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على طريق القاهرة

اأقلعت بنا الطائرة من مطار القد�س اإىل بريوت م�شاء يوم 21-
القد�س  اأخذْت معامل  الأر�س حتى  ارتفعت عن  اأن  وما   ،1958-10
عن  توارت  حتى  وت�شغر  ت�شغر  وكني�شتها  وقبتها  العتيق  و�شورها 
تعد  ومل  الزمن  مرور  مع  تقادمت  ذكريات  وكاأنها  متامًا،  الأنظار 
جزءًا من واقع يتجدد يومًا بعد يوم. جل�شت يف الكر�شي املخ�ش�س 
يل... ا�شرتخيت قلياًل وخلوت اىل نف�شي... �شرحت بذهني بعيدًا، 
ببدء  ُيعلمنا  الطائرة  قائد  �شوت  على  اإل  خلوتي  من  ا�شتيقظ  ومل 
معامل  بع�س  لروؤية  ُمت�شوقًا  كنت  بريوت.  مطار  يف  الهبوط  عملية 
تلك املدينة ال�شاحرة التي �شمعت عنها الكثري وحلمت بالعي�س فيها 
والدرا�شة يف اأف�شل جامعاتها. كان لدي معلومات م�شبقة عن �شري 
بطاقة  �شلمتني  حني  الغوث  وكالة  م�شئولة  بها  اأخربتني  الرحلة، 
ال�شفر يف عمان، لذلك كنت اأعلم اأننا �شنق�شي ليلة يف بريوت قبل 

موا�شلة الرحلة اإىل القاهرة.
عند  ا�شتقبلتني  بريوت،  مطار  يف  الطائرة  بنا  حطت  حني 
ورقة  وبيدها  الورد،  وعطر  الورد  بعمر  جميلة  فتاة  الطائرة  �شلم 
تفتي�س  نقطة  اإىل  قادتني  اإليها  نف�شي  قدمت  وحني  ا�شمي،  حتمل 
ركبنا  وبعدها  ال�شفر،  ا�شتالم حقائب  اإىل مكان  ومنها  اجلوازات، 
مع بع�س امل�شافرين الآخرين �شيارة �شغرية اأخذتنا اإىل فندق جميل 
ابني  كيف  علمني  الذي  وعكا  وحيفا  يافا  بحر  البحر...  على  يطل 
واأهدم قالعًا من الرمل والطني، وكيف اأع�شق مقاهي ال�شيخ مون�س 
املقامة على رماله الف�شية. كان الفندق جتربة حياتية جديدة  يل 
كركوب الطائرة مل اأمر بها من قبل، حيث تناولت طعام الع�شاء يف 
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مطعم فخم غري �شعبي لأول مرة، ومنت على �شرير مريح، وحلمت 
من  عيني  يف  حملتها  التي  احلزن  �شحابة  خطفت  ُمده�شة  اأحالمًا 
ع�شقت  طاملا  ما�س  من  حتررين  كي  َخَطَفتها  والقد�س...  اأريحا 
اأيامه، وكي اأبني م�شتقباًل طاملا حلمت به وتطلعت ب�شوق اإليه. وما 
اأن ا�شتيقظت يف �شباح اليوم التايل على دقات جر�س التلفون، حتى 
بداأت اأح�س باأن كل �شيء يتغري من حويل... اأدركت اأنني يف طريقي 
اإىل عامل جديد ل ميت لعاملي القدمي ب�شلة، ذلك العامل الذي كان 

ي�شتثريين ولكن يثقل كاهلي ويقيد خطواتي. 
بنا  اأقلعت  يوم 1958-10-22،  �شباح  العا�شرة من  يف حوايل 
الطائرة من مطار بريوت يف طريقها اإىل القاهرة،... فتيات بعمر 
الورد، و�شفاه بلون الزهر، وعيون بلون البحر، ونظرات حاملة تقدم 
لنا القهوة وال�شاي واأطعمة �شهية متنوعة. وما اأن حطت بنا الطائرة 
يف  تتنكر  غريبة،  احلياة  هي  كم  اأدركت  حتى  القاهرة  مطار  يف 
�شاعات لأم�شها، وتعانق بال تردد ُم�شتقبلها، با�شمة الوجه غري نادمة 
على فعلتها، وغري معنية مبا ترتكه خلفها من اأ�شواق ودموع وقلوب 
تعاين ق�شوة الهجر واحلرمان. كانت عيناي م�شلطة على امل�شتقبلني 
الذي كان ينتظرين يف  تبحث عن فتحي يحيى، ال�شديق والقريب 
املطار. اأخذين فتحي اإىل ال�شقة التي كان يقيم فيها مع اأخيه الأكرب 
الهند�شة،  يدر�س  فتحي  كان  القاهرة.  جامعة  من  بالقرب  عثمان 
وكان عثمان يدر�س الطب. ويف الطريق اإىل حي اجليزة مررنا من 
الرئي�شية يف  القطار  باب احلديد حيث حمطة  اأو  ميدان رم�شي�س، 
م�شر، وحيث يتكد�س الب�شر كاأنهم يف يوم احل�شر، يرتاك�شون يف كل 
اجتاه، ما يجعل الغرباء يظنون اأن �شكان القاهرة تاهوا يف �شوارعها 
املكتظة بال�شيارات ال�شغرية والكبرية وال�شاحنات، واملارة والباعة 
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املتجولني والعربات التي جترها احلمري بحيث مل يعد باإمكانهم اأن 
يعرفوا طريقهم اإىل اأعمالهم اأو بيوتهم.

احلياة  اأوجه  يل  ي�شرح  البا�س  يف  ركوبنا  اأثناء  فتحي  كان 
كيفية  عن  وافية  باملعلومات  ويزودين  القاهرة،  يف  والدرا�شة 
وتاك�شيات  ومرتو  با�شات  من  العامة  املوا�شالت  و�شائل  ا�شتخدام 
التي منر بها. كان حي م�شر  الأحياء  اأ�شماء  وقطارات، ويذكر يل 
به يف طريقنا  مررنا  الذي  الأول  هو احلي  هليوبولي�س  اأو  اجلديدة 
من املطار اإىل ميدان التحرير الذي يقع على �شاطئ النيل يف و�شط 
التحرير،  ميدان  يف  البا�شات  حمطة  يف  نزلنا  امل�شرية.  العا�شمة 
ومن هناك ركبنا با�شًا اآخرًا اأخذنا اإىل حي اجليزة حيث كان ي�شكن 
فرحًا  كبرية  بابت�شامة  عثمان  ا�شتقبلني  عثمان...  اأخيه  مع  فتحي 
املدينة  القاهرة،  اإىل  اأخريًا  و�شلت  اأنني  ي�شدق  ل  وكاأنه  بو�شويل 
الفكر  يف  الرثثرة  عن  تتوقف  ول  وال�شو�شاء،  الأنوار  تع�شق  التي 
والأدب والفن وال�شهر مع ملذات احلياة، ول تعرف متى ت�شحو ول 
كانوا،  حيث  كلثوم  اأم  اأغاين  القاهرة  يف  النا�س  ي�شمع  تغفو.  كيف 
وي�شعدون بتغريد العندليب الأ�شمر عبد احلليم حافظ متى �شاءوا، 
على  وي�شافرون  مقهى،  يف  جل�شوا  كلما  الوهاب  عبد  مع  ويطربون 
قدمي  ملكان  احلنني  عاودهم  كلما  الأطر�س  فريد  مع  الريح  ب�شاط 
�شديقي  اأتذكر  الأطر�س  لفريد  ا�شتمعت  كلما  كنت  بعيد.  وطن  اأو 
حميي الدين النجار، واأحن لأريحا واأيام خميم عقبة جرب و�شقاوات 
البحر،  بلون  حبيبة  لعيون  وا�شتاق  امللك،  عبد  بن  ه�شام  مدر�شة 
واأح�س بفقدان �شداقات ل ُتن�شى، واأ�شدقاء ت�شتتوا يف دنيا املهجر 

القريب والبعيد، ومل اأعد اأ�شمع منهم اأو عنهم خرب. 
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على عتبات اجلامعة
ذهبت يف اليوم التايل اإىل مكتب التعليم التابع لوكالة الغوث، 
يف  الزراعة  كلية  اإىل  ملرافقتي  موظفًا  املكتب  مدير  اأر�شل  وهناك 
كلية  مبنى  يقع  الت�شجيل.  عملية  يف  مل�شاعدتي  �شم�س  عني  جامعة 
الزراعة يف ق�شر القبة الكائن يف حي الزيتونة، ذلك احلي الهادئ 
الذي ل يبعد كثريًا عن حي م�شر اجلديدة. كان ق�شر القبة مركزًا 
لرئا�شة اجلمهورية، ومبنى لكلية الزراعة يف اآن واحد، وذلك ب�شبب 
وتنوعها،  اأ�شجاره  وكرثة  بالق�شر،  املحيطة  الأرا�شي  م�شاحة  كرب 
وم�شاتل  حدائق  الكلية  ا�شتخدمتها  التي  ونباتاته  ب�شاتينه  وتعدد 
ا�شتكملنا  امل�شجل حيث  اإىل مكتب  مبا�شرة  الطلبة. ذهبنا  لتدريب 
اإجراءات الت�شجيل، وا�شتخرجوا يل بطاقة �شخ�شية تخولني دخول 
اجلامعة، وح�شلت على ن�شخة من الربنامج الدرا�شي الذي يت�شمن 
املواد املقررة لذلك الف�شل، وعدنا اإىل ميدان التحرير، ومنه اأخذت 
البا�س وعدت اإىل اجليزة... اإىل بيت فتحي وعثمان. وقبل مغادرة 
طالبًا  هناك  باأن  املكتب  مدير  اأخربين  الكلية  يف  الت�شجيل  مكتب 
وي�شاأل  تقريبًا  يوم  كل  عليه  مير  القوا�شمي  فهد  ا�شمه  فل�شطينيًا 

عني، وعما اإذا كنت قد و�شلت القاهرة والتحقت بالكلية.
�شكن،  عن  للبحث  اجلديدة  م�شر  حي  اإىل  يومني  بعد  ذهبنا 
ومن ح�شن احلظ مل جند �شعوبة تذكر يف العثور على �شكن منا�شب 
بعد  علمت  م�شرية  عائلة  لدى  غرفة  ا�شتاأجرت  �شاعات.  خالل 
اأ�شابيع اأنها قبطية ت�شكن بالقرب من �شارع �شالح الدين الواقع يف 
و�شط حي هليوبولي�س تقريبًا. كانت العائلة تتكون من خم�شة اأفراد، 
الزوج والزوجة وثالثة اأولد، يعمل الزوج موظفًا يف اإحدى الدوائر 
احلكومية، اما الم فتفرغت لرتبية اأولدها الثالثة الذين تراوحت 
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للغرفة، مع  ال�شهرية  الأجرة  كانت  وال�شابعة.  الثالثة  اأعمارهم بني 
يل  ترك  وهذا  م�شرية،  جنيهات  خم�شة  والع�شاء  الفطور  وجبتي 
وغريها  الكلية  واإىل  من  املوا�شالت  اأجرة  لتغطية  جنيهات  اأربعة 
ت�شعة جنيهات  الدرا�شية حينئذ  املنحة  كانت  نفقات خا�شة...  من 
يف ال�شهر. عدنا بعد تاأمني ال�شكن اإىل اجليزة، حيث اأخذت حقيبة 
املالب�س وعدت م�شرعًا وم�شرورًا اإىل بيتي اجلديد وعائلتي اجلديدة 
يف م�شر اجلديدة، ذلك احلي الرائع الذي ق�شيت فيه اأربع �شنوات 
وترف�س  الن�شيان،  تاأبى  التي  اجلميلة  بالذكريات  ومليئة  مثرية 
الذوبان يف خ�شم حياة ُت�شارع اخلطى حلظة بعد حلظة كاأنها على 
موعد مع حبيب قدمي، وتبدل مالحمها يوما بعد يوم كاأنها �شحابة 

ربيع حتاول الهروب من �شيف يالحقها بال هوادة.
اأن  الطيبة  العائلة  تلك  مع  اإقامتي  من  يومني  بعد  اكت�شفت 
نف�س  يف  معنا  ي�شكن  فخري  فوؤاد  ا�شمه  اهلل  رام  من  طالبًا  هناك 
البيت ويدر�س يف كلية الهند�شة، كان فوؤاد طالبًا يحب الفن والقمار 
وال�شهر مع القاهرة ولياليها املثرية، ما جعله يهمل درا�شته اإىل حد 
على  قد م�شى  كان  التقينا،  وحني  كثريًا.  دفعته  ويتخلف عن  كبري 
ينه خاللها �شوى  اأنه مل  اإل  �شنوات،  القاهرة خم�س  فوؤاد يف  وجود 
ال�شنتني الدرا�شيتني الأوىل والثانية، وحني تخرجت من اجلامعة بعد 
اأربع �شنوات، كان فوؤاد ما يزال ينا�شل من اأجل اجتياز اآخر مقرر 
للتخرج. مل يحاول فوؤاد الحتكاك بي اأو التعرف ايل يف اأول الأمر، 
�شيئًا،  عني  يعرف  يكن  مل  ولأنه  �شنوات،  بب�شع  يكربين  كان  لأنه 
اأن  اإل  الدرا�شية.  واهتماماته غري  بنف�شه  م�شغول  لنه  اأي�شًا  ورميا 
عالقتنا تغريت بعد اأ�شبوعني تقريبًا لت�شبح ودية ومفيدة وم�شلية يف 
اآن واحد، وذلك بعد اأن زارين اأمني عبد اهلل الذي فوجئ باين اأ�شكن 
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اأمني  فوؤاد. كان  ي�شكن معها  التي  العائلة  نف�س  البيت ومع  نف�س  يف 
عبد اهلل حممود يعرف فوؤاد معرفة جيدة لكونه اأحد اأ�شدقاء عطية 

حممود، الأخ الأكرب لأمني، واأحد زمالئه ال�شابقني يف الدرا�شة.
بعد اأن توطدت العالقة بيننا، اكت�شفت اأن فوؤاد فخري ينحدر 
حمطة  يف  يعمل  والده  واأن  الأ�شل،  �شرك�شية  فل�شطينية  عائلة  من 
الإذاعة يف مدينة رام اهلل. اإل اأنه على الرغم من جذوره ال�شرك�شية 
عبد  جمال  للرئي�س  املتحم�شني  اأ�شد  من  فوؤاد  كان  العربية،  غري 
والتوجهات  العربية  الوحدوية  للحركة  املوؤيدين  اأكرث  ومن  النا�شر، 
عنا�شر  من  نف�شه عن�شرًا  يعترب  الواقع  فوؤاد يف  كان  النا�شرية... 
بعمق يف  التاأمل  اإىل  ال�شرتاكي. وهذا دفعني  العربي  البعث  حزب 
الطريقة  عن  متامًا  خمتلفة  بطريقة  اإليها  والنظر  العروبة  فكرة 
يف  منهجًا  لي�شت  العروبة  اأن  اكت�شفت  حيث  املتداولة،  التقليدية 
اأو  طبيعتها  ت�شتمد  اجتماعية  نزعة  اأو  �شيا�شيًا  موقفًا  اأو  التفكري 
�شرعيتها من اأ�شل اأو عرق اأو جن�س اأو تاريخ اأو دين معني، بل هي 
اأكرث من ذلك وغري ذلك. فالعروبة كما بدت يل من خالل اأحاديثي 
مع فوؤاد فخري، ومن خالل مواقف غريه من امل�شيحيني العرب وغري 
العرب الذين نا�شلوا من اأجل اإقامة دولة عربية موحدة، هي عملية 
امل�شتقبل  تعترب  لأمة  م�شتقبلية  جماعية  وروؤية  اأوًل،  ثقايف  انتماء 
وامل�شري امل�شرتك اأهم بكثري من املا�شي واحلا�شر معًا. ويف الواقع، 
لي�س هناك �شعب »نقي« باملعنى العرقي، اإذ اأن كافة �شعوب الأر�س 
وتبلورت هوياتها  اأعراق خمتلفة،  تزاوج بني  لعمليات  نتيجة  جاءت 
بعد تعر�س كل منها لعمليات غزو ونهب و�شبي واندماج مع املنت�شر، 
عاداتها  من  والكثري  ال�شواء،  على  والغري  الذات  من  مواقفها  واأن 
اإفرازات  الدينية هي  الدينية وغري  وعقائدها  واأعرافها  وتقاليدها 
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واأمم،  �شعوب  من  غريها  مع  الختالط  عمليات  حتمتها  اجتماعية 
ونتائج ملا مرت به من حتولت اقت�شادية وثقافية اأثناء تفاعلها مع 

عنا�شر بيئتها الطبيعية والجتماعية. 
ذهبت اإىل الكلية يف يوم دوامي الأول قلقًا لأنه كان قد م�شى 
اأ�شابيع، اأي حوايل ثلث الف�شل الدرا�شي.  اأربعة  على بدء الدرا�شة 
كلية  �شمعة  واأن  الف�شل، خا�شة  واخلوف من  بالرتباك  اأ�شعر  كنت 
اأ�شعب كلية جامعية يف م�شر. ومما  اأنها  اإىل  الزراعة كانت ت�شري 
املواد  اأنه ل توجد كتب ملعظم  اكت�شفت  اأنني  ارتباكي  زاد من حدة 
املقررة، واأن الطلبة يعتمدون اأ�شا�شًا على ما ي�شجلونه من مالحظات 
اأثناء قيام الأ�شاتذة باإلقاء حما�شراتهم. لكن احلظ الذي رافقني 
بعد  اإذ  اليوم،  ذلك  يف  عني  يتخلى  اأن  اأبى  اأريحا  تركت  اأن  منذ 
املحا�شر،  الأ�شتاذ  قريبًا من  اأكون  الأول كي  ال�شف  اأن جل�شت يف 
جاءت طالبة �شمراء الب�شرة، مم�شوقة القوام، تبدو عليها الب�شاطة 
اإلقاء  املحا�شر يف  بداأ  وحني  بجانبي.  وجل�شت  املتناهية،  والوداعة 
حما�شرته و�شرح تفا�شيل املو�شوع، وكانت املادة يف ذلك اليوم هي 
واأن  ودقيقة،  كاملة  مالحظات  تاأخذ  جارتي  اأن  لحظت  الأحياء، 
خطها جميل وكرا�شتها مرتبة ونظيفة، والر�شومات وا�شحة وملونه. 
جلارتي،  نف�شي  قدمت  التدري�س،  قاعة  الأ�شتاذ  غادر  اأن  وبعد 
كنت  ولذلك  يل،  بالن�شبة  الأوىل  هي  احل�شة  تلك  باأن  واأخربتها 
بحاجة مل�شاعدة، و�شاألتها عما اإذا كان بالإمكان ا�شتعارة كرا�شتها 
والقيام بنقل املواد واملالحظات التي دونتها فيها. مل ترتدد "اإقبال" 
اأن ُتعريين  اأي�شًا  اليوم، كما عر�شت  اإعطائي كرا�شتها يف ذلك  يف 
جميع ما لديها من كرا�شات تتعلق باملواد املقررة الأخرى، وتقدمي 
امل�شاعدة يف �شرح املو�شوعات واملالحظات املدونة فيها كي اأمتكن 
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بن�شخ  قمت  اأيام،  ب�شعة  مدى  وعلى  ب�شرعة.  بالزمالء  اللحاق  من 
جميع كرا�شات اإقبال، وعلى مدى الأ�شبوع التايل قمنا مبراجعة ما 

كان فها من معلومات ومالحظات.
تعرفت  اإذ  اأمامي،  تت�شع  الأمل  بداأت طريق  الأيام،  توارد  ومع 
ا�شمه  عالية،  اأخالق  وذي  الدم  زميل م�شري جمتهد، خفيف  اىل 
الأ�شجار  باأنواع  �شكري. كان حممد على معرفة غري عادية  حممد 
زراعتها  ومبواعيد  ندر�شها،  اأن  علينا  كان  التي  والأزهار  والثمار 
وكيفية العناية بها. لقد جاء حممد �شكري من قريته يف اأعايل النيل 
ما  وعلى وعي مبتطلباتها،  يحبها  كان  التي  الزراعة  درا�شة  بهدف 
اأو مرهقة  �شاقة  تكن عملية  الكلية مل  الدرا�شة يف  باأن  ي�شعر  جعله 
وتكوين  �شهادة جامعية  على  للح�شول  رحلة ممتعة  كانت  ما  بقدر 
اإىل احلديقة  اأول مرة  �شداقات جديدة. وحني طلب مني مرافقته 
مدى  من  ُده�شت  اجلمهوري،  الق�شر  مبحاذاة  بالكلية  املحيطة 
اأردت درا�شة مو�شوع  معرفته وغزارة معلوماته. وهذا جعلني كلما 
اأو  بها  العناية  بكيفية  اأو  ومواعيدها،  الأ�شجار  بزراعة  عالقة  ذي 
احلديقة،  يف  جولة  يف  مرافقتي  حممد  من  اأطلب  تلقيحها،  بطرق 
على  معارف  من  اإليه  احتجت  ما  �شرح  منه  اطلب  كنت  وهناك 
درا�شة  على  زمالئي  اأ�شاعد  كنت  اأخرى،  ناحية  من  الواقع.  اأر�س 
املواد التي كنت اأُح�شن فهمها كالريا�شيات والقت�شاد واملو�شوعات 
الجتماعية. وحني جاء موعد اتخاذ قرار بالتخ�ش�س بعد �شنتني، 
القت�شاد  لأهمية  وذلك  الزراعي،  القت�شاد  مو�شوع  اخرتت 
بالن�شبة للتنمية املجتمعية يف الوطن العربي عامة، والتنمية الريفية 
القت�شادية  والنظريات  القت�شاد  عن  معلوماتي  كانت  خا�شة... 
تتحدث عن  التي  الكتب  بقراءة عدد جيد من  قيامي  ب�شبب  جيدة 
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ال�شرتاكية واملارك�شية ومع�شالت التنمية القت�شادية قبل و�شويل 
اإىل م�شر. اإل اأنه على الرغم من اإعجابي باأفكار مارك�س ونظرياته، 
رف�شت النظام املارك�شي، وقبلت الدعوة لتحقيق العدالة الجتماعية 

التي تقوم عليها الفكرة ال�شرتاكية.
امل�شجل،  مكتب  اإىل  اليوم  ذلك  يف  الغداء  فرتة  خالل  ذهبت 
حيث �شاألت املدير عما اإذا كان فهد القوا�شمي قد عاد و�شاأل عني... 
بجواره  يجل�س  كان  �شاب  قام  فيما  كبرية،  ابت�شامة  املدير  ابت�شم 
ويلب�س بدلة على غري عادة الطلبة وبيده �شيجارة، وقدم نف�شه قائاًل 
اأنا فهد القوا�شمي. ومنذ ذلك اليوم مل نفرتق اإل حني �شرقته مني 
بعد  بالدماء  اأيد جاهلة ملطخة  وق�شيته  واأمته  ووطنه  عائلته  ومن 
اأكرث من ربع قرن. نعم، لقد افرتقنا �شنوات حني فرقتنا الأيام، اإذ 
فيما �شافرت اإىل اأملانيا ومنها اإىل اأمريكا للدرا�شة العليا، والتحقت 
بعدها بجامعة الكويت للتدري�س فيها، ومن ثم عدت لأمريكا م�شطرًا 
يف عام 1976، عاد فهد اإىل اخلليل، املدينة التي ولد فيها وع�شقها 
كنا  كله،  بالرغم من ذلك  العام.  نف�س  لبلديتها يف  رئي�شًا  ُلُينتخب 
نتوا�شل بالر�شائل، ومن خالل الزيارات التي كنت اأقوم بها للقاهرة 
وزياراته  الهاتفية  املكاملات  خالل  من  بعدها  ومن  منتظم،  ب�شكل 
الإ�شرائيلية بنفيه من  لوا�شنطن بعد قيام قوات الحتالل  املتكررة 
تون�س  يف  اأي�شًا  نلتقي  كنا  كما   ،1980 عام  يف  اخلارج  اإىل  وطنه 
كان  الفل�شطينية.  التحرير  منظمة  لقيادة  املتكررة  زياراتنا  اأثناء 
فهد الذي نزح اإىل القاهرة طفاًل مع عائلته يف عام 1949 يرتبط 
فل�شطيني،  لكل  فطري  بحب  وي�شعر  وطنه،  بق�شية  قويًا  ارتباطًا 
ولذلك �شعى للتعرف اىل كل �شاب فل�شطيني در�س يف القاهرة وكان 

بالإمكان التعرف اليه.
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فهد  قدمني   1958 عام  يف  امل�شجل  مكتب  يف  تعارفنا  اأن  بعد 
وهم  العام،  ذلك  يف  بالكلية  التحقوا  الذين  الفل�شطينيني  للطلبة 
ب�شام بامية وب�شام نابل�شي، ما جعلنا ن�شكل �شلة من اأربعة اأ�شخا�س، 
نق�شي معظم وقتنا معًا اأثناء وجودنا يف الكلية، ونتعاون اأحيانًا على 
الدرا�شة والإعداد لالمتحانات الف�شلية والنهائية. ويف الواقع، كان 
فهد يهرب من بيته يف حي العبا�شية ومن امل�شئوليات الكبرية امللقاة 
لفرتات  معي  لالإقامة  وياأتي  المتحانات،  فرتة  اأثناء  عاتقه  على 
كانت تتجاوز اأحيانًا ع�شرة اأيام متتالية. وهذا جعل عالقتنا تتجاوز 
مرحلة الزمالة وال�شداقة اإىل اأخوة حقيقية تقوم على احلب والود 
وال�شرتاك يف ذكريات جميلة وليايل معاناة طويلة. كنت كلما و�شلت 
اإىل القاهرة يف بداية كل �شنة درا�شية جديدة، اأعطي لفهد ما يكون 
لدي من نقود لإيداعها يف �شندوق متجرهم، واأطلب منه اأن يح�شر 
يل ما اأحتاج اإليه كل اأ�شبوعني اأو ثالثة... كانت »بقالة القوا�شمي« 
بالن�شبة يل وللكثريين من اأمثايل من الطلبة الفل�شطينيني، خا�شة 
الطلبة الذين كانوا يدر�شون يف الأزهر من مدينة اخلليل و�شواحيها 
من  لدينا  ما  فيه  نودع  حمليًا،  بنكًا  العبا�شية  حي  يف  ويقيمون 
مدخرات ون�شحبها متى احتجنا اإليها، ولكن من دون احل�شول على 
فوائد. كان املفهوم ال�شائد حينئذ اأن �شاحب املتجر يقدم لنا خدمة 
باحلفاظ على اأموالنا لديه يف مكان اآمن ميكن الو�شول اإليه يف اأي 

وقت. 
رحيل فهد اإىل القاهرة

القوات  هزمية  بعد  فل�شطني  يف  الع�شكرية  العمليات  توقفت 
العربية اأمام القوات الإ�شرائيلية يف الن�شف الثاين من عام 1948، 
املحيطة  العربية  الدول  بني  هدنة  اتفاقيات  توقيع  اأثرها  على  مت 
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بفل�شطني والكيان ال�شهيوين، �شمحت لإ�شرائيل بالحتفاظ بجميع 
من   %78 ت�شاوي  والتي  اللحظة،  تلك  حتى  احتلها  التي  الأرا�شي 
امل�شاحة الكلية لفل�شطني. ولقد نتج عن ذلك تهجري ما يقارب املليون 
مل  وا�شعة،  عرقية  تطهري  عملية  يف  وقراهم  مدنهم  من  فل�شطيني 
تقريبًا، حني  قرن  ن�شف  بعد  اإل  وب�شاعتها  العامل حجمها  يكت�شف 
و�شرح  حقيقتها  عن  بالك�شف  الإ�شرائيليني  املوؤرخني  بع�س  قام 
اأبعادها وم�شئولية احلركات اليهودية الإرهابية جتاهها. ويف اأعقاب 
العربية  القوات  اأخذت   ،1949 عام  الهدنة  اتفاقيات  على  التوقيع 
التدريجي  بالن�شحاب  وحمايتها  فل�شطني  عن  للدفاع  جاءت  التي 
والعودة اإىل اأوطانها الأ�شلية. وحني قرر اجلي�س امل�شري الن�شحاب 
والعودة اإىل م�شر، قام بت�شليم مدينة اخلليل للجي�س الأردين، اإل اأن 
م�شر وجدت نف�شها م�شطرة لالحتفاظ بقطاع غزة واإدارته ردحًا 
ال�شفة  قطاع غزة عن  اإ�شرائيل يف عزل  ب�شبب جناح  الزمن،  من 

الغربية التي خ�شعت لإدارة اأردنية.
كان احلاج داوود القوا�شمي، والد فهد، من اأبرز رجالت اخلليل 
النيل  وادي  لبالد  حبًا  الفل�شطينيني  اأكرث  ومن  مل�شر،  قويًا  وحليفًا 
و�شعبها، لذا وجد نف�شه م�شطرًا للرحيل مع اجلي�س امل�شري خوفًا 
من احتمال قيام اأعدائه ال�شيا�شيني بالو�شاية به وتلفيق تهم بحقه 
منه.  النتقام  اأو  ملعاقبته  كافية  مربرات  الأردنية  احلكومة  تعطي 
ومما دفع القوا�شمي لتخاذ هذا القرار، زيادة حدة ال�شراع بينه 
وبني ال�شيخ حممد علي اجلعربي، حليف الأردن، على زعامة مدينة 
اخلليل. اأما فيما يتعلق برحلة احلاج داوود القوا�شمي زوجته واأولده 
من اخلليل اإىل القاهرة فهناك روايتان خمتلفتان واأن كانت النتيجة 
القوا�شمي �شافر يف �شيارته  اأن داوود  اإذ فيما تقول الأوىل  واحدة. 
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اخلا�شة برفقة اجلي�س امل�شري، تقول الثانية اأن احلكومة امل�شرية 
اأر�شلت له طائرة هليوكبرت خا�شة حملته مع عائلته من مطار �شغري 
قرب مدينة اخلليل اإىل م�شر. لكن مهما كانت الرواية فاإن احلاج 
ل�شركائه يف  وترك  واأعماله يف اخلليل،  ومدينته  وطنه  داوود هجر 
م�شئولية  القد�س   - اخلليل  خط  على  تعمل  التي  البا�شات  �شركة 
اخلليل،  من  داوود  احلاج  وبرحيل  القاهرة.  اإىل  ورحل  اإدارتها، 
ال�شيخ  قام  املدينة، حيث  زعامة  ملناف�شه يف  مفتوحا  املجال  اأ�شبح 
حممد علي اجلعربي بال�شيطرة على املدينة، وذلك مب�شاعدة الدولة 
الأردنية التي كان ال�شيخ حليفًا لها وموؤيدًا ل�شيا�شة ملكها وتطلعاته 
بني  الوحدة  اإعالن  اأعقاب  ويف  ململكته.  الغربية  ال�شفة  �شم  نحو 
ال�شفة الغربية وال�شفة ال�شرقية ر�شميًا يف ربيع عام 1950، اأ�شبح 
ال�شيخ اجلعربي من كبار امل�شتفيدين من الأو�شاع اجلديدة، حيث 
�شغل اأكرث من من�شب رفيع يف اململكة الردنية الها�شمية، من بينها 

من�شب وزير الرتبية والتعليم.
بعد و�شول احلاج داوود القوا�شمي وعائلته اإىل القاهرة بـاأيام، 
امللكي ودعاه لزيارة الق�شر. وهناك  ات�شل به م�شئول من الق�شر 
له  وقدموا  امل�شري،  للجي�س  خدماته  على  له  ال�شكر  بتوجيه  قاموا 
وجي�شها.  لرجالها  وم�شاعدته  لبلدهم  وفائه  مقابل  �شخية  عرو�شًا 
لأنه مل يكن بحاجة مل�شاعدة  العرو�س  لكن احلاج داوود رف�س كل 
انطالقًا  جاء  امل�شري  للجي�س  خدمات  من  به  قام  ما  ولأن  مالية، 
اأبنائها دفاعًا عن  التي قدمت دماء  ووفائه مل�شر  لوطنه  من ولئه 
فل�شطني. اإل اأنه طلب من امل�شئولني امل�شريني رخ�شة جتارية تخوله 
حق تاأ�شي�س �شركة نقل بني غزة والقاهرة وبالعك�س، وذلك ملعاودة 
ن�شاطاته التجارية، ومن اأجل موا�شلة خدماته لوطنه الأول ووطنه 
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الثاين. وبالفعل، ح�شل احلاج داوود على ما طلب دون تاأخري، وقام 
بتاأ�شي�س �شركة نقل تخ�ش�شت يف نقل املواد الغذائية والب�شائع من 
ل�شيطرة  غزة  قطاع  خ�شوع  وب�شبب  وبالعك�س.  غزة  اإىل  القاهرة 
بالعامل  القطاع  تربط  عربية  حدود  وجود  وعدم  امل�شري،  اجلي�س 
كانت  داوود  احلاج  جتارة  فاإن  امل�شرية،  احلدود  غري  اخلارجي 

جيدة عادت عليه وعلى اأبنائه من بعده بعوائد مالية جمزية. 
جتارية،  رخ�شة  على  ح�شوله  اأعقاب  يف  داوود  احلاج  قام 
وذلك اأ�شوة باآلف املهاجرين من اأبناء اخلليل اإىل م�شر، بتاأ�شي�س 
اأمر  واأوكل  فيه،  ي�شكن  كان  الذي  العبا�شية  حي  يف  كبرية  بقالة 
الذين  اخلليل  اأبناء  من  املهاجرين  قدامى  كان  لأولده.  اإدارتها 
من  قرن  من  اأكرث  مدى  على  والإ�شكندرية  القاهرة  على  تواردوا 
الزمن ي�شكلون جالية كبرية ومهمة يف م�شر، تخ�ش�شت يف جتارة 
وتاأ�شي�س  واإدارتها،  وملكيتها  العقارات  و�شناعتها، وجتارة  الأغذية 
البقالت الكبرية وال�شراف عليها، لدرجة مكنتهم من تروؤ�س نقابة 
البقالني يف القاهرة يف ال�شتينيات من القرن املا�شي. وعلى الرغم 
من ان�شغال احلاج داوود ب�شركته واأعماله التجارية اجلديدة كغريه 
من اأبناء اخلليل، اإل اأنه مل ي�شتطع ن�شيان وطنه، وهذا جعل احلنني 
اأو�شاعه يحرم احلاج داوود من  اإليه  اآلت  للوطن، واحلزن على ما 
يف  الوطن  يف  الأو�شاع  وا�شتمرار  الأيام،  توارد  ومع  احلياة.  متع 
وعلى  للحياة،  الرجل  حب  على  والحباط  احلزن  تغلب  الرتدي، 
اأحالمه واآماله، وبالتايل قام ب�شرقته من عائلته ووطنه اإىل الأبد. 
نتيجة لذلك، اأ�شبح الأولد م�شئولني م�شوؤولية كاملة عن كافة اأعمال 
فهد،  خا�شة  حرمهم،  ما  وفل�شطني،  م�شر  يف  العائلة  وممتلكات 
من التمتع بحياة ال�شباب كاأقرانهم. ومع اأن فهد كان اأ�شغر اإخوته 
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الثالثة �شنًا، اإل اأنه رمبا كان اأكرثهم اإح�شا�شًا بامل�شئولية، ما جعله 
واأجربه يف  وتبعاته،  العمل  م�شئولية  متكافئ من  يتحمل جزءًا غري 

اإحدى �شنوات الدرا�شة على التغيب ف�شاًل كامال عن اجلامعة. 
اأ�شرف فهد اإ�شرافًا مبا�شرًا على �شركة النقل وعلى العاملني فيها 
من النواحي الإدارية واملالية، ما جعله يتعرف اىل �شائقي ال�شاحنات 
عن قرب ويختلط بهم، ويت�شرب بع�س طباعهم، اجليدة وال�شيئة. 
وبحكم طي�س ال�شباب، وظروف البيئة ال�شائدة، و�شيوع ثقافة عمالية 
متخلفة، وجد فهد نف�شه ي�شارك �شائقي ال�شاحنات بع�س الن�شاطات 
تعاطي  اأي  اجلوزة،  تدخني  خا�شة  بها،  ا�شتهروا  التي  الرتفيهية 
احل�شي�س، وال�شماح لهم بلعب القمار يف مكتبه ال�شغري الكائن خلف 
البقالة. كان �شائقو ال�شاحنات يتجمعون يف ذلك املكتب الذي يعترب 
جزءًا من كراج ال�شاحنات، ويقومون بتدخني اجلوزة مب�شاركة فهد، 
واأحيانًا مب�شاركة غريه من الأ�شدقاء، خا�شة طلبة جامعة الأزهر. 
دقائق  �شوى  يبعد  ل  العبا�شية  يف  جامعي  �شكن  الأزهر  لطلبة  كان 
العديد منهم  �شجع  وهذا  القوا�شمي،  بقالة  الأقدام من  م�شيًا على 
غذائية،  مواد  من  حاجياتهم  ل�شراء  با�شتمرار  البقالة  زيارة  على 
واإيداع اأموالهم يف مكان اآمن، وال�شرتاك يف تدخني اجلوزة اأحيانًا 

ولعب القمار مع �شائقي ال�شاحنات اأحيانًا اأخرى. 
جامع الأزهر

كان جلدتي ِح�ِشْن اأخت غري �شقيقة من قلقيلية، ا�شمها عائ�شة، 
وكان لعائ�شة اأخ �شقيق، مبثابة خال لوالدي، لعب دورًا بارزًا يف ثورة 
جناح  بعد  �شالمة.  ح�شن  القائد  قيادة  حتت  فل�شطني  يف   1936
الربيطانيني يف هزمية الثوار، هرب اخلال اإىل يازور ليختبئ فيها 
بعيدًا عن بيته وقريته، ولأن اخته عائ�شة كانت حينئذ تعي�س يف بيتنا. 
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مرورًا  رفح،  حتى  خاله  مبرافقة  الوالد  قام  ا�شرتاحة،  اأيام  وبعد 
كانوا  الأقدام...  على  م�شيًا  والقرى  والب�شاتني  البيارات  بع�شرات 
اخلال  عرب  رفح،  ومن  نهارًا.  الأنظار  عن  ويختفون  لياًل  ي�شريون 
التي  القاهرة  اإىل  �شافر  ومنها  العري�س،  اإىل  �شرعية  غري  بطريقة 
بالرتحاب.  الفل�شطينيني  الثوار  من  غريه  ا�شتقبلت  كما  ا�شتقبلته 
وبعد اأن ا�شتقر به احلال يف م�شر، كتب لالهل يخربهم باأنه و�شل 
ب�شالم، واأنه قرر اللتحاق بجامع الأزهر. وحني جاء دوري للذهاب 
اإىل م�شر للدرا�شة فيها بعد مرور اأكرث من ع�شرين �شنة على تلك 
اأتعرف  واأن  خاله،  اأولد  عن  اأبحث  اأن  الوالد  مني  طلب  احلادثة، 
اليهم كي َيطمئن قلبه وُيطمئن جدتي على اأحوالهم. وبالفعل، ذهبت 
اإىل الأزهر، وبعد حماولت عدة وجهود م�شنية �شملت البحث عن 
موظفني تقاعدوا منذ �شنني، و�شيوخ يعملون يف جوامع قريبة وبعيدة، 
تو�شلت اإىل عائلة اخلال وتعرفت اليهم. كان اخلال قد مات، وكان 
اأولده قد اكت�شبوا اجلن�شية امل�شرية واأ�شبحوا م�شريني، معلوماتهم 
الفل�شطينية  بالق�شية  واهتماماتهم  وتاريخها �شئيلة،  فل�شطني  عن 
وغريها من ق�شايا �شيا�شية �شبه معدومة، لذلك كانت زيارتي الأوىل 

لهم هي الأخرية، لكنها قامت باإداء املهمة التي اأوكلها يل الوالد.
جمياًل  مكانًا  وجدته  مرة،  لأول  الأزهر  جامع  دخلت  حني 
ولكن مهماًل اإىل حد كبري، يغطي الغبار قاعاته وجدرانه و�شاحاته 
املختلفة، وترتاكم الأو�شاخ يف العديد من زواياه. اأما الطالب، فكان 
الكثري منهم قد جاء اإىل م�شر فقريًا، وكان عدد كبري منهم يعاين 
�شيوعًا.  اأكرثها  الب�شر  فقدان  كان  خمتلفة،  ج�شدية  اإعاقات  من 
البع�س جاء من بالد عربية مثل اليمن والعراق وفل�شطني و�شورية 
اآ�شيوية  اإ�شالمية  بالد  الآخر جاء من  والبع�س  واجلزائر،  واملغرب 



20

مثل اأفغان�شتان وباك�شتان واندوني�شيا وماليزيا، اأو من بالد اإفريقية 
مثل ال�شنغال ونيجرييا ومايل، اأو من بالد اأوروبية مثل تركيا واألبانيا 
اأولئك  غالبية  حاجة  وب�شبب  والقوقاز.  البلقان  دول  من  وغريها 
النا�شر  عبد  جمال  الرئي�س  حكومة  اأقرت  مايل،  لدعم  الطلبة 
اأجنبي مقداره ثالثة جنيهات  لكل طالب  �شهري  تخ�شي�س معا�س 
م�شرية... مبلغ زهيد ل يكفي ل�شد متطلبات احلياة الأ�شا�شية لأي 
طالب كان. ولهذا كانت غالبية الطلبة تعي�س يف حالة ُيرثى لها ماديًا 
و�شحيًا ونف�شيًا، وكان الزائر ي�شاهدهم اإما جال�شني يقراأون القراآن 
اأو غريه من كتب الدين والرتاث الإ�شالمي على بالط امل�شجد غري 
الرئي�شية  ال�شاحة  زوايا  يف  نائمني  اأو  اأمامهم،  مير  مبن  معنيني 

بالقرب من الأعمدة املنت�شرة فيها.
ت�شتغرق الدرا�شة يف الأزهر عادة اأكرث من ع�شرين �شنة، وذلك 
الدين.  اأمور  يف  "ال�شهادة العاملية"  من اأجل ح�شول الطالب على 
يعي�س يف عزلة  اأن  الأزهر كان حمكومًا عليه  اأن طالب  يعني  وهذا 
�شبه كاملة عن العامل املحيط به ملدة طويلة، يتلقى خاللها درو�شًا 
الأ�شا�شية  موادها  تدور  ذاتها،  التجربة  عا�شوا  اأ�شاتذة  اأيدي  على 
حول معارف واآراء وق�شايا فقهية مت تاأ�شي�شها وتطوير معظمها قبل 
اأكرث من األف �شنة، وبقيت على حالها تقريبًا، على الرغم من تغري 
ال�شبب  يعود  معروف،  هو  وكما  جذريًا.  ومعطياتها  احلياة  ظروف 
الع�شر  مع  للتعاي�س  الكايف  بالقدر  الإ�شالمي  الفقه  تطور  عدم  يف 
اإىل قيام بع�س الفقهاء قدميًا بقفل باب الجتهاد، ما ترك احلا�شر 
معني  وغري  ب�شلة  للحا�شر  ميت  ل  ما�شوي  فكر  اأ�شري  وامل�شتقبل 
بامل�شتقبل على الإطالق. وبعد التخرج من الأزهر، كان من املفرو�س 
اأن يعود اأولئك الطلبة اإىل اأوطانهم لتعليم وتثقيف �شعوبهم وقيادتها 
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نحو حتقيق التقدم والنمو، لي�س با�شتخدام حقائق الع�شر واأدواته 
والريا�شيات  والكيمياء  الفيزياء  مثل  احلديثة  وعلومه  العلمية 
وم�شاغل و�شراعات  وق�شايا  واآراء  با�شتخدام فكر  واإمنا  والأحياء، 
يتخلفوا عن ع�شرهم  اأحفادهم  ما جعل  قرون،  قبل  عا�شوا  اأقوام 
قرونًا عديدة اأخرى، وذلك ب�شبب مت�شكهم برتاث فكري تقادم ومل 

يعد �شاحلًا ملا بعد ع�شره من حقب تاريخية وح�شارية لحقة. 
الأيام  اأحد  م�شاء  يف  الرئي�شية  الأخبار  ن�شرة  اأتابع  كنت  فيما 
�شاهدت  وا�شنطن،  الع�شرين يف  القرن  الت�شعينيات من  اأوا�شط  يف 
من  خارجًا  الإ�شالمية  اجلماعة  رئي�س  الرحمن  عبد  عمر  ال�شيخ 
من  اثنان  يقوده  الأمريكية  نيوجري�شي  ولية  يف  املحكمة  قاعة 
عام  ال�شادات  اأنور  امل�شري  الرئي�س  اغتيال  بعد  الأمن.  رجال 
1981، اأُتهمت اجلماعة الإ�شالمية باغتياله وحكم على العديد من 
ال�شيخ عبد الرحمن. لكن حني  بال�شجن، كان من بينهم  اأع�شائها 
ُيحاكم  كان  الأمريكي  التلفزيون  �شا�شة  على  عمر  ال�شيخ  �شاهدت 
يف  العاملية  التجارة  جممع  مبنى  ن�شف  عملية  يف  امل�شاركة  بتهمة 
نيويورك التي وقعت عام 1994. وحيث اأن ُحرا�س ال�شيخ حرموه من 
ع�شاه التي رافقته طوال عمره، فاإن منظره وهو يحاول النزول من 
على درجات باب املحكمة كان حُمزنًا جدًا ويدعو اإىل ال�شفقة. لقد 
بدا على ال�شيخ امل�شكني اخلوف والرتباك ال�شديد، على الرغم من 
اأن رجال الأمن كانوا مي�شكونه من ذراعيه. وهنا تذكرت اأن مفتي 
اي�شًا  كان  حينئذ  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الإ�شالمية  الديار 
رجاًل اأعمى، واأن ال�شيخ اأحمد يا�شني قائد حركة حما�س يف فل�شطني 
ذاتي  يف  وبالغو�س  اأي�شًا.  اأعمى  رجاًل  القانونية  الناحية  من  كان 
نحن  �شحيح،  هذا  نعم..  قائاًل:  يخاطبني  ال�شمري  �شوت  �شمعت 
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اأمة يقودها العماء. وان�شجامًا مع تلك التقاليد التي تعترب الأعمى 
اإ�شالمية بانتخاب وحيد عبد  ب�شريًا، قامت اندوني�شيا، اأكرب دولة 
الرحمن، وهو رجل اأعمى قانونيًا، رئي�شًا لها حني اأتيحت لها فر�شة 
انتخاب قائد جديد بعد تخل�شها من حكم دكتاتور ظامل مار�س كل 
األوان ال�شتبداد وال�شتغالل والف�شاد والبط�س يف بلده و�شد �شعبه 

لعقود. 
عبث املفاجاآت 

اأ�شابيع،  عدة  بعد  الكلية  يف  الأول  الف�شل  يف  الدرا�شة  انتهت 
وبداأت معها عملية الإعداد لالمتحانات الف�شلية. قمت كغريي من 
الزمالء باأخذ المتحان، ووجدته، خالفًا ملا قال معظمهم، �شعبًا، ما 
جعلني اأ�شعر بالقلق. كانت الأنظمة اجلامعية يف تلك الأيام تقت�شي 
توزيع الطلبة اأيام المتحانات على قاعات كبرية، وح�شول كل طالب 
الأرقام بدل  اأُ�شتخدمت  على ورقة امتحانات ر�شمية مرقمة، حيث 
الأ�شماء احلقيقية ل�شمان حيادية الأ�شاتذة الذين يقومون بت�شحيح 
المتحانات، وعدم اإف�شاح املجال حلدوث تواطوؤ بني اأ�شاتذة وطلبة 
يوؤثر على النتائج. وهذه عملية ت�شتغرق عادة وقتًا طوياًل يجعل من 
غري املمكن اأن يعرف طالب نتيجته اإل بعد ا�شتكمال عملية ت�شحيح 
الأوراق، والتعرف اىل ا�شماء اأ�شحابها، وت�شجيل العالمات. لذلك 
بعد  اإل  تتوقف  اأع�شابهم فرتة طويلة، ل  يعي�شون على  الطلبة  كان 

ظهور النتائج وتعليقها على حائط مبنى الكلية كي يراها الطلبة.
قام الطلبة الفل�شطينيون يف منت�شف اخلم�شينيات من القرن 
الع�شرين بتاأ�شي�س رابطة طالبية لهم يف القاهرة، كان ال�شيد يا�شر 
الطالبية  القيادة  قامت   1959 عام  ويف  لها.  رئي�س  اأول  عرفات 
الفل�شطينية يف م�شر بالدعوة ملوؤمتر طالبي عام يف القاهرة، �شارك 
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فيه ممثلون عن كافة الروابط الطالبية الفل�شطينية يف العامل، انتهى 
طالبية  قيادة  وانتخاب  فل�شطني،  لطلبة  العام  »الحتاد  بت�شكيل 
جديدة �شملت البعثيني والقوميني العرب. ذهبت م�شاء اأحد الأيام 
يحيى  ال�شديق  مع  الف�شلية  المتحانات  نتائج  انتظار  فرتة  خالل 
حب�س اإىل مقر رابطة الطلبة الفل�شطينيني يف و�شط املدينة، لالطالع 
على امل�شتجدات من اأخبار �شيا�شية ون�شاطات طالبية، وق�شاء بع�س 
الوقت يف لعب تن�س الطاولة. وما اأن و�شلنا اإىل املقر حتى علمت من 
نتائج  اأن  الرابطة  مقر  يف  التواجد  على  داأبوا  الذين  ال�شباب  اأحد 
امتحاناتنا ظهرت، واأنها ُعلقت يف حوايل ال�شاعة الرابعة م�شاء على 
حائط مبنى الكلية. كان ذلك الزميل قد علم بالأمر من ال�شديق 
امل�شرتك وزميل الدرا�شة ب�شام بامية الذي زاره قبل املجيء اإىل مقر 
الرابطة مبا�شرة. �شاألني الزميل بعد ذلك عن نتيجتي، اأجبته باأنني 
النتيجة  حيال  �شعوري  عن  ل�شوؤايل  دفعه  ما  �شيئًا،  عنها  اأعرف  ل 
واثقًا  ل�شت  باأنني  اأجبته  نف�شي.  من  واثقا  كنت  اإذا  وعما  املتوقعة، 
اأي �شيء على الإطالق، وذلك ب�شبب تاأخري عن بدء الدرا�شة  من 
�شهرًا كاماًل، ولأنني وزعت وقتي وجهدي على كافة املواد بالت�شاوي، 
ما يعني اأن هناك احتماًل باأن اأجنح اأو اأف�شل يف كافة املواد. اعتذرت 
من يحيى على الفور، وقد قررت العودة اإىل م�شر اجلديدة واملرور 
على بيت ب�شام بامية للتاأكد من اخلرب و�شوؤاله عن نتيجتي. اإل اأن 
يحيى الذي كان قد اطماأن على نتيجته قبل اأيام، اأ�شر على مرافقتي 
للتعرف اىل نتيجتي اأي�شًا. ويف الطريق اإىل م�شر اجلديدة، راأيت 
اأن من املنا�شب التوقف يف العبا�شية لزيارة فهد و�شوؤاله عن �شحة 
اخلرب، لكنني مل اأجد لدى فهد اأية معلومات عن النتائج، لذا قرر 

فهد اأن يرافقنا اإىل بيت ب�شام ملعرفة نتيجته اأي�شًا.
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يبدو  جعلته  بلهجة  وقال  عاب�س،  بوجه  بامية  ب�شام  ا�شتقبلنا 
حزينًا باأين ف�شلت يف ثالثة مواد، فيما جنح هو وب�شام نابل�شي يف 
جميع املواد. اأما بالن�شبة لفهد، فقال باأنه ف�شل يف مادة واحدة فقط 
وجنح يف باقي املواد. مل ي�شعر فهد مبفاجاأة كبرية اأو ب�شدمة، لكنه 
�شعر باحلزن واخلوف علي، وبالقلق على ما قد يحدث يل يف �شوء 
تلك النتيجة ال�شيئة. على الرغم من �شعوري ب�شدمة كبرية، اإل اأن 
عالته،  على  به  والقبول  بامية  ب�شام  قاله  ما  ت�شديق  رف�س  عقلي 
لأن معنى ذلك فقدان املنحة الدرا�شية والعودة اإىل اأريحا من دون 
اأي�شًا.  م�شتقبل  دون  من  ورمبا  وظيفة،  دون  ومن  جامعية  �شهادة 
توجه فهد بعد خروجنا من بيت ب�شام عائدًا اإىل العبا�شية، وذلك 
بعد حماولة م�شنية، ولكن غري موفقة، لطماأنتي وتاأكيد قدرته على 
مع  جيدة  عالقات  من  لديه  كان  ما  ب�شبب  اجلامعة  يف  م�شاعدتي 
امل�شئولني فيها. ومع اأن فهد ف�شل يف طماأنتي، اإل اأن �شالبة اإرادتي 
مكنتني من التما�شك، وبالتايل جتنب النهيار، حيث قررت النتظار 

حتى ال�شباح قبل التفكري يف بدائل العمل املمكنة واملتاحة.
خرجت من بيت ب�شام بامية اترنح كما ال�شكران... �شرت نحو 
بيتي م�شيًا على الأقدام يرافقني يحيى حب�س. قررت قبل الو�شول 
اإىل البيت زيارة ب�شام نابل�شي ل�شوؤاله عن النتائج والتاأكد من �شحة 
اأقوال ب�شام بامية. كان جواب ب�شام نابل�شي مطابقًا ملا �شمعناه من 
ب�شام بامية فيما عدا �شيئًا واحدًا فقط.. ما كان يتعلق بنتيجة فهد، 
كان  نابل�شي  ب�شام  كالم  اأن  ومع  �شيئًا.  عنها  يعرف  ل  اأنه  قال  اإذ 
د ما جاء يف اأقوال ب�شام بامية فيما يتعلق بنتيجتي،  اأكَّ خُميفًا لأنه 
اإل اأنه، ومن حيث ل يدري، و�شع عالمة اإ�شتفهام كبرية حول اأقواله 
اأن يحاول ب�شام بامية التعرف اىل  اإذ ل ُيعقل  واأقوال ب�شام بامية، 
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نتيجة فهد ونتيجتي، ول يحاول ب�شام نابل�شي التعرف اىل نتيجة فهد 
ويركز على نتيجتي فقط، خا�شة واأن الثنني ذهبا اإىل الكلية معًا، 
واطلعا على النتائج يف نف�س الوقت. وعلى طول الطريق اإىل البيت 
مل يتوقف يحيى حب�س حلظة واحدة عن حماولة اإقناعي بالنتحار، 
لأن م�شتقبلي، كما قال، اأ�شبح معروفًا... �شاأفقد املنحة، و�شاأ�شطر 
اإىل العودة اإىل اأريحا وقد اأ�شعت الفر�شة ل�شنع م�شتقبلي. وحيث 
اأن العبد اأبو ربيع، اأي والدي، لن يقبل بعار الف�شل، فقد اأ�شبح من 
اأبو ربيع  واأنتحر، واأخل�س العبد  اأحتمل م�شئولية ف�شلي  اأن  الواجب 
اأجل ت�شجيعي على النتحار وتخفيف  من جرمية قتل موؤكدة. ومن 
م�شقة التفكري بتلك العملية ال�شعبة، طماأنني يحيى باأنه �شريافقني 
اإىل كوبري ق�شر النيل، واأنه �شي�شاعدين هناك على القفز يف نهر 
حاولت  ما.  يومًا  تنتهي  اأن  املوؤكد  من  مل�شرحية  حد  وو�شع  النيل، 
كان  التي  املخيفة  اخليالت  من  والتهرب  يحيى  اإ�شكات  جهدي 

ير�شمها يل ويحاول اإقناعي بها، اإل اأنني مل اأُفلح. 
مل ُيالحظ يحيى التناق�س الذي لحظته بني اأقوال ب�شام بامية 
واأقوال ب�شام نابل�شي، بل زادت اأقوال ب�شام نابل�شي قناعته ب�شرورة 
اإقناعه  يف  متامًا  ف�شلت  وحني  تاأخري.  دون  من  بالنتحار  قيامي 
ب�شرورة النتظار حتى ال�شباح، طلبت منه اأن يرتكني يف منت�شف 
الطريق، واأن يعود اإىل بيته يف ميدان رم�شي�س. حاول مقاومة الفكرة، 
اإن  باإمكانه  اأنه مل يجد بدًا من الن�شياع لإرادتي، لأنه مل يكن  اإل 
يفر�س نف�شه علي واأن يجربين على القبول به رفيقًا يف تلك الليلة 
الغائمة، �شديدة ال�شواد. توقفت بعدها يف مطعم �شغري قريب من 
البيت حيث تناولت �شاندويت�س باذجنان مقلي بالفلفل والطماطم، 
ودخلت البيت بهدوء حتى ل ي�شمع فوؤاد فخري وقع خطواتي واأدخل 
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معه يف حديث قد يتطرق اإىل نتائج المتحانات، اإذ مل اأكن يف الواقع 
اإن�شان كان. هربت اإىل  اأي  اأي حديث كان، مع  م�شتعدًا للدخول يف 
النوم... �شحوت يف اليوم التايل مبكرًا... ذهبت اإىل الكلية يعرتيني 
اخلوف والقلق... دخلت اإليها مت�شلاًل... حاولت اأن اأحتا�شى عيون 
الآخرين... �شرت نحو احلائط املعلق عليه النتائج مرتددًا يغمرين 

�شعور طاغ بالرتباك والرهبة. 
اإحدى  »�شهام«،  فاجاأتني  باأمتار،  احلائط  اإىل  الو�شول  قبل 
الزميالت، قائلة بفرح »مربوك... مربوك يا حممد... عملتها اإزاي؟ 
فل�شطني  اأولد  �شلة  كانت  غريك«.  املواد  كل  يف  جنح  حد  مافي�س 
ونبوية  �شهام  بينها  من  اأكرب،  �شلة  من  جزءًا  اأ�شبحت  قد  حينئذ 
وحممد �شكري وحممد جمال وجورج �شيدهم الذي اأ�شبح فيما بعد 
قالته  ما  ا�شتوعب  مل  وغريهم.  م�شر  يف  الفكاهة  جنوم  اأبرز  من 
�شهام يف اأول الأمر، وحني راأت الده�شة على وجهي ومل تَر البت�شامة 
اإىل  وقادتني  يدي  من  م�شكتني  كثريًا،  واأحبتها  عليها  تعودت  التي 
احلائط، واأ�شارت اإىل ا�شمي ونتيجتي. نعم... جنحت يف كل املواد، 
ولكن بدرجة »مقبول«، وهي اأقل درجة للنجاح. فرحت وحزنت يف اآن 
اأ�شدقائي جرحوين  واحد، فرحت لأنني جنحت وحزنت كثريًا لأن 
جرحًا عميقًا بال �شبب، وكادوا يق�شون على م�شتقبلي لو جنح يحيى 
يف م�شعاه واأقنعني بوجهة نظره. نعم... كانت عالماتي غري مر�شية 
تتابع  مع  ا�شتطعت  اأنني  اإل  النجاح،  من  الرغم  على  يل  بالن�شبة 
جعلني  ما  املمكنة،  امل�شتويات  اأعلى  اإىل  رفعها  وال�شنوات  الف�شول 
اأتخرج من اجلامعة بعد انق�شاء ال�شنوات الدرا�شية الأربعة بتقدير 
عام »جيد جدًا« وتقدير »امتياز« يف فرع التخ�ش�س، وهو القت�شاد 

الزراعي. 
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يف طريقي مبتعدًا عن احلائط، لحظت ب�شام نابل�شي وب�شام 
بامية يتهام�شان مع يحيى الذي مل تكن له عالقة بالكلية، مل احتك 
بهم  اللتقاء  اأو  معهم  احلديث  وحتا�شيت  عنهم  ابتعدت  بل  بهم، 
بعد  فيما  قدموه  الذي  الوحيد  التربير  كان  لحقة.  عديدة  لأيام 
ل�شلوك ل ميكن تربيره باأي حال من الأحوال، هو حماولة و�شعي يف 
حالة نف�شية �شبيهة باحلالة التي كانوا ميرون بها ب�شبب خيبة الأمل 
التي كانوا يعي�شونها يف تلك الليلة نتيجة لف�شلهم يف اجتياز المتحان 
يف كافة املواد. على الرغم من ذلك مل اأحقد عليهم، بل �شاحمتهم 
املو�شوع  ون�شيت  نف�شي،  وبني  بيني  �شاحمتهم  اأيام...  بعد  جميعًا 
اأعاود  برمته، حيث و�شعته يف زاوية مهملة من زوايا الذاكرة التي 
والتعلم من درو�س  والتاأمل  للتفكر  زيارتها عادة بني احلني والآخر 
املا�شي، ل غري. مع جناحي يف اإقامة عالقات رائعة مع الأ�شدقاء 
بتلك  الحتفاظ  اأن  اإل  �شداقاتهم،  على  وحر�شت  اأحببتهم  الذين 
مييل  كان  بع�شهم  لأن  احلالت،  كل  يف  �شهاًل  يكن  مل  العالقات 
بطبعه اإىل احل�شد والغرية. ومع تتابع الأيام وتعدد املعارف وتراكم 
ي�شتحق  ل  من  ن�شيان  على  عقلي  ومرنت  نف�شي  عودت  التجارب 
التذكر من التجارب واملعارف والأ�شدقاء، واإ�شقاطهم من ح�شاباتي 
دون تردد. قال يل اأحد الأ�شدقاء الذين تعرفت عليهم �شدفة بعد 
ع�شرين �شنة يف الكويت: »اإن ذكاء الإن�شان يف وطننا العربي يح�شب 
عليه ول يح�شب له«. نعم... اإن اأغلبية النا�س، وبحكم ثقافة عربية 
مهرتئة ل تعرف غري احل�شد والغرية ونكران اجلميل، ل جتد و�شيلة 
لإثبات �شخ�شيتها وجدارتها اإل من خالل الدخول يف مناف�شة �شلبية 
قدر  من  النتقا�س  على  تقوم  مناف�شة  واملعارف...  الأ�شدقاء  مع 
الغري وذكائهم، والت�شكيك يف اجنازاتهم، واأحيانًا يف م�شداقيتهم 
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واأخالقياتهم اأي�شًا. 
بعد انتهاء الف�شل الدرا�شي الأول، داأبت على زيارة فهد يف بيته 
ومكان عمله يف العبا�شية مرة كل اأ�شبوعني تقريبًا، خا�شة يف اأيام 
العطل الر�شمية والأ�شبوعية، حيث كان يدعوين لتناول الغداء معه 
ومع والدته يف البيت، اإذ قلما �شاركنا اإخوته وجبة الغداء، وبعدها 
كنا نذهب اإىل مكتبه، ونلتقي هناك ب�شائقي ال�شاحنات وبع�س طالب 
عملية  وتبداأ  اجلوزة  ت�شل  حتى  يتجمعوا  اأن  وما  الأزهر.  جامعة 
تدخني احل�شي�س، وهي عملية كانت ت�شتمر طوياًل، ومع ا�شتمرارها 
تنتفخ عيون املُدخنني وتغدو حمراء بلون اجلمر، ويت�شخم حجمها 
لي�شبح ب�شعف حجمه الطبيعي تقريبًا، وتبدو العيون كاأنها تختنق 
مبا  ذرعًا  �شاق  وكاأنه  املكان  ويبدو  �شجنها،  من  الهروب  وحتاول 
فيه من عيون حممرة كنار على و�شك ال�شتعال. مل يكن املدخنون 
ب�شوت  وال�شحك  تافهة  نكات  وترديد  اجلوزة  تقبيل  عن  يتوقفون 
مرتفع اإل حني ت�شتويل عليهم القحة، وت�شرقهم من كل متعة، ومن 
اأي  ال�شعب عليهم احلديث يف  كل �شيء يفكرون فيه، وي�شبح من 
اأمر كان. ونتيجة ملا كان يجري يف مكتب فهد من ن�شاطات ترفيهية 
مل ترق يل اأبدًا، بداأت زياراتي لذلك املكان ترتاجع تدريجيًا، حيث 
توجهت نحو ترك العبا�شية بعد الغداء مبا�شرة والعودة اإىل م�شر 
اجلديدة، اأو الذهاب لزيارة ح�شني الأمريكاين يف بيته وق�شاء وقت 
ولكن  زياراتي ملكتب فهد،  تراجع  ت�شبب يف  اأولده. وهذا  مع  ممتع 
من  القمار  ولعبي  احل�شي�س  مدخني  اأخبار  وتال�شي  لبيته،  لي�س 

�شائقي ال�شاحنات وطالب الأزهر من خميلتي بعد فرتة ق�شرية. 
كان منظر املح�ش�شني يتحول بعد ن�شف �شاعة اأو اأكرث قلياًل من 
التدخني اإىل منظر موؤمل حقًا، ما جعلني اأقرر بيني وبني نف�شي اأن 
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اأبذل جهدي لإقناع فهد بالتخلي عن تلك العادة ال�شيئة، وموا�شلة 
ما مت  وهو  اأي�شًا،  ال�شيجارة  يتوقف عن تدخني  ال�شغط عليه حتى 
بالفعل، ولكن ب�شكل بطيء، وبعد وقت. لقد حاولوا اإغرائي يف اأول 
بب�شاطة  اأنني رف�شت  اإل  القمار،  ولعب  التدخني  الأمر مب�شاركتهم 
كان  تربير.  اإىل  يحتاج  ل  �شيئ  هو  ما  رف�س  لأن  تربير،  دون  ومن 
جرب  عقبة  خميم  يف  العي�س  اأثناء  ال�شيجارة  رف�س  يف  جناحي 
وما  املرة،  هذه  علي  ُعر�س  ما  رف�س  على  �شاعدتني  جيدة  جتربة 
تبعه من عرو�س م�شابهة فيما بعد. ولذا مل اأجرب تدخني ال�شيجارة 
ويف  خمدرات.  من  غريها  اأو  القات  اأو  املرياوانا  اأو  احل�شي�س  اأو 
يا�شر  امل�شرتك  ال�شديق  اىل  فهد  خالل  من  تعرفت  العبا�شية  حي 
حممود الذي كان يعي�س يف ذلك احلي منذ اأن هاجرت عائلته من 
فل�شطني اإىل م�شر يف عام 1948. كان يا�شر اأي�شًا من هواة تدخني 
ال�شيجارة واجلوزة، ولكن لي�س من هواة لعب القمار، وكانت اأ�شنانه 
و�شفتاه على �شغر �شنه قد بداأت تت�شقق وتتلون بلون مر�س التدخني 
الأ�شفر. وقبل اأن يتخرج من اجلامعة التحق يا�شر حممود باإذاعة 
للعمل  النتقال  قبل  ل�شنوات  مذيعًا  فيها  عمل  حيث  العرب،  �شوت 
يف ليبيا بعد التخرج من اجلامعة. وحني راأيت ذلك ال�شديق اآخر 
الفل�شطينيني  وال�شحفيني  للكتاب  العام  الحتاد  موؤمتر  مرة خالل 
اأ�شنانه قد دخلت  تون�س يف �شهر اذار مار�س عام 1977، كانت  يف 

مرحلة التاآكل.
�شكنت خالل فرتة وجودي يف القاهرة يف عدة بيوت ومناطق 
�شكنية، اإذ كنا نرتك بيوتنا بعد انتهاء ال�شنة الدرا�شية والعودة اإىل 
اأو بيت جديد حني نعود من  با�شتئجار �شقة جديدة  الوطن، ونقوم 
الإجازة، وهذا �شمح يل بال�شكنى مع اأكرث من زميل و�شديق يف اأكرث 
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من مكان. ومن بني الطلبة الذين �شكنت معهم و�شعدت بزمالتهم، 
ال�شديق ح�شني حممد الذي جاء من قرية اإرطا�س بالقرب من بيت 
حلم، ودر�س اجليولوجيا يف كلية العلوم يف جامعة عني �شم�س، كما 
الدور  يف  �شغرية  �شقة  يف  ح�شني  مع  �شكنت  حب�س.  يحيى  در�شها 
ال�شاد�س من عمارة تقع يف اآخر ميدان يف م�شر اجلديدة على طريق 
املطار، كان ي�شمى »ميدان احلرية«. كانت ال�شقة املال�شقة ل�شقتنا 
ت�شكنها عائلة م�شرية مكونة من خم�شة اأ�شخا�س: اأم وبنت تبلغ من 
العمر حوايل 14 �شنة، وثالثة اأولد ترتاوح اأعمارهم بني اخلام�شة 
والعا�شرة. حاولنا التعرف اىل جرياننا، اإل اأن املراأة مل تبد اهتماما 
بالتعرف الينا، كما اأن ال�شبية وا�شمها ميمي كانت تغلق باب �شقتها 

كلما �شمعت �شوت بابنا ُيفتح. 
لكن الأمور تغريت بعد اأ�شابيع قليلة، اإذ فيما كنُت اأ�شتعد للخروج 
من البيت والذهاب اإىل اجلامعة، �شمعت من يدق باب ال�شقة التي 
فتحت  احلقني.  اإحلقني...  ال�شوت:  باأعلى  وي�شيح  بقوة  ن�شكنها 
تنهال  ودموعها  م�شدوهة،  هناك  تقف  مبيمي  فاإذا  ب�شرعة  الباب 
ثم  احلقني...  اأرجوك  احلقني...  قالت  بغزارة...  خديها  على 
دخلوا  قد  الثالثة  اإخوتها  كان  �شقتها.  اإىل  اأمامي  م�شرعة  اندفعت 
خلفهم  من  الباب  باإغالق  وقاموا  معًا  لال�شتحمام  احلمام  غرفة 
ال�شاخن  املاء  من  املت�شاعد  البخار  كان  فيما  اللعب  يف  وان�شغلوا 
وقتًا  ا�شتغرق  اإخوتها  حمام  باأن  ميمي  �شعرت  وحني  كثافة.  يزداد 
اأكرث من الالزم بكثري، دقت الباب عليهم وطلبت منهم فتح الباب، 
اإىل  نظرت  جوابًا،  ت�شمع  مل  وحني  لندائها.  ي�شتجيبوا  مل  لكنهم 
الداخل من خالل ثقب املفتاح فاإذا بها ترى اإخوتها ممددين على 
اأر�س احلمام. قمت على الفور بك�شر الباب، وبداأت ب�شحب الأولد 
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الواحد تلو الآخر والقذف بهم يف املمر كمن يقذف كرة على جليد، 
ور�س  واأرجلهم،  اأيديهم  وحتريك  �شدورهم  بتدليك  قمنا  وبعدها 

بع�س املاء البارد على وجوههم حتى فاقوا من غيبوبتهم.  
حني عادت الأم اإىل البيت يف امل�شاء، اأخربتها ميمي مبا حدث، 
اإلينا لت�شكرنا، ومن ثم قامت بدعوتنا لع�شاء فاخر  ما جعلها تاأتي 
فر�شة  يل  اأتاح  وهذا  �شقتهم،  يف  املنوعة  وال�شلطات  ال�شمك  من 
زيارتهم بانتظام فيما بعد وق�شاء وقت ممتع مع الأولد يف جو عائلي 
اأوائل  كلما �شعرت بحنني لذلك. كانت »اأم راأفت« امراأة مطلقة يف 
اأنيقة وجذابة ولها العديد  الأربعينيات من العمر، ممتلئة اجل�شم، 
النعمة. مل  من الأ�شدقاء وال�شديقات الذين بدت عليهم عالمات 
تخربنا اأم راأفت عن عملها اأو حياتها �شيئًا، لكننا لحظنا اأنها كانت 
تخرج من البيت يف ال�شباح بعد ذهاب الأولد اإىل املدر�شة، ول تعود 
بيننا،  فيما  العالقة  توطدت  اأن  وبعد  ال�شم�س.  غروب  مع  اإل  اإليه 
دعتنا اأم راأفت ملرافقتها يف زيارة خا�شة لبيت املمثلة »رفيعة هامن«، 
املمثلة التي اكت�شبت لقب رفيعة ب�شبب ما كانت تت�شف به من �شمنة 
كيف  مرة  لأول  عرفت  هامن،  رفيعة  �شقة  ويف  عادية.  غري  وبدانة 
وج�شده  حياته  يهمل  من  م�شري  واأدركت  الفقراء،  الفنانون  يعي�س 
وي�شت�شلم مللذات ال�شاعة، وين�شى التفكري يف ا�شتحقاقات امل�شتقبل. 
بال  حرة  ومترح  هامن  رفيعة  ال�شيدة  بيت  يف  ت�شرح  الفئران  كانت 
وتتمدد  احليطان  ت�شلق  يف  تت�شابق  ال�شرا�شري  كانت  فيما  رقيب، 
جعلني  ما  مهرتئ،  فرا�س  من  يغطيه  وما  املتوا�شع  �شريرها  على 
اأُ�شفق عليها كثريًا، واأقدم لها ما كان يف جيبي من فلو�س قليلة بدًل 

من اأخذ �شورة تذكارية معها. 
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ال�شاحرة  لياليه  اأجواء  غمرة  ويف  رم�شان،  �شهر  حلول  مع 
املقاهي  على  والرتدد  الأزهر  حي  اإىل  الذهاب  يف  بداأنا  ال�شاهرة، 
امل�شهورة فيه، ومنها بالطبع مقهى الفي�شاوي الذي كان يوؤمه  عدد 
من املثقفني والكتاب وال�شعراء املعروفني بانتظام، ما اأتاح لنا فر�شة 
اإليهم.  التحدث  دون  من  الآخر  البع�س  وروؤية  منهم  البع�س  لقاء 
وهناك يف حي الأزهر قابلت املفكر والأديب الكبري طه ح�شني الذي 
وجدته جال�شًا ومن حوله عدد من املعجبني والتالميذ، كما راأيت اأكرث 
باحل�شي�س،  حم�شوة  �شيجارة  وبيده  اآخر  معروف  وكاتب  اأديب  من 
غارقًا يف بحر من اأحالم وردية ل عالقة لها بالواقع الذي كان يعي�س 
يلب�شون  احل�شا�شني  امل�شهورين  اأولئك  معظم  كان  عنه.  ويكتب  فيه 
ثيابًا رثة تعلوها الأو�شاخ، يقحون ب�شدة كلما تكلموا، ويب�شقون على 
الأر�س املحيطة بهم دون اكرتاث. ويف �شوء ذلك قررت اأن ل اأ�شمح 
لنف�شي بالو�شول يف اأي يوم من الأيام لو�شع م�شابه من حيث الفقر 
واحلاجة وال�شعف، واأن اأعمل منذ اليوم الأول على ادخار بع�س ما 
اأجنيه من مال كي يكون كافيًا ل�شد حاجتي عند ال�شرورة. وبالفعل 
كنت اأعود يف نهاية ال�شنة الدرا�شية من كل عام لأريحا بهدية ب�شيطة 
لكل واحد من اإخوتي تتكون من حذاء اأنيق ثمنه 99 قر�شًا م�شريًا 
بالتمام والكمال، اأ�شرتيه من نوفوتيه م�شهور يف �شارع ق�شر النيل، 

اأظن اأن ا�شمه »احلذاء الأحمر«.
يوم  اأريحا  اإىل  عدت  الأوىل،  الدرا�شية  ال�شنة  انتهت  حني 
5-6-1959 لق�شاء الإجازة ال�شيفية مع الأهل وانتظار بدء ال�شنة 
اأريحا  يف  والأ�شدقاء  الأهل  جميع  زيارة  وبعد  الثانية.  الدرا�شية 
وخميم عقبة جرب، �شافرت اإىل عمان لزيارة املدينة التي بداأت ارتاح 
اإليها وا�شتاق لعبريها وجبالها ومن كان فيها من اأ�شدقاء واأقارب، 
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وعمتي  الوحدات،  خميم  يف  ي�شكن  كان  الذي  جمعة  عمي  ومنهم 
ق�شاء  وبعد  املحطة.  خميم  يف  ت�شكن  كانت  التي  البدوية  حليمة 
يومني يف بيت عمي، ذهبت لزيارة عمتي يف خميم املحطة الواقع يف 
�شرق العا�شمة على طريق مدينة الزرقاء. وحني �شعدت اإىل با�س 
املحطة من و�شط املدينة فوجئت بوجود »عقل اأبو عودة«، الأخ الأكرب 
لل�شديق عودةِ اأبو عودة. كانت عائلة اأبو عودة ت�شكن يف خميم عقبة 
جرب الذي ع�شنا فيه ل�شنوات قبل النتقال اإىل مدينة اأريحا، وكان 
عودة اأبو عودة من اأبناء �شفي يف مدر�شة ه�شام بن عبد امللك. وما اأن 
جل�شت بجانب عقل يف البا�س حتى بداأ ي�شاألني عن م�شر والقاهرة 
والأهرامات والدرا�شة واجلامعة، وحياة القاهرة التي مل يكن يعرف 
عنها �شيئًا �شوى ما ي�شمعه من م�شل�شالت م�شرية ومن راديو �شوت 
العرب، واأحاديث ال�شباب الأردين عن اأفالم فريد الأطر�س و�شامية 
العدد  باأن  اأخربته  القاهرة،  �شكان  عدد  عن  �شاألني  وحني  جمال. 
يتجاوز  املليوين ن�شمة، ما جعله يبدي ده�شة كبرية ويقول ب�شوت 
واأن  الأردن،  من  اأكرب  القاهرة  اأن  يعني  هذا  اأكرب...  اهلل  م�شموع: 

عمان ل ت�شاوي �شيئًا بالن�شبة لها.
ما كاد يكمل الرجل تلك اجلملة حتى دق على كتفه بعنف جندي 
يف اجلي�س الأردين كان يجل�س يف الكر�شي خلفنا مبا�شرة. نظر عقل 
خلفه با�شتغراب، فاإذا باجلندي يقول له يعني عمان م�س عاجباك... 
انزل معي يف املحطة التالية ع�شان اأفهمك �شو معنى كالمك. حاولت 
اأن  اأو �شغره ل يعني  اأن كرب حجم مدينة  اأ�شرح لذلك اجلندي  اأن 
اأكرث حت�شرًا من  اأو  اأجمل  اأو  اأف�شل  املدينة الكبرية هي بال�شرورة 
عقل  اأن  ادعى  اإذ  يل،  ي�شتمع  اأن  رف�س  اأنه  اإل  ال�شغرية،  املدينة 
املحطة  يف  البا�س  توقف  وحني  بعمان.  ي�شتهني  واأنه  الأردن،  اأهان 
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التالية، حاولت النزول مع عقل، لكن اجلندي اأمرين بعدم النزول 
تقريبًا  �شاعة  ن�شف  بعد  ات�شلت  والعتقال.  بال�شرب  وهددين 
بال�شديق امل�شرتك عبد الرحمن عرار يف خميم عقبة جرب واأخربته 
الأمر. وحني عدت  اأبو عودة  عائلة  تتدارك  وذلك حتى  مبا حدث، 
اأن رجال ال�شرطة يف املحطة احتجزوا  اأيام، علمت  اأريحا بعد  اإىل 
عقل يف املخفر حتى م�شاء اليوم التايل، واأنهم قاموا بالعتداء عليه 

بال�شرب وال�شتائم. 
لعنة الفراق

تركت خايل عبد العزيز بريم حني غادرت اأريحا اإىل القاهرة 
حني  اأ�شابته  التي  ال�شدمة  بعد  وذلك  �شفاء،  يف  اأمل  بال  مري�شًا 
تزوجت  عمره  وحبيبة  خطيبته  باأن  تقول  غزة  من  ر�شالة  و�شلته 
ما  كل  كانت جت�شد خلايل  املراأة  تلك  اأن  وحيث  اآخر.  �شخ�س  من 
فاإنه وجد  واآمال م�شتقبلية،  كان لديه من ذكريات ما�شوية جميلة 
وحني  عقله.  على  ال�شيطرة  يفقد  جعله  ما  اأمل،  بادرة  بال  نف�شه 
مرحلة  دخل  قد  خايل  كان  اأريحا  اإىل   1959 عام  �شيف  يف  عدت 
حرجة جدًا، امتنع خاللها عن الأكل وال�شرب، ما ت�شبب يف انكما�س 
ج�شده وا�شوداد لونه ودخوله تدريجيًا يف غيبوبة. وعلى مدى اأربعة 
اأيام متتالية، جل�شت اإىل جانبه حبًا له وت�شامنًا مع والدتي وخالتي 
حتى فارق احلياة، ومل يكن قد اأكمل الثالثني من العمر. كان اليوم 
الذي مات فيه خايل هو يوم ظهور نتائج الدرا�شة الثانوية يف الأردن 
مثواه  اإىل  ت�شييعه  وبعد  الثانوية.  امتحان  يف  حممود  اأخي  وجناح 
الأخري ومغادرة املعزين، ت�شلق والدي كعادته ال�شلم اإىل �شطح بيتنا 
املكون من غرفة واحدة للنوم فوق ال�شطح ب�شبب �شدة احلرارة يف 
�شيف اأريحا. تبعته بعد دقائق حاماًل معي بطانية وخمدة، ومل مت�س 
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بعد  والرهاق  التعب  كرثة  من  �شرقنا  قد  النوم  كان  حتى  حلظات 
يوم طويل غلب عليه احلزن واحل�شرة وال�شعور باملرارة، وذلك على 
الرغم من الفرحة بنجاح حممود، تلك الفرحة التي تلونت بالكاآبة، 

ومرت ب�شرعة ك�شحابة �شيف باهتة. 
موته  اأن  مع  يل  بالن�شبة  جدًا  كبرية  خايل  موت  �شدمة  كانت 
كان متوقعًا، ما جعل كوابي�س املوت واخلوف تالحقني يف تلك الليلة 
تقريبًا  ب�شاعة  الفجر  حلول  وقبل  الهدوء.  من  وحترمني  املحزنة 
فوق  من  ج�شدي  هوى  حني  والأمل  اخلوف  من  مرتعدًا  ا�شتيقظت 
�شطح املنزل اإىل الأر�س. �شرخت باأعلى ال�شوت من وقع ال�شدمة 
»يا  ما ح�شل:  اأدرك  وقد  يقول،  مرتعدًا  والدي  الأمل، �شحا  و�شدة 
خراب بيتي«. لقد �شعر العبد اأبو ربيع يف تلك اللحظة اأن اآماله التي 
كان يعلقها على ابنه الأكرب قد حتطمت بعد �شقوطه نائمًا من على 
�شطح املنزل. لكن اإ�شابتي كانت طفيفة، اإذ يبدو اأنني تقلبت كثريًا 
التفت حول ج�شدي  ُتغطيني  التي كانت  البطانية  واأن  نومي،  خالل 
ب�شكل كامل وبالتايل حمته من ق�شوة الرتطام بالأر�س حني هوى، 
اإذ قامت  كما اأن ج�شدي مل يالم�س الأر�س بعد ال�شقوط مبا�شرة، 
اجلزء  بامت�شا�س  البارد  ال�شرب  مباء  تزودنا  كانت  التي  اجلرة 
الأكرب من وقع ال�شدمة، حيث حتطمت جرة املاء حتتي وحمتني من 
م�شطبة ال�شمنت التي كانت تقف عليها. لقد اأُ�شبْت بعدة جروح يف 
الوجه واليدين والرجلني ور�شو�س يف العظام، ولكن من دون ك�شور. 
قام والدي باإيقاظ والدتي التي اأ�شرعت باإح�شار ما لديها من اأدوية، 
واأح�شرت  بحنان،  و�شمدتها  بعناية  اجلروح  طهرت  ويود،  �شبريتو 
كاأ�س ليمون �شربته ببطء ومنت مرتاحًا يف انتظار زيارة الطبيب يف 

ال�شباح.  
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نعم... مات خايل، لكنه مل ميت كما ميوت النا�س عادة يف دنيا 
اأن �شلبوا منه  اإن�شانية الإن�شان. لقد مات على مراحل بعد  ت�شكنها 
كل �شيء حتى اأ�شبح ج�شمه ُمفرغًا من مقومات احلياة وم�شتلزمات 
البقاء، �شلبوا من عينيه الأمل، وحرموه من تذوق طعم ونكهة الغذاء 
حتى فقد ال�شهية، ثم �شلبوا منه تلك ال�شحكة املجنونة التي كانت 
�شاحلًا  اجل�شم  يعد  مل  وحني  الأقدار.  �شخرية  داعبته  كلما  تاأتيه 
بعيدًا،  الأقدار منه وحملتها على جناحيها  �شرقتها  الروح،  ل�شكنى 
يعرت�س  اإن�شاين  �شمري  ي�شحو  اأن  قبل  م�شرعة  املكان  وغادرت 
طريقها. لكن حني حاولْت تلك الأقدار القا�شية اخلروج خل�شة من 
اإقناعها  اعرت�شُت طريقها حماوًل  روح خايل،  ومعها  اأريحا  �شماء 
نظرْت  وجدتي.  وخالتي  اأمي  من  منا...  قريبة  روحه  ترك  بوجوب 
الفطري  بح�شي  اكت�شفُت  اأنني  �شديد، لحظْت  بغ�شب  اإيَل  الأقدار 
على  �شكوتها  مدى  واحلرمان...  والبوؤ�س  الظلم  مع  تواطئها  مدى 
ب�شلب  هي  تقوم  اأن  قبل  خايل  عيني  من  الأمل  روح  ب�شلب  قيامهم 
وقلة  ال�شهر  اأنهكه  الذي  ج�شدي  �شعف  وب�شبب  ج�شده.  من  روحه 
الأكل واحلزن العميق، مل اأ�شتطع مقاومة الأقدار اأو حماية نف�شي من 
غ�شبها حني �شربتني بق�شوة وقذفت بج�شمي املتهالك يف الهواء... 
تركته ي�شقط على الأر�س دون مبالة، ثم دا�شت عليه حماولة تك�شري 
عظامي، وحتويل ج�شدي اإىل حطام غري �شالح للحياة، كي تلتحق 
روحي بروح خايل ومل يكن قد م�شى على دفن جثمانه يف الرتاب 

�شوى �شاعات. 
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الع�دة اإىل القاهرة
يف  املخابرات  رجل  اأن  �شبتمرب  اأيلول  �شهر  بداية  مع  �شعرت 
�شارعت  لذا  قرب،  عن  خطواتي  ويتتبع  كثب،  عن  يراقبني  املدينة 
مبغادرة اأريحا والعودة اإىل القاهرة قبل بدء ال�شنة الدرا�شية بع�شرة 
اأيام تقريبا. ومن اأجل تقليل احتمالت وقوع ما ل حُتمد ُعقباه قبل 
الأمن  قيادة  اإىل مركز  ال�شفر. ذهبت  تكتمت على موعد  املغادرة، 
وهناك  ووالدتي،  والدي  �شوى  اأحد  علم  دون  من  القد�س  يف  العام 
التي  الوثائق  ومعه  بال�شفر  ت�شريح  على  للح�شول  طلبًا  قدمت 
تثبت اأنني طالب جامعي بحاجة لل�شفر لتكملة الدرا�شة. كان �شفر 
من  منحة  بل  حقوقهم،  من  حقًا  يعترب  ل  الأيام  تلك  يف  املواطنني 
الدولة، تقدمها ملن ت�شاء وحتجبها عمن ت�شاء. وبعد ثالثة اأيام عدت 
اإىل القد�س للمراجعة كما ُطلب مني، حيث وجدت الت�شريح جاهزًا 
يف انتظاري. وفيما كنت اأقف يف ال�شف قلقًا انتظر دوري للمراجعة 
فاجاأين  الطلب،  رف�س  احتمالت  من  خوفًا  ب�شرعة  يدق  وقلبي 
املراجعة  غرفة  من  خارجًا  اهلل  رام  �شكان  من  زمالئنا  من  زميل 
انتظر �شوقي معي حتى جاء دوري وح�شلت على  وبيده ت�شريحه. 
حددته  قد  كنت  الذي  �شفري  موعد  يعرف  جعله  وهذا  الت�شريح، 
م�شبقًا ليكون يف اليوم التايل. اأخربين �شوقي اأن حجزه اأي�شًا هو يف 
اليوم التايل، ما يعني اأن من املفرو�س اأن ن�شافر معًا على منت نف�س 
ولذا  النتظار،  قائمة  على  ا�شمه  باأن  قائاًل  اأ�شاف  لكنه  الطائرة، 

هناك احتمال طفيف اأن ي�شافر يف م�شاء ذلك اليوم.
اإىل  طريقها  يف  القد�س  مطار  من  الطائرة  بنا  اأقلعت  حني 
القاهرة يف م�شاء يوم 23-9-1959، مل يكن �شوقي على متنها، ما 
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جعلني اعتقد باأنه �شافر يف اليوم ال�شابق، وهو ما ح�شل بالفعل. بعد 
اأن �شحا �شوقي من نومه يف �شباح اليوم التايل يف القاهرة، ذهب 
اإىل ميدان التحرير، وهناك التقى �شدفة بال�شديق امل�شرتك ح�شني 
و�شويل،  موعد  وعن  اأخباري  وعن  عني  ح�شني  �شاأله  الأمريكاين. 
وبالتايل عرف ح�شني اأنني �شاأ�شل يف م�شاء ذلك اليوم، وهذا جعله 
يقرر الذهاب اإىل املطار ليكون يف ا�شتقبايل. وحيث اأن ح�شني كان 
يعمل يف دائرة ال�شتعالمات امل�شرية، فاإنه طلب من م�شئول الدائرة 
املناوب يف املطار اأن ي�شتقبلني عند �شلم الطائرة، فيما بقي هو يف 
داخل املطار ينتظرين هناك. وما اأن اقرتبُت من باب اخلروج بعد 
قائاًل:  يناديني،  �شخ�شًا  �شمعت  حتى  النزول  يف  الركاب  بداأ  اأن 
لأنني  النداء  اأهملت  ربيع.  حممد  الأ�شتاذ  ربيع...  حممد  الأ�شتاذ 
مل اأكن اأريد ت�شديق اأذين، فالأ�شخا�س الذين ُي�شتقبلون عند �شلم 
ل  وهذا  الر�شميني،  امل�شئولني  كبار  من  اإما  عادة  يكونون  الطائرة 
الأمنية، وهذا حمتمل. لكن  للجهات  املطلوبني  اأو من  ينطبق علي، 
النداء تكرر اأكرث من مرة ما اأدخل الرعب اإىل قلبي وجعلني اأغرق 
وجدت  الأر�س،  قدماي  التخيالت. حني لم�شت  من  معتم  بحر  يف 
نف�شي وجهًا لوجه مع ال�شخ�س الذي كان يناديني ويحمل بيده ورقة 
كتب عليها ا�شمي، ما مل يرتك جماًل لإهماله والتظاهر بعدم �شماع 
نداءاته. قدمت نف�شي له وقلبي يرتعد من اخلوف، فاإذا به يرحب بي 
بحرارة قائاًل، اأنا مندوب عن دائرة ال�شتعالمات، اأر�شلني الأ�شتاذ 
الأ�شتاذ  بيه...  يا  بيك  اأهاًل  بك...  للرتحيب  الأمريكاين  ح�شني 
ح�شني ينتظرك يف قاعة الو�شول. لكن بدًل من توجيه ال�شكر لذلك 
له  ال�شتائم  بتوجيه  فاجاأته  ل�شتقبايل،  اأر�شله  وملن  الطيب  الرجل 

وحل�شني الأمريكاين.  
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القاهرة قمت بزيارة  اإىل  ال�شابق  العام  اأريحا يف  قبل مغادرة 
جدًا،  فرح  الرحيل  �شبب  عرف  وحني  مودعًا،  امل�شت�شفى  يف  خايل 
خاليل  من  العائلة  لكل  يتحقق  حلمًا  باجلامعة  التحاقي  يف  وراأى 
عما  �شاألني  ثم  قلياًل،  �شكت  طالت.  وحرمان  �شتات  �شنوات  بعد 
�شاألته  حني  لكن  غزة،  اإىل  هناك  من  ال�شفر  با�شتطاعتي  كان  اإذا 
مني  هرب  ثم  ب�شخرية،  ابت�شم  ال�شكوت،  اإىل  عاد  ال�شبب،  عن 
كالعادة... هرب من حلظة املواجهة مع احلقيقة، وغاب مع احللم 
اأعرف  كنت  اأنني  وحيث  واجلنون.  الالوعي  غيبوبة  مع  واخليال، 
بل قررت  اأُثقل عليه،  ماآ�س، مل  يعاين من  �شبب ما  واأعرف  ق�شده 
عائلة  اىل  والتعرف  غزة  لزيارة  جهدي  اأبذل  اأن  نف�شي  وبني  بيني 
خطيبته والتاأكد من اأمر زواجها. وما اأن انتظمْت ال�شنة الدرا�شية 
الطالبية  بالتجمعات  وات�شالتي  ن�شاطاتي  تكثيف  يف  بداأت  حتى 
واجلهات الر�شمية يف الكلية والرتويج لفكرة القيام برحلة طالبية 
اأكرث  تنظيم  الطلبة  اأنه كان من عادة  جماعية لقطاع غزة. وحيث 
من رحلة ف�شلية بالتعاون مع اإدارة الكلية، فاإنني مل اأجد الكثري من 
التي ق�شيتها  الأربعة  ال�شنوات  الطلبة على مدى  اإذ قام  املعار�شة. 
مدن  اإىل  اأخذتنا  م�شر،  داخل  ممتعة  رحالت  بتنظيم  الكلية  يف 
الإ�شكندرية والفيوم والإ�شماعيلية ومنطقة قناة ال�شوي�س والقناطر 
اخلريية، وغريها من اأماكن �شياحية وتاريخية جميلة ومهمة. لكن 
رحلة غزة تاأخرت كثريًا، ومل ُي�شمح لنا بزيارة قطاع غزة اإل يف ربيع 
اآذار مار�س من  بالزيارة فيما بني 25 و29  عام 1962، حيث قمنا 
ذلك العام. حاولت بعد الو�شول اإىل مدينة غزة البحث عن عائلة 
 ،1948 عام  يف  يازور  من  هربوا  الذين  اأقاربي  وعن  خايل  خطيبة 
وركبوا البحر من ميناء يافا، لكن اأ�شئلتي الربيئة قوبلت بال�شمت 
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اأجد  مل  وبالتايل  اأخرى،  اأحيانًا  وال�شتهجان  وبال�شتغراب  اأحيانًا، 
لديه  التقليدية  غزة  عائالت  اأبناء  من  املدينة  يف  واحدًا  �شخ�شًا 
كان  ق�شتي.  و�شماع  معي  التعاطف  حتى  اأو  مل�شاعدتي،  ال�شتعداد 
موقف اأهل غزة من الالجئني ي�شبه اإىل حد بعيد موقف اأهل نابل�س 
من  انطلق  موقف  تقريبًا،  �شنوات  باأربع  ذلك  قبل  اختربته  الذي 

