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هذا الكتاب

بعنوان:  بداأتها  التي  الذاتية  لل�صرية  الثاين  اجلزء  هو  الكتاب  هذا 
اليافاوية ـ �صرية ذاتية )1( ويقراآن معاً.. 

فاجلزء الأول يبنّي رحيلي مع عائلتي من يافا اإىل عمان وهو ما كّون 
اللبنات الأوىل يف فكري وعقلي ، حيث اأن �صخ�صية املرء تبداأ يف التبلور 

من ال�صنوات اخلم�س الأوىل يف عمره .. 

واجلزء الثاين ؛ بدءاً من املرحلة الدرا�صية البتدائية واإىل اليوم .. 
وكيف اأثرت هذه املرحلة مبا�صرة يف انتاجي الأدبي والفكري والعملي .

اآمل اأن ي�صيء هذان اجلزءان حقبة زمنية معينة يف تاريخ هذه الأمة 
الأحداث  فيه  متور  عامٍل   يف  املتوا�صعة  ال�صخ�صية  جتربتي  خلل  من 

وتتلطم فيه الأفكار ... 

وال�صكر مو�صول لكل من قراأ اجلزء الأول واأثنى عليه .. 

كما ال�صكر مو�صول ملن قراأ م�صودة هذا الكتاب ـ اجلزء الثاين ـ وعّلق 
 ، الأدبية  عائلتي  من  اأو  اخلا�صة  عائلتي  من  والأخوات  الأخوة   : عليه 
بالذكر  واأخ�س   ، والزيادة  بالإفا�صة  املطالبة  اأو  باحلذف  عليه  وعلق 
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وطاهر   ، جميعان  �صلم  وحممد  مل�س  و�صحر  امل�صايخ  حممد  الأخوة: 
قليوبي . 

لقيامها  الكربى  عمان  اأمانة  يف  الثقافية  للدائرة  اخلا�س  وال�صكر 
بطباعة هذا الكتاب . واإقامة الحتفال اللئق ب�صدور كتاب ي�صاف اإىل 

املكتبة الوطنية والتجربة املحلية.
                                                                          

رو�صة الفرخ الهدهد
2014/4/6
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ما ي�شبه التقدمي

اجلّيا�صة  النف�س  �صور  من  �صورة  ال�صفحات  هذه  يف  القارئ  يجد 
نومها  يف  هانئة  يافا  كانت  اأن  اأيام  امل�صتباحة،  اجلغرافيا  اإىل  باحلنني 
بال�صفن  املليء  يومها  يف  واحلركة  بالن�صاط  ومّوارة  املتو�صط،  ح�صن  يف 
فيافا  اأهلها.  ت�صريد  بعد  حزيناً  �صار  الذي  الربتقال  ورائحة  والبّحارة، 
والب�صر  ال�صمع  ملء   تظلُّ  حورية  هي  بل  فح�صب،  ذكريات  لي�صت 
ويحملها  الأيام،  بهم  ارحتلت  حيثما  اأهلها  �صمري  يف  ت�صكن  والوجدان، 
اأهلها معهم حيثما اجتهوا، فمثلما هي عا�صمة فل�صطني، فاإنها عا�صمة 

وجدان اأهلها؛ والعا�صمة تع�صم من الن�صيان والفْقد.

وذاكرة  مثقف  ذاكرة  ميثِّل  الكتاب  هذا  �صطور  يف  يافا  عن  فاحلديث 
واملواقف،  الأحداث  �صرد  على  لتتناوبا  الذاكرتان  تتلقى  حيث  مدينة، 
الطفولة،  و�صقاوة  الأحبة،  لألفة  والقريب  البعيد  ال�صدى  وت�صرتجعا 
وتراحم العائلة وتلحمها، والإ�صرار على قفز كل اأ�صوار امل�صتحيل، ليظل 

