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هذا الكتاب
هذا الكتاب هو اجلزء الثاين لل�سرية الذاتية التي بد�أتها بعنوان:
اليافاوية ـ �سرية ذاتية ( )1ويقر�آن معاً..
فاجلزء الأول يبينّ رحيلي مع عائلتي من يافا �إىل عمان وهو ما ك ّون
اللبنات الأوىل يف فكري وعقلي  ،حيث �أن �شخ�صية املرء تبد�أ يف التبلور
من ال�سنوات اخلم�س الأوىل يف عمره ..
واجلزء الثاين ؛ بدءاً من املرحلة الدرا�سية االبتدائية و�إىل اليوم ..
وكيف �أثرت هذه املرحلة مبا�شرة يف انتاجي الأدبي والفكري والعملي .
�آمل �أن ي�ضيء هذان اجلزءان حقبة زمنية معينة يف تاريخ هذه الأمة
مل متور فيه الأحداث
من خالل جتربتي ال�شخ�صية املتوا�ضعة يف عا ٍ
وتتالطم فيه الأفكار ...
وال�شكر مو�صول لكل من قر�أ اجلزء الأول و�أثنى عليه ..
كما ال�شكر مو�صول ملن قر�أ م�سودة هذا الكتاب ـ اجلزء الثاين ـ وع ّلق
عليه  :الأخوة والأخوات من عائلتي اخلا�صة �أو من عائلتي الأدبية ،
وعلق عليه باحلذف �أو املطالبة بالإفا�ضة والزيادة  ،و�أخ�ص بالذكر
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الأخوة :حممد امل�شايخ و�سحر مل�ص وحممد �سالم جميعان  ،وطاهر
قليوبي .
وال�شكر اخلا�ص للدائرة الثقافية يف �أمانة عمان الكربى لقيامها
بطباعة هذا الكتاب  .و�إقامة االحتفال الالئق ب�صدور كتاب ي�ضاف �إىل
املكتبة الوطنية والتجربة املحلية.
رو�ضة الفرخ الهدهد
2014/4/6
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ما ي�شبه التقدمي
يجد القارئ يف هذه ال�صفحات �صورة من �صور النف�س اجل ّيا�شة
باحلنني �إىل اجلغرافيا امل�ستباحة� ،أيام �أن كانت يافا هانئة يف نومها
يف ح�ضن املتو�سط ،وم ّوارة بالن�شاط واحلركة يف يومها املليء بال�سفن
والبحارة ،ورائحة الربتقال الذي �صار حزيناً بعد ت�شريد �أهلها .فيافا
ّ
لي�ست ذكريات فح�سب ،بل هي حورية ُّ
تظل ملء ال�سمع والب�صر
والوجدان ،ت�سكن يف �ضمري �أهلها حيثما ارحتلت بهم الأيام ،ويحملها
�أهلها معهم حيثما اجتهوا ،فمثلما هي عا�صمة فل�سطني ،ف�إنها عا�صمة
وجدان �أهلها؛ والعا�صمة تع�صم من الن�سيان والف ْقد.
فاحلديث عن يافا يف �سطور هذا الكتاب مي ِّثل ذاكرة مثقف وذاكرة
مدينة ،حيث تتالقى الذاكرتان لتتناوبا على �سرد الأحداث واملواقف،
وت�سرتجعا ال�صدى البعيد والقريب لألفة الأحبة ،و�شقاوة الطفولة،
وتراحم العائلة وتالحمها ،والإ�صرار على قفز كل �أ�سوار امل�ستحيل ،ليظل
احللم ممكناً ،واال�ستمرار يف العي�ش قاب ً
ال للتح ُّقق.
ت�سرد الأديبة رو�ضة الهدهد يف هذا الكتاب ذكريات مدينتها يافا،
تهب عليها رائحة احلنني �إىل ذلك املا�ضي املفعم
وذكريات العائلة؛ �إذ ُّ
بال�شوق العارم ،فتتالقى �صور املا�ضي الذي ال ُين�سى ،ب�صور احلا�ضر
املليء بال�شجن ،لت�ش ِّكل من التفا�صيل واجلزئيات لوحة مكتملة العنا�صر
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والألوان .ولي�س هذا �إال بعداً واحداً من الأبعاد الوطنية التي نذرت الأديبة
رو�ضة الهدهد نف�سها لها وهي تكتب عن فل�سطني مكاناً وبطولة �شعب،
يف �أعمال �أدبية غر�ست معنى البطولة والفداء يف نفو�س اجليل اجلديد
احلامل بالرجوع �إىل ربوع يافا و�أخواتها من املدن املقهورة باالحتالل
البغي�ض ،بعد �أن قر�أ و�سمع ما ُيلهب ال�شوق �إىل املرابع ،ويعلي من وترية
احلنني �إىل العي�ش الهنيء ،الذي يتعاىل ُ�صداحه يف �سطور هذا الكتاب،
الذي هو لي�س تاريخاً لعائلة و�إمنا تاريخ مدينة لها يف احل�ضارة �ش�أن،
ولها يف املدنية ح�ضور تغبطها عليه مدن العامل الأخرى.
فهذا الكتاب يف جزئياته وتفا�صيله ،مت ِّمم للجزء الأول الذي �صدر قبل
عهد قريب من �صدور هذا الكتاب ،فطاف بكل ما يتم ّثل يف هذه املدينة
اجلميلة من معامل تتعانق فيها امل�آذن والكنائ�س ،وتتواءم العائالت ،التي
حتمل معها وثائقها يف زمن الهروب �إىل الأمام من ا�ستحقاقات املرحلة
التي دفنتها قرارات دولية تق�سم احلق بني اجلالد وال�ضحية.
ما الذي تخربنا به الأديبة رو�ضة الهدهد يف هذا الكتاب؟! ذلك ما
�سوف ينك�شف للقارئ �أكرث وهو يت�صفح �سطوره التي متتزج فيها دمعة
الفرح بدمعة الفراق ،في�صيح من �أعماقه  :يافا … �سوف ن�شفى من
املنفى واجلرح ونعود �إليك ،فانتظري �أبناءك…
حممد �سالم جميعان
ع ّمان 2014
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من مدر�سة الزهراء االبتدائية يف عمان �أبد�أ ..من ذكرياتي فيها على
مدى �سنوات بداياتي �أنطلق ..ومن مقاعدها ومعلماتها و�شهاداتها تبد�أ
احلكاية.
بعد خم�سني عاماً �أو ينوف ،تتدفق دموع �أمي �أمامي على وجهها،
فال �أن�ساها� ..أرى الدموع اليوم تتدفق بفعل الت�أثر من ق�صيدة وقفتُ
درامي يف م�سرحية �أخذت فيها دور
مدر�سي� ،أو موقف
�ألقيها يف حفل
ّ
ّ
البطولة على م�سرح املدر�سة ،وقد كانت �أمي يف اخلم�سينيات من ذلك
القرن حتر�ص على ح�ضور ن�شاطات بناتها يف املدر�سة ،فكيف بي وقد كنتُ
الأ�صغر بينهن ،ت�أتي لت�ؤازرين فيما �أ�شارك به..
ترن يف �أذ ّ
�أما والدي فهيم رحمه اهلل ،فال تزال كلماته ّ
ين ميتدح
ٌ
عليه...عالمات مرتفع ٌة
موقفاً من مواقف النجاح يف املدر�سة �أعر�ضها
يف االمتحانات الف�صلية والنهائية ،مالحظات املديرة واملعلمات بح�سن
�أخالقي وت�ص ّرفاتي ..ن�شيد مدر�سي �أو �آيات قر�آن ّية �أ�س ّمعها غيباً فيطرب
لها هو واحلا�ضرون ..وعندما كنتُ � ُ
أحفظ ق�صائد عن يافا؛ مدينته التي
هاجر منها وظ ّل يحنّ �إليها �إىل �أن وافاه الأجل ،فقد كان يدعوين لإلقاء
�إحدى هذه الق�صائد �أمام �ضيوفه معتزاً بابنته وب�آدائها مك ّرراً على �آخر
�أبياتها والتي تقول:
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يـ ــافا عليكِ حتيتي و�س ـ ــالمي ياف ــا عرو�س ال�شرق والإ�س ــالم
ُ
وذكرت �أم�سك فا�ستثار غ ــرامي
يافا ذكرتك يف الع�شيــة وال�ضحى
يـ ــا والدي �إم ــا ق�ضيتَ م�شرداً ف ـ�أدفن بيافا ث َّم َ
بع�ض عظـامي
فيطيب فيها مرقدي ومقـ ــامي
فلعلـّني بعد املم ــات �أزوره ــا
ال�شاعر اليايف حممود الأفغاين
كنت يف مدر�سة الزهراء االبتدائية بال�صف الرابع االبتدائي،حني
�شاركتُ با�سم املدر�سة يف مهرجان خطابي كبري ملعظم املدار�س احلكومية،
وجرت ت�صفيات يف كل مدر�سة على حدة بني طالبها وطالباتها ،ثم
جرت ت�صفيات ملجموعات من املدار�س� ،إىل �أن كانت الت�صفية النهائية
يف �سينما البرتاء يف و�سط البلد يف عمان ،ح�ضرها من �سلك الرتبية
والتعليم وزير الرتبية والتعليم ومديرو ومديرات املدار�س وعدد
كبري من املدع ّوين ..وكان املدير يف وزارة الرتبية والتعليم «م�صباح
العابودي» رحمه اهلل ي�أتي �إىل مدر�ستنا ويدربني على �إلقاء ق�صيدة عن
يافا �أي�ضا ،لل�شاعر حممود الأفغاين ،وذلك يف غرفة املديرة «�سلوى
عبدالهادي» رحمها اهلل ،وبح�ضور معلمة اللغة العربية الآن�سة «�سامية
�شعيب « ..كان اللقاء مرعباً لطالبة �صغرية ال يكاد طولها يبني من
وراء الطاولة ،واملربي م�صباح العابودي ينقر الطاولة بع�صاه �إذا ا�س� ُأت
الت�شكيل �أو الأداء ،فتكاد ركبتاي ت�صطكان من اخلوف ،ولكنه يعود
للإنحناء زاوية قائمة لتح ّيتي �إذا �أح�سنت الأداء..
وكم تدربتُ وكم � ُ
أعدت قراءة بيت ال�شعر �أو املقطع مراراً وتكراراً..
وملّا كان يوم املهرجان الر�سمي وقفتُ على امل�سرح لألقي الق�صيدة �أمام
جلان االختبار الر�سمية ،وكان لزاماً علي حمل ورقة الق�صيدة ،خ�شية
ن�سيان الأبيات �أمام اجلمهور ،وكم كرهتُ م�سكها ،وكم رغبتُ بطرحها
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على الأر�ض ،كي �آخذ راحتي يف الإلقاء والإ�شارة ..وملا ظهرت النتائج ،كنت
الثانية يف الرتتيب� ،إذ نال اجلائزة الأوىل �شاب من �إحدى مدار�س مدينة
الزرقاء ،كانت ق�صيدته عن جاللة امللك احل�سني ،كتبها املربي «م�صباح
العابودي» نف�سه..
ويف اليوم التايل للمهرجان كانت الفرحة تع ّم مدر�سة الزهراء
ومديرتها ومعلماتها الفا�ضالت بفوز طالبتهن ونيلها اجلائزة ،و�أذكر �أنها
كانت جمموعة كتب وق�ص�ص يف �شنطة مدر�سية برتقالية اللون جميلة،
طاملا تباهيت بها ومبحتوياتها وب�شخ�ص مدير التعليم الذي �أح�ضرها
�إىل املدر�سة املرحوم املربي الفا�ضل «علي ح�سن عوده» الذي �أ�صبح فيما
بعد وزيراً للرتبية والتعليم وم�ؤ�س�ساً للعديد من معاهد التعليم وحتى
الكليات اجلامعية يف الأردن..
ُ
مررت م�ؤخراً على «مدر�سة
جميلة هي ذكريات الطفولة ،وعندما
الزهراء» كانت قد �أ�صبحت «بيتاً للفن» تابعاً لأمانة عمان الكربى ..كان
البناء قد بني قبل عام  1940لعائلة «جودت �شع�شاعة» �أبو �أ�سامة ..وكان وال
يزال فخماً مبعنى الكلمة ،تدخل �إليه بو�ساطة �أحد درجني على اليمني
وال�شمال يلتقيان يف و�سط املدخل ذي الدرجات الأربع الأخرى ..فريتفع
البناء ال �أقل عن ع�شرين مرتاً عن ال�شارع الرئي�س ،هذا ال�شارع الذي
ي�صل و�سط البلد �إىل جبل عمان ،وي�سمى اليوم �شارع الأمري حممد..
تدخل غرف املبنى ف�إذا هي �أجمل ما يكون ..ال�شبابيك ،الأبواب ،البالط،
الهند�سة ،البناء ..كله جميل..
�أما ح ّماماته فتقع يف �ساحة البناء اخللفية ..وكم كنا نخ�شى االقرتاب
من هذه احل ّمامات التي ت�سكنها «ال�ساكونة» ..بل كم من املراحي�ض العامة
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اكت�شفنا الحقاً �أنها ت�سكنها «ال�ساكونة «نف�سها �أو غريها !! وهل كانت هذه
لي�س �إال؟
«ال�ساكونة «�إال من بنات �أفكارنا وخياالتناَ ،
يف تلك ال�ساحات حول هذا البناء اجلميل كانت الطالبات يق�ضني
�أجمل الأوقات :باللعب ،ب�أكل كعكة ب�سم�سم ،ب�أحاديث الطفولة ..كانت
ا�سرتاحة فرتة الظهر مدّة كافية من الزمن لنذهب �إىل بيوتنا ،ثم نعود
ملوا�صلة الدرا�سة»..فر�صة ال�ساعة العا�شرة» و»فر�صة الظهر» ..وقت كاف
ملمار�سة كافة �ألعاب الطفولة من لعبة ( الإك�س �إىل احلبل �إىل الطماية
تخبايه �إىل الزقطة) �إىل� ..إىل ..تعززها معلمات مناوبات متفهمات ،ال
�أذكر �أن «ال�ضرب «كان يف قامو�سهن اللغوي �أو الرتبوي !!.
لو يعلم املعلمون واملعلمات دورهم الرائع املقد�س يف تربية الأجيال،
لبذلوا جهوداً م�ضاعفة يف �أداء �أدوراهم على �أكمل وجه.
بعد انتهاء ال�سنوات ال�ست االبتدائية يف مدر�سة الزهراء كان ال بد
للطالبات االنتقال �إىل مدار�س �أخرى �إعدادية وثانوية ..وعند انتقايل
�إىل مدر�سة جبل اللويبدة الإعدادية كانت اثنتان من �شقيقاتي :انت�صار
ور�ضا معلمات يف تلك املدر�سة� ..إ�ضافة �إىل عدد من املعلمات مثل «ملك
بدران «و»ي�سرى النجداوي» من زميالت �أخواتي ،ولكن املديرة �ست
«زينب �أبو غنيمة «رحمها اهلل مل تكن لترتك �أي طالبة من ع�صاها
�أو ل�سانها� ..أداتان �شاحذتان مل يكن يوقفها عن ا�ستعمالهما �أحد..
فاملراهقة واالنطالق وال�شيطنة ال يوقفها �إال هاتني الأداتني احلادتني
ل�سانها وع�صاها..رحمها اهلل.
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وفاة �أبي
�أبي م�صدر الق ّوة يف منزلنا ،الآمر الناهي ،امل�سيطر على كل مناحي
حياتنا ..بكل احلب والتفهم ..ماذا نطبخ اليوم؟ اعملي لنا زغاليل مع
ملوخية ،فتطبخ الوالدة ما يريد دون تردد ..ماذا لديكم من م�ؤونة يف
ح�ضرمعه ما نق�ص منها يف
املطبخ؟ ،يدخل املطبخ يف ّت�ش اخلزائن ،ل ُي ِ
الع�صر ..ماذا در�س الأوالد يف املدر�سة ،تعال يا حممد اقر�أ يل �سورة الفلق،
و�أنت يا خليل اقر�أ �آية الكر�سي ..هات �شهادتك املدر�سية يا رو�ضة ،يقر�أها
من �ألفها �إىل يائها ب�صوت مرتفع ،كي ي�سمع كل فرد من �أفراد الأ�سرة
نتائج الآخرين ،في�شيد بهذا ويو ّبخ ذاك..
مل يكن لري�ضى لأبنائه �إال التفوق ..و�إال فالع�صا جاهزة ..مل يكن
ي�ضرب كثرياً ،لكن الك�سالن واملتمرد له عقاب..
وقد اختلفت �شخ�صيات �أخواتي و�إخوتي ،وكم تعاطفتُ مع �أختي التي
�سميناها «�أم دميعة» لتمردها على القوانني والأنظمة ب�شخ�صيتها املتفردة
املح ّبة لالنطالق ،وعدم الر�ضى بال�سري يف ال�سرب دون اقتناع ،وكم تعاطفتُ
مع �أخي الذي كان يجد �صعوبة يف تهجئة بع�ض الكلمات ،خ�صو�صاً و�ضع
الهمزة على نربة �أم واو �أم �ألف ..وال يي�أ�س �أبي وال يرتاجع عن تعليماته
ون�صائحه ونظرياته ..يعيد ويعيد ويعيد حتى يلفظها �أخي دون خط�أ.
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قبل النوم ،كل واحد يقر�أ ما حفظ من القر�آن �أمام الآخرين ،فمن
مل يخطئ يتباهى بنف�سه ،ومن �أخط�أ يعيد ويعيد ويعيد حتى نتمنى �أن
ي�سكت ..ف�إذا ما قام �أبي من مكانه ،انطلقنا نحن ال�صغار� ،أنا و�أخي الأكرب
مني حممد ،و�أخواي ال�صغريان :خليل وحممود ،للعب وال�شيطنة..
نتعارك ونت�ضارب بالأيدي والأرجل ..ما �أجملها من �أيام !! �أ�ستقوي على
�أحدهم ف�أرميه �أر�ضاً و�أث ّبته بالأر�ض ،في�أتي الآخر لإنقاذه� ،أو ي�ستقوي
ُ
فيقف يل يف بقعة مظلمة من الدار كي يخيفني ويرعبني
علي الآخر
ّ
بحركاته...
ملنزلنا غرفة خارجية كنا ن�سميها «الغرفة اخلام�سة» ،كانت يف البداية
مكاناً لرتبية الدجاج واحلمام ...ف�أبي ـ رحمه اهلل ـ كان يربي احلمام
والدجاج وحتى الأرانب ،كجزء من ذكرياته وطفولته يف مدينته ،يافا،
حيث البيارات والب�ساتيني ب�أ�شجارها وخ�ضرواتها وحيواناتها ،وخريها
العميم الوفري.
وملا �ضاق املنزل بعدد �أفراده «�سبع بنات وثالثة �أوالد و�أم و�أب» ا�ضطر
والدي �إىل تفريغ الغرفة من �شاغريها  :الدجاج واحلمام ،ورفعهم �إىل
�سطح الدار ،و�إعادة تنظيف الغرفة ودهنها كي ت�صبح «الغرفة اخلام�سة».
من هذه الغرفة املطرفة والبعيدة عن �سيطرة الوالدين ،كانت تتجلى
ال�شقاوة وال�شيطنة و�سهر الليايل و�أحاديث اجلن ّيات والنكت وا�ستح�ضار
الأرواح اخلبيثة والطيبة.
�أو كما قال �أحمد �شوقي:
على الأم يلقونها والأب»
«خل ّيون من تبعات احلياة		
وكم حت ّمل والدي هذه الأفواه املتفتحة للحياة ،واملتطلبة لكل �شيء..
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وهو يبذل كل اجلهد كي يوفر القر�ش ملتط ّلبات �أبنائه ،و�أمي تكمل
الرعاية والعطف يف املنزل ..كل و�سيلة جتار ّية ،ممكن �أن تد ّر دخ ً
ال
�إ�ضافياً لوالدي ،ج ّربها ،فالهجرة �صعبة واملطالب كثرية ،وعائلة �أخيه
املتوفى والتي هاجرت �إىل �سوريا تزيد من �أعباء احلياة عليه ..والراتب
من دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة التي يعمل بها ال يكاد يفي باملطلوب..
وكان والدي رحمه اهلل قد قام بتزويج خم�سة من بناته ،فالزواج للبنت
�سرتة وتخفيف �أعباء ،وكانت الأخرية متزوجة لعائلة طبيب ،ويف يوم من
الأيام �أح�س�سنا نحن ال�صغار �أن يف الأمر خطورة ،فقد �أقبل هذا الطبيب
«يو�سف عز الدين» يف وقت غري عادي لزيارتنا ،و�أعلن للجميع �أن والدي
قد �أ�صيب بجلطة قلبية.
هذا الرجل القوي امل�سيطر ،املحبّ ،
املطلع على كل �صغرية وكبرية
يف حياتنا ،نام يف الفرا�ش فلم يعد ي�ستطيع حتريك يد �أو رجل ..هذا
الرجل الذي كان ي�شرب الدخان «�شرباً» والذي يغازل �أمي علناً ،والذي
يح�ضر لنا البطيخ بالع�شرات والزيت بالتنكات واجلزر بال�شواالت ،والذي
يحر�ص على �إعطائنا ـ بيده ـ حبة زيت ال�سمك ،وك�أ�س ع�صري الربتقال
واجلزر ،نام يف الفرا�ش ومل يعد ي�شاركنا م�شاعرنا و�أحا�سي�سنا.
هذا الرجل الذي كان يطرب ل�سماعنا ونحن نلقي ال�شعر� ،أو نتلو
القر�آن �أو نناق�ش ما قر�أنا من كتب ومو�ضوعات ثقافية وق�ص�ص ..مل
يعد ي�سمع لنا �شيئاً..فمن الذي �سيحكي لنا الق�ص�ص والذكريات عن
يافا وبياراتها و�شاطئها وبحرها ونا�سها وبيوتها ،من الذي �سيعيد لنا
ما �سمعه من ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة يف الإذاعة الليلية ،وقد �أ�صبح ال
ي�ستطيع احلديث وال ال�سماع !!
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هلل ما �أ�صعبها من �أيام !!!
بعد �أيام قليل ٍة عرفنا �أن جلطة ثانية «مرتدّة» عادت ف�ضربت قلبه
الكبري ،فلم يتح ّمل ومات..
كيف ميوت املرء فج�أة؟ كيف ت�سقط اجلدران وال�سطح على �سكان
البيت؟ من �سيظلـّل البيت؟ من �سي�سمع نداءات �أطفاله وبناته؟..
من �سيعيد للبيت ركنه العتيد و�شم�سه التي ال تغيب ،واحلب والعطف
واحلنان؟؟
مل �أكن يف حينها �إال طفلة يف الثانية ع�شرة من عمرها ،لكن رهبة
املوت ه ّزت كل �أركان البيت ،ر�أيت الفزع والهول ي�سيطر على والدتي وهي
ت�ستمع للطبيب ب�أن زوجها قد مات ! ر�أيت �أخواتي املتز ّوجات يعدن �إىل
البيت والدموع متلأ م�آقيهن ،ور�أيتُ احلرية والذهول تغيب �إخواين
ال�صغار حممد وخليل� ،أما حممود الأ�صغر �سناً فلم يكن يف احل�سبان !!
رف�ضت �أخواتي الأكرب ر�ؤية «امليت» من �شدة اخلوف والرعب ،فلم
�أجر�ؤ على ر�ؤيته كذلك ..وحملوه �إىل خارج الدار يف هرج ومرج ال ين�سى،
وبقيت �صرخة �أمي عند خروجه من الدار تهز الدار..
�إن �أن�سى لن �أن�سى �صديقات �أمي وقد ح�ضرن لتعزيتها يف وفاة زوجهاـ
هي يف الأربعني من عمرها ،وهو يف اخلم�سني ـ وال�صغار حولها ال حول
لهم وال قوة ..و�صديقاتها يندبن وينتحنب على بختها وق ّلة حيلتها..
كانت ال�صديقة منهنّ ت�أتي من مدخل الدار تولول وت�صرخ ،و�أنا ينتابني
الرعب والفزع من �صراخها« ..يا ويلي عليك يا �أم حممد ..تر ّملتِ و�أنت
�صغرية..
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ومل �أكن يف حينها �أفهم ملاذا ت�صرخ املر�أة الغريبة لوفاة والدي؟..
وظ ّل النواح والولولة عالقة يف �سمعي �إىل اليوم !!
يف �أرجاء تلك الدار الواقعة يف �شارع الأمري حممد ،يف و�سط البلد
ع�شتُ  ،حيث كان و�سط مدينة عمان يف تلك الأيام  1960-1952موطناً
وي�سمى «طريق وادي ال�سري» ،منها
للعديد من الأعراق والإثنياتّ ..
وبا�ستمرارها ن�صل �إىل قرية وادي ال�سري التي ي�سكنها ال�شرك�س ،الذين
هاجروا من بالدهم رو�سيا هرباً بدينهم..
ومدر�سة الزهراء العريقة تقع يف ذلك ال�شارع ،والبيوت على اجلانبني
يقطنها فل�سطينيون و�أردنيون و�شرك�س ،م�سلمون وم�سيحيون ..والنا�س
يعرف بع�ضهم بع�ضاً ،ووالدي يحب التعرف �إىل الآخرين والتعامل
معهم ..هذا عنده قمح وذاك عنده زيت ،وذلك يريد التجارة بالزجاج،وهذا
يريد بيع قطعة �أر�ض ..وهو اجتماعي ذو عقل جتاري ،ولكنه �أو ًال و�أخرياً
الجئ فل�سطيني..
�أما والدتي فكانت هي الأخرى اجتماعية من الطراز الأول ..كل
اجلريان معارفها ،وكل النا�س �أ�صدقاءها ،وحل ّبها للنا�س �أح ّبها النا�س..
ف�أنت تتبادل مع الآخرين احلب ،ف�إن حقدت وح�سدت وامتلأت غرية
ومنيمة قابلك الآخرون بذلك ،وم ّنوا عليك بالكلمة الطيبة �أو ال�شعور
احل�سن ..ولكنها هي الأخرى الجئة فل�سطينية.
يف تلك الدار تز ّوجت �أخواتي الكبريات « :كاملة وازدهار وافتخار
وانت�صار ور�ضا» لكل زواج ق�ص�صه و�أحاديثه وذكرياته التي ال متحى...
و�أنا املراهقة ال�صغرية �أ�ستمتع بهذه الق�ص�ص واحلكايات� ،أ�سمعها �ألف
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م ّرة ،و�أعيدها يف ذهني �ألف مرة �أخرى ..ماذا كانت َّ
«ال�ش ْبكة» ،ماذا �أح�ضر
العري�س لعرو�سه؟ كيف يقفل الباب على اخلطيب مع �أختي يف منزلنا؟..
من �سيذهب مع اخلاطبينْ �إىل ال�سينما؟ ماذا �سنلب�س حلفلة الزفاف؟
وعندما تركنا هذه «الدّار» ظلـّت الذكريات ترتى يف ذهني وال ميحوها
الزمن.
ُ
وعندما كربت وتز ّوجتُ
وعدت لعمان ،ظ ّل حنيني لتلك الدار كبرياً،
فكرت مع �إخوتي و�أخواتي �أن ن�ستثمر الأر�ض و �أن نعيد بناء الدار ،ولكن
�صدمة العمر كانت عندما ذهبتُ مع �أخويّ لرنى الدار بعد فراقها مدة
ع�شرين عاماً �أو يزيد !!
رب الع�شرين عاماً ،حلجم
ظللنا �أ�سابيع و�أ�شهر نتندّر بده�شة كبريةٍ ،ك َ
تلك الدار ..كنا نظنها كبرية ووا�سعة ،ف�إذا بنا نراها �صغرية .بل �صغرية
جداً ...الغرفة اخلام�سة التي كانت منف�صلة عن الدار ،والتي كنا نظنّ
�أننا «�سن�سافر لن�صلها»�،إذ بها ال تبعد عن البناء مرتاً �أو ن�صف مرت..
ال�ساحة الأمامية التي كنا نظنها مهبط طائرات� ،إذا بها �ساحة �صغرية ال
ت�ستطيع الدراجة الدوران فيها!! الغرفة الرابعة ،التي كانت لوالديّ �إذ
بها غرفة �صغرية قد ال تت�سع لأثاث غرفة نوم فخمة ـ من �سرير مزدوج
وخزانة و»ت�سريحة» وكر�سيني مع «كوميدينو»� ..أما املطبخ فحدّث وال
حرج� ،صغري ومعتم وبال �شبابيك .كيف كانت والدتي تطبخ فيه لكل هذه
الأفواه واملعارف والأقارب؟
حتى �سطح الدار الذي كنا «نت�سلقه» �أنا و�أخي خليل� ،إذ بنا نكاد نلم�سه
بيدنا �إذا مددناها !!
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املهم �أننا ومن باب الذكرى ،واال�ستثمار قمنا ب�إعادة البناء عمارة
بخم�س طوابق للإيجار.
و�سمينا العمارة عمارة الفهيم.
وترحمنا وما زلنا نرتحم على فهيم وهدى ..والدي ووالدتي..
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مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية
يف عام  1960انتقلتُ �إىل مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية ،ب�سبب انتقال
�سكن عائلتي �إىل هناك ،فبعد وفاة والدي «فهيم» رحمه اهلل ،مل ت�ستطع
والدتي املكوث كثرياً يف بيتها يف عمان حيث الذكريات ،فانتقلنا �إىل حيث
ت�سكن �أختي الكربى ،وا�ست�أجرنا بيتاً يف «حي ال�شرفة» يف مدينة البرية..
والبرية ورام اهلل مدينتان متجاورتان ال يف�صلهما فا�صل .فالبيت يف
�أول ال�شارع يتبع بلدية البرية ويف �آخره يتبع بلدية رام اهلل ،ولكل مدينة
منهما رئي�س بلدية وجمل�س بلدي ،الفرق �أن رئي�س بلدية البرية م�سلم
ورئي�س بلدية رام اهلل م�سيحي ..واملناف�سة بني املدينتني كبرية..
ولكن �شهرة رام اهلل ب�أنها م�صيف الأردن وفل�سطني ،كانت �أكرب،
في�ؤمها العر�سان لق�ضاء �شهر الع�سل يف فنادقها الناه�ضة على ربوة
عالية ،مثل فندق عودة ،وفندق حرب ،وفندق احلمراء ،وفندق بانوراما.
ويف ُد �إليها امل�صطافون من الكويت والعراق وبع�ض دول اخلليح ،حيث
بوظة « ُركب» امل�شهورة وحديقة البلدية ـ املنتزه ـ وحيث و�سائل الرتفيه
الليلية والنهارية املختلفة .
ولع ّل مدر�سة «الفرندز» يف رام اهلل كانت من �أوائل املدار�س اخلا�صة
للبنني والبنات وب�أق�ساط �سنوية مرتفعة ..مل تكن املدار�س اخلا�صة
منت�شرة حينها ..الك�ساىل فقط كانوا يلتحقون باملدار�س اخلا�صة
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القليلة واملعدودة على �أ�صابع اليد� ،إن كان يف العا�صمة عمان �أو يف املدن
الكربى ..لكن مدر�سة «الفرندز» كانت لها �شهرة وا�سعة ،ازدادت مع
الأيام ،بحيث �أ�صبحت ن�صب �أعني �أبناء الذوات والأغنياء من �أهل رام
اهلل وفل�سطني ومن الأردن ..فتتباهى العائلة �أن ابنها �أو ابنتها يدر�س
�أو قد تخ ّرج من هذه املدر�سة.
وكانت مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية �أهم مدر�سة حكومية للفرع
العلمي ..وكنا نحن الطالبات من �سكان البرية ننطلق يومياً م�شياً على
الأقدام� ،أو بركوب احلافلة ،للو�صول �إىل مدر�ستنا ،وياله من م�شوار
رائع..
كنا من�شي حوايل �ساعة ،طالبتان ،ثالثة �أو خم�سة� ،أذكر منهن «�شريفة
حموده ،نهلة نايفة ،دولت الرنتي�سي ،هدى العبيدي» ،ونقطع م�سافة ال
تقل عن ثالثة كيلو مرتات ،ك�أمتع ما يكون امل�شوار� ..أحاديث و�ضحكات
وقف�شات� ،شباب يعاك�سوننا فن�سعد ،و�أ�صحاب حمالت نعاك�سهم فنت�شاقى،
متطر فنفرح ،ت�ضحى وي�شتد لهيب ال�شم�س فال نهتم ،و�إذا ع ّز امل�شوار
من مطر غزير �أو �شم�س حارقة ،ن�ستقل احلافلة العمومية بثقة ومتعة،
�أفتقدها اليوم عند �أجيالنا ال�صاعدة ،التي نحر�ص على �إي�صالها من
مكان �إىل �آخر بال�سيارة وال�سائق ،وع�شرات التو�صيات و «التحويطات».
معظم بيوت البرية ورام اهلل احلجرية من �أموال املغرتبني من
�أبنائها ..ومعظم عائالت هاتني املدينتني هاجر �شبابها  -القادرون على
العمل ـ �إىل �أمريكا للعمل فيها ،يح�ضرالرجل منهم بعد غياب �سنوات