نظرة ا�شتعالء اعتربت الالجئني وباء ل يجوز القرتاب منه. 
اإن قيامي بال�شكنى يف �شقق مع زمالء درا�شة جعل بيتي عبارة 
ليلة  وق�شاء  لل�شهر  والزمالء  الأ�شدقاء  فيه  يتجمع  منتدى  عن 
اأولئك الأ�شدقاء يحيى حب�س، وفهد القوا�شمي،  اجلمعة معًا، ومن 
واأمني عبد اهلل، واإبراهيم �شويدان، وعبد املجيد وزوز، وكرمي خلف، 
لتناول  خمي�س  كل  م�شاء  نتجمع  كنا  وغريهم.  الأمريكاين  وح�شني 
الع�شاء معًا، والتباحث يف اأمور ال�شيا�شة والدرا�شة واحتاد الطلبة، 
عاي�شها  اأو  �شمعها  طريفة  ق�ش�س  من  البع�س  لدى  ملا  وال�شتماع 
اأخربنا يحيى حب�س يف  املثال،  �شبيل  ال�شابق. وعلى  الأ�شبوع  خالل 
اإحدى الأم�شيات اأن اإمام اجلامع الذي كان ي�شلي فيه يف منطقة باب 
احلديد، اأي يف ميدان رم�شي�س الذي ي�شكل قلب القاهرة الناب�س، 
فاروق  للملك  بالدعوة  الأيام  اأحد  يف  اجلمعة  �شالة  اأداء  بعد  قام 
بطول العمر، مع اأنه كان قد م�شى على عزل امللك ونفيه من البالد 
يوليو  بثورة  الإمام  بتذكري  يحيى  قام  وحني  �شنوات.  �شبع  حوايل 
النباأ،  باأنه مل ي�شمع بذلك  اأخربه الإمام  وما حدث يف عام 1952، 
الإمام  ذلك  باأن  علما  باإعالمه،  امل�شلني  من  �شخ�س  اأي  يقم  ومل 
خلفه  يقفون  يوم،  كل  الأ�شخا�س  بع�شرات  حُماطًا  نف�شه  يجد  كان 
وجتاربه  علمه  من  وال�شتفادة  بن�شائحه  ال�شرت�شاد  اإىل  وي�شعون 
يف احلياة. وميكن القول اأن اأمثال ذلك الإمام ما يزالون يتواجدون 
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وحتى  والإفريقية  الآ�شيوية  الإ�شالمية،  الدول  من  العديد  يف  اليوم 
العربية مثل اليمن وموريتانيا وال�شودان. ويف م�شاء اخلمي�س الأول 
وثني،  حمراب  يف  يتعبد  كمن  هدوء  يف  جنل�س  كنا  �شهر،  كل  من 
طاب  ما  ت�شدو  كلثوم  اأم  العربي  والطرب  الغناء  ل�شيدة  ن�شتمع 
وُمبدعيه.  الع�شر  ذلك  ملحني  اأكرب  اأحلان  على  ال�شعر  من  لها 
تعرفت على كرمي خلف يف عام 1955 على ما اأظن، حيث تقابلنا 
يف اأريحا بعد اأن كنت قد تعرفت اىل اأخيه الأكرب عي�شى خلف الذي 
اإجازة طويلة كل عام  ويق�شي  دائمة،  اأمريكا ب�شفة  يعي�س يف  كان 
يف فل�شطني متنقاًل بني رام اهلل واأريحا. كان ال�شيد حنا خلف، والد 
عي�شى وكرمي، من كبار مالك الأرا�شي يف اأريحا، من بينها عدد من 
ب�شاتني الربتقال. ولذا كان عي�شى ومن بعده كرمي ياأتي للم�شاعدة 
يف ري الب�شاتني حني يحني موعد الري الأ�شبوعي، ومن اأجل التاأكد 
من قيام العمال بالعناية باأ�شجار الربتقال واحلم�شيات، وال�شتمتاع 
بنتاج الب�شاتني من خ�شار وفواكه طازجة، وباأجواء اأريحا وما فيها 
مرة  اأول  خلف  عي�شى  قابلت  �شياحية.  وكازينوهات  مطاعم  من 
بالقرب من مدخل اأحد ب�شاتينهم، وكنت اأحمل كتابًا يف يدي واأ�شري 
بادرين  كعادتي.  الدرا�شية  املواد  اإحدى  اأراجع  ال�شارع  يف  ببطء 
عي�شى ب�شوؤايل عن ا�شمي وعن �شفي وعما كنت اأقراأه يف ذلك اليوم، 
وبعدها جل�شنا على جانب الطريق، على حافة قناة املاء التي حتمل 
مياه عني ال�شلطان وتقوم بتوزيعها على الب�شاتني واملزارع الواقعة يف 
تلك املنطقة من اأريحا. وحني التقينا يف اليوم التايل اأخربين عي�شى 
الأمريكي  اجلي�س  يف  خدم  واأنه  الأمريكية،  اجلن�شية  يحمل  باأنه 
من  اخلم�شينيات  اأوائل  يف  وقعت  التي  الكورية  احلرب  يف  و�شارك 
متناحرتني.  دولتني  اإىل  كوريا  جتزئة  يف  وت�شببت  الع�شرين  القرن 
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الأعمال  مزاولة  يف  وبداأ  �شنوات،  قبل  اجلي�س  ترك  عي�شى  اأن  اإل 
احلرة كغريه من اأبناء رام اهلل الذين هاجروا اإىل تلك البالد على 
مدى اأكرث من مئة عام، واأنه ميلك بقالة للمواد الغذائية يف مدينة 
هيو�شنت التي يعي�س فيها. ويف �شياق ما دار بيننا من اأحاديث، �شمعت 
من عي�شى حكايات كثرية ولطيفة عن مدينة هيو�شنت و�شلوكيات اأهل 
رام اهلل فيها، وروايات خميفة عن حرب كوريا التي �شارك فيها. اأما 
من  �شنتني  قبل  فيها  للدرا�شة  القاهرة  اإىل  �شافر  فقد  خلف  كرمي 
اأننا كنا نلتقي بني احلني والآخر  اإل  تخرجي من املدر�شة الثانوية، 
القاهرة،  اإىل  و�شويل  ومع  با�شتمرار.  اأريحا  على  تردده  ب�شبب 
اأ�شبح بالإمكان معاودة الت�شال بيننا ب�شكل منتظم، وتنمية عرى 
ال�شداقة التي تربطنا، لكن عملية التوا�شل توقفت بعد التخرج من 

اجلامعة ومغادرة القاهرة.  
�شكنت يف ال�شنة الثانية يف �شقة كبرية حتتل طابقًا كاماًل من 
يف  الرئي�شي  املرتو  خط  على  تقع  طوابق  ثالثة  من  مكونة  عمارة 
و�شط م�شر اجلديدة، كان �شاحبها رجل يوناين الأ�شل ولد وتربى 
اإىل  وهاجروا  اأولده م�شر  ترك  اأن  بعد  زوجته  وماتت  القاهرة  يف 
موطن اأبيهم الأ�شلي يف اليونان. وب�شبب رغبة »اأبو نبيل« يف تاأجري 
اأكرب عدد ممكن من الغرف، دعوت ُكاًل من الزمالء اأمني عبد اهلل 
وب�شام بامية وعي�شى اأبو الهوى لل�شكنى يف نف�س ال�شقة. مل اأكن اأعلم 
حني ا�شتاأجرت غرفة يف بيت اأبو نبيل اأنه كان جارًا للممثلة �شويكار، 
اأن �شباك  اكت�شفت  اأن  اأندم على ذلك، خا�شة بعد  لكنني طبعًا مل 
غرفتي ي�شرف على �شباك غرفتها ول يبعد عنه �شوى ب�شعة اأمتار، 
ما جعلنا نتبادل التحية والأ�شئلة املعتادة كلما �شنحت لنا الفر�شة. 
ويف  ال�شا�شة  على  مفاتنها  تعر�س  كانت  اجلميلة  املمثلة  اأن  وحيث 
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وو�شع  وتغيريها  مالب�شها  بخلع  اأي�شًا  �شعيدة  كانت  فاإنها  امل�شرح، 
ماكياجها اأمامي لدرجة اأنني �شعرت باأنها كانت تتعمد ذلك. وبعد 
حيث  املقاهي،  اأحد  يف  للقاء  دعتني  حني  وتعارفنا  التقينا  اأ�شابيع 
بداأنا  اأن  وما  ب�شنوات.  ت�شغرها  كانت  التي  اأختها  ب�شحبة  جاءت 
اأو  �شيا�شية  اهتمامات  لديها  تكن  مل  اأنه  اكت�شفت  حتى  احلديث 
فكرية، ما جعل جمال احلديث بيننا حم�شورًا �شمن حدود �شيقة 
للغاية، خا�شة واأن معرفتي مبا كان يعنيها من اأمور فنية كانت �شبه 
معدومة، لأنه مل يكن يف الأردن التي َقِدْمُت منها م�شرحًا اأعرفه اأو 
اأو غريها من فنون.  الر�شم  اأو  املو�شيقى  اأو  التمثيل  لتعليم  مدر�شة 
لذلك مل تتطور العالقة فيما بيننا، بل توقفت عند ذلك احلد، ويف 
كنت  اأنني  كما  النقطة،  تلك  اأجتاوز  كيف  اأعرف  اأكن  مل  احلقيقة 

خائفًا مما قد يرتتب على حماولت جتاوزها من تبعات.  
كان زميلنا عي�شى اأبو الهوى يلب�س كل يوم بدلة وقمي�شًا اأبي�س 
البيت، ويخرج يف �شباح كل يوم يف  اللون وربطة عنق قبل مغادرة 
وب�شبب  بالن�شبة لطالب جامعي.  اأمر غري عادي  الوقت، وهو  نف�س 
اأمني  لدى  وما  ا�شتطالع،  بامية من غريزة حب  ب�شام  به  يتمتع  ما 
اأ�شابيع  اأ�شرار الغري، اكت�شفا بعد  عبد اهلل من هواية للتعرف على 
ثانوية.  مدر�شة  يف  طالبًا  كان  بل  جامعيًا  طالبًا  يكن  مل  عي�شى  اأن 
مل يوؤثر ذلك على عالقتنا به طبعًا، بل دفعنا ملحاولة التعرف على 
كاأنه  ويبدو  يوم،  كل  عنق  وربطة  بدلة  يلب�س  جعلته  التي  الأ�شباب 
اأ�شتاذ جامعي اأو موظف حكومي كبري يف طريقه اإىل مكتبه للتحكم 
يف م�شائر امل�شت�شعفني من النا�س، اإل اأننا مل نوفق ملعرفة الأ�شباب. 
ومن خالل البحث والتحري اكت�شف ب�شام بامية بال�شدفة اأن عي�شى 
اأبو الهوى كان ميلك قمي�شًا اأبي�شًا واحدًا فقط، واأنه كان يلب�س ما 
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راق له من قم�شاين وقم�شان ب�شام كل �شباح، ما جعلنا ن�شع حدًا 
و�شلني  الهوى.  اأبو  عي�شى  ال�شيد  لأناقة  وبالتايل  الت�شرف،  لذلك 
الإجنليزي  ال�شوف  من  بنطلونان  اأريحا  من  الأهل  من  اأ�شهر  بعد 
الفاخر، اأحدهما بني اللون، والأخر رمادي اللون. كان اأمني عبد اهلل 
اأطول مني بكثري، رمبا بع�شرة �شنتيمرتات، اإل اأنه كان يلب�س بع�س 
البنطلونات  و�شول  وبعد  الأيام.  تلك  يف  نحيفًا  كان  لأنه  مالب�شي 
بنطلوين  بارتداء  بالطبع،  ا�شتئذان  دون  ومن  اأمني،  قام  اجلديدة 
الرمادي اجلديد قبل اأن األب�شه. ولعدة اأيام متتالية، كان يقف اأمامي 
كلما عاد من اجلامعة وي�شاألني عن راأيي يف البنطلون الق�شري النازل 
على خ�شره، ويقول باأن زمالءه يف اجلامعة ينادونه جيم�س، اأ�شوة 
ذا  ق�شريًا  بنطلونًا  يلب�س  كان  الذي  دين  جيم�س  الأمريكي  باملمثل 
خ�شر �شاحل. بعد اأيام قررت اأن ارتدي بنطلوين اجلديد فلم اأجده 
فاإذا  البنطلون،  م�شري  عن  زمالئي  اأمام  ت�شاءلت  ولذا  مكانه،  يف 
باأمني ي�شري اإىل البنطلون الذي كان يلب�شه حينئذ، ما جعلني اأدرك 
الغ�شب  اأمني  راأى  وحني  لأيام.  يغريه  ومل  لب�شه  واأنه  بنطلوين،  اأنه 
البنطلون ب�شرعة،  اإىل غرفته ويده حتل  اأمامي  يف عيني هرب من 
رك�شت خلفه وال�شحك يغمرين، وحلق بنا بقية الزمالء، ي�شحكون 

ويتابعون قيام اأمني بخلع البنطلون جريًا.
م�عد مع البحر

اإبراهيم يف القد�س  يف لقاء مع الزميلني يحيى حب�س وح�شني 
يف �شيف عام 1960، اأي بعد انتهاء ال�شنة الدرا�شية الثانية، قررنا 
القاهرة مبكرًا عن طريق �شورية، وذلك لزيارة زميلنا  اإىل  العودة 
اىل  التعرف  اأجل  ومن  دم�شق،  بجامعة  التحق  الذي  املالكي  منري 
وبالفعل،  البحر.  التاريخية وتذوق جتربة ركوب  املدينة  تلك  معامل 
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منري  زرنا  حيث   ،1960-8-12 يوم  بال�شيارة  دم�شق  اإىل  �شافرنا 
فيها  وق�شينا  دم�شق  وتاريخ  معامل  اىل  وتعرفنا  يعقوب  وحممد 
اأن  البحر، قررنا  الالذقية وركوب  اإىل  الذهاب  اأيامًا جميلة. وقبل 
الذين  الأ�شدقاء  بع�س  خاللها  نزور  لبريوت،  �شريعة  برحلة  نقوم 
التحقوا باجلامعة الأمريكية، ونتعرف اىل معامل العا�شمة اللبنانية. 
يوم 1960-8-14،  بريوت  اإىل  دم�شق يف طريقنا  غادرنا  وبالفعل، 
ق�شينا  ثم  ومن  دم�شق،  اإىل  العودة  قبل  يومني هناك  ق�شينا  حيث 
اأقلعت  البحر.  ركوب  قبل  اأخرى  اأيام  والالذقية خم�شة  دم�شق  بني 
بنا الباخرة م�شاء يوم 21-8-1960، ودخلت بنا ميناء الإ�شكندرية 
الإ�شكندرية،  مدينة  اإىل  الطريق  ويف   .1960-8-23 يوم  �شباح 
جل�شت يف موؤخرة الباخرة، وق�شيت اليوم الثاين باأكمله تقريبًا اأتابع 
ال�شمك والطيور التي كانت تالحق الباخرة وتغط�س يف املاء لت�شطاد 
بع�س ال�شمك، وبالتايل النظر ب�شكل �شبه متوا�شل اإىل مياه البحر. 
نتيجة لذلك، اأُ�شبت مبر�س البحر الذي هو عبارة عن دوخة قوية 
واأمل �شديد يف املعدة وغثيان. مل يكن هناك يف تلك الأيام دواء ملثل 
ل�شاعات. احلركة  وجتنب  الظهر  على  ال�شتلقاء  �شوى  احلالة  تلك 
حي  يف  �شقة  با�شتئجار  قمنا  الإ�شكندرية،  اإىل  الو�شول  بعد 
ح�شن  ويف  البي�شاء،  الرمال  على  ع�شناه  �شهر،  ملدة  ب�شر  �شيدي 
من  وبالقرب  اأخرى،  اأحيانًا  والعا�شف  اأحيانًا،  الهادئ  البحر 
الفرا�شات  الربيع  زهور  جتذب  كما  اإليها  جتذبنا  كانت  ح�شناوات 
العا�شقة. وبعد اأيام من و�شولنا هناك، كنا على موعد مع ال�شديق 
اأحمد  ا�شتغل  حيث  ال�شعودية،  يف  يعمل  كان  الذي  زيد  اأبو  اأحمد 
اإجازته ال�شنوية ليقوم بزيارتنا وق�شاء وقت معنا يتعرف من خالله 
اىل الإ�شكندرية و�شواطئها وجمال ن�شائها واأنواع اأ�شماكها الرائعة. 
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وبالفعل، اأ�شافت اإجازة اأحمد ملتعتنا الكثري، حيث قمنا معًا بزيارة 
قري  واأبو  واملنتزه  �شتيفانو  �شان  مثل  اجلميلة  ال�شواطئ  من  العديد 
وغريها، كما قمنا مب�شاهدة اأكرث من فرقة فنية من الفرق التي تزور 
ب�شر جزيرة �شغرية  �شيدي  املدينة عادة كل �شيف. كان هناك يف 
تبعد عن ال�شاطئ حوايل كيلومرت، وكانت اأعداد ال�شباب وال�شابات 
الذين لديهم اجلراأة والثقة بالنف�س لو�شولها �شباحة قليلة، ومنهم 
ال�شاطئ  عيون  عن  بعيدًا  احلبيب  للقاء  منا�شبًا  مكانًا  وجدها  من 
واآذان امل�شطافني. مررت على �شاطئ �شيدي ب�شر يف عام 2005، 
اأي بعد مرور ربع قرن، فوجدت اأن اجلزيرة اأ�شبحت قريبة جدًا من 
غروري  ير�شي  كي  بعيدة  جعلها  خيايل  اأن  اأوًل  ظننت  ال�شاطئ... 
اأن  اكت�شفت  لكنني  حب�س،  يحيى  برفقة  �شباحة  اأ�شلها  كنت  لأنني 
�شارع  لتبني عليه  البحر  امل�شرية دفنت جزءًا جيدًا من  ال�شلطات 
احللم  و�شوهت  بعيدًا،  كان  ما  قربت  وبالتايل  احلايل،  الكورني�س 

الذي كان قريبًا. 
النتقال اإىل جاردن �ستي

ا�شتاأجرت يف عام 1962 �شقة كبرية مكونة من اأربع غرف نوم 
وقاعات جلو�س مفرو�شة يف عمارة جميلة وقدمية تقع يف حي جاردن 
العيني،  الق�شر  اإىل  املوؤدي  النيل  ق�شر  �شارع  على  وتطل  �شتي، 
حني  ال�شقة  بدت  الأيام.  تلك  يف  م�شر  م�شت�شفيات  واأ�شهر  اأكرب 
الع�شرية،  الراحة  متطلبات  بكل  ومزودة  نظيفة متامًا  ا�شتاأجرتها 
اإليها من دون تفكري يف اإعادة تنظيفها. لكنني ما  ما جعلني انتقل 
كدت اأغفو حتى ا�شتيقظت مرعوبًا على خطوات كائنات �شغرية بال 
ما  مت�س  هواها،  على  وتت�شرف  ج�شدي  فوق  ومترح  ت�شرح  عدد 
�شاءت من الدم، وتع�س ما طاب لها من اجللد. هربت من �شريري 
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ومن ال�شقة فورًا، بحثت عن فندق قريب يف ميدان التحرير، غ�شلت 
املهمالت،  �شلهة  يف  نومي  قمي�س  رميت  النوم،  قبل  جيدًا  ج�شمي 
اإىل ال�شقة حيث قمت،  اليوم التايل  ومنت مرهقًا. عدت يف �شباح 
ي�شاعدين حار�س العمارة، بر�شها مبختلف اأنواع ال�شموم واملبيدات 
وتركناها  باإحكام،  ال�شقة  اأغلقنا  ثم  ومن  كبري،  ب�شخاء  احل�شرية 
على حالها ثالثة اأيام متتالية. وحني عدت لتفقدها، وجدت اأن اأكوام 
احل�شرات  اأعداد  واأن  بالكامل،  اأر�شيتها  تغطي  امليتة  ال�شرا�شري 
امليتة من �شرا�شري وفئران وبق وغريه تتجاوز الآلف، تغطي اأر�شية 
غرف النوم وكل ركن من اأركان املطبخ واحلمامات. اأح�شر احلار�س 
ثالث ن�شاء، قامت على مدى يومني كاملني بتنظيف ال�شقة وغ�شل كل 
ما كان فيها من فرا�س واأدوات منزلية واأثاث، ثم فتحت ال�شبابيك 
وتركتها مفتوحة نهارًا كاماًل قبل العودة للنوم فيها. وهكذا ا�شتعادت 
�شخ�شيًا  وا�شتعدُت  اأناقته،  القدمي  الأثاث  وا�شتعاد  جمالها  ال�شقة 
ثانية.  للعي�س فيها  العودة  البال، واطماأننت على �شحتي قبل  راحة 
ومما جتدر الإ�شارة اإليه هنا اأن ال�شقة كانت حينئذ، اأي قبل حوايل 
اأنابيب كاأنابيب  خم�شني �شنة، مو�شولة ب�شبكة غاز طبيعي ياأتي يف 

املياه وُي�شتخدم يف ت�شخني املاء وعمليات الطبخ.
الدور اخلام�س من عمارة كبرية، وكان لدينا  ال�شقة يف  كانت 
ال�شقة  بتنظيف  تقوم  عمرها  من  الأربعينيات  اأوا�شط  يف  خادمة 
املالب�س  كي  على  والإ�شراف  وغ�شل مالب�شنا  الطعام  واإعداد  يوميًا 
وغري ذلك من خدمات منزلية. ومن تلك املراأة الطيبة تعلمنا عادة 
النزول  دون  من  والفواكه  اخل�شراوات  من  اليومية  حاجتنا  �شراء 
العمارة  حتت  وفواكه  خ�شار  ك�شك  هنالك  كان  حيث  ال�شوق،  اإىل 
مبا�شرة على �شارع الق�شر العيني. كنا نقف يف �شرفة ال�شقة وُننزل 
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يف  ي�شمونها  الأر�س،  اإىل  ي�شل  طويل  بحبل  مربوطة  �شغرية  �شلة 
ونطلب  الك�شك،  �شاحب  ح�شني«  »عم  على  ون�شيح  »�َشَبْت«،  م�شر 
منه ما نريد من خ�شار وفواكه واأحيانًا بيب�شي كول. كنا منر عليه 
مرة اأو مرتني يف الأ�شبوع، حني نكون يف طريقنا اإىل خارج العمارة 
له احل�شاب  ندفع  الكلية كي  ال�شقة من  اإىل  اأو يف طريقنا عائدين 
ونو�شيه باإح�شار ما ن�شتهي من خ�شار وفواكه لذلك اليوم. وحيث 
اأنني كنت وما زلت اأحب �شوربة اخل�شار، فقد كنا كل يومني تقريبًا 
ننزل ال�شلة ونطلب منه مالأها بت�شكيلة خ�شار... بطاط�س، طماطم، 
»�شوربة خ�شار  له  نقول  اإذ  ذلك،  وغري  اأخ�شر  فلفل  كو�شة، جزر، 
اخلم�شة  كانت  قرو�س...  بخم�شة  اأي  ح�شني«،  عم  يا  �شاغ  بخم�شة 
قرو�س، والتي تقل قيمتها اليوم عن �شنت اأمريكي واحد، تكفي لعمل 
�شوربة خ�شار تفي بحاجة اأربعة اأ�شخا�س ليومني. ويف تلك ال�شقة، 
اليوم  ويعمل  يعي�س  الذي  �شعيد حجازي  و�شديقي  قريبي  ا�شتقبلت 
يف عمان طبيبًا اخت�شا�شيًا يف اأمرا�س الن�شاء والعناية باحلوامل، 
الأ�شخا�س  ومن  ال�شكن.  يف  لنا  زميال  واأ�شبح  اإلينا  ان�شم  حيث 
ح�شني  ال�شديق  متقطع  اأو  دائم  �شبه  ب�شكل  يزوروننا  كانوا  الذين 
ب�شحبة  اأحيانًا  ياأتي  كان  الذي  يحيى،  فوؤاد  وقريبي  الأمريكاين، 

�شديقه �شدام ح�شني.
اإىل  يحيى  فوؤاد  و�شل  باجلامعة،  التحاقي  من  �شنتني  بعد 
بكلية  التحق  حيث  يحيى،  وفتحي  لعثمان  الأ�شغر  الأخ  القاهرة، 
القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية يف جامعة القاهرة. وهناك تعرف فوؤاد 
على �شدام ح�شني الذي كان يدر�س اأي�شًا القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية 
واأ�شبح من اأعز اأ�شدقائه. وهذا جعل فوؤاد ي�شطحب �شدام ح�شني 
معه اأحيانًا حني ياأتي لزيارتي، اإل اأنني مل اأُكوَن عالقة �شداقة مع 
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من  فوؤاد  يعرفه  اأن  قبل  عنه  عرفتها  عديدة  لأ�شباب  الرجل  ذلك 
�شدام  �شداقة  اأن  القول  وميكن  البعث.  حزب  يف  ن�شاطاتنا  خالل 
وفوؤاد كانت غريبة حقًا لأن �شدام كان بعثيًا متع�شبًا وذا توجهات 
علمانية، فيما كان فوؤاد من اأع�شاء حزب التحرير الإ�شالمي الذي 
العلمانية  التيارات الإ�شالمية ت�شددًا وعداء للفكرة  اأكرث  يعترب من 
اأن  الظروف  �شاءت  ولقد  الدميقراطية.  والفكرة  القومية  والنزعة 
العراق  اإىل  �شدام  عاد  اإذ  التخرج من اجلامعة،  الثنان يف  يف�شل 
قبل التخرج، وعاد فوؤاد اإىل اأريحا بعد اأن مر بتجربة حياتية �شعبة 
اأفقدته ال�شيطرة على عقله. وحيث اأنني كنت القريب الوحيد لفوؤاد 
منه  املقربني  اأ�شدقاءه  فاإن  املر�س،  ذلك  اأ�شابه  حني  القاهرة  يف 
والذين كانوا على ات�شال دائم معه جاوؤوا اإىل بيتي م�شرعني حال 
فوؤاد،  �شقة  اإىل  و�شلت  حني  حدث.  مبا  واأخربوين  احلادث  وقوع 
بع�س  يقراأ  كاأنه  يتمتم  احلمام،  اأر�س  على  عاريًا  يجل�س  وجدته 
اآيات القراآن، وبعد حماولت م�شنية اأقنعته باأن يلب�س مالب�شه واأن 
يذهب معنا اإىل امل�شت�شفى، وهناك تركناه حتت العالج، وعدنا اإىل 
بيوتنا. ويف طريق العودة اإىل بيتي، عرجت على مكتب للربيد، وقمت 
فوؤاد  حال  فيها  �شرحت  اأريحا  يف  والده  اإىل  عاجلة  برقية  باإر�شال 
اأحمد  ال�شيد  كان  حتى  �شاعة   48 مت�س  مل  وجوده.  مكان  وحددت 
وهناك لحظت  املطار،  ا�شتقبلته يف  القاهرة،  اإىل  و�شل  قد  يحيى 
اأنه بكى يف الطائرة مبا فيه الكفاية. ركبنا البا�س واأخذته اإىل �شقة 
ابنه التي كان قد زارها من قبل حني زار عثمان وفتحي، وذلك بعد 
ب�شرعة، ما جعل  فوؤاد  اأحوال  الإقامة معي. حت�شنت  اعتذر عن  اأن 
احلادثة  تلك  بعد  فوؤاد  عا�س  اأريحا.  اإىل  والده  مع  ال�شفر  باإمكانه 
اأكرث من ربع قرن، ترا�شل خاللها مع �شدام ح�شني �شنوات، اأطلعني 
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على بع�س الر�شائل، وتويف يف الت�شعينيات من دون اأن يتزوج، ومن 
دون  ال�شحية  حالته  حالت  اإذ  دائمة،  وظيفة  على  يح�شل  اأن  دون 

موافقة فتاة على الزواج منه. 
ال�جه املظلم للفن

مفرو�شة  ولكن  �شغرية  �شقة  يف   1963 عام  اأوائل  يف  �شكنت 
حوايل  تبعد  م�شافة  على  اللوق  باب  حي  يف  وع�شري  اأنيق  ب�شكل 
زميلي  اأن  وحيث  العرب.  �شوت  اإذاعة  حمطة  عن  فقط  مرت   100
الإذاعة،  تلك  يعمل يف  كان  ال�شعود،  اأبو  ال�شديق حامت  ال�شقة،  يف 
فاإن ذلك اأعطاين فر�شة للتعرف اىل عدد من املذيعني العاملني يف 
املحطة، وعلى عدد اآخر من الفنانني واملطربني امل�شريني من بينهم 
املطرب عبد احلليم حافظ. كان برنامج اأ�شواء املدينة الذي تقدمه 
اإذاعة �شوت العرب رمبا اأكرث الربامج �شهرة و�شعبية يف داخل م�شر 
وخارجها، وهو برنامج يقوم على دعوة عدد من املطربني والفنانني 
اإىل  الذهاب  وقبل  الهواء مبا�شرة.  ُتنقل على  �شاهرة  لإحياء حفلة 
مكان احلفل، كان املذيعون امل�شئولون عن احلفلة يتجمعون يف غالبية 
الأحيان يف �شقتنا قبل الذهاب اإىل مكان ال�شهرة، ي�شربون ال�شاي 
والبرية ويتداولون يف الأمر، ومن ثم ينتقلون اإىل الإذاعة ومنها اإىل 
البع�س  وبني  بيني  جيدة  عالقة  بناء  اإىل  اأدى  وهذا  احلفل.  مكان 
منهم، ودفعهم يف كل مرة اإىل دعوتي للذهاب معهم. وبالفعل، ذهبت 
معهم عدة مرات، حيث كنت اأجل�س يف غرفة املراقبة، وهي غرفة 
يجل�س فيها املدير امل�شرف على احلفل، كما يجل�س فيها ال�شيوف من 
فنانني ومطربني ومطربات ن�شف �شاعة يف املعدل حتى ياأتي دورهم 
للظهور على خ�شبة امل�شرح. ويف تلك الغرفة، تعرفت اىل عبد احلليم 
حافظ، حيث جمعتني به اأكرث من حفلة واأكرث من منا�شبة فيما بعد.
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احلليم  عبد  غنى  اأن  وبعد  املنا�شبات،  اإحدى  يف  اأنني  اأذكر 
احلفل،  على  امل�شرفني  من  غريي  مع  بوداعه  وقمت  واأجاد  حافظ 
لكن  متاأخرًا.  اأ�شبح  الوقت  لأن  بيتي  اإىل  واأعود  اأترك  اأن  حاولت 
الزمالء اأقنعوين بالبقاء فرتة اأطول واعدين مبفاجاأة �شارة، �شعرت 
اأركان الغرفة رمبا تكون  باأن الفنانة التي كانت جتل�س يف ركن من 
كانت  الفنانة  تلك  اأن  اكت�شفت  ما  �شرعان  لكنني  املفاجاأة.  هي 
ال�شعبية  للفنون  مبتدئة  فرقة  تراأ�س  املراأة  تلك  كانت  �شحية... 
تتكون من �شباب و�شابات �شغار ال�شن، جميعهم من طلبة اجلامعات 
واملدار�س الثانوية. جاءت الفنانة يف تلك الليلة مبكرة على اأمل اأن 
ُي�شمح لها بتاأدية دورها قبل تقادم الليل. اإل اأن امل�شئول عن احلفل 
يل  اللجوء  اإىل  دفعها  وهذا  لتو�شالتها،  ي�شتجب  ومل  متامًا  اهملها 
والراحة  للنوم  بيوتهم  اإىل  للعودة  الطلبة  اأو�شاعها وحاجة  �شارحة 
قبل بدء يوم درا�شي جديد. وحني طلبت من ال�شديق امل�شئول عن 
احلفل اأن ي�شمح لها بتاأدية دورها وتقدمي العر�س الغنائي الراق�س 
عليك  »بدري  قائاًل  طلبي  رف�س  به،  القيام  اأجل  من  ُدعيت  الذي 
وحماولة  عليه  لل�شغط  دفعني  ما  كثريًا  جوابه  ا�شتفزين  ابني«.  يا 
معرفة ما كان يعني بال�شبط حني قال »بدري عليك يا ابني«. عندئذ 
وبعدها ي�شبح  الأوىل،  املرة  الذل يف  تتذوق طعم  اأن  بد  قال يل ل 
من ال�شهل احل�شول على اأي �شيء نريده منها. هكذا هي ال�شلطة، 
ل تتوقف اأبدًا عن الت�شلط وا�شتغالل ال�شعفاء، والقيام بابتزازهم 
من دون واعز من �شمري، اأو اعتبار مل�شلحة عامة اأو �شعور اإن�شاين. 
وحني تركت احلفل غا�شبًا، كانت ال�شيدة على و�شك النهيار، تبكي 
تلتهم  اأن  تود  كنار  خديها  على  تت�شاقط  ودموعها  �شامتة،  بحرقة 
امل�شرح ومن عليه. كانت تلك الليلة اآخر ليلة اأذهب فيها اإىل حفلة 
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من حفالت اأ�شواء املدينة.
بني الدرا�سة وال�سيا�سة

عا�شمة  القاهرة  كانت   1958 عام  يف  م�شر  اإىل  و�شلُت  حني 
قيادة  حتت  م�شر  وكانت  الناب�س،  العربي  الوطن  وقلب  العرب 
من  وزنًا  واأكرثها  العربية  الدول  اأهم  النا�شر  عبد  جمال  الرئي�س 
والتواجد  والع�شكرية،  والقت�شادية  وال�شيا�شية  ال�شكانية  النواحي 
على ال�شاحة الدولية. ولقد جاء ذلك التطور ال�شيا�شي املهم يف �شوء 
وا�شتعادة ملكيتها،  ال�شوي�س  قناة  تاأميم  امل�شرية يف  القيادة  جناح 
وحترير الأرا�شي امل�شرية من الحتالل الربيطاين، وف�شل العدوان 
الثالثي الذي قامت به قوات بريطانية وفرن�شية واإ�شرائيلية م�شرتكة 
يف اأواخر عام 1956. كما كان الرئي�س عبد النا�شر قد جنح اأي�شًا 
اأ�شلحة مع  توقيع �شفقة  بعد  واملال  لل�شالح  الغرب  احتكار  يف ك�شر 
الحتاد ال�شوفيتي واحل�شول على وعد بتمويل م�شروع ال�شد العايل، 
التي كانت تكافح ال�شتعمار  الثورة اجلزائرية  اإىل جانب  والوقوف 
جعل  ما  وهذا  الن�شر.  بحتمية  كامل  واإميان  ب�شرا�شة  الفرن�شي 
القاهرة حمط اأنظار ال�شباب العربي املتطلع نحو الوحدة واحلرية 
العربية  ال�شيا�شية  القوى  لكل  جذب  ونقطة  فل�شطني،  وحترير 
لالأمة  ُتعيد  �شاملة  ح�شارية  نه�شة  حتقيق  يف  للم�شاركة  املتحفزة 
العربية اأجمادها الغابرة. وحيث اأن حزب البعث العربي ال�شرتاكي 
العاملية  للراأ�شمالية  كان حزبًا وحدويًا ذا ميول ا�شرتاكية مناه�شة 
وحما�شه  النا�شرية  القيادة  مع  حتالفه  فاإن  الغربي،  وال�شتعمار 

للتعاون معها كان اأمرًا طبيعيًا.
جنحت �شورية بقيادة الرئي�س �شكري القوتلي، وم�شر بقيادة 
اأوائل  يف  �شيا�شي  اتفاق  توقيع  يف  النا�شر،  عبد  جمال  الرئي�س 
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قيام  اإعالن  مت  حيث  العربيني،  القطرين  وحدة  يحقق   1958 عام 
ذلك  من  )فرباير(  �شباط  �شهر  يف  املتحدة  العربية  اجلمهورية 
العام. وكامتداد ملا حدث بني م�شر و�شورية من تطور ايجابي، قام 
اجلي�س العراقي يف �شهر متوز )يوليو( من العام نف�شه بالثورة على 
نظام احلكم امللكي يف البالد واإ�شقاط امللكية والق�شاء على رجالها. 
ولقد تبع ذلك وقوع عدة حماولت انقالبية فا�شلة يف اأكرث من دولة 
عربية ت�شببت، بني اأ�شياء اأخرى، يف هروب الع�شرات من ال�شيا�شيني 
والع�شكريني العرب من بالدهم اإىل م�شر واللجوء اإليها والعي�س يف 
بالدهم  يف  احلكم  نظم  تغيري  على  العمل  اإىل  واجتاههم  حماها، 
يف  وم�شاركتي  القاهرة  يف  وجودي  وب�شبب  القاهرة.  من  انطالقًا 
عبد  بالأ�شتاذ  احلميمة  وعالقتي  الطالبية،  ال�شيا�شية  الن�شاطات 
فاإن  البارزين،  ومفكريه  البعث  حزب  قادة  اأحد  الرمياوي  اهلل 
ال�شيا�شيني  الالجئني  من  العديد  اىل  للتعرف  يل  �شنحت  الفر�شة 
وال�شعودية،  والعراق  واجلزائر  وليبيا  واليمن  الأردن  من  العرب 
والطالع على روؤيتهم لالأمور وما كانوا يروجون له من اأفكار ثورية 

وتخيالت �شيا�شية وحتولت اجتماعية وثقافية. 
جاء لزيارتي يف اأحد الأيام ال�شديق عبد الرحمن اأبو رباح ومل 
يكن قد م�شى على و�شويل اإىل القاهرة �شوى ب�شعة اأ�شابيع، وذلك 
اأن علم بالتحاقي بجامعة عني �شم�س، وعرف مكان �شكني يف  بعد 
م�شر اجلديدة. كانت تربطني بال�شديق اأبو رباح عالقة ود متينة 
منذ اأن كان اأ�شتاذًا يل يف مدر�شة عقبة جرب يف اأوائل اخلم�شينيات. 
و�شط  يف  الفل�شطينيني  الطلبة  رابطة  مقر  اإىل  رباح  اأبو  اأخذين 
املدينة، حيث عرفني هناك اىل بع�س قادتها ومنهم زهري اخلطيب 
ولطف غنطو�س، ودعاين حل�شور اجتماع عام لأع�شاء حزب البعث 
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اأبو رباح قد �شبقني  من الطلبة العرب الدار�شني يف القاهرة. كان 
اإىل العا�شمة امل�شرية ب�شنتني، حيث التحق باجلامعة الأمريكية واأمت 
درا�شته اجلامعية فيها قبل العودة اإىل الأردن. ومن خالل اأبو رباح 
وغريه من اأ�شدقاء ومعارف ُقدامى وجدت نف�شي انخرط يف الن�شاط 
الطالبي ذي التوجه ال�شيا�شي. لكن حزب البعث العربي ان�شق على 
وكثريًا  �شلبًا  اأثر  ما  الوحدة،  دولة  قيام  على  �شنة  مرور  بعد  نف�شه 
ال�شيا�شي.  للعمل  �شبابه  وحما�س  ومواقفه  احلزب  ن�شاطات  على 
التي فر�شها  لل�شروط  نتيجة  نف�شه  انق�شام احلزب على  ولقد جاء 
بالوحدة  للقبول  �شورية  قادة احلزب يف  النا�شر على  الرئي�س عبد 
بحل  قيام احلزب  امل�شري  الرئي�س  ا�شرتط  اإذ  امل�شرية،  ال�شورية 
نف�شه واإيقاف ن�شاطاته داخل القطر ال�شوري. ومع اأن قيادة احلزب 
وافقت على ذلك ال�شرط حينئذ، اإل اأن املوافقة جاءت على م�ش�س، 
باإعادة  والقيام  �شنة،  بعد  التمرد  اإىل  احلزب  قادة  بع�س  دفع  ما 
تنظيم احلزب ومعاودة ن�شاطاته، وهذا ت�شبب يف وقوع �شدام بني 
هوؤلء والنظام امل�شري، وبينهم وبني زمالئهم القدامى من قيادات 
اأ�شبحت جزءًا من حتالف وحدوي عربي فكري وقف خلف  حزبية 

دولة الوحدة امل�شرية ال�شورية والقيادة النا�شرية. 
حزب البعث والقيادة النا�سرية

تكونت قيادة حزب البعث يف تلك الأيام من �شخ�شيات �شورية 
البيطار،  الدين  و�شالح  حوراين  واأكرم  عفلق  مي�شيل  مقدمتها  يف 
الرمياوي  اهلل  عبد  مقدمتها  يف  واأردنية  فل�شطينية  و�شخ�شيات 
وغريهم  و�شليمان احلديدي،  نعوا�س  اهلل  وعبد  غربية  اأبو  وبهجت 
اأول حكومة  ت�شكلت  ولبنانية ومينية. وحني  �شخ�شيات عراقية  من 
نائبا  اأكرم حوراين  ال�شيد  الوحدة عام 1958، ُعني  لدولة  مركزية 
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وزيرا  البيطار  الدين  �شالح  ال�شيد  ُعني  فيما  اجلمهورية،  لرئي�س 
للخارجية. وعلى الرغم من موافقة مي�شيل عفلق على قيام احلزب 
بحل نف�شه يف بادئ الأمر، اإل اأنه اأعلن يف موؤمتر عام للحزب عقد 
يف بريوت بعد �شنة تقريبا اأنه �شيعيد تنظيم احلزب يف �شورية من 
ثقته  عدم  ُمبديًا  املعتادة،  الفكرية  ن�شاطاته  �شيعاود  واأنه  جديد، 
ال�شيد  كان  �شيا�شي.  وعي  من  لديها  وما  النا�شرية  القيادة  بنوايا 
عفلق يرى اأن وجود احلزب ي�شكل �شمام اأمان وعقاًل مفكرًا للعمل 
وح�شدها  العربية  اجلماهري  لتنظيم  عمل  واإطار  عامة،  العربي 
وتوجيه ن�شاطاتها. وحني اعرت�س البع�س على خمططاته حماولني 
بالنتماء  العتزاز  و�شرورة  القطرين  وحدة  دعم  باأهمية  تذكريه 
لدولة  الإهانة  بتوجيه  عفلق،  مي�شيل  ال�شيد  قام  الوحدة،  لدولة 
الوحدة والإعالن عن تنازله عما يربطه بها من روابط. اأثار موقف 
تدمري  ت�شبب يف  ما  املوؤمتر،  امل�شاركني يف  الكثري من  عفلق غ�شب 
احتمالت التو�شل ل�شيغة توافقية بني الآراء املتباينة داخل احلزب، 
خمتلف  اإىل  و�شورية  لبنان  من  الن�شقاق  عدوى  انتقال  اإىل  وقاد 

ال�شاحات العربية. 
خرج احلزب من بريوت من�شقًا على نف�شه، ما اأدى اإىل ان�شمام 
والقائلة  عفلق،  مي�شيل  كان ميثلها  التي  النظر  لوجهة  قادته  بع�س 
بوجوب عودة احلزب ملمار�شة احلياة ال�شيا�شية يف �شورية، وان�شمام 
للعهد  احرتام احلزب  بوجوب  القائلة  النظر  لوجهة  الآخر  البع�س 
الذي قطعه على نف�شه بوقف كافة ن�شاطاته ال�شيا�شية يف �شورية، وهي 
وجهة نظر قادها ال�شيد عبد اهلل الرمياوي. وبعد وقوع ذلك ال�شرخ 
يف �شفوف احلزب، متركزت القيادة التي تزعمها م�شيل عفلق يف 
الرمياوي يف  التي تزعمها عبد اهلل  القيادة  بريوت، فيما متركزت 
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القاهرة. نتيجة لذلك، اجتهت قيادة احلزب التي تزعمها عبد اهلل 
الرمياوي اإىل تعميق تعاونها مع القيادة النا�شرية، فيما اجته الفريق 
الذي تزعمه مي�شيل عفلق نحو بغداد. وميكن القول اأن التيار الذي 
من  اأهم  احلزب  اأن  تقول  فر�شية  من  انطلق  عفلق  مي�شيل  تزعمه 
اأ�شا�شية ل�شتمرارية  يوفر �شمانة  واأن وجود احلزب  الوحدة،  دولة 
الوحدة وجتديد حيوية الدولة، فيما انطلق التيار الذي تزعمه عبد 
وان  احلزب،  من  اأهم  الوحدة  اأن  تقول  فر�شية  من  الرمياوي  اهلل 
احلزب لي�س اإل و�شيلة لت�شهيل قيام دولة الوحدة. ومن الأمور التي 
ت�شتحق الإ�شارة اإليها يف هذا املجال، اأن ال�شيد مي�شيل عفلق، اأحد 
موؤ�ش�شي حزب البعث العربي ال�شرتاكي واملنظر الأول له، انتقل بعد 
ا�شتيالء البعثيني على احلكم يف العراق للعي�س يف بغداد، حيث بقي 
فيها حتى اآخر اأيامه، ومن هناك ودع الأمة العربية حزينًا ومن�شيًا 
اإىل حد كبري، من دون اأن ي�شهد يف حياته قيام دولة وحدوية عربية 

مرة اأخرى. 
حني وقع الن�شقاق يف �شفوف حزب البعث، كان عدد اأع�شاء 
وكانت  كبريًا،  القاهرة  يف  املتواجدين  العرب  الطلبة  من  احلزب 
الفل�شطينيني.  الطلبة  رابطة  قيادة  �شملت  وا�شعة  ن�شاطاتهم 
يف  وخربة  حزبي  وزن  من  الكبري  اجلمع  لذلك  كان  ما  وب�شبب 
قررت،  م�شر  يف  الطالبية  الوحدة  قيادة  فاإن  ال�شيا�شي،  العمل 
الأع�شاء،  من  العديد  مع  م�شتفي�شة  وم�شاورات  اجتماعات  بعد 
تقريب  على  والعمل  الفريقني،  بني  للتو�شط  اأخرية  القيام مبحاولة 
وجهتي النظر ب�شكل ل ُيلغي وجود احلزب كليًا، ول ُيغ�شب الرئي�س 
عبد النا�شر. لذا مت ت�شكيل جلنة من القياديني من قدامى الطلبة 
البيطار  الدين  و�شالح  حوراين  اأكرم  من  بكل  بالت�شال  وتكليفها 
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قامت  كما  التو�شط،  عملية  اإجناح  يف  للم�شاعدة  جتنيدهم  بهدف 
ل�شماع  الرمياوي  اهلل  وعبد  عفلق  مي�شيل  عن  مبمثلني  بالت�شال 
وبالفعل،  بينهم.  فيما  النظر  وجهات  تقريب  على  والعمل  اآرائهم 
ا�شمه ح�شان  اأن  اأظن  اأر�شل مي�شيل عفلق مندوبًا عنه من بريوت، 
مولوي، اجتمعنا به مطوًل يف القاهرة، ولكن من دون التو�شل اإىل 
نتيجة، اإذ ف�شل يف اإقناعنا بوجهة نظره، وف�شلنا يف اإقناعه بوجهة 
نظرنا. وبعد اأيام اجتمعنا بال�شيد بهجت اأبو غربية الذي ح�شر من 
القد�س خ�شي�شًا لالجتماع بنا ومن اأجل اإقناعنا بوجهة نظر التيار 

الذي تزعمه عبد اهلل الرمياوي، ولكن من دون جدوى اأي�شًا. 
�شعرُت بعد تفكري عميق فيما دار بيننا وبني ممثلي التيارين اأن 
لغة احلوار، اأو بالأحرى مفردات احلوار البناء ل وجود لها يف اللغة 
اأو الثقافة العربية، واأن جمرد الختالف يف الراأي حول ق�شية بني 
اأ�شدقاء وزمالء، وحتى رفاق درب ن�شايل، من املمكن اأن يتحول بني 
حاها اإىل خالف حاد واأحيانًا  اىل عداء �شديد. وكما بدا  ليلة و�شُ
يل، كان كل طرف قد اتخذ قراره بالنف�شال عن الآخر وباحلكم 
عليه باجلهالة اأو اخليانة، ولذا مل يكن م�شتعدًا حلوار بناء ي�شتهدف 
وموؤيدين  اأن�شار  عن  يبحث  كان  ما  بقدر  احلزب  توحيد  اإعادة 
يدعمون موقفه يف مواجهة الطرف الآخر. ويف �شوء تلك التطورات 
والقناعات، مل يعد اأمامنا خيار �شوى الن�شمام لأحد الفريقني وتبني 
وجهة نظره، وبالتايل اتخاذ موقف غري ودي، اإن مل يكن عدائيًا من 
اأ�شدقاء وزمالء الأم�س، اأو الوقوف بعيدًا عن املهاترات والتناحر يف 
انتظار النتائج التي قد يتمخ�س عنها ال�شراع الذي حتول ب�شرعة 
على  الق�شاء  اإىل  اأدى  �شخ�شي  نزاع  اإىل  مواقف  حول  خالف  من 
وحدة احلزب. ولقد اأدى هذا التطور اإىل �شيوع حالة من الإحباط 
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الكثريين منهم،  القاهرة، قادت  العربية يف  الطالبية  الأغلبية  بني 
وب�شكل عفوي تقريبًا اإىل التخلي عن احلزب باعتباره فكرة مل تعد 

قادرة على ا�شتثارة خيالهم وك�شب ولئهم وحتفيز هممهم. 
حوراين  اأكرم  ال�شادة  بلقاء  ُكلفت  التي  باللجنة  اجتمعنا  حني 
و�شالح الدين البيطار والتباحث معهم ب�شاأن ما كان مير به احلزب 
جعل  �شلبيًا  كالمًا  منهم  �شمعنا  كيانه،  تهدد  عوي�شة  اأزمة  من 
التقرير  كان  الواقع،  ويف  القيادات.  تلك  يف  الأمل  تفقد  غالبيتنا 
ال�شفوي الذي قدمته اللجنة عبارة عن اإدانة �شريحة لتلك القيادة، 
اأظهرت حيثياتها اأن مغريات ال�شلطة اأقوى بكثري من طهارة املبادئ 
اليديولوجية، واأن امل�شلحة ال�شخ�شية تاأتي يف الدرجة الأوىل قبل 
احلقائق،  تلك  �شوء  ويف  ال�شواء.  على  والقومية  الوطنية  امل�شلحة 
ان�شم عدد قليل من الطلبة للفريق الذي تزعمه ال�شيد مي�شيل عفلق، 
لطلبة  العام  الحتاد  يف  القيادي  غنطو�س  لطف  اأبرزهم  من  كان 
فل�شطني، ويو�شف عي�شى الذي ت�شلم بعد �شنوات رئا�شة احلزب يف 
م�شر، و�شدام ح�شني الذي غدا بعد عقد من الزمن زعيمًا للعراق، 
الرمياوي،  اهلل  عبد  ال�شيد  تزعمه  الذي  للفريق  اآخر  عدد  وان�شم 
اأبرزهم ب�شام ال�شكعة و�شليمان احلديدي وحم�شن العيني  كان من 
فقد  الطالبية  الأغلبية  اأما  الأمريكاين.  وح�شني  جملي  وح�شني 
وجدت نف�شها تقف خارج الأطر التي حددها كل فريق لنف�شه، قريبة 
من الطرفني، ولكن دون تاأييد فريق �شد الآخر، متم�شكة باملنطلقات 

املبدئية للحزب، ولكن بال رابطة حزبية جتمعها وتوحد �شفوفها. 
اإن مت�شك اأكرم حوراين و�شالح الدين البيطار بال�شلطة على 
اإىل  دفعني  ال�شلطة،  اإىل  اأ�شا�شًا  اأو�شلتهم  التي  املبادئ  ح�شاب 
اإىل  اأخذتني  التي  حياتي  رحلة  خالل  الظاهرة  تلك  تتبع  حماولة 
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ع�شرات الدول واجلامعات. ومن خالل درا�شاتي العلمية وتاأمالتي 
كبرية  ال�شلطة  مغريات  اأن  وجدت  العملية  وخرباتي  ال�شخ�شية 
للغاية، واأنها عاملية الأبعاد ل ت�شتثني من الوقوع يف �شباكها ثقافة اأو 
وطنًا اأو فئة اأو �شعبًا. كما اكت�شفت اأي�شًا اأن املثقف العربي ل وجود 
له تقريبًا، واأن ما ُي�شمى باملثقف العربي كان وما يزال على ا�شتعداد 
كامل للقبول بالُفتات من اأجل العي�س يف ظالل ال�شلطة ال�شيا�شية، 
حتى حني تكون ال�شلطة املعنية فا�شدة وجاهلة وم�شتبدة. كما اأن ذلك 
»املثقف« يعمل على التقرب من خيمة املال ورائحة النفط والرثوة، 
اأو  الر�شوة  اأو  ال�شرقة  طريق  عن  وجاء  قذرًا  املال  يكون  حني  حتى 
ل�شتغالل  نتيجة  جاء  اأو  والوطن،  الأمة  لأعداء  العمالة  اأو  البتزاز 
عرق الفقراء وخوف ال�شعفاء و�شذاجة الب�شطاء. وهذا جعل ذلك 
»املثقف« ينادي بالدميقراطية والعدالة الجتماعية وحقوق الإن�شان 
حني يكون خارج ال�شلطة، ُيزاود على غريه من النا�س لك�شب بع�س 
ال�شعبية، ويتنكر لكل مبادئ العدالة والدميقراطية وحقوق الإن�شان 
حني يكون جزءًا من ال�شلطة املت�شلطة على املجتمع، ما يجعله موظفًا 

يعمل يف خدمة �شلطة ال�شيا�شة وي�شتجدي �شلطة املال. 
ونقاوته،  روحه  هجرته  نف�شه،  على  البعث  حزب  انق�شم  حني 
وغابت عنه م�شداقيته، ومل يعد بالتايل قادرًا على جذب املعجبني 
و�شرقتها  نف�شها  القيادات احلزبية على  انق�شمت  والأن�شار. وحني 
ال�شلطة بعيدًا عن مبادئها، تنازلت تلك القيادة طواعية عن مثاليتها 
ومل تعد قادرة على الحتفاظ مبكانتها لدى ال�شباب الذي كان يوؤمن 
بها ويحرتمها. وحيث اأن �شباب جيل اخلم�شينيات وال�شتينيات تربى 
دمت مبا حدث، وبالتايل  على املثالية، فاإن غالبية �شباب احلزب �شُ
التي  املبادئ  طريق  على  وال�شري  مبثاليتها  التم�شك  على  اأ�شرت 
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غر�شها اأولئك القادة يف خميلتها وقلوبها على مدى �شنوات �شابقة. 
يف  و�شقط  الطريق  البع�س  �شل  م�شداقية،  ذات  قيادة  غياب  ويف 
البع�س  وعا�س  واملال،  ال�شلطة  واإغراءات  النحراف  م�شتنقعات 
الآخر على هام�س احلياة ال�شيا�شية عقودًا من دون اأن يكون له دور 
فاعل اأو حتى م�شارك يف جمريات احلياة ال�شعبية اأو الوطنية، وتاه 
الفكري، ما قادهم، وقد تعودوا  الفراغ  بع�شهم الآخر يف �شحارى 
على التبعية للغري، اإىل الن�شواء حتت لواء حركات �شيا�شية دينية 
وهنا  العداء.  اأو  الرف�س  موقف  املا�شي  يف  منها  وقفوا  متطرفة، 
حت�شرين مقولة فل�شفية ملارك�س، ذات معنى عميق، تقول »اإن الدين 

هو ملن مل يجد نف�شه بعد، وملن فقد نف�شه جُمددا«.
 Religion is for those who did not find themselves; 

and for others who lost themselves again. 

كان ح�شني الأمريكاين الذي ينتمي لقرية العبا�شية اأحد اأ�شاتذتي 
يف بداية الدرا�شة يف خميم عقبة جرب يف اأوائل اخلم�شينيات، ومن 
اأريحا. لكن  البعث يف منطقة  ان�شموا حلزب  الذين  ال�شباب  اأوائل 
ح�شني ا�شطر اإىل الهروب من الأردن يف اأواخر اخلم�شينيات، حيث 
و�شل اإىل القاهرة بعد فرتة توقف ق�شرية يف دم�شق. وهناك قامت 
ال�شيا�شي وتعيينه موظفًا يف  اللجوء  ال�شلطات امل�شرية مبنحه حق 
�شنوات  الدائرة  تلك  يف  ح�شني  بقي  امل�شرية.  ال�شتعالمات  دائرة 
فل�شطني يف  �شفارة  �شيا�شيًا يف  للعمل م�شت�شارًا  انتقل منها  طويلة، 
القاهرة. جاءين ح�شني يف عام 1960 ليخربين باأنه قرر العودة اإىل 
الدرا�شة، واأنه بحاجة مل�شاعدتي يف الإعداد لمتحان التوجيهي، لأنه 
مل يكن قد اأمت درا�شته الثانوية حني وقعت نكبة فل�شطني عام 1948. 
ومنها  العلمية  املواد  معظم  درا�شة  يف  مب�شاعدته  قمت  وبالفعل، 
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عن  بعيدًا  اجلديدة  م�شر  يف  معي  لالإقامة  ودعوته  الريا�شيات، 
بنجاح،  التوجيهي  امتحان  اجتاز  اأن  وبعد  الأطفال.  البيت و�شخب 
بكلية  جملي  ح�شني  ال�شديق  احلزب  يف  زميلة  التحق  كما  التحق، 
احلقوق وتخرج منها، لكن ح�شني الأمريكاين مل ميار�س املحاماة، 
الرغم من  ال�شتعالمات. وعلى  دائرة  البقاء يف عمله يف  اإذ ف�شل 
البعثيني،  اأوائل  بها كغريه من  اآمن  التي  والنظريات  الأفكار  تقادم 
معتقداته  عن  يتخّل  ومل  عهده  على  بقي  الأمريكاين  ح�شني  اأن  اإل 
القاهرة،  اإىل  عقبة جرب  معه من خميم  التي حملها  اليديولوجية 

والتي �شرتافقه على ما اأظن اإىل مثواه الأخري. 
الزميل  بيت  اإىل  الأيام  اأحد  يف  حب�س  يحيى  والزميل  ذهبت 
يف  للم�شاركة  ماجنو  حممد  مع  ي�شكن  كان  الذي  جملي  ح�شني 
اجتماع لأع�شاء حزب البعث املتواجدين يف م�شر اجلديدة، لكننا 
و�شلنا متاأخرين ب�شعة دقائق ب�شبب وقوع خلل يف قطار املرتو. وحني 
دخلنا بيت ح�شني جملي وحممد ماجنو، وجدنا اأن الجتماع بداأ قبل 
و�شولنا بدقائق، وبالتايل كان علينا ترديد �شعار احلزب والن�شمام 
اأنف�شنا  اأو تقدمي  التحية مع اجلال�شني،  تبادل  للحا�شرين من دون 
رددنا  وبالفعل،  قبل.  من  الينا  يتعرفوا  ومل  اليهم  نتعرف  مل  ملن 
ر�شالة خالدة«، وجل�شنا. لحظت  واحدة ذات  »اأمة عربية  ال�شعار، 
اأثناء الجتماع وجود �شخ�س كان يكربنا �شنًا بربع قرن على الأقل، 
ذي ب�شرة بي�شاء، يت�شف بالبدانة والهدوء، مل ُيبِد اأي اهتمام مبا 
كان يجري حوله من حوار. اإذ فيما كنا نتبادل وجهات النظر فيما 
النا�شرية  بالقيادة  احلزب  وعالقة  عامة،  العربي  بالو�شع  يتعلق 
املعني  ال�شخ�س  كان  خا�شة،  القاهرة  يف  عرب  كطلبة  وم�شئوليتنا 
يف  ت�شبب  وهذا  الجتماع.  نهاية  حتى  امتدت  طويلة  غفوة  ياأخذ 
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للعمل  العمر  مقتبل  يف  ك�شاب  حما�شي  لأن  اأمل،  بخيبة  �شعوري 
عن  �شدر  الذي  الالمبالة  موقف  ارف�س  جعلني  الوحدوي  العربي 

�شخ�س يبدو اأنه �شارك يف الجتماع ب�شفته اأحد قادة احلزب. 
القاهرة كالجئ  يعي�س يف  العزيز ح�شني جملي  ال�شديق  كان 
الأردين  اجلي�س  �شابطًا يف  اأن عمل  بعد  اإليها  و�شل  واأنه  �شيا�شي، 
بنظام  بتدبري موؤامرة لالإطاحة  اتهامه مع غريه  اأعقاب  وهرب يف 
فرتة  ا�شتغل  ح�شني  لكن  البالد.  يف  امللكية  على  والق�شاء  احلكم 
بدرا�شة  وقام  باجلامعة  التحق  اإذ  جيد،  ب�شكل  القاهرة  يف  وجوده 
وحني  القومي.  والفكر  ال�شيا�شي  الن�شاط  يف  والتمر�س  القانون، 
عاد اإىل الأردن بعد �شدور قرار بالعفو عنه وعن غريه من لجئني 
�شلك  يف  ح�شني  عمل   ،1962 عام  اأردنيني  وع�شكريني  �شيا�شيني 
الأردنيني  للمحامني  نقيبًا  �شنوات  عدة  بعد  اأ�شبح  حيث  املحاماة، 
بفكرة  مت�شكًا  واأكرثها  الأردن  يف  الوطنية  القيادات  اأبرز  ومن 
الوحدة العربية وحترير فل�شطني من ال�شهيونية. اأما الزميل حممد 
ماجنو فقد جاء للقاهرة على ما اعتقد على ح�شاب الدولة لدرا�شة 
القانون، وبعد عودته اإىل الأردن عمل يف اجلي�س الأردين حتى �شن 
التقاعد، وكان اآخر من�شب �شغله هو من�شب املدعي العام الع�شكري 

يف اجلي�س الأردين. 
ب�شرعة،  املكان  نغادر  اأن  علينا  كان  الجتماع،  انف�س  حني 
اأثار  الذي  ال�شخ�س  اىل  للتعرف  الفر�شة  يل  ت�شنح  مل  وبالتايل 
مت  احلادثة،  تلك  من  اأيام  بعد  واحد.  اآن  يف  اأملي  وخيبة  ف�شويل 
اإعالمي باأن قيادة احلزب يف القاهرة قررت ت�شكيل جلنة �شباعية 
من بني الطلبة العرب ملتابعة العمل الطالبي العربي يف م�شر، واأنني 
كنت اأحد اأولئك الطلبة الذين وقع عليهم الختيار، واأن القيادي يف 
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القاهرة  يف  يعي�س  كان  الذي  احلديدي  �شليمان  املحامي  احلزب، 
كالجئ �شيا�شي، مت تكليفه بالإ�شراف على عمل تلك اللجنة وتوجيه 
بالنف�س  والعتزاز  بالثقة  و�شعرت  باخلرب،  فرحت  ن�شاطاتها. 
لختياري ع�شوًا يف جلنة حزبية مهمة على الرغم من �شغر �شني 
وحداثة جتربتي يف العمل الطالبي وال�شيا�شي، وحتى الدرا�شي. بعد 
اأ�شبوعني تقريبًا، ُدعيت للم�شاركة يف الجتماع الأول لتلك اللجنة، 
ي�شكن  كان  الذي  احلديدي  �شليمان  ال�شيد  بيت  يف  اللقاء  مت  حيث 
على ما اعتقد يف حي املهند�شني. وما اأن دخلت مكان الجتماع حتى 
اأثار ف�شويل وت�شبب يف �شعوري بخيبة  اأن ال�شخ�س الذي  اكت�شفت 
اأمل قبل اأ�شبوعني تقريبًا يف م�شر اجلديدة، كان هو ال�شيد �شليمان 
اأن اتخذت  اإل بعد  اأ�شح  منها  احلديدي. وهنا �شعرت ب�شدمة مل 
قراري باأن جلنة ي�شرف عليها ويوجه ن�شاطاتها �شخ�س مثل ال�شيد 
اأي اجتماع  اأ�شارك يف  �شليمان احلديدي لن تفعل �شيئًا. لذلك، مل 
واحدة، ومل  �شوى مرة  بعد  فيما  التي مل جتتمع  اللجنة  لتلك  لحق 
عالقة  باحلزب  عالقتي  اأ�شبحت  حيث  الإطالق،  على  �شيئًا  تنجز 
�شخ�شية مع اأ�شدقاء اأكرث منها عالقة تنظيمية يف حزب �شيا�شي. 
الإ�شارة  من  بد  ل  احلديدي،  �شليمان  من  موقفي  من  الرغم  على 
والعمل  ال�شيا�شي  بالن�شال  حافاًل  تاريخًا  احلديدي  لل�شيد  اأن  اإىل 
الوطني، خا�شة يف جمال الن�شر والتوعية الفكرية يف الأردن، اإل اأن 
الزمن والعمر والحباطات لها ا�شتحقاقات، يبدو اأنها اأدركت ال�شيد 
�شليمان احلديدي قبل غريه من العاملني يف الن�شاط احلزبي والعمل 

ال�شيا�شي والقومي.
مبادئه  عن  اأتخل  مل  وقادته،  احلزب  مع  ال�شلبية  جتربتي  مع 
الأ�شا�شية الداعية اإىل الوحدة واحلرية والعدالة الجتماعية، اإل اأن 
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اإح�شا�شي بالإحباط وقناعتي بعدم قدرة العرب على حتقيق الوحدة 
�شمحت  اإذ  وال�شنني.  الأيام  مع  تر�شخًا  زاد  النه�شة  اأو  احلرية  اأو 
عن  اأتعرف  اأن  بعد  فيما  الثقافية  ون�شاطاتي  احلياتية  جتاربي  يل 
احلزبية  والقيادات  العرب  »املثقفني«  من  كبرية  اأعداد  على  قرب 
وال�شيا�شية العربية، واأن اأدرك مدى ما تعانيه تلك الفئات من �شعف 
يف الوعي و�شحالة يف الفكر وعدم اكرتاث حلال الأمة. ويف الواقع، 
يتمحور  يزال  وما  القيادات  تلك  من  العظمى  الغالبية  اهتمام  كان 
حول م�شاحلها اخلا�شة، حتى حني يكون ذلك على ح�شاب امل�شلحة 
العامة. وعلى �شبيل املثال، حني عاد ال�شيد احلديدي اإىل الأردن بعد 
النظام  التعاون مع  �شدور عفو ملكي عنه وعن غريه، مل يرتدد يف 
امللكي الذي كان يندد به �شبح م�شاء يف القاهرة وينادي بالإطاحة 
به، حيث ت�شلم حقيبة وزارة الداخلية... الوزارة التي تخ�ش�شت يف 
الناخبني.  اإرادة  وم�شادرة  النتخابات  وتزييف  الراأي،  كبت حرية 
كما اأن ال�شيد عبد اهلل الرمياوي مل يرتدد هو الآخر يف قبول ع�شوية 
املجل�س الوطني ال�شت�شاري بعد عودته اإىل الأردن، على الرغم من 
جمل�س  بحل  الأخري  قيام  بعد  ح�شني  امللك  �شكله  املجل�س  ذلك  اأن 

النواب املنتخب.
احلركة العربية ال�احدة

مي�شيل  قاده  الذي  التيار  عن  الرمياوي  اهلل  عبد  ان�شقاق  اإن 
الثاين  رف�س  ب�شبب  اأو  للثاين،  الأول  عداء  ب�شبب  يكن  مل  عفلق 
اهلل  عبد  ثقة  ب�شبب  واإمنا  الأول،  بها  ينادي  كان  التي  للمبادئ 
الرمياوي بالقيادة النا�شرية وبقدرتها على حتقيق الوحدة وحترير 
احلزبي  العمل  على  تربى  الرمياوي  اهلل  عبد  اأن  وحيث  فل�شطني. 
والن�شاط ال�شيا�شي، واأنه كان يوؤمن باأن الوحدة لن تتحقق من دون 
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بعد  كاماًل  تفرغًا  تفرغ  فاإنه  وت�شيي�شها،  العربية  اجلماهري  تنظيم 
وقوع احلركة النف�شالية التي ق�شت على وحدة �شورية وم�شر يف 
ا�شم  اأطلق عليها  للدعوة لقيام حركة �شيا�شية جديدة،  عام 1961 
»احلركة العربية الواحدة«، حتت قيادة الرئي�س عبد النا�شر. وهذا 
ا�شتوجب العمل على توحيد جهود القوى ال�شيا�شية العربية املوؤمنة 
بالوحدة والعمل معًا على اإقناع الرئي�س امل�شري بتزعم تلك احلركة 
اجتمع  لهذا  لها.  حقيقي  ودعم  انطالق  قاعدة  اإىل  م�شر  وحتويل 
عبد اهلل الرمياوي )اأبو ن�شال( مع الرئي�س امل�شري اأكرث من مرة 
يف  ف�شل  الرمياوي  اهلل  عبد  اأن  اإل  الفكرة،  بتلك  اإقناعه  حماوًل 
الرمياوي  لل�شيد  النا�شر  عبد  الرئي�س  احرتام  من  بالرغم  م�شعاه 

وتقديره لآرائه ومواقفه الوطنية. 
الوطنية  املنا�شبات  اإحدى  ذكرى  حلول  من  قليلة  اأ�شابيع  قبل 
عام 1962، طلب اأبو ن�شال جمددًا مقابلة حوارية مع الرئي�س عبد 
ثالث  من  اأكرث  ا�شتغرقت  التي  املقابلة  من  خرج  وحني  النا�شر. 
الرئي�س  باأن  اأخربنا  حيث  جدًا،  م�شرورًا  ن�شال  اأبو  كان  �شاعات، 
امل�شري وافق اأخريًا على الإ�شهام يف تاأ�شي�س حركة �شيا�شية عربية 
والقيام بتويل قيادتها، وانه �شيعلن موافقته ر�شميًا �شمن الحتفال 
جل�س  اخلطاب،  موعد  حان  وحني  القادمة.  الوطنية  باملنا�شبة 
اأ�شدقاء اأبو ن�شال املقربني من حوله ي�شتمعون للرئي�س عبد النا�شر 
يلقي اخلطاب املوعود، اإل اأن عبد النا�شر مل يحقق لنا الأمنية التي 
اأنه مل يعلن قيام حركة عربية واحدة  كنا نحلم بها ونتوقعها. ومع 
بزعامته، اإل اأن عبد النا�شر اقرتب من الفكرة كثريًا، وقام بتاأييدها 
بفكرة  للتم�شك  العربية  اجلماهري  ودعا  مبا�شرة،  غري  بطريقة 
الوحدة والعمل على حتقيقها. وكبديل لقيام احلركة العربية الواحدة 
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تنظيم  اإن�شاء  لها كما قيل حينئذ، مت  التمهيد  اأجل  املقرتحة، ومن 
نخبوي �شري داخل الحتاد ال�شرتاكي، حزب الثورة امل�شرية، اأُطلق 
عليه ا�شم »التنظيم الطليعي«، وجتنيد بع�س العقائديني من ال�شباب 
التنظيم. ولقد  والتوعية داخل ذلك  التثقيف  للقيام بعملية  العربي 
اأبرز ال�شخ�شيات التي مت  اأحمد �شدقي الدجاين من  كان الدكتور 
جتنيدها �شمن اإطار التنظيم الطليعي، وبالتايل �شمن اإطار الحتاد 

ال�شرتاكي، حزب الدولة امل�شرية الوحيد.
وحيث اأن العقيدة ت�شتوجب املثابرة، فاإن عبد اهلل الرمياوي قام 
الواحدة«، �شرح  العربية  باإعداد كتاب جديد حتت عنوان »احلركة 
وحدد  لها،  العربية  الأمة  وحاجة  احلركة،  تلك  قيام  مربرات  فيه 
مهامها الأ�شا�شية، بالرتكيز على دور م�شر والقيادة النا�شرية يف 
اإجناحها. كنت يف تلك الأثناء قد اأ�شبحت اأكرث ال�شباب قربًا من اأبو 
ن�شال، حيث كنت اأزوره غالبًا مع �شديق اأو اأكرث مرتني كل اأ�شبوع يف 
املعدل، نلتقي يف بيته ون�شتمع له وملن يكون يف زيارته من مفكرين 
كان  ولقد  عرب.  �شيا�شيني  ولجئني  م�شريني  و�شيا�شيني  ومثقفني 
زلت  وما  واحرتمتهم  ن�شال  اأبو  بيت  يف  اليهم  تعرفت  من  بني  من 
اأكن لهم الكثري من الود والتقدير ال�شديق ب�شام ال�شكعة، وال�شديق 
اأ�شبح فيما بعد رئي�شًا للوزراء يف اليمن ومن  حم�شن العيني الذي 
بعدها �شفريًا لبالده يف وا�شنطن. اإن قربي من عبد اهلل الرمياوي 
وا�شتماعي ملا كان يدور يف بيته من حوارات، وما كان يطرحه ويكرر 
ب�شهولة  اأفكاره  اأفكار جديدة وجريئة مكنني من قراءة  طرحه من 
واأذكر  له بقدر حر�شي عليها.  لدرجة جعلته يحر�س على زياراتي 
بعد  رم�شان  ليايل  اإحدى  يف  لزيارته  ذهبنا  حب�س  ويحيى  اأنني 
منت�شف الليل م�شيًا على الأقدام من �شارع �شليمان با�شا يف و�شط 
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املدينة اإىل بيته يف الدقي، حيث �شهرنا معه حتى ال�شباح. كان اأبو 
ن�شال يحب اأن ي�شمع اأخبارنا ال�شخ�شية ووجهة نظرنا كطالب علم 

نختلط يوميًا بزمالء م�شريني وعرب. 
يف  طويلة  فرتة  عا�س  الذي  ال�شكعة  ب�شام  لل�شيد  بالن�شبة  اأما 
القاهرة كالجئ �شيا�شي فقد عاد بعد �شنوات اإىل ال�شفة الغربية، 
مواقفه  لكن   ،1976 عام  يف  نابل�س  لبلدية  رئي�شًا  اأُنتخب  وهناك 
القومية و�شيا�شته الوطنية دفعت املتطرفني من امل�شتعمرين اليهود 
فقدانه  يف  ت�شبب  ما   ،1980 عام  يف  اغتياله  مبحاولة  القيام  اإىل 
�شاقيه. قامت ال�شلطات امل�شرية م�شكورة بتخ�شي�س معا�س �شهري 
لل�شيد ب�شام ال�شكعة اأثناء جلوئه اإىل القاهرة اأ�شوة بغريه من لجئيني 
�شيا�شيني عرب، اإل اأن ب�شام الذي ينحدر من عائلة نابل�شية معروفة 

وثرية رف�س ما ُعر�س عليه رغم تكرار العر�س اأكرث من مرة. 
ي�شرح  كتاب  يف  اأفكاره  تدوين  يف  البدء  ن�شال  اأبو  قرر  حني 
ال�شباب  عليه  اأ�شار  الواحدة،  العربية  واأهداف احلركة  مفهوم  فيه 
وغ�شان  فخري  وغازي  عطاري  ب�شام  مقدمتهم  ويف  منه،  املقربون 
ال�شكعة اإ�شافة لكاتب هذه ال�شطور اأن يغري اأ�شلوب كتابته كي يكون 
كتاب  كان  عناء.  دون  من  املوؤلف  يقول  ما  فهم  القراء  با�شتطاعة 
اأبو ن�شال الأول عن املفهوم الثوري �شعبًا للغاية، ب�شبب طول جمله 
الكثري منها على جمل اعرتا�شية جعلت من ال�شعب على  واحتواء 
القارئ العادي متابعة الأفكار املطروحة. مل تكن هناك �شعوبة يف 
اأ�شلوب كتابته لأنه �شمع الكثري من  اأبو ن�شال ب�شرورة تغيري  اإقناع 
ورمبا  يبدو،  ما  على  لكنه  قبل،  من  باآرائه  املعجبني  من  ال�شكاوى 
ب�شبب خلفيته القانونية، مل يكن يعرف كيف يجعل اأ�شلوبه �شهاًل ويف 
متناول عامة القراء، لذا طلب م�شاعدتنا. وبالفعل، قمت بقراءة ما 
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كتبه قبل اإر�شاله للطباعة، ما اأعطاين فر�شة ذهبية خلو�س معرتك 
باأنني  اأ�شعر  اأن  وقبل  ملمار�شتها،  يكفي  مبا  اأن�شج  اأن  قبل  الكتابة 
يل  ال�شماح  من  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  وحيث  الكتابة.  موهبة  اأملك 
بقراءة املخطوطة قبل طباعتها كان امل�شاعدة يف تب�شيط الأ�شلوب، 
واأن عملية التب�شيط مل يكن بالإمكان القيام بها ب�شكل جيد من دون 
تغيري اآلف الكلمات وتعديل مئات اجلمل، فاإن الفر�شة التي منحني 
على  تقت�شر  مل  فر�شة  بثمن...  تقدر  اأن  ميكن  ل  ن�شال  اأبو  اإياها 
يف  الإ�شهام  اإىل  ذلك  جتاوزت  بل  فح�شب،  ن�شره  قبل  كتاب  قراءة 
بلورة اأفكاره بطريقة قريبة من فهمي لالأمور وروؤية اأبناء جيلي لها.

املبادئ وامل�سالح
يف اأحدى ليايل �شيف عام 1963، وفيما كنت اأقراأ كتابًا وا�شتمع 
ده�شتي  اأثار  �شوتًا  الليل  منت�شف  حوايل  يف  �شمعت  الراديو،  اإىل 
وف�شويل. كان ال�شوت يلقي بيانًا �شيا�شيًا من حمطة اإذاعية �شرية 
تذيع على موجة ق�شرية، وكان املذيع ي�شيح بلهجة حما�شية معادية 
واخليانة،  بالعمالة  ح�شني  امللك  ُمتهما  الأردن،  يف  احلكم  لنظام 
وداعيًا ال�شعب واجلي�س الأردين للثورة على حكومته وحكامه. كانت 
مثل تلك املحطات والبيانات يف ذلك الوقت اأمرًا اعتياديًا اإىل حد 
كبري، اإل اأن ما �شمعته يف تلك الليلة مل يكن اعتياديًا بالن�شبة يل... 
كان ال�شوت الذي �شمعته يلقي البيان ماألوفا... كان يف الواقع �شوت 
�شوت  فيها...  اأ�شكن  كنت  التي  ال�شقة  نف�س  يف  معي  ي�شكن  زميل 
عن  والبعيد  مني  القريب  لل�شوت  اأ�شغيت  فخري.  غازي  الزميل 
مكان وجودي برتكيز كبري، وحني �شعرت باأنني تعرفت اىل �شاحبه، 
اإىل الغرفة التي كان ينام فيها غازي،  نه�شت من فرا�شي وذهبت 
فلم اأجده، ما اأكد يل اأن ظني كان �شادقًا واأن اأذين مل تخوناين. مل 
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اأذهب كعادتي للجامعة يف اليوم التايل، وانتظرت حتى �شحا غازي 
من نومه يف الظهرية، لكن حني واجهته مبا �شمعت يف الليلة ال�شابقة 
اأنكر متامًا واأبدى ا�شتياء �شديدًا وكاأنني ا�شكك يف مبادئه واإخال�شه، 
واتهمته بالعمالة لنظام احلكم امل�شري. وحيث اأنه لي�س من طبعي 
الرتاجع يف حالة كهذه، فاإنني حتديته وقلت له انني �شاأق�شي بقية 
النهار والليل معه حتى اأتاأكد من �شحة كالمه، وبعد عدة حماولت 
اأن  ا�شطر غازي  البيت،  والهروب من  للتهرب من احلقيقة  فا�شلة 
ال�شري  للتنظيم  تابعة  كانت  التي  الإذاعة  تلك  يف  بدوره  يتعرف 
به  اأخربين  ومما  ال�شرتاكي.  الحتاد  داخل  الطليعي(  )التنظيم 
الزميل غازي يف ذلك اليوم وتاأكدت من �شحته فيما بعد، اأن زميلنا 
و�شديقنا امل�شرتك ب�شام عطاري كان يعمل اأي�شًا يف نف�س املحطة، 
واأن الدكتور اأحمد �شدقي الدجاين كان الرجل امل�شئول عنهما وعن 
فيها.  للعمل  بتجنيدهما  قام  الذي  وال�شخ�س  املحطة،  توجهات 
وتثقيف  توعية  ي�شتهدف  كان  الذي  الطليعي  التنظيم  وهكذا حتول 
جيل جديد من ال�شباب امل�شري باأهمية العمل العربي الوحدوي اإىل 
خلية ا�شتخبارات وبوق دعاية للنظام النا�شري، بكل ما كان يج�شده 

ذلك النظام من ايجابيات و�شلبيات. 
الدكتور  اأن  اإىل  اأي�شًا  ن�شري هنا  اأن  واملهم  املثري  يكون من  قد 
اأ�شدقاء  من  النا�شرية  �شقوط  بعد  اأ�شبح  الدجاين  �شدقي  اأحمد 
النظام الأردين املقربني، ونائبًا لرئي�س منتدى الفكر العربي الذي 
نائبًا  اأحمد  بقي  لقد  طالل...  بن  احل�شن  الأمري  ويراأ�شه  اأ�ش�شه 
اأن  املهم  من  اأن  كما  �شنوات.  قبل عدة  وفاته  املنتدى حتى  لرئي�س 
ن�شري اأي�شًا اإىل اأن فرتة ال�شتينيات من القرن املا�شي �شهدت وقوع 
حرب اإذاعات طاحنة بني الأنظمة العربية، كان راديو �شوت العرب 
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من  اأكرث  �شرًا  فيها  عمل  التي  الإذاعة  وهي  جميعًا،  اأ�شلحتها  اأهم 
زميل من زمالئنا، كان من بينهم يا�شر حممود وحامت اأبو ال�شعود. 
بعد  اإل  والتزوير  واملبالغة  التهويل  عن  الإذاعة  تلك  تتوقف  مل  اإذ 
ماأ�شاوي  كحدث  جاءت  التي  الهزمية  تلك  النكراء،   1967 هزمية 
العدول عنها ،  اإىل ال�شتقالة، ثم  النا�شر  الرئي�س جمال عبد  دفع 
والدعوة لعقد موؤمتر قمة عربية ملواجهة الأزمة... دعوة اأجربته على 
وقته  من  كبريًا  جزءًا  ق�شى  حكام  من  الأم�س  اأعداء  مع  الت�شالح 
ينادي بالإطاحة بهم ويعمل على الت�شكيك يف وطنيتهم. ومما ترتب 
الرجعية« لأخذ زمام  »الأنظمة  اأمام  الدعوة، فتح املجال  تلك  على 
وعهود  عقود  بعد...  تنته  مل  لعقود  العربي  العمل  وقيادة  املبادرة 
الف�شاد  وانت�شار  والتبعية،  والتجزئة  التخلف  حالة  تكري�س  �شهدت 
وال�شتبداد، وكبت حرية الراأي وانعدام احلرية ال�شيا�شية، واإي�شال 
اإىل  منهم  الكثري  دفع  ما  الإحباط،  حالة  اإىل  العربية  اجلماهري 

التطرف الذي لم�س حد اجلنون اأحيانًا.  
كانت الإدارة التي عينها الرئي�س عبد النا�شر لالإ�شراف على 
�شوؤون القطر ال�شوري بعد قيام الوحدة اإدارة �شيئة للغاية، وبالتايل 
عام  ع�شكري  انقالب  وقوع  يف  عديدة،  اأخرى  اأ�شياء  بني  ت�شببت، 
دولة  على  والق�شاء  م�شر  عن  �شورية  انف�شال  عنه  نتج   1961
الوحدة. ولقد كان لذلك احلدث اأثر �شلبي عميق يف نفو�س املوؤمنني 
ال�شتعمار  من  للتحرر  طريقًا  العربية  والوحدة  العربية  بالقومية 
اكت�شف  الأيام  ال�شهيونية. ومع  لتحرير فل�شطني من  واأداة  الغربي 
تبلور  نحو  كبرية  كانت خطوة  ال�شورية  النف�شال  اأن عملية  النا�س 
وا�شتبداد  عقائدي  ومتحور  فكري  تقوقع  وحدوث  »وطنية«،  نعرات 
ال�شيا�شية  التجزئة  وتكري�س  التخلف  تعميق  يف  اأ�شهمت  �شيا�شي، 
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على الأر�س العربية. ويف الواقع، مهد ذلك النقالب خللق تيارات 
قطرية انف�شالية عملت با�شم الوطنية، واجتهت نحو تطوير هوية 
ثقافية« قطرية و«م�شلحة  ثقافية وطنية بدعوى وجود »خ�شو�شية 
اندفاع  التحول  ذلك  على  ترتب  ولقد  الأولوية.  ت�شتوجب  وطنية« 
بع�س القياديني يف حزب البعث العربي ال�شرتاكي اإىل تاأييد النظام 
بتجنيد  الآخر  البع�س  وقيام  معه،  والتحالف  النف�شايل  ال�شوري 
لتعميق  بالدعوة  اآخرين  وقيام  العراقي،  النظام  اأنف�شهم يف خدمة 
النا�شرية.  القيادة  حول  واللتفاف  امل�شري  النظام  مع  التحالف 
لكن التحالف غري املتكافئ مع نظام حكم يقود عادة، كما اكت�شف 
ُمفرت�شني  �شركاء  من  حتولهم  اإىل  بعد،  فيما  العرب  القوميون 
لأجهزة  تابعني  يكن عمالء  اإن مل  النظام،  يد  اأدوات طيعة يف  اإىل 

خمابراته. 
اهلل  عبد  وتفرغ  وم�شر،  �شورية  بني  النف�شال  وقوع  بعد 
الرمياوي للدعوة من اأجل تاأ�شي�س حركة عربية واحدة، عاود حزب 
اأتباعه  البعث ن�شاطاته املعتادة يف �شورية ولبنان والعراق، ما مكن 
لكن  لحقًا.  والعراق  �شورية  من  كل  يف  احلكم  على  ال�شتيالء  من 
و�شورية  م�شر  بني  والثالثية  الثنائية  الوحدة  حماولت  كل  ف�شل 
والعراق يف ال�شنوات الالحقة ت�شبب يف تراجع �شعبية وجاذبية كل 
الأحزاب ال�شيا�شية، ما دفع غالبية اجلماهري العربية اإىل التم�شك 
باأن  لميانها  النا�شرية،  وقيادته  امل�شري  للنظام  الداعم  مبوقفها 
الرئي�س جمال عبد النا�شر هو القائد العربي الوحيد الذي يج�شد 
والتخلف  املهانة  م�شتنقعات  من  العربية  الأمة  اإنقاذ  يف  الأمل 
اأثر هزميته  والتمزق. وبانهيار ذلك النظام عمليًا عام 1967 على 
جعل  ما  متامًا،  العربية  الأمة  اآمال  انهارت  اإ�شرائيل،  قوات  اأمام 
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ج�شد الأمة يتمزق، ويتحول تدريجيًا اإىل �شعوب متفرقة مغلوبة على 
قبلية  متنافرة، وجتمعات  دينية  وطوائف  �شيا�شية  وتيارات  اأمرها، 
وع�شائرية متناحرة، ل دور لها يف عملية التقدم، ولي�س لديها احلد 
الأدنى من الوعي بحقائق الع�شر وا�شتحقاقاته. وهذا جعل ال�شعوب 
العربية عامة تعي�س فكرًا وثقافة يف املا�شي، تتكالب على ا�شتغالل 
�شعوب  امل�شتقبل...  ل�شتحقاقات  تذكر  اأهمية  تعطي  ول  احلا�شر، 
ول  والتف�شري،  التحليل  ي�شيئوون  التربير،  يح�شنون  ومثقفون  وقادة 

يدركون مبادئ التفكري اأو التدبري. 
كانت حركة القوميني العرب يف مقدمة القوى ال�شيا�شية العربية 
انعدام  لكن  معها،  النا�شرية وحتالفها  للقيادة  ولءها  اأعلنت  التي 
تتحول، ومن حيث  النظام امل�شري جعلها  بينها وبني  التكافوؤ فيما 
تتج�ش�س  امل�شرية،  ال�شتخبارات  لأجهزة  تابع  جهاز  اإىل  تدري،  ل 
غري  للنا�شرية،  الوفاء  منطلق  من  العرب  الطلبة  على  حل�شابها 
الدار�شني يف م�شر.  الطلبة  ن�شاطاتها على م�شتقبل  بتبعات  معنية 
وكما يعلم خرباء ال�شيا�شة املتابعون لل�شيا�شة امل�شرية، كانت اأجهزة 
ال�شتخبارات وما تزال هي اجلهاز الرئي�شي الذي ا�شتخدمه النظام 
امل�شري للتحاور مع القوى ال�شيا�شية العربية غري احلكومية، ومنها 
اأما حزب البعث العربي ال�شرتاكي  حركتا حما�س وفتح وغريهما. 
فقد اأعيد تنظيمه على اأكتاف قدامى البعثيني ال�شوريني ومن ان�شم 
وعاود  ولبنانيني،  وفل�شطينيني  عراقيني  من  عفلق  مي�شيل  لفريق 
ن�شاطاته على ال�شاحات الأردنية وال�شورية والعراقية. لكن اخلالفات 
ال�شيا�شية وامل�شلحية بني قياداته القطرية من ناحية، وت�شحيته مبا 
عليه  ال�شعب  من  جعلت  ثانية،  ناحية  من  مثالية  من  ميتلك  كان 
ق�شية  خدمة  من  حرمته  كما  ال�شابقة،  و�شعبيته  حيويته  ا�شتعادة 
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الوحدة العربية، اأو توحيد الدول التي ت�شلم مقاليد احلكم فيها فيما 
بعد. كما جعلت من املتعذر على اأنظمة احلكم البعثية عامة القيام 
بدور فاعل يف حترير الوطن العربي من قوى ال�شتعمار الغربي، اأو 
العادي من الظلم والكبت وال�شتبداد  حتى حترير املواطن العربي 
الذي مار�شته تلك الأنظمة كغريها من انظمة حكم عربية. اأما فيما 
نف�شه  وجد  فقد  الرمياوي،  اهلل  عبد  تزعمه  الذي  بالفريق  يتعلق 
ب�شرعة بال جمهور وبال ن�شاط حقيقي، بعد اأن رهن اأبو ن�شال نف�شه 
قائد  يقودها  واحدة  عربية  قيام حركة  لفكرة  ال�شيا�شي  وم�شتقبله 
مل يعد قادرًا على القيادة. وهذا فر�س على ذلك التيار، ومن حيث 
ل يدري، اأن يغيب عن �شاحة العمل ال�شيا�شي، وينزوي عن الأنظار 
مرغمًا يف زاوية �شغرية ريثما تتخمر فكرة احلركة العربية الواحدة، 
ير  مل  م�شرق  يوم  �شباح  يف  العربية  اجلماهري  على  براأ�شها  وتطل 
النور بعد، ول اعتقد اأنه �شريى النور ما دامت الثقافة العربية على 

حالها. 
عبد اهلل الرمياوي وتهمة التاآمر 

وات�شف  �شابًا،  ال�شيا�شية  حياته  الرمياوي  اهلل  عبد  بداأ 
املغامرة  اإىل  وميله  لعروبته،  والخال�س  واجلراأة  بال�شجاعة 
كانت  الفكرية  وكتاباته  ال�شيا�شية  ن�شاطاته  اأن  اإل  املح�شوبة، 
ثقافته  �شوء  ويف  الأردن.  والعتقال يف  للمالحقة  تعر�شه  �شببًا يف 
اإمكانية  الرمياوي  اهلل  عبد  يَر  مل  ال�شيا�شي،  وعيه  وعمق  القومية 
اأو حترير  والتبعية،  ال�شتعمار  من  اأو حترر  عربية،  نه�شة  حلدوث 
اأنقا�س  على  تقوم  عربية  وحدة  دون  من  ال�شهيونية  من  فل�شطني 
الدولة الُقطرية. اإل اأنه مل يَر مانعًا من م�شاركة القوى القومية يف 
النتخابات الربملانية الأردنية، ما جعل احلزب حتت قيادته ي�شارك 
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يف كل النتخابات التي جرت خالل الفرتة املمتدة بني عامي 1950 
و1956 يف الأردن. ويف �شوء ما كان يتمتع به من �شخ�شية قيادية 
و�شعبية وا�شعة، فاإن عبد اهلل الرمياوي اأنتخب اأكرث من مرة ع�شوًا 
يف الربملان، كان اآخرها يف عام 1956 حني خا�س املعركة النتخابية 
اأعقاب  اإىل الربملان«. ويف  ال�شجن  �شعار، »من  رافعًا   ال�شجن،  من 
فوزه يف تلك النتخابات، وجدت احلكومة الأردنية نف�شها م�شطرة 
على  البعث  حزب  ح�شول  كان  ثانية،  ناحية  من  �شراحه.  لإطالق 
احلزب  وح�شول  ال�شنة،  تلك  يف  الربملانية  املقاعد  من  جيد  عدد 
�شببًا يف  اأكرب،  النابل�شي على عدد  �شليمان  ال�شيد  برئا�شة  الوطني 
وطنية.  وزارة  بت�شيكل  النابل�شي  ال�شيد  بتكليف  ح�شني  امللك  قيام 
وحيث اأن احلزب الوطني مل يكن بعيدًا يف فكره وتطلعاته القومية 
عن حزب البعث اأو حركة القوميني العرب، مل يجد ال�شيد النابل�شي 
ت�شلم عبد  وبالفعل،  التحالف مع غريه من قوى وطنية.  م�شكلة يف 
اهلل الرمياوي حقيبة وزير دولة لل�شوؤون اخلارجية يف وزارة �شليمان 
العربية،  ال�شاحات  التحرك بحرية على  النابل�شي، وهذا مكنه من 
و�شاعده على توطيد عالقته بالقيادة النا�شرية. اإل اأن وجوده ع�شوًا 
يف الوزارة مل يدم طوياًل، ومل يعِط نتائج ملمو�شة، لأ�شباب خارجة 

عن اإرادة رئي�س الوزراء واأع�شاء وزارته وعامة ال�شعب الأردين.
قام بع�س �شباط اجلي�س الأردين يف اأوائل اخلم�شينيات بت�شكيل 
ا�شم »ال�شباط الأحرار«، كان هدفها  اأطلقت على نف�شها  جمموعة 
الأ�شا�س هو تعريب قيادة اجلي�س الأردين الذي خ�شع حينئذ لقيادة 
بريطانية. وب�شبب قرب اأع�شاء تلك املجموعة من حزب البعث من 
النواحي الفكرية، واإعجابهم بالقيادة النا�شرية واأفكارها القومية، 
فاإن »ال�شباط الأحرار« اأ�شبحوا ب�شرعة م�شدر قلق بالن�شبة للملك 
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ال�شخ�شية  ال�شهادات  بع�س  يف  جاء  ولقد  منه.  واملقربني  ح�شني 
لحقًا اأن ال�شيد علي اأبو نوار، اأحد اأفراد تلك املجموعة، اأطلع امللك 
تطمينه  حماوًل  واأهدافهم  الأحرار  ال�شباط  ن�شاطات  على  ح�شني 
على اأنها ل ت�شتهدف النظام امللكي. يف عام 1957، قام امللك ح�شني 
لقلب  التاآمر  تهمة  وتوجيه  والربملان،  النابل�شي  �شليمان  وزارة  بحل 
بينهم  كان من  والع�شكرين،  ال�شيا�شيني  نظام احلكم ملجموعة من 
يف  ت�شبب  وهذا  احلياري.  وعلي  نوار  اأبو  وعلي  الرمياوي  اهلل  عبد 
الهروب من  اإىل  البعث  وقيادات حزب  الع�شكريني  العديد من  دفع 
الأردن واللجوء اإىل �شورية، ومنها ذهب البع�س اإىل القاهرة، حيث 
ح�شلوا هناك على حق اللجوء ال�شيا�شي. وبعد اعتقال من كان من 
املمكن اعتقاله من املتهمني وحماكمتهم، �شدرت اأحكام �شد العديد 
منهم، كان من بينهم عبد اهلل الرمياوي الذي ُحوكم غيابيًا وُحكم 
عفوًا  ح�شني  امللك  اأ�شدر   ،1962 عام  يف  �شنة.   15 بال�شجن  عليه 
العودة  على  الهاربني  بع�س  �شجع  ما  »املوؤامرة«،  مدبري  عن  عامًا 
واملحامي  احلياري  وعلي  نوار  اأبو  علي  بينهم  من  كان  الأردن،  اإىل 
�شليمان احلديدي وح�شني جملي وغريهم. اأما عبد اهلل الرمياوي، 
فقد اختار البقاء يف م�شر، بالقرب من الرئي�س عبد النا�شر، يحلم 
اإقناعه  حتى  واحدة،  عربية  حركة  لقيام  ويدعو  اأف�شل،  بظروف 

بالعودة اإىل الأردن يف عام 1970.
عام  ح�شني  امللك  عنها  اأعلن  التي  املوؤامرة  عن  قيل  ومهما 
التي  قناعاتي  فاإن  مزعومة،  اأم  حقيقية  كانت  اإذا  وعما   ،1957
تو�شلت اإليها تقول باأن املحاولة النقالبية كانت اآتية بال ريب. ولول 
لوقع  والوزارة  الربملان  وحل  الأحداث  با�شتباق  ح�شني  امللك  قيام 
انقالب ع�شكري ناجح مب�شاركة �شيا�شية ذات قاعدة �شعبية وا�شعة. 
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عدد  لأقوال  ال�شتماع  بعد  القناعة  هذه  اإىل  �شخ�شيًا  تو�شلُت  لقد 
النقالب خالل  اأُتهموا مبحاولة  الذين  والع�شكرين  ال�شيا�شيني  من 
مناق�شات عادية واأحاديث عابرة متت يف بيت عبد اهلل الرمياوي يف 
القاهرة على مدى اأكرث من �شنة. اإذ قام اأولئك الأ�شخا�س با�شتعادة 
ذكريات ما دار بينهم من ات�شالت وما كان يراودهم من اأحالم، 
والعرتاف باأن فكرة النقالب طغت على تفكري بع�شهم خالل تلك 
الفرتة. وحتى لو فكر القادة الع�شكريون مبقاومة فكرة النقالب اأو 
اإمكانية النجاح يف تاأجيل عملية انقالبية كانت  حتى تاأجيلها، فاإن 
�شعيفة ب�شبب ت�شاعد �شغوطات القوى ال�شيا�شية يف حزب البعث 
م�شر  بني  الوحدة  دولة  قيام  وب�شبب  العرب،  القوميني  وحركة 
و�شورية يف عام 1958. اإذ لي�س لدي �شك يف اأن »ال�شباط الأحرار« 
كانوا �شيقومون بانقالب ع�شكري �شد نظام احلكم امللكي يف الأردن 
اأيام من اإعالن قيام دولة الوحدة، واأن زعيم النقالب كان  خالل 
�شي�شل اإىل القاهرة خالل �شاعات عار�شًا على الرئي�س جمال عبد 

النا�شر الن�شمام لتلك الدولة. 
ويف �شوء هذا الت�شور والتحليل، من حقنا اأن نت�شاءل عما اإذا 
كان باإمكان عبد النا�شر رف�س الطلب الإردين، وعما اإذا كان باإمكان 
ال�شرق  بها من  تقبل بوجود دولة عربية واحدة حتيط  اأن  اإ�شرائيل 
وال�شمال واجلنوب، وعما اإذا كان باإمكان بريطانيا وفرن�شة واأمريكا 
وال�شعودية  العراق  حدود  اإىل  النا�شر  عبد  و�شول  على  ت�شكت  اأن 
الأجوبة  كانت  ومهما  العامل.  يف  نفطي  احتياطي  اأكرب  يوجد  حيث 
عن هذه الت�شاوؤلت، فاإن من املوؤكد اأن وقوع انقالب يف الأردن ينهي 
امللكية كان �شيغري اخلريطة اجليو�شيا�شية يف املنطقة العربية ب�شكل 

كبري وعميق ي�شعب تخيله وتقييم تبعاته.
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يف  احلكم  لنظام  املعادية  الإذاعة  �شر  اكت�شاف  من  اأيام  بعد 
الأردن وغريه من اأنظمة حكم عربية »رجعية«، ا�شتيقظت يف حوايل 
الثالثة بعد منت�شف الليل منزعجًا على �شوت باب �شقتنا يئن من 
وقع يد تدق عليه بق�شوة. وحني �شاألت عن هوية من كان يقف خلف 
الباب، كان اجلواب »املخابرات«. فتحت الباب فورًا... طلبوا مني 
وقف  فيما  �شفرنا،  جوازات  واإح�شار  النوم،  من  زمالئي  اإيقاظ 
حار�شان على الباب. اأيقظت غازي فخري ويو�شف عي�شى ب�شعوبة 
اإذ كان كل من يو�شف وغازي  بالغة لأن نوم كل منهما عميق جدًا، 
ينام اأحيانًا واقفًا على قدميه يف املرتو ويف البا�س. بعد اأن فح�س 
يف  الدخول  غازي  ومن  مني  اأحدهما  طلب  اجلوازات،  الرجالن 
الغرفة املجاورة للباب، والتي كنت اأنام فيها، فيما ا�شطحب الرجل 
رجل  مع  احلديث  بداأت  اأن  وما  غرفته.  اإىل  عي�شى  يو�شف  الثاين 
املخابرات الذي دخل معنا اإىل الغرفة، حتى عاد غازي اإىل الغرق 
ومعه  الثاين  املخابرات  رجل  خرج  تقريبًا،  �شاعتني  بعد  النوم.  يف 
بتغيري  له  ي�شمحوا  اأن  دون  من  معهم  اأخذوه  حيث  عي�شى،  يو�شف 
ال�شديق  لأكون بجانب  الذهاب معهم  نومه. وحني حاولت  مالب�س 
يو�شف، رف�شوا اأن ي�شمحوا يل بذلك، وقاموا بطماأنتي قائلني اأنهم 
�شيعيدونه اإىل البيت بعد �شاعتني على الأكرث، واأن كل ما يف الأمر 
املكتب حتى  ال�شتف�شارات يف  بع�س  الإجابة عن  يريدون منه  اأنهم 
يت�شنى لهم ت�شجيلها يف »حم�شر«. لكن يو�شف مل يعد للبيت يف ذلك 
النهار، ومل اأره ثانية اإل يف عام 1975 يف دم�شق، اأي بعد مرور 12 
�شنة كاملة على ترحيله من القاهرة. كان يو�شف واحدًا من ع�شرات 
غالبيتهم  وترحيل  م�شر  من  ت�شفريهم  مت  الذين  العرب  الطلبة 
تكملة  من  بالتايل  وحرمانهم  النف�شال،  بعد  والعراق  �شورية  اإىل 
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درا�شاتهم اجلامعية يف اجلامعات امل�شرية.
تعرفت على يو�شف عي�شى يف عام 1959 على ما اأظن، وا�شتمرت 
والتزامنا  واحدة  مثالية  بفكرة  اإمياننا  ب�شبب  وتعمقت  �شداقتنا 
بالعمل على حتقيقها، وذلك حتى قيام رجال ال�شتخبارات امل�شرية 
بخطفه يف ليلة من ليايل �شيف عام 1963 وترحيله اإىل �شورية. كان 
قد م�شى على �شداقتنا اأكرث من �شنتني حني �شاألني يو�شف يف اأحد 
الأيام عن �شبب عدم تهنئته بالعيد، حيث كان ذلك اليوم هو عيد 
�شديقي  اأن  اأعرف  اأكن  مل  لأنني  قال،  مبا  حينئذ  فوجئت  امليالد. 
وزميلي يف ال�شكن م�شيحيًا، ولأنني مل اأره يذهب اإىل كني�شة يف اأي 
يوم من الأيام اأو اأ�شمعه يتكلم عن الدين. هكذا كانت العالقة بني 
�شباب جيلنا، قد نختلف ب�شبب عقيدة �شيا�شية اأو انتماءات حزبية، 
من  والتدين  هلل  الدين  لأن  دينية،  عقيدة  ب�شبب  نختلف  مل  لكننا 
عدمه ق�شية �شخ�شية، لكن الوطن للجميع، وم�شوؤولية احلفاظ عليه 
والعمل على النهو�س به م�شوؤولية جماعية. �شعدت كثريًا بالعثور على 
اأو�شاعه  على  والطمئنان   1975 عام  دم�شق  يف  بال�شدفة  يو�شف 
من  م�شتقرًا  كان  اأنه  لحظت  حيث  واملعي�شية،  والعائلية  النف�شية 
النواحي النف�شية، بعد اأن اكت�شف عمق �شراديب وظلمات الأحزاب 
قيادات  لها  ُتروج  مبثاليات  يوؤمن  �شباب  ب�شاطة  ومدى  واحلزبية، 
كو�شيلة خلدمة م�شالح ذاتية على الأغلب، ومن اأجل الو�شول ملواقع 
جهاز  يف  موظفًا  يعمل  دم�شق  يف  راأيته  حني  يو�شف  كان  �شلطوية. 
اأنني  وحيث  العربية.  الدول  جلامعة  التابع  القت�شادية  املقاطعة 
ومل  يو�شف  اأَر  مل  فاإنني  اأمريكا،  اإىل  للهجرة  �شنة  بعد  ا�شطررت 
اأ�شمع منه اأو عنه �شيئًا بعد ذلك ال�شيف احلار املثري، لكنني علمت 
يف بدايات هذا العام اأن يو�شف ركب قطار الالعودة وغادر. �شناأتي 
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على ذكر زيارة دم�شق وكيفية الو�شول اإىل يو�شف يف كتابنا الالحق 
»�شباق مع الزمن«. 