ق. احللم ممكناً، وال�صتمرار يف العي�س قابًل للتحقُّ

يافا،  مدينتها  ذكريات  الكتاب  هذا  يف  الهدهد  رو�صة  الأديبة  ت�صرد 
املفعم  املا�صي  ذلك  اإىل  احلنني  رائحة  عليها  تهبُّ  اإذ  العائلة؛  وذكريات 
احلا�صر  ب�صور  ُين�صى،  ل  الذي  املا�صي  �صور  فتتلقى  العارم،  بال�صوق 
املليء بال�صجن، لت�صكِّل من التفا�صيل واجلزئيات لوحة مكتملة العنا�صر 
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والألوان. ولي�س هذا اإل بعداً واحداً من الأبعاد الوطنية التي نذرت الأديبة 
رو�صة الهدهد نف�صها لها  وهي تكتب عن فل�صطني مكاناً وبطولة �صعب، 
اأدبية غر�صت معنى البطولة والفداء يف نفو�س اجليل اجلديد  يف اأعمال 
بالحتلل  املقهورة  املدن  من  واأخواتها  يافا  ربوع  اإىل  بالرجوع  احلامل 
البغي�س، بعد اأن قراأ و�صمع ما ُيلهب ال�صوق اإىل املرابع، ويعلي من وترية 
داحه يف �صطور هذا الكتاب،  احلنني اإىل العي�س الهنيء، الذي يتعاىل �صُ
�صاأن،  لها يف احل�صارة  تاريخ مدينة  واإمنا  لعائلة  تاريخاً  لي�س  الذي هو 

ولها يف املدنية ح�صور تغبطها عليه مدن العامل الأخرى.

م للجزء الأول الذي �صدر قبل  فهذا الكتاب يف جزئياته وتفا�صيله، متمِّ
عهد قريب من �صدور هذا الكتاب، فطاف بكل ما يتمّثل يف هذه املدينة 
اجلميلة من معامل تتعانق فيها املاآذن والكنائ�س، وتتواءم العائلت، التي 
حتمل معها وثائقها يف زمن الهروب اإىل الأمام من ا�صتحقاقات املرحلة 

التي دفنتها قرارات دولية تق�صم احلق بني اجللد وال�صحية.

ما الذي تخربنا به الأديبة رو�صة الهدهد يف هذا الكتاب؟! ذلك ما 
اأكرث وهو يت�صفح �صطوره التي متتزج فيها دمعة  �صوف ينك�صف للقارئ 
ن�صفى من  … �صوف  يافا    : اأعماقه  الفراق، في�صيح من  الفرح بدمعة 

املنفى واجلرح ونعود اإليك، فانتظري اأبناءك…                      
                                                            

حممد �صلم جميعان
عّمان 2014
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

من مدر�صة الزهراء البتدائية يف عمان اأبداأ.. من ذكرياتي فيها على 
مدى �صنوات بداياتي اأنطلق.. ومن مقاعدها ومعلماتها و�صهاداتها تبداأ 

احلكاية.

وجهها،  على  اأمامي  اأمي  دموع  تتدفق  ينوف،  اأو  عاماً  خم�صني  بعد 
وقفُت  ق�صيدة  التاأثر من  بفعل  تتدفق  اليوم  الدموع  اأرى  اأن�صاها..  فل 
دور  فيها  اأخذت  م�صرحية  يف  درامّي  موقف  اأو  مدر�صّي،  حفل  يف  األقيها 
ذلك  من  اخلم�صينيات  يف  اأمي  كانت  وقد  املدر�صة،  م�صرح  على  البطولة 
القرن حتر�س على ح�صور ن�صاطات بناتها يف املدر�صة، فكيف بي وقد كنُت 

الأ�صغر بينهن، تاأتي لتوؤازرين فيما اأ�صارك به.. 