يجد زوجته و�أبناءه بانتظاره ،يغدق عليهم ما جمع من مال ،ف ُيعلي بناء
منزله ويو�سع �أر�ض حديقته ب�شراء مزيد من الأر�ض ،و ُيز ّين �صدر زوجته
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ومع�صميها مبزيد من الذهب ،وعندما يطمئن �إىل «حملها «يعاود ال�سفر
�إىل املهجر ،ليح�ضر بعد �سنوات للقيام بنف�س الأعمال ..وال�سيدات قانعات
را�ضيات ب�سفر �أزواجهن ،بل على الأرجح �سعيدات بذلك ،فاخلري الوفري
ال ي�أتي �إال من ال�سفر والغربة..
وهلل يف خلقه �ش�ؤون..
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املعلمة القدوة
يف مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية تبلورت �شخ�صياتنا مع معلمات
مميزات �أنعم اهلل بهنّ علينا ..كانت مديرتنا املربية الفا�ضلة « :م�س
جميلة حنا» �إن�سانة م�ساملة تركت املجال ملعلـّماتنا ِل ُتك ّون انتماءاتنا
الفكرية كيف ي�ش�أن..
املعلمة «فاطمة النجاب» و�أختها �ست «رقية النجاب» من احلزب
ال�شيوعي ..بل �إن �أخاهما «�سليمان النجاب» القيادي يف احلزب
ال�شيوعي تزوج �إحدى زميالتنا «ليلى �سعيد» وق�ضى ن�صف عمره
يف �سجون الأردن وفل�سطني املحتلة بعد احتالل 1967م ..ومعلمتنا
الأخرى «�ست هيفاء الب�شيتي» تعطينا املواد العلمية والريا�ضيات
بكفاءة ال نظري لها ..ان�ضباط تام يف احل�صة ،وواجبات كثرية للحل
يف املنزل.
و�أ�ساتذة ذكور يح�ضرون للمدر�سة كدوام جزئي معارين لنا من
مدر�سة الذكور ..ونحن �صبايا يدغدغهن احلديث عن اجلن�س الآخر،
فهذا معلم الفيزياء «داوود العبيدي» ،وذلك معلم امليكانيكا ،وذلك معلم
الأحياء «�سليمان غنام» من قرية «دير �أبان» املجاورة ،وذلك معلم اللغة
العربية «�سعيد �سمور «الوقور الذي يتح ّمل �شيطنة البنات و�شغبهن..
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ولكن للمعلمة «نهيل عوي�ضة «معلمة اللغة االجنليزية ف�ضل وت�أثري
على الطالبات كان يفوق كل ه�ؤالء املعلمني واملعلمات..
كانت �ست «نهيل عوي�ضة «– �أطال اهلل يف عمرها – ملتزمة حزبياً
مع حركة القوميني العرب ،ومل نكن نحن بالطبع يف ذلك الوقت نعرف
ذلك .ولكنها ا�ستطاعت بفعل تكليفنا بن�شاطات غري منهجية �أن تزرع فينا
حب القومية العربية ،و �أن تنظمنا وتلحقنا بتلك احلركة دون �أن ندري !!
� ّأ�س�سنا مع �ست نهيل نادياً للغة االجنليزية وحلقات ملناق�شة ـ كتاب
قر�أناه ـ وبا�شرنا بتعليم ال�سيدات كبريات ال�سن «الأميات « ..وجادلنا
معلماتنا ال�شيوعيات مبجادالت «بيزنطية» حول ما يجري حولنا من
�أحداث و�أخبار �سيا�سية ..وملّا انطلقت املظاهرات عام  1963مل�ساندة احلركة
النا�صرية ،كنا نحن طالبات بنات رام اهلل الثانوية يف طليعة املتظاهرين
يف �شوارع رام اهلل والبرية..
كم كتاب �سيا�سي وغري �سيا�سي ناق�شنا يف ما ميكن ت�سميته «خليتنا احلزبية»!
ال�سر! كم موقف �سيا�سي
كم من�شور �سيا�سي قر�أنا ووزعنا على بيوت املنطقة يف ّ
اتخذناه ودافعنا عنه ! ونحن ال نعلم حقيقة �أن ما نقوم به هو جزء من عمل
�سيا�سي منظـَّم مل نكن نفه ُمه �أو نحيط بتفا�صيله �أو نقدِّر �أبعاده!
يف املقبل من الأيام� ،سيكون لهذه اخللية دور هام يف مقاومة العد ّو
ال�صهيوين وق�سط وافر من املعاناة من هذا االحتالل.
ذهبتُ وجمموعة من ال�صديقات «لطيفة الهواري» «عائ�شة عودة»
و «�سائدة خليل» �إىل خميم «الأمعري» لالجئني لن�ستقطب ال�سيدات
لإن�شاء �صف حمو �أمية يف مدر�ستنا ..كنا من احلما�س واالندفاع بحيث
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كنا نرغب بفتح «مدر�سة داخل مدر�سة «لتعليم ال�سيدات والبنات الأميات،
وكان خميم الأمعري «وال زال يف مكانه �إىل اليوم» يقع على ال�شارع املمتد
هجروا يف نكبة عام
من القد�س �إىل البرية و رام اهلل ،ويقطنه كثريون ممن ِّ
 .1948ودخلنا البيوت �أو قل ـ �أ�شباه البيوت ـ واخليم والتنكايات لن�ستقطب
عميم..
بعلم ٍ
الدار�سات ون ِعدُهم ٍ
ق�سمنا �أنف�سنا لتعليم ما ندر�سه نحن
وحلما�ستنا املنقطعة النظريّ ،
يف املدر�سة ،ودخلتُ «ح�صتي» كمعلمة ال يتجاوز عمري ن�صف عمر �أ�صغر
طالبة منهن� ،إذ كنتُ يف الرابعة ع�شرة من عمري� ،أحمل جم�سماً للكرة
الأر�ضية ،ا�ستعرته من معلمة اجلغرافيا ،لأ�شرح للطالبات «الأمهات» عن
هذه الكرة و�أين ن�سكن نحن عليها� ،أديرها ب�سرعة فتلف من الغرب �إىل
ال�شرق ،و�أفت�ش عن موقع «الأردن وفل�سطني «عليها ،لأذكر �أننا نعي�ش
هنا بينما نلف وندور �إىل هناك !! وكان هذا احلما�س وهذا اال�ستهالل
غري املنطقي مبعث ا�ستهجان ال�سيدات احلا�ضرات ،فانخف�ض العدد �إىل
الن�صف ،و�ضاعت �أحالمنا بفتح «مدر�سة ملحو الأُمية» ،ولكن امل�شروع
ا�ستمر بف�ضل دعم معلمتنا الفا�ضلة �ست نهيل عوي�ضة ودعم املديرة �ست
جميلة حنا ودعم وزارة الرتبية والتعليم التي كانت تزود املدر�سة ب�أقالم
ودفاتر خا�صة لربنامج حمو الأُمية هذا..
ومع املظاهرات ،و القراءات ،و نوادي اللغة الإجنليزية والعلوم و
برامج حمو الأمية واالجتماعات ،كانت الدرا�سة هي الأهم يف حياتي..
وكانت نتيجة التوجيهي رائعة..
وبعد �أقل من عام من دعوة �ست «جميلة حنا» ومديري ومديرات
املدار�س الجتماع يف ق�صر امللك لتقدمي الوالء للعر�ش الها�شمي �إثر
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املظاهرات واالحتجاجات التي قام بها بع�ض طالب املدار�س ،عادت �ست
جميلة مع طالبتني من طالباتها هن «هالة ام�سيح و�أنا «لق�صر ب�سمان
العامر» للقاء امللك ح�سني رحمه اهلل ،ليتم تكرميها مع املديرين
واملديرات الذين ح�صل طلبتهم على نتائج باهرة يف امتحان الثانوية
العامة (التوجيهي).
كنت من ه�ؤالء الأوائل الع�شرة على اململكة ..وكانت �ست جميلة قد
و ّبختنا �سابقاً ب�أننا كنا �سبباً يف زيارتها الأوىل ،غري املريحة للق�صر .فقلتُ
لها بخجل :ها نحن قد جئنا بك �إىل الق�صر م ّرة ثانية ولكن يف زيارة
مريحة بدل تلك !!.
اليوم وعندما �أُدعى على م�أدبة امللك وامللكة على الإفطار يف رم�ضان..
�إن يف عهد امللك احل�سني طيب اهلل ثراه ،وامللكة نور احل�سني� ،أو يف عهد
امللك عبد اهلل بن احل�سني حفظه اهلل وامللكة رانيا العبد اهلل ..ف�إنني �أذكر
تلك امل�أدبة بوجود مديرتي �ست «جميلة حنا» قبل ما ينوف على �أربعني
عاماً� ،أي عام 1964م ،تكرمياً للع�شرة الأوائل يف اململكة مع مديريهم
ومديراتهم.
م�أدبة لها طع ٌم خا�ص ونكهة خا�صة ..فال �أن�سى جاللة املغفور له
امللك احل�سني يقف بيننا ويحمل �صحنه من الرز واللحم مثلنا نحن
الطالب...
فرعاية املتفوقني والأجيال ال�صاعدة �أمر مهم ،ولها �أثر كبريعليهم...
ويف ا�ستعرا�ض الذكريات ال�سعيدة التي تبقى يف القلب واملحطات
الفارقة يف حياتي �س�أجد �أن احل�صول على درجة متميزة يف التوجيهي..
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«من الع�شرة الأوائل يف اململكة»� ،سيكون من �أهم ،بل �أهم فرحة ع�شتها،
حتى مبقارنتها بنتيجة جيدجداً يف ال�سنة الأوىل �صيدلة يف جامعة
القاهرة� ،أو ميالد �أول طفل� ،أو ن�شر �أول كتاب يل� ..أو� ..أو..
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الأبواب املفتوحة
كل فتاة ،وكل �سيدة ،تظل تتباهى بكرثة ُ
«خطـّابها» الذين تقدموا
خلطبتها ذات يوم ..ومل �أ�سمع امر�أة �إال وقالت ن�صف �سكان عمان
خطبوها و�سعوا لالقرتان بها ..هكذا نحن البنات ..و�أعتقد �أنني مثل
بنات جن�سي �أحب �أن �أ�شعر بالزهو واخليالء ب�أن كذا مهند�س� ،أو طبيب
�أومعلم خطبني ،وكذا �أم و�صديقة لوالدتي طلبت يدي البنها �أو �أخيها �أو
حفيدها..
لكن م�شكلة �أخواتي «ال�ست» قبلي كانت م�شكلة لدي يف هذا املو�ضوع.
فكل �أخت من �أخواتي ،كانت ت�أتي لزيارة �أمي وحت�ضر معها م�شكالتها
� :إن مع زوجها �أو �أهله �أو �أبنائها�..أما امل�سرات� ،أما �ساعات الهناء فتلك
لها وحدها ..وكنتُ ال�صغرية الوحيدة التي �أ�سمع هذه امل�شاكل ،ف�أغتاظ
منها �أميا غيظ ،و�أ�شعر بحنق كبري على الرجال ب�شكل عام ،فهم م�صدر
�آالم املر�أة وم�شاكلها ،وهم �سبب معاناتها و�ضعفها وا�ستكانتها ..ور ّداً على
قررت �أن ال �أتزوج ،ولن �أدع رج ً
كل هذه امل�شاكل والأزماتُ ،
ال ُيع ّكر حياتي
املنطلقة املليئة بالديناميكية واحلركة ،بل �س�أوا�صل تعليمي كي يكون يل
دور مهم يف هذه احلياة..
مل �أكن قد ح�سمتُ �أمري مباذا �س�أتخ�ص�ص يف اجلامعة ..فقد كنتُ
�أُعجب مبادة التاريخ �أميا �إعجاب ..ف�أعي�ش الثورة الفرن�سية والأمريكية،
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و�أتغنى بع�صر النه�ضة ،و�أحفظ تاريخ �صدر الإ�سالم والفتوحات العربية
يف م�شارق الأر�ض ومغاربها� ،أمتاهى مع «عبدالرحمن الداخل» يف بناء
دولة الأندل�س ،ومع ثورة «عمر املختار» يف ليبيا� ،أتنف�س عبري الثورات
على �أر�ض فل�سطني ووطنية «جمال عبدالنا�صر» ..باخت�صار كنتُ �أمتنى
�صناعة التاريخ النا�صع ّ
الو�ضاء.
و�إذا وجلتُ �إىل املواد العلمية� ،أراين عاملة يف علم ال�صيدلة �أو طبيبة
المعة �أو باحثة جمدّة يف علوم الفلك والفيزياء ..كنت �أع�شق اخرتاعات
«لوي�س با�ستور» �أو «روبرت كوخ» و�أعي�ش بكل مفردات اقتحام الف�ضاء
اخلارجي وامل�شي على القمر ومعرفة تفا�صيل مالب�س رجال الف�ضاء..
وعندما كنت �أقر�أ عن املحامني والق�ضاة ،والل�صو�ص والقتلة ،كنت �أت�صور
نف�سي «روبني هود العرب» �أو قل «عروة بن الورد»� ،أر ُّد احلقوق لأهلها،
و�أرف�ض اخليانة والت�سلط واال�ستغالل..
كل الأبوب كانت مفتوحة يل لولوجها والتخ�ص�ص بها ..وكنت �أج ُد
نف�سي يف كل جمال ،حم ّلقة مبدعة ،بل قل ثائرة� ،أثورعلى القيم البالية
والأفكار العقيمة و�أُحدث ثورة يف عامل ال�صيدلة �أو الطب �أو الفلك �أو
املحاماة..
ولكن ظروف الإن�سان وتقدمه يف العمر ،ت�ضع للمرء الكوابح والفرامل
�أو قل ت�ضع النري على رقبته للعودة للواقع والأر�ض.
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مع دير يا�سني ..وهند احل�سيني
عندما �أنهيت درا�سة الثانوية العامة ،عام  ،1964وقفتُ على مفرتق
الطرق لأختار ..كان الزواج واحداً من هذه الطرق ،فغ�ض�ضت الطرف عنه،
وكان العمل �أحدها ،فعملتُ معلمة مدة ثالثة �أ�شهر حل�ساب وزارة الرتبية
والتعليم ،يف مدر�سة «دار الطفل العربي» يف القد�س ..عندها تعرفت على
هذه الدار وم�ؤ�س�ستها ال�سيدة املرحومة «هند احل�سيني»� .إنها الدار التي
احت�ضنت خم�سة و�أربعني طف ً
ال وطفلة رمتهم �سيارات «نقل احل�صمة
والرتاب «عن ظهرها �أمام �سور م�سجد عمر ابن اخلطاب يف القد�س .ففي
اليوم الثاين ملقتل �سيد �شهداء فل�سطني «عبدالقادر احل�سيني» على جبل
الق�سطل دفاعاً عن القد�س ،اقتحمت ع�صابات الأرجون و�شترين والهجانا
قرية «دير يا�سني» وقتلت حاميتها ومئتني وخم�سني من �أبنائها وبناتها،
وحملت خم�سة و�أربعني طف ً
ال وطفلة يف �سيارة نقل احل�صمة والرتاب،
تدور بهم من قرية �إىل قرية عربية ،ترميهم على �أبواب م�ساجد هذه
القرى ثم تعود لأخذهم لإمتام عملية «الفرجة» عليهم ،فلما و�صلوا �إىل
القد�س رموهم �أمام م�سجد عمر بن اخلطاب /قرب امل�سجد الأق�صى بال
رجعة.
يومها �أخذت �ست هند احل�سيني ه�ؤالء الأيتام ،و�أ�س�ست لهم «دار
الطفل العربي» يف منزلها يف القد�س ،وا�ستمرت امل�ؤ�س�سة �إىل يومنا هذا،
تو�سعت لت�صبح كلية جامعية
ترعى الأيتام واليتيمات يف فل�سطني ،بل لقد ّ
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�إىل جانب كونها مدر�سة كاملة املراحل ،ت�ؤكد الوجود العربي يف القد�س
وقد كان لهذه احلادثة ت�أثري مبا�شر كي �أكتب كتابني للأطفال عنهما :
كتاب الزمن احلزين يف دير يا�سني ،وكتاب هند و�أطفال دير يا�سني.
ال �أعتقد �أنني �س�أحتدث عن الكتب التي كتبتها للأطفال ،فهي كثرية
تنوف على خم�سني كتاباً ،منها �أربعة وع�شرون كتاباً حتت عنوان حكايات
بطولية للأطفال ،بدءاً من كتاب يف «�أحراج يعبد» ،و�صو ًال �إىل كتاب
«حلم عبداحلميد �شومان» ..ولكل كتاب جتربة ودرا�سة ومقدّمة و�أحداث
وق�صة..
ّ
ولكن جتربة كتابي «هند و�أطفال دير يا�سني» و «الزمن احلزين يف
دير يا�سني» يتحدثان عن �أكرب جرمية اقرتفها ال�صهاينة �ضد ال�شعب
الفل�سطيني الأعزل ،رجال ِه ون�سائ ِه و�أطفالهِ ،وال �أعتقد �أن �أحداً ممن
�سيقر�أ كتابي هذا الذي بني �أيديكم ،ال يعرف الأثر الكبري لهذه املجزرة
– اجلرمية – على تهجري مدن وقرى فل�سطني ،فثالثة �أرباع مليون
فل�سطيني تركوا �أرا�ضيهم وبيوتهم ومدار�سهم ،وحمالتهم التجارية..
لريمتوا يف املخيم �أو يف العراء ،يف الثلج والربد واملطر� ،أو يف ال�صيف
احلار ..دون �أدنى درجة من الإن�سانية �أو العي�ش الكرمي..
وقد تعرفنا كعائلة منذ �صغرنا على عائلة «�أ�سعد» من دير يا�سني ..وكانت
والدتي هدى رحمها اهلل ،تقابل هذه ال�سيدة – �أم داود �أ�سعد – وت�ستقبلها
يف بيتنا «يوم اال�ستقبال» الذي كان م ّرة كل �شهر .وكم ا�ستمعنا لهذه ال�سيدة
بلهجتها الفالح ّية املحببة تتحدّث عن دير يا�سني ،وهجوم ع�صابات الأرجون
والهاجاناه بقيادة «مناحيم بيغن» عليها ..كم �أعادت على م�سامعنا هي وابنتها
«نزيهة �أ�سعد «و�إخوتها املهند�س داوود وفيما بعد الدكتور يون�س واملهند�س
يو�سف عن ذكرياتهم يف طفولتهم عن هذه املجزرة..
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وفيما بعد تعرفتُ على ال�سيدة املنا�ضلة الرائعة «�ست هند احل�سيني»
رحمها اهلل ..وحدّثتنا عن دورها يف �ضم الأطفال اخلم�سة والأربعني
الذين �شردتهم الع�صابات ال�صهيونية من هذه «القرية الهادئة» دير
يا�سني ،وكان يل �شرف العمل معها يف «دار الطفل العربي «عام  -1964قبل
�سفري ملتابعة دار�ستي اجلامعية  -ف�أح�س�ستُ �أن دير يا�سني ق�ض ّية يجب
�أن تنربي لها الأقالم لتكتب عنها ع�شرات الق�ص�ص..
لقد ا�ستغل ال�صهاينة ما جرى لهم على يد النازيني �أثناء احلرب
العاملية الثانية فيما �س ّموه املحرقة �أو الهولوكو�ست ،ليدّعوا �أنهم �ضحايا
و�أن على العامل تعوي�ضهم مادياً ومعنوياً ،وبالتايل �أقاموا دولتهم على
�أر�ضنا فل�سطني ،و�أعملوا يف ال�شعب الفل�سطيني قت ً
ال وتهجرياً و�إجراماً ال
يعادله �أي �إجرام  ..وقد �أ�صاب الكاتب «نواف الزرو «عني احلقيقة عندما
�أفرد كتاباً كام ً
ال �أتبعه بكتاب �آخر ثم �آخر عن الهولوكو�ست الفل�سطيني
املفتوح ..يعدد فيه اجلرائم تلو اجلرائم التي يرتكبها ال�صهاينة بحق هذا
ال�شعب وال�شعوب العربية الأخرى..
�أال تعتقدون معي �أننا مق�صرون يف تطويع الأدب والفن وال�سينما
وامل�سرح خلدمة ق�ضية العرب الأوىل  :فل�سطني ،وال�صراع العربي
اال�سرائيلي؟؟
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اختفاء �أمي
وقفتُ �أمامها �أطلب ر�ضاها الكامل عن �سفري ملتابعة الدرا�سة..
ف ُمعِيلها الأكرب ـ والدي ـ قد توفاه اهلل قبل �أعوام قليلة ،وابنها الأكرب
حممد قد �سافر �إىل املو�صل يف العراق ملوا�صلة تعليمه يف كلية الطب،
وخم�سة من �أخواتي الأكرب �س ّناً متزوجات ك ّل يف بيتها ومع �أوالدها..
وحدها �أختي فاطمة تعمل يف الكويت كي ت�ؤ ّمن م�صروفنا ،و�أنا قد قـُبلتُ
كمعلمة يف مدر�سة «دار الطفل العربي» � ُ
أقب�ض راتباً حمرتماً ي�ساعد يف
امل�صروف ،وعلى الباب �أخوان �أ�صغر مني ال بد و�أن يذهبا للجامعات بعد
�سنة �أو �سنتني ،فكيف �أكون � ّ
أحق منهما يف الدرا�سة اجلامعية؟
مل يكن �إقناعها �صعباً ،فطاملا �آمنت بي وبقدراتي على النجاح والتفوق
يف الدرا�سة ،فهل �ستقف اليوم يف طريقي؟
ثالثة �أ�شهر فقط عملتُ يف دار الطفل العربي ،ثم قر� ُأت نتيجة قبويل
ُ
فطرت فرحاً �إليها ،ومل تكن رغبتها �أقل من
يف كلية ال�صيدلة يف القاهرة،
حما�ستي ،لكن الظروف كانت �صعبة.
و�أمام �إ�صراري ،ومع دعم �أختي كاملة وزوجها �سعيد �شعبان ـ رحمهما
اهلل ـ ومع قبويل منحة على ح�ساب وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني
لتفوقي يف الدرا�سة ،قبلت والدتي �سفري.
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«حتب العلم حقاً ،وت�ؤمن ب�ضرورة
لقد كانت �أختي الكربى «كاملة
ّ
توفري التعليم للفتيات ..كانت هي قد حرمت من التعليم اجلامعي ب�سبب
نكبة الفل�سطينيني وهجرتهم الق�سرية عن بيوتهم� ،أال يكون من املنا�سب
الآن �أن تدعم تعليم �أختها ال�صغرى؟
ويوم �سفري اختفت والدتي من املنزل نهائياً ،ففي عتمة الليلة ال�سابقة
ل�سفري غادرت املنزل �إىل بيت �أخيها يف قرية «�شويكة» قرب طولكرم دون
�إعالمنا بذلك ،كانت نادراً ما غادرت منزلنا �أو تركتنا ،ولكن ق�سوة الفراق
�أجربتها على ذلك ،كانت قد �أو�صتني كثرياً على نف�سي وعلمي و�أخالقي
وديني ،فاحلب كما كانت تقول ،ال ي�أتي من نظرة واحدة ،ف�إياكِ �أن تكرثي
لقاء ال�شباب الذين «قد تقعي يف غرامهم» ،ك�أن يكونوا من غري ديننا �أو
�أقل من م�ستوانا !!
غبتُ عن والدتي احلبيبة عاماً درا�سياً كام ً
ال دون وداع .لكن و�صاياها
ظ ّلت معي يف حلي وترحايل !!
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يف القاهرة
يف القاهرة ويف كلية ال�صيدلة ويف عهد امل ّد القومي جلمال عبدالنا�صر
وحقبت ِه الثورية التاريخية ،كان املجال مفتوحاً يل للعمل !!
على �صعيد الدرا�سة كنتُ الزلت من املتفوقات يف الدرا�سات النظرية
وعلى املدرجات اجلامعية ،يف املختربات العلمية ،يف �إجراء التجارب
والوقوف �سبع �ساعات متوا�صلة يف خمترب الكيمياء التحليلية ..يف
احلفظ «والب�صم» ،يف ال�سهر و�شرب ال�شاي لل�صحو حتى ال�صباح �أيام
االمتحانات ..وعندما انتهى العام الأول ح�صلت على نتيجة «جيد جداً»
مل �أكن �أحلم بها..
يف العودة لذكريات اجلامعة� ،أ�ستطيع �أن �أعرتف �أنها كانت �أحلى �سنوات
العمر ..مل تكن تفوتني رحلة جامع ّية �أو ن�شاط اّ
طلبي �أو �إفطار رم�ضا ّ
ين
جامعي ..مل �أكن �أتغ ّيب عن حما�ضرة �أو خمترب �أو ندوة ..اجلميع ي�شيد
ّ
ب�أخالقي وتف ّوقي وترتيبي و�أناقتي ..وكانت زميالتي «هدى العمري»
الأوىل يف التوجيهي يف ذلك العام ،و «�سلمى حجازي» و «�أمل الب�سطامي»
ندر�س
من ع ّمان و «�أنعام اخل�ش�شي» من نابل�س و «عهود كمال» من نابل�سُ ،
معاً ون�شرتك يف رحالت الطلبة الوافدين ،وعندما �أح�س�سنا �أن منزل
الطالبات الذي نعي�ش فيه  -وكان تابعاً جلمعية خريية  -ال يعاملنا
ب�آدمية ،رمينا معاً �صحون ال�صاج التي كان ي�ؤمن لنا فيها الأكل ،رميناها
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يف نهر النيل القريب ،ورف�ضنا النوم على «الفر�شات» املهرتئة ،بل و�أر�سلنا
برقية «جلمال عبدالنا�صر» لت�صحيح الو�ضع البائ�س الذي كان يقدم لنا
مبقابل مادي زهيد جداً .والغريب �أن �صيحتنا هذه و�صلت لل�سيد الرئي�س
«جمال عبدالنا�صر» وحت�سنت الأمور ب�شكل كبري..ا�ستبدلتْ �صحون ال�صاج
ب�صحون الزجاج ،و�أُبدلت الفر�شات املهرتئة ،وحت�سن الغذاء اليومي ،فكان
�إح�سا�سنا بالن�صر رائعاً..
ّ
الرت�شح
لع ّل هذا النجاح حفزين ملزيد من العمل ،فخ�ضت جتربة
النتخابات «احتاد الطلبة الفل�سطينيني «وكانت القائمة ت�ضم عدداً
من الطلبة والطالبات يف كليات الطب وال�صيدلة والعلوم والهند�سة،
والكليات الأدبية املنت�شرة يف جامعة القاهرة وعني �شم�س وغريها..وكان
املنا�ضل  -الذي ال زال يعمل يف جمال الق�ضية الفل�سطينية ـ «تي�سري
قبعة» رئي�ساً لهذه القائمة ،وكان من م�ؤازريها الدكتورـ الطالب حينها
ـ «ممدوح العكر» والدكتور الطالب «ع�صام ها�شم» ،واملرحومة «�شهناز
ا�ستيتيه» ،واملنا�ضلة «خزامى ار�شيد» من مدينة �إربد يف الأردن ،وكنت
�أذهب لبيوت الطالبات الفل�سطينيات يف القاهرة حلثهنّ على انتخابي..
فل ّما �صدرت النتائج يف �ساعة مت�أخرة من تلك الليلة ،جاءت ال�سيارات
تطلق �أبواقها العالية �أمام بيت الطالبات  -حيث �أ�سكن  -لتنقل يل خرب
فوزي يف االنتخابات..
بعدها �أ�صبحتُ ع�ضواً ممث ً
ال الحتاد الطلبة يف احتاد املر�أة الفل�سطينية
يف القاهرة ،وكنت �أجتمع مع ال�سيدات برئا�سة ال�سيدة «�سمرية �أبو غزالة»
الرائدة يف العمل الوطني  :الإعالمي واالجتماعي واخلريي يف م�صر،
حيث كانت م�س�ؤولة �ضمن م�س�ؤولياتها اجل�سام يف االحتاد ،عن املعار�ض
والتطريز الفل�سطيني والتعليم والندوات وامل�ؤمترات وغري ذلك كثري،
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عدا عن عملها املهني كم�س�ؤولة مبا�شرة عن برنامج �إذاعي عن املر�أة
الفل�سطينية ،من خالل �إذاعة �صوت العرب.
لقد كانت جتربة احتاد املر�أة الفل�سطينية واحتاد الطلبة الفل�سطينيني
يف القاهرة جتربة ثرية يل على كافة امل�ستويات..
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ال�ساعات ال�ست
ال �أعتقد �أن هناك �سنة يف عمر �أبناء هذا اجليل �أ�صعب و�أق�سى و�أ�سو أ�
من �سنة  ..1967كان ذلك اليوم االثنني يف  / 5حزيران يوماً ال ُين�سى يف
حياتنا ..انطلقتُ من منزل الطالبات يف �شارع الق�صر العيني� ،إىل كلية
ال�صيدلة ،فامل�سافة قريبة جداً بحيث كنا من�شيها يومياً ..كل الأمور
اعتيادية� ..صحيح �أن جمال عبدالنا�صر �أغلق «م�ضائق تريان» يف مدخل
البحر الأحمر ،وطلب �سحب قوات الأمم املتحدة املتمركزة هناك ،لكن
معظم النا�س مل يكونوا يتوقعون احلرب ..بل �إنني قبل يومني التقيت
مع �أحد �أقاربنا من �ضباط اجلي�ش امل�صري و�أ ّكد للح�ضور ب�شكل حا�سم
�أننا ـ كم�صريني وكجي�ش م�صري ـ ال نريد احلرب ،و�إن �إغالق م�ضائق
تريان و�سحب قوات الأمم املتحدة هو فقط حركة تكتيكية �ضد اال�ستعمار
و�أعوان اال�ستعمار و�ضد ال�صهيونية� .ساعتها �صرختُ ب�ضيقٍ ملاذا؟ ملاذا
ال تهاجمون القوات الإ�سرائيلية ما دمتم ترون ح�شودها؟ كان اجلو
مع ّب�أ بطبول احلرب ،ولكن هذا ال�ضابط الع�سكري امل�صري ومن �أعلى
القيادات الع�سكرية� ،أكد لنا �أنه ال ن ّية للحرب عند م�صر� ..إذن ما هذا
الذي يح�صل؟ وخطيبي القادم من لندن عرب مطارات �سوي�سرا وبع�ض
الدول الأوروبية ي�ؤكد له �أنه ر�أى املئات بل وحتدث مع بع�ض القادمني
�إىل «ا�سرائيل» واعرتفوا �أنهم جميعاً «طيارون» جاءوا لقيادة الطائرات
الع�سكرية واحلربية الإ�سرائيلية ،و�أنهم جنود احتياط  .فما الذي يجري
�إذن� ،إن مل تكن احلرب؟؟
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ي�ش ذلك النهار ب�شيء ..و�صلتُ كلية ال�صيدلة ..واقرتبت
ومع ذلك مل ِ
ال�ساعة من التا�سعة ،ومل ي�سمح لنا بدخول قاعة االمتحان ..وابتد�أ الهرج
واملرج يف ال�ساحات ،وابتد�أ اللغط والقيل والقال ،ونحن الهون بامتحاننا..
دقائق و�أُعلن اخلرب الذي كان �سعيداً لنا يف البداية� ،أليماً يف النهاية..
انطلقت طائرات العد ّو الإ�سرائيلي ت�ضرب �أر�ض م�صر ..وبد�أ الهجوم
الكا�سح على م�صر..
كل من عا�ش من جيلنا هذه ال�ساعات ال�ست وهذه الأيام ال�سنة يعرف
مرارتها وهو ي�ستعيدها بذهنه ،دقيقة بدقيقة و�ساعة ب�ساعة..
عدنا �إىل منزل الطالبات ميل�ؤنا ال ّزه ُو والأمل بالن�صر القريب ،عدنا
�إىل حمطات الإذاعة لنق ّلبها ،بل ثبتناها على حمطة �صوت العرب ،ال
�أدري ملاذا؟! لعلنا كنا ال نريد �أن ن�سمع �إال �أخبار االنت�صارات!! كان ال�شوق
للحرب يعادله ال�شوق للن�صر والعودة �إىل فل�سطني املحتلة وقد حتررت!!
على عل ّو توقعات الن�صر ،كنا ن�صدّق كل كلمة ن�سم ُعها..ع�شرات
الطائرات الإ�سرائيلية بل مئاتها تدمرت ..جي�شنا العربي امل�صري و�صل
�إىل حدود تل �أبيب وبد�أ ي ُد ّكها ..يافا �أ�صبحت �أقرب �إلينا من حبل
الوريد ..مل�سنا الن�صر ب�أيدينا ،ومل يبق �إال �أن نعانقه..
َ
ن�شارك يف هذا الن�صر ،فانطلقنا �إىل م�ست�شفى الق�صر
كان ال بد �أن
العيني نقف وراء الطوابري للتربع بالدم ..وات�صلتُ باحتاد الطلبة
�أ�سالهم عن دو ٍر لنا يف هذا الن�صر املحقق حتماً ..وكان الع�شرات من
الطلبة الوافدين ي�شعرون مبا �أ�شعر ،ويتحركون كما �أحترك .و�أعلن
احتاد الطلبة العرب عن فتح دورة للدفاع املدين فانطلقنا ن�شارك بفاعلية
46

وحما�س مع هذا التدريب ،وملا عدنا يف امل�ساء وقد ا�صطبغ لون وجهي
بالأحمر لتعر�ضه لل�شم�س طول النهار ،وملا � ُ
أخذت �أ�ضع عليه «اللنب
الرائب» كو�صفة �شعبية لتخفيف احمراره �أو ا�سوداده ،و�صل لإحدى
لي�س كما
زميالتي هاتف من قريبها يهم�س لها ب�أن الأخبار احلقيقية َ
ن�سمعه يف �إذاعة «�صوت العرب» بل �أم ٌر �آخر !!
هل كان لأحدٍ �أن ي�صدّق هذا «الهم�س»؟ �ألي�ست هذه �شائعة م�ضادة
ألي�س هذا هو ما كنا
خللق جو من الإحباط لإلهائنا عن الفرح بالن�صر؟ � َ
ن�سميه يف اجتماعاتنا احلزبية بالطابور اخلام�س؟ هل يعقل �أن يكون عدد
الطائرات التي �سمعنا �أنها �سقطت من جانب العدو ،هي طائراتنا نحن
العربية؟ ال و�ألف ال..
انطلقنا يف اليوم التايل �إىل نف�س مكان التدريب حلمل ال�سالح ،فنحن
نريد دخول املعركة احلقيقية لن�شارك بالن�صر ،ولكن «الهم�س» كان قد
عال و�أ�صبح حديثاً يتداوله اجلميع ..ومل نهتم ،تابعنا �أداء ما كنا نت�صوره
«مهماً جداً» ،التدريب الريا�ضي للح�صول على اللياقة البدنية ا�ستعداداً
حلمل ال�سالح ..ولكن دون فائدة.!!..
يف ا�ستعادتي ملا ح�صل معي ومع �أخواتي يف الكويت يف تلك الأيام..
ر�أيت الت�شابه للم�شاعر والأحا�سي�س لأبناء هذا اجليل يف كل بيت عربي..
قالت �أختي ازدهار �إنها كانت يف منزلها عندما ّ
دق الباب د ّقاً عنيفاً ،و�إذ بها
�أمام �أختي الأخرى افتخار ..كانت افتخار مديرة ملدر�سة املنهل يف الكويت،
فج ّندت كل �ساحات املدر�سة وقاعاتها لال�ستعداد للن�صر و�آثار احلرب..
اجتمعت مع الن�ساء الفل�سطينيات يف الكويت وبد�أت الإعداد للن�صر وال
�شيء غري الن�صر ..قالت لأختها ،تعايل حا ًال و�أح�ضري ما تودين التربع
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به لدعم املجهود احلربي ..حتى املالب�س امل�ستعملة نحن يف حاجتها..
�أح�ضري مواد متوين كاملعلبات واحلليب� ..أي �شيء ،كل �شيء �ضروري
وميكن اال�ستفادة منه..
وعندما دخل زوج الأوىل ليعلي الهم�س الذي كان عندنا يف القاهرة،
كادت افتخار ت�ضربه ب�صدره وتقول :كذب كذب �أنت الطابور اخلام�س
املُح َبط الذي ال يريد العمل لوطنه وال �أمته يف �ساعة «الن�صر «هذه..
يف كل بيت عربي �أُقيمت املناحات والعزاء للهزمية املنكرة التي مني
بها العرب..
وملا كان خطاب تنحي جمال عبدالنا�صر عن قيادة م�صر والأمة
العربية ،اعرتافاً منه بالهزمية ،مل يب َق يف �صدورنا �إال الأمل العميق..
العميق ..باالعرتاف بالهزمية ،ومل نكن نريد �أن نعرتف بها ..فقد كانت
�صعبة �صعبة� ،صعبة ..خرجتُ لوحدي ودون زميالتي يف بيت الطالبات
�أم�شي بال اجتاه� ،أرف�ض الهزمية و�أبكي و�أبكي ..ووجدت الع�شرات ثم
املئات ثم الآالف من امل�صريني يخرجون هم الآخرون من كل حدبٍ
و�صوب ،بل قل ـ يهيمون على وجوههم ـ ويرف�ضون الهزمية واالعرتاف
بها ..وم�شى اجلميع باجتاه مقر جمال عبدالنا�صر ،وم�شيتُ معهم نبكي
انك�سار القلب العربي ،ورمز العروبة ..وطالبناه بعدم التنحي ،وعدم
االعرتاف بالهزمية ،بل بالإعداد للمعارك القادمة !!!.
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وانقطعتُ يف القاهرة ال �أ�ستطيع العودة �إىل ال�ضفة الغربية من
الأردن ،اجلزء الثاين من فل�سطني ،الذي مت احتالله يف هذه احلرب
اخلاطفة ..مل �أ�ستطع العودة �إىل بيتي ووالدتي و�شقيقي خليل وحممود
يف مدينة رام اهلل ،فلقد احتل العدو ال�صهيوين رام اهلل والبرية ونابل�س
والقد�س ،وباقي �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،بل واحت ّل �شبه جزيرة �سيناء من
م�صر وه�ضبة اجلوالن من �سوريا !!
لقد ات�سعت م�ساحة الكيان ال�صهيوين �إىل ثالثة �أ�ضعاف ما كانت
عليه ،وعاد ال�شعب الفل�سطيني �إىل اللجوء والنزوح مرة �أخرى ،ولكن
ب�أ�سلحة �أكرث تطوراً مما �شاهدوه يف حرب  ..1948ابتد�أ لفظ قنابل
النابامل وحروق هذه القنابل تدخل قامو�سنا !!.
وابتد�أ ال�شباب العربي من الفل�سطينيني وال�سوريني وامل�صريني
والعراقيني وحتى من املغرب ،ي�ستعدون للحروب القادمة..حروب
الفدائيني وحروب اال�ستنزاف ..وحروب الكرامة العربية.
وكانت هذه الأحداث فيما بعد امل�صدر الأ�سا�سي لكتابي للأطفال
بعنوان «مهمة يف الأغوار» عن هزمية عام  ،1967ون�صر معركة الكرامة
يف غور الأردن عام 1968م.
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جمال عبد النا�صر
لقد ك ّون «جمال عبد النا�صر» فكري وعقلي ،وربط على قلبي ،فلم
�أحب زعيماً عربياً بعده ..لع ّل ُه كان يف مرتبة العبقريات الأربعة التي
قر�أتها يوماً للكاتب امل�صري «عبا�س حممود العقاد» ،عن عبقرية �أبو
بكر ال�صديق ،وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنهم ..وبقدر ما �أحببتُ ه�ؤالء اخللفاء الرا�شدين ،ومن بعدهم
اخلليفة اخلام�س عمر بن عبد العزيز� ،أحببتُ جمال عبد النا�صر.
أن�س ال �أن�سى
فقد امتد عهده الثوري من طفولتي �إىل �صباي ،و�إن � َ
جل�سات اال�ستماع متلأ مقاهي وبيوت الأمة العربية ،ل�سماع خطبه
الثورية ب�صوته الرائع ،وبالطبع �أولهم والدي ووالدتي رحمهما اهلل
و�أخواتي الأكرب مني ،كل من حويل كان يحب «جمال عبد النا�صر» وكنتُ
وال زلت �أ�سرتجع �صوته ،ف�أجده �أروع �صوت �سمعته لكائن حي.
كان جلمال عبد النا�صر ح�ضور قوي يف بيتنا ،ا�ستمر معي �إىل �أن توفاه
اهلل ..وكنا نفهم منذ طفولتنا مفرداته ،و�شعاراته « :اال�ستعمار و�أعوان
اال�ستعمار ،اال�ستغالل ،حقوق الفالحني والعمال ،ال�س ّد العايل ،الرجعية
العربية واخليانة ،النهو�ض والتقدم ،ال�صناعات الثقيلة وال�صواريخ،
الوحدة العربية ،احلرية والكرامة»..
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كم كتاباً عن جمال عبد النا�صر قر�أت؟ الكثري الكثري ..كم �أغنية
تتغنى بجمال عبد النا�صر و�إجنازاته حفظت ،وعن ظهر قلب؟ كثري
وكثري ..كم مظاهرة ا�شرتكتُ فيها ت�أييداً جلمال عبد النا�صر؟ كثري..
وعندما ُ
زرت ال�س ّد العايل يف م�صر ،وكان ذلك بعد وفاته بكثري ،وبعد
انزياح فرتة التقليل من عظمته على يد «ال�سادات» ،عادت لفكري دفعة
واحدة كل العواطف التي طاملا حملناها له ،نحن ما ميكن �أن ن�سميه «جيل
عبد النا�صر».
مل ي�ستطع ال�سادات وال غريه ،وكان دائماً حولنا ع�شرات ال�سادات،
يحاولون التقليل من �أهمية عبد النا�صر ،بل تعداد مثالبه وعيوبه..
�أقول مل ي�ستطع �أحد منهم حجب �شم�س عبد النا�صر يف نف�سي .حتى
هزمية حزيران القاتلة ،مل تفقدين الإميان به و ب�صدقه ونزاهته و�إميانه
بالعروبة..
و�إىل اليوم �أنظر �إىل كل الزعماء العرب ،فال �أجد من ترتفع قامته
�إىل قامة عبد النا�صر ،ال بال�شكل وال بال�صوت وال بالإلقاء واخلطابة وال
يف النزاهة� ،أو بعد التفكري وو�ضوح الر�ؤية..
رحم اهلل جمال عبد النا�صر فقد كان زعيم �أ ّمة...
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االعرتاف بالق�سمة والن�صيب
يف � 1966/6/6أُعلنت خطوبتي للمهند�س ح�سام الدين طاهر الهدهد..
در�س مهند�ساً يف جامعاتها ومن ث ّم عمل
كان ح�سام يعمل يف اجنلرتا حيث َ
يف �إحدى حمطات الطاقة يف مدينة «مبربوك «الإجنليزية ..وككل �شباب
فيلحون عليه بالزاوج و�إكمال
العرب ،كان يح�ضر لعمان لزيارة �أهلهّ ،
ن�صف دينه ..فيق�ضي �أيام �أو �أ�سابيع عطلته «يرى» هذه البنت �أو تلك،
«ويعاين» هذه املوا�صفات �أو تلك..
يف ذلك العام ّ
ر�شحت له �إحدى قريباته ،فتاة كانت تعرفها منذ �أيام
املدر�سة يف مدر�سة الزهراء ا�سمها «رو�ضة» ولع ّل �أقرب طريق ملعرفة �أين
هي الآن بعد م�ضي ع�شرات ال�سنني ،هو االت�صال ب�أختها انت�صار يف عمان..
ومت االت�صال ،و ّ
مت �أخذ موعد لزيارة عائلتي يف رام اهلل بح�ضور»
ال�شاب«و «الفتاة» .كنتُ حينها يف العطلة ال�صيفية لل�سنة الدرا�سية
الثانية ،حيث �أنهيتُ �سنتني درا�سيتني و�أمامي م�شوار طويل لنيل
�شهادة ال�صيدلة ،ثالث �سنوات ،فهل يعقل �أن �أف ّكر يف االرتباط وترك
الدرا�سة؟ ..و�أنا التي كنت �أقنع نف�سي كل يوم ب� ّأن الزواج م�شكلة كمثل
امل�شاكل التي �أ�سمعها �أو �أقر�أها على �صفحات املجالت الن�سائية؟ مل
يكن ذلك يف فكري ..وال �أعتقد �أن ال�شاب ح�سام القادم من اجنلرتا بعد
ق�ضاء ت�سع �سنوات فيها :خم�سة للدرا�سة و�أربعة للعمل ،كان يفكر يف
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ذلك �أي�ضاً ..لع ّله كان مياطل �أهله الذين كانوا ي�ص ّرون عليه باالرتباط
وبالتايل العودة للأردن.
املهم ..جاء اخلطيب مع �أهله ،وقدّمت لهم القهوة متاماً كما يف الأفالم
ال�سينمائية ،وحتدث اجلميع� ،أهله� ،أهلي� ،أنا� ..إال هو ،كان يقرتب من زوج
�أختي ويتحدثان على انفراد وب�صوت غري م�سموع ..وبعد انتهاء الزيارة،
غادر اجلميع دون �أي ذكر لأ�سباب الزيارة وم�سبباتها �أو نتائجها!!.
كان ذلك يوم ثالثاء ،و�إذ بنا يوم الثالثاء الذي يليه كنا نر ّتب
حلفل عقد القران !! وكان عقد القران بعد يومني  :اخلمي�س يف فندق
«الكارلتون» الواقع على ربوة بني رام اهلل والقد�س ..ويف يوم الثالثاء
الذي يلي احلفل� ،سافر اخلطيب �إىل مقر عمله يف اجنلرتا ،وبعدها ب�أيام
ُ
عدت �أنا �إىل القاهرة !!.
�أي عاقل �سي�صدق ما جرى؟ كيف يرتبط الإن�سان بهذا الرباط
«املُقدّ�س» مبثل هذه ال�سرعة ..عائلتان ال نعرف بع�ضنا بع�ضاً ،و�شاب
وفتاة مل يلتقيا من قبل �أبداً ،يرتبطان ملدى العمر مبثل هذه ال�سرعة؟..
وملاذا «عقد القران» الر�سمي املوثق يف الدوائر احلكومية� ..أال يكفي خطبة
فقط؟ وكيف ميكن ل�شاب ُ
يعي�ش يف بالد االختالط والتعارف فيها �سهل،
�أن يرتبط بفتاة ال ُ
يعرف عنها �شيئاً؟
تلك ما ن�سميها يف عاداتنا وعرفنا العربي «الق�سمة والن�صيب»
وذلك ما نعتق ُد يف ديننا و�أدبياتنا وتقاليدنا �أنه من ترتيب اهلل �سبحانه
وتعاىل..
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بعد نكبة ُ 1967
عدت �إىل عمان دون �أيٍّ من �أغرا�ضي �أو كتبي �أو
مالب�سي ،كنتُ �أعتق ُد جازمة �أنني �س�أعود ملوا�صلة تعليمي ،ونيل
�شهادتي ،وكان خطيبي هو الآخر قد عا َد للعمل يف ع ّمان ،حيث كانت
ظروف العمل قبل نكبة حزيران ت�ؤ ّمل بازدهار منقطع النظري يف
الأردن � :ضفتيه ال�شرقية والغربية ..وملا مت انقطاع الأهل يف ال�ضفة
الغربية وان�سالخها عن الأردن ،فقد تغريت املعادلة ،فتم الزفاف يف
حفل عائلي ب�سيط ،يف بيت �أحد �إخوة زوجي ،و�سافرنا ل�شهر الع�سل �إىل
فرن�سا.
مل حت�ضر �أمي احلبيبة زفايف ،وال �إخوتي الأ�صغر مني ،خرجتُ من
بيت �أختي ال من بيت �أمي كما يجب ،لقد كان لهزمية حزيران عام 1967
ت�أثري مبا�شر على كل فرد من �أفراد الأمة العربية .
وكانت املفاج�أة تنتظرنا هناك يف فرن�سا ،كنا نعتقد �أنه لن يعرفنا �أحد،
ويعرف �أننا يف �إِجازة بينما وطننا ينزف دماً بعد نكبة حزيران ..وفوجئنا
�أن كل من عرف �أننا من ال�شرق الأو�سط يهن�ؤنا على «انت�صارنا ال�ساحق
املاحق ال�سريع على العرب يف �ستة �أيام �أو قل �ست �ساعات» ظناً منهم �أننا
من الإ�سرائيليني.،ومل ن�ستطع للأ�سف الدفاع عن �أنف�سنا ،فبلعنا العلقم
و�أمتمنا �شهر الع�سل !!.
علي فراق اجلامعة ..وكم كنت يف حري ٍة من �أمري ،كيف
كم كان �صعباً ّ
�أتركها وال �أكمل م�شواري اجلامعي فيها ..كل حاجاتي :كتبي ،ملفاتي،
مالب�سي ،حتى غرفة نومي و�سريري كان ال يزال حمجوزاً يل ...كل
�أ�ساتذتي ومعيدي الكلية كانوا ي�س�ألون عني.
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زميالتي اللواتي كنت معهن �أكملن امل�شوار« ،هدى العمري»�« ،سلمى
حجازي» تخرجتا من كلية ال�صيدلة ،و «عريفة ال�شاكر و «�أمل الب�سطامي»
وع�شرات ممن كنت �أعرف تخرجن من الكليات الأخرى...
�إال �أنا...
كنتُ �أ�ستذكر كل �صغرية وكبرية ،كنا كطالبات نفرح لها ونعمل
أح�س باحلنني مل�صر وجلامعة القاهرة ولكلية ال�صيدلة..
منها حكاية ،ف� ّ
ذكريات لي�س �أقلها التمتع ب�أكل «اليو�سفي �أفندي» والكعك التو�ست مع
اجلبنة ،لي�س �أقلها م�شوار �إىل حديقة احليوانات �أو املرييالند ..لي�س
�أقلها م�شاهدة م�سرحية لعبد املنعم مدبويل و�أخذ �صورة جماعية له مع
الزميالت ..علبة �شوكالتة و�صلت لإحدانا من الأهل يف الأردن ،نقيم
عليها وليمة .علبة ماجي �أو علبة حمارم «كلينك�س» ت�صلنا من الأهل
يف الأردن نقيم لها احتفا ًال ..طالبات ي�سعدهن �أي �شيء ..حتى فرتة
االمتحانات ال�صعبة ب�سهرها وتعبها لها ذكريات �سعيدة يف نف�سي..
علي �أحمل
ومتنيتُ على زوجي كثرياً� ،أن ن�سافر م ّرة واحدة �إىل م�صرّ ،
لزميالتي هذا الذي كان ي�سعدنا ويفرحنا� ،شوكالتة ،مربى� ،شوربة
ماجي جرابني نايلون� ،صابون نابل�سي !! �أي �شيء �صغري �أو كبري ،ففي
تلك الفرتة من حياة م�صر االجتماعية واالقت�صادية ،وبعد حرب اليمن
التي دخلها اجلي�ش امل�صري ،والتوجه اال�شرتاكي لتوزيع الرثوة على
امل�صريني كافة ،مبا فيهم ماليني الفالحني ،ومع توقف اال�سترياد ب�شكل
كبري لندرة العملة ال�صعبة ...فقد انقطعت من الأ�سواق العديد من املواد
اال�ستهالكية ،خ�صو�صاً الثانوية منها ،فكانت �أوقية جوز �أو لوز �أو علبة
حمارم ورقية �أو حتى كربيت يعني الكثري للعائلة والفرد امل�صري ..ولنا
نحن الطالبات !!
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املهم �أنني مل �أدخل م�صر �إال بعد عامني �أو ثالثة من مغادرتي لها،
فلم �أقرتب من كلية ال�صيدلة� ،أو منزل الطالبات «دار ال�سعادة» يف �شارع
الق�صر العيني !!
ُ
�شعرت حينها �أنني �أعود �إىل «الالمكان» و�إىل «الالزمان» الذي كنته.
الآن وبعد خم�سة و�أربعني عاماً من الزواج� ،أحمد اهلل على عنايته،
بح�سن انتقاء زوجي يل ،فلقد ع�شتُ معه حياة هانئة �سعيدة مبجملها،
و�أجنبت منه خم�سة �أبناء� :أربعة ذكور وبنتاً� ،أجنبوا هم بدورهم
�أحفاداً ،قد �أحتدث عنهم وعن الأحفاد الحقاً..
ّ
واحلق �أن زوجي دعمني يف م�شواري العملي والثقايف واخلريي..
كنتُ �أقيم يف «منزلنا» حفالت وندوات ولقاءات ،حفالت خريية جلمعية
�أ�صدقاء الأطفال ،حت�ضرها الع�شرات من الن�ساء الأع�ضاء وامل�ؤازرات
للجمعية ،جنمع خاللها تربعات لن�شاطات اجلمعية.
اجتماع تعريفي لل�سيدات املر�شحات لالنتخابات الربملانية عام ،1989
بعد انقطاع الربملان مدة طويلة .لل�سيدات «هيفاء الب�شري» و «جانيت
املفتي» و «توجان في�صل» و «هدى فاخوري» ،وقد ح�ضرت املر�شحات
وم�ؤازراتهن ومعارفهن .وكان لقا ًء مميزاً ملرحلة جديدة ت�شارك فيها
املر�أة الأردنية بالرت�شح واالنتخاب.
و لقاءات مع رئي�س اللجنة ال�شعبية لدعم االنتفا�ضة الدكتور «ممدوح
العبادي» مع ال�شاعر املرحوم «عبد الرحيم عمر» والوطني «�سامي
احللبي» وع�شرات غريهم ،لو�ضع خطة لدعم االنتفا�ضة؛ �إن ثقافياً �أو
�إعالمياً �أو مادياً.
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ولقاء للمنا�ضلة «ليلى خالد» تتحدّث عن جتربتها الن�ضالية يف
املقاومة ،وخطف الطائرات لتعريف العامل بح ّقنا يف �أر�ضنا ال�سليبة..
ولع ّل هذا اللقاء قد ّ
دق اجلر�س يف دائرة املخابرات ،فل ّما كان اللقاء الذي
يليه بح�ضور املنا�ضلة الراحلة الغالية على قلوب معظم العامالت يف
احلقل ال�سيا�سي واالجتماعي والإعالمي :ال�سيدة «ع�صام عبد الهادي»،
ح�ضر رجال الأمن على البوابات الرئي�سة يف املنزل ،ومنعت ال�سيدات من
الدخول و�ألغي اللقاء!!
كنا قد �أعددنا لهذا اللقاء قبل �أيام يف اجتماع خا�ص عقدته جمموعة
من ال�سيدات يف منزل ال�سيدة «ع�صام عبد الهادي» ،مبنا�سبة الذكرى
اخلام�سة لالنتفا�ضة ،وقررنا يف االجتماع �أن يكون اللقاء �أو قل احلفل
يف منزيل ،حيث امل�ساحة الأكرب وو�ضعنا برناجماً خا�صاً لالحتفال ،و�صل
�إىل املخابرات فقررت �إلغاء اللقاء!!
كم من الن�شاطات واالجتماعات دعتنا �إليها ال�سيدة املنا�ضلة «ع�صام
عبد الهادي» يف بيتها ..كم فنجان قهوة مع �سكر ودون �سكر قدمت
املنا�ضلة «ع�صام عبد الهادي» ،ل�ضيفاتها من �سيدات املجتمع  :املمثالت
للأحزاب والنقابات واجلمعيات واللجان� ،أو امل�ستقالت؟
كم ّ
خل�صت قرارات هذه االجتماعات ،ووفقت بني �آراء ال�سيدات
احلا�ضرات ،ثم تابعت التنفيذ؟
كم قر�أت لنا �شعراً من الذي كانت حتفظه وتردده يف ال�سجن مع
ال�سجينات الفل�سطينيات يف �سجون العدو الإ�سرائيلي حيث �أم�ضت جزءاً
من زهرة �شبابها بني جدرانه؟
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كم و كم نا�ضلت و�ألقت اخلطب يف املحافل العربية والأجنبية ،وحتى
هيئة الأمم املتحدة دفاعاً عن ق�ض ّية فل�سطني !!
رحمها اهلل ..لقد كانت امر�أة عن خم�سني �ألف امر�أة �أو يزيد !!
وظلت حتى وفاة ابنها ،فلذة كبدها ،تفتح بيتها يف كل املنا�سبات القومية
والوطنية وحني تدعو احلاجة لرفع ال�صوت على ما يجري على �أيدي
ال�صهاينة ،وما �أكرث هذه املواقف!! وهذه احلاجات !!
�أفتقدها كل يوم ،وكل ما دعت احلاجة �إىل جمع الكلمة للدفاع عن
هذه الأمة ،ويف كل اعت�صام �أو مظاهرة  :لقد كانت ال�سند والظهر للمر�أة
العربية وللق�ضية الفل�سطينية.
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اخللية احلزبية تن�شط من جديد
عندما اعتقِلت «عائ�شة عودة» ،و»لطيفة الهواري» ،و»ر�سمية عودة «من
بيوتهنّ يف رام اهلل والبرية بعد االحتالل ..وعندما �أودعن �سجون العدو،
بد�أ تعذيبهنّ اجل�سدي والنف�سي .وعندما �سمعتُ �أن عيني عائ�شة عودة قد
ت�أثرتا وقد ت�صاب بالعمى ،و�أنها قد اغت�صبت و�ضربت؛ �أح�س�ستُ باخليانة
والأمل ..كنت وعائ�شة على مقعد درا�سة واحد ويف خلية حزبية واحدة،
وكانت لطيفة الهواري م�س�ؤولة عن هذه املجموعة ،توزع علينا امل�س�ؤوليات
والن�شرات واملواقف والقرارات ..وقد بقيت كلتاهما وعدد كبري من
الفتيات يف مدن وقرى �أخرى يف فل�سطني بعد االحتالل الإ�سرائيلي عام
وزجهنّ بال�سجون
 ..1967وقمن بن�شاطات �ضد االحتالل ..فتم اعتقالهنّ ّ
وتعذيبهنّ  ،كي يكنّ عربة ملن يعترب..
مل تكن جتربة اعتقال الفتيات والأطفال قد انت�شرت عند العدو
ال�صهيوين بعد ،ومل تكن �أرقام املعتقلني ب�شكل عام قد توالت هذه
املتواليات الهند�سية الالنهائية ،مل نكن ن�سمع �أن �سيدة قد تلد يف ال�سجن
وت�سجن مع ابنها� ،أو �أن فتاة قد تع ّرى �أمام جالديها و�أقاربها� ..صحيح
�أننا كنا ننادي باملقاومة وخيار البندقية ،و�صحيح �أن حركة فتح واجلبهة
ال�شعبية وعدداً من ف�صائل املقاومة ،كانوا قد بد�أوا العمل الع�سكري �ضد
«الكيان ال�صهيوين» �إال �أننا كنا يف عمان ال نزال يف بروجنا العاجية نناق�ش
االحتالل واملقاومة ،وال نتوقع �آثارها املبا�شرة علينا..
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فقط،علي
لذا وقع خرب اعتقال زميالتي ،وع�شرات ممن �أعرفهن باال�سم
َّ
كال�صاعقة ،و� ُ
أوف به �إال مدة ب�سيطة ـ �أن ال �أ�ضع ال ُكحل يف
أخذت عهداً ـ مل � ِ
عيني لأجل خاطر عيون عائ�شة ..وتتبعتُ عن بعد ـ وملدة ب�سيطة �أي�ضاً ـ ه�ؤالء
الأ�سريات يف �سجون العدو ..ذلك �أنني كغريي من الفل�سطينيني والعرب ال
زلتُ �أت�أثر باحلدث حال وقوعه ،ثم �أتنا�ساه مع الأيام ..فماذا فعلنا اليوم لأحد
ع�شر �ألف �أ�سري منهم على الأقل  800امر�أة و  300طفل يف �سجون العدو؟ ماذا
نفعل لبيوتهم التي تهدم بعد اعتقالهم ،ولعذابات �أهليهم بعد فراقهم؟
�أذكر �أنني عندما ُ
زرت «فل�سطني «املحتلة عام 1948وال�ضفة الغربية
املحتلة عام  ،1967وكان ذلك لأول م ّرة بعد غياب دام خم�سني عاماً عن الأوىل
وثالثني عاماً عن الثانية� ،أي عام � ،1997أخذتني ال�سيدة املنا�ضلة� ،سنديانة
فل�سطني املرحومة «�سميحة خليل «�إىل احتفال خا�ص يف نابل�س ملجموعة من
املنا�ضالت اللواتي �أُفرج عنهن من �سجون العدو ..يومها كان العنوان الذي
و�ضعته �أنا لهذا احلفل التكرميي له�ؤالء املنا�ضالت هو« :املعاناة النف�سية
للمعتقلة» معاناة من �أهلها ،ومن املجتمع الفل�سطيني ومن العرب ب�شكل
عام ،وعدم اهتمام من الهيئات الن�سائية ،وجمعيات حقوق الإن�سان ،والأحزاب
ومنظمات املجتمع املدين بهن وبالأ�سرى ب�شكل عام ،والأطفال ب�شكل خا�ص.
يومها �أح�س�ست بت�أنيب ال�ضمري جتاه ه�ؤالء الأ�سرى مما دفعني الحقاً
�أن �أفرد كتاباً للأطفال بعنوان «ال�سجني الفنان» يحاكي جتربة �سجن �أ ّول
طفل فل�سطيني يف �سجون العدو الإ�سرائيلي ،و�أهديتُ الكتاب :
* �إىل «زهدي العدوي» �أ�صغر و�أول طفل �سجني فل�سطيني يف �سجون
العدو .وقد حكم عليه بال�سجن خم�سة وع�شرين �سنة الن�ضمامه �إىل
الأ�شبال ..والذي �أ�صبح فنانا ًرغم �سنوات �سجنه الطويلة.
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* �إىل «�أحمد الهدهد» �سجني العائلة يف نابل�س ،وقد �سجن بعد عام
 1967وفقد نظره على �أيدي جالدي االحتالل.
�إىل زميلتي على مقاعد الدرا�سة «عائ�شة عودة» ،التي كانت �أوىل
�سجينات االحتالل ممن �أعرف بعد عام  ...1967و�أوىل من حتررن من
�سجونه يف عملية تبادل الأ�سرى.
�إىل �أرواح را�سم حالوة وعبد القادر �أبو الفحم وعلي اجلعفري و�آخرين
من الن�ساء واملنا�ضلني «.
لقد مت الإفراج عن عائ�شة عودة ولطيفة الهواري وما ينوف عن 800
�سجني فل�سطيني منهم �أحد �أقارب زوجي؛ املنا�ضل «�أحمد الهدهد « ،وهذا
الطفل ال�صغري وقد كرب «زهدي العدوي» يف عملية تبادل ،كانت الأوىل
من نوعها مقابل اثنني من اجلنود الإ�سرائيليني اعتقلوا يف جنوب لبنان.
ال زالت عالقتي بعائ�شة عودة جيدة حتى اليوم و�أت�صل بها يف قريتها
«دير جرير» قرب رام اهلل على م�ستوى �شخ�صي� ..أما الروابط احلزبية
فلقد ذهبت وذابت مع الأيام والأحداث ..وكم ت� ُ
أثرت بقراءة كتابيها عن
جتربتها يف ال�سجن واالعتقال ..الأول «�أحالم باحلرية» والثاين بعنوان
«ثمناً لل�شم�س» كتابان بل ملحمتان جديرتان بالقراءة لتجربة ح ّية يف
�سجون العدو..
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�سميحة خليل� /سنديانة فل�سطني
عندما يذكر ا�سم «�سميحة خليل» ،ال ي�سعني �إال �أن � َ
أقف احرتاماً لهذه
املر�أة املنا�ضلة رحمها اهلل ..لقد كانت عالقتي بها منذ حوايل عام 1960
�أي قبل تخرجي من املدر�سة الثانوية ،و�أثناء درا�ستي يف مدر�سة رام اهلل
الثانوية للبنات ،ومع معلمتي املنا�ضلة «نهيل عوي�ضة» .يف تلك الفرتة
اقرتحت «�ست نهيل» �إن�شاء جمعية خريية لل�سيدات يف رام اهلل والبرية،
ومت االتفاق على عقد �أول اجتماع ت�أ�سي�سي للجميعة يف منزل �أختي كاملة
ُ
وح�ضرت مع والدتي «هدى»
زوجة ال�سيد �سعد �شعبان رحمهما اهلل،
االجتماع ،و�أ�س�سنا اجلمعية ،وانتخبنا فيما بعد ال�سيدة �سميحة خليل
رئي�سة لها ،وباقي احل�ضور �أع�ضاء فيها ،واتفق على ت�سميتها «جمعية
�إنعا�ش الأ�سرة» وال تزال اجلمعية �إىل يومنا هذا تعمل بكفاءة عالية لدعم
الأ�سرة يف فل�سطني ،رغم تعر�ضها لكافة �أ�شكال املعيقات املالية والإدارية
واجلربوت الإ�سرائيلي امل�ستبد لقهر الإن�سان الفل�سطيني..
عندما زرت فل�سطني للمرة الأوىل كما قلت يف عام  1997زرت مرافق
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة مع رئي�ستها على مدى ال�سبعة والثالثني عاماً،
التي تف�صل يوم ت�أ�سي�سها وزيارتي لها ،ور�أيتُ بنف�سي م�صنعاً للب�سكويت
وللمواد الغذائية املختلفة ،ومركزاً للتطريز الفالحي الرتاثي لدعم املر�أة
العاملة ،ومركزاً للأيتام واليتيمات ،ومركزاً ثقافياً يوثق الرتاث والتاريخ
الفل�سطيني ،ومركزاً للأبحاث والدرا�سات ُي�صدر الكتب والن�شرات..
65

وغري ذلك كثري ..ولتحقيق كل ذلك قامت جلنة �أ�سمت نف�سها «�أ�صدقاء
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة» يف عمان لدعم اجلمعية الأم ،كانت من �أبرز
�أع�ضائها زميلتي «�سائدة خليل» ابنة املنا�ضلة �سميحة خليل ،وع�شرات من
الزميالت العزيزات �أذكر منهن« :دُمية الدجاين و ُمهجة الرتتري وملي�س
اجلعربي و فريال املهتدي».
ومما يح�سب للراحلة املنا�ضلة �سنديانة فل�سطني «�سميحة خليل
«�أنها ر�شحت نف�سها لرئا�سة دولة فل�سطني �أمام الراحل «يا�سر عرفات»،
وخا�ضت االنتخابات وهي تعرف النتيجة ،بل وترحب بها ،ولكنها كانت
ت�ؤكد للعامل كله دميقراطية ال�شعب الفل�سطيني وح�ضارته ،وقبوله
للمر�أة بالعمل على قدم امل�ساواة مع الرجل..
رحم اهلل �شهداءنا ،وحرر �أ�سرانا من �سجون العدو.
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احلقـــــوق
علي العودة لإمتام درا�ستي يف القاهرة ،ب�سبب حرب ،1967
عندما تعذر ّ
علي �أكادميياً �أن �أجته
ثم زواجي من خطيبي ح�سام الدين الهدهد ،كان ّ
اجتاهاً �آخر ،فقررت الدرا�سة يف اجلامعة الأردنية «كيمياء تطبيقية «حيث
مل تكن كلية ال�صيدلة قد افتتحت بعد ..ولكن ظروف الإن�سان تتحكم
به وال يتحكم بها ،فقد عمل زوجي يف مدينة العقبة كمهند�س مع �شركة
فرن�سية للإ�شراف على بناء وتعبيد طريق «�أتو�سرتاد» من العقبة للأغوار
الو�سطى ..وهكذا �سكنتُ العقبة املدينة التي كانت حينها قرية كبرية..
علي �أن �أملأ فراغ حياتي ،بعد احلياة احلافلة يف القاهرة واجلامعة:
وكان َّ
بالقراءة و� /أو العمل وقدّمت �أوراقي للعمل يف مدر�سة العقبة الثانوية
للبنات ،وكنت كلما قدّمت �شهاداتي العلمية ،وب�أنني �سنة ثالثة �صيدلة،
يع ّز على َمنْ �أمامي من موظفني وم�س�ؤولني �أن �أنقطع عن الدرا�سة،
لع ّلها �أ�سباب مالية ،فيتربعون بال�سعي لتذليل هذا ال�سبب ..فل ّما ُوظفت
على مالك وزارة الرتبية والتعليم معلمة للمواد العلمية يف العقبة ،كنتُ
حديث �سكان العقبة ،كما كنتُ من قبل حديث العائلة والأقارب ..اجلملة
املكررة دوماً  :يا حرام ..كيف ترتكني ال�صيدلة ،وتتجهني للتعليم ..وملّا
َ
فا�ض الكيل بزوجي وطلب مني عدم العمل ،اجتهتُ للدرا�سة باملرا�سلة
جلامعة بريوت العربية لأح�صل على ال�شهادة التي طاملا كنتُ �أ�سعى
لنيلها ،لتحقيق مطلب �أ�سا�سي كنت �أنادي به ،وهو ت�سليح املر�أة بالعلم
ملواجهة ظروف احلياة..
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و�س ّجلتُ يف اجلامعة العربية يف بريوت ،وهي اجلامعة الوحيدة عندئذ
َ
التي كانت ال تـُلزم الطالب بالدوام على مقاعدها لنيل ال�شهادة ،وبد� ُأت
الدرا�سة وقد كان عندي طفل واحد عمره �سنة واحدة وهو ابني خالد .و يف
ال�سنة الرابعة من كلية احلقوق ،وقبل االمتحانات ب�شهر ،دخلتُ امل�ست�شفى
لوالدة ثاين �أبنائي وهي ابنتي «�شادن» ،يومها ومع �شنطة امل�ست�شفى التي
تعدُّها الأ ُّم احلامل قبل دخول امل�ست�شفى ،و�ضعت كتابني من كتب الدرا�سة:
القانون التجاري والقانون العام ،وكنت �أخفي الكتب عن �أعني الزوار
واملهنئني ،ف�إذا ما كنت وحدي �أخرجتُ الكتاب من حتت املخدة وبد�أت �أدر�س!!
وعندما �ضبطتني والدتي متل ّب�سة بهذه اجلرمية� ،أخذت الكتاب مني
علي
بقوة ،فاملر�أة «النف�ساء» يجب �أن ال ترهق عينيها بالقراءة  :كانت حتنو ّ
وتقول املر�أة النف�ساء يجب �أن ترتاح �أربعني يوماً ،حتى تعود �إىل و�ضعها
الطبيعي و عظام ج�سدها الرخوة ،ورحمها املفتوح ،قوة �شعرها ،نور
عينيها ..كل ما فيها بحاجة �إىل الوقت والغذاء اجليد حتى يعود لقوته..
رحمها اهلل ..ما �ألذ طعم مرقة الدجاج مع اخلبز املقطع من يديها..
كل يوم وعلى مدى �أربعني يوماً كانت فتة الدجاج يف ال�ساعة العا�شرة
علي �أمي ..رحمها اهلل
�صباحاً ،وجبة �إ�ضافية تفر�ضها ّ
ُ
�سافرت مع �أمي وابني وابنتي ذات ال�شهر
املهم �أنني بعد الوالدة
الواحد �إىل بريوت لأقدم امتحانات ال�سنة النهائية و�أح�صل على ال�شهادة
يف احلقوق !! وح�صلتُ عليها ،وتنا�سيت كلية ال�صيدلة والتعليم والعمل.
وملا �سج ّلت لدرا�سة املاج�ستري يف اجلامعة الي�سوعية يف بريوت ،ابتد�أت
احلرب الأهلية اللبنانية عام  1972ووئدت الفكرة..
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واليزال حافز التع ّلم يتحرك يف �أعماقي �إىل الآن ..وكم ت�شجعتُ وذهبت
للجامعة العربية للت�سجيل للماج�ستري ،وكم ف�شلتُ مبجرد الت�سجيل..
لعل القدر كان «يخبئ» يل جمرى حياة �أخرى وهي الكتابة والت�أليف..
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يف العقبة
كانت العقبة ثغر الأردن البا�سم عام  ،1967حني �سكنتها ،مدينة �صغرية،
وكان من غري الالئق لن�سائها النزول �إىل الأ�سواق� ،أو اجللو�س على �شواطئ
البحر فيها ،حتى فندق العقبة احلكومي ـ من �أوائل الفنادق هناك ـ معظم
نزالئه من عمان �أو �أجانب ،وقليل جداً من �أهل العقبة الأ�صليني..
مل يكن يف العقبة �إال مكتبة واحدة هي مكتبة اليماين ل�صاحبها املثقف
واحلزبي «�أحمد اليماين» .وكان زوجي ح�سام الدين الهدهد يذهب
للمكتبة مبعدل م ّرة �أ�سبوعياً ،يح�ضر يل منها جمموعة من الكتب،
ي�ساعده يف انتقائها �صاحب املكتبة املث ّقف ..يف تلك الفرتة تع ّرفتُ على
الأدب الرو�سي ،ليوتول�ستوي ود�ستوفي�سكي ومك�سيم جوركي ،وتعرفتُ
على الأعمال العاملية يف الأدب وال�سيا�سة واالقت�صاد ..كانت فرتة ثر ّية،
�ساعدين فيها هدوء مدينة العقبة مقارنة باحلركة الد�ؤوبة يف عا�صمة
الكنانة  :القاهرة ،فال زيارات وال اجتماعات وال �أ�سواق ..حتى ال�سوق كان
زوجي لو �أردت �شراء بلوز �أو حذاء يح�ضر يل من الدكان عدداً من الباليز
والأحذية� ،أنتقي منها ثم �أعيد الباقي !!
اليوم والعقبة منطقة اقت�صادية متطورة ،يذهب �إليها �سكان عمان
للتب�ضع وال�شراء ،وق�ضاء �أجمل الأيام على �شواطئها من احلدود الغربية،
وحتى احلدود ال�شرق ّية ،يف ع�شرات الفنادق ال�سياحية التي افتتحت تلبية
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لهذا التطور ..هذا التطور الذي �أراه بطيئاً جداً ،خ�صو�صاً �إذا ما قارناه
بتطور مدينة دبي املذهل.
ال زلت �أحتفظ لأهل العقبة بكل ذكرى حميمة و جميلة ..لقد
احت�ضنتني بع�ض العائالت ذات �صلة القرابة مثل عائلة «عرمو�ش» ،و»�آل
الأدهم «وكنتُ زميلة مميزة عند كل معلمات مدر�سة بنات العقبة الثانوية،
ك�أ�صغر معلمة جامعية تد ّر�س يف املدر�سة .وكنت معلمة �أثرية لدى العديد
من الطالبات املراهقات ،يرون ّيف املعلمة الن�شيطة املعطاءة التي تتحدث
عن مو�ضوعات خارج جمتمع العقبة ال�ضيق.
ال زلت �أرى الطالبات اللواتي د ّر�ستهن ،ف�أرى يف عيونهن كل احلب
والتقدير ،ف�أقابلهن مبثل ذلك و�أكرث..
مل �أعمل يف التدري�س يف العقبة �إال �سنة واحدة ،بعدها �أجنبتُ ابني
الأول خالد ،وطلب زوجي مني التفرغ وعدم العمل !!
كثرياً ما ت�ضع العادات والتقاليد عند �أ�سرنا العربية العقبات �أمام
أرغب
رغبات الن�ساء حتديداً ،بالعمل والإنتاج والعطاء ..و�أنا مل �أكن يوماً � ُ
يف حياة الدّعة والفراغ ،ومل �أكن يوماً �أحب البكاء على الأطالل ،و�أن
الظروف ال ت�سمح يل بكذا �أو كذا ..كنتُ �أ�ؤمن وال زلت �أن اهلل �إذا �أقفل باباً
فتح باباً �آخر ..و�إذا �س ّد جمرى ماء ،فتح قناة �أخرى ..وكنتُ �أ�ستع ّد دوماً
لفتح قنوات مياه جديدة للعطاء.
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الكتابة للأطفال
ُ
1979حددت موعداً لزيارة الدكتور «عبدالرحمن ياغي» يف بيته
يف عام
يف ناعور ..كان الدكتور عبدالرحمن ياغي رئي�ساً لرابطة الكتاب الأردنيني،
وكانت زوجته الفا�ضلة ال�سيدة «حياة ملح�س» تعمل مديرة يف معهد ناعور
التابع لوكالة الغوث الدولية «الأنروا» .ذهبتُ ووالدتي «هدى» و م�سودة
عملي الأول للأطفال بعنوان «يف �أحراج يعبد» ..وا�ستقبلنا الدكتور وعقيلته
�ألطف ا�ستقبال ،وقر�أت بني يدي الدكتور املخطوطة ،ف�أثنى عليها الثناء
كله ،بل وكتب مقدمة لهذا الكتاب الأول من �سل�سلة الكتب التي �أطلعته على
نيتي �إ�صدارها ،فكانت مقدمة رائعة� ،أعطتني دفعة قوية للعمل والإجناز.
وقد جاء يف املقدمة ..
«هذا اجلهد الكرمي..
وتر�سب فيها،
لي�س من ال�سهل ..بعد كل هذا الذي ت�س ّرب �إىل نفو�سناّ ،
وبعد كل هذه ال�شوائب التي تراكمت يف عروقنا ،وبعد كل هذه العتمة
التي قبعت يف اجلوانح بفعل ما �أ ّ
مل بنا من �أحداث ..لي�س من ال�سهل
التخل�ص من كل هذا ،وتنقية النف�س ،وت�صفية العروق ،و�إنارة اجلوانح،
لكي نرتفع �إىل عامل الطفولة ..نلجه ،ويتقبلنا يف رحابه� ..إنه عامل قلما
نتعامل معه على الوجه الأكمل �إال يف املنا�سبات ..لكنا حني ندخله جنده
مذه ً
ال م�شرقاً رائعاً نقياً زكياً !
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ولقد �أرادت ال�سيدةالكرمية (رو�ضة الفرخ الهدهد) �أن تدخل هذا
العامل النقي الزكي ال�صايف ،و�أن تقيم بينها وبينه عالقة ،و�أن حتميه من
الروا�سب وال�شوائب والعتمة ،و�أن ت�ضيء له ال�سبيل ،فارتفعت بنف�سها �إىل
م�ستوى الطفولة ،وعملت على �أن ت�صحب النا�شئ العربي يف رحلة احلياة،
تر�سخ
و�أن متلأ جوانحه مبواقف بطولية �سو ّية لي�س فيها انتفاخ ،و�أن ّ
فيه حب الت�ضحية والبذل والعطاء ،وحب الأر�ض والإن�سان والوطن،
وحت ّبب �إليه �سري الأبطال ومواقفهم الإيجابية ،وتهيء للطفل العربي
ركنه الدافئ الذي يحت�ضنه يف جو �صحي منذ اخلطوة الأوىل يف درب
احلياة».
�إن الدكتور عبدالرحمن ياغي ومن خالل رئا�سته رابطة الكتاب
الأردنيني ،ومن خالل عمله ك�أ�ستاذ يف كلية الآداب يف اجلامعة الأردنية،
ق�سم اللغة العربية ،كان وال زال – ربنا يعطيه ال�صحة والعافية – مثال
الأب والأخ والأ�ستاذ ملن كان يف حاجته �أدبياً ،ثقافياً ،وطنياً �أو حتى معنوياً.
وقد ا�ستمرت �صداقتنا العائلية ،زوجي و�أنا ،للدكتور ولل�سيدة
الفا�ضلة حياة �إىل يومنا هذا ،وال �أذكر �أن �أحدهما بخل بال�س�ؤال عن
�صحة الوالدة يف حياتها� ،أو �صحة زوجي و�أوالدي ،كما �أنني وا�صلتُ عر�ض
خمطوطات كتبي عليه قبل �إ�صدارها ،لأخذ الر�أي وامل�شورة ،وكم عدّل
و�صحح واعرت�ض ووافق..
ّ
فله ولأمثاله كل ال�شكر والتقدير
عندما بد�أت الكتابة يف ذلك العام عن الن�ضال العربي ،والفل�سطيني
ب�شكل خا�ص �ضد االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ض فل�سطني؛ اعتمدت على
املراجع املتوفرة يف املكتبة عن يوميات هذا ال�صراع وتاريخه.
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�أم�ضيتُ �ستة �أ�شهر كاملة يف البحث يف املراجع «املكتوبة» ،ثم انتقلتُ
بعدها للمراجع «ال�شفوية» ،و كل كتاب �أ�صدرته ،وعددها �أربعة وع�شرون
كتاباً من �سل�سلة حكايات بطولية للأطفال� ،أثبتُّ مراجعه يف نهايته.
ولكنني ت� ُ
أثرت �أكرث ما ت�أثرت بكاتبني عظيمني� ،أ ّرخا لهذه الق�ضية هما :
الكاتب املنا�ضل املرحوم «�أكرم زعيرت» ،و الكاتب ال�شهيد «�صالح
بوي�صري» رحمهما اهلل فقد قدّما لهذه الق�ضية ال�شيء الكثري..
واملنا�ضل �أكرم زعيرت فل�سطيني من مدينة نابل�س يف فل�سطني
وال�شهيد �صالح بوي�صري ليبي من ليبيا .و�أعرف �أن العودة لل�شبكة
العنكبوتية ملعرفة تاريخ �أي منهما و�آثاره وكتاباته �أمر �سهل ،ولكنني
�أذكر �أن لأكرم زعيرت دوراً كبرياً يف حفظ وت�أريخ الن�ضال الفل�سطيني،
مثله مثل امل�ؤرخ «عارف العارف» و «حممد عزة دروزة» وغريهما ،وعندما
كان �أكرم زعيرت يف �إيران �سفرياً للأردن فيها ،ترجم بع�ضاً من كتاباته
عن يوميات الن�ضال الفل�سطيني �ضد اال�ستعمار الإجنليزي و�ضد هجرة
اليهود �إىل فل�سطني .ترجمها �إىل اللغة الفار�سية كتابة وقو ًال ،و بذلك
كان له الف�ضل الأكرب يف حفظ هذا الن�ضال وبالتايل ت�أثريه على مواقف
�إيران حتديداً من فل�سطني .وبالت�أكيد �ستظل هذه الكتابات للأجيال
القادمة ،تنري لهم طريق الن�ضال امل�ستمر �ضد االحتالل اال�سرائيلي كما
�أنارته يل �أنا من قبل.
�أما الكاتب الليبي �صالح بوي�صري وكتابه «جهاد �شعب فل�سطني خالل
خم�سني عاماً «فهو ي�ؤرخ وب�شكل رائع لن�ضال هذا ال�شعب قبل النكبة،
وكم �أ ّثر َّيف هذا الكتاب ،ولكنه باملقابل �أثار العدو ال�صهيوين ،فقام بقتله
و�إ�سقاط الطائرة الليبية التي كان على متنها عام  ،1973حيث كانت
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الطائرة يف رحلة لها من طرابل�س الغرب يف ليبيا �إىل الأردن .وعلى
متنها بالإ�ضافة لهذا الكاتب الع�شرات من الأفراد املدنيني رجا ًال ون�سا ًء
و�أطفا ًال!!
تقول �صديقتي «لطف ّية دالل �أبو حرب «�أن والدتها كانت على منت
هذه الطائرة ،حتم ُل ابن لطف ّية ال�صغري ذا الأعوام الثالث لأمِّه التي
تنتظرهما يف مطار ع ّمان ،ولكن دولة العدو الإ�سرائيلي �أطلقت على
الطائرة �صاروخاً �أ�سقط الطائرة مبن فيها من ركاب !!
و�إذا كنا كعرب قد ن�سينا احلادثة ومل نذكرها �سواء يف كتاباتنا �أو
�إعالمنا ،ومل ُنقِم الدنيا ونقعدها على واحدة من �سل�سلة من اجلرائم
الإ�سرائيلية بحقنا� ،إال �أن �صديقتي لطف ّية تظل تذكرنا بها كونها فقدت
ابنها و�أمها بالإ�ضافة لفقدان مدينتها حيفا ووطنها فل�سطني من قبل.
تقول لطف ّية � :أعيدوا يل �أياً من هذه الأيقونات الثالثة وطني و �أمي �أو
ابني ،و�س�أ�سامح بالإثنني الآخرين ..ولن �أ�سامح !!!
�أعود للكاتب الليبي ال�شهيد �صالح بوي�صري لأ�شكره مع دعواتي له
بالرحمة واجلنة ودار اخللد مع النبيني وال�صدّيقينن وال�شهداء ،فلقد
�أن�صف �شعب فل�سطني بت�أريخه لن�ضالهم �ضد اال�ستعمار االجنليزي
واالحتالل ال�صهيوين .هذا الن�ضال امل�ستمر �إىل اليوم ،ب�أ�شكاله الن�ضالية
املختلفة.
�إن املراجع املتوفرة للباحث� ،أي باحث متخ�ص�ص �أو عادي ،يف ق�ضيتنا
العربية املركزية ،ق�ضية فل�سطني قليلة ..و�إن الباحث عن القد�س مث ً
ال
�سيجد مقابل �أي مرجع عربي ع�شرات املراجع الأجنبية ،التي حتمل وجهة
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نظر ال�صهاينة عن هذه املدينة منذ بنائها و�إىل اليوم ،بل �إنهم ي�س ّوقونها
دوماً على �أنها بنيت على يد �سليمان حيث هيكله املزعوم فيها ..وكم نحن
بحاجة �إىل كتب ومراجع تدح�ض ذلك ،وتثبت �أن القد�س عربية مبا ال
يقل عن �ألفي �سنة من ظهور الديانة اليهودية.
فمن �سيت�صدّى لذلك يا ترى؟!
يف �إحدى ندوات رابطة الكتاب الأردنيني ،و�أثناء احلديث عن هذه
اجلزئية ،اقرتح الدكتور «عبد الرحمن ياغي» �أن يتم ترجمة كتبنا
ومراجعنا العربية �إىل اللغة الإجنليزية �أو ًال ب�أول ،فالرتجمة من و�إىل
اللغة العربية جز ٌء من ن�ضالنا احل�ضاري.
يف م�سريتي العلمية مواقف ال ميكن �أن �أن�ساها جلمالها وت�أثريها يف
النف�س والروح ..قر� ُأت يوماً يف اجلريدة خرباً مل �أعرفه من �أحد ..خرب
فوزي بجائزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عن كتابي املو�سوم
«قافلة الفداء» وهو رقم ( )3من حكايات بطولية للأطفال ..وقر� ُأت �أي�ضاً
�أنه اختري من بني ثمانية وخم�سني كتاباً على م�ستوى الوطن العربي
كله ..و�أن الكتاب الذي نال معه اجلائزة �أي�ضاً يف تلك امل�سابقة هو للكاتب
امل�صري «�صنع اهلل �إبراهيم» بعنوان «عندما ولدت امللكة « ،ومل يكن �أحد
قد ات�صل بي ر�سمياً لإبالغي الأمر..
واحلق �أن نيل �أي جائزة هو �أمر مهم جداً ،لأي �شخ�ص ،وهو مهم يل،
ف�أنا �شخ�صياً ـ مثلي كمثل النا�س كما �أعتقد ـ �أحب املديح والثناء على ما
أقدم ُه من �أدب َو َرقي �أو م�سرحي ..وقد جاءت هذه اجلائزة دون مقدمات.
� ّ
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وملا كان �سفري قريباً �إىل مدينة بولونيا يف ايطاليا حل�ضور معر�ض
كتب الأطفال ،ف�إذا بي �أمام اجلناح امل�صري �أتعرف على الكتاب امل�صريني
القادمني للمعر�ض ،الكاتب املعروف يف �أدب الأطفال «�أحمد جنيب»،
والكاتب الرائد «عبدالتواب يو�سف» ،والكاتب «يعقوب ال�شاروين» ،وعدد
من الإخوة والأخوات امل�صريني .وكانت الأجنحة العربية الأخرى قريبة
من بع�ضها بع�ضاً و�أهمها ،بل و�أغربها اجلناح الليبي الذي مل يكن يحتوي
�إال على «الكتاب الأخ�ضر» مل�ؤلفه العقيد «مع ّمر القذايف» ..ثالثة �أو �أربعة
من الرجال «ذوي الأكتاف العري�ضة والطول والتجهّم» لعر�ض هذا
الكتاب يف معر�ض دويل عاملي لكتب الأطفال !!.
املهم �أن العاملني يف اجلناح امل�صري ،ملّا عرفوين وعرفوا �أنني �أنا
التي نلتُ يف ذلك العام ( )1983جائزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم� ،أخذوا يرحبون بي ترحيباً خمتلفاً ورائعاً ،وظ ّلوا يرددون مقولة
«دي اللي خدِ ت اجلايزة «لكل من يف املعر�ض من الك ّتاب واملوظفني يف
�أجنحتهم ..ومل �أح�س ب�أهمية هذه اجلائزة وال �أهمية نيل اجلائزة �إال
هناك وهم يرددون «دي اللي خدِ ت اجلايزة» ،ومن ذلك الوقت متتنت
�أوا�صر ال�صداقة بيني وبني ه�ؤالء الك ّتاب امل�صريني والعاملني يف جمال
�أدب الطفل ،و�أ�صبحتُ �أُدعى �إىل م�ؤمترات ثقافة الطفل يف م�صر ،حيث
التقيتُ مراراً مع املرحومة الدكتورة الرائعة «�سهري القلماوي» التي كانت
ترعى جمعية كتاب الأطفال وحت�ضر جميع لقاءاتهم ،وقد �أثنت ثنا ًءـ
ملفتاً للنظرـ على الوفد الأردين ،وكان يف ع�ضويته �آنذاك الدكتور «عماد
زكي «وال�شاعر» حممد جمال عمرو «و�أنا..
كما التقيتُ مراراً ،وبقيت �صداقتنا �إىل �أن توفاها اهلل مع «ماما
لبنى» «نـُتيلة را�شد» ،حرم الكاتب الكبري ال�صديق «عبدالتواب يو�سف»،
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وقد ذهبتُ معها �إىل مبنى م�ؤ�س�سة الأهرام ،حيث كانت رئي�سة حترير
جملة «�سمري» للأطفال ،فتعرفتُ من خاللها على كادر جمالت الأطفال
املختلفة.
يف م�صر ،ومع امل�صريني ي�شعر املرء ب�أهمية عمله وعطائه ،وتقابله
م�ؤ�س�سات �صحفية مقروءة وم�سموعة ومرئية لتقدمي ما يحمل من فكر
و�إبداع وعطاء ..و�أذكر �أنني وقد عدت �إليها بعد غياب �سنوات ،عندما
كنت على مقاعدها الدرا�سية يف جامعة القاهرة ،قد �أجريتُ العديد
من اللقاءات ال�صحفية والإذاعية والتلفزيونية ،فقد كنتُ �أحمل درا�سة
مع ّمقة لأدب الأطفال يف الأردن وفل�سطني ،وتاريخ هذا الأدب ،وم�ضمون
هذه الكتب املقدمة للطفل وكانت مادة ثر ّية للحديث عنها وحولها.
وكان ا�سمي الثالثي «رو�ضة الفرخ الهدهد» يثري ا�ستغرابهم ويحللونه
ويف�صلونه ..فهم �شعب عريق مثقف ذو روح مرحة و�صاحب نكتة،
ّ
متوا�ضع ي�ؤمن بالعروبة ،ويح�سن ا�ستقبال ال�ضيوف العرب� ،سواء من
الأردن �أو الكويت �أو تون�س �أو العراق ،وما �أكرثهم يف امل�ؤمترات..
هناك يف م�ؤمترات القاهرة ،التقيت بك ّتاب عرب مرموقني وكان من
العراق ال�شاعر «فاروق �سلوم» مدير «دار ثقافة الأطفال» يف العراق يف
عهد «�صدام ح�سني» .كانت الدار �أهم دار لن�شر كتب الأطفال على م�ستوى
الوطن العربي كله� ،إن با�ستقطاب �أف�ضل الر�سامني و�أف�ضل الك ّتاب
وال�شعراء العرب� ،أو بح�سن الرتجمة واختيار �أف�ضل الن�صو�ص العاملية،
�أو غزارة الإنتاج لكافة الفئات العمرية .لقد كانت هذه الدار تطبع كتب
الأطفال بكافة الأحجام و�أف�ضل �أنواع الورق املقوى والعادي ،وتوفرها
ب�أرخ�ص الأ�سعار يف كافة �أرجاء الوطن العربي.
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ومن �أهم ك ّتاب «دار ثقافة الطفل يف العراق» الكاتب العربي
الفل�سطيني ،الأردين «�شريف الرا�س» رحمه اهلل ..وقد تعرفتُ �إليه و�إىل
�إنتاجه الغزير املوجه للطفل العربي ،الذي ي�ؤكد فيه على وحدة هذه
الأمة ووحدة �آمالها و�أحالمها وم�ستقبلها..
لقد خ�سرنا ـ كعرب ـ بخ�سارة العراق بعد احتالله من قبل الأمريكيني،
الكثري الكثري ..وخ�سرنا كثقافة الطفل ،هذه الدار وما قدمته للأطفال
العرب.
هل �أقول �إن احلرب على العراق �أعادت العراق والأمة العربية مائتي
�سنة �إىل الوراء؟؟ �أم �أكرث؟؟.
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مع الدكتور اح�سان عبا�س
جاءين �صوته على الهاتف يحييني ..قال يل وقد عر�ضتُ عليه كتابي
الثاين ،وخطتي يف العمل ..قال « :كنتّ م�شاركاً مب�ؤمتر حول التاريخ
احلديث لبالد ال�شام ،وما تقومني به �سيدتي� ،أهم من كل «ما يقال»
يف مثل هذه امل�ؤمترات� ،إنك تقدمني للطفل هذا التاريخ ،حيث تعجز
امل�ؤمترات عن الو�صول له « ..متنيتُ يومها لو ا�ستطعت ت�سجيل ما يقوله
الدكتور �إح�سان ع ّبا�س ،فالكلمة عند هذا الإن�سان العمالق يف علمِ ه،
العميق يف فكره ،املتوا�ضع يف عالقاته ،الرائع يف ح�سن �إ�صغائِه ،الكلمة
منه تغني عن اجلوائز وامليداليات..
يقولون �إن القوة تكمن يف ثالث  :املن�صب ال�سيا�سي ،ثم العلم واملعرفة
الأكادميية ،ثم القدرة املالية .ومن وجهة نظري ،ف�إنني �أعتقد �أن العلم
واملعرفة الأكادميية ،واملراكز العلمية يف اجلامعات واملعاهد العليا يجب �أن
تكون لها اليد العليا يف كثري من �أمور البالد والعباد ،وبعدها يكون دور
ال�سيا�سي ،ثم �صاحب الرثوة واملال ..ومن جتربتي يف هذه احلياة ،فقد كانت
لقاءاتي حول تربية الطفل مع الدكتور «عمر ال�شيخ» رحمه اهلل يف كلية الآداب
الإن�سانية ومع الدكتور «�أمني الكخن» �أطال اهلل يف عمره ،حول �أدب الطفل
وثقافته يف ذات الكلية ،يف اجلامعة الأردنية� ،أو مع الدكتور «نبيل حداد» يف
جامعة الريموك� ،أو مع الأ�ساتذة امل�شرفني على ر�سالة املاج�ستري للطالب
موفق ملكاوي بعنوان الق�صة يف �أدب الأطفال :رو�ضة الهدهد منوذجاً،
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�أقول  :هذه اللقاءات والدرا�سات التي يقوم بها املتخ�ص�صون
الأكادمييون يف جمال ثقافة الطفل ،ترثي بالت�أكيد �أدب الأطفال ،وتدفع
بالكاتب ملزيد من العطاء والإبداع.
رحم اهلل الدكتور «�إح�سان عبا�س» ،و�شكري مو�صول لكل الأكادمييني
والكتاب وال�شعراء ،الذين �أ�ضافوا للكتب التي �أ�صدرتها ،مقدمات �أثرت
هذه الكتب ومنهم  :الدكتور عبد الرحمن ياغي ،ع�صام حماد ،والكاتبة
اجلزائرية عائ�شة مل�سني واملنا�ضل بهجت �أبو غريبة ،الكاتب عبد التواب
يو�سف ،ال�سيد علي الع�سيلي ،ال�صيديل والعروبي �أمني �شقري ،ال�شاعر
عبد الرحيم عمر ،الفريق الركن م�شهور حديثة اجلازي ،وال�شاعرة
فدوى طوقان ،والدكتور �صبحي غو�شة.
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يف العمل التطوعي
�أكاد �أدّعي �أنني مار�ستُ العمل التطوعي منذ بداية وعيي و�إدراكي،
�أي منذ الطفولة يف مدر�سة الزهراء االبتدائية ..كيف؟ وهل ميكن
ذلك؟
ال �أذكر �أن معلمة من معلماتنا طلبت ار�سال دفاتر لغرفة املعلمات� ،إال
وكنت �أول من يرك�ض �إليها حلمل الدفاتر ،و�إذا طلبت ورقة من الإدارة
كنت كذلك �أول املتطوعات لإح�ضارها..
م�سح اللوح الأ�سود من الطبا�شري البي�ضاء ،كان غاية ما �أمتنى من
تكليف ..الوقوف عريفة على ال�صف كان �أمتع حلظات الإدارة والقيادة،
اال�شرتاك يف التمثيليات وامل�سرحيات و�إلقاء ال�شعر واخلطابة ،وكتابة
التقارير �أو الأبحاث� ..أو اال�شرتاك بامل�سابقات الريا�ضية والك�شفية ،كان
ما �أ�سعى �إليه دوماً..
يف منزل �أهلي ،كان علينا نحن البنات �أعباء منزلية نلتزم بها مل�ساعدة
والدتي ،تنظيف الأر�ض� ،شطف الدرج ،م�سح زجاج النوافذ،ع�صر اجلزر
والفواكه ،امل�ساعدة يف �إعداد الطعام ..نقوم بها �إن بر�ضانا �أحياناً� ،أو رغماً
عنا �إن كانت الظروف غري مالئمة..
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�صحيح �أنه كان هناك من ي�ساعد الوالدة بالأجرة ،خ�صو�صاً يف الغ�سيل
والطبيخ واجللي ،لكن هذا مل يكن يكفي لعائلة عدد �أفرادها حوايل اثني
ع�شر فرداً ،لهم متطلبات ال تنتهي..
�أذكر �أن يوم الغ�سيل ـ ومل تكن الغ�ساالت الكهربائية قد و�صلت �إىل
الأردن بعد ـ كان يوماً مهماً عند العائلة ،كانت «�أم خالد «حت�ضر من
ال�صباح الباكر ،وتكون الوالدة قد «و ّلعت» �أي �أ�شعلت بابور الكاز لت�سخني
املاء ،بل �أكرث من بابور ،و�أكرث من وعاء ماء ..كانت الأوعية امل�صنوعة
من ال�صاج املقوى كبرية وعميقة ،بحيث يتاح «للغ�سالة �أم خالد «�أن ت�ضع
املالب�س البي�ضاء الكبرية للغلي فيها مع «ال�صودا والبوتا�ش»� .ألفاظ مل
نعد ن�ستعملها الآن يف غ�سيلنا ،وا�ستبدلت بالرب�سيل وااليريال وبدون
غلي ،وجتل�س هذه «الغ�سالة «ن�صف النهار �أو يزيد ،يف فناء البيت تغ�سل
وتغ�سل وتغلي وت�شطف ،وتن�شر وتقلب الن�شر على احلبال ،ثم �إذا كان
الطق�س م�ساعداً وم�شم�ساً ،ف�إنها تل ّم الغ�سيل وتطويه..
مهمات لو �أراجعها الآن يف فكري ،لتعبت منها ،فكيف ب�أمي وهذه
ال�سيدة تقومان بها م ّرة على الأقل كل �أ�سبوع؟
كل �أ�سبوع ت�ضع الوالدة «ال ّلحف» على الأر�ض  -بعد تنظيفها جيداً-
وتبد�أ بخياطة �أوجه امللحفة واحدة تلو الأخرى ،و�إذا انتهى الغ�سيل و
«قطب «�أي خياطة املالحف وتثبيت الأزرار وت�صليح ما متزق ،يكون عليها
جتهيز الأكل من الألف �إىل الياء..
فهل �أمام هذا ال يكون على البنات م�ساعدة والدتهم؟..
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وهل ال �أكون �أنا �أي�ضاً �ضمن الفريق امل�ساعد؟ وقد يكون ذلك �إلزامياً،
لكنني �أعتربه بداية التعلم للعمل التطوعي..
يف املدر�سة يف اجلامعة ،مع احتاد الطلبة ،يف احتاد املر�أة الفل�سطينية،
يف �إقامة املعار�ض واالحتفاالت وحتى الرحالت ،كانت يل دائماً �أدواراً
�إيجابية ..حتى عندما �أ�س�سنا يف املدر�سة نواديَ للعلوم �أو اللغة االجنليزية
�أو برامج حمو الأمية ،فذلك كان عم ً
ال تطوعياً..
وقد تطورت �إ�سهاماتي مع التقدم يف ال�سن ،ف�شاركتُ يف عدد من
اجلمعيات اخلريية يف عمان ،كان من �أبرزها جمعية الأ�س ّرة البي�ضاء ثم
جمعية �أ�صدقاء الأطفال ،وجمعية يافا للتنمية االجتماعية وجلان العمل
يف يوم القد�س ومنتدى بيت املقد�س ..ثم على م�ستوى �أقل م�ساهمة
وفعالية يف جمعيات ون�شاطات عربية كاملجل�س العربي للطفولة والتنمية،
والرابطة الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال ..وعدد كبري �آخر ب�إ�سهامات
نوعية وكم ّية تختلف من جمعية لأخرى .كل ذلك �أو�صلني للرت�شح
والنجاح يف انتخابات احتاد اجلمعيات اخلريية يف الأردن ،وكذلك يف
رابطة الكتاب الأردنيني ،ثم ع�ضو ممثل عن الرابطة يف اجتماعات جمل�س
النقباء يف جم ّمع النقابات املهنية مع النقابات الأخرى ومنها نقابات
املهند�سني والأطباء واملحامني واملحا�سبني واملمر�ضني وال�صحفيني.
لقد عملتُ على مدى �أعوام عديدة مع جمعية الأ�س ّرة البي�ضاء منذ
ت�أ�سي�سها مع ال�سيده الفا�ضلة «هيفاء الب�شري» (�أم مازن ) ،التي �أ�س�ست
هذا العمل كونها زوجة الطبيب «حممد الب�شري» رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح
جناته ،فقد تويف «�شهيداً» مع طائرة جاللة املغفور لها ب�إذن اهلل امللكة
«علياء طوقان» زوجة جاللة امللك احل�سني رحمه اهلل..
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كنا نعمل يف م�ست�شفى اجلامعة الأردنية ،وم�ست�شفى الب�شري احلكومي،
يف �أيام معينة يف الأ�سبوع ثابتة ،ال نتخ ّلف عنها �أبداً ،مع �سيدات �أذكر
منهن � :أم طالب الرفاعي ،و�أم �أحمد البطاينة ،وهند اجليو�سي ،وماري
نفاع ال�شوارب ،و�أم علي الب�شري و�أخريات ال زلن يعملن ب�إخال�ص حتى
اليوم ،بل لقد تو�سع العمل لي�ضاف �إليه دار للم�سنيني وامل�سنات ،ومنتدى
الرواد الكبار.
وعندما تخ�ص�صتُ بالطفولة وكتبها وم�ؤمتراتها ،تر�أ�ستُ جمعية
�أ�صدقاء الأطفال التي كانت قد ت�أ�س�ست منذ عام  ،1965على يد جمموعة
من ال�سيدات وال�سادة �أذكر منهم املرحومة حنان طوقان �شقيقة ال�شاعرة
فدوى طوقان وال�سيدة �سعاد احل�سيني وال�سيدة فايزة احلمامي �سكجها
و�أختي انت�صار الفرخ وال�سيدة و�صال �سكجها ،و�سمريه التالوي وكوكب
الهدهد وثريا يعي�ش .ومن ال�سادة الدكتور عبداهلل اخلطيب والأ�ستاذ
املحامي با�سل الب�سطامي وغريهم ،مل �أكن منهم.
�إن العمل االجتماعي يف الأردن ُيعترب القطاع الثالث الأهم �إىل جانب
القطاعات الأخرى :احلكومية واخلا�صة ..و�إح�صائيات وزارة التنمية
االجتماعية ت�ؤكد ذلك ،وكذلك درا�سات و�إح�صائيات االحتاد العام
للجمعيات اخلريية الذي ي�ضم احتادات من كافة املحافظات تخدم يف
جماالت ال�صحة والتعليم وكبار ال�سن والأطفال والأيتام ..وغري ذلك
كثري..
�إن جمعية �أ�صدقاء الأطفال التي �أر�أ�سها منذ عام  1988و�إىل اليوم ال
تزال تعمل خلدمة �أطفال الأردن من خالل مراكزها الثقافية ال�سبعة
املنت�شرة يف الأماكن الأقل حظاً ،مركز خميم حطني وهو �أكرب املراكز
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م�ساحة ،قمنا ببنائه على م�ساحة �أر�ض تزيد على ثالثة �آالف مرت مربع،
ومركز ماركا مت ا�ستالمه من �أمانة عمان ،ومركز خميم احل�سني قامت
ببنائه لنا دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية بدعم من االحتاد الأوروبي ،ومركز
الوحدات ومركز خميم البقعة ومركز مدينة الر�صيفة ..ثم �أخرياً يف
خميم غزة يف جر�ش.
ومن جتارب العمل التطوعي املميزة التي قمنا بها ،بالتعاون ما بني
جمعية يافا للتنمية الإجتماعية وجمعية �أ�صدقاء الأطفال ،افتتاح مركز
�صحي يف مبنى جممع حطني الثقايف يف خميم حطني التابع جلمعية
ّ
�أ�صدقاء الأطفال .وقد قام ابن يافا البار «عديل م�سعود الدرهلي» بت�أثيث
املركز كام ً
ال .وقامت جمعية يافا للتنمية االجتماعية بتوظيف طبيب
وممر�ضة للمركز خلدمة �أبناء املنطقة.
وال زلت �أعترب العمل االجتماعي التطوعي فر�ضاً على كل قادر من
�أبناء املجتمع.
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احلـــــــب
ا ُ
بيطلعوا قد الدنيا و�أكرب
حل ْب هاحلرفني مِ �ش �أكترَ		
�أي نبي باحلب ما ب�ش ـ ـ ـ ــر
			
عليهم تع ّمر �أ�سا�س الك ـ ـ ـ ــون
عم ت�س�أيل �شو احلب يا �أ�سمر
فتى مل يجرب احلب �سواء يف عمر املراهقة
ال �أعتقد �أن هناك فتاة �أو ً
�أو بعد ذلك..
و�إذا كنتُ �س�أعرتف عن حب فرتة املراهقة يف حياتي فلن يكون �أكرث
من �سرحان ونوم وتفكري يف �شاب �أو �أكرث كانوا يح�ضرون للبيت يف
زيارة عائلية �أو جللب بع�ض الأغرا�ض..
لكن حبي احلقيقي كان لأمي و�أبي و�إخوتي ثم لزوجي و�أوالدي..
أح�س �أن احلب يف قلبي ملن هم حويل كبري
كنتُ يف بع�ض الأحيان � ّ
وكبري بحيث لو وزع على كل من �أعرف من معارف و�أ�صدقاء لك ّفى
وفا�ض !!
و�أت�ساءل بيني وبني نف�سي ..ممن تعلمتُ هذا احلب؟ وكيف مل � ْأ�ش ُك يف
حياتي من كره �أو �ضغينة لأحد حقاً؟ �صحيح �أنني وبحكم عملي وجتاربي
يف احلياة قد خ�ضتُ �أكرث من جتربة يف رفع ق�ضية هنا �أو هناك �ضدّي �أو
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�ض ّد امل�ؤ�س�سات التي �أر�أ�سها ب�صفتي ممثلة لها� ،إال �أنني – و�صدقاً – مل
�أحمل كرهاً �أو حقداً �أو �ضغين ًة لأحد..
�صحيح �أن هناك م�شكالت عديدة تدور يف بيتي وبيوت �أبنائي� ،أو تقع
بيني وبني �إخوتي و �أخواتي ،ولكنها مل تر َق يوماً �إىل �أكرث من كونها
�سحابة �صيف تنق�شع حا ًال..
فممن تعلمتُ احلب؟
�أجزم �أنه من �أمي �أو ًال و�أخرياً..
�أمي «هدى» التي ع�شتُ معها نيفاً وخم�سني عاماً مل �أ�سمع منها �شتماً
لأحد� ،أو حقداً على �أحد ..تتحدث مع �سيدات العائلة �أو الأن�سباء �أو
املعارف املثقفني واملتعلمني بكل رفع ٍة و�أنفةٍ ،وتتحدث مع فقراء العائلة �أو
الأن�سباء �أو املعارف �أو مع غري املثقفني واملتعلمني بنف�س الأريح ّية ..وعلى
ذلك ع ّلمت �أخواتي وعلمتني..
وا�صدُقيهم العاطفة وردّدي دوماً  :اللهم ال جتعل يف
�أحِ ِّبي النا�س ْ
قلوبنا غ ً
ال للذين �آمنوا..
�أقتب�س من مقدمة كتابي «لغز الأطفال والبندقية يف خميم الدهي�شة»
الإهداء املقدم لها مايلي:
«لأنها حتب الأر�ض والوطن..
�أح ّبت يافا وفل�سطني وما فتئت تذكرهما يف كل يوم وليلة..
لأنها حتب العلم والطموح..
ال تر�ضى بالقليل لها ولأوالدها ولأمتها العربية..
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لأنها تتحمل امل�س�ؤولية وتتقبل النقد ..وتبديه نقداً �إيجابياً بنا ًء
وا�ضحاً يدفع للعمل املنتج املخل�ص..
لأنها حتب �أبناءها بال تفرقة �أو متييز ..تفكر بكل واحدٍ وك�أنه
وحيدها ..يف �صحته �أو مر�ضه ،قوته �أو �ضعفه ،قربه �أو غربته..
لأنها حتب الأهل ،وت�صل الرحم وت�س�أل عن اجلار ،حتب �أ�صدقاء
ومعارف و�أهل �أبنائها وك�أنهم �أ�صدقا�ؤها ومعارفها..
لأنها مثقفة واعية ،وا�سعة االطالع تقر�أ فتناق�ش ما تقر�أ ..ت�سمع
وترى فتحلل ما ت�سمع ،تعطي ر�أيها وت�ستمع لآراء الآخرين..
لأن لها تفكرياً �سيا�سياً واعياً مو�ضوعياً ووا�ضحاً ..حتب الوطن
كحبها لأبنائها بال م�صالح وال غايات..
لأنها �أمي التي �أحب� ..أهدي لها هذا الكتاب».
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�سنوات احلزن
�أختي فاطمة
هل كنتُ �أغار من �أختي فاطمة؟
كانت ال جتل�س يف جمل�س عائلي �أو مع الأ�صدقاء واملعارف �أو حتى مع
الغرباء �إال ومتل�ؤه فرحاً و�سعادة و�ضحكاً ..مل يكن احد ليناف�سها بخ ّفة
الدم و�سرعة البديهة ،والتعليق اللماح..
مالب�سها ك�أنها «مانيكان» �أو عار�ضة �أزياء خارجة للتو من ت�صوير
لأغلفة املجالت �أو املعار�ض ،ال تلب�س القطعة الواحدة من خزانتها
مرتني ..تتفنن يف مزج الألوان مع االك�س�سوارات ،هذا �إي�شارب �صغري
هنا ،وذلك حزام جلد هناك ،وتلك «جزمة» طويلة و�أنيقة� ،أو عقد وحلق
غريبان ولكن �أنيقان ..كل ما فيها �أنيق ومرتب ،ي�ساعدها يف ذلك طول
قامة وظهر مرفوع وجمال عينني ووجه.
لقد خلق اهلل �أختي فاطمة ف�أبدع يف خلقتها وخلقها..
هل كنت �أغار منها؟
ومن ال يغار من اجلمال وخفة الدم و�أ�سر احلا�ضرين يف �أي جمل�س
جتل�سه؟
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�أذكر �أنني دخلتُ و�إياها مكتب الأ�ستاذ الدكتور «نا�صر الدين الأ�سد»
لأمر ثقايف ،وبعد دقائق ،وقد حدّثته ،اهتم بها وبحديثها ،وتركني �أن�سى
ما جئت �إليه من �أجله !!
�أذكر �أن الكاتب امل�صري «عبد التواب يو�سف» ،وقد قابلها م ّرة معي؛
�أ�صبح ي�س�ألني عنها دوماً وير�سل لها ال�سالم وكلمات الإطراء والإعجاب..
ويف الزيارات العائلية العديدة التي كانت تدعى فيها �إىل بيتي مع
الأهل �أو املثقفني ،كانت ت�صبح ،ويف دقائق مركز احلديث وع�صبه.
فكيف ال يغار منها املرء !!
عندما �أ�صيبت بال�سرطان يف ثديها ،وا�ست�أ�صل الأطباء الثدي،
وذهبنا �إىل منزلها ظانني �أننا نعزيها بذلك ،يرت�سم الوجوم على
وجوهنا جميعاً ،قابلتنا بنف�س الروح املرحة املعطاءة الدافئة وال�صادقة
واحلنون..
كل �أ�صناف «التقدمي» لل�ضيوف جاهزة ،ومن يديها الرائعتني..
الع�صري ،القهوة ،الكعك بالعجوة ،املعجنات ،ف�إكرام ال�ضيف عندها �أمر
ال مفر منه حتى يف املر�ض !
كل من �سافر من الكويت �إىل عمان بطريق الرب �أثناء حمنة الكويت
يف غزو العراق لها عام � ،1990أخذ منها زوادة للطريق معجنات و�صفيحة
و�ساندوي�شات وفواكه..
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يف �آخر يوم من حياتها،وهي ذاهبة للم�ست�شفى يف كندا عام 1998
طلبت من ابنتها «منى» �إح�ضار علبة البال�ستيك من ظهر اخلزانة
يف املطبخ ،لتعطيها للممر�ضات الكنديات من عمل يديها ..كعك
ومعمول.
�أي قلب كبري كان لهذه الفتاة � :أختي فاطمة؟! و �أي حب كبري كنت
�أحمله لها؟ لقد �سافرت �إىل الكويت بعد تخرجها مبا�شرة ،ومل تكن
بعد قد �أكملت الثامنة ع�شرة من عمرها ،كي تعمل معلمة ،تر�سل معظم
معا�شها للوالدة لت�صرفه علينا بعد وفاة والدي..
هناك عقدتْ ال�صداقات و�أوا�صر املحبة مع كل من قابل ْت ُه من �أهل
و�أقارب وزمالء وزميالت..
من عرفها �أو ر�آها مرة� ،أح ّبها وحلف بحياتها وترحم عليها للأبد..
لو كنت يف �سبيل �أن �أحتدث عنها ،ملل ُأت ال�صفحات يف وفائها لأمها
و�إخوتها ،يف �صدقها و�أمانتها ،يف ت�سامي روحها وخفة دمها ونقاء
�سريرتها ،يف ح�سن تعاملها مع اجلميع ،يف كرمها وعطائها ،يف �إخال�صها
لعملها ..يف ..يف..
دُفنت يف كندا ،وتلقينا عزاءها يف عمان والكويت وكندا و�أبو ظبي
وحتى �أمريكا ،حيث ابنها وعائلته..
�أخي حممد
�إيه يا حممد..
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و�آه� ...آه يا حممد..
له من ذكريات الطفولة ال�شيء الكثري..
�أمل يكن ال�شريك الدائم يف �ألعاب الطفولة  :متعها ومعاناتها؟
كم مرة لعبنا بالثلج يف �شتويات عمان الباردة؟ كم مرة ت�سلقنا �سطح الدار
وجمعنا بي�ض الدجاج� ،أو طيرّ نا احلمام؟ كم مرة تعاركنا بالأيدي وذهبنا
�إىل �أمنا نبكي ن�شكي بع�ضنا بع�ضاً؟ وهل وقفت �أمنا يوماً معه �ضدنا؟ مل
�أكن �أ�سمع �إال �أنه كان الولد الأول بعد �ست بنات ،و�أن عقدة «ال�صبي» مل حتل
�إال عندما ُولد ..و�إنني ملا كنت بعده ،ظنت والدتي �أنني �س�أفتح ن�صف الدزينة
الأخرى من البنات ..ولكن اهلل �س ّلم فكان �أخوان �آخران :خليل وحممود...
فهل كان حممد هو الأثري لدى العائلة فع ً
ال؟ وملاذا كان والدي يق�سو
عليه يف تربيته وتعليمه �إذن؟
ال �أو مف� ً
ال �أذكر �أنه كان مدل ً
ضال عنا «البنات» ،عليه ما علينا من حفظ
لآيات القر�آن الكرمي وت�سميعها يومياً قبل النوم ،وعليه �شراء احلالوة
واخلبز من بقالة «�أبو الراغب» القريبة منا ..وعليه حمل العجينة �إىل
الفرن� ،إذا ت�أخر «�أجري الفران» يف احل�ضور.
كم مرة �صعدنا �سوياً لن�ساعد والدي يف �إنزال �أكوام الثلج عن �سطح
الدار ،خ�شية �أن ينهار ال�سطح بفعل وزن الثلج؟
كم م ّرة نزلنا �إىل �شارع الأمري حممد «طريق وادي ال�سري كما كنا
ن�سميه» ن�ضرب النا�س بكرات الثلج� ،أو نتحمل �ضرباتهم؟
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كم مرة ح ّم�صنا اخلبز على «�صوبة الكاز» يف منزلنا ،و�أكلنا الرغيف
وراء الرغيف بالزيتون ،والزيتون فقط الغري؟
�أمل يكن �شريكي حتى يف حفظ ال�شعر و�إلقائه على اجلمهور� ،إن
بامل�سابقة ال�شعرية عن مدر�سته� ،أو �أمام �ضيوفنا بطلب من والدي؟.
وعندما كرب� ،أمل يكن �أمل الوالدة بالتخرج «دكتور» يعو�ض وفاة
والده؟..
كل الآمال كانت مع ّلقة على حممد لي�سند العائلة ،فالولد وفقط
الولد هو من يحمل ا�سم العائلة..
ولكن حممد مل ينتظر طوي ً
ال..
ق�صم ظهره موت ابنه البكر»فهيم» وهو بعد يف الثامنة ع�شرة من
عمره ،فظ ّل يذهب يومياً �إىل قربه يبكي عليه..
طوال �سنوات ثالث ،ظ ّل حممد يركب �سيارته وحده ،ويقطع م�سافة
كبرية من عيادته يف جبل احل�سني يف عمان� ،إىل مقربة «�سحاب» حيث
ووري جثمان ابنه ..م�سافة ال تقل عن �أربعني كيلو مرتاً يف الذهاب
والإياب ،وحممد يذرف الدمع على ابنه..
وعندما �أ�صيب بال�سرطان ،تعطلت �أجهزة االت�صال بني �أفراد العائلة،
و�صمت اجلميع..
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فوالدته «هدى» جتل�س على �سريره وحتت قدميه تدعو اهلل �سراً وعلناً
ومع العربات والدموع والذكريات �أن يحفظه اهلل لها..
وزوجته «�سامية» و�أوالدها «�شريين «و»نورا» و»زيد» و»حمزة» الأوالد
الق�صر ،الذين مل يبلغوا احللم بعد ،يروحون ويجيئون بال �صوت،
ّ
يتط ّلعون �إىل جدّتهم و�إىل عماتهم و�أعمامهم و�أخوالهم وخاالتهم..
و�أنا و�أخواتي ننظر �إىل هذا الأخ احلبيب ،وال ن�ستطيع له دعماً.
يقولون � ّإن الولد ال ميوت �أمام ناظريّ �أمِّه ،ومع �أن والدتي ظ ّلت حتت
�أقدامه �أياماً� ،إال �أنه ويف اللحظة الأخرية من عمره ،غاب عن ناظريها..
مل تخرج روحه �أمامها !! انتظرت روحه حتى �صعد �سيارة الإ�سعاف �إىل
امل�ست�شفى ،فغادرت ج�سده ،وبقيت �أمه حتمل اله ّم والأمل وحدها .
كم هو �صعب فقدان حممد !!
يف ا�ستعادة �أختي ازدهار لزيارتها الأوىل لبيتنا يف يافا تقول� ،إنها
ظ ّلت رابطة اجل�أ�ش ال تبكي وال تنفعل ،وتتجول يف منطقة �سكن �أهلنا
هناك ،حتاول مللمة �شتات فكرها وذكرياتها عن ال�شوارع والبيوت
واملدر�سة وامل�ست�شفى يف املنطقة؛ وعندما دخلت بيت �أهلنا حيث كنا
ن�سكن قبل الهجرة وترك الديار ،دخلت �أي�ضاً رابطة اجل�أ�ش ،حماولة
�أن ال ت�ضعف �أمام اليهود �ساكني الدار ..ولكنها عندما دخلت �إىل
غرفة النوم حيث ولِد «حممد «وجل�ست هنيهة تت�أمل بالط الغرفة
املز ّين بنقو�ش بديعة ،اندفعت �إىل ذاكرتها ،ذكرى والدته وفرحة
العائلة بقدومه ،فانفجرت كل خاليا ج�سدها دفعة واحدة تبكيه،
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وتبكي ح�سرة �أمه و�أخواته و�إخوانه بفقده ،وملّا يتم اخلم�سني من
عمره بعد..
يف �ساعة احلزن كل الذكريات احلزينة ُّ
تطل بر�أ�سها دفعة واحدة..
تتذكر كل من فقدت ،وتبكي كل �أعزائك..
هكذا �أهل عمان يف عزاءاتهم ،ي�أتون لي�شاركوك حزنك ،فتنفتح عليهم
بوابات �أحزانهم ال�سابقة ،فيج ّر احلزن حزناً ،ومتتلئ القاعات بالبكاء
والن�شيج..
كان حممد رج ً
ال مف ّوهاً ،وطبيباً بارعاً ،و�إن�ساناً ح�سا�ساً ،له من
الذكريات معي ،ومع زوجي الحقاً و�أوالدي ،ال�شيء الكثري.
أن�س ال �أن�سى
و�أهم ما يخ�ص كتاباتي� ،أنه كان يناق�شني دوماً بها ،و�إن � َ
�أنه عندما حمل كتابي الثالث وال�صادر عام  ،1983قال :كنت �أعتقد �أنك
لن تكملي م�شوارك الكتابي ،و�أن حما�سك نزوة عابرة �ستزول ،لكنني الآن
�أ�ؤكد �أنك على الدرب �سائرة ،و�ستقدمني لوطنك ما عجزنا عن تقدميه
نحن..
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�أختي افتخار
منحى مل �أكن �أفكر فيه من قبل،
بوفاة اختي «افتخار» �أخذت حياتي
ً
منحى العمل الفعلي يف �سلك الرتبية والتعليم من خالل رئا�ستي لهيئة
مديري مدار�س املنهل العاملية وم�ؤ�س�سة املنهل الرتبوية.
اقرتنت املنهل ب�أختي افتخار ..كانت �أحد امل�ؤ�س�سني لها يف الكويت عام
 ،1965لكنها اقرتنت با�سمها وك�أنها الوحيدة يف امل�ؤ�س�سة..
يف الكويت تداعى عدد من الأقارب الرتبو ّيني لت�أ�سي�س مدر�سة
للجالية الفل�سطينية هناك� ،أختي «افتخار» وزوجها «عبد الرزاق بدران»
و�أخو زوجها احلاج املربي «�سعدي بدران» و�شقيقته العاملة �أي�ضاً يف
�سلك الرتبية والتعليم «عاتكة بدران» و�أختي»ر�ضا الفرخ «وزوجها
«ه�شام عز الدين» و�أختي «فاطمة» وزوجها املهند�س «حممود القباين»
و�آخرين..
وملّا انتقلت «افتخار» لعمان عام  1987انتقلت معها فكرة «املنهل»
ودعتنا نحن �أقارب ومعارف ،للم�ساهمة يف �إن�شاء مدر�سة �أخرى حتمل
ا�سم املنهل �أي�ضاً يف عمان م�شروعاً تربوياً ا�ستثمارياً ،وظ ّل امل�شروع يف
عمان مقرتناً با�سمها.
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وملا توفيت ـ رحمها اهلل ـ عام  1999ظنّ البع�ض �أن امل�ؤ�س�سة �ستنهار
بوفاتها ،وكان علينا نحن �أخواتها وامل�ساهمني يف امل�ؤ�س�سة �أن نتداعى
حلماية هذه امل�ؤ�س�سة الرتبوية �أو ًال والرتبوية ثانياً وثالثاً واال�ستثمارية
عا�شراً..
وا�ستلمتُ رئا�سة هيئة مديريها مدّة اثنتي ع�شرة �سنة متوا�صلة ،بذلتُ
فيها اجلد والإخال�ص والإميان الرا�سخ ب�أننني �أقوم بعمل وطني خلدمة
الوطن الذي �أعي�ش فيه ،و�أبنائه الذين هم م�ستقبله و�أمله.
كم كتاب عن الرتبية والتعليم قر�أت!!
كم كتاب عن القيادة والإدارة در�ست!!
كم ندوة عن املناهج والتعليم وامل�شاكل واحللول تابعت!!
قد �أخذت الأمر بجدية و�صدق وحب ..وتعاونتُ مع مع ّلمي ومعلمات
املدر�سة ومديريها ومديراتها ،بل وحتى �سائقي حافالتها و�أذنتها...
وتعاونت ،ب�شكل �إيجابي ،مع مالكي امل�ؤ�س�سة ،حيث �أنها يف النهاية «�شركة
جتارية» وم�سجلة يف وزارة ال�صناعة والتجارة ،وم�شروع ا�ستثماري يجب
�أن تغطي �إيراداته كافة م�صاريفه.
املهم �أن التجربة كانت واحلمد هلل ناجحة تربوياً وا�ستثمارياً..
ُ
ترفرف فوق �أ�سوار املنهل ويف قلبي..
وظلت روح �أختي «افتخار»
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�أختي ر�ضا
كانت �أخواتي الأكرب �سناً يتابعن درا�ستي و�أنا �صغرية ،ثم يخطن يل
مالب�سي عندما كربت� ..أذكر �أن �أختي كاملة خاطت يل مالب�س اجلامعة
مبا فيها من ف�ساتني و�أطقم ومعطف �سميك التقاء الربد ،كي �أكون
«مرتب ًة يف اجلامعة» ،بل �إن �أخواتي يف الكويت ازدهار ور�ضا وفاطمة
�أ�شرفن على �إعداد «جهازي» عندما خطبت وتزوجت..
�أما �أختي ر�ضا ،فلي معها ذكريات ال تن�سى ..كانت قد ح�ضرت لعمان
قبل غزو العراق للكويت ..وزوجها من العائالت ال�سعودية التي ح�ضرت
�إىل الأردن مع جاللة املغفور له امللك عبداهلل الأول بن احل�سني .والد
زوجها الدكتور «يو�سف عزالدين ح�سنني» من �أوائل الأطباء يف عمان،
در�س الطب يف الأ�ستانة يف تركيا ،وورث العلم �أباً عن جد ،حيث كان �أبوه
�صيدالنياً تخرج من تركيا �أي�ضاً ،و�أمه من العائالت اللبنانية ،جتل�س
فتح�س بالرقي واحل�ضارة ..وزوجها «ه�شام عزالدين» مهند�س �شاب
معها
ّ
من خريجي لندن مجُ ّد وخمل�ص يف عمله مثقف ..فلما عادت �أختي ر�ضا
وزوجها و�أوالدها لعمان ،وكنتُ قد تزوجتُ  ،ن�ش�أت �صداقة خا�صة بيني
وبينها ،كونها كانت متفرغة ال تعمل بوظيفة ثابتة ،ولكن تفكر دائماً
مب�شاريع طموحة� ،إن ثقافية �أو اقت�صادية �أو تعليمية .دائماً تدفع من
حولها للتفوق على ذواتهم والإبداع ب�أعمالهم..
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كنتُ ات�صل بها يومياً .وملا كانت تقر�أ اجلرائد وتتابع ما يجري
يف البلد من بواكري ال�صباح ،فقد كانت لديها كل يوم �أخبار جديدة
واقرتاحات ملوا�ضيع جديدة « :هناك �إعالن عن م�سابقة يف وزارة
الثقافة مل�سرح الطفل قدّمي لها ..هناك معر�ض كتاب ا�شرتكي فيه،
هناك ندوة يف م�صر ات�صلي بالقائمني عليها واح�ضريها� ..سيفتت ُح
الأمري الوليد بن طالل املجل�س العربي للطفولة والتنمية ان�ضمي �إىل
املجل�س  ..دعينا نفتح معهداً ثقافياً للطلبة ملا بعد مرحلة التوجيهي..
وما دمت �ست�سافرين �إىل اجنلرتا فات�صلي باملعهد الفالين ع ّلنا ن�ستفيد
من جتربته».
ياهلل ..عقل متفتح يعمل ليل نهار ،يعمل ويدفع كل من حوله للعمل..
وملّا كانت قد مار�ست املحا�سبة منذ �أن كانت يف الكويت ويف مدر�سة املنهل
هناك ،فقد ا�ستلمت ب�شكل تطوعي الأعمال املحا�سبية جلمعية �أ�صدقاء
الأطفال ،فكانت حتا�سب املوظفات فيها �شهرياً ،بدقة واقتدار ..وملا �أ�س�ست
م�شروع النادي ال�صيفي يف مدر�سة املنهل العاملية و�أ�سمته «هوازن» ،كان
من �أوائل ـ �إن مل يكن �أول ـ نادي �صيفي على غرار النوادي ال�صيفية يف
البلدان الأوروبية ،ك�سوي�سرا و�أمريكا واجنلرتا .لقد ذهب �أوالدها �إىل
بع�ض هذه النوادي هناك ،ف�أح�ست �أن عليها �أن تنقل التجربة �إىل الأردن،
وج ّندت جميع �أبناء العائلة لال�شرتاك �أو العمل التطوعي يف هذا النادي..
وكان �أبنائي من �أوائل امل�شرتكني ،فمن متثيل �إىل ركوب خيل �إىل رحالت
�سياحية للتعرف على الوطن� ،إىل التخييم يف مزارع قريبة من العا�صمة،
�إىل ال�سباحة ..الخ ،ن�شاطات رائعة على مدى �أ�شهر ال�صيف.
مل يكن عقلها ميل �أو ي�سرتيح ..تقر�أ خمطوطات كتبي للأطفال
وتعلق وتعلق وتعلق ..ت�شاهد التدريبات امل�سرحية فتعلق وتعلق .تناق�ش
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لي�س بالكالم فقط بل بالعمل واملتابعة
الأو�ضاع العائلية فتعلق وتعلقَ ..
احلثيثة لكل �صغرية وكبرية.
عندما ُ
عدت يف ذلك العام من رحلة �سياحية خا�صة مع زوجي،
كنتُ �أحمل يف �صدري احلما�س كله ،لأبد�أ ن�شاطاً غري اعتيادي مع
�أختي «ر�ضا» ..كانت موجات احلزن واملوت قد اكت�سحت منزلنا بوفاة
�أعز النا�س علينا .غادرتنا وبالتوايل وخالل خم�س �سنوات فقط� ،أختي
فاطمة ،ثم ابن �أخي فهيم ،ثم �أخي حممد ،ثم �أختي افتخار ،ثم �أمي
هدى ..وظننتُ �أن القدر �سيمهلنا �سنوات قبل �أن ي�ضرب �ضربة �أخرى،
فو�ضعت اخلطط لالنطالق مع �أختي ر�ضا حتديداً ..وملّا و�صلتُ �أر�ض
املطار يف عمان ،قي َل يل �إنها قد �أنهت اليوم فح�صاً طبياً� ،أثبت �إ�صابتها
بال�سرطان !!
مل �أ�ستطع التح ّمل ،ظللتُ طول الطريق �أبكي� ،أت�أمل وجهها
وعينيها اجلميلتني جداً ،الزرقاوتني جداً كماء البحر يف البحار
العالية� ..أذك ُر �شعرها الق�صري والذي كان يف ذاكرتي �أجمل �شعر،
تق�صه (بايج بوي) ال هو بالطويل وال الق�صري مع غ ّر ٍة على اجلبني
ّ
ك�أجمل فتاة يف عمان� ..أت�أمل م�ستقبل مر�ضها هذا الذي ُيرعب النا�س
ا�سمه ..ثالث �ضحية لهذا املر�ض يف عائلتنا يف �أقل من خم�س �سنوات.
كنتُ يف �سفري �أعد العدة لعودتي كي �أنطلق و�إياها� :إن يف العمل
امل�شرتك �أو �ش ّمة الهوا امل�شرتكة� ..سنزور فالنة وفالنة� ..سنتابع كذا
وكذا ..و�سنعم ُل كذا وكذا ..يجب �أن �أخلع عباءة احلزن التي خ ّيمت
على عائلتنا ،وال ب ّد �أن القدر �سيجود علينا بفرتة هدنة� ،أنطلق فيها
مع ر�ضا هنا وهناك..
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ولكنني فوجئت و�أنا ال زلت يف املطار باخلرب امل�ش�ؤوم.
�أقول ..انطلقت �إىل بيتها �أ�س�ألها ،بل �أ�س�أل نف�سي ،بل �أت�ضرع �إىل اهلل
�أن يلهمني فهم حكمته يف تلك ال�ضربة القا�سية..
ولكن القدر ال مر ّد له..
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يف اجلهود امل�سرحية
�أحياناً �أرى جتربتي يف احلياة تتفرع جلهات عديدة ك�شجرة
علي �أن �أرعى �أبنائي :منذ والدتهم
الزيتون وفروعها و�أغ�صانها ،ف�أنا �أم َّ
وحتى درا�ستهم الأوىل الأ�سا�سية ،ثم اجلامعية ،ثم زواجهم ،وبعدها
ي�أتي �أحفادهم لي�أخذوا ق�سطاً كبرياً من حبي وفرحي و�سعادتي
واهتماماتي..
وعلي م�س�ؤوليات اجتماعية وا�سعة جتاه الأ�صدقاء
ثم �إنني زوجة َّ
واملعارف والأهل ..وقد ن�ش� ُأت على مقولة الأم الأعرابية تو�صي ابنتها يف
أح�س �أن والدتي
يوم زفافها «�أن تكون لزوجها �أ َم ًة حتى يكون لها عبداً» ،و� ُّ
رحمها اهلل قد �أفردت لل�شق الأول من الو�ص ّية اجلانب الأهم والأو�سع
أخذت من حرية يف عملي �إال �أن هاج�ساً ّ
تطبيقاً ..ومهما � ُ
يظل يطل بر�أ�سه
�إذا ما ت�أخرت عن املنزل� ،أو عاد زوجي �إىل املنزل قبلي ..فمهما كان من
�أعمال ينبغي �إجنازها خارج املنزل ،يجب �أن �أعود قبله ،و�أن �أ�ستقبله
بابت�سامة متنا�سية متاعبي..
وزوجي ـ �أبقاه اهلل وحماه ـ كان قد نال ق�سطاً وافراً من تعليقات الأهل
واملعارف ب�سبب عدم �إمتام درا�ستي اجلامعية الأوىل ..فل ّما �أمتمت درا�ستي
اجلامعية الأخرى ،مل يكن يقبل فكرة العمل بها ..حمامية ..حمامية
ملن؟ للقتلة واملجرمني �أم للمطلقني �أم للفا�سدين؟ املهم عنده �أن مهنة
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املحاماة لن تنا�سبني ،وما ينا�سب املر�أة ـ ح�سب اعتقاده ـ القراءة والثقافة
واالطالع على ح�ضارات ال�شعوب..
وفع ً
ال م�شيتُ يف هذا الطريق ..فلما �أوغلتُ به نتج عنه اهتمامات
وم�س�ؤوليات جديدة ،فاذا بي �أهتم بامل�سرح ،و�أمتنى �أن �أنقل جتارب امل�سرح
العاملي الغني بالديكورات وامل�ؤثرات واالك�س�سوارات واملو�سيقى والتمثيل
والأداء ،لأطفال الوطن العربي..
ُ
ح�ضرت م�سرحية يف �أحد م�سارح لندن� ،أو �إذا �أتيح يل ر�ؤية
كنتُ �إذا
م�سرحية على �أحد م�سارح �شارع برودوي يف نيويورك ،كنتُ امتنى �أن ينال
الطفل الأردين حظه من مثل هذه الأجواء ال�ساحرة..
وقد �ساهمتُ ب�إعداد وت�أليف والإ�شراف على عدد من امل�سرحيات
للأطفال جتاوزت خم�سة ع�شر عم ً
ال م�سرحياً ،قدّمها الأطفال �أنف�سهم،
�سوا ًء من �أطفال اجلمعيات اخلريية التي �أعمل بها� ،أو من طالب مدار�س
كمدر�سة املنهل �أو مدار�س خا�صة �أو حكومية �أو وكالة الغوث.
كنتُ وال زلتُ �أمتنى �أن تتاح الفر�صة لكل الأطفال ،امل�شاركة يف
امل�سرحيات �أو م�شاهدتها ،مهما كانت امل�سرحيات ب�سيطة �أو مرك ّبة �أو ثرية
بديكوراتها و�أغانيها ومالب�سها..
لقد نالت بع�ض هذه امل�سرحيات جناحاً باهراً وا�ستح�ساناً كبرياً،
و�س ِّجلت وعُر�ضت على التلفزيون الأردين ،وح�ضرها �آالف الأطفال من
ُ
مدار�س خمتلفة ،و ُقدِّمت على م�سارح هامة ،مثل م�سرح املركز الثقايف
امللكي وم�سرح مركز احل�سني الثقايف ،وم�سرح �أ�سامة امل�شيني ،وع َ
ُر�ض
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بع�ضها� ،إ�ضافة �إىل عمان العا�صمة ،على م�سارح مدينة الزرقاء و�إربد
واملفرق.
واحلديث عن م�سرح الطفل و�أهميته يطول ويطول..
املهم �أنني قمتُ بن�شر هذه امل�سرحيات يف كتب ،قلتُ يف مقدمتها :
«وهاهي امل�سرحيات متاحة بني يدي املدار�س واملربني واملهتمني بثقافة
الطفل ،كي يختاروا منها ما ينا�سبهم ،ليقوم الطلبة والطالبات ب�أدائها
على م�سارحهم ،و�أنديتهم ومراكزهم الثقافية ،و�أمام زمالئهم و�أقرانهم،
كون امل�سرحيات ُج ّربت عملياً على خ�شبة امل�سارح املدر�سية وامل�سارح
املتخ�ص�صة؛ وكون الن�ص مدققاً لغوياً ،والديكورات �سهلة التطبيق؛
وكذلك ل�سهولة الأداء املو�سيقي والأزياء واالك�س�سوارات.
وحيث ـ وهو الأهم ـ �أن حقوق الطبع واال�ستفادة متاحة للجميع.
�أعود �إىل ما بد�أت به ف�أقول� ،إن هذا التنوع يف التجارب الثقافية
واالجتماعية يردف بع�ضه بع�ضاً ..فالكتاب وامل�سرح وافتتاح املراكز
الثقافية ومتابعة احلملة الوطنية لت�شجيع القراءة ..والقراءات
الق�ص�صية ،واللقاءات العديدة مع الأطفال يف مدار�سهم ونواديهم
والندوات وامل�ؤمترات التخ�ص�صية ..كل هذه وع�شرات غريها يتفرع من
جذع واحد ،جذع زيتون ٍة فل�سطينية عربية ع�ص ّية على االقتالع.
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جائزة الدولة التقديرية يف �أدب الطفل
بعد موجة التقدير من الإخوة امل�صريني على نيل جائزة املنظمة
انتظرت طوي ً
ُ
ال حتى نلتُ
العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام ،1983
جائزة ال�سالح اجلوي امللكي الأردين عن كتابي «�أ�سد فوق حيفا» عن
الطيار احلربي ال�شهيد «فرا�س العجلوين» الذي �صدر عام ..1986
وبينما كنتُ يف رحلة �إىل القاهرة� ،إذ بالهاتف يرن يف تلك الليلة ،لي�صل
�إىل م�سمعي �صوت �أختي تهنئني فيها بنيل «جائزة الدولة التقديرية يف
�أدب الطفل» ..كان ذلك عام  1999ومل �أكن �أتوقع ذلك �أبداً ،ف�أنا مل �أكن
قد قدّمت �أي عمل لنيل اجلائزة �أو الدخول يف امل�سابقة ..واحلق �أقول �إن
فرحي بذلك كان فرحاً كبرياً ال يقدّر ..و�إىل اليوم �أعتقد �أنها �أرفع جائزة
ميكن �أن يتمناها الكاتب الأردين يف بلده  :الأردن فكان ت�س ّلم اجلائزة من
يد جاللة امللك عبداهلل الثاين ،ويف احتفال تعده وزراة الثقافة� ،إجنازاً
�أحمد اهلل عليه..
�صحيح �أن الكتابة يف وطننا العربي ،ومرادفها القراءة ال حتظيان
باهتمام كبري ،و�أن �إح�صائيات ما يكتب وين�شر للأطفال يف وطننا العربي
هزيل ب�شكل خم ٍز خ�صو�صاً �إذا ما قورن ب�إنتاج الدول املتقدمة لأطفالهم،
و�صحيح �أنه ال يوجد مردود مادي للكاتب يف جمال �أدب الأطفال يف الأردن،
�إال �أن تقدير املجتمع ملا �أقدّمه للأطفال ،كان وال زال يعطيني مردوداً
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روحياً وعاطفياً ومعنوياً ال�شيء الكثري� ..إن دعوتي للقاء الأطفال يف
املدار�س ،وا�ستمتاعي مبناق�شتهم مبا يقر�أون يل ،ور�ؤية التغذية الراجعة
يف عيونهم ،وا�ستمتاعهم مب�شاهدة امل�سرحيات ،يجعلني �أ�شك ُر اهلل �أن
ق ّي�ض يل الإمكانيات الفكرية واملادية لتقدمي هذه الكتابات للأطفال ،بل
و�أرجوه �سبحانه وتعاىل �أن يتق ّبل عملي لوجهه الكرمي..
�سمعت احلديث ذاته ع�شرات املرات ،من ع�شرات املعلمات ،ومن ع�شرات
املدار�س يف الأردن ،وحتديداً مدار�س وكالة الغوث.
تقول املعلمة « :يف طفولتي ،وملّا كنت على مقاعد الدرا�سة يف املدر�سة،
الق�صة� ،أو تلك من
ح�ضرتِ ل�صفنا وناق�شناك كطالبات حول هذه
ّ
ق�ص�صك املتوفرة يف مكتبة املدر�سة»؛
«وقد ا�شرتيتُ �أحد كتبك من م�صرويف اخلا�ص ،حيث كانت معلمتنا
�آنذاك ت�أخذ منا ثمنه على دفعات ل�ضيق ذات يدنا ،فكان ذلك الكتاب
�أثمن ما �أملك ..يومها و�ضعته حتت خمدتي ك�أنه «حجاب» �أحر�ص عليه
احلر�ص كله ..فهو يل �أنا وحدي� ،أخرجه من خمبئه بعد انتهاء درا�ستي،
�أطالع �صوره ب�إمعان �أو �أعاود قراءته .و�أراجع يف فكري وخيايل لقاءنا
معك يف املدر�سة ،فما �أ�سعدنا وقد قابلنا «الكاتب» وجهاً لوجه؟»...
وتكمل املعلمة حديثها قائلة « :و�أكملت درا�ستي الثانوية واجلامعية وعدت،
ولكن كمعلمة للمدر�سة ،و�أحببت �أن �أعي َد التجربة مع تلميذاتي ،فات�صلتُ بكِ
على ا�ستحياء ،لع ّلك م�شغولة جداً� ،أو لعلك ال ترحبني باال�ستجابة لدعوتنا
لك باحل�ضور ملدر�ستنا وااللتقاء بالطالبات ،فل ّما �أجبتنا وب�سهولة بالقبول،
غمرتني ال�سعادة من �أجلي �أنا بالذات ومن �أجل الطالبات»
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و�أقول كم ي�سعدين هذا احلديث ،رغم تكراره ،فتكراره يدل على �صدق
قائليه ،و�أنا كنت وال زلت ،واحلمد هلل ،ال �أرف�ض لقا ًء �أو ندو ًة �أو حواراً مع
الطالب والطالبات..
�ألي�ست كتبي موجهة لهم؟ ومن �أين �س�أ�ستقي التغذية الراجعة
�إال منهم؟ وهل تكتمل الر�سالة التي �آمنت بها �إال �إذا و�صلت للمتلقي،
و�أح�س�ست بها؟
�أعود و�أكرر �أن املعلم لو يدري حقيقة �أهمية دوره يف حياة الطلبة،
لبذل اجلهد فوق اجلهد لإكمال هذه الر�سالة ،والقيام بالعديد من
الأن�شطة املك ّملة للمنهاج وللعملية التعليمية التعلمية� ،أن�شطة تربوية،
�أدبية ،ريا�ضية ،ك�شفية ،م�سرحية وخطابية ..وما �أو�سع هذا املجال !!!
اليوم يف منزيل خزانة كاملة من الأر�ض وحتى ال�سقف ،مليئة بالدروع
و�شهادات التقدير ملا قمتُ به يف جمال �أدب الأطفال وثقافته ..ويف جمال
العمل التطوعي العام..
ف�شكراً هلل ...وله احلمد وامل ّنة..
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جائزة خليل ال�سكاكيني لأدب الطفل وثقافته..
يتميز الزميل «عبد اهلل ر�ضوان» �أنه رجل نقابي من الدرجة الأوىل،
�إيجابي الطبع� ،سريع التنفيذ ،ال تلهيه ال�شعارات واملهاترات والأحاديث
اجلانبية ،وقد عملنا �سو ّياً يف �أكرث من دورة انتخابية يف الهيئة الإدارية
لرابطة الكتاب الأردنيني.
وملّا كان يعلم و�ضعي االجتماعي واالقت�صادي ،فقد اقرتح علي
�إعالن جائزة با�سم «رو�ضة الهدهد» لأدب الطفل ،وذلك �ضمن
اجلوائز التي تقدمها الرابطة يف جماالت عديدة من مثل  :ال�شعر،
النقد ال�شعري ،الق�صة ،الرواية ،احلريات ..الخ ...وقد وافقتُ
يف حينها على تبني اجلانب املعنوي واملادي لهذه اجلائزة ،ولكنني
اقرتحتُ ت�سميتها بجائزة «خليل ال�سكاكيني لأدب الطفل وثقافته»
حيث �أن الراحل «خليل ال�سكاكيني» كان له الف�ضل الأكرب يف مو�ضوع
�أدب الأطفال وثقافتهم وتعليمهم ،واجلميع يعرف دوره يف و�ضع
مناهج التعليم للمراحل الأ�سا�سية وما يعرف بالطريقة الرتكيبية
من احلرف �إىل املقطع �إىل الكلمة .من حرف ر �إىل را �إىل را�س� ،أو
َر رو ـ رو�س
وبالفعل قمنا يف الرابطة ،بو�ضع �أ�س�س و�شروط هذه اجلائزة ،وف ّعلناها
ملدة عدة �سنوات ،ونالها العديد من الإخوة العاملني يف جمال �أدب الطفل مثل
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ال�شاعر «علي البتريي» ال�سيد «حممد الظاهر» ،وكان يل ال�شرف �أنني نلتها
�أي�ضاً ،وبالطبع تربعت بقيمة اجلائزة املادية للرابطة نف�سها..
وال زالت اجلائزة �ضمن اجلوائز التي تقدّمها الرابطة للمبدعني يف
�أدب الطفل وثقافته من �أبناء هذه الأمة� ،إن من الأردن �أو خارجه.
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يف اجلانب االقت�صادي
مل يكن يف قامو�سنا يف تلك الأيام وقبل خطبتي �إىل زوجي� ،أي عام
 ،1966كلمة (متكني املر�أة) فهو م�صطلح حديث اال�ستعمال ،و�صل �إىل
قامو�سنا اللغوي مع م�صطلحات �أخرى مثل (التمييز �ضد املر�أة)( ،العنف
�ضد املر�أة)( ،عقد املر�أة)( ،حقوق املر�أة) ..الخ
وكنتُ �أعتق ُد دوماً �أن احلرية االقت�صادية جزء �أ�سا�سي من حرية
املر�أة ..و�أن على الن�ساء �أن يتع ّلمن حتى ينلن �شهاد ًة  :قل �سالحاً تتمكنّ
معه من ال�شعور بامل َن َعة والع ّزة وال�صمود �أمام غوائل الدهر ..وغوائل
الرجال ..ومع �أن زوجي واحلم ُد هلل مل ي�ضطرين لذلك� ،إال �أنني ال زلت
�أعتقد �أن التمكني االقت�صادي واملقدرة على نيل �شهادة علمية �أو مهنة لها
مردود اقت�صادي ،كاخلياطة �أو التطريز �أو التمري�ض �أو� ..أو� ..ضروري
للفتيات ،مهما كان و�ضع زوجها املادي..
�أ�سوق كل تلك املقدمة لأقول �إنني عملتُ يف جزء غري ي�سري من حياتي
العملية ،كي يكون يل دخل اقت�صادي� ،أنظ ُر �إليه الآن وقد متثل يف عقار
وحمالت جتارية على �أر�ض ورثتها من �أبي رحمه اهلل ،لقد كان والدي
يعمل يف دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة ،وكان ي�ؤمن ب�أن «العقار»� :أر�ض �أو
بناء هو و�سيلة مهمة للأمان وامل�ستقبل ..وقد �أ ّمن �أوالده وزوجته ببيت
«ملك» و�أ ّمن م�ستقبلهم بقطعة �أر�ض كانت بعيدة جداً عن �سكناه ،ولكنها
117

مع الأيام �أ�صبحت مه ّمة ،ويف منطقة حيوية ..وملا ا�ستطعتُ تعمريها ،وملا
كنتُ دوماً م�ؤمنة مبو�ضوع الوقف :الذري واخلريي ،ف�إنني �أو�صي نف�سي
و�أوالدي �أن �أجعله «وقفاً خريياً» ،بحيث ي�صرف ن�صف ريعه لأبنائي،
ون�صفه الآخر لأعمال اخلري التي �أقو ُم بها يف حياتي � :إن تربع للجمعيات
اخلريية �أو تربعات ل�صمود �أهل فل�سطني يف القد�س ويافا وغزة �أو
للفقراء وطالب العلم..
لقد توىل والدي فهيم ـ رحمه اهلل ـ م�س�ؤولية �إدارة وقف �آل الفرخ يف
مدينة يافا قبل عام  ،1948فلما �سقطت يافا بيد االحتالل ال�صهيوين ،وملا
هُ ّجر �أهل يافا وفل�سطني عن �أرا�ضيهم ،ظلت الذكرى عن الوقف مع �آالف
الذكريات الأخرى يف الوطن ال�سليب تلح على خاطري دوماً..
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يف �إيران...
جاءين ات�صال هاتفي من ال�سفارة الإيرانية يف عمان يوماً ،يطلب مني
اال�شرتاك مبعر�ض للكتاب يف العا�صمة «طهران» ،حيث �سيكون هناك
جناح خا�ص «لأدب املقاومة» وكتب الأطفال اخلا�صة بذلك.
و�أبديتُ ا�ستعدادي لل�سفر� ،شريطة �أن يكون معي مرافق ،حيث �أنني
برتبيتي املحافظة ال �أحبذ ال�سفر مبفردي .وكان يل ذلك ،فا�ستعدّت �أخت
زوجي «كوكب الهدهد» ملرافقتي.
وملا كان �شرطهم الوحيد لب�س احلجاب واملالية ،وكنت �أناغري حمجبة
�آنذاك ،فقد ا�شرتيتُ عباءة مط ّرزة بالتطريز الفالحي من حمل �شقيقتي
«انت�صار» ،وكانت مثار �إعجاب كبري من الإيرانيني جلمال تطريزها
الرتاثي الفل�سطيني وو�ضعتُ ال�شال الأ�سود على ر�أ�سي و�سافرنا.
�شاهدت عدداً
ُ
يف طهران ،كان الإعداد ملعر�ض الكتاب كبرياً ومنظماً..
كبرياً من الكتب العربية مرتجمة للغة الفار�سية دون �أن يدري م�ؤلفوها
�أو دور الن�شر �أنها مرتجمة ..ق�ص�ص لغ�سان كنفاين ،ق�صة جلمال �أبو
حمدان �أ�صدرها مركز هيا الثقايف يف عمان ،دواوين �شعر ملحمود دروي�ش،
و�سميح القا�سم ..ق�ص�ص من �سوريا..
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وكان جناح «�أدب املقاومة «يجمع هذه الكتب وغريها ،بل �إن الكتـّاب
الفل�سطينيني من �سوريا ولبنان والأردن وفل�سطني� ،أثروا امل�ؤمتر
بلقاءاتهم و�إلقاء �أ�شعارهم ،وعر�ض �إنتاجهم الأدبي والفني عن املقاومة
�ضد االحتالل ال�صهيوين.
وكان الوفد الفل�سطيني القادم من �سورية من �أكرب الوفود العربية
عدداً ،منهم ال�شعراء والقا�صون والفنانون واملفكرون وال�سيا�سيون ،ومن
هذا الوفد تعرفتُ �إىل «زهدي العدوي» �أ�صغر و�أول �سجني فل�سطيني
�أم�ضى يف �سجون العدو ع�شرين عاماً �أو يزيد ،فخرج منها رج ً
ال ،ولكن
فناناً ـ فكان مادة ق�صة «ال�سجني الفنان» ،التي �صدرت عام .1996
ومن فل�سطني قابلتُ «�سميح القا�سم» ،وكانت �أول مرة �أقابل فيها �شاعراً من
«الداخل» ،ومل يكن قد انفتح بعد على البالد العربية ،وعلى الأردن حتديداً.
من الأردن كان معنا املفكر الإ�سالمي املرحوم «ح�سن التل» ،م�ؤ�س�س
ومالك وكاتب يف جريدة الد�ستور الأردنية ،والفنان «عبد احلي م�سلم»
الذي ذاع �صيته يف الأردن الحقاً كفنان ملتزم ي�شكل من ق�صا�صات
اجلرائد ون�شارة اخل�شب جم�سماتٍ و�أ�شكا ًال فنية رائعة� ،أقام لها العديد
من املعار�ض يف الأردن واخلارج.
وقد دعانا ورحب بنا رئي�س اجلمهورية «ها�شمي رف�سنجاين» ووزير
الثقافة والعديد من اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية.
وملّا ت�أخر موعد الطريان للعودة لأ�سباب فن ّية ،فقد نظموا لنا رحلة
باحلافلة �إىل مدينة �أ�صفهان العريقة واملليئة بالفن واجلمال ،و�أح�س�سنا
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بارتياح كبري ،عك�س طهران القاب�ضة للنف�س ،وملّا ا�ستف�سرنا من الدليل
بق�صة دينية تراثية ،تقول �إنه عندما
ال�سياحي عن ذلك الإح�سا�س� ،أ ّكده ّ
�أراد «النمرود» ملك فار�س حرق �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم ،طلب من
كل املدن التابعة للمملكة �أن حت�ضر خ�شباً حلرقه� ،إال �أن �أهل �أ�صفهان
مل يل ّبوا الدعوة .ومل ي�ساهموا يف عملية �إحراق �سيدنا ابراهيم .فدعى
لهم النبي باحلبور وال�سرور واخلري والربكات ...وهذا ما كان �إىل يومنا
هذا!!
�أعود �إىل رحلة �إيران ،فقد كان فيها متاعب جمة� ،أهمها ت�أخر عودتنا
�إىل ع ّمان مدة �أ�سبوعني ،مع �أن الرحلة كانت مدتها �أربعة �أيام فقط...
ُ
وحمدت اهلل على وجود �أخت زوجي مرافقة يل،
�أح�س�سنا فيها �أننا يف منفى،
ووجود املرحوم «ح�سن التل» يف الوفد الذي ه ّد�أ من خماوفنا ..وع ّو�ضنا
ال�سجاد العجمي والهدايا و�شاهدنا ق�صور ال�شاه
اهلل عن ذلك ف�أح�ضرنا ّ
وجموهرات «فرح ديبا» والق�صور الرتاثية اجلميلة يف طهران و�أ�صفهان.
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رحلة احلج
يهب �صاحب البقالة ليقول يل (�أه ً
ال باحلجة ..تف�ضلي) ..ويقف
ُّ
بائع الأحذية ليقول لل�صبي �( :شوف احلجة ماذا تريد) ..و�إذا ركبتُ
�سيارة تاك�سي يقول ال�سائق « :على وين يا�ستي احلجة «!!
ومنذ و�ضعتُ احلجاب على ر�أ�سي ،ودخلتُ يف اخلم�سني من عمري،
أح�س بتطور العمر وتقدمه..
�أ�صبح لقبي «ال�ست ّ
احلجة» و�أنا يف داخلي ال � ُّ
و�إذا كان لقب «احلاج «مهماً عند الكثريين من �سكان فل�سطني والأردن
لي�س بهذا
والبالد العربية والإ�سالمية� ،إال �أن «احلاجة» �أو «�ستي ّ
احلجة» َ
القبول عند ال�سيدات..
املهم �أن رحلة احلج بالن�سبة يل كانت �أهم الرحالت التي قمت بها
يف حياتي� ..إنها رحلة مقدّ�سة ،تتقرب فيها �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل،
وتلتقي بها بحبيبه وحبيبنا �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ..تقابل
وحت�س بد ّرته،
�أبا بكر وترى دموعه وحنانه ،ترى عمر بن اخلطاب
ّ
�أوع�صاه ي�ضرب بها ظهر من ع�صى ..تذكر عثمان بن عفان وترى حليته
البي�ضاء وقد ّ
خ�ضبها الدم الأحمر القاين ..تكاد ت�شاهد ف�صول معركة
�أحد ،وت�سمع �صهيل خيل خالد بن الوليد ت�ستدي ُر خلف اجلبل ،وتوقع
بامل�سلمني ..تتنف�س عبري فاطمة الزهراء وعائ�شة بنت �أبي بكر ..يتدفق
�أمامك وحولك وخلفك ومن كل جانب كل تاريخ �صدر الإ�سالم العظيم..
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تكاد ترى علياً بن �أبي طالب نائماً يف فرا�ش الر�سول ،م�ضح ّياً بنف�سِ ِه
لينجو الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم من �سيوف العرب امل�شركني ..كل ذرة
رمل حتمل ذكرى هذا التاريخ العظيم ،و�إذا دخلتَ الكعبة �أ�صابتك رجف ًة
رب
قوي ًة تهزك من �أعماقك،
فتح�س بالقوة والع ّزة والكرامة ..و�إذا دخلت ق َ
ُّ
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم يف املدينة املنورة ملأتك الرحمة ،والذ ِّل
من الرحمة وغمرتْ وجهك الدموع دون توقف� ..أحا�سي�س خمتلفة ال
�أملك �أن �أ�صفها ،متلأ نف�سك يف كل حني وم َع كل موقف..
وتذكر هناك امل�سجد الأق�صى يف القد�س ،فيدق قلبك وال يتوقف..
لتح�س �أن
متتد ال�صالت ما بني امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى ،حتى
ّ
امل�سلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذين امل�سجدين وامل�سجد النبوي ..كيف
ال وقد كان على كل م�سلم �أن يقدّ�س حجته بعد احلج ،بزيارة امل�سجد
الأق�صى ..كيف ال وابن بطوطه وم�سلمو املغرب العربي �أقاموا العمران
و�سكنوا امل�سجد الأق�صى بعد رحلتهم �إىل مكة املكرمة لأداء فري�ضة
احلج؟ كيف ال وامل�سجد الأق�صى �أوىل القبلتني ود ّرة الفتح الإ�سالمي يف
عهد عمر ،وخلود �صالح الدين الأيوبي يف حروبه مع ال�صليبيني وتاريخ
طويل طويل ال تكفيه �آالف ال�صفحات..
يف احلج ،واحلج َع َرفة ،تقف بني يدي اهلل عز وجل تدعو وتدعو
وتدعو ..تذك ُر كل �أهلك و�أقاربك ومعارفك وجريانك ،فتدعو لهم باخلري
ي�سره اهلل لك ..وتذك ُر وطنك الذي ُ
تعي�ش فيه ،ووطنك
والربكات ما ّ
العربي الذي تنتمي �إليه ،والعمق الإ�سالمي الذي تفخ ُر به ،فتدعو لكل
ه�ؤالء باالزدهار والتقدم والنجاح ..وتدعو للإن�سان ب�إن�سانيته الوا�سعة
�أن يهديه اهلل ويبعد عنه الكفر والف�سوق والع�صيان ..جتل�س �إىل قرب
املر�أة امل�صرية في�شدّك احلنني �إىل م�صر .ت�ستمع �إىل املر�أة املغربية،
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فتتمنى لها العزة والن�صر ،ترى املر�أة املاليزية ،فتحم ُد اهلل على تقدمها
ونظافتها وطهارتها ،ولكن قلبك ُّ
يظل جريحاً مع املر�أ ِة الفل�سطينية
وجرحها الكبري يف احتالل �أر�ضها وهدم بيوتها و�أ�سر �أبنائها ..عندها
ترتك ما عداها من �أمور �شخ�صية ،وتتجه بقلبك وجوارحك للدعاء
لن�صرة الأق�صى وزوال االحتالل..
وما ذلك على اهلل بعزيز..
ٌ
ت�سهيل من رب العباد ملن ا�ستطاع �إليه �سبيال..
ومع ذلك ..فاحلج
وقد ا�ستطعت احلج واحلم ُد هلل ،وكنتُ ال زلت يف عز ال�صبا ،يف الثالثني
من عمري ..يومها �أح�س�ستُ �أن من الأف�ضل �أن يحج املرء وهو بعد يف
عمر ال�شباب ،ففي احلج م�ش ّقة وتعب ..فلماذا ن�ؤجلها �إىل �سن الكهولة
والهرم..
و�أه ً
احلجه «حتى لو كانت مبكرة !!.
ال «ب�ستي ّ
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أختي �إزدهار وانت�صار
مع � ّ
ت�ش ُّع الفرح من حولها ..متلأ املجل�س الذي هي فيه بال�سعادة
واحلبور ..تتحدّث عن املا�ضي وك�أنها تراه اليوم ،وبالألوان .تتحدث عن
احلا�ضر فال ترتك منه �شاردة �أو واردة ..هي التي كانت تنقل ن�شرة �أخبار
حمطة الإذاعة الربيطانية  BBCالحقاً �إىل الأهل يف بداية هجرتهم من
ُّ
وحتك حجرين �صوانني
فل�سطني ...ت�صع ُد �إىل منطقة جبلية قريبة،
ببع�ضهما وت�صلهما ب�سلك معدين ،فت�سمع املحطة الربيطانية ،وحتفظ
ن�شرة الأخبار فيها ،فتعود �إىل املنزل تعيد الن�شرة كما هي على م�سامع
والديها و�إخوتها ،ثم تنقلها لالجئني املنت�شرين يف �ساحة املنزل..
تلك هي �أختي �إزدهار .يف�صلني عنها بالعمر حواىل ثالثة ع�شر عاماً،
كانوا يعقدون ّ
ال�شبه بيني وبينها فيقولون �أنني �أ�شبهها ..وكانت جميلة
اجلميالت ب�شعرها ال�سميك الذي ي�صل �إىل و�سط ظهرها ،وعينيها
الزرقاوين ،وبيا�ض ب�شرتها املائل �إىل احلمرة اخلفيفة..
وعندما هاجرت العائلة من فل�سطني ،ظ ّلت �أختي �إزدهار تذكر
تفا�صيل الهجرة خطوة بخطوة ،ونحن ن�ستمع لها ونحفظ ما تقول؛
ال�شاحنة التي �صعدوا على ظهرها هي و�أخواتها ال�صغريات ،يدعمن
الأثاث حتى ال ي�سقط عن ظهر ال�شاحنة يف الطريق من الرملة �إىل
رام اهلل ...برد عمان القار�ص يف �أوائل اخلم�سينيات وا�ضطرارها هي
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و�أخواتي الأ�صغر منها �إىل حمل احلليب �إىل بيتنا يف �آخر �شارع ال�سلط
والذي ي�سمى اليوم العبديل.
تذكر ذهابها هي و�أختي الأكرب منها «كاملة» �إىل معلمة اخلياطة
الأ�شهر يف عمان «زينب العقروق» كي تتعلم اخلياطة وت�ساعد يف خياطة
مالب�س البنات ال�سبعة يف املنزل ..وملّا برعت يف ذلك اخاطت بدلة العر�س
لأختها كاملة !!
ذهابها و�أخواتها الأ�صغر لت�سجلهن يف املدار�س االبتدائية يف عمان
رغم �صغر �س ّنهن ،وبراعتها يف �إقناع املديرة بذلك.
ق�ص�صها عن العائلة ال تنتهي ..ذكرياتها عن مولد الأخ الأول للعائلة
«حممد» بعد �ست بنات ،كررتها �أمامنا وبالألوان ع�شرات املرات ..حالقة
�شعره يف امل�سجد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل يف فل�سطني ،حفلة طهوره
يف يافا ،رحالت العائلة ال�صيفية �إىل م�صيف يافا اجلميل روبني حيث
الرمل الناعم والأم�سيات الرائعات ..ق�ص�ص ال تنتهي.
وعندما ُ
كربت ،وتزوجتُ  ،و�سكنتُ يف منزيل يف عبدون يف عمان ،عادت
�أختي �إزدهار �إىل عمان بعد �أن �أم�ضت قرابة ن�صف قرن يف الكويت حيث
يعمل زوجها ،و�سكنت يف عبدون �أي�ضاً ،قربيّ .
وتوطدت العالقة معي
و�أ�صبحنا نتقابل �أو نتهاتف يومياً..
�أقول لها  :هذا الكتاب �أعجبني ،هل قر�أتيه؟
ـ نعم و�أجمل ما فيه كذا وكذا ..تعيد علي الكتاب ب�أكمله..
و�أقول  :هذا الربنامج التلفزيوين هل �شاهدتيه؟
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ـ نعم وبه كذا وكذا..وتعيد معظم ما جاء يف الربنامج.
وقد �أقول  :اليوم تويف فالن ..هل ترغبني يف تعزيتهم؟
ـ نعم و�سنذهب ال�ساعة كذا فال تن�سي الإي�شارب الأبي�ض..
فالنة تزوجت ،وفالنة رزقت بولد ،و�آخر تخرج من اجلامعة .ق�ص�ص
تربط احلا�ضر باملا�ضي ،ومتال املجل�س �سعاد ًة حبوراً ،و�أنا �سعيدة بجوارها
وعقلها النا�ضج وذكرياتها التي ال تنتهي ،بل لقد تع ّودت �أن �أعر�ض عليها
كتاباتي وهي بعد خمطوطات ..فتقر�أ وتع ّلق وك�أنها �أ�ستاذ يف اللغة �أو
الآداب �أو التاريخ.
أختي  :انت�صار �أو ًال ثم ازدهار..
يف مدار�س املنهل ،عملتُ وبقرب مع � ّ
كانت انت�صار ومنذ طفولتي رمزاً للوطنية والعمل الإيجابي ..تخيط
تنورة فرت�سم عليها خارطة الوطن العربي الكبري ثم تطرزها ب�ألوان
العلم لت�ؤكد على وحدة هذا الوطن ...متنع طالباتها من ا�ستخدام املواد
العطرية امل�ستوردة من اخلارج وت�ؤكد عليهن ،قو ًال وعم ً
ال ،مبد�أ دعم
ال�صناعة املحلية والعربية ،تخرج مع املظاهرات �ضد اال�ستعمار ومع
الق�ضايا العربية فت�سجن ،وملّا تخرج من ال�سجن تخرج مرفوعة الهامة
و�أكرث �إمياناً بق�ضايا �أمتها� .صاحبة مبد�أ ،ال تخاف لومة الئم وال تتداعى
�أمام املحبطني �أو اخلونة.
وملّا عملتُ معها يف جمعية �أ�صدقاء الأطفال ثم يف مدار�س املنهل ثم
يف كل عمل عام �آم ّنا به� ،أح�س�ستُ ب�صدقها و�إيجابيتها ومتابعتها للعمل
اخلا�ص والعام .بل �إنها ن�سجت خطاً ناجحاً  :العمل اخلا�ص مع العمل
العام ،ف�ساعدت املر�أة الأقل حظاً و�شجعتها على العمل اليدوي والتطريز
ال�شعبي لزيادة دخلها ودعم �أ�سرتها ،وك ّر�ست ج ّل اهتماماتها لدعم دار
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الطفل العربي يف القد�س وجمعيات القد�س التي حتتاج للدعم املادي
واملعنوي ،وافتتحت مركزاً خا�صاً خريياً للأطفال واليافعني.
كانت و�ستبقى �أختي انت�صار الرمز الأو�ضح للوطنية ،والإخال�ص
والإيجابية يف العمل.
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أخوي خليل وحممود
مع � ّ
كنتُ يوماً مع امر�أة �إجنليزية ،ي�شغل زوجها من�صباً �إدارياً يف �شركة
�إجنليزية �أردنية� ،أ�س�سها زوجي للمقاوالت ،حيث عملت تلك ال�شركة يف
ال�سعودية والأردن يف بناء �شوارع وطرق وجتمعات �سكنية ،وعديد من
امل�شاريع الكبرية.
�أقول كنت مع هذه املر�أة الإجنليزية� ،أ�شرح لها وبب�ساطة عن
عاداتنا وتقاليدنا نحن العرب ،و�أ�سرتي كمثال ..ووجدتني �أقول
�إنني واحدة من ع�شرة �أبناء وبنات لوالدي ،وزوجي واحد من ثمانية
�إخوة و�أخوات لوالديه ،وكل من ه�ؤالء الأبناء الثمانية ع�شر له عائلة
و�أبناء و�أن�سباء و�أ�صهار و�أبناء �أعمام و�أخوال ،والعالقات الأ�سرية
حمط احرتام ،بل واجب ديني �أو ًال ،ثم بالعرف والعادة ثانياً .وعلى
الواحد �أن يفرح لأفراحهم ،ويحزن لأحزانهم ،وي�شاركهم يف العديد
من املواقف التي قد ت�ستنزف جزءاً كبرياً من وقته اخلا�ص ،و�ش�ؤونه
ال�شخ�صية.
ووجدتني �أ�ستعر�ض العالقات الأ�سرية يف بالدنا العربية ،ويف
عائالتنا حتديداً ،و�أرى �إيجابيات الأمر و�سلبياته ،ف�إذا كان الفالح
يعت ّز بعدد �أبنائه مل�ساعدته يف فالحة الأر�ض وزراعتها ،وقطف
الثمار ،فاملدين لن يحتاجهم لذلك ،بل هم الذين يحتاجون
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للدعم املادي من الوالد كي يكملوا درا�ستهم وحت�صيلهم اجلامعي،
و�ست�أخذهم م ّدة اطول كي يقفوا وحدهم على �أرجلهم دون احلاجة
مل�ساعدة الأب.
ّ
واحلق �أن هذه املر�أة الإجنليزية وعدد �آخر من الإجنليز رجا ًال ون�سا ًء
من الذين تعاملتُ معهم ح�سب عمل زوجي ،قد �أثبتوا يل �أن هناك
عائالت �إجنليزية مرتابطة كما نحن ،بل �أكرث ترابطاً ..و�أنهم يحملون
قيماً و�أخالقاً يتمنى املرء يف كثري من الأحيان �أن يتعلمها منهم .فهم
يط ّبقون فع ً
ال ال قو ًال تعاليم الإ�سالم ،بينما يتغنى البع�ض عندنا بهذه
التعليمات قو ًال ال فع ً
ال.
ولوال ال�سيا�سة التي على قمتها معاهدات «�سايك�س بيكو» و «وعد
بلفور» لكانت عالقتنا مع الغرب �أف�ضل مما هي عليه الآن.
املهم �إن �إخوتي الثالثة حممد وخليل وحممود �أتيح لهم املجال
ليدر�سوا ثم يعملوا يف �إجنلرتا..
�أما �أخي خليل فبعد وفاة والدنا ،والأخ الأكرب� ،أ�صبح هو
مبثابة الأب للعائلة ،ورغم �أنه �أ�صغر من كل البنات ـ مبا فيهم �أناـ
�إال �أنه �أ�صبح الأب والأخ لنا ..ال �أ�سمع �ألطف منه وهو يناديني
«ب�أختي ال�صغرى» ،وال �ألطف من ت�صريحاته �أنه يحب �أخواته
كلهن ويحر�ص على �إر�ضائهن و�إ�سعادهن ...لقد كان لرتبيته
الدينية الأثر املبا�شر حل�سن �أخالقه وطيب مع�شره� ،أبقاه اهلل
لأ�سرته.
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وملّا كانت ر�سالة الدكتوراة لأخي حممود حول املواد امل�ستخرجة من
النفط كالكريو�سني و الديزل واال�سفلت والزفتة وع�شرات غريها،
فقد ف ّكر ب�إن�شاء م�صفاة للبرتول يف غ ّزة ..وبد�أ ب�إجراء االت�صاالت
الالزمة لذلك ..و�أولها توفري ر�أ�س املال .وا�ستعد ّ اجلميع من العائلة
والأبناء والأ�صهار مل�ساندته ،وم�ساندة الوطن يف مثل هذا امل�شروع
الكبري..
ومع �أن الرياح مل ت�أتِ كما ت�شتهي ال�سفن ،ولأن و�ضع غزة كما يعرف
اجلميع �أكرث تعقيداً من احلياة ذاتها ،فقد توقف امل�شروع ،وخ�سرنا املال
بينما ربحنا� ،إن �شاء اهلل تعاىل ،ثواب العمل..
وقد طلبتُ من �أخي حممود �أن يكتب مقدمة كتابي للأطفال «امللثم
وجرمية الأحد الأ�سود» من ق�ص�ص االنتفا�ضة يف غزة وال�صادر عام 1993
فكتب يقول :
«�أحبائي �أطفال العروبة والإ�سالم� ..أحبائي �أبناء غزة الأبطال..
كاتبتنا �شقيقتي رو�ضة ،عا�شت منذ طفولتها حتلم بكل ما حتلمون
به �أنتم الآن؛ من عي�ش كرمي وحترر وكرامة .لقد �شاركت رو�ضة
باجلهاد مثلكم متاماً يف مظاهرات �شوارع مدينة رام اهلل وع ّمان
و�أثناء درا�ستها يف القاهرة ،ويف كتاباتها بع ّمان ومبعار�ض كتبها يف
�أنحاء الوطن العربي والإ�سالمي .ت�شحذ الهمم لتبقي �شعلة الأمل
م�ضيئة� ،إنها ونحن معها ،بكم واثقون وباهلل م�ؤمنون �أن الن�صر �آتِ
من عنده.
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�أبناء وطننا الأ�سري يف غزة ،حجارتكم ،جوعكم ،ثباتكم� ،أمرا�ضكم،
�صمودكم ،جروحكم� ،إميانكم ،كلها م�صادر �إلهام وع ّزة للنف�س الذليلة
خارج �أر�ض املجابهة .لقد �أ�صبحنا يف وقت �أ�صعب ما فيه هو احلفاظ على
املبادئ التي ن�ؤمن بها والإ�سالم الذي ننتمي �إليه..
�صرباً �آل غزة ها�شم فال �شك �أن موعدكم اجلنة والن�صر� ..ساعدونا
بثباتكم و�شدّوا من هممنا بت�ضحياتكم و�إننا باهلل م�ؤمنون».
دبــي 1993/7/27
الدكتور حممود فهيم الفرخ
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رابطة الكتاب الأردنيني
�أم�ضيتُ عدة دورات انتخابية ع�ضواً يف الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب
الأردنيني ،وكانت نتائج فرز الأ�صوات تثلج �صدري حني �أفوز بثقة الزمالء
الأع�ضاء ،وقد عملتُ مع ر�ؤ�ساء عديدين للرابطة منهم الكاتب «فخري
قعوار» ،والكاتب «ابراهيم العب�سي» والدكتور «�أحمد ما�ضي» والدكتور
«موفق حمادين».
مدة الدورة االنتخابية للرابطة �سنتان ،وميكن للع�ضو �شغل املن�صب
دورتني متتاليني ،يغيب بعدها دورة كاملة ،ثم ي�ستطيع بعدها الرت�شح
لدورتني �أخريني ،وهذا النظام �أوقف ا�ستمرار ع�ضوية املر�شحني �إىل
ماال نهاية ،فغياب ُه عن امل�شهد دورة كاملة ،يهيء الفر�صة لزمالء �آخرين
العتالء املن�صب و�إثبات جدارتهم.
ويف انتخابات الرابطة ،ي�سيطر «التحزب» ال�سيا�سي على املناخ ب�شكل
غريب ..فهذا حزب البعث ،وذلك اجلبهة ال�شعبية ،وغريهم احلزب
القومي ،و�آخرون ال�شيوعيون..
وتبد�أ ال�سجاالت وال�سهرات واالجتماعات .كل جمموعة جت ّند كافة
قواها� :إن من داخل الرابطة �أو خارجها ،للفوز .بل �إن بع�ض اجلهات
الأمنية يف الدولة ،تتدخل ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف هذه االنتخابات،
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وال يكون للأدب والإبداع الدور الأكرب يف التحالفات ،ويبد�أ الق�صف
الع�شوائي واملنظم ،من كل تيار على الآخر ،فهذا مع التطبيع ونحن �ضد
التطبيع ،وهذا مع �أو�سلو ونحن �ضد �أو�سلو ،وذلك مع املخابرات ونحن
مع الدميوقراطية واحلرية� ..شعارات ال�ستقطاب �أع�ضاء الهيئة العامة
الذين ي�صل عددهم �إىل �ستمائة ع�ضو.
�إنها «معركة االنتخابات» لي�س �إال..
ُ
ا�ضطررت لال�ستقالة مع �أربعة من زمالئي
يف الدورة الأخرية  2012م،
كموقف �صلب �أمام انفراد رئي�س الرابطة باتخاذ القرارات و�إ�صدار
البيانات و�إر�سال الر�سائل ،دون الرجوع للهيئة الإدارية .ف�أنا �أ�ؤمن �إمياناً
�أكيداً بالدميوقراطية،واتخاذ القرارات بالأغلبية وعدم التفرد بالر�أي،
وال �أر�ضى �أن �أكون جمرد رقم يف الإدارة.
�صحيح �أن اخلالفات واالختالف بالر�أي كان ي�سيطر على اجتماعات
الهيئة الإدارية للرابطة ،نتيجة اختيار الهيئة العامة من هذه القائمة
�أو تلك ،لكن املطلوب من الرئي�س دوماً �أن يحاول �أخذ القرارات باحلوار
الدميقراطي والأغلبية ولي�س بالتفرد بالر�أي..
ويف �إحدى الدورات االنتخابية ،وبعد قراءتي للم�شهد االنتخابي
واملتع�صب لهذه الفئة �أو تلكُ ،
قررت الرت�شح لرئا�سة الرابطة..
احلزبي
ّ
وفع ً
ال خ�ضتُ التجربة �أمام الزميلني املحرتمني «فخري قعوار»
و»ابراهيم العب�سي» ،وبالطبع مل �أف ْز باالنتخابات ،وكان الفارق �أي�ضاً بني
املر�شحني الآخرين قلي ً
ال جداً..
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كثرية هي املواقف الإيجابية وال�سلبية يف الرابطة .و�أكرث الق�ضايا
�إثارة للم�شاكل املواقف ال�سيا�سية .تلك املواقف التي ترتبط مبا هو خارج
الرابطة وخارج القطر الأردين ،و�أعتقد �أن موقفي املبدئي من التطبيع
مع العدو الإ�سرائيلي كان ال�سبب يف ترجيح ك ّفة ف�صل ع�ضو ّية �أحد
الزمالء الكتاب يف الرابطة ،حني �أق ّر التطبيع بت�صريحاته وزياراته
للكيان ال�صهيوين.
و�أعتقد �أنني �س�أبقى �ضد التطبيع مع العدو الإ�سرائيلي حتى لو �أ�صبح
هناك اثنتان وع�شرون اتفاقية �سالم بني الدول العربية وهذا الكيان..
على مدى ما يزيد على عقدٍ من الزمان  1995/1983م ت�سلمت
حترير ملحق الطفل الأ�سبوعي يف جريدة الد�ستور الأردنية .وكان ذلك
�أحد �أ�سباب انت�شاري وت�أثريي وتعرف النا�س على ا�سمي يف عامل «�أدب
الطفل و�صحافته» ،كانت اجلريدة يومية؛ وملحق الطفل �أ�سبوعي ي�صدر
مع اجلريدة يف يوم اجلمعة� ..أحياناً �صفحة واحدة و�أحياناً �صفحتني..
يتناول فيما يتناول �أخبار الأطفال و�إبداعاتهم و�صورهم ،وما ير�سلون من
مواد �سواء من �إنتاجهم �أو اختيارهم نق ً
ال عن م�صادر �أخرى .وكنتُ �أكتب
ق�صة العدد امل�سل�سلة يف
الكلمة املوجهة يف العمود الأ�سبوعي لهم ،و�أكتب ّ
كثري من الأحيان.
ُ
ا�ستفدت �شخ�صياً من هذه الق�ص�ص امل�سل�سلة ،حيث كانت
وكم
مادة �أ�سا�سية لبع�ض الكتب ال�صادرة الحقاً ،مثل ق�صة «امللثم وجرمية
الأحد الأ�سود» عن االنتفا�ضة يف غزة ،وق�صة «ليلى وفرن ال�صمود» عن
االنتفا�ضة يف نابل�س ،وق�صة «�سر �سكني عامر» عن االنتفا�ضة يف قرية
العبيدية �إحدى القرى حول القد�س..
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كانت جريدة الد�ستور منارة �صحافية يل للكتابة ،بد�أت مع ملحق
الطفل الأ�سبوعي ،ثم تطورتْ لزاوية دائمة �أكتب فيها مقاالت اجتماعية،
و�سيا�سية ،و�أدبية وغري ذلك للكبار مما زاد من انت�شاري ومعرفة النا�س
با�سمي و�آرائي املختلفة .و�أعتقد �أن كل من تعاطى الكتابة ال�صحفية ،كان
ي�شعر بال�سعادة التي كنتُ �أ�ست�شعرها بعد ن�شر املقاالت ،و�سماع �آراء النا�س
الإيجابية ،وحتى ال�سلبية.
بعد ملحق ال�صحيفة اليومية ،ارتبطتُ ب�صحافة الأطفال وجمالتهم..
فعملتُ حمررة م�س�ؤولة مع وزارة الثقافة يف جملة و�سام للأطفال ،ثم مع
دائرة الثقافة لأمانة عمان جملة براعم عمان ،ثم مع جمالت يف القطاع
اخلا�ص ظهرت ثم اختفت ،مثل جملة الكرتون العربي وجملة �سامر،
ورا�سلتُ جملة ماجد يف �أبو ظبي .وات�صلت مع جمالت الأطفال يف م�صر.
�أال ترون معي �أن «حركة» ثقافة الطفل هي «حركة» م�ستمرة تبد�أ
بالأدب ب�أجنا�سه املختلفة من �شعر وق�صة وحكاية و�أن�شودة ،وتهليلة..
الخ .ثم تتوا�صل مع امل�سرح املكتوب واملقدم على خ�شبة امل�سرح ،ثم تنتقل
�إىل جمالت الأطفال و�صحافتهم ،لت�صل �إىل املراكز العلمية يف اجلامعات
للتعليم والتحليل والنقد ثم تنتقل �إىل �إن�شاء ودعم مراكز الأطفال
و�أنديتهم ومكتباتهم .و�إقامة الندوات وور�ش العمل معهم ولهم..
«حركة» قوية تت�أثر بها ومنها و�سائل الإعالم املختلفة من �إذاعة
وتلفاز لتحرك واقع ثقافة الطفل ،وترتفع به ومعه �إىل �آفاق �أرحب،
وثقافة �أو�سع.
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مع م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان
مل تكن عالقتي مع املرحومة «ي�سرى �أبو عجمية» عادية ،بل
ا�ستثنائية ،فاملرحومة ي�سرى كانت ذات �صوت قوي جهوري ،تخاطبك
على الهاتف فتح�س �أنك �أمام فتاة قوية ال�شخ�صية واملظهر ،وعندما
طلبت مني امل�ساهمة يف تقييم �أعمال الطالب والأطفال من الذين
�شاركوا و ي�شاركون مب�سابقات م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان للق�صة
الق�صرية وال�شعر والر�سم ،وافقتُ ب�سرعة..فل ّما ذهبتُ �إىل اللقاء الأول
ُ
وجدت نف�سي �أمام �إن�سانة تختلف جداً عن �صوتها ،فقد اختربها
معها
اهلل تعاىل ب�شلل الأطفال منذ طفولتها �أعاق منوها الطويل ،بل و�أثر على
قدميها و�أحنى ظهرها !!
وقلتُ لنف�سي هلل يف خلقه �ش�ؤون وهو احلكيم العليم..
ون�ش�أت ال�صداقة معها على �أ�س�س متينة من الوعي والعقل والعمل،
�إن�سانة متفتحة للحياة معطاءة خدومة� ،صدوقة ،تتابع كل �صغرية
وكبرية يف عملها ،د�ؤوبة ت�صل الليل بالنهار ،تخدم �أبناء منطقتها ـ خميم
البقعة ـ وتخدم مدار�س الأونروا واملدار�س اخلا�صة واحلكومية ،وت�ؤدي
عملها بكل احرتام يف م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان.
رحمها اهلل...
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عندما ماتت «ي�سرى �أبو عجمية» �صلى عليها ما اليقل عن مليون حاج
يف الكعبة امل�ش ّرفة ..كيف؟ كانت يف دعوة للحج على ح�ساب اململكة العربية
ال�سعودية جلهودها يف �أحد م�ؤمترات جمعية املكتبات التي كانت ع�ضواً
فيها ،فلما �أنهت منا�سك احلج كاملة وبعد �صالة العيد فجراً� ،أ�صيبت
بنوبة قلبية ففارقت احلياة و�صلى عليها احلجيج كلهم!!
�ألي�س هذا برتتيب رب العباد لرفع مقامها ـ �إن �شاء اهلل تعاىل ـ عنده؟
لقد كان لي�سرى �أبو عجمية الف�ضل بتعريفي بال�صديق الفا�ضل
الأ�ستاذ الدكتور «ربحي م�صطفى عليان» ،ع�ضو جمعية املكتبات الأردنية،
الأ�ستاذ يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الأردنية ،والذي �أ�شكره من
كل قلبي على منحي لقب «رائدة �أدب الأطفال يف الأردن» يف كتابه املو�سوم
«�أدب الأطفال» وال�صادر عن دار �صفاء للن�شر والتوزيع.
املهم �أن ن�شاطات م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان ا�ستمرت وا�ستم ّر عملي
التطوعي معهم يف العديد من املنا�سبات لع ّل �آخرها دعوتي للم�شاركة
يف جلنة جائزة عبد احلميد �شومان ،لأدب الطفل مع الدكتور «را�شد
عي�سى» ،والفنانة «لينا التل» والكاتبة «وفاء الق�سو�س» وبرئا�سة العني
«هيفاء النجار».
لكن مو�ضوع كتابي للأطفال «حلم عبد احلميد �شومان «الذي
�أ�صدرته عام  ،2007مل يكن له �صلة مبا�شرة بامل�ؤ�س�سة �أو البنك العربي
الذي �أ�س�سه املرحوم عبد احلميد �شومان يف الثالثينيات من القرن
الع�شرين يف فل�سطني..
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لقد قلت يف مقدمة الكتاب :
«عندما بد�أت قبل ن ّيف وثالثني عاماً يف كتابة حكاياتي البطولية
للأطفال ،كنتُ قد و�ضعتُ يف خطتي �أن �أو ّثق �سري ن�ضال �أبناء ال�شعب العربي
للأطفال ..الن�ضال ال�سيا�سي واالقت�صادي والرتبوي .ممثلة ببطولة رجاله
ون�سائه ومدنه وقراه ..وكانت �سرية «عبد احلميد �شومان» من تلك الأ�سماء
علي بالعمر ،لأعود لقراءة
التي و�ضعتها �ضمن القائمة ،وها هو اهلل قد منّ ّ
ق�صة حياة هذا الرجل «الع�صامي» والتي كتبها الدكتور فواز طوقان وفايز
الق�صة للأطفال مبا يتنا�سب وم�ستواهم الفكري واللغوي
املقد�سي ،ولأ�صوغ ّ
والعمري»..
ُ
أ�صدرت الكتاب وكنتُ مت�أكـّدة �أن البنك وعائلة املرحوم املنا�ضل عبد
و�
احلميد �شومان �سي�شكرونني عليه ،بل و�سيقدمون يل جائزة �أو �شهادة
تقدير على �إ�صداره ،ولكن الأمور ال�سيا�سية وقفت �أمام ذلك ،ف�أغم�ضوا
�أعينهم عن الكتاب وجتاهلوا وجوده !!.
ففي تلك الفرتة كان البنك ـ وال يزال ـ مهدداً من ال�صهيونية العاملية
على كافة مواقفه ال�سيا�سية� ،إن قبل االحتالل �أو بعده ..فهو م�ؤ�س�سة
عربية ومالية قوية ،عليها �إذن دفع الثمن ،و�إال اتهمت بالال�سامية
وبتمويل الإرهاب ،وبالتايل دفع تعوي�ضات للأهايل الذين ق�ضوا على يد
العرب كما يزعمون �أنه بتمويلٍ منه !!
و ُرفِعت الق�ضايا يف �أمريكا مبئات املاليني من الدوالرات ،ووقف البنك
وحيداً امام هذه اليد ال�صهيونية امل�سيطرة على الإعالم واملال يف �أمريكا،
بل ويف العامل �أجمع..
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وملا كان طبع املال  :اجلنب ،فقد كان لزاماً على البنك وبرئا�سة حفيد
الباين الأول ـ عبد احلميد �شومان ـ �أن يتخذ احليطة وال يتعاطى مع
كتاب الأطفال هذا ،الذي يبني ن�ضال اجلد �ضد االحتالل ال�صهيوين،
و�صموده يف �سجون اال�ستعمار االجنليزي ودفاعه عن �سقوط فل�سطني
بيد ال�صهاينة ،ودعمه للم�شردين من �أبنائه بعد النكبة.
يجب علينا يا ترى �أن ننكر �أنف�سنا ون�ضاالت �آبائنا ،وا�ست�شهاد
هل ُ
�إخوتنا ،و�أن نن�سى معاناة �أهلنا يف فل�سطني ،كي نر�ضي املحتل؟
هل على ال�ضحية �أن يوقف دموع ُه و�أنين ُه ومعاناته حتى ال ينزعج
الظامل واملتكرب واملحتل؟
�إنها م�س�ألة فيها نظر !
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م�ؤ�س�سة نور احل�سني
الرابطة الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال
للملكة نور احل�سني ـ زوجة املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل ـ
دور كبري يف �إقامة عدد من امل�شاريع اخلريية والريادية يف الأردن ..ومنها
م�ؤ�س�سة نور احل�سني .وللم�ؤ�س�سة ن�شاطات عديدة منها ،و�أهمها الرابطة
الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال التي �أ�س�ستها معايل العني «�إنعام املفتي»
وعدد من ال�سيدات وال�سادة �أذكر منهم �« :ساهرة النابل�سي»« ،بثينة
جردانة»»،ع�صام الزواوي» ،و�آخرون..
وملا ان�ضممتُ �إليهم فيما بعدّ ،
مت انتخابي رئي�سة للهيئة الإدارية
للرابطة وبع�ضوية زميلني جديدين هما ،ال�شاعر «علي البتريي»
والقا�ص «�أحمد جرب».
وعملنا معاً كفريق رائع خلدمة الأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة،
وكان �أن �أ�صدرت الرابطة عدداً من كتب مرحلة الرو�ضة �أحدهما لل�شاعرة
الأديبة املرحومة «�شهال الكيايل» كتاب «لعبة احلبل» والآخر يل  :كتاب
«اجلنود والوطن» ..ثم �أ�صدرت الرابطة يل وللأ�ستاذ طه عثمان كتاب
الر�سامون ـ امل�ؤ�س�سات ـ
«ثقافة الأطفال يف الأردن ،الكتـّاب ـ املخرجون ـ ّ
املراكز ـ املكتبات ـ اجلمعيات اخلريية »
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ولكن وللأ�سف انتهت التجربة مع الرابطة ب�شكل درامي ،حيث رفعت
�إحدى الزميالت فيها ـ لن �أذكر ا�سمها ـ دعوى ق�ضائية �ضدّي «بالقدح
و�سب ..ومل يكن هذا
والذم «بحجة �أين وجهتُ لها كالماً فيه قدح وذ ّم ّ
�صحيحاً بالطبع .لكنها النفو�س الب�شرية !!
كانت �أول م ّرة يل �أقف فيها يف حمكمة يف ق�ضية «احلق ال�شخ�صي»
أح�س بالأمل العميق مقروناً باخلوف ال�شديد من الوقوف �أمام
وكنت � ّ
قا�ض وحمامني وحمكمة ،الت�صقت ـ يف عقولناـ باملجرمني والل�صو�ص
ٍ
والقتلة.
ولكن اهلل ق ّي�ض يل يف نف�س الوقت ،ومن نف�س الهيئة الإدارية للرابطة
الزمالء والزميالت «على البتريي» و»�ساهرة النابل�سي» و»بثينة جردانة»
للدفاع عني �أمام هيئة املحكمة .كانت املرحلة الأ�صعب هي يف موافقتهم
للنزول �إىل املحكمة وال�شهادة فيها ،فلي�س الأمر �سه ً
ال �أن ُيق�سم املرء
على القر�آن الكرمي ،و�أمام القا�ضي واملحامني ،لقول احلق وال �شيء غري
احلق!.
ولإقناعهم ا�ستعنتُ بالآيات الكرمية َ ( :وال َت ْك ُت ُموا َّ
ال�شهَا َد َة َو َمنْ
َي ْك ُت ْمهَا َف ِ�إ َّن ُه �آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َواللهَّ ُ بمِ َا َت ْع َم ُلو َن َعلِي ٌم)َ ( ،و َمنْ �أَ ْظلَ ُم ممِ َّ نْ َك َت َم
الل َو َما هَّ ُ
الل ِب َغافِلٍ َع َّما َت ْع َم ُلو َن ) فوافق الزمالء على
َ�شهَا َد ًة عِ ْند ُه مِ َن هَّ ِ
احل�ضور للمحكمة و�شهدوا بعدم تلفظي ب�ألفاظ ت�سيء للزميلة التي
رفعت الدعوى..
وق�ضى العدل بالرباءة التي كانت مرتبطة ،لو ال �سمح اهلل �أدنت،
بدفع غرامة ع�شرة �آالف دينار !!
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كانت املرة الأوىل يل �أمام حمكمة� ،أعقبها وقوف �آخر يف �أول �أ�سبوع
ا�ستلمتُ فيه �إدارة مدار�س املنهل العاملية ،فلقد �أقام �أحد املوظفني فيها
دعوى �أخرى ظلماً وغرية من دخويل املدر�سة .و�أي�ضاً متت تربئتي
متاماً منها .وتع ّو ُ
دت على «املحاكم» و�أ�صبحتُ ال �أخاف املثول �أمام الق�ضاة
أح�س �أن املحكمة مثلها مثل �أي دائرة حكومية
واملحامني ،و�أ�صبحتُ � ّ
�صحي �أو وزارة ال�صناعة والتجارة �أو دائرة الأحوال
�أخرى ،كدخول مركز
ّ
املدنية.
�إن الق�ضاء العادل يف البلد ـ �أي بلد ـ هو املقيا�س احلقيقي لنزاهة
احلكم ورفعة الدولة ورقي الأفراد و�إال �سادت �شريعة الغاب ،حيث الأقوى
ي�أكل ال�ضعيف.
فيما �أعرف اليوم ،فالرابطة الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال مل تعد
موجودة �إال على الورق ،فالنجاح يجلب النجاح ،والنزاع ي�ؤدي �إىل الف�شل.
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االنتخابات النيابية
يف عام  ،2007وكنت قد جتاوزت ال�ستني من العمر� ،أح�س�ست وب�صدق
�أن ب�إمكاين خدمة وطني عن طريق ّ
تر�شحي وبالتايل انتخابي ع�ضو يف
جمل�س الأمة  /النواب.
ح ّللتُ جتاربي العملية يف العمل العام مع �إحتاد الطلبة ،ورابطة
الكتاب الأردنيني ،وعدد من اجلمعيات اخلريية ،والن�شاطات ال�سيا�سية
واحلزبية والفكرية.
وق ّيمتُ و�ضعي العائلي� ،أوالدي واحلمد هلل قد جتاوزوا مرحلة
الطفولة ،و�أ�صغرهم �أنهى درا�سته اجلامعية ،و�أكرثهم قد تزوجوا
ولهم حياتهم اخلا�صة مع �أزواجهم و�أوالدهم ..وزوجي ناجح يف �أعماله
وا�ستثماراته ،و�أخواتي و�إخواين �سيدعمونني بالت�أكيد ،من خالل
عائالتهم املمتدة و�أقاربهم.
وجدت يف نف�سي الدافعية القوية خلو�ض هذه التجربة خلدمة الوطن
من هذا املوقع املميز واخلا�ص للخدمة العامة.
وحت ّركتُ يف عدة اجتاهات ،الأوىل درا�سة «معارك االنتخابات»
والتجارب العربية والعاملية يف ذلك .وا�ستعنت بالكتب والدرا�سات حول
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املو�ضوع ،ف� ُ
خا�صة لذلك ،بدءاً من جتارب زعماء �أمريكا
أعددت مكتبة ّ
املد ّونة �إىل جتارب زعماء القبائل ال�شفوية!!
وثانيها ا�ست�شارة العائلة الأقرب فالأبعد ،بل لقد �أر�سلتُ ملا ال يقل عن
مائة من معاريف و�أقاربي �أ�س�ألهم لو كنتُ �س�أر�شح نف�سي ،وكنتَ �أنتَ يف دائرتي
االنتخابية ،فهل �ست�صوت يل؟
وثالثها االت�صال مع ال�سيا�سيني واحلزبيني يف منطقتي� ،أ�ست�شعر
منهم ر ّد فعلهم على ن ّيتي تلك ،كجارنا ال�صديق دولة «طاهر امل�صري»
وال�سيد «عادل ار�شيد» وبع�ض الإخوة الذين لهم دور وجتربة �سابقة يف
�إدراة احلمالت االنتخابية.
وبد�أت �أعد ما ي�سمى « »Action planخطة هذه احلملة ،وما يجب
�أن ينفذ منها �أو ًال ب�أول ،مقر احلملة االنتخابية ،والتمويل ،الإعالنات،
اليافطات ..وغري ذلك كثري...
وعندما و�صلتُ �إىل التمويل ُ
قررت بيع �أر�ض يل لأ�صرف من ثمنها
على احلملة التي �أجمع اجلميع على ارتفاع تكاليفها.
كل هذا وغريه ،وزوجي ي�شارك ولكن من غري حما�س كبري ،ي�سمعني
�أت�صل و�أت�صل و�أخربه بالآراء �أو ًال ب�أول وهو ي�سمع وي�شارك ولكن دون
ُ
واعتقدت �أن �سكوته عالمة الر�ضى ،ف�إذا قلت
�إبداء الرف�ض �أو القبول،
�سيكون مدخل بيتي جزءاً �أ�سا�سياً من مقري االنتخابي ،حتى ال �أبتعد
كثرياً عن قاعدتي وهي بيتي ،مل يجب ،ال بالرف�ض وال بالإيجاب ،و�إذا
قلت له �أنه �سيدعمني معنوياً ومادياً مل يجب ال بالرف�ض وال بالإيجاب..
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وظللت �أعتقد جازم ًة �أنه م�ؤيد لهذه اخلطوة ،بل يحلل �أبعادها من
حيث ـ على �سبيل املثال ـ ر�أي احلركة اال�سالمية مث ً
ال بي ،ر�أي املخابرات
واحلكومة بي ،ر�أي الأحزاب �أو النا�س امل�ستقلني ...الخ
وارتفعت ن�سبة احلما�س لدي �إىل م�ستويات عليا ،وبد� ُأت فع ً
ال �أت�صل
باملطابع ،ومعدّي اليافطات ونا�صبي اخليم ،و�أعينّ لأبنائي ومعاريف
دورهم يف هذه املعركة..
ويف ذلك اليوم جاءين �صوته هادئاً رزيناً بال انفعال �أو جتهم قال:
«رو�ضة ،لو قلتُ �أن لك اخليار يف خو�ض االنتخابات النيابية �أو �أنا
فماذا تقولني؟»
ُ
وعدت
و�أ�سدلتُ ال�ستار ،و�أقفلتُ الدو�سيهات ،و�أوقفتُ كافة االت�صاالت،
�إىل قواعدي با�ستكانة وهدوء..
هل كان يف قوله ر�صا�صة الرحمة على هذا امل�شروع �أم قتل الطموح
والأمل لديّ ؟
علي
هل كان توفرياً ملتاعب جمة �أمامي للو�صول �إىل املقعد� ،أم خوفاً ّ
من متاعب �أكرب بعد الو�صول للمقعد؟
هل كان تكراراً لأحداث �سابقة م�شابهة ،عندما �أ�سدلتُ ال�ستارة
على كلية ال�صيدلة ثم مكتب املحاماة و� ُ
أخذت �أن ِّقب عن قنوات �أخرى
للعمل؟
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على العموم مل ي�ستمر عمل املجل�س النيابي ذلك �أكرث من عامني،
حيث قام جاللة امللك عبد اهلل بح ّله ،و�أعيدت االنتخابات م ّرة �أخرى
الحقاً..
وهلل الأمر من قبل ومن بعد..
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املو�سيقى
يف كتاب «�شارع الأمريات» للكاتب «جربا ابراهيم جربا» الفل�سطيني
الأ�صل ،يركز الكاتب على �إعجابه وا�ستماعه باملو�سيقار «برامز»
ومعزوفاته .ومل �أكن �أعرف برامز من قبل ،وعندما كتب «ادوارد
�سعيد» �سريته الذاتية يف كتابه «خارج املكان» ،ركز يف ق�سم منها على
�إعجابه وا�ستمتاعه بل وعزفه على البيانو ملقطوعات عاملية «لبيتهوفن»
ُ
فوجدت �أنني ا�ستمتعتُ مبقطوعات موزارت
و�آخرين ..وبحثتُ يف جعبتي
وت�شايكوف�سكي وبيتهوفن ولكن ملدة ب�سيطة ..كانت �أهمها يف م�سرح
«�ألربت هول «يف لندن ،ويف ال�ساحات العامة يف حدائق لندن ال�شهرية،
�أو قاعة الأوبرا يف فينا و�ساحاتها العامة ..ثم عدد �أقل من الأ�شرطة
املو�سيقية امل�شرتاة هناك� ،أي فقط يف ال�سفرات ال�سياحية.
ُ
ووجدت �أن ذائقتي الفنية هي للإيقاع ال�شرقي  :لل�سنباطي
والق�صبجي وحممد عبدالوهاب وبليغ حمدي و�آل الرحباين وحتديداً
ل�صوت �أم كلثوم وعبداحلليم حافظ وفريوز ،واعتقدت �أن يف ذلك عيباً �أو
قل نق�صاً يف الذائقة الفنية.
نرث حب الإيقاع ال�شرقي ،كما ُ
ولكنني �أعتقد �أننا ُ
نرث لون ب�شرتنا
و�شكل عيوننا ،ومذاق �أكالتنا ال�شعبية ،و�أن علينا �أن نتم�سك بعاداتنا
وتقاليدنا ال�شرقية دون خجل ،و�أن نطـّلع على ثقافات وح�ضارات ال�شعوب
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الأخرى �شرقية �أو غربية ،لال�ستفادة منها �إن �أمكن ،وللتعرف عليها،
فاحل�ضارات ترثي بع�ضها بع�ضاً ،وال تتعار�ض �أو تتناق�ض �أو تت�صارع فيما
بينها بال�ضرورة..
يقودين هذا للرتكيز على لغتنا العربية ،فالوا�ضح �أن هناك «ظاهرة»
جتتاح العامل العربي ،بل قل طبقة خا�صة فيه ،للنيل من اللغة العربية،
باالبتعاد عنها والرتكيز على اللغات الأخرى و�أهمها الإجنليزية� ..إن
يف العلوم �أو الفن �أو الأدب �أو يف تدري�س �صفوف الرو�ضة والأ�سا�سي !!
�أعتقد وكما يقول ذلك امل�ؤمنون الغيورون على لغتنا العربية وقوميتنا
وعزتنا وكرامتناّ � ،أن علينا الدفاع عن هذه اللغة م�صدر عزتنا ولغة
قر�آننا..
ير ّكز العالمِ امل�صري احلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم «د�.أحمد
زويل» يف �سريته الذاتية ورحلته مع العلم من جامعة الإ�سكندرية �إىل
�أمريكا،على عمق انتمائه لأمته العربية والإ�سالمية  :تاريخها ،ثقافتها،
ح�ضارتها ،مو�سيقاها� ،إبداعاتها الفنية والفكرية ،مبا فيها �أغاين «�أم
كلثوم» و»عبد الوهاب».
�أح�س�ستُ بهذا و�أكرث عندما قر� ُأت كتاب «ر�ؤيتي» «لل�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم» حاكم دبي ،رئي�س وزراء دولة الإمارات العربية املتحدة،
فهذا الرجل  :الأمري وال�شيخ ،والأ�سطورة العربية الأ�صيلة ،يفخر به
كل �إن�سان يف هذا الوطن :بكالمه و�شعره وثقافته ،ب�إجنازاته و�إبداعاته،
بنجاحاته االقت�صادية والعمرانية وال�سيا�سية وحتى الريا�ضية ،و�أهم من
كل هذا اعتزازه بلغته العربية ودينه وح�ضارته الإ�سالمية.
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كم حر�صتُ على اقتناء كتابه ،وكم متنيتُ �أن يقر�أ �سريته حكام الدول
العربية و�أمرا�ؤها و�أبناء ال�شعب العربي �صغرياً وكبرياً..
فالنجاح ي�ؤدي �إىل النجاح..
وازدهار �أي قطر عربي هو ازدها ٌر لأمتنا العربية الواحدة.
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م�شروع التو�أمة
مدر�سة املنهل ومدر�سة الق�سطينة منوذج ًا
مل يكد الهجوم الرببري والوح�شي على غزة يتوقف ،حتى بد�أت غزة
تع ّد خ�سائرها وتلملم جراحها ،وتداوي مر�ضاها وتدفن �شهداءها..
كانت ال�صواريخ وقنابل «النابامل» والقنابل «الف�سفورية» على �شا�شات
التلفزيونات من �أق�صى العامل �إىل �أق�صاه.
وكنا مت�س ّمرين نتابع ،نقر�ض �أظافرنا ثم ننام ون�صحو ،ثم ن�أكل و
نقر�ض «اللب» للت�سلية .وهكذا..
هكذا نحن وما باليد حيلة .قبلها تابعنا ق�صف بغداد بال�صواريخ
والقنابل ،وكنا لفرط ارتفاع ال�ضغط يف عروقنا ،ولطول جلو�سنا على
املقاعد �أمام �شا�شة التلفاز ،كنا نت�سلى بلعب «ورق ال�شدة» ،ع ّلها تخفف من
وط�أة الأحداث على نفو�سنا.
هكذا نحن ..وما باليد حيلة ،عندما د ّكت ا�سرائيل لبنان بجنوبه
و�شماله وج�سوره وطرقاته� ..أق�صى ما كنا نفعل هو �أن نلعنها بالليل
بال�سر والعلن ،على حتطيم ما بنته �سواعدنا العربية يف �سنني،
والنهارّ ،
لتهدمه يف حلظات..
155

املهم �أنه بعد انتهاء العدوان على غزة ،قررنا دعم مدر�سة من املدار�س
فيها ..كنتُ دائماً �أقول لوال الدعم العربي والفل�سطيني للفل�سطينيني،
من خالل م�ؤ�س�سات ثقافية و ع ّمالية و نقاب ّية ،ولوال دعم الأطباء
للأطباء ،والع ّمال للع ّمال والعائالت للعائالت ،ملا ا�ستطاع الفل�سطيني
ال�صمود على �أر�ضه ،فالدعم قد يوقف هنا �أو هناك� ،أو ي�سرق من هنا
�أو هناك� ،أو ي�صادر من هذه اجلهة �أو تلك ،عندها يبقى جزء ولو ب�سيط،
ال�ستمرار البقاء وال�صمود.
وقررنا �أن نبحث عن مدر�سة حمتاجة ،فكانت مدر�سة الق�سطينة
يف �شمال القطاع ،مديرها قريب �إحدى �صديقاتي العزيزات «فائقة
�أبو خ�ضرة» .وبد�أ التوا�صل و�أعل ّنا عن بدء امل�شروع يف احتفال يف مبنى
جم ّمع النقابات ،مع ات�صال هاتفي مبا�شر مع غزة ،مت فيه التعرف على
حجم الدمار وو�ضع �أولوية التو�أمة والدعم :بناء املهدوم من اجلدران،
ت�أثيث املك�سور من الأثاث ،تعوي�ض بع�ض �أجهزة الكمبيوتر يف املدر�سة..
ثم موا�صلة التو�أمة ب�إن�شاء فرقة «االنت�صار» الريا�ضي وفريق «الرو�ض»
الك�شفي ،عززها زيارة مدير املدر�سة لع ّمان ،بتقدمي عر�ض حا�سوبي رائع
لهذه التجربة الفريدة.
�سعيدة �أنا اليوم بهذا العمل .قد اليكون بتربع رجل �أعمال مليونري
للم�شروع ،ولكنه عمل م�ستم ّر متوا�صل كما قال خري الأنامٌ :
«قليل دائم
خري من كثري منقطع»
الف�ضل يف امل�شروع هلل تعاىل �أو ًال ،ثم ملدر�سة املنهل ثانياً ،ثم لأختي
انت�صار ويل يف اال�ستمرار.
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والأهم ملتابعة مديريْ مدر�سة الق�سطينة « :حممد منر ح�سونة» ـ
الذي مل نقابله بعد ـ ل�صعوبة التنقل من و�إىل غزة املحا�صرة .ثم املدير
«ا�سماعيل رم�ضان» الذي متكن من احل�ضور �إىل عمان مرة واحدة وزارنا
يف املدر�سة ليقدّم لنا ملفات امل�شروع يف �صور.

157

158

الأبناء والأحفاد
بعد عام  1967مل يكن �سه ً
ال على والدتي البقاء يف رام اهلل وقد احتلها
ال�صهاينة ،فانقطعت بها �سبل االت�صال مع كل �أبنائها وبناتها «الع�شرة».
ٌّ
كل يف قطر عربي خمتلف ،لذا ح�سمت �أمرها وقررت الرحيل �إىل ع ّمان،
وكان ثمن ذلك كبرياً.
مل تكن تدري وهي حتزم �أثاثها �أنها �ستخ�سر رغماً عنها كرتونة
واحدة ،فيها كل الأوراق الوثائقية التي تثبت ملك ّية عائلتها لأرا�ضي يف
فل�سطني ويافا� ،أخذها اجلنود الإ�سرائيليون من بني الأثاث ،رغم كل
الت�صاريح الر�سمية باملوافقة على �سفرها مع الأثاث ..كنتُ قد ُ
ذكرت تلك
احلادثة بالتف�صيل يف اجلزء الأول من هذه ال�سرية ـ اليافاوية ـ مبا فيها
من �أمل لفقدان �سندات الأرا�ضي والكوا�شني و�أوراق الوقف العائلي الذي
يثبت ملك ّيتنا لأرا�ضينا الفل�سطينية.
فلماّ ا�ستقرت والدتي يف عمان ،ح�ضرت والداتي لأوالدي كلهم:
«خالد» بكر �أبنائي ،ولد عام  1968وتعلم يف مدار�س عمان ثم التحق
باجلامعة يف مدينة بو�سطن يف الواليات املتحدة الأمريكية ليتخرج منها
مهند�ساً مدنياً ثم تزوج من الآن�سة هناء علي عتيقة لينجب منها ـ واحلمد
هلل ـ بنتني وولد ـ يا�سمني ،ح�سام ،ليلى..
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�أما والدتي الثانية فكانت البنتي �شادن املولودة عام  1972والتي در�ست يف عمان
و�أكملت �شهادتها اجلامعية يف كلية ال�صيدلة من اجلامعة الأردنية ،وملا تزوجت
ابن عمتها؛ طبيب العيون الدكتور ح�سام حممود مراد� ،سكنت الإ�سكندرية يف
جمهورية م�صر العربية ،ونالت �شهادة  MBAمن الكلية البحرية هناك ..ثم
�أجنبت �أربع �أوالد ـ ثالثة ذكور :حممود ،عبداهلل ،علي ،وبنتاً واحدة هي ندى.
�أما ابني الثالث فهو وليد ..ولد يف عمان عام 1973م ،ودر�س يف
مدار�سها ،ثم التحق بجامعة «ما�سا�شو�ست�س» يف بو�سطن يف الواليات
املتحدة الأمريكية تخ�ص�ص مهند�س �سيارات ..ثم تزوج الآن�سة «رزان علي
ال�صابر» و�أجنب منها بنتاً وولداً ـ تالية ويو�سف.
عمر كان رابع �أبنائي ،ولد عام  1976ودر�س احلقوق يف بريطانيا ،ونال
�شهادة املاج�ستري يف احلقوق من بري�ستول هناك ..ثم تزوج الآن�سة رنا �أبو
�سماحة ،و�أجنب منها ولدين ذكور طالل وها�شم.
و�إذا كانت العائالت العربية وغري العربية ـ كما �أعتقد ـ حتب الذكور
من الأبناء ،فهي �أي�ضاً حتب �أن يكون لالبنة �أخت ..ويف �سبيل حتقيق ذلك
�أجنبتُ الطفل اخلام�س عام  ،1981وكان «�صالح الدين» در�س يف عمان
�أي�ضاً ثم التحق بجامعات بريطانيا ليدر�س �إدارة الأعمال ،وحلني كتابة
هذه ال�سطور مل يتزوج بعد..
أح�س وخبرِ َ طعم
كل من �سيقر�أ الكتاب وله �أحفاد� ،سيكون قد عرف و� ّ
ال�سعادة التي يعطينا �إياها الأحفاد� ،إ ّنهم متعة احلياة عند الكرب ،هم الرباءة
واحلب واالمتداد وامل�ستقبل والأمل ..هم زينة احلياة الدنيا حقاً..
ّ
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زيارة البالد
ما الذي يجعل معظم �سكان يافا يت�شاركون يف ذكريات مت�شابهة عندما
يتحدثون عنها؟
يح�سون بالأحا�سي�س املتقاربة واملت�شابهة عندما
ما الذي يجعلهم ّ
يقومون بزيارتها ،بعد غياب خم�سني عاماً �أو يزيد؟
ما الذي يجعل �أحفادهم يحنون لزيارتها و�إعادة الذكريات التي
حدثهم عنها �آبا�ؤهم و�أجدادهم؟
غريبة مدينة يافا ..تدخل م�سامات اجل�سد ،وال تخرج منها ..تدخل
مع الروح وال تغادر ،تع�شع�ش يف العقول والقلوب ،وال تر�ضى بد ًال عنها !!
تلك ع�صبية قبلية فلي�ساحمنا اهلل عليها !!
�أما �أنا فلقد عرفتُ يافا من ذكريات �أهلي عنها ،ودخلتها عام  1997مرة
واحدة مل تتكرر بعد !!
وعدت �إىل كتابي «خم�سون عاماً على فراقها «فاخرتت منه ما يلي:
«عندما ُ
عدت لزيارة يافا لأول م ّرة بعد خم�سني عاماً؛ مل �أ�ش�أ �أن
161

�أدخلها مع �أحدٍ  ،كان ال�ساحل الفل�سطيني على ميني ال�سيارة هبوطاً
�إليها من طريق القد�س �إىل تل �أبيب �إىل يافا ..تراءى يل البحر الأبي�ض
وك�أنني �أرى املاء لأول مرة� ..سكتُّ � ،صممتُ �أذ ّ
ين مل �أعد �أ�سمع �أو �أرى �أو
�أك ّلم �أحداً ..وتعالت الأ�صوات يف داخلي ت�صرخ بي ..كيف تركتِها طول هذه
املدة؟ كيف غبتِ عنها طول هذه ال�سنني؟ ُّ
كل اال�شعار التي حفظتها عن
الوطن وعن يافا تلو ُتها يف �صدري وك�أنني يف حمرابٍ مقد ٍّ�س.
وتذ ّك ُ
رت والدي ،وكان قد ُتويف منذ م ّد ٍة طويلةٍ ..تذكرته وهو يحدّثني
عن يافا �صباح م�ساء ،تذ ّكرته وهو يتحدث عن البيارة والتفاح والبنات
ُ
فرددت معه :
والأوالد
يا والدي� ..أما بقيتَ م�ش ّرداً ف�أدفن بيافا ثم بع�ض عظامي.
فيطيب فيها مرقدي ومقامي.
فلعلني بعد املمات �أزورها
وملأت احل�سرة قلبي وذرفت الدمع ب�صمت ،فوالدي مل يعد ليافا بعد
�أن تركها ومل تدفن عظامه فيها ..والبد �أنه حتى يف مماته يحنّ �إليها.
م�شت ال�سيارة و�أوالدي يتحدثون� ..آه لو ي�صمت اجلميع اجلميع �آه لو
يرتكونني �أناجي البحر وحدي ..و�أدخل يافا وحدي..
قالوا  :هذه «تل �أبيب» فزاد الدمع يف م�آقي ..ها هي املدينة التي
�أن�ش�أها اليهود �شمال يافا وعلى بعد مرمى حجر منها ..ما �أب�شعها من
مدينة !! بيوتها عمارات عالية مت�شابهة ال جمال فيها وال �إن�سانية..
�شوارعها مزعجة والأكرث �إزعاجاً كل هذه العبارات العربية على �أر�ضي
العربية !!
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عرفتُ من ال�سيارة حدود يافا ..ومل �أ�ستطع ال�صرب �أكرث� ،صرخت
ـ �أنزلوين هنا� ..أوقفوا ال�سيارة� ..أنزلوين هنا..
مل �أكن �أريد �أن ي�شاركني �أح ٌد الدخول �إىل يافا .اح َ
رتموا �إرادتي..
�أنزلوين وم�شيتُ وحيدة..
لو كنت �أعرفها حقاً �أو �شاهدتها فع ً
ال جلهلتها الآن ،ولكنني �أعرفها حتى
لو مل �أ�شاهدها ..تلك هي ت ّلة املدفع ..وذلك هو الر�صيف ..هو ذا جامع يافا
البحارة ..هي ذي طيور النور�س منذ بدء اخللق و�إىل
الكبري ،وتلك قهوة ّ
نهايته تتحدث عن امل�أ�ساة التي عا�شتها يافا حتت حكم الإجنليز واليهود..
وتلك �أ�سماك البحر حتنّ �إىل �أقدامنا وترجو لقاءناُّ ..
كل بيتٍ يف يافا هو بيت
�أبي ..وكل �شجرة برتقال هي �شجرة �أهلي ..بيت عمي الذي ن�سفه الإجنليز
يف يافا القدمية ر�أيته ب�أ ِّم عيني ..مدر�سة �أخواتي �أح�س�ست بجر�سها يقر ُع
ُّ
ويرن يف �أذين ..روح «�سامي الأ�صفر» وال�شهداء �أح�س�ستُ بها ترفرف فوق
«�أبو كبري والعجمي».
وعندما دخلتُ حيفا عرف ُتها من كتاباتي عنها ..فلقد ا�ست�شه َد
على �أر�ض حيفا ال�شهيد الأردين «حممد حمد احلنيطي» عام ،1948
وهو يحمل �شحنة �أ�سلحة للمجاهدين الفل�سطينيني ..كان ال�شهيد
قد ترك �صفوف اجلي�ش الأردين لأن «كلوب با�شا» االجنليزي ير�أ�سه،
ومينع على �أفراده م�ساعدة املجاهدين حلماية �أر�ض فل�سطني من
التهويد ،فقام هو باالن�ضمام ل�صفوف املجاهدين ،ع ّله ينقذ هذه
الأر�ض العربية امل�سلمة من براثن اال�ستعمار االجنليزي واالحتالل
اال�سرائيلي.
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وملا حمل �شحنة الأ�سلحة من بريوت قا�صداً حيفاَ ،علِم �أحد اجلوا�سي�س
الإجنليز ذلك من موقعه يف ر�أ�س الناقورة على احلدود اللبنانية
الفل�سطينية ،ف�أبلغ اليهود بذلك ،ووقفوا له ول�شحنته باملر�صاد يف حيفا.
الق�صة الكاملة كانت يف كتابي «قافلة الفداء» وقد كانت دليلي يف حيفا
اجلميلة الرائعة التي �شهدت ا�ست�شهاده مع زمالئه الفل�سطينيني ،وقفتُ
يف �إحدى الكازيات يف حيفا انتظاراً ملقابلة كاتب الأطفال العربي «حممد
بدارنة» ،والذي كنتُ قد التقيته يف �أحد م�ؤمترات �أدب الأطفال يف القاهرة.
عندما قابلته �أول م ّرة يف القاهرة ،كنتُ كمن يقابل �سكان �أهل الكهف،
ال يدري كيف �سيكون �شكلهم وحديثهم وتفكريهم� ..أول لقاء مع وفد من
�سكان عرب فل�سطني التاريخية لعام  ،1948فهل يكون لقا�ؤهم طبيعياً؟
ومن هم؟ وما هو تفكريهم؟؟
وبعد املعرفة ،زالت كل املخاوف ،وثبتَ لنا �أن عرب فل�سطني التاريخية
هم �أكرث وطنية من كثريين منا..
املهم �أنني و�أثناء انتظاري للكاتب «حممد بدارنة» �إذ بي �أملح معلماً
تاريخياً ،كان يرافقني يف �أثناء كتابتي لق�صة «قافلة الفداء» عن ال�شهيد
الأردين حممد حمد احلنيطي وال�شهيد الفل�سطيني «�سرور برهم»� ،إنها
«مطحنة» الطحني يف مدينة حيفا.
و�أخذتني «املطحنة» ـ املكان ـ �إىل ـ التاريخ ـ و�إىل الن�ضال...
وما�ض خا�ص� ..إنها عكا
�أما زيارة «عكا» فلها طع ٌم خا�ص ،وتاريخ ٌ
خا�صٍ ،
اجلزار ،وعكا نابليون بونابارت ،وعكا ظاهر العمر ،عكا اجلمال والآثار والرتاث..
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من ياترى يفرح بنجاحات املرء �أكرث؟ بكل ب�ساطة �إنها الأم...
ال زلت �أذكرها ت�س�ألني ،وب�أ�سلوب حتري�ضي �أكرث من ا�ستفهامي ،ملاذا
مل �أعد �أ�سمع بن�شاطاتك؟ �أين كتاباتك؟ �أين مقاالتك؟ َ
مل ْ
مل تعودي
تظهري على �شا�شة التلفاز يف الربامج الثقافية؟..
مل تكن �أمي تري ُد يل حياة ً عاد ّية ،ال طعم فيها وال رائحة ..ظلـّت
حتثـّني على الإنتاج والعمل ..قالت يل يوماً � :أتدرين يارو�ضة ،كان عندنا
حت�س باالغرتاب
يف يافا امر�أة قرب�صية ،تزوجت من رجل يا ّيف ،وكانت ُّ
عن �أبناء يافا ،وت�سعى لإدخال الفرحة على قلوب �أطفالهم ،فت�أخذ هدايا
من كتبٍ و�ألعاب الهدائها لأطفال هذه املدر�سة �أو تلك ،فكيف بكِ و�أنت
تخدمني �أبناء �أمتك و�شعبك الذي ت�شاطرينه لغته و�أحالمه وما�ضيه
وم�ستقبله؟!!
واحلق �أنني كنتُ دوماً � ُ
أعي�ش حالتني متناق�ضتني ما بني فرحة
الإجناز وعجز التق�صري..
وقد كانت م�سريتي كلها حتكمها بو�صلة واحدة م ّتجهة �إىل اجتا ٍه
واحدٍ � :إىل فل�سطني ال�سليبة ،وعا�صمتها القد�س ،و�أه ّم مدنها يافا
احلبيبة ..وكل كتاب �أجنزته وكل عمل م�سرحي قدّمته ،وكل ا�شرتاك
يف جمعية �أو نا ٍد �أو ملتقى ثقايف �أو �سيا�سي كانت قبلته هذه الق�ضية
املركزية..
ويف بع�ض الأحيان كنت �أخج ُل من نف�سي على هذه الأنانية يف حب
فل�سطني ،من النقب وحتى ر�أ�س الناقورة� ،أرى خريطتها ت�ضعها الفتيات
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يف �سال�سل ف�ضية وذهبية على �صدورهن ،ف�أفرح� ،أ�سمع بنجاحات �شاعرها
حممود دروي�ش �أو عبد الرحيم حممود فين�شرح �صدري� ،أقر�أ غ�سان
أح�سه �أعظم مبدع على وجه الب�سيطة و�أمتنى �أن �أبدِع
كنفاين ورواياته ف� ّ
مثله� ..أنتمي لنجاحات ناجي العلي ول�سرية عز الدين الق�سام وعبد الرزاق
أح�س �أن علي حفظ �سرية ال�شهداء وكراماتهم يف نفو�س �أبناء
احلنيطي ،و� ّ
هذه الأمة.
و�أت�ساءل هل هذه �أنانية؟ و�أين العروبة والإ�سالم والإن�سانية العاملية
التي �أتغ ّنى بها؟
يقول «�أمني معلوف» الكاتب والروائي اللبناين الأ�صل ،والذي يعي�ش
يف فرن�سا ويكتب كل رواياته بلغتها ،يقول وهو يت�سلم و�ساماً من رئي�س
لبنان� ،إن لبنان ُ
تعي�ش يف خاليا ج�سده ،ويف كتاباته ،ومل ولن ت�ؤثر الغربة
يف �إبعاده عن لبنان.
�إن الوطن ،وكما يقول املغني الفل�سطيني ال�شاب «حممد ع�ساف»،
يف �أغنيته ال�صاروخية «علـّي الكوفية» اهلل يا حروف الوطن مثل العقد
بال�صدر ما �أحاله..
أح�س �أنني �أكرث �أردنية من
�أعي�ش حب الأردن  :ملكاً و�أر�ضاً و�شعباً ،و� ّ
�أي فتاة مولودة يف البادية �أو الكرك �أو اربد ..و�أدافع عن فل�سطني �أر�ضاً
وتاريخاً ومقدّ�سات ،حتى بعد مائة عام من العزلة واملنفى� ..أردنية حتى
العظم ،وفل�سطينية حتى نخاع العظم ..مل �أ�صدّق يوماً �أن هناك اختالفاً
�أو تعار�ضاً بني الأمرين .بل �إن ذلك ال مينع �أن من�ضي �ساعات عمرنا
نتابع ما يجري يف �أر�ض الرافدين و�أر�ض الكنانة و �سوريا وتون�س وحتى
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ال�صومال� ،أمة عربية واحدة من اخلليج �إىل املحيط ،ب�آمال و�آالم ولغة
وتاريخ وحا�ضر وم�ستقبل م�شرتك.
�أكتب يف هذه ال�ساعة من هذا ال�شهر ،كانون الأول لعام  2013والثلج
ميلأ ال�شرق الأو�سط ب�أكمله ..عا�صفة ثلجية قطب ّية� ،أعطوها �إ�سم
«�أليك�سا» ملأت مدن ال�شرق الأو�سط كله  :جباله ووديانه و�سهوله وقراه؛
يف فل�سطني ،لبنان� ،سوريا� ،شمال ال�سعودية� ،شرق م�صر ،وطبعاً تركيا
والأقطار الأوروبية قبل �أن ت�صلنا ..وكلما ر�أيتُ ثلجاً �أبي�ض ميلأ الدنيا،
تذ ّك ُ
رت الالجئني ..ك ّنا �سابقاً نحزن على عائالتنا الفل�سطينية التي كانت
يف اخليام يف لبنان و�سوريا والأردن عام  1948عام النكبة ..ونحن نرى
�صورهم يف موجات الربد والثلوج ..وظننا � ّأن هذا املنظر لن يتكرر على
حت�سنت �أحوال كثري من الفل�سطينيني و�سكنوا
الأقل يف حياتنا ،حيث ّ
البيوت والعمارات بل و الفلل الفخمة� ،سوا ًء يف الدول العربية �أو يف
�إ�سبانيا و�أمريكا وكندا.
ولكن اللجوء ال�سوري اليوم �إىل ذات الأقطار ،يدمي القلب .فاخليام
هي اخليام ..والثلوج هي الثلوج تغمر اجلميع� ،إن يف خميم الزعرتي �أو
خميم مريجيب الفهود يف الأردن� ،أو يف خميمات الالجئني ال�سوريني
يف لبنان �أو تركيا� ..أو حتى يف �أماكن هجرتهم الأبعد �إىل املغرب العربي
�أو رومانيا ..كل هجرة مواطن من �أر�ضه هي للعراء والربد والب�ؤ�س
وال�شقاء..
يذكرين هذا الربد وهذا الثلج «بناجي العلي» و «غ�سان كنفاين»،
اللذين خربا ثلوج جنوب لبنان وخيام الالجئني فيها ..وعك�سا تلك
التجربة يف �أعمالهما الإبداعية يف الر�سم والرواية..
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فهل للم�آ�سي و�صعوبة احلياة فوائد يف �صقل الإبداع؟ ..وهل هذا
«ابتالء» باملعنى الإيجابي للكلمة؟!!
اللهم خفف معاناة �أطفالنا ،وهب لهم من لدنك رحمة..
�أعود لأمي ف�أقول �إنها كانت الدافع الدائم يل ملزيد من العطاء
والعمل ..كانت دائماً تقدّم هذا العمل على راحتها ،ف�إذا كانت معي
علي �إلقاء حما�ضرة يف مدر�سة �أو لقاء �أدبي يف نادي� ،أو تدري�س
وكان ّ
�أبنائي يف املنزل ،ف�إنها وبب�ساطة تعود لبيتها لترتك يل املجال لأداء
هذا �أو ذاك ..لقد �ساهمت والدتي برتبية �أبنائي حني غيابي عن املنزل،
وحت ّملت �شيطناتهم وم�شاكلهم وما �أكرثها يف عمر الطفولة� ،أوخالل
�سفر الأبوين..
كم م ّرة �ضرب �أحدهم الآخر ،ووقفت «تفزع» بينهما ،وتدافع عنهما،
كم م ّرة ت� ّأخر خالد يف العودة للمنزل ،فبقيت م�ستيقظة وم�شو�شة حتى
يعود..؟
كم ق�صة وحكاية حكتها لهم عن اجلن ّية والغولة و�ست احل�سن وقمر
الزمان؟
عندم ـ ــا �أرى �أحف ـ ــادي الي ـ ــوم� ،أتذكره ـ ــا ،و�أح ـ ــنّ �إليه ـ ــا ..ك ـ ــل حفي ـ ــد
عندهـ ـ ـاـ وعن ـ ــدي الي ـ ــوم ـ ي�س ـ ــاوي الدني ـ ــا وم ـ ــا فيه ـ ــا ،و�إذا جت ّمع ـ ــوا
عن ـ ــدي م ـ ــع �آبائه ـ ــم و�أمهاته ـ ــم تظلـّل ال�سع ـ ــادة منزلن ـ ــا ،وميـ ـ ـلأ الف ـ ــرح
جوانحن ـ ــا..
168

�إىل اليوم ،واحلمد هلل ،ال يزال �أوالدي وجميع �أحفادها من �أبنائها
الع�شرة ،يحتفظون لوالدتي باحلب والتقدير ،و�إىل اليوم �أحنّ �إليها ،و�إىل
خبزها وقهوتها و�أردد مع ال�شاعر حممود دروي�ش :
�أحنُّ �إىل خب ِز �أ ّمي وقهو ِة �أ ّمي ومل�س ِة �أ ّمي..
رب َّيف الطفول ُة يوماً على �صد ِر يو ِم..
وتك ُ
و� ُ
أع�شق عمري لأنيّ �إذا متُّ �أخج ُل من دم ِع �أ ّمي..
ت ـمـت
2013/12/23
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ملحق ال�صور

يف أواخر الخمسينيات ويف العمر  12سنة ،إلقاء
قصيدة «يافا» يف مدرسة الزهراء االبتدائية يف عامن.

روضة متسح زجاج النافذة  /أوىل خطوات تعليم
العمل اإليجايب.
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مع والدي فهيم الفرخ قبل وفاته ـ رحمه الله

يف جامعة القاهرة – كلية الصيدلة عام .1964
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مع الدكتورة سهري القلاموي يف القاهرة أثناء الدراسة .1965

مع جمعية الصحة النفسية يف جبل اللويبدة يف عامن عام .1972

173

رسة البيضاء مع جاللة امللك الحسني رحمه الله يف افتتاح مبنى الجمعية عام .1972
عضوات جمعية األ ّ

مع ملحق الطفل يف جريدة الدستور وكنت أستقبل األطفال يف مقر الجريدة.
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مع األخوات واألخوة والوالدة يف عامن.
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يف يافا بعد فراق دام خمسني عاماً.

الوالد فهيم والوالدة هدى.

يف يافا بعد فراق دام خمسني عاماً.
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جاللة امللكة نور الحسني يف معرض كتب األطفال الذي أقامته جمعية أصدقاء األطفال عام .1989

رحلة إيران الثقافية مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والشاعر ناجي علوش ،يف معرض الكتاب الدويل يف طهران عام .1991
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تسلم درع سالح الجو املليك األردين عن كتاب أسد فوق حيفا ،ويظهر ابني خالد حسام الدين الهدهد عام .1983

مع شقيقتي الراحلة رضا الفرخ يف أحد نشاطات الرابطة الوطنية لرتبية وتعليم األطفال عام .1992
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السيد حسام الدين الهدهد ،السيدة روضة الهدهد ،السيدة حياة ملحس ،الدكتور عبد الرحمن ياغي رئيس رابطة الكتاب األردنيني.

مع سمو األمري فيصل بن الحسني يف حفل تخريج الفوج الثاين من قطار املعرفة الحملة الوطنية لتشجيع القراءة عام .1997
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مع معايل العني ليىل رشف يف رابطة الكتاب األردنيني.

مع الشاعر املرحوم عبد الرحيم عمر رقم ( )3ميني الصورة ،والشاعر عيل البتريي رقم (.)6
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مع النائب توجان فيصل يف املركز الثقايف املليك ،وتظهر يف الصورة ابنتي شادن حسام الدين الهدهد.

يف التلفزيون األردين مع سمو األمري الحسن بن طالل.
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مع املرحومة يرسى أبو عجمية ،أول سطر من األمام.

يف انتخابات رابطة الكتاب األردنيني روضة الهدهد مندوب وزارة الثقافة ،ابراهيم العبىس ،عبد الله رضوان ،هشام غصيب ،موفق محادين.
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سمو األمرية عالية الفيصل تسلم الدرع للسيد حسام الدين الهدهد لدعمه لنشاطات جمعية أصدقاء األطفال.

مع كاتب األطفال الكبري االستاذ عبد التواب يوسف من مرص.
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مع سمو األمرية عالية الطباع والدكتورة املرحومة نور الدجاين ممثلة اليونسكو يف أحد احتفاالت الحملة الوطنية لتشجيع القراءة .2006

مؤسسة امللكة نور الحسني؛ بعض أعضاء الرابطة الوطنية لرتبية وتعليم األطفال ومؤسسيها د .خالد الرشايري .رباب القبج،
ساهرة النابليس ،روضة الفرخ الهدهد ،جاللة امللكة نور الحسني ،د .ابراهيم حسن ،د .عودة أبو سنينة ،ومعايل إنعام املفتي.
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معايل د.عادل الطوييس وزير الثقافة مع رئيسة الجمعية عىل مدخل كلية تراسنطة يف عامن مبناسبة ،افتتاح مرسحية “شارع اسكندر عوض”.

معايل جريس ساموي وزير الثقافة يف حفل مركز الصالحات القرآين عام .2005
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مع العني ،دولة طاهر املرصي يف حفل تخريج طلبة مدارس املنهل .2011
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مع األستاذ الدكتور العني طالل أبو غزالة يف حفل تخريج طلبة مدارس املنهل عام .2012
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