يل  كان  اأنه  اإىل  الإ�شارة  اأود  اجلزء  هذا  من  النتقال  وقبل 
عالقة زمالة جيدة وجميلة مع اأربع فتيات يف الكلية: �شهام واإقبال 
ونبوية و�شعدية... الأوىل والثانية جاءتا من �شعيد م�شر وتنحدران 
وتنحدر  القاهرة  من  جاءت  والثالثة  قبطية،  م�شيحية  عائالت  من 
اأدري  ول  ال�شعيد  من  اأي�شًا  جاءت  والرابعة  م�شلمة،  عائلة  من 
رقة،  الأكرث  باإقبال  عالقتي  كانت  م�شيحية.  اأم  م�شلمة  كانت  اإذا 
جدية،  الأكرث  ب�شعدية  وعالقتي  �شقاوة،  الأكرث  بنبوية  وعالقتي 
وعالقتي ب�شهام الأكرث حميمية... كانت �شهام يف الواقع ترف�س اأن 
على  تنتظرين  ال�شباح،  تراين يف  اأن  قبل  المتحانات  قاعة  تدخل 
باب الكلية حتى اأ�شل لن�شري معًا اإىل قاعة المتحانات، لأنها كانت 
تتفاءل كلما راأت ابت�شامتي. رغم هذه العالقات اجلميلة املتنوعة، 
الفتيات  تلك  من  اأي  مع  جن�شي  بعد  ذات  عاطفية  عالقة  اأقم  مل 
درا�شتي يف اجلامعة رحلة ممتعة يف عامل  اللواتي جعلن  الرائعات 

ال�شداقة واحلب والعلم. 
م�ؤامرات وحتديات

بعد   1962 عام  منت�شف  يف  �شم�س  عني  جامعة  من  تخرجت 
درا�شة دامت اربع �شنوات كما كان متوقعًا، �شافرت بعدها مبا�شرة 
ال�شابق على  العام  اأ�شرت يف �شيف  والدتي قد  الكويت. كانت  اإىل 
ذهابي اإىل الكويت واللتحاق باأخوتي واأخواتي هناك، بالرغم من 
كان  كما  حني.  اإىل  فيها  وال�شتقرار  الأردن  اإىل  العودة  يف  رغبتي 
الوالد ُيحبذ �شفري اإىل الكويت اأي�شًا، ب�شبب الأو�شاع الأمنية غري 
املريحة التي كانت تطغى على احلياة يف الأردن عامة، وعلى حياة 
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�شكان ال�شفة الغربية خا�شة. ويف يوم 18-6-1962، غادرت القاهرة 
يف طريقي اإىل الكويت، حيث ا�شتقبلني العديد من الأهل والأقارب 
والأ�شدقاء  بالرتحاب. كان اأخي حممود الذي انهى درا�شته الثانوية 
يف عام 1959 قد ذهب اإىل الكويت للعمل فيها، وكانت اأختي الكربى 
ُي�شرى قد �شبقته اإىل هناك بعد اأن تزوجت من ال�شيد عبد الرزاق 
وتبعتها  ب�شنوات،  الكويت  اإىل  الذهاب  يف  �شبقها  الذي  اإ�شماعيل 
اإ�شماعيل.  عمر  اأخيه  من  تزوجت  اأن  بعد  رهيفه  الو�شطى  اأختي 
وبو�شول اأخي اأحمد يف اأواخر عام 1960 بعد تخرجه من املدر�شة 
الثانوية، اأ�شبح اأكرث من ن�شف اأفراد العائلة يعي�شون يف الكويت، ما 
جعل �شفري هناك يبدو منطقيًا لإر�شاء الوالدة والوالد، ومن اأجل 

تعزيز وجود العائلة التي كنت البن الأكرب بني الأولد فيها. 
اأبناء  اأوائل  من  املُقربني  اأقاربنا  اأحد  حليلة  ال�شيد ح�شن  كان 
ما  �شوء  يف  اإذ  فيها.  للعمل  الكويت  اإىل  �شافروا  الذين  فل�شطني 
ال�شرايا،  اإداريًا يف  اأثناء عمله  اكت�شبها  لديه من خربة عملية  كان 
باللغة  اجليدة  معرفته  وب�شبب  يافا،  يف  حكومية  دائرة  واأكرب  اأهم 
ديوان  تنظيم  يف  به  ا�شتعانت  الكويتية  احلكومة  فاإن  الجنليزية، 
اأعداد  م�شاعدة  يف  ا�شتغلها  ثمينة  فر�شة  اأعطاه  وهذا  املوظفني. 
الأقارب  من  العملية  واخلربات  العلمية  الكفاءات  ذوي  من  كبرية 
احل�شول  يف  �شاعدهم  عامة...  العربية  الدول  واأبناء  والأ�شدقاء 
وموؤهالتهم  العملية  وخرباتهم  مواهبهم  مع  تتنا�شب  وظائف  على 
العلمية، ومتنحهم فر�شة حقيقية لالإ�شهام يف بناء الكويت. اإن وجود 
اأبو علي حليلة يف الكويت واحتالله من�شبًا مهمُا يف ديوان املوظفني 
والوالدة، �شمانة كافية حل�شويل على  الوالد  كان، من وجهة نظر 
املايل. مع ذلك، مل  والعائد  املعنوي  املركز  وظيفة جيدة من حيث 
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اإر�شاء  اأكن �شعيدًا باتخاذ خطوة وجدت نف�شي م�شطرًا لتخاذها 
للوالدين.  

وكما توقعت، مل تكن عملية اإيجاد وظيفة تلبي طموحاتي �شهلة، 
م�شاتل  على  اقت�شر  زراعي  ن�شاط  من  الكويت  يف  كان  ما  كل  لأن 
الذي حددته  الأ�شا�شي  الهدف  ال�شحراوية. كان  والأ�شجار  الورود 
وظيفة  على  احل�شول  لي�س  الثانوية،  الدرا�شة  بدء  منذ  لنف�شي 
عمل  ظروف  ظل  يف  العمل  بل  جيد،  مايل  مردود  ذات  حكومية 
وحياة منتجة تر�شيني ومتنحني الفر�شة لكت�شاب املزيد من العلم 
واملعرفة.. كنت اأتطلع اإىل موا�شلة الدرا�شة واحل�شول على �شهادة 
عليا. وعلى الرغم من  ق�شاء اأكرث من ثالثة اأ�شهر يف الكويت، اإل 
اأنني مل اأجد العمل املنا�شب، ما جعلني اأ�شعر بنوع من الحباط. لكن، 
وقبل اأن ت�شل الأمور اإىل مرحلة الياأ�س، �شمعت من اأحد الأ�شدقاء 
يف عمان باأن وزارة الزراعة الأردنية قامت بتاأ�شي�س وحدة للت�شويق 
لكوين  عني  يبحثون  الوزارة  يف  امل�شئولني  واأن  البالد،  يف  الزراعي 
اأول اأردين يحمل �شهادة جامعية يف القت�شاد الزراعي. �شافرت اإىل 
عمان ب�شرعة، وكان ذلك يوم 30-9-1962، وهناك قابلت م�شئولني 
يف وزارة الزراعة �شرحوا يل طبيعة العمل، وعر�شوا علّي، يف �شوء 
موؤهالتي العلمية، وظيفة جيدة يف دائرة الت�شويق الزراعي. اإل اأن 
اجلو العام الذي وجدته يف الوزارة مل يكن ُمريحًا، كما واأن موقف 
الوقت  بع�س  طلبت  لذلك  ُم�شجعًا.  يكن  مل  عني  املبا�شر  امل�شئول 
للتفكري يف الأمر والقيام بزيارة الأهل يف اأريحا وا�شت�شارتهم. ولكن 
تنتظرين  مفاجاأة  وجدت  حتى  اأريحا  يف  العائلة  بيت  دخلت  اأن  ما 
ليخرب  اليوم  ذلك  �شباح  يف  ات�شل  قد  حليلة  علي  اأبو  كان  هناك. 
الوالد ب�شرورة عودتي اإىل الكويت فورًا، لن هناك وظيفة ممتازة 
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هندي  زراعي  مهند�س  حل�شول  يوؤدي  قد  تاأخري  واأن  تنتظرين، 
عمان،  بها يف  اأح�ش�شت  التي  الودية  الأجواء غري  �شوء  ويف  عليها. 
مل يكن على والدتي اأن تفعل الكثري هذه املرة لإقناعي بالعودة اإىل 

الكويت، حيث عدت اإليها قبل انق�شاء اأ�شبوع على مغادرتها. 
نعم، كانت هناك وظيفة جيدة مبقايي�س العاملني يف الكويت، 
للغاية. حني  �شيئة  العمل كانت  لكن ظروف  الراتب مغريًا،  اإذ كان 
اأخذين اأبو علي حليلة اإىل مكان العمل، وجدت اأنه يف م�شتل للزهور 
النهار  اأطراف ال�شحراء، ما يعني ق�شاء معظم �شاعات  يقع على 
اأراقب عماًل زراعيني م�شاكني، م�شريني وهنود  يف �شم�س حارقة، 
يحتمون بظالل ال�شم�س من ال�شم�س طوال النهار. كان املكان الوحيد 
تتوفر  ل  خيمة  هو  ال�شم�س  ظالل  عن  بعيدًا  بظله  لالحتماء  املتاح 
فيها حتى مروحة. ق�شيت تلك الليلة قلقًا، اأفكر يف عواقب القبول 
بالوظيفة ويف تبعات رف�شها، وحني طلعت ال�شم�س يف �شباح اليوم 
حممود  اأخوتي  ذهاب  وبعد  قرار.  اإىل  تو�شلت  قد  اأكن  مل  التايل، 
�شباحًا  والن�شف  العا�شرة  حوايل  يف  قررت  عملهم،  اإىل  واأحمد 
الذهاب اإىل بيت اأختي الكربى الذي مل يكن يبعد عن بيت حممود 
الرحلة  تلك  لكن  الأقدام.  اأكرث من ع�شر دقائق م�شيًا على  واأحمد 
اإ�شابتي  يف  ت�شببت  خطرية،  مغامرة  عن  عبارة  كانت  الق�شرية 
واإعياء  �شديد  مبر�س  �شعوري  عنها  نتج  قاتلة،  �شبه  �شم�س  ب�شربة 
اأقعدين حوايل اأ�شبوعني يف البيت، وت�شبب يف �شقوط معظم ما كان 
يف راأ�شي من �شعر كثيف. وقبل اأن ا�شتعيد �شحتي، قررت العودة اإىل 
امل�شرية  احلكومة  كانت  هناك.  العليا  درا�شتي  وموا�شلة  القاهرة 
خريجي  مبعاملة  يق�شي  ال�شتينيات  اأوائل  يف  قرارًا  اأ�شدرت  قد 
وب�شبب  امل�شريني،  معاملة  فل�شطني  اأبناء  من  امل�شرية  اجلامعات 
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ذلك القرار كان لدي عر�س من كلية الزراعة للعمل فيها معيدًا، اأي 
م�شاعد اأ�شتاذ ينتظر دوره لل�شفر اإىل اخلارج للح�شول على درجة 
اإىل القاهرة مطمئنًا.  اأعود  الدكتوراه على نفقة الدولة، ما جعلني 
اإىل جانب ذلك، كنت اأعرف اأن باإمكاين احل�شول على منحة مالية 
متوا�شعة من دائرة ال�شوؤون العربية يف رئا�شة اجلمهورية. عدت بعد 
بالأ�شف  �شعور  دون  بقراري،  �شعيدًا  القاهرة  اإىل  �شفائي  من  اأيام 

على ما تركت خلفي من عرو�س وظيفية كويتية واأردنية. 
قمت فور و�شويل اإىل القاهرة بالت�شال بالدكتور اإمام �شليم، 
عني  جامعة  يف  يديه  على  در�شت  الذي  الريفي  املجتمع  اأ�شتاذ 
ووطنه  طالبه  خدمة  يف  وتفانيه  اأخالقه  حل�شن  واأحببته  �شم�س، 
وق�شية العلم، حيث اتفقنا على موا�شلة الدرا�شة العليا يف الكلية يف 
اأن  جمال تنمية املجتمع الريفي. كان على طالب املاج�شتري حينئذ 
يكمل درا�شة 20 �شاعة اأكادميية بنجاح على الأقل، واأن يعد ر�شالة 
جتيزها جلنة علمية خمت�شة قبل احل�شول على درجة املاج�شتري. 
وب�شبب حما�شي وا�شتعدادي للدرا�شة، اأخذت ما جمموعه 21 �شاعة 
اأكادميية يف الف�شل الدرا�شي الأول، وح�شلت على تقدير امتياز يف 
كل مادة ما عدا مادة البحث العلمي. اإذ على الرغم من اأن اأ�شتاذ 
املادة اعرتف باأنني ا�شتحق درجة امتياز، اإل اأنه قال باأنه مل مينح 
تلك الدرجة يف حياته لطالب، وبالتايل لن مينحها يل. وقبل انتهاء 
ال�شنة الدرا�شية كنت قد ا�شتكملت كتابة ر�شالتي وطبعتها بال�شكل 
املطلوب وح�شلت على موافقة الأ�شتاذ امل�شرف عليها. اإل اأن قوانني 
املاج�شتري  اأي طالب على درجة  كانت حتول دون ح�شول  اجلامعة 
مهما كان حت�شيله العلمي قبل مرور �شنتني على الأقل على ت�شجيله 
باأن  اعرتفت  اجلامعة  اإدارة  لكن  املعني.  الدرا�شي  الربنامج  يف 
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لذلك  تاريخها،  يف  اإطالقًا  يح�شل  مل  واحدة  �شنة  خالل  فعلته  ما 
وافقت على منحي ورقة ر�شمية تقول انني ا�شتوفيت كافة متطلبات 
املاج�شتري. وبدًل من اإ�شاعة الوقت حتى متر فرتة ال�شنتني، التحقت 
باجلامعة الأمريكية التي بداأت برنامج درا�شات عليا يف القت�شاد يف 
ذلك العام. وب�شبب تفوقي العلمي يف جامعة عني �شم�س، ح�شلت من 
الدرا�شة  الأمريكية على منحة درا�شية غطت كافة ر�شوم  اجلامعة 
اجلامعة  يف  الدرا�شة  اأوا�شل  كنت  وفيما  املقررة.  الكتب  وثمن 
يل  ُي�شمح  حتى  ال�شنتني  مرور  وانتظر  وحما�س،  ب�شغف  الأمريكية 
بالدفاع عن ر�شالة املاج�شتري يف جامعة عني �شم�س، وقعت مفاجاأة 
مل تكن يف احل�شبان، �شرقتني من اجلامعتني والربناجمني اإىل غري 

رجعة، وحملتني بعيدًا عن العامل العربي. 
لطلبة  العام  الحتاد  مقر  اإىل  كعادتي  الأيام  اأحد  يف  ذهبت 
فل�شطني، وكان ذلك يف ربيع عام 1963، فاإذا بي اأرى هناك زميلني 
مل يتعودا زيارة الحتاد، اأحدهما من خريجي كلية الزراعة بجامعة 
من  والثاين  ال�شرتاكي،  العربي  البعث  حلزب  وينتمي  اأ�شيوط 
خريجي كلية الزراعة بجامعة عني �شم�س وينتمي حلركة القوميني 
العرب. كان الزميالن يجل�شان يف ركن منزو يف قاعة جانبية، ومع كل 
واحد منهما منوذج طلب باللغة الجنليزية يحاول تعبئته ب�شعوبة. 
اأوًل، اإل اأنه مل يجد  وحني �شاألت اأحدهم عما يفعل، حاول التهرب 
خيارًا �شوى العرتاف ب�شيء من املفرو�س اأنه ق�شية عامة. اأخربين 
الزميل باأن حكومة اأملانيا الغربية عر�شت على الحتاد بع�س املنح 
العليا يف  ملتابعة درا�شاتهم  املوؤهلني  الفل�شطينيني  للطلبة  الدرا�شية 
جمال الزراعة، واأنه ُطلب منه تعبئة النموذج وت�شليمه للزميل ُلُطْف 
وخاطبته  مكتبه  يف  يجل�س  كان  الذي  لطف  على  دخلت  َغْنطو�س. 
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قائاًل: اإن ت�شرفاتكم فيما يتعلق بعرو�س املنح الدرا�شية من اأملانيا 
الغربية تثري ال�شكوك، اإذ يبدو اأن الهيئة التنفيذية ل تعترب اأن هناك 
العرب.  والقوميني  البعثيني  غري  من  فل�شطيني  طالب  لأي  حقوقًا 
فوجئ لطف بالطريقة التي خاطبته بها، ولذا حاول اللتفاف حول 
اإعالن  ن�شر  لقد حاولنا  قال لطف:  الإجابة عليه،  بدًل من  ال�شوؤال 
عن املنح يف اجلرائد امل�شرية لكن اجلرائد رف�شت التعاون معنا. 
ابت�شمت ب�شخرية وقلت، على افرتا�س اأن كالمك �شحيح، اإذن ملاذا 
للرحالت  بالن�شبة  تفعلون عادة  اإعالنًا على احلائط كما  تعلقوا  مل 
اجتماعية.  ن�شاطات  من  وغريها  الدورية  والجتماعات  ال�شياحية 
�شكت قلياًل ثم قال ل داعي للدخول يف جدال... اأخربين ماذا تريد. 
قلت له اأريد اأوًل اأن اأح�شل على طلب كغريي، واأن اأرى ثانيًا اإعالنا 
على احلائط عن هذه املنح و�شروطها. �شاألني عندئذ عن تقديري 
النهائي، اأجبته قائاًل: اأنت تعرف اأن تقديري العام هو »جيد جدا«، 
من  نوع  فيها  بطريقة  قائاًل  اأ�شفت  ثم  »امتياز«،  التخ�ش�س  ويف 
التحدي: هل تعرف اأي طالب فل�شطيني تخرج من اأية جامعة بتقدير 
اأف�شل؟ وبدًل من الرد على �شوؤايل، مد يده اإىل دولب مكتبه، تناول 
يف  البعثيني  للطلبة  زعيمًا  غنطو�س  لطف  كان  يل.  وقدمه  طلبًا 
م�شر، والعقل املفكر لالحتاد العام لطلبة فل�شطني والقوة املحركة 
قامت  اإذ  طوياًل،  متهله  مل  امل�شرية  ال�شلطات  لكن  لن�شاطاته. 

برتحيله اإىل دم�شق بعد فرتة ق�شرية. 
اأخذت الطلب، احتفظت به عدة اأيام قبل اأن اأقرر القيام بتعبئته 
وموا�شلة  اأملانيا  اإىل  الذهاب  يف  رغبتي  من  متاأكدًا  اأكن  مل  لأنني 
الدرا�شة فيها، ذلك البلد الذي مل اأفكر يف ال�شفر اإليه اأو الدرا�شة 
فيه من قبل. لكنني راأيت اأن خيار الذهاب اإىل اأملانيا هو خيار جيد، 
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عليَّ  يفر�س  ول  �شيئًا  يكلفني  ل  اأنه  دام  ما  عنه  التغا�شي  يجوز  ل 
بعناية،  الطلب  تعبئة  وبعد  الرف�س.  اأو  باملوافقة  اآين  قرار  اتخاذ 
اأ�شلمه للزميل لطف غنطو�س كما طلب مني، بل ذهبت بنف�شي  مل 
ملا  واملمثل  الثقايف  امل�شئول  قابلت  حيث  الأملانية  ال�شفارة  مقر  اإىل 
الأملانية )DAAD( و�شلمتها الطلب.  الثقايف  التبادل  ي�شمى هيئة 
حتدثنا طوياًل، �شكرتني على الزيارة، و�شكرتها على تعاطف بالدها 
الطلبة  بع�س  مل�شاعدة  وا�شتعدادها  الفل�شطيني  ال�شعب  ق�شية  مع 
الفل�شطينيني على موا�شلة درا�شتهم العليا يف جامعاتها. وقبل م�شي 
يومني على ذلك احلدث، ن�شيت املو�شوع باأكمله، ومل يعد يخطر على 

بايل باملرة، وذلك لكرثة م�شاغلي الطالبية ون�شاطاتي العلمية. 
لطف  برتحيل  امل�شرية  ال�شلطات  قامت  اأ�شابيع  ب�شعة  بعد 
غنطو�س اإىل دم�شق، ما خلق فراغًا كبريًا ود�شتوريًا يف قيادة الحتاد 
العام لطلبة فل�شطني. لكن لطف الذي عمل يف الحتاد ل�شنوات وقام 
حماوًل  ب�شرعة  حترك  ن�شاطاته  معظم  وتوجيه  عليه  بال�شيطرة 
نقل مقر الحتاد من القاهرة اإىل دم�شق. كنُت اأول من علم بذلك 
يو�شف  و�شديقي  ال�شقة  يف  زميلي  من  ال�شدفة  طريق  عن  الأمر 
اأ�شبحت  لطف  ترحيل  بعد  م�شر  يف  اأيامه  باأن  �شعر  الذي  عي�شى 
بني  ن�شطة  بحملة  البدء  قررت  املعلومة،  تلك  �شوء  ويف  معدودة. 
امل�شتقلون  يكون  جديدة  انتخابات  لإجراء  الفل�شطينيني  الطالب 
هم امل�شتفيدين منها. وحيث اأنني كنت مواظبًا على زيارة الأ�شتاذ 
املعركة  بخو�س  املتعلق  بقراري  اأخربته  فاإنني  الرمياوي،  اهلل  عبد 
دون  للحيلولة  امل�شتقلني  من  قائمة  راأ�س  على  لالحتاد  النتخابية 
فقدان الحتاد ل�شرعيته. وحني �شاألني عن �شبب فقدان ال�شرعية، 
بعد  دم�شق.  اإىل  الحتاد  نقل  يحاول  غنطو�س  لطف  باأن  اأخربته 
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ت�شجيعي على خو�س املعركة، قال اأبو ن�شال، ل يجوز اأن ن�شمح بنقل 
مقر الحتاد اإىل دم�شق لن ذلك ي�شكل �شربة مل�شر قد تت�شبب يف 
تراجع دعمها للق�شية الفل�شطينية. وحني �شاألته عما اإذا كان هناك 
من خيار اآخر غري الإ�شراع يف اإجراء انتخابات جديدة، تردد قلياًل 
باإعالم اجلهات  باأنه �شيتدبر الأمر... قام بعدها  اأن يقول يل  قبل 
الر�شمية امل�شرية وطلب منها امل�شاعدة على بقاء مقر الحتاد يف 
القاهرة. وقبل اأن اأغادر بيته، قام اأبو ن�شال برتتيب موعد مع ال�شيد 
كمال رفعت الذي كان ي�شغل من�شب وزير دولة لل�شوؤون العربية يف 
طالببًا  وفدًا  ن�شال  اأبو  اأر�شل  يومني،  وبعد  اجلمهورية.  رئا�شة 
فندق  يف  بالوزير  لالجتماع  فيه،  امل�شاركة  عن  اعتذرت  �شغريًا، 
�شان �شتيفانو يف مدينة الإ�شكندرية، حيث كان الوزير يق�شي اإجازة 

ال�شيف هناك. 
وبعيدًا  ال�شيا�شية،  التحالفات  خارج  البقاء  على  ت�شميمي  اإن 
عن املناورات احلزبية، وُحرًا من قيود الأنظمة الر�شمية، ويف معزل 
جعلني  العربية  وغري  العربية  ال�شتخبارات  اأجهزة  موؤامرات  عن 
واملال،  ال�شلطة  اأ�شحاب  من  التقرب  اإغراءات  عن  بنف�شي  اأناأى 
ومكنني يف الوقت ذاته من القول باعتزاز باأنني مل اأخدم يف حياتي 
وبالفعل،  واحدا.  يوما  ولو  عربي  غري  اأو  عربي  �شيا�شي  نظام  اأي 
قامت ال�شلطات امل�شرية بعد ذلك باأيام برتحيل دفعة جديدة من 
البعثيني، كان من بينهم زميلنا يو�شف عي�شى، وت�شليم قيادة الحتاد 
لأع�شاء من حركة القوميني العرب كانوا ي�شغلون بع�س املقاعد يف 
الهيئة التنفيذية ال�شابقة. ونتيجة للرتتيبات اجلديدة اأ�شبح الزميل 
مت  حيث  للرئي�س،  نائبًا  كان  اأن  بعد  لالحتاد،  رئي�شًا  قبعة  تي�شري 
ا�شتدعاوؤه من دم�شق لالإقامة يف القاهرة، كما انتقل الزميل �شعيد 
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كمال من الإ�شكندرية اإىل القاهرة لي�شبح الرجل الثاين يف الحتاد. 
اأن العمل يف الحتاد �شاعد الزميلني تي�شري قبعة  ومما ل �شك فيه 
وال�شيا�شية  القيادات احلزبية  بعد من  فيما  لي�شبحا  كمال  و�شعيد 
حركة  قيادات  اأبرز  من  قبعة  تي�شري  اأ�شبح  فيما  اإذ  الفل�شطينية، 
لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  ا�شمها  اأ�شبح  اأن  بعد  العرب  القوميني 
فل�شطني، قام �شعيد كمال بتغيري ولئه والن�شمام حلركة فتح، حيث 
التحرير  منظمة  يف  ال�شيا�شية  الدائرة  رئي�س  نائب  من�شب  �شغل 
جلامعة  العام  الأمني  م�شاعد  من�شب  بعدها  وت�شلم  الفل�شطينية 
يف  التقاعد  على  اإحالته  حتى  الفل�شطينية  لل�شوؤون  العربية  الدول 

بدايات القرن احلادي والع�شرين.
العام 1963، وفيما  الثاين نوفمرب من  اأواخر �شهر ت�شرين  يف 
فل�شطني،  لطلبة  العام  لالحتاد  النتخابية  احلملة  اأخو�س  كنت 
ال�شفارة  يف  الثقايف  الن�شاطات  عن  امل�شئولة  ال�شيدة  بي  ات�شلت 
عر�شوها  التي  الدرا�شية  املنحة  رف�س  �شبب  عن  ت�شتف�شر  الأملانية 
عليَّ ملوا�شلة درا�شتي العليا يف بالدهم. فوجئت مبا �شمعت من تلك 
اأخربتني  �شيئًا.  املو�شوع  عن  اأعلم  ل  باأنني  اأجبتها  ولذا  ال�شيدة، 
عندئذ اأنهم قاموا بت�شليم العر�س للم�شئولني يف مقر الحتاد، واأن 
اأحد امل�شئولني يف الحتاد ات�شل بهم لحقًا ليخربهم بعدم رغبتي 
يف ال�شفر اإىل اأملانيا، ولذا راأت ال�شفارة اأن من واجبها اأن ت�شمع مني 
مبا�شرة قبل عر�س منحة اأ�شبحت من حقي على �شخ�س اآخر. وقبل 
انهاء املكاملة، اتفقت مع تلك ال�شيدة اللطيفة على زيارة ال�شفارة يف 
اليوم التايل ملناق�شة املو�شوع، وقبل اأن ياأتي ال�شباح كنت قد اتخذت 
قراري بقبول العر�س الأملاين. كان علَيّ اأن اأ�شل اإىل اأملانيا قبل بدء 
من  الأول  الأ�شبوع  معهد جوته يف  الأملانية يف  اللغة  درا�شة  برنامج 
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�شهر كانون الثاين يناير 1964. ذهبت يف اليوم التايل اإىل ال�شفارة 
الأملانية، حيث ا�شتلمت العر�س ر�شميًا وما ا�شتمل عليه من معلومات 
على  دخلت  الحتاد،  مقر  اإىل  ذهبت  ثم  وكتب،  وتعليمات  وبيانات 
اأن  الهادئة  بطريقته  ا�شتطاع  تي�شري  اأن  اإل  غا�شبًا.  قبعة  تي�شري 
ميت�س غ�شبي، حيث ا�شتمع يل حتى اأفرغت ما كان عندي، وعندها 
حول  نتحاور  كنا  وفيما  �شيئًا.  املو�شوع  عن  يعلم  ل  باأنه  يل  اأق�شم 
�شرورة حتديد امل�شئولية، دخل علينا �شعيد كمال الذي اأق�شم اأي�شًا 
بعد �شماع الق�شة باأنه مل يكن يعلم عن املو�شوع �شيئًا. خرجت من 
الحتاد غري را�س عما حدث وغري مقتنع مبا دار بيننا من نقا�س، 
اإيديولوجية،  كل  �شاأن  �شاأنها  احلزبية،  باأن  تامة  قناعة  على  ولكن 
التي حتت�شنها، وتعمل  ال�شعب  اأتباعها وتفرق �شد جماهري  حُتابي 
على  معها  واملتواطئني  عليها  املهيمنني  م�شالح  خدمة  على  دومًا 
ح�شاب امل�شلحة العامة، واأنها ل ترتدد اأبدًا يف م�شادرة حقوق الغري 

من مواطنني حل�شاب الزعماء والعمالء واملتواطئني. 
اإليه يف تلك الأثناء من قيادة الحتاد  اأتطلع  يف �شوء ما كنت 
العر�س  اأعتذر عن قبول  اأن  العام لطلبة فل�شطني، كان من املمكن 
الأملاين لو جاء ب�شكل طبيعي. لكن ما فعله الزمالء يف الحتاد جعل 
قبول املنحة مبثابة حتد لهم، وحماولة لإثبات القدرة على النت�شار 
على حتزبهم وعلى املوؤامرة التي حاكوها �شدي، خا�شة واأنني كنت 
الطالب الفل�شطيني الوحيد الذي تلقى عر�شًا من ال�شفارة الأملانية 
الجتماع  اإىل  ذلك  بعد  �شارعت  جامعاتها.  يف  الدرا�شة  ملوا�شلة 
بالزمالء الذين كنت اأعمل معهم يف قيادة احلملة النتخابية، حيث 
به، معلنًا ت�شميمي على  القبول  وبقرار  الأملاين  بالعر�س  اأخربتهم 
اأيام  �شوى  عليها  بقي  قد  يكن  مل  التي  القادمة  النتخابات  ك�شب 
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النتخابية  للقائمة  رئي�س  على  اتفقنا  هادئ  حوار  وبعد  معدودة. 
احلملة  تكثيف  على  والتفاق  امل�شئوليات  بتحديد  وقمنا  عني،  بدل 
اأ�شبحت  حيث  لالنتخابات  كاماًل  تفرغًا  تفرغت  ولذا  الدعائية. 
واأق�شي  القاهرة،  اأنحاء  يف  الطلبة  بيوت  بني  متنقاًل  يومي  اأق�شي 
بيوت  بني  متنقلني  �شالمة  جهاد  الزميلة  مع  الليل  �شاعات  معظم 
والتاأييد.  الدعم  وطالبني  النتخابي  برناجمنا  �شارحني  الطالبات، 
الأغلبية  تعاطف  ك�شبنا  اأننا  الوا�شح  من  بدا  املوعد،  اقرتب  وحني 
يف  امل�شتقلني  قائمة  جناح  احتمالت  واأن  وتاأييدها،  الطالبية 
واللتزام  التنظيم  غياب  لكن  موؤكدة.  �شبه  كانت  النتخابات 
احلزبي، وقيامنا بت�شكيل تكتل موؤيد ولكن غري متحالف مع ال�شلطة 
يف البالد، دفع ال�شلطة التي ل تقبل يف غالبية الأحيان �شيئًا اأقل من 
باأوامرها.  وامللتزمني  لها  املوالني  جانب  اإىل  الوقوف  اإىل  العمالة، 
كانت حركة القوميني العرب قد اأقنعت نف�شها واأقنعت اأتباعها باأن 
الولء املطلق للنظام النا�شري هو يف حد ذاته ولء لق�شيتي الوحدة 
غياب  تربير  اأجل  ومن  الفل�شطينية.  الأرا�شي  وحترير  العربية 
»الدكتاتور  مقولة  حينئذ  احلركة  قيادة  اخرتعت  الدميقراطية، 
العادل« وكاأن بالإمكان اأن يكون العدل وجها من وجوه الدكتاتورية، 

واأن تكون الدكتاتورية اأداة لتحقيق العدالة يف املجتمع. 
العمومية  الهيئة  لجتماع  املحدد  اليوم  �شباح  يف  و�شلنا 
والت�شويت على املر�شحني لنفاجاأ بقيام ال�شلطات امل�شرية بتغيري 
كان  اآخر.  مكان  اإىل  ونقله  العامة  الهيئة  لجتماع  املحدد  املكان 
املكان اجلديد يبعد اأكرث من ع�شرة كيلومرتات عن املكان القدمي، 
وحتتاج عملية الو�شول اإليه اإىل اأكرث من و�شيلة موا�شالت واحدة. 
وحيث اأن بع�س موؤيدينا من امل�شتقلني كانوا من الطلبة املحتاجني، 
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كانوا  اآخرين  واأن  الوقت،  من  الكثري  لديه  يكن  مل  الآخر  وبع�شهم 
�شعيفي املعرفة بالقاهرة واأحيائها الكثرية، واأن اجلميع ل ينتمون 
لتنظيم �شيا�شي يفر�س عليهم اللتزام بتعليمات حمددة، فاإن ن�شبة 
اأمل وعادت اإىل بيوتها بدًل من  اأ�شيبت بخيبة  اأن�شارنا  كبرية من 
حتمل عناء البحث عن املكان اجلديد. اأما اأع�شاء حركة القوميني 
العرب، فكانت التعليمات قد �شدرت اإليهم م�شبقا بالتجمع يف اأمكنة 
مكان  اإىل  خا�شة  با�شات  يف  نقلهم  مت  حيث  ال�شباح،  يف  حمددة 
النتخابات  امل�شرية  ال�شلطات  �شرقت  وهكذا  والقرتاع.  الجتماع 
من  الطالبية  احلركة  وحرمت  لها،  املوالني  ل�شالح  امل�شتقلني  من 
اأن  تعي  اأن  دون  من  لقيادتها،  اختارتها  قد  كانت  التي  الكفاءات 
الرغم  ال�شعبية. على  الأغلبية  لإرادة  تزييف  النتخابات هو  �شرقة 
اأ�شل  من  مقاعد  ثالثة  على  امل�شتقلني  قائمة  ح�شلت  ذلك،  من 
�شبعة، ما اأعطاها فر�شة لت�شكيل جبهة معار�شة فاعلة داخل اللجنة 
التنفيذية، ولكن حرمها من قيادة الحتاد وتطبيق برناجمها على 

الأر�س خدمة لل�شالح العام واحلركة الطالبية. 
بني ال�اقع واخليال 

تكرم ال�شديق غ�شان ال�شكعة الذي كان ي�شكن يف حي الزمالك 
املطلة  �شقته  يف  يل  وداع  حفلة  باإقامة  القاهرة  يف  الر�شتقراطي 
على النيل، كانت من اأجمل ليايل العمر التي ع�شتها يف تلك املدينة 
ال�شاحرة، �شارك يف اإحيائها عدد من الفنانات والفنانني من م�شر. 
يف   1963  -12-30 يوم  القاهرة  مطار  يف  اأ�شدقائي  ودعت  وحني 
التي  والظنون  املحاذير  على  تغلبت  قد  كنت  ميونخ،  اإىل  طريقي 
اإىل  للو�شول  لهفة  يف  واأ�شبحت  اأملانيا،  جتاه  ال�شابق  يف  �شاورتني 
هناك ب�شرعة، والعي�س يف ربوع تلك البالد اجلميلة. كانت املعلومات 
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التي زودتني بها ال�شفارة الأملانية قبل ال�شفر تعطي �شورة رائعة عن 
والفني،  الثقايف  وثرائها  والعلمي  ال�شناعي  وتقدمها  البالد  تلك 
جوته  معهد  فيها  اأقيم  التي  ال�شغرية  للقرية  خيالية  لوحة  وتر�شم 
لتعليم اللغة الأملانية، تلك القرية الوديعة التي منحتني فر�شة العي�س 
فيها ملدة اأربعة اأ�شهر متتالية. وما اأن اأقلعت بنا الطائرة حتى بداأُت 
عملية البحث عن ال�شابة وال�شاب امل�شريني اللذين حالفهما احلظ 
وح�شال على منح درا�شية مثلي، وهي معلومات زودتني بها امل�شئولة 
»اأمري  على  عرثت  وبالفعل،  الأملانية.  ال�شفارة  يف  برناجمنا  عن 
يلب�س  الطائرة،  داخل  وحيدًا  يجل�س  وجدته  حيث  ب�شرعة،  حنا« 
الوقت ذاته بق�شم  اللون، ويقوم يف  راأ�شه قبعة كبرية رمادية  على 
وتبادل  اليه  التعرف  وبعد  قلق.  من  ي�شاوره  كان  ما  ب�شبب  اأظافره 
احلديث معه اكت�شفت اأنه در�س اللغة الأملانية خم�س �شنوات متتالية 
يف م�شر، واأنه يجيد كتابتها والتحدث بها. وحني �شاألته عن الزميلة 
»ُي�شر اخلنيلي« التي كان من املفرو�س اأن ت�شافر معنا، اأخربين اأنها 

�شوف تلتحق بنا بعد اأيام.
وداعي يف مطار  اأيام من  قبل  الهوى  اأبو  ال�شديق عي�شى  قام 
القاهرة باإعالم بع�س اأقاربه الذين كانوا يقيمون ويعملون يف مدينة 
قام  كما  عني،  املعلومات  ببع�س  وتزويدهم  �شفري  بخطة  ميونخ 
باحل�شول على عنوانهم وارقام تلفوناتهم وتزويدي بها. وحني حطت 
بنا الطائرة يف مطار ميونخ اأخربت الزميل اجلديد اأمري حنا باأن يل 
معارف يف املدينة واأنهم ينتظروننا كي نت�شل بهم. ويف الطريق من 
اإجراء احلجز  الذي مت  الفندق  يقع  املدينة حيث  و�شط  اإىل  املطار 
وترتاكم  توقف  بال  تت�شاقط  كانت  التي  الثلوج  ا�شتقبلتنا  لنا،  فيه 
اأبي�س  بلون  وتلونها  وال�شيارات  والعمارات  والأ�شجار  الأع�شاب  فوق 
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الفندق  اإىل  و�شلنا  اأن  وبعد  الذهن.  وي�شرق  النف�س  يريح  هادئ 
فاإذا  به يف جيبي،  احتفظ  الذي كنت  الهوى  اأبو  اآل  راجعت عنوان 
بي اكت�شف اأن ال�شقة التي ي�شكنوها تقع على نف�س ال�شارع الذي يقع 
الهوى  اأبو  �شباب  بنا  كثريًا. رحب  تبعد عنه  ل  واأنها  الفندق،  عليه 
حني ات�شلت بهم يف ظهرية اليوم التايل ترحيبًا حارًا، و�شاألوين عن 
لق�شاء  زميلي  مع  ودعوين  طبعًا،  وعي�شى  والقاهرة  والوطن  الأهل 
العا�شرة  التاأخر عن  منا عدم  ال�شنة معهم، حيث طلبوا  راأ�س  ليلة 

م�شاء. 
يرافقني  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  متام  يف  الفندق  من  خرجت 
اأمري حنا يف طريقنا اإىل العمارة التي ي�شكن فيها اأولد اأبو الهوى. 
لقد اأردت اأن اأتعرف اىل املكان وعلى موقعه بال�شبط، وعلى بع�س 
طريقنا  ن�شل  ل  حتى  املوعد  اقرتاب  قبل  املجاورة  املنطقة  معامل 
ون�شل متاأخرين. ويف الواقع طورت عادة القيام با�شتك�شاف موقع 
اأثناء  الغري  مع  لقاء  اأي  حلول  قبل  به  املحيطة  واملنطقة  املوعد 
رافقتني طوال حياتي، حيث  عادة  وهي  القاهرة،  وجودي يف  فرتة 
�شاعدتني على احلفاظ على املواعيد وعدم التاأخر، كما �شاعدتني 
من  التمكن  وبالتايل  املعني  املكان  عن  فكرة  تكوين  على  اأي�شًا 
معهم  موعد  على  اأكون  مبن  التقي  حني  ذكي  ب�شكل  عنه  احلديث 
من الغرباء. ففي معظم الأحيان، يبداأ الغرباء احلديث عن اأحوال 
اجلو وطبيعة املكان وما �شاهدوه فيه من معامل تاريخية اأو جمالية اأو 
غري ذلك. وقبل مغادرة الفندق كنت قد اأ�شرت على زميلي ب�شرورة 
اأبو  اآل  بيت  اإىل  الو�شول  قبل  املطاعم  اأحد  الع�شاء يف  تناول طعام 
الهوى لالحتفال معهم بعيد راأ�س ال�شنة اجلديدة، حتى ل نحرجهم، 
خا�شة واأننا مل نكن قد تعرفنا عليهم بعد، ومل يكن لدينا فكرة عن 
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املطلوب  العنوان  اإىل  و�شلنا  اأن  بعد  والجتماعية.  املادية  اأحوالهم 
وتعرفنا على املكان، عدنا يف نف�س الطريق، نتنقل من �شارع فرعي 
ل�شارع اآخر، نبحث عن مطعم منا�شب لتناول الع�شاء فيه. كان اأمري 
حنا يتوقف اأمام مطعم تلو الآخر، يقراأ قائمة الوجبات املعلقة على 
من  يقراأ  ما  يل  ي�شرح  املتوفرة،  الأطباق  اأ�شعار  يتفح�س  واجهته، 

معلومات وياأخذ راأيي. 
بعد التوقف اأمام ثالثة مطاعم على ما اأظن، قررنا الدخول يف 
املطعم الأخري، جل�شنا على طاولة كبرية بالقرب من ال�شباك املطل 
على ال�شارع الرئي�شي، نظرنا اإىل حديقة البرية املحاذية فوجدناها 
تعج ب�شباب و�شيوخ، رجال ون�شاء، وقد بداأوا احتفالتهم براأ�س ال�شنة 
اجلديدة مبكرًا. وما اأن جل�شنا حتى �شارعت �شابة لطيفة خلدمتنا، 
كانت �شقراء ممتلئة اجل�شم، ملفوفة القوام، ويبدو عليها اأنها بداأت 
اأجابها  �شاألتنا عما نريد،  اأي�شًا.  ال�شنة مبكرًا  راأ�س  بعيد  الحتفال 
اأمري بلغة اأملانية جيدة، دار بينهما حديث طويل، لحظت اأنه يتعلق 
بي، لكنني طبعًا مل اأفهم �شيئًا مما قيل، لأنه مل يكن لدي اأية معرفة 
اأخربين  الطعام،  لإح�شار  ال�شابة  ذهبت  اأن  وبعد  الأملانية.  باللغة 
ال�شنة،  راأ�س  بليلة  الحتفال  يف  �شريكها  لأكون  تدعوين  باأنها  اأمري 
الثامنة.  ال�شاعة  متام  يف  دقائق  بعد  ينتهي  الر�شمي  دوامها  واأن 
ولذا  الأملانية،  الفتاة  جراأة  من  ُده�شت  بل  الطلب،  بذلك  فوجئت 
طلبت من اأمري اأن يعتذر لها، واأن يخربها باأنه ل ميكنني الذهاب 
معها لأنني مدعو حلفلة اأخرى، واأنه لي�س باإمكاين دعوتها للذهاب 
معنا. كما طلبت منه اأن ي�شرح لها اأن عدم  معرفتي باللغة الأملانية 
وعدم معرفتها باللغة العربية اأو الإجنليزية يجعل من املتعذر علينا 
حتمل  قليل  بعد  الفتاة  عادت  كان.  اأمر  اأي  يف  واحلديث  التوا�شل 
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طعام الع�شاء وقد غريت مالب�شها... و�شعت الطعام على الطاولة، 
وجهة  اأمري  لها  �شرح  معنا.  واجللو�س  اإلينا  بالن�شمام  وا�شتاأذنت 
اأنها  اأملانيا، اإل  نظري، واأخربها باأن ذلك اليوم هو اأول يوم لنا يف 
اأ�شرت على ق�شاء تلك الليلة معي. اأدارت وجهها نحوي، نظرت يف 
عيني، اأم�شكت بيدي، �شمتها اإىل �شدرها وبداأت تتو�شل، وفيما كنت 
ماذا  اأدري  ول  يل  تقول  ماذا  اأعرف  ل  م�شدوهًا،  عينيها  يف  اأنظر 
اأقول لها، �شعرت بالإ�شفاق على نف�شي رمبا اأكرث من اإ�شفاقي عليها. 
على  مقدرتي  عدم  ب�شبب  واعتذرت  مبوقفي  مت�شكُت  حني 
التوا�شل معها، قال يل اأمري اإن النا�س يف مثل تلك الليلة ل يحتاجون 
ي�شتخدمها  التي  الوحيدة  اللغة  اإن  للكالم...  حتى  ول  �شفوية  للغة 
الأملان يف مثل تلك املنا�شبات للتوا�شل هي لغة اجل�شد والأحا�شي�س، 
ل غري، واأن الكلمات الوحيدة التي ُي�شمع لها �شدى هي الآهات الآتية 
من اأعماق ال�شدر، لكن اأمري مل يقنعني بتغيري موقفي. كنت وما زلت 
اأعترب املدخل لأية عالقة مع اجلن�س الآخر، بغ�س النظر عن طبيعة 
وهذا  اأوًل.  والوجداين  العقلي  امل�شتوى  على  التوا�شل  هي  العالقة، 
جعلني اأبداأ يف بناء كل عالقة مبحاولة قراءة ما يف راأ�س ال�شديق 
املحتمل �شواء اأكان رجاًل ام امراأة من اأفكار، ومن ثم حماولة قراءة 
ما يف عينيه من توقعات والغو�س من خاللها اإىل اأعماقه لقراءة ما 
اإليه  اأتو�شل  ما  على  وبناء  ونقاء.  اأحا�شي�س  وال�شدر من  القلب  يف 
من نتائح، اأقرر فيما اإذا كان هناك ما يكفي من امل�شاعر املتبادلة 
عالقة  لإقامة  املتقاربة  واملواقف  والأفكار  امل�شرتكة  والأحا�شي�س 
ومتعة،  �شداقة  من  ن�شتهيه  مبا  املحتمل  �شريكي  وعلى  علي  تعود 
وما يتوقعه كل منا من الآخر من تفاهم ولذة. وحني غادرنا املكان، 
ودعتنا ال�شابة التي كانت حترتق �شهوة بعينني حزينتني، وذلك بعد 
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تتفهم موقفي وحترتم م�شاعري. ويف متام  باأنها  وقالت  قبلتني  اأن 
لالحتفال  دعينا  التي  ال�شقة  باب  على  نقف  كنا  العا�شرة  ال�شاعة 
اأن  ال�شباب بالرتحاب، وبعد  ا�شتقبلنا  ال�شنة امليالدية فيها.  براأ�س 
دخلنا وبداأت احلفلة التي �شمت ع�شرة اأ�شخا�س، اكت�شفنا اأن ال�شقة 
تتكون من غرفة واحدة فقط، ي�شكنها اثنان من ال�شباب املتزوجني 
من فتيات اأملانيات، وثالث يعي�س مع �شديقة له من دون اأن يرتبط 
معها بعقد زواج. كانوا يتبادلون النوم يف الغرفة، وميار�شون اجلن�س 
مع �شريكاتهم على م�شمع من الآخرين، واأحيانًا على مراأى منهم. 
اإىل قرية  ال�شفر  اإ�شافية يف مدينة ميونخ العريقة قبل  ليلة  ق�شينا 
كوخل اأم زيه )Kochel am see( التي تبعد حوايل ال�شاعة بالقطار 
عن ميونخ وعن مدينة اإن�شربوك النم�شاوية، وذلك من اأجل اللتحاق 

مبعهد جوته لدرا�شة اللغة الأملانية. 
ت�شكن قرية كوخل يف اأح�شان غابة كثيفة من اأ�شجار ال�شنوبر 
على اأول �شفوح حبال الألب الأملانية، وهي �شل�شلة من اجلبال العالية 
تلك  متتد  وفيما  العام.  طوال  املرتفعة  قممها  الثلوج  تغطي  التي 
ال�شل�شلة نحو اجلنوب ال�شرقي يف اجتاه النم�شا، متتد نحو اجلنوب 
على  التزحلق  مراكز  اأهم  اأقيمت  حيث  �شوي�شرا  اجتاه  يف  الغربي 
اجلليد. »كوخل اأم زيه« اأي كوخل الواقعة على البحرية، قرية �شغرية 
هادئة، مل يكن عدد �شكانها يزيد على األفي �شخ�س، معظمهم من 
ال�شيوخ واملتقاعدين، يت�شاعف العدد ثالث مرات على الأقل خالل 
توؤمه  هادئًا  ومكانًا  م�شهورًا  م�شيفًا  القرية  لكون  ال�شيف،  اأ�شهر 
العائالت، ولكون بحرية كوخل كبرية ن�شبيًا ت�شمح للزوار مبمار�شة 
ريا�شة التجديف وغريها من هوايات مائية. وعلى الرغم من وجود 
خالل  اأبوابهما  ُيغلقان  منها  اثنني  اأن  اإل  القرية،  يف  فنادق  ثالثة 
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ف�شل ال�شتاء، وذلك لقلة الزبائن، ول يعودان للعمل اإل بعد ذوبان 
الثلوج وحلول ف�شل الربيع يف �شهر اأيار )مايو( من كل عام. وفيما 
اأقيم الفندقان املعنيان على �شاطئ البحرية، اأقيم الفندق الثالث يف 
اأرجاء  بكافة  التي يربط كوخل  القطار  القرية مقابل حمطة  و�شط 
اأملانيا واأوروبا عرب مدينة ميونخ الأملانية ومدينة اإن�شربوك النم�شاوية 
التي اأقيمت فيها الألعاب الأوملبية ال�شتوية عام 1964، عام و�شولنا 
اإىل تلك املنطقة التي تختلف عن كل ما �شاهدته يف حياتي من قبل. 
القرية،  معامل  كل  تغطي  الثلوج  وجدنا  كوخل،  و�شلنا  حني 
تقوم  �شيارات  هناك  تكن  مل  ميونخ،  مدينة  يف  احلال  وبخالف 
تئن  القرية  �شوارع  ال�شوارع، ما جعل  باأول من  اأوًل  الثلوج  بتجريف 
انتظار  ترقب يف  اأيام  تعي�س  الثلوج،  اأكوام  منكم�شة حتت  ب�شمت، 
الثلوج يف  قدوم الربيع لينقذها من عبء ال�شتاء و�شقيعه... كانت 
الغابات  واأر�س  والبيوت  واحلدائق  والكروم  ال�شوارع  تغطي  الواقع 
بارتفاع مرت تقريبًا. وما اأن توقف القطار الذي حملنا من ميونخ يف 
حمطة كوخل حتى راأينا مندوب معهد جوته ينتظرنا على الر�شيف، 
لنا  و�شرح  ال�شراب  بع�س  لنا  قدم  وهناك  الفندق،  اإىل  اأوًل  اأخذنا 
وجودنا  فرتة  طوال  املكان  بذلك  �شرتبطنا  التي  العالقة  تفا�شيل 
متو�شط  ومطعم  كبرية  قاعة  على  يحتوي  الفندق  كان  القرية.  يف 
احلجم، يت�شع حلوايل مائة �شخ�س، وهو املطعم الذي تناولنا فيه 
وجبات الفطور والغداء والع�شاء كل يوم، وملدة اأربعة اأ�شهر متتالية. 
�شرنا بعد ذلك غربًا ثالث دقائق تقريبًا حتى و�شلنا اإىل البيت الذي 
مت حجز غرفة فيه لأمري حنا، وبعد تقدميه للعائلة املُ�شيفة، و�شع 
اأمري حقيبته يف الغرفة املخ�ش�شة له، وعاد معنا اإىل منطقة املحطة 
حيث اجتهنا بعد الو�شول اإليها جنوبًا على الطريق الرئي�شي املوؤدي 
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اإىل بحرية كوخل مرورًا مبعهد جوته. بعد عدة دقائق، وقبل الو�شول 
اإىل املعهد والبحرية، و�شلنا اإىل البيت الذي اأقمت فيه طوال فرتة 
تواجدي يف قرية كوخل. كان البيت متو�شط احلجم، والعائلة تتكون 
قاعدة ع�شكرية  يعمل يف  الأربعينات من عمره  اأواخر  من رجل يف 
اأمريكية اأقيمت يف قرية جماورة، ا�شمها مورناو، فيما عملت الزوجة 
ويبيع  احللويات  يقدم  مقهى  وهو  القرية،  يف  الرئي�شي  املقهى  يف 

اخلبز وغري ذلك من فطائر.
حيث  املطعم،  قاعة  يف  التايل  اليوم  �شباح  يف  الطلبة  جتمع 
املدر�شني  وعلى  البع�س  بع�شنا  اىل  وتعارفنا  الفطور  طعام  تناولنا 
وا�شحة  فكرة  باعطائنا  ذلك  بعد  امل�شئولون  قام  واملدر�شات. 
الدوام  مبواعيد  املتعلقة  التفا�شيل  و�شرح  الدرا�شي  البنامج  عن 
يف  احلياة  عن  املعلومات  بع�س  اإىل  اإ�شافة  املدر�شية،  والواجبات 
اأملانيا وطبيعة منطقة جبال الألب التي ا�شتوطناها منذ ذلك اليوم، 
جمالية.  طبيعية  و�شواهد  تاريخية  معامل  من  فيها  مبا  والتعريف 
وحني و�شل جميع الطلبة واكتمل عددهم، وجدنا اأنف�شنا عبارة عن 
دولة، من  اإىل 17  ينتمون  وطالبة  يتكون من 70 طالبا  فريق دويل 
بينها ثالث دول عربية ميثلها بالإ�شافة يل واأمري حنا الزميلة ُي�ْشر 
العرب  الطلبة  كان  وفيما  �شورية.  من  �شفوان  والزميل  م�شر  من 
ومعظم الطلبة الآ�شيويني والأفارقة قد جاوؤوا لدرا�شة اللغة متهيدًا 
دول  من  جاوؤوا  الذين  الطلبة  معظم  كان  اأملانية،  جامعة  لدخول 
اأوروبا واأمريكا الالتينية قد التحقوا باملعهد من اأجل حت�شني فر�س 
عملهم مع �شركات اأملانية، اأو يف مكاتب جتارية اأو �شياحية تتعامل مع 
الأملان. وبعد اإجراء امتحان عام للطلبة الذين اأم�شوا وقتًا يف درا�شة 
اللغة قبل الو�شول اإىل كوخل، مت توزيعنا على خم�شة �شفوف، ت�شمل 
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اللغة  من  يعرف  ل  وملن  للمبتدئني  الأول  امل�شتوى  م�شتويات:  ثالثة 
�شوى القليل، وامل�شتوى الثاين ملن يعرف اللغة ب�شكل جيد مثل اأمري 
ملن  الثالث  وامل�شتوى  اللغة،  قواعد  للرتكيز على  بحاجة  ولكن  حنا، 
يجيد اللغة بوجه عام ولكن بحاجة للتعرف اىل املفاهيم امل�شتخدمة 
يف التخ�ش�شات العلمية املختلفة كاأعمال التجارة واخلدمات املالية 

والعلوم التكنولوجية والهند�شية. 
الدرا�سة واحلياة يف ك�خل

تبداأ الدرا�شة يف معهد جوته يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 
بعد اأن نكون قد تناولنا طعام الفطور يف الفندق، وتتوقف بعد ثالث 
واأخذ  الغداء  طعام  لتناول  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  �شاعات 
ا�شرتاحة ت�شتمر حتى ال�شاعة الثالثة والن�شف بعد الظهر، وبعدها 
ال�شاد�شة  متام  يف  تنتهي  اأخرى  �شاعات  ثالث  الدرا�شة  ُت�شتاأنف 
والن�شف م�شاء. كانت اللغة الوحيدة امل�شموح با�شتخدامها يف قاعات 
الدرا�شة هي اللغة الأملانية، ولذا كانت الآن�شة »كالين« امل�شئولة عن 
بالإ�شارات  ال�شتعانة  عرب  اجلديدة  الكلمات  ب�شرح  تقوم  �شفنا 
التي تقوم بها داخل ال�شف، كاأن  واحلركات والر�شومات والأفعال 
تفتح كتابًا وتتمتم بع�س الكلمات عند �شرح كلمة يقراأ مثاًل. ويف يوم 
املدر�شة  قامت  ن«  »ِح�شْ كلمة  معنى  ل�شرح  حماولة  الأيام، ويف  من 
با�شتئذاين ب�شحب الكر�شي الذي كنت اأجل�س عليه من خلف الطاولة 
التي كانت اأمامي، ومن ثم جل�شت يف ح�شني وقالت اأنا الآن اأجل�س 
يف ح�شن ال�شيد ربيع، ثم نه�شت وا�شتاأنفت الدر�س كالعادة. فوجئت 
اإذ كنت بحاجة  متامًا مبا فعلت، ولذا جاء رد فعلي متاأخرًا قلياًل، 
اإىل مقدمة  ا�شتوعب ما حدث. وما كادت املدر�شة ت�شل  لثوان كي 
مل  الطلبة  اإن  العزيزة،  �شيدتي  يا  قائاًل:  خاطبتها  حتى  ال�شف 
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اأن تقومي ب�شرحها مرة ثانية.  اأرجو  يفهموا معنى الكلمة بعد، لذا 
وهنا انفجر الطلبة يف ال�شحك ب�شوت مرتفع، واحمر وجه املدر�شة 
خجاًل، لكنها متالكت نف�شها ب�شرعة وا�شتعادت ثقتها وعادت لتكملة 
الدر�س، وبعد اأن انتهى الدر�س، قامت الآن�شة كالين مبكافاأتي على 
وغادرنا  اللغة  دورة  انتهت  حتى  دامت  حميمة  ب�شداقة  اإحراجها 

كوخل اجلميلة.
ُيدرك كل طالب متامًا اأن املُدر�س اأو املُدر�شة هي وردة ال�شباح 
التي ت�شعدك بعبريها و�شذاها اجلذاب كلما اقرتبت منها، اأو ال�شوكة 
وردة  كالين  الآن�شة  كانت  منك.  اقرتبْت  كلما  توؤملك  التي  القا�شية 
جميلة بكل ما للكلمة من معنى.. فتاة جذابة يف نهاية الع�شرينات 
الن�شاء  لغالبية  خالفًا  وذلك  ما،  نوعًا  و�شمراء  نحيفة  العمر،  من 
الأملانيات، تتمتع بدرجة عالية من احليوية داخل ال�شف وخارجه، 
على  واحلر�س  والبنات  الأولد  من  طلبتها  مداعبة  عن  تتوانى  ول 
تعليمهم. وهذا جعلنا نطلب منها اأن ترافقنا يف الرحالت التي رتبها 
املعهد لنا لزيارة بع�س الأماكن ال�شياحية واملعامل التاريخية واملدن 
املجاورة. ولقد كان لعالقتي اخلا�شة مع مدر�شتي املحبوبة ولقاءاتي 
املتكررة بها خارج قاعات الدرا�شة اأثر اإيجابي على قدراتي اللغوية، 
اإذ كانت تقوم، بناء على طلبي، بت�شحيح اأخطائي اللغوية، وكنت اأقوم 
اإىل مدينة �شتوجتارت  الو�شول  ا�شمعه منها. وبعد  باإعادة نطق ما 
ومن  هناك،  اليها  تعرفت  التي  �شديقتي  مع  الأ�شلوب  نف�س  اتبعت 
معها  اليها وخرجت  تعرفت  كل �شديقة  مع  نف�شه  ال�شيء  فعلت  ثم 
يف اأمريكا طوال فرتة الدرا�شة اجلامعية. وهذا �شاعدين على تعلم 

اللغة ب�شرعة وبطريقة �شهلة وممتعة اإىل حد كبري.
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والبيوت  الأر�س  على  وكثافتها  الثلوج  �شقوط  ا�شتمرار  اإن 
وبحريتها  »كوخل«  فوق  الإ�شراق  من  ال�شم�س  مينع  مل  والأ�شجار، 
باإ�شراقتها كل يوم تقريبًا من حوايل  ُت�شعدنا  اإذ كانت  واأ�شجارها، 
العا�شرة �شباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر. ولذا كنت اأقف يف �شباك 
الأ�شجار  اإىل  اأنظر  والغداء،  الراحة  فرتة  خالل  يوم  كل  غرفتي 
قدرة  من  وبالرغم  �شاء.  كما  ي�شرح  خيايل  واأترك  اأمامي  العارية 
اأن ما كنت  اإل  ت�شكيله يف احلقيقة،  اخليال على تخيل ما ل ميكن 
خيايل  حاول  الذي  اخليال  من  وروعة  جماًل  اأكرث  كان  اأمامي  اأراه 
جتمدت  وقد  اأمامي،  الواقفة  الأ�شجار  اأغ�شان  كانت  يتخيله.  اأن 
عليها الثلوج تامًا، تبدو كاأ�شابع من الكر�شتال النقي ذي الت�شاميم 
والق�شرية،  الطويلة  واملتقاربة،  املتباعدة  والتفرعات  املتنوعة 
لهم  يعد  مل  عباقرة  فنانني  اأيادي  �شنعتها  واملنحنية،  العمودية 
باألوان  ويتلون  ي�شيء  الكر�شتال  كان  ال�شم�س،  �شروق  ومع  وجود. 
يبهرك  الذي  املا�س  من  اأ�شابع  اإىل  ب�شرعة  ويتحول  قزح،  قو�س 
نور  من  كاأعمدة  اأمامك  يرتاءى  واأ�شكاله،  وجماله  ونقائه  ب�شوئه 
ت�شيء معبدًا وثنيًا مقد�شًا، تقُف يف رحابه خا�شعًا، والرهبة تغمرك 
وهنا  اليومية.  وم�شاغل حياتك  اأفكارك  والروحانيات تخطفك من 
مل  والكويت  وعمان  واأريحا  القاهرة  يف  خلفي  تركته  ما  اأن  اأدركت 
يكن �شوى واقع مهمته الأ�شا�شية كبت اخليال، واأن الأقدار جاءت بي 
اأملانيا لأتعرف اىل معنى اخليال، وكي اأعي�س يف ح�شن طبيعة  اإىل 
الكبت  ق�شوة  من  اخليال  حترير  الأ�شا�شية  مهمتها  طبيعتها،  على 

وت�شجيعه على ال�شمو وجتاوز حماذير احلياة.
العائالت  ت�شتقبل  ن�شبيًا،  �شغري  مائي  ج�شم  »كوخل«  بحرية 
والأطفال وال�شياح وع�شاق �شيد ال�شمك والتجديف يف ف�شل ال�شيف 
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فوقها يف ف�شل اخلريف  املت�شاقطة  ال�شجر  اأوراق  وت�شتقبل  بفرح، 
بحنان، وتغرق يف ف�شل ال�شتاء يف  قيلولة عميقة يف ح�شن ال�شقيع. 
ومع بدء فرتة القيلولة التي ت�شتمر عادة ب�شعة اأ�شهر كل عام، تتجمد 
مياه البحرية، وتهجرها احلياة اإىل اأمكنة بعيدة اأخرى، يف انتظار 
قدوم  مع  بالدنا  الطيور يف  تهاجر  كما  �شحوتها من جديد، متامًا 
ال�شتاء لتعود مع عودة الربيع. حني و�شلنا »كوخل« يف الأ�شبوع الأول 
من �شهر كانون الثاين يناير عام 1964، كانت البحرية تغط يف نومها 
واملياه متجمدة فوق �شطحها متاما، وهذا اأعطانا فر�شة غري عادية 
لل�شري فوق البحرية والو�شول اإىل �شاطئها الغربي م�شيًا فوقها بدًل 
من اللتفاف حولها. وعلى الرغم من جتمد املياه ب�شكل كامل، اإل اأن 
عمق طبقة املياه املتجمدة كان قلياًل، رمبا يف حد 30-35 �شنتيمرتًا 
معنية  غري  حالها  على  ت�شتمر  الأعماق  يف  احلياة  جعل  ما   ، فقط 
كثريًا مبا كان يجري على ال�شطح. وحني بداأنا م�شاويرنا فوق �شطح 
البحرية، لحظنا وجود ثغرات �شغرية ت�شبه �شبابيك زجاجية ت�شمح 
للزائر باأن يطل من خاللها على الداخل، حيث يعي�س ال�شمك حرًا 
مطمئننًا، يتحرك وي�شبح ويلهو بحرية. كانت تلك الفتحات ال�شغرية 
عيونًا تركتها الطبيعة لل�شمك كي يطمئن على اأن احلياة من حوله مل 
متت، واأن الربيع قادم، واأن هناك من ينظر اإليه باإعجاب، وينتظر 

اللقاء به جمددًا بفارغ ال�شرب.  
قام امللحق الثقايف الأملاين يف القاهرة بتحذيرنا من �شدة الربد 
ناأخذ حتذيراتها على حممل اجلد لأنه  اأننا مل  اإل  يف جبال الألب، 
و�شلت  لذلك  عنه.  تتحدث  كانت  ما  تخيل  علينا  ال�شعب  من  كان 
»كوخل« من دون اأن اأكون م�شتعدًا مبا فيه الكفاية ل�شتاء تلك البالد، 
اأريحا  �شملت  حارة  مناطق  يف  حياتي  �شنوات  معظم  ع�شت  لأنني 
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جتربة  طبعتها  التي  القا�شية  ال�شورة  اأن  ومع  والكويت.  والقاهرة 
جعلتني   1962 عام  �شيف  خالل  �شهور  لب�شعة  الكويت  يف  العي�س 
اأتخيل نقي�شها، اإل اأن خيايل عجز عن تخيل ما راأيته يف »كوخل«. 
تكون  حني  »كوخل«  �شتاء  يف  عاديًا  اجلو  ُيعترب  املثال،  �شبيل  وعلى 
درجة احلرارة 30 درجة مئوية حتت ال�شفر، فيما يعترب اجلو باردًا 
ال�شفر.  من  وعمان  القد�س  يف  احلرارة  درجة  تقرتب  حني  جدًا 
كان �شفوان زميلنا ال�شوري هو الطالب العربي الوحيد الذي و�شل 
»كوخل« م�شتعدًا ل�شتقبال �شتاء الألب والتعاي�س معه. لذلك ا�شتعنا 
به يف ا�شتكمال ا�شتعداداتنا، حيث ذهبنا معًا اإىل مدينة ميونخ بعد 
ومن  الدافئة.  املالب�س  قطع  من  العديد  ب�شراء  قمنا  وهناك  اأيام، 
الأ�شياء التي ا�شرتيناها ومل يكن بالإمكان التنزه فوق �شطح البحرية 
من دونها، اأحذية طويلة مبطنة من الداخل ب�شوف �شميك، وطاقية 
وطرف  والفم  العينني  �شوى  منه  ترتك  ول  كاماًل  الراأ�س  تغطي 
غ�شروفة  كانت  الواقع  ويف  لالأذنني.  خا�س  كثيف  وغطاء  الأنف، 
الأذن تتجمد بعد دقيقة واحدة من ال�شري يف ال�شارع اأو فوق �شطح 
اأمامنا يف اللحظة التي يخرج  البحرية، وكان هواء التنف�س يتجمد 

فيها من اأنوفنا واأفواهنا. 
اأملانيا  يف  وا�شعة  بجولة  للقيام  ُدعيت  �شنة،   35 من  اأكرث  بعد 
اأبحاث  واإلقاء عدة حما�شرات فيها، �شملت عدة جامعات ومراكز 
الأملاين  واملعهد  هامبورج  جامعة  بينها  من  كان  ومدن،  علمية 
الذي   )Duetsches Orient Institut( ال�شرقية  للدرا�شات 
الفندق  عن  �ُشئْلت  وحني  له.  مركزًا  هامبورج  مدينة  من  يتخذ 
على  املطل  انرتكونتيننتال  فندق  طلبت  فيه،  الإقامة  اأف�شل  الذي 
ملعرفتي  وذلك  تقريبًا،  املدينة  و�شط  يف  الواقعة  البحرية  �شاطئ 
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باأجواء الفندق وطبيعة املنطقة املحيطة به. كانت زياراتي املتعددة 
للمدينة واإقامتي فيها ل�شهرين تقريبًا يف عام 1972، وملدة مماثلة 
يف عام 1992 قد جعلتني اأرتاح لتلك املدينة واأعرف طريقي فيها، 
الرئي�شية  واملتنزهات  واملطاعم  الأماكن  بع�س  اإىل  طريقي  خا�شة 
اأوائل  يف  ذلك  وكان  الفندق،  دخلت  اأن  بعد  القريبة.  وال�شواطئ 
البحرية  على  املطل  غرفتي  �شباك  فتحت  )فرباير(،  �شباط  �شهر 
لإلقاء نظرة عليها، اإل اأنني مل اأجد لها اأثرًا، اإذ وجدت يف مكانها 
�شوقًا �شعبية يحت�شد حولها الكثري من النا�س والأطفال وال�شيارات 
والدراجات. مل يكن باإمكاين اأن اأدرك ما حدث لذلك املكان، لذلك 
الفندق  ي�شبه  جديد  فندق  يف  نزلت  اأنني  وتخيلت  باحلرية  �شعرت 
تبددت  اأن حريتي  اإل  املدينة.  غيابي عن  اأقيم خالل فرتة  القدمي 
بعد دقائق حني و�شل ال�شديق القدمي عزيز القزاز الذي كان يعمل 
باحثًا يف املعهد الأملاين للدرا�شات ال�شرقية منذ عقود. �شحك عزيز 
التي  ال�شعبية  ال�شوق  باأن  قال يل  البحرية،  �شاألته عن م�شري  حني 
ت�شاهدها من �شباك غرفتك هي البحرية، حيث ُيقام ال�شوق كل عام 
يف نف�س الوقت على �شطح البحرية املتجمد. رجعت عندها بذاكرتي 
اأتخيل اأن باإمكان طبقة  لأيام »كوخل« وجبال الألب، لكنني مل اأكن 
وع�شرات  النا�س  اآلف  حتمل  اأن  �شنتيمرتًا   30 ب�شمك  اجلليد  من 
ال�شيارات ومئات الدراجات وكميات كبرية من املاأكولت والب�شائع، 

واأن حتميهم من الغرق يف بطن بحرية متجمدة.
الأملانية،  الثقافة  يف  نقطة  اأ�شعف  اأملانيا  يف  الطعام  يكون  قد 
املتو�شط  الأبي�س  البحر  دول  ومبقايي�س  العربية  مبقايي�شنا  فالأكل 
عامة، يعترب فقريًا من ناحية النوعية والتنوع والطعم والنكهة. كانت 
اأ�شا�شيًا من كل وجبة من  البطاط�س على �شبيل املثال ت�شكل جزءًا 



105

وخملوطة  ومطحونة  م�شلوقة  اأحيانًا  ُتقدم  تقريبًا،  الطعام  وجبات 
باملايونيز، واأحيانًا اأخرى ن�شف م�شلوقة بال طعم تقريبًا ومن دون 
م�شلوقة  بطاط�س  �شلطة  �شكل  على  تقدم  واأحيانًا  بهارات،  اأو  ملح 
وفوقها  والبي�س  باملايونيز  خملوطة  �شغرية  قطعًا  ومقطعة  جيدًا 
مثل  التوابل  اأما  احلالوة.  اإىل  مييل  مذاق  ذي  خملل  خيار  قطعة 
اأي مطعم،  عليها يف  ال�شهل احل�شول  من  يكن  فلم  الأ�شود  الفلفل 
فيما كان من �شبه امل�شتحيل العثور على طبق طعام يدخل يف اإعداده 
وتعدد طرق  بكرثة  البطاط�س  توفر  وب�شبب  الفلفل احلار.  اأو  الثوم 
طبخها، فاإن غالبية الأملان ا�شتعا�شت بها عن اخلبز العادي والرز، 
اإذ قلما قدموا وجبة طعام يكون الرز اأو اخلبز جزءًا اأ�شا�شيًا منها، 
اإل ال�شاندويت�شات. ومن املاأكولت الأخرى التي كانت تقدم لنا ب�شكل 
�شبه يومي وتعودنا عليها البي�س امل�شلوق واملقلي، والأجبان وال�شجق، 
املارتديال  ت�شبه  �شرائح  وهي  »�شالمي«،  امل�شماة  اللحم  و�شرائح 
»هوهنهامي«  بجامعة  التحقت  اأن  بعد  اكت�شفت  لكنني  والب�شطرمة. 
يف  املتوفرة  ال�شالمي  اأنواع  اأف�شل  اأن  لحقًا  �شتوجتارت  مدينة  يف 
الأ�شواق الأملانية كانت ت�شنع يف رومانيا من حلوم العجول املخلوطة 
بلحم احلمري. وحني اأخربين اأ�شدقائي بتلك املعلومة التي مل يكن 
لدي بالطبع و�شيلة للتاأكد من �شحتها، قلت لهم اإن الوقت متاأخر، 
اأن هناك فرقًا كبريًا بني حلم  اأعتقد  لقد تعودت على مذاقها، ول 
الواقع  ويف  ال�شحية.  اأو  الغذائية  الناحية  من  البقر  احلمري وحلم 
مل اأتوقف عن تناول تلك ال�شرائح اإل بعد اأن و�شلت اإىل اأمريكا عام 
1965، وتنامت لدي درجة الوعي ال�شحي، وعرفت اأن تلك اللحوم 

حتتوي على ن�شبة عالية من الدهون. 
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بانتظام  ال�شحي  وغري  ال�شهي  غري  الطعام  ذلك  تناول  بعد 
ل�شهرين تقريبًا، طلب منا الزميل �شفوان اأثناء تناول وجبة الغداء 
من  و�شل  ل�شتالم طرد  الربيد  مكتب  اإىل  مرافقته  الأيام  اأحد  يف 
يوم  اليوم  ذلك  وكان  املكتب،  اإىل  معه  ذهبنا  دم�شق.  يف  عائلته 
جمعة، لنفاجاأ باأن الطرد كان عبارة عن تنكه �شغرية من املقدو�س 
وحم�شي  م�شلوق  باذجنان  البيت...  يف  امل�شنع  اللذيذ،  ال�شامي 
بالتوابل واملك�شرات وغارق يف زيت الزيتون. وبعد اأن �شرحنا لأمري 
اليه بعد،  حنا ما هو املقدو�س، لأن امل�شريني مل يكونوا قد تعرفوا 
فيها اخلبز،  يتوفر  التي  الأمكنة  اأنف�شنا على جميع  نوزع  اأن  قررنا 
والتي مل يزد عددها على اأ�شابع اليد، حيث قمنا ب�شراء كل ما كان 
جمعناه  ما  ح�شيلة  كانت  اليوم.  ذلك  يف  خبز  من  كوخل  قرية  يف 
بعد �شاعة من الكر والفر، هو 93 قطعة من اخلبز ال�شغري امل�شمى 
ُخبيزه. وعلى مدى اليومني التاليني، ال�شبت والأحد، جل�شنا يف بيت 
�شفوان ندر�س وناأكل بال توقف، ومل نخرج من البيت حتى اأكلنا اآخر 

خبيزة واأخر قطعة مقدو�س. 
قبل انتهاء ال�شهر الأول، اأي بعد ثالثة اأ�شابيع تقريبًا من و�شولنا 
به  الحتفال  يتم  �شعبي  عيد  وهو  الكرنفال،  موعد  حان  اأملانيا  اإىل 
خالل الأ�شبوع الأخري من �شهركانون الثاين يناير من كل عام. ومع 
بذلك  احتفاء  الأكرث  تعترب  الراين  نهر  الواقعة على طول  املدن  اأن 
باأجوائه  �شكانها  وا�شتمتاع  به  ميونخ  مدينة  احتفاء  اأن  اإل  العيد، 
مثل  مدن  �شكان  ا�شتمتاع  عن  الأحوال  من  باأي حال  يقل  ل  املثرية 
قيام  بالكرنفال،  الحتفال  ظواهر  ومن  وبون.  وفرانكفورت  كولون 
كل املحتفلني تقريبًا بارتداء اأزياء غريبة ُتغطي اأج�شامهم باأكملها، 
العيون،  ما عدا  ُتخفي مالحمها متامًا  وجوههم  على  اأقنعة  وو�شع 
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بحيث ي�شبح من غري املمكن التعرف اىل �شخ�شية اأو جن�س اأو �شن 
اأي اإن�شان. وهذا من �شاأنه اأن ي�شع كل �شخ�س يوؤم قاعات الكرنفال 
يف و�شع نف�شي مريح، مينحه حرية �شبه مطلقة للت�شرف كما ي�شاء. 
يراق�س  كان  باأنه  الليل  اآخر  يف  رجل  ُيفاجاأ  كان  ما  كثريًا  لذلك 
رجاًل اآخرًا، وتفاجاأ امراأة باأنها ُتراق�س امراأة اأخرى كانت حت�شبها 
باأنها تراق�س �شيخًا بدًل  العمر  واأن تكت�شف فتاة يف مقتبل  رجاًل، 
من �شاب كانت ت�شتهي الرق�س معه وق�شاء الليلة يف اأح�شانه. اأما 
اأن  دون  من  الكرنفال  بتجربة  مر  اأغلبنا  فاإن  املعهد،  طالب  نحن 
يلب�س زيًا خمتلفًا عما تعود اأن يلب�شه كل يوم، ومن دون اأن يتخفى من 
اأجل متعة الرق�س مع فتاة اأو رجل يبحث عن متعة ُيحللها الكرنفال 
ويكتم �شرها �شواد الليل... كان وجودنا يف مكان معزول، بعيدًا عن 
الثقافية  التقاليد  نطاق  وخارج  والأ�شدقاء،  واجلريان  الأهل  عيون 
ت�شاوي  كان علينا احرتامها، قد منحنا حرية كبرية  التي  املتوارثة 

حرية املحتفني بكرنفال ياأتي مرة واحدة يف ال�شنة.
املدن  اإىل  والذهاب  قريتهم  بهجر  »كوخل«  �شباب  قيام  اإن 
الأملانية الكبرية التي تعج بالنا�س واحلياة وفر�س العمل والدرا�شة 
القرية تقريبًا،  ي�شكلون كل �شباب  املعهد  واملتعة، جعل طلبة  واللهو 
ما فر�س عليهم ت�شلية اأنف�شهم باأنف�شهم، خا�شة واأن القرية مل يكن 
فيها �شوى فندق ومطعم ل يقدم لزبائنه �شوى بع�س اأطباق الطعام 
التقليدية والبرية وفرقة مو�شيقية حتيي ليلتي عطلة نهاية الأ�شبوع. 
على الرغم من ذلك، كانت هناك فتاة فاتنة بعمر الزهور تقوم يف 
على  اليومية  اجلريدة  بتوزيع  يوم  كل  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات 
امل�شرتكني، وبعد اأن تنتهي من اأداء مهمتها كانت تختفي عن الأنظار 
كليًا ول ُترى ثانية اإل يف �شباح اليوم التايل، واأحيانًا كنا نراها مع 
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والدتها يف مطعم الفندق م�شاء ال�شبت. وحيث اأن العائلة التي اأقمت 
يف بيتها كانت من امل�شرتكني يف اجلريدة، فاإنني تعودت على روؤية 
تلك الفتاة �شباح كل يوم، لأن اأول �شيء كنت اأفعله بعد ال�شتيقاظ 
تطول  حلظات  اأمامه  والوقوف  غرفتي  �شباك  فتح  هو  النوم  من 
هطول  واأتابع  ال�شجر،  اأغ�شان  يك�شو  الذي  اجلليد  اأراقب  اأحيانًا، 
الثلوج التي كانت تت�شاقط بني احلني والآخر، وهذا منحني فر�شة 
روؤية وجه تلك الفتاة وعينيها الزرقاوتني عن قرب، وتبادل التحية 

معها قبل اأن اأغادر بيتي لتناول طعام الفطور يف الفندق. 
اأفراد  اأجل�س مع  الكرنفال، وفيما كنت  ليايل  ليلة من  اآخر  يف 
ع�شرة  عن  يقل  ل  ما  على  يحتوي  وعاء  واأمامنا  طاولة  على  �شلتنا 
لرتات من البرية، تقدم نحوي �شخ�س يف زيه الكرنفايل ومد يده 
اأنه يطلب الرق�س معي، جتاوبت مع الطلب بال  اإ�شارة اإىل  نحوي، 
وحني  ذلك.  ت�شتوجب  املعهد  يف  تعلمناها  التي  التقاليد  لأن  تردد، 
تباطاأت املو�شيقى وتقاربنا كثريًا كاأننا على و�شك اأن نتعانق، هم�س 
اجلرائد،  موزعة  كر�شتينا  اأنا  قائاًل  معي  يرق�س  الذي  ال�شخ�س 
�شممتها اإىل �شدري حلظات على خجل، ثم وا�شلنا الرق�س كاأننا 
تاأتي  روحانية  مو�شيقى  هم�س  على  يرق�شان  ال�شكارى  من  اإثنان 
من عامل اآخر، ما جعلني اأح�س باأننا نعي�س يف عامل ل ي�شكنه اأحد 
غرينا. ويف الواقع، مل يكن باإمكان اأي اإن�شان اأن يتعرف اىل هويتها 
ب�شبب زيها الكرنفايل يف تلك الليلة، كما مل يكن باإمكان اأي �شخ�س 
�شوت  يعلو  اأجواء  يف  هم�شات  من  الراق�شون  يتبادله  ما  ي�شمع  اأن 
يف  الهم�شات  معظم  كانت  اآخر...  �شوت  كل  على  فيها  املو�شيقى 
قبل  الواعية  الغيبوبة  من  حالة  دخلوا  �ُشكارى  �شيحات  اإما  الواقع 
الو�شول اإىل ذلك املكان ب�شاعات، اأو اآهات عا�شقني حيارى يبحثون 
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عن واحة يف �شحارى احلرمان. وبعد دقائق مل تطل كثريًا، اأم�شكت 
كر�شتينا بيدي وقادتي اإىل �شرفة الفندق، وهناك ك�شفت عن وجهها 
و�شحر عينيها، تعانقنا بال اأقنعة اأو رتو�س، وتركنا ال�شفاه تر�شف ما 
ا�شتطاعت من رحيق م�شكر مبذاق خمر معتق بعمر �شنوات ال�شباب، 
وقد حترر من تقاليد اأزمنة قدمية تكبل حرية العا�شق، وتعادي حب 
احلياة. ومع اأن تلك القبلة مل تكن الأوىل يف حياتي، اإل اأنها كانت 
الروح و�شهوة اجل�شد و�شرود اخليال  ا�شتح�شرت متعة  التي  القبلة 

واأحالم ال�شباب يف حلظة واحدة. 
كان من بني اأ�شاتذة املعهد �شاب عربي الأ�شل، ينحدر من اأب 
عراقي واأم اأملانية، تخ�ش�س يف تدري�س امل�شتوى الثالث من اللغة. اإن 
حنني العربي لثقافته �شجع الأ�شتاذ جميد على التقرب منا والتعرف 
�شداقتنا  ا�شتمرت  حيث  ب�شرعة،  اأ�شدقاء  نغدو  جعلنا  ما  الينا، 
حتى انتهاء الدرا�شة ومغادرة »كوخل«. ويف اإحدى اجلل�شات العادية 
الأملان  احتفال  وطريقة  الكرنفال،  على  احلديث  جاء  الع�شاء،  بعد 
من  املنا�شبات  تلك  مثل  يف  للتحرر  وميلهم  ال�شعبية،  باملنا�شبات 
حرياتهم.  تقيد  التي  الزوجية  العالقات  وحتى  والعادات  التقاليد 
راأيه  يف  تعك�س  طريفة  اأملانية  نكتة  جميد  الأ�شتاذ  لنا  روى  وهنا 
هذا.  يومنا  معي حتى  عا�شت  اجلن�شية،  احلرية  من  الأملان  موقف 
طبيب  اإىل  زوجته  مع  ذهب  متزوجًا  اأملانيا  رجاًل  اإن  النكتة  تقول 
اأربعة  زوجته  اأجنبت  اأن  بعد  احلمل  ملنع  دواء  عن  للبحث  العائلة 
اأولد. حني عر�س الرجل حكايته على الطبيب، طماأنه الطبيب باأن 
امل�شكلة ب�شيطة، ثم تناول دواء من درج مكتبه وقدمه للزوجة قائاًل: 
خذي حبة واحدة كل يوم قبل النوم. لكن الزوجة قالت للطبيب بعد 
قال  وهنا  الأول.  الطفل  وجاء  قبل  لقد جربته من  الدواء:  راأت  اأن 
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الطبيب اإذن اأنت بحاجة لدواء اأكرث فاعلية، هناك حقنة ميكن اأن 
توؤدي الغر�س نف�شه وُتوقف عملية احلمل. اإل اأن الزوجة طلبت من 
الطبيب روؤية احلقنة قبل اأن يقوم بحقنها بها، وما كادت تراها حتى 
بد من و�شع جهاز  اإذن ل  الثاين.  الطفل  لقد جربتها وجاء  قالت: 
الزوجة طلبت كعادتها  اأن  اإل  �شغري يف بيت الرحم، قال الطبيب، 
روؤية اجلهاز قبل ال�شماح للطبيب بغر�شه يف رحمها. وما كادت تراه 
حتى قالت للطبيب: لقد جربت هذا اأي�شًا وجاء الطفل الثالث. وهنا 
�شوى  اأخرى  و�شيلة  لي�س هناك من  قائاًل:  الزوج  اإىل  الطبيب  نظر 
المتناع عن النوم مع زوجتك، اأجابه الزوج قائاًل: لقد جربنا هذه 

الو�شيلة اأي�شًا يا دكتور، وجاء الطفل الرابع.
مغامرات مع الطبيعة 

اأقنعني اأمري حنا يف اأحد الأيام بالتغيب عن الدرا�شة والقيام 
ال�شاعة  حوايل  »كوخل«  عن  تبعد  التي  »كارم�س«  مدينة  بزيارة 
بال�شيارة، وذلك لل�شعود فوق جبال الألب والتعرف اىل مكان التزلج 
على الثلج الذي ا�شتهرت به تلك املدينة ال�شغرية... كانت »كارم�س« 
قد ا�شت�شافت الألعاب الأوملبية ال�شتوية لعام 1936. اقرتح حنا بعد 
قبل،  اأجرُبها من  عادية، مل  موا�شالت غري  و�شيلة  ا�شتخدام  ذلك 
تزيد  ل  اأنها  اإىل  طماأنني  اأمري  اأن  اإل  لتجربتها،  ُم�شتعدًا  اأكن  ومل 
الفطور يف  موعد  تاأخرنا عن  وطريفة.  مغامرة �شغرية  كونها  على 
كان  اأن  بعد  تناولنا طعامنا  الفندق حيث  تقابلنا يف  املحدد،  اليوم 
بقية الطلبة قد غادروه، ومن ثم �شرنا على الأقدام حتى و�شلنا اإىل 
الطريق الذي يربط »كوخل« مبدينة »كارم�س«. وفيما وقف اأمري على 
بالتوقف ويطلب من �شائقها  ي�شري لكل �شيارة مارة  جانب الطريق 
اأن يو�شلنا اإىل »كارم�س«، جل�شت بعيدًا عنه انتظر ما �شت�شفر عنه 
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�شيارتني مل تكن طريقها متر على  نتائج. وبعد توقف  املحاولة من 
اأمري عن وجهة  ثالثة، حيث �شاأل �شائقها  »كارم�س«، توقفت �شيارة 
�شرينا، وبعدها دعانا للركوب، وما اأن دخلت يف ال�شيارة حتى تعرفت 
اىل ال�شائق... مدير معهد جوته الذي كنا ندر�س فيه، وعندها لفُت 
انتباه اأمري، حيث قام بالعتذار للمدير ب�شبب تغيبنا عن الدرا�شة. 
اأخربنا املدير اأن طريقه يف الواقع ل متر على »كارم�س«، لكنه حني 
راآنا عرف اأننا من طالب املعهد، لذا توقف ليعرف �شبب وجودنا يف 
ذلك املكان، والتاأكد من عدم وقوعنا يف م�شكلة. وحني عرف ق�شدنا 
مل يبد غ�شبًا، بل كان لطيفًا معنا، وقام بت�شجيعنا على ا�شتك�شاف 
معامل اأملانيا، والتعرف اىل ما فيها من كنوز اأثرية واأماكن طبيعية 
جميلة، وما حتظى به من غابات واأنهار وبحريات وكنائ�س وق�شور 

قدمية ومعامل تاريخية رائعة. 
لنا وقتًا ممتعًا، ثم  اأنزلنا املدير عند مدخل »كارم�س« ومتنى 
املدينة  تلك  ن�شتك�شف معامل  الأقدام  �شرنا على  �شار يف طريقه... 
تقاطع  كل  وعند  الطريق  طول  على  اإر�شادات  تقودنا  ال�شغرية، 
مروري، وهي اإ�شارات اأقيمت لتوجيه زوار البلدة من �شائحني وهواة 
و�شط  اإىل  و�شلنا  زيارتها. وحني  يرغبون  التي  الأماكن  اإىل  التزلج 
البلدة، راأينا رجال الأمن يقفلون ال�شارع الرئي�شي موؤقتا ملرور قطيع 
من الأبقار، وكاأن الأبقار يف تلك املنطقة حتظى باأولوية املرور. كانت 
على  تعودنا  التي  الأبقار  وب�شعف حجم  النظافة  منتهى  الأبقار يف 
روؤيتها يف بالدنا، ت�شري بحيوية ون�شاط وبانتظام. وبعد جتوال دام 
املطاعم  اأحد  يف  الغداء  طعام  تناولنا  املدينة،  يف  �شاعتني  حوايل 
ال�شغرية، كان مطعمًا تركيًا جيدًا على خالف ما توقعنا، ثم وا�شلنا 
ال�شري نحو نقطة النطالق اإىل قمة اجلبل امل�شماة »ت�شوك �شبيت�شه«، 



112

اجلو  كان  واملحرتفني.  للهواة  بالن�شبة  التزلج  عمليات  تبداأ  حيث 
غائمًا كعادته يف مثل تلك الأيام من ال�شنة، وكان ال�شباب الكثيف 

منخف�شا يكاد يالم�س الأر�س. 
ركبنا امل�شعد الكهربائي، اأو التلفريك املعلق باأ�شالك كهربائية 
تدعمها  الأملانية،  الألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  حتى  الأر�س  من  متتد 
على طول الطريق اأعمدة مغرو�شة يف اجلبال ل ي�شتطيع اأحد اأن يرى 
بكابينة  امل�شعد  ذلك  ت�شبيه  وميكن  الثلوج.  كثافة  ب�شبب  قاعدتها 
طائرة مروحية �شغرية م�شنوعة من الزجاج اأو البال�شتيك، ولكن 
بن�شف حجمها تقريبًا، ما يعطي اجلال�س فيها فر�شة كافية لروؤية 
ميار�شون  التزلج  هواة  ومتابعة  طبيعية،  مناظر  من  فوقه  مير  ما 
يراها  ل  باأ�شالك  الهواء  يف  معلقة  الكابينة  تلك  ولن  هواياتهم. 
النا�س يف و�شع  العالية من  الراكب، فانها ت�شع من يهاب الأماكن 
نف�شي �شعب. اإذ فيما كنت ا�شتمتع مبناظر خالبة وغريبة مل اأتخيل 
ويق�شم  كفيه  بني  راأ�شه  ي�شع  خوفًا،  يرجتف  اأمري  كان  وجودها، 
اأظافره حتى ل ي�شطر اإىل النظر عرب �شبابيك الكابينة ويرى العلو 
كثافة  ب�شبب  �شيئًا  منها  نرى  ل  ياب�شة  عن  يف�شلنا  الذي  ال�شاهق 
يف  اإن�شان  يجل�س  حني  الواقع،  ويف  عليه.  اأ�شفق  جعلني  ما  الغيوم، 
كابينة من ذلك النوع، وتبداأ يف الرتفاع تدريجيًا، يدرك اأنه معلق 
يف الهواء بني ال�شماء والأر�س ب�شلك كهربائي، ل غري. وهذا يقوده 
عادة اإما اإىل تخيل الأ�شواأ، اأو الهروب الواعي وتخيل نف�شه جال�شًا 

على بلكونة ي�شاهد ما ي�شاهد من مناظر. 
التي  اجلبل  قمة  اإىل  و�شلنا  حتى  دقيقة  ع�شرون  مت�س  مل 
تطل على جبال �شوي�شرا والنم�شا وترتفع عن الأر�س حوايل 3000 
مرت. ويف الطريق اإىل تلك القمة، اخرتقنا كتل ال�شباب التي كانت 
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اأمامنا ومن حولنا على �شكل جبال وه�شاب كثرية متحركة متنوعة 
عليها  وما  الأر�س  عن  ال�شم�س  وحتجب  ال�شماء  تغطي  الأ�شكال، 
من غابات وبحريات وبيوت وقرى وثلوج وب�شر. لكن قبل اأن يتوقف 
ال�شباب  اخرتاق  يف  بداأنا  بدقائق،  الأخرية  حمطته  يف  التلفريك 
وجتاوزه، ما جعلنا نرى ال�شم�س لأول مرة يف ذلك اليوم املعتم، ونرى 
من حتتنا اأكوام ال�شباب على �شكل بحريات يعاد ت�شكيلها حلظة بعد 
حلظة. وما اأن نزلنا يف حمطة التلفريك حتى راأينا مقهى ب�شيطة، 
اأر�شها مفرو�شة بالثلوج، وكرا�شيها �شغرية بال ظهر، ت�شبه كرا�شي 
املقاهي ال�شعبية يف البالد العربية. اأم�شينا يف املقهى حوايل ن�شف 
�شاعة، �شرب كل منا كاأ�شًا من ال�شاي ال�شاخن، ثم جتولنا فوق قمة 
اأخرى، تبادلنا خاللها الأحاديث مع عدد من  اجلبل حوايل �شاعة 
م�شم�س  مقهى  يف  قهوة  فنجان  تناول  وبعد  التزلج.  وهواة  ال�شياح 
التلفريك  الأملانية، عدنا عن طريق  الألب  اأعلى قمة يف جبال  فوق 
ثانية.  الأر�س  اإىل  و�شوًل  ال�شباب  جبال  »خمرتقني  »كارم�س  اإىل 
وهناك اأ�شرت على اأمري ب�شرورة ركوب القطار يف طريق العودة اإىل 
»كوخل«، وذلك من اأجل الو�شول قبل غروب ال�شم�س، ولأنه لي�س من 
ال�شهل اأن ن�شادف �شيارة متر طريقها بقريتنا ويكون قائدها على 
اإليها. وبالفعل، ركبنا القطار بعد �شاعة تقريبًا  ا�شتعداد لإي�شالنا 
حيث و�شلنا كوخل مع حلول موعد الع�شاء يف فندقنا العامر، وذلك 
اأربع  املكان  اأعود لذلك  القيام مبغامرة جميلة ومثرية جعلتني  بعد 
واأولدي يف عام 1992،  اإحداها مع زوجتي  بعد، كانت  مرات فيما 
ا�شتطع  مل  الأ�شف  مع  التي  بكوخل  مرورًا  »كارم�س«  و�شلنا  حيث 
التعرف اىل معاملها، بعد اأن كانت حركة العمران و�شناعة ال�شياحة 
قد اأعادت هيكلتها و�شرقت منها عبريها العتيق وبراءتها الطفولية. 
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من ح�شن حظنا اأن مدينة اإن�شربوك النم�شاوية ا�شت�شافت يف 
تلك ال�شنة دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية، ما �شجعني واأمري حنا على 
القيام مبغامرة جديدة، وزيارة تلك املدينة اجلميلة التي ل تبعد عن 
كوخل �شوى �شاعة بالقطار تقريبًا. ركبنا القطار �شباح يوم �شبت، 
وغادرنا كوخل اإىل اإن�شربوك. ويف الطريق اإىل تلك املدينة، مر بنا 
ت�شتعر�س  كاأفعى  يتلوى  ما جعله  الو�شطى،  الغابة  قلب  من  القطار 
مواهبها على حافة جبل �شاهق العلو. وب�شبب ما تتمتع به تلك الغابة 
اإليها والتمتع بزيارتها حال حت�شن  من جمال ورونق، قررنا العودة 
الأحوال اجلوية وقدوم بوادر الربيع. وحني و�شلنا مدينة اإن�شربوك، 
وقبل الذهاب اإىل منطقة التزلج التي اأقيمت فيها امل�شابقات، جتولنا 
اأ�شجار  تظلله  وطويل  وا�شع  ب�شارع  مرورًا  املدينة  اأنحاء  يف خمتلف 
كبرية وكثيفة يقال اأنه اأجمل �شارع يف العامل. وبعد اأن اعتلت ال�شم�س 
الألعاب  منطقة  اإىل  اأو�شلتنا  تاك�شي  �شيارة  اأخذنا  ال�شماء،  و�شط 
اأنه مل يكن لدينا تذاكر لدخول املنطقة وم�شاهدة  الوملبية. وحيث 
امل�شابقات عن قرب، وجدنا اأن اأف�شل و�شيلة مل�شاهدة بع�س الألعاب 
التزلج...  ممر  من  قربًا  واأكرثها  �شجرة  اأكري  بت�شلق  القيام  هي 
ولكن  الربد،  الأقل، نرجتف من  �شاعتني على  ال�شجرة  جل�شنا فوق 

م�شتمتعني مبتابعة املناف�شات وروؤية املت�شابقني.
بعد ع�شرين �شنة متامًا، كنت اأجل�س مع اأولدي يف بيتنا الواقع 
اأوملبية �شتوية جديدة على  األعاب  ن�شاهد دورة  يف منطقة وا�شنطن 
املت�شابقني  اأحد  وقع  امل�شابقات،  اإحدى  واأثناء  التلفزيون.  �شا�شة 
النهاية،  خط  اإىل  ي�شل  اأن  قبل  ال�شباق  م�شار  اأ�شفل  اإىل  وتدحرج 
احل�شول  فر�شة  من  وحرمانه  طفيفة  بجروح  اإ�شابته  اإىل  اأدى  ما 
معه،  بالتعاطف  اللحظة  تلك  يف  الأولد  �شعر  ميدالية.  اأية  على 
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اإىل  امراأة  اأو  رجل  اأي  و�شول  باأن  اأقنعتهم  لكنني  عليه،  وحزنوا 
م�شتوى التناف�س يف الدورة النهائية يعترب بحد ذاته اجنازًا كبريًا. 
بالأولد  فاإذا  اآخر،  ل�شخ�س  بالن�شبة  ال�شيء  نف�س  تكرر  اأيام  بعد 
يقولون: ب�شيطة... لقد و�شل اإىل الدورة النهائية، وهذا اجناز كبري 
تعلمون  هل  وجهي،  على  تبدو  واجلدية  لهم  قلت  وهنا  ذاته.  بحد 
قبل  ال�شتوية  الأوملبية  الدورة  اأقيمت  حيث  اإىل  اأي�شًا  و�شلت  اأنني 
اأخربتهم به، و�شاحوا  الأولد حني �شمعوا ما  ع�شرين عامًا. ُده�س 
بب�شاطة،  اأجبتهم  هناك؟.  فعلت  وماذا  واأين،  متى،  واحد  ب�شوت 
ال�شتوية  الدورة  اأقيمت  حيث  النم�شاوية،  اإن�شربوك  مدينة  يف  كنت 
واأ�شاهد  الربد،  ارجتف من  عالية،  �شجرة  فوق  اأجل�س  عام 1964، 

امل�شابقات عن بعد.
يف  اأ�شتاذًا  اأعمل  الكويت  يف  كنت  وفيما  �شنة،   15 حوايل  بعد 
مدينة  و�شحر  فيها  الطبيعة  وجمال  النم�شا  ذكر  جاء  جامعتها، 
اإن�شربوك بالذات، وروعة ما يحيط بها من بحريات واأنهار وجبال 
وغابات. وهنا اأخربين �شديق كويتي كان يجل�س معنا يف ذلك امل�شاء 
ق�شة طريفة جدًا، تعك�س روؤية بدوي موؤمن ملا راآه يف تلك البالد من 
روعة، وما كان ي�شعر به جتاه بالده وربه واأهله و�شحاريها القاحلة 
مدينة  بزيارة  قام  الكويت  اأثرياء  اأحد  اإن  ال�شديق  قال  احلارقة. 
وعاد  املا�شية،  ال�شنة  �شيف  يف  بها  املحيطة  واملنطقة  اإن�شربوك 
مبهورًا بجمال تلك املنطقة و�شحر طبيعتها، ما جعله يقول: اإن اهلل 
لن يكون بحاجة خللق جنة ونار يف الآخرة، لأنه خلق اجلنة والنار 
منذ زمن بعيد... اإن كل ما عليه اأن يفعله يوم احل�شاب هو اأن ياأخذ 
الذين  النا�س  ويح�شر  هناك،  وي�شعهم  هنا  يعي�شون  الذين  النا�س 
يعي�شون هناك وي�شعهم هنا... طبعا على افرتا�س اأن كل من يعي�س 
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يف منطقة اخلليح العربي ي�شتحق اجلنة املقامة يف النم�شا، وكل من 
يعي�س يف اأوروبا ي�شتحق النار املقامة يف �شحارى اخلليج.

يحتاج  الأملانية  اللغة  درا�شة  م�شتويات  من  م�شتوى  كل  كان 
الطلبة  من  جديدًا  فوجًا  جوته  معهد  ا�شتقبل  لذلك  �شهرين،  ملدة 
والطالبات بعد �شهرين، اأي يف اأول �شهر اآذار. كانت اأغلبية القادمني 
اجلدد من الطلبة املبتدئني الذين مل يدر�شوا اللغة بعد، فيما كانت 
الأقلية قد اجتازت امل�شتوى الأول واختارت تغيري املكان، وهذا ت�شبب 
يف فقدان بع�س الأ�شدقاء ممن تخرجوا، والتطلع نحو التعرف اىل 
اأ�شدقاء جدد. وبالفعل اأ�شبحت �شلة الطلبة العرب ومن يحيط بها 
بعد �شهرين ون�شف تقريبًا جزءًا من �شلة اأكرب بلغ عددها حوايل 12 
�شخ�شا ميثلون عدة دول وقارات. اأما ر�شوم الع�شوية املتفق عليها 
�شمنًا، فكانت عبارة عن دفع ح�شة مت�شاوية من تكاليف امل�شروبات 
النظر  بغ�س  الأ�شبوعية  لقاءاتها  اأثناء  ال�شلة  تطلبها  التي  الروحية 
عن امل�شاركة يف �شرب الكحول من عدمه. و�شمت ال�شلة يف ع�شويتها 
طلبة من الوليات املتحدة الأمريكية ونيجرييا واأفغان�شتان واإيطاليا 
وال�شويد، اإ�شافة اإىل ثالثة من الطلبة العرب. كان اأكرث ال�شخ�شيات 
ايرلندة،  من  وطالبة  الأرجنتني  من  طالب  املجموعة  تلك  يف  اإثارة 
و�شال معًا بعد درا�شة امل�شتوى الأول يف �شمال اأملانيا، وطالبة اأخرى 
فرن�شية �شخمة اجل�شم، وطالب اأمريكي �شغري احلجم لكنه بالوعة 
برية. كان ال�شاب الأرجنتيني طويل القامة نوعًا ما، وقد ترك �شعره 
فكانت  اليرلندية  �شديقته  اأما  �شغرية،  ذقنًا  وربى  كتفيه،  يغطي 
يغطي  طويل  اأ�شقر  �شعر  وذات  اجل�شم،  نحيفة  احلجم،  متو�شطة 
نتجمع  كنا  تقريبًا.  قدميها  حتى  ويتدىل  ج�شمها  من  كبريًا  جزءًا 
كل م�شاء يف املطعم كالعادة، ونبقى هناك بعد تناول الع�شاء فرتة 
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ون�شتمتع  نت�شامر  الأ�شبوعية،  العطل  اأيام  يف  خا�شة  اأحيانًا،  تطول 
مل  التي  اجليتار  اآلة  على  يلعب  الأرجنتيني  ماريو  زميلنا  مبو�شيقى 
تكن تفارقه، و�شوت زميلتنا و�شديقته ليندا اليرلندية تغني اأجمل 

اأغاين احلب وال�شوق باللغتني الإجنليزية والإ�شبانية.
يف  خا�شة  بكرثة،  البرية  �شرب  الأملان  عادة  من  اأن  وحيث   
املعهد  طلبة  معظم  فاإن  كوخل،  قرية  فيها  تقع  التي  بفاريا  منطقة 
كل  يطلبون  ال�شباب  كان  لذلك  كذلك.  بكرثة  البرية  �شرب  تعودوا 
م�شاء من اأم�شيات اأيام نهاية الأ�شبوع كوب برية جماعيًا م�شنوعًا 
من اخل�شب �شخم احلجم، اأو بالأحرى برميل �شغري يت�شع حلوايل 
�شخ�س  يقوم  اأن  امل�شتحيل  �شبه  من  يجعل  ما  برية،  لرتات  ع�شرة 
اأو  الربميل  يفقد  اأن  دون  من  منه  وال�شرب  بيديه  الربميل  بحمل 
ال�شخ�س املعني توازنه. لذا كان على كل من يرغب يف �شرب البرية 
واحلفاظ  الربميل  حمل  على  ي�شاعدانه  اآخرين  �شخ�شني  يجد  اأن 
باإمكان �شخ�س  على توازنه، بينما ي�شرب حاجته منه. وحني يغدو 
م�شاعدة،  دون  من  منه  وي�شرب  بنف�شه  الربميل  يحمل  اأن  واحد 
لطلب  حان  الوقت  اأن  ُمعلنا  البرية  هواة  لدى  الإنذار  جر�س  يدق 
برميل جديد، كان اأمري اأو ماريو اأو مايكل الأمريكي ي�شارع بطلبه. 
التي  بالبرية  الفرن�شية جوزفني، فكان �شغفها  للطالبة  بالن�شبة  اأما 
كانت ت�شربها بلهف، وكاأنها ت�شرب كوبا من ماء بارد يف يوم �شيفي 
�شديد احلرارة، يقل كثريًا عن �شغفها يف م�شاجعة الرجال. لذلك 
كانت جوزفني تقوم بعد اأن ت�شكر يف نهاية الأ�شبوع بدور ملكة نحل 
عا�شقة، تق�شي ما تبقى من وقت م�شغولة يف البحث عن ذكر تاأخذه 

اإىل غرفتها ليق�شي ما يكون قد تبقى من الليل يف اأح�شانها. 
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اأن حت�شن  بعد  اإبريل،  ني�شان  �شهر  ذهبنا يف حوايل منت�شف 
التي  املنطقة  الو�شطى،  الغابة  اإىل منطقة  الربد  اجلو وخفت حدة 
وعدنا اأنف�شنا بالعودة لزيارتها، ًيرافقنا ال�شديق امل�شرتك �شفوان 
�شريًا على الأقدام. توقفنا عند غابة كثيفة تت�شلق �شفح جبل مرتفع 
كانت  قمته.  اإىل  ال�شعود  ال�شعب  من  يكن  مل  باخل�شرة،  وتغمره 
ال�شلطات املحلية قد بنت �شالمل خ�شبية قدمية لتمكني هواة ت�شلق 
اجلبال وا�شتك�شاف الغابات من ال�شعود اإىل القمة. وحتى ل يفقد 
اأو التعب، فاإن ال�شلطات الأملانية  اأي �شخ�س توازنه من كرثة العلو 
قامت اأي�شًا بربط حبال قوية بالأ�شجار الكبرية املحاذية لل�شالمل، 
ما جعل باإمكان املت�شلقني الإم�شاك بها والرتكاز عليها اأثناء ال�شعود 
وعند احلاجة. بعد حوايل �شاعة من الت�شلق امل�شني وال�شعود رمبا 
اأر�شها  مفتوحة  منطقة  عند  ال�شلم  انتهى  درجة،   500 من  اأكرث 
حني  لكن  بارتياح.  عليها  ال�شري  بالإمكان  جعل  ما  ما،  نوعًا  طرية 
راأيناه هو قطيع من  اأول �شيء  نظرنا حولنا ن�شتك�شف املنطقة كان 
خوف.  دون  من  ولكن  بده�شة،  اإلينا  وتنظر  بحرية  تتجول  الغزلن 
وقفنا نراقبها برهة، ثم بداأنا يف ال�شري يف اجتاهها بخطوات �شغرية 
لكنها حني  ونت�شبب يف هروبها.  نزعجها  ل  وحذرة، حتى  متباطئة 
اقرتبنا منها، انطلقت ب�شرعة كالربق تدور حولنا حماولة مالم�شتنا 
انطلقُت  وبالفعل،  واملبارزة.  لل�شباق  تدعونا  وكاأنها  بنا،  كلما مرت 
على  م�شممني  ممكنة  �شرعة  باأق�شى  خلفها  نرك�س  �شفوان  مع 
الإم�شاك بواحد منها، بينما جل�س اأمري على كر�شي خ�شبي ي�شيح 
كرة  لعبي  من  فا�شاًل  ريا�شيًا  فريقًا  يحم�س  كمن  مرتفع  ب�شوت 
القدم، لكننا بالطبع مل نتمكن من الإم�شاك بها، لأنه مل يكن باإمكاننا 

جماراتها، ل يف ال�شرعة، ول يف املناورة، ول يف قوة التحمل. 



119

جل�شنا اإىل جانب اأمري بعد اأن تعبنا، حماولني التقاط اأنفا�شنا 
واأخذ ق�شط من الراحة قبل موا�شلة الرحلة وا�شتك�شاف ما تبقى من 
اجلبل الذي كنا قد اقرتبنا من قمته، بينما وقفت الغزلن بعيدًا عنا 
ترقبنا بحذر. كانت عيون الغزلن واأ�شجار الغابة تقول ب�شمت اإن 
على الإن�شان اأن يفهم اأنه لي�س با�شتطاعته اأن يهزم كل �شيء حي على 
هذه الأر�س، واأنه لي�س من م�شلحته اأن يحاول هزمية الطبيعة لأنه 
لن ي�شتطيع ذلك اإل على ح�شاب جمالياتها، وعلى ح�شاب م�شلحته 
وم�شتقبل اأبنائه واأحفاده من بعده. نظرت من حويل يف تلك الأثناء 
نقو�س  وكاأنها  الأر�س  على  الغزلن  خطوات  اآثار  اأ�شاهد  بي  فاإذا 
ال�شنني،  اآلف  منذ  انقر�شت  عتيقة  ح�شارة  خملفات  من  قدمية 
لكنها ما زالت ثابتة يف مكانها تتحدى الإن�شان، ت�شحر خيال من مير 
بها، وت�شتثري عقول من يفكر مبا�شيها ومعانيها. �شرد ذهني فرتة مل 
تطل، حيث �شدين �شفوان من يدي قائاًل هيا بنا. وا�شلنا ال�شري يف 
اجتاه اجلنوب الغربي مبتعدين عن مرتع الغزلن حيث كان اجلبل 
يرتفع اأمامنا ب�شكل تدريجي. وبعد اأكرث من �شاعة من امل�شي و�شعود 
مئات الأمتار، فاجاأتنا الغابة باحت�شانها بحرية �شغرية جتل�س على 
اأغ�شان  خلف  من  اإليها  ال�شم�س  اأ�شعة  تت�شلل  كبرية،  ه�شبة  قمة 
ال�شجر الكثيف. جل�شنا هناك يف مكان م�شم�س فرتة طويلة، اأخذنا 
ق�شطًا جيدًا من الراحة، اأكلنا ال�شاندويت�شات التي اأح�شرناها معنا، 
جتولنا حول البحرية ن�شتك�شف اأ�شرارها واآثار من �شبقنا من النا�س 

اإليها، ثم وا�شلنا ال�شري حتى و�شلنا قمة اجلبل ونهاية الغابة. 
ال�شماء  و�شط  ال�شم�س يف  ونرى  القمة  اإىل  ن�شل  اأن  كدنا  وما 
بحلة  تزهو  اأخرى  �شغرية  بحرية  �شاطئ  اأقدامنا  لم�شت  حتى 
ال�شماء  اأر�شلته  كاأنها مالك  زرقاء �شافية، جتل�س على قمة اجلبل 
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ل�شتقبال ع�شاق الطبيعة واحت�شانهم بحنان. ويف كل اجتاه نظرنا، 
تطم�س  كثيفة  غابة  خلف  تختبئ  قرية  خمتلفًا...  �شيئًا  �شاهدنا 
معاملها وحتجب ال�شماء عنها، �شماء يلفها �شباب كثيف داكن اللون، 
و�شم�س خجولة تر�شل اأ�شعتها الف�شية لتقوم بتلوين الثلوج املرتاكمة 
هنا وهناك، وك�شف اأ�شرار خمتبئة يف ح�شن بع�س التالل البعيدة. 
�شاعة  حوايل  ق�شينا  مثري،  يوم  بعد  كوخل  اإىل  العودة  طريق  ويف 
اأ�شماءنا على جذع �شجرة كبرية معمرة كانت تقف  اإ�شافية نحفر 
على مقربة من قاعدة ال�شالمل اخل�شبية، وذلك اأ�شوة مبا فعل مئات 
الع�شاق وهواة ت�شلق اجلبال الذين �شبقونا اإىل تلك املنطقة وحاولوا 

تخليد زياراتهم لها.  
مع نهاية �شهر ني�شان اإبريل، وكان قد انق�شى على و�شولنا اإىل 
كوخل اأربعة اأ�شهر كاملة، انتهى الوقت املحدد لدرا�شة اللغة، وكان 
علينا اأن نغادر القرية، حيث ذهب كل واحد منا اإىل مكان درا�شته 
اجلامعية اأو اإىل بلده اأو مكان عمله. ويف م�شاء الليلة الأخرية، جتمع 
اأفراد ال�شلة يف لقاء وداعي، يف ظل اأجواء �شادها احلزن والرتقب، 
تبادل  احلنون.  ليندا  و�شوت  ماريو  جيتار  ترانيم  عنها  وغابت 
اجلميلة،  الذكريات  بع�س  عاودوا  العناوين،  والزمالء  الأ�شدقاء 
الزيارات.  تبادل  على  وتواعدوا  بهدوء،  البرية  من  الكثري  �شربوا 
كل  عاد  الدموع، حيث  بع�س  وذرفنا  تعانقنا طوياًل  اأن  بعد  تفرقنا 
واحد منا لبيته كي يحزم حقائبه ا�شتعدادًا للرحيل يف �شباح اليوم 
�شمعت  حتى  بيتي  اإىل  و�شويل  على  دقائق  ع�شر  مت�س  مل  التايل. 
ال�شباك يهم�س يف  باأن  من يدق على �شباك غرفتي بهدوء، �شعرت 
اإذين ويطلب مني اأن اأفتحه، وما اأن فتحت ال�شباك حتى راأيت ماريو 
وليندا و�شونيا الفتاة ال�شويدية يقفون اأمامي... بداأ ماريو يف احلال 
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تغني  ليندا  وبداأت  وجهه،  معامل  يخفي  و�شعره  اجليتار  على  يدق 
جانب  اإىل  �شونيا  وقفت  فيما  باحلنني،  ال�شوق  فيه  يختلط  ب�شوت 
من  خرجت  ب�شرعة،  مالب�شي  غريت  الأخرى.  الناحية  من  ماريو 
ال�شلة واحدًا  اأفراد  اإىل بيوت بقية  اإليهم، �شرنا  غرفتي لالن�شمام 
والبقية تقف يف هدوء  تغني  وليندا  يلعب اجليتار  الآخر، ماريو  تلو 
ا�شتمرت  ال�شماء،  من  مالك  نزول  تنتظر  كاأنها  الأنظار  م�شدودة 
العملية حتى اكتمل �شمل ال�شلة من جديد، ما عدا مايكل الذي غادر 
القرية بعد حفلة الوداع يف الفندق مبا�شرة يف �شيارة �شديق اأمريكي 

له كان يعمل �شابطًا يف املع�شكر املقام يف مورناو.
اأ�شهد  حني فتحت �شباك غرفتي يف تلك الليلة املثرية التي مل 
اأمر بتجربة م�شابهة لها فيما بعد، تذكرت  لها مثياًل من قبل، ومل 
وقلق.  وعذاب  حب  من  البطالن  عا�شه  وما  وجوليت  روميو  ق�شة 
وكما ت�شري بع�س الق�ش�س املتداولة يف اأملانيا، كانت منطقة جبال 
الألب التي ع�شنا فيها خالل تلك الفرتة هي امل�شرح احلقيقي لق�شة 
واملحزنة، الحتفالية  اأحداثها اجلميلة  بكل  الرائعة  روميو وجوليت 
البحرية،  من  القريب  الطرف  اإىل  وليندا  ماريو  قادنا  واملاأ�شاوية. 
حلقة  �شكل  على  الثلوج،  من  خفيفة  طبقة  فوق  الأر�س  على  جل�شا 
كبرية حول ماريو وليندا. وبعد م�شي حوايل ال�شاعتني من العزف 
على اجليتار والغناء �شكت كل �شيء، اإذ هرب كل �شخ�س اإىل عامل 
اأ�شبحت عبارة  وتتكور حتى  تدريجيًا  ما جعل احللقة ت�شغر  اآخر، 
اأنفا�س تلهث  ُي�شمع لها �شوت غري  اأج�شام ملفوفة بال�شوف ل  عن 
بجواره،  كانت  التي  الفتاة  حول  يديه  �شاب  كل  لف  جانب.  كل  من 
وتركا للقلوب احلرية كي تتناجى ب�شمت، ودخلنا عامل اخليال الذي 
ل يوازيه حلم. اأما جوزفني والتي يبدو اأنها مل جتد يف البداية من 
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م�شطرة  نف�شها  وجدت  فقد  ال�شخمة،  خا�شرتها  حول  يديه  يلف 
خللع مالب�شها والتنقل عارية من مكان لآخر، ومن �شاب لآخر، غري 

معنية بالثلوج التي كادت حتولنا اإىل جليد وت�شرق احلياة منا. 
يف حوايل الثالثة بعد منت�شف الليل، وقبل اأن يطل النهار براأ�شه، 
وخوفًا من اأن نتجمد متامًا ون�شبح جزءًا من خملفات ال�شتاء، بداأنا 
نت�شلل الواحد تلو الآخر... ُعدنا اإىل بيوتنا وقد اأنهكنا الربد وال�شهر 
لنكمل ا�شتعدادات ال�شفر. ويف حوايل ال�شاعة العا�شرة �شباحًا كان 
العديد من الطلبة يقفون على ر�شيف املحطة ينتظرون قطار ميونخ 
وحني  اأوروبا.  يف  القطارات  حمطات  اأكرب  من  واحدة  توجد  حيث 
و�شلنا اإىل ميونخ، كان اأمري حنا اأول من نزل من القطار، وقف هناك 
حتى ركب كل منا قي قطاره وغادر املحطة، ثم �شار يف طريقه... 
ذهب امري اإىل جامعة ميونخ التكنولوجية حيث قام هناك بدرا�شة 
الهند�شة. ومن حمطة ميونخ، ركبت القطار املتجه نحو ال�شمال مع 
الزميلة ي�شر اخلنيلي، حيث نزلنا يف و�شط مدينة �شتوجتارت، ومن 
هناك اأخذنا البا�س الذي �شعد بنا اإىل مدينة هوهنهامي املطلة على 
�شتوجتارت لاللتحاق بجامعتها الزراعية. كانت املناظر على جانبي 
الطريق من ميونخ اإىل �شتوجتارت جميلة، لكنني مل اأ�شتطع التمتع 
ليلة  بعد  للراحة  ما�شة  بحاجة  واأ�شعر  جدًا  متعبًا  كنت  لأنني  بها 
طويلة من ال�شهر والربد. وقبل اأن ن�شل اإىل �شتوجتارت، كان الزكام 
قد ت�شلل اإىل راأ�شي واأنفي وعيني، واأخذ يطغى على ج�شمي الذي بداأ 
يرجتف من الربد، وكاأنه ل يزال م�شتلقيًا على �شفاف بحرية كوخل، 
على الرغم من دفء غرف القطار و�شماكة ما كان يغطي ج�شمي 

من مالب�س.
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بني الأمل وخيبة الأمل
لنجد  الظهرية  بعد  ما  فرتة  يف  هوهنهامي  مدينة  و�شلنا 
امل�شئولني يف اجلامعة يف انتظارنا وقد حجزوا لنا غرفًا مع عائالت 
ت�شكن يف بيوت قريبة من حرم اجلامعة، ل تبعد عنها �شوى دقائق 
م�شيًا على الأقدام. ويف الطريق اإىل بيوتنا اجلديدة، توقفت ال�شيدة 
فرن  وبجانبها  �شغرية  بقالة  عند  م�شاكننا  اإىل  تقودنا  كانت  التي 
اأ�شغر تخ�ش�س يف اإعداد خمتلف اأنواع اخلبز واحللويات والفطائر. 
للح�شول  عنها  غنى  ل  التي  الأ�شا�شية  الأماكن  اىل  تعرفنا  وهكذا 
مواد  من  ذلك  وغري  و�شراب  طعام  من  الأ�شا�شية  حاجاتنا  على 
البيت،  �شاحبة  اىل  التعرف  وبعد  ب�شيطة.  منزلية  ولوازم  غذائية 
و�شعت حقيبتي يف غرفتي وعدت م�شرعًا اإىل الدكان واملخبز ل�شراء 
ما يكفي من الغذاء لثالثة اأيام على الأقل، وذلك قبل اأن تغلق املحال 
اأبوابها وتتوقف عن العمل يف ذلك اليوم. كان النظام يف  التجارية 
اأملانيا يف تلك الأيام يفر�س على كافة املحال التجارية اإغالق اأبوابها 
يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاء، فيما عدا دكان كبري نوعًا 
ما و�شيدلية تعمالن يف حمطة القطار الرئي�شية يف كل مدينة ملواجهة 
الطوارئ. بعد عقود، ومت�شيًا مع النظام ال�شائد يف اأمريكا وغريها 
من دول اأوروبية، ومن اأجل خدمة ال�شياح الأجانب بعد اأن اأ�شبحت 
ت�شمح  جديدة  قوانني  ب�شن  احلكومة  قامت  �شياحية،  دولة  اأملانيا 
ببقاء املحال التجارية مفتوحة ل�شاعات اأطول يف بع�س اأيام الأ�شبوع.
حني اأو�شلتني مندوبة اجلامعة اإىل بيتي يف هوهنهامي اأخربتها 
اأو ثالثة حتى يزول الزكام  باأنني �شاأتغيب عن اجلامعة ملدة يومني 
ال�شابقة  التجارب  كانت  بالفعل.  حدث  ما  وهذا  �شحتي،  واأ�شتعيد 
واحلالت املر�شية املرافقة للزكام قد علمتني اأن الإ�شابات بالربد 
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حتتاج لراحة تامة، وعدم التعر�س لتيارات هوائية اأو دخان اأو غبار 
حالت  اأن  عقود  بعد  اكت�شفت  الواقع،  ويف  الأقل.  على  يومني  ملدة 
املر�س التي كانت ُت�شيبني على �شكل زكام �شديد وبرد وارتفاع يف 
والغبار  للدخان  ح�شا�شية  معظمها  يف  كانت  اأحيانًا  احلرارة  درجة 
وتيارات الهواء. اإن ق�شاء حوايل ن�شف �شاعة اأو اأكرث يف مكان يكرث 
ي�شتمر  ُع�شال،  لإ�شابتي مبر�س  كافيًا  يزال  وما  فيه، كان  الدخان 
الأماكن،  تلك  مثل  عن  البتعاد  فاإن  ولذا  اأ�شبايع.  ثالثة  اأحيانًا 
والبقاء يف البيت يف �شبه عزلة عن الغري حني اأ�شعر بقرب املر�س هو 
ال�شمانة الوحيدة لل�شفاء ب�شرعة من دون حدوث م�شاعفات. لكنني 
مل اأنعم بالراحة والعزلة كما اأردت يف اليوم التايل، لأن الزميلة ُي�شر 
جاءت يف امل�شاء لزيارتي ومعها اثنان من الطلبة العرب الدار�شني يف 
اجلامعة، �شدقي خ�شر من فل�شطني، وعدنان الدخيل من العراق، 
كانت ُي�شر قد تعرفت اليهم واأخربتهم عني وعن حالتي ال�شحية. 
قلبي، ومن  اإىل  النا�س  اأحب  اأ�شبح �شدقي وعدنان من  الأيام  ومع 
منهما  كل  متيز  لقد  حياتي...  يف  عرفتهم  الذين  الأ�شدقاء  اأقرب 
باإخال�شه لأ�شدقائه، وكرمه وخفة دمه، وبحبه للحياة والتمتع بها، 
علوم،  من  اجلديد  ملعرفة  الدائم  وميله  تع�شب،  بال  لوطنه  وولئه 
وما يعي�شه العامل من تطورات وحتولت وتغريات، وما يعانيه الوطن 

العربي من م�شاكل واأزمات.
لأكت�شف  التايل  الأ�شبوع  مطلع  اجلامعة يف  اأ�شتاذي يف  قابلت 
تعودت عليه يف  الذي  التقليدي  باملعنى  لي�س هناك حما�شرات  اأنه 
م�شر، ول باملعنى املنظم الذي تعرفت اليه يف اجلامعة الأمريكية 
العبء  معظم  ي�شع  حينئذ  الأملاين  التعليم  نظام  كان  القاهرة.  يف 
عادة  الأ�شاتذة  يلقيها  التي  املحا�شرات  عدد  وكان  الطالب،  على 
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قلياًل جدًا، ما جعل ن�شب النجاح يف الدرا�شة متوا�شعة كثريًا. وعلى 
فل�شطيني  �شاب  اىل  تقريبًا  اأ�شهر  ثالثة  بعد  تعرفت  املثال،  �شبيل 
يعمل  كان  اأنه  اإل  �شنوات،  منذ  هوهنهامي  جامعة  يف  م�شجاًل  كان 
اأربع �شاعات بالقطار  التي تبعد حوايل  ويعي�س يف مدينة نورنبريج 
عن �شتوجتارت. وب�شبب عدم وجود نظم جامعية حُتدد دوام الطلبة 
ياأتي  كان  الطالب  فاإن ذلك  الدرا�شة،  النتظام يف  عليهم  وتفر�س 
المتحان  واأخذ  حظه  لتجربة  عام  كل  من  المتحانات  موعد  يف 
يق�شون  الأملان،  وغري  الأملان  الطلبة،  معظم  كان  لذلك  النهائي. 
على الأقل �شعف عدد ال�شنوات املطلوبة للتخرج، وكان الكثري منهم 
يرتك الدرا�شة بعد ق�شاء عدة �شنوات يف اجلامعة من دون احل�شول 
على �شهادة جامعية. كانت النظم التعليمية يف الواقع تفتقد احلوافز 
واملحاذير التي تفر�س على الطلبة النتظام يف الدرا�شة، وحتذرهم 
من �شوء ا�شتغالل اجلامعات واإ�شاعة وقت الأ�شاتذة واأموال الدولة 
�ُشدى... ق�شايا وم�شاكل ما تزال اجلامعات الأملانية تنا�شل من اأجل 

التغلب عليها ب�شكل كامل. 
لقب  اأن  اكت�شفت  فقد  اجلامعي  الأ�شتاذ  بدور  يتعلق  فيما  اأما 
اأدبية  مكانة  ُي�شفي  اأملانيا،  يف  جدًا  املهمة  الألقاب  من  كان  اأ�شتاذ 
كبرية على �شاحبها، ما جعل الأ�شتاذ يحمل لقبي اأ�شتاذ ودكتور يف 
اآن واحد، كما يقال اليوم يف البالد العربية »الأ�شتاذ الدكتور«. كما 
اإىل زوجاتهم، حيث  انتقلت من الرجال  العلمية  الألقاب  اأهمية  اأن 
ُيقال لزوجة الدكتور »ال�شيدة زوجة الدكتور فالن«. وب�شبب �شعوبة 
ق�شمًا معينًا  يراأ�س  اأ�شتاذ كان  فاإن كل  اأ�شتاذ،  لقب  احل�شول على 
مبجرد  واأنه  معهدًا،  ي�شمى  فيها  يعمل  التي  اجلامعة  يف  دائرة  اأو 
اأن ي�شبح مديرًا ملعهد ي�شبح مبثابة حاكم مطلق، من حقه تعيني 
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ذلك  يف  مبا  املعهد،  يف  العاملني  من  موظف  اأي  خدمات  واإنهاء 
القبول  قرار  كان  ذلك،  جانب  اإىل  امل�شاعدون.  والأ�شاتذة  الفنيون 
من عدمه يف الدرا�شات العليا ل يتم بناء على قرار جامعي من قبل 
بناء على  بل  اأمريكا مثاًل،  جلنة علمية خمت�شة كما هو احلال يف 
قرار من الأ�شتاذ امل�شئول عن التخ�ش�س املعني، اأي من مدير املعهد 
الذي يتقدم الطالب للدرا�شة فيه. لكن امل�شكلة التي اأزعجتني حقًا 
ومل يكن باإمكاين التغلب عليها، فكانت عدم وجود ق�شم لالقت�شاد 
يل  مكان  بحجز  الأملانية  الثقايف  التبادل  هيئة  وقيام  اجلامعة،  يف 
معني  معهد  وهو  ا�شت�شارتي،  دون  من  الزراعية  الإدارة  معهد  يف 
اأ�شا�شًا باإدارة امل�شاريع الزراعية الكبرية من النواحي الفنية واملالية 
الأمر  بادئ  يف  قررت  ذلك  من  الرغم  على  لكنني  والقت�شادية. 
النتظام يف الدرا�شة واختبار مدى مالءمة املعهد مليويل الدرا�شية. 
اأ�شبحت خالل اأيام معدودة جزءًا من جمموعة الطلبة العرب 
وال�شيد  بينهم �شدقي خ�شر  الدار�شني يف جامعة هوهنهامي، ومن 
وعبد  الدخيل  وعدنان  الدكتوراه،  مرحلة  يف  كانا  اللذان  جنم 
اأواخر  يف  كانوا  الذين  ذياب  ويو�شف  كيايل  وعلى  الطيار  اجلبار 
يوم  باجلامعة  التحقت  التي  اخلنيلي  وي�شر  البكالوريو�س،  مراحل 
بها، وغريهم من طلبة م�شريني وعراقيني. كان من بني  التحاقي 
�شوداين  اأ�شل  من  اللون  اأ�شود  م�شري  �شاب  اأي�شًا  العرب  الطلبة 
ا�شمه ح�شني، ل يتوقف اأبدًا عن �شرب الكحول وال�شحك. اأما �شلة 
وياأكلون  ويطبخون  تقريبًا  يوم  كل  يلتقون  كانوا  الذين  الأ�شدقاء 
تتكون  فكانت  الأقل،  على  اأ�شبوع  كل  مرة  معًا  للنزهة  ويخرجون 
اأ�شا�شًا من �شدقي خ�شر من فل�شطني، وعدنان الدخيل وعبد اجلبار 
وكانت  بالإ�شافة يل،  �شورية،  من  كيايل  وعلى  العراق،  من  الطيار 
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ي�شر اخلنيلي تن�شم اإلينا اأحيانًا. 
ا�شمها  ون�شيطة  ذكية  اأملانية  �شديقة  خ�شر  ل�شدقي  كان 
كري�شتيل، تزوجها فيما بعد ورزقا اأكرث من طفل. وحني عاد �شدقي 
درجة  على  احل�شول  بعد  الإردنية  اجلامعة  يف  والعمل  الوطن  اإىل 
الزوجية  العالقة  اأن  اإل  الرحلة.  تلك  كري�شتل  رافقته  الدكتوراه، 
بينهما مل ت�شتمر طوياًل بعد الو�شول اإىل عمان، اإذ انف�شال وعادت 
اأردنية  �شابة  من  �شدقي  وتزوج  اأملانيا،  اإىل  اأولدها  مع  كري�شتيل 
فكانت  الدخيل  عدنان  اأما  الأوىل.  الزوجة  من  وذكاء  جماًل  اأكرث 
له �شديقة يونانية من طلبة اجلامعة تربطه بها عالقة حب ا�شمها 
�شبيهة  كانت  الأيام  تلك  يف  اليوناين  املجتمع  تقاليد  اأن  اإل  كاثي، 
بتقاليد املجتمعات العربية، ما حال دون زواجهما. اأما عبد اجلبار 
اأفراد ال�شلة، حيث كانت �شديقته  اأول من تزوج من  الطيار، فكان 
الأملانية لويزا يف غاية الب�شاطة، عادت معه بعد التخرج اإىل بغداد 
وعا�شا هناك طوياًل. اأما علي كيايل فلم يكن له �شديقة اأملانية اأو غري 
اأملانية، لكنه كان يخرج مع بع�س الفتيات بني احلني والآخر. كانت 
اآخر مرة راأيت فيها ال�شديق علي كيايل يف عام 1969 حني عدت 
حينه  يف  وكان  اأمريكا،  يف  �شنوات  اأربع  غياب  بعد  �شتوجتارت  اإىل 
الدكتوراه.  درجة  على  واحل�شول  درا�شته  من  النتهاء  و�شك  على 
عاد علي كيايل بعد التخرج اإىل �شورية، وعدت اإىل اأمريكا، وانقطع 
معهما  توا�شلي  ا�شتمر  فقد  وعدنان،  �شدقي  اأما  بيننا.  التوا�شل 

ل�شنوات عديدة لحقة.
تتكون جامعة هوهنهامي من ق�شر تاريخي قدمي وعريق، حتيط 
به حديقة نباتات نادرة يف غاية التنوع والروعة، وحوايل ثالثة اآلف 
�شخ�س من الطالب والأ�شاتذة والفنيني والإداريني والعمال. وحيث 



128

اأن املاء يف اأملانيا كان يف تلك الأيام غري �شالح لل�شرب، فاإن البع�س 
ا�شتعا�س  فيما  املاء،  من  بدًل  البرية  ب�شرب  ا�شتعا�س  الطلبة  من 
ببيعه  وتقوم  اجلامعة  مزرعة  تنتجه  الذي  باحلليب  الآخر  البع�س 
للطلبة باأ�شعار متدنية جدًا، وذلك مع م�شتقاته من اأجبان واألبان. 
لذلك كنُت اأ�شرب حوايل �شتة اأكواب من احلليب كل يوم، خا�شة واأن 
املنطقة املحيطة  اأما  البرية كانت وما تزال غري ودية.  عالقتي مع 
اأ�شجار  مبختلف  مغرو�شة  فكانت  لها  املجاورة  والأحياء  باجلامعة 
الفواكه والأحرا�س، خا�شة اأ�شجار التفاح التي تقف على جانبي كل 
متنوع  تفاحًا  املوا�شم  وتعطي يف  تقريبًا،  العامة  ال�شوارع  �شارع من 
الأحجام والأ�شكال والألوان... كانت تلك الأ�شجار تعر�س على املارة 
ما لديها من فواكه لذيذة بال ثمن. كنا اأحيانًا ن�شري م�شافة كيلومرت 
قبل اأن نقطف حبة تفاح واحدة، لأن اخليارات كانت غري حمدودة. 
وحني و�شلت اإىل اأمريكا يف الن�شف الثاين من ال�شنة التالية، كنت 
قد �شئمت احلليب والتفاح، ما جعلني امتنع عن �شرب احلليب واأكل 

التفاح ملدة �شنتني تقريبًا.
جلامعة  كان  اأملانية،  و�شعبية  تعليمية  موؤ�ش�شات  من  وكغريها 
هوهنهامي عيدها اخلا�س بها والذي كانت حتتفل به بطريقة خا�شة 
لطالب  تذكرة   1500 ببيع  لالحتفالت  الإعداد  عملية  تبداأ  جدًا. 
التجمعات  على  املختلفة  الن�شاطات  وتوزيع  و�شيوفهم،  اجلامعة 
يقيمون  العرب  الطلبة  كان  املثال،  �شبيل  فعلى  املتعددة.  الطالبية 
يف ليلة العيد خيمة �شغرية يف ردهة الق�شر الرئي�شية بالقرب من 
�شاندويت�شات  فيه  يقدمون  احلليب«،  »بار  عليها  ويكتبون  املدخل، 
عادية.  م�شروبات  من  وغريه  واحلليب  العربية  واحللويات  الفالفل 
اأما الطلبة اليونانيون فكانوا يقيمون ُك�شكًا �شغريًا حتت ا�شم »اأوزو 
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بار«، يقدمون فيه العرق اليوناين امل�شنوع من العنب، فالعرق ي�شنع 
من  اأو  وفل�شطني،  واليونان  لبنان  يف  احلال  هو  كما  العنب  من  اإما 
بقيام  يبداأ  فكان  الحتفال  اأما  العراق.  يف  احلال  هو  كما  التمر 
الإدارة امل�شرفة على احلفل بتوزيع فواني�س �شغرية �شعيفة ال�شوء 
ي�شطف  ثم  يده،  منها يف  واحدة  كل مدعو  يحمل  امل�شاركني،  على 
رجل  كل  يقف  فيما  البع�س،  بع�شهم  خلف  واحد  �شف  يف  اجلميع 

بجانب املراأة التي ترافقه. 
متام  يف  الق�شر  باب  من  الظالم  �شقوط  بعد  امل�شرية  تنطلق 
النباتات،  حديقة  اجتاه  يف  ببطء  تتحرك  م�شاء،  التا�شعة  ال�شاعة 
بينها على طول م�شار حمدد  الأ�شجار ومتر من  وهناك تدور حول 
�شلفًا. وبعد ا�شتكمال عملية الدوران حول احلديقة، والتي ت�شتغرق 
حوايل ال�شاعة، تتوقف امل�شرية عن ال�شري، ما يجعل اأ�شواء الفواني�س 
اخلافتة تتناثر يف كل ركن من اأركان احلديقة وكاأنها جنوم تتناثر يف 
اأعايل �شماء يعي�س ليلة حاملة غائمة. ومن ثم يطل رئي�س اجلامعة 
تاريخ  عن  فيه  يتحدث  خطابًا  ويلقي  الكبري  الق�شر  �شرفة  من 
اجلامعة وما مرت به من تطورات علمية وما تتطلع اإليه من تطور، 
ثم ُيعرُج على تاريخ الق�شر ومعنى الحتفال بتلك الليلة. وحيث اأن 
اأزواجًا، واأنه مل يكن  اأن يكون امل�شاركون  نظام احلفل كان يقت�شي 
لدي حينئذ �شديقة، فاإنني ف�شلت ال�شعود اإىل �شرفة الق�شر ملتابعة 
م�شرية الفواني�س يف احلديقة بدًل من دعوة فتاة قد ل تقبل دعوتي 
ل�شبب اأو لآخر، خا�شة واأن عدد الإناث بني الطلبة كان اأقل من ربع 
تتحرك  الفواني�س  بروؤية  كثريًا  متتعت  الواقع،  ويف  الذكور.  عدد 
وكاأنها اأفعى تتلوى خمتالة بجمالها ونعومتها يف طريقها اإىل مكان 
جمهول، وراأيت اأ�شياء يف تلك الليلة اأده�شتني، وجعلتني اأحزن على 
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التي  اجلامعية  احلياة  روح  على  واأترحم  العربية،  جامعاتنا  واقع 
كانت وما تزال مفقودة منها. 

بعد ال�شتماع خلطاب الرئي�س، كانت حلبات الرق�س والبارات 
واملطاعم تفتح اأبوابها وتبداأ يف ا�شتقبال ال�شيوف... كان امل�شاركون 
رق�شة  كل  بني  الكحول  بارات  خا�شة  البارات،  على  يرتددون 
ذوق،  كل  اإر�شاء  اأجل  ومن  ح�شاب.  بال  اخلمر  ير�شفون  واأخرى، 
كانت اجلامعة حت�شد ثالث فرق مو�شيقية، تقف كل منها يف قاعة 
خا�شة وتلعب نوعًا خمتلفًا من املو�شيقى ال�شعبية اأو الكال�شيكية اأو 
احلديثة. ومع اأن كل م�شارك كان ي�شعى لزيارة كل قاعة رق�س وبار 
وخيمة وك�شك وزاوية، فاإن معظم امل�شاركني كانوا يختتمون ليلتهم 
يف خيمة املجموعة العربية، ياأكلون �شاندويت�شات الفالفل، ي�شربون 
والأغاين  املو�شيقى  ب�شماع  ويتمتعون  والقهوة،  وال�شاي  احلليب 
وغريها  والوي�شكي  والنبيذ  والبرية  الأوزو  يكون  اأن  بعد  العربية، 
من خمور قد اأخذت حقها منهم. وحني يبداأ التعب يف الت�شلل اإىل 
اأرجل الراق�شني والراق�شات، املخمورين منهم واملخمورات، يت�شلل 
البع�س عائدًا اإىل بيته، ويت�شلل اآخرون اإىل حديقة النباتات، حيث 
ت�شتقبلهم اأ�شجار احلديقة اأزواجًا اأزواجًا، يق�شون حتتها ما يكون قد 
تبقى من الليل، وينفقون ما يكون قد تبقى لديهم من طاقة وحيوية. 
بعد مرور حوايل اأربعة اأ�شهر على احتفال عام 1964، اعرتفت فتاة 
معها  التحقيق  وبعد  حامل،  اأنها  اجلامعة  يف  العامالت  من  اأملانية 
اأ�شخا�س  ملعرفة الأب ال�شرعي للجنني، قالت باأنها نامت مع ثالثة 
يف تلك الليلة، اأحدهم تركي، والثاين يوناين، والثالث اإيراين. كانت 
الأعراف يف تلك الأيام جترب الأب ال�شرعي للجنني على الزواج من 
للطفل يف حالة ميالده، ومتلي عليه  ا�شمه  واإعطاء  الفتاة احلامل، 
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اأن يتحمل م�شئولية الإنفاق عليه. وهذا جعل م�شاجعة �شاب اأجنبي 
لفتاة اأملانية والت�شبب يف حدوث احلمل و�شيلة جيدة للح�شول على 

موافقة اأهل الفتاة بزواج ابنتهم من �شديقها الأجنبي. 
اقرتحْت الزميلة ُي�شر اخلنيلي يف اأحد الأيام اأن تقوم باإعداد 
طبخة �شمك على الطريقة البور�شعيدية التي تتقنها... كانت ي�شر 
من مدينة بور �شعيد التي تقع على �شاحل البحر الأبي�س املتو�شط. 
ال�شمك يف مدينة  �شوق  اإىل  ذهب معها علي كيايل و�شدقي خ�شر 
�شتوجتارت حيث قاموا ب�شراء ما طاب من الأ�شماك، ثم مروا على 
ذلك  وغري  والفلفل  والثوم  ال�شلطة  متطلبات  ل�شراء  اخل�شار  �شوق 
من الطيبات. وبعد قيام ي�شر بقلي ال�شمك وح�شيه بالتوابل واإعداد 
ال�شلطات بالثوم والب�شل، اأ�شبح الع�شاء عبارة عن وليمة حقيقية. 
لكن الأملان يف تلك الأيام مل يكونوا قد تعودوا على اأكل الثوم ورائحته 
ورائحة غريه من بهارات، وبالتايل مل ي�شتخدموه كجزء من العنا�شر 
الأ�شا�شية اأو حتى الثانوية التي تدخل يف طهي الطعام واإعداده. ومع 
اليوم  �شباح  يف  العطور  بع�س  وا�شتخدام  جيد  حمام  باأخذ  قيامي 
اأتخل�س من رائحة الثوم، ما دفعني  اأنني مل ا�شتطع اأن  التايل، اإل 
ذلك  عن  بدًل  ذهبت  اإذ  اليوم،  ذلك  يف  اجلامعة  عن  التغيب  اإىل 
اإىل الغابة، اأ�شري فيها واأ�شتعيد بع�س الذكريات اجلميلة التي تركتها 
اأما بقية الزمالء،  اأريحا والقاهرة وكوخل.  خلفي تعي�س وحيدة يف 
مبا يف ذلك �شديقاتهم الأملانيات وي�شر، فلم يتخلفوا عن اجلامعة، 
لكن رائحة الثوم التي رافقتهم ت�شببت يف طردهم جميعًا من غرف 
الدرا�شة ومعامل البحث. اإن من يزور اأملانيا اليوم يالحظ اأن رائحة 
الثوم متالأ �شوارع املدن الرئي�شية وتغزو غالبية املطاعم، لأن العمالة 
الأجنبية، خا�شة اليطالية والرتكية والإ�شبانية واليونانية، وتكامل 
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القت�شاد الأملاين مع غريه من اقت�شاديات اأوروبية اأدخل معه الثوم 
مل  التي  واخل�شار  والفواكه  البهارات  اأنواع  من  والكثري  والب�شل 
»الأجنبية« تطغى  البالد. وهذا جعل املطاعم  تكن معروفة يف تلك 
بالتدريج على املطاعم الأملانية التقليدية، ومكن العديد من املطاعم 
وال�شينية  الأفغانية  وحتى  واليونانية،  والعربية  والرتكية  الإيطالية 
املطاعم  غالبية  بها  حتظى  ل  �شعبية  مكانة  على  ال�شتحواذ  من 

الأملانية التقليدية.  
بعد اأ�شابيع من تلك احلادثة، ان�شغل اأفراد ال�شلة يف م�شاعدة 
زميلنا جنم الذي كان ي�شتعد لمتحان الدكتوراه. كان جنم يكربنا 
يف ال�شن كثريًا، رمبا بخم�س ع�شرة �شنة، وكان قلقًا جدًا ومتخوفًا 
جدًا من احتمالت الف�شل. ويعود ال�شبب يف خوف جنم من المتحان 
اإىل �شعف قدراته اللغوية، مع اأنه كان قد اأم�شى يف �شتوجتارت ما 
يزيد على �شت �شنوات متتالية. لكن عزلته عن الغري، وميله لعدم 
الختالط مع زمالئه من الطلبة الأملان والأجانب، وعدم تعوده على 
القراءة يف بلده، وق�شاء معظم وقته الدرا�شي يف خمترب علمي، جعل 
من ال�شعب عليه اأن يكت�شب ما يكفي من املهارات اللغوية لجتياز 
امتحان بتلك اللغة... مل يكن باإمكان جنم يف الواقع اأن يفهم ما يقراأ 
ول التحدث باللغة الأملانية يف اأي مو�شوع كان. لكن من ح�شن حظ 
الزميل جنم اأن المتحان كان �شفويًا يعتمد على املهارة ال�شخ�شية 
بقدر اعتماده على املعرفة اللغوية واملعرفة العلمية. ويف �شوء ت�شاهل 
اجلامعات الأملانية عمومًا مع الطلبة الأجانب لعتقاد الأ�شاتذة اأن 
لغتهم �شعبة واأن من املتعذر على طالب اأجنبي اإتقانها، تبنى الزميل 
كل  �شفحات  من  عدد  حفظ  على  تقوم  مبتكرة  اإ�شرتاتيجية  جنم 
كتاب من الكتب املقررة بالن�شبة للمواد الرئي�شية... حفظ جنم تلك 
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ال�شفحات عن ظهر قلب من دون اأن يفهمها، ك�شبي يحفظ اإحدى 
املعلقات ال�شعرية، اأو طفل يحفظ جمموعة من اآيات القراآن الكرمي. 
وحني جل�س جنم اأمام اللجنة، كانت اإجابته عن كل �شوؤال ُوجه اإليه 
الإجابة  دون  من  ولكن  قلب،  ظهر  عن  حفظه  ما  بع�س  قراءة  هي 
عن ال�شوؤال املطروح عليه لأنه مل يكن باإمكانه فهم ال�شوؤال اأ�شاًل، 
واإن كان باإمكانه تخمني املو�شوع ب�شبب معرفته ببع�س امل�شطلحات 
وتخ�ش�شات الأ�شاتذة اأع�شاء اللجنة الذين قاموا با�شتجوابه. وهذا 
يعني اأن جنم ا�شتطاع جتنب اخلطاأ، ورمبا كان احلظ قد حالفه يف 
كل  لأن  عليه،  ُطرحت  التي  الأ�شئلة  من  اأكرث  اأو  �شوؤال  عن  الإجابة 
وبالفعل  ال�شوؤال.  بعيدًا عن  الغالب  واإن كان يف  �شليمًا  ما قاله كان 
جنحت اإ�شرتاتيجية جنم حيث قال الأ�شاتذة اإن ال�شيد جنم متمكن 
بالتحديد  اإليه  املوجهة  الأ�شئلة  عن  اإجابته  عدم  لكن  املو�شوع  من 
العلمية.  معارفه  �شعف  ب�شبب  ولي�س  اللغوية،  قدراته  ل�شعف  تعود 
ويف امل�شاء حني جتمعنا لالحتفال بنجاح زميلنا جنم، �شاألناه عما 
الآن  �شاأذهب  �شاحكًا،  بب�شاطة  جنم  قال  وهنا  ذلك،  بعد  �شيفعل 
لأتعلم اللغة الأملانية. يف �شوء ذلك ل بد واأن نت�شاءل عما اإذا كان 
باإمكان �شخ�س مثل زميلنا جنم موا�شلة الدرا�شة والتعلم، وعما اإذا 
كان لديه ما يكفي من احلوافز والو�شائل اللغوية لتحديث معلوماته 
ومتابعة اجلديد يف جمال تخ�ش�شه، وعما اإذا كان قد ح�شل على 
على  تعوده  وعدم  جامعي،  خريج  لغة  �شعف  اإن  ي�شتحقها.  �شهادة 
ذلك  ح�شول  دون  حتول  اأن  �شاأنها  من  هامة  ق�شايا  هي  القراءة، 
يف  تت�شبب  واأن  تخ�ش�شه،  جمال  يف  كافية  معلومات  على  اخلريج 
اإعادته جمددًا  وبالتايل  ب�شرعة،  قليلة  لديه من معلومات  تبخر ما 

اإىل حظرية الأمية العلمية والأمية الثقافية.  
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ال�سيا�سة والثقافة يف اأملانيا
 1964 عام  خريف  يف  الأملانية  الثقايف  التبادل  هيئة  قامت 
برتتيب رحلة اإعالمية ملدينة برلني الغربية دامت ثالثة اأيام، �شارك 
العرب.  الطلبة  اآخر من  اإىل عدد  اإ�شافة  ال�شلة،  اأفراد  فيها جميع 
اأقمنا اأثناء زيارتنا لربلني يف فندق �شغري، ولكن اأنيقًا ونظيفًا يقع 
املدينة  حول  ليلية  بجولة  امل�شاء  يف  قمنا  املدينة.  قلب  من  بالقرب 
تقدم  اأماكن  عدة  على  املرور  وبعد  ومالهيها،  مقاهيها  ن�شتك�شف 
قلياًل  توقفنا  لديها �شالت مو�شيقى ورق�س،  امل�شروبات، ومطاعم 
اأمام ملهى يعر�س ن�شاء يف فرتينات تقوم بالرق�س �شبه عاريات يف 
الداخل. دفعتنا غريزة حب ال�شتطالع للدخول، اإلأ اأن منظر الن�شاء 
العاريات وت�شرفات الزبائن مل ترق لنا، ما جعلني اأخرج بعد دقائق 
اللقاء  على  الزمالء  بقية  مع  اتفقنا  اأن  بعد  و�شدقي  عدنان  ومعي 
ال�شوارع  يف  بالتجول  خاللها  قمنا  �شاعتني،  بعد  املكان  نف�س  اأمام 
ب�شيط. كان من بني  الع�شاء يف مطعم تركي  وتناول طعام  القريبة 
الزمالء الذين ا�شتمتعوا بذلك املكان واأنفقوا مبالغ جيدة من املال 
وح�شني  اأحمر،  �شعره  كان  عراقي  �شاب  العاريات  الراق�شات  على 
اإىل  للعودة  حان  الوقت  اأن  قررنا  وحني  الأ�شود.  امل�شري  ال�شاب 
الفندق، كان من ال�شعب اإقناع البع�س برتك تلك املنطقة من برلني 
اأخذ حقه منهم، واأو�شل ثالثة من الزمالء  اأن كان اخلمر قد  بعد 
الليلة ملا متكنوا من  تلك  ال�شكر. ولول وجودنا معهم يف  اإىل درجة 
يقعوا يف م�شاكل مع  اأن  املوؤكد  �شبه  ولكان من  الفندق،  اإىل  العودة 

البولي�س. 
مل  الفندق،  اإىل  العودة  طريق  يف  ونحن  الطريق  طول  وعلى 
يتوقف ح�شني عن الغناء، كما مل يتوقف الزمالء عن ال�شياح. وحال 
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الإدارة يف  امل�شوؤولة عن  ال�شيدة  الفندق، �شاحت  اإىل باحة  دخولنا 
تلك الليلة من الطابق الثاين تاأمرنا بال�شكوت وتهددنا بالنزول اإذا 
اأخربيني  اإليها:  كالمه  موجهًا  ح�شني  �شاح  وهنا  اأوامرها،  خالفنا 
يا  انتظارك  يف  اأنا  اأراك...  جدًا  ي�شعدين  هذا  اإن  �شتاأتي...  متى 
حبيبتي... ل تتاأخري... اأ�شرعي... اأنا يف انتظارك. وما اأن �شمعت 
الفندق،  الفرار من  اإىل  اأ�شرعت  قاله ح�شني حتى  ما  ال�شيدة  تلك 
والزبائن من دون خدمة. حني عدت  رقابة  الفندق من دون  تاركة 
لزيارة �شتوجتارت واأ�شدقائي فيها يف �شيف عام 1969، بعد غياب 
دام اأربع �شنوات متتالية، حزنت كثريًا حني عرفت اأن ح�شني مات يف 
ظروف غام�شة، اإذ  قيل اأن اإثنني من ال�شباب الأملان رموه من �شباك 
اأحد القطارات بينما كان يف طريقه عائدًا اإىل �شتوجتارت ب�شحبة 

امراأة اأملانية �شقراء.
ذهبنا يف �شباح اليوم التايل اإىل �شور برلني الذي قامت حكومة 
وذلك   ،1960 عام  ببنائه  ال�شوفييت  مع  املتحالفة  ال�شرقية  اأملانيا 
ال�شرقية  اأملانيا واحليلولة دون هروب �شكان برلني  لتكري�س جتزئة 
اإىل الغربية. وحني وقفت على احلائط كتبت يف �شجل الزوار:«اإنني 
اأتعاطف كثريًا مع ال�شعب الأملاين واأعترب ال�شور عملية اإجرامية �شد 
اإرادة ال�شعب واآماله يف الوحدة، واأمتنى اأن يتفهم الأملان موقفنا من 
ال�شور الذي اأقامته اإ�شرائيل يف قلب بالدنا وعا�شمتها القد�س، واأن 
يتعاطفوا مع ق�شيتنا كما نتعاطف مع ق�شيتهم.« لكن كلماتي اأغ�شبت 
امل�شئول عن الرحلة، لأن الأملان ب�شفة عامة يخافون من توجيه اأي 
العن�شرية.  وممار�شاتها  العدوانية  ل�شيا�شاتها  اأو  لإ�شرائيل  نقد 
اإ�شرائيل  ويعود ال�شبب يف ذلك لأن الأملان حني ينتقدوا ممار�شات 
باملجازر  تتعلق  مبا�شرة  واحدة  بارتكاب جرميتني،  �شمنًا  يعرتفون 
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غري  والثانية  النازية،  عهود  يف  والغجر  اليهود  بحق  ارتكبوها  التي 
مبا�شرة تتعلق بتبعات تلك املجازر التي كان من اأبرزها قيام يهود 
اأوروبا باتخاذ جرائم النازية ذريعة لقتل اآلف الفل�شطينيني وارتكاب 
عدة جمازر بحقهم وال�شتيالء على معظم بالدهم وت�شريد مئات 

الآلف منهم. 
ملدينة  بزيارة  قمت  حني   2002 عام  احلادثة  تلك  تذكرت 
جوتنجن الأملانية القريبة من �شتوجتارت بدعوة من جامعتها لإلقاء 
حما�شرة عن الق�شية الفل�شطينية وعملية ال�شالم. يف الطريق اإىل 
برنامج  عن  امل�شئولة  ال�شيدة  دعتني  املحا�شرة،  اإلقاء  بعد  الفندق 
زيارتي اإىل الع�شاء. وحني جاءت يف امل�شاء ل�شطحابي اإىل مطعم 
هادئ على النهر، اأخربتني باأنها دعت �شخ�شًا اإ�شرائيليًا مقيمًا يف 
املدينة مل�شاركتنا الع�شاء، متمنية اأن ل يكون يف ذلك اإزعاج يل. وبعد 
اأن طماأنتها، قلت لها اإن لدي قناعة باأن املثقفني وال�شيا�شيني الأملان 
عامة ي�شعرون بالرهبة ويرتعدون من اخلوف مبجرد اأن ينظر يهودي 
يف عيونهم، وبالتايل يبدون ا�شتعدادًا كاماًل للتجاوب مع رغباته من 
دون �شوؤال. وافقتني تلك ال�شيدة امل�شيافة على ما قلت بال تردد، لكن 
مع اعتذار خجول عما فعل هتلر وزبانيته باليهود، وعما فعله اليهود 
بالفل�شطينيني. كان ذلك الإ�شرائيلي قد اتخذ قرارًا فرديًا باختيار 
نفقات  الأملان  وحتميل  فيها،  للعي�س  اجلميلة  الوديعة  املدينة  تلك 
اإقامته من خالل توفري الدخل الكايف لتغطية كافة م�شاريف العي�س 
والعمل وممار�شة ما يهوى من ن�شاطات وهوايات. لذلك قام بتاأ�شي�س 
�شيئًا، واحل�شول على دعم مايل من  ينتج  اأبحاث �شغري مل  مركز 
اأكرث من موؤ�ش�شة اأملانية من دون اأن ي�شاأله م�شئول اأملاين اأو موؤ�ش�شة 
ر�شمية اأو غري ر�شمية عما يفعل، ول كيف ينفق ما ي�شله من اأموال.
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حني وقعت احلرب العاملية الثانية، كان الأملان يعتربون اأنف�شهم 
يتبعون �شيا�شات ر�شمية ويتخذون  نقيًا متفوقًا، ما جعلهم  عن�شرًا 
مواقف �شعبية تقوم على التفرقة العن�شرية �شد الغري. لذلك اجته 
الأملان عامة اإىل رف�س الأجانب، ما جعل من ال�شعب على الأجانب 
الإقامة يف اأملانيا، ومن �شبه امل�شتحيل ح�شول اأجنبي على اجلن�شية 
الأملانية. بعد انتهاء تلك احلرب التي اأ�شفرت عن هزمية اأملانيا وقتل 
اقت�شادي  و�شع  يف  نف�شها  البالد  وجدت  رفاقه،  ومالحقة  قائدها 
�شعب للغاية، لأن قوات احللفاء بقيادة اأمريكا عملت، وب�شكل منظم 
القاعدة  من  الأكرب  واجلزء  التحتية  البنية  تدمري  على  ومدرو�س، 
قامت  كما  القدمية،  التاريخية  املدن  وحتى  والعلمية  ال�شناعية 
الرحيل  على  واإجبارهم  الأملان  العلماء  من  العديد  ب�شرقة  اأي�شا 
يخدم  مبا  الأملاين  القت�شاد  هيكلة  اإعادة  اأجل  ومن  بالدها.  اإىل 
احلكومة  على  الأمريكية  احلكومة  فر�شت  الأمريكية،  امل�شلحة 
من  كان  واأمنية،  و�شيا�شية  اقت�شادية  ترتيبات  اجلديدة  الأملانية 
بهدف  الكبرية،  ال�شحن  �شيارات  من  كبرية  اأعداد  ا�شترياد  بينها 
تن�شيط القت�شاد الأمريكي على ح�شاب القت�شاد الأملاين، واإجبار 
اقت�شادية  تبعية  وخلق  بالدها،  من  البرتول  ا�شترياد  على  اأملانيا 
متثل اأمريكا فيها املركز. ومما جتدر الإ�شارة اإليه هنا اأن اأمريكا، 
وحتى اأواخر اخلم�شينيات من القرن الع�شرين، كانت من بني الدول 
الرئي�شية امل�شدرة للنفط، ومل يخطر ببالها يومًا اأنها �شتغدو خالل 

�شنوات اأكرب الدول امل�شتوردة للنفط يف العامل.  
الأملاين  القت�شاد  واجهت  التي  والعراقيل  ال�شعاب  كل  مع 
ن�شاطاته  يعاود  اأن  القت�شاد  ذلك  ا�شتطاع  الأربعينيات،  نهاية  يف 
ب�شرعة  املتهالكة  التحتية  والبنية  املدمرة  امل�شانع  بناء  ويعيد 
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م�شبوقة  وغري  كبرية  اقت�شادية  نه�شة  حتقيق  وبالتايل  فائقة، 
خالل فرتة ق�شرية مل تتجاوز خم�س ع�شرة �شنة. اإذ ما اأن توقفت 
الدول  عليها  اأملتها  التي  بال�شروط  الأملانية  القيادة  وقبلت  احلرب 
بناء  اإعادة  على  الرتكيز  اإىل  كليُا  الأملان  ان�شرف  املنت�شرة، حتى 
�شتوجتارت يف عام 1964  اإىل  و�شلُت  وبالدهم. وحني  اقت�شادهم 
كانت »املعجزة القت�شادية الأملانية« هي حديث ال�شاعة، لي�س فقط 
يف اأملانيا، بل ويف اأوروبا واأمريكا، متامًا كما يتحدث العامل اليوم عن 
»املعجزة القت�شادية الآ�شيوية«. ويف �شوء التو�شع ال�شريع يف الإنتاج 
الدول  من  العمال  ت�شتورد ماليني  نف�شها  اأملانيا  وجدت  ال�شناعي، 
وحني  واليونان.  وتركيا  وا�شبانيا  اإيطاليا  مقدمتها  ويف  املجاورة، 
العمل  وزير  خرج  اأملانيا،  اإىل  مليونني  رقم  الأجنبي  العامل  و�شل 

بنف�شه ل�شتقبال ذلك العامل يف حمطة القطار مرحبًا به. 
وعمالة  �شكانية  هجرة  من  الفرتة  تلك  يف  ح�شل  ما  وب�شبب 
كما  كثريًا،  تغريت  لأملانيا  ال�شكانية  الرتكيبة  فاإن  كبرية،  وافدة 
اإىل  النظرة  لكن  واملاأكولت.  والتقاليد  العادات  من  الكثري  تغريت 
الآخر مل تتغري بنف�س ال�شرعة ول بنف�س القدر، اإذ ا�شتمرت ل�شنوات 
لحقة كوجه مبطن من اأوجه التفرقة املوؤ�ش�شة على اجلن�س واملركز 
الطلبة  مع  الأملان  تعامل  طريقة  عك�شتها  نظرة  وهي  الجتماعي، 
والعمال الوافدين. وعلى �شبيل املثال، كان يقول الأملاين حني يخاطب 
اأجنبيا »هل تدر�شون اأنتم، اأم هل تعمل اأنت«، اأي خماطبة الطالب 
ب�شيغة اجلمع التي تعك�س التقدير، وخماطبة العامل ب�شيغة املفرد 
وجذريًا  كثريًا  تغريت  املواقف  تلك  اأن  اإل  ال�شت�شغار.  تعك�س  التي 
مع  اإذ  الع�شرين،  القرن  من  والت�شعينيات  الثمانينيات  حلول  مع 
ا�شتقرار اأعداد كبرية من الأتراك بالذات يف اأملانيا، وات�شاع نطاق 
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وميالد  وذويهم،  الوافدين  من  وغريهم  الأملان  بني  التزاوج  عملية 
اأعداد  وو�شول  اأو خمتلطة،  اأملانية  اأ�شول غري  الأطفال من  ماليني 
كبرية اأخرى من و�شط اأوروبا و�شرقها بعد انهيار ال�شيوعية وال�شري 
يعترب  من  اأملانيا  يف  يعد  مل  الأوروبية،  الوحدة  طريق  على  احلثيث 
باعتبارها  العن�شرية  ميار�س  من  ول  نقيًا،  �شعبًا  الأملاين  ال�شعب 

موقفًا يحظى ب�شرعية اأو بتغطية قانونية. 
اأن الأملان يعتربون  لحظت خالل فرتة وجودي يف �شتوجتارت 
الذهاب  ويعتربون  العبادة،  من  نوعًا  الوظيفية  مبهامهم  القيام 
الأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف  الرق�س  وممار�شة  واملطاعم  املقاهي  اإىل 
كان  لذلك  الفرائ�س.  من  نوعًا  ال�شعبية  الحتفالت  يف  وامل�شاركة 
لديهم  ما  اأف�شل  يلب�شون  والرجال  الن�شاء  من  وال�شيوخ  ال�شباب 
ويذهبون  والر�شمية،  الأ�شبوعية  العطل  اأيام  خالل  مالب�س  من 
مو�شيقية، حيث  تقدم عرو�شًا  التي  الكبرية  واملقاهي  املطاعم  اإىل 
من  متاأخرة  �شاعات  حتى  البرية  و�شرب  بالرق�س  هناك  يقومون 
الليل. كان الأملان ي�شربون ويرق�شون كاأن احلياة ل تكتمل من دون 
�شرب ورق�س ومرح وحرية. وب�شبب قيام كل �شخ�س بارتداء اأف�شل 
املهنة  بطبيعة  التكهن  ال�شعب  كان من  فاإنه  ما عنده من مالب�س، 
التي متار�شها املراأة اأو ميار�شها الرجل اعتمادًا على مظهرهم، واإن 
كان بالإمكان اأحيانًا التعرف اىل جمال العمل بوجه عام من خالل 
التمعن يف النظر اإىل اأيدي الرجال والن�شاء. فاأيدي عمال وعامالت 
امل�شانع واملزارع واحلرفيني الذين ميتهنون حرفًا يدوية وميكانيكية 
داكن  لون  اأظافرهم ذات  تبدو  فيما  بوجه عام،  قا�شية  تبدو  كانت 

مائل لل�شواد.
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حياته  وعا�س  اأملانيا  يف  الطب  در�س  يافا  من  �شديق  اأخربين 
كعامل  الكبرية  ال�شركات  اإحدى  يف  عمل  اأنه  فيها،  كاملة  املهنية 
�شناعي خالل فرتة درا�شته يف اخلم�شينيات. ومما رواه يل عن تلك 
التجربة، اأن كل عامل من العمال كان م�شئوًل عن ماكينة �شغرية مل 
ي�شتخدمها غريه، ما جعله يحر�س كل احلر�س على نظافتها  يكن 
و�شيانتها والعناية بها. اأما املاكينة فكانت ُت�شتخدم يف ت�شنيع قطع 
كان  والإنتاج  العمل  نظام  واأن  اأكرب،  �شناعية  ملعدات  واأجزاء  غيار 
يكافئ العامل بقدر اإنتاجيته. لذلك كنت ت�شمع �شوت كافة املاكينات 
الدوام  نهاية  قبل  اأي  بال�شبط،   4.45 ال�شاعة  يف  متامًا  يتوقف 
الر�شمي بربع �شاعة، ول يخرج عامل من غرفته اإل يف متام ال�شاعة 
وتزييت  تنظيف  يف  الأخرية  ال�شاعة  ربع  يق�شي  حيث  اخلام�شة، 
وتلميع ماكينته التي كان يعتربها جزءًا منه وم�شدر رزقه الأول، كي 
تكون جاهزة للعمل يف �شباح اليوم التايل من دون تاأخري... ي�شل يف 
ال�شباح، يك�شف عن وجهها ال�شبوح، ويبداأ العمل بن�شاط وحيوية. 

ومل  اجلامعة  من  تخرجوا  الذين  العرب  الطلبة  بني  من  كان 
ا�شمه  ريا�شية  ج�شدية  بنية  ذو  م�شري  �شاب  الوطن  اإىل  يعودوا 
على  اجلامعة  يف  درا�شته  اأثناء  عطا  تعرف  اأظن.  ما  على  عطا، 
يف  الكال�شيكي  الرق�س  لتعليم  مدر�شة  متلك  كانت  اأملانية  امراأة 
مدينة �شتوجتارت، دعته لزيارتها يف املدر�شة، ما �شجعه على تعلم 
الرق�س. وب�شبب جناح عطا يف اإتقان الدرو�س التي تعلمها، ورغبة 
وهذا  مدر�س.  وظيفة  عليه  عر�شت  جانبها،  اإىل  بقائه  يف  ال�شيدة 
ت�شبب يف توطيد العالقة فيما بينهما، وجعل العالقة تتطور ب�شرعة 
اأن ال�شيدة الأملانية  اإىل ق�شة حب انتهت بالزواج، على الرغم من 
كانت تكرب عطا بع�شرين �شنة تقريبًا. ويف احلال، ت�شلم عطا اإدارة 
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العرب  وغري  العرب  الطلبة  من  اأ�شدقائه  اإغراء  يف  وبداأ  املدر�شة 
على اللتحاق مبدر�شته وتقدمي خ�شومات وحوافز مغرية لهم. كان 
فعال  وقاموا  الرق�س  تعلم  فكرة  ا�شتهوتهم  الذين  الأ�شخا�س  من 
باللتحاق باملدر�شة كل من �شدقي وعدنان و�شديقاتهم وعلي كيايل. 
يف  لزيارته  دعوتي  هو  فعله  �شيء  اأول  كان  عطا  اىل  تعرفت  وحني 
املدر�شة، حيث �شاهدت درو�س الرق�س على اأر�س الواقع، وبعد تردد 
وفيما  التالية.  بالدورة  لاللتحاق  منه  عر�شًا  قبلت  طوياًل،  يدم  مل 
ال�شباب  من  جمموعة  مع  الكال�شيكي  الرق�س  تعلم  جتربة  كانت 
كنزًا  اكت�شبتها  التي  الفنية  املعرفة  كانت  فريدة،  جتربة  وال�شابات 
يعتز  بلد  اأملانيا  اأملانيا.  بعد  وفيما  اأملانيا  حياتي يف  اإثراء  ا�شهم يف 
برتاثه الثقايف واحتفالته ال�شعبية والرق�س اجلماعي الذي ل تكتمل 
املنا�شبات الوطنية وال�شعبية بدونه، ومن املنا�شبات امل�شهورة، عيد 
ايلول �شبتمرب يف مدينة  اأواخر �شهر  الذي يقام كل عام يف  اأكتوبر 
يف  اأملانيا  مدن  معظم  به  حتتفل  الذي  ال�شنوي  والكرنفال  ميونخ، 

اأواخر �شهر كانون الثاين يناير. 
ق�سة مل تكتمل

بعد  �شاهرة  حفلة  خ�شر  �شدقي  �شديقة  كري�شتيل  اأقامت 
ميالد  بعيد  احتفاء  وذلك  تقريبًا،  ب�شهرين  اجلامعة  اإىل  و�شويل 
�شدقي. وحني بداأ و�شول املدعوين لحظت بينهم فتاة اأملانية تتميز 
بجمال هادئ و�شخ�شية جذابة اأثارت اهتمامي، كما لحظت اأي�شًا 
اأنها قريبة من كري�شتيل كثريًا. وبعد تناول الع�شاء، بداأت املو�شيقى 
اإىل الفتاة التي جلبت  وت�شابق املدعوون اإىل حلبة الرق�س. نظرت 
الرق�س  ما يجري يف حلقة  تتابع  بها جتل�س وحيدة  فاإذا  انتباهي، 
وعلى وجهها ابت�شامة خجولة. خطر يف بايل دعوتها للرق�س، ترددت 
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اأن اتخذ قراري، لكنني ت�شجعت حني تذكرت ما تعلمته  كثريًا قبل 
يف كوخل ويف مدر�شة عطا عن اأ�شول التعامل مع ال�شيدات يف مثل 
تلك الظروف، لذا ذهبت اإىل حيث كانت جتل�س ودعوتها للرق�س. 
جتاوبت على الفور، ت�شللنا اإىل احللقة املزدحمة، وبداأنا ن�شاركهم، 
نفعل مثل ما كانوا يفعلون، وهنا اكت�شفت كم كانت درو�س الرق�س 
مفيدة، حتى قبل اأن تكتمل، لي�س فقط يف م�شاعدتي على اكت�شاب 
اجلراأة للتقدم من فتاة ل اأعرفها واأطلب منها اأن ترق�س معي، بل 
التي  املراأة  خطوات  مع  وتتزامن  تن�شجم  خطواتي  جعل  يف  واأي�شًا 
اأراق�شها. رق�شت معها يف تلك الليلة اأكرث من مرة، لأنني �شعرت 
طائ�شة  فتاة  مع  ولي�س  والأناقة،  اجلمال  بني  جتمع  �شيدة  ب�شحبة 
تبحث عن متعة �شريعة. كما اأ�شعرتني »زولفايج« باأنها كانت ب�شحبة 
حني  لكن  الليلة.  تلك  يف  الفرحة  مب�شاركته  وتعتز  حترتمه  رجل 
انتهت احلفلة ذهب كل منا يف طريقه مبتعدًا عن الآخر، مل اأطلب 
منها موعدًا ول رقم تلفون للتوا�شل، مل اأكن اأعرف التقاليد املتعلقة 
بتلك الأمور يف تلك الأيام، لذلك حتا�شيت احراجها واحراج نف�شي.
حني التقت ال�شلة بعد اأيام كعادتها، جاء احلديث على ما جرى 
يف احلفلة من مفاجاآت، وعن مدى ا�شتمتاعنا بها. وهنا علق عدنان 
العرب جراأة،  الطلبة  اأكرث  كنت  رمبا  اإنني  قائاًل:  به  قمت  ما  على 
اأن  فتاة  من  ويطلب  يتجراأ  اأن  قبل  اأكرث  اأو  �شنة  يق�شي  فمعظمهم 
ترق�س معه، وبع�شهم يق�شي فرتة درا�شته كاملة ويعود اإىل الوطن 
من دون اأن يلم�س يد فتاة يف حلبة رق�س اأو خارج حلبة رق�س. جتولت 
كري�شتيل بنظراتها حول القاعة، وكاأنها حتاول ر�شد ردود فعل بقية 
اأفراد ال�شلة على ما جاء على ل�شان عدنان، ثم اأدارت وجهها نحوي 
و�شاألتني عن راأيي يف احلفلة ويف الفتاة التي رق�شت معها. �شكرتها 
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على دعوتي واأخربتها باأنني ا�شتمتعت باحلفلة واأعجبت ب�شديقتها 
الكلمات  تلك  ا�شتثارت  جذابة.  هادئة  �شخ�شية  من  به  تتمتع  ومبا 
�شديقتها  عن  م�شتفي�س  ب�شكل  احلديث  اإىل  دفعها  ما  كري�شتيل، 
كانت  نرويجية.  واأم  اأملاين  اأب  من  تنحدر  التي  زولفايج  احلميمة 
زولفايج، كما قالت كري�شتيل، قد عادت قبل احلفلة باأيام قليلة من 
من  واأن  اقاربها،  زيارة  يف  هناك  اأ�شهر  ثالثة  ق�شاء  بعد  الرنويج 
املفرو�س اأن تبداأ العمل يف معهد لالأبحاث تابع جلامعة �شتوجتارت 
احلديث،  عن  كري�شتيل  تتوقف  اأن  وقبل  التايل.  الأ�شبوع  بداية  مع 
اأرغب يف التعرف اليها ورمبا اخلروج معها،  اإذا كنت  �شاألتني عما 
خا�شة واأنه مل يكن لدى زولفايج �شديق، واأنها مل تكن على عالقة 
كلمة  معنى  ب�شرح  كري�شتيل  قامت  وهنا  ال�شابق.  يف  �شخ�س  باأي 

زولفايج واأ�شلها... كلمة نرويجية تعني غروب ال�شم�س. 
وفيما كانت كري�شتيل تتحدث باإعجاب عن زولفايج، كان قلبي 
يدق ب�شرعة وكاأنني اكت�شف كنزًا ثمينًا، ما دفعني اإىل اإبداء رغبتي 
الأ�شبوع.  نهاية  عطلة  يف  معي  للخروج  ودعوتها  اليها  التعرف  يف 
اأعطتني كري�شتيل رقم تلفون زولفايج لالت�شال بها، اإل اأنني ترددت 
اأن  قبل  بها  الت�شال  على  اأجروؤ  ل  اإنني  لكري�شتيل  قائاًل  قبوله  يف 
بتلك  بالقيام  اأنها ل متانع يف ذلك. وهنا تربعت كري�شتيل  اأعرف 
املهمة، وحني التقينا يف اجلامعة يف اليوم التايل اأخربتني باأنه لي�س 
لدى زولفايج مانع من اخلروج معي واأنها تنتظر مكاملتي. انتظرت 
يومني قبل اأن ا�شتجمع ما يكفي من ال�شجاعة لالت�شال بزولفايج، 
للتحبب. وحني �شمعت �شوتها  اأ�شدقاوؤها يدعونها »زول«  التي كان 
على التلفون �شعرت باأن قلبها كان يدق ب�شرعة كقلبي، واأن كلماتها 
اأكرث مقاهي  اللقاء يف  ال�شيء. تواعدنا على  كانت م�شطربة بع�س 
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�شتوجتارت �شهرة... مقهى اأنيق يقع يف قلب �شوق املدينة التجاري. 
ذهبت يف اليوم املحدد قبل املوعد بربع �شاعة تقريبًا، دخلت املقهى، 
نظرت يف كل اجتاه خوفًا من اأن تكون قد و�شلت قبلي وجل�شْت على 
طاولة منزوية، اإل اأنني مل اأجدها. جل�شُت على طاولة بالقرب من 
وبعد  املقهى.  من  يخرج  ومن  يدخل  من  بروؤية  يل  ت�شمح  املدخل 
انتظار دام حوايل ثالثني دقيقة، دفعت الفاتورة وخرجت من دون 
اأول �شيء فعلته كري�شتيل  اليوم. كان  اأحظى بطلة زول يف ذلك  اأن 
باأنني  اأخربتها  وهنا  التايل هو الطمئنان على ما حدث،  اليوم  يف 
اإل اأن زول مل حت�شر. م�شتحيل،  ذهبت يف املوعد وانتظرت طوياًل 
قالت كري�شتيل، اإن زول ل ُتخلف وعدًا على الإطالق... من املوؤكد اأن 

هناك �شوء تفاهم.
وال�شتف�شار  ب�شديقتها  بالت�شال  امل�شاء  يف  كري�شتيل  قامت 
اأنها  زول  اأخربتها  اإذ  تفاهم،  �شوء  كان هناك  وبالفعل  عما حدث، 
مل  لكنني  �شاعة  ربع  حوايل  انتظرتني  واأنها  املوعد،  ح�شب  ذهبت 
اأح�شر. وبعد ا�شتعرا�س ما فعلْت زول وما فعلُت، تبني اأنه فيما كنت 
انتظر داخل املقهى، كانت زول تنتظر خارج املقهى، ما جعل كلينا 
على حق. كانت تقاليد املجتمع الأملاين يف تلك الأيام تقت�شي اأن ل 
تدخل فتاة حمرتمة من عائلة مرموقة مقهى مبفردها، ما جعل زول 
تقف يف اخلارج يف انتظار و�شويل، فيما كانت العادات التي تعلمتها 
يف القاهرة تقت�شي اأن ي�شل الرجل قبل املوعد بدقائق، واأن ينتظر 
املراأة يف الداخل. وهكذا وقع �شوء التفاهم لأنها ت�شرفْت كما كانت 
متلي عليها التقاليد يف جمتمعها، وت�شرفُت كما كانت متلي التقاليد 
وقدمت  التايل  اليوم  يف  بها  ات�شلت  منه.  جئت  الذي  املجتمع  يف 
اعتذاري وتواعدنا ثانية، ومت اللقاء بيننا يف الوقت املحدد. تغريت 
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التقاليد كثريًا منذ تلك الأيام، ما جعل جلو�س الن�شاء يف مقاٍه عامة 
اعتياديًا  اأمرًا  رجال  دون  من  �شغرية  جمموعات  ويف  ُمنفردات 

ومظهرًا حترريًا.  
اأ�شا�شًا بني جموعة من  �شاركت يف عام 1992 يف حوار جرى 
رجال الدين الإيرانيني ومثقفني اأوروبيني يف مدينة هامبورج حتت 
حلوار  كمقدمة  وذلك  ال�شرقية،  للدرا�شات  الأملاين  املعهد  اإ�شراف 
�شيئان  الأوىل  اللحظة  منذ  انتباهي  لفت  وا�شع.  – اإيراين  اأوروبي 
مهمان: الأول، قدرة جميع رجال الدين الإيرانيني على التكلم باللغة 
الأملانية بطالقة، والثاين اإ�شرار بع�س الطلبة الإيرانيني الدار�شني 
على  الأملان  من  اأن�شارهم  من  �شغرية  وجمموعة  هامبورج  يف 
اإيران. ت�شرف  التظاهر �شد نظام احلكم الإ�شالمي املهيمن على 
من  وجميعهم  الأول،  اليوم  خالل  الندوة  يف  امل�شاركون  الإيرانيون 
ل  املظاهرات  واأن  لهم،  وجود  ل  الطلبة  وكاأن  العمائم،  اأ�شحاب 
بع�س  بعيدًا  يقفون  الأملاين،  للقانون  وطبقًا  الطلبة،  كان  تعنيهم. 
اأقيمت  الذي  لل�شارع  الآخر  اجلانب  على  املوؤمتر،  مقر  عن  ال�شيء 
فيه ندوة احلوار، اإل اأن الهتافات املناه�شة لنظام احلكم الإ�شالمي 
كانت ت�شمع يف الداخل، وترتفع الأ�شوات عاليًا كلما ملحوا �شخ�شًا 

معمعمًا يخرج من القاعة. 
يف اليوم التايل، ظهرت على وجوه اأع�شاء الوفد الإيراين بوادر 
النزعاج والغ�شب، وتبعه قيام اأحد امل�شئولني يف الوفد باتهام مدير 
اأجواء احلوار يف  املعهد بتدبري املظاهرات وال�شماح للطلبة بتعكري 
حماولة لتعطيله واإف�شاله. حاول مدير املعهد الدكتور اأودو �شتاينباخ 
لعمليات  القانوين  الو�شع  �شرح  منهم،  واحدًا  كنت  واآخرون، 
التظاهر، واإقناع الزمالء الإيرانيني باأنه لي�س باإمكان املدير ل تدبري 
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املظاهرة ول احليلولة دون حدوثها، ولكن دون جدوى، لأن الثقافة 
اإيران ي�شمح لأجهزة الدولة بكبح  الإيرانية والقانون املعمول به يف 
املظاهرات ومنعها. ومما فعلته يف مداخلتي هو �شرح دور الثقافة يف 
الت�شبب يف وقوع اخلالفات بني الأقليات العرقية والدينية، وت�شعيد 
حدة النزاعات الدولية، والرتكيز على �شرورة التغلب على الفجوات 
الثقافية كمدخل للحوار بني املتنازعني وحل اخلالفات امل�شتع�شية. 
النزاع، �شدر يف  كتاب حول حل  باإعداد  اأقوم  الأثناء  تلك  كنت يف 
 Conflict Resolution and عنوان،  حتت   1994 عام  اأمريكا 
اجلامعات  من  العديد  ت�شتخدمه  علميًا  مرجعًا  وغدا   ،Ethnicity

الأمريكية وغري الأمريكية.  
يف  اأملانية  �شيدة  اليوم  ذلك  يف  احل�شور  �شمن  من  كان 
ال�شتينيات من العمر متثل جمعية رجال الأعمال يف املدينة. وحيث 
امل�شاركني  اأع�شاب  تهدئة  حماولة  يف  جهودي  لحظت  ال�شيدة  اأن 
على  وحر�شه  املعهد  مدير  نوايا  ح�شن  اإىل  وطماأنتهم  الإيرانيني 
واأخربتني  انتهى الجتماع،  اقرتبت مني حني  فاإنها  جناح احلوار، 
الثقافة  مبو�شوع  عالقة  ذات  وطريفة  �شغرية  حكاية  لديها  باأن 
ودورها يف وقوع اخلالفات و�شوء الفهم املتبادل. قالت ال�شيدة اأنها 
من  الع�شرينيات  يف  كانت  حني  ايطاليا  اإىل  �شياحية  برحلة  قامت 
ومثقف،  اأنيق  اإيطايل  �شاب  اىل  القطار  يف  تعرفت  واأنها  عمرها، 
بدعوتها  ال�شاب  قام  ولذا  به.  اإعجابها  واأبدت  بها  اإعجابه  اأبدى 
لتناول الع�شاء يف بيته وتقدميها لأفراد عائلته، واتفقا على جميئه 
للفندق الذي كانت تقيم فيه يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاء لياأخذها اإىل 
بيته. ويف متام ال�شاعة ال�شابعة والربع، وفيما كانت ال�شيدة تخرج 
من امل�شعد اإىل ردهة الفندق، لحظت اأن �شديقها الذي كان يقف 
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اأوىل خطواته  �شاعته، ثم خطا  اإىل  الفندق، نظر  باب  بالقرب من 
كان  بينما  به  وحلقت  خلفه  ال�شابة  رك�شت  اخلارجي.  الباب  نحو 
يفتح باب �شيارته ا�شتعدادًا ملغادرة املكان. اعتذرت له عن التاأخري 
عن  تتاأخر  اأن  توقعت  فقد  اإيطايل،  اأنك  اعرف  اأنني  "حيث  قائلة 
املوعد قليال". وهنا رد ال�شاب الإيطايل قائاًل: "حيث اأنني اأعرف 

اأنك اأملانية، فقد توقعت اأن تاأتي يف الوقت املحدد من دون تاأخري".
حني  معي  حدث  مما  ا�شتخال�شها  ميكن  التي  احلكمة  اإن 
ومدير  الإيرانيني  بني  حدث  وما  �شتوجتارت،  يف  زول  للقاء  ذهبت 
وبالتايل  والعادات،  التقاليد  اختالف  اأن  هي  هامبورج  يف  املعهد 
يت�شبب يف وقوع �شوء فهم  اأن  �شاأنه  الثقافية، من  تباين املرجعيات 
متبادل... �شوء فهم قد يكون غري مق�شود لكن ذا نتائج �شلبية. اأما 
احلكمة التي ميكن ا�شتخال�شها يف حكاية ال�شابة الأملانية مع ال�شاب 
الإيطايل، فهي اأنه من املمكن، حني يعرف كل �شخ�س عادات وتقاليد 
حتكم  التي  الثقافية  املرجعية  معرفة  على  بناء  ويت�شرف  الآخر، 
ب�شبب  وذلك  اأي�شًا،  متبادل  فهم  �شوء  يقع  اأن  الآخر،  ذلك  �شلوك 
قيام كل �شخ�س بالت�شرف بناء على ما لديه من معلومات عن ثقافة 
الآخر وتوقعاته منه. ويف كل املنتديات العاملية ومنابر احلوار الدولية 
نالحظ اأن املرجعية الثقافية التي ت�شود اأجواء املنتدى وحتكم نظام 
اأي�شًا �شلوك امل�شاركني، وهذه مرجعية حتددها  احلوار فيه، حتكم 
ومكان  احلوار،  يف  امل�شتخدمة  واللغة  احلوار،  على  امل�شرفة  اجلهة 
احلوار. وهذا من �شاأنه اأن يحول يف غالبية الأحيان واحلالت دون 
وقوع اأي �شوء تفاهم يذكر بني الأطراف املتحاورة. لكن بعد انتهاء 
نف�شه  �شخ�س  كل  يجد  وثقافته،  بلده  اإىل  فريق  كل  وعودة  احلوار 
م�شطرًا اإىل الت�شرف بناء على ما يحكم ثقافتة الوطنية من عادات 
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التفاهمات  معظم  يجعل  اأن  �شاأنه  من  وهذا  ومرجعيات.  وتقاليد 
امل�شرتكة التي يتم التو�شل اإليها يف اخلارج تبدو بعيدة عن الواقع، 
ويدفع غالبية امل�شاركني بالتايل اإىل التخلي عنها اأو اهمالها وعدم 
الرتويج لها... لقد كان هذا وما يزال هو حال احلوارات املاراثونية 
التي مل تتوقف بني الفل�شطينيني والعرب من ناحية، والإ�شرائيليني 
واليهود الأمريكيني من ناحية ثانية... حوارات عبثية مل ُتنتج �شيئًا، 

ولي�س يف مقدورها اأن ُتنتج �شيئًا.
ميونخ  اإىل   1964 عام  �شبتمرب  ايلول  �شهر  اأواخر  يف  عدت 
بعيد  املدينة  احتفالت  يف  وامل�شاركة  حنا  اأمري  ال�شديق  لزيارة 
تقيمها  عمالقة  خيمات  يف  بالتجول  هناك  قمنا  ال�شنوي.  اأكتوبر 
�شركات م�شانع البرية كل عام، وتقدم فيها البرية والدجاج امل�شوي 
وال�شجق وغري ذلك من ماأكولت �شعبية يف جو احتفايل تهيمن عليه 
مو�شيقى الآلت النحا�شية ال�شاخبة و�شراخ ال�ُشكارى. ويف العادة، 
من النادر اأن يتواجد م�شارك مبفرده من دون اأن ترافقه زوجته اأو 
اإىل  اأن ي�شل  املكان قبل  اأن يرتك م�شارك  ال�شعب  �شديقته، ومن 
والأكل.  ال�شرب  كرثة  ب�شبب  والتخمة  ال�شكر  من  متقدمة  درجة 
قابلنا هناك اأملانيا ذا ميول ا�شرتاكية متعاطفة مع العرب ومناه�شة 
غري  اأفكارًا  يحمل  الرجل  كان  واإ�شرائيل،  الأمريكية  للراأ�شمالية 
الثانية  العاملية  بعد احلرب  ما  يعي�س فرتة  لأملاين  بالن�شبة  تقليدية 
جدًا  حتم�س  م�شر،  من  جئنا  اأننا  عرف  وحني  النازية.  وهزمية 
اإعجابه ال�شديد بالرئي�س جمال  للتعرف الينا عن قرب، وعرب عن 
كنا  وفيما  ال�شرتاكية.  وتوجهاته  القومية  ومبواقفه  النا�شر  عبد 
يف  وجل�شت  اأملانية  �شابة  جاءت  وفكري،  �شيا�شي  نقا�س  يف  غارقني 
اأن ت�شت�شريين، ومن ثم و�شعت يديها حول عنقي  ح�شني من دون 
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وراأ�شها على كتفي حماولة اجلمع بني الراحة ومتابعة احلوار. ومع 
ده�شتي مما فعلته تلك ال�شابة، اإل اأنني وا�شلت النقا�س مع �شديقنا 
افتقدته منذ مغادرة  �شيئًا  واأفكاره  الذي وجدت يف كالمه  اجلديد 
القاهرة قبل ت�شعة اأ�شهر. وحني تفرع احلديث وجاء على ذكر عيد 
اأكتوبر وما يجري حولنا من رق�س ومو�شيقى و�شجيج، �شاألت الرجل 
عن زوجته بعد اأن لحظت اأنه يلب�س دبلة زواج يف اإ�شبعه. وهنا اأ�شار 
راأيك؟  ما  زوجتي...  هذه  قائاًل  ح�شني  يف  جتل�س  التي  املراأة  اإىل 
واأتوقف  ارتبك  �شديد جعلني  �شعرت عندها بحرج  األي�شت جميلة؟ 
عن الكالم، حيث ان�شرف ذهني كليًا للبحث عن و�شيلة للهروب من 
ذلك املوقف املحرج، قبل اأن حتاول املراأة القيام مبا من �شاأنه جرح 

�شعور ال�شديق املتعاطف مع ق�شايانا.  
عقل يتخلى عن القلب

والن�شاط  واحلزبي  الطالبي  العمل  يف  انخراطي  فرتة  كانت 
ال�شيا�شي املرتبط به يف القاهرة، ودرا�شتي يف اجلامعة الأمريكية يف 
ق�شم القت�شاد قد قادتني اإىل اكت�شاف ميويل احلقيقية، والتي بدت 
حدود  �شمن  املح�شورة  الدقيقة  العلمية  التخ�ش�شات  عن  بعيدة 
م�شتقبلي  اأن  ق�شرها  على  التجربة  تلك  بعد  �شعرت  لقد  �شيقة. 
وبحياة  بالنا�س  حميمة  عالقة  ذي  وا�شع  مو�شوع  درا�شة  يف  يكمن 
واأن  الجتماع،  اأو  ال�شيا�شة  اأو  القت�شاد  علم  مثل  وتطوره  املجتمع 
القبول بدرا�شة اأي �شيء غري ذلك لن يعود علي بالر�شا عن النف�س. 
باأو�شاع جامعة هوهنهامي،  يف �شوء تلك القناعة، وب�شبب معرفتي 
قررت بعد انتهاء الف�شل الدرا�شي الأول البحث عن جامعة اأخرى 
العطلة  اأيام  اغتنمت  لذلك  فيها.  القت�شاد  درا�شة  بالإمكان  يكون 
اىل  خاللها  من  تعرفت  اأملانيا،  يف  رحالت  بعدة  للقيام  ال�شيفية 
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طبيعة احلياة يف تلك البالد، وزرت عددًا كبريًا من املدن والقرى، 
ومما  يل.  تروق  مدينة  يف  اأخرى  جامعة  اإىل  لالنتقال  ا�شتعدادًا 
�شاعدين على القيام بتلك اجلولة، قيام احتاد طلبة اأملانيا بتنظيم 
رحالت �شياحية ودرا�شية للطلبة الأجانب، لزيارة العديد من املدن، 
خا�شة الواقعة منها يف اأماكن طبيعية جميلة، وترتيب زيارات لبع�س 
يل  بدا  وكما  �شعبية.  اأعيادًا  تعي�س  التي  الأثرية  والأماكن  القرى 
بعد حني، من املمكن لأي �شائح اأن ي�شاهد مهرجانًا �شعبيًا كل يوم 

تقريبًا، لأن لكل مدينة وقرية اأملانية عيدها ال�شنوي اخلا�س بها.
مع بداية الف�شل الدرا�شي التايل الذي جاء يف اأعقاب العطلة 
ال�شيفية، بداأُت عملية البحث عن جامعة جديدة توفر يل اإمكانية 
درا�شة القت�شاد. اإل اأنني �شرعان ما اكت�شفت اأن كل اأ�شتاذ قابلته 
الهيئة  واأن  الأملانية،  الثقايف  التبادل  بهيئة  مغادرتي  بعد  ات�شل 
طلبت منه عدم قبويل، حيث ا�شرتطت قيامي بتاأدية امتحان �شامل 
اإ�شرارهم على ح�شر  يعني  النظر يف طلبي، ما  يف القت�شاد قبل 
خياراتي �شمن جمال الإدارة الزراعية. كان من بني الأ�شاتذة الكبار 
يف جمال القت�شاد الذين قابلتهم واأعجبوا ب�شخ�شيتي وا�شتعدادي 
للدرا�شة، رئي�س معهد القت�شاد يف جامعة هايدلبريج، تلك اجلامعة 
الواقعة  هايدلبريج  مدينة  ا�شم  من  ا�شمها  اكت�شبت  التي  العريقة 
يف الغابة ال�شوداء على نهر النيكر. ومن امل�شاهري الذي عا�شوا يف 
تلك املدينة اجلميلة وع�شقوها كثريًا الفيل�شوف الأملاين جوته الذي 
هايدلبريج«.  يف  قلبي  اأ�شعت  »لقد  امل�شهورة:  ق�شيدته  فيها  قال 
اللغوية،  وقدراتي  مبواهبي  الأ�شتاذ  اإعجاب  من  الرغم  وعلى 
وقيامه باملوافقة على قبويل على الفور، اإل اأن هيئة التبادل الثقايف 
اأن  اأدركت  ويعتذر. عندها  راأيه  يغري  ما جعله  اعرت�شت على ذلك 
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و�شلت  وقد  علي،  كان  واأنه  للوقت،  م�شيعة  اأ�شبح  اأملانيا  يف  بقائي 
ال�شاطئ  اإىل  املحيط  واقطع  التالية  اخلطوة  اأخطو  اأن  اأوروبا،  اإىل 
الآخر... اإىل اأمريكا حيث تزدهر احلرية ويتوا�شل التقدم يف علم 

القت�شاد وغريه من علوم اأخرى.
اإن مقابلة اأ�شتاذ جامعي يف تلك الأيام يف معهده وجامعته كانت 
مبثابة وقوف بني يدي رجل مقد�س يف مكان ذي رهبة كبرية، لذلك 
مالب�س  من  عنده  ما  اأف�شل  يلب�س  اأن  املحظوظ  الطالب  على  كان 
بجولة على  القيام  اأجل  ومن  الأخالق.  باأف�شل  يتحلى  واأن  ر�شمية، 
ما،  نوعًا  اللون  داكنة  زرقاء  بدلة  ا�شرتيت  اأملانية،  جامعات  عدة 
كنت األب�شها مع قمي�س اأبي�س اللون وربطة عنق اأنيقة يختلط اللون 
هايدلبريج  مدينة  من  عودتي  طريق  ويف  اأزرق.  بلون  فيها  الأحمر 
اإىل �شتوجتارت، �شعيدًا باللقاء الذي مت بيني وبني اأ�شتاذ القت�شاد 
هناك، وفرحًا مبوافقته على قبويل للدرا�شة يف معهده، ا�شتوقفني 
�شاب عربي يف ممر حتت الأر�س يف طريقي من عربة القطار اإىل 
�شالة الركاب الرئي�شية يف حمطة �شتوجتارت، عرفت من لهجته اأنه 
عراقي... كان ال�شاب يف حالة �شكر كاملة، يجل�س على الأر�س لأنه 
مل يكن با�شتطاعته الوقوف على رجليه. فاجاأين ال�شاب قائاًل باللغة 
ونظرت  منه  اقرتبت  وحني  تعال.  اأنت..   ... اأنت  تعال...  العربية: 
اإليه قال، اأنت م�س عارفني، اأنا �شديقك، وحني �شاألته ماذا يريد، 
طلب مني ع�شرة ماركات، وهو مبلغ ل باأ�س به يف ذلك الوقت. قلت 
له ملاذا تريد الفلو�س... قال لأ�شرتي �شجاير وبرية. وحني اعتذرت 
�شديقك  علي  تبخل  اأن  عليك  عيب  قال يل  لطلبه،  ال�شتجابة  عن 
وتعرفني  �شديقي  كنت  اإذا  له  قلت  ماركات.  ع�شرة  عليه  وت�شتكرث 
اإذن  كما تدعي فما ا�شمي... �شكت قليال ثم قال ن�شيت،.. قلت له 
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اأين تعرفت علي. قال  اأو  اأو متى  اأخربين عن ا�شم �شديق م�شرتك 
عليك.  ي�شهل  واهلل  ماركات  ع�شرة  اأعطيني  واأتعبتني،  غلبتني  اأنت 
ابت�شمت واعتذرت ثانية. نظر يل طوياًل ثم قال: اآ�شف، لقد �شيعت 
وقتي معك. �شحكت من كل قلبي كاأنني مل اأ�شحك منذ �شنة. رجل 
قبل  كان  �شاب  مع  وقته  �شيع  معتوه  و�شبه  �شائع  �شاب  �شكران، 
�شاعتني يف ح�شرة واحد من اأهم اأ�شاتذة القت�شاد يف اأملانيا. وحني 
جميعهم  اأن  اكت�شفت  امل�شاء،  يف  الق�شة  تلك  عن  الزمالء  اأخربت 
املالهي  حب  يف  وقع  ثم  للدرا�شة،  جاء  الذي  ال�شاب  ذلك  يعرفون 
واخلمر وبنات الليل ون�شي املهمة الأ�شا�شية التي جاء من اأجلها، ما 
الدرا�شية عنه، وهذا قاده  املنحة  اإىل وقف  العراقية  دفع احلكومة 

اإىل العي�س حياة بائ�شة ت�شبه حياة امل�شردين.
تطورت العالقة بيني وبني زول ب�شرعة وحتولت بعد اأ�شهر اإىل 
يف  الأقل،  على  اأ�شبوع  كل  مرتني  نلتقي  كنا  حقيقية...  حب  عالقة 
نهاية الأ�شبوع مع بقية الأ�شدقاء، حيث كنا نقوم بن�شاطات جماعية 
وزيارة  الغابات،  يف  التنزه  �شملت  وترفيهية  اجتماعية  �شبغة  ذات 
بع�س القرى واملدن القريبة يف املنا�شبات، وح�شور حفالت مو�شيقية 
اأربعاء  اللقاء الآخر فكان يتم يف م�شاء كل يوم  اأما  وفنية خمتلفة. 
من كل اأ�شبوع يف بيت زول، مبعرفة اأهلها. كان والد زول قد خ�ش�س 
م�شاء ذلك اليوم من كل اأ�شبوع لزيارة والدته مع زوجته. وهذا جعل 
بالإمكان الذهاب اإىل بيتهم وق�شاء وقت جميل مع زول من دون اأن 
اأن  العائلة. ومع  اأفراد  اأحدًا من  اأن نحرج  اأحد، ومن دون  يزعجنا 
جميع اأفراد عائلتها كانوا يعلمون بعالقتنا، واأنه مل ميانع اأي منهم 
للع�شاء معهم  اأنهم مل يحاولوا دعوتي  اإل  البيت،  يف زيارتي لها يف 
اأتعر�س  مل  فاإنني  الأملان،  مواعيد  دقة  وب�شبب  التعارف.  اأجل  من 
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لالإحراج ومل اأ�شمح لنف�شي باإحراج والديها يف اأي يوم من الأيام، اإذ 
كنت اأغادر بيت زول قبل عودتهم من زيارتهم املعتادة بربع �شاعة 

على الأقل.  
تنتمي زول لعائلة مي�شورة تتكون من خم�شة اأفراد، بنتني وولد 
واأب واأم. وفيما كان الولد يعمل مع اأبيه وي�شرف على بع�س اأعماله، 
يف  وقتها  معظم  تق�شي  اجلامعة  يف  طالبة  ال�شغرى  الأخت  كانت 
ن�شاطات �شبابية ل عالقة لها بالدرا�شة. ولهذا عا�س الثنان خارج 
البيت يف �شقق خا�شة، ما جعلهم ل يزورون بيت العائلة اإل قلياًل، 
ويف املنا�شبات. اأما والد زول فكان مهند�شًا ينحدر من عائلة اأملانية 
�شوي�شرية، ميلك عدة مناجم للرخام يف مناطق خمتلفة من اأملانيا، 
الأب ب�شراء  العائلة، قيام  الأثرياء. ومن ظواهر ثراء  ما جعله من 
�شيارة لبنه و�شيارة لكل بنت من بناته، وبناء بيت كبري وحديث على 
�شفاف نهر النيكر مبا�شرة. وتبعا للتقاليد الأملانية يف ال�شتينيات، 
يف  واأ�شرتي  زول،  لزيارة  بيتي  من  اخلروج  قبل  بدلة  األب�س  كنت 
طريقي اإليها باقة ورد اأقدمها لها حني ت�شتقبلني على الباب. كنت 
اأجل�س معها يف �شالون البيت امل�شرف على النهر، نتحدث يف اأمور 
خمتلفة، واأتعلم منها اللغة الأملانية كما يجب، حيث كانت ت�شححني 
كلما اأخطاأت، وت�شاعدين كلما تعذر علي العثور على الكلمة املنا�شبة، 
وكنت اأقوم باإعادة اجلمل امل�شححة والكلمات اجلديدة من بعدها. 
وبينما تكون كل ال�شتائر م�شرعة ون�شيم امل�شاء يت�شرب اإلينا بهدوء 
وجه  على  تنعك�س  ال�شاهرة  النجوم  واأ�شعة  النهر،  رذاذ  حاماًل 
معًا.  الع�شاء  نتناول طعام  الطعام،  كنا جنل�س حول طاولة  مياهه، 
وبعد ذلك، كانت زول جتل�س اأمام البيانو وتاأخذين يف رحلة روحانية 
مع املو�شيقى الكال�شيكية التي كانت حتفظها وجتيد ا�شتح�شارها. 
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وقبل حلول موعد عودة الوالدين، كنت اأودعها واأغادر البيت بهدوء، 
واأحيانًا كانت ت�شر على اإي�شايل يف �شيارتها اإىل بيتي يف هوهنهامي، 

وتق�شي معي �شاعة اأو اأكرث قبل العودة اإىل بيتها. 
املتحدة  الوليات  اإىل  والرحيل  اأملانيا  اتخاذ قراري برتك  بعد 
الأمريكية، اأ�شبحت مهمتي الأوىل هي التعرف اىل املزيد من مدن 
املتعددة،  ثقافتها  واأوجه  وتاريخها  اأملانيا وجبالها وغاباتها وقراها 
جامعة  من  قبول  وتاأمني  امل�شتطاع،  بقدر  فيها  باحلياة  والتمتع 
يف  متكنني  درا�شية  منحة  لتقدمي  ال�شتعداد  لديها  جيدة  اأمريكية 
موا�شلة درا�شتي العليا. وفيما كنت اأنتظر ردا من اأمريكا، راأيت اأن 
يف  واإقامتي  رحلتي  لتمويل  املال  بع�س  واإدخار  العمل  ال�شواب  من 
الوليات املتحدة لب�شعة اأ�شهر على الأقل، ريثما ت�شتقر الأمور هناك. 
ومن دون عناء يذكر، عرثت على وظيفة ممتعة يف دار ن�شر يف مدينة 
�شتوجتارت، كانت تقوم بطباعة وتوزيع كتب اأطفال مزخرفة وملونه 
حتكي ق�ش�شًا تاريخية وتقدم معلومات علمية، وكتبًا عن الطبيعة 
والورود  والأ�شماك  الربية  وال�شور عن احليوانات  بالألوان  تتحدث 
والأ�شجار والطيور. اأما وظيفتي فكانت ا�شتالم طلبات �شراء الكتب، 
الفواتري،  واإعداد  الرفوف  الكتب عن  باإح�شار  با�شتكمالها  والقيام 
اأي  تكن  يونانيات مل  لفتيات  اكتمالها  بعد  الطلبات  ت�شليم  ثم  ومن 
خا�شة  �شناديق  يف  الكتب  تعبئة  وظيفتها  الأملانية،  تعرف  منهن 
اإىل  يحملها  كهربائي  حزام  على  وو�شعها  عليها،  العناوين  ول�شق 
كان  فل�شطينيًا  �شابًا  املكان  ذلك  يف  قابلت  مبا�شرة.  الربيد  غرفة 
اأف�شل عامل  اأنه  القدمني... قالت املديرة  يعمل عتاًل، ي�شري حايف 
لديهم من حيث الخال�س يف العمل والأمانة، لكنها �شعرت باحلزن 
املدينة. وحني  ايجاد حذاء مبقا�س قدمه يف  باإمكانها  يكن  لأنه مل 
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اأخربت ال�شاب مبا قالت املديرة عن اإخال�شه ون�شاطه، قال معلقًا: 
اإنهم يتهموننا يف بالدنا بالك�شل، لكن الك�شل يعود لعدم وجود فر�س 
عمل... جملة �شغرية من رجل �شاذج وجدت فيها حكمة... وفروا لنا 

فر�س عمل، ومن ثم احكموا علينا.
اأخي حممود بقراري،  اأخربت  اأمريكا،  اإىل  ال�شفر  حني قررت 
يف  هيو�شنت  مدينة  يف  ويعمل  ويدر�س  يعي�س  حينئذ  حممود  وكان 
�شافر  الكويت،  يف  العمل  من  �شنوات  ثالث  بعد  اإذ  تك�شا�س.  ولية 
الدرا�شة وزميلنا يف مدر�شة  ال�شعيدي زميله يف  اأحمد  حممود مع 
ه�شام بن عبد امللك اإىل هيو�شنت التي كان قد �شبقهم اإليها ال�شديق 
امل�شرتك حامت �شقر. حتم�س حممود جدًا لفكرة ذهابي اإىل اأمريكا 
وقام بالت�شال بجامعة هيو�شنت التي كان يدر�س فيها، وبعد اطالع 
منحة  وتقدمي  قبويل  قرروا  وعالماتي  �شهاداتي  على  امل�شئولني 
كافية   Research Assistant م�شاعد«  باحث   « ت�شمى  درا�شية 
الر�شوم  من  اإعفائي  اإىل  اإ�شافة  وذلك  احلياتية،  نفقاتي  لتغطية 
تتابع  اأمريكا،  اإىل  ال�شفر  بقرار  معرفة  على  زول  كانت  اجلامعية. 
على  ت�شجيعي  زول  حتاول  مل  تقريبًا...  يومي  ب�شكل  اأفعله  كنت  ما 
ال�شفر كما اأنها مل حتاول اإقناعي بالعدول عنه. وحال و�شول ر�شالة 
القبول من جامعة هيو�شنت، تاأكدْت زول من اأن ال�شفر اأ�شبح م�شاألة 
وقت ل غري، لذلك اأخربت والديها مب�شاعرها نحوي وطلبت منهم 
املوافقة على زواجنا. لكن الوالدين رف�شا الفكرة، وحيث اأنها كانت 
حري�شة على عدم اإغ�شاب والديها، فاإن زول وجدت نف�شها يف حرية 
كبرية، ما جعلها تعي�س فرتة �شعبة خانقة دامت حوايل ثالثة اأ�شهر 
متتالية، �شاركتها فيها املعاناة والقلق وال�شطراب. كانت زول خالل 
حتى  معي  وتبقى  العمل،  بعد  م�شاء  كل  بيتي  اإىل  تاأتي  الفرتة  تلك 
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�شاعة متاأخرة من الليل، نق�شي الوقت يف حالة بكاء �شامت. وقبل 
اليوم  منها يف  للزواج  ا�شتعداد  على  باأنني  اأخربتها  باأيام،  الرحيل 
الأول لو�شولها اإىل اأمريكا اإذا ا�شتطاعت اأن تقنع والديها، اأو جتراأت 
على اأخذ قرارها بنف�شها واللحاق بي. لكن زول مل جتروؤ على ترك 
بيتها واإغ�شاب والديها، ول اأعتقد اأنها فاحتت والدها اأو والدتها يف 
املو�شوع ثانية بعد �شفري. لذلك حكمت التقاليد العائلية املتحجرة، 
اأن تعي�س زول وحيدة بال  وعقلية مل تكن قد تخلت عن عن�شريتها 

رفيق، واأن تتنازل عن حبها وتهجر قلبها.
اإذا  اأبدًا  تتزوج  لن  زول  اإن  الأيام  اأحد  يف  كري�شتيل  يل  قالت 
تركتها و�شافرت اإىل اأمريكا، لأنها ل جتروؤ على خمالفة راأي والديها، 
ولإن والديها لن يوافقا على زواجها من اأي �شخ�س اآخر مهما كانت 
جن�شيته اأو وظيفته اأو موؤهالته العلمية. ويعود ال�شبب يف ذلك، ح�شب 
راأي كري�شتيل، اإىل ان زول ال�شيء الوحيد القادر على احلفاظ على 
متا�شك العائلة وا�شتمرارها. اإن معرفة كري�شتيل بعائلة زول قادها 
اإىل اكت�شاف اأن العالقة الزوجية بني الأب والأم مل تكن جيدة، واأن 
وجود زول يف البيت كان ال�شيء امل�شرتك الوحيد الذي جعل باإمكان 
وال�شعادة.  العزاء  بع�س  ومينحهما  يجمعهما  ما  يجدا  اأن  الزوجني 
اأما �شدقي خ�شر فقد قال اإن الو�شيلة الوحيدة لإجبار الوالدين على 
املوافقة على الزواج هي م�شاجعة زول والتاأكد من حدوث احلمل، 
تقف  حني  الأملانيات  �شديقاتهم  مع  الأجانب  يفعله  كان  ما  وهو 
العن�شرية حاجزًا دون موافقة الأهل على الزواج. اإل اأنني مل اأوافقه 
الراأي، اإذ قلت له اإنني لن اأبداأ حياتي الزوجية مب�شكلة مهما كانت 
ملتوية  بطريقة  منها  الزواج  اأحاول  لن  لذلك  واملربرات،  الظروف 
اأخذ قرار  اأو  اإقناع والديها  وغري قانونية ما دامت غري قادرة على 
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مل  كري�شتيل،  قالته  مبا  زول  اأخربت  وحني  ذاتية.  قناعة  على  بناء 
اإىل حد بعيد... كان  اأن راأي كري�شتيل �شواب  تغ�شب، بل اعرتفت 
من  التحرر  ب�شرورة  زول  لإقناع  جانبي  من  حماولة  اآخر  هو  ذلك 
تقاليد العائلة وقيودها اجلائرة، والتجاوب مع نداء القلب وال�شفر 

معه حيث �شاء.  
على الطريق اإىل ني�ي�رك

يتعامل  كان  طالبي  �شياحة  مكتب  من  �شفر  تذكرة  ا�شرتيت 
مبنح  ال�شركة  تلك  قيام  ب�شبب  الي�شالندية  الطريان  �شركة  مع 
اليوم  ويف  الأمريكيني.  من  وامل�شطافني  للطلبة  كبرية  تخفي�شات 
املحدد، ذهبنا جميعًا اإىل مطار �شتوجتارت، حيث ودعني الأ�شدقاء 
وركبت طائرة اأملانية اإىل مدينة لوك�شمبورج، تلك املدينة التي كان 
موا�شلة  قبل  ال�شاعتني  حوايل  مطارها  يف  اأمكث  اأن  املفرو�س  من 
الرحلة اإىل نيويورك. اإل اأنني حني نزلت من الطائرة وتوجهت نحو 
امل�شافرين  مئات  هناك  اأن  اكت�شفت  الأي�شالندية،  ال�شركة  مكتب 
اأمام �شباك ال�شركة. وبعد ال�شتف�شار من  يقفون يف طوابري طويلة 
اأوروبا باعت  اأن مكاتب وكالء ال�شركة املنت�شرة يف  الركاب، علمت 
لذلك  الرحالت  على  املتوفرة  املقاعد  اأ�شعاف  بثالثة  تقدر  تذاكر 
ال�شهر، ما جعل من املتعذر على معظم امل�شافرين مغادرة لوك�شمبورج 
يف الأوقات املحددة ل�شفرهم. بعد حوايل �شاعة من النتظار، جاء 
اأحد  لنا غرفًا يف  باأنهم حجزوا  واأعلمنا  لنا،  مدير املحطة واعتذر 
طائرة  ا�شتئجار  �شيحاولون  واأنهم  العا�شمة،  يف  الفخمة  الفنادق 
وقت  باأ�شرع  نيويورك  اإىل  تنقلنا  اإ�شافية  برحالت  والقيام  اأكرث  اأو 
ممكن. اأثار ذلك الإعالن غ�شب الكثري من امل�شافرين، لأن بع�شهم 
احلكومة  وموظفي  واملحامني  كالأطباء  عمل  مبواعيد  مرتبطًا  كان 
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ورجال الأعمال، والبع�س الآخر من العائالت كان يف عجلة من اأمره 
الأمريكية.  املدار�س  يف  اجلديد  الدرا�شي  العام  بدء  قرب  ب�شبب 
وخالفا لهوؤلء واأولئك، مل اأكن يف عجلة من اأمري لأنه كان اأمامي 

اأكرث من ثالثة اأ�شابيع قبل بدء ال�شنة الدرا�شة يف جامعة هيو�شنت.
عائلة  اىل  لوك�شمبورج  مطار  يف  النتظار  قاعة  يف  تعرفت 
كانت  اأمريكا،  و�شط  يف  الواقعة  لوي�س  �شانت  مدينة  من  اأمريكية 
تلك  تكونت  اأوروبا.  يف  ممتعة  اإجازة  ق�شاء  بعد  بلدها  اإىل  عائدة 
�شنوات،  ع�شر  حوايل  عمره  وولد  واأم  اأب  اأفراد،  اأربعة  من  العائلة 
من  التخرج  بعد  اجلامعة  اإىل  طريقها  يف  �شنة   18 عمرها  وبنت 
املدر�شة الثانوية، ا�شمها كاترين. ومنذ اأن تعارفنا، اأ�شبحُت واحدًا 
من العائلة يف الغربة، ولذا كنا نتناول طعام الفطور معًا يف ال�شباح، 
ثم تاأتي با�شات �شياحية خا�شة تاأخذ كافة املتخلفني عن ال�شفر يف 
جولة �شياحية يف اأنحاء لوك�شمبورج، نتوقف يف اأحد املطاعم لتناول 
اإىل الفندق بعد التوقف مرة ثانية  طعام الغداء، ونعود قبل امل�شاء 
يف حوايل اخلام�شة بعد الظهر يف مقهى لتناول احللويات وفنجان 
من القهوة اأو ال�شاي. اإن �شعور �شركة الطريان الأي�شالندية بالذنب 
دفعها  مواعيدهم،  عن  امل�شافرين  مئات  تاأخري  يف  لت�شببها  نتيجة 
ملعاملتنا معاملة لطيفة جدًا وكرمية اإىل اآخر احلدود. وهذا جعل من 
ال�شعب على الأغلبية موا�شلة ال�شكوى ب�شبب التاأخري. ويف الواقع، 
كنت �شعيدًا بالتاأخري الذي دام ثالثة اأيام لأنه اأتاح يل فر�شة زيارة 
بلد جميل ومتح�شر ونظيف، مل يكن لدي الإمكانيات املادية لزيارته 
على ح�شابي. كنا نكت�شف كل �شباح اأن عدد امل�شافرين يتناق�س، واأن 
ال�شابق،  اليوم  التي مل نرها يف  هناك العديد من الوجوه اجلديدة 
بع�س  ليوقظوا  الباكر  ال�شباح  ياأتون يف  كانوا  ال�شركة  لأن موظفي 
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امل�شافرين وياأخذوهم اإىل املطار، ومنه اإىل مدينة نيويورك. اأما يف 
امل�شاء فكنت اأخرج بعد تناول الع�شاء مع كاترين اإىل املدينة، نتجول 
اأ�شوائها  ظالل  حتت  حدائقها  يف  وجنل�س  ومقاهيها  �شوارعها  يف 

حتى منت�شف الليل تقريبًا قبل اأن نعود اإىل الفندق.
فرتة  وانتهت  دورنا  جاء  اأن  بعد  الرابع  اليوم  يف  �شافرنا 
النتظار... اأقلعت بنا الطائرة يف �شباح يوم 30-8-1965، وحلقت 
العا�شمة  مطار  يف  تهبط  اأن  قبل  متوا�شلة  �شاعة   12 حوايل  بنا 
وعاودت  بالوقود  هناك  تزودت  حيث  ريكيافيك،  الأي�شالندية 
الطريان لت�شل مدينة نيويورك بعد 6 �شاعات طريان اأخرى. مل يكن 
بال�شرعة  ت�شري  نفاثة  ذات حمركات  ركاب  الأيام طائرات  تلك  يف 
التي نعرفها هذه الأيام، ما جعل الرحلة تاأخذ من الوقت �شعف ما 
حتتاجه رحلة م�شابهة يف وقتنا احلا�شر. وحني و�شلنا اإىل نيويورك، 
مل اأجد حقيبتي يف املطار، اإذ اكت�شفت اأنها تاأخرت، وتاأخرت معها 
احتفظت  احلظ  حل�شن  اأنني  اإل  الأ�شعة.  و�شورة  الطبية  التقارير 
باأوراق القبول يف اجلامعة يف حقيبة �شغرية حملتها يف يدي. كانت 
القوانني الأمريكية يف تلك الأيام تفر�س على الزائر الأجنبي القادم 
من معظم مناطق العامل احل�شول على تقرير طبي من طبيب معتمد 
من ال�شفارة الأمريكية يف البلد الذي يقيم فيه، واأخذ �شورة اأ�شعة 
اأمريكا،  لدخول  فيزا  منحه  قبل  املعدية  الأمرا�س  من  خلوه  تثبت 
للم�شئولني احلكوميني يف  الوثائق  تلك  يقدم  اأن  امل�شافر  وكان على 
مطار الدخول. لذلك اتفق مندوب �شركة الطريان مع ال�شلطات يف 
نيويورك على و�شعي يف فندق قريب من املطار، والحتفاظ  مطار 
ويف  طبية.  تقارير  من  بها  وما  حقيبتي  ت�شل  حتى  �شفري  بجواز 
اليوم التايل، و�شلت احلقيبة والتقارير، وقبل غروب ال�شم�س كنت 
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يف طريقي اإىل مدينة هيو�شنت مع �شركة اي�شرتن التي كانت من اأكرب 
�شركات الطريان الأمريكية حينئذ. وهكذا ودعت اأملانيا ولوك�شمربج 
كفاح  طريق  على  جريئة  خطوة  واأخذت  ومعهما،  فيهما  وذكرياتي 

واأمل يتجدد.  
جامعة هي��سنت 

هيو�شنت،  مدينة  يف  »هابي«  مطار  يف  حممود  اأخي  ا�شتقبلني 
افتتاح مطار دويل كبري يبعد  اأُغلق بعد �شنوات حني مت  وهو مطار 
عن و�شط املدينة حوايل 40 كلم، اأُطلق عليه فيما بعد ا�شم »مطار 
جورج بو�س الدويل«. اإل اأن ما �شهدته املدينة من منو �شكاين مطرد 
عقدي  خالل  هائل  و�شناعي  وجتاري  واقت�شادي  عمراين  وتو�شع 
ال�شبعينيات والثمانينيات اأجرب اإدارة املدينة على اإعادة فتح مطار 
هابي وا�شتخدامه كمطار جتاري من جديد. اإذ فيما كان عدد �شكان 
هيو�شنت يف عام 1965 حوايل  مليوين ن�شمة، جتاوز العدد 6 ماليني 
اأما  اأمريكا.  اأكرب مدينة يف  ن�شمة عام 2011، ما جعلها تغدو رابع 
ي�شاوي  ما  اأي  مربع،  كيلومرت   1700 فتبلغ حوايل  هيو�شنت  م�شاحة 
برتولية  مدينة  هيو�شنت  بقيت  ولقد  تقريبًا.  الكويت  دولة  م�شاحة 
واخلدمات  العاملية  البرتول  �شناعة  فيها  متركزت  كبري  حد  اإىل 
البرتولية، مثل ن�شاطات التنقيب عن النفط وحفر الآبار ومد الأنابيب 
وخدمتها حتى ال�شبعينيات من القرن الع�شرين حني تو�شعت املدينة 
والتجارية.  واخلدماتية  الإنتاجية  القت�شادية،  ن�شاطاتها  وتنوعت 
باخلدمات  يتعلق  فيما  العامل  يف  مركز  اأهم  اليوم  هيو�شنت  وتعترب 
الطبية والعالجية، خا�شة املتعلقة منها باأمرا�س القلب وال�شرطان 
اآلف الأطباء الأمريكيني والأجانب  والأطفال، ما جعلها ت�شت�شيف 
من  الآلف  ع�شرات  وت�شتخدم  العرب،  الأطباء  مئات  بينهم  من 
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العمال واملوظفني املوؤهلني علميًا ومهنيًا يف جمال اخلدمات الطبية. 
اأخذين حممود من املطار اإىل ال�شقة التي كان ي�شكن فيها مع 
�شديق له ا�شمه »�شدقي عادي« كان يدر�س يف جامعة �شانت توما�س 
جامعة  يف  يدر�س  فكان  حممود  اأما  الكاثوليكية.  للكن�شية  التابعة 
هيو�شنت، ويعمل يف نف�س الوقت يف م�شت�شفى امليثودي�شت، ما جعله 
هيو�شنت  واجلامعة.  العمل  بني  امل�شافة  و�شط  يف  تقع  �شقة  يختار 
واخلدمات  والتجارية  العمرانية  الناحية  من  كثريًا  متقدمة  مدينة 
الطبية والبرتولية، لكنها متخلفة كثريًا جدًا من ناحية املوا�شالت 
التي  العامل  يف  املدن  اأوائل  من  كانت  هيو�شنت  اأن  ويبدو  العامة. 
تت�شكل حول ال�شيارة، وتتو�شع على اأ�شا�س اأن ال�شيارة اخلا�شة جزء 
ال�شيارة كو�شيلة  ال�شكان على  العائلة، ما جعل اعتماد  من مكونات 
التنقل  من  �شيارة  ميلك  ل  من  وحرم  كلي،  �شبه  وتنقل  موا�شالت 
املثال، كان عدد طلبة جامعة هيو�شنت  والعمل بحرية. وعلى �شبيل 
عام 1965 حوايل 21000 طالب، فيما كان عدد ال�شيارات امل�شجلة 
بنف�س  التحاقي  اإن  �شيارة.   18000 حوايل  اجلامعة  طلبة  با�شم 
ال�شرتاك  بالإمكان  جعل  حممود  فيها  يدر�س  كان  التي  اجلامعة 
نف�شي م�شطرًا  لذلك وجدت  الأحيان.  واحدة يف غالبية  �شيارة  يف 
لتعلم قيادة ال�شيارات واحل�شول على رخ�شة باأ�شرع وقت ممكن. 
ذهبت بعد اأيام اإىل دائرة ال�شري، وهناك ح�شلت على كتيب �شغري 
يحتوي على قوانني ال�شري وتعليمات القيادة، وقمت على مدى يومني 
متتاليني مبراجعتها وتقدمي المتحان اخلا�س بذلك... مل ي�شدق 
الزمالء اأنني جنحت يف المتحان يف اأول حماولة من دون �شعوبة. 
وعلى مدى اليومني التاليني �شاعدين حممود وال�شديق حامت �شقر 
املخت�س  املركز  اإىل  القيادة، وحني ذهبت  فنون  على  التدرب  على 
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لأخذ المتحان العملي، تركت حممود و�شدقي ي�شحكان لقناعتهم 
الكاملة باأنني لن اجنح يف المتحان، اإل اأنني عدت اإليهم مع حامت 
بعد �شاعتني تقريبًا اأحمل رخ�شة القيادة. وهنا اأود الإ�شارة اإىل اأن 
اهتمامي يف ال�شيارات منذ ال�شغر جعلني اأتدرب نظريًا على قيادة 
ال�شيارات عرب متابعة ما كان يفعله �شائقو ال�شيارات، خا�شة عمي 
جمعة، ومراقبة كيف يت�شرفون قبل التوقف وتخطي �شيارة اأخرى 

وغري ذلك من اأمور فنية.
ذهبت كغريي من الطلبة يف اليوم الأول لبداية ال�شنة الدرا�شية 
اإىل الأ�شتاذ املر�شد، اأي الأ�شتاذ امل�شئول عني، حيث ناق�شنا ق�شية 
مب�شاعدتي  قام  وبالتايل  يل،  بالن�شبة  الأن�شب  الدرا�شي  الربنامج 
برناجمان  هناك  كان  الف�شل.  لذلك  الدرا�شية  املواد  اختيار  على 
البكالوريو�س  من  مبا�شرة  الطالب  ياأخذ  برنامج  العليا:  للدرا�شات 
منه  ينتقل  ثم  ومن  باملاج�شتري،  يبداأ  وبرنامج  الدكتوراه،  اإىل 
ويف  الدكتوراه.  برنامج  اإىل  املاج�شتري  على  احل�شول  بعد  الطالب 
�شوء طموحاتي التي حملتني اإىل اأمريكا، واإ�شراري على احل�شول 
على اأعلى درجة ممكنة يف القت�شاد يف اأق�شر وقت ممكن، قمت 
باختيار برنامج الدكتوراه، وذلك على الرغم مما كان يحمله ذلك 
بعد  يتقدم  اأن  الدكتوراه  طالب  على  كان  خماطر.  من  الختيار 
جلنة  اأمام  �شفهي  لمتحان  الأكرث  على  ثالثة  اأو  درا�شيني  ف�شلني 
مكونة من خم�شة اأ�شاتذة، ميكن ت�شميته »امتحان التاأهيل« لختبار 
العليا.  الدرا�شة  ملوا�شلة  وا�شتعداده  العلمية  الطالب  قدرات  مدى 
وبعد انتهاء المتحان الذي ي�شتمر عادة 45 دقيقة، يتداول اأع�شاء 
اللجنة يف الأمر دقائق، ومن ثم يعلن رئي�س اللجنة النتيجة. وتبعا 
لتلك النتيجة، يكون من حق الطالب الذي يجتاز المتحان موا�شلة 
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ل  الذي  الطالب  اللجنة  ُتخري  فيما  الدكتوراه،  جتاه  العليا  درا�شته 
يرقى يف نظرها مل�شتوى الدكتوراه يف التحول اإىل برنامج املاج�شتري 

اأو ترك اجلامعة. 
قام الأ�شتاذ امل�شرف باختيار ثالث مواد درا�شية، كانت اأحداها 
»تاريخ الفكر القت�شادي« التي تعترب من اأ�شعب املواد الدرا�شية، اإذ 
تقوم تلك املادة بتتبع تطور علم القت�شاد منذ ن�شاأته يف منت�شف 
القرن الثامن ع�شر وحتى الوقت الراهن، وتتعر�س بال�شرح والتحليل 
لأفكار كبار القت�شاديني والفال�شفة امل�شئولني عن تطور ذلك العلم 
يف  املحا�شرات  متابعة  عملية  كانت  لذلك  نظرياته.  اأ�ش�س  واإر�شاء 
املهام  اأ�شعب  من  املادة  تلك  يف  المتحان  واجتياز  الدرا�شة  قاعة 
الأ�شبوع،  يف  مرتني  تنعقد  احل�شة  كانت  حياتي.  يف  واجهتها  التي 
يف يومي الثنني والأربعاء ما بني ال�شاعة الثامنة والن�شف والعا�شرة 
م�شاء، وهذا جعلني اأعود كل يوم اثنني واأربعاء اإىل البيت يف حوايل 
اخلوف  من  ومهمومًا  الرتكيز  كرثة  من  منهكًا  والن�شف  العا�شرة 
من احتمالت الف�شل... كنت بعدها ا�شتحم لأخفف ال�شغط، واأنام 
كمن تعر�س لعملية تخدير. ويف �شوء �شعف معلوماتي يف القت�شاد، 
درا�شة  ي�شمل  مل  �شم�س  عني  جامعة  يف  الدرا�شي  الربنامج  لأن 
يف  الأول  الدرا�شي  الف�شل  اأكمل  مل  ولأنني  القت�شادية،  النظرية 
اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ب�شبب دواعي ال�شفر اإىل اأملانيا، فاإن 
ال�شعوبات التي واجهتها خالل ال�شنة الأوىل كانت كثرية وعوي�شة، 
اأتابع  كنت  فيما  اإذ  عناء.  الإجنليزية  باللغة  معرفتي  �شعف  زادها 
درا�شة املواد املتقدمة التي حددها يل الأ�شتاذ امل�شرف يف اجلامعة، 
كنت اأقوم بدرا�شة مبادئ علم القت�شاد يف البيت، واأترجم كل كلمة 
ل اأعرفها اإىل اللغة العربية على هوام�س الكتب التي كنت اأدر�شها، 
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اأنها مل تكن  وهي عملية م�شنية وبطيئة ومملة، اكت�شفت فيما بعد 
جمدية. 

وعلى �شبيل املثال، كان علّي اأن اأدر�س يف الف�شل الثاين مادة 
التفا�شل والتكامل يف الريا�شيات، وذلك متهيدًا لدرا�شة القت�شاد 
وتفوقي  عام  بوجه  الريا�شيات  لعلم  حبي  ومع  لكنني،  الريا�شي. 
فهم  يف  كبرية  �شعوبة  وجدت  املا�شي،  يف  املادة  تلك  يف  الكبري 
الأ�شا�شيات، ما جعل القلق يت�شرب اإىل قلبي ويزعجني لأيام. كانت 
بعد  اكت�شفت  واحدة فقط،  كلمة  تتلخ�س يف فهم  الكربى  م�شكلتي 
جهد وقلق اأنها تعني »يعتمد على« مل اأجد لها ترجمة عربية قادرة 
على و�شعها يف اإطارها العلمي ال�شليم. اإل اأن احلظ الذي �شادفته يف 
القاهرة حني التحقت بالكلية يف اليوم الأول، جاء م�شرعًا لإنقاذي 
قبل الو�شول اإىل مرحلة الياأ�س يف هيو�شنت. اإذ فيما كنت اأقف اأمام 
مدخل مطعم الطلبة انتظر توقف الأمطار املت�شاقطة بغزارة لأرك�س 
اأنها  يبدو  ال�شالة  من  طالبة  خرجت  الدرا�شة،  قاعة  اجتاه  يف 
لحظت وجودي معها يف نف�س ال�شف، توقفت قلياًل قبل اأن تكلمني، 
ثم عر�شت علي اأن اأ�شاركها ال�شم�شية التي كانت حتملها. مل اأتردد 
يف قبول عر�شها، �شكرتها واأخذت ال�شم�شية من يدها، حيث قمت 
بحملها كما تعلمت يف اأملانيا، ما جعلنا ن�شري متال�شقني متامًا حتى 
اإىل قاعة الدرا�شة. جل�شْت بجانبي يف ال�شف، وبعد انتهاء  و�شلنا 
تعارفنا  وهناك  الطلبة،  مطعم  يف  قهوة  لفنجان  دعوتها  احل�شة 
در�س  متابعة  عن  اعجز  جعلتني  التي  املحرية  الكلمة  عن  و�شاألتها 
التفا�شل والتكامل. وما اأن �شرحت يل معناها وو�شعتها يف ال�شياق 
ال�شحيح حتى �شعرت اأن الليل الذي كان يكتنفني ب�شواده قد انق�شع 
فجاأة، واأن الفجر لح، وبداأ يغمر بنوره الو�شاح كل �شيء من حويل. 
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�شرح  مرة،  لأول  الدر�س  قاعة  زينجلر  الربوف�شور  دخل  حني 
ووزع علينا  الفكر القت�شادي،  تاريخ  ملادة  الأ�شا�شية  املتطلبات  لنا 
ورقة َكتَب عليها اأكرث من ع�شرين مرجعًا علميًا، كان الربوف�شور قد 
اختار من كل كتاب ف�شلني اأو ثالثة. وهذا فر�س علينا الذهاب اإىل 
مكتبة اجلامعة، والبحث عن تلك الكتب من بني ع�شرات الآلف من 
الكتب املكد�شة على الرفوف، وقراءة الأجزاء املقررة منها. وما اأن 
راأيت املكتبة حتى �شعرت ب�شداع كبري وقلق اأكرب، اإذ كانت املكتبة 
مليوين  حوايل  على  حتتوي  طوابق  خم�شة  من  تتكون  كبرية  عمارة 
كتاب، لي�س من ال�شهل على �شخ�س مثلي اأن يجد طريقه فيها. وعلى 
ال�شتقبال  مكتب  خلف  يجل�شون  اأ�شخا�س  عدة  وجود  من  الرغم 
اإليها،  يحتاجون  التي  الكتب  اإيجاد  على  الطلبة  م�شاعدة  مهمتهم 
ترتيب  نظام  يف  الكامل  جهلي  ب�شبب  كبري  بحرج  �شعرت  اأنني  اإل 
الكتب وفهر�شتها. وبعد ق�شاء حوايل ال�شاعتني يف املكتبة اأتنقل من 
مكان لآخر بال طائل، مل اأجد مفرًا ول خمرجًا �شوى الذهاب اإىل 
لي�س فقط  اأطلب منهم  اأن  الفنيني وطلب م�شاعدتهم. وهنا قررت 
واأي�شًا  بل  عنها،  اأبحث  كنت  التي  الكتب  وجود  مكان  اإىل  اإر�شادي 
�شرح نظام فهر�شة الكتب وترتيبها حتى اأحل الإ�شكال مرة واحدة. 
وما اأن و�شلت اإىل مركز ال�شتقبال حتى ا�شتقبلتني امراأة يف بداية 
اخلم�شينيات من العمر بابت�شامة كبرية كاأنها كانت تنتظرين ب�شوق. 
بو�شعي  اأخربتها  وحني  والرتياح،  بالطمئنان  ا�شعر  جعلني  وهذا 
وحاجتي وخماويف، تعاطفت معي وحتم�شت مل�شاعدتي، وقامت ب�شرح 
كل �شيء بالتف�شيل وبهدوء كاأنه مل يكن هناك �شخ�س اآخر بحاجة 
لعناية غريي. ويف �شياق احلديث، اأخربتني تلك ال�شيدة اأن من حقي 
كطالب درا�شات عليا اأن اأح�شل على مكتب �شغري خا�س يف مبنى 
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املكتبة، اأ�شع فيه كتبي واأوراقي وما ل اأريد حمله من كتب م�شتعارة 
اإىل بيتي، وقامت باختيار مكتب يف الطابق اخلام�س يطل على الغابة 
اأخربتني عن  ترتكني،  اأن  وقبل  اإليه.  وقادتني  باملكتبة  التي حتيط 
اجلامعية،  الأجواء  وتع�شق  الكتب  اأنها حتب  قائلة  دوامها،  برنامج 
لق�شية  خدمة  جمانًا  اأ�شبوعيًا  �شاعات  ع�شر  بالعمل  تربعت  لذلك 

العلم واملعرفة وطالبيها.  
اأ�شبحت  حتى  املتوا�شع  املكتب  ذلك  مفتاح  ا�شتلمت  اأن  وما 
املكتبة هي املكان املف�شل جللو�شي ومراجعة درو�شي، وق�شاء وقتي 
العنوان  هو  املكتب  اأ�شبح  كما  منها،  وموقعي  احلياة  يف  التاأمل  يف 
الذي ي�شتطيع كل �شديق اأن يت�شل معي من خالله حتى حني اأكون 
حتت  وتركها  �شغرية  ر�شالة  كتابة  خالل  من  وذلك  املكتب،  خارج 
الباب. اإن تركيزي الكامل على الدرا�شة، والتعود على ق�شاء معظم 
�شاعات النهار وبع�س �شاعات الليل يف مكتبة اجلامعة �شاعدين على 
عطلة  كادت  وما  واللغوية.  العلمية  الناحيتني  من  ب�شرعة  التقدم 
اأ�شبح مبقدوري متابعة  باأنه  اأن تنتهي حتى �شعرت  التايل  ال�شيف 
الت�شجيل لأخذ  درو�شي من دون �شعوبة كبرية، وهذا �شجعني على 
 .1967 عام  يف  اأي  التايل،  الربيع  ف�شل  يف  الكلي  القت�شاد  مادة 
كان ا�شم الأ�شتاذ الذي ُيدر�س تلك املادة حني اأ�شفتها على منوذج 
اأن  الدرا�شة  بداأت  حني  اكت�شفت  اأنني  اإل  معلن،  غري  الت�شجيل 
�شترين  كان  الف�شل.  ذلك  يف  املادة  مدر�س  هو  »�شترين«  الأ�شتاذ 
جنوب  منطقة  يف  ال�شهيونية  املنظمة  يراأ�س  متع�شبًا،  �شهيونيًا 
غرب الوليات املتحدة. بعد مرور اأ�شبوعني، اأعطانا الأ�شتاذ كعادته 
امتحانًا �شغريًا، كان عبارة عن �شوؤال واحد، وحني وزع علينا الأوراق 
اأقل درجة جناح  بعد ت�شحيحها وجدت اأن عالمتي كانت »D" وهي 
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مقبولة  وغري  البكالوريو�س،  لدرجة  يدر�س  لطالب  بها  م�شموح 
بالن�شبة لطالب يدر�س لدرجة املاج�شتري اأو الدكتوراه. 

كانت عالمات كافة الطلبة غري مر�شية يف ذلك اليوم، اإذ مل 
جعل الطلبة يعرت�شون على  ما   ،"A" يح�شل اأي طالب على عالمة
عملية الت�شحيح ويطلبون من الأ�شتاذ �شرح ال�شوؤال وحتديد اجلواب 
اأن �شرح الأ�شتاذ ال�شوؤال والإجابة عليه،  الذي كان يف راأ�شه. وبعد 
اأية ورقة  اإنه مل  يجد الإجابة ال�شحيحة على  قال الدكتور �شترين 
من الأوراق. لكنني حني قمت مبراجعة ورقتي، اكت�شفت اأن اإجابتي 
كانت �شحيحة، ما يعني اأنني كنت الطالب الوحيد الذي تو�شل اإىل 
ما كان يف ذهن اأ�شتاذنا. حني انتهت احل�شة، وقبل خروج الدكتور 
�شترين من قاعة الدرا�شة، تقدمت منه وعر�شت عليه ورقتي م�شريًا 
اأن تكون هذه الورقة كافية  اأرجو  اإىل الإجابة ال�شحيحة، ثم قلت، 
طوياًل  اإيّل  نظر   ."A" عالمة  ي�شتحق  طالبًا  هناك  باأن  لإقناعك 
المتحان  يف  العتبار  يف  املو�شوع  هذا  اأخذ  �شاأحاول  قال:  ثم 
وبالتايل  طريقه،  يف  و�شار  عني  بعيدًا  وجهه  اأدار  ثم  ومن  القادم، 
مل يغري العالمة كما يجب، وتبعًا ملا تقت�شي التقاليد اجلامعية. ويف 
من  اأف�شل  كانت  واإن  وهي   ،"C" كانت عالمتي  التايل  المتحان 
الأوىل، اإل اأنها كانت اأي�شًا غري مر�شية وغري مقبولة. اأيقنت عندها 
اأن الدكتور �شترين اأ�شبح عقبة قد حتول دون جناحي، ما دفعني اإىل 
التفكري بهدوء يف الأمر، والن�شراف اإىل البحث عن و�شلية لتجاوز 

�شترين من دون م�شاعفات �شلبية. 
�شاركت منذ الأ�شابيع الأوىل يف الن�شاطات الطالبية العربية، 
لأكرث  بالت�شدي  الالحقة  وال�شنوات  الأ�شهر  مدى  على  قمت  حيث 
وجهة  عن  الدفاع  بهدف  اجلامعة  خارج  من  جاء  حما�شر  من 
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ونواياها  اإ�شرائيل  �شيا�شات  تربير  اأجل  ومن  ال�شهيونية،  نظر 
يف  اإ�شرائيل  اأن�شار  اأ�شاعه  الذي  العام  اجلو  كان  التو�شعية. 
منحازًا  وا�شع  نطاق  على  لن�شره  جريدتها  وا�شتخدموا  اجلامعة، 
كانوا  وما  وثقافتهم  العرب  و�شد  اإ�شرائيل،  جلانب  �شافر  ب�شكل 
اأواخر  يف  جاءنا  املثال،  �شبيل  وعلى  طموحات.  من  اإليه  يتطلعون 
يتنافى  لفل�شطني  تاريخ  ب�شرد  قام  �شهيوين  حما�شر   1966 عام 
مع ما تعلمناه يف املدار�س وما عاي�شناه كواقع يف بالدنا. كان هدف 
اأحقية  تدعي  التي  ال�شهيونية  املقولت  تدعيم  اليهودي  املحا�شر 
وجود  واإنكار  وتاريخية،  دينية  لأ�شباب  فل�شطني  اأر�س  يف  اليهود 
ال�شعب الفل�شطيني وحقوقه، والإدعاء باأن فل�شطني كانت اأر�شًا بال 
�شعب. وبعد اأن انتهى املحا�شر من اإلقاء حما�شرته، وكانت القاعة 
التي تت�شع للمئات تغ�س باحلا�شرين من الطلبة والأ�شاتذة، طلبت 
توجيه �شوؤال للمحا�شر، وحني جاء دوري، قلت له اإن من املوؤ�شف اأن 
ليقراأ علينا ن�شو�شًا  التاريخ  اأ�شتاذ يف  لقب  اإلينا رجل يحمل  ياأتي 
ملفقة ل متت ب�شلة لتاريخ البلد اأو مالب�شات الق�شية التي يتحدث 
عنها.. اإن كل ما قلته يا اأ�شتاذ لي�س اإل اأكاذيب ل ت�شتحق التعليق.. 
وحتت  بيتي،  تركت  وكيف  ولدت،  اأين  واأعرف  فل�شطني،  من  اإنني 
اأية ظروف، وما قامت به املنظمات اليهودية الإرهابية من جرائم 
بحق الأبرياء، وكيف اأجربتنا الع�شابات ال�شهونية حتت وابل من 
الر�شا�س على الفرار من بيوتنا والهروب من وطننا ُمرغمني. كان 
من الوا�شح اأن املحا�شر مل يتوقع مثل ذلك التعليق، وبالتايل مل يكن 
م�شتعدًا للرد عليه، ما جعله يرتبك ويقول بعد تردد، اإنني مل اأكذب، 
ولكن ال�شائل هو الذي يكذب. وهنا رددت عليه ب�شرعة قائاًل اأنني 
مل اأذكر تاريخًا اأو حادثة معينة حتى تتهمني بالكذب، ولكنني على 
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ا�شتعداد للتحاور معك الآن اأمام هذا اجلمهور، ومن على خ�شبة هذا 
امل�شرح كي نحدد من ال�شادق منا ومن الكاذب، وكي نفتح املجال 
للتعرف على احلقيقة. تكهرب اجلو، ارتبك  اأمام الطلبة واملعنيني 
امل�شئول عن اإدارة النقا�س، ما جعله يقوم باإنهاء املحا�شرة. وما اأن 
خرجنا من القاعة حتى جتمع ع�شرات الطلبة من حويل طالبني مني 
�شرح ما كنت اعنيه، وهذا منحني فر�شة لقول الكثري، وكاأنني القي 
حما�شرة عامة يف حديقة هايد بارك يف لندن. وفيما كنت اأقف يف 
الدكتور �شترين  الطلبة، كان  و�شط حلقة كبرية يحيط بي ع�شرات 
يقف على بعد خطوات مني ي�شتمع ملا اأقول وعيناه تكاد تنفجر من 

�شدة احلقد والكراهية. 
النتخابات  حول  احلوار  يف   1968 عام  اأواخر  يف  �شاركت 
الإدارات  ل�شيا�شة  لذع  نقد  بتوجيه  وقمت  الأمريكية،  الرئا�شية 
واملعادية  اإ�شرائيل  جلانب  املنحازة  مبواقفها  يتعلق  فيما  املتعاقبة 
ظهرت   ،1968-11-1 يوم  ذلك  وكان  التايل،  اليوم  ويف  للعرب. 
حتت  اجلامعة،  جريدة  يف  الأوىل  ال�شفحة  على  مرتني  �شورتي 
يف  جاء  ومما  الرئا�شة«.  مر�شحي  ينتقدون  اجلامعة  »طلبة  عنوان 
�شد  يقفون  الأمريكيني  اإن  يقول  عربي  »طالب  القول:  املقال  ذلك 
التفرقة العن�شرية يف بالدهم لكنهم يقومون بدعمها يف اإ�شرائيل.. 
اإن الإ�شرائيليني هاجموا العرب وطردوهم من بالدهم، فيما تقوم 

اأمريكا باإمداد اإ�شرائيل باملعونات«.
قبل انتهاء الف�شل الدرا�شي الثاين يف عام 1966/67، وحتى ل 
يحتوي �شجلي على عالمة تقل عن املقبول بالن�شبة لطالب درا�شات 
عليا، ان�شحبُت من مادة القت�شاد الكلي يف اآخر يوم ي�شمح بذلك، 
اإل اأنني وا�شلت ح�شور املحا�شرات وامل�شاركة يف النقا�س. اإن نظام 
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ب�شعة  اأكرث خالل  اأو  مادة  بتغيري  للطالب  ي�شمح  الأمريكي  التعليم 
انتهاء  قبل  مادة  اأية  من  والن�شحاب  الت�شجيل،  عملية  من  اأيام 
الف�شل الدرا�شي باأ�شابيع، حتى ل ُتوؤثر نتيجة امتحان متدنية على 
ق�شم  اأ�شاتذة  عادة  من  كان  اأنه  وحيث  النهائية.  الطالب  معدلت 
القت�شاد تداول تدري�س املواد ذات العالقة بالنظرية القت�شادية، 
التايل  الف�شل  املادة يف  تلك  تدري�س  ُت�شند مهمة  اأن  توقعت  فاإنني 
لأ�شتاذ اآخر، لذلك قمت بالت�شجيل فيها يف الف�شل الدرا�شي التايل. 
قاعة  يدخل  �شترين  الدكتور  راأيت  حني  ب�شرعة  خاب  اأملي  لكن 
احلال  ويف  واملقالت،  الكتب  ع�شرات  اإبطه  حتت  حاماًل  الدرا�شة 
ي�شمح  يوم  اآخر  يف  الن�شحاب  تفكري...  دون  من  قراري  اتخذت 
وامل�شاركة يف  املحا�شرات  ال�شتمرار يف ح�شور  مع  بالن�شحاب  يل 
النقا�س كاملعتاد. وقبل انتهاء ذلك الف�شل تقدمت لمتحان التاأهيل 
واجتزته بتفوق على الرغم من اأن الأ�شتاذ �شترين كان ع�شوا يف جلنة 
المتحان املكونة من خم�شة اأ�شاتذة. مل يكن الأ�شتاذ �شترين اأ�شتاذًا 
جيدًا، لكنني ا�شتفدت منه �شيئًا ب�شيطًا واحدًا، كان بالن�شبة يل يف 
غاية الأهمية مع عدم دقته. اإذ حني �شاأله اأحد الطلبة عما يتوقعه 
اأ�شاتذة القت�شاد من طلبة الدكتوراه، قال بب�شاطة، اإن جميع املواد 
التي تقدمها الدائرة تهدف اإىل متكني الطلبة من اإتقان اأ�شا�شيات 
علم القت�شاد، خا�شة نظرية العر�س والطلب، واأن من يتقن تلك 

النظرية لن يجد �شعوبة يف اجتياز اأي امتحان من المتحانات.
بداأت يف خريف عام 1967، وهو الف�شل الدرا�شي الذي اجتزت 
فيه امتحان التاأهيل، العمل كاأ�شتاذ يف كلية جامعية، على الرغم من 
�شعف ثقتي بنف�شي من الناحيتني العلمية واللغوية، وعدم التاأكد من 
قدرتي على التدري�س. اإل اأن مالب�شات الظروف املعي�شية وال�شيا�شية 
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القا�شية التي وجدت نف�شي م�شطرًا للتعامل معها حينئذ، وما كانت 
اأقبل  جعلتني  اأكادميية  ومكانة  دخل  من  املتاحة  الفر�شة  به  تعد 
من  اأن  راأيت  اجلديدة،  مهامي  وب�شبب  بالتدري�س.  واأقوم  العر�س 
غري احلكمة اأن اأ�شجل يف مادة القت�شاد الكلي جمددًا، حيث قررت 
النتظار حتى ف�شل لحق. وفيما تركت عملية التفكري يف الأ�شتاذ 
اآخر،  وقت  اإىل  يج�شدها  التي  العقبة  على  التغلب  وكيفية  �شترين 
وجدت نف�شي اأ�شتفيد من مالحظته املتعلقة بوجوب اإتقان اأ�شا�شيات 
الذين  القالئل  الطلبة  اأحد  كوين  ب�شبب  اإذ  القت�شادية.  النظرية 
بطرح  الثانوية  درا�شتي  اأثناء  مدر�س  من  اأكرث  اإحراج  يف  ت�شببوا 
اأ�شئلة مل يكونوا م�شتعدين لالإجابة عليها، رتبت جدويل واأموري على 
اأ�شا�س الإعداد اإعدادًا جيدًا قبل دخول قاعة التدري�س. ولذا و�شعت 
لنف�شي قاعدة تقول: اإذا كنَت طالبًا وح�شلت على عالمة »A" يف 
�شيء  فهذا   "B" واإذا ح�شلت على  امتحان ما فهذا �شيء عظيم، 
مقبوًل،  يكون  قد  جيد جدًا، وحتى اإذا ح�شلت على "D" فاإن ذلك 
لكن اإذا كنت اأ�شتاذًا فاإن ح�شولك على عالمة "A" لي�س كافيًا، اإذ 
+" يف كل مرة تدخل فيها قاعة   A" اأن حت�شل على عالمة  عليك 
التدري�س. وهكذا نظرت اإىل كل حما�شرة باعتبارها امتحانًا جديدًا 
وحتديًا كبريًا يتجدد با�شتمرار. وهذا ما حاولت فعله يف الواقع على 
جنحت  اأنني  واأعتقد  اجلامعي،  التعليم  مع  الطويلة  رحلتي  مدى 
الإعداد  عملية  اإن  بعد.  فيما  الأيام  اأثبتت  كما  كبريًا  جناحًا  فيه 
امل�شتفي�س للوقوف اأمام الطلبة بثقة قادتني، ومن حيث ل اأدري، اإىل 
اإتقان اأ�شا�شيات النظرية القت�شادية والغو�س يف تفا�شيل التفا�شيل 
اأحيانًا ا�شتعدادًا لأي �شوؤال اأو ا�شتف�شار اأو مفاجاأة من الطلبة، كما 
ومع  ومواقفي.  ملوؤهالتي  وتقديرهم  الطلبة  احرتام  اأك�شبتني  اأنها 
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التدري�شية  وقدراتي  بنف�شي  ثقتي  تنامت  التدري�س  عملية  ا�شتمرار 
ومعاريف العلمية ولغتي الإجنليزية، ما جعلني اأ�شع مادة القت�شاد 
اأوائل عام  الربيع الذي بداأ يف  الكلي على جدويل الدرا�شي لف�شل 
1968. وقبل اأن ينتهي ذلك الف�شل قررت التقدم لالمتحان ال�شامل 
يزيل  الذي  المتحان  وهو  الدكتوراه،  ر�شالة  اإعداد  ي�شبق  الذي 
اأمام الطالب للح�شول على تلك  التي تقف  واأ�شعب احلواجز  اأهم 

ال�شهادة. 
تفاجاأ زمالئي من طلبة الدكتوراه حني علموا باأنني قدمت طلبًا 
لأخذ المتحان ال�شامل قبل نهاية ذلك الف�شل الدرا�شي، لذلك جاء 
قال  املغامرة.  بعدم  الن�شيحة  وتقدمي  �شقتي  لزيارتي يف  معظمهم 
جرمية  ترتكب  اأن  حتاول  اإنك  باك�شتان،  من  وكان  الزمالء  اأحد 
النتحار. اأجبته بب�شاطة: دعني اأحاول، حتى اأعرف �شعور من يرتكب 
مثل تلك اجلرمية بحق نف�شه. وحني ظهرت النتائج كنت واحدًا من 
مل  الف�شل،  ذلك  يف  لالمتحان  تقدموا  اآخرين  اأ�شخا�س  �شتة  بني 
يجتازه �شوى اثنني، كنت اأحدهم. كان المتحان ال�شامل يتكون من 
جزاأين: كتابي و�شفوي، ي�شمل كل منهما خم�شة جمالت اقت�شادية 
اأ�شا�شية، وجمال من خارج تخ�ش�س القت�شاد، كنت قد اأخرتته من 
دائرة الجتماع والنرثوبولوجيا.. كان على الطالب اأن يجتاز اجلزء 
الكتابي اأوًل قبل التقدم لالمتحان ال�شفوي. كنا ن�شل يف ال�شباح يف 
متام ال�شاعة التا�شعة، ن�شتلم الأ�شئلة من �شكرترية الق�شم، ونذهب 
وتبعًا  الأجوبة قبل اخلام�شة م�شاء.  ن�شلم  اأن  �شئنا، على  اإىل حيث 
ملا تعودت عليه اأثناء امتحانات الدرا�شة الثانوية واجلامعية، وحتى 
اأت�شلل اإىل دائرة  اأفكاري للت�شوي�س لأي �شبب كان، كنت  ل تتعر�س 
منها  واأت�شلل خارجًا  الأ�شئلة،  ورقة  ال�شباح ل�شتالم  القت�شاد يف 
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حتى ل اأقابل اأيًا من الأ�شدقاء اأو الزمالء... اأحمل ورقتي واأذهب 
انتهي  اأن  بعد  اإل  منه  اأخرج  ول  املكتبة،  يف  ال�شغري  مكتبي  اإىل 
واأذكر  الأقل.  على  مرة  ومراجعتها  الأ�شئلة  كافة  على  الأجابة  من 
التنمية  مادة  ا�شتعدادًا لمتحان  كتابًا  ثالثني  اأكرث من  قراأت  اأنني 
القت�شادية التي كانت مو�شوع التخ�ش�س الرئي�شي، واطلعت على 
قبل  عليها  بالإجابة  وقمت  ال�شابقة  الثالثة  ال�شنوات  امتحانات 
اأنه  الأ�شئلة  الأ�شئلة، لكنني فوجئت حني اطلعت على  ا�شتالم ورقة 
مل يكن هناك �شوؤال واحد يتعلق باأي من الق�شايا التي تعر�شت لها 
اأ�شئلة ال�شنوات ال�شابقة ب�شكل مبا�شر. لذلك جل�شت يف زاوية حتت 
�شجرة وقراأت الأ�شئلة اأكرث من مرة حتى ا�شتوعبتها متامًا، ثم �شرت 
يف الغابة حوايل ال�شاعتني ا�شتجمع اأفكاري واأرتبها، وبعدها ذهبت 

اإىل مكتبي ال�شغري، وكتبت ما يزيد على خم�شة وع�شرين �شفحة.
ذهبت بعد ظهور النتيجة اإىل اأ�شتاذ مادة التنمية القت�شادية 
الذي اأ�شبح م�شرفًا على درا�شتي، وكان بحكم تلك املهمة رئي�شًا للجنة 
المتحان ال�شفهي. �شرحت للدكتور »توما�س دي جريجوري« خماويف 
يبداأ  باأن  ي�شاعدين  اأن  منه  وطلبت  ب�شراحة،  �شترين  الدكتور  من 
عملية ا�شتجوابي واأن ي�شتغل اأكرب جزء ممكن من الوقت املتاح. لكن 
الأ�شتاذ دي جريجوري اأخربين باأن التقاليد تعطي الفر�شة الأوىل 
التخ�ش�س  مو�شوع  على  امل�شرف  الأ�شتاذ  اأي  ال�شيف،  لالأ�شتاذ 
اأبحث عن فر�شة  الواقع  �شرورًا. كنت يف  اأكرث  الفرعي، ما جعلني 
العلمية  قدراتي  واإثبات  واأفكاري  معلوماتي  با�شتعرا�س  يل  ت�شمح 
قبل التعر�س لأ�شئلة الدكتور �شترين. خرجت من مكتب الدكتور دي 
جريجوري اإىل مكتب الدكتور امل�شرف على مادة التخ�ش�س الفرعي 
مبا�شرة حيث طلبت منه اأن ياأخذ اأكرب قدر ممكن من الوقت املتاح 
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يف عملية ا�شتجوابي، وهذا ما حدث بالفعل. وقبل اأن ينتهي الدكتور 
�شوؤاًل  يل  وجه  ا�شتجوابي،  عملية  من  تبعه  الذي  جريجوري  دي 
اأقله  ومل  اأقوله  اأن  اأمتنى  كنت  ما  لأقول  الفر�شة  منحني  مفتوحًا 
بعد، اإذ قال: هل تعتقد اأن النظرية القت�شادية الراأ�شمالية �شاحلة 
للعامل الثالث يف ظل ما متر به �شعوب ذلك العامل من فقر وتخلف 
�شترين،  الدكتور  دور  جاء  وحني  ا�شتعمارية؟  وخملفات  موؤ�ش�شاتي 
كان من الوا�شح اأنني اجتزت المتحان بجدارة، واأن ا�شتجوابه مل 
يعد �شوى ا�شتكمال للر�شميات. وحني انتهت عملية ال�شتجواب طلب 
ومل  اخلارج،  يف  والنتظار  املكتب  من  اخلروج  اللجنة  رئي�س  مني 
مت�س دقائق حتى اأطل الدكتور دي جريجوري براأ�شه و�شاح قائاًل: 

»مربوك يا حممد«. 
على  تن�س  الأحيان  تلك  يف  علمية  قواعد  اجلامعة  اتبعت 
بالبدء  وال�شفوي  الكتابي  المتحانني  يجتاز  الذي  للطالب  ال�شماح 
يف اإعداد ر�شالة الدكتوراه فورًا. اأما الطالب الذي ينجح بتفوق يف 
المتحان،  جلنة  تو�شية  على  بناء  اجلامعة،  فتمنحه  المتحانني، 
له ببدء علمية كتابة ر�شالته.  ال�شماح  اإىل  اإ�شافة  درجة املاج�شتري 
اأما الطالب الذي يف�شل يف اجتياز المتحان ال�شفهي، حتى واإن جنح 
يف المتحان الكتابي، فكانت النظم ل ت�شمح له ال باحل�شول على 
درجة املاج�شتري. كانت هذه املتطلبات واحلواجز املقامة على طول 
الطريق هي �شبب التخوف الذي دفع زمالئي ملحاولة اإقناعي بتغيري 
راأيي وعدم التقدم لالمتحان مبكرًا. لكن جتربة التعليم اجلامعي 
واإ�شراري على احل�شول على عالمة »A+" يف كل مرة اأدخل فيها 
الثقة  ومنحتي  الأ�شا�شيات  اإتقان  على  �شاعدتني  التدري�س،  قاعة 
الكافية للتقدم لالمتحان، ولول تلك التجربة لتاأخر المتحان �شنة 



175

اأخرى على اأقل تقدير. ومت�شيًا مع ذلك املبداأ، داأبت على التح�شري 
جيدًا لكل حما�شرة جامعية اأو عامة، حتى حني اأقوم بتدري�س كتاب 
من تاأليفي، اأو اإلقاء حما�شرة حول مو�شوع كتبت فيه الكثري. وب�شبب 
املحا�شرة،  قاعة  اإىل  الو�شول  قبل  نف�شي جيدًا  اإعداد  على  تعودي 
حما�شرة  اأية  اإىل  يدي  يف  كتبًا  اأو  جيبي  يف  مالحظات  اأحمل  مل 
اأو العامة. وبعد انتهاء المتحان ال�شفوي  من حما�شراتي اخلا�شة 
ويف  القت�شاد،  يف  املاج�شتري  �شهادة  اجلامعة  يل  قدمت  باأ�شابيع، 
�شهادة  على  ح�شلت  التايل،  العام  من  يناير  الثاين  كانون  �شهر 

الدكتوراه.
الهزمية وال�عي

على  واأح�شل  اجلامعة  من  اأتخرج  اأن  قبل   ،1967 عام  يف 
الدكتوراه باأكرث من �شنتني، وقعت حرب حزيران التي انتهت بهزمية 
العرب اأمام العدو ال�شهيوين، ول اأقول هزمية اجليو�س العربية، لأن 
اأوجه  وجه من  اأي  ت�شتثن  �شاملة مل  كارثة ح�شارية  كانت  الهزمية 
�شعق  ُمريعًا  زلزاًل  الهزمية  كانت  �شراكها.  من  العربية  احلياة 
وثقة  را�شخة  قناعات  من  لديها  كان  ما  و�شلبها  العربية  ال�شعوب 
بالنف�س، واأدخلها نتيجة لذلك نفق ال�شياع والت�شرذم، وهذا ت�شبب 
يف فقدان بو�شلة الإبحار والأمان وال�شتقرار. ولقد تبع ذلك غرق 
اأنظمة احلكم العربية وال�شعوب العربية عامة يف متاهات عقائدية 
وم�شلحية واإقليمية وطائفية عبثية �شغلتها عن ق�شاياها الأ�شا�شية 
ال�شت�شالم  نحو  ودفعتها  امل�شريية،  الع�شر  ق�شايا  عن  واأبعدتها 
والقبول بواقع الهزمية. ومن حيث ل تدري، وجدت ال�شعوب العربية 
نف�شها تندفع نحو التكالية، وتقبل العي�س يف اأوكار الذل واملهانة من 
دون مقاومة، وتغفو مطمئنة يف ح�شن التخلف عن الع�شر ومعظم 
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والتكنولوجية  العلمية  الغري  مبنجزات  معنية  غري  العامل،  دول 
والقت�شادية. 

التي  الكربى  ال�شدمة  كانت  الهزمية  فاإن  يل،  بالن�شبة  اأما 
من  نف�شي  واأحرر  وعيي  ا�شتعيد  جعلني  ما  الأعماق،  من  هزتني 
ومع  والعقائدية.  وال�شيا�شية  والثقافية  التقليدية  املا�شي  مكبالت 
�شحوة الوعي التي ع�شتها، انق�شعت الغيوم التي كانت حتجب الروؤية 
عني، واأ�شبح باإمكاين روؤية الأ�شياء على حقيقتها بال رتو�س، وولت 
الأوهام هاربة من اأمامي كما تهرب الأ�شباح اأمام ال�شوء حني ُت�شعل 
اأنوار الفجر ظالم الليل الدام�س.  م�شباحًا يف العتمة، وحني تغزو 
بثقة  ال�شري  وبداأُت  الوعي  منا  الوجدان،  وتفتح  العقل  حترر  ومع 
الذي ل يعرف حدودًا ول يعرتف  الفكر اخلالق  وثبات على طريق 

مبحظورات. 
الليل حني دق  الواحدة بعد منت�شف  ال�شاعة قد قاربت  كانت 
جر�س التلفون، وكان املتحدث »اأحمد العراي�شي«، زميلنا القادم من 
تون�س لدرا�شة الإعالم يف جامعة هيو�شنت. ات�شل اأحمد حال و�شوله 
اإىل بيته عائدًا من عمله ليخربين باأنه �شمع من راديو ال�شيارة نباأ 
وقوع احلرب وبداية املعارك، وهي احلرب التي يبدو اأن كل موؤ�ش�شات 
الإعالم الغربية وحكام معظم دول العامل كانوا يتوقعونها، فيما عدا 
حكام الدول العربية وقادة جيو�شهم، ما جعل ال�شعوب العربية اأكرب 
اخلا�شرين حني توقفت املعارك وظهرت نتائجها للعيان. كان اأحمد 
على  الرهان  عمليات  وميار�س  املطاعم  يف  العمل  يهوى  العراي�شي 
املباريات وامل�شابقات الريا�شية، لذلك مل ميار�س عماًل اإعالميا يف 
حياته على الرغم من ح�شوله على �شهادة جامعية يف الإعالم. اإذ 
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املطاعم  يف  العمل  يف  انغم�س  اجلامعية،  درا�شته  يوا�شل  كان  فيما 
القمار،  ولعب  اخليل  و�شباق  املباريات  على  واملراهنة  الفرن�شية 
حمله  احرتاف،  اإىل  اجلامعة  من  التخرج  بعد  حتولت  هواية  وهي 
العامل،  يف  القمار  عا�شمة  فيجا�س،  ل�س  مدينة  اإىل  هيو�شنت  من 
وكهف املتعة ال�شخ�شية، وجنة اللذة اجلن�شية التي متار�س بال قيود 
فيه  الإن�شان  يعي�س  افرتا�شي  �شبه  مكان  فيجا�س  ل�س  اأو حدود... 

خارج الزمان الذي تعي�شه خمتلف �شعوب الأر�س.
وبدء  احلرب  عن  �شمعه  ما  يحكي  لأحد  ا�شتمع  كنت  فيما 
املعارك، فتحت التلفزيون ب�شرعة وبداأت يف متابعة اأحداث احلرب 
على ال�شا�شة ال�شغرية. كانت تلك احلرب اأول حرب يف التاريخ يتم 
نقلها مبا�شرة على الهواء، ما يعني اأن احلكومة الأمريكية وموؤ�ش�شات 
بخطة  م�شبق  علم  على  كانت  الر�شمية  وغري  الر�شمية  اإعالمها 
العدوان وتوقيتها، واأن اإ�شرائيل واأمريكا كانتا على ثقة تامة بالن�شر. 
ولقد جاءت املعلومات التي �شربتها اأجهزة ال�شتخبارات الإ�شرائيلية 
لحقًا لتقول باأن احلكومة الأمريكية مل تعرت�س على قيام اإ�شرائيل 
بهجوم ا�شتباقي على الدول العربية، ما يعني اأن اأمريكا تواطاأت مع 
مدبري تلك احلرب. بعد م�شاهدة بع�س الأحداث ومتابعة البيانات 
ال�شادرة عن اجلهات املعنية، العربية وغري العربية، و�شماع بع�س 
التحليالت الإخبارية اأدركت اأن املعركة انتهت فعليًا ل�شالح العدو... 
يف  وحيدًا  والبقاء  ذاتي  حتمل  باإمكاين  يعد  مل  �شدري،  �شاق  لذا 
قد  كان  الذي  الرفاعي  ر�شيد  بال�شديق  ات�شلت  ال�شغرية.  �شقتي 
ح�شل قبل اأيام على درجة الدكتوراه يف الهند�شة من جامعة راي�س. 
»�شعدية«  زوجته  ب�شحبة  هيو�شنت  مدينة  اإىل  جاء  قد  ر�شيد  كان 
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بعد ح�شوله على درجة املاج�شتري يف الهند�شة من جامعة اأمريكية 
اأخرى. اأما درجة البكالوريو�س فقد ح�شل عليها ر�شيد من جامعة 
�شغل  �شنوات،  مدى  على  العراق  يف  مهند�شًا  عمل  وبعدها  فيينا، 
خاللها منا�شب عدة اأهمها من�شب نقيب املهند�شني العراقيني... 
كان ر�شيد ع�شوًا بارزًا يف حزب البعث العربي ال�شرتاكي وامل�شئول 

الأول عن ن�شاطات احلزب يف اأمريكا. 
حني دق التلفون يف بيت �شعدية ور�شيد كانت ال�شاعة قد قاربت 
الرابعة �شباحًا، ردت �شعدية ب�شوت يرجتف قائلة، خري اإن �شاء اهلل 
يا حممد. اأجبتها اأرجو ذلك، لكنني ل اأعتقد اأن ما يحدث الآن يحمل 
وتبدو خ�شارتنا  املعارك،  وبداأت  وقعت احلرب  لقد  لأمتنا...  خريًا 
�شبه موؤكدة... اأيقظي ر�شيد... اأريد اأن اأحتدث اإليه. اأ�شغى ر�شيد 
باهتمام وتركيز ملا اأخربته به عن تطور املعارك حتى تلك اللحظة، 
�شكت برهة ثم قال، تعال نتحدث هنا ونتناول طعام الفطور معا... 
الفطور. خالل  لنا  �شعدية قد ح�شرت  تكون  بيتك  بينما ت�شل من 
ن�شف �شاعة تقريبًا كنت يف بيت ر�شيد، ولكن قبل ال�شابعة كنت قد 
تركته، اإذ مل يعد باإمكاين اأن اأراقب التلفزيون واأرى الهزائم تتتابع 
وكذب حكامنا،  فينا،  الأعداء  �شماتة  واأ�شمع  الأخرى،  تلو  الواحدة 
وجهل مثقفينا، ودجل موؤ�ش�شات اإعالمنا. نعم كانت الهزمية كبرية 
وال�شدمة قا�شية، ما جعل بع�س ممثلينا يف هيئة الأمم املتحدة يف 
نيويورك يبكون اأمام عد�شات التلفزيون، ويتو�شلون جمل�س الأمن كي 
ي�شدر قرارًا بوقف العمليات احلربية. كان املندوب العربي الوحيد 
مندوب  هو  وكرامة  بهدوء  وتكلم  ينهار،  ومل  نف�شه  متا�شك  الذي 

املغرب الذي مل اأعد اأتذكر ا�شمه. 
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يطغى  والت�شتت  بال�شياع  الإح�شا�س  بداأ  ال�شاعات،  تتابع  ومع 
على م�شاعرنا، وبداأت حماولت التربير اليائ�شة والتهامات البائ�شة 
اأريحا  ابن  واأنا  كنت،  العرب.  الطلبة  غالبية  تفكري  على  ت�شتحوذ 
العدو  دبابات  التلفزيون  �شا�شة  على  اأ�شاهد  اهلل،  ورام  والقد�س 
تقتحم القد�س وتخرج منها اإىل قرى اأبو دي�س والعيزرية و�شلوان يف 
طريقها اإىل اأريحا، فيما كان راديو �شوت العرب وغريه من حمطات 
واإ�شقاط  بالعدو  الهزائم  اإحلاق  بيانات تدعي  اإذاعة عربية ت�شدر 
الأجواء  ت�شتبيح  كانت  التي  الطائرات  تلك  طائراته،  من  املئات 
العربية بال رقيب، بعد قيامها بتحطيم �شالحي الطريان امل�شري 
العربية  الطريان  اأ�شلحة  قادة  كان  فيما  اإذ  الأر�س.  على  وال�شوري 
مطارات  اأر�س  على  ترقد  طائراتهم  ويرتكون  نومهم  يف  يغطون 
اجلوية  القوة  بتدمري  الإ�شرائيلي  الطريان  �شالح  قام  مك�شوفة، 
اإن التناق�س بني ما  العربية خالل دقائق معدودة، وتاأمني الن�شر. 
كنا نراه باأعيننا على �شا�شات التلفزيون، وما كنا ن�شمعه باآذاننا من 
قادتنا عرب اأبواق اإعالمهم الر�شمية، كان �شببًا يف دفع بع�س الطلبة 
اإىل الهذيان والهلو�شة. وما كادت تت�شح ال�شورة حتى اجته البع�س 
والغرب  اأمريكا  لوم  اإىل  الآخر  البع�س  واجته  الهزمية،  تربير  اإىل 
جانب  لإخالء  واهية  اأعذار  عن  البحث  اإىل  اآخرون  واجته  عامة، 

طرف عربي اأو اآخر. 
نحو  والتوجه  للهزمية،  واملربرات  الأعذار  اإيجاد  اأن  وحيث 
لإخفاء  يائ�شة  حماولت  هي  الكارثة  م�شئولية  وحتميله  الآخر  لوم 
اأمتهم  اأبناء  كغالبية  العرب،  الطلبة  فاإن  النف�س،  وخداع  احلقيقة 
وحكام �شعوبهم ف�شلوا يف اإدراك حجم الهزمية وا�شتيعاب اأبعادها 



180

احلقيقية. لقد كانت هزمية عام 1967، ومن دون اأدنى �شك، هزمية 
احلياة  جوانب  من  واحدًا  جانبًا  ت�شتثني  اأن  اأبت  �شاملة  ح�شارية 
اأو  القت�شادية  اأو  الع�شكرية  اأو  ال�شيا�شية  اأو  الجتماعية  العربية، 
الثقافية. وحيث اأن القائمني على الإعالم العربي واملوؤرخني العرب 
ما  احلاكم  بحمد  وي�شبحون  ال�شلطة  ميدحون  العمر  عا�شوا  الذين 
اإىل  والتو�شل  احلدث  تقييم  عملية  فاإن  »نك�شة«،  ي�شمونها  يزالوان 
معرفة احلقيقة وحتديد م�شئولية الهزمية مل تبداأ بعد، وبالتايل فاإن 
واأجيال. وهذا  اأميال  بعد  تزال على  ما  لتجاوزها  التخطيط  عملية 
ت�شبب، بني اأ�شياء اأخرى، يف تكري�س ثقافة الهزمية وال�شت�شالم يف 
على  وال�شكوت  بالف�شل،  القبول  اأ�شبح  حيث  عامة،  العربية  النف�س 
وا�شتح�شان  الذل،  وا�شتمراء  بال�شعوب،  احلكام  وا�شتهتار  الظلم 
كلمات الدجل والنفاق جزءًا اأ�شا�شيًا من ثقافتنا املتداولة، وتقليدًا 
من تقاليدنا ال�شعبية ال�شائدة... تقاليد قد توؤذي م�شاعر البع�س، 
تق�س  ول  عقولنا  ت�شتثري  ل  لكنها  الآخر،  البع�س  تغ�شب  وقد 

م�شاجعنا ول توقظ وعينا. 
يف م�شاء اليوم الثالث لبدء احلرب، انتف�شت واقفًا على �شوت 
�شخ�س ي�شرخ ويدق باب �شقتي بيديه الثنتني بعنف... كان ذلك 
ال�شخ�س هو "ندمي نا�شر"، ال�شديق العزيز والرجل الكرمي والإن�شان 
تويف يف  والذي  ندمي،  كان  بح�س وطني عميق.  يتمتع  الذي  اخللوق 
اأوائل عام 2008 يف هيو�شنت، قد هاجر لأمريكا من قرية بري زيت 
يف فل�شطني قبل اأن ينهي درا�شته الثانوية، حيث اأكملها يف هيو�شنت، 
الهزمية كان  والعليا. وحني وقعت  وهناك وا�شل درا�شته اجلامعية 
ندمي ُيعد ر�شالته للح�شول على درجة الدكتوراه يف الريا�شيات من 
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الكمبيوتر يف  لق�شم  ذاته مديرًا  الوقت  ويعمل يف  جامعة هيو�شنت، 
�شركة �شل للبرتول. وما اأن فتحت الباب، حتى اندفع ندمي غا�شبًا، 
ي�شيح باأعلى ال�شوت، ي�شتم العرب، ويلعن الأمريكيني قائاًل كلهم 
اأعداء... كلهم يكرهوننا. نعم، كان ندمي على حق اإىل حد كبري، لكن 
الأمريكيني ل يكرهوننا بقدر ما ي�شتهينون بنا ومب�شاعرنا، يحتقرون 
الأمريكية  الثقافة  اإن  �شعوبنا.  وتخاذل  حكامنا  و�شعف  �شعفنا 
من  القرتاب  وتتحا�شى  املهزوم،  وت�شت�شغر  املنت�شر،  حتب  عامة 
لذلك  معديًا،  مر�شًا  الهزمية  تعترب  لأنها  الإمكان،  بقدر  املتخاذل 
الفريق  من  جزءًا  لي�شبح  القوي  جلانب  عادة  الأمركي  ينحاز 
اأخرى  وجيهة  اأ�شباب  هناك  كانت  ذلك،  مع  اخلا�شر.  ل  الرابح، 
جانب  اىل  والوقوف  معنا  التعاطف  لعدم  الأمريكيني  اأغلبية  تدعو 
وعوامل  ودينية،  ثقافية  خللفيات  معظمها  تعود  الإ�شرائيلي،  العدو 
تاريخية، ومواقف عن�شرية، واأطماع م�شلحية ا�شتعمارية، وعمليات 
غ�شيل اأدمغة �شهيونية تركت اآثارًا عميقة يف وعي الأمريكيني وطرق 

تفكريهم ونظرتهم للعامل من حولهم. 
ع�دة ر�سيد و�سعدية اإىل العراق

لاللتحاق  باأ�شهر  احلرب  وقوع  قبل  باختياري  اجلامعة  قامت 
ولية  نك�شفيل يف  ال�شيف يف جامعة  تدريبي خالل ف�شل  بربنامج 
اأن  هيو�شنت  مدينة  مغادرة  قبل  واجبي  من  اأن  وجدت  لذا  تين�شي. 
اأت�شل بالأ�شدقاء �شعدية ور�شيد الرفاعي كي اأودعهم واأحتدث مع 
ر�شيد قلياًل. فاجاأين ر�شيد حني اأخربين باأنه م�شطر لرتك هيو�شنت 
حني  اأجده  لن  اأنني  يعني  ما  اأ�شبوعني،  خالل  العراق  اإىل  والعودة 
اأعود اإليها يف نهاية ال�شيف. كان ر�شيد بعد ح�شوله على الدكتوراه 
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َقِبل عر�شًا من جامعة بريكلي يف ولية كاليفورنيا لق�شاء �شنة  قد 
درا�شية فيها، واإجراء املزيد من البحوث املتعلقة مبو�شوع ر�شالته. 
لكن ر�شيد، الع�شو البارز يف قيادة حزب البعث العربي ال�شرتاكي، 
اأن  بعد  بريكلي  جلامعة  بوعده  الوفاء  على  قادر  غري  نف�شه  وجد 
بحاجة  كان  حزبه  لأن  العراق،  اإىل  بالعودة  تعليمات  اإليه  �شدرت 
اإليه. باح يل ر�شيد يف ذلك اليوم ب�شر خطري، اإذ قال يل باأن احلزب 
ي�شتعد للقيام بانقالب ع�شكري يعيده ل�شدة احلكم قريبًا، واأن قيادة 
احلزب طلبت منه العودة اإىل بغداد ب�شرعة. وبالفعل، وقع النقالب 
بعد �شنة تقريبًا، يف �شهر متوز يوليو عام 1968، وعاد حزب البعث 
اإىل احلكم، وت�شلم ر�شيد من�شبًا وزاريًا يف اأول حكومة ت�شكلت بعد 

النقالب. 
اإىل  العودة  طريق  يف  اأملانيا  يف  التوقف  و�شعدية  ر�شيد  قرر 
�شيارة  على  متوا�شعة  لديهم من مدخرات  كان  ما  واإنفاق  العراق، 
من  فيها  وال�شفر  بقيادتها  ر�شيد  قام  حيث  م�شتعملة،  مر�شيد�س 
�شورية  عرب  الرب  طريق  عن  الوطن  اإىل  عائدًا  �شتوجتارت  مدينة 
والأردن. وبعد دخول احلدود الأردنية ب�شاعة تقريبًا، تعر�س ر�شيد 
بينما  طفيفة  بجروح  �شعدية  اأ�شاب  مروع،  �شري  حلادث  و�شعدية 
اأ�شاب ر�شيد بجروح خطرية كادت تق�شي على حياته. لكن ر�شيد، 
وحل�شن احلظ، وجد يف الأردن من يعتني به ويوفر له اأف�شل عالج 
يف البالد، وي�شهر على راحته طوال فرتة وجوده يف امل�شت�شفى. ومن 
�شخريات القدر، اأن ال�شيارة التي �شدمت �شيارة ر�شيد وكادت تقتله 
يف ذلك اليوم كانت عربة نقل عراقية كبرية تقل عددًا من اجلنود 
لقد جاء  العراق.  اإىل  عائدة  م�شرعة يف طريقها  وت�شري  العراقيني 
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حرب  ب�شن  اإ�شرائيل  قيام  بعد  الأردن  اإىل  الأوفياء  اجلنود  اأولئك 
العراقي  اجلي�س  لكن  ال�شابق،  العام  يف  العرب  �شد  ال�شتة  الأيام 
و�شل متاأخرًا بعد اأن توقفت املعارك، لذلك مل تتح للعراقيني فر�شة 
امل�شاركة يف احلرب. وبعد قبول العرب بقرار 242، وق�شاء اأكرث من 
�شنة بالقرب من احلدود مع اإ�شرائيل بال �شبب ي�شتدعي ذلك، قرر 
اجلي�س العراقي الن�شحاب من الأردن عائدًا اإىل قواعده �شاملًا، وقد 

اطماأن على �شحة املهزومني وا�شتكانتهم للهزمية.
وائل  ا�شمه  م�شرتك،  فل�شطيني  �شديق  هيو�شنت  يف  لنا  كان 
ها�شم، كان وائل يعمل يف جمال التاأمني، كنا كثريًا ما نلتقي يف بيته 
عمله  طبيعة  ب�شبب  انتقل  وائل  اأن  ومع  عنده.  ممتعًا  وقتًا  ونق�شي 
للعي�س يف مدينة دال�س التي تبعد عن هيو�شنت حوايل 500 كلم، اإل 
اأن التوا�شل بني ر�شيد ووائل مل ينقطع. وحني ات�شل ر�شيد الرفاعي 
ب�شديقه وائل مودعًا قبل مغادرة هيو�شنت، واأخربه بخطة �شفره، قام 
وائل بتزويد ر�شيد باأرقام هواتف بع�س اأقاربه هناك، وات�شل باأهله 
الأردن. وحني  با�شتقبال ر�شيد وزوجته وا�شت�شافتهم يف  واأو�شاهم 
وقع حادث ال�شري لر�شيد وزوجته بالقرب من مدينة اإربد، ات�شلت 
الكرماء  النا�س  اأولئك  وقام  ها�شم،  وائل  بعائلة  الفور  على  �شعدية 
املمكنة لهم، ومل  الراحة  بنجدة ر�شيد و�شعدية، وتوفري كل و�شائل 
يفارقوهم حتى غادر ر�شيد امل�شت�شفى واأ�شبح يف و�شع �شحي ي�شمح 
اإبراهيم  ال�شيد  اإىل بغداد. وائل ها�شم هو ابن  له مبوا�شلة ال�شفر 
ها�شم الذي قتله العراقيون يف بغداد عام 1958 حني وقع النقالب 
الأول بقيادة عبد الكرمي قا�شم �شد نظام احلكم امللكي. كان امللك 
ح�شني قد اختار ال�شيد اإبراهيم ها�شم، ذلك الرجل الهادئ املتقدم 



184

يف ال�شن نائبًا لرئي�س وزراء اأول واآخر وزارة احتادية ي�شكلها نظاما 
الذي  الحتاد  والعراق، ذلك  الأردن  الها�شميني يف  امللكيني  احلكم 
العرب  كان  موتها.  قبل  ومات  و�شورية،  م�شر  وحدة  على  ردًا  جاء 
قبل الردة الثقافية والنزعة الإقليمية التي هيمنت عليهم بعد هزمية 
اأبناء  من  العادي  الإن�شان  وبني  ورجاله  النظام  بني  يفرقون   1967
الأمة العربية، ما جعل حادثة موت اإبراهيم ها�شم املوؤملة يف بغداد ل 
توؤثر على �شعور ابنه جتاه �شاب عراقي وجد فيه ال�شهامة والإخال�س 

وح�شن ال�شديق.
الع�شر  يف  عربية  وحدوية  دولة  اأول  قيام   1958 عام  �شهد 
النا�شر  عبد  جمال  الرئي�س  بقيادة  م�شر  طرفاها  كان  احلديث، 
و�شورية بقيادة الرئي�س �شكري القوتلي. ويف اأعقاب اإعالن الوحدة، 
ال�شيا�شية  وتوجهاتها  اجلديدة  للدولة  ال�شرتاكية  امليول  وب�شبب 
املعادية لل�شيا�شة الأمريكية يف املنطقة العربية ب�شكل عام، واملناوئة 
ملواقف حلفاء اأمريكا من حكام واأنظمة حكم عربية ب�شكل خا�س، 
فاإن ملكي الأردن والعراق قررا اإقامة احتاد �شيا�شي ي�شم بلديهما 
ال�شورية.  الوحدة امل�شرية  ويقوي مركز دولتيهما يف مواجهة دولة 
لذلك قام امللك ح�شني با�شتدعاء ال�شيد اإبراهيم ها�شم الذي كانت 
ال�شيخوخة قد اأخذت حقها منه، وتكليفه بالإ�شهام يف ت�شكيل حكومة 
اأول اجتماعاتها يف العا�شمة  اأن تعقد  اأردنية عراقية م�شرتكة راأت 
ومرافقوه  الحتادية  الوزارة  رئي�س  نائب  و�شل  اأن  وما  العراقية. 
امللكي،  بالنظام  اأطاح  الذي  الدامي  النقالب  وقع  بغداد حتى  اإىل 
فيهم  مبن  بغداد،  �شوارع  يف  رجاله  و�شحل  اأركانه  قتل  يف  وت�شبب 
ال�شيد اإبراهيم ها�شم. وعلى الرغم من �شوء نظام احلكم العراقي 
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انقالبات  لوقوع  �شيئة  فاحتة  كان   1958 انقالب  اأن  اإل  ال�شابق، 
لحقة، دموية وغري دموية اأدت اإىل قتل اآلف العراقيني. لقد حولت 
والأمن  احلرية  غياب  من  يعاين  بلد  اإىل  العراق  النقالبات  تلك 
ظاملة  حكم  اأنظمة  �شحية  العراقي  ال�شعب  وجعلت  وال�شتقرار، 
ال�شيا�شية  حرياته  من  حرمته  وم�شتبدة،  جاهلة  واأحيانًا  ومغامرة، 
العديد  العراق  اأ�شاع  لذلك،  نتيجة  الإن�شانية.  حقوقه  من  والكثري 
من الفر�س املتاحة لتحقيق التنمية، وقام حكامه بتبديد الكثري من 

الرثوات ل�شراء اأ�شلحة و�شن حروب اإقليمية ل طائل من ورائها. 
فندق  يقيم يف  كان  �شديق  بزيارة  عام 1970  اأواخر  قمت يف 
هلتون يف الكويت، وكنت حينها قد التحقت بجامعة الكويت للتدري�س 
فيها. وفيما كنت انتظر و�شول امل�شعد للنزول اإىل الطابق ال�شفلي 
ر�شيد  الدكتور  بوجود  الباب  ُفتح  فوجئت حني  الزيارة،  انتهاء  بعد 
الرفاعي ب�شحبة اثنني من مرافقيه يف طريقهم ملوعد خارج الفندق. 
اللقاء مفاجاأة �شارة مل تكن متوقعة على الإطالق، وذلك بعد  كان 
اأن كان التوا�شل فيما بيننا قد انقطع ملدة تزيد على ثالث �شنوات. 
لكن �شنوات الفراق بالن�شبة لزمالة الدرا�شة و�شداقة الغربة ل تعني 
الذكريات  وتعود  ب�شرعة،  طالت  مهما  ال�شنوات  تختفي  اإذ  �شيئًا، 
خالل  متجاوزة  ومرحها  و�شقاوتها  واآلمها  وبراءتها  بزخمها  حية 
حلظات كل الر�شميات التي تراكمت على مدى �شنوات الفراق. كان 
الأقطار  ملنظمة  ر�شمي  اجتماع  العراق يف  لتمثيل  الكويت  ر�شيد يف 
وهناك  بالده.  يف  للنفط  وزيرًا  ب�شفته  للنفط  امل�شدرة  العربية 
اأنه يعرج،  اأن لحظت  عرفت منه تفا�شيل ما حدث يف الأردن بعد 
وعاودنا التوا�شل طوال فرتة وجودي يف الكويت، حيث كنت اأتوقف 
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يف بغداد كل �شنة مرتني يف طريقي من الكويت اإىل الأردن اأو لبنان 
وعائدًا اإليها م�شتخدمًا �شيارتي، اأق�شي يف بغداد ليلة اأو اأكرث، نلتقي 
الأ�شرار،  بع�س  اىل  واأتعرف  الأخبار،  من  الكثري  منه  واأ�شمع  معًا 
ال�شيا�شية  والدولية،  العربية  الق�شايا  خمتلف  حول  الآراء  ونتبادل 

والقت�شادية والثقافية والبرتولية.
ح�ادث ومفاجاآت 

تعود  �شيارة  يف  يونيو  حزيران   9 يوم  �شباح  هيو�شنت  تركت 
على  �شناأتي  حمزنة  طريفة  ق�شة  له  م�شري  ل�شديق  ملكيتها 
ثانية ومعه زميالن  اأحمد يف �شيارة  اأخي  يتبعني  ذكرها بعد قليل، 
من �شورية، منار عجالين واأخيه فواز. كان اأحمد وال�شديقان منار 
العطلة  خالل  هناك  للعمل  �شيكاغو  مدينة  اإىل  طريقهم  يف  وفواز 
بتجربة  وعادوا  هناك  ال�شيفية  العطلة  ق�شوا  وبالفعل  ال�شيفية، 
جيدة وذكريات جميلة ومبالغ مالية ل باأ�س بها، فيما كنت يف طريقي 
و�شلنا  تين�شي. وحني  تدريبي يف جامعة  لاللتحاق بربنامج طالبي 
تك�شا�س  ولية  تف�شل  التي   )Texarkana( »تك�شركانا«  اإىل مدينة 
اأحمد  اجته  طريقه.  يف  كل  وذهب  افرتقنا،  اركن�شو،  ولية  عن 
اأركن�شو،  ولية  روك" يف  "لتل  مبدينة  مرورًا  �شيكاغو  نحو  ورفاقه 
يف  ونا�شفيل  ممفي�س  مبدينتي  مرورًا  نك�شفيل  مدينة  نحو  واجتهت 
العن�شرية  التفرقة  بتجربة  مررت  تك�شركانا،  ويف  تين�شي.  ولية 
تعبئة  عن  البنزين  م�شخة  عامل  امتنع  حني  اأمريكا،  يف  مرة  لأول 
خزان �شيارتي بالوقود. مل يكن يف تلك الأيام ما ن�شميه اليوم خدمة 
ذاتية، اإذ كان عامل امل�شخة يقوم بنف�شه باأداء تلك املهمة، وفح�س 
الزيت، وقيا�س �شغط الهواء يف عجالت ال�شيارة، وتنظيف زجاجها 
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الأمامي. لكن عامل حمطة البنزين يف تك�شركانا اأهملني متامًا، بقي 
جال�شًا يف مقعده اخل�شبي ينعم بهواء ال�شباح العليل وبيده فنجان 
قهوة كبري... انتظرت دقائق، مل يكن هناك غريي من الزبائن يف 
املحطة، مل يتحرك ومل ي�شاألني ماذا اأريد، اأدركت عندها اأنه يرف�س 
خدمتي، ما جعلني اأترك ذلك املكان بهدوء من دون �شعور بغ�شب اأو 
مرارة. طبعًا مل يكن باإمكان ذلك العامل الأبي�س الب�شيط اأن يعرف 
اأمريكا  من  القادمني  ت�شبه  وقامتي  ب�شرتي  لون  لكن  عربي،  اأنني 
الالتينية، تلك الأقلية التي كانت مع غريها من اأقلية �شوداء واأقليات 

اأ�شيوية هدفًا للتفرقة العن�شرية اآنذاك.
ال�شريع،  الطريق  على  بنزين  حمطة  اأول  حتى  ال�شري  وا�شلت 
ق�شرية  ا�شرتاحة  فرتة  بعدها  اأخذت  بالوقود،  تزودت  وهناك 
نك�شفيل يف  مدينة  و�شلت  ال�شفر.  وا�شلت  �شيارتي، مت  ق�شيتها يف 
حوايل التا�شعة من م�شاء اليوم التا�شع من حزيران )يونيو( 1967، 
بعد رحلة ا�شتغرقت حوايل 14 �شاعة، قطعت خاللها حوايل 1700 
باأي  الحتكاك  عدم  قررت  الطويلة،  الرحلة  تلك  وخالل  كيلومرت. 
ملدة  اإن�شان  اأي  مع  تبعاتها  اأو  الهزمية  اأ�شباب  مناق�شة  اأو  عربي، 
اأ�شبوعني على الأقل. لقد جاء ذلك القرار كي اأحتا�شى �شماع مقولت 
التربير، وكي اأخلو مع نف�شي واأراجع ما حدث من تطورات بهدوء، 

واأقوم بتقييم النتائج والتبعات املحتملة من دون تاأثريات خارجية. 
يت�شف الإن�شان العربي عمومًا، ب�شبب خلفيته الثقافية وتربيته 
العائلية واملدر�شية، باإجادة التربير واإ�شاءة التف�شري و�شعف القدرة 
اأن يلقي م�شوؤولية اأخطائه  على التدبري. لذلك يحاول العربي دومًا 
على الغري، ومييل اإىل توظيف ملكاته العقلية ومواهبه الكالمية يف 
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عملية م�شللة لتربير ما يقع فيه من اأخطاء، ما يجعله يلجاأ اأحيانًا 
اإىل  العربي  اأخرى، مييل  ناحية  وتزييفها. من  تزوير احلقائق  اإىل 
املتوارثة،  وعاداته  وقيمه  وقناعاته  معتقداته  يخالف  ما  كل  رف�س 
منطق  مع  واملعتقدات  والقيم  القناعات  تلك  تناق�شت  واإن  حتى 
على  الرا�شخة  وحقائقها  احلياة  واقع  مع  وتعار�شت  والعقل،  العلم 
الأر�س... فالعربي يحاول البتعاد عن التحديات الفكرية التي تقلق 
لأن  غيبية،  اإيديولوجية  واأفكار  تراثية  تراكمات  من  داخله  يف  ما 
اإعادة النظر  الأفكار اجلديدة تفر�س عليه، يف حالة التمعن فيها، 
يف قيمه ومواقفه و�شلوكياته وطرق تفكريه. وهذا يعني اأن الإن�شان 
العربي يف�شل التم�شك باخلطاأ على ح�شاب معرفة احلقيقة، حتى 
به  يوؤمن  ما  يخالف  مبا  القتناع  وخماطر  التفكري  م�شقة  يتجنب 
من معتقدات وتقاليد را�شخة مريحة. فلول مباغتة �شالح الطريان 
ومدها  اإ�شرائيل  جلانب  اأمريكا  وانحياز  مثاًل،  للعرب  الإ�شرائيلي 
اأما  العرب.  ُهزم  وملا  وقعت احلرب،  ملا  املالية،  واملعونات  بال�شالح 
ال�شعوب  واهمال  معهم،  ال�شيا�شية  الأحزاب  وتواطوؤ  احلكام  جهل 
وحرمانهم من حقوقهم، وكبت حرية الراأي والفكر، وتغييب العقل، 
وتخلف ال�شالح والقت�شاد والثقافة والفكر فلي�س لها دور يف الهزمية 
اأن  الأ�شف يظن  العربي مع  الكارثة.  ول تتحمل جزءًا من م�شئولية 
الراأي القائم على فكرة عقائدية يج�شد حقائق اأزلية، ما يجعله غري 

قادر على اإدراك احلقيقة املوؤ�ش�شة على العلم واملنطق.
برنامج "فن القيادة والتوا�شل" كان الربنامج الذي �شافرت من 
اأجله اإىل مدينة نك�شفيل، اأما اختياري للم�شاركة يف ذلك الربنامج 
فقد قام به مدير �شوؤون الطلبة الأجانب يف جامعة هيو�شنت التي كنت 
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اأدر�س فيها. كنت واحدُا من بني 18 طالبا وطالبة اأجانب يدر�شون 
يف 18 جامعة اأمريكية، والطالب العربي الوحيد يف تلك املجموعة. 
املكان،  نف�س  يف  ندر�س  معًا،  ناأكل  �شغري،  فندق  يف  جميعًا  ع�شنا 
والأ�شاتذة،  املدربني  نف�س  مع  نتحاور  املحا�شرات،  لنف�س  ن�شتمع 
بعد  بال�شدفة  تعرفت  تلقائيًا.  البع�س  بع�شنا  ومع  معهم  ونتفاعل 
اأيام على اأ�شتاذ نرويجي، ا�شمه يوهان�س يقوم بالتدري�س يف مدر�شة 
ثانوية يف مدينة اأو�شلو عا�شمة الرنويج... كان يوهان�س قد جاء اإىل 
اأكادميي نرويجي لالطالع على نظم التعليم يف  اأمريكا �شمن وفد 
التدري�س فيها. وقبل رحيله من نك�شفيل  املدار�س الأمريكية وطرق 
عائدًا اإىل بالده، دعاين لزيارة الرنويج، وكان من ح�شن حظي اأن 
اأو�شلو بعد  والدرا�شية �شمحت يل بزيارته يف مدينة  املادية  ظرويف 

عامني.
بعد مرور ثالثة اأ�شابيع على بدء الربنامج التدريبي، قام اأحد 
اىل  التعرف  بهدف  لنا،  اأقول  ول  علينا،  درا�شة  باإجراء  اخلرباء 
قدراتنا ومواهبنا القيادية، من دون اأن ي�شرحوا لنا هدف الدرا�شة. 
كنت الطالب الوحيد الذي مل يطلعوه على نتائج الدرا�شة بعد ظهورها، 
ما حريين و�شغل تفكريي بع�س الوقت، اإل اأن التفكري يف تلك الق�شية 
مل ياأخذ من وقتي الكثري، لن عقلي كان م�شغوًل باأ�شياء اأكرب واأهم. 
كان مدير �شوؤون الطلبة الأجانب يف اجلامعة، وهو اأمريكي من اأ�شل 
�شيني، هو امل�شرف على الربنامج من النواحي الإدارية وعلينا من 
العالقة  توطدت  يومي،  ب�شكل  توا�شلنا  وب�شبب  املعي�شية.  النواحي 
والحرتام  بالود  ات�شفت  �شداقة  اإىل  وحتولت  عفويًا  وبينه  بيني 
املتبادل. �شاألته يف م�شاء ذات يوم عن نتيجة الدرا�شة و�شببها، وملاذا 
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مل ُيطلعني امل�شئولون كزمالئي على نتائجها، وذلك بينما كنا نتناول 
طعم  فيه  تذوقت  بالأ�شماك،  متخ�ش�س  مطعم  يف  الع�شاء  طعام 
اللوب�شرت لأول مرة يف حياتي. اأجابني ال�شديق قائاًل: اإن املعلومات 
املتعلقة بتحليل �شخ�شيتك كانت غري مريحة، بل مقلقة بالن�شبة لهم 
على ما يبدو، اإذ اأ�شارت اإىل اأن باإمكانك ال�شيطرة على اأية جمموعة 
من النا�س تنتمي اإليها وقيادتها اإذا ما اأُعطيت من الوقت ما يكفي. 
مل اأفهم حينئذ من اجلهة التي كان يعنيها الأمر، لكنني اكت�شفت على 
ما اأعتقد، هوية املعنيني بعد اأ�شابيع عن طريق ال�شدفة... �شدفة 
حتولت اأحداثها اإىل ق�شية اأقلقتني وا�شتمر تاأثريها حتى يومنا هذا. 
لقد اأثبتت الأيام لحقًا اأن توقعاتهم كانت �شحيحة، واأن حتليالتهم 
فيها  التي عملت  والبيئات  التي ع�شتها  الظروف  لكن  كانت دقيقة، 
مل تكن مواتية ملمار�شة القيادة بالقدر املطلوب لتوؤدي اإىل النتيجة 
املطلوبة. ورمبا كان هذا �شبب مالحقتهم يل طوال حياتي، والعمل 
على ر�شد حتركاتي واأقوايل واأفكاري يف كل الأمكنة التي ع�شت فيها 
تقريبًا، وحرماين من معظم الفر�س التي �شنحت يل والتي خلقتها 

بجهدي، داخل اأمريكا وخارجها.
بعد اأ�شبوعني من و�شويل اإىل نك�شفيل، ات�شل بي اأخي حممود 
من هيو�شنت ليخربين باأنه �شمع اأخريًا من الوالد، واأن بقايا العائلة، 
اإىل  اأريحا  من  انتقلوا  وداد،  ال�شغرى  واأختي  والوالدة  الوالد  اأي 
عمان بعد قيام قوات الحتالل الإ�شرائيلية بال�شتيالء على مدينتهم 
الوديعة امل�شاملة، تلك املدينة التي ق�شيت فيها ويف خميم عقبة جرب 
القريب منها ما كان قد تبقى يل من طفولة مل تتذوق خاللها طعم 
الطفولة، وكل اأيام ال�شبا التي �شبقت اللتحاق بجامعة عني �شم�س 
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يف القاهرة. وبعد اتخاذ قراره بالرحيل، قام الوالد بزيارة جريانه 
اأيام، لالت�شال  لب�شعة  اإىل عمان  الذهاب  يود  باأنه  اأخربهم  حيث 
باأولده يف اأمريكا وم�شر وطماأنتهم، ومن ثم قام بت�شليم اجلريان 
ن�شخة من مفاتيح البيت واأو�شاهم مبراقبته وحمايته من الل�شو�س 
وقوات الحتالل حتى يعود من رحلته الق�شرية. كان اجلريان يعرفون 
اأولد العبد اأبور ربيع حق املعرفة، خا�شة البن الأو�شط اأحمد الذي 
تزويج  ورغبتهم يف  لرغبته يف م�شاهرتهم  بالهدايا  طاملا غمرهم 
ابنتهم له. حني قرر الوالد الهجرة اإىل عمان، كانت اأحداث وتبعات 
تلك  تتكرر  اأن  يخاف  جعله  ما  ذهنه،  يف  ماثلة   1948 عام  نكبة 
التجربة وتقوم اإ�شرائيل باإغالق احلدود، وبالتايل حرمان من يعي�س 
يف الداخل حتت الحتالل الإ�شرائيلي من التوا�شل مع من يعي�س من 

اأهله واأقاربه يف اخلارج حتت الو�شاية العربية. 
من  والكثري  الراحة  ببع�س  �شعرت  حممود،  اأخي  ات�شال  بعد 
والغ�شب  اأمان،  يف  والأخت  والوالدة  الوالد  لن  الراحة  الغ�شب... 
ت�شببت  التي  التجربة  تلك   ،1948 جتربة  من  يتعلم  مل  الوالد  لأن 
اإليه، ومنحت  يف حرمان كل من خرج من وطنه من فر�شة العودة 
العدو املحتل حجة واهية مل�شادرة بيته واأمالكه. �شعرت باأن الوالد 
خرج من مكان كان له فيه وطن، وهاجر اإىل مكان يبحث فيه عن 
وطن لي�س له فيه مكان. لذلك �شارعت يف الكتابة اإليه مطالبًا اإياه 
الأ�شباب  مبينًا  اأريحا،  يف  بيته  اإىل  فورًا  العائلة  بقايا  مع  بالعودة 
والعواقب. ومع اأنه رد على ر�شالتي قائاًل اإن جتربة 48 علمته اأي�شًا 
يبقى  من  حرمان  اإىل  يوؤدي  الإ�شرائيلي  الحتالل  حتت  العي�س  اأن 
يف الداخل من روؤية من يهرب ليعي�س يف اخلارج، واأن جميع اأفراد 
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العائلة وكل الأقارب والأ�شدقاء الذين �شكنوا اأريحا رحلوا منها اإىل 
بيته  اإىل  العودة  وحاول  ندائي  مع  جتاوب  اأنه  اإل  ال�شرقية،  ال�شفة 
ومدينته قبل قيام اإ�شرائيل باإغالق احلدود مع الأردن. ويف العا�شرة 
من م�شاء اأحد الأيام توجه الوالد اإىل نهر الأردن ب�شحبة الدكتور 
حممد على احللبي، قطع النهر مت�شلاًل، اختباأ مع رفيقه يف اإحدى 
نحو  اجته  الفجر  لح  وحني  املدينة،  من  القريبة  الربتقال  مزارع 
البيت ليجده خاليًا من كل �شيء تقريبًا ما عدا الكتب القدمية التي 

عا�شت فيه �شنينًا. 
عن  ي�شاألهم  جريانه  بيت  اإىل  م�شرعًا  ربيع  حممد  اأبو  ذهب 
حمتويات البيت، اإل اأنهم تهربوا من الإجابة عن �شوؤاله.. قالوا اإنهم 
ل يعلمون �شيئًا عما حدث للبيت ول عن م�شري حمتوياته. ولكن حني 
�شغط عليهم هددوه باإعالم �شلطات الحتالل باأنه عاد اإىل اأريحا 
اأتى ليبداأ  مت�شلاًل. وهكذا انتهت مغامرته بالف�شل، وعاد اإىل حيث 
احلياة يف حمطة �شتات جديدة يف ظل ظروف حياتية �شعبة. كانت 
يف  وجودي  فرتة  اأثناء  جمعُتها  التي  واملخطوطات  القدمية  الكتب 
الدرا�شة اجلامعية هي  العتبة على مدى �شنوات  القاهرة من �شوق 
ال�شيء الوحيد الذي مل ي�شتوِل عليه من �شرق البيت من اجلريان، 
املحتلني  لكن  للعرب.  بالن�شبة  لال�شتعمال  �شاحلة  غري  الكتب  لأن 
الذين يعرفون قيمة الكتب ويقدرون اأهميتها، جاوؤوا بعد اأيام قليلة 

لي�شادروها، وذلك قبل اأن يغادر العبد اأبو ربيع اأريحا لآخر مرة. 
بعد جناح اإ�شرائيل يف احتالل ال�شفة الغربية، تركت �شلطات 
الحتالل احلدود مع الأردن مفتوحة لأ�شابيع، وذلك بهدف ت�شجيع 
الفل�شطينيني على الهجرة من ال�شفة الغربية اإىل ال�شفة ال�شرقية، 
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اإرغام  اأجل  اأهلها. ومن  اأكرب عدد ممكن من  فل�شطني من  وتفريغ 
جلاأت  وخميماتهم،  وقراهم  بيوتهم  ومغادرة  الرحيل  على  البع�س 
قوات الحتالل اإىل ا�شتخدام و�شائل التهديد والوعيد. هكذا تكاتفت 
ا�شتيطانية  ا�شتعمارية  �شيا�شات  مع  تاريخية  ذاتية وجتارب  عوامل 
حلمل حوايل 300 األف فل�شطيني على الهجرة من ال�شفة الغربية، 
كان معظمهم من لجئي عام 1948، يعي�شون جتربة الت�شرد للمرة 

الثانية اأو الثالثة.
طلبت من حممود اأن يذهب اإىل البنك الذي كنت اأتعامل معه 
وي�شحب ما كان يف ح�شابي من مبالغ متوا�شعة، واأن ير�شلها للوالد 
يف عمان ب�شرعة. وبعد اأن اتخذت ذلك القرار، وجدت نف�شي اأدخل 
يف دوامة وحرية مل اأكن اأتوقع الدخول فيها، وواجهت حتديًا مل اأكن 
قد اأعددت نف�شي ملواجهته: كيف ميكن يل اأن اأ�شاعد الأهل يف عمان 
وهم يعربون حمطة جديدة من حمطات ال�شتات والت�شرد، واأقوم يف 
الوقت ذاته باإعالة نف�شي وموا�شلة الدرا�شة اجلامعية؟ كان م�شدر 
دخلي الوحيد حينئذ هو منحة درا�شية متوا�شعة جدًا مقدارها 200 
الدرا�شة  اأترك  نف�شي: هل  واأ�شاأل  اأت�شاءل  بداأت  لذا  �شهريًا.  دولر 
ملدة �شنة والتحق باإحدى ال�شركات التي عر�شْت علي وظائف كبرية 
لكر�شي  العودة  يل  ي�شمن  من  لكن  ال�شابق؟  يف  مغرية  مبعا�شات 
التعود على  العمل يف القطاع اخلا�س، وبعد  الدرا�شة بعد �شنة من 
دخل كبري وميزات وظيفية خيالية؟ اأم اأن من الأف�شل يل اأن اأبحث 
اإىل جانب  يوم  �شاعات كل  اأو ثالث  ل�شاعتني  عن وظيفة متوا�شعة 
حلني  جانبًا  التفكري  تركت  اأنني  اإل  �شهلة؟  تكن  مل  التي  الدرا�شة 
العودة اإىل هيو�شنت، بعد اإمتام زيارة خا�شة ملدينة بو�شطن يف ولية 
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تعقده  الذي  ال�شنوي  املوؤمتر  يف  امل�شاركة  اأجل  من  ما�شا�شو�شت�س 
»منظمة الطلبة العرب يف اأمريكا وكندا« كل عام. 

�سح�ة ال�عي 
الثامنة  يف  يبداأ  نك�شفيل  جامعة  يف  التدريبي  الربنامج  كان 
بعد فرتة  وكنت  ع�شرة ظهرًا،  الثانية  وينتهي يف  �شباحًا  والن�شف 
تبعد  التي  جاتلنبريج  مدينة  اإىل  واذهب  �شيارتي  اأركب  الغداء 
وتقع يف قلب ما يطلق عليه  بال�شيارة،  نك�شفيل  ال�شاعة عن  حوايل 
اكت�شبت  ولقد   .)Smoky Mountains( املدخنة«  »اجلبال  ا�شم 
طوال  دائم  �شبه  ب�شكل  تغطيها  الغيوم  لأن  هذا  لقبها  اجلبال  تلك 
الدببة  فاإن  اجلبال،  تلك  تغطي  الكثيفة  الغابات  كانت  وملا  العام. 
اآمنة  كبرية  باأعداد  تعي�س  كانت  وطيور  برية  حيوانات  من  وغريها 
العام  الطريق  اإىل  وتنزل  الغابة  من  تخرج  الدببة  كانت  مطمئنة. 
ويقدمون  يداعبونها  لها،  اأيديهم  ميدون  الأطفال،  ينتظرها  حيث 
بالأمن  ينعم  اإن احليوان حني  اأو تردد.  الطعام من دون خوف  لها 
اإىل  الإن�شان عادة، بل مييل  يوؤذي  اأو مر�س، ل  ول يعاين من جوع 
معا�شرته وال�شتئنا�س به، وذلك على عك�س الإن�شان متامًا، اإذ يزداد 
الأبرياء  �شد  عدوانيته  وتت�شاعد  عادة،  و�شرا�شة  ج�شعًا  الإن�شان 
والفقراء وال�شعفاء كلما زادت ثروته، وكلما ملك املزيد من اأ�شباب 

الأمن والقوة. 
بعد الو�شول اإىل جاتلنبريج، كنت اأ�شع �شيارتي يف مكان اآمن 
واأ�شري يف الغابة من حوايل الرابعة بعد الظهر وحتى مغيب ال�شم�س، 
العقل  يكون  فيما  وكربيائها،  وجمالها  الطبيعة  عظمة  يف  اأمتعن 
م�شغوًل يف حماولة اإيجاد تف�شري علمي ي�شاعدين على فهم اأ�شباب 
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الطويل.  املدى  على  املحتملة  تبعاتها  تقييم  من  وميكنني  الهزمية، 
من  فريدة  جتربة  كانت  اأ�شبوعني،  حوايل  احلالة  تلك  على  ع�شت 
اأكرث التجارب التي ع�شتها ثراء وغرابة، اإذ راأيت فيها وتعلمت منها 
اأ�شياء كثرية كانت حدثًا ثوريًا هادئًا ت�شبب يف ميالد اإن�شان جديد 
يف داخلي مل اأكن اأعرفه من قبل. كان التاأمل يف ظل اأجواء طبيعية 
ذاتي  اأعماق  اإىل  ال�شياع  متاهات  من  حملني  جناة  قارب  �شافية 
كان  ما  لأكت�شف  عميقًا  اأغو�س  هناك  وتركني  اإن�شانيتي،  وملكوت 
عقائدية  واأفكار  �شيا�شية  وتخيالت  ثقايف  موروث  من  الوجدان  يف 
حقيقية ومزيفة. وهذا جعلني، ومن حيث ل اأدري، ا�شتعيد اأحداث 
طفولتي، واأتعرف اىل حكاية عمري وما مرت به تلك احلكاية من 

حمطات كثرية وجتارب قا�شية، جميلة وحزينة. 
والتفكري  والتمعن  التاأمل  من  اأيام  ع�شرة  حوايل  مرور  بعد 
العميق خرجت بنتيجة ب�شيطة، خل�شتها يف جملة واحدة تقول: "لو 
بعدها  وق�شيت  حدث".  ما  حدث  ملا  خطاأ،  به  اآمنا  ما  كل  يكن  مل 
عمرًا باأكمله يف حماولت م�شنية لتف�شري تلك املعادلة ال�شعبة. مِلَ 
وقعت الهزمية؟ من امل�شئول عنها؟ ما تبعاتها؟ كيف ميكن جتاوزها؟ 
وما هي التحولت الجتماعية والثقافية وال�شيا�شية املطلوبة ل�شمان 
عدم تكرارها، ومتكني اأمتنا العربية من جتاوزها واللحاق بالع�شر، 
لتغيري  دفعني  وهذا  امل�شتقبل.  ح�شارة  �شنع  يف  الواعي  والإ�شهام 
العديد من قناعاتي ال�شابقة، والتنازل عن بع�س املفاهيم العقائدية 
التي كانت مبثابة �شور كبري يحا�شر عقلي ويحظر عليه اأن يتجاوز 
الوقت ذاته بكبت تطلعاتي نحو احلرية  ال�شيقة، ويقوم يف  حدوده 
والتحرر من مكبالت ال�شيا�شة والتقليد وثقافة قدمية مهرتئة. ومنذ 
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قدرًا  اأظنها  كنت  وقناعات  م�شارات  بت�شحيح  بداأُت  اللحظة،  تلك 
ل اأملك حياله �شيئًا، فيما اأخذت املخاوف ال�شابقة تتال�شى بهدوء، 
وانطلق العقل يف �شباق مع الزمن يتجاوز نف�شه وفكره حلظة بلحظة، 
ُمدركًا اأن امل�شتقبل لي�س قدرًا حمتومًا، بل  هو ف�شاء مفتوح ُي�شنع 

كما ُت�شنع الأ�شياء.  
لحظت بعد اأ�شابيع من و�شويل اإىل نك�شفيل اأن احلرب ونتائجها 
اأ�شبحت �شببًا لإثارة نقا�س وا�شع ومتحيز يف جريدة اجلامعة بوجه 
عام، وبني الطلبة العرب واليهود واأن�شارهم بوجه خا�س. �شاركت 
والفكرة  الفل�شطينية  الق�شية  تاريخ  عن  مبقال  النقا�س  ذلك  يف 
الع�شابات  بها  قامت  التي  العرقي  التطهري  وعمليات  ال�شهيونية 
وطنه  من  الفل�شطيني  ال�شعب  غالبية  ت�شريد  اإىل  واأدت  اليهودية 
عليا  درا�شات  كطالب  با�شمي  املقال  بتوقيع  وقمت  كيانه،  وتدمري 
واإر�شاله جلريدة اجلامعة. اأثار املقال الذي ن�شر يوم 1967-7-28 
والأ�شاتذة  الطلبة  لدى  كبرية  وده�شة  غا�شبة  يهودية  فعل  ردود 
العرب يف اجلامعة ويف املنطقة املحيطة مبدينة نك�شفيل، لأنهم مل 
العرب  الطلبة  على  ال�شعب  من  يكن  مل  قبل.  من  با�شمي  ي�شمعوا 
الطلبة  �شوؤون  زيارة مكتب  �شوى  عليهم  يكن  اإذ مل  بي،  يت�شلوا  اأن 
اإقامتي و�شبب وجودي يف  ليعرفوا مكان  الأجانب وال�شتف�شار عني 
وجلامعتهم،  ل�شفوفهم  بان�شمامي  العرب  الطلبة  رحب  نك�شفيل. 
تكوين  اإىل  قادين  وهذا  با�شت�شافتي يف مدينتها.  واحتفت اجلالية 
�شداقات جيدة مع بع�س الزمالء من الطلبة والعاملني يف منطقة 
نك�شفيل من اجلامعيني، لكن ال�شداقة التي توطدت ب�شرعة، وحملت 
يل مفاجاأة كبرية غري متوقعه، كانت مع اأ�شتاذ عربي يعمل يف اإحدى 
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اجلامعات... كان ال�شديق مهمومًا معظم الوقت، يفكر يف الهزمية 
وتداعياتها على الوطن العربي وم�شتقبل الأجيال العربية القادمة، 
ما جعله يت�شل بي ب�شكل �شبه يومي، ما جعلنا نلتقي ثالث اأو اأربع 

مرات اأ�شبوعيًا.
رحلة  يف  معه  للذهاب  الأيام  اأحد  يف  ال�شديق  ذلك  دعاين 
ق�شرية اإىل بحرية يف غاية الهدوء واجلمال، �شنعها اأحد ال�شدود 
التي اأقيمت على طول نهر تين�شي، وكانوا قد اأح�شروا لها رماًل من 
فلوريدا لتغدو بحرية طبيعية ذات �شواطئ رملية بلون الف�شة. وبعد 
�شعرت  كثريًا،  بوقتنا  ا�شتمتعنا  وقد  البحرية  مياه  من  خرجنا  اأن 
بالن�شبة يل  ال�شعور غريبًا  توقيت  كان  بالذنب...  املخلوط  باحلزن 
وله، ما جعله يعتقد اأنه رمبا ارتكب خطاأ بحقي من دون اأن يدري. 
اأخربته اأن �شبب احلزن الذي اعرتاين فجاأة هو تفكريي يف و�شعنا 
تعاين معظم  العداء، فيما  ل�شعوبنا  املُمتع يف بالد ت�شمر حكومتها 
ق�شاوة  الفل�شطينيون  ويعاين  والفقر،  البوؤ�س  العربية  ال�شعوب 
اإنزوى  تعي�شة.  خميمات  يف  والعي�س  واحلرمان  والت�شرد  الحتالل 
�شديقي بعد حلظات �شمت حتت �شجرة كبرية تظلل املاء وترطب 
الهواء وتزين ال�شماء، خباأ وجهه بني يديه واأخذ يبكي بحرقة كمن 
مل يبكي يف حياته حتى و�شل اإىل حافة النهيار. بعد اأن هداأ روعه 
كان  وعما  حدث  عما  �شاألته  الهطول،  عن  الدموع  وتوقفت  قلياًل، 
يجول يف خاطره، وهنا اعرتف يل رمبا باأكرب واأخطر �شر يف حياته. 
جهاز  خدمة  يف  للعمل  ا�شتدراجه  مت  اأنه  ال�شديق  قال 
كان  حني   )CIA اأيه  اآي  )�شي  الأمريكية  املركزية  ال�شتخبارات 
من  اآخرين  اثنني  مع  وجتنيده  تدريبه  مت  واأنه  اجلامعة،  يف  طالبا 
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للتج�ش�س  عراقي  والآخر  م�شري  اأحدهم  العرب،  الدكتوراه  طلبة 
على زمالئهم واأوطانهم. ومن الأمور الأخرى التي اأخربين بها ذلك 
على  ا�شتمل  الإ�شتخبارات  وكالة  برنامج  اأن  اليوم  ذلك  يف  الرجل 
تدريبهم على اأ�شاليب اإقامة قنوات الت�شال مع امل�شتهدفني وطرق 
باأنه  اأ�شعر  ما جعلني  وعنهم،  منهم  املعلومات  وجمع  ا�شتدراجهم، 
كان يحذرين من الوقوع يف نف�س ال�شباك. اأخربين ال�شديق كذلك 
اأنه مت اإر�شال كل من العميل امل�شري والعميل العراقي اإىل بلديهما 
التج�ش�شية  املهام  لأداء  وذلك  مبا�شرة،  اجلامعة  من  التخرج  بعد 
املنوطة بهم هناك، فيما متت م�شاعدته على احل�شول على وظيفة 
العاملني  الذرة  بخرباء  تعج  كانت  التي  نك�شفيل  منطقة  يف  اأ�شتاذ 
اأ�شا�شًا يف مدينة "اأوك ريدج" القريبة من نك�شفيل، ومن بينهم عدد 
باأ�س به من اخلرباء والعلماء والفنيني الأمريكيني ذوي الأ�شول  ل 

العربية. 
التي  الأمريكية  زوجته  مع  يبحث  كان  وفيما  ال�شديق،  لكن 
اأحبها كثريًا وعا�س معها طوال حياته عن بيت ي�شرتونه يف نك�شفيل، 
اأخرب  الوطن. حني  اإىل  والعودة  بالرحيل  اأوامر مفاجئة  له  �شدرت 
عقت  �شُ �شخ�شيًا،  كان  القرار  باأن  متظاهرًا  العودة  بقرار  زوجته 
الزوجة وجن جنونها واأ�شرت على معرفة ال�شبب. وحيث اأن �شديقنا 
الزوجة،  فاجاأ  الذي  القرار  لذلك   منطقي  مربر  اإيجاد  يف  ف�شل 
وحر�شًا منه عليها وعلى حبها وثقتها، مل يجد مفرًا �شوى اإعالمها 
باأمر عالقته بجهاز ال�شي اآي اأيه وحقيقة الأوامر التي �شدرت اإليه. 
اأنها �شتتفهم  التي ظن  ال�شدمة على زوجته  كان لذلك اخلرب وقع 
و�شعه وظروفه ال�شعبة، بل توقع منها اأن تقوم مب�شاندته وم�شاعدته 
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فاجاأت  الزوجة  اأن  اإل  الأمريكي.  لوطنها  خدمة  مهمته  اأداء  على 
اأي  ال�شي  حل�شاب  العمل  يرتك  اأن  عليه  ان  له  قالت  حني  الزوج 
ترف�س  اأنها  اأ�شا�س  على  منه  الطالق  �شتطلب  فاإنها  واإل  فورًا،  اإيه 
ذلك  �شوء  يف  الأمريكية.  ال�شتخبارات  لوكالة  بعميل  القرتان 
الرجوع  �شوى  اأزمته  يجد �شديقنا خمرجًا من  املوقف احلازم، مل 
منهم  طلب  حيث  فعل،  ومبا  حدث،  مبا  واإعالمهم  مروؤو�شيه  اإىل 
اإعفاءه من مهمة التج�ش�س واإطالق �شراحه. وملا كانت ال�شرية وما 
فاإن قيام  املخابراتية،  الوكالة  تلك  العمل يف  اأعمدة  اأهم  تزال هي 
له ب�شرعة اإىل ب�شاعة تالفة  عميل بالبوح ب�شر عمالته لزوجته ُيحوَّ
العتماد  اأو  به  الثقة  ميكن  ل  �شخ�س  لال�شتعمال...  �شاحلة  غري 

عليه للقيام مبهمات �شعبة. 
قال يل ال�شديق كل ذلك فيما كان الإح�شا�س بالندم على فعلته 
واخلجل من نف�شه يبدو وا�شحًا على وجهه ويف كل كلمة �شدرت منه 
يف تلك ال�شاعة الع�شيبة، بعيدًا عن كل اأذٍن وعنٍي �شوى عيون املاء 
واخل�شرة والع�شافري. فتحت عيني بده�شة كبرية حني بداأ احلديث، 
انتهى  حتى  الكالم  عن  وامتنعت  راأ�شي  طاأطاأت  ما  �شرعان  لكنني 
من �شرد حكايته املثرية بكل اأحداثها ال�شغرية وتبعاتها الكبرية. مل 
اأجد ما اأقوله له حني انتهى من �شرد حكايته �شوى التطلع اإىل الأفق 
طلبت  ثم  عا�شفة،  اإىل  تتحول  قد  كبرية  غيمة  قدوم  معلنًا  البعيد 
منه مغادرة املكان ب�شرعة والعودة اإىل نك�شفيل قبل و�شول العا�شفة 
وتعطل الطرق. ويف طريق العودة، اأكد يل اأنه ترك الوكالة، واأنه مل 
ال�شرر  اإحلاق  يت�شبب يف  واأنه مل  الإطالق،  بها على  له عالقة  يعد 
باأي عربي اأو غري عربي، واأن مروؤو�شيه تفهموا و�شعه وتركوه يعي�س 
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حياته كما يريد. عاد الأ�شتاذ بعد �شنتني تقريبًا اإىل وطنه حيث مت 
تعيينه اأ�شتاذًا يف اأكرب جامعاتها، و�شافرت معه زوجته التي عا�شت 
متاألقة بالن�شاط واحليوية، ومل تتوان حلظة واحدة عن خدمة وطنها 

اجلديد والدفاع عن الق�شايا العربية والإن�شانية.
على الرغم من تظاهر وكالة ال�شتخبارات عادة بالتخلي عن 
العمالء الذين يفقدون م�شداقيتهم يف نظرها، والجتاه اإىل تركهم 
يعي�شون حياتهم، اإل اأن درا�شتي لحقًا لتاريخ تلك الوكالة وال�شدف 
ذلك  رغب  واإن  حتى  عمياًل  ترتك  ل  اأنها  يل  اأثبتت  عاي�شتها  التي 
العميل يف تركها وحتول اإىل ب�شاعة تالفة، بل تقوم ب�شمه ملا لديها 
من جي�س احتياطي كبري، ت�شتخدمه للقيام مبهمات خا�شة حني ل 
اإن العميل الذي يفقد م�شداقيته يتحول يف  اآخر. نعم،  جتد بدياًل 
عني الوكالة اإىل نفايات، لكنها رمبا كانت النفايات الب�شرية الوحيدة 
والأوروبيون  الأمريكيون  يقوم  كما  متامًا  التدوير،  لإعادة  القابلة 
وغريهم من �شعوب بتدوير النفايات البال�شتيكية والورقية وغريها. 
بعد ما يقارب ربع قرن من الزمن، وحني ا�شطرت الدولة العربية 
التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شتاذ اإىل اإجراء حمادثات مبا�شرة مع العدو 
ال�شهيوين، جاء دور �شديقنا، �شابط الحتياط، حيث متت عملية 
اإعادة تدويره بتعيينه وزيرًا لب�شعة اأ�شهر قام خاللها بالتفاو�س مع 
العدو الإ�شرائيلي. وما اأن انتهت تلك املهمة حتى عاد الوزير وزارته 
للعي�س بهدوء بعيدًا عن احلياة العامة وما يلبد اأجواءها من غيوم 
�شيا�شية وغري �شيا�شية. اإن ق�شة ذلك الأ�شتاذ تكررت اأكرث من مرة، 
ومع اأكرث من �شخ�س عرفته جيدًا اأثناء توقفي يف حمطات العمر، 
�شاأ�شري اإىل واحدة منها يف هذا الكتاب، على اأمل اأن نتعر�س لذكر 
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تاأبى  ذكريات  م�شل�شل  �شمن  اآخر  مكان  يف  اأخرى  ق�شة  من  اأكرث 
الن�شيان.

اأنه مت جتنيده للعمل يف  هناك مثال اآخر لأ�شتاذ عربي اأعتقد 
العرب  بحق  اجلرائم  من  يح�شى  ل  ما  ارتكبت  التي  الوكالة  تلك 
اإحدى  يف  يحا�شر  كان  اأمريكي  فل�شطيني  اأ�شتاذ  العرب...  وغري 
اأهم اجلامعات الأمريكية، مل يتوقف عن الإدعاء باأنه يكره اإ�شرائيل 
ل  اإنه  دومًا  يقول  كان  جميعًا.  اليهود  ويكره  بل  مطلقة،  كراهية 
يت�شور اإمكانية العي�س بينهم، اأو التعاي�س معهم، وكان يخ�شى حتى 
داأب  اأخرى،  ناحية  من  حدة.  على  منهم  بواحد  الجتماع  جمرد 
وتوجيه  الفل�شطينية  التحرير  قيادة منظمة  نقد  الأ�شتاذ على  ذلك 
اأن  اإل  اأحيانًا.  واخليانة  والف�شل  باجلهل  لها  اجلارحة  التهامات 
منه  واملقربني  معه  املتعاونني  وكل  معارفه  كل  فاجاأ  املعني  الأ�شتاذ 
بعد اأو�شلو مبا�شرة بالذهاب اإىل اإ�شرائيل، والقيام مع اأحد "دعاة 
مدن  يف  وا�شعة  بجولة  العن�شرية  الدولة  تلك  يهود  من  ال�شالم" 
 ،1948 عام  ال�شهيونية  الع�شابات  عليها  ا�شتولت  التي  فل�شطني 
واإعداد فيلم وثائقي عن الرحلة، ا�شتهدف الرتويج للتعاي�س ال�شلمي 
وهذا  الكارثية.  اأو�شلو  اإتفاقية  وت�شويق  والإ�شرائيليني،  العرب  بني 
يعني اأنه بعد �شنوات عديدة من الطعن يف م�شداقية واأهلية القيادة 
الفل�شطينية، والت�شكيك يف اإمكانية اإيجاد حل �شلمي لل�شراع العربي 
اأ�شبح  اأمريكا،  واأن�شارهم يف  اإ�شرائيل  ال�شهيوين ويف نوايا حكام 
ذلك الأ�شتاذ بني ليلة و�شحاها من اأهم املوؤيدين املوؤمنني باتفاقية 

اأو�شلو، ي�شبح بحمدها وميجد اأبطالها يف كال اجلانبني. 
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بعد انتهاء الربنامج التدريبي يف جامعة تين�شي يف �شيف عام 
1967 انتقلت لالإقامة يف فندق �شغري هادئ خارج املدينة، يقع على 
اأطراف غابة تقطنها ع�شافري ملونة ل تتوقف عن التغريد وال�شدو 
اإىل  بالذاكرة  اأعادتني  حنونة  اأ�شوات  جميلة...  باأ�شوات  والرتتيل 
امل�شرف  الفندق  اإليها. منحني ذلك  العودة  يازور، وغمرتني بحلم 
على الغابة فر�شة نادرة لزيارة عدة بحريات حول املدينة تقع على 
والعي�س حالة متعن مل  التاأمل  وموا�شلة عملية  تين�شي،  نهر  جمرى 
حتدها �شوى حدود الوقت الذي �شرقني ب�شرعة. كنت اأتاأمل واأفكر 
من خالل اللجوء اإىل ال�شمري، بعيدًا عن العقل الذي يعي�س يف راأ�شي 
م�شغوًل باأمور احلياة اليومية املرهقة... فر�شت على ذلك العقل اأن 
ياأخذ اإجازة ق�شرية ويرتاح قلياًل، ريثما اأزور العقل الباطن واأحتاور 
معه. ع�شت مع العقل الباطن اأ�شابيع م�شنية ولكن مثمرة اإىل اأبعد 
احلدود... كنا نتحاور معًا ونتبادل احلديث بهدوء بعيدًا عن م�شاغل 
اأ�شرار  اليومية، ما جعله يثق بي ويطلعني على ما لديه من  احلياة 
اأطراف  اأن هناك، وعلى  قدمية وكنوز فكرية معتقة. وميكن القول 
ولد يف  داخلي...  الفيل�شوف يف  ورمبا  املفكر،  ولد  نك�شفيل،  مدينة 
اأعماق وجداين، وانتقل من هناك اإىل العقل الذي ي�شكن يف راأ�شي، 
يحريه ويتحداه ويجربه على اإعادة النظر يف امل�شلمات التي تعلمها 
العادات  تقييم  على  وي�شجعه  قلب،  ظهر  عن  وحفظها  املا�شي  يف 
تربى  التي  وال�شلوكيات  التفكري  واملواقف وطرق  والقيم  واملعتقدات 
عليها وبقيت على حالها من دون مراجعة لزمن طويل تغري فيه كل 

�شيء.
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لكن �شحوة الوعي تاأتي عادة مثقلة بعبء امل�شئولية، م�شئولية 
املثقف الواعي جتاه نف�شه وجمتمعه واإن�شانيته، وتفر�س عليه التعامل 
بايجابية مع مع�شلة الأمانة العلمية والفكرية واحليادية التاريخية، 
وهي حيادية ميكن القرتاب منها كثريًا، ولكن من امل�شتحيل الو�شول 
اإليها. الوعي مبا كان يعي�شه الواقع العربي من تخلف ثقايف وفكري 
ا�شتبدادية  �شيا�شية  حكم  ونظم  عقيمة  جمتمعية  فل�شفة  و�شيادة 
والتحرير،  التغيري  م�شئولية  اجتماعية مهرتئة. وعبء  وقيم  فا�شلة 
والرتتيبات  الجتماعية  والعالقات  العربية  الثقافة  مكونات  تغيري 
وحترير  واملحكوم،  احلاكم  بني  ال�شيا�شية  والعالقات  املجتمعية 
الإن�شان العربي من الظلم والقهر واحلاجة، وحترير العقل العربي 
الأرا�شي  وا�شتعادة  عليه،  خرايف  فكر  وهيمنة  والكبت  اجلهل  من 
ُمروجا  اأ�شبحُت  اليوم،  ذلك  ومنذ  الأعداء.  من  املغت�شبة  العربية 
ب�شرورة  ومناديًا  ب�شالبة،  ومدافعًا عنها  والتنوير  التغيري  لفكرتي 
تطوير م�شمون الثقافة العربية من قيم وتقاليد ومواقف و�شلوكيات 
النظم  حتديث  على  يعمل  ن�شاط  لكل  ومنا�شرًا  تفكري،  وطرق 
وكياًل  اأ�شبحت  كما  املجتمعية.  واملوؤ�ش�شات  والرتبوية  ال�شيا�شية 
ومعاريف  العقلية  اإمكانياتي  كل  ُم�شخرًا  التنوير،  لق�شايا  خمل�شًا 
التنوير  فكرة  لن�شر  اجلامعية  وحياتي  احلياتية  وخرباتي  العلمية 
وتبعاتها  احتياجاتها  وحتديد  م�شامينها  واإي�شاح  اأبعادها  و�شرح 
وب�شائر الأمل التي حتملها يف طياتها. وهذا جعل قلمي ي�شبح اأداة 
هدم وبناء يف اآن واحد، ا�شتخدم مدادًا �شفافًا وكلمة �شادقة ونظرة 
ثاقبة ا�شتهدفت العمل على تقوي�س اأ�ش�س ما هو مهرتئ من اأفكار، 
وما هو متعفن من �شيا�شات وفل�شفات واإيديولوجيات، وما هو متقادم 
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من قيم وتقاليد ومواقف وعادات، والقيام يف املقابل بر�شم �شورة 
التاريخ  بتجربة  اآمنا  اإذا  امل�شتقبل  عليه  يكون  اأن  ميكن  ملا  جميلة 

حكمة، وبروؤية العلم طريقًا، وباإن�شانية احللم م�شروعًا م�شتقبليًا.  
منظمة الطلبة العرب

وفاعلة  مهمة  منظمة  ال�شمالية  اأمريكا  يف  العرب  للطلبة  كان 
اأمريكا  يف  العرب  الطلبة  »منظمة  ا�شمها  الإعالمي  املجال  يف 
البعث  حزب  بقيادة  القومي  التيار  بني  املناف�شة  وكانت  وكندا«، 
العربي ال�شرتاكي والتيار النا�شري بقيادة اجلبهة ال�شعبية لتحرير 
الإ�شالمي يف  للتيار  يكن هناك وجود  اإذ مل  اأ�شدها،  فل�شطني على 
عقول  لك�شب  التيارين  بني  مناف�شة  حدوث  يف  ت�شبب  وهذا  حينه. 
اإليها  التي ينتمي  العرب وقلوبهم، والرتويج لأفكار اجلهات  الطلبة 
خلفها،  يلهثون  كانوا  التي  احلزبية  وال�شخ�شيات  التنظيمني  اأتباع 
حرم  يف  بو�شطن،  مدينة  يف  وهناك  وعي.  بال  الأحيان  غالبية  يف 
العلوم  لبحوث  مركز  اأهم  تعترب  التي   )MIT( تي  اأي  اإم  جامعة 
والتكنولوجيا يف العامل، انعقد املوؤمتر ال�شنوي العام ملنظمة الطلبة 
اأعرفه واتفقت على  الوحيد الذي  العرب لعام 1967. كان الطالب 
اللقاء به يف تلك املدينة هو فوؤاد خوري، الطالب الذي جاء من حيفا 
هند�شة  لدرا�شة  جامعتها  من  املاج�شتري  درجة  على  احل�شول  بعد 

البرتول يف جامعة راي�س يف هيو�شنت.
وجدُت غالبية الطلبة العرب حني و�شلت بو�شطن تعي�س حالة 
انهزامية  ك�شفت عن مدى  التي  الهزمية  تبعات  ب�شبب  ال�شياع  من 
ومما  وجهلها.  العربية  والفكرية  والع�شكرية  ال�شيا�شية  القيادات 
قادت اإليه تلك الهزمية، �شقوط ال�شعارات القومية التي هيمنت على 
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ودخولها  بالنف�س،  لثقتها  العربية  الأمة  وفقدان  ال�شابقة،  املرحلة 
بادرُت  لذلك  عوي�شة.  هوية  اأزمة  يف  ومثقفني  و�شعوب  قيادات 
من  الطلبة  من  ممكن  عدد  اأكرب  مع  والتوا�شل  الواعي  بالتحرك 
دون اأن يثقل كاهلي فكر حمدد اأو انتماء حزبي معني اأو ولء لقائد 
"تاريخي" اأو غري تاريخي يلهث خلف قطار زمن فاته منذ زمن. كنت، 
كما اأ�شرت �شابقًا، قد حتررت متامًا من عبء املا�شي حني اكت�شفت 
ذاتي وجتاوزت خمزون تلك الذات من فكر وقيم وتقاليد يف املحطة 
التي  العادية  غري  وال�شيا�شية  النف�شية  الظروف  ظل  ويف  ال�شابقة. 
�شيطرت على اأجواء املوؤمتر، لقْت اأفكاري ومواقفي جتاوبًا من كل 
امل�شاركني الذين حتاورت معهم، فيما عدا العقائديني املتزمتني من 
اأتباع التيارين البعثي والنا�شري. وحني انتهت اأعمال املوؤمتر واتخذ 
القرارات، بداأت معركة املفاو�شات لنتخاب  العديد من  املوؤمترون 
جلنة تنفيذية جديدة للمنظمة. ويف �شوء ما �شاد املوؤمتر من اأجواء 
التي  العقائدية  ارتفعت يف معظم احلالت فوق اخلالفات  اإيجابية 
غرقت يف بحر الهزمية، اجتهْت جموع امل�شاركني اإىل املطالبة بلجنة 
للعمل  قدوة  وتعطي  العربي  الطالبي  العمل  وحدة  تعك�س  تنفيذية 
على  احلري�شني  من  غريي  مع  حاولُت  املن�شود.  العربي  ال�شيا�شي 
وحدة العمل الطالبي التوفيق بني مواقف البعثيني والنا�شريني، اإل 
اأننا مل ُنوفق، اإذ اأ�شر كل فريق على اأن تكون له الأغلبية يف اللجنة 
التنفيذية. يف �شوء ذلك، قام كل طرف بطرح قائمة كاملة من �شبعة 
لرت�شيح  امل�شتقلني  بع�س  دفع  ما  مر�شحيه،  اأ�شماء  اأ�شخا�س حتمل 
اأنف�شهم للع�شوية اأو تر�شيح اأ�شخا�س اآخرين راأوا فيهم الكفاءة والوعي 
للم�شاركة يف قيادة املنظمة وجت�شيد رغبات امل�شتقلني وتطلعاتهم.
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ُتر�شحني  اإحدى الزميالت  كانت مفاجاأتي كبرية حني �شمعت 
لع�شوية اللجنة التنفيذية، وحني �ُشئلُت عما اإذا كنت اأرغب يف بقاء 
ثقة  لأن  هناك،  تركه  يف  اأتردد  مل  املر�شحني،  قائمة  �شمن  ا�شمي 
حتمل  ولأن  اأمل،  خيبة  نتيجتها  كانت  واإن  حتى  ُترف�س،  ل  الغري 
التهرب  يجوز  ل  واإن�شاين  واأخالقي  وطني  واجب  عامة  م�شوؤولية 
منه، خا�شة حني يكون الوطن يف اأزمة حتتاج لعقول خالقة وافكار 
جديدة. كان من بني املر�شحني النا�شريني ال�شيد معن زيادة الذي 
ملاذا  اأدري  ول  كندا،  يف  جميل  جامعة  يف  للدكتوراه  يدر�س  كان 
ال�شابقة ومن  التنفيذية  اأنه كان ع�شوًا يف اللجنة  تعاطفت معه مع 
قيادات حركة القوميني العرب الطالبية. ولقد جاء ذلك التعاطف 
حني راأيته يجه�س بالبكاء بعد انتهاء عملية القرتاع وبدء عملية فرز 
دفعني  ما  الفرز،  عملية  اأول  يف  كثريًا  ُمتخلفًا  كان  لأنه  الأ�شوات، 
اإىل موا�شاته وت�شجيعه وطماأنته باأن لدي اإح�شا�شًا قويًا باأنه �شيفوز، 
باأقل الأ�شوات. وحني  النهاية، حيث فاز، ولكن  وهذا ما ح�شل يف 
ثالثة  على  ح�شلوا  البعثيني  اأن  اكت�شفنا  الفائزين،  اأ�شماء  اأُعلنت 
مقاعد من اأ�شل �شبعة، �شغلها زياد ح�شامي من لبنان، ووليد خدوري 
من العراق، و�شفوح الأخر�س من �شورية، وح�شل النا�شريون على 
ثالثة مقاعد اأي�شًا، �شغلها حممد يون�س من م�شر، وحامت احل�شيني 
من فل�شطني، ومعن زيادة من لبنان. اأما املقعد ال�شابع والأخري فقد 
كان من ن�شيبي، وبعدد كبري من الأ�شوات. ويف طريق عودة اأع�شاء 
اللجنة التنفيذية اجلديدة اإىل جامعاتهم واأماكن اإقامتهم، توقفنا 
التنفيذية  للجنة  الأول  الجتماع  لعقد  نيويورك  مدينة  يف  جميعًا 
اجلديدة يف مقر املنظمة، وتوزيع امل�شوؤوليات فيما بيننا، والتداول 
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ب�شاأن قرارات املوؤمتر وكيفية تنفيذها.
 حني دخلت قاعة الجتماع لأول مرة، لحظت اأن جميع الأع�شاء 
الآخرين كانوا قد �شبقوين اإىل القاعة، واأنهم كانوا يتفاو�شون على 
توزيع املنا�شب وامل�شئوليات فيما بينهم. وب�شبب ما �شاد العالقة بني 
حزب البعث وحركة القوميني العرب تاريخيًا من �شك متبادل، فاإن 
ما جعل اجلميع  �شبه معدومة،  كانت  اتفاق  اإىل  التو�شل  احتمالت 
يتلهف ل�شماع راأيي الذي قام، ومنذ ذلك اليوم، بح�شم كل خالف 
هام باعتباره ال�شوت امل�شتقل. كان معن ال�شخ�س الوحيد الذي بدا 
عليه الطمئنان اإىل اأنه �شيت�شلم نف�س املن�شب ال�شابق، م�شئوًل عن 
حترير املجلة، وبالتايل جل�س على طاولة الجتماعات وحيدًا و�شغل 
وقته يف اللهو بع�شافري من ورق �شنعها من دفرت كان اأمامه وعلقها 
يف ملبة الكهرباء التي كانت تتدىل فوق الطاولة وترتاق�س با�شتمرار. 
ُح�شم اخلالف حول املنا�شب ب�شرعة حني قررت دعم تر�شيح زياد 
ح�شامي ملن�شب الرئي�س، ووليد خدوري ملن�شب نائب الرئي�س، على 
توزيعها  مت  فقد  الأخرى  املنا�شب  اأما  بعثيني.  كونهما  من  الرغم 
كما يلي: حممد يون�س اأمينًا لل�شندوق، حامت احل�شيني م�شئوًل عن 
الن�شاط الطالبي، �شفوح الأخر�س م�شئوًل عن الفروع، معن زيادة 
م�شئوًل عن املجلة، واأ�شندت يل م�شئولية اأمانة �شر اللجنة التنفيدية، 
كانت  التي  الأ�شئلة  على  والرد  الفروع  بريد  ا�شتالم  �شمنها  ومن 
ت�شل من الطلبة ب�شكل منتظم. وب�شرعة وجدت نف�شي اأترنح حتت 
اأعباء العمل يف اأكرث من مكان، والتوا�شل مع عدد كبري من الفروع 
ومطالبه  وظروفه  وتوجهاته  ن�شاطاته  منها  لكل  كان  تقريبًا،  يوميًا 

وخماوفه اخلا�شة به.
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بعد نقا�س م�شتفي�س و�شلنا اإىل اآخر بند على جدول الأعمال: 
اأن جاء ذكر  للموؤمتر. ولكن ما  العامة  الهيئة  تنفيذ قرارات  كيفية 
قرارات املوؤمتر حتى قفز معن من مكانه واأعلن رغبته يف اإبداء راأيه 
امل�شاركني  اإن  بحما�س،  معن  قال  املهم.  املو�شوع  بذلك  يتعلق  فيما 
يف املوؤمتر ياأتون اإىل الجتماع من دون وعي، ل يعرف اأي منهم اأين 
تقريبًا  اقرتاح  كل  جلانب  م�شوتني  اأيديهم  ويرفعون  ربه،  و�شعه 
وتبعاتها  تنفيذها  ومتطلبات  القرارات  طبيعة  يفهموا  اأن  دون  من 
ل  عقالنية  غري  مواقف  فارغ...  كالم  املوؤمتر  قرارات  املحتملة... 
يجوز اأن ن�شيع وقتنا فيها. �شكت اجلميع، فاجاأهم معن مبا قال، مل 
اأ�شعر اأن اأيًا من الزمالء كان له راأي حمدد حيال ما حدث، وكاأنهم 
يتمنون مترير اقرتاح معن واإ�شقاط ذلك البند من جدول الأعمال. 
معن،  لل�شيد  حمددًا  �شوؤاًل  موجهًا  تدخلت  الق�شية  متوت  اأن  وقبل 
لأنها،  املوؤمتر  قرارات  على  تعرت�س  اأنك  يعني  هذا  هل  فيه،  قلت 

ح�شب قولك، غري عقالنية؟ قال بحما�س اأكرب من ال�شابق، نعم. 
ابت�شمت حينئذ، حيث بدت على وجهي ابت�شامة �شاخرة تظهر 
يف كل مرة اأتعر�س فيها لتجربة م�شابهة اأو موقف مماثل، يتناق�س 
فيها قول اإن�شان مع اإدعاءاته، ويكون موقفه خمالفًا ملبادئه. خاطبت 
اللجنة  هذه  يف  ع�شوًا  انتخابك  اأن  تدري  هل  قائاًل:  مبا�شرة  معن 
تلك  قرار  تعترب  هل  لذلك  للموؤمتر؟  العامة  الهيئة  من  بقرار  جاء 
الهيئة بانتخابك كان اأي�شا قرارًا غري عقالين، وهل تعرت�س عليه؟ 
انتف�س معن واقفًا، واأعلن بغ�شب ان�شحابه من اجلل�شة، حيث جل�س 

يف زاوية بعيدًا عن طاولة الجتماعات حتى انتهى الجتماع. 
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اأدرك  وقد  زيادة،  معن  ال�شيد  غياب  يف  النقا�س  وا�شلنا 
املجتمعون اأن هذا الع�شو املفاجاأة �شيكون الرقم ال�شعب يف اللجنة، 
من  يتخذه  وما  اآراء  من  يبديه  مبا  الهتمام  من  بد  ل  لذلك  واأنه 
مواقف. وحني انتهى الجتماع، وبداأ كل منا ي�شافح الآخر مودعني 
اإىل  دفعني  ما  م�شافحتي،  وحتا�شى  معن  جتاهلني  ال�شفر،  قبل 
الت�شرف يف اللقاءات الالحقة وكاأنه مل يكن موجودًا على الإطالق. 
من  بدًل  قلت،  ما  على  احتجاجًا  الجتماع  من  معن  ان�شحب  حني 
حتا�شى  وحني  عيني،  من  �شقوطه  يف  ت�شبب  فعل،  عما  العتذار 
معن  موقف  كان  الأبد.  اإىل  ح�شاباتي  من  اأ�شقطته  م�شافحتي، 
عن  ترتفع  التي  ال�شيقة  التقليدية  احلزبية  للعقلية  انعكا�شًا  زيادة 
اجلماهري وت�شتهني بعقولها واأحا�شي�شها، وتعتقد يف الوقت ذاته اأنها 
متلك كل احلكمة واملعرفة، واأن من حقها قيادة اجلماهري، حتى اإىل 

اجلحيم، من دون �شماع راأيها.
جمددًا  لتعرب  البت�شامة  جاءت  اليوم،  ذلك  يف  ابت�شمت  حني 
الدميقراطية،  ق�شية  من  العربية  الثقافة  موقف  جتاه  حريتي  عن 
يوؤمن  ل  والعقائدي  احلزبي  باأن  قناعاتي  ذاته  الوقت  يف  ولتوؤكد 
بالدميقراطية ول بعقالنية اجلماهري ول باأحقيتها يف امل�شاركة يف 
تلك احلادثة مبثابة دقات منبه  ولقد كانت  وتوجيهه.  القرار  �شنع 
اأيقظني من �شباتي حيال تلك الق�شية ودفعني ملراقبة ت�شرفات ما 
ي�شمون اأنف�شهم "مثقفني" وعقائديني من العرب، حيث اكت�شفت اأنه 
ل يوجد "مثقف" عربي واحد ممن قابلتهم وتعرفت اليهم عن قرب 
يوؤمن حقًا مبا يقول عن ق�شايا احلرية والدميقراطية ويعمل حني 
ُتتاح له الفر�شة على تطبيق ما يدعي باأنه يوؤمن به. فكل "مثقف" 
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�شادفته وتعاملت معه يف منظمات طالبية ومهنية وم�شاريع ثقافية 
ونقابات واحتادات واأحزاب وجامعات كان يتكلم عن الدميقراطية 
وعن اجلماهري املظلومة وال�شعوب امل�شطهدة، ويوجه النقد الالذع 
الدميقراطية  غياب  ب�شبب  العرب  واحلكام  العربية  للحكومات 
ا�شتعالئي غري  ب�شكل فردي  يت�شرف دومًا  لكنه كان  من بالدهم، 
هي  تزال  وما  الدكان  عقلية  كانت  �شلطوي.  واأحيانًا  دميقراطي 
و�شيا�شي  مثقف  كل  ومواقف  ت�شرفات  على  تهيمن  التي  العقلية 
اأو  ال�شخ�شية  م�شاحله  مت�س  ق�شية  اإىل  الأمر  ياأتي  حني  عربي 

�شلطاته التي يعتربها ا�شتثنائية. 
رف�س  على  باإ�شرار  يعمل  كان  عرفته  اإن كل "مثقف" عربي 
والت�شكيك  اجلماهري  واحتقار  لها،  والتنكر  الدميقراطية  املبادئ 
ي�شتمد  واأنه  با�شمها،  يتحدث  باأنه  دومًا  الدعاء  مع  يف عقالنيتها، 
من  غالبًا  اإليها،  والنتماء  باأحوالها  معرفته  من  مواقفه  �شرعية 
اأحوالها املعي�شية،  اأن يتعرف اىل  اأن يعي�س جتربتها ومن دون  دون 
واأحيانًا من دون اأن يتقن حتى لغة التوا�شل معها. وفوق ذلك كله، 
تاأتي تلك املواقف عادة من دون تفوي�س من �شعب اأو منظمة �شعبية. 
اإن الدميقراطية واحلرية وم�شاركة اجلماهري يف احلياة ال�شيا�شية 
هي ق�شايا جذابة ذات مذاق لذيذ ترطب الفم مثل العلكة، يلوكها 
دومًا، ول يبلعها اأبدًا، خوفًا من الوقوف يف حلقه.  "املثقف" العربي 
و�شناأتي على ذكر اأكرث من مثال لتلك املواقف املتناق�شة ال�شادرة 
عن "مثقفني" عرب يف �شياق هذه ال�شرية. وهنا ل بد من الإ�شارة 
�شريعًا اإىل اأن مواقف املثقفني العرب من اجلماهري والعلم واحلكمة 
ل تختلف عن مواقف "الفقهاء" امل�شلمني الذين ي�شدرون الفتاوى 
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با�شم الدين من دون تفوي�س �شعبي اأو كتاب تكليف اإلهي.
حتى  هيو�شنت  يف  التايل  اليوم  يف  بيتي  اإىل  اأ�شل  كدت  ما 
والذي  العمر،  اأ�شدقاء  اأحد  اهلل،  عبد  اأمني  باأن  اأخوتي  اأخربين 
كنت قد راأيته اآخر مرة قبل خم�س �شنوات يف القد�س، ات�شل ي�شاأل 
عني بعد اأن علم من الطلبة العائدين من بو�شطن اأنني �شاركت يف 
بيننا،  التوا�شل  عملية  وجتددْت  اخلرب  بذلك  جدًا  �شعدت  املوؤمتر. 
التايل  ال�شيف  يف  وزيارته  وا�شنطن  يف  �شهرين  بعد  بلقائه  وقمت 
اأكرث من جامعة  الذي �شغل من�شب رئي�س  اأمني  زيارة طويلة. كان 
اأهلية يف الأردن اإ�شافة اإىل من�شب وزير لأكرث من مرة، قد ح�شل 
التاريخ من جامعة  الدكتوراه يف  على منحة درا�شية للح�شول على 
جورج تاون يف وا�شنطن. اإل اأن اأمني مل يكن ال�شديق القدمي الوحيد 
الذي عرثت عليه ب�شبب م�شاركتي يف منظمة الطلبة العرب، اإذ من 
خالل مرا�شالتي مع الفروع العديدة اكت�شفت �شديقًا م�شرتكًا اآخر 
على  قد ح�شل  يحيى  كان  نزار.  اأبو  �شخر  امللقب  يحيى حب�س  هو 
من  اجليولوجيا  يف  املاج�شتري  درجة  على  للح�شول  درا�شية  منحة 
جامعة اأريزونا، واأ�شبح مع الأيام رئي�شًا لفرع منظمة الطلبة العرب 
يف تلك اجلامعة. وبعد عودته للوطن برزت ن�شاطات يحيى يف العمل 
لي�شبح  احلركية  املنا�شب  يف  تدرج  حيث  الفل�شطيني،  الن�شايل 
كما  الثمانينيات،  اأواخر  يف  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  يف  ع�شوًا 
اأ�شرنا �شابقًا. كانت مقولة يحيى التي مل تفارقه يومًا ما هي، "لزم 
ُتزبط"، لكن املوت غيب يحيى قبل اأن يزبط اأي �شيء.. فقدناه يف 

اأواخر عام 2009.
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نظفُت  جدًا،  متعبًا  ولكن  مبكرًا،  التايل  اليوم  �شباح  يف  قمت 
مع  الوقت  بع�س  وق�شيت  الغذائية  املواد  بع�س  وا�شرتيت  ال�شقة 
اأخوتي اأحمد وحممود. ويف امل�شاء، وفيما كنت اأغ�شل ال�شيارة التي 
غبار،  من  عليها  تراكم  ما  كرثة  من  رماديًا  الأبي�س  لونها  اأ�شبح 
يف  جاء  قد  علي  كان  ال�شكري.  علي  ال�شديق  فجاأة  اأمامي  ظهر 
الدكتوراه  على  للح�شول  درا�شية  بعثة  يف  م�شر  من  ال�شابق  العام 
يف الفيزياء النووية من جامعة راي�س. وبعد التعرف اليه، طلب مني 
وذلك  نادرًا،  اإل  ي�شتعملها  متوا�شعة مل  �شيارة  �شراء  م�شاعدته يف 
اإقامته كان  ل�شعف ثقته بقدراته على قيادة ال�شيارات، ولأن مكان 
قريبًا جدًا من اجلامعة. حني حل الربيع يف العام التايل، بداأ علي 
البيت،  من  خرج  كلما  يالحقونه  غرباء  اأ�شخا�شًا  اأن  من  ي�شكو 
كلما  ُم�شتنجدًا  بي  يت�شل  ما جعله  باأن حياته يف خطر،  وُي�شعرونه 

احتاج ل�شراء احتياجاته الغذائية اأو فكر يف زيارة �شديق اأو �شوق. 
اأ�شبح  حيث  الأ�شواأ،  اإىل  الأمور  تتطورت  الأيام  تتابع  ومع 
بحاجة ملن يرافقه رحلته اليومية من البيت اإىل اجلامعة، ما دعاين 
الثقايف  امل�شت�شار  املجد  اأبو  الدين  كمال  اأحمد  بالدكتور  لالت�شال 
بحاجة  كان  علي  باأن  لقناعتي   وا�شنطن،  امل�شرية يف  ال�شفارة  يف 
لنوع اآخر من امل�شاعدة مل يكن با�شتطاعتي تقدميها. بعد اأن ا�شتمع 
اأبو املجد ملا قلته باإ�شغاء، طلب مني اأن ا�شرتي تذكرة طائرة لعلي 
التايل،  اليوم  يف  فعلت  ما  وهذا  احلال،  يف  وا�شنطن  اإىل  واأر�شله 
حيث اأخذته يف �شيارته اإىل املطار، ومن هناك �شافر اإىل وا�شنطن. 
نف�شاين ملعاجلته قبل  ال�شفارة بعر�شه على طبيب  تقوم  اأن  توقعت 
عودته اإىل هيو�شنت، لكن حني ات�شلت لل�شوؤال عن �شحته بعد اأيام، 
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فوجئت باأن ال�شفارة قررت ت�شفريه فورًا اإىل م�شر ومعاجلته هناك. 
ذهبُت بعد تلك املكاملة اإىل �شقة علي، اأخذت ما كان فيها من اأ�شياء 
متوا�شعة مل تزد كثريًا على بع�س الكتب واملالب�س الب�شيطة، قمت 
اأق�شاط ال�شيارة ال�شهرية بانتظام  بالحتفاظ بها وبال�شيارة، ودفع 

حتى عاد بعد غياب دام �شتة اأ�شهر. 
مفاتيحها  �شلمت  ثم  وتنظيفها،  ال�شيارة  غ�شل  عملية  اأكملت 
لعلي مع ما كان لدي من اأ�شياء خا�شة به. حاول ال�شديق اأن يعيد 
واأقنعته  ب�شدة،  رف�شت  اأنني  اإل  �شهرية،  اأق�شاط  من  دفعته  ما  يل 
ال�شيارة خالل  ا�شتخدام  اأجرة مقابل  اأن يعترب ما دفعته  باأن عليه 
منه  كرميًا  عر�شًا  قبلًت  طويل  جدال  وبعد  م�شر.  يف  غيابه  فرتة 
بالحتفاظ بال�شيارة وا�شتخدامها ملدة اأ�شبوعني اإ�شافيني ريثما اأجد 
حاًل منا�شبًا مل�شكلة املوا�شالت، لأنه مل يكن لدي حينئذ �شيارة ول 
ماًل ل�شراء �شيارة. �شارت الأمور مع علي ب�شكل طبيعي حتى قدوم 
بوادر الربيع يف اأوائل عام 1968، حيث عادت اأحواله اإىل ما كانت 
عليه يف العام ال�شابق. وعندها ا�شطر علي لرتك هيو�شنت واجلامعة 
جمددًا، عاد اإىل بيته يف مدينة الإ�شكندرية ومل يرجع بعدها لتكملة 
الك�شف عن  �شنوات، ويف �شوء  بعد مرور عدة  اأمريكا.  درا�شته يف 
جرائم اأجهزة ال�شتخبارات الغربية، مبا يف ذلك الإ�شرائيلية التي 
فل�شطني يف  و�شباب  ولبنان  والعراق  العديد من علماء م�شر  قتلت 
اأوروبا، بداأُت اأت�شاءل عما اإذا كانت هواج�س علي ال�شكري �شحيحة 
ومل تكن جمرد خيال، واأن اأ�شخا�شًا كانوا يراقبون بيته ويالحقونه 
م�شري  ح�شول  دون  احليلولة  وبالتايل  الرحيل،  على  يجربوه  كي 

على معارف متطورة يف جمال الطاقة النووية. 
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يف اإحدى املنا�شبات التي جمعت جمموعة كبرية من الأ�شاتذة 
العرب الأمريكيني يف وا�شنطن، اأبدى البع�س، ويف مقدمتهم ه�شام 
كم�شري  م�شريهم  يكون  اأن  من  قلقهم  عاروري  ون�شري  �شرابي 
اغتالهم  الذين  الفل�شطينيني  واملثقفني  العرب  العلماء  من  العديد 
عمالء جهاز ال�شتخبارات الإ�شرائيلي )املو�شاد( يف اأوروبا. لكنني 
�شرتتكب حماقة كهذه،  اإ�شرائيل  اأن  اأعتقد  ل  اإنني  قائاًل  طماأنتهم 
والقت�شادية  الع�شكرية  املعونات  على  الكلي  �شبه  اعتمادها  ب�شبب 
يفتح  اأن  املو�شاد  م�شلحة  من  لي�س  واأنه  الأمريكية،  والدبلوما�شية 
 .) FBI معركة مع مكتب املخابرات الفدرايل الأمريكي)اإف بي اأي
ي�شكل  باأنه  تعتقد  اغتيال من  تتوانى عن حماولة  لن  اإ�شرائيل  لكن 
خطرًا على اأمنها اإذا �شمحت لها الظروف با�شطياده يف اأوروبا، ما 
اأمريكا،  يف  اأما  فيها.  املرور  اأو  اأوروبا  زيارة  اأثناء  احلذر  ي�شتدعي 
فاإن عمالء ال�شهيونية من منظمات يهودية وم�شيحية معادية للعرب 
وامل�شلمني ف�شوف يعملون كل ما يف و�شعهم على عزل كل عقل عربي 
اأكاذيبها  وك�شف  ال�شهيونية  الإعالمية  املقولت  حتدي  على  قادر 
القيام  فر�شة  من  وحرمانه  وحما�شرته  والواقع،  بالتاريخ  املتعلقة 
ال�شاحة  على  والأكادميية  العلمية  موؤهالته  مع  يتنا�شب  فاعل  بدور 

الأمريكية. 
خ��ض جتربة التعليم 

عدُت اإىل هيو�شنت بعد جتربة درا�شية وفكرية وحياتية عميقة يف 
نك�شفيل، ورحلة موفقة للم�شاركة يف موؤمتر منظمة الطلبة العرب يف 
بو�شطن. لكن مع ثراء التجربة والرحلة، كان التخوف من امل�شتقبل 
يعرتيني، وحال الأ�شرة يف عمان يقلقني. مل يكن لدي م�شدر دخل 
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اأمامي  يكن  ومل  لالأهل،  الالزم  املادي  الدعم  تقدمي  من  مُيكنني 
الكثري من اخليارات �شوى البحث عن وظيفة اأو ترك الدرا�شة ملدة 
ف�شل درا�شي واحد على الأقل، كما واأن م�شوؤوليات العمل والدرا�شة 
اأعباء العمل  اأن حترمني من امل�شاركة الكاملة يف حتمل  من املوؤكد 
بعد  يومًا  ت�شعف  الفعل  على  اإمكانياتنا  كانت  فيما  اإذ  الوطني. 
ما  و�شوءًا،  و�شوحًا  اأكرث  اأ�شبح  قد  العربية  الأمة  حال  كان  يوم، 
ق�شية  تغدو  ومتطلبات جتاوزها  الأزمة  جيلنا حيال  م�شوؤولية  جعل 
م�شريية ملحة. لكن الأقدار وال�شدف تاأتي اأحيانًا مبفاجاآت �شارة 
نك�شفيل  مدينة  يف  العودة  طريق  يف  توقفي  خالل  اإذ  متوقعة،  غري 
الطلبة  �شوؤون  مدير  اأخربين  الأ�شدقاء،  بع�س  وزيارة  لال�شرتاحة 
من  درا�شية  ملنحة  برت�شيحي  قام   اأنه  تين�شي  جامعة  يف  الأجانب 
طريقها  يف  املنحة  على  املوافقة  ر�شالة  واأن  الدويل،  التعليم  معهد 
اأكرث  بل  �شارة،  مفاجاأة  اخلرب  ذلك  كان  هيو�شنت.  يف  عنواين  اإىل 
من �شارة... كان اخلرب يف الواقع موؤ�شرًا لنهاية مريحة لأزمة مالية 
عوي�شة كانت بوادرها تلوح يف الأفق. فرحت بالطبع كثريًا و�شكرته 
اأكرث، وراأيت غيوم اخلوف والرتقب تتبدد اأمام عيني ب�شرعة، وعلت 
واثقة مما  �شاخرة غري  ابت�شامة  الرحلة  تبقى من  ما  وجهي طوال 
وتعقيدًا  ت�شعبًا  اأكرث  الطريق  اأ�شبحت  كان يجري من حويل، حيث 
وم�شئولية، ولكن اأكرث اأمنًا من ال�شابق. كانت قيمة املنحة 100 دولر 
الإ�شافية  احتياجاتي  لتغطية  يكفي  لكنه  انه مبلغ متوا�شع  �شهريًا، 

امللحة. 
ات�شل  هيو�شنت،  اإىل  عودتي  على  واحد  يوم  ينق�شي  اأن  وقبل 
لي�شاألني  ال�شختيان«  »غياث  الدرا�شة  يف  والزميل  ال�شديق  بي 
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كلية  التدري�س يف  اأرغب يف  كنت  اإذا  وعما  بو�شطن،  عما حدث يف 
اأ�شبحت  التي  تك�شا�س  جنوب  كلية  هي  فيها،  �س  ُيدرِّ كان  جمتمع 
اأن  غياث  يل  قال  هيو�شنت.  جلامعة  تابعة  جامعية  كلية  بعد  فيما 
الكلية  يف  بالتدري�س  يقومون  كانوا  الذين  الأمريكيني  زمالئنا  اأحد 
من  القريبة  و�شكان�شون  جامعة  من  درا�شية  منحة  على  ح�شل 
تبقى  قد  يكن  ترك هيو�شنت فجاأة ومل  واأنه  وعائلته،  راأ�شه  م�شقط 
كانت  لذلك  قالئل،  اأيام  �شوى  اجلديدة  الدرا�شية  ال�شنة  بدء  على 
حاجتي  �شوء  ويف  ب�شرعة.  مكانه  ياأخذ  ملن  ما�شة  بحاجة  الكلية 
وقمت  العر�س  قبلت  اجلامعي،  للتدري�س  ومدخل  اإ�شايف  لدخل 
حيث  التايل  اليوم  �شباح  يف  الكلية  اإىل  غياث  ب�شحبة  بالذهاب 
وقعت عقدًا مع عميد الكلية لتدري�س مادة مبادئ القت�شاد، مبعدل 
ثالث �شاعات اأ�شبوعيًا. وقبل اأن ينتهي ال�شهر، ترك غياث هيو�شنت 
واأمريكا فجاأة، بعد اأن طلبته احلكومة الأمريكية للخدمة الع�شكرية 
يف فيتنام. كان غياث قد ح�شل على الإقامة الدائمة، وب�شبب ذلك 
اأمامه  يكن  مل  وبالتايل  الع�شكرية،  اخلدمة  رف�س  باإمكانه  يكن  مل 
خيار �شوى اللتحاق باخلدمة اأو مغادرة اأمريكا. ويف �شوء معار�شته 
للحرب المريكية على فيتنام، وتعاطفه مع ال�شعب الفيتنامي وحقه 
الأردن.  اإىل  والعودة  اأمريكا  ترك  غياث  اختار  م�شريه،  تقرير  يف 
وحني اأدركْت اإدارة اجلامعة ما حدث، طلبت مني تدري�س املادة التي 
كان غياث ُيدري�شها، ما جعل العبء الدرا�شي والدخل من التدري�س 

يت�شاعف قبل انق�شاء ال�شهر الأول.
ال�شنة  تلك  يف  اأنتجت  قد  مريكوري  فرع  فورد،  �شركة  كانت 
�شيارة جديدة يف غاية الأناقة واجلمال اأطلقوا عليها ا�شم »كوجر«، 
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اأي الفهد. وما اأن نزلت ال�شيارة اإىل الأ�شواق حتى حازت على جائزة 
وا�شعر  الكوجر  �شيارة  اإىل  انظر  كنت  العام.  لذلك  �شيارة  اأف�شل 
باحل�شرة، لأنني كنت اأعتقد باأنه لن يكون با�شتطاعتي امتالكها اأو 
حتى اجللو�س فيها يف اأي يوم من الأيام. لكن حني ا�شتلمُت معا�س 
يف  وال�شيك  مبا�شرة  ذهبت   ،1967 عام  اأكتوبر  اأي  الثاين،  ال�شهر 
جيبي يبعث الدفء يف جميع اأنحاء ج�شدي اإىل وكالة مريكوري، ومل 
اأخرج من �شالة العر�س اإل للجلو�س يف اأح�شان ال�شيارة التي حلمت 
منذ  خميلتي  يف  �شحره  طبع  الذي  ال�شماوي  بلونها  ومتنيتها،  بها 
الطفولة حتت �شماء يازور وعلى �شواطئ يافا وال�شيخ ُمون�س، وكر�شه 
لتجربة  كان  اأريحا.  يف  حياتي  يف  اأحببتها  �شبية  اأول  عيون  �شفاء 
التعليم الف�شل الأكرب يف م�شاعدتي على اجتياز امتحان الدكتوراه 
خالل فرتة وجيزة، ومتكيني من �شراء �شيارة الأحالم التي متتعت 
بها كثريًا وحملتني يف ال�شيف التايل يف رحلة مثرية قطعت خاللها 

اأكرث من ع�شرة اآلف كلم خالل اأ�شابيع. 
تقع كلية جنوب تك�شا�س يف و�شط املدينة حيث تتواجد معظم 
والبنوك  البرتولية  اخلدمات  و�شركات  العاملية  البرتول  �شركات 
تخدم  درا�شية  برامج  وتقدم  الكبرية،  التاأمني  و�شركات  الرئي�شية 
مل  ممن  الثانوية  املدار�س  خريجي  الطلبة:  من  نوعني  اأ�شا�شًا 
اأو  توؤهلهم لاللتحاق بجامعة هيو�شنت  يح�شلوا على معدلت جيدة 
ال�شركات  وموظفي  تك�شا�س،  ولية  يف  جيدة  جامعات  من  غريها 
ملعارف  وبحاجة  اجلامعية  درا�شاتهم  يكملوا  مل  الذين  الكبرية 
والبنوك.  والتاأمني  والقت�شاد  الإدارة  جمالت  يف  خا�شة  حمددة، 
دخلت يف �شهر �شبتمرب 1967 قاعة التدري�س كاأ�شتاذ لأول مرة يف 
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حياتي، لأجد هناك 84 عينا ُمتطفلة تنظر اإيل با�شتغراب، وتر�شد 
وعدت  وكما  كلماتي.  من  كلمة  كل  وتتابع  حركاتي  من  حركة  كل 
نف�شي، دخلت القاعة م�شتعدًا للتدري�س بعد اأن حفظت در�شي متامًا، 
ودونت مالحظات تف�شيلية قراأتها واأعدت قراءتها عدة مرات قبل 
الإطار  لهم  و�شرحت  لطلبتي،  نف�شي  قدمت  الكلية.  اإىل  الو�شول 
والعالمات،  الختبارات  وعملية  تدري�شه  وطريقة  للمو�شوع  العام 
الكالم  بداأت  اأن  وما  الأوىل.  حما�شرتي  اإلقاء  يف  بداأت  ثم  ومن 
حتى �شعرت بنوع من الرتباك، وبرهبة العيون التي تر�شد حركاتي 
وكي  لذلك،  نتيجة  الرتكيز.  على  قدرتي  اأفقد  ما جعلني  وكلماتي، 
اأهرب من عيون الطلبة، اأخذت يف التنقل يف اأرجاء الغرفة من مكان 
لآخر مقرتبًا بقدر الإمكان من ال�شباك املطل على النهر الذي يجري 
خلف مباين الكلية. وقبل اأن ينق�شي ن�شف الوقت املخ�ش�س لتلك 
احل�شة، وجدت نف�شي غري قادر على موا�شلة الدر�س، لأنه مل يبق 
راأ�شي من معلومات  ن�شيت معظم ما كان يف  اأن  اأقوله بعد  لدي ما 
ل�شاعتني  كافية  راأ�شي  يف  مادة  اأعددت  باأنني  علما  ومالحظات، 
يفعله  ما  فعلت  لهذا  واحدة.  حل�شة  ولي�س  حل�شتني  اأي  كاملتني، 
نظرت  درا�شي..  ف�شل  كل  الأوىل من  الأ�شاتذة يف احل�شة  معظم 
اإىل الطلبة، ابت�شمت لهم، ثم قلت: �شاأراكم يف احل�شة القادمة بعد 

غد، وغادرت املكان ب�شرعة.
بعد ثالثة اأ�شابيع، وتبعًا لتوجيهات عميد الكلية ونظام التعليم 
اأنه �شهل، لكنني  اأعتقد  الطلبة اختبارًا �شغريًا كنت  اأعطيت  فيها، 
اكت�شفت بعد اأن قمت بت�شحيح اأوراق المتحان اأن عالمات الطلبة 
كانت �شيئة للغاية، ما جعلني اأ�شك يف قدراتي على التدري�س واأفكر 
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جديًا يف ترك العمل. وحني دخلت مكتبي يف �شباح اليوم التايل قلقًا، 
عاب�س الوجه على غري عادتي، �شاألني زميلي يف املكتب عن �شبب ما 
الطلبة  باأن عالمات  اأخربته  قلق وحرية. وهنا  بدا على وجهي من 
التدري�س.  موهبة  اأملك  ل  فا�شل  اأ�شتاذ  اأنني  يعني  ما  للغاية  �شيئة 
فاجاأين الزميل على الفور قائاًل باأنه �شمع اأ�شياء جيدة عن طريقتي 
اأعربوا عن �شعادتهم بوجودهم يف �شفي،  واأن الطلبة  التدري�س  يف 
اأ�شتاذًا  اأ�شئلة الختبار. كان »وليامز«  اأرى  اأ�شاف قائاًل: دعني  ثم 
اجلامعي،  التدري�س  يف  �شنة  ع�شرين  من  اأكرث  اأم�شى  خم�شرمًا 
ثالث �شنوات منها يف كلية جنوب تك�شا�س. وبعد اأن تفح�س الأ�شئلة 
لي�شت يف قدراتك  امل�شكلة  يا حممد...  اأنت جمنون  قال يل:  جيدًا 
يعتقد  اأن  اخلطاأ  من  اإن  المتحان...  اأ�شئلة  يف  بل  التدري�س،  على 
تعلم  الذكاء... هل  النا�س يف م�شتواهم من  اأن جميع  الأذكياء منا 
اأن اأغلبية الطلبة جاوؤوا اإلينا من مدار�س فقرية وعائالت متوا�شعة 
من حيث الدخل والعلم والثقافة؟ اإن الطلبة املتفوقني يذهبون عادة 
اأو  هيو�شنت  جامعة  اأو  اأو�شنت  يف  تك�شا�س  جامعة  اأو  راي�س  جلامعة 
يعانون من  الذين  الطلبة  اإىل كليتنا �شوى  ياأتي  اأخرى، ول  جلامعة 
�شعف ا�شتعدادهم العلمي وتوا�شع اأحوالهم املعي�شية. تذكرت حينها 
ما حدث يف قاعة الدرا�شة حني وزعت اأ�شئلة الفح�س على الطلبة، 
اإذ اأبدى جمموعة منهم عدم فهمهم ملعنى كلمة incentive التي 
ب�شرحها من خالل  قيامي  الرغم من  وعلى  اأو حافرًا،  دافعًا  تعني 
اأنني  اإل  تقريبًا،  املعنى  نف�س  التي حتمل   motive كلمة  ا�شتخدام 
وجدت اأن الكلمة الثانية غريبة اأي�شًا بالن�شبة لبع�شهم، وهذه كلمات 
ويف  العادية  املحادثات  يف  يوم  كل  املرات  مئات  ت�شتخدم  ب�شيطة 
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اجلرائد واملجالت والكتب. كان كالم زميلي در�شًا جيدًا يف كيفية 
النظر اإىل الآخر مقابل الذات، ويف كيفية التعامل مع الآخر يف �شوء 
على  احلكم  جواز  عدم  ويف  والجتماعي،  والعلمي  الثقايف  و�شعه 

الأمور والتحديات ب�شرعة. 
فيما كنت اأجل�س يف �شقتي اأتابع كعادتي ن�شرة الأخبار امل�شائية 
يف اأوائل �شهر دي�شمرب من العام نف�شه، فوجئت بخرب مثري للغاية، 
كميات  ا�شرتت  اإرهابية  خلية  اكت�شف  الأمريكي  البولي�س  باأن  يقول 
بعملية  للقيام  ا�شتعدادًا  بتكدي�شها  وقامت  الأ�شلحة  من  كبرية 
على  الأمريكية  احلرب  توا�شل  ب�شبب  وذلك  اأمريكا،  يف  انقالبية 
فيتنام وقيام اجلي�س الأمريكي بارتكاب جرائم ب�شعة بحق ال�شعب 
الفيتنامي، وت�شاعد اأعداد القتلى من اجلنود الأمريكيني. كان من 
بني الأع�شاء البارزين يف تلك املجموعة الإرهابية اأحدى الزميالت 
التي كانت تدر�س مادة القت�شاد يف الكلية. يف حوايل التا�شعة م�شاء، 
ات�شل بي عميد الكلية ليخربين مبا كنت قد �شاهدته على التلفزيون، 
واأن  اإىل كندا،  اأع�شاء اخللية  الزميلة هربت مع بع�س  باأن  وليقول 
رئي�س الكلية قرر عقد اجتماع طارئ يف �شباح اليوم التايل يف متام 
ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا قبل بدء و�شول الطالب، واأنهم يريدونني 
اأن اأ�شارك يف الجتماع. حني و�شلت اإىل مقر الجتماع، راأيت القلق 
من  �شاعتني  مدى  على  يبت�شم  مل  الذي  الرئي�س  وجه  على  يطغى 
املداولت. ويف نهاية املداولت قرر املجتمعون اأن امل�شكلة التي تواجه 
طلبة  على  ال�شيطرة  يف  النجاح  واأن  م�شريية،  ورمبا  �شعبة  الكلية 
الزميلة الهاربة هو اأكرث الق�شايا اأهمية واأولوية. ويف �شوء ما كان قد 
جتمع لدى الرئي�س والعميد من معلومات عن اأدائي، قرر املجتمعون 
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اأنني الأ�شتاذ الوحيد الذي ميلك ما يكفي من اجلراأة وال�شخ�شية 
ملواجهة الطلبة و�شبط النظام. لذلك قام الرئي�س بتكليفي بتدري�س 
ح�شة الزميلة، ومواجهة طلبتها يف ذلك اليوم الع�شيب، وهم طلبة 
واملواقف  العقائدي  والتعنت  ال�شيا�شي  التطرف  نحو  مييلون  كانوا 

الي�شارية املناوئة لنظام اأمريكا الراأ�شمايل.
اإعطاء  الكلية  يف  بالتدري�س  قيامها  اأثناء  الزميلة  حتاول  مل 
اأهمية تذكر ملادة القت�شاد كعلم، اإذ كانت تقوم بتعبئة طلبتها �شد 
ذات  ا�شتغاللية  موؤ�ش�شة  باعتبارها  اأمريكا  يف  احلاكمة  املوؤ�ش�شة 
توجهات ا�شتعمارية، تعمل على تعزيز م�شالح الطبقة احلاكمة على 
ومما  العامل.  يف  احلرية  وق�شية  والوطن  ال�شعب  م�شلحة  ح�شاب 
�شاعدها على ن�شر تلك الر�شالة بني الطلبة، �شدور كتاب يف اأمريكا 
يف تلك ال�شنة، 1967، حتت عنوان »من يحكم اأمريكا«، ُيعدد وُي�شمي 
ومتلك  الأمريكي  القت�شاد  على  تهيمن  التي  الرئي�شية  العائالت 
تقول لطلبتها  الزميلة  البالد. وهذا جعل  ثروات  الأكرب من  اجلزء 
اإن البالد لن تتحرر، واإن ال�شعب الأمريكي لن ي�شتعيد كرامته، واإن 
العدالة الجتماعية لن ت�شود اإل بتحرير القت�شاد من �شيطرة تلك 
العائالت اأوًل، واأن مبادئ ونظريات علم القت�شاد ل معنى لها على 
الإطالق يف ظل ظروف تعمل على تكري�س الحتكار والهيمنة. لهذا 
داأبت الزميلة على حتري�س الطلبة على الثورة �شد النظام القائم، 
القت�شاد  على  املهيمنة  العائالت  اأ�شماء  يحفظ  طالب  كل  ومنح 
العائالت  تلك  هيمنة  من  اأمريكا  حترير  كان  اإذن،  كاملة.  عالمة 
الو�شيلة  هو  بالقوة  وتغيريه  القائم  ال�شيا�شي  النظام  على  بالثورة 
الوحيدة ل�شمان التغيري وحتقيق العدالة. لهذا كانت الزميلة حتظى 
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هواها،  على  الت�شرف  من  مكنتها  الكلية  طلبة  بني  كبرية  ب�شعبية 
وحرم الإدارة من اإجبارها على القيام بواجباتها كما يجب. 

»من  كتاب  موؤلف  اأن  املجال  اإليه يف هذا  الإ�شارة  ومما جتدر 
يحكم اأمريكا« اأ�شدر بعد ذلك �شت طبعات من الكتاب، كان اآخرها 
الأول.  كتابه  �شدور  على  عامًا   43 مرور  بعد  اأي   ،2010 عام  يف 
القلة يف  اأيدي  والقوة يف  الرثوة  تركز  اأن  الأخرية  الن�شخة  وتو�شح 
اأمريكا اأ�شبح اأ�شواأ مما كان عليه يف ال�شتينيات من القرن املا�شي 
احلراك  عملية  اأن  اإىل  الواقع  يف  الدرا�شات  اأحدث  وت�شري  بكثري. 
واأبناء  املتو�شطة،  اإىل  الفقرية  الطبقة  اأبناء  اأي �شعود  الجتماعي، 
هو  مما  مرونة  اأقل  اأ�شبح  العليا  الطبقة  اإىل  املتو�شطة  الطبقة 
الغرب طبقية وجمودًا اجتماعيًا. من  اأكرث دول  عليه يف بريطانيا، 
ال�شتينيات  ال�شيا�شية والجتماعية يف  اأخرى، كانت الأو�شاع  ناحية 
وتكاليفها  الفيتنامية  احلرب  ب�شبب  �شعبي  غليان  حالة  تعي�س 
املطالبة  اإىل  اأمريكا  يف  ال�شود  واجتاه  الباهظة،  واملالية  الب�شرية 
بحقوقهم املدنية، يقودهم الق�س مارتن لوثر كنج، كما كانت احلياة 
الأكادميية متر مبرحلة انتقالية �شعبة. اإذ قامت احلكومة الأمريكية 
العلمية  التخ�ش�شات  يف  خا�شة  التو�شع،  على  اجلامعات  بت�شجيع 
اأول  اإطالق  يف  ال�شوفييت  جناح  بعد  ال�شوفييتي  التحدي  ملواجهة 
الأ�شاتذة  اأعداد  كانت  فيما  الأر�س،  للدوران حول  ا�شطناعي  قمر 
للتدري�س يف اجلامعات حمدودة ب�شبب اخلدمة الإجبارية  املوؤهلني 
اأوروبا  الأمريكيني يف  اجلنود  من  الألف  مئات  وتواجد  اجلي�س  يف 

واآ�شيا. 
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الإدارة  اأع�شاء  مع  الجتماع  انتهاء  بعد  الكلية  من  خرجُت 
خلوة  باأخذ  قمت  حيث  مني،  الرئي�س  يتوقعه  الذي  الدور  ومعرفة 
بع�س  واأيقظت  �شجاعتي  وا�شتجمعت  اأفكاري  فيها  جمعت  �شريعة 
املواهب احلوارية الكامنة من �شباتها. وحني دخلت �شف الزميلة يف 
احلادية ع�شرة من ظهر ذلك اليوم، مل ا�شعر بالقلق الذي �شاورين يف 
اأول يوم دخلت فيه قاعة تدري�س، ول بهيبة مكان غريب ل اأعرف عنه 
�شيئًا. بداأت لقائي مع الطلبة ب�شكل عري تقليدي متامًا، ُم�شتخدمًا 
كانا  حيث  وعميدها،  الكلية  رئي�س  واأده�س  الطلبة  فاجاأ  مدخاًل 
الأ�شواأ. بداأت كالمي  يتوقعان  الباب  كما علمت لحقًا يقفان خلف 
بتعريف نف�شي واأ�شلي كفل�شطيني قا�شى العي�س يف خميمات لجئني، 
وجاء اإىل اأمريكا من اأجل الدرا�شة فيها، واأنه ب�شبب ت�شميمه على 
الت�شكع  من  بدًل  اأ�شتاذًا  اأمامهم  يقف  الواعية  ومثابرته  الدرا�شة 
بائ�شًا يف �شوارع خميم يعاين من كل اآفات الفقر والبوؤ�س واحلرمان. 
ومن ثم خاطبت الطلبة قائاًل: اإنني كما تعرفون ل�شت اأمريكيًا، بل 
اأعي�س يف اأمريكا ب�شكل موؤقت من اأجل احل�شول على العلم واملعرفة 
التي تعترب اأف�شل ما تقدمه اأمريكا لأبنائها والعامل. لذلك ل تعنيني 
وذلك  حياتي،  من  املرحلة  هذه  يف  كثريًا  اأمريكا  يحكم  من  ق�شية 
على الرغم من اأهميتها الق�شوى. اإن الق�شية التي تعنيني بالدرجة 
الأوىل هي ق�شية توفري التعليم لكم... اإن كل طالب فقري و�شعيف 
الفقر واحلاجة.  واملعرفة كي يتخطى حواجز  العلم  ل�شالح  بحاجة 
اإن جناح عدد حمدود من العائالت يف الهيمنة على اقت�شاد اأمريكا 
وحكومتها مل يكن ممكنًا لول جناحهم اأوًل يف احل�شول على العلم 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  البالد  �شوؤون  باإدارة  يتعلق  وما  واملعرفة 
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من  الغري  ل�شتغالل  املال  ا�شتخدام  يف  ثانيًا  وجناحهم  واملالية، 
تزييف  على  والعمل  عليهم  وال�شيطرة  اأمريكيني  وغري  اأمريكيني 

وعيهم. 
لكن  تاأكيد،  بكل  مهمة  ق�شية  اأمريكا  يحكم  من  معرفة  اإن 
ل  النجاح  ت�شمن  بطريقة  الظامل  واحلكم  القائم  النظام  مواجهة 
ميكن اأن تتم اإل من خالل احل�شول على اأدوات التعامل معهم، ما 
يجعل ق�شية احل�شول على املعرفة والعلم هي الق�شية الأهم والأحق 
اأن  حقهم  من  ومظلومون  مغلوبون  هناك  نعم،  الآن...  بالأولوية 
يثوروا، واأن ي�شلكوا طرقًا غري عادية ل�شتعادة حرياتهم وحقوقهم 
اأهدافهم  حتقيق  من  متكنهم  لن  العنف  طريق  لكن  املغت�شبة، 
نف�س  على  نح�شل  اأن  علينا  كان  لذا  �شعف،  من  يعانون  ما  ب�شبب 
وا�شتخدموه  احلاكمة  العائالت  اأولد  عليه  ح�شل  الذي  ال�شالح 
�شدنا بكفاءة... �شالح العلم واملعرفة... ال�شالح الوحيد القادر على 
تخلي�س البالد وال�شعب من هيمنة قوى الظلم وال�شتغالل، وحتقيق 

العدالة.
قمت بعد ذلك بطماأنة الطلبة باأن عالماتهم ال�شابقة لن تتغري، 
من  لديهم  ملا  جديدة  معلومات  �شن�شيف  لأننا  حت�شنت  رمبا  بل 
معلومات اأخرى مهمة. ثم نظرت اإليهم نظرة ودية تعلوها ابت�شامة 
عري�شة قائاًل: اإنني هنا مل�شاعدة من يريد منكم امل�شاعدة، لكنني 
ل اأ�شتطيع اأن اأ�شاعد �شخ�شًا ل يريد اأن ي�شاعد نف�شه. ثم ت�شاءلت 
م�شتقباًل  وي�شمن  نف�شه  ي�شاعد  اأن  يريد  ل  من  هناك  هل  قائاًل: 
اأف�شل له ولعائلته؟ اإن الباب مفتوح ملن ل يريد اأن ي�شاعد نف�شه ول 
يرغب يف التعلم واحل�شول على املزيد واجلديد من املعرفة، واإنني 
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لن اأغلق الباب اأمام اأي طالب يحاول مغادرة القاعة، لكن على من 
يتنازل مبح�س  اأنه حني يقوم بذلك  يعلم  اأن  القاعة  يختار مغادرة 
اإرادته عن حقه يف التعليم واحل�شول على املعرفة، ولذا لن ُي�شمح 
اأ�شرح  اأي قرار، دعوين  اتخاذ  وقبل  لذلك،  الكلية.  اإىل  بالعودة  له 
جيدة  فكرة  تاأخذوا  حتى  القت�شاد  مادة  عن  ال�شيء  بع�س  لكم 
القت�شاد  علم  اأ�شول  بتقدمي  ق�شرية  حما�شرة  بداأت  ثم  عنها، 
من خالل توجيه اأ�شئلة ب�شيطة لهم تكاد تكون بديهيات ل يعجز اأي 
العفوية  اإجاباتهم �شبه  اإن�شان تقريبًا عن الإجابة عليها. ويف �شوء 
على ما طرحت من اأ�شئلة وت�شاوؤلت قلت: هذا هو القت�شاد... هل 
نلتقي  اأن  على  �شاأترككم  والآن  املادة؟  هذه  من  اأ�شهل  مادة  هناك 
يتعلق  ب�شوؤال  منكم  واحد  كل  ياأتي  اأن  اأتوقع  اإنني  اخلمي�س،  يوم 
بق�شية تهمه... لي�س بال�شرورة اأن تكون ذات عالقة مبا�شرة مبادة 
القت�شاد، لأن كل قرار ناأخذه يف حياتنا اليومية ل بد واأن تكون له 

جذور اأو تبعات اقت�شادية. 
ومن اأجل طماأنتهم جمددًا وتاأكيد تعاطفي معهم، وقفت بجانب 
باب الغرفة مبت�شمًا حتى خرج اآخر طالب وطالبة، ومل يرتك اأي منهم 
المتحان  هو  ذلك  كان  وي�شافحني.  ي�شكرين  اأن  قبل  الغرفة  تلك 
ال�شعب الذي اجتزته بتفوق يف ذلك اليوم والذي اأك�شبني ثقة كبرية 
التدري�س اجلامعي، وهي مهنة عادت  بالنف�س وغمرين بحب مهنة 
علّي من خالل التفاعل الودي واأحيانًا احلميم مع طلبتي ب�شعادة ل 
مثيل لها وبر�شا عن النف�س كبري للغاية، لدرجة جعلْت مهنة التدري�س 
طلبتي  مع  �شداقاتي  وجتعل  املف�شلة،  ع�شيقتي  ت�شبح  اجلامعي 
القدامى اأف�شل واأجمل ال�شداقات يف حياتي، واأكرثها ودًا و�شدقًا.
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لقاء مع خالد احل�سن
�شبقت  كما  انتخابي،  مت   1967 العام  من  اأغ�شط�س  �شهر  يف 
يف  العرب  الطلبة  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  يف  ع�شوا  اإليه  الإ�شارة 
ال�شبعة  اللجنة  اأع�شاء  انتخاب  اأن  وحيث  وكندا.  املتحدة  الوليات 
البعثيني  قد منح، ومن دون تخطيط م�شبق، ثالثة مقاعد لكل من 
تقرير  فر�شة  امل�شتقل،  الع�شو  ب�شفتي  منحني،  فاإنه  والنا�شريني، 
الكرامة،  معركة  اأعقاب  يف  املهمة.  اخلالفية  الق�شايا  م�شري 
وخالل اأحد اجتماعات اللجنة التنفيذية العادية، قدم رئي�س اللجنة 
اقرتاحًا بتعيني م�شئول خمت�س ملتابعة �شوؤون فل�شطني على ال�شاحة 
الذي كان ينتمي  الزميل �شفوح الأخر�س  الأمريكية، وقام برت�شيح 
النا�شريني  اأن  لحظت  وحني  املهمة.  تلك  لتويل  البعثيني  ملجموعة 
مل يعرت�شوا على القرتاح اأو الرت�شيح تاأكدت من اأن اجلانبني عقدا 
�شفقة فيما بينهما كما كان يتم اأحيانًا بعيدًا عن طاولة الجتماعات. 
اأن عقد مثل تلك ال�شفقات اجلانبية كان يحرمنا من فر�شة  ومع 
اأية �شفقة،  اأنني مل اعرت�س على  اإل  نقا�س بع�س الق�شايا الهامة، 
ب�شبب احرتامي لراأي الأغلبية، ولأنه مل يكن من طبعي الدخول يف 
مناكفات ل طائل وراءها. لكن م�شروع القرار املتعلق بتعيني م�شئول 

لفل�شطني مل يكن ليمر هذه املرة من دون اعرتا�س وموقف حا�شم.
اأنني  القرتاح  ذلك  على  اعرتا�شي  معر�س  يف  للزمالء  قلت 
وطن  اأجل  من  تعمل  اأع�شائها  بكامل  التنفيذية  اللجنة  اأن  اأعتقد 
تلك  اإحلاحًا يف  الأكرث  الق�شية  لكونها  فل�شطني،  ق�شية  واأن  واحد، 
حاجة  اأرى  ل  وبالتايل  والأهم،  الأوىل  ق�شيتنا  اأ�شبحت  املرحلة، 
ما  على  بينكم  اتفاقًا  هناك  ولأن  لكن،  بها.  خا�س  م�شئول  لتعيني 
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اإنني  غريي...  م�شئول  هناك  يكون  فلن  املو�شوع،  هذا  حول  يبدو 
اأكرث الأع�شاء معرفة بتعقيدات هذه الق�شية، والع�شو الذي يعرف، 
بحكم ظروف الت�شرد والزمالة يف الدرا�شة العديد من القياديني يف 
حركة املقاومة. كما اأنني رمبا كنت الأكرث انتماء لهذه الق�شية بحكم 
جتربتي احلياتية التي ق�شيت جزءًا كبريًا منها يف خميمات لجئني. 
وما كدت اأكمل كالمي حتى قفز حامت احل�شيني من مقعده، و�شاح 
تاأهياًل  الأكرث  ال�شخ�س  باأنني  يعتقد  اأنه  م�شيفًا  قلت،  ملا  موؤيدًا 
لتحمل تلك امل�شوؤولية... كان موقف حامت مبثابة خرق لتفاق م�شبق 
اأدىِ اإىل انهياره، وبالتايل متت املوافقة على اإ�شناد م�شوؤولية متابعة 
العمل الفل�شطيني وتن�شيطه على ال�شاحة الأمريكية يل، وذلك اإىل 

جانب م�شوؤوليتي كاأمني �شر اللجنة التنفيذية.
وقعت معركة الكرامة يف احلادي والع�شرين من �شهر اآذار عام 
1968، وهي املعركة التي مت خاللها تعاون قوات املقاومة الفل�شطينية 
واإجبارها  الإ�شرائيلية  القوات  دحر  يف  الأردين  اجلي�س  قوات  مع 
الأرواح  الأردن بعد تكبيدها خ�شائر فادحة يف  على الن�شحاب من 
واملعدات. ويف �شوء ذلك الن�شر، غدت املقاومة الفل�شطينية فخرًا 
للعرب جميعًا، ومثاًل للت�شحية وال�شجاعة، ومنارة اأمل على طريق 
حيث  الهزمية،  مهانة  من  العربية  الأمة  وحترر  فل�شطني  حترير 
قوية  عزمية  ذات  �شغرية  جمموعة  باإمكان  اأن  املعركة  تلك  اأثبتت 
ُيقهر«.  »ل  الذي  اإ�شرائيل  جي�س  هزمية  متوا�شعة  حربية  ومعدات 
الأردن  نهر  بعبور  اليوم  ذلك  �شباح  يف  الإ�شرائيلية  القوات  قامت 
والتقدم يف اجتاه خميم الكرامة، بهدف الق�شاء على قوات املقاومة 
الإ�شرائيلي  العدو  قوات  لكن  فيه.  تتمركز  كانت  التي  الفل�شطينية 
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قوبلت مبقاومة �شر�شة مل تكن تتوقعها من رجال املقاومة، وق�شف 
التالل  فوق  يتمركز  كان  الذي  الأردين  اجلي�س  مدفعية  من  مركز 
املطلة على منطقة وادي الأردن، ما اأدى اإىل هزمية املعتدين هزمية 
نكراء. يف �شوء ذلك، قررنا يف اللجنة التنفيذية بدء حملة وا�شعة 
الفل�شطينية،  للمقاومة  مالية  تربعات  جلمع  العرب  الطالب  بني 
وتربعات عينية كاملالب�س والأدوية للالجئني الفل�شطينيني املقيمني 
يف املخيمات. وعلى الفور، قمت بكتابة ر�شالة موجهة جلميع فروع 
ومل  التربعات.  حملة  يف  الفاعلة  للم�شاركة  فيها  دعوتها  املنظمة، 
بها،  ي�شتهان  ل  مالية  مبالغ  لدينا  كان  حتى  قليلة  اأ�شابيع  مت�ِس 
وكميات كبرية من التربعات العينية. وحيث اأنه مل يكن لدينا و�شيلة 
الأموال  اإر�شال  قررنا  املالية،  التربعات  لإر�شال  وم�شمونة  معتمدة 
التنفيذية حل�شاب  اللجنة  اأع�شاء  باأ�شماء  على �شكل �شيكات بنكية 
با�شم رئي�س  الأول  ال�شيك  الفل�شطينية، حيث كان  التحرير  منظمة 
باأ�شماء  �شدرت  اأخرى  �شيكات  تبعه  ح�شامي،  زياد  الزميل  اللجنة 
العينية  التربعات  اإر�شال  مت  كما  اللجنة،  اأع�شاء  الزمالء  كافة 

ملخيمات الالجئني الفل�شطينيني يف الأردن ولبنان مبا�شرة. 
النا�شريني  بني  النظر  وجهات  اختالفات  من  الرغم  على 
ب�شكل  �شار  اللجنة  عمل  اأن  اإل  التنفيذية،  اللجنة  داخل  والبعثيني 
ايجابي ومنتج اإىل حد كبري. وب�شبب كوين الع�شو الوحيد امل�شتقل يف 
اللجنة، تعر�شت للعديد من ال�شغوط الداخلية واخلارجية للت�شويت 
جلانب فريق اأو اآخر، اإل اأنني مل اأتخل عن قناعاتي ومبادئي ولو ملرة 
واحدة. وحني اقرتبت نهاية ال�شنة الدرا�شية، وبداأت ال�شتعدادات 
للموؤمتر العام، ارتفعت حرارة املناورات واملفاو�شات ب�شاأن اأع�شاء 
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اللجنة التنفيذية لل�شنة املقبلة. ويبدو اأن اأدائي ومواقفي خالل العام 
املن�شرم اأقنعْت الكثريين، خا�شة امل�شتقلني من الطلبة، باأنني رمبا 
كنت اأف�شل من يت�شلم زمام قيادة املنظمة يف العام التايل. اإل اأنني 
اعتذرت عن حتمل تلك امل�شوؤولية جلميع الأطراف، ب�شبب حاجتي 
لوقت اإ�شايف اأوظفه يف عملية الإعداد لالمتحان ال�شامل الذي ي�شبق 
بطاقة  هو  المتحان  ذلك  يف  النجاح  كان  الدكتوراه.  ر�شالة  كتابة 
العبور اإىل مرحلة كتابة الر�شالة، اإذ من دون اجتيازه ُيحرم الطالب 
اأعمل  حينئذ  كنت  الدكتوراه.  برنامج  يف  الدرا�شة  موا�شلة  من 
واأقوم  اإليه،  الإ�شارة  �شبقت  كما  تك�شا�س،  جنوب  كلية  يف  اأ�شتاذًا 
مبتابعة درا�شتي العليا يف جامعة هيو�شنت، وقراءة اأكرث من ثالثني 
ر�شالة اأ�شبوعيًا تتعلق بعمل فروع املنظمة ون�شاطات العمل من اأجل 
فل�شطني، ما جعلني اأغرق يف بحر من امل�شاغل يعجز اأي طالب عن 

الإبحار فيه من دون اأن يتعر�س حلادثة غرق واحدة على الأقل. 
يف طريقي اإىل نيويورك للم�شاركة يف التح�شري للموؤمتر العام 
الذي انعقد يف �شيف عام 1968 يف مدينة »اإي�شت لن�شنغ« يف ولية 
مت�شجان، توقفت يف مدينة نك�شفيل لزيارة بع�س الأ�شدقاء وق�شاء 
والتاأمل  الكتب  مع  اأخرى  بخلوة  والتمتع  ربوعها،  يف  ال�شهر  حوايل 
فرجينيا  ولية  اإىل  الرحلة  وا�شلت  ثم  ومن  والوجداين.  الفكري 
لزيارة ال�شديق وليد ال�شريف والتعرف اىل �شديقته الأملانية ريجينا 
التي غدت زوجته بعد اأن ح�شل كل منهما على درجة الدكتوراه من 
وا�شنطن  مدينة  يف  اأيام  ثالثة  توقفت  ثم  وا�شنطن،  جورج  جامعة 
وليد  بالزميل  والجتماع  قرب،  عن  معاملها  اىل  والتعرف  لزيارتها 
خدوري وتبادل وجهات النظر معه فيما يتعلق باأمور املنظمة، وق�شاء 
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بع�س الوقت مع ال�شديق اأمني عبد اهلل الذي كان يدر�س يف جامعة 
الزميل  لزيارة  برن�شتون  مدينة  يف  توقفت  ذلك  وبعد  تاون.  جورج 
معه  النظر  وجهات  وتبادل  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  ح�شامي  زياد 
قبل انعقاد املوؤمتر، ومن اأجل التعرف اىل جامعة برن�شتون العريقة. 
ويف الطريق من نيويورك اإىل ولية مت�شجان مررت ب�شاللت نياغرا 
ومعطاءة  ورائعة  جميلة  الطبيعة  هي  كم  وروؤية  لزيارتها  ال�شهرية 

حني نرتكها لتكون على طبيعتها.
امل�ؤمتر العام ملنظمة الطلبة العرب

انعقد املوؤمتر العام للمنظمة يف جامعة مت�شجان، و�شارك فيه 
فيه  وتكلم  وكندا،  اأمريكا  يف  الدار�شني  العرب  الطلبة  من  املئات 
عدد من ال�شخ�شيات املعروفة مبواقفها املتعاطفة مع ق�شية ال�شعب 
العن�شرية  للتفرقة  املناه�شني  ال�شود  من  خا�شة  الفل�شطيني، 
القادة  من  اثنان  اأي�شا  ح�شره  كما  فيتنام،  يف  الأمريكية  وللحرب 
البارزين يف حركة فتح، ال�شيد خالد احل�شن )اأبو ال�شعيد( والدكتور 
ا�شتقبال  التنفيذية يف  اللجنة  اأع�شاء  معظم  �شارك  العلمي.  زهري 
والتحدث  موؤمترنا  يف  امل�شاركة  اإىل  دعوناهم  الذين  ال�شيوف 
لطالبنا، ومن �شمنهم خالد احل�شن والدكتور زهري العلمي. لكنني، 
اأو احلديث  اأيام متتالية حتا�شيت الحتكاك بهما  وعلى مدى ثالثة 
الذي  زميلي حامت احل�شيني  اإحلاح  الرغم من  اأي منهما، على  مع 
�شعر بالرهبة من الجتماع بهم لوحده. كان ال�شيد ربيع عياد، اأحد 
زمالء الدكتور زهري العلمي يف املدر�شة البتدائية يف غزة، وال�شيد 
اأحمد جودة الذي كان على عالقة جيدة باأحد قادة فتح يف الأردن، 
قد اأ�شبحا، ومنذ و�شول الدكتور زهري العلمي وال�شيد خالد احل�شن 
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ال�شكرتارية  واأعمال  اخلا�س  احلر�س  مبهام  يقومان  اأمريكا،  اإىل 
بالن�شبة ل�شيوفنا، ما جعل الو�شول اإىل ال�شيفني مبا�شرة �شعبًا اإىل 

حد ما. 
كافترييا  اإىل  طريقي  يف  كنت  وفيما  الثالث،  اليوم  م�شاء  ويف 
اجلامعة، ملحني الدكتور زهري الذي كان يقف وال�شيد خالد احل�شن 
بعد  وعلى  العرب.  الطلبة  من  جمهور  وحولهم  اجلامعة  �شاحة  يف 
اأمتار قليلة ملحت الزميل حامت احل�شيني يقف وحيدًا ي�شارع فكرة 
الن�شمام اإىل احل�شد مبفرده. وما كدت اأجتاوز اجلمهور حتى حلق 
بي الدكتور زهري مناديًا: اأخ حممد... اأخ حممد... توقفت ومددت 
ي�شوبها  وبلهجة  مقدمات  بال  يخاطبني  به  فاإذا  م�شافحًا،  يدي 
واأجبته  كعادتي  ابت�شمت  قدمي؟  ثاأر  اأو  عداوة  بيننا  هل  الغ�شب: 
قائاًل، ل... ل �شمح اهلل... ملاذا تقول هذا الكالم؟ رد علي وقد بدا 
على وجهه المتعا�س وال�شطراب: لقد م�شى على وجودنا هنا ثالثة 
اأحد من الطلبة الفل�شطينيني وغري الفل�شطينيني مل  اأيام، ومل يبق 
ياأت للتعرف الينا، لكنك اأهملتنا متاما... يبدو اأنك ل تريد التعرف 
اأعرف ال�شبب؟ وما كاد يكمل  اأن  الينا ل�شبب ما... هل من املمكن 
تلك اجلملة حتى كان خالد احل�شن قد حلق بنا وكان حامت قد ان�شم 
كان  ربيع  حممد  اأن  تعرف  اأنت  قائاًل:  زهري  الدكتور  اأجبت  اإلينا. 
ملتزما بق�شية وطنه و�شعبه واأمته قبل و�شولكم اإىل اأمريكا، واإنني 
اأطمئنك باأنه �شيوا�شل انتماءه والتزامه بعد مغادرتكم اأمريكا... اإن 
مقابلتي لكم من عدمها لن تغري اأي �شيء جوهري بالن�شبة ملوقفي. 
وهنا تدخل اأبو ال�شعيد قائاًل: اأق�شم باهلل اأننا مل ناأِت اإىل اأمريكا اإل 

على �شمعة حممد ربيع. 
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بعد ثوان من ال�شكوت والوجوم الذي اعرتانا جميعًا، قال الدكتور 
قائاًل،  اأجبته  معنا؟  احلديث  وحتا�شيت  جتنبتنا  ملاذا  اإذن  زهري: 
اإنني  جدية:  نظرة  حملها  لتحل  وجهي  عن  البت�شامة  اختفت  وقد 
حتا�شيت احلديث اإليكم لأن الطريقة التي ت�شرفتم بها اأعادين اإىل 
اأيام امَلْخرتة يف القرية الفل�شطينية، حيث كان املُختار، اأي الُعمدة، 
ي�شري متبخرتًا يف القرية ومن خلفه ابن عمه، ومن خلف ابن عمه 
كلبه، وهذا فر�س على كل  من يحتاج �شيئًا من املختار اأن ي�شتاأذن 
الكلب اأوًل كي يو�شله اإىل ابن عم املختار الذي يقرر فيما اإذا كان 
ال�شخ�س املعني ي�شتحق احلديث مع املختار. ثم اأ�شفت قائاًل: اإنني 
لن ا�شمح لنف�شي اأبدًا اأن اأ�شلك مثل هذا ال�شبيل لأ�شل اإىل خمتار اأو 
حتى اأمري مهما كانت اأهمية الق�شية التي قد احتاج املختار للتداول 
ب�شاأنها. وهنا �شعر كل من الرجلني ب�شدمة اأعادتهما اإىل طبيعتهما 
الطيبة املتوا�شعة... كانت هالت التقدي�س وكلمات الإطراء والثناء 
التي غمرهما بها الطلبة املعجبون واملتملقون واملنافقون قد جعلتهما 
وبعد  واملالئكة.  القدي�شني  عداد  يف  اأ�شبحا  رمبا  باأنهما  ي�شعران 
العتذار، قال زهري هل لنا اأن جنل�س ونتكلم الآن؟ قلت، وقد عادت 

البت�شامة لتاأخذ موقعها املعتاد، بكل تاأكيد، وبكل �شعادة. 
حديث  يف  اجلامعة  كافترييا  يف  معًا  ال�شاعة  حوايل  ق�شينا 
ودي مل يتطرق كثريًا للق�شية الفل�شطينية بقدر ما تطرق لالأ�شول 
اللقاء  اتفقنا على  ثم  امل�شرتكة، ومن  واملعارف  والأن�شاب  واجلذور 
دعانا  الذي  عياد  ربيع  ال�شيد  بيت  يف  �شيكاغو  يف  التايل  اليوم  يف 
متزوج  حينئذ  عياد  ال�شيد  كان  ال�شيوف.  �شرف  على  غداء  حلفلة 
احلياة،  على  التاأمني  �شهادات  بيع  يف  ويعمل  اأمريكية،  امراأة  من 
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زهري،  الدكتور  مع  اللقاء  اأن  اإل  ال�شيا�شي.  بالعمل  له  عالقة  ول 
تغريه  يف  ت�شبب  العرب  للطلبة  العام  املوؤمتر  اأعمال  يف  وامل�شاركة 
وقاده  الوطني،  والعمل  بال�شيا�شة  الهتمام  اإىل  دفعه  اإذ  متامًا، 
والعمل يف  لبنان والن�شمام حلركة فتح،  اإىل  ال�شفر  اإىل  بعد  فيما 
واأخبار  م�شوقًا  واحلديث  ممتعًا  الغداء  كان  الأ�شبال.  مع�شكرات 
التي طرحت  الأفكار  كانت  كما  والفخر،  لالعتزاز  مدعاة  املقاومة 
جديرة بالتاأمل واملتابعة. ولقد بلغ اإعجاب ال�شيد خالد احل�شن مبا 
عر�شت عليهما من اأفكار حدًا جعله يقرر مع الدكتور زهري العلمي 
زيارتي يف هيو�شنت وق�شاء بع�س الوقت معُا هناك بعيدًا عن اأجواء 
احلما�س الطالبي والأحاديث العابرة. كنت �شعيدًا بقرارهم، لكني 
بع�س  وارتاح  هيو�شنت  اأ�شل  كي  يومني  مهلة  اإعطائي  منهم  طلبت 
الوقت قبل و�شولهما. ويف الطريق من مدينة �شيكاغو اإىل هيو�شنت 
توقفت ليلة واحدة يف مدينة �شانت لوي�س التي تقع يف و�شط اأمريكا 
اأم�شية ممتعة مع  كاترين وق�شاء  بزيارة عائلة  تقريبًا، حيث قمت 
الفتاة التي اأ�شعدتني ب�شحبتها يف مدينة لوك�شمبورج يف اأغ�شط�س 

عام 1965. 
متاأخرًا،  التايل  اليوم  م�شاء  يف  هيو�شنت  يف  بيتي  اإىل  و�شلت 
رفعت  اأن  وما  التلفون،  جر�س  دق  حتى  مالب�شي  اخلع  كدت  وما 
ال�شماعة حتى �شمعت �شوت اأبو ال�شعيد اجلهور يقول حمد اهلل على 
ال�شالمة... �شن�شل غدًا يف متام ال�شابعة م�شاء. وعلى الفور قمت 
اإعداد  يف  وبداأت  بيتي،  من  بالقرب  جيد  فندق  يف  غرفتني  بحجز 
�شاآخذهم  التي  الأماكن  حتديد  ال�شيفني...  لزيارة  خا�س  برنامج 
�شاأدعوهم  الذين  الأ�شخا�س  باأ�شماء  قائمة  اإعداد  لزيارتها، 
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بع�س  واختيار  الآراء معهم،  وتبادل  اليهم  والتعرف  بهم  لالجتماع 
بع�س  موعدها  عن  الطائرة  تاأخرت  لهم.  تروق  قد  التي  املطاعم 
ال�شيء، اإل اأنهما حني و�شال راأيت على وجهيهما عالمات ال�شعادة 
يف  العربية  اجلالية  واأحوال  اأمريكا  عن  املزيد  ملعرفة  والت�شوق 
اإيطايل حيث  توقفنا يف مطعم  الفندق،  اإىل  الطريق  هيو�شنت. ويف 
لوي�س،  �شانت  ملدينة  زيارتي  عن  واأخربتهما  الع�شاء،  طعام  تناولنا 
وكيف تعرفت اىل كاترين وعائلتها يف لوك�شمبورج، وكان اأبو ال�شعيد 
ولقد  وبينها،  بيني  حدث  ما  تفا�شيل  يعرف  اأن  اأراد  اإذ  ف�شوليا، 
لحظت اأنه اأ�شيب بنوع من خيبة الأمل حني اأكدت له اأنه مل يحدث 

بيننا اأي �شيء له عالقة باجلن�س.
اأخربين يف  قد  زهري  الدكتور  وكان  التايل ممطرًا،  اليوم  بداأ 
الطريق من املطار اأنه يرغب يف ال�شفر اإىل مدينة اأو�شنت يف ال�شباح 
لزيارة جامعته... حامعة تك�شا�س التي ح�شل على درجة الدكتوراه 
اأبو  �شحبة  يف  خرجت  املطار،  يف  وداعه  وبعد  منها.  الهند�شة  يف 
ال�شعيد لنجد اأن اجلو اأ�شبح م�شم�شًا ولطيفًا، ما جعل باإمكاين اأن 
اآخذه اإىل بع�س معامل املدينة، ومن بينها جامعتي هيو�شنت وراي�س، 
يف  نوعها  من  مدينة  اأكرب  تزال  وما  كانت  التي  الطبية  واملدينة 
"�شباكتي"  ا�شم  عليه  يطلق  الذي  ال�شريعة  الطرق  وتقاطع  العامل، 
طوابقها  وتعدد  بع�شًا  بع�شها  مع  وتداخلها  الطرق  التواء  ب�شبب 
و�شعوبة التعرف اىل وجهتها. ويف حوايل الثانية بعد الظهر، كنا يف 
تناولنا طعام  املك�شيك، حيث  الواقعة على خليج  مدينة جالف�شتون 
الغذاء يف مطعم �شمك على البحر، وا�شتمتعنا مبنظر املاء والطيور 
تالحق البواخر، ومل نعد من جولتنا اإل حني حان وقت الذهاب اإىل 
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املطار ل�شتقبال الدكتور زهري العائد من اأو�شنت. خالل تلك اجلولة 
ال�شعيد حني قال يل:  اأبو  ال�شيد خالد احل�شن، فاجاأين  املمتعة مع 
اأوؤكد لك  اأن  اأود  اأفكارك و�شخ�شيتك،  الآن وقد تعرفت اليك واىل 
باأنني على قناعة تامة باأنه �شيكون لك دور فاعل يف ت�شكيل م�شتقبل 
الآن  من  تعرف  اأن  اأريدك  لذلك  الوطنية،  وق�شيتنا  العربية  اأمتنا 
اأنه لن يكون هناك حترير يف نهاية املطاف... �شيكون هناك ورقة 
للتوقيع عليها والقبول بدولة  التنازلت، و�شن�شطر  الكثري من  فيها 
على جزء من فل�شطني... اأما الفلو�س التي تر�شلونها لنا، فال داعي 
لإر�شالها... اإن لدينا الكثري من املال... انتم اأحوج منا اإليها لالإنفاق 

على ن�شاطاتكم الطالبية يف اأمريكا. 
اأن فكرت مليًا  ال�شعيد، لكنني بعد  اأبو  ذهلُت مما �شمعت من 
املتنامي  ودعمها  اأمريكا  ب�شيا�شة  معرفتي  �شوء  ويف  قال،  فيما 
لإ�شرائيل، اأدركت اأن اأبو ال�شعيد رمبا كان على حق، ورمبا كان علينا 
قناعة  اإىل  ال�شابق  العام  يف  تو�شلت  قد  كنت  ح�شاباتنا.  نعيد  اأن 
كاملة باأن الواقع العربي والنظام ال�شيا�شي العربي والثقافة العربية 
ال�شائدة ل ت�شمح بتحرير فل�شطني ول بتحرير الإن�شان العربي مما 
يعانيه من كبت وظلم وتبعية وتخلف. لكنني كنت اأعتقد اأن بالإمكان 
التخلف  والتغلب على معوقات  الهزمية  الأو�شاع وجتاوز  تلك  تغيري 
والتبعية خالل فرتة زمنية ق�شرية، خا�شة يف �شوء جتربة املقاومة 
الفل�شطينية. اإذ على الرغم من ب�شاعة الهزمية، رف�س عقلي القبول 
كنت  جتاوزها...  كيفية  يف  التفكري  اإىل  واجته  الكارثية،  بتبعاتها 
اأعتقد وما زلت اأعتقد اأن بالإمكان النت�شار يف نهاية املطاف على 
القومية والوطنية  التي كانت حتول دون حتقيق الأهداف  ال�شعاب 
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والإن�شانية التي ع�شنا على اأمل حتقيقها. اإل اأن كلمات اأبو ال�شعيد 
بقيت تقلقني وترن يف اأذين من دون توقف... كان خالد احل�شن هو 
املفكر الأول يف حركة فتح، ومع عزله عن مركز �شنع القرار فقدت 
تلك احلركة اأف�شل ما كان لديها من عقول، ما جعلها تتمحور حول 
يوؤدي  الذي  التخبط  نفق  وتدخل  الع�شائرية،  وذاتيتها  اأ�شخا�شها 
دومًا اإىل الف�شل. ويف الواقع، لي�س هناك مثال يف التاريخ احلديث 
حتقيق  واحدة  جماهريية  �شيا�شية  منظمة  باإمكان  كان  اأنه  يثبت 
النجاح من دون اإفراز مفكرين ومنظرين ومثقفني ملتزمني لقيادتها 
وحتديث اأفكارها وت�شحيح م�شارات العمل فيها كلما �شلت طريقها.  
حمطة  نا�شا،  مدينة  لزيارة  التايل  اليوم  يف  ال�شيفني  اأخذت 
الف�شاء الأمريكية، وقمنا بجولة حول املدينة، ويف امل�شاء عقدنا اأول 
لقاء مع اأبناء اجلالية العربية يف هيو�شنت، حيث تعرف اأبو ال�شعيد 
والدكتور زهري على العديد من ال�شباب الفل�شطينيني يف املدينة كان 
بع�شهم من الطلبة والبع�س الآخر من املهاجرين. ولقد بلغ حما�س 
للم�شاعدة يف  ا�شتعداده  اأبدى  اأنه  نا�شر  الدكتور ندمي  البع�س مثل 
توفري بع�س ال�شالح للمقاومة، كما اأبدى البع�س الآخر ا�شتعدادهم 
لرتك الدرا�شة والنخراط يف �شفوف حركة فتح. اأما يف الجتماعات 
التي عقدتها معهم على انفراد، فاإن احلديث دار حول كيفية خلق 
تنظيم لأبناء اجلالية الفل�شطينية يف اأمريكا يدعم جهود منظمة فتح 
وقوى املقاومة الفل�شطينية بوجه عام. وبعد مداولت، قبلوا الفكرة 
التي اقرتحتها عليهم والتي دعت بب�شاطة اإىل ت�شكيل جلنة �شغرية 
من �شباب لديهم م�شداقية وخربة يف التنظيم كي تكون مبثابة جلنة 
اأبناء  اأكرب عدد ممكن من  اإليه  ُتعُد ملوؤمتر مو�شع ُيدعى  حت�شريية 
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اأمر الق�شية وت�شكيل تنظيم يبداأ من القاعدة،  اجلالية للتداول يف 
ويقوم بانتخاب جلنة قيادة ذات �شالحيات، واعتماد نظام اأ�شا�شي 

ي�شمن ال�شتمرارية والتجديد ودميقراطية العمل.
باأيام  اأمريكا  زهري  والدكتور  ال�شعيد  اأبو  غادر  اأن  بعد  لكن 
راأت،  فتح  قيادة  اإن  فيه  يقول  ال�شعيد  اأبو  من  بات�شال  فوجئت 
وخالفًا لراأيه، ت�شكيل جلنة قيادية يف اأمريكا تعمل على اإقامة فرع 
للحركة على ال�شاحة الأمريكية يتوىل قيادة العمل الفل�شطيني ب�شكل 
عام. وقبل اأن يقراأ اأبو ال�شعيد اأ�شماء اللجنة املكلفة، اعرت�شت على 
القرار ورف�شت امل�شاركة يف ع�شوية اللجنة املقرتحة، لأن امل�شلحة 
اأ�شهر  عدة  بعد  جتزئتها.  ولي�س  وتفعيلها  اجلالية  توحيد  تقت�شي 
اأمريكا  اإىل  زهري  للدكتور  الأكرب  الأخ  العلمي،  �شميح  الدكتور  جاء 
زار هيو�شنت قام  اأ�شهر. وحني  لب�شعة  اأقام يف مدينة دال�س  حيث 
بدعوتي حل�شور اجتماع لتلك اللجنة، اأو ملا ميكن ت�شميته قيادة فتح 
بزيارتي  وقيامه  اإ�شراره  من  بالرغم  اعتذرت  اأنني  اإل  اأمريكا،  يف 
يف بيتي مع ال�شديق حامت �شقر الذي كان قد مت اختياره ع�شوًا يف 
اللجنة. ويف �شبيل تربير العتذار وحتا�شي اإحراجه واإحراج نف�شي، 
التايل، وحتديد موقفي  ال�شيف  الأردن يف  بزيارة  بقراري  اأخربته 
الفل�شطيني  العمل  لواقع  درا�شتي  على  بناء  املقاومة  منظمات  من 
على الأر�س. وحني اأطلعني الدكتور �شميح على اأ�شماء قيادة فتح يف 
اأمريكا اأدركت على الفور اأن عملية الختيار متت بناء على اعتبارات 
الكفاءة  ولي�س  واملح�شوبية،  والع�شائرية  القرابة  اعتمدت  تقليدية 
اثنان  هناك  كان  املثال،  �شبيل  وعلى  الوطني.  العمل  اأو  اخلربة  اأو 
من اأقرباء فاروق قدومي، وواحد من طلبة الدكتور زهري الُقدامى، 
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املخابرات  و�شعت  اأن  وبعد  غزة.  يف  الدرا�شة  اأيام  من  له  و�شديق 
اأحد  قام  املراقبة،  رادار  على  العربي  الطالبي  الن�شاط  الأمريكية 
فتح  حلركة  املنت�شبني  باأ�شماء  كاملة  لئحة  بتقدمي  اللجنة  اأع�شاء 
يف اأمريكا، اإ�شافة اإىل اأ�شماء النا�شطني من الطلبة واأبناء اجلالية، 
ُمدعيا اأن ممثلي جهاز املخابرات اقتحموا مكتبه يف غيابه، و�شادروا 

ما كان فيه من معلومات.  
البيت،  يف  بزيارتي  وقام  اأيام  بعد  حامت  ال�شديق  بي  ات�شل 
يل  ليعتذر  جاء  باأنه  قائاًل  فاجاأين  و�شوله  على  دقائق  م�شي  وبعد 
عما فعل جتاهي على مدى عام كامل. نظرت اإليه بده�شة وقلت له 
اإنني ل اأعتقد اأنك قمت باأي �شيء �شلبي جتاهي ي�شتحق العتذار. 
اإل اأن حامت قال اإنه كان يجتمع مع ال�شديق امل�شرتك فهيم النمري 
كل م�شاء تقريبًا وكانت �شريتي تاأخذ من وقتهم الكثري، حيث كانوا 
يت�شلون يف تعداد ما يعتقدون باأنه �شلبي يف ت�شرفاتي... انتقادات 
يبدو اأنها جاءت انطالقًا من ح�شد ل مربر له. لكن حامت قال اإنه بعد 
اأن تعرف على مواقفي احلقيقية ودوري يف منظمة الطلبة العرب، 
وما قمت به من دعم حلركة املقاومة الفل�شطينية، اكت�شف اأنه كان 
املوقف  ذلك  فيه  واأكربت  �شكرت حامت  ليعتذر.  جاء  ولذا  خمطئًا، 
النبيل، وزاد احرتامي له كثريًا. اإل اأنني قلت له �شاأخربك عن �شيء 
اأن ل يجرح �شعورك... مل يخطر غيابك وغياب فهيم خالل  اأرجو 
درا�شتي وطالبي  م�شغوًل يف  كنت  لقد  بايل...  على  املا�شية  ال�شنة 
اأن�شتني  لدرجة  اجلديدة  واأفكاري  الطلبة  منظمة  يف  وم�شوؤولياتي 
تفكري  وبعد  املا�شوية.  والق�شايا  القدامى  الأ�شدقاء  من  العديد 
فيما قلت حلامت اكت�شفت �شيئًا جديدًا وهامًا مكنني يف الكثري من 
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احلالت والأحيان من ن�شيان ما هو �شيىء وم�شيء يف حياتي، وطرد 
الذكريات احلزينة واملوؤملة من خميلتي، والتغلب على حوافز النتقام 

والتفكري ال�شلبي كليًا.
والعديد  طالبي  تدريب  يف  بداأت  الكت�شاف،  ذلك  �شوء  يف 
على  ن�شائحي  ل�شماع  ال�شتعداد  لديهم  كان  الذين  الأ�شدقاء  من 
فعل ال�شيء نف�شه. اإن من يفكر ب�شكل �شلبي لي�س مبقدوره اأن يفكر 
اأن  مقدوره  يف  لي�س  ايجابي  ب�شكل  يفكر  ل  ومن  ايجابي،  ب�شكل 
لذلك  نف�شه.  را�شيًا عن  اأو حتى  �شعيدا يف حياته،  اأو  منتجًا  يكون 
كان على الإن�شان اأن يركز على اليجابيات والجنازات، واأن يعمل 
على ن�شيان ال�شلبيات وخيبات الأمل، وهذه عملية، واإن بدت �شعبة، 
اأن  يريد  الذي  ال�شخ�س  على  اإن  اأي�شًا.  ممتعة  بل  ممكنة  اأنها  اإل 
يتمتع بوقته و�شداقاته وحياته اأن يتذكر دومًا ما ي�شتح�شر الب�شمة 
لعينيه والفرحة لقلبه... مغامرة جميلة، رحلة ممتعة، �شحكة طفل 
يحبه وي�شتاق له ول�شقاوته. كما اأن على الإن�شان اأن يعاود مثل تلك 
اأو  اأو �شورة �شديق خان  موؤملة  بخياله حادثة  كلما مرت  الذكريات 
الإن�شاين  العقل  اإن  الغ�شب.  اإىل  يدفعه  ب�شكل  اإليه  اأ�شاء  �شخ�س 
ويف  ال�شعيدة،  احلكايات  ويف�شل  اجلميلة  الأ�شياء  يحب  بطبعه 
التعا�شة،  مكان  وال�شعادة  القبح،  حمل  اجلمال  اإحالل  مقدوره 
ومن حيث  الإن�شان،  يدفع  اأن  �شاأنه  من  وهذا  بدل احلزن.  والفرح 
ل يدري اأحيانًا، اإىل ن�شيان ما ُيغ�شب والبتعاد عن التفكري ال�شلبي، 

وذلك ل�شالح ما ُيفرح القلب ويدفع اإىل التفكري اليجابي.  
اي�شت  موؤمتر  بعد   1968 عام  العرب  الطلبة  منظمة  تركنا 
الطلبة  القدرة على توحيد �شفوف  لن�شنج يف و�شع قوي من حيث 
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الرئي�شية،  العربية  الق�شايا  وتبني  وحدوية،  �شعارات  حول  العرب 
بالتعاون  وذلك  الإعالمي،  العمل  �شاحة  على  املبادرة  زمام   واأخذ 
مع العديد من الأن�شار والأ�شدقاء من قوى تقدمية اأمريكية وغري 
اأن  بها  واإميانهم  للمنظمة  البع�س  حما�س  من  بلغ  ولقد  اأمريكية. 
توقف  اأيام متتالية من دون  �شيارتها ثالثة  جمموعة �شغرية قادت 
بينها  من  كان  املحدد،  الوقت  يف  لن�شنج  اي�شت  لت�شل  تقريبًا 
يدر�س يف جامعة بريكلي  كان  الذي  الدين  �شهاب  ال�شديق عدنان 
به  الدكتور عدنان الذي جمعتني  اإنني كلما تذكرت  يف كاليفورنيا. 
الأيام فيما بعد يف الكويت حني اأ�شبح مديرًا ملعهد الأبحاث العلمية، 
ويف منا�شبات عدة وموؤمترات كثرية، اأرى خيال �شورته حني و�شل 
من كاليفورنيا بوجهه املتعب وعينية املحمرتني و�شعره املنفو�س ماثلة 

اأمامي كاأنني اأراه الآن. 
ومع اأنه كان باإمكان حركة فتح اأن تنخرط يف العمل الطالبي 
العقلية  اأن  اإل  بتوجيهه،  وتقوم  الأمركية  ال�شاحة  على  العربي 
املناف�شة  حدة  وتزايد  ناحية،  من  عليها  �شيطرت  التي  الع�شائرية 
بني ف�شائل املقاومة املختلفة من ناحية ثانية، دفعت قيادة فتح اإىل 
ت�شجيع اأتباعها على اإن�شاء رابطة خا�شة لطلبة فل�شطني يف اأمريكا 
ال�شعودية  قيام  ذلك  تبع  ولقد  قيادتها.  يف  وتنفرد  عليها  تهيمن 
وم�شر بتاأ�شي�س روابط طالبية ُقطرية اأدت يف جمموعها اإىل تدمري 
الوحدة الطالبية العربية على ال�شاحة الأمريكية، وت�شببت يف ت�شتت 
الولءات ال�شيا�شية وتغييب الق�شايا الوحدوية وال�شيا�شية الرئي�شية. 
لتحرير  ال�شعبية  واجلبهة  فتح  حركة  بني  املناف�شة  ا�شتداد  ومع 
عن  الدفاع  الفل�شطينيني  الطلبة  رابطة  مبقدور  يعد  مل  فل�شطني، 
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اإخال�س  يف  الت�شكيك  هو  فريق  كل  هم  اأ�شبح  اإذ  الأوىل،  ق�شيتها 
ال�شيطرة على منظمة  اأمل  الآخر والطعن يف وطنيته، على  الفريق 

طالبية ُمقعدة وجمعيات فل�شطينية م�شلولة. 
النخراط يف التدري�ض اجلامعي

رمبا  التي  اجلنوبية  وتك�شا�س  وراي�س  هيو�شنت  جامعات  قامت 
وبدء  معًا  بالتعاون  حينئذ  اأمريكا  يف  لل�شود  جامعة  اأف�شل  كانت 
برنامج درا�شي جديد يف بداية العام الدرا�شي 1969/1968، حتت 
الدرا�شية  املواد  وتوزيع م�شوؤولية تقدمي  اإفريقية«،  عنوان »درا�شات 
على اجلامعات الثالثة: املواد املتعلقة بالعلوم ال�شيا�شية يف جامعة 
واملواد  راي�س،  جامعة  يف  الجتماع  بعلم  املتعلقة  املواد  هيو�شنت، 
وحني  اجلنوبية.  تك�شا�س  جامعة  يف  والتنمية  بالقت�شاد  املتعلقة 
بداأت عملية اختيار الأ�شاتذة، مت اختياري بناء على تو�شية الدكتور 
توما�س دي جريجوري لتدري�س مادة التنمية القت�شادية، ما جعلني 
اأح�شل على مكتب يف جامعة تك�شا�س اجلنوبية اأ�شتقبل فيه طلبتي 
اأ�شتاذًا يف  اأ�شبحت  اأدري،  الوقت. ومن حيث ل  واأق�شي فيه بع�س 
جامعتني، كلية جنوب تك�شا�س اجلامعية وجامعة تك�شا�س اجلنوبية، 
وطالبًا يف جامعة ثالثة هي جامعة هيو�شنت يف اآن واحد. كان طلبة 
برنامج الدرا�شات الإفريقية خليطًا من اجلامعات الثالثة، البي�س 
وبعد  املاج�شتري.  طلبة  من  اأغلبهم  وكان  والذكور،  الإناث  وال�شود، 
التي  التخلف  مظاهر  اأن  اكت�شفت  معدودة،  باأ�شابيع  الدرا�شة  بدء 
تت�شف بها ال�شعوب العربية وجامعاتها عامة، كانت ماثلة بكل ثقلها 
يف جامعة تك�شا�س اجلنوبية، ولدى غالبية الطلبة ال�شود واملنحدرين 
بت�شابه  املتعلقة  نظريتي  ميالد  اإىل  اأدى  ما  لتينية،  اأ�شول  من 
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الثقافات يف ظل وحدة احل�شارات، وهي نظرية كتبت عنها الكثري 
يف  كامل  ب�شكل  وبلورتها  والإجنليزية  بالعربية  املن�شورة  كتبي  يف 
بدايات القرن احلايل يف كتاب ن�شر باللغة الإجنليزية، حتت عنوان 
القت�شادية  التحولت  كتاب  وياأتي   .The Making of History

 Global Economic and Cultural العوملية  والثقافية 
Transformation ليتو�شع يف �شرح هذه النظرية ويقوم بتحديث 

ف�شوًل  وي�شيف  املعلومات  من  القدمي  الكتاب  يف  جاء  مما  الكثري 
هذا  �شدر  الأول.  الكتاب  اإليها  يتطرق  مل  بق�شايا  تتعلق  جديدة 
الكتاب يف �شهر اأكتوبر 2013 عن دار ماكمالن يف نيويورك، وذلك 
بعد �شدور كتاب Saving Capitalism and Democracy  عن 

نف�س دار الن�شر يف �شهر مايو 2013.
ويف �شوء كرثة م�شاغلي الدرا�شية والطالبية، وت�شاوؤل ما كان 
لدي من وقت يومًا بعد يوم، مل يكن لدي مت�شع من الوقت ملراجعة 
املواد التي كان ل بد من مراجعتها لجتياز المتحان ال�شامل. لذا 
قررت بدء عملية املراجعة بالذهاب اإىل ال�شفوف املختلفة واجللو�س 
من  يكفي  ما  لدي  يكون  حني  النقا�س  يف  وامل�شاركة  كم�شتمع،  فيها 
اليقظة واحليوية. وهذا جعل باإمكاين مراجعة املواد املطلوبة بقدر 
قليل من اجلهد والرتكيز، لنه كان هناك من ي�شرح كل �شيء من 
يف  لها  اأتعر�س  وقد  تراودين  قد  التي  الأ�شئلة  يطرح  ومن  جديد، 
ول  �شباحًا  والن�شف  ال�شابعة  البيت يف  اأخرج من  كنت  المتحان. 
كنت  حيث  اجلمعة،  يوم  �شوى  م�شاء،  والن�شف  التا�شعة  قبل  اأعود 
اأعود يف حوايل ال�شاد�شة والن�شف م�شاء. اإل اأن التدري�س اجلامعي 
كان له الف�شل الأكرب يف اإعدادي لدخول المتحان ال�شامل من دون 
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بالنف�س  الثقة  الف�شل، لكن  اأن يقع  خوف. نعم، كان هناك احتمال 
والإعداد اجليد جعل احتمالت النجاح تتفوق على احتمالت الف�شل 

بكثري.
اإذ كان  تقليد جميل،  الأيام  تلك  كان لدى جامعة هيو�شنت يف 
رئي�س اجلامعة يدعو الطلبة احلا�شلني على مرتبة ال�شرف للغداء يف 
بيته كل ف�شل درا�شي. كانت الدعوة تتم بقراءة ا�شماء اأولئك الطلبة 
الدرا�شة، ما  الدعوة لهم من خالل ميكرفونات يف قاعات  وتوجيه 
وزمالئهم،  اأ�شاتذتهم  اأمام  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  بالإمكان  جعل 
والتطلع  بدرا�شاتهم،  الهتمام  على  الطلبة  من  غريهم  وحتفيز 
لتكرمي مماثل وغداء مع الرئي�س يف بيته، والتحدث اإليه عن قرب. 
عن  الأيام  من  يوم  �شاألني يف  الرئي�س  لبيت  زياراتي  تكررت  وحني 
درجة  على  اأح�شل  اأن  اأوًل  اأريد  اإنني  له  قلت  وتطلعاتي...  هديف 
الدكتوراه يف القت�شاد، وبعدها �شاأبحث عما اإذا كان هناك درجة 
�شاأعود  ثم  ومن  عليها،  احل�شول  ملحاولة  القمر  �شطح  على  اأعلى 
والفقراء  وطني  خلدمة  معرفة  من  لدي  ما  كل  وا�شخر  وطني  اإىل 
فيه واملحرومني من اأبنائه. نظر اإيل الرئي�س نظرة طويلة، مد يده 
�شتحقق  اأنك  يف  �شك  لدي  لي�س  قائاًل:  بحرارة  ثانية  مرة  وحياين 
اأهدافك، واأنا �شعيد جدًا بوجودك معنا... اإن وجودك يرثي التجربة 
احلياتية يف جامعتنا، واأنا على ثقة باأنك �شتكون خري �شفري لنا يف 

العامل بعد التخرج. 
حني جل�شت للجزء الكتابي من المتحان ال�شامل، كنت ما زلت 
ُم�شجاًل يف مادة القت�شاد الكلي التي ُيدر�شها الأ�شتاذ �شترين. بعد 
ا�شتوقفته  مكتبه،  اأمام  �شدفة  به  التقيت  بيومني  المتحان  اجتياز 



244

هناك وخاطبته قائاًل: هل تعلم يا دكتور اأنك الأ�شتاذ الوحيد الذي مل 
يهنئني بالنجاح؟ اأجاب ُمرتبكًا وقد بدا عليه عدم الرتياح: اآ�شف... 
اأنت تعرف ماذا تعني نهاية �شنة درا�شية...  كنت م�شغوًل كثريًا... 
اأنه لي�س  اأعتقد  اإنني  على كل حال مربوك. �شكرته واأ�شفت قائاًل: 
امتحان  يف  اأف�شل  واأن  ال�شامل  المتحان  يف  اأجنح  اأن  املنطقي  من 
ل  قائاًل:  تردد  بعد  اأجاب  كذلك؟  األي�س  الكلي...  القت�شاد  مادة 
اأدري ماذا تعني؟ اأجبته بربود قائاًل، اأنت تعلم اأن اإحدى املواد التي 
الكلي،  ال�شامل وجنحت فيها هي مادة القت�شاد  �شملها المتحان 
لذلك �شاأعترب نف�شي ناجحًا يف تلك املادة من دون اأخذ المتحان يف 
نهاية الف�شل احلايل. �شكت قلياًل ثم قال، ل داعي لأخذ المتحان، 
وحني ظهرت النتائج كانت العالمة B، ومل تكن A كما يجب يف �شوء 
اجتياز امتحان الدكتوراه، ما يعني اأن احلقد يتجاوز اأحيانًا حدود 
املقبول، واأن التع�شب لإيديولوجية عن�شرية يتجاوز غالبًا الأخالق 

والأمانة الأكادميية. 
الطلبة والثقافة العربية 

عملي  اأثناء  معي  مواد  باأخذ  العرب  الطلبة  من  العديد  قام 
اأ�شتاذًا يف كلية جنوب تك�شا�س، كان بع�شهم جمتهدًا ونبيل الأخالق، 
وكان بع�شهم الآخر يفتقد احل�س بامل�شوؤولية العلمية والأخالقية. اإن 
ا�شتعدادي امل�شتمر مل�شاعدة الطلبة العرب وغري العرب ممن يحتاج 
مل�شاعدة مكنني من بناء عالقات ثرية و�شداقات حميمة مع العديد 
والكويت  اأمريكا  يف  فيه،  بالتدري�س  قمت  مكان  كل  يف  طلبتي  من 
وا�شمه عمر ت�شرف  الطلبة،  اأحد  لكن  واملغرب وغريها من بالد. 
معًا  ووجودنا  �شداقتنا  ا�شتغالل  حاول  حني  كثريًا  اأزعجني  ب�شكل 
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الأيام خالل فرتة  اأحد  اإذ قام يف  كجريان يف جممع �شكني واحد. 
المتحانات النهائية بانتظاري اأمام باب امل�شعد الذي اآخذه عادة 
�شيئًا مهمًا  لديه  اإن  ا�شتوقفني قائاًل  �شيارتي، وهناك  اإىل  للو�شول 
يريد مناق�شته معي. وملا كنت يف طريقي اإىل جامعة جنوب تك�شا�س، 
النهائي،  المتحان  لإعطائهم  هناك  ينتظرونني  كانوا  طلبتي  واأن 
فاإنني دعوت عمر لركوب ال�شيارة معي. وبعد اأن خرجنا من جراج 
ال�شيارات طلبت منه اأن يقول ما عنده ب�شرعة وب�شكل مبا�شر، لأنه 
مل يكن لدينا وقت. قال عمر اإنه على قائمة الإنذار بالن�شبة لدائرة 
الهجرة الأمريكية ب�شبب �شوء عالماته على مدى ال�شنوات ال�شابقة، 
ذلك  يف  اأخذها  التي  املواد  يف   A عالمة  على  يح�شل  مل  اإذا  واأنه 
الف�شل، فاإن اإدارة الهجرة �شتقوم برتحيله من اأمريكا، وهنا طلب 

مني اأن اأعطيه A يف املادتني اللتني �شجلهما معي. 
كان  اإذا  عما  �شاألته  ثم  وا�شتغراب،  بده�شة  عمر  اإىل  نظرت 
ي�شتحق العالمة التي يطلبها. اأجاب بب�شاطة قائاًل، ل.. هل ت�شتحق 
B؟ �شاألت ثانية، قال، ل.. قلت حينئذ اأنت تعلم متامًا اأنك ل ت�شتحق 
عالمة C ول حتى D. ثم اأ�شفت قائاًل: تخيل اأنني اأعطيتك العالمة 
التي تطلبها، واأن اإدارة الكلية واجلامعات الأخرى علمت مبا جرى، 
فهل تعتقد اأن الإدارة �شتكون را�شية عما فعلُت؟ األي�س هناك احتمال 
اأي�شًا  اجلامعة  من  ف�شلي  ورمبا  العمل  من  بطردي  يقوموا  اأن 
حمتمل.  قائاًل،  تردد  بعد  اأجاب  الدرا�شة؟  موا�شلة  من  وحرماين 
وهنا قلت له، اإذا كان ل بد من طرد �شخ�س من عمله اأو من درا�شته 
اأو من اأمريكا، فمن تعتقد اأنه الأحق بالطرد: الطالب الذي ا�شتطاع 
اأن ي�شبح اأ�شتاذًا يف اأكرث من جامعة قبل اأن مُي�شي ثالث �شنوات يف 
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اأمريكا، اأم الطالب الذي ق�شى اأكرث من ثالث �شنوات دون اأن يكمل 
مقررات ال�شنة اجلامعية الأوىل؟ وب�شرعة اأوقفت ال�شيارة على جانب 
ال�شارع وكنت حينها قد و�شلت اإىل و�شط ال�شوق التجاري، حتيط بنا 
عمارات �شاهقة الرتفاع تناطح ال�شحب من كل جانب، واأمرته باأن 
يدري  ل  يرجتف،  ال�شيارة  من  عمر  نزل  فورًا.  ال�شيارة  من  يخرج 
ال�شباب  من  جمموعة  مع  هرب  اأنه  �شمعت  اأيام  وبعد  يقول،  ماذا 
اإىل ولية كاليفورنيا قبل اأن تالحقه اإدارة الهجرة، ومنها �شافر اإىل 

عمان لي�شبح منا�شاًل يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني. 
العرب  الطلبة  بني  كان من  مع �شديق قدمي  توا�شلت عالقتي 
وفيما  الدرا�شة،  غرف  يف  بجدية  لهم  معاملتي  من  ا�شتكوا  الذين 
يتعلق بالواجبات الدرا�شية، واعرتفوا فيما بعد باأنهم ا�شتفادوا كثريا 
من درا�شتهم حتت اإ�شرايف. اإل اأن تقادم الزمن جعل ذلك ال�شخ�س 
يتقادم فكرًا وثقافة ومواقف، بدل من اأن ي�شاير العلم ويتقدم، ولذا 
تفكري  طرق  من  تعلمه  ما  ن�شي  وقد  �شنة  ثالثني  مرور  بعد  وجدته 
علمية ومواقف �شليمة وعاد اإىل الت�شرف بعقلية امل�شلحة املجردة 
يف  ال�شديق  يل  قال  العاربة.  العرب  ثقافة  اإىل  عاد  القيم...  من 
فل�شطينيًا  اأ�شتاذًا  هناك  اأن  الأولد  تعليم  عن  عادي  حديث  غمار 
يعمل يف اجلامعة التي تدر�س فيها اإحدى بناته عر�س عليه اإعطاء 
قاعة  واإن مل تدخل  تاأخذها معه حتى  A يف كل مادة  ابنته عالمة 
واعتزاز  بفخر  املعني  الأ�شتاذ  يتحدث عن  ال�شديق  الدرا�شة. كان 
واأبناء  عامة  العرب  الطلبة  مل�شاعدة  وا�شتعداده  �شهامته  موؤكدًا 
اأ�شدقائه خا�شة، غري واع اأن م�شاعدة كهذه هي عملية غري اأخالقية 
تت�شف باخلداع والتزييف، واأن نتيجتها الوحيدة هي اإحلاق ال�شرر 
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بالطالب والعملية التعليمية واأخالقيات مهنة التعليم اجلامعي. لكن 
الأ�شتاذ املعني، ولكونه كادرًا وفيًا من كوادر حركة فتح، مت اختياره 
يف  كبريًا  م�شئوًل   1994 عام  يف  فل�شطينية  وطنية  �شلطة  قيام  بعد 

وزارة الرتبية والتعليم الفل�شطينية. 
يف �شوء هذه احلقيقة، هل يجوز لنا اأن ن�شتغرب تخلف التعليم 
درجة  على  يح�شل  من  كل  نعترب  اأن  لنا  يجوز  وهل  بالدنا؟  يف 
ليحمل  اأهاًل  حتى  اأو  جامعيًا؟  اأ�شتاذًا  يكون  لأن  ي�شلح  الدكتوراه 
لقب اأ�شتاذ؟. ومن دون الدخول يف نقا�س طويل بحثًا عن الأ�شباب، 
تغر�شه يف  وما  العربية  الثقافة  اإىل  اأوًل  ثاقبة  بعني  ننظر  اأن  علينا 
من  والأطفال  والأمهات  والآباء  والأ�شاتذة  الطلبة  وعقول  نفو�س 
للروابط  الأولوية  تعطي  ثقافة  اإن  �شلبية.  ومواقف  و�شلوكيات  قيم 
العائلية والقبلية والع�شائرية والطائفية واحلزبية، وحتبذ الوا�شطة 
على ح�شاب الكفاءة العلمية، وتغ�س الطرف عن الف�شاد واملح�شوبية 
والر�شوة، وتتغا�شى عن تبعات هذه الت�شرفات على حقوق ال�شعفاء 
من النا�س وم�شتقبل الإن�شان وال�شعب والوطن، ل ميكن لها اأن تكون 
ثقافة منتجة، اأو قادرة على تطوير قيم ومواقف وطرق تفكري علمية 
ال�شيئة  املواقف  الأول عن  امل�شئول  اأن  بب�شاطة  يعني  تقدمية. وهذا 
ذات التاأثري ال�شلبي على نوعية التعليم واإنتاجية العامل وموقفه من 
ترتكز عليه  العربية وما  الثقافة  والآخر هي  والدولة  والوقت  العمل 

من تراث فكري وثقايف. 
القدمي كرمي  ال�شديق  عام 1969  اأوائل  هيو�شنت يف  زارنا يف 
عددًا  اإليها  دعوت  ع�شاء  ماأدبة  له  اأقمت  زيارته  ومبنا�شبة  خلف، 
كانت  الذين  اهلل  رام  اأبناء  بع�س  بينهم  من  كان  الأ�شدقاء،  من 



248

غالبيتهم تعمل يف املجال التجاري... كان اأبناء رام اهلل يف هيو�شنت 
العائلية  ميلكون ويديرون حوايل 70 بقالة حينئذ. وب�شبب الطبيعة 
كانوا  البقالت  اأ�شحاب  جميع  فاإن  اهلل،  رام  لأهايل  والع�شائرية 
منا�شر  يهودي  جملة  تاجر  على  ويعتمدون  منفرد  ب�شكل  يعملون 
التي  املواد  غالبية  وبيعهم  م�شرتياتهم  بتمويل  يقوم  لل�شهيونية، 
يعر�شونها يف بقالتهم املتوا�شعة. وح�شب تقديري، كان ذلك التاجر 
يح�شل على ما ن�شبته 12% ربحًا على مبيعات اجلملة، اإ�شافة اإىل 
الفوائد على قرو�س التمويل التي كان يقدمها لزبائنه من اأ�شحاب 
البقالت، ما جعله �شريكًا فعليًا يف ملكية بقالتهم واأرباحها، ي�شمن 
الربح ول ي�شارك يف اخل�شارة. كان من بني املدعوين حلفلة الع�شاء 
يف ذلك امل�شاء ال�شيد عي�شى خلف، الأخ الأكرب لكرمي خلف، والذي 
كان ي�شغل حينئذ من�شب �شكرتري نادي رام اهلل يف املدينة، وهو ناد 
يلتقون  تنظيمي  كاإطار  رام اهلل  اأبناء  املهاجرين من  اأقامه قدامى 
القول  البع�س. وميكن  بع�شهم  مع  اجتماعيًا  ويتفاعلون  من خالله 
يقيم  لأفراد،  منه جتمع  اأكرث  لعائالت  اهلل هو جتمع  رام  نادي  اأن 
كل عام موؤمترًا كبريًا يغلب على اأجوائه الرق�س والغناء واملاأكولت 
ال�شعبية والألب�شة الفل�شطينية التقليدية، ويقوم الأهايل من خالله 
تغريت  لقد  نعم،  لبناتهم...  واأزاوج  لأبنائهم  زوجات  عن  بالبحث 
لكن  الوطنية،  بالق�شية  ال�شباب  اهتمام  وزاد  قلياًل  املوؤمتر  اأجواء 

الهدف الجتماعي ما يزال هو الأ�شا�س.
اقرتحت على �شيويف يف تلك الليلة قيام اأ�شحاب البقالت من 
اأهايل رام اهلل يف هيو�شنت بتاأ�شي�س �شركة تتعامل باجلملة لإمدادهم 
التاجر اليهودي الذي  اأنف�شهم من  بحاجاتهم من ب�شائع، وحترير 
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التاجر  ا�شتغالل ذلك  �شارحًا مدى  بع�شهم،  اأرزاق  يتحكم يف  كان 
التاجر  ذلك  من  يطلبوا  اأن  اأي�شًا  عليهم  اقرتحت  كما  لظروفهم. 
اأن يبيعهم ن�شبة من �شركته يف حالة الإح�شا�س بعدم قدرتهم على 
ا�شتعدادي  اأبديت  وهنا  مبفردهم،  �شركة  تاأ�شي�س  م�شوؤولية  حتمل 
والقيام  التاجر،  احتكار ذلك  اأنف�شهم من  مل�شاعدتهم على حترير 
قبوًل  الفكرة  لقت  مقابل.  دون  من  معه  بالتفاو�س  عنهم  نيابة 
جماعيًا، وحتم�س لها عي�شى ب�شفته �شكرتري النادي يف املدينة. قام 
رام اهلل لجتماع مت  لنادي  الإدارية  اللجنة  اأيام بدعوة  بعد  عي�شى 
اأخربين عي�شى فيما بعد، كان هناك  خالله مناق�شة الفكرة. وكما 
اإجماع على �شواب الفكرة، وحما�س لها، وا�شتعداد من قبل البع�س 
لكن  جناحها.  ل�شمان  املعنية  ال�شركة  يف  جيدة  اأموال  ل�شتثمار 
العائالت  �شيوخ  اأحد  قال  ال�شركة،  تاأ�شي�س  التفاق على  اأن مت  بعد 
الذي  ال�شخ�س  هو  من  ال�شركة،  اأ�ش�شنا  اإذا  مت�شائاًل:  القدمية 
قائاًل،  ب�شرعة  عي�شى  اأجابه  لها؟  مديرًا  ليكون  تعيينه  تقرتحون 
واأكرثنا خربة.  �شنًا  اأكربنا  ب�شفتك  اإدارتها  اأنت  تتوىل  اأن  ي�شعدنا 
اأفهم يف  اإدارتها لأنني ل  �شكت الرجل حلظات ثم قال: ل ميكنني 
يكفي  ما  لديه  يكون  �شاب  اأف�شل  عن  �شنبحث  اإذن  الق�شايا.  هذه 
من اخلربة والتعليم لإدارتها، قال اأحدهم. �شكت ال�شيخ مرة ثانية 
وهكذا  كالب«؟  يا  منكم  لواحد  حليتي  اأ�شلم  جمنون  »اأنا  قال:  ثم 
اإل  الفكرة حالة غيبوبة طويلة.  للنقا�س، ودخلت  الرجل حدًا  و�شع 
اأن البذرة التي غر�شتها تلك الليلة بقيت حية ليعيد العناية بها اإثنان 
من اأولد رام اهلل بعد �شنوات، يف اأعقاب مقتل اأحد اأبناء رام اهلل 
يف بقالته. ومع اأن العمل يف ال�شركة بداأ على نطاق �شيق اقت�شر اأوًل 
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كبرية  �شركة  لتغدو  ب�شرعة  تطور  اأنه  اإل  الب�شائع،  من  نوعني  على 
ناجحة، تتعامل مبختلف الأدوات املنزلية واملنتوجات الغذائية.  

اإن من يعي�س يف اأمريكا ويدر�س اأحوال املهاجرين العرب الذين 
هاجرت  عائالت  اأو  البالد،  لتلك  قدميا  هاجرت  لعائالت  ينتمون 
حديثًا ذات ميول ثقافية ودينية حمافظة، �شوف يدرك مدى تخلف 
غالبية هوؤلء من النواحي الجتماعية والثقافية والعلمية، وانعزالهم 
عن املجتمع الأكرب الذي يعي�شون فيه مع عائالتهم. ويف �شوء جتربة 
اأهل رام اهلل، اكت�شفُت اأن العقلية القبلية والثقافة الفردية التي تقوم 
على احل�شد والغرية واملناف�شة ال�شلبية تالحق العرب حتى لو ح�شلت 
ميكن  الواقع،  ويف  با�شتيطانه.  وقاموا  القمر  اإىل  وو�شلوا  معجزة 
معظم  يحملها  التي  واملواقف  والقيم  والتقاليد  العادات  اأن  القول 
وروؤو�شهم،  قلوبهم  يف  تعي�س  وقراهم  مدنهم  من  معهم  املهاجرين 
وتع�ش�س يف بيوتهم كما يع�ش�س العنكبوت يف الأماكن املهجورة غري 
الذي  الأكرب  املجتمع  عن  وانعزالهم  عزلتهم  �شوء  ويف  النظيفة. 
يعي�شون فيه كان ل بد من تخلفهم، لي�س فقط عن املجتمع الأمريكي، 
بل واأي�شًا عن املجتمع الذي هاجروا منه. ويعود �شبب ذلك التخلف 
التي  والقرى  اأوًل، تغري ظروف احلياة يف املدن  اأ�شا�شيني:  لعاملني 
ب�شبب  التغريات  تلك  متابعة  على  مقدرتهم  وعدم  منها  هاجروا 
املجتمع  والنعزال عن  العزلة  اإىل  وثانيًا، اجتاههم  امل�شافات،  بعد 
الأمريكي الذي يعي�شون فيه وينتمون نظريًا اإليه. وكما اأثبتت اأحداث 
ما بعد �شبتمرب عام 2001، ل يختلف حال غالبية اجلاليات العربية 
التي تعي�س يف خمتلف دول اأوروبا الغربية عن حال اجلاليات العربية 
الق�شية  هذه  اأهمية  وب�شبب  اأمريكا.  يف  تعي�س  التي  والإ�شالمية 



251

بالن�شبة للجالية العربية والعرب عامة، �شوف نعود ملناق�شتها لحقًا 
يف مكان اآخر من هذه ال�شرية.

جاءين يف اأواخر عام 1968 الزميل حممد العمد ليطلب مني 
العمد  كان  هيو�شنت...  يف  مطعم  تاأ�شي�س  يف  �شريكًا  معه  الدخول 
درجة  على  ح�شوله  بعد  كبرية  �شركة  يف  مهند�شًا  يعمل  حينئذ 
مطاعم  اأكرث  يف  عاماًل  امل�شاء  يف  ويعمل  الهند�شة،  يف  املاج�شتري 
و�شكارى  مراهقني  و�شبابًا  معدمني  زبائن  يخدم  توا�شعًا،  اأمريكا 
�شة يف مدر�شة  اآخر الليل. اأما »ماري« زوجة حممد، فكانت تعمل ُمدرِّ
ثانوية. وبغ�س النظر عن الأ�شباب احلقيقية التي دفعت حممد اإىل 
العمل يف مطعم »جاك اإن ذي بوك�س«، اإل اأنه تعلم كيف يطبخ ويخدم 
املطاعم.  تلك  مثل  ربحية  مدى  على  يطلع  اأن  وا�شتطاع  الزبائن، 
اأم زوجته  ترددت كثريًا قبل املوافقة على الدخول �شريكًا معه ومع 
يف مطعم، لذلك قمت اأوًل با�شت�شارة زميل كان يعمل معي اأ�شتاذًا يف 
الكلية ويقوم بتدري�س مادة القانون. �شجعني الزميل ووعد بامل�شاعدة 
يف ت�شجيل ال�شركة لدى ال�شلطات املخت�شة واحلفاظ على حقوقي. 
وبعد اإمتام املعامالت الر�شمية والقانونية، قمنا باإيداع راأ�س املال يف 
اأحد البنوك، حيث دفعت اأم زوجته، اأو حماته 3000 دولر، ودفعت 
مبلغًا م�شاويًا، واعتربنا خربة ال�شيد العمد م�شاوية ملا دفعه كل منا، 

ما جعل كل �شريك ميلك ثلث ال�شركة. 
مقفاًل  مطعمًا  راأيت  �شديق،  لزيارة  طريقي  ويف  اأيام،  بعد 
ومعرو�شًا للبيع بكافة حمتوياته من اأثاث ومعدات. كان موقع املطعم 
ممتازًا، على طريق رئي�شي كثري احلركة وقريبًا من جممع جتاري 
وعدة جتمعات �شكنية. اأخذت رقم التلفون وات�شلت ب�شاحب املطعم، 
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مبوجبها  ا�شرتينا  جيدة  �شفة  معه  وعقدنا  به  اجتمعنا  امل�شاء  ويف 
قيام  واأثناء  فقط.  دولر  اآلف  باأربعة  واأثاثه  معداته  بكافة  املطعم 
العمال بتنظيف املطعم ودهنه ا�شتعدادًا ليوم الفتتاح، مر بنا فنان 
فقري عر�س علينا خدمات فنية ثمينة كنا بحاجة اإليها بتكلفة قليلة 
جدًا، اإذ اقرتح ت�شمية املطعم با�شم ال�شخ�شية الكرتونية امل�شهورة 
»�شاريل براون«، والقيام بر�شم �شورة كبرية لتلك ال�شخ�شية على 

�شكل جر�شون يلب�س طاقية طباخ وبيده طبقًا من الطعام. 
املطعم،  لفتتاح  جاهزًا  �شيء  كل  كان  اأ�شابيع،  ثالثة  وخالل 
وكانت �شورة �شاريل براون تقف عمالقة اأمام املطعم جتذب انتباه 
املارة وا�شتح�شان الأطفال وال�شباب. ويف يوم الفتتاح، كان الرواد 
يف  مبحمد  ات�شل  جعلني  ما  املطعم،  اأمام  طويل  طابور  يف  يقفون 
اأفعل  �شاألني حممد عما كنت  ال�شار.  اإليه اخلرب  لأنقل  مكان عمله 
حينئذ... اأخربته باأنني اأراقب العمليات واأقوم بالتاأكد من قيام كل 
�شخ�س من العاملني باملهام املنوطة به. وهنا قال يل بحدة، عليك 
اأن تدخل املطبخ لت�شاعد الطباخ، اأو اأن ت�شاعد يف خدمة الزبائن. 
مطعم،  يف  وظيفة  عن  يبحث  عاماًل  ول�شت  م�شتثمر  باأنني  اأجبته 
ولكن اأعدك باإيجاد عامل من ذوي اخلربة خالل يوم اأو يومني. بعد 
�شهرين تقريبًا جاء اإثنان من كبار موظفي البنك القريب منا، كانا 
قد اأ�شبحا من زبائن �شاريل براون الدائمني وعر�شوا علينا قر�شًا 
ماليًا باملبلغ الذي نريده. كان من ال�شهل جدًا احل�شول على قر�س 
تقول:  اإعالنية  لفتات  و�شع  البنوك  اأحد  اأن  لدرجة  الأيام  تلك  يف 
»تخفي�شات على مبيعات القرو�س«. ذهب حممد من دون معرفتي 
جاء  ثم  دولر،  اآلف  بخم�شة  قر�س  على  اتفاقية  ووقع  البنك  اإىل 
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اأن اأخرج من ال�شراكة  يل يف م�شاء اليوم التايل وقال باأنه يريدين 
خيارًا  امامي  يرتك  ل  وكي  يل.  منا�شبًا  جماًل  لي�شت  املطاعم  لأن 
اآخر، قال اإنه �شيكون كرميًا معي ويعيد يل املبلغ الذي دفعته كاماًل، 
وهددين يف حالة الرف�س باأن ل يعيد يل �شيئًا، لأنني، ح�شب قوله، 

ل�شت اأمريكيًا ولي�س من حقي الدخول يف اأي ن�شاط جتاري. 
ويف �شوء عدم معرفتي بالقوانني الأمريكية، ذهبت اإىل الزميل 
املحامي الذي �شاعدنا على ت�شجيل ال�شركة و�شاألته عما اإذا كان ما 
اأ�شبح �شديقًا  قد  الأثناء  تلك  العمد �شحيحًا. كان حممد يف  قاله 
باأي  تليق  ل  ترفيهية  ن�شاطات  يف  معًا  ي�شرتكان  املحامي،  للزميل 
�شاألته  حق.  على  حممد  اإن  نعم...  املحامي  يل  قال  وهنا  منهما. 
على  وطماأنني  ال�شركة  طلب  على  ا�شمي  بت�شجيل  قام  كيف  حينئذ 
يعلم ب�شدور قانون جديد ل  اأخطاأ ومل يكن  باأنه  اأجاب  حقوقي... 
يجيز م�شاركة الأجانب يف �شركات جتارية. فكرت يف ا�شت�شارة حمام 
اآخر، لكن موقف العمد اأقنعني بالبتعاد عنه وعدم م�شاركته يف اأي 
عمل مهما كانت الأ�شباب. ذهبت اإىل بيت حممد العمد يف امل�شاء 
يف موعد عودته من عمله وقلت له اأمام زوجته وحماته، اأعطني ما 
دفعته لك... اإنك اإن�شان غري �شوي، ول اأريد اأن اأكون �شريكًا لك بعد 

اليوم.  
بكل  ثريًا  العمد  حممد  اأ�شبح  ال�شغري  املطعم  ذلك  ومن 
واأن ي�شرتى  اأكرث من مطعم،  اأن يفتح  ا�شتطاع  الكلمة، حيث  معنى 
فندقًا كبريًا يف مدينة جماورة ملدينة هيو�شنت، واأن يكد�س ماليني 
الدولرات يف ح�شاباته البنكية. بعد ع�شرين �شنة تقريبًا، وفيما كنت 
علي  ليعر�س  التعمري  �شالح  ال�شديق  جاءين  وا�شنطن  مدينة  يف 
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فكرة اإقامة منظمة �شبابية يف اأمريكا با�شم »اجلذور« ُتعنى بال�شباب 
ال�شغار من اأبناء اجلالية العربية، خا�شة الفل�شطينية، والعمل على 
لعقد  ال�شتعدادات  ا�شتكمال  وبعد  الفل�شطينية.  بالق�شية  ربطهم 
املوؤمتر التاأ�شي�شي، قال �شالح باأن لديه دعوة من حممد العمد لعقد 
الإقامة  نفقات  بتغطية  �شيتكفل  العمد  واأن  هيو�شنت،  يف  الجتماع 
والطعام يف فندقه الكائن يف مدينة هيو�شنت. لكن حني انتهى املوؤمتر 
بت�شديد  الفندق  مدير  اأمرنا  اأيام،  ثالثة  بعد  املغادرة  وقت  وجاء 
الفاتورة بالكامل من دون خ�شم، فيما تغيب ال�شيد العمد عن الفندق 
ومل يكن بالإمكان العثور عليه يف ذلك اليوم. �شافر اأخي حامد يف 
عام 1969 اإىل هيو�شنت ملوا�شلة درا�شته العليا يف املحا�شبة، وهناك 
تعرف على حممد العمد الذي عر�س عليه العمل لديه مديرًا ماليًا. 
ومن خالل عمله اطلع حامد على وثائق ت�شجيل ال�شركة واملرا�شالت 
الر�شمية مع الدوائر احلكومية، ما جعله يكت�شف اأن ا�شمي ما يزال 
عليها �شريكًا، ما يعني اأنه كان باإمكاين املطالبة بح�شتي ال�شابقة، 
كان  واإن  زمن،  منذ  اأغلقته  ملف  يف  النظر  اإعادة  رف�شت  اأنني  اإل 

ذلك رغمًا عن اإرادتي، ومل يفلح اإخوتي يف اإقناعي بتغيري راأيي. 
اأمريكا  اإىل  عودتي  وبعد  املا�شي،  القرن  من  الثمانينيات  يف 
والعي�س  الهجرة  اإىل  وطنه  يف  احلياة  ظروف  ا�شطرته  كمهاجر 
غري  كان  واملحامي  العمد  حممد  قاله  ما  اأن  اكت�شفت  املنفى،  يف 
�شحيح. لكن موقف حممد العمد مل يكن خمتلفًا عن موقف الدكتور 
 1977 عام  اأواخر  يف  ال�شيء  بنف�س  الأخري  قام  اإذ  �شرابي،  ه�شام 
»املوؤ�ش�شة  ا�شم  حتت  خريية  موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  عليه  اقرتحت  حني 
 American Palestinian الثقافية«  الأمريكية  الفل�شطينية 



255

ب�شكل  الفل�شطينيني  الطلبة  باأمور  Cultural Foundation تهتم 

الفل�شطينية  بالق�شية  املتعلقة  واملالب�شات  احلقائق  وب�شرح  خا�س، 
�شملت  ورقة  باإعداد  الفكرة، قمت  ب�شاأن  التداول  وبعد  ب�شكل عام. 
الأهداف والن�شاطات املقرتحة والهيكل التنظيمي العام. لكن بعد اأن 
مت ت�شجيل املوؤ�ش�شة، قال يل ه�شام باأن القانون الأمريكي ل ي�شمح يل 
كاأجنبي اأن اأكون ع�شوًا يف جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة تعليمية اأو ثقافية 
اآخر  اأن ه�شام قام لحقًا بدعوة زميل  اإل  الربح،  ت�شعى لتحقيق  ل 
لالن�شمام لع�شوية جمل�س الإدارة ل يحمل اجلن�شية الأمريكية، ما 
اأن القانون الأمريكي يعطي  اأحد املحامني لأكت�شف  دعاين ملراجعة 
اأو مقيما يف اخلارج حق امل�شاركة يف  كل اأجنبي حتى لو كان زائرًا 
اأي عمل جتاري اأو مايل اأو خريي. وقبل وفاته ب�شنوات، قام ه�شام 
القد�س"، وهي  "موؤ�ش�شة  اأ�شبح  املوؤ�ش�شة حيث  ا�شم  بتغيري  �شرابي 
موؤ�ش�شة تقوم اليوم باإعمال خريية ون�شاطات �شيا�شية وثقافية تخدم 
بالتواطوؤ يف  يتهمها  البع�س  واإن كان  والعرب،  الفل�شطينية  الق�شية 
عملية التطبيع مع العدو ال�شهيوين. و�شنعود اإىل احلديث عن هذه 

الق�شية يف مكان اآخر ب�شكل اأكرث تف�شياًل.
رحلة ح�ل عامل �سغري

والنظري  الكتابي  ب�شقيه  ال�شامل  المتحان  من  النتهاء  بعد 
طويلة  برحلة  القيام  قررت  العمد،  حممد  مع  ال�شراكة  ملف  وقفل 
اأملانيا  بينها  ومن  والعربية،  الأوروبية  الدول  بع�س  خاللها  اأزور 
كم�شروع  واإمكانياته  العايل  ال�شد  على  والطالع  وم�شر،  والأردن 
ب�شبب  جاء  قد  العايل  بال�شد  اهتمامي  كان  تنموي.  اقت�شادي 
انتهاء  فور  الرحلة  بداأت  الدكتوراه.  لر�شالة  مو�شوعًا  له  اختياري 



256

اأم�شرتدام  اإىل  هيو�شنت  غادرت  حيث  مبا�شرة،  الدرا�شي  الف�شل 
يوم 12-5-1969، لزيارة هولندة قبل انتهاء مو�شم اأزهار التوليب، 
موار�س  �شكل  على  زرعت  التي  الأزهار  بروؤية  ا�شتمتعت  وهناك 
والبنف�شجي  والأزرق  والأ�شفر  الأحمر  خمتلفة،  باألوان  متال�شقة 
وغري ذلك، كما ا�شتمتعت برحلة برية اأخذتني اإىل الريف الهولندي 
ومدينة »الهيج« وبع�س الق�شور القدمية والأ�شواق ال�شعبية واملعار�س 
الفنية يف البالد. اإن باإمكان الزائر ملدينة اأم�شرتدام اأن يتعرف اىل 
بها  املحيطة  واجلزر  لأندوني�شيا  الهولندي  ال�شتعمار  تبعات  بع�س 
التجارية  ال�شركات  اأمام  والوقوف  املدينة  �شوارع  يف  املرور  مبجرد 
وال�شتثمارية العمالقة، وياأكل يف املطاعم التي تطغى عليها رائحة 
وبعد  املوؤ�ش�شات.  تلك  يف  والعاملني  املارة  وجوه  يف  وينظر  التوابل، 
لزيارة  الرنويج  اإىل  الطائرة  اأخذت  اأم�شرتدام  يف  يومني  ق�شاء 
اليه  تعرفت  الذي  الرنويجي  ال�شديق  لقاء  اأجل  ومن  البالد  تلك 
يف نك�شفيل يف �شيف عام 1967. كان مكتب ال�شياحة الذي باعني 
اأخربين  قد  الفنادق  حجوزات  واأجرى  هيو�شنت  يف  ال�شفر  تذكرة 
باأن حملة جوازات ال�شفر الأردنية ل يحتاجون لفيزا لدخول اأي من 

الدول ال�شكندينافية. 
يف  الطائرة  توقفت  الرنويج،  عا�شمة  اأو�شلو  اإىل  الو�شول  قبل 
بحر  على  تقع  كر�شتيان�شاند  ا�شمها  الطريق  على  �شغرية  مدينة 
ال�شمال، وذلك من دون اأن يعلن قائد الطائرة اأنه �شيتوقف يف تلك 
لحظ  املطار،  يف  الهبوط  من  الطائرة  اقرتبت  حني  لكن  املدينة. 
ا�شطر  ما  املهبط،  على  كان  حمارًا  اأن  الركاب  لحظ  كما  قائدها 
قائد الطائرة اإىل ال�شعود وق�شاء حوايل ع�شر دقائق اإ�شافية قبل 
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اأن  وما  املهبط.  احلمار  يقطع  ريثما  ثانية،  مرة  الهبوط  حماولة 
توقفت الطائرة حتى نزلت منها مع من نزل من امل�شافرين، لكنني 
متقدمة،  دولة  لعا�شمة  ي�شلح  ل  �شغري  املطار  اأن  ب�شرعة  لحظت 
اأخربين  وحني  الباب،  اأمام  يقف  كان  الذي  امل�شوؤول  �شاألت  لذلك 
با�شم املدينة، عدت م�شرعًا اإىل الطائرة. ويف اأو�شلو ا�شتقبلني رجال 
نزويل  �شبب  عن  �شاألوين  حيث  املطار،  مبنى  دخويل  حال  الأمن 
زيارتي  �شبب  وعن  �شفري،  وجهة  وعن  كر�شتيان�شاند،  مدينة  يف 
لبالدهم. وحني تاأكدوا من اأنني نزلت عن طريق اخلطاأ لعتقادي 
يف  جامعة  اأ�شتاذ  اأنني  وعرفوا  الرنويجية،  العا�شمة  و�شلنا  باأننا 
هيو�شنت من خالل الطالع على بطاقة الهوية اجلامعية التي كنت 
اأحملها، وتاأكدوا من اأن لدي الإمكانيات املادية لزيارة بالدهم بعد 
بي  رحبوا  بحوزتي،  كانت  التي  اك�شرب�س«  »اأمريكان  بطاقة  روؤية 
بحرارة. اإل اأنهم اأخربوين اأنه كان عليَّ احل�شول على فيزا لزيارة 
بالدهم، لذلك ن�شحوين باحل�شول على فيزا لزيارة كل من ال�شويد 

والدامنرك من �شفارات تلك الدول يف اأو�شلو. 
اأخذين  جمياًل،  يوهان�س  الرنويجي   ال�شديق  مع  اللقاء  كان 
اأوًل اإىل الفندق، وبعدها تناولنا الع�شاء معًا، ثم تركني على موعد 
للقاء يتجدد يف العا�شرة والن�شف من �شباح اليوم التايل. وب�شرعة 
اأو�شلو، واأن الليل  اأن ال�شم�س تتاأخر كثريًا قبل الغروب يف  اكت�شفت 
مهما طال ل يكون معتمًا كما تعودت عليه يف بالدنا. لذلك مل يكن 
عينّي  اإىل  التعب  ت�شلل  ولكن حني  الليلة،  تلك  النوم يف  ال�شهل  من 
اأم  �شوت  �شمعت  للنوم،  ال�شت�شالم  و�شك  على  باأنني  و�شعرت 
ال�شوت،  اىل م�شدر  التعرف  حاولت  قدمية.  باأغنية  يهم�س  كلثوم 
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وحني  اأحلم.  اأنني  اأظن  جعلني  ما  عليه،  العثور  يف  ف�شلت  اأنني  اإل 
تعذر ا�شتدراج النوم ثانية، ات�شلت مبكتب ال�شتقبال لأ�شتف�شر عن 
اأجنبي  نزيل  لكل  تختار  الفندق  اإدارة  اأن  لأكت�شف  الغناء،  م�شدر 
�شماعات يف حائط  وتبثها من خالل  بها  ت�شتقبله  وطنه  اأغنية من 
غرفته. قمت يف ال�شباح الباكر بتناول طعام الإفطار والذهاب اإىل 
ال�شويد والدمنرك حيث ح�شلت على فيزا من كل �شفارة  �شفارتي 
خالل دقائق... كانت هوية اجلامعة وبطاقة اأمريكان اإك�شربي�س هما 
جواز ال�شفر احلقيقي الذي مكنني من عبور تلك البالد وال�شتمتاع 

مبا فيها من اأماكن �شياحية وتاريخية وطبيعية رائعة. 
يل  �شرح  املدينة  يف  وممتعة  طويلة  جولة  يف  يوهان�س  اأخذين 
خاللها نبذة عن تاريخ املدينة والرنويج، واأطلعني على معاملها واأهم 
بال�شري  ذلك  بعد  قمنا  ال�شكنية.  واأحيائها  القت�شادية  ن�شاطاتها 
على طول ال�شاطئ املقابل لو�شط العا�شمة اأمام دار الأوبرا، وهناك 
اجلمربي  ب�شلق  يقومون  �شيادون  وعليها  ال�شيد  قوارب  لحظت 
وبيعه يف خراطيم ورق، متامًا كما ُيباع الرتم�س والف�شتق ال�شوداين 
على �شط النيل يف القاهرة اأمام فندق هيلتون، حيث كان املارة من 
اأمثالنا ي�شرتون اجلمربي وياأكلون اللحم ويرمون الزعانف يف البحر. 
كنت قد طلبت من ال�شديق حني تعرفت اليه يف اأمريكا اأن ياأخذين 
اإىل املكان الذي ل تغرب عنه ال�شم�س، وحني التقينا يف �شباح اليوم 
التايل قام مبحاولة الإيفاء بوعده، اإذ ق�شينا اليوم بطوله يف ال�شفر 

يف رحلة خيالية مع الطبيعة والغيوم والثلوج والبحر. 
هذه  يف  الثالثة  املحطة  هي  ال�شويد  عا�شمة  �شتوكهومل  كانت 
يف  البحرية  �شاطئ  على  الواقع  الفندق  اإىل  و�شلت  حني  الرحلة. 
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انتظاري،  تكن هناك غرفة جاهزة يف  م�شاء، مل  ال�شاد�شة  حوايل 
غرفة.  على  احل�شول  قبل  ال�شاعتني  حوايل  النتظار  ا�شتدعى  ما 
غرفة  عن  يبحث  كان  �شويدي  رجل  اىل  النتظار  �شالة  يف  تعرفت 
الكائن  بيته  ُيعيد دهن  لأنه كان  فيها،  ليال  لق�شاء ثالث  يف فندق 
يف العا�شمة. ويبدو، كما اأخربين ذلك الرجل، اأن فنادق العا�شمة 
يزورن  الذين  الأجانب  ال�شياح  كرثة  ب�شبب  جدًا  مزدحمة  كانت 
املدينة يف مثل ذلك الوقت من ال�شنة. وحني �شاألت الرجل عن عمله، 
وهو  التقاعد،  معا�س  �شوى  له  دخل  ل  واأن  ُمتقاعد،  باأنه  اأخربين 
والأخر،  احلني  بني  بيته  وجتديد  جيدة،  حياة  للعي�س  يكفي  معا�س 
العالج.  اإىل تغطية تكاليف  اإ�شافة  واإعادة دهنه كل ب�شع �شنوات، 
وهنا �شعرت باأن نظام التاأمينات ال�شحية والجتماعية يف ال�شويد 
اإن�شانيته،  ويقدر  الإن�شان  يحرتم  ا�شكندنافية  دول  من  غريها  ويف 
مقارنة  الفاح�س  اأمريكا  ثراء  واأن  الأمريكي،  للنظام  خالفًا  وذلك 
بالدول ال�شكندينافية والأوروبية عامة ل يوفر لالإن�شان ما ي�شتحقه 
من راحة واطمئنان وعدالة، وهي حقائق ازدادت و�شوحًا مع بداية 
اأمام  التي كانت تقف  البحرية  اأما  املا�شي.  القرن  الثمانينيات من 
الفندق، فكانت ت�شكل نقطة التقاء بني مياه حلوة ومياه بحر ماحلة، 
ما جعل لون املاء يختلف قلياًل على جانبي اخلط الوهمي الفا�شل 
حتتوي  ال�شويد  اأن  علمت  حني  ُده�شت  ولقد  والبحر.  البحرية  بني 
البحريات،  الدول  األف بحرية فيما ل تعرف بع�س  على حوايل 80 
اأن   1991 عام  يف  علمت  حني  متوا�شعة  بدت  الده�شة  تلك  لكن 
بحرية  اأي مبعدل  بحرية،  األف   700 يقارب  ما  على  فنلندة حتتوي 
فيها  تخيلت  ق�شيدة  كتبت  طويلة  �شنوات  بعد  فنلندية.  عائلة  لكل 
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منظر البحرية يف �شتوكهومل وحالة الغربة التي اأح�ش�شت بها يف تلك 
الرحلة حتت عنوان »اأغنية امل�شاء«.

مدينة  هي  الرائعة  الرحلة  تلك  يف  الرابعة  حمطتي  كانت 
مفاجاأة  انتظاري  يف  وجدت  وهناك  الدمنرك،  عا�شمة  كوبنهاجن 
اإذ اكت�شفت وجود جالية عربية كبرية،  اآخر،  اأخرى، ولكن من نوع 
عام  اأُحتلْت  التي  فل�شطني  من  هاجروا  قد  اأبنائها  من  الكثري  كان 
يف  يعمل  معظمهم  كان  الإ�شرائيلية،  اجلن�شية  ويحملون   1948
اأي  الألعاب،  مدينة  يف  ممتعًا  وقتًا  ق�شيت  واخلدمات.  املطاعم 
حدائق تيفويل التي تعترب اأكرث الأماكن جاذبية لل�شياح الأجانب يف 
كوبنهاجن. ومن هناك ذهبت يف رحلة بحرية اإىل مناطق خمتلفة، 
املدينة  معامل  اىل  والتعرف  امللك،  ق�شر  بزيارة  غريي  مع  وقمت 
التاريخية واملعمارية. بعد اأكرث من ربع قرن، زرت كوبنهاجن للمرة 
الرابعة لأكت�شف اأن اإدارة املدينة ا�شرتت مئات الدراجات ووزعتها 
ا�شتعمالها  وجعلت  خا�شة،  مواقف  يف  املدينة  مناطق  خمتلف  على 
الأجانب،  وال�شياح  املدينة  �شكان  ي�شتخدمها  مقابل،  دون  من 
ويرتكونها يف املواقف املحددة لها، وذلك من اأجل احلفاظ على نقاء 
ا�شتخدام  من  والتقليل  ال�شيارات،  حركة  وتخفيف  املدينة،  اأجواء 
الطاقة التي تلوث الهواء. هذا مكن املدينة من احلافظ على هدوئها 
وجمالها وروعة احلياة فيها. وعلى الرغم من التمتع بزيارة هولندة 
والرنويج وال�شويد والدمنرك، اإل اأن املحطة التالية يف رحلتي كانت 
زول  ولقاء  �شتوجتارت،  مدينة  يف  اأ�شدقائي  زيارة  الأهم...  هي 

جُمددًا بعد اأربع �شنوات متوا�شلة من الغياب. 
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 1969-5-25 يوم  كوبنهاجن  من  مبا�شرة  �شتوجتارت  و�شلت 
املطار.  يف  انتظاري  يف  الأ�شدقاء  جميع  لأجد  الظهرية  حوايل  يف 
الغابة  اأيام يف منطقة  كانت زول قد عملت ترتيباتها لق�شاء ثالثة 
ال�شوداء يف قرية �شغرية معلقة يف اجلبال ل تبعد كثريًا عن مدينة 
هايدلبريج. وبعد تناول الغداء مع الأ�شدقاء يف و�شط املدينة، ركبت 
ال�شيارة مع زول واجتهنا نحو املكان الذي اختارته لإجازة ق�شرية 
وخلوة طويلة بعيدًا عن عيون الأهل و�شو�شاء املدينة. كنا ن�شحو يف 
ال�شباح لنتاول فطورًا كل �شيء فيه طازج، ثم نركب ال�شيارة ونتجول 
يف اجلبال والغابات والقرى ال�شغرية املجاورة ومن�شي ما ل يقل عن 
اأربع �شاعات كل يوم على الأقدام، ول نعود اإل يف امل�شاء لتناول طعام 
الذكريات. ومن  الليل يف معاودة  الأكرب من  الع�شاء وق�شاء اجلزء 
خالل احلديث وحماولة ربط الأحداث و�شوًل اإىل احلا�شر، ات�شح 
اإن زول لن تتزوج  اأن كري�شتيل كانت على حق متامًا حني قالت  يل 
اإذا مل تتزوجها، اإذ على الرغم من فراق دام اأربع �شنوات متتالية، 
مل تتعرف زول اىل �شديق، وف�شلت اأن تعي�س يف كنف والديها. كان 
ال�شدف  لقاوؤنا وعالقتي مع زول يف عام 1964 جمرد �شدفة من 
التي ل تتكرر... ا�شتمتعت زول بها واختزنتها يف القلب كنزًا يرثي 
مماثلة.  جديدة  فر�شة  لنف�شها  تخلق  اأن  حتاول  مل  لكنها  الأيام، 
لذلك كان اللقاء الثاين عبارة عن رحلة �شوق قدمية تتجدد، مل تكن 
زول تتوقع منها اأكرث من الأوىل، ومل تطلب اأكرث... ال�شتمتاع بكل 
الثالثة  الأيام  مدى  على  يتطرق احلديث  معًا. مل  ق�شيناها  حلظة 
عن زواج اأو غري ذلك من ق�شايا ت�شتوجب اتخاذ قرارات م�شريية 

اأو حتى التفكري.
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اأجنبية من  الزواج من امراأة  الواقع قد طردت فكرة  كنت يف 
ر�شالة  القاهرة  يف  الأمريكاين  ح�شني  ل�شديقي  كتبت  حني  راأ�شي 
اأقول فيها: »اإنني اأف�شل اأن اأتزوج فتاة عربية تعي�شة فاأ�شعدها، على 
اأن اأتزوج فتاة اأجنبية �شعيدة فاأُتع�شها«. لكنني اكت�شفت فيما بعد اأن 
مقولت من هذا النوع ل تزيد كثريًا على كونها �شعارات فارغة تاأتي 
بدافع الوطنية اأو اللتزام بتقاليد اأو ب�شبب معتقدات معينة، وبالتايل 
ل تعك�س حقيقة علمية ول جتربة اإن�شانية ميكن تعميمها. فكثريًا ما 
حتمل املراأة التعي�شة تعا�شتها معها وتغرق زوجها يف اأوحالها، وكثريًا 
الزوجة  لتخيالت  مناق�شة  ال�شعادة  عن  الزوج  تخيالت  تكون  ما 
وتكون النتيجة غياب ال�شعادة عن بيت الزوجية. اإن زواج رجل من 
امراأة تنتمي لثقافة خمتلفة اأو زواج امراأة من رجل ينحدر من اأ�شل 
�شبه  الزواج  جناح  احتمالت  اأن  اإطالقًا  يعني  ل  عنها  بعيد  بلد  اأو 
معدومة. ولنا يف �شديقنا الذي جئنا على حكايته م�شبقًا حني ا�شطر 
الأمريكية خري دليل  لك�شف �شر عمله حل�شاب وكالة ال�شتخبارات 

على ذلك. 
الأ�شدقاء  جميع  دعوت  عمان،  اإىل  �شتوجتارت  مغادرة  قبل 
حلفلة ع�شاء يف مطعم فاخر يف و�شط املدينة، وقمت بدفع الفاتورة 
م�شتخدمًا بطاقة اأمريكان اإك�شربي�س، ا�شتغرب اجلميع لعدم وجود 
بالذات،  كيايل  علي  عق  �شُ فيما  اأملانيا حينئذ،  م�شابهة يف  بطاقات 
حيث ا�شتخدم عبارته امل�شهورة »مثل الكذب«، وهذا ذكرين مبقولة 
والدي امل�شهورة، »كالم مثل ال�شحيح«، حني كان ُيعلق على ما ي�شمع 
�شتوجتارت  يف  وهناك  قريب.  اأو  �شديق  من  مبالغة  اأو  كذب  من 
التقيت بابن خالتي �شعيد طرخان الذي كان يعمل ويعي�س مع زوجته 
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الأملانية وابنه �شمري يف بلدة �شغرية ل تبعد كثريًا عن �شتوجتارت. 
يعرف  كان  فاإنه   ،1967 هزمية  بعد  لأملانيا  جاء  �شعيد  اأن  وحيث 
البيت واجلبل الذي �شكن فيه الأهل يف عمان بعد الهجرة من اأريحا. 
لذلك زودين مبا كنت اأحتاج اإليه من معلومات عن مكان �شكن الأهل 

وكيفية الو�شول اإىل البيت.
زيارة عمان 

و�شلت عمان دون اأن يعلم اأحد من الأهل اأو الأ�شدقاء بتوقيت 
و�شويل ول حتى برحلتي. ومن املطار اأخذت �شيارة تاك�شي اإىل البيت 
الذي و�شفه �شعيد لأ�شل يف حوايل اخلام�شة بعد الظهر. كان الوالد 
حينئذ يجل�س مع اأحد اأ�شدقائه من الأقارب اأمام البيت الذي يرتفع 
اأن  عن ال�شارع حوايل 15 درجة، ي�شربون ال�شاي ويدخنون، وحيث 
اهتمامًا  يبد  فاإنه مل  اليوم،  زائر يف ذلك  اأي  يتوقع  يكن  الوالد مل 
اأمام بيته. نزلت من ال�شيارة واأنزلت حقيبة  بال�شيارة التي توقفت 
مالب�شي، دفعت الأجرة، ثم �شحت ب�شوت مرتفع: »اأبو حممد«، رد 
الوالد فورًا قائاًل، نعم، ونزل على درجات ال�شلم ا�شتجابة للنداء. 
وحني اأ�شبحنا وجها لوجه، وراآين واقفًا اأمامه ابت�شم، �شاح كاملجنون 
قائاًل: يا �شبحه... ابنك حممد، وبداأت الدموع تنهمر من عينيه. 
اإن  ويقولون  بيته  اإىل  ياأتون  كانوا  الأ�شدقاء  اأن  اأخربين  امل�شاء  ويف 
من ي�شافر اإىل اأمريكا من ال�شباب ل يعود، وبعد انتهاء كل �شهرة من 
ذلك النوع، كان يجل�س مع الوالدة ويجه�شان بالبكاء لقناعتهم باأن 
من �شبه امل�شتحيل اأن يعود اأحدنا اإىل الوطن. كانت الزيارة جميلة 
وحنان الأم رائعًا، لكن زيارة الأهل مهما طال الغياب، ومهما طالت 
مدتها ق�شرية جدًا، لأنه بعد �شماع اأخبار الأهل والأ�شدقاء املقربني 
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�شحية  حالة  يف  هو  ومن  مات  ومن  َخَلَف  ومن  تزوج  من  ومعرفة 
�شيئة ومن �شافر تنتهي الأحاديث، قدميها وجديدها، وتنتهي معها 
والأفكار  والهموم  الق�شايا  الزائر ما يكفي من  اإذ ل يجد  الزيارة. 

امل�شرتكة لأحاديث م�شوقة ت�شرتعي النتباه، وجتعل الزيارة تطول. 
اأثناء وجودي يف عمان بزيارة بع�س مع�شكرات التدريب  قمت 
من  اأكرث  مع  والجتماع  الفل�شطينية  املقاومة  حركات  اأقامتها  التي 
رجال  ت�شرفات  ومراقبة  منظمة،  من  اأكرث  من  فل�شطيني  قيادي 
ذلك  على  �شاعدين  ومما  الأردنية.  العا�شمة  �شوارع  يف  املقاومة 
معرفتي بال�شيد خالد احل�شن والدكتور زهري العلمي، ووجود اثنني 
من اأقاربي بني القياديني يف حركتي فتح واجلبهة ال�شعبية، ووجود 
اإىل  و�شلوا  قد  كانوا  القاهرة  يف  الدرا�شة  اأيام  من  اأ�شدقاء  ثالثة 
مراكز قيادية يف حركة املقاومة، يحيى حب�س وح�شني حممد وغازي 
مدينة  يف  ع�شكرية  جمموعة  مع  لجتماع  غازي  اأخذين  فخري. 
كانت  اإذ  العام،  الأمني  مركز  املجموعة  تلك  علي  عر�شْت  الزرقاء 
ال�شيا�شي  العمل  لي�س لديهم خربة يف  تتكون من �شباط ع�شكريني 
ما جعلهم بحاجة لقيادة �شيا�شية. لكن درا�شتي لواقع احلال وفكر 
القادة ال�شيا�شيني والع�شكريني وت�شرفات املقاومني جعلتني اأخرج 
بانطباع �شيىء، عربت عنه بجملة ب�شيطة تقول: »اإن قوى املقاومة 
تظن الثورة فو�شى«. ويف �شوء تلك الفو�شى �شعرت باأن الثورة لن 
تنجح ولن حتقق اأهدافها، ما جعلني اأرف�س الن�شمام لأية منظمة 
فدائية اأو حركة �شيا�شية، واأحافظ على ا�شتقاليل يف العمل والراأي، 

وا�شتقالليتي يف الفكر والكتابة.
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الزواج،  فكرة  الوالدة  طرحْت  حتى  عمان  اإىل  و�شلت  اأن  وما 
وملا  لها  ا�شتمعت  فاإنني  بالفعل،  تراودين  كانت  الفكرة  اأن  وحيث 
قدمته من اقرتاحات. وفيما كانت املداولت م�شتمرة، اأخربين الوالد 
اأن الدكتور حممد علي احللبي ي�شاأل عني با�شتمرار، واقرتح القيام 
القاهرة،  يف  اجلامعية  الدرا�شة  �شنوات  خالل  البيت.  يف  بزيارته 
اأثناء عطالت  احللبي  الدكتور  مع  يوميًا  �شاعة  اأق�شي حوايل  كنت 
ال�شيف... كنا جنل�س يف �شرفة عيادته املطلة على ال�شاحة الرئي�شية 
يازور  يف  ذكرياته  عن  ونتحدث  ال�شاي  ن�شرب  اأريحا،  مدينة  يف 
كان  احللبي  الدكتور  اأن  وحيث  وال�شعودية.  والإ�شكندرية  والقاهرة 
ينتمي لنف�س احلامولة ونف�س القرية، فاإنه كان من الأقارب و�شديقا 
للعائلة. ولذا حتم�شت للزيارة، وما اأن دخلنا عليه يف العيادة التابعة 
للبيت حتى تبعتنا مبا�شرة ابنته »مها« التي كانت عائدة من امتحان 
التوجيهية. جذبني جمال الفتاة واأعجبتني �شخ�شيتها، وحني عدت 
اإىل البيت �شاألت الوالدة عنها وعن راأيها فيها. فرحت الوالدة كثريًا 
اأمريكا،  اإىل  العودة  قبل  لزواجي  اإمكانية  هناك  باأن  �شعرت  لأنها 
املديح...  كيل  عن  تتوقف  مل  فاإنها  مبها،  اجليدة  معرفتها  وب�شبب 
كانت مها اأثناء الإقامة يف اأريحا �شديقة لأختي وداد وزميلة لها يف 
املدر�شة، وهذا جعلها تق�شي وقتًا طوياًل يف بيتنا. وب�شرعة تطورت 
الأمور ومت عقد القران، واأقيمت حفلة الزفاف يف »مطعم اأبو اأحمد« 
الكائن يف الدوار الثالث يف جبل عمان، رمبا كانت اأول حفلة زواج 
تقام يف مكان عام يف الأردن، ولي�س يف بيت العري�س ح�شب التقاليد. 
كان علينا قبل مغادرة عمان احل�شول على جواز �شفر لزوجتي 
لكل  اأن  ومع  معي،  ل�شطحابها  الأمريكية  ال�شفارة  من  فيزا  وعلى 
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اأردين  اأن اإجراءات احل�شول على جواز �شفر  اإل  اإجراءات،  خطوة 
كانت اأ�شعب بكثري من احل�شول على فيزا لدخول اأمريكا. يف �شوء 
مها  �شم  الأهل  اقرتح  �شفر،  جواز  على  احل�شول  عملية  تعقيدات 
جلواز �شفري بدًل من حماولة ا�شتخراج جواز �شفر جديد لها، لأن 
اإجراءات العملية الأوىل اأقل تعقيدًا من الثانية. وبالفعل، بداأت بعد 
عقد القران مبا�شرة يف اتخاذ الإجراءات املطلوبة، حيث ذهبت اإىل 
بتعبئته ح�شب  وقمت  املخت�شة وح�شلت على منوذج طلب  الدائرة 
الأ�شول وتقدميه للموظف املخت�س. بعد قراءة املعلومات والطالع 
�شيئًا  هناك  باأن  امل�شئول  يل  قال  املرفقة،  الثبوتية  الوثائق  على 
ناق�شًا. ومع قناعتي باأن املعلومات كاملة، اإل اأنني مل اأجادله لتخويف 
من احتمال قيامه برف�س الطلب كليًا. خرجت من مكتبه واجتهت 
اإ�شاعة ما كان قد  وبعد  لكن،  اإليه،  اأر�شلني  الذي  املكتب  اإىل  فورًا 
تبقى من ذلك اليوم، قال يل امل�شئول املخت�س يف الدائرة اجلديدة 
اإىل  التايل  اليوم  �شباح  يف  عدت  اإ�شافية.  لأوراق  اأحتاج  ل  باأنني 
امل�شئول  ذلك  مكتب  كان  لأخربه مبا حدث...  الأول  امل�شئول  مكتب 
املحطة الأوىل التي كان على كل مواطن اأن يتوقف فيها قبل البدء 
يف ا�شتكمال اإجراءات احل�شول على جواز �شفر، وكاأنه نقطة العبور 
الوحيدة اإىل اجلنة، وكاأن العبور اإىل اجلنة ي�شتوجب املرور بالنار 
اأوًل. اإل اأنه رف�س راأي زميله يف الدائرة الأخرى وطلب مني الذهاب 
اإىل دائرة حكومية خمتلفة. وبعد اأن تكررت احلكاية مرتني، قال يل 
اإىل وزارة اخلارجية، لكن حني هممت باخلروج  اأذهب  اأن  اإن علي 
من مكتبه، �شدين من قمي�شي قائاًل يبدو اأنك غري قادر اأن تفهم ما 

اأريد... اأعطني خم�شة دنانري حتى اأ�شهل اأمورك. 
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الع�دة اإىل اأمريكا
اإىل  �شافرنا  يوم 1969-6-24  اأي يف  واحد،  بيوم  الزواج  بعد 
زوجتي  وقدمت  والأقارب  الأهل  خاللها  زرنا  يومني،  ملدة  الكويت 
لهم، ويف يوم 26 من ال�شهر نف�شه �شافرنا اإىل القاهرة، ومنها اإىل 
الإ�شكندرية للتعرف اىل والدة مها وجدها من ناحية اأمها واأقاربهم 
يف تلك املدينة. كان الدكتور حممد احللبي قد تزوج اأثناء درا�شته يف 
كلية الطب يف جامعة الإ�شكندرية من فتاة م�شرية من عائلة مثقفة، 
وهناك ُولدت مها وعا�شت بع�س الوقت قبل الذهاب اإىل الأردن مع 
بقيت  حيث  الزوجان  افرتق  عمان  اإىل  الو�شول  بعد  لكن  والديها، 
البنة مع والدها وعادت الأم اإىل مدينتها واأهلها. ا�شتقبلنا اأهل مها 
يف م�شر ا�شتقباًل رائعًا، ما جعلني اأ�شعد حقًا بالتعرف اليهم واأقامة 
عالقة ود عميقة مع العديد منهم. ق�شينا يف ربوع م�شر اأكرث من 
اأ�شبوعني، زرنا خاللها منطقة ال�شد العايل واطلعنا على �شري العمل 
يف توطني اأهايل النوبة الذين غمرت مياه ال�شد قراهم وحولتهم اإىل 

لجئني يف وطنهم.  
ات�شلت بعد و�شويل اإىل القاهرة مبا�شرة باأ�شتاذي ال�شابق يف 
اأ�شبح  الذي كان حينئذ قد  اإمام �شليم  الدكتور  جامعة عني �شم�س 
الرجل الثالث يف وزارة التخطيط امل�شرية. وفيما قام الدكتور �شليم 
العايل  ال�شد  منطقة  يف  امل�شريني  امل�شئولني  مع  مقابالت  برتتيب 
حممد  ال�شيد  قام  التخطيط،  وزير  بينهم  ومن  التخطيط،  ووزارة 
والأثرية  ال�شياحية  للمناطق  زيارتنا  برتتيب  زوجتي  خال  فكري 
واملعابد الفرعونية يف مدن الأق�شر واأ�شوان واملناطق املجاورة لها... 
كان حممد فكري حينئذ مديرًا يف �شركة م�شر لل�شياحة. �شافرت 
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مها معي اإىل اأ�شوان يف طائرة رو�شية ع�شكرية قدمية ذات مقاعد 
حديدية ل يغطيها �شيء تقريبًا، حيث قمنا هناك بزيارة ال�شد العايل 
الذي كان بناوؤه قد اكتمل، وجتولنا يف املنطقة القريبة منه، ثم �شرنا 
كانت جولة ممتعة يف عامل  ال�شودان...  مع  النيل حتى احلدود  مع 
قدمي يغلب على اأجوائه ال�شكون والهدوء ونقاء الهواء. وحني و�شلنا 
يف جولتنا اإىل املنطقة التي مت تهجري اأهل النوبة اإليها، لحظت اأن 
املنطقة �شبه مهجورة، وخالية من احليوانات والطيور تقريبًا، واأن 

البيوت مهملة ول تعي�س فيها �شوى اأعداد قليلة من ال�شكان. 
اأقامتها احلكومة  بعد احلديث مع النوبيني وروؤية البيوت التي 
امل�شرية لهم والطالع على اأحوالهم املعي�شية، �شعرت باأن امل�شروع 
ف�شل يف تعوي�س اأولئك امل�شاكني عن فقدان بيوتهم وقراهم ومعامل 
�شمموا  الذين  املهند�شون  كان  التقليدية.  حياتهم  واأجواء  ثقافتهم 
منطقة  اختاروا  قد  مواقعها  واختاروا  للمهجرين  اجلديدة  القرى 
تبعد عن جمرى النيل بحوايل كلم، واأقاموا لل�شكان بيوتا عادية ذات 
للبيت  وذلك خالفا  املدينة،  كبيوت  و�شبابيك �شغرية  مغلقة  غرف 
الناحيتني  التقليدي الذي بني على �شكل خيمة مفتوحة من  النوبي 
�شدة  وب�شبب  النيل.  نهر  جمرى  من  بالقرب  وال�شمالية  اجلنوبية 
احلر وُبعِد امل�شاكن اجلديدة عن جمرى النيل، مل ت�شتطع العائالت 
تفقد  جعلها  ما  ما�شية،  من  لديها  كان  ما  على  احلفاظ  النوبية 
م�شدر رزقها الأ�شا�شي، كما اأن ت�شميم البيوت حرمها من اأهم ما 
كان لديها من م�شادر ت�شلية وترفيه عن النف�س: مراقبة النجوم يف 
الليل، ومتابعة جريان النيل واملوا�شي يف النهار. لهذا هجر ال�شكان 
غرف النوم وتركوها خالية متامًا، وقاموا باجللو�س وال�شهر والنوم 



269

ون�شيم  والنجوم  والقمر  ال�شم�س  على  املفتوحة  البيوت  �شاحات  يف 
الليل العليل.

توقفنا يف طريق العودة من ال�شد العايل يف مدينة الأق�شر حيث 
الكرنك  امللوك. وهناك يف معبد  الكرنك ووادي  قمنا بزيارة معبد 
�شاهدت املاعز تت�شلق اأعمدة املعبد بحثًا عن غذاء، اإذ مل يكن هناك 
من يحر�س املكان اأو يعتني به، اأو حتى من يدرك اأهميته احلقيقية 
من الناحية التاريخية وال�شياحية. كما �شاهدت اأي�شًا م�شئوًل حكوميًا 
ي�شري ومن خلفه فالح م�شري فقري يتعرث يف م�شيته، يحمل للم�شئول 
قد  كنُت  التي  ال�شورة  نف�س  ال�شم�س...  �شم�شية حتميه من حرارة 
�شورة  عك�شت  التي  القدمية  امل�شرية  الأفالم  يف  مرارًا  �شاهدتها 
حياة الإقطاع وت�شرفات الإقطاعيني جتاه الفالحني قبل الثورة. يف 
�شركة  الأق�شر جاء رجال  اإىل مدينة  لو�شولنا  التايل  اليوم  �شباح 
م�شر لل�شياحة يف ال�شاعة اخلام�شة �شباحًا ل�شطحابنا اإىل وادي 
امللوك، حيث قطعنا النهر يف زورق �شغري... كان النيل هناك يبدو 
وكاأنه بحرية كبرية ت�شحرك بلون مائها الأزرق وغروب ال�شم�س يف 
مياهها. وقبل اأن ت�شتد حرارة ال�شم�س كنا قد اأكملنا زيارتنا لوادي 
امللوك، بعد اأن راأينا ما تركه الفراعنة خلفهم من ر�شومات واألوان 

وتراث يعجز الل�شان والقلم عن و�شفه.
وحني  اإليها،  عودتي  بعد  القاهرة  يف  التخطيط  وزير  قابلت 
اأقيمت  التي  والقرى  بالنوبة  يتعلق  فيما  مالحظاتي  له  �شرحت 
لعقد  لحقًا  ودعا  بالده�شة  �شعر  املعي�شية،  واأحوالهم  للمهجرين 
موؤمتر ملناق�شة املو�شوع. اإل اأن املوؤمترات يف البالد العربية ل تعني 
�شيئًا من الناحية العملية، متامًا كما هو احلال بالن�شبة للكلمة التي 
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ُي�شتعا�س بها عن الفعل يف اخلطابات العامة واملنا�شبات الوطنية. 
زيادة  يف  ي�شهمون  ومزارعني  منتجني  من  النوبيون  ل  حتوَّ لذلك 
الدخل القومي امل�شري اإىل خدم منازل يف بيوت الأثرياء يف املدن 
امل�شرية، وحرا�س عمارات وفلل �شكنية فاخرة وفاجرة يف القاهرة 
والإ�شكندرية، وعاطلني عن العمل يت�شكعون يف ال�شوارع وي�شكنون يف 

مدينة املوتي وميتهنون جتارة املخدرات. 
ال�شناعية  امل�شاريع  اأثناء احلديث عن  امل�شري  الوزير  �شاألت 
اأعدتها وزارته لال�شتفادة من الكهرباء املتوقعة من م�شخات  التي 
العقلية  يعك�س  ومبا�شرًا  ب�شيطًا  الوزير  جواب  كان  العايل.  ال�شد 
البريوقراطية والنزعة التكالية التقليدية، قال الوزير: »يبدو اأننا مل 
نثق يف الرو�س، لذلك قلنا خليهم يبنوا ال�شد اأوًل، وبعدها يفرجها 
ربنا«. كانت فكرة ال�شد العايل تقوم على اأ�شا�س اأن ال�شد �شيوفر ما 
يكفي من املياه لزيادة م�شاحة الأرا�شي الزراعية املروية يف م�شر 
اآنذلك،  املزروعة  امل�شاحة  ثلث  يعادل  ما  اأي  فدان،  مليوين  مبقدار 
وهذا من �شاأنه اأن ي�شمن التو�شع يف الزراعة لع�شر �شنوات تالية، يتم 
خاللها ا�شتخدام كهرباء ال�شد العايل لإقامة مئات امل�شانع وخلق 
ال�شكان.  يف  املتوقعة  الزيادة  ل�شتيعاب  العمل  فر�س  من  يكفي  ما 
الزيادة  ب�شبب  اإذ  الثمينة،  الفر�شة  تلك  م�شر  اأ�شاعت  وهكذا 
مقدورها  يف  �شناعات  اإقامة  وعدم  ال�شكان،  يف  واملطردة  الكبرية 
ات�شعت  العمل،  ل�شوق  العمل والداخلني  للعاطلني عن  العمالة  توفري 

دائرة الفقر واجلهل، وازدادت الأحوال املعي�شية �شوءًا. 
ب�شعة  لندن  مدينة  يف  هيو�شنت  اإىل  العودة  طريق  يف  توقفنا 
فيها  مبا  املدينة  معامل  خاللها  زرنا  الع�شل،  �شهر  من  كجزء  اأيام 
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وحديقة احليوانات وغريها من  امللكي  والق�شر  الرئي�شية  املتاحف 
اأماكن تاريخية و�شياحية هامة. لكن على الرغم من جمال املدينة 
وحيويتها، اإل اأنني مل اأ�شعر بالرتياح اإليها، لأن املاآ�شي التي تركها 
ال�شتعمار الربيطاين خلفه يف فل�شطني وم�شر والعراق واليمن، وما 
فر�شه من جتزئة على الأر�س العربية مل تفارق خيايل، بل جعلتني 
اأقارن كل اأجناز هناك مبا يقابله من تخلف يف وطننا العربي. وعلى 
�شبيل املثال، مل تقم بريطانيا بتاأ�شي�س جامعة واحدة يف بلد عربي، 
وذلك على خالف ما فعلته فرن�شا التي اأقامت عدة جامعات. لكن 
اجلامعات الفرن�شية جاءت لي�س ب�شبب احلر�س على تعليم ال�شعوب 
التي ا�شتعمرتها فرن�شا، واإمنا لتخريج نخب ت�شتعمر عقولها وت�شمن 

تبعيتها لها اإىل اأمد طويل.
ا�شتاأجرنا بعد و�شولنا اإىل هيو�شنت �شقة يف م�شروع �شكني جديد 
اأقيم يف جنوب غرب املدينة ا�شمه النوافري الثالثة، وهو م�شروع قام 
بتطويره اأحد كبار رجال الأعمال يف املدينة، ال�شيد فريد رزق الذي 
تعرفت على فريد يف عام 1966  لبنانية.  اأ�شول عربية  ينحدر من 
ندمي  الدكتور  امل�شرتك  ال�شديق  خالل  من  لهيو�شنت  و�شويل  بعد 
اأبناء وطنه الأ�شلي  نا�شر، حيث وجدته رجاًل رائعًا وكرميًا، يحب 
ول يتوانى عن تقدمي امل�شاعدة لكل من كان بحاجة مل�شاعدة، �شواء 
اأكانت مالية اأو ا�شت�شارية اأو وظيفية. وفيما التحقت زوجتي بجامعة 
هيو�شنت لدرا�شة الإعالم، قبلُت عر�شًا من جامعة تك�شا�س اجلنوبية 
وهذا  م�شاعد.  اأ�شتاذ  وبرتبة  ر�شمي،  ب�شكل  كاأ�شتاذ  فيها  للتدري�س 
ر�شالة  ا�شتكمال  متطلبات  على  للرتكيز  والفر�شة  الدخل  منحني 
الدكتوراه متهيدًا لتقدميها ومناق�شتها. ومن الأحداث الطريفة التي 
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مارجريت  ال�شيدة  منزل  يف  �شاهدته  ما  الأثناء،  تلك  يف  �شادفتها 
راأيت  اإذ  باأول.  اأوًل  الر�شالة  اأكتبه من  ما  تقوم بطباعة  التي كانت 
يف اإحدى زياراتي لبيتها طفلها البالغ من العمر حوايل ت�شعة اأ�شهر 
اأبي�س اللون يف غرفة ال�شتقبال. وما اأن دخلت  يلعب مع قط كبري 
ال�شيدة اإحدى الغرف لإح�شار ما كانت قد طبعته من اأوراق حتى بداأ 
القط يلح�س بقايا الطعام عن فم الطفل، ثم اأدخل ل�شانه داخل فم 
الطفل. �شرخت عندها على ال�شيدة كي تعود ب�شرعة، فاإذا بزوجها 
اإىل  اأ�شرت  وحني  عمله،  اإىل  طريقه  يف  الغرفة  من  يخرج  الطبيب 
اإن �شحة الطفل جيدة، و�شحة القط  الطفل والقط، قال بب�شاطة: 
�شيئًا مل  كاأن  و�شار يف طريقه  للقلق،  �شبب  هناك  لي�س  لذا  جيدة، 

يكن.
خم�شة  حوايل  بعد  اأي   ،1969 العام  من  دي�شمرب   5 يوم  يف 
اأ�شهر من عودتنا اإىل هيو�شنت دافعت عن ر�شالتي بنجاح، ومنحتني 
اإىل  الطمئنان  وبعد  القت�شاد.  يف  الدكتوراه  درجة  اجلامعة 
النتيجة، بداأت عملية التفكري اجلدي والتخطيط العملي للعودة اإىل 
الوطن والعمل يف اإحدى اجلامعات العربية اأو املوؤ�ش�شات القت�شادية 
علّي  ليعر�س  باأيام  التخرج  بعد  زينجلر  الدكتور  ات�شل  الكبرية. 
وظيفة يف جامعة �شرياز يف اإيران، حيث كان اأحد طلبته ال�شابقني 
ُعر�شت  باأ�شابيع  وبعدها  تلك اجلامعة.  القت�شاد يف  لق�شم  رئي�شًا 
اأنه  اإل  جوام.  جزيرة  يف  اأمريكية  جامعة  يف  اأخرى  وظيفة  علي 
اإذ �شممت على  راأيي،  اأغري  العر�شني، مل  الرغم من جاذبية  على 
العودة اإىل الوطن العربي والعمل هناك. ولذلك انح�شر تفكريي يف 
ثالث موؤ�ش�شات عربية: اجلامعة الأردنية، البنك العربي يف عمان، 
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عبد  حممد  خالل  من  عنها  الكثري  عرفت  التي  الكويت  وجامعة 
جامعة  مدير  اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور  ابن  اإ�شماعيل،  الفتاح 
الكويت حينئذ... كانت احلكومة امل�شرية قد انتدبْت الدكتور عبد 
اىل  تعرفت  باإدارتها.  ويقوم  اجلامعة  تاأ�شي�س  على  لي�شرف  الفتاح 
الزميل حممد اإ�شماعيل يف عام 1968، بعد و�شوله ملدينة هيو�شنت 
ملوا�شلة درا�شته العليا يف جامعة راي�س يف الهند�شة، ما جعلنا نغدو 
ال�شكري  امل�شرتك علي  ال�شديق  ونتناوب مهمة م�شاعدة  اأ�شدقاء، 
الأردن  اإىل  رحلتي  من  عدت  اأن  وبعد  اأموره.  ومتابعة  به  والعناية 
اإمتام  بعد  به  حلقت  قد  حممد  زوجة  كانت  زوجتي،  ومعي  وم�شر 
درا�شتها اجلامعية يف القاهرة، ما جعل العالقة بيننا تتطور ايجابيًا 

على اأكرث من م�شتوى.
يف  بداأت  الثالثة،  املوؤ�ش�شات  تلك  على  اختياري  وقع  اأن  بعد 
اإعداد الوثائق الر�شمية املطلوبة وكتابة ر�شالة لكل موؤ�ش�شة من تلك 
ر�شالة  كتبت  اإ�شماعيل،  حممد  من  اقرتاح  على  وبناء  املوؤ�ش�شات. 
واأر�شلنا  الكويت،  جلامعة  مديرًا  ب�شفته  مبا�شرة  لوالده  موجهة 
العام،  ذلك  اآذار من  �شهر  اأواخر  واحد يف  يوم  الر�شائل يف  جميع 
كما قام حممد ا�شماعيل بالكتابة لوالده. ويبدو اأن ر�شالتي املوجهة 
جلامعة الكويت و�شلت يف الوقت املنا�شب، حيث كانت اإدارة اجلامعة 
تتعر�س حلملة اإعالمية تتهمها مبحاباة امل�شريني، وتطالبها بجذب 
وجد  لذلك  اجلامعة.  يف  للعمل  امل�شريني  غري  من  عرب  اأ�شاتذة 
الدكتور عبد الفتاح اإ�شماعيل يف ر�شالتي على ما يبدو فر�شة ميكن 
راأيهم.  لأخذ  باأ�شاتذتي  بالتلفون  يت�شل  جعله  ما  مفيدة،  تكون  اأن 
وكما عرفت فيما بعد، كانت التو�شيات قوية واإيجابية دفعت مدير 



274

�شمل  تقريبًا،  اأ�شابيع  ثالثة  خالل  كتابي  عر�س  لإر�شال  اجلامعة 
والتاأمينات  واملوا�شالت  وال�شكن  باملعا�س  املتعلقة  التفا�شيل  كافة 
الربامج  عن  جيدة  فكرة  يعطي  كتالوج  اإىل  اإ�شافة  ال�شحية، 
الدرا�شية واأ�شاتذة اجلامعة وتخ�ش�شاتهم واجلامعات العريقة التي 
تخرجوا منها مثل هارفارد وييل ولندن، ما جعلني اأقول اإن الكويت 
على ما يبدو تبني هارفارد العامل العربي. وهذا جعلني اأبدي حما�شًا 
لاللتحاق بتلك اجلامعة لأكون جزءًا منها وم�شاركًا فيما توؤ�ش�شه من 
الطالع  بعد  الكويتي  العر�س  قبلت  وبالفعل،  عربية.  علمية  نه�شة 
على تفا�شيله، خا�شة يف غياب جواب من اجلامعة الأردنية، وو�شول 
ر�شالة عادية من البنك العربي تدعوين لزيارتهم يف مقر البنك يف 

عمان لإجراء مقابلة.  
الع�دة اإىل ال�طن

)مايو(  اأيار  �شهر  اأوخر  يف  الوطن  اإىل  العودة  رحلة  بداأنا 
1970 من هيو�شنت، حيث مررنا يف طريقنا اإىل الكويت بعدة بالد 
وتوقفنا يف عدة حمطات، كانت الأوىل مدينة وا�شنطن لزيارة اأمني 
وناأخذ  الأمريكية،  العا�شمة  على  زوجتي  تتعرف  وكي  اهلل،  عبد 
بان  �شركة  �شافرنا على منت طائرة  بوينج 747.  لطائرة  اأول رحلة 
ومتت  بو�شطن،  مدينة  عرب  ولندن  وا�شنطن  مدينتي  بني  اأمريكان 
جتمع  حتى  بو�شطن  يف  الطائرة  توقفت  اأن  وما   .1970-6-1 يوم 
والتلفزيون  الراديو  حمطات  ومندوبي  ال�شحفيني  ع�شرات  حولها 
لت�شويرها والتحدث مع طاقمها وبع�س امل�شافرين عليها. وحيث اأن 
تلك الرحلة كانت الأوىل من نوعها، فاإن التجارب على ما يبدو مل 
ت�شمل كل �شيء، لذلك لحظنا بعد اإقالع الطائرة بدقائق اأن قطرات 
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ماء اأخذت تت�شاقط بغزارة من جهاز التربيد، ما جعل زوجتي حتمل 
مظلة يف داخل الطائرة حلماية نف�شها من املاء املت�شاقط. وب�شبب 
ومن  امل�شهد.  ت�شوير  اإىل  امل�شافرين  بع�س  �شارع  املنظر،  غرابة 
اأربعة  ق�شينا  حيث  لندن  عرب  باري�س  اإىل  ال�شفر  وا�شلنا  بو�شطن 
وهناك  لندن،  اإىل  بعدها  عدنا  الفرن�شية،  العا�شمة  ربوع  يف  اأيام 
قمنا بزيارة القريب وال�شديق الدكتور عثمان يحيى وزوجته... كان 
عثمان حينئذ يتخ�ش�س يف طب العيون. اأخذنا عثمان وزوجته اإىل 
برايتون  مدينة  بينها  من  كان  وريفية،  واأثرية  �شياحية  اأماكن  عدة 

الواقعة على البحر.
بعد ق�شاء خم�شة اأيام يف بريطانيا، وا�شلنا ال�شفر يوم 6-11-

1970 اإىل مدينة �شتوجتارت يف اأملانيا، حيث زرنا الأ�شدقاء القدامى 
هناك، وتعرفت زوجتي عليهم وعلى ابن خالتي �شعيد. وبعد ق�شاء 12 
يومًا يف ربوع اأملانيا وزيارة عدة مدن وقرى قريبة ومناطق �شياحية، 
كان من بينها بحرية كون�شتانت، اأو بودن زيه، وجزيرة مايناو التي 
ا�شتانبول يف تركيا بناء  اإىل مدينة  تقع يف و�شط البحرية، �شافرنا 
ال�شفر  وا�شلنا  ا�شتانبول  يف  يومني  ق�شاء  وبعد  زوجتي.  رغبة  على 
حيث  الأ�شدقاء،  وبع�س  واأقاربها  مها  والدة  لزيارة  القاهرة  اإىل 
ق�شينا بني القاهرة والإ�شكندرية ع�شرين يومًا. ومن بني الأ�شخا�س 
الذين راأيناهم وق�شينا وقتًا طوياًل وممتعًا معهم الأ�شدقاء عبد اهلل 
الرمياوي وح�شني الأمريكاين وفهد القوا�شمة وعائالتهم. وبعد رحلة 
األف كلم وا�شتغرقت اأكرث  طويلة قطعنا فيها اأكرث من خم�شة ع�شر 
ع�شنا  وهناك   ،1970-7-15 يوم  عمان  و�شلنا  اأ�شابيع،  �شبعة  من 
بع�س اأحداث احلرب الأهلية الدامية التي وقعت بني قوات اجلي�س 
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الأردين وقوات املقاومة الفل�شطينية وراح �شحيتها اآلف الأبرياء.  
اإحدى الأم�شيات التي ق�شيناها  �شاألني عبد اهلل الرمياوي يف 
يف بيته عن روؤيتي لواقع احلال يف البالد العربية، وهنا اأجبته باإن 
ما يجري يف الوطن العربي ككل هو حترك من نوع »خطوة تنظيم« 
التحرك  تعني  خمتلفة  تعابري  وهذه  »راوح«،  اأو  ُعد«  »مكانك  اأو 
يف  حترك  اأي  حدوث  ي�شمن  ل  املكان  يف  التحرك  لكن  املكان.  يف 
الزمان، وبالتايل ل توجد بوادر ت�شري اإىل اأننا نتحرك نحو حتقيق 
ال�شبب يف  ويعود  والع�شر.  الغري  نتخلف عن  اأننا  يعني  ما  التقدم، 
بع�شها  الأمام،  اإىل  تتحرك  كانت  الأر�س  �شعوب  غالبية  لأن  ذلك 
ب�شرعة وبع�شها الآخر ببطء، لكن مل يكن هناك �شعب واحد من دول 
املع�شكر الراأ�شمايل اأو الإ�شرتاكي يتحرك يف املكان ويغم�س عينيه 
الأمام،  نحو  ب�شكل حثيث  يتحركون  الآخرون  دام  وما  الزمان.  عن 
فاإن حترك الأمة العربية يف املكان يعني ا�شرارها على التخلف عن 
الركب وح�شارة الع�شر. وهذا من �شاأنه اأن يت�شبب يف ات�شاع فجوة 
العلم والقوة والرثوة باأبعادها املادية وغري املادية مبا يف ذلك الأبعاد 
العلمية والتكنولوجية والثقافية التي تف�شل العرب عن غريهم من 
كل  اإ�شاعة  املكان  يف  التحرك  يعني  اأخرى،  وبعبارة  و�شعوب.  اأمم 
فر�شة لتحقيق ما يكفي من التقدم يف املجالت التي تعك�س طبيعة 
التقدم ومعنى القوة يف هذا الع�شر. وبالتايل ل يجوز لنا اأن نتوقع يف 
ظل هذه الأو�شاع حترير الأر�س اأو الإن�شان اأو حدوث نه�شة يف بالد 
العرب متكن ال�شعوب العربية من احل�شول على موقع قدم لها بني 

�شعوب العامل التي تعي�س حركة تغري وتطور ديناميكية. 
امل�شرتك  ال�شديق  الأم�شية  تلك  يف  املوجودين  بني  من  كان 
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يف  عليهم  تعرفت  الذين  القدامى  البعثيني  اأحد  ال�شقاف،  حممد 
بيت اأبو ن�شال اأيام الدرا�شة يف ال�شتينيات. عاد حممد ال�شقاف بعد 
التخرج من اجلامعة اإىل الأردن، و�شغل هناك العديد من املنا�شب 
التموين.  اأظن من�شب وزير  اآخرها على ما  املهمة، كان  احلكومية 
حني خرجنا من بيت اأبو ن�شال بعد اأن تقادم الليل، وجدنا اأنف�شنا 
نتفق يف الراأي حيال ما يعي�شه ال�شيد عبد اهلل الرمياوي من عزلة 
اإىل  بالعودة  اإقناعه  حماولة  قررنا  وبالتايل  القاهرة،  يف  واغرتاب 
الأردن، خا�شة واأن امللك ح�شني كان قد اأ�شدر عفوا عنه وعن غريه 
من �شيا�شيني وع�شكريني اتهموا مبحاولة قلب نظام احلكم امللكي يف 
عام 1957، واأن كل اأ�شدقائه القدامى عادوا منذ �شنوات. ذهبنا يف 
اأبو ن�شال، وبعد مناق�شات ومداولت مرهقة  اليوم التايل اإىل بيت 
اأقنعناه ب�شرورة العودة اإىل الأردن وموا�شلة دعوته لتاأ�شي�س حركة 
عربية واحدة من هناك. لكن اأبو ن�شال فاجاأنا حني اأخربنا باأنه ل 
ميلك حتى ثمن تذكرة �شفر من القاهرة اإىل عمان... تربع حممد 
يف  اإقامته  تكاليف  بتغطية  وتربعت  التذكرة،  ب�شراء  فورًا  ال�شقاف 
اأبو  و�شل  قليلة،  باأيام  عمان  اإىل  و�شويل  وبعد  �شهر.  ملدة  عمان 
يف  ا�شتقباله  يف  واأحبائه  اأ�شدقائه  من  العديد  مع  وكنت  ن�شال، 
املطار. نزل اأبو ن�شال يف فندق �شغري يف اأول طلعة جبل عمان، وحني 
قمت بزيارته يف �شباح التايل اأح�شرت معي ما وعدته به. لكن حني 
عدت لزيارته يف اليوم التايل، قال يل اإن املبلغ الذي اأح�شرته غري 
كاف... اأريد مبلغا اآخر ي�شاويه متامًا. مل يكن لدي ما يكفي لتلبية 
طلبه، اإل اأن طلب اأبو ن�شال ل ُيرد مهما كانت الأ�شباب، ما جعلني 

اقرت�س بع�س النقود من اأ�شدقائي. 
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التقيت حال عودتي اإىل عمان بالأ�شدقاء يحيى حب�س وح�شني 
حممد واأمني عبد اهلل وعبد الرحمن عرار واأ�شتاذي ال�شابق دروي�س 
اجلعفري وغريهم. وهناك علمت باأن جمموعة من العلماء العرب 
تقوم بتاأ�شي�س مركز اأبحاث متقدم يف الأردن حتت ا�شم »اجلمعية 
العلمية امللكية«، واأن من بني ال�شباب الذين مت جتنيدهم للعمل يف تلك 
اجلمعية اثنان من قدامى الأ�شدقاء والزمالء الذين تعرفت اليهم 
خدوري.  وليد  والدكتور  اإبراهيم  الدين  �شعد  الدكتور  اأمريكا:  يف 
بحفاوة  الأ�شدقاء  ا�شتقبلني  حيث  اجلمعية  مقر  اإىل  ذهبت  لذلك 
بالغة وقدموين للعامل العربي امل�شئول عن تاأ�شي�س اجلمعية الدكتور 
الن�شمام  زحالن  علي  عر�س  تعارفنا،  اأن  وبعد  زحالن.  اأنطوان 
اإليهم، اإل اأنني اعتذرت ب�شبب تعاقدي مع جامعة الكويت. وب�شرعة 
اكت�شفت اأن هناك �شيئًا م�شرتكًا بيني وبني زحالن، الهتمام بق�شية 
هجرة العلماء العرب اإىل اأمريكا وغريها من دول �شناعية متقدمة. 
وحيث اأنه كان لدي الكثري من الوقت، فاإنني بداأت يف الذهاب اإىل 
من  به  يقومون  كانوا  فيما  الزمالء  وم�شاعدة  يوميًا  اجلمعية  مقر 
اأبحاث، حيث قمت باإعداد م�شروعي بحث اأحدهما يتعلق مبو�شوع 
وب�شبب عالقتي  املجتمعية.  التنمية  والثاين مبو�شوع  العقول  هجرة 
القوية مع الزمالء �شعد الدين ووليد، فاإن زياراتهم لبيتنا اأ�شبحت 
اأمور  يف  نتحدث  معًا،  الطعام  نتناول  يومية،  و�شبه  اعتياديًا  اأمرًا 
واأهرامات  ق�شور  الأمل...  من  واأهرامات  ق�شورًا  ونبني  كثرية 
يافا  بحر جلبه خيالنا من  رذاذ  �شوى  تكن  اأنها مل  اكت�شفنا لحقا 
وجه  يف  �شيء  ترطيب  على  قادرًا  يكن  ومل  والإ�شكندرية  وبريوت 

عا�شفة رملية حارقة.
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يف  العرب  املثقفني  بع�س  يتوقعها  كان  التي  ال�شحوة  اإن 
من  اآخرون  وقام  الع�شرين،  القرن  يف  وال�شتينيات  اخلم�شينيات 
املنا�شلني بالت�شحية باأرواحهم يف �شبيلها، مل تتحقق. كانت هزمية 
اأكرث  العرب  احلكام  وكان  العرب،  جميع  ت�شور  مما  اأعمق   1967
ال�شواء،  على  واأعداوؤهم  اأ�شدقاوؤهم  تخيل  مما  وا�شتبدادًا  جهاًل 
كل  متناه  مما  وتخبطًا  �شياعًا  اأكرث  الفل�شطينية  املقاومة  وكانت 
�شموًل  اأكرث  والعلمي  الثقايف  ب�شقيه  العربي  التخلف  وكان  الأعداء، 
مما ت�شوره اأكرث املفكرين العرب ت�شاوؤمًا. لهذا جاءت الت�شرفات 
الفل�شطينية املرجتلة، وال�شيا�شات العربية املنحرفة لتجرنا من اأزمة 
وُتخرجنا  اأ�شنع،  هزمية  اإىل  �شنيعة  هزمية  من  وتقودنا  اأزمة،  اإىل 
من حالة اإحباط اإىل حالة ياأ�س. ولقد تبع ذلك وترتب عليه الق�شاء 
وواقع  نف�شية  كحالة  بالهزمية  والقبول  القريب،  املا�شي  اآمال  على 
حياتي والتعاي�س معه ب�شالم. وهذا اأدى بدوره اإىل فتح املجال على 
الطريق  ومتهيد  باحلكم،  امل�شتبدين  احلكام  لإنفراد  م�شراعيه 
لربوز طبقة من املحتكرين من جتار ووكالء �شركات اأجنبية عملت 
واملنافقني  املت�شلقني  جنم  و�شعود  والوطن،  ال�شعب  ا�شتغالل  على 
ومتاجرين  مثقفني،  واأن�شاف  وعمالء  �شيا�شيني  من  والنتهازيني 
يف  اأ�شهم  متزمت  ديني  وتراث  الع�شرية  وثقافة  القبيلة  بتقاليد 

تكري�س التخلف والتبعية.
وداع حزين

فتحْت مدينة عمان عينها يف ذلك ال�شباح العاب�س على �شوت 
مدافع تدوي يف العديد من اأحيائها الغنية والفقرية، وعلى �شحابات 
دخان داكنة اللون حتجب اأنوار ال�شم�س واأ�شعتها عن البيوت والورود 
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تائهة لهثة يف كل  اإ�شعاف ترك�س  والأزهار، وعلى �شراخ �شيارات 
حدة  كانت  وفيما  امل�شت�شفيات.  اإىل  واجلرحى  القتلى  تنقل  اجتاه، 
املعارك تتزايد حلظة بعد حلظة، وقفْت على �شرفات املنازل وفوقها 
قتال  بقلق ما يجري من  يراقبون  والأطفال  وال�شيوخ  الن�شاء  جموع 
دام بني الأ�شدقاء واجلريان واأبناء الوطن الواحد. كانت ال�شتباكات 
امل�شلحة بني قوات اجلي�س الأردين وف�شائل املقاومة الفل�شطينية قد 
بداأت جتتاح جميع اأرجاء العا�شمة وتلم�س بعنفوانها البيوت الآمنة 
واملناطق امل�شاملة والأ�شواق التجارية واأر�س املطار. وعلى الرغم من 
و�شراخ  الإ�شعاف  �شيارات  ُنواح  على  تعودوا  قد  كانوا  الأطفال  اأن 
املدافع وت�شارع طلقات الر�شا�شات التي مل تعد ُتخيفهم، اإل اأن عويل 
الأمهات وبكاء ال�شيوخ كان يحريهم ويخيفهم. ن�شاء واأمهات تكاد 
تنهار من اخلوف والقلق على اأزواج واأبناء و�شبية ان�شموا لأجهزة 
حكومية ا�شمها جيو�س وقوات اأمن وخمابرات، والتحقوا مبنظمات 
غري نظامية معظمها فو�شوية ا�شمها قوى مقاومة وحركات فدائية. 
التحقوا بهذه وتلك ليكونوا اأدوات يف يد قادة ا�شتخدموهم لإ�شعال 
نار �شراع دموي بني اأبناء �شعب واحد ينتمون لوطن م�شرتك. وكما 
اأثبتت الأيام فيما بعد مل يخدم ال�شراع م�شلحة وطنية اأو اإن�شانية، 
اآلف  على  به  عاد  ما  �شوى  ب�شيء  الوطن  اأو  ال�شعب  على  يعد  ومل 
ال�شحايا من موت وعاهات دائمة، وعلى ذويهم من مرارة وح�شرة. 
املقاومة  عنا�شر  مبحا�شرة  الأردين  اجلي�س  قوات  بداأت 
ل�شبط  حماولة  يف   ،1970 عام  اأغ�شط�س  �شهر  يف  الفل�شطينية 
العا�شمة  �شوارع  على  و�شلطتها  لهيبتها  الدولة  وا�شتعادة  الفو�شى 
واملخيمات. لكن املناو�شات حتولت اإىل قتال عنيف بعد قيام اجلبهة 
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ال�شعبية لتحرير فل�شطني بخطف اأربع طائرات اأمريكية و�شوي�شرية 
ال�شحراوية  املطارات  اأحد  يف  الهبوط  على  منها  ثالث  واإجبار 
القريبة من مدينة الزرقاء، ومن ثم القيام بتدمريها على الأر�س 
الأردنية  احلكومة  �شعرت  العامل.  من  م�شهد  على  �شبتمرب   12 يوم 
احتمال  من  واخلوف  القلق  عليها  بدا  كما  �شديد،  بحرج  حينئذ 
�شقوط النظام وا�شتيالء املقاومة الفل�شطينية على احلكم يف البالد. 
لذلك وجد امللك ح�شني نف�شه م�شطرًا لإ�شدار اأوامر �شارمة للجي�س 
ال�شيطرة  ل�شتعادة  اإجراءات  من  منا�شبًا  يراه  ما  باتخاذ  الأردين 
على الأمور واإعادة الأمن اإىل البالد. ومما �شاهم يف ت�شجيع امللك 
لوقف  عليه  الدولية  ال�شغوط  ت�شاعد  الجتاه  ذلك  يف  ال�شري  على 
الأمريكية مب�شاعدته يف  الوعود  وتزايد  الطائرات،  عمليات خطف 
وعربية  فل�شطينية  قوى  من  تهديدات  من  له  يتعر�س  كان  ما  وجه 
جماورة. وفيما كانت املعارك ت�شتد حدة وتزداد �شراوة �شاعة بعد 
�شاعة، كان الرئي�س امل�شري جمال عبد النا�شر يبذل كل ما لديه 
من جهد حلقن الدماء بني الإخوة، وذلك حفاظًا على وحدة ال�شف 
العربي يف وجه العدو ال�شهيوين، ومن اأجل �شيانة طهارة املقاومة 

الفل�شطينية. 
ت�شاعدت  وتدمريها،  الطائرات  اختطاف  حادثي  وقوع  بعد 
حدة املعارك بني اجلانبني، حيث دخل الطرفان يف معارك طاحنة 
اأوًل،  اجلبال  منطقة  اإىل  الفل�شطينية  املقاومة  قوات  بدحر  انتهت 
ومن ثم اإجبارها على الن�شحاب من الأردن كليًا واللجوء اإىل لبنان. 
بني  �شيا�شية  �شفقة  عقد  يف  جنح  النا�شر  عبد  الرئي�س  اأن  ومع 
منظمة التحرير الفل�شطينية واحلكومة الأردنية ُتنظيم العالقة بني 
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الطرفني وحتافظ على تواجد قوات املقاومة الفل�شطينية يف الأردن، 
اإل اأنه وجد نف�شه يعاين من اإرهاق �شديد وخيبة اأمل كبرية مل يكن 
باإمكانه اأن يتجاوزها. ولقد ت�شبب ذلك يف وفاته حزينا يوم 9-28-
1970، وانتقال ال�شلطة وقيادة م�شر اإىل نائبه حممد اأنور ال�شادات 
الذي جاء رئي�شًا للبالد نتيجة ل�شدفة تاريخية كانت بداية حلقبة 

موؤملة من حياة العرب جميعًا. 
وقوى  الأردنية  القوات  بني  امل�شلحة  ال�شتباكات  بداأت  حني 
املقاومة الفل�شطينية كان موعد اللتحاق بجامعة الكويت قد اقرتب، 
مغادرة عمان  ما جعل  فات،  قد  املوعد  كان  املعارك  ا�شتدت  وحني 
اأمرًا ُملحًا. لكن توا�شل العمليات الع�شكرية وا�شتداد حدة املعارك 
واإغالق املطار بني الفينة والأخرى حال دون مغادرة عمان يف الوقت 
املنا�شب. اإن اأهمية املطار بالن�شبة لكل طرف من اأطراف ال�شراع 
ا�شتهدفت  التي  املدفعي  الق�شف  لعمليات  م�شروعًا  هدفًا  جعله 
الهيمنة عليه اأو اإغالقه واحليلولة دون هروب اأو تهريب البع�س ممن 
اأبوابه  ُيغلُق  املطار  كان  لذلك  جمرمني.  الأردنية  الدولة  اعتربتهم 
ومُتنع  بالإقالع،  الطائرات  لبع�س  ُي�شمح  �شاعة،  ويفتحها  �شاعات 
طائرات اأخرى من الهبوط، ما ترك مئات امل�شافرين ينتظرون يف 
بيوتهم اأو يف فنادق اأو يف قاعات املطار جال�شني على الأر�س من دون 

طعام اأو �شراب لفرتات طويلة.   
وحيث اأنني مل اأكن طرفًا يف ذلك ال�شراع املقيت، ومل اأكن يف 
اأو منحازًا جلانب حُمارب مهما  اأي يوم من الأيام منا�شرًا حلرب 
ما  اأتابع  النهار  �شاعات  اأق�شي معظم  نف�شي  كانت ذرائعه، وجدت 
يجري من �شراع عدمي، واأق�شي جل �شاعات الليل اأفكر يف م�شري 
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�شعور من يقف خلف كل واحد منهما من  واأتخيل  واملقتول،  القاتل 
اأهل واأحبة. اإن احلروب عمليات عدوانية ل اإن�شانية، تقتل ول ترحم، 
�شجالت  ت�شري  وكما  احلب.  وتدمر  احلقد  تغر�س  تبني،  ول  تهدم 
بع�س  وقيام  والعار،  الدمار  �شوى  �شيئًا  التاريخ، مل حتقق احلروب 
ال�شعوب با�شتعباد غريهم خدمة لأهداف قيادات موتورة ل حترتم 
كرامة �شعب ول حقوق فرد ول اإن�شانية اإن�شان. اأما ما ُي�شمى »احلرب 
عن�شريون  ي�شنها  حروب  تربير  هدفه  ُم�شلل  كالم  فهو  العادلة« 
تربوا على كراهية الغري واحتقارهم، وعا�شوا على ا�شتعمار بالدهم 
ونهب ثرواتهم والهيمنة عليهم وحتويلهم اإىل عبيد يف خدمة اأ�شياد 
يدعون احل�شارة والدميقراطية. لذلك وجدت نف�شي اأ�شعر باملزيد 
اإ�شعاف متر  اأو راأيت �شيارة  من الغ�شب كلما �شمعت �شوت مدفع، 
م�شرعة يف ال�شارع، اأو �شاهدت م�شئوًل حكوميًا يلقي بيانًا يربر فيه 
ما يجري على الأر�س. اإن ما جرى اأمامي يف عمان اأدى اإىل تعميق 
يف  نف�شها  وجدت  اأمة  على  احل�شرة  والقلق...  باحل�شرة  اإح�شا�شي 
والقلق على م�شتقبل  الإبحار،  بو�شلة  خ�شم بحر هائج وقد فقدت 
�شعوب واأجيال فتية مزقتها �شعارات وهمية ُمفرغة من اأي حمتوى 
وموؤامرات  زمن،  منذ  الزمن  جتاوزها  عقائدية  ومقولت  تقدمي، 

خارجية هدفها متزيق ج�شد الأمة وتكري�س التخلف على اأر�شها. 
يدق،  التلفون  جر�س  على   1970-9-17 يوم  �شباح  �شحوت 
وحني رفعت ال�شماعة �شمعت �شوت ال�شديق دروي�س اجلعفري الذي 
ربطتني به عالقة مودة وتقدير متبادلة منذ اأن كان اأ�شتاذًا يل يف 
مدر�شة خميم عقبة جرب. كان دروي�س يت�شل لالطمئنان علينا، وكي 
ي�شاألني عن موعد ال�شفر اإىل الكويت، وعن راأيي فيما كان يجري من 
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اأحداث دامية وما ُيحتمل اأن يكون لها من تبعات �شيا�شية. تذكرت 
عندها على الفور اأن دروي�س يعمل مديًرا ملكتب �شركة عالية للطريان 
يف املطار، ما جعلني اأ�شرح له الو�شع الذي كنا منر به، واأطلب منه 
م�شاعدتنا على مغادرة الأردن يف اأول طائرة م�شافرة اإىل الكويت. 
ن�شحني دروي�س اأوًل اأن نبقى يف البيت واأن ل نغادره لأ�شباب اأمنية، 
اأية  يف  للمغادرة  ال�شتعداد  اأهبة  على  نكون  اأن  ثانيًا  مني  وطلب 
الرحيل.  مل�شاعدتنا على  اأول فر�شة ممكنة  باغتنام  واعدًا  حلظة، 
يف حوايل العا�شرة من �شباح اليوم التايل، ات�شل دروي�س ليقول باأن 
املطار فتح اأبوابه اأمام الطائرات املغادرة قبل دقائق، واأنه ل يدري 
الكويت  اإىل  �شتغادر  واأن هناك طائرة  اإغالقه جُمددًا،  �شيتم  متى 

بعد �شاعتني، واأن علينا اأن نكون يف املطار يف اأ�شرع وقت ممكن. 
�شوى  التاج  جبل  يف  الكائن  بيتنا  عن  يبعد  املطار  يكن  مل 
ع�شردقائق بال�شيارة، لذلك مل يكن الوقت م�شكلة، لكن العثور على 
بحد  م�شكلة  كان  الظروف  تلك  يف  املطار  اإىل  تنقلنا  اأجرة  �شيارة 
الرئي�شي  ال�شارع  اإىل  البيت  باب  من  اأخرج  اأكد  مل  اأنني  اإل  ذاته. 
حتى راأيت �شيارة اأجرة متر م�شرعة يف طريقها اإىل اأعايل اجلبل. 
اأوقفت ال�شيارة وعر�شت على �شائقها اأن اأدفع له ما يريد مقابل نقلي 
وزوجتي اإىل املطار ب�شرعة، واأخربته باأننا جاهزون للمغادرة فورًا. 
وافق ال�شائق بعد تردد، وبعد اأن طلب مبلغًا من املال يكفي لرحلة من 
عمان اإىل دم�شق وبالعك�س يف ظل اأحوال عادية. وقبل اأن يغري راأيه 
اإىل مطار عمان.  كنا يف طريقنا  وافقت على طلبه، وخالل دقائق 
املطار، كانت مدفعية  ت�شري م�شرعة يف اجتاه  ال�شيارة  وفيما كانت 
وتر�شل  ال�شوارع،  على  يتحرك  �شيء  كل  تت�شيد  الأردين  اجلي�س 
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انتظار  قذائفها يف كل اجتاه، مع ذلك و�شلنا املطار ب�شالم. وبعد 
الثالثة  حوايل  يف  �شعدنا  وقلق،  حرية  يف  �شاعات  اأربع  حوايل  دام 
من بعد ظهر يوم 18-9-1970 �شلم اآخر طائرة غادرت عمان قبل 
اإقفال املطار كليًا، متهيدًا لبدء اجلولة الأخرية من املواجهات بني 
قوات اجلي�س الأردين وقوات املقاومة الفل�شطينية، وهي اجلولة التي 

ق�شت على الوجود الفل�شطيني امل�شلح يف الأردن.
�شاهدت اأثناء فرتة النتظار يف قاعة امل�شافرين مدفعية اجلي�س 
الأردين تق�شف ب�شكل متقطع معظم املناطق ال�شكنية القريبة من 
والأ�شرفية.  املحطة  ومنطقة  اجلوفة  وجبل  الن�شر  جبل  يف  املطار 
يهتفون  اجلنود  كان  املدافع،  فوهات  من  تنطلق  قذيفة  كل  ومع 
ويزغردون فرحًا، رمبا لعتقادهم باأن كل قذيفة من قذائفهم كانت 
من  قلعة  وتهدم  الإ�شرائيليني،  اجلنود  من  لدود  عدو  �شدر  متزق 
قالع الكيان ال�شهيوين الذي كان وما يزال �شببًا رئي�شيًا من اأ�شباب 
كل �شراع وحرب دموية يف املنطقة العربية. لكن قذائف مدفعيتهم 
كانت ت�شيب بيوت اأقاربهم واأحبائهم واأ�شدقائهم وزمالئهم الذين 
ي�شكنون يف مناطق الق�شف ويعي�شون حياة فقر وبوؤ�س وحرمان. مل 
اأن ت�شرفاتهم جتعلهم مت�شاوين  يكن اجلنود ول ال�شباط يدركون 
مع الغزاة الأجانب الذين ارتكبوا اجلرائم بحق اأوطانهم واأجدادهم 
اأو  ن�شيت  اأنها  فيبدو  الفل�شطينية  املقاومة  قوات  اأما  الع�شور.  عرب 
تنا�شت اأن العدو احلقيقي ل ي�شكن يف عمان بل يف الوطن املحتل، 
وعكا وطربيا،  والنا�شرة  وحيفا  ويافا  واأريحا  اهلل  ورام  القد�س  يف 
كل  قلب  ت�شيب  وعي  بال  اإ�شعالها  ي�شهمون يف  التي  الفتنة  نار  واأن 
عدو.  اأي  قلب  ت�شيب  اأن  قبل  لوطنه  خمل�س  وعربي  فل�شطيني 
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الطائرة واعتلت و�شط  بنا  اأقلعت  املدافع ُيالحقنا حتى  بقي �شوت 
ال�شماء، وهناك اأغم�شت عيني واأعطيت عقلي فرتة ا�شرتاحة بعد 
عناء تفكري دام عدة اأيام، على اأمل اأن ي�شحو وقد حل غد م�شرق 

يعيد لنا بع�س الأمل. 
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