ميتدح  اأذيّن  يف  ترّن  كلماته  تزال  فل  اهلل،  رحمه  فهيم  والدي  اأما 
مرتفعٌة  عليه...علماٌت  اأعر�صها  املدر�صة  يف  النجاح  مواقف  من  موقفاً 
بح�صن  واملعلمات  املديرة  ملحظات  والنهائية،  الف�صلية  المتحانات  يف 
اأخلقي وت�صّرفاتي..  ن�صيد مدر�صي اأو اآيات قراآنّية اأ�صّمعها غيباً فيطرب 
لها هو واحلا�صرون.. وعندما كنُت اأحفُظ ق�صائد عن يافا؛ مدينته التي 
هاجر منها وظّل يحّن اإليها اإىل اأن وافاه الأجل، فقد كان يدعوين لإلقاء 
اإحدى هذه الق�صائد اأمام �صيوفه معتزاً بابنته وباآدائها مكّرراً على اآخر 

اأبياتها والتي تقول: 
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يافـــا عرو�س ال�صرق والإ�صـــلم  يــــافا عليِك حتيتي و�صـــــلمي 
وذكرُت اأم�صك فا�صتثار غـــرامي  يافا ذكرتك يف الع�صيــة وال�صحى 
فــاأدفن بيافا  ثمَّ بع�َس عظـامي  يــــا والدي اإمـــا ق�صيَت م�صرداً 
فيطيب فيها مرقدي ومقــــامي  فلعلـّني بعد املمـــات اأزورهـــا 

ال�صاعر اليايف حممود الأفغاين 

البتدائي،حني   الرابع  بال�صف  البتدائية  الزهراء  مدر�صة  يف  كنت 
�صاركُت با�صم املدر�صة يف مهرجان خطابي كبري ملعظم املدار�س احلكومية، 
ثم  وطالباتها،  طلبها  بني  حدة  على  مدر�صة  كل  يف  ت�صفيات  وجرت 
النهائية  الت�صفية  كانت  اأن  اإىل  املدار�س،  ت�صفيات ملجموعات من  جرت 
الرتبية  �صلك  من  ح�صرها  عمان،  يف  البلد  و�صط  يف  البرتاء  �صينما  يف 
وعدد  املدار�س  ومديرات  ومديرو  والتعليم  الرتبية  وزير  والتعليم 
»م�صباح  والتعليم   الرتبية  وزارة  يف  املدير  وكان  املدعّوين..  من  كبري 
العابودي« رحمه اهلل ياأتي اإىل مدر�صتنا ويدربني على اإلقاء ق�صيدة عن 
»�صلوى  املديرة  غرفة  يف  وذلك  الأفغاين،  حممود  لل�صاعر  اأي�صا،  يافا 
عبدالهادي« رحمها اهلل، وبح�صور معلمة اللغة العربية الآن�صة »�صامية 
من  يبني  طولها  يكاد  ل  �صغرية  لطالبة  مرعباً  اللقاء  كان   ..« �صعيب 
اإذا ا�صاأُت  وراء الطاولة، واملربي م�صباح العابودي ينقر الطاولة بع�صاه 
يعود  ولكنه  اخلوف،  من  ت�صطكان  ركبتاي  فتكاد  الأداء،  اأو  الت�صكيل 

للإنحناء زاوية قائمة لتحّيتي اإذا اأح�صنت الأداء..

وكم تدربُت وكم اأعدُت قراءة بيت ال�صعر اأو املقطع مراراً وتكراراً..
وملّا كان يوم املهرجان الر�صمي وقفُت على امل�صرح لألقي الق�صيدة اأمام 
خ�صية  الق�صيدة،  ورقة  حمل  علي  لزاماً  وكان  الر�صمية،  الختبار  جلان 
بطرحها  رغبُت  وكم  م�صكها،  كرهُت  وكم  اجلمهور،  اأمام  الأبيات  ن�صيان 



13

على الأر�س، كي اآخذ راحتي يف الإلقاء والإ�صارة.. وملا ظهرت النتائج، كنت 
الثانية يف الرتتيب، اإذ نال اجلائزة الأوىل �صاب من اإحدى مدار�س مدينة 
الزرقاء، كانت ق�صيدته عن جللة امللك احل�صني، كتبها املربي »م�صباح 

العابودي« نف�صه..

الزهراء  مدر�صة  تعّم  الفرحة  كانت  للمهرجان  التايل  اليوم  ويف   
ومديرتها ومعلماتها الفا�صلت بفوز طالبتهن ونيلها اجلائزة، واأذكر اأنها 
كانت جمموعة كتب وق�ص�س يف �صنطة مدر�صية برتقالية اللون جميلة، 
اأح�صرها  الذي  التعليم  مدير  وب�صخ�س  ومبحتوياتها  بها  تباهيت  طاملا 
اإىل املدر�صة املرحوم املربي الفا�صل »علي ح�صن عوده« الذي اأ�صبح فيما 
للعديد من معاهد التعليم وحتى  بعد وزيراً للرتبية والتعليم وموؤ�ص�صاً 

الكليات اجلامعية يف الأردن.. 

»مدر�صة  على  موؤخراً  مررُت  وعندما  الطفولة،  ذكريات  هي  جميلة 
الزهراء« كانت قد اأ�صبحت »بيتاً للفن« تابعاً لأمانة عمان الكربى.. كان 
البناء قد بني قبل عام 1940 لعائلة »جودت �صع�صاعة« اأبو اأ�صامة.. وكان ول 
يزال فخماً مبعنى الكلمة، تدخل اإليه بو�صاطة اأحد درجني على اليمني 
وال�صمال يلتقيان يف و�صط املدخل ذي الدرجات الأربع الأخرى.. فريتفع 
الذي  ال�صارع  هذا  الرئي�س،  ال�صارع  عن  مرتاً  ع�صرين  عن  اأقل  ل  البناء 
حممد..  الأمري  �صارع  اليوم  وي�صمى  عمان،  جبل  اإىل  البلد  و�صط  ي�صل 
تدخل غرف املبنى فاإذا هي اأجمل ما يكون.. ال�صبابيك، الأبواب، البلط، 

الهند�صة، البناء.. كله جميل..

 اأما حّماماته فتقع يف �صاحة البناء اخللفية.. وكم كنا نخ�صى القرتاب 
من هذه احلّمامات التي ت�صكنها »ال�صاكونة«.. بل كم من املراحي�س العامة 
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اكت�صفنا لحقاً اأنها ت�صكنها »ال�صاكونة »نف�صها اأو غريها !! وهل كانت هذه 
»ال�صاكونة »اإل من بنات اأفكارنا وخيالتنا، لي�َس اإل؟

يق�صني  الطالبات  كانت  اجلميل  البناء  هذا  حول  ال�صاحات  تلك  يف 
كانت  الطفولة..  باأحاديث  ب�صم�صم،  كعكة  باأكل  باللعب،  الأوقات:  اأجمل 
ا�صرتاحة فرتة الظهر مّدة كافية من الزمن لنذهب اإىل بيوتنا، ثم نعود 
ملوا�صلة الدرا�صة..«فر�صة ال�صاعة العا�صرة« و«فر�صة الظهر«.. وقت كاف 
ملمار�صة كافة األعاب الطفولة من لعبة ) الإك�س  اإىل  احلبل  اإىل  الطماية 
تخبايه اإىل الزقطة(  اإىل.. اإىل.. تعززها معلمات مناوبات متفهمات، ل 

اأذكر اأن »ال�صرب »كان يف قامو�صهن اللغوي  اأو الرتبوي !!.

الأجيال،  تربية  املقد�س يف  الرائع  واملعلمات دورهم  املعلمون  يعلم  لو 
لبذلوا جهوداً م�صاعفة يف اأداء اأدوراهم على اأكمل وجه. 

بد  ل  كان  الزهراء  مدر�صة  يف  البتدائية  ال�صت  ال�صنوات  انتهاء  بعد 
انتقايل  وعند  وثانوية..  اإعدادية  اأخرى  اإىل مدار�س  النتقال  للطالبات 
اإىل مدر�صة جبل اللويبدة الإعدادية كانت اثنتان من �صقيقاتي: انت�صار 
ور�صا معلمات يف تلك املدر�صة.. اإ�صافة اإىل عدد من املعلمات مثل »ملك 
�صت  املديرة  ولكن  اأخواتي،  زميلت  من  النجداوي«  »و«ي�صرى  بدران 
ع�صاها  من  طالبة  اأي  لترتك  تكن  مل  اهلل  »رحمها  غنيمة  اأبو  »زينب 
اأحد..  ا�صتعمