش مل 
نتعرف اىل هويته، يعود تاريخه على الأغلب حلقبة احلكم اليوناين. 
�شنتيمرتًا،   ثالثني  حوايل  ارتفاعه  يبلغ  ن�شبيًا،  كبريًا  التمثال  كان 
ربيع  اأبو  العبد  فرح  الزيتي.  اللون  ذي  الرخام  من  وهوم�شنوع 
بالعثور على ذلك التمثال، حمله معه حني عاد اإىل البيت، وو�شعه 
من  خوفًا  وذلك  داخله،  يف  ولي�ش  عتبته  من  بالقرب  البيت  خارج 
اإحلاق  يف  بالتايل  والت�شبب  البيت  اإىل  التمثال  �شاحب  روح  دخول 
الأذى ب�شكانه كما كانت تعتقد غالبية النا�ش حينئذ. وبعد التداول 
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ب�شاأن التمثال، قرر الوالد النتظار حتى ياأتي اأبو جورج ل�شت�شارته 
يف الأمر، لكن اأبو جورج مل ير التمثال، ومل ي�شمع ق�شته. اغتنمْت 
احلاجة فاطمة غرق اأهل البيت يف النوم يف تلك الليلة، خرجت يف 
منت�شف الليل، حملت فاأ�شًا من الفوؤو�ش العديدة املوجودة بالقرب 
من البيت، وقامت بتحطيم التمثال حتطيمًا كاماًل. وحني �شاألناها 
واأن  مكروه،  عمل  التماثيل  �شنع  اإن  قالت  فعلت،  عما  ال�شباح  يف 
بها  الذين يحتفظون  النا�ش  الآخرة من  �شتنتقم يف  التماثيل  اأرواح 
يف بيوتهم. وبا�شم الدين، وانطالقًا من ثقافة متخلفة وعقلية توؤمن 
باخلرافات، عقلية ل تعي اأهمية الرتاث وقيمته احل�شارية، حطمت 
احلاجة فاطمة تلك التحفة الفنية والتاريخية النادرة، وطم�شت ما 
وراءها من ق�شة اإىل الأبد. حزن اأبو حممد على التمثال، لكنه مل 
يغ�شب لأن حبه للحاجة فاطمة وحنانه عليها كان اأكرب بكثري من كل 
التماثيل، اإذ �شاحمها وتنا�شى املو�شوع برمته، وطلب منا عدم ذكر 

ما ح�شل اأمام اأي �شخ�ش. 
تكونت عائلة البهو من �شبعة اأ�شخا�ش: ثالثة اأولد وبنتان واأب 
اجلامعة  ال�شيدلة يف  درا�شة  اأمت  قد  الأكرب جورج  البن  كان  واأم. 
له والده �شيدلية يف رام اهلل، فيما كان  الأمريكية يف بريوت وفتح 
الطب،  تلك اجلامعة يدر�ش  يزال طالبًا يف  البن الثاين" رجا" ما 
اأما البن الأ�شغر وا�شمه رمزي فكان ما يزال يف املدر�شة البتدائية. 
يف  الفريندز  مدر�شة  يف  تدر�ش  فكانت  الكربى،  البنت  مرينا،  اأما 
اأما اأختها ميمي  رام اهلل، وكانت يف نف�ش امل�شتوى الذي كنُت فيه، 
فكانت تدر�ش اأي�شًا يف مدر�شة الفريندز، ولكن يف م�شتوى اأقل من 
مرينا ب�شنتني، متاما مثل اأخي حممود. كانت عائلة اأبو جورج تقيم 
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ب�شفة دائمة يف مدينة رام اهلل، وتاأتي اإىل اأريحا يف ف�شل ال�شتاء 
تلك  اأجواء  بدفء  للتمتع  املدر�شية  العطل  واأثناء  تقريبًا  اأ�شبوع  كل 
ف�شل  خالل  با�شتمرار  املزرعة  تزور  كانت  كما  ال�شاحرة،  املدينة 
واحلديقة  بالبيت  والتمتع  الأ�شبوع،  نهاية  عطلة  لق�شاء  الربيع 
والب�شتان وما ينتجه من ورود وخ�شار وفواكه. اأما يف اأ�شهر ال�شيف 
احلارة، فغالبًا ما كان ياأتي اأبو جورج وحده، وب�شكل متقطع، واأحيانًا 
كانت زوجته ترافقه، اأما الأولد والبنات، فقلما زاروا اأريحا يف ذلك 

الف�شل ل�شدة احلر يف املدينة ولكون رام اهلل م�شيف فل�شطني. 
الب�شتان، وكان  اأنواع اخل�شار يف  كان والدي يزرع العديد من 
الناجت يتميز باجلودة العالية يف كل الأحيان تقريبًا، اإل اأن تكاليف 
الرغم من قربه، كان  املدينة، على  اإىل �شوق  نقل بع�ش املحا�شيل 
بع�ش  كانت  املو�شم،  اأوائل  يف  املنتوجات.  لثمن  بالن�شبة  ُمكلفًا 
وامللوخية  الأخ�شر  والب�شل  الطماطم  مثل  اخل�شار  من  املحا�شيل 
حمدودية  ب�شبب  وذلك  جيدًا،  عائدًا  تعطي  والباذجنان،  والبامية 
العر�ش. لكن حني يتقادم املو�شم، وهو ما كان يحدث عادة خالل 
اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني، كانت الأ�شعار تنخف�ش كثريًا وب�شرعة، ما يجعل 
من  املتوقع  العائد  اأحيانًا  تتجاوز  ال�شوق  اإىل  املح�شول  نقل  تكلفة 
بيعها. نتيجة لذلك، كثريًا ما حتمت ظروف ال�شوق ترك املحا�شيل 
ونقلها  قطفها  من  بدًل  قادم  ملو�شم  طبيعي  ك�شماد  اأر�شها  يف 
وحماولة ت�شويقها. اإن حمدودية قدرة النا�ش على تخزين اخل�شار 
جعل  الثالجات،  غياب  ب�شبب  موا�شمها  خارج  وتوفريها  والفواكه 
اأهم  من  مظهرًا  املوا�شم  بدايات  يف  املحا�شيل  �شراء  على  الإقبال 
مظاهر الرتف بني النا�ش. وهذا اأعطى الرثي فر�شة التمتع باأكل ما 
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هو جديد وطازج من الفواكه واخل�شار قبل غريه من النا�ش، وفر�ش 
على الفقري النتظار اأيامًا، ورمبا اأ�شابيع ل�شراء ال�شيء نف�شه، وذلك 
حتى يكون املو�شم قد تقادم، والعر�ش زاد، وال�شعر انخف�ش لي�شبح 
كميات  بقطف  اأحيانًا  يقوم  الوالد  كان  يده.  متناول  يف  املح�شول 
كبرية من اخل�شار والفواكه يف نهايات كل مو�شم، وحمل ما ي�شتطيع 
حمله والذهاب به اإىل خميم عقبة جرب، وتوزيعه جمانًا على الأقارب 

والأ�شدقاء والفقراء، مبعرفة اأبو جورج ومباركته.
يف �شوء هذه احلقائق التي تعلمها العبد اأبو ربيع منذ اأيام ال�شبا 
يف يازور، كان عليه اأن يعمل على دخول مو�شم اخل�شار يف اأوله، ما 
الباكر،  باأولده يف قطف املحا�شيل يف ال�شباح  ا�شطره لال�شتعانة 
خا�شة حما�شيل اخليار والباذجنان والبامية، ب�شبب ق�شر مو�شم 
اخليار وارتفاع الطلب على حبة الباذجنان ال�شغرية وقرون البامية 
باأن  بالذات  وثمارها  والبامية  الباذجنان  نباتات  تتميز  الطرية. 
لها اأ�شواكًا �شغرية ولكن موؤملة، ولذا كنت اقطف تلك اخل�شراوات 
حماوًل  ب�شمت،  وجهي  على  تت�شاقط  ودموعي  الباكر  ال�شباح  يف 
�شباح  يف  املدر�شة  اإىل  طريقي  يف  �شاهدت  الوالد.  عن  اإخفائها 
اأحد الأيام الباردة، بعد اأن قمت بواجبي يف قطف ثمار الباذجنان 
والبامية، طفاًل يف بيت يقع على جانب الطريق و�شط املدينة يلعب 
اأبيه. كان الطفل واقفًا يف حذاء والده الكبري جدًا  بحذاء وجوارب 
وقدماه عاريتان بال جوارب، ميثله يف م�شيته بطريقة هزلية، فيما 
اأن  كان يلوح بيديه يف الهواء الطلق يف داخل اجلوارب. مل ا�شتطع 
اأطرد تلك ال�شورة من راأ�شي طوال اليوم والليل، ويف �شباح اليوم 
والبامية، طلبت  الباذجنان  ثمار  ا�شهمت يف قطف  اأن  بعد  التايل، 



204

طعام  تناولنا  اأن  بعد  اجلوارب.  بع�ش  يل  ي�شرتي  اأن  والدي  من 
الع�شاء يف م�شاء ذلك اليوم، فاجاأنا الوالد باأن اأعطى كل واحد من 
اأولده الأربعة جوز جوارب جديد. يف اليوم التايل، اأيقظتني الوالدة 
كالعادة يف ال�شباح الباكر للم�شاعدة يف قطف اخل�شراوات، وحني 
تغطيها،  يرى اجلوارب  اأن  يتوقع  قدمي  اإىل  نظر  منه  اقرتُب  راآين 
اإل اأنه فوجئ حني راآها تغطي يدي بدًل من ذلك، اأدار وجهه بعيدًا 
عني وبكى ب�شمت. وهكذا قادتني روؤية ذلك الطفل ال�شقي يت�شلى 
اأ�شواك  ومن  الربد  من  اليدين  حلماية  و�شيلة  اإىل  والده  مبالب�ش 

البامية والباذجنان القا�شية يف ال�شباح الباكر.
ن�ش�ة الأمل وعربة الحباط

بعد م�شي اأ�شهر على ا�شتقرارنا يف ب�شتان البهو، جاءت عائلة 
جذابة،  اأنيقة  �شابة  معها  ت�شطحب  عادتها  غري  على  جورج  اأبو 
اإىل لبنان يف  اأنها تنتمي لعائلة يافاوية هاجرت  اكت�شفت فيما بعد 
عام 1948، واأنها جاءت من بريوت لزيارة �شديقات ُقدامى. لفتْت 
تلك الفتاة انتباهي بجمالها الهادئ واأناقتها ووداعتها، ويبدو اأنني 
لفتُّ انتباهها اأي�شًا. بعد �شاعات، قبل غروب ال�شم�ش ب�شاعة تقريبًا، 
وفيما كنت اأقف خارج البيت اأتابع �شرب طيور مير فوق الب�شتان يف 
طريقه اإىل عامل اآخر، �شمعت فجاأة �شوت مرينا ُتناديني على غري 
عادة، نظرت اإليها با�شتغراب... دعتني للجلو�ش معها ومع �شديقتها 
على �شرفة املنزل. كانت تلك هي الدعوة الأوىل من نوعها، ما جعل 
اإىل مفاجاأة �شارة وفر�شة ا�شتثنائية لق�شاء �شاعات  امل�شاء يتحول 
مع فتاتني جميلتني، ومنا�شبة للحديث عما يعنينا ك�شباب يف مقتبل 
العمر من ق�شايا م�شرتكة، كانت م�شاكل الدرا�شة واملواد الدرا�شية 
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طغى  مو�شوع  وهو  الأ�شا�ش،  حمورها  جديد  م�شتقبل  نحو  والتطلع 
على لقاءاتنا واأم�شياتنا الالحقة. ا�شتكْت الفتاتان من مواد اجلرب 
والهند�شة، ومن �شعوبة امل�شائل الريا�شية واملعادلت التي يت�شمنها 
الكتاب املقرر يف مدار�شهن. ويف معر�ش احلديث عن تلك الق�شية، 
ذكرت مرينا اأن اإحدى امل�شائل »املعقدة« يف كتاب اجلرب لي�ش لها حل 
كما اأخربهم اأ�شتاذ الريا�شيات يف مدر�شة الفريندز، تلك املدر�شة 
الكتاب  على  الطالع  منها  طلبُت  اهلل.  رام  يف  الكائنة  العريقة 
وامل�شاألة... حاولت قراءة تلك امل�شاألة التي ُيفرت�ش اأنه ل حل لها، اإل 
اأنني مل ا�شتطع فهمها متامًا ب�شبب �شعف معرفتي باللغة الإجنليزية. 
لذا طلبت من مرينا م�شاعدتي يف ترجمة بع�ش الكلمات التي مل اأكن 
اأعرفها، وعندها وجدت اأن امل�شاألة املعنية غري معقدة، وميكن حلها 
ب�شهولة خالل ثوان، ما جعل الفتاتني تبديان ده�شة كبرية، خا�شة 
بعد اأن �شرحت طريقة احلل، وقمنا بالفعل بحل امل�شاألة معًا. �شهد 
بريوت،  من  القادمة  الفتاة  وبني  بيني  لقاء  واآخر  اأول  امل�شاء  ذلك 

لكنه كان بداية لقاءات بال عدد واأحاديث بال حدود مع مرينا. 
كانت الدرا�شة يف مدر�شة الفريندز تتم باللغة الجنليزية، فيما 
كانت درا�شتي باللغة العربية، ما جعلني بحاجة مل�شاعدة يف ترجمة 
امل�شاألة  بحل  قيامي  بعد  الالحقة.  حماولتنا  اأثناء  كثرية  كلمات 
البيت  اإىل  »املعقدة«، نه�شت مرينا على الفور من مقعدها، دخلت 
حيث اأخربت والدها ووالدتها واأخاها جورج مبا حدث، وكيف اأنني 
عن  مدر�شتهم  يف  الريا�شيات  اأ�شتاذ  عجز  م�شاألة  حل  من  متكنت 
اأ�شتاذًا خا�شًا  اليوم  اأ�شبحُت منذ ذلك  اأدري،  حلها. ومن حيث ل 
على  ا�شتحوذُت  اأن  بعد  وذلك  البهو،  لعائلة  مقربًا  و�شديقًا  ملرينًا 
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اأبو جورج ملعاملتي معاملة خا�شة،  اإعجابهم وتقديرهم. وهذا دفع 
والقيام بعد اأ�شابيع بعر�ش اإحدى غرف بيتهم علي ل�شتخدامها. كان 
لتلك الغرفة باب جانبي وبلكونة �شغرية، ما جعل من ال�شهل الدخول 
الناحية  على  تطل  التي  البلكونه  خالل  من  منها  واخلروج  اإليها 
الغربية، حيث اآثار اأريحا التي حتكي جزءًا مهما من تاريخها الرثي. 
ويف امل�شاء، كنت اأجل�ش اأحيانًا على البلكونة اأ�شاهد الغروب واأراقب 
البحر  بلون مرجان  بعباءة حمراء  نف�شها  بلف  تقوم  بينما  ال�شم�ش 
قبل الهروب خلف جبل قرنطل، ذلك املرجان الذي كنت اأتخيله قبل 
اأن اأعرفه واأتعرف اليه عن قرب. ومع هروب ال�شم�ش خلف اجلبال، 
كنت اأهرب اإىل املا�شي القريب، ا�شرتجع ذكرياتي مع �شم�ش يافا 
يف  األعب  كنت  فيما  البحر،  ح�شن  يف  وتهرب  تغافلني  كانت  حني 
رماله وعلى �شواطئه املمتدة حتى ال�شيخ ُمون�ش... اآخر نقطة تعرفت 
اليها على �شواطئ ذلك البحر الهادئ قبل اأن يتم تهجرينا من بيتنا 
وقريتنا، وقبل اأن ُيفر�ش علينا الرحيل والتنقل بني حمطات �شتات 

ل تنتهي.
مرينا  وبداأت  مرينا،  وبني  بيني  والأحاديث  اللقاءات  تكررت 
البلكونة  �شويًا يف  اأ�شبوع، جنل�ش  كل  الريا�شيات معها  كتاب  حتمل 
امل�شرفة على الب�شتان قبل الغروب، ويف غرفتها املحاذية لغرفتي يف 
امل�شاء بعد الغروب، تقدم لنا اأم جورج ال�شاي وبع�ش احللوى التي 
نتكلم ون�شحك بارتياح، تق�ش  كانت حت�شرها معها من رام اهلل، 
علَي حكايات بنات رام اهلل، واأحكي لها بع�ش حكايات اأولد اأريحا 
وخميم عقبة جرب، اأ�شرح بعيدًا بذهني حني ا�شمع حكاياتها املثرية، 
وت�شرد نظراتها حني ت�شمع حكاياتي الغريبة... كانت مرينا ت�شحك 
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اأكرث بكثري مني حني تق�ش علٍي بع�ش حكايات بنات رام اهلل واأولدها 
الطريفة، واأ�شحك اأكرث منها بكثري حني اأق�ش عليها بع�ش حكايات 
اأولد عقبة جرب واأريحا الأكرث طرافة، ُكنا نعي�ش يف عاملني خمتلفني 
كثريًا، متقاربني من حيث امل�شافات، بل متال�شقني كتال�شق الأج�شاد 
نف�شها، لكن متباعدين من حيث الأزمنة والثقافات. وقبل اأن نفرتق 
الليل، كنا نقوم بحل  اإىل عامله اخلا�ش به مع تقادم  ويعود كل منا 
كان  البيت،  ويف  الأ�شبوع.  لذلك  املطلوبة  الريا�شية  امل�شائل  كافة 
والدي يعي�ش �شاعات وجودي مع مرينا حالة من الرعب والقلق، ل 
يف  ي�شاألني  مل  معهم،  الع�شاء  لتناول  عليهم  اأمر  حتى  بال  له  يهداأ 
اأبو  كان  اأحاديث،  من  بيننا  يدور  كان  وعما  نفعل  كنا  عما  يوم  اأي 
جورج ينقل اإليه الأخبار اأوًل باأول، مبديًا اإعجابه بذكائي واأخالقي 
اأولدهم بذلك  و�شخ�شيتي وتقديره لأبو حممد وزوجته على تربية 

ال�شكل من الذكاء والأخالق.
لحظْت  كما  الفريندز،  مدر�شة  يف  الريا�شيات  اأ�شتاذ  لحظ 
�شديقتهم  ا�شتيعاب  يف  وا�شحًا  تغريًا  هناك  اأن  مرينا  زميالت 
حل  على  قدرتها  وحت�شن  عامة،  الريا�شية  امل�شائل  لتعقيدات 
امل�شائل ال�شعبة خا�شة. مل حتاول مرينا اأن تخفي عنهم �شيئًا حني 
�ُشئلت عن �شر تقدمها وحما�شها، اإذ اأخربتهم بعالقتنا وبدوري يف 
م�شاعدتها على فهم مادة الريا�شيات. ومع الأيام، وعودة مرينا اإىل 
ربيع  �شخ�شية حممد  اأ�شبحت  بق�شة جديدة،  اأ�شبوع  كل  اهلل  رام 
حا�شرة غائبة يف ح�شة الريا�شيات وبني طالبات مدر�شة الفريندز. 
وحني اقرتب موعد المتحانات النهائية مع بدايات ال�شنة الثانوية 
اأ�شئلة  من  الكثري  حل  حماولة  وزميالتها  مرينا  على  كان  الأخرية، 
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له،  ي�شتعدون  كانوا  الذي  لندن  مرتك  لمتحان  ال�شابقة  ال�شنوات 
وكان على اأ�شتاذ الريا�شيات اأن يقوم بتدريب طالباته على طرق حل 
اأ�شئلة  اأح�شرت مرينا كتابًا يحتوي على  امل�شائل ال�شعبة واملعقدة. 
عدة �شنوات �شابقة، اكت�شفُت اأنه يحتوي على عديد امل�شائل ال�شعبة 
حقًا، لكنها مل تكن م�شتحيلة، لذا بداأنا يف حلها الواحدة تلو الأخرى 
حتى مل يبق اأمامنا م�شاألة واحدة من دون حل. كانت مرينا ت�شاعدين 
كالعادة يف ترجمة الكلمات الغريبة عني والتي بداأ عددها يتناق�ش 
اأقوم  وكنت  اأحيانًا،  امل�شائل  بع�ش  ب�شرح  وتقوم  اآخر،  بعد  ا�شبوعًا 
للتعامل  ال�شليم  املدخل  فيها وحتديد  التفكري  و�شرح طريقة  بحلها 
معها. مل ت�شتع�ش علينا م�شاألة واحدة لأن املواهب كانت تتبارى يف 
وقدراته اخلالقة  اإمكانياته  كل  ي�شخر  العقل  وكان  مواهبها،  اإبراز 
لإثبات وجوده وتفوقه. اأما اأجواء املكان الدافئة، وامل�شاعر الإن�شانية 
الرقيقة املتبادلة، واإلهامات حب فطري بريء يع�شق ال�شداقة بني 
اجلن�شني فكانت تطوع كل �شعب، وجتعله عجينة لينة يف اأيادينا. مل 
حل  واحدًا  �شخ�شًا  اأن  الريا�شيات  واأ�شتاذ  الفريندز  طلبة  ي�شدق 
اأ�شتاذ  اأيام، لذلك قرر  امل�شائل واملعادلت خالل ب�شعة  جميع تلك 
الريا�شيات وطالبات الفريندز التعرف اىل ذلك ال�شخ�ش، وروؤيته 
بالعني املجردة، والتحدث اإليه عن قرب للتاأكد من اأنه حقيقة ولي�ش 
�شبحًا. ولذا اتفقوا على القيام برحلة جماعية اإىل اأريحا، وطلبوا من 

مرينا اأن تاأخذ لهم موعدًا من والدها ومني.  
فرح اأبو جورج باخلرب كثريًا ورحب بالفكرة... فرح يل ولبنته، 
ملا  وتقديرًا  الفريندز مبواهبي،  اعرتافًا من مدر�شة  كان  لأن ذلك 
قدمته مرينا من م�شاعدة لبنات نخبة املجتمع يف رام اهلل. �شارع اأبو 
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جورج بنقل اخلرب ال�شار لوالدي والتفاق معه على موعد الزيارة، 
الزيارة كي تكون  بالهدف من  اأو  باملوعد  اأن ل يخربين  وطلب منه 
لكنه  اأبو جورج،  اقرتاح  ربيع على  اأبو  العبد  وافق  العملية مفاجاأة. 
بعد تفكري ا�شتمر �شاعات، وقلق ليلة طويلة كانت بعمر الزمن، قرر 
اأن تكون املفاجاأة من نوع اآخر... من نوع خمتلف متامًا... مفاجاأة 
تعك�ش امل�شافة بني ثقافة النخبة يف رام اهلل وثقافة النا�ش العاديني 
اجلماعية،  للزيارة  املحدد  اليوم  ليلة  ففي  جرب.  عقبة  خميم  يف 
الوحدات  يعي�ش يف خميم  الذي كان  اإن عمي جمعة  الوالد  قال يل 
واأن لدية فكرة مهمة يريد  اأذهب لزيارتهم،  اأن  يف عمان، يريدين 

مناق�شتها معي. 
قدامى  بع�ش  ولقاء  عمان  ومدينة  عمي  بيت  لزيارة  حتم�شُت 
�شيارة  يف  بالركوب  التايل  اليوم  �شباح  يف  قمت  هناك،  الأ�شدقاء 
ال�شيارات  موقف  ومن  عمان،  اإىل  طريقها  يف  متهالكة  تاك�شي 
مرورًا  الوحدات  خميم  اإىل  الأقدام  على  م�شيًا  ذهبت  العبديل  يف 
املهم  املو�شوع  اأن يكلمني يف  انتظرت من عمي  الأ�شرفية.  مبنطقة 
جاء  وحني  �شيء،  يف  يكلمني  مل  اأنه  اإل  اأجله،  من  �شافرت  الذي 
امل�شاء، ذهبنا لزيارة بع�ش اأقاربنا، وعدنا اإىل البيت بعد اأن تقادم 
�شباح  يف  �شحوت  وحني  مو�شوع.  اأي  معي  يفتح  اأن  دون  من  الليل 
نزلت يف حوايل  اإىل عمله،  البيت  قد غادر  كان عمي  التايل  اليوم 
الناطور  بال�شديق حممد  اإىل املدينة، ات�شلت من هناك  الظهرية 
الذي تعرفت اليه زمياًل يف مدر�شة عقبة جرب... ذهبنا معًا يف نزهة 
طويلة اأخذتنا اإىل الدوار الثالث يف جبل عمان. ويف حوايل الثالثة 
�شاندويت�شات طحال  ا�شرتينا  القدمي حيث  ال�شوق  اإىل  ظهرًا عدنا 
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كثريًا  بها  ومتتعنا  بنهم  اأكلناها  والب�شل،  والفلفل  بالثوم  حم�شية 
قبل اأن يو�شلني حممد الناطور اإىل حمطة العبديل ويودعني لآخر 
مرة، اإذ مل اأره بعدها، ومل ا�شمع منه اأو عنه �شيئًا. و�شلْت اأريحا يف 
امل�شاء، ذهبت يف اليوم التايل اإىل املدر�شة كالعادة، حاماًل حتيات 
الناطور واأخباره لبقية الزمالء، وحني عدت اإىل البيت بعد الدوام 
الإخوة  ي�شكن يف عيون  ُمريبا  �شيئًا  اأن هناك  املدر�شة، لحظت  يف 
والأخوات... �شيئًا غري عادي يخاف اأن يعرب عن نف�شه، ويخ�شى اأن 

يبوح ب�شره. 
مل تدم فرتة النتظار واحلرية طوياًل، اإذ عرفت بعد يومني ما 
حدث يف غيابي، وكيف اأن طالبات الفريندز اأ�شنب بخيبة اأمل كبرية 
كانت  اأملهن  خيبة  لكن  معي،  والتحدث  روؤيتي  من  متكنهن  لعدم 
قا�شية  ب�شدمة  الواقع  اأ�شبت يف  لقد  اأملي...  بكثري من خيبة  اأقل 
اأ�شعرتني باحلزن والأمل والإح�شا�ش بعمق التخلف الذي كنا نعي�ش 
فيه. فكرت طوياًل فيما فعله الوالد، فلم اأجد له تف�شريًا منطقيًا ول 
مربرًا على الإطالق، لذلك ذهبت اإليه وفاحتته يف املو�شوع مبا�شرة، 
وكان الغ�شب باديًا على وجهي. اعرتف بعد تردد باأنه ت�شرف ب�شكل 
غري �شليم، لكنه مل يعتذر، حاول تربير فعلته بالقول باأنه خاف من 
احتمال اأن تقع يف حبي بنت من بنات رام اهلل من عائلة »ل�شنا يف 
يتعامل  يدري كيف  �شببًا يف خلق م�شكلة ل  ويكون ذلك  م�شتواها«، 
من  و�شاب  فتاة  بني  احلب  باأن  يعتقد  كان  اإذا  عما  �شاألته  معها. 
م�شتويات اجتماعية متفاوتة ي�شكل م�شكلة بحد ذاته، وعما اإذا كان 
يتوقع مني اإذا ذهبت اإىل اجلامعة اأن اأعود لأتزوج من فتاة تقليدية 
اأعطيك  اأن  ا�شتطيع  اأدري، ل  ثم قال ل  غري متعلمة. �شكت طوياًل 
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جوابًا الآن... اتركني وحايل. تركته وحاله يعي�ش يف عامله اخلا�ش 
الذي ورثه عن اآبائه واأجداده ولونته جتربة الهجرة وال�شتات واملعاناة 
ولذا مل اطلب منه  القامت،  الأ�شود  بلونها  الغري  لدى  ال�شاق  والعمل 
اأزمنة غري الزمن  جوابًا لذلك ال�شوؤال، ول لأي �شوؤال اآخر َطَرحتُه 

الذي تربى فيه وعا�ش يف ظالله. 
الأهل  فيه  يعي�ش  الذي  الزمن  خارج  من  تنبع  اأ�شئلتي  كانت 
اأجوبة هي عبارة عن حكم  والدي من  لدى  والأقارب، وكان كل ما 
اأ�شئلة  مع  للتعامل  جاءت  قدمية  تقاليد  تعك�ش  واأمثلة  ومقولت 
طرحتها ق�شايا الزمن الذي ورثه عن اأجداده. مل يكن باإمكان العبد 
الزمن ماتت منذ زمن،  وتقاليد ذلك  اأن حكمة  اأن يدرك  ربيع  اأبو 
عتبة  يقف على  الذي  دور يف حياة اجليل اجلديد  لها  يعد  واأنه مل 
امل�شتقبل. كانت ق�شايا واأ�شئلة وت�شاوؤلت واأجوبة وهموم الزمن الذي 
والق�شايا  والت�شاوؤلت  لالأ�شئلة  ب�شلة  متت  ل  ربيع  اأبو  العبد  عرفه 
التي يطرحها الزمن الذي دخلته وبداأت العي�ش فيه... اأ�شئلة وهموم 
كان علي التعامل معها بطريقة ُمبتكرة من دون اأن يكون لدي خربة 
�شابقة، ومن دون مر�شد اأثق يف راأيه، �شوى جتربة ق�شرية مع فتاة 
جميلة مثقفة عا�شت جتربة الزمن الذي كنت اأبحث عنه واأرنو اإليه. 
طريق  على  حمزنة  �شدمة  الوالد  مع  واحلديث  احلدث  كان 
جُمددًا  ذكرتني  والغرائب،  واملفاجاآت  بالتعرجات  حمفوف  طويل 
باأن العامل الذي يعي�ش والدي فيه وينتمي اإليه اأولد القرى واملخيمات 
من الالجئني ل ميت ب�شلة للعامل الذي يعي�ش فيه وينتمي اإليه اأولد 
الفريندز يف  بنات مدر�شة  ول حتى  الأمريكية يف بريوت،  اجلامعة 
واأولئك  هوؤلء  بني  امل�شافات  تقارب  اأن  اأي�شًا  اأيقنت  كما  اهلل.  رام 
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الواحد،  وال�شعب  الواحد  البلد  اأولد  بني  الأزمنة  تباعد  يكر�ش  قد 
وُيعمق ما يف�شلهم عن بع�شهم البع�ش من فجوات نف�شية وثقافية 
النتقال  برمته، و�شممت على  املو�شوع  تنا�شيت  لذلك  واجتماعية. 
من عقلية املخيم وثقافة القرية اإىل عامل اآخر يتجاوز رام اهلل ثقافة، 
ويتجاوز بريوت علمًا، وي�شمو اإىل عامل جديد ل حتده حقائق الواقع 
اجلاثم على �شدر �شكان اأريحا واملخيمات املحيطة بها، ذلك العامل 
الذي يت�شرف بناء على تقاليد جامدة وعادات قدمية تلعن العقل 
املفكر وُتعاقب القلب العا�شق اإىل حد كبري. قررت التخلي عن ذلك 
واأعراف  �شائعات  ت�شغله  ل  عامل  اإىل  منه  والنتقال  البائ�ش  الواقع 
عامل  متطورة...  وثقافات  وفنون  معارف  بل  عقيمة،  وع�شبيات 
وطبيعتها  اأهميتها  ويدرك  الطبقية  الفوارق  وجود  بحقيقة  يعرتف 
اأن  دون  من  ولكن  والتكنولوجية،  والجتماعية  والثقافية  العلمية 
تغيريه،  ميكن  ل  قدرًا  بو�شفها  لها  ي�شت�شلم  اأو  ب�شرعيتها،  يعرتف 

والتنازل بالتايل عن حقه يف ردم تلك الفجوات وجتاوزها. 
بعد مراجعة عالقتي مع مرينا واملواجهة مع الوالد اأدركت اأن 
اختالف التجارب الإن�شانية وتباعد الأطر الثقافية وتباين العادات 
والتقاليد والقيم الجتماعية يقود عادة، ويف كل احلالت والأحيان، 
اجتماعية  وطبقات  ثقافية  فئات  اإىل  الواحد  املجتمع  جتزئة  اإىل 
امل�شاعر  وحدة  تقود  املقابل،  يف  لكن  متجان�شة.  وغري  متباعدة 
والغرائز الإن�شانية اإىل جتاوز الفوارق الطبقية والفجوات الثقافية، 
وتعمل على توحيد النا�ش حول مواقف واأحا�شي�ش م�شرتكة من ق�شايا 
حياتية حمددة. ويف �شوء تلك التجربة املحدودة وما متخ�ش عنها 
فكر، �شعرت باأن اإدراك تلك احلقائق والعرتاف بها من �شاأنه اإثراء 
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حياة الإن�شان وتعميق اإح�شا�شه باإن�شانيته وحبه لالآخر بالرغم من 
كل الفوارق الثقافية واحلواجز الجتماعية. لكن بالرغم من ق�شوة 
موقف الوالد، وقراري الالحق بالتحرر من حمددات الزمان واملكان 
الذي يعي�ش فيه، اإل اأن جتربة التعرف اىل تلك الفتاة الرائعة وعلى 
عدد،  بال  وليايل  �شاعات  جانبها  واإىل  معها  واجللو�ش  عائلتها، 
عالقتي  على  اجلن�ش  طغيان  دون  املراأة  مع  للتعامل  جيدًا  اأعدتني 
بها... لقد قادتني تلك التجربة الغنية، ودون وعي، اإىل تغيري نظرتي 
للمراأة ب�شكل جذري، واأقنعتني باأن علي اأن اأحاول دومًا اأن اأجتاوز 
مظهر املراأة واأن اأغو�ش يف داخلها حماوًل قراءة ما يف راأ�شها من 
اأفكار وقيم، وما يف قلبها من م�شاعر واأحا�شي�ش اإن�شانية، وما يع�ش�ش 
يف �شدرها ووجدانها من اأحالم وتطلعات. ويف �شوء تلك القراءة، 

اأحدد طبيعة عالقتي بها وموقفي منها.
حالوة ال�شقاوة ومرارة التجربة

ويدعى  امللك،  عبد  بن  ه�شام  مدر�شة  يف  اأ�شاتذتنا  اأحد  كان 
الدين.  مادة  بتدري�ش  ويقوم  وعمامة  جبة  يلب�ش  �ُشلطانه،  ح�شن 
اأنه �شارك يف تاأ�شي�ش حزب التحرير الإ�شالمي، فاإن ال�شيخ  وحيث 
ح�شن �شلطانه بقي اأحد قادة احلزب البارزين حتى وفاته يف �شنة 
ال�شيخ  كان  الدين،  رجال  عادة  غري  وعلى  اإربد.  مدينة  يف   2006
الهندام، يهتم مبظهره كثريًا، ل  اأنيقًا، ح�شن  �شابًا  �شلطانه  ح�شن 
يذهب اإىل اأي مكان من دون اأن ي�شطحب م�شد�شه معه، يتبخرت يف 
م�شيته كاأنه عري�ش يتباهى بجماله يف ليلة زفافه، اأو قب�شاي يعر�ش 
ع�شالته يف احلي الذي ي�شكنه ويهيمن عليه. تعر�شنا يف اأحد الأيام 
اأثناء ح�شة الدين للحديث عن حادثة تاريخية وقعت اأثناء ال�شراع 
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على اخلالقة بني الإمام على بن اأبي طالب ومعاوية بن اأبي �شفيان، 
وذلك يف اأعقاب مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، ووقوع فتنة 
ومعاوية  علي  الأمام  اأن  احلكاية  وملخ�ش  امل�شلمني.  �شفوف  يف 
اتفقا على التحكيم فيما بينهما حلل النزاع، واختار الإمام علي بن 
اأبو مو�شى الأ�شعري لتمثيله، وهو رجل ُعرف  اأبي طالب ال�شحابي 
بال�شتقامة وطيبة القلب والب�شاطة اإىل درجة ال�شذاجة. اأما معاوية 
بن اأبي �شفيان فقد اختار عمرو بن العا�ش لتمثيله، وهو رجل ُعرف 
بالدهاء واحلكنة ال�شيا�شية. كان الرجالن املوكالن بحل النزاع من 
بني ال�شحابة املقربني من الر�شول. وبعد تو�شل الرجلني اإىل اتفاق 
حلل الأزمة يدعو لتنحية كال الرجلني املتناف�شني على اخلالفة، اأي 
الإمام علي ومعاوية بن اأبي �شفيان، قام اأبو مو�شى الأ�شعري بالإعالن 
عن خلع موكله الإمام علي اأمام النا�ش، لكن عمرو بن العا�ش قام 
بخداع اأبي مو�شى الأ�شعري، معلنًا خلع علي وتثبيت موكله معاوية يف 
اخلالفة. نتيجة لتلك اخلدعة ال�شيا�شية ن�شبت حرب بني املع�شكرين 
اأبي مو�شى الأ�شعري وانت�شار قوات معاوية  كان من نتائجها مقتل 

بن اأبي �شفيان وفوزه باخلالفة. 
�شاألُت اأ�شتاذنا ال�شيخ ح�شن عن حكم ال�شرع يف اأمر عمرو بن 
اأمام جموع  اإرادته  العا�ش الذي قام بخداع زميله وحماولة تزييف 
يف  العا�ش  بن  وعمرو  الأ�شعري  مو�شى  اأبي  م�شري  وعن  امل�شلمني، 
التقى  اإذا  يقول،  الذي  الر�شول  اإىل  املن�شوب  النبوي  �شوء احلديث 
النار.  الآخر فالقاتل واملقتول يف  اأحدهما  ب�شيفيهما فقتل  ُم�شلمان 
طلبت من الأ�شتاذ �شلطانه �شرح مالب�شات احلدث واأهميته واأ�شبابه 
وروؤيته له... مل يكن يل هدف من ذلك ال�شوؤال �شوى فهم تعقيدات 
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يتوقعه،  مل  ب�شوؤال  فوجئ  �شلطانه  ال�شيخ  لكن  وتبعاتها،  الق�شية 
الأ�شتاذ  مهمة  كانت  قبل.  من  �شبيه  ل�شوؤال  تعر�ش  اأنه  اأعتقد  ول 
هي  حينئذ  واللغة  والتاريخ  الدين  بق�شايا  يتعلق  فيما  الأ�شا�شية 
التلقني، ل التحليل اأو التف�شري، فيما كانت مهمة الطالب هي حفظ 
كل كلمة يلقنها له الأ�شتاذ عن ظهر قلب، ل الت�شاوؤل والتفكري. نظر 
بل  الربيء،  �شوؤايل  عن  يجبني  مل  مريبة،  نظرة  ح�شن  ال�شيخ  اإيل 

اأمرين مبغادرة ال�شف، اأي طردين من الغرفة. 
�شغرية  �شاحة  وهي  العمومية،  املدر�شة  �شاحة  اإىل  خرجت 
اأخذت  وهناك  تقريبًا،  جانب  كل  من  الدرا�شة  غرف  بها  حتيط 
اأجتول يف ال�شاحة ذهابًا واإيابًا يف انتظار ح�شة الفيزياء التالية التي 
ملدينة طولكرم.  ينتمي  الذي  ال�شالح  اأ�شامة  الأ�شتاذ  يدر�شها  كان 
اهتمام  اأثار  التالميذ  من  غريي  دون  ال�شف  خارج  وجودي  لكن 
�شبابيك  اإيل من  ينظرون  كانوا  الذين  الأ�شاتذة  وا�شتغراب  الطلبة 
�شفوفهم، فاأبت�شم لهم ب�شخرية. �شارع مدير املدر�شة الأ�شتاذ عبد 
املح�شن جابر حني راآين اأجتول يف ال�شاحة فيما كان زمالئي يف قاعة 
الدرا�شة... اأمرين اأن اأتبعه اإىل مكتبه املتوا�شع. كان الأ�شتاذ عبد 
بلهجة  يتكلم  اجل�شم،  ممتلئ  القامة،  ق�شري  رجال  جابر  املح�شن 
بني  ويتنقل  ببطء،  ي�شري  اإليها،  ينتمي  التي  اخلليل  مدينة  �شكان 

ال�شفوف دومًا وبيده ع�شا غليظة يكاد طولها يبلغ طول قامته. 
�شاألني بعد اأن جل�ش خلف مكتبه عن �شبب وجودي خارج غرفة 
الدرا�شة، فيما كان الأ�شتاذ ح�شن �شلطانة والزمالء يتابعون الدر�ش 
واأنني  ال�شف،  من  طردين  �شلطانه  الأ�شتاذ  باأن  اأخربته  كاملعتاد. 
واأتابع  �شفي  اإىل  لأعود  التالية  احل�شة  موعد  يحني  حتى  انتظر 
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درا�شتي. وحني �شاألني عن ال�شبب، اأخربته مبا حدث متامًا ومبنتهى 
الب�شاطة من دون تعليق. وفيما كنت اأتوقع منه التعاطف معي وتفهم 
موقفي، فجاأين قائاًل: اإذا طردك ال�شيخ ح�شن من �شفه فلن اأ�شمح 
لك بدخول اأي �شف اآخر حتى ي�شفح عنك ال�شيخ وُي�شاحمك، لذا 
عليك اأن تذهب اإليه وتعتذر عما فعلت. رف�شُت العتذار ب�شدة قائاًل 
اأو  الذي احرتمه،  اأ�شتاذنا  اأرتكب خطيئة بحق  اأخطئ ومل  اإنني مل 
بحق اأي اإن�شان اآخر، اإن كل ما فعلته هو حماولة احل�شول على اإجابة 
طلب  اإىل  دعاين  ما  راأ�شي،  يف  احلدث  ق�شة  خلقته  حمري  ل�شوؤال 
كل  حق  من  األي�ش  القول،  م�شيفًا  املخت�ش،  الأ�شتاذ  من  امل�شاعدة 
تلميذ اأن ي�شتف�شر، ومن واجب كل اأ�شتاذ اأن يجيب عن ا�شتف�شارات 
تالميذه؟. اأجاب املدير قائاًل، هذا �شحيح، لكن ل يجوز لتلميذ اأن 
ُيحرج اأ�شتاذًا. اأجبته باأنني مل اأكن اأنوي احراجه، ويف احلقيقة مل 
اأكن اأعلم اأن ال�شوؤال �شيحرجه، واإل ملا وجهت له ذلك ال�شوؤال. ومع 
اأن املدير اأدرك اأنني مل اأخطئ ومل اأ�شئ الت�شرف، اإل اأنه اأ�شر على 
موقفه ومل يرتاجع. ويف املقابل، مت�شكت مبوقفي ورف�شت اأن اأتراجع 
عنه اأي�شًا، ما جعل جمرد ق�شية ب�شيطة تتحول ب�شرعة اإىل م�شكلة 

معقدة، بل اإىل مواجهة بني تلميذ �شغري ومدير مدر�شة. 
واأن  اأ�شاأل  اأن  حقي  من  اأن  الإن�شانية  بفطرتي  اأدركت  لقد 
اأت�شاءل، فكل طفل يولد ويف عينيه حب ا�شتطالع غريزي بال حدود، 
ما  كثريًا  ت�شاوؤلت  عدد...  بال  بريئة  ت�شاوؤلت  ال�شغري  راأ�شه  ويف 
م�شن  تفكري  متاهات  يف  للدخول  اأحيانًا  وت�شطرهم  الكبار  حُترج 
اأخرى  اأحيانًا  وتدفعهم  فيها،  للخو�ش  موؤهلني  لي�شوا  ق�شايا  حول 
اإىل التهرب الواعي عن طريق اخلداع اأو الت�شليل اأو الكذب املتعمد. 
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وهذه ت�شرفات من �شاأنها اأن تقود الكبار اإىل اتخاذ مواقف ل تفيد 
اأحدًا من النا�ش، ول تخدم ق�شية �شوى ق�شية غر�ش ال�شك يف قلوب 
يقدمونه  وفيما  الكبار  م�شداقية  يف  ال�شك  وال�شباب...  الأطفال 
لل�شغار من مقولت ومفاهيم يغلب عليها الغمو�ش، وبالتايل تر�شيخ 
التحدي يف روؤو�ش الأ�شقياء املت�شائلني من الأولد. لكن املطالبة بتلك 
احلقوق الب�شيطة والتعبري عن غرائز فطرية، واإن كانت م�شلمات، 
مل تكن يف يوم من الأيام جزءًا من مكونات الثقافة العربية، خا�شة 
الثقافة ال�شعبية، ول جزءًا من مناهج الدرا�شة التي تتبعها املدار�ش 
اأ�شاتذة  تدريب  اأدوات  من  اأداة  ول  العربية،  الدول  يف  احلكومية 

املدار�ش على التعامل مع التالميذ واحرتام عقولهم.  
اأن  بعد  وذلك  كاملعتاد،  املدر�شة  اإىل  التايل  اليوم  يف  ذهبت 
اأخربت اإخوتي واأ�شدقائي من التالميذ والأ�شاتذة بتفا�شيل احلكاية، 
�شعيًا لك�شب تعاطفهم معي. وحني راآين الأ�شتاذ عبد املح�شن جابر 
دعاين ثانية ملكتبه، وهناك خريين بني العتذار لالأ�شتاذ ح�شن، اأو 
باأدب  اأوامره  رف�شت  اأنني  اإل  والدي.  واإح�شار  البيت  اإىل  الذهاب 
قائاًل لن اأعتذر لأ�شتاذي لأنني مل اأخطئ بحقه، ولن اأح�شر والدي 
لي�ش له وجود من وجهة نظري... هذه  اإ�شكال  ا�شتعني به حلل  كي 
م�شكلة خلقتها املدر�شة وعليها اأن حتلها... اإن والدي ذهب معي اإىل 
دعوته  اأنوي  ل  واإنني  ابتدائي،  الأول  ال�شف  يف  لت�شجيلي  املدر�شة 
اإنني  الثانوية،  املرحلة  من  تخرجي  يوم  اإل  ثانية  املدر�شة  لزيارة 
ا�شتلزم  اإذا  و�شاأذهب  اأقوال،  من  عني  �شدر  ما  م�شوؤولية  اأحتمل 
الأمر اإىل اإدارة التعليم يف القد�ش واأ�شرح لهم املوقف. �شكت املدير 
الدوام  انتهى  انتظرت حتى  مكتبه،  اأبقى يف  اأن  مني  طوياًل، طلب 
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ثانية  املدير  حاول  املدر�شة.  حرم  التالميذ  كافة  وغادر  الر�شمي 
مل  باأنني  اعرتف  اأن  بعد  ح�شن  لالأ�شتاذ  العتذار  بوجوب  اإقناعي 
–  كان علينا جميعًا اأن نحرتم رجال  اخطىء، لكن – ح�شب راأيه 
الدين، واأن ل نحاول اإحراجهم اأبدًا. مع ذلك مت�شكت مبوقفي، اإذ 
التم�شك  املوقف، و�شجعني على  زادين كالمه قناعة ب�شواب ذلك 
املح�شن  عبد  لالأ�شتاذ  قلت  مربر.  له  لي�ش  باعتذار  القيام  برف�ش 
على  فاإن  لعتذار،  �شرورة  هناك  كان  اإذا  مكتبه،  اأغادر  اأن  قبل 
املدر�شة،  الزمالء يف  يعتذر يل وجلميع  اأن  �شلطانه  الأ�شتاذ ح�شن 
ولي�ش العك�ش... لقد ت�شبب يف حرماين من الدرا�شة ليومني متتاليني 
من دون حق، وت�شبب يف اإ�شعاف قدرات زمالئي من التالميذ على 

الرتكيز خاللهما. 
قام املدير يف اليوم الثالث ب�شجني يف مكتبه كما فعل يف اليوم 
ال�شابق، ثم ا�شتدعى اأخي الأ�شغر وا�شمه حامد، والذي كان اآنذاك 
يف ال�شف الثالث ابتدائي وعلى علم بتطورات الق�شية، حيث اأمره 
بالذهاب اإىل البيت واإح�شار والدي اإىل املدر�شة، وكي ي�شمن و�شول 
ر�شالته اإىل العبد اأبو ربيع، اأر�شل مع حامد تلميذًا يكربه يف ال�شن من 
تالميذ ال�شف ال�شاد�ش. ويف الطريق اإىل البيت، قال حامد ملرافقه 
اإنني لن اأذهب معك اإىل البيت لأن والدي �شي�شربني اإذا راآين خارج 
املدر�شة، �شاأ�شري اإىل البيت من بعيد، وعليك اأن تذهب اإليه مبفردك 
اأن  املمكن  من  اإن  اأحذرك،  لكنني  منك،  املدير  طلب  مبا  وتخربه 
يغ�شب الوالد كثريًا حني ي�شمع ما تقول وي�شربك بع�شاه اخليزران. 
ارتبك التلميذ، تردد قلياًل، ثم عاد اإىل املدر�شة يرتعد خوفًا، وهناك 
اإىل البيت وحده. يف �شباح  اأنه مل يجروؤ على الذهاب  اأخرب املدير 
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اليوم الرابع، وجدت املدير ينتظرين بالقرب من املدخل الرئي�شي، 
اإىل  �شويًا  وذهبنا  بيدي  اأم�شك  وهناك  ب�شرعة،  مكتبه  اإىل  اأخذين 
ال�شف الذي كان يجل�ش فيه ال�شيخ ح�شن �شلطانه، حيث قام الأ�شتاذ 
عبد املح�شن جابر بالعتذار نيابة عني قائاًل اأمام جميع التالميذ، 
اإنني اأود اأن اأوؤكد لك يا اأ�شتاذ ح�شن اأن حممد يحرتمك ويقدرك، 
ت�شفح  واأن  اعتذارنا،  تقبل  اأن  اآماًل  عنه  نيابة  اأعتذر  لذلك  واإنني 
عنه وت�شمح له بالعودة اإىل �شفه. مل يكن با�شتطاعة ال�شيخ ح�شن اأن 
يفعل �شيئًا �شوى قبول العتذار املفربك. عدت بعدها مبا�شرة اإىل 

زمالئي مبت�شمًا، اأ�شعر بال�شعادة واأتلذذ بن�شوة الن�شر. 
اإن بقاء الق�شية دون حل ملدة ثالثة اأيام متتالية، وف�شل املدير 
يف ح�شرها �شمن نطاق املدر�شة، ت�شبب يف خروجها اإىل ال�شارع، 
وجعل باإمكان العديد من النا�ش معرفة تفا�شيلها ومتابعة تطوراتها. 
اأبعادًا غري  تاأخذ  الق�شية  بداأت  املت�شدد،  املبدئي  ويف �شوء موقفي 
واملدر�شة  املدير  مل�شلحة  متامًا  خمالف  اجتاه  يف  وت�شري  عادية 
والأ�شتاذ ح�شن �شلطانة. وب�شبب ال�شراع العقائدي الذي كان يهيمن 
على اأجواء املدر�شة واملدينة يف تلك الأيام بني الإ�شالميني من ناحية 
والبعثيني واللرباليني من ناحية اأخرى، فاإن معظم اأ�شاتذة املدر�شة 
وقفوا اإىل جانبي وقاموا بتاأييد موقفي وت�شجيعي على التم�شك به. 
بالعتذار  الأول  قيام  على  يبدو  ما  على  وال�شيخ  املدير  اتفق  لذلك 
ياأتي نيابة عني ومبوافقتي، وبالتايل  باأن العتذار  للثاين متظاهرًا 
القد�ش.  اإىل  وانتقالها  خطرها  ا�شتفحال  قبل  ب�شرعة  امل�شكلة  حل 
ي�شبح  اأن  احتمال  من  باخلوف  �شعر  املدير  اأن  الوا�شح  من  كان 
قدرته  اإ�شعاف  اإىل  يوؤدي  قد  ما  التالميذ،  من  للغري  قدوة  �شلوكي 
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اأو  تبعاته  كثريًا يف  اأفكر  وقع احلادث مل  املدر�شة. حني  اإدارة  على 
احتمالت ما ميكن اأن ي�شفر عنه من تعقيدات... مل يكن باإمكاين يف 
الواقع اأن اأعي مغزى ما فعلت، ومل يخطر يف بايل ما كان من املمكن 
لكن  امل�شتقبل،  ومواقفي يف  اأفكاري  على  اأثر  للحادث من  يكون  اأن 
طبيعة امل�شكلة التي اأثارت احلادث من ناحية، وطريقة التعامل معها 
وتاأثري  تفكريي،  طريقة  على  كبري  اأثر  لهما  كان  ثانية،  ناحية  من 

عميق على مواقفي وت�شرفاتي عرب جميع مراحل حياتي. 
املكان  للبنني يف عام 1952 كان  اأريحا  التحقت مبدر�شة  حني 
عبارة عن مدر�شة ابتدائية ب�شيطة، مبانيها قدمية و�شاحتها �شغرية، 
كما اأنه مل يكن لها معامل تلفت النظر اأو �شخ�شية مميزة اأو رونق، 
اأف�شل من كل مدار�ش وكالة الغوث مبا فيها مدر�شة  اأنها كانت  اإل 
عقبة جرب بع�شرات املرات. وكما اأ�شرت �شابقا، ت�شبب تزايد اأعداد 
التالميذ يف منطقة اأريحا مع تزايد اأعداد الالجئني يف دفع وزارة 
الرتبية والتعليم اإىل حتويل مدر�شتنا اإىل مدر�شة ثانوية كاملة، من 
دون توفري ما حتتاجه مثل تلك اخلطوة من عنا�شر ب�شرية ومعدات 
فنية وكتب وما �شابه ذلك. ويف �شوء عدم توفر ما يكفي حاجة البالد 
اأو جزءًا  تنل حاجتها  فاإن مدر�شتنا مل  موؤهلني علميًا،  اأ�شاتذة  من 
انتقلنا من املرحلة  من حقها من املدر�شني املوؤهلني. نتيجة لذلك، 
البتدائية اإىل املرحلة الثانوية من دون اأن يكون لدينا اأ�شتاذ واحد 
الأ�شتاذ علي خلف الذي عني لحقًا يف  يحمل موؤهاًل جامعيا �شوى 
املدر�شة وكان من خريجي دار العلوم يف م�شر، التي اأ�شبحت فيما 
بعد كلية تابعة جلامعة الأزهر. كان يف اأريحا حينئذ ثالثة اأ�شخا�ش 
اآخرين من خريجي اجلامعات، اثنان من الأطباء والثالث �شيدلين، 
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لذا ا�شتعانت اإدارة املدر�شة بال�شيدلين يف تدري�ش مادتي الكيمياء 
والأحياء. اإل اأن اأ�شتاذنا مل يكن متحم�شًا للتعليم ول م�شتعدًا لتحمل 
اأية م�شقة يف �شبيل تعليم تالميذ ل يعرف عنهم �شيئًا، ومل يكن لديه 
عن  يتغيب  الأ�شتاذ  كان  لذا  قرب.  عن  اليهم  للتعرف  ال�شتعداد 
ال�شماء على  وكلما �شقطت نقطة ماء من  الأيام احلارة،  در�شه يف 
الأر�ش، وكلما زارته زبونة جميلة تبحث عن رجل تتحدث معه بحرية 
من دون خماوف، يخفف عنها ما كانت تعانيه من ملل، وميالأ بع�ش 
ما كانت تعي�شه من فراغ يف مدينة هادئة، تع�شق الطيور وال�شرتخاء 

يف ظالل الأ�شجار.  
منحتني فر�شة الدرا�شة يف اأريحا �شيئًا ثمينًا اآخر كان له تاأثري 
ايجابي على حياة العائلة ب�شكل عام وعلى حياتي ب�شكل خا�ش. اإذ 
اأن وجودي على قائمة املتفوقني عامًا بعد عام، مكنني من احل�شول 
على اإحدى املنح املحدودة التي كانت تقدمها وزارة الرتبية والتعليم 
اأبناء ال�شفة الغربية. كانت املنحة متوا�شعة،  للطلبة املتفوقني من 
قيمتها 13 دينارًا �شنويًا فقط، اإل اأنها كانت تزيد على راتب الوالد 
بالكامل،  املدر�شية  احتياجاتي  تغطي  جعلها  ما  كاملني،  ل�شهرين 
وتوفر يل ما كنت احتاجه من م�شاريف �شخ�شية على مدار ال�شنة. 
تاأكيد  على  توا�شعها،  الرغم من  على  املنحة،  تلك  �شاعدتني  ولقد 
بعدم  وال�شعور  دخل،  من  ياأتيني  ما  اإدارة  على  والتعود  ا�شتقاليل، 
عن  العبء  تخفيف  اإىل  اإ�شافة  كان،  �شخ�ش  اأي  مل�شاعدة  احلاجة 
العائلة  احتياجات  مواجهة  عليه  ال�شعب  من  كان  الذي  والدي 

الأ�شا�شية من دون جهد كبري وعناء. 
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اتبعْت مدر�شتنا كغريها من مدار�ش الأردن نظام العريف، حيث 
كان مربي ال�شف يقوم باختيار تلميذ وتعيينه عريفًا لل�شف الذي 
ُي�شرف عليه، مهمته م�شاعدة املربي يف بع�ش الأعمال الإدارية. ومن 
تلك املهام التاأكد من ح�شن �شلوك التالميذ يف قاعة الدرا�شة قبل 
ا�شتعدادًا  لهم  املخ�ش�شة  الأماكن  يف  وجلو�شهم  الأ�شاتذة،  و�شول 
لبدء احل�شة الدرا�شية، والإ�شراف عليهم حني يتغيب اأحد الأ�شاتذة 
لأي �شبب كان. وعلى مدى ثالث �شنوات متتالية، مت اختياري عريفًا 
ل�شفنا. اإن وجود عريف على راأ�ش جمموعة من التالميذ يف غياب 
ال�شف،  داخل  للت�شرف  كبرية  حرية  العريف  ذلك  يعطي  اأ�شتاذ 
فيما ُيحمله م�شوؤولية اإ�شغال التالميذ بن�شاطات متالأ وقت فراغهم. 
ومن ح�شن حظنا يف تلك الأيام، كان اأحد اأفراد �شلتنا تلميذًا يتمتع 
فريد  الكبري  املطرب  تقليد  على  عادية  غري  وقدرة  جميل  ب�شوت 
عن  اأ�شاتذة  من  غريه  اأو  الكيمياء  اأ�شتاذ  تاأخر  كلما  كنا  الأطر�ش. 
بدء احل�شة ربع �شاعة اأو اأكرث، ندرك اأن الأ�شتاذ لن ياأتي يف ذلك 
اليوم، اأطلب عندها من زمالئي اإغالق نوافذ غرفة الدرا�شة وبابها 
كان  الغناء...  حرية  النجار  الدين  حميي  زميلنا  واأعطي  باإحكام، 
وقتنا  وي�شغل  الرائع،  واأدائه  اجلميل  ب�شوته  ُي�شعدنا  الدين  حميي 
حتى تنتهي احل�شة. هكذا كنا نق�شي فرتات النتظار بني احل�ش�ش 
بوقتنا وزمالتنا وحبنا  الأ�شاتذة، م�شتمتعني  اأ�شتاذ من  يتغيب  حني 

للفن والطرب، من دون اأن ن�شعر بفراغ اأو ذنب. 
ينتمي حميي الدين النجار، التلميذ املوؤدب امل�شامل الذي كان 
من الأ�شدقاء املقربني يل، لقرية بيت حم�شري، كنا نق�شي معًا اأوقاتًا 
جميلة متجولني يف اجلزء الواقع �شرقي املخيم من ال�شحراء. كان 
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حميي الدين يحب الغناء كثريًا، وكنت وما زلت اأحب الطرب، وهذا 
جعل عالقتنا تتوطد مع الأيام وتتعمق. وفيما كان بع�ش اأفراد ال�شلة 
متامًا،  عك�شهم  على  كنت  اجلد،  ماأخذ  الدين  حميي  ياأخذون  ل 
اأ�شجعه واأبدي اإعجابي ب�شوته واأدائه الذي كان حقًا مميزًا. كنت 
وما زلت اعتقد اأن حميي الدين ميلك من املواهب ال�شوتية والفنية 
كظروفنا  كانت  ظروفه  لكن  م�شهورًا،  مطربًا  ليكون  الكبري  القدر 
مل�شتوى  ترقى  ل  احلياة  يف  فر�شنا  جعلت  و�شعبة،  �شيئة  جميعًا 
فاإن  ا�شتثناءات،  قاعدة  لكل  اأن  وقدراتنا اخلالقة. وحيث  مواهبنا 
ثالثة من الأ�شدقاء، على الرغم من عدم اإكمالهم املرحلة الثانوية 
بنجاح، حققوا جناحًا كبريا يف اأعمال جتارية عادت عليهم باأموال 
طائلة، لكن عبادة املال حرمتهم من فر�شة العبور اإىل عامل الثقافة 
والعي�ش يف الع�شر واإدراك ا�شتحقاقاته، ما جعل اأحدهم يف�شل حتى 
يف ك�شب احرتام اأولده وبناته وزوجته. اأما حميي الدين فقد عمل 
�شن  بلوغه  حتى  وذلك  الثانوية،  املدر�شة  من  التخرج  بعد  مدر�شًا 
التقاعد، اأو الإحالة على املعا�ش، حيث قام بعدها بفتح حمل جتاري 
لت�شجيل وبيع الأغاين يف و�شط مدينة عمان يف �شارع ال�شلط، كنت 
اأزوره كلما زرت عمان وحتى اإحالة نف�شه على التقاعد والختفاء عن 
الواقع، مبجرد تخرجنا من مدر�شة ه�شام بن  الأنظار نهائيًا. ويف 
عبد امللك يف عام 1957، تفرقنا وذهب كل منا يف طريق خمتلف، 
ذهب  الآخر  والبع�ش  عمان،  مثل  قريب  مكان  اإىل  ذهب  بع�شنا 
القاهرة  للدرا�شة يف  �شافروا  واآخرون  اأمريكا،  بعيد مثل  اإىل مكان 
بهم  انتهى  من  وهناك  وباك�شتان،  والهند  وبغداد  ودم�شق  وبريوت 
احلال اإىل العي�ش والعمل يف دولة الكويت اأو ال�شعودية اأو يف غريها 
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للنفط. ومنهم من بقي حتى يومنا هذا  العربية املنتجة  من الدول 
يعي�ش يف خميمات بائ�شة مثل خميم البقعة والوحدات يف عمان.

�شغرية  جمموعات  عادة  الثانوية  املراحل  يف  التالميذ  ُي�شكُل 
من الأ�شدقاء املقربني، يلتقي اأفرادها ب�شكل �شبه يومي ملمار�شة ما 
لديهم من هوايات م�شرتكة. كانت جمموعتنا مكونة من عدة اأفراد 
وكانت هواياتنا متعددة، كنا نلتقي يف اأحد البيوت للت�شامر والتعاون 
املتوقعة،  لالمتحانات  والإعداد  املدر�شية،  الواجبات  اإمتام  يف 
والذهاب ب�شكل جماعي اأحيانًا اأو �شبه جماعي اإىل مقهانا املف�شل 
يف �شاحة خميم عقبة جرب الرئي�شية. كان بيت عبد الرحمن عرار 
الذي ينتمي لقرية العبا�شية اأحد الأماكن الرئي�شية التي كنا نتجمع 
فيها، وذلك ب�شبب اأريحية والده وطيبة اأمه التي كانت حت�شن طبخ 
بيتهم  باأكلها يف  ن�شتمتع  ترانا  ب�شعادة كبرية حني  امللوخية، وت�شعر 
اأماكن  اإىل  اأخذتنا  لرحالت جماعية  اأحيانًا  كنا نخطط  املتوا�شع. 
امليت  والبحر  اهلل  ورام  القد�ش  بينها  من  الغربية،  ال�شفة  عدة يف 
رحلة  يف  ال�شرتاك  يف  رغبة  يبدي  من  كل  على  كان  الأردن.  ونهر 
معينة اأن يدفع قيمة ا�شرتاكه �شلفًا لدى �شخ�ش ُيتفق عليه كل مرة 
ليكون اأمينًا لل�شندوق وم�شئوًل عن دفع كافة الفواتري، �شواء كانت 
ثمن تذاكر �شفر اأو وجبات غذاء اأو حلويات، وكان كل من يتخلف عن 
ال�شفر يف اليوم املحدد يفقد حقه يف ا�شرتداد اأي جزء من ا�شرتاكه. 
كان امل�شاركون يعتربون ما يدفعه املتغيب عن الرحلة عقوبة مقابل 
ننفقها  وكنا  ي�شاوؤون،  كما  بها زمالوؤه  يت�شرف  ال�شفر،  تخلفه عن 
كل مرة قبل العودة اإىل اأريحا. مل يتذمر اأحد من تلك الرتتيبات يف 
اأي وقت، ما جعل الرحالت تبدو دومًا ممتعة وحتمل روح الفكاهة 
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زيارة  يف  فلو�شه  اأنفقنا  اأننا  للمتغيب  نقول  كاأن  اأحيانًا،  واملماحكة 
مطعمه املف�شل مثاًل، ما يت�شبب يف �شعوره بالغيظ لإ�شاعة فر�شة 
اإىل  اإىل احلر�ش على عدم تكرارها. كانت رحالتنا  ثمينة، يدفعه 
مدينة القد�ش تتكرر بانتظام، ما جعلني اأحب تلك املدينة واأع�شقها 
واملفاجاآت  ال�شعادة  بلحظات  �شجاًل حافاًل  لها يف ذاكرتي  واأحفظ 

واللقاءات مع اأحباء واأ�شدقاء قادمني من اأمكنة بعيدة. 
حكايات وخرافات 

واخلرافات  احلكايات  من  الكثري  طفولتنا  مراحل  يف  �شمعنا 
التي كانت ت�شتهدف تخويفنا كي نطيع اأوامر من هم اأكرب �شنًا من 
الأهل، خا�شة اأمهاتنا، من بينها خرافة »اأبو رجل م�شلوخة«، وخرافة 
»الغوله«. ويف �شوء �شعف الوعي لدى الغالبية العظمى من الأهايل، 
ابنائهم  خميلة  يف  اخلرافات  تلك  غر�ش  اإىل  منهم  الكثري  اجته 
وربطها بالدين اأحيانًا، لدرجة جعلت بع�ش الأطفال يحلمون كل ليلة 
تقريبًا اأحالمًا مزعجة واأحيانًا مرعبة. كانت �شورة اأبو رجل م�شلوخة 
يف خميلتهم ت�شري اإىل خملوق كبري احلجم غريب الأطوار، ذي وجه 
قبيح خميف، رجله م�شلوخة، ل يتورع اأبدًا عن معاقبة اأي طفل اإذا 
طلبت منه اأم الطفل املعني القيام مبعاقبته. اأما »الغوله«، فهي اأي�شًا 
يف  تخ�ش�شت  منفو�ش،  و�شعر  �شخم  راأ�ش  ذات  عجيبة،  خملوقة 
خطف الأطفال الذين يع�شون اأوامر اأمهاتهم من بيوتهم، واأخذهم 
بعيدًا لتعاقبهم اأو تاأكلهم... اإن باإمكان »الغوله« اأن تعرف ما يفعله 
الطفل يف وجود ويف غياب اأمه. لذلك كانت الأم تقول لولدها الذي 
ما  اأنا  تقول،  اأن  اأو  اأبو رجل م�شلوخة،  اأنادي  راح  اأوامرها،  يع�شي 
معها.  وتاأخذك  جتيء  الغوله  خللي  دور،  يل  لي�ش  اأي  »دخل«،  اإيل 
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حمل  ال�شرطي  حل  حيث  اخلوف  م�شادر  تطورت  بعقود  ذلك  بعد 
الغولة. حمل  خمابراتها  واأجهزة  الدولة  وحلت  م�شلوخة،  رجل  اأبو 
هناك ق�شة طريقة اأخرى حاولُت يف اإحدى زياراتي للقد�ش اأن 
اأخترب مدى �شحتها، على الرغم من اأن املحاولة كان من املفرو�ش 
كانوا  ُعقباها.  حُتمد  ل  وخيمة  وعواقب  كبرية  خماطر  حتمل  اأن 
يقولون لنا يف طفولتنا اأن الر�شول حممد عليه ال�شالم ركب �شخرة 
و�شعد على متنها اإىل ال�شماء ملقابلة ربه، واأن تلك ال�شخرة توجد 
يف القد�ش، حتت قبة ال�شخرة الكبرية. كما كانوا يقولون اأنه حني 
تلم�ش  اأن  قبل  الهواء  ال�شخرة يف  توقفت  الأر�ش  اإىل  الر�شول  عاد 
الياب�شة بقليل كي ت�شمح للر�شول بالنزول عنها. لكن ال�شخرة، كما 
تقول تلك الرواية ال�شعبية، بقيت بعد نزول الر�شول معلقة يف الهواء، 
واأنها تطبق فوق عنق كل �شبي مير من حتتها تكون اأمه غري را�شية 
اإىل القد�ش وحيدًا بعد  عنه وتخنقه. ففي يوم �شيفي حار، و�شلت 
دخلت  كالعادة،  املدر�شية  كتبي  من  كتابًا  اأحمل  اأمي،  مع  م�شاجرة 
فنها  روعة  تاأملت  حلظات،  القبة  حتت  وقفت  ال�شخرة،  �شاحة 
وا�شت�شعرت هيبة املكان، ثم جل�شت اأقراأ واأ�شتعد لمتحان قادم. وبعد 
اأن تعبت من القراءة، فكرت فيما حدث بيني وبني اأمي، ثم قررت 
اأن اأخترب مدى �شحة حكاية ال�شخرة والطفل الذي يع�شي اأمه... 
احلكاية التي كنت اأ�شك يف �شحتها واأ�شتهزئ مبن ي�شدق مثيالتها 
من حكايات وخرافات. اإل اأنني حني اقرتبت من ال�شخرة، اأخذت 
وتتقدم  تتباطاأ  خطواتي  اأخذت  فيما  باطراد،  تت�شارع  قلبي  دقات 
مل  خطواتي  لكن  والرهبة،  باخلوف  �شعور  واعرتاين  �شديد،  بحذر 
تتوقف. وحني و�شلت اإىل مكان ال�شخرة، فوجئت بعدم وجود �شيء 
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معلق يف الهواء، ما اأكد يل �شحة �شكوكي من خالل التجربة، اإذ اأن 
عدم وجود �شخرة معلقة يعني ا�شتحالة قيام �شيء ل وجود له بخنق 
�شبي ل يعرف عنه ول عن اأمه �شيئًا. هكذا كانت الرتبية يف البيت 
بل  الطفل،  عقل  واحرتام  القناع  على  تقوم  ل  املا�شي،  يف  العربي 
والتهديد بعقاب من خملوقات غريبة ل وجود  التخويف  تقوم على 
لها، ما جعل الإميان باخلرافات واأعمال ال�شحر من امل�شلمات التي 

يتم�شك الإن�شان العربي العادي بها دون ت�شاوؤل يذكر. 
الذين  ال�شباب  الأ�شاتذة  اأحد  اجليو�شي  حممد  الأ�شتاذ  كان 
در�شنا على اأيديهم يف مدر�شة ه�شام وتركوا اأثرًا طيبًا يف نفو�شنا، 
م�شاألة  كل  �شرح  على  وحر�شه  التدري�ش،  ملهنة  حبه  ب�شبب  وذلك 
ريا�شية لتالميده باأب�شط الطرق املمكنة، وذلك من اأجل م�شاعدتهم 
اأن  الأيام  اأحد  يف  اكت�شف  لكنه  حلها.  طريقة  وفهم  فهمها  على 
واأنه  يجب،  كما  البيت  يف  واجباته  بحل  يقم  مل  ر�شيد  طه  زميلنا 
فر�ش  وهذا  املو�شوع.  وطبيعة  يبدو طريقة احلل  ما  على  يفهم  مل 
ثانية  الدر�ش  �شرح  حماولة  املبدئي،  موقفه  بحكم  الأ�شتاذ،  على 
لنا جميعًا ولطه ر�شيد خ�شي�شًا. لذلك طلب من طه الوقوف اأمام 
ال�شف اإىل جانبه وم�شاعدته على حل اإحدى امل�شائل الريا�شية على 
اللوح الأ�شود املعلق اأمامنا. لكن طه مل ي�شتطع الرتكيز ومتابعة ما 
كان يقوله الأ�شتاذ اجليو�شي ويكتبه، بل اعرتاه اخلوف، وبداأ ج�شمه 
�شديد  بحرج  طه  �شعر  جبينه...  من  يت�شبب  العرق  واأخذ  يرتع�ش 
ن�شي  وبالتايل  املوقف،  على  ال�شيطرة  على  القدرة  اأفقده  وارتباك 
القليل الذي كان يعرفه. مل ينتبه الأ�شتاذ اجليو�شي ملا كان يعانيه 
طه من خوف وارتباك، بل اأ�شر على النجاح يف اأداء مهمته، وقام 
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باإعادة �شرح تفا�شيل امل�شاألة اأكرث من مرة، ولكن دون جدوى. وهنا 
ن�شي الأ�شتاذ نف�شه متامًا، بداأ يتكلم كمن يهذي، يكرر كالمه بغ�شب 
مغ�شيًا  الأر�ش  على  و�شقط  العرق  من  بحر  وفجاأة غرق يف  وحدة، 

عليه. 
اأحدث  ما  اجليو�شي،  حممد  الأ�شتاذ  جبني  من  الدم  �شال 
ارتباكًا كبريًا يف الغرفة... اندفع البع�ش لإح�شار بع�ش املاء، فيما 
مناديل  لدينا من  توفر  الأ�شتاذ مبا  راأ�ش  بربط  الآخر  البع�ش  قام 
وده�شة.  ذهول  حالة  يف  اآخرون  ووقف  النزيف،  وقف  على  والعمل 
اإىل  بالذهاب  �شارعت  اأ�شتاذنا،  م�شاعدة  ان�شغل زمالئي يف  وفيما 
مكتب املدير، ب�شفتي عريف ال�شف، حيث اأخربته مبا حدث. وما اأن 
و�شل املدير اإىل غرفة الدرا�شة حتى كان التالميذ قد اأوقفوا النزيف 
و�شدره.  اجليو�شي  الأ�شتاذ  وجه  على  املاء  من  كبرية  كمية  ور�شوا 
وبعد اأن �شحا من غيبوبته، نقلناه اإىل مكتب املدير، حيث بقي هناك 
اثنان  رافقه  ا�شتعاد كامل وعيه، حيث  اأن  بعد  اإل  يغادر مكانه  ومل 
من زمالئه من الأ�شاتذة اإىل البيت. غاب الأ�شتاذ اجليو�شي يومني 
اأن  عن املدر�شة، عاد بعدهما اإىل مزاولة عمله كاملعتاد، ولكن بعد 
اأدرك، و�شاعدنا اأن ندرك اأي�شًا، اأنه ل ميكن م�شاعدة اأي �شخ�ش ل 
يريد اأن ي�شاعد نف�شه، اأو ل يعرف كيف ي�شاعد نف�شه، وبعد اأن حمل 
على جبينه اأخدودًا �شغريًا يذكره بتلك احلقيقة كلما ن�شيها اأو حاول 

ن�شيانها.
قامت القوات الع�شكرية الربيطانية يف عام 1956 بال�شرتاك 
اإ�شرائيلية بغزو الأرا�شي امل�شرية �شمن  مع قوات فرن�شية واأخرى 
خالل  الغزاة  قام  الثالثي«.  »العدوان  با�شم  عرفت  التي  احلملة 
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ال�شوي�ش،  قناة  ومنطقة  و�شيناء  غزة  قطاع  باحتالل  احلرب  تلك 
اأجل  من  الع�شكرية  العملية  بتلك  للقيام  ا�شطروا  باأنهم  والإدعاء 
على  واحلفاظ  فيها،  التجارية  ال�شفن  مرور  وتاأمني  القناة  حماية 
يف  املوؤامرة  تلك  جاءت  ولقد  للعامل.  النفط  اإمدادات  ا�شتمرار 
ال�شوي�ش وال�شتيالء على  بتاأميم قناة  الثورة امل�شرية  اأعقاب قيام 
الحتالل طوياًل  يدم  عليها. مل  امل�شرية  ال�شيادة  وب�شطت  اإدارتها 
ب�شبب تدخل الرئي�ش الأمريكي دوايت اأيزنهاور الذي �شعر بالغ�شب 
لكن  الن�شحاب،  على  املحتلني  باإجبار  قام  حيث  ا�شت�شارته،  لعدم 
املنطقة  على  ال�شيا�شية  وغري  ال�شيا�شية  وتبعاته  العدوان  اآثار 
ت�شتمر حتى يومنا هذا. ومن  للغاية ما جعلها  العربية كانت كبرية 
كانت  ما  الربيطانية  الأدنى  ال�شرق  حمطة  فقدان  التبعات،  تلك 
العربية،  البالد  يف  جماهريية  ومكانة  م�شداقية  من  به  تتمتع 
اأهداف  خلدمة  اأ�شا�شًا  م�شخرة  اإذاعية  كمحطة  اأمرها  وانك�شاف 
قيام  ب�شبب  م�شداقيتها  املحطة  تلك  خ�شرت  ولقد  ا�شتعمارية. 
ع�شكرية  بيانات  لإ�شدار  اأداة  با�شتخدامها  الربيطانية  احلكومة 
بهدف  عامة  العربية  واجلماهري  امل�شري  اجلي�ش  اإىل  موجهة 
وجود  عدم  �شوء  ويف  ال�شت�شالم.  اإىل  ودفعها  معنوياتها  اإ�شعاف 
حمطة اأخرى ذات م�شداقية، فاإن اجلماهري العربية وجدت نف�شها 
وُم�شخر  وفا�شد  قا�شر  ر�شمي  عربي  لإعالم  لال�شت�شالم  م�شطرة 
خلدمة اأنظمة حكم جاهلة وم�شتبدة... اإعالم مل يتورع عن الكذب 
والت�شليل يف اأي يوم من الأيام، ومل يتوقف �شاعة واحدة عن العمل 
على تزييف وعي اجلماهري العربية وتخدير اأحا�شي�شها. وحني وقعت 
هزمية 1967 التي نتج عنها قيام اإ�شرائيل باحتالل �شيناء امل�شرية 
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وه�شبة اجلولن ال�شورية وما كان قد تبقى من فل�شطني العربية، اأي 
قد  العربية  اجلماهري  م�شاعر  كانت   غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة 
الكارثية  وتبعاتها  نتائجها  وتقبل  الهزمية  لقبول  يكفي  تخدرت مبا 

دون غ�شب اأو ت�شاوؤل يذكر. 
التعلم من الأخطاء

يقع مقهى حممود الأغب�ش، املقهى الذي كنا نرتاده با�شتمرار 
ونف�شله على غريه من املقاهي، يف و�شط خميم عقبة جرب، لذا كان 
ي�شتقبل جمموعة منا كل م�شاء تقريبًا، نلتقي لن�شرب ال�شاي والقهوة 
ونلعب الورق، وبالذات اللعبة التي كنا نعرفها با�شم »هاندرميي« اأو 
الكنكان. تعتمد هذه اللعبة على احلظ، وعلى قوة الذاكرة والقدرة 
اأثناء �شري العملية،  اأوراق  على الرتكيز ومتابعة ما ُيك�شف عنه من 
ب�شكل  اللعب  واإ�شرتاتيجية  التالية  اخلطوة  نوعية  ذلك  يحدد  اإذ 
الذين  الأ�شاتذة  بع�ش  ومع  البع�ش،  بع�شنا  مع  نتبارى  كنا  عام. 
اأماكن  هناك  يكن  مل  اإذ  منتظم،  ب�شكل  املقهى  زيارة  على  واظبوا 
اأخرى تقدم لزبائنها برامج ثقافية اأو ترفيهية بديلة... كان الفراغ 
هو اأهم حقيقة ُتهيمن على حياة النا�ش يف املخيم، ما جعل الكبار 
جرب  عقبة  خميم  يف  يكن  مل  املقاهي.  نحو  يندفعون  وال�شباب 
نادي،  اأو  مكتبة  اأو  اأو حديقة  �شينما  دار  ول يف غريه من خميمات 
»دق  اأما  ترفيهي.  ن�شاط  باأي  ت�شمح  البيوت  يف  م�شاحات  حتى  ول 
اأحدنا بهزمية الآخر، وكان  الطاولة« فكان ينتهي عادة حني ينجح 
جزاء اخلا�شر دفع فاتورة ال�شاي والقهوة يف تلك الليلة. اإىل جانب 
دورها الرتفيهي، كانت مقاهي املخيم تقوم بدور اإعالمي ومعلوماتي 
ال�شيا�شة  اأخبار  الراديو فيها  اأجهزة  الرواد من خالل  ُيتابع  اأي�شًا، 
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اأغان  َي�ْشتجُد من  العربية والق�شية الفل�شطينية والعامل، و�شماع ما 
وم�شل�شالت وخطابات �شيا�شية ودعايات واإعالنات جتارية، والتمتع 
بربنامج ما يطلبه امل�شتمعون من راديو »ال�شرق الأدنى«، تلك املحطة 
الإذاعة  هيئة  عليها  وت�شرف  قرب�ش  من  براجمها  تبث  كانت  التي 
الربيطانية. كان من الإعالنات التجارية التي اأثارت ف�شولنا يف تلك 
الأيام اإعالن �شابون املالب�ش اجلديد »تايد«، الذي يقول »�ِشروالك 
يا اأبو زيد، ما ِبينظْف اإل بالتايد«، ما جعلنا ن�شتقبل زميلنا اأحمد اأبو 

زيد كلما راأيناه قادمًا برتديد دعاية تايد. 
حني زرنا مقهى حممود الأغب�ش كعادتنا يف اإحدى الأم�شيات، 
مادة  يدر�شنا  كان  الذي  اإر�شيد  اأبو  رزق  الأ�شتاذ  هناك  وجدنا 
الريا�شيات، والذي كان ُيعترب من اأف�شل اأ�شاتذة تلك املادة يف لواء 
القد�ش يف ذلك العهد. كان الأ�شتاذ رزق واثقًا من نف�شه، ومعجبًا 
ب�شبابه، لكنه قامر يف تلك الليلة وطلب اأن ي�شاركنا لعبة الهاندرميي، 
وفورًا اأبديت ا�شتعدادي ملبارزته. وقبل اأن تنتهي املباراة متامًا، بدا 
على  م�شرًا  كنُت  ثانية  جولة  لطلب  دفعه  ما  خ�شرها،  اأنه  وا�شحًا 
اأمام  باحلرج  و�شعر  يتوقعها،  يكن  مل  بنتيجة  فوجئ  اأي�شًا.  ك�شبها 
الزمالء واملتفرجني من زوار املقهى، ما جعله يغادر املكان قبل اأن 
تنتهي ال�شهرة. قبل عامني تقريبًا، تقابلت �شدفة مع الأ�شتاذ رزق 
اأبو اإر�شيد يف مطار عمان قادمًا من كندا التي هاجر اإليها، وذلك 
بعد، جاء  راآين عن  الأردن. عرفني حني  والوطن يف  الأهل  لزيارة 
يتعرفوا  لزم  الأ�شاتذة  »طبعا  قائاًل:  وم�شافحتي  لعناقي  م�شرعًا 
اأنه  اأ�شاتذتهم«. ومع  اأن يتعرف الطالب اىل  اىل الطالب بدًل من 
قلبه.  ونقاء  ووفائه  بحبه  اأ�شعدين  اأنه  اإل  الكلمات،  بتلك  اأحرجني 
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له  واحتفظ  واأحرتمه  اإر�شيد  اأبو  رزق  الأ�شتاذ  اأقدر  زلت  وما  كنت 
مبكانة كبرية يف قلبي، على الرغم مما حدث بيننا بعد مباراة الورق 
يف مقهى حممود الأغب�ش باأيام، وما فعله جتاهي اآنذاك، وهو عمل 

اأحتمل اجلزء الأكرب من م�شئوليته.  
كتب  ال�شف،  اإىل  كعادته  التايل  اليوم  يف  رزق  الأ�شتاذ  جاء 
التي  امل�شائل  اأ�شعب  كانت  اأمامنا،  املعلق  الأ�شود  اللوح  م�شاألة على 
كان علينا حلها يف البيت ا�شتعدادًا لذلك الدر�ش. اأدار وجهه نحونا 
معلنًا  يده  تلميذ  اأي  يرفع  مل  امل�شاألة؟  هذه  ي�شتطيع حل  من  وقال، 
ا�شتعداده حلل امل�شاألة �شوى تلميذ واحد، كانت يدي هي اليد الوحيدة 
اأحد  من  وطلب  عادته،  غري  على  رزق  الأ�شتاذ  اأهملني  املرفوعة. 
التالميذ املعروفني بذكائهم يف الريا�شيات اأن يحاول حل امل�شاألة، 
بي�شاء،  طب�شورة  حمل  اللوح،  اأمام  وقف  مقعده،  من  التلميذ  قام 
حاول ولكن مل ينجح. طلب الأ�شتاذ رزق بعد ذلك من ال�شديق عبد 
الرحمن عرار القيام بحل امل�شاألة، التلميذ الوحيد يف ال�شف الذي 
كان يتمتع مبوهبة ريا�شية كافية ملناف�شتي يف حل م�شائل الريا�شيات 
اأنه مل ينجح  اإل  اللوح، حاول،  امل�شتع�شية، تقدم عبد الرحمن من 
يف ذلك اليوم اأي�شًا. كانت يدي مرفوعة طوال الوقت، لكن الأ�شتاذ 
اأن  اإل  بنف�شه.  امل�شاألة  حل  مبحاولة  وقام  اإهمايل،  على  اأ�شر  رزق 
احلل الذي جاء به احتاج لرتكيب ثالث معادلت غطت اللوح بكاملة 
تقريبًا قبل الو�شول اإىل املعادلة املطلوبة... رمى بعد ذلك الطب�شوره 
على اللوح من خلف ظهره قائاًل: حلوا هذه املعادلة حت�شلون على 

اجلواب. 
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وهنا قلت بطريقة عفوية جاءت كرد فعل اآين، مل ي�شبقه تفكري 
اأو مقدمات: »لي�ش كل هذه الغلبة يا اأ�شتاذ، كلها معادلة ن�شف �شطر 
وحُتل امل�شاألة«. فوجئ الأ�شتاذ رزق مبا قلت، نظر اإىل طوياًل، ثم قال 
ب�شخرية: اتف�شل ا�شرح لنا كيف ميكن حلها مبعادلة ن�شف �شطر. 
تقدمت من اللوح، اأم�شكت طب�شورة، كتبت معادلة ق�شرية، �شرحت 
اإليها، ثم فعلت ما فعل متامًا، رميت الطب�شورة من  كيفية التو�شل 
خلف ظهري يف اجتاه اللوح قائاًل: حلوا هذه املعادلة حت�شلون على 
اجلواب. بعد اأن متعن الأ�شتاذ يف املعادلة واكت�شف اأن ما قلته كان 
ال�شف.  من  اأخرج  وقال:  قا�شية  نظرة  اإيل  فنظر  عاد  �شحيحًا، 
�شلطانة كانت ما تزال  ال�شيخ  ال�شابقة مع  الطرد  اأن جتربة  وحيث 
ب�شكل  هذه  الطرد  عملية  مع  اأتعامل  نف�شي  وجدت  راأ�شي،  يف  حية 

خمتلف متاما. 
ذهبت فورًا اإىل مكتب املدير، الأ�شتاذ اأمني احلافظ، واأخربته 
مبا حدث، ثم اأ�شفت قائاًل: اإنني اأعرتف بخطئي، واأنه مل يكن من 
اأحاول  واإن كنت  الطب�شورة من خلف ظهري حتى  اأرمي  اأن  الالئق 
تقليد اأ�شتاذي، لذا اعتذر عما بدا مني. بعد دقائق، وقبل اأن ا�شمع 
مبا  املدير  اأخربه  املكتب.  اإىل  رزق  الأ�شتاذ  و�شل  املدير،  فعل  رد 
قلت له وباعرتايف باخلطاأ وبرغبتي يف العتذار، قبل الأ�شتاذ رزق 
العتذار من دون تردد، وهذا اأعاد البهجة اإىل قلبي وجعله يكرب يف 
عيني كثريًا. لكن رد فعل املدير كان خمتلفًا، اإذ قال اإن قيام الأ�شتاذ 
رزق بقبول اعتذارك والتنازل عن حقه ل يعني اأن املدر�شة تتنازل 
عن حقها. لذلك قررت اأن اأحرمك من الدرا�شة ملدة ثالثة اأيام، ثم 
اأمرين اأن اأداوم يف مكتبه كل يوم من ال�شباح وحتى انتهاء الدوام. 



234

لكن عقاب الأ�شتاذ اأمني احلافظ اأ�شهم، ومن دون وعي منه اأو مني، 
يف تعزيز ثقتي بنف�شي، ما جعلني اأ�شعر بقدر كبري من الر�شا عن 
النف�ش. اإذ قمت، بناء على طلب املدير، بدور الأ�شتاذ البديل خالل 
خالل  �شفوف  خم�شة  من  اأكرث  بتدري�ش  قمت  حيث  العقاب،  فرتة 

الثالثة اأيام التالية ب�شبب تغيب اأ�شاتذتها.
بعد مرور حوايل ثالثني �شنة، وكنُت حينئذ قد اأ�شبحت اأ�شتاذًا 
حكاية  يحكي  اأمريكيًا  فيلمًا  �شاهدت  اأمريكا،  يف  اأعي�ش  جامعيًا 
طالب عبقري يف الريا�شيات كان يدر�ش يف جامعة هارفارد ويعمل 
بع�ش الوقت يف جامعة اإم اآي تي )MIT(. كان ذلك الطالب يقوم 
كل م�شاء بتنظيف بع�ش قاعات الدرا�شة يف جامعة اإم اآي تي مقابل 
اأحداث  اأهم  اأما  اأف�شل.  حياة  العي�ش  على  ت�شاعده  قليلة  دولرات 
فتتعلق   ،"The Goodwill Hunter" الفلم، وا�شمه على ما اأعتقد
بكيفية تعامل جمتمع يقدر املوهبة مع طالب موهوب. تبداأ احلكاية 
بقيام اأ�شتاذ الريا�شيات يف جامعة اإم اآي تي بكتابة معادلة ريا�شية 
على اللوح، مل ي�شتطع اأي �شخ�ش حلها منذ ع�شرات ال�شنني، ويطلب 
من طلبة الدرا�شات العليا الذين ي�شرف عليهم حماولة حلها. عاد 
اإىل طريقة  منهم  اأي  ي�شتهدي  اأن  دون  التايل من  اليوم  الطلبة يف 
حلل تلك املعادلة. مر طالب هارفارد يف امل�شاء كعادته على غرفة 
تنتظر حاًل،  التي  املعادلة  وهناك لحظ وجود  لتنظيفها،  الدرا�شة 
وبعد اأن انتهى من تاأدية مهمته، عاد فنظر اإىل املعادلة بتمعن، ثم 
قام بحلها من دون عناء يذكر، وترك احلل على اللوح، وغادر املكان 
عائدًا اإىل بيته. حني و�شل الطلبة والأ�شتاذ يف �شباح اليوم التايل 
اإىل قاعة الدرا�شة وجدوا اأن هناك مفاجاأة تنتظرهم... وجدوا حل 
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املعادلة ولكن مل يجدوا �شاحب احلل. 
العبقري  ال�شخ�ش  اكت�شاف هوية ذلك  وقرر  الأ�شتاذ  انده�ش 
الذي قام بحل املعادلة مهما كلف الأمر، لذلك كتب على اللوح معادلة 
اأكرث �شعوبة من ال�شابقة، واأمر الطلبة مبحاولة حلها. وبعد اأن ذهب 
الطلبة اإىل بيوتهم، جل�ش الأ�شتاذ يف مكان منزو يراقب من يدخل 
اإىل غرفة الدرا�شة ومن يخرج منها. وما كادت تغرب ال�شم�ش يومها 
حتى جاء طالب هارفارد، اأو عامل النظافة الذي يقوم بتنظيف قاعة 
الدر�ش وترتيبها كل م�شاء. بعد قيام الطالب بعمله كاملعتاد، نظر اإىل 
اللوح، راأى املعادلة جتل�ش يف انتظاره، حمل طب�شورة، وقام بحلها يف 
دقائق، ثم خرج من القاعة لتنظيف الردهة الكائنة اأمامها. ت�شلل 
الأ�شتاذ اإىل القاعة، نظر اإىل اللوح، وهنا اكت�شف اأن عامل النظافة 
هو ذلك العبقري الذي كان يبحث عنه ويحاول اكت�شافه منذ �شنني. 
ولكن حني حاول الأ�شتاذ التحدث مع عامل النظافة، هرب الطالب 
من اأمامه ووىل الأدبار، وكاأنه جمرم ارتكب جرمية كبرية، ل يدري 

كم �شيكون عقابها قا�شيًا وتكون عواقبها وخيمة. 
ور�شالته  الرتبوي  هدفه  عن  التنازل  الأ�شتاذ  باإمكان  يكن  مل 
اكت�شفها �شدفة،  التي  العبقرية  املوهبة  بتلك  التفريط  ول  العلمية، 
لذلك تبع الطالب، تعرف بعد جهد اىل بيته الكائن يف حي متوا�شع 
اقتنع  اأيام،  الثنني على مدى  بني  وبعد حمادثات  املدينة.  جدًا يف 
الطالب بوجهة نظر الأ�شتاذ، وبوجوب التعاون معه. لذا نرى الطالب 
بدلة  يلب�ش  فخمة،  ليموزين  �شيارة  يف  يجل�ش  الفيلم  يف  العبقري 
وربطة عنق اأنيقة، وبجواره الأ�شتاذ واآخرون يف طريقهم اإىل وكالة 
الأمن القومي، اأهم وكالة ا�شتخبارات وجت�ش�ش يف اأمريكا والعامل. 
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ما  ال�شاعة، مبراقبة  مدار  وعلى  املوؤ�ش�شة احلكومية،  تلك  تقوم  اإذ 
يجري يف العامل من اأحداث، وما مير يف اأجوائه من ر�شائل �شوتية 
املوؤ�ش�شة  تلك  عملت  لقد  وحتليلها...  وت�شجيلها  و�شور  واإلكرتونية 
ب�شكل �شري للغاية ل�شنوات طويلة، ُم�شتخدمة الأقمار ال�شطناعية 
واأحدث و�شائل الت�شال اللكرتونية واأجهزة احلا�شوب املعقدة قبل 
اأن يعرفها العامل بفرتة طويلة. وهناك متت مقابلة الطالب العبقري 
وا�شتجوابه ومكافاأته بوظيفة مهمة ذات مردود مايل ومعنوي كبري. 
اإر�شيد  اأبو  رزق  الأ�شتاذ  مع  حادثتي  الفيلم  اأ�شاهد  واأنا  تذكرت 
عام  يف  امللك  عبد  بن  ه�شام  مدر�شة  يف  احلافظ  اأمني  والأ�شتاذ 
وهنا  قلبي.  اإىل  اأدخل احلزن  وعميقًا،  نف�شًا طوياًل  اأخذت   ،1955
الإمكانيات  دولة متلك  بني م�شري عبقري يف  اأقارن  نف�شي  وجدت 
املادية والعلمية وتدير اأمورها موؤ�ش�شات وقيادات لديها ما يكفي من 
يعي�ش  مماثلة  عادية  غري  موهبة  و�شاحب  املواهب،  لتقدير  الوعي 
يف دولة فقرية ل متلك احلد الأدنى من الإمكانيات املادية، وتفتقد 
العبقرية،  معنى  تفهم  التي  الواعية  والقيادات  العلمية  املوؤ�ش�شات 
وتقدر اأهمية املواهب اخلالقة ودورها يف حياة الفرد وتقدم املجتمع 

والب�شرية.  
بني اجلهل وال�شقاوة

كان الأ�شتاذ داوود خوري مدر�ش اللغة الجنليزية يف مدر�شة 
اأحد  يف  لعمله  نتيجة  اللغوية  معارفه  معظم  على  ح�شل  قد  اأريحا 
با�شتعمار  بريطانيا  قيام  اأثناء  الربيطاين  اجلي�ش  مع�شكرات 
اأجنبية.  اأو  عربية  جامعة  يف  الدرا�شة  طريق  عن  ولي�ش  فل�شطني، 
وكما لحظ جميع من تعامل مع الأ�شتاذ داوود، كانت حالته العقلية 
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غري م�شتقرة، ما جعل عالقتنا به تاأخذ منحى �شبه هزيل مل يعرف 
من اجلدية �شوى القليل. �شعر الأ�شتاذ داوود خوري يف اأحد الأيام 
بغيظ كبري من زميلنا طه جربيل، ب�شبب ميله للك�شل وتدين رغبته 
مل  �شوؤاًل  تلميذه  الأ�شتاذ  �شاأل  وحني  الجنليزية.  اللغة  تعلم  يف 
 It is very easy، but you are« :ي�شتطع الإجابة عليه، قال له
lazy، انت جاي تتعلم اجنليزي؟ تلح�ش طيزي". �شحكنا، و�شحك 

الأ�شتاذ داوود كثريًا، وبدت على وجهه عالمات ده�شة كاأنه يكت�شف 
لأول مرة اأن لديه موهبة غري عادية من املمكن اأن ُت�شحك الطلبة. 
ولذا  داوود خوري،  لالأ�شتاذ  املحببة  الأ�شياء  المتحانات من  كانت 
كان ُيكرث منها، ويعمل جهده كي يريح اأع�شابنا اأثناء قيامنا بتاأدية 
الطلبة،  على  الأ�شئلة  توزيع  وبعد  المتحان،  يوم  ويف  المتحان. 
يعتقد  ما  وي�شرح  مرتفع،  ب�شوت  الأ�شئلة  يقراأ  داوود  الأ�شتاذ  كان 
اأنه �شعب منها، ثم ُيعد نف�شه ملراقبة الطلبة. كانت عملية الإعداد 
تبداأ بو�شع الكر�شي الذي يجل�ش عليه اأ�شتاذ ال�شف فوق الطاولة، 
ثم يت�شلق الأ�شتاذ الطاولة، يقف عليها برهة كاأنه ي�شتطلع ما يدور 
اأحداث وما مير يف �شمائها من غيوم  ال�شا�شع من  يف عامل الغرفة 
وطيور، ثم يجل�ش فوق الكر�شي، ويبداأ عملية هذيان ل تتوقف حتى 
ُقدامك  ُب�ْش  �شايفك...  اأنا  كلب...  يا  اأنت  قائاًل:  الوقت،  انتهاء 
)انظر اأمامك(... انت يا حمار... رايح ُت�ْشُقْط... �شفر... �شفر... 
خللي را�شك يف ورقتك يا تي�ش... انت يا كلب... َنِزْل را�شك... اأنا 
�شايفك... وهكذا حتى تنتهي احل�شة ويجمع الأوراق ويغادر الغرفة. 
ميالد  عيد  اأن  ال�شدفة  طريق  عن  زينة  منر  الزميل   َعِلم 
وفاجاأنا  التايل،  الأ�شبوع  من  الأول  اليوم  ي�شادف  داوود  الأ�شتاذ 



238

بعناية عدة  ملفوفة  لالأ�شتاذ  باإح�شار هدية  اليوم  ذلك  الزميل يف 
لفات مل يعرف اأحدنا ما كان بداخلها من اأ�شياء. و�شع منر الهدية 
على الطاولة من دون اأن يكتب عليها حرفًا واحدًا وجل�ش يف مكانه 
ما  وراأى  داوود  الأ�شتاذ  و�شل  اأ�شتاذه. وحني  فعل  رد  ينتظر  بهدوء 
كان على الطاولة، ابت�شم م�شتب�شرًا خريًا، لكنه فوجئ حني اكت�شف 
لَهاية كما  اأو  اأطفال،  الهدية عبارة عن ر�شاعة  ما بداخلها. كانت 
ت�شعها  الثدي،  ت�شبه حلمة  وهي م�شا�شة جلدية  اأحيانًا،  ي�شمونها 
كاذبًا  �شعورًا  ومنحه  اإ�شكاته  بهدف  يبكي  حني  طفلها  فم  يف  الأم 
باأنه ير�شع من ثدي اأمه. انفجر ال�شف بال�شحك حني راأى الهدية، 
غ�شب الأ�شتاذ داوود غ�شبًا �شديدًا... ارتبك، مل يدر ماذا يفعل... 
فكر برهة، ثم خرج من ال�شف حمتدًا... �شار عدة خطوات بعيدًا 
يفعله  ما  لديه  يجد  مل  اأنه  وحيث  م�شرعًا.  عاد  اأنه  اإل  الباب،  عن 
مرتفع،  ب�شوت  �شاحكًا  اأنفجر  ال�شعبة،  اللحظة  تلك  يف  يقوله  اأو 
اأثناء المتحانات... يا كالب... يا حمري...  اأخذ يهذي كعادته  ثم 

رايحني ت�شقطوا... واهلل لأوريكم... �شفر... �شفر...
اأمرنا الأ�شتاذ علي خلف فور ت�شلمه مهام تدري�ش اللغة العربية 
والدين اأن نذهب كل يوم خالل فرتة الغداء اإىل اجلامع القريب من 
املدر�شة، والقيام بتاأدية �شالة الظهر فيه. كان الأ�شتاذ علي يتمتع 
مبقدرة جيدة على تعليم اللغة العربية التي كان يتقنها ويحفظ من 
الكثري.  القدمية  والأ�شعار  التاريخية  واحلكايات  العربية  الأمثال 
�شيء  �شادها  اإذ  يجب،  كما  ودية  تكن  مل  طلبته  مع  عالقته  اأن  اإل 
يف  اإ�شاعات  انت�شار  ذلك  اأ�شباب  ومن  الثقة.  و�شعف  التوتر  من 
اأريحا تقول باأن الرجل، واإن كان ينتمي جلماعة الإخوان امل�شلمني، 
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من  به  ي�شرح  وما  اأقواله  مع  تتناق�ش  ال�شخ�شية  �شلوكياته  اأن  اإل 
معتقدات. وكي ي�شمن قيامنا بال�شالة يف اجلامع كما اأمرنا، عني 
مهمته  الأ�شبوعية،  الدرا�شة  اأيام  من  يوم  لكل  عريفًا  علي  الأ�شتاذ 
جمع التالميذ حني يحني موعد ال�شالة، والتاأكد من ذهابهم اإىل 
اجلامع واأداء ال�شالة كما يجب، وتقدمي تقرير باأ�شماء املخالفني، 
فكرة  يل  ترق  مل  الأو�شياء.  العرفاء  اأولئك  من  واحدًا  واختارين 
الو�شاية التي كنت قد رف�شتها منذ ال�شغر يف بيتي، لذا كنت اطلب 
من الزمالء اأن يتبعوين ونذهب �شويًا اإىل اجلامع، جنل�ش يف ذلك 
املكان املريح، نتمتع بهوائه اللطيف، خا�شة يف اأيام ال�شيف احلارة، 
ون�شتعد للح�شة التالية بدًل من ال�شالة. مل اأمانع يف قيام اأي تلميذ 
بال�شالة، لكنني مل اأ�شل �شخ�شيًا يف ذلك اجلامع، ومل اأطلب من 

زميل اأداء ال�شالة فيه.
كان در�ش اللغة الجنليزية هو الدر�ش الأول بعد فرتة ا�شرتاحة 
الغذاء مبا�شرة، وكان الأ�شتاذ خليل خوري مدر�ش تلك اللغة �شديدًا، 
اأحيانًا، كان  اأنه حني ي�شحك، وهو ما كان يحدث  اإل  ابت�شم.  قلما 
يرعبنا ب�شوته العايل وبالطريقة اله�شتريية التي كان ي�شحك بها، 
يف  وجودنا  فرتة  ن�شتغل  كنا  لهذا  فجاأة.  عقله  فقد  عمالق  وكاأنه 
الجنليزية  باللغة  ال�شعر  نقراأ  وكي  البيتي،  الواجب  لنكمل  اجلامع 
ونتدرب على فن الإلقاء. مل اأقدم لالأ�شتاذ على خلف تقريرًا مكتوبًا 
املتعلقة  اأ�شئلته  عن  اأجيب  وكنت  الأيام،  من  يوم  اأي  يف  �شفويًا  اأو 
بال�شالة و�شلوك الزمالء يف اجلامع بطريقة غري مبا�شرة، اإذ داأبت 
على القول: كل �شيء مت على ما يرام، واأحيانًا كنت اأجيبه قائاًل: لقد 
قام كل تلميذ بواجبه بطريقة جيدة، طبعًا من دون اأن اأتطرق اإىل 
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طبيعة الواجب الذي قام كل تلميذ باأدائه، اأو اإىل الطريقة اجليدة 
دون  من  اأ�شابيع  عدة  احلال  ذلك  على  الأمور  �شارت  اإتبعها.  التي 
م�شاكل، حتى قام اثنان من الطلبة ال�شعفاء بالو�شاية لالأ�شتاذ علي 
مع زمالئي يف اجلامع، غ�شب  اأفعله  كنت  ما  وك�شف حقيقة  خلف 
الأ�شتاذ واأحتد كثريًا، واأر�شل يل الزميل حممد غنيم ليخربين باأنه 
اتخذ قرارًا بعزيل، واأنني بالتايل مل اأعد عريفًا... كان الأ�شتاذ علي 
قد عني حممد غنيم عريفًا لل�شف الثاين الثانوي الذي كان ي�شرف 
عليه. مل يوؤثر القرار على موقفي اأو ت�شرفاتي من قريب اأو بعيد، بل 
زادين اإ�شرارًا على حماية حريتي، ما جعلني اأواظب على الذهاب 
اإىل اجلامع مع زمالئي كاملعتاد، والقيام با�شتغالل وقتي يف مراجعة 
اللغة الجنليزية، ولي�ش يف ال�شالة من اأجل علي خلف اأو غريه من 

النا�ش. 
غنيم  حممد  كان  وفيما  ال�شنة،  ن�شف  امتحان  انتهاء  بعد 
يف  وت�شجيلها  الطلبة  عالمات  جمع  يف  خلف  علي  الأ�شتاذ  ي�شاعد 
دفرت خا�ش، اكت�شف الزميل اأن مرتبتي يف الدين كانت الثالثني من 
بني ثالثة وخم�شني تلميذًا. ا�شتغرب حممد غنيم ذلك و�شاأل الأ�شتاذ 
ربيع  اإن حممد  قائاًل:  الدين  تخلفي يف در�ش  �شبب  علي خلف عن 
هو اأذكى طالب يف ال�شف، لذا ا�شتغرب اأن تكون مرتبته يف الدين 
»اأخالقه  قائاًل:  علي  الأ�شتاذ  رد  خطاأ.  هناك  اأن  اعتقد  الثالثني، 
قرر  وهكذا  ذلك«.  ت�شتحق  بني  يا  اأخالقه  ذلك...  ت�شتحق  بني  يا 
باأوامره يعني التجرد  اأن عدم اللتزام  الأ�شتاذ علي خلف بب�شاطة 
من الأخالق، وبالتايل ا�شتبدل جوهر املوقف ب�شطحية ال�شلوك. مل 
مت�ش �شاعات حتى علمت مبا دار بني الزميل حممد غنيم والأ�شتاذ 
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علي خلف، ما جعلني اأذهب يف �شباح اليوم التايل ملواجهته. ومما 
قلته له يف ذلك اليوم: اإن لدي اأوراق المتحانات ال�شابقة جميعها، 
عالمة  ب�شبب  ال�شف  يف  الأوىل  املرتبة  على  اأح�شل  مل  اإذا  واأنه 
واأقدم  القد�ش  يف  التعليم  مدير  مكتب  اإىل  اأذهب  ف�شوف  الدين، 
�شكوى ر�شمية �شدك. ارتبك الأ�شتاذ و�شعر باحلرج، ثم قال يل رمبا 
اأوراقي،  اأراجع  انتظر، دعني  ابني...  يا  انتظر  كان هناك خطاأ... 
اأحمد اجلوهري مربي �شفنا حينئذ،  ثم �شارع بالت�شال بالأ�شتاذ 
بد  ل  الدين،  مادة  يف  ربيع  حممد  عالمة  يف  خطاأ  هناك  له  وقال 
من تغيريها، اأريد اأن اأعطيه عالمة كاملة. اعتذر الأ�شتاذ اجلوهري 
عن تلبية طلب زميله ب�شبب ا�شتكمال العالمات والدرجات، لكنني 
لتحقيقها  �شعيت  التي  املرتبة  على  ذلك  من  الرغم  على  ح�شلت 

وكنت ا�شتحقها.  
قامت اإدارة التعليم بنقل الأ�شتاذ خليل خوري من القد�ش اإىل 
داوود خوري  الأ�شتاذ  اأخوه  يوؤديها  كان  التي  املهمة  وت�شليمه  اأريحا 
الجنليزية  باللغة  كافية  معرفة  على  يكن  مل  داوود  لأن  ل�شنوات، 
لتدري�ش تالميذ يف مرحلة ثانوية. ومنذ اليوم الأول لو�شول الأ�شتاذ 
النف�شية  احلالة  نف�ش  من  يعاين  اأنه  اكت�شفنا  ال�شف،  اإىل  خليل 
وبدرجة  خمتلفة  ب�شورة  ولكن  داوود،  اأخوه  منها  يعاين  كان  التي 
داوود  بالأ�شتاذ  التي حكمت عالقتنا  العقلية  اأقل حدة، وهذا جعل 
تهيمن على عالقتنا بالأ�شتاذ خليل اإىل حد كبري. كان زميلنا �شمري 
عريقات ل يحب اللغة الجنليزية، ول يحفظ من كلماتها اأو قواعدها 
�شيئًا تقريبًا. لذلك داأب �شمري على ترجمة الكلمات من الجنليزية 
اإىل العربية اأثناء المتحانات والواجبات البيتية با�شتخدام الأحرف 
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العربية بدل الأحرف الالتينية، ولي�ش با�شتبدال الكلمات الجنليزية 
بكلمات عربية موازية. ويف م�شاء يوم من الأيام، وكان اليوم التايل 
ب�شيء  القيام  اتفقت مع �شمري على  ال�شنة،  امتحان ن�شف  يوم  هو 
خارج املاألوف... اتفقنا على قيامي مبحاولة تقدمي ورقتني، اإحداها 
اأن يكون  نتوقع م�شبقًا ما ميكن  با�شم �شمري. كنا  با�شمي والأخرى 
اأو  اللعبة،  اأن  قررنا  ذلك  مع  لكننا  خليل،  الأ�شتاذ  فعل  رد  عليه 
القيام  لكيفية  كاماًل  �شيناريو  ت�شورنا  املحاولة.  ي�شتحق  »املقلب«، 
رد  نتخيل  الليل ن�شحك...  العملية، وق�شينا جزءًا كبريًا من  بتلك 
فعل الأ�شتاذ خليل والزمالء من دون اأن نفكر يف تبعات العملية اإذا 

ما جنحت. 
ال�شنوية  اأثناء المتحانات  التالميذ  توزع  املدر�شة  اإدارة  كانت 
ون�شف ال�شنوية على غرف خمتلفة، وتخلط تالميذ �شفوف الثانوية 
مع بع�شهم البع�ش، كو�شيلة حلرمان التالميذ من فر�شة الغ�ش يف 
المتحانات. وجدت نف�شي يف اليوم التايل يف غرفة جماورة للغرفة 
التي كان يجل�ش فيها �شمري، متامًا كما تخيلنا ال�شيناريو. بعد قراءة 
الأ�شئلة اكت�شفت اأنها �شهلة، اأجبت عنها ب�شرعة، ثم نقلت الأجوبة 
بعناية على ورقة ثانية كتبتها بخط خمتلف وبرتتيب خمتلف حتى ل 
ا�شمي  كتبت  والرتتيب.  من حيث اخلط  مت�شابهتان  الورقتان  تبدو 
على الورقة الأوىل، وكتبت ا�شم �شمري عريقات على الثانية، حتينت 
فر�شة ان�شغال املراقب باحلديث مع اأ�شتاذ اآخر مر ب�شباك غرفتنا، 
و�شعت  حلظات،  الطاولة  اأمام  توقفت  الغرفة،  من  بهدوء  ت�شللت 
ورقتي على راأ�ش حزمة الأوراق التي كانت قد بداأت تراكم فوقها، 
ثم اأدخلت ورقة �شمري يف منت�شف احلزمة. كانت التعليمات تتطلب 
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من  النتهاء  حال  الطاولة  على  الإجابة  ورقة  بو�شع  التلميذ  قيام 
بقية  يزعج  ل  الغرفة حتى  من  تام  بهدوء  واخلروج  المتحان  اأداء 
يجل�ش  كان  التي  املجاورة  الغرفة  اإىل  ذلك  بعد  �شارعت  زمالئه. 
فيها �شمري، وقفت اأمام ال�شباك... حاولت اأن الفت انتباهه من دون 
باأن يقرتب  امل�شرف  الأ�شتاذ  اإىل  اأ�شرت  ب�شرعة،  جدوى. ت�شرفت 
من ال�شباك، وكان يف حينها الأ�شتاذ اأحمد اأبو غو�ش اأ�شغر اأ�شتاذ يف 
اأ�شدقائنا. جاء الأ�شتاذ م�شرعًا، طلبت منه عندئذ  املدر�شة واأحد 
طبيعة  عن  ال�شتف�شار  حاول  باملهمة،  قمت  باأنني  �شمري  يخرب  اأن 
اأن  رجاء  المتحان...  انتهاء  بعد  �شاأخربك  له  قلت  املعنية،  املهمة 
واأخرب �شمري كما طلبت  اأحمد  الأ�شتاذ  تخرب �شمري ب�شرعة. ذهب 
منه. طوى �شمري الورقة التي كان يكتب عليها بعد حلظات بهدوء... 
و�شعها يف جيبه ب�شرعة، حتني فر�شة ان�شغال املراقبني باحلديث، 
ت�شلل بهدوء خارج الغرفة من دون اأن يتوقف اأمام الطاولة التي كان 

من املفرو�ش اأن ي�شع ورقة الأجوبة عليها. 
اأوراق  يحمل  التايل  الأ�شبوع  يف  خوري  خليل  الأ�شتاذ  جاء 
وقبل  تلميذ،  كل  عليها  ح�شل  التي  العالمات  وعليها  المتحانات 
اأن يوزع الأوراق علينا، طلب من �شمري عريقات اأن يقف يف مكانه، 
وقف �شمري، �شاأله الأ�شتاذ خليل كيف ا�شتطاع اأن يغ�ش يف المتحان، 
ومن اأين ح�شل على الأجوبة، وكيف ح�شل على عالمة كاملة. قال 
�شمري، وكان خفيف الظل يحب الفكاهة وي�شتمتع بها: در�شت طوال 
الليل يا اأ�شتاذ، اأنا ولد �شاطر، لكن ما كنت اأدر�ش يف املا�شي. اأجابه 
در�ش  اإن  وحتى  يدر�ش،  ل  واحلمار  انت حمار،  قائال«  خليل خوري 
ل يفهم، فكيف در�شت وفهمت؟ اأجابه �شمري بب�شاطة مبت�شمًا: اإذا 
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كنت اأنا حمار فماذا يكون اأ�شتاذي؟ اأجابه خليل خوري قائاًل: حمار 
ما  اأدرك  ثم  قلياًل،  خليل  الأ�شتاذ  ابت�شم  �شحكنا جميعًا...  طبعًا. 
قاله عن نف�شه، لذا انفجر �شاحكًا، ما اأدى اإىل تغيري اجلو العام، 
الأ�شتاذ خليل  قامتًا. عاود  بداأ  اأن  بعد  ما  نوعًا  لطيفًا  اأ�شبح  حيث 
ال�شوؤال، لكن اأخربين كيف ح�شلت على الأجوبة ال�شحيحة؟ تكلم 
تعلو  والب�شمة  �شمري  اأجابه  حمار.  يا  تكلم  ودوران...  لف  بدون 
وجهه، لكن احلمار ل ي�شتطيع اأن يتكلم ول يعرف كيف يلف ويدور 
يا اأ�شتاذ. اإذن نهق يا حمار... نهق... ل تخاف، قال خليل خوري. 
اأنا  اأبدًا... ما دمنا  اأ�شتاذي  اأعتدي على  اأجابه �شمري، لن  ل... ل، 
واأ�شتاذي من نوع واحد... يعني... يعني... ق�شدك تقول حمري يا 
الكالم  هذا  قلت  الذي  اأنت  خوري.  خليل  قال  كذلك؟  األي�ش  كلب، 
والأ�شتاذ من  التلميذ  اأنا، رد �شمري... لكن ما دام  ولي�ش  اأ�شتاذ  يا 
�شنف واحد، فالأولية تكون دومًا لالأ�شتاذ ولي�ش للتلميذ، اأعدك يا 
اأ�شتاذ اإذا بداأت... ف�شوف اأتبعك واأقلدك متامًا... تف�شل يا اأ�شتاذ، 
�شباب...  يا  ت�شفيق  ن�شجعك...  اأن  تريدنا  هل  تف�شل...  اأرجوك 
الت�شفيق،  من  انتهينا  حتى  خليل  الأ�شتاذ  �شكت  بحما�ش.  �شفقنا 
مل  عليها،  تعودنا  التي  اله�شتريية  طريقته  على  �شاحكًا  انفجر  ثم 
نخف منه يف ذلك اليوم، بل �شحكنا معه ب�شكل ه�شتريي اأي�شًا. وما 
كادت ال�شحكات تذوب يف ذلك اجلو اللطيف حتى وقفت، وطلبت 
اإعجابي  �شك�شبري، مبديًا  اإحدى ق�شائد  لنا  ي�شرح  اأن  الأ�شتاذ  من 
بها وبذوقه يف ال�شعر، وهكذا جتاوزنا املحنة ب�شالم، واعدًا نف�شي 
يف  لحق،  وقت  يف  خمتلف  ب�شيء  قمت  لكنني  اأبدًا.  اأكررها  ل  اأن 
مكان اآخر، كان له وقع خمتلف يف نفو�ش الزمالء، وترك اأثرًا جمياًل 
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يف نف�شية اأكرب اأ�شتاذ واأهم مرب عرفته يف حياتي... حكاية بريئة 
�شناأتي على ذكرها بعد قليل. 

الأخ  عريقات،  �شعيد  قابلت  تقريبًا،  �شنة  اأربعني  مرور  بعد 
الأ�شغر ل�شمري يف مدينة وا�شنطن حيث يعي�ش الآن، عرفت منه اأن 
�شمري هاجر اإىل اأمريكا واأنه يعي�ش يف ولية كاليفورنيا. وحني اأخربته 
اإن  قال،  ثم  كثريًا  �شعيد  الأ�شتاذ خليل خوري، �شحك  مع  بق�شتنا 
�شمري يتقن اللغة الجنليزية اليوم ب�شكل كبري ويتكلمها بطالقة غري 
اأن ال�شديق �شمري  عادية. وهذا اإن دل على �شيء، فامنا يدل على 
كان ذكيًا، لكن ظروف احلياة يف اأريحا، وتخلف اأ�شاليب التدري�ش 
واإغراءات  الطلبة،  يثري خيال  الدرا�شية عمومًا مما  الربامج  وخلو 
كما  بدرو�شه  الهتمام  عدم  اإىل  دفعته  و�شقاوتها  املراهقة  مرحلة 
يجب. ويف الواقع، كان �شمري ُمهِماًل يف درا�شته كثريًا، يعي�ش حياة 
امل�شتقبل،  يف  تفكري  دون  من  والقد�ش  اأريحا  بني  وتنقل  ومتعة  لهو 
معتمدًا على ما يبدو على ما كان لعائلة عريقات من �شمعة ونفوذ يف 
الدولة. وحني اقرتب موعد امتحانات نهاية املرحلة الثانوية، طلب 
مني والده، الذي كان يعمل يف الأمن العام برتبة �شاوي�ش، اأن اأ�شاعد 
ابنه يف الدرا�شة... ا�شت�شافوين يف بيتهم يف قرية اأبو دي�ش اأ�شبوعًا 
كاماًل، اإل اأنني اكت�شفت اأن �شمري اأ�شاع الكثري من الوقت بحيث مل 
اأخرب  اأن  واجبي  من  اأن  وجدت  ولذا  بالركب،  اللحاق  باإمكانه  يعد 
والده باأن حظوظ �شمري يف اجتياز امتحان الثانوية العامة تبدو �شبه 

معدومة.    
كان اجلو حارًا حني وقف اأولد ال�شف اخلام�ش الثانوي جميعًا 
يف عام 1957، يلتفون حول مدير املدر�شة لأخذ �شورة تذكارية لأول 
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�شف يتخرج من مدر�شة ه�شام بن عبد امللك الثانوية يف اأريحا. لكن 
عليه  ح�شلنا  ما  ح�شيلة  اأن  متامًا  نعلم  كنا  الفرحة،  من  بالرغم 
قليلة وقدمية،  املدر�شة كانت  تلك  من معلومات ومعارف علمية يف 
مواهبنا  ول  العلمي  التح�شيل  على  قدراتنا  تعك�ش  ل  وبالتاأكيد 
اأدت  والب�شرية،  املادية  الإمكانيات  �شعف  جانب  اإىل  اإذ  الكامنة. 
ظروف الأردن ال�شيا�شية و�شيا�شة تغيري الوزارات والوزراء كل ب�شعة 
اأ�شهر اإىل فقدان ال�شتمرارية يف الربامج الدرا�شية، واجتاه كل وزير 
لرتك ب�شماته على املنهج الدرا�شي من خالل تغيريه، وهذا ت�شبب 
�شنة لأخرى من دون مراعاة ما در�شه  املقررات من  نقل بع�ش  يف 
التالميذ وما مل يدر�شوه، وما يحتاجون لدرا�شته. وعلى �شبيل املثال، 
العربية  البالد  جغرافية  ندر�ش  اأن  دون  من  الثانوية  من  تخرجنا 
ال�شمالية  اأمريكا  در�شنا جغرافية  بينما  الأردن،  ول حتى جغرافية 
واجلنوبية مرتني، وهذا جعلنا نعي�ش يف وطن ودولة ل نعرف اأن لها 
�شكانية  م�شتوطنة  اأو  مدينة  هناك  واأن  الأحمر،  البحر  على  منفذًا 
ُانتهكت  التي  العربية  البحرية  تلك  على  تطل  العقبة  ت�شمى  فيها 
�شيادتها بو�شول اإ�شرائيل اإىل حدودها. اأما البرتاء، اإحدى عجائب 
الأوىل  زيارتي  تاأخرت  ولذا  �شيئًا،  فلم نعرف عنها  الع�شرة،  الدنيا 
لتلك املدينة ال�شاحرة ثالثني �شنة بعد التخرج من املدر�شة الثانوية. 
وبالن�شبة ملادة التاريخ، كانت معلوماتنا عن الثورة الفرن�شية اأف�شل 
بكثري من معلوماتنا عن ح�شارة العرب يف الأندل�ش وعن تاريخ م�شر 
العظيم، وحتى عن الق�شية الفل�شطينية ون�شال ال�شعوب العربية يف 

املغرب وامل�شرق �شد ال�شتعمار الفرن�شي والربيطاين.
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امتحان الثان�ية العامة
ُعدنا بعد حفلة التخرج من املدر�شة �شعداء اإىل بيوتنا، وبداأنا 
يف  ولي�ش  )املرتك(،  الثانوية  الدرا�شة  لمتحان  ال�شتعداد  عملية 
معرفة  لدينا  ولي�ش  العلمية،  املعلومات  من  القليل  �شوى  روؤو�شنا 
الإجابة  وكيفية  معها  التعامل  علينا  �شيكون  التي  الأ�شئلة  بطبيعة 
عنها. مل تكن لدى اإدارة املدر�شة اأ�شئلة امتحانات �شابقة لطالعنا 
وتدريبنا  لتوجيهنا  كافية  خربة  اأ�شاتذتنا  لدى  يكن  مل  كما  عليها، 
على الإعداد لذلك المتحان الع�شري. ويف الواقع، كان معظم اأ�شاتذة 
و�شلوا  قد  تربيتنا  على  والإ�شراف  بتدري�شنا  قاموا  الذين  املدر�شة 
اإىل تلك املرتبة الرتبوية من دون اأن ميروا بتجربة امتحان الثانوية 
العامة. لذلك، كان كل ما لدينا من ر�شيد علمي حني اأدرنا ظهورنا 
بالتخرج  كبرية  فرحة  هو  مرة،  لآخر  امللك  عبد  بن  ه�شام  ملدر�شة 
واإمتام درا�شة املرحلة الثانوية، واإ�شرار على اجتياز امتحان املرتك 
بجدارة، و�شعور عارم بالأمل، وتطلع نحو م�شتقبل م�شرق ل تغطيه 
اأ�شوار  حتا�شره  ول  ت�شرد،  ذكرى  �شماءه  تلوث  ول  فقر،  �شحابة 

�شجون واأكواخ خميمات بائ�شة واأجهزة خمابرات. 
ال�شهر  والف�شلية  النهائية  لالمتحانات  العداد  عملية  حتمت 
�شعيف  فانو�ش  �شوء  على  القراءة  وفر�شت  مرهقة،  عديدة  ليايل 
الأطفال  اأحالم  عن  بعيدًا  البيت  من  �شغري  ركن  يف  منزويًا  يقف 
و�شخري الكبار. كانت والدتي  ت�شري على روؤو�ش اأ�شابعها يف �شاعات 
تداعبه  اأن  دون  من  يرتنح  هزيل  م�شباح  يدها  ويف  الأوىل  الفجر 
متد  توقظني،  اأن  قبل  هنيهات  و�شادتي  اأمام  تقف  هواء،  ن�شمة 
اأ�شحو مبت�شمًا قبل ان ت�شحو  يدها الرقيقة، تداعب بطن قدمي، 
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ع�شافري البيت والب�شاتني، وقبل اأن ي�شيح الديك وتتعاىل اأ�شوات 
وت�شع حدًا  ال�شم�ش من خلف اجلبال  اأن تطل عني  وقبل  امل�شلني، 
لعتمات الليل. كانت �شبحه ترف�ش اأن ي�شاحبها زوجها تلك الرحلة 
الق�شرية جدًا من عمر الوقت، الطويلة جدًا من عمر الزمن، ترتكه 
خلفها ينتظر عودتها بفارغ ال�شرب لتطمئنه على اأنني �شحوت من 
احلنان،  املمكن من  يعرف حدود  ل  بحنان  توقظني  كانت  �شباتي. 
وما اأن اأغ�شل وجهي واأرتب �شعري حتى تكون قد عادت ومعها فنجان 
ال�شاي، ذلك الفنجان الذي تعودت عليه، ورافقني رحلة عمري عرب 
كل الأمكنة والأزمنة التي ع�شت فيها وتعاي�شت معها. وما اأن مت�شي 
دقائق حتى اأ�شمع خطواتها الرقيقة تقرتب مني ثانية، اأقول ب�شوت 
خافت دون اأن األتفت اإليها، »�شاحي ياما... �شاحي«، اأح�ش بدفء 
فرا�شها،  اإىل  را�شية  تعود  اأراها،  اأن  دون  من  تغمرين  ابت�شامتها 

ُتطمئن زوجها وتغفو ُمطمئنة. 
كان من عادتي العودة اإىل النوم يف ال�شباح بعد مراجعة املادة 
املعنية وال�شعور بالر�شا عن ا�شتعدادي لالمتحان... كنت اآخذ غفوة 
الأحيان  معظم  يف  �شاعة  ن�شف  تتجاوز  ل  عميقة،  ولكن  ق�شرية 
ينتظرين  الفطور  لأجد  بعدها  اأ�شحو  املدر�شة.  اإىل  الذهاب  قبل 
ومعه مفاجاأة �شباح جميل، اإذ كانت الوالدة تعد يل كل �شباح �شيئًا 
اأغادر  البيت،  يف  متوفرة  ماأكولت  من  واأف�شل  اأحب  مما  جديدًا 
الواثقة  والدي  ونظرات  والدتي  قلبي ر�شا  اأحمل يف  �شعيدًا،  البيت 
املَُطْمئنة. اأ�شري ب�شرعة اأو ببطء ح�شب توقيت مغادرة البيت، لأ�شل 
قبل بدء المتحان بثواٍن معدودة، اأحتا�شى بقدر الإمكان احلديث مع 
اأي �شخ�ش ي�شادفني يف الطريق كي ل تت�شتت اأفكاري ويهيم عقلي 
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بعيدًا عني، يفكر يف اأمور اأخرى ُتفقده القدرة على الرتكيز. اأخرج 
واأدائي،  نف�شي  عن  را�شيًا  اإليه،  دخلت  كما  �شعيدًا  المتحان  من 
اإىل النتيجة، متطلعًا لغد جديد وفجر تعلو وجهه ابت�شامة  مطمئنًا 
اأمل متجددة. لقد افتقدت تلك اليد احلنونة توقظني يف اآخر الليل، 
الرقة حني  من  والدتي  �شفتي  على  تذوب  تكاد  التي  الكلمات  وتلك 

تقول، »اهلل ُيوفقك وُيَحبْب كل النا�ش فيك يا ولدي«. 
فيه  نعي�ش  كنا  الذي  البيت  من  بالقرب  الأيام  اأحد  يف  قابلت 
�شابًا من مدينة البرية املحاذية ملدينة رام اهلل، والتي اأ�شبحت فيما 
فيها  ترتكز  بال�شكان،  مكتظة  كبرية  مدينة  رام اهلل  مع  ت�شكل  بعد 
ن�شاطات  م�شارحها  على  وتزهو  الفل�شطينية،  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات 
ثقافية كثرية. كان علي قد جاء من اأمريكا يف زيارة لالأهل والوطن، 
وق�شاء وقت جميل يتمتع فيه بجو اأريحا الدافئ. كان لعلي وعائلته 
مزرعة قريبة من ب�شتان البهو، عليها بيت ريفي �شغري، اإ�شافة اإىل 
بيت كبري يف البرية. توطدت العالقة فيما بيننا، وحني اقرتب موعد 
ال�شديق  عر�ش  الثانوية  الدرا�شة  لمتحانات  اجلدي  ال�شتعداد 
ك�شيف  البرية  �شيف  لأن  البرية،  يف  لديهم  �شغرية  �شقة  تاأجرينا 
رام اهلل، منع�ش ولطيف ول تعكر �شفوه موجات حر قا�شية. كانت 
امتحانات املرتك التي اأ�شبحت ت�شمى فيما بعد امتحانات التوجيهي 
تتحكم وما تزال تتحكم يف م�شائر ع�شرات الآلف من الطلبة يف 
بع�ش  مع  ا�شتاأجرت  الأهل،  مع  م�شاورات  بعد  وفل�شطني.  الأردن 
والتاأهب  الدرا�شة  فرتة  طوال  فيها  واأقمنا  ال�شقة،  تلك  الزمالء 
رام  �شباب  من  الأ�شدقاء  بع�ش  اىل  تعرفت  وهناك  لالمتحانات، 
هلل منهم ال�شديق حممد بركات الذي يعمل اليوم طبيبًا يف عمان. 
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ولقرب البرية من بري زيت، واظب ال�شديق اأحمد اأبو زيد على ق�شاء 
جزء كبري من وقته معنا، نتعاون على حل بع�ش املعادلت الريا�شية، 
ب�شبب  يجيدها  كان  التي  الجنليزية  واللغة  الفيزياء  مادة  نراجع 
املنارة  منطقة  اإىل  نذهب  كنا  واأحيانًا  زيت.  بري  كلية  يف  درا�شته 
من  كغرينا  اجلميلة  �شوارعها  يف  نت�شكع  اهلل،  رام  مدينة  قلب  يف 
امل�شطافني، ناأكل �شاندويت�شات الفالفل، ول نن�شى البوظة اللذيذة 

من مطعم »ُرَكْب«.
تذكر،  �شعوبة  ت�شادفني  ب�شكل طبيعي، مل  المتحانات  بداأت 
العربية  واللغة  الريا�شيات  يف  املطلوبة  الأ�شئلة  كل  عن  اأجبت 
حيث  مري�شًا،  نف�شي  وجدت  ما  �شرعان  لكنني  ب�شهولة.  والتاريخ 
ت�شبب املر�ش يف ارتفاع درجة حرارتي كثريًا، نتج عنها دوخة وغثيان 
والرتكيز.  القراءة  على  قدرتي  ت�شاوؤل  اإىل  واأدى  ال�شهية،  وفقدان 
على الرغم من ذلك، مل اأفكر يف اأي �شيء �شوى تكملة المتحانات 
مهما كانت عليه حالتي ال�شحية، اأخذين الزمالء اإىل عيادة اأقرب 
طبيب، �شًخ�َش حالتي على اأنها اأنفلونزا حادة واأعطاين دواء اعتقد 
اأنه م�شاد حيوي، رمبا �شاعد بع�ش ال�شيء يف تخفيف حدة املر�ش، 
لكنه ا�شهم على ما يبدو يف زيادة حالة ال�شعف والدوخة التي كنت 
يكن  مل  المتحانات،  اأيام  من  الأخريين  اليومني  ويف  منها.  اأعاين 
با�شتطاعتي اأن اأ�شري على قدمي من دون م�شاعدة، حيث كان اأحمد 
اأبو زيد ي�شع ذراعه يف ذراعي ون�شري �شويًا حتى ُيجل�شني يف املكان 
املحدد يف قاعة المتحانات، ثم يذهب اإىل القاعة املجاورة للجلو�ش 
يف مكانه. مل ي�شاأل مراقب عن و�شعي ال�شحي، مل ي�شتف�شر مدير 
كان عبارة  اأنفي  اأن  وكاأنه مل يالحظ  منه،  اأ�شكو  القاعة عما كنت 
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عن حنفية ماء ل تتوقف عن النزيف، كان همُّ امل�شئولني الوحيد هو 
كان  ب�شالم.  وانتهائها  المتحانات،  يف  غ�ش  وقوع  عدم  من  التاأكد 
على الإن�شان اأن يعمل وينجح ويهتم بنف�شه من دون رعاية �شحية اأو 
اجتماعية اأو تربوية، لهذا كان الناجحون، خا�شة من اأبناء الفقراء 
غري  غالبًا  الدولة  كانت  كما  فقط،  بجهودهم  ينجحون  والفالحني 
قادرة واأحيانًا غري معنية بخلق بيئة حياتية ت�شاعد على النجاح يف 

الدرا�شة اأو العمل.
الفيزياء،  مادة  يف  يومها  المتحان  وكان  الأخري،  اليوم  ويف 
وفيما  المتحانات،  قاعة  يف  علي  ُيغمى  وكاد  كبري،  بهزال  �شعرت 
اأبداأ،  اأين  ومن  كيف  نف�شي  وا�شاأل  ال�شحي،  و�شعي  يف  اأفكر  كنت 
ال�شغرية  الطاولة  فوق  جاثمًا  كان  الذي  راأ�شي  خيال  اأن  لحظت 
بالرتباك،  �شعرت  وي�شارًا.  مينة  ومييل  قلياًل  يدور  بداأ  اأمامي، 
حاولت تثبيت راأ�شي، جتمدت يف مقعدي، و�شعت يدي على الطاولة 
واأغم�شت عيني قلياًل، لكن اخليال ا�شتمر يف التمايل والدوران حول 
لدي  يعد  مل  متامًا،  ارتبكت  قلبي،  اإىل  يت�شلل  اخلوف  بداأ  نف�شه. 
اأتذكر  اأعد  ومل  اأفكاري  ت�شتت  الإطالق،  على  الرتكيز  على  قدرة 
يدها  ويف  مبت�شمة  اأمامي  تقف  والدتي  خيال  راأيت  فجاأة،  �شيئا. 
بداأت  احلنونة،  وب�شمتها  �شورتها  على  ذهني  ركزت  ليمون.  كاأ�ش 
اأع�شابي تهداأ تدريجيًا، بداأت ا�شتعيد توازين وثقتي بنف�شي ببطء، 
بي  فاإذا  �شدفة،  الغرفة  �شقف  اإىل  نظرت  بها،  وما  القاعة  تاأملت 
كهربائي  ب�شريط  ال�شقف  يف  معلقة  كهرباء  ملبة  هناك  اأن  اكت�شف 
فوق راأ�شي متامًا، واأن هناك مروحة �شغرية جتل�ش بالقرب من باب 
فتداعب  الغرفة  اأركان  اإىل  ال�شعيفة  ن�شماتها  تر�شل  كانت  القاعة 
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تلك اللمبة، وترتكها تتمايل مع الن�شيم وتدور حول نف�شها كلما دارت 
من  اأعاين  اأكن  ومل  �شليمًا،  كان  راأ�شي  اأن  حينئذ  اأدركت  املروحة. 
هلو�شة ب�شبب �شخونة ج�شدي، كما اأنني مل اأكن اأتعر�ش لهجمة من 
اأكرث من  كان  النقطة،  تلك  اإىل  و�شلت  لكن حني  �شياطني.  اأو  جن 
ثلث الوقت املتاح لالمتحان قد انق�شى، وكل ما كان يف راأ�شي من 
معلومات اأ�شبحت بحاجة لتجميع جمددًا... ل اأدري ما كتبت على 
المتحان  اأكملت  لكنني  اليوم،  ذلك  يف  اأمامي  كانت  التي  الورقة 
�شوى  القاعة  يف  اأجد  فلم  حويل  من  نظرت  انتهيت،  وحني  بهدوء، 
املراقبني يتهام�شون، لكنني ملحت اأحمد اأبو زيد يقف خلف ال�شباك 

قلقًا، ينتظرين بفارغ ال�شرب.  
اإن البعد عن الأهل يف البرية، وعدم وجود الوالدة بالقرب مني 
باإعداد  وتقوم  الليل،  يف  راحتي  على  وت�شهر  ال�شباح،  يف  توقظني 
فطور جيد قبل مغادرة املنزل جعلني افتقد الكثري... لقد افتقدت 
حنان اأمي ورعايتها يف رام اهلل، وافتقدتها يف نابل�ش، وافتقدتها يف 
التي ع�شت  ال�شتات  واأفتقدها يف كل حمطة من حمطات  القاهرة، 
حمطات  وتعدد  ال�شنني،  وتتابع  الأيام  توارد  ومع  بعد.  فيما  فيها 
ال�شتات، وتباعد امل�شافات، غدت كلمات الوالدة وهم�شاتها ودعواتها 
ذكرى  جمرد  ولدي«،  يا  فيك  النا�ش  كل  ويحبب  يوفقك  »اهلل  مثل 
اآخرها يف  كان  كثريًا،  تتكرر  تعد  منا�شبات مل  اأ�شمعها يف  عزيزة، 

عام 2001 قبل وفاة �شبحه يف عمان بعامني تقريبًا.
لعبة بال ق�اعد

اإىل  اهلل  رام  من  بيومني  الثانوية  امتحانات  انتهاء  بعد  عدت 
تذكرين  كانت  التي  املحبوبة  ومدينتي  والعائلة  البيت  اإىل  اأريحا... 
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بيازور... تذكرين بالربتقال وب�شاتني الربتقال وعطر الربتقال يف 
انتظار  النتظار...  لعبة  َبداأَْت  اأريحا،  يف  وهناك،  العزيزة.  قريتي 
نتائج امتحانات املرتك ومعرفة مالمح امل�شري بعد رحلة طويلة مع 
وكرثة  النتظار  فرتة  طول  من  وبالرغم  والتمرد.  واللهو  الدرا�شة 
يف  اطالقًا  ي�شاورين  مل  ال�شك  اأن  اإل  لالآمال،  املحبطة  الإ�شاعات 
يكن  الواقع، مل  ويف  تلبي طموحاتي...  نتيجة جيدة  على  احل�شول 
لدي خيار اآخر �شوى الت�شبث بذلك الأمل. كانت ثقتي بنف�شي كبرية، 
العر�شية  املر�ش  حالة  جعل  ما  اأكرب،  املحن  جتاوز  على  واإرادتي 
التي اأ�شابتني اأثناء فرتة المتحانات تف�شل يف هز ثقتي اأو اإ�شعاف 
م�شرق  مل�شتقبل  وتخيالت  خطط  ر�شم  يف  بداأت  وبالفعل  اإرادتي. 
واللهو  والفن  العلم  يتعاي�ش  حيث  القاهرة،  اأو  بريوت  اإىل  ياأخذين 
النتيجة  اإعالن  وقبل  املتطفلني.  بعيدًا عن عيون  واحلرية واجلدية 
النتائج،  اإعالن  مكان  من  قريبًا  اأكون  كي  عمان  اإىل  ذهبت  باأيام 
اليومية  اجلرائد  يف  ن�شرها  قبل  اليها  التعرف  حماولة  اأجل  ومن 
جريدة  يف  موظف  مع  الأمور  رتبنا  وهناك  الراديو.  على  واإذاعتها 
الد�شتور كي ُيطلعنا على النتائج حال و�شولها اإليهم يف م�شاء اليوم 
املوعود مقابل قرو�ش قليلة. وحني نظرت من �شباك املطبعة يف قبو 
معتم وراأيت ا�شمي يف منت�شف ال�شفحة الثانية قفزت من الفرحة، 
لكنني تذكرت �شديقي الذي كان يقف �شامتًا اإىل جواري... بحثنا 
جنح  لقد  نعم،  �شفحات...  عدة  بعد  موجود  به  فاإذا  ا�شمه  عن 
�شديقي، لكنه ح�شل على مرتك من فئة »باء«. كان الناجحون يف 
المتحان ُي�شنفون اإىل فئتني، »األف« وت�شمل النخبة القليلة، و«باء« 
وت�شمل بقية الناجحني، وكانت هناك فئة ثالثة قليلة العدد »اإكمال«، 
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مبعنى النجاح يف كل املواد الأ�شا�شية املطلوبة فيما عدا مادة واحدة 
ُي�شمح للطالب املعني باإعادة المتحان فيها بعد فرتة ق�شرية. وحني 
ُن�شرت الأ�شماء يف اجلرائد بالرتتيب ح�شب العالمات، كان ترتيبي 
الواحد والأربعني بالن�شبة للمملكة الأردنية، والأول بالن�شبة ملنطقة 
اأريحا. ومما اأ�شعدين كثريًا اأن جميع اأ�شدقائي املقربني جنحوا، ما 
جعل الفرحة �شاملة وم�شرتكة. كان اأبو جورج البهو ومرينا من اأوائل 
املهنئني، وكانت هدية اأبو جورج عبارة عن قطعة قما�ش من ال�شوف 

الفاخر، �شنعت منها اأول بدلة األب�شها يف حياتي. 
بعد الطمئنان اإىل النتائج باأيام، قررت ال�شلة الحتفال بذلك 
وقمنا  دراجات  ا�شتاأجرنا  اخلا�شة،  طريقتها  على  الكبري  الإجناز 
بزيارة البحر امليت، ولكن بال�شري على طول طريق جديدة يف اجتاه 
اإىل  خمتلف متامًا عن الجتاه املعتاد. كنا قد تعودنا على الذهاب 
الليل  يف  عادة  تتم  الرحلة  وكانت  والآخر،  احلني  بني  امليت  البحر 
عامة  اأريحا  منطقة  يف  النهار  �شاعات  خالل  احلر  �شدة  ب�شبب 
ومنطقة البحر امليت خا�شة، اأكرث بقعة منخف�شة عن م�شتوى البحر 
رجل  من  دراجات  ا�شتئجار  على  داأبنا  الأر�شية.  الكرة  �شطح  على 
بالقرب من خمفر  الرئي�شية  ال�شاحة  و�شط  ركن �شغري يف  له  كان 
البحر  ال�شابعة م�شاء، ن�شل  املدينة يف حوايل  نغادر  كنا  ال�شرطة، 
البحر امليت  بعد �شاعتني تقريبًا، نحط رحالنا بالقرب من كازينو 
ال�شهري، ن�شبح يف ظالل اأنواره املرتامية حتى منت�شف الليل تقريبًا، 
ثم نعود اإىل حيث جئنا. كان كازينو البحر امليت ماأوى اأولد الذوات 
العطل  اأيام  يف  ياأتونه  املتحررين،  املرتفني  وبنات  الأثرياء  من 
الر�شمية، يقامرون وي�شكرون ويرق�شون ويعربدون حتى اآخر الليل، 
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اأنواره التي كانت ت�شرق من القمر براءته  ي�شبحون ويلهثون يف ظل 
القبالت  تغفو  حني  وت�شكت  وتنزل  تعلو  اآهات  طفاًل...  يكون  حني 
قبل هروب الليل وقدوم ال�شباح بوجهه الو�شاح. وحني تدق �شاعة 
الرحيل، كان كل منا يلف مالب�شه جيدًا ويربطها خلفه على دراجته، 
ثم نودع البحرية ون�شماتها، نغادر املكان �شعداء، نتوقف على الطريق 
عند اآخر نقطة ت�شل اإليها قناة املاء التي متر مبخيم عقبة جرب قبل 
هروبها يف ح�شن ب�شاتني املوز، نغ�شل وجوهنا واأج�شامنا مبياه تلك 
القناة، ننظفها جيدًا من بقايا ماء البحر ومما علق بها من اأمالح، 
نلب�ش مالب�شنا جمددًا، نركب دراجاتنا، ثم نوا�شل رحلة العودة اإىل 
اأريحا، لن�شل اإىل املحطة الأخرية يف حوايل الثالثة من �شباح اليوم 

التايل. 
البحر  مياه  يف  جدًا  عالية  بدرجة  املعدنية  الأمالح  تركز  اإن 
تلك  يف  يعي�ش  اأن  حي  �شيء  اأي  على  امل�شتحيل  من  جعل  امليت، 
للعالج  بحرية  وغدت  امليت«،  »البحر  ا�شم  اكت�شبت  ولذا  البحرية، 
اإىل  اإ�شافة  امللوحة  كثافة  ارتفاع  اأن  كما  للرتفيه.  مكانًا  منها  اأكرث 
املعادن، جعلت مياه البحرية ثقيلة ولزجة للغاية، وهذا جعلها غري 
اأو مركب  قارب  يبحر  اأن  ال�شعب  اإذ من  املائية،  للريا�شة  �شاحلة 
يف مياهها ومن الأ�شعب اأن يغرق �شخ�ش فيها لأن املياه حتمل كل 
�شخ�ش يطفو على �شطحها وحتول دون غرقه، كما اأن كثافة الأمالح 
واملعادن جعلت من غري املمكن قيام اإن�شان بغ�شل مالب�شه فيها لأن 
ذلك يتلفها متامًا. لهذا يحاول جيمع الزائرين عدم ال�شماح ملياهها 
اإىل معدات  تت�شرب  اأن  اأو  كالأحذية،  ُتطال م�شنوعات جلدية  باأن 
زوار  من  غرينا  وعلى  علينا  فر�ش  وهذا  جموهرات.  اأو  اإلكرتونية 
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البحرية ال�شتحمام يف ماء عادي بعد اخلروج من البحر مبا�شرة 
اإن اأمكن، ولكن قبل اأن نلب�ش مالب�شنا واأحذيتنا ونعاود حياتنا. يف 
اإن�شان  كل  متكني  اإىل  واملعادن  امللوحة  كثافة  ارتفاع  اأدى  املقابل، 
من التمتع بال�شباحة يف مياه البحرية من دون خوف من احتمالت 
الغرق، حتى بالن�شبة ملن ل يح�شن ال�شباحة، ويخ�شى البحر، ويغرق، 
كما يقولون »يف �شرب ماء«. ومن املناظر غري العادية التي ي�شاهدها 
البع�ش  قيام  القدم،  يف  املوغلة  البحرية  تلك  �شواطئ  على  الزائر 
بتغطية اأج�شادهم باأوحال البحرية املرت�شبة بالقرب من ال�شاطئ... 
طني كثيف يت�شف بلون بني داكن مائل اإىل ال�شواد، وال�شتلقاء على 
الأمالح  تت�شرب  حتى  وذلك  ال�شم�ش،  يف  طويلة  �شاعات  ال�شاطئ 
بع�ش  بعملها يف معاجلة  وتقوم  الداخل،  اإىل  م�شامات اجل�شم  من 

الأمرا�ش املزمنة، خا�شة اجللدية منها.   
احتفاًل  امليت  البحر  لرحلة  املحدد  اليوم  �شباح  يف  انطلقنا 
نحو  �شرقًا  اجتهنا  اأريحا،  و�شط  من  الثانوية  امتحان  يف  بالنجاح 
تلكوؤ  �شاعات  وبعد  ومزارع،  ب�شاتني  من  به  يحيط  وما  الأردن  نهر 
ولهو و�شماع عديد اخلرافات واحلكايات من �شكان املنطقة ورعاة 
الأغنام فيها، وا�شلنا ال�شري يف اجتاه اجلنوب متباطئني حتى راأينا 
اأطياف الغروب تظلل البحر امليت بعد اأن �شكرت ال�شم�ش وغرقت يف 
القدمية  املعابد  البحر يف معبد من  اإىل  مياهه. توقفنا يف الطريق 
التي اأقامتها بعثات تب�شريية م�شيحية اأوروبية على طول نهر الأردن، 
اأجل  من  اأنف�شهم  نذروا  احلياة،  يف  زاهدون  رهبان  فيها  يعي�ش 
امل�شيح، وجل�شوا هناك ينتظرون عودته جمددًا. كان ال�شيد امل�شيح، 
املنطقة  تلك  القدمية قد زار  املقد�شة واحلكايات  الكتب  كما تذكر 
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وُعمد يف مياه نهر الأردن، بالطبع قبل اأن ُي�شلب وي�شعد اإىل ال�شماء 
كما تقول كتب مقد�شة اأخرى. ويعتقد الرهبان يف تلك املعابد، ومن 
اإىل  �شيعود  امل�شيح  اأن  دينية،  معتقدات  من  به  يوؤمنون  مبا  يوؤمن 
واأنه �شيبداأ م�شريته من  الب�شرية من العذاب،  الأر�ش ثانية لإنقاذ 
لتلك  زيارتنا  تكن  مل  الأردن.  نهر  من  اأي  فيه،  ُعمد  الذي  املكان 
بروؤيتنا  الرهبان  �شعد  لذلك  الأوىل،  هي  الرهبان  واأولئك  املنطقة 
وق�شوا  لنا،  وال�شراب  واملاء  الطعام  بتقدمي  كالعادة  وقاموا  ثانية، 
عامل  يف  اأدخلتنا  وممتعة،  جميلة  عديدة،  معجزات  ق�ش�ش  علينا 
كل  وينتظره  حمتاج  كل  به  ويحلم  اإن�شان  كل  يتمناه  الذي  اخليال 
يقع  املعجزات وهم  اأن  يعرف  اأن كل عاقل  الرغم من  موؤمن، على 
وبيوتنا  مدينتنا  اإىل  العودة  موعد  املمكن. وحني حان  دائرة  خارج 
كاملعتاد  اخرتنا  البحر،  مياه  يف  ال�شتحمام  بعد  الليل  منت�شف  يف 
الطريق الرئي�شي الذي يربط البحر امليت باأريحا مرورًا مبزارع املوز 
وخميم عقبة جرب، حيث توقفنا عند القناة لال�شتحمام يف مياهها 

العذبة، واإعادة ارتداء مالب�شنا.
اجلريدة  يف  بيانًا  قراأت  الثانوية،  نتائج  اإعالن  من  اأيام  بعد 
وحوايل  مني  تطلب  القد�ش  يف  والتعليم  الرتبية  اإدارة  عن  �شادرًا 
ع�شرة اأ�شخا�ش اآخرين اأن نذهب ملقابلة امل�شئولني. ذهبت يف اليوم 
التايل اإىل القد�ش، وهناك عر�شوا علي وظيفة مدر�ش يف الوزارة، 
عليه  يح�شل  اأن  ميكن  ما  اأف�شل  الوقت  ذلك  يف  كان  عر�ش  وهو 
خريج مثلي يبحث عن عمل يف الأردن. طلب مني مدير املكتب اإما 
قبول العر�ش اأو التنازل عن حقي يف الوظيفة خطيًا، �شكرته وطلبت 
منه مهلة يومني كي ا�شت�شري والدي، ابت�شم ابت�شامة اأب حنون وقال 
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معك اأ�شبوعني. وحني هممت مبغادرة مكتبه اأعطاين طلب الوظيفة 
ملقابلة  عمان  من  كتاب  قريبًا  �شي�شلك  الأمور،  ت�شتعجل  ل  قائاًل 
اللجنة امل�شرفة على املنح اجلامعية. غمرتني �شعادة ل تو�شف، كدت 
اأطري من الفرحة... توجهت مبا�شرة اإىل حمطة البا�ش، عرجت يف 
الطريق على �شوق القد�ش القدمي و�شوارعها العتيقة، ا�شرتيت بع�ش 

احللوى لوالدتي واإخوتي واأخواتي، وعدت م�شرعًا اإىل اأريحا. 
وقبل اأن تغرب ال�شم�ش يف ذلك اليوم اجلميل كان خرب العر�ش 
الن�شائح  جعل  ما  وا�شع،  نطاق  على  واملخيم  املدينة  يف  انت�شر  قد 
انطلقت  بنا من كل جانب.  بالع�شرات، وتع�شف  الوالد  تنهال على 
غالبية الن�شائح التي جاءت من اأقارب واأ�شدقاء من احلر�ش على 
العبد اأبو ربيع، والرغبة يف تخفيف اأعباء العمل وامل�شئوليات العائلية 
عن كاهله، لذلك اجتهت اإىل الن�شيحة بقبول عر�ش الوزارة والعمل 
يف مهنة التدري�ش. اأ�شغى الوالد جيدًا لكل الأقارب والأ�شدقاء وكل 
النا�شحون احلري�شون  قاله  �شيئًا مما  ي�شمع  اأنه مل  اإل  الن�شائح، 
لظهور  الأول  اليوم  منذ  قراره  اتخذ  قد  الوالد  كان  راحته...  على 
اآخر املطاف لكل  اأحدًا منا. قال يف  نتائج املرتك، واإن مل ُيخرب به 
الأ�شدقاء: اإذا ح�شل حممد على منحة درا�شية، لن اأقف يف طريقه، 
�شاأتركه ي�شافر ليدر�ش ما ي�شاء، واإذا مل يح�شل على منحة، ف�شاأكون 
�شعيدًا بروؤيته اأ�شتاذًا ي�شهم يف تربية اجليل القادم من اأبناء الوطن. 
وحني �شاألوه عما �شيفعل يف حالة ح�شويل على منحة درا�شية، وعما 
اأ�شاعده يف حتمل  كي  التخرج من اجلامعة  �شينتظر حتى  كان  اإذا 
اأعباء العائلة، قال بب�شاطة: لقد عملت كل هذه ال�شنني من اأجل هذا 
اليوم... اإن باإمكاين اأن اأ�شرب عامني اآخرين حتى يتخرج حممود... 



259

قد ل يح�شل حممود على منحة درا�شية، لكن اإذا ح�شل على منحة 
�شاأنتظر اأحمد، واإذا ح�شل اأحمد على منحة اأي�شًا، �شاأنتظر تخرج 
حممد من اجلامعة، لن اأقف يف طريق اأي ولد من اأولدي ت�شنح له 
فر�شة التعليم والدرا�شة اجلامعية مهما كانت الأعباء والتحديات. 

تركت اأريحا وذهبت اإىل عمان لأكون بالقرب من وزارة الرتبية 
والتعليم حتى ل يفوتني خرب من اأخبار جلنة املنح الدرا�شية، وبداأت 
اللجنة  ملقابلة  ال�شتدعاء  يتوقعون  الذين  اخلريجني  من  مع غريي 
بالذهاب يوميًا اإىل مقر الوزارة لال�شتف�شار عن املوعد. وبعد اأيام، 
و�شلُت يف ال�شباح لأجد بع�ش الزمالء متجمعني حول ورقة معلقة 
على حائط الوزارة حتمل اأ�شماء اخلريجني املطلوبني للمقابلة، ومن 
�شفي يف  اأبناء  من  كان  الذي  القطناين  اأحمد  وا�شم  ا�شمي  بينهم 
يازور ومل اأره اأو ا�شمع عنه �شيئًا منذ اأن توقفت الدرا�شة يف مدر�شة 
يازور يف اأوائل عام 1948. ذهبت يف اليوم املحدد، وال�شاعة املحددة 
اإىل مقر الوزارة، وهناك التقيت يف قاعة النتظار بعدد من املطلوبني 
للمقابلة، كان من بينهم �شاب من حمافظة عجلون، مل يحالفه احلظ 
ويجتاز امتحان الثانوية، بل كان عنده اإكمال، اأي اأنه مل ينجح يف كل 
املواد الرئي�شية، بل ر�شب يف اإحداها، ولذا كان عليه اأن يعيد المتحان 
الدبلوما�شي  ال�شلك  يف  عمل  والذي  ال�شاب،  ذلك  اأخربنا  فيها. 
الأردين حتى �شن التقاعد بعد اأن و�شل اإىل رتبة �شفري، اأخربنا اأنه 
ت�شهيل  املنح  تطلب من جلنة  امللكي  الق�شر  من  ر�شالة  يحمل  كان 
مهمته لاللتحاق بجامعة يختارها بنف�شه لدرا�شة املادة التي يريدها. 
كانت عالماتي توؤهلني ملنحة من احلكومة الأردنية ومن وكالة اإغاثة 
اأف�شل من  كانت  لكن منح احلكومة  اأي�شًا،  الفل�شطينيني  الالجئني 
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حيث الراتب واخليارات الدرا�شية، ولهذا جربت حظي هناك اأوًل.
لغة ال�شمري الغائب

مل تكن املقابالت جتري ح�شب الأولوية بالن�شبة للرتتيب الذي 
ح�شل عليه كل طالب، بل بناء على مزاج اأع�شاء اللجنة والأولويات 
ال�شيا�شية  الأولويات  اأنها متوافقة مع  وراأوا  التي و�شعوها لأنف�شهم 
واحتياجات وزارة الرتبية والتعليم، وبناء على التو�شيات والو�شاطات 
اخلارجية، لذلك ح�شل الزميل املُو�شى عليه من قبل الق�شر امللكي 
علي  عر�شوا  دوري  جاء  وحني  معدودة.  دقائق  خالل  اأراد  ما  على 
درا�شة الطب البيطري يف بغداد اأو اللغة العربية يف القاهرة، وهما 
تخ�ش�شان مل اأفكر يف درا�شة اأي منهما يف حياتي، اإذ كان تفكريي 
علمية  تخ�ش�شات  من  �شواها  دون  الهند�شة  درا�شة  على  من�شبًا 
الريا�شيات. فوجئت  العادية يف  مواهبي غري  ب�شبب  وذلك  اأخرى، 
حني اأخربين رئي�ش اللجنة باأنني ح�شلت على امتياز يف اللغة العربية 
كان  اأي�شًا.  الريا�شيات  ويف  قائاًل،  �شارعت  اأنني  اإل  التاريخ،  ويف 
اأع�شاء اللجنة يقراأون من تقرير ر�شمي اأمامهم، فيما مل يكن لدى 
اأع�شاء  فوجئ  لذلك  النتائج،  معلومات مف�شلة عن  منا  اأي طالب 
اللجنة، وبداأوا يف ا�شتجوابي حماولني معرفة م�شدر معلوماتي، مل 
�شابقة  امتحانات  ونتائجي يف  بنف�شي  ثقتي  �شوى  يكن لدي م�شدر 
يف تلك املادة. حاولت اإقناعهم بال�شماح يل باختيار تخ�ش�ش اآخر 
اأنهم رف�شوا، ما دفعني  اإل  العلمية،  يتنا�شب مع هواياتي ومواهبي 
اإىل �شوؤالهم ب�شيء من ال�شتغراب عن �شبب ح�شول طالب مل يجتز 
المتحان على منحة يختارها بنف�شه، فيما ل ي�شتطيع �شخ�ش اآخر 

اأكرث تفوقًا احل�شول على منحة عادية. 
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له  حتديًا  يبدو  ما  على  �شوؤايل  اعترب  اللجنة،  رئي�ش  غ�شب 
وللجنة، لذا قال: اإن الطالب الذي تعنيه هو الأول يف لواء عجلون، 
ولهذا كان ل بد من اإعطائه فر�شة غري عادية. اأجبته قائال باأنني ل 
اعرت�ش على حقه يف احل�شول على منحة، لكن األي�ش من حقي اأي�شًا 
اأن اأح�شل على منحة منا�شبة، علما باأنني الأول على منطقة اأريحا؟ 
ُتعاِمل اللجنة لواء عجلون الذي ل توجد فيه  ثم اأ�شفت قائاًل، هل 
�شوى مدر�شة ثانوية واحدة كما تعامل لواء القد�ش الذي يحتوي على 
حوايل ثالثني مدر�شة ثانوية؟ زاد غ�شب الرئي�ش، وقال حمتدًا: اإذا 
ُحرم هوؤلء من املدار�ش طوياًل، فال يجوز اأن نحرمهم من التعليم 
اأنا ل اأطالب بحرمانهم من  اأي�شًا. رددت عليه قائاًل باأدب �شديد: 
التعليم يا اأ�شتاذ، بل اأمتنى م�شاعفة عدد املنح الدرا�شية لكل لواء 
اأن عدم ح�شول كل �شاب موهوب  األ تعتقد  األوية اململكة، لكن  من 
على منحة درا�شية هو خ�شارة للوطن؟ �شكت قلياًل، مل يجد ما يقوله 
اأوامره يل باخلروج من الغرفة والنتظار يف اخلارج.  �شوى اإ�شدار 
وبعد اأن ا�شتكملوا مقابلة بقية املطلوبني يف ذلك اليوم، ا�شتدعوين 
غوث  لوكالة  حتويلي  اأو  ال�شابق  العر�ش  قبول  بني  وخريوين  ثانية، 

الالجئني الفل�شطينيني، فاخرتت الثاين على م�ش�ش.  
مل تكن جتربتي مع اأع�شاء جلنة املنح يف وكالة غوث الالجئني 
جاء  حني  والتعليم.  الرتبية  وزارة  م�شئويل  مع  جتربتي  من  اأف�شل 
اآخر ينتمي لإحدى  اللجنة تقابل �شابًا  للمقابلة، دخلت لأجد  دوري 
عائالت يافا القدمية، كان ال�شاب يرغب يف الدرا�شة يف بغداد فيما 
كانت اللجنة حتاول اإقناعه بالذهاب اإىل بريوت واللتحاق باجلامعة 
باأن عمه  اإل حني قال له رئي�ش اللجنة  الأمريكية، مل يقتنع ال�شاب 
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اأو�شى باإر�شاله اإىل بريوت، واأنه ل ي�شتطيع اأن يخالف تلك الأوامر. 
ما  الأمريكية  باجلامعة  ال�شباب  التحاق  حتبذ  اللجنة  باأن  �شعرت 
عن  �شئلت  حني  بريوت  اإىل  الذهاب  واطلب  خريًا  ا�شتب�شر  جعلني 
اأن الدرا�شة يف اجلامعة الأمريكية  رغبتي، لكنني اكت�شفت ب�شرعة 
لقد  ابني،  يا  تاأخرت كثريًا  اللجنة،  اإذ قال رئي�ش  ُتعر�ش علي،  لن 
ح�شل زميلك على املنحة الأخرية املخ�ش�شة لبريوت. كان باإمكان 
اللجنة اأن تلبي رغبتي لو �شاءت كما علمت لحقًا، اإل اأنها مل تفعل 
ذلك. يبدو اأن الوقت الذي �شاع بني وزارة الرتبية والتعليم ووكالة 
الغوث قد اأ�شاع علَي فر�شة اللتحاق باجلامعة الأمريكية، اإذ كانت 
للدرا�شة يف تلك اجلامعة  اللجنة قد وزعت ما كان لديها من منح 
على من طلبها ومن مل يطلبها، وحتى على خريجني كانت عالماتهم 
ما  القاهرة،  يف  للدرا�شة  منحة  قبلت  بكثري.  عالماتي  من  اأقل 
يف  اإ�شافية  �شنة  ندر�ش  اأن  الزمالء  من  اأمثايل  وعلى  علي  فر�ش 
كلية النجاح يف مدينة نابل�ش، واأن جنتاز امتحان الدرا�شة الثانوية 
على  وذلك  م�شرية،  بجامعة  اللتحاق  قبل  )التوجيهية(  امل�شرية 
عك�ش الزمالء الذين ذهبوا اإىل بريوت، اإذ مل ُيفر�ش عليهم اإ�شاعة 

�شنة درا�شية اإ�شافية عقيمة. 
غادرت اأريحا قبل يومني من موعد اللتحاق بكلية النجاح، حيث 
ذهبت اإىل خميم بالطة، اأقمت هناك يومني يف بيت ابن عم والدي، 
عمي اأحمد اإ�شماعيل، تعرفت خاللهما على املخيم واأحواله وبع�ش 
وتعرفت  نابل�ش  مدينة  اأنحاء  يف  جتولت  كما  فيه،  املقيمني  اأقاربنا 
ال�شنة  طوال  فيه  اأقمُت  الذي  الداخلي  وال�شكن  الكلية  موقع  على 
بالكلية،  واللتحاق  للت�شجيل  املحدد  اليوم  ويف  التالية.  الدرا�شية 
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بني  اخلط  على  تعمل  كانت  )�شريفي�ش(  تاك�شي  �شيارة  يف  ركبت 
املدينة واملخيم، وهناك لحظت �شابًا اآخر يقاربني يف العمر، يجل�ش 
يف الكر�شي الأمامي بجانب �شائق ال�شيارة. كان على كل ال�شيارات 
تفتي�ش  نقطة  عند  تتوقف  اأن  منها  واخلارجة  نابل�ش  اإىل  الداخلة 
يتواجد فيها الع�شاكر لياًل نهارًا كوجود اهلل. وما اأن توقفت ال�شيارة 
حتى �شارع جندي بفتح بابها الأمامي، و�شرح يف وجه ال�شاب الذي 
ميهل  مل  بالنزول...  �شارمة  اأوامر  له  واأ�شدر  هناك،  يجل�ش  كان 
اجلندي ال�شاب حتى ينزل، بل قام بجره من يده بعنف، حيث اأنزله 
من ال�شيارة واأمره باجللو�ش يف الكر�شي اخللفي الذي مل يكن فيه 
انحنى  ثم  ال�شيارة،  بباب  اجلندي  اأم�شك  اإ�شايف.  ل�شخ�ش  مكان 
اأمام جندي اآخر برتبة �شاوي�ش قائاًل، تف�شل �شيدي. وعلى الرغم 
من وجود ثالثة اأ�شخا�ش يف الكر�شي اخللفي، مل يكن با�شتطاعة اأي 
منا، ول حتى �شائق ال�شيارة، اأن يعرت�ش على ت�شرفات رجل ميثل 
الدولة ويت�شرف با�شمها، ويقوم باإهانة املواطنني بحرية وعنجهية. 
حني و�شلت ال�شيارة بالقرب من الكلية، اأو اإىل حمطة الكلية، 
وجدت نف�شي اأنزل منها واأ�شري بجانب ذلك ال�شاب الذي اكت�شفت 
اأنه كان يف طريقه اإىل نف�ش املكان لدرا�شة التوجيهية بعد ح�شوله 
على منحة درا�شية من الوكالة. كان ال�شاب، وا�شمه يحيى حب�ش، قد 
هاجر من قرية بيت دجن املحاذية لقرية يازور، و�شكن مع عائلته يف 
خميم بالطة، وبعد �شنوات الدرا�شة اجلامعية التحق يحيى بحركة 
قادة  اأحد  الثمانينيات  يف  وغدا  نزار،  اأبو  �شخر  لقب  وحمل  فتح، 
احلركة البارزين، وع�شوا يف اللجنة املركزية لتلك احلركة... رحم 
اهلل يحيى الذي تويف قبل عامني من كتابة هذه ال�شطور، بعد عمر 

ق�شاه يف كتابة ال�شعر والن�شال من اأجل فل�شطني. 
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كلية النجاح 
الكلية،  مدير  اإ�شراف  حتت  النجاح  كلية  يف  الدرا�شة  بداأنا 
من  طوقان  ال�شيد  كان  طوقان.  قدري  الكبري  واملربي  الأ�شتاذ 
عال  تعليم  على  ح�شلوا  وممن  فل�شطني،  اأبناء  من  النابغني  اأوائل 
العلمية والجتماعية املرموقة  الرغم من مكانته  يف اخلارج. وعلى 
اأن الأ�شتاذ قدري  اإل  يف مدينة نابل�ش ويف الأردن وفل�شطني عامة، 
كان رجاًل متوا�شعًا جدًا، خفيف الظل، ُيدر�شنا مادة الريا�شيات، 
ول يرتدد يف مداعبة طالبه كلما �شنحت له الفر�شة. ففي اأول يوم 
لونها  وكان  اجلديدة،  البدلة  األب�ش  اأن  قررت  الثاين،  الأ�شبوع  من 
رماديًا غامقًا فيه ملعة خفيفة، تزيد البدلة اأناقة وجاذبية... جل�شت 
كعادتي يف اأحد املقاعد الأمامية بالقرب من طاولة الأ�شتاذ. وحني 
انظروا  �شاحكًا:  وقال  اإيل  نظر  ال�شف  اإىل  قدري  الأ�شتاذ  دخل 
اللوح،  اأمام  وجال�ش  غامق  لونها  جديدة  بدلة  لب�ش  املجنون،  هذا 
ثم اأمرين اأن اأم�شح اللوح اأوًل، وذلك على ما يبدو كي تتلون البدلة 
بلون الطبا�شري البي�شاء، ومن ثم اأمرين بحل م�شاألة ريا�شية. لكنه 
اكت�شف من خالل تلك احلركة اأنني كنت من اأنبغ ما كان لديه من 
طلبة يف الريا�شيات، اإذ بعد قيامي بحل امل�شاألة ب�شهولة وب�شرعة، 
اأمرين مبحاولة حل م�شاألة اأخرى اأكرث تعقيدًا، مل تاأخذ مني �شوى 
دقيقة واحدة. وهذا جعل تلك احلادثة بداية لعالقة طيبة بيني وبني 
اأ�شتاذي دامت حتى وفاته، و�شمحت يل مبداعبته كما كان يداعبنا. 
تعرفت يف نابل�ش من خالل الدرا�شة يف كلية النجاح على عدد 
اأ�شبح بع�شهم  اأطياف قو�ش قزح،  الزمالء، كانوا بعدد  جديد من 
اأمني  منهم  اأذكر  قلبي،  اإىل  واأقربهم  الأ�شدقاء  اأعز  من  بعد  فيما 
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منري  حلم،  بيت  من  بالقرب  التعامرة  قرية  من  حممود  اهلل  عبد 
دجن،  بيت  قرية  من  حب�ش  يحيى  مالك،  كفر  قرية  من  املالكي 
اإبراهيم �شويدان من �شلمه، وعبد املجيد حمدان من عاروره الواقعة 
بني مدينتي رام اهلل ونابل�ش، وغريهم... كانوا جميعا من احلا�شلني 
على منح درا�شية. ويف م�شاء اأحد الأيام، زارنا زميل على غري موعد 
حني  وجدين  اليه.  اأتعرف  اأن  دون  ولكن  الكلية  يف  قابلته  قد  كنت 
دخل الغرفة مع بع�ش الزمالء املقيمني يف ال�شكن الداخلي نتبادل 
اأطراف احلديث، جل�ش معنا قلياًل ثم قال موجها كالمه يل: اإنني 
ال�شاب  ذلك  ا�شم  كان  ال�شينما.  اإىل  معي  للذهاب  لأدعوك  جئت 
الو�شيم منري املالكي، وجاء للدرا�شة يف كلية النجاح مع اأنه مل يكن 
يدعمه  من  وجد  منري  اأن  اإل  درا�شية،  منحة  على  احلا�شلني  من 
ماليا... كان عمه الذي هاجر منذ �شنوات طويلة اإىل جزر املارتنيك 
التابعة لفرن�شا، قد تعهد بتعليمه وتعليم اإخوته. قبلت دعوة منري من 
دون تردد، لأنني ل اأرف�ش دعوة من �شخ�ش يطلب �شداقتي. ذهبنا 
الكنافة  لتناول  دعوتي  على  العر�ش  انتهاء  بعد  اأ�شر  ال�شينما،  اإىل 
النابل�شية، حيث تعرفت من خالله على كنافة الَعِكْر امل�شهورة. ومنذ 
ذلك اليوم، اأ�شبحنا اأ�شدقاء، جمعتنا اأفكار وقيم م�شرتكة، تباعدنا 
كثريًا خالل �شنوات العمر، لكن ال�شداقة ا�شتمرت تعي�ش ربيعًا مل 
يتوقف عن التجدد والإزهار، نلتقي كل ب�شع �شنوات، نقطع م�شافة 
وال�شباب  ال�شبا  اأيام  اإىل  ونعود  �شاعات،  اأو  دقائق  خالل  الغياب 
ال�شباب  براءة  اأحيانًا  جتاوزت  التي  الأيام  تلك  واملغامرة،  واللهو 
لتدخل عامل ال�شيا�شة املحظور، وعمدتها عملية ن�شال �شامت دامت 
عقود. بعد التخرج من كلية النجاح، ذهب منري اإىل دم�شق وذهبت 
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اإىل م�شر، وبعدها بثالث �شنوات تقريبًا، زارين منري يف القاهرة يف 
مهمة خطرة للغاية، �شناأتي على ذكر تفا�شيلها حني ن�شل اإليها يف 

الكتاب التايل.
الأردين يف عام 1955 عن دورة �شباط جديدة  اأعلن اجلي�ش 
على  البالد  �شباب  من  الكثري  ع  َت�َشجَّ الثانوية،  املدار�ش  لطالب 
حالفهم  الذين  ال�شباب  بني  من  كان  بها.  واللتحاق  لها  التقدم 
وفاروق  عريقات  مروان  الزمالء  ومعاريف  اأ�شدقائي  من  احلظ 
الثانوية  املدر�شة  من  التخرج  قبل  باجلي�ش  التحقوا  حيث  جودة، 
الدورة،  بتلك  اللتحاق  على  بالذات  مروان  �شجع  ومما  ب�شنتني. 
اأخواله النائب  اأقاربه يف ال�شيا�شة واجلي�ش، ومنهم  انخراط بع�ش 
كامل عريقات وال�شابط ر�شيد عريقات. وحني و�شلُت اإىل نابل�ش يف 
خريف عام 1957 لاللتحاق بكلية النجاح، كانت الوحدة الع�شكرية 
مروان  وكان  املدينة،  تلك  يف  تقيم  فيها  �شابطًا  مروان  يعمل  التي 
يتناوب مع اآخرين من زمالئه مهمة الإ�شراف على الأمن يف نابل�ش، 
ويف املنطقة التي تقع الكلية فيها بالذات. اكت�شفت وجود مروان يف 
نابل�ش عن طريق ال�شدقة، فرحنا باللقاء، وجتددت عملية التوا�شل 
ما جعل  ا�شتلطفوه كثريًا،  الذين  لأ�شدقائي اجلدد  بيننا... قدمته 
قام  كلما  فيها  يتوقف  مروان  حمطات  من  رئي�شية  حمطة  الكلية 
يف  ال�شقاوة  اأيام  ن�شتعيد  �شويًا،  ن�شهر  املدينة،  يف  تفقدية  بجولة 

اأريحا، ن�شحك كالأطفال، ون�شتمتع بوقتنا بحرية. 
وكعادة كل مدير مدر�شة يحر�ش على عمله وي�شهر على تربية 
تالميذه، كان الأ�شتاذ قدري طوقان مير على الكلية يف الليل مرتني 
على  يطمئن  الداخلي،  ال�شكن  حال  يتفقد  الأقل،  على  الأ�شبوع  يف 
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النظام  باحرتام  التزامهم  من  ويتاأكد  الطلبة،  من  نزلئه  اأحوال 
دون  من  قدري،  الأ�شتاذ  و�شل  الليايل،  اإحدى  ويف  الكلية.  وقوانني 
مل  مرتفع،  ب�شوت  ي�شحكون  �ُشبانًا  �شمع  وهناك  طبعًا،  علمنا 
يزعجه ال�شحك بقدر ما اأثار ف�شوله. لكنه حني اأطل براأ�شه حيث 
وبيننا �شيف غريب،  ا�شرتخاء ومرح،  كنا جنل�ش، وجدنا يف حالة 
رجال  من  واأمثاله  مروان  كان  عريقات.  مروان  ال�شابط  ال�شديق 
اجلي�ش ميثلون ال�شلطة التي كان النا�ش يخ�شون غ�شبها ول يتحملون 
عدم  ويحاولون  الإمكان،  بقدر  معها  التعامل  ويتجنبون  تك�شريتها، 
القرتاب من رموزها اأو احلديث معهم اإل عند ال�شرورة الق�شوى. 
ولهذا انده�ش الأ�شتاذ قدري حني راأى مروان يت�شرف كطالب يف 
حالة ا�شرتخاء ومرح وبدون لبا�ش راأ�شه الع�شكري. وقفْت يف احلال 
وقدمت  به  رحبت  بب�شا�شة،  ا�شتقبلته  قدري،  الأ�شتاذ  ملحت  حني 
مروان له و�شرحت له تاريخ عالقتنا، ودعوناه للجلو�ش معنا، اإل اأنه 
وبع�ش احللوى  ال�شاي  كان  بعد ذلك حتى  دقائق  اعتذر... مل متر 
قد و�شلت من املطبخ باأمر من املدير طبعا. ومنذ ذلك اليوم، كان 
جميء مروان لزيارتنا يتبعه مبا�شرة و�شول ال�شاي واحللوى، وذلك 
اأحد رجالتها  ال�شلطة، و�شمان عدم حتر�ش  ود  لك�شب  يف حماولة 

بالكلية اأو باأحد اأ�شاتذتها اأو طالبها. 
كانت �شنة الدرا�شة يف نابل�ش مملة و�شعبة من النواحي النف�شية 
وال�شيا�شية والدرا�شية، اإذ اإىل جانب البعد عن الأهل والأ�شدقاء، مل 
بال  اإ�شافية  درا�شية  �شنة  ا�شتثمار  عن  را�شني  الطلبة  معظم  يكن 
املقررة  امل�شرية  الدرا�شية  املناهج  واأن  �شبب، خا�شة  وبال  مقابل، 
مل تكن ممتعة ول مثرية للتفكري اأو اخليال. اأما الأجواء ال�شيا�شية 
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اإذ  والإرهاب،  وال�شك  باخلوف  م�شحونة  فكانت  الأردن  يف  العامة 
وتقوم مبالحقة  والفكر،  الراأي  ال�شلطات متار�ش كبت حرية  كانت 
البعث  اأع�شاء حزب  �شيا�شية دون هوادة، خا�شة  املنتمني لأحزاب 
ن�شتمتع  مل  لذلك  العرب.  القوميني  وحركة  ال�شرتاكي  العربي 
بوجودنا يف نابل�ش بالقدر املطلوب، ومل ن�شتفد من جتربتنا الدرا�شية 
يف كلية النجاح بالقدر الذي كنا ناأمل به، ومل نتذوق طعم احلرية 
التي كنا نتوقعها ونتمناها حني غادرنا بيوتنا وُقرانا. وحني ظهرت 
نتائج امتحان التوجيهية فوجئنا باأن الكثري من الزمالء مل يجتازوا 
المتحان، واإن كان جميع اأ�شدقائي املقربني، ما عدا �شخ�شًا واحدًا، 
النجاح،  من  الرغم  على  لكن  العقيم.  المتحان  ذلك  اجتازوا  قد 
والتي كان من  يتوقعها،  كان  التي  املعدلت  اأي منا على  مل يح�شل 
عليه من عالمات يف  ما ح�شل  وتوؤكد  مواهبه  تعك�ش  اأن  املفرو�ش 
امتحان الثانوية العامة الأردنية. وهذا ت�شبب يف دخول كل الزمالء 
اأ�شاًل،  تقريبًا يف كليات جامعية غري الكليات التي كانوا يف�شلونها 
كانت  التي  التخ�ش�شات  غري  اأدبية  اأو  علمية  تخ�ش�شات  ودرا�شة 

الأغلبية تتطلع لدرا�شتها. 
�شعرت حني اقرتب يوم وداع الزمالء والكلية والرحيل عنها لأخر 
مرة اأننا مل نرتك خلفنا اأثرًا يكون �شاهدًا على مرورنا بذلك املكان، 
الزمالء  ويتذكرها  بعدنا،  من  الأ�شاتذة  يتداولها  طريفة  ق�شة  اأو 
روننا بها كلما التقينا بني احلني والآخر. لذلك فكرت يف الأمر  وُيذكِّ
وحبكت موؤامرة �شغرية يف راأ�شي، وحني اأخربت منري املالكي بها، 
حتم�ش لها ووافق على امل�شاركة فيها. قمنا بعد ذلك ب�شرح تفا�شيل 
املوؤامرة لزميلنا عبد املجيد حمدان... اأُعجب الزميل بالفكرة التي 
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و�شفها باأنها جهنمية، لكنه رف�ش اأن ي�شارك فيها ب�شكل مبا�شر، اإذ 
الفكرة  اإدعاءاتنا، ل غري. ملخ�ش  تاأييد  على  م�شاهمته  اقت�شرت 
حدود  يف  مالية  مل�شاعدة  بحاجة  زميلني  هناك  باأن  الإدعاء  هي 
دينارين من اأجل العودة اإىل اأماكن �شكنهم خارج املدينة، والتوجه 
املال  لتوفري  التربع  منهم  طالبني  واملدير  والأ�شاتذة  الطلبة  نحو 
الالزم، وحتديد املبلغ الذي نقبله من كل متربع بقر�شني كحد اأعلى، 
اأي ما ي�شاوي ثمن فنجان �شاي يف مقهى �شعبي. طبعًا رف�شنا البوح 
بهوية ال�شخ�شني اللذين كان من املفرت�ش اأننا نقوم بجمع املال من 
نود  اأننا  اأي تربع يزيد على قر�شني، بحجة  اأجلهما، ورف�شنا قبول 
فتح املجال اأمام اأكرب عدد ممكن من الزمالء والأ�شاتذة للم�شاركة 
يف عمل اإن�شاين. كنت ومنري ن�شرح احلكاية ونطلب التربعات، وكان 
وموؤكدًا  نقول  ما  موؤيدًا  بجدية  راأ�شه  ويهز  معنا  ي�شري  املجيد  عبد 
كغريه  املارك�شية  بالأفكار  املت�شبع  املجيد  عبد  كان  نوايانا.  ح�شن 
ال�شحك.  اأو  البت�شام،  ُيح�شن  ل  منا،  اأكرث جدية  العقائديني،  من 
وحني و�شلنا اإىل مكتب املدير، وكنا قد جمعنا ما نريد من اأموال، 
قال يل الأ�شتاذ قدري ملاذا مل تخربين قبل بدء احلملة، هذا مبلغ 
ب�شيط جدًا، كان باإمكاين اأن اأدفع املبلغ كاماًل من جيبي، واأعطانا 
ما طلبناه منه، قر�شني بالتمام والكمال. فرحت بالقر�شني اأكرث من 
مقابلها  منه  �شاأح�شل  اأنني  اأعلم  كنت  لأنني  دينار،  باألف  فرحتي 
على ابت�شامة كبرية �شاخرة تعي�ش عمرًا كاماًل يف خميلتي، وجتلب 
يل البت�شامة كلما تذكرت تلك احلادثة، وذلك املكان، وذلك الرجل 

العظيم.
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حني وقفنا يف �شباح اليوم التايل يف �شفوف مرتا�شة يف �شاحة 
املوؤامرة  يف  ال�شركاء  كان  املدير،  من  الوداع  كلمة  ل�شماع  الكلية 
ي�شحكون طوال الوقت، ومل يكن لدى اأي منا فكرة عن الطريقة التي 
�شنخرب بها الزمالء والأ�شاتذة اأن احلكاية التي ا�شتخدمناها جلمع 
املال كانت مفربكة من اأولها لآخرها، لكن الظروف خدمتنا، اإذ كان 
من املقرر اأن األقي كلمة يف حفل التخرج. بعد اأن انتهيت من اإلقاء 
اأن  اأود  اأمامي:  الذي كان يقف  الكبري  كلمتي قلت خماطبًا احل�شد 
اأ�شا�شها دينارين منكم هي  التي جمعنا على  باأن احلكاية  اأخربكم 
حكاية مفربكة، لي�ش هناك اأ�شخا�ش نعرفهم بحاجة مل�شاعدة مالية 
كي يعودوا لبيوتهم وقراهم، لقد اخرتعنا هذه احليلة كي تتذكرونا 
وتتذكروا هذا اليوم وت�شحكوا، اإننا حجزنا �شيارة لتاأخذنا اإىل رام 
اهلل، وهناك �شنتناول طعام الغداء يف متنزه »َحْرْب« على ح�شابكم، 
واأن ال�شيارة يف طريقها الآن اإىل الكلية. وبالفعل، ما كدت اأ�شل اإىل 
تنتظرنا  ال�شيارة  زامور  �شمعنا �شوت  النقطة يف حديثي حتى  تلك 
الكلية...  باب  اجتاه  يف  هاربني  خرجنا  وعندها  الكلية،  باب  على 
البع�ش  ي�شيحون،  كانوا  الذين  الزمالء  ع�شرات  خلفنا  رك�ش 
ي�شربنا، والبع�ش الآخر ي�شتمنا، والكل ي�شحك ويرف�ش اأن ي�شدق 
يدري  ل  م�شدوهًا  وقف  فقد  طوقان،  قدري  الأ�شتاذ  اأما  احلكاية. 
ماذا يقول اأو يفعل... فقط، كانت هناك ابت�شامته ال�شاخرة ُتبارك 

ما فعلنا.
كلما راأيت فنانًا م�شهورًا اأو مطربة معروفة حتاول الهروب من 
جموع املعجبني داخل �شيارتها، اأتذكر ذلك اليوم واأتخيل �شعورنا يف 
تلك اللحظة التي غادرنا فيها كلية النجاح يف عام 1958هاربني من 
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اإلتقيت بالأ�شتاذ قدري  جمهور ي�شعر بالغيظ وي�شحك على نف�شه. 
الرئي�شي يف  ال�شارع  تقريبًا على ر�شيف  �شنتني  بعد  طوقان �شدفة 
و�شط مدينة عمان مقابل البنك العربي، ا�شتوقفني طوياًل، حتدثنا 
اأريد  كنت  اإذا  وعما  واأحوايل،  درا�شتي  عن  �شاألني  �شتى،  اأمور  يف 
م�شاعدة، ثم طلب مني الت�شال به حال عودتي من اجلامعة. وقبل 
اليوم الأخري، لقد  اأن�شى ما فعلته يف  اأن نفرتق لآخر مرة، قال لن 
جعلته يومًا خا�شًا يعيد الب�شمة يل كلما تذكرت جمموعتكم. ذهب 
املتاآمرون اإىل رام هلل، وبعد جولة يف �شوارعها وتناول غداء ممتع يف 
متنزه َحْرْب، وتبادل نظرات وداع حزينة، �شافر عبد املجيد حمدان 
مالك، وحملت حقيبتي  كفر  اإىل  املالكي  و�شافر منري  عارورة،  اإىل 
عملية  وبداأت  اأريحا،  اإىل  ومنها  القد�ش  مدينة  اإىل  البا�ش  وركبت 
والتوقعات،  القلق  حالة  وجتددت  التوجيهية،  لمتحان  ال�شتعداد 

وعملية انتظار النتائج وامل�شري.
ج�لة يف ال�طن

يف اأعقاب النتهاء من امتحانات التوجيهية وقبل ظهور النتائج، 
لأفراد  لتقدميهم  اأريحا،  لزيارة  اجلدد  اأ�شدقائي  بع�ش  دعوت 
ثم  ومن  جرب،  وعقبة  اأريحا  اأولد  من  اأ�شدقائي  ولبع�ش  عائلتي 
اأخذتهم يف رحلة ليلية اإىل البحر امليت، �شاركنا فيها بع�ش الأ�شدقاء 
القدامى من اأبناء املخيم. وحني عدنا يف اآخر الليل على دراجاتنا 
بعد ق�شاء وقت جميل، توقفنا اأمام خميم عقبة جرب، حيث ودعنا 
وما  اأريحا.  اإىل  ال�شري  وا�شلنا  ثم  املخيم،  اأبناء  من  معنا  كان  من 
اأن دخلنا املدينة حتى ا�شتوقفنا رجال ال�شرطة الذين كانوا يقفون 
اأمام املخفر الكائن و�شط ال�شاحة الرئي�شية، تعرفوا علي لكوين من 
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ابناء اأريحا، �شمحوا يل مبوا�شلة ال�شري اإىل البيت ومعي �شديقان، 
وقاموا بتوقيف ثالثة اأ�شدقاء اآخرين من دون اأن يوجهوا لهم �شوؤاًل 
اإقناعهم ب�شرورة اإطالق �شراح الأ�شدقاء ب�شفتنا  واحدًا. حاولت 
جمموعة واحدة، ولأنهم �شيويف وبالتايل �شيوف اأريحا واأهل اأريحا 
ورجال ال�شرطة يف اأريحا، اإل اأن حماولتي باءت بالف�شل، بل كادت 
جتعل م�شريي يف تلك الليلة كم�شريهم. كان رجال ال�شرطة ميثلون 
وتختلق  الت�شلط،  ملمار�شة  فر�شة  ُتفوت  ل  ال�شلطة  وكانت  ال�شلطة، 
ويف  الب�شطاء  النا�ش  حياة  يف  التحكم  على  قدرتها  لإثبات  الأعذار 
م�شائرهم. ذهبت اإىل البيت م�شرعا، كان الوالد يجل�ش فوق �شطح 
البيت قلقًا كعادته يف انتظارنا لالإطمئنان على ابنه و�شيوفه. نه�ش 
اأن اأخربته مبا حدث، غري مالب�شه ب�شرعة، وذهب اإىل  الوالد بعد 
ال�شيد  تو�شط  فار�ش،  وا�شمه  جيدًا،  يعرفه  الذي  املخابرات  رجل 
لكنهم  تردد،  بعد  طلبه  على  وافقوا  ال�شرطة،  رجال  لدى  فار�ش 
اليوم  التا�شعة من �شباح  اإل يف حوايل  الأ�شدقاء  مل يطلقوا �شراح 
التايل. كان ال�شيد فار�ش يلب�ش دومًا مالب�ش مدنية لأن من املفرو�ش 
اأن ل يتعرف النا�ش اخلا�شعون للرقابة اىل هوية رجال املخابرات، 
امل�شد�ش  بحمل  يتباهون  كانوا  الزمن  ذلك  خمابرات  رجال  لكن 
املحظور حمله على الغري، ما جعل من ال�شهل التعرف اليهم وحتا�شي 

الحتكاك بهم.  
اأريحا  �شوارع  من  �شارع  اأول  يف  قادمًا  فار�ش  راأيت  كلما  كنت 
وكلما �شادفناه  الطريق،  تغيري  واأحاول  ب�شرعة،  اأهرب من طريقه 
على حني غرة، نطاأطئ روؤو�شنا ونوا�شل ال�شري كاأننا مل نره. اإل اأن 
ال�شيد فار�ش كان اأحيانًا ي�شتوقفنا، ويفت�ش جيوبنا للتاأكد من اأننا ل 
نخفي منا�شري حزبية تنادي بوحدة عربية اأو تدعو ملقاومة اإ�شرائيل، 
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اأو حتاول تذكري النا�ش بق�شية فل�شطني. اأما معرفة والدي بال�شيد 
الرغبة  بحجة  والآخر  احلني  بني  بيتنا  على  لرتدده  فتعود  فار�ش 
اأن  ومع  العائلة.  على  والطمئنان  الوالد  مع  قهوة  فنجان  �شرب  يف 
اأن اخلوف  اإل  زيارات فار�ش املتكررة لبيتنا مل ينتج عنها م�شاكل، 
كان يعرتي الوالد كلما راآه قادمًا، لي�ش على نف�شه بالطبع، واإمنا على 
اأولده. كان الوالد يخاف اأن يكون ال�شيد فار�ش قد جاء لعتقايل اأو 
ي�شرب فنجان  قلياًل،  لكن فار�ش كان يجل�ش  اأخي حممود،  اعتقال 
ون�شاطاتي،  ب�شلوكياتي  املتعلقة  الن�شائح  بع�ش  للوالد  يوجه  قهوة، 
�شاكرًا  وين�شرف  وفواكه،  خ�شار  من  الوالد  له  يقدمه  ما  وياأخذ 

م�شكورا. 
بعد مرور حوايل 15 �شنه، وكنت حينئذ قد اأ�شبحت اأ�شتاذًا يف 
جامعة الكويت، اقرتب مني �شخ�ش بعد اإلقاء حما�شرة عامة، وقبل 
اأن ُيَعِرفني بنف�شه تعرفت اليه، حياين بحرارة و�شكرين على اأدائي، 
واأعرب يل عن �شعوره بالفخر والعتزاز باأولد اأريحا. وخالل احلديث 
الطويل الذي دار بيننا، حكا يل ال�شيد فار�ش بع�ش احلكايات املثرية 
عن �شباب اأريحا، وكيف اأنه اأغم�ش عينيه يف الكثري من املرات عن 
اأو عن ن�شاطاتهم املحظورة، ما  حزبيني ومل يخرب مروؤو�شيه عنهم 
جعلني ا�شعر باأنه كان يحاول العتذار يل ولغريي من خاليل بطريقة 
الطريفة  احلكايات  ومن  املخابراتية.  ن�شاطاته  عن  مبا�شرة  غري 
املخابرات  اأجهزة  اهتمامي حكاية جناح  واأثارت  بها  اأخربين  التي 
الأردن  يف  العرب  القوميني  حركة  اأع�شاء  معظم  باعتقال  الأردنية 
خالل اأيام معدودة من دون عمليات جت�ش�ش اأو مالحقة. قال ال�شيد 
اأع�شاء  باعتقال  قرارًا  الأردنية  املخابرات  اتخذت  حني  فار�ش، 
كانت  التي  املجلة  وتوزيع  بطباعة  �شمحْت  العرب،  القوميني  حركة 
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تنطق با�شم احلركة وتعرب عن اآراء قادتها لثالثة اأ�شابيع متوا�شلة، 
مع ح�شر عملية التوزيع يف اأماكن قليلة يف كل مدينة؟ واأثناء عملية 
عر�ش املجلة يف املكتبات والدكاكني كان عمالء املخابرات يراقبون 
املبيعات ويجمعون اأ�شماء كل من ي�شرتي املجلة بانتظام، ثم قاموا 
ن�شاط حركة  �شل  الدولة يف  وبالتايل جنحت  باعتقالهم،  بعد ذلك 
القوميني العرب يف الأردن متامًا. حكاية ب�شيطة، تعك�ش جانبًا من 
يف  وتعك�ش  خمابراتها،  اأجهزة  بتدريب  يقوم  ومن  ال�شلطة  دهاء 
ذات الوقت مدى �شذاجة احلزبيني الذين طرحوا اأنف�شهم وفكرهم 
وتنظيماتهم باعتبارها حركات واعية ت�شتخدم العقل والعلم لتحرير 
الأحزاب يف  ف�شل  اأ�شباب  عن  فكرة  يعطي  وهذا  واملواطن.  الوطن 
حتقيق اأهدافها على ال�شاحة العربية، وعدم قدرتها على العمل حتت 

الأر�ش اأو فوق الأر�ش. 
كان من املفرو�ش اأن ُي�شاركنا منري املالكي رحلة البحر امليت، 
لكنه مل ي�شتطع لأ�شباب ل اأذكرها الآن، لذا قررنا اأن ن�شتاأجر �شيارة 
تاك�شي ونذهب اإىل كفر مالك لزيارته هناك والتعرف اىل عائلته، 
خا�شة اأمه التي يندر اأن يكون لها مثيل، ومن اأجل ا�شتك�شاف معامل 
الوطن. كان يل  لها كجزء من معامل  املجاورة  والقرى  القرية  تلك 
ميلكها  اأجرة  �شيارة  لديه  الأ�شليني  اأريحا  اأبناء  من  �شاب  �شديق 
معنا  ال�شفر  �شالمه على  مع  اتفقت  »�شالمه«،  ا�شمه  عليها،  ويعمل 
وم�شاركتنا تلك الرحلة ال�شتك�شافية. حتم�ش �شالمه للفكرة كثريًا 
لأنه كان �شديقًا عزيزًا بالن�شبة يل، تربطني به ذكريات ذات نكهة 
خا�شة غري عادية. وقبل اأن تنتهي الرحلة ونعود اإىل اأريحا كان �شالمه 
قد اأ�شبح �شديقًا لنا جميعًا. كانت �شداقتي مع �شالمه قد توطدت 
الرئي�ش  خطابات  ب�شبب  وذلك  ال�شابقة،  القليلة  ال�شنوات  خالل 
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اإليها يف  التي كان من املحظور علينا ال�شتماع  النا�شر  جمال عبد 
الأردن. لذا كنا ن�شتاأجر �شيارة �شالمه قبل كل خطاب، جنل�ش فيها 
فيها  النا�شر  عبد  يبداأ  التي  اللحظة  يف  ننطلق  �شبابيكها،  ونغلق 
�شديد،  ببطء  ي�شري  املدينة،  حول  �شالمه  بنا  يدور  خطابه،  باإلقاء 
اأن ينتهي الرئي�ش امل�شري  اإل بعد  ول يعود بنا اإىل ال�شاحة العامة 
من اإلقاء خطابه. مل يكن �شالمه ياأخذ منا �شوى مبالغ زهيدة تعادل 
ثمن البنزين... كان يف الواقع واحدًا منا، �شديقًا حميمًا ًي�شاركنا 

نف�ش امل�شاعر واملخاوف واملواقف والآمال. 
اأ�شر �شالمه على ا�شتك�شاف طريق جديدة متر من خالل �شل�شلة 
اجلبال التي تو�شل اأريحا برام اهلل مبا�شرة ومتر بعدة قرى جبلية، 
ال�شري  اأف�شل  فيما كنت  دبوان،  ودير  ودير جرير  اأذكر منها رمون 
بالقد�ش.  مرورًا  اهلل  برام  اأريحا  تو�شل  التي  الدولية  الطريق  على 
كانت الرحلة �شعبة وبطيئة لأن الطريق التي اختارها �شالمه كانت 
ال�شيارة  تقريبًا كادت  الطريق  وعرة وغري مر�شوفة، ويف منت�شف 
ا�شتطعنا  لكننا  �شحيق،  واد  قاع  يف  وت�شقط  جانبها  على  تنقلب 
اإنقاذها واإنقاذ اأنف�شنا ب�شعوبة بالغة، وهناك توقفنا طوياًل قبل اأن 
نقرر ماذا نفعل، هل نعود من حيث اأتينا اأم نوا�شل الرحلة على نف�ش 
الطريق. وبعد تفكري قررنا موا�شلة الرحلة على الرغم من املخاطر 
وعدم معرفة ما كان ينتظرنا على �شفوح اجلبال والتالل املرتامية 
اأمامنا من مفاجاآت. و�شلنا اإىل كفر مالك يف امل�شاء، ق�شينا هناك 
واإخوته، وتذوقنا يف  ليلتني ويومني يف �شيافة منري املالكي ووالدته 
بيتهم اأف�شل زيتون مكبو�ش يف فل�شطني. ويف �شباح اليوم التايل، جاء 
معظم اأهايل قرية كفر مالك ليتعرفوا الينا، وحاول كل اأقارب منري 
وهربنا  باأدب،  اعتذرنا  لكننا  بيوتهم،  يف  الغداء  اأو  للع�شاء  دعوتنا 
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اأكرث  النا�ش  اأن تتزايد ال�شغوط علينا وُنغ�شب من  القرية قبل  من 
لزيارة  املنطقة  تلك  يف  وجودنا  فر�شة  اغتنمنا  لكننا  ُنر�شي.  مما 
بع�ش القرى املجاورة ب�شحبة منري طبعًا. وبعد اأن ان�شم منري اإلينا، 
غادرنا قرية كفر مالك لق�شاء يومني اآخرين يف مدينة رام اهلل، قبل 
موا�شلة ال�شفر اإىل عارورة التي تقع بالقرب من الطريق الرئي�شي 
الذي ي�شل رام اهلل بنابل�ش، حيث زرنا الزميل عبد املجيد حمدان 
العنب والتني املعلقة على �شال�شل  اأخذنا يف جولة على كروم  الذي 
اجلبال املحيطة بالقرية. ق�شينا ليلة يف بيت عبد املجيد، ثم وا�شلنا 
الرحلة اإىل نابل�ش، وهناك زرنا الزميل يحيى حب�ش، ومنها ذهبنا 
اإىل مدينة طولكرم التي زرنا فيها اأكرث من �شديق، وتفقدنا معامل 

املدينة، وق�شينا بع�ش الوقت يف مدر�شة خ�شوري الزراعية.  
يتمتع  احلجم  كبري  جمياًل،  ثورًا  خ�شوري  مدر�شة  يف  راأينا 
ب�شحة ممتازة، كان اأ�شحاب الأبقار من املزارعني ياأتون باأبقارهم 
وحني  باإخ�شابها،  الثور  ليقوم  الغربية  ال�شفة  اأنحاء  خمتلف  من 
�شاألنا اأحد امل�شئولني عن ا�شم ذلك الثور قال لنا اإن ا�شمه »�شالمه«، 
وهنا �شمعنا �شديقنا �شالمه ي�شخر بعمق، ثم ي�شيح ب�شوت مرتفع 
�شاء اهلل... يعني مل يجدوا من  �شاء اهلل... ما  وده�شة قائاًل، »ما 
الأ�شماء �شوى �شالمه... يعني اأنا والثور زي بع�ش... ما �شاء اهلل«. 
من  تبقى  ما  طوال  اهلل«  �شاء  »ما  عبارة  ترديد  يف  �شالمه  ا�شتمر 
الأ�شدقاء...  بقية  اإىل  تنتقل  اجلملة  تلك  عدوى  جعل  ما  الرحلة، 
اأخذ كل واحد منا يرددها كلما قال اأحدنا �شيئا م�شحكًا، وكلما اأراد 
�شخ�ش اأن ي�شتهزئ بحكاية اأو نكتة قالها زميل اآخر، ما جعل حادثة 
العودة  برحلة  البدء  وقبل  تغدو جزءًا من ذكرياتنا.  و�شالمه  الثور 
اإىل اأريحا توقفنا يف مدينة جنني، بناء على رغبة ال�شديق اأحمد اأبو 
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زيد الذي كان يبحث عن ذلك اجلزء من قلبه الذي اأ�شاعه يف بري 
يحالفه احلظ  بعد، مل  ال�شابق... زميلة ع�شقها عن  العام  زيت يف 
كي يقرتب منها وتقرتب منه بالقدر الكايف... ع�شيقة روح قيل له 
جوته  الأملاين  الفيل�شوف  اأ�شاع  كما  متامًا  جنني،  اإىل  هربت  اأنها 
قلبه يف مدينة هايدلبريج، ورحل منها اإىل مدينة واميار يبحث عن 
اأن جوته وجد  اإل  اأن يعرث عليه.  قلب جديد وحب جديد، مات قبل 
يف الطبيعة ال�شاحرة التي حتيط بتلك املدينة ما يكفي من اجلمال 
رائعة  حديقة  لت�شميم  دفعته  حب  ون�شوة  كبرية  ب�شعادة  لي�شعر 
وعظمة  وتاريخها  بجمالها  تتباهي  واميار  مدينة  قائمة يف  تزال  ل 
م�شممها، ل تبعد �شوى اأمتار عن البيت الذي عا�ش فيه جوته ومات 

فيه اأي�شًا. 
خ�شوري  مدر�شة  زيارة  على  �شنة  ع�شرين  حوايل  مرور  بعد 
خ�شوري  اإىل  بالذاكرة  اأعادتني  اأمريكية  نكتة  �شمعت  الزراعية، 
مزارعًا  اأن  النكتة  تقول  الثور.  و�شالمة  ال�شديق  �شالمه  و�شالمه، 
اأمريكيًا �شمع عن ثور قوي وكبري احلجم، يتمتع بحيوية غري عادية، 
قليلة.  �شاعات  الأبقار يف  من  تلقيح عدد  مقدوره  ا�شمه جورج، يف 
�شعر املزارع باأن ذلك الثور رمبا كان الدواء لبقرتهم التي مل حتمل 
رغم تلقيحها اأكرث من مرة، لذا قرر زيارة املزرعة التي يعي�ش فيها 
يف  البقرة  ل  َحمَّ املحدد،  اليوم  ويف  هناك.  بقرتهم  وتلقيح  جورج، 
�شيارة النقل املتهالكة التي ميلكها وذهب ب�شحبة زوجته اإىل مزرعة 
اأن  وما  بال�شيارة،  �شاعتني  حوايل  مزرعتهم  عن  تبعد  التي  جورج 
األقوا نظرة فاح�شة على »جورج«، حتى انتابهم �شعور قوي باأنه الثور 
الذي كانوا يبحثون عنه. وفيما كانوا ينتظرون دورهم، كان جورج 
على  يقفز  املعجبني...  من  غريهم  واأمام  اأمامهم  العجائب  ي�شنع 
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ظهر بقرة، وخالل دقائق ينهي املهمة املوكلة اإليه... ي�شع املدرب يف 
اأبي�ش اللون، ثم ُيح�شر له بقرة جديدة، وي�شع  فمه مكعبًا �شغريًا 
دور  اأداء مهمته. حني جاء  ينتهي من  اأن  بعد  ال�شيء يف فمه  نف�ش 
املزارع وبقرته املحظوظة، كان جورج قد لقح �شبعة بقرات من دون 
اإىل قريتهم،  اأن يغادروا املكان عائدين  التعب. وقبل  اأن يبدو عليه 
�شاألت الزوجة مدرب جورج على انفراد عن ذلك الدواء ال�شحري 
اإنه  املدرب  لها  قال  حني  انده�شت  جورج...  فم  يف  ي�شعه  الذي 
مكعب �شكر عادي... ال�شكر يعطي الثور جرعة جديدة من احليوية 
والن�شاط. يف طريق العودة اإىل البيت، مروا على بقالة القرية، وهنا 
ا�شتاأذنت الزوجة زوجها دقائق... دخلت البقالة، تناولت �شندوقا 
من مكعبات ال�شكر، دفعت الثمن ب�شرعة، ثم خرجت. ويف امل�شاء، 
الزوجة  اأعطت  مبا�شرة،  النوم  وقبل  كالعادة،  معا  الع�شاء  تناول 
زوجها مكعبني من ال�شكر... م�ش الزوج ال�شكر، ثم نام نومًا عميقًا 
اليوم  �شباح  يف  ا�شتيقظ  حني  الطويل.  وال�شفر  التعب  كرثة  من 
تبدو غا�شبة  واأنها  له كعادتها،  تبت�شم  اأن زوجته مل  التايل، لحظ 
اأنهم  تالحظ  اأمل  قائلة،  اأجابته  غ�شبها،  �شبب  عن  �شاألها  عليه... 
كلما و�شعوا مكعب �شكر يف فم جورج كان يقفز على البقرة، ويوؤدي 
املهمة بامتياز... اأعطيتك مكعبني لكنك مل تفعل �شيئًا. �شكت الرجل 
قلياًل ثم قال، اأهذا هو كل ما لحظت يا عزيزتي؟ اأمل تالحظي اأي�شًا 

اأنهم كانوا كلما اأعطوه مكعب �شكر يغريوا البقرة؟
توقفنا  خ�شوري،  ومدر�شة  طولكرم  ملدينة  زيارتنا  انتهاء  بعد 
الكنافة.  وبع�ش  الغداء  طعام  لتناول  نابل�ش  يف  العودة  طريق  يف 
يف  املزدحم  نابل�ش  �شوق  عرب  طريقنا  ن�شق  ببطء  ن�شري  كنا  وفيما 
عن  و�شاألنا  ال�شيارة  من  بدوي  اقرتب  املدينة،  خارج  اإىل  الطريق 
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حمطة �شيارات اجلفتلك، اأ�شار عليه �شالمه اأن يقرتب اأكرث، وحني 
واأم�شك بخ�شية  ال�شيارة حتى لم�شها، مد �شالمه يده  اقرتب من 
ببطء  ال�شيارة  قيادة  يف  �شالمه  وا�شتمر  مداعبته،  حماوًل  الرجل 
الرجل  جعل  ما  امل�شكني،  البدوي  ذلك  ببي�شات  مم�شكًا  �شديد 
يرتبك، ويتحرك مع ال�شيارة بطريقة مزعجة متامًا... كان الرجل 
يلهث غيظًا، يريد اأن ي�شتمنا لكنه يخاف من العواقب. �شرخنا على 
ا�شتمر رمبا  لكنه  فورًا،  الرجل  �شراح  اأن يطلق  �شالمه وطلبنا منه 
باأنه  الرجل  �شعر  حني  كالمنا.  ي�شمع  اأن  قبل  اأخرى  دقيقة  ن�شف 
اأ�شبح طليقًا، اأخذ يرك�ش خلفنا وي�شتمنا ويلعن اأبو �شالمه واأبو من 
كان معه. غ�شبنا يف البداية من �شالمه وقاطعناه بع�ش الوقت، لأن 
اإىل  الب�شطاء باحرتام وتدعو  الخالقيات احلميدة تفر�ش معاملة 
التعاطف معهم ولي�ش مداعبتهم بطريقة �شخيفة توؤذي م�شاعرهم 

وت�شعرهم بالنق�ش والإهانة. 
حممود  واأخي  �شالمه  اأ�شخا�ش:  ب�شتة  اأريحا  يف  الرحلة  بداأنا 
هذه  وكاتب  الطاهر،  و�شكري  اهلل  عبد  واأمني  زيد  اأبو  واأحمد 
اأيام  بعد ع�شرة  وعدنا  اإلينا منري يف كفر مالك،  وان�شم  ال�شطور، 
اهلل  رام  يف  منري  تركنا  اأن  بعد  فقط،  اأ�شخا�ش  خم�شة  اأريحا  اإىل 
العمر  اأجمل حمطات  من  الرحلة  كانت  القد�ش.  واأمني حممود يف 
اأن تتكرر  اأن تتال�شى يف متاهات الذاكرة، لكنها ترف�ش  تاأبى  التي 
ثانية. بعد اأ�شابيع غادر �شكري الطاهر اأريحا اإىل بريوت للدرا�شة 
يف اجلامعة الأمريكية، راأيته بعدها مرة واحدة يف عام 1960 حني 
اأدر�ش فيها. علمت فيما  اأن  قمت بزيارة اجلامعة التي كنت اأمتنى 
بعد اأن �شكري تزوج من فتاة �شوي�شرية وغادرا بريوت بعد التخرج، 
حيث عا�ش مع زوجته يف مدينة جينيف يف �شوي�شرا وعمل هناك يف 
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جتارة العقارات.
حني اأم�شك �شالمه بخ�شية الرجل البدوي تذكرت حممد اأبو 
الدلو، زميلنا يف الدرا�شة يف مدر�شة ه�شام بن عبد امللك، والق�شة 
والد حممد  املوا�شي. كان  �شوق  والده يف  اأفعال  لنا عن  رواها  التي 
يذهب  جعله  ما  امل�شريون،  يقول  كما  جزارًا  اأي  حلامًا،  الدلو  اأبو 
حاجته  ل�شراء  اأ�شبوع  كل  مرات  ثالث  اأو  مرتني  املوا�شي  �شوق  اإىل 
ج�شدية  ببنية  يتمتع  الدلو  اأبو  ال�شيد  كان  واخلراف.  الغنم  من 
منتفختني  يداه  وكانت  ق�شرية،  وقامة  قوية  وع�شالت  ممتلئة 
غنمة،  على  الدلو  اأبو  ال�شيد  اختيار  يقع  وحني  كالر�شا�ش.  و�شلبة 
كان  مي�شك بيد �شاحب راأ�ش الغنم الذي ي�شتح�شنه وي�شغط عليها، 
ال�شغط  بزيادة  ويبداأ  ال�شوق،  �شعر  عن  يقل  ثمنًا  عليه  يعر�ش  ثم 
بارك، طالبًا من  بارك...  قائاًل،  تدريجيًا  امل�شكني  الرجل  يد  على 
البدوي املوافقة على البيع ومباركة ال�شفقة بالرغم من بخ�ش الثمن 
املعرو�ش عليه. وحيث اأنه لي�ش من �شيم الرجال ال�شكوى التي تعك�ش 
اأمامه خيارًا �شوى  امل�شكني ل يجد  الرجل  فاإن  النا�ش،  اأمام  �شعفًا 
اإىل بيته  اأنفه، ما يجعله يعود  املوافقة والقول »مربوك«، رغمًا عن 

حزينًا لف�شله يف احل�شول على ثمن عادل لغنمته. 
الأمل يهزم الأمل 

تباعًا  ت�شل  امل�شرية  اجلامعات  القبول يف  ر�شائل  بداأت  حني 
كل  �شافر  اأيامًا،  انتظرت  م�شابهة.  ر�شالة  ت�شلني  مل  لزمالئي، 
اأو  بالقبول  خربًا  ا�شمع  مل  لكنني  بجامعاتهم،  والتحقوا  الزمالء 
اجتمعت  حيث  عمان،  اإىل  ذهبت  لذلك  الغوث.  وكالة  من  الرف�ش 
اأخربين  وهناك  الوكالة،  مكتب  يف  الدرا�شية  املنح  عن  بامل�شئول 
امل�شئول باأنه ما يزال ينتظر جوابًا من مكتب التعليم التابع للوكالة 
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يف القاهرة. داومت على الذهاب اإىل املكتب يوميًا لأ�شبوع كامل، اإل 
ُيرد عليها دومًا بجواب واحد فقط، مل ن�شمع  اأن ا�شتف�شاراتي كان 
من مكتبنا يف القاهرة حتى الآن... انتظر. تركت عمان وعدت اإىل 
اأريحا لأوا�شل عملية النتظار ال�شعب من هناك، وحني كاد قطار 
اأقربائي  اأحد  من  ر�شالة  و�شلتني  الأخرية،  حمطته  ي�شل  الياأ�ش 
الدرا�شة،  ي�شاأل عن �شبب تخلفي عن  القاهرة ب�شنتني  اإىل  �شبقني 
وعما اإذا كنت قد غريت راأيي عن الذهاب اإىل القاهرة. كان الزميل 
قد علم باأنني ُقبلت يف كلية الزراعة بجامعة عني �شم�ش، وذلك عن 
طريق ال�شدفة حني ذهب ل�شتالم خم�ش�شاته ال�شهرية من مكتب 
الوكالة يف القاهرة... مكتب التعليم الذي يتابع طلبة املنح الدرا�شية 
وي�شرف على �شوؤونهم وي�شلمهم خم�ش�شاتهم ال�شهرية. �شاأله مدير 
املكتب حينئذ عما اإذا كان يعرفني وذلك لكوننا من مدينة واحدة، 
وعما اإذا كان يعرف �شبب تخلفي عن الو�شول، وقد بداأت الدرا�شة 

بالفعل منذ عدة اأيام. 
عدت اإىل عمان م�شرعًا، ذهبت اإىل بيت عمي جمعة واطلعته 
على الر�شالة، ويف امل�شاء ذهبنا �شويًا اإىل بيت �شديق للعائلة من اأبناء 
يازور كان يعمل م�شئوًل كبريًا يف وكالة الغوث، وحكيت له احلكاية. 
ويف �شباح اليوم التايل ذهبت اإىل مكتبه كما طلب مني، ا�شتقبلني 
اأنكر  الذي  امل�شئول  مكتب  اإىل  يدي  من  واأخذين  بالرتحاب  هناك 
على مدى اأكرث من اأ�شبوعني اأن تكون ر�شالة القبول اخلا�شة بي قد 
و�شلت من القاهرة. اعتذر امل�شئول عما حدث قائاًل باأنه وقع خطاأ، 
ثم �شاألني كيف عرفت بر�شالة القبول، فاأخربته مبا حدث، مل يكن 
هناك �شبب لإخفاء امل�شدر، ولكنني مل اذكر له ا�شم الزميل الذي 
اأر�شل الر�شالة من القاهرة. علمت فيما بعد من �شديق العائلة الذي 
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اهتم مبعرفة �شبب ما حدث ومالب�شات احلكاية اأن امل�شئولني ي�شعون 
عادة عدة اأ�شماء لطلبة مو�شى بهم على قائمة النتظار، وينتظرون 
تخلف بع�ش املقبولني لإر�شال من يختارون بدًل عنهم، اأو بالأحرى 
القيام ب�شرقة منح بع�ش امل�شتحقني واإعطائها لغري امل�شتحقني ممن 
الوحيد  الطالب  يومها  كنت  اإذا  اأدري  ل  قوية.  بو�شاطات  يتمتعون 
اأم كان هناك  الذي حاولوا حرمانه من حقه ومل يحالفهم احلظ، 
وا�شتغلوا �شعفهم  اآخرون ممن جنحوا يف حرمانهم من حقوقهم، 
اأو جهلهم خلدمة م�شالح خا�شة على ح�شاب بوؤ�ش وخيبة اأمل من 

كانوا يف اأم�ش احلاجة للم�شاعدة والأمل. 
املنح  عن  امل�شئول  مكتب  يف  �شعبًا  حديثًا  نتبادل  كنا  وفيما 
الدرا�شية، كان كل منا يتمنى اأن مير الوقت ب�شرعة الربق. بعد دقائق 
�شكرترية  اأنها  بعد  فيما  علمت  اأنيقة  �شابة  علينا  دخلت  معدودة، 
املدير اخلا�شة، طلبْت مني اأن اأرافقها، ذهبنا اإىل مكتبها املجاور، 
وهناك اأمرت احلاجب باأن يح�شر يل فنجان �شاي. كان لديها الكثري 
لتقوله يل، وكاأنها اأرادت اأن حتكي يل تفا�شيل احلكاية التي حريتني 
ل�شماع  ا�شتعداد  على  اأكن  مل  لكنني  الياأ�ش،  اإىل  تو�شلني  وكادت 
احلكاية، كانت احلكاية بالن�شبة يل قد انتهت متامًا، وحان الوقت 
واحلرية  العلم  عامل  اإىل  تاأخذين  جديدة  حكاية  اأحداث  لت�شطري 
بعيدًا عن عامل الكبت والظلم والحتيال، لذلك �شاألتها عن ترتيبات 
ال�شفر بدًل من اإعطائها فر�شة لتقول ما لديها. خرجت ال�شيدة من 
مكتبها يف احلال، غابت حوايل ن�شف �شاعة، �شغلت نف�شي خاللها 
بقراءة جملة كانت ملقاة على طاولة جانبية، وحني عادت كان يف 
يدها مغلفان، اأحدهما يحوي يف داخله بطاقة ال�شفر، والثاين يحوي 
مبلغًا متوا�شعًا من املال يكفي لتغطية تكاليف �شراء بع�ش املالب�ش 
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اخلا�ش  الإي�شال  على  وقعت  منها...  املغلفني  تناولت  اجلديدة. 
وخرجت  بحرارة،  �شكرتها  اأعدها،  اأن  دون  من  النقود  با�شتالم 
اأول  ركبت  هناك،  ومن  العبديل.  حمطة  اإىل  طريقي  يف  م�شرعًا 
اأغم�شت عيني يف اللحظة التي جل�شت  اأريحا،  اإىل  �شيارة م�شافرة 
فيها على املقعد، وكاأنني يف طائرة حتلق بعيدًا فوق ال�شحاب، �شرح 
ذهني بعيدًا، اأعطيت عقلي اإجازة ق�شرية، وتركت اخليال ي�شتويل 
على كل اأحا�شي�شي، ي�شرق الوقت مني ويو�شلني اإىل اأريحا مرتاحًا، 

مطمئنًا دون عناء.
اأحيل  بالتحديد،   1968 عام  يف  بال�شبط،  �شنوات  ع�شر  بعد 
اأمريكا  اإىل مدينة هيو�شنت يف  و�شافر  التقاعد،  على  امل�شئول  ذلك 
حيث كان اأخوه الأكرب يعي�ش ويعمل هناك، وميلك خمزنًا كبريًا لبيع 
منها  بالتخل�ش  عادة  الكبرية  التجارية  املحال  تقوم  التي  املالب�ش 
بعد انتهاء مو�شمها ومو�شتها. كان اأولده الثالثة يعي�شون اأي�شًا يف 
ابنه  اأن  اإل  جامعاتها.  يف  يدر�شون  اأنهم  املفرو�ش  ومن  هيو�شنت، 
الأكرب كان قد ترك الدرا�شة وفتح مطعمًا، وابنه الثاين دخل اجلي�ش 
وتزوج من فتاة اأمريكية �شاذجة جدًا، وابنه الأ�شغر، وا�شمه نبيل، 
كان طالبا من طالبي الذين متيزوا بح�شن الأخالق وطيبة القلب، 
ولي�ش كطالب جمتهد فقط. ويف  واأعامله ك�شديق  اأحبه  ما جعلني 
يوم من الأيام، وفيما كنت اجل�ش مع بع�ش الأ�شدقاء يف مقهى من 
مقاهي هيو�شنت، جاء نبيل ومعه والده، قدم يل الوالد وقدمني له 
باعتباري اأ�شتاذه. جل�ش الرجل بتوا�شع كبري، �شكرين على اهتمامي 
وتوا�شع  املديح  باخلجل من كرثة  اأ�شعرين  ب�شكل  معي  تكلم  بابنه، 
خيايل،  يف  �شرحت  طوياًل،  اإليه  نظرت  فيها.  تكلم  التي  الطريقة 
اأن يحرمني من حقي يف  اأنه كاد  اأُذكره مبا فعل معي، وكيف  كدت 
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كان قد  اإذا  وعما  به،  ويهتم  يحبه  اأ�شتاذ  ابنه من  ويحرم  التعليم، 
ت�شبب يف حرمان البع�ش من حقوقهم، لكنني مل اأفعل ذلك، تركت 
ال�شر يعي�ش يف �شجل الذكريات التي ُتغني احلياة بالتجارب دون اأن 
باللغة  ُيو�شف  ما  واملوقف  اللقاء  ذلك  يف  راأيت  ذاتها.  عن  تك�شف 
ي�شبه  الذي  ال�شاعري  العدل   ،)Poetic Justice( الإجنليزية 
لياأخذ بحقك من دون عناء، ومن  ياأتي  الذي  العدل  اخليال، ذلك 

دون اأن يعاقب اأحدًا.
اأريحا عدم ن�شر اخلرب  اإىل  قررت يف طريق العودة من عمان 
املتعلق بقرب �شفري اإىل القاهرة، ب�شبب خويف من احتمالت قيام 
البالد،  مغادرة  من  ومنعي  كان،  �شبب  لأي  باعتقايل  املخابرات 
اأقرب  من  حتى  اأحد،  من  ن�شائح  ل�شماع  م�شتعدًا  اأكن  مل  ولأنني 
الأ�شدقاء. ذهبت يف �شباح اليوم التايل اإىل القد�ش للح�شول على 
عليها.  يومني حتى ح�شلت  هناك  ومكثت  �شلوك"،  "ح�شن  �شهادة 
ال�شهادة املعنية مبثابة بطاقة مرور ت�شمح حلاملها باخلروج  كانت 
من الأردن، اإذ بدونها مل يكن با�شتطاعة اأردين اأن يخرج من بلده 
ويتحرر من �شجنها الكبري. ويف اليوم التايل، زرت خميم عقبة جرب 
اإىل  امل�شاء  يف  وُعدت  واأولدها،  وخالتي  وجدتي  اأ�شدقائي  لوداع 
البيت لأعد حقيبة �شفري واأ�شتعد للرحيل، َعًرْجُت يف طريق العودة 
على بيت �شالمه حيث اتفقت معه على اأخذنا اإىل القد�ش يف ال�شاعة 

العا�شرة من �شباح اليوم التايل. 
�شحوت يف �شباح ذلك اليوم مع طلوع ال�شم�ش، اأخذت حمامًا 
خاللها  مررت  تقريبًا،  �شاعتني  البيت  عن  غبت  مالب�شي،  وغريت 
لها �شورة حملتها يف  اأخذت  اأريحا،  اأحببتها يف  التي  الأماكن  على 
البيت،  اإىل  الأبي�ش عائدًا  ذاكرتي، �شرت على طول �شارع الق�شر 
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حيث األقيت نظرة وداع على ب�شاتني اأريحا وطيورها اجلميلة. وحني 
انتظاري،  يف  والوالدين  الأخوة  جميع  وجدت  البيت،  اإىل  و�شلت 
جل�شنا معا حول مائدة الطعام، كان اجلو هادئًا و�شاكنًا متامًا على 
غري عادته، مل يقطع �شكونه �شوى �شوت �شالمه وقد و�شل ليحملنا 
وبقيت  واإخوتي،  والدي  رافقني  ال�شيارة،  ركبنا  القد�ش.  اإىل مطار 
الأ�شبوع  ذلك  تق�شي  كانت  التي  فاطمة  جدتي  مع  واأخواتي  اأمي 
معنا يف اأريحا بالقرب من اأحفادها وابنها املري�ش. وحني حتركت 
ال�شيارة، كانت كل العيون قد غرقت يف دموع الفراق، كنت اأول ولد 
يخرج من البيت وي�شافر بعيدًا عن املكان، ويخطو اأول خطواته نحو 

زمن غري الزمن الذي تعود عليه وعا�ش يف ظالله طوياًل.
القد�ش  اإىل  طريقنا  يف  واإخوتي  والدي  مع  اأريحا  غادرت 
ُيودعني  ال�شتات،  وق�شوة  ال�شتات  �شنوات  بعمر  معتق  فرح  َيْغمرين 
حزن عميق على فراق حب طفويل مل يعرف معنى الن�شوج ول طعم 
الثمر، وُيوا�شيني حنني بلون الغروب ل�شاطئ بحر مل اأره منذ ع�شر 
ال�شدر  يف  ترتاك�ش  م�شتتة  قلقة  وم�شاعر  كثرية  اأفكار  �شنوات. 
وتعرب اإىل الراأ�ش تعبث به بال ا�شتئذان، تخ�شى الغربة، وتخاف من 
جل�شنا  الفراق.  واأ�شواق  البعد  مرارة  تذوق  عليها  تفر�ش  قد  اأيام 
يف ال�شيارة �شامتني كاأننا ُغرباء، ينظر كل منا من �شباك ال�شيارة 
بعد  التي داهمتنا  واإىل اجلبال  ي�شاره،  املمتدة على  ال�شحراء  اإىل 
قبل  قلياًل  القد�ش  توقفنا يف مدينة  لأول مرة.  نراها  وكاأننا  دقائق 
موا�شلة ال�شري اإىل املطار، دخلنا اإىل �شوارع القد�ش العتيقة، ا�شرتى 
والدي بع�ش احللوى وطلب مني تقدميها هدية لأقربائي الذين كنت 
اإىل مطار القد�ش قبل  القاهرة. و�شلنا  على موعد معهم يف مطار 
اإخوتي، وق�شيت  والدي مع  �شاعتني. تركت  الطائرة بحوايل  اإقالع 



286

وقت النتظار باأكمله تقريبًا مع اأ�شدقائي الذين �شبقونا اإىل املطار 
الوداع  حلظة  واخت�شر  الوالد،  مع  ال�شعب  احلديث  اأحتا�شى  كي 

القا�شية مع الإخوة. 
يقع مطار القد�ش يف قرية قلنديه على طرف املدينة املقد�شة 
من ناحية رام اهلل، وهو مطار �شغري اأقامه الربيطانيون اأثناء فرتة 
اجلزء  �شقوط  بعد  لكن  ع�شكرية،  لأغرا�ش  لفل�شطني  ا�شتعمارهم 
الغربي من مدينة القد�ش واملطار التابع له يف يد ال�شهاينة يف عام 
1948 اأ�شبح مطار قلندية مطارًا للقد�ش العربية، بل مطار لل�شفة 
ال�شفر  نداء  �شمعُت  حتى  طويل  وقت  مي�ش  مل  باأكملها.  الغربية 
والتعليمات بركوب الطائرة، وذلك لأول مرة يف حياتي. مل يكن يف 
تلك الأيام خط طريان مبا�شر بني القد�ش والقاهرة، ولذا كان علينا 
اأن ن�شافر اإىل بريوت اأوًل، ونق�شي ليلة يف ربوعها قبل متابعة ال�شفر 
اإىل عا�شمة م�شر وبالد عبد النا�شر. حملت بطاقة ركوب الطائرة 
وجواز ال�شفر يف يدي، وّدعْت والدي واإخوتي واأ�شدقائي، اأدرت ظهري 
لهم، وخطوت اأول خطوة على طريق الأمل. كان �شلم الطائرة ل يبعد 
عن �شالة امل�شافرين �شوى ع�شرات اخلطوات، وبعد اأن �شعدت �شلم 
الطائرة نظرت خلفي نظرة �شريعة، وعندها ملحت والدي وقد جتمد 
يف مكانه، يراقب وينتظر دون وعي... لقد ودعني اأبو حممد وعيناه 
م�شدودتان اإىل �شلم الطائرة التي ركبتها يف طريقي اإىل القاهرة. 
نظر العبد اأبو ربيع يومها اأمامه فراأى ب�شي�ش اأمل يف نهاية النفق، 
اأن نهاية  اأدرك  بال�شعاع يزداد و�شوحًا،  تقدم خطوة خجولة، فاإذا 
النفق اأ�شبحت قاب قو�شني اأو اأدنى، جل�ش هنيهات لي�شرتيح ويريح 
بنورها  الأ�شواء  بهرهته  الأمل،  عني  يف  نظر  قليال،  املتعب  ذهنه 
ال�شاطع، بكت عيناه من عمق الفرحة، وذرفت بع�ش الدموع ب�شمت.
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الطائرة،  باب  لعبور  طريقي  يف  واأنا  يبكي  والدي  ملحت  حني 
راأيت يف دموعه اأوىل حبات الغيث... حبات تت�شاقط على �شحراء 
املعاناة والأمل والكبت القاحلة فرتطبها، وُتعد اأر�شها ل�شتقبال ربيع 
مزهر معطاء. وحني نظرت اأمامي وراأيت م�شيفة جميلة تنتظرين 
اأكرب خطوة يف  اأخطو  اأن  اأنني على و�شك  اأدركت  وترحب بقدومي، 
حياتي على طريق اخلروج من عتمة اجلهل وظالمية اجلهالة، من 
كبت التقاليد وتقاليد احلكم ال�شتبدادية. وما اأن جل�شت يف مقعدي 
يف الطائرة حتى �شعرت باأن خيايل بداأ يتحرر من مكبالت املا�شي 
الإحباط  �شوى  التي ل حت�شن  الرتكة  تلك  الثقيلة،  الثقافية  وتركته 
عر�ش  يف  يبحر  خيايل  تركت  احلاملني...  عيون  من  الأمل  و�شرقة 
�شماء �شافية بال حدود، يت�شابق مع الطائرة اإىل عامل احللم الذي ل 
يبخل على احلاملني به ب�شيء نفي�ش، ول يحرم املوؤمنني بعبقريته من 
فر�شة لتحقيق اأحالمهم... عامل يعي�ش حياته يف حالة تغري وتبدل 
وحتول ل تعرف ال�شكون اأو الهدوء، ول تعرتف بتقاليد اأو عادات اأو 

اأعراف اأو حكم زمن جتاوزه الزمن منذ زمن. 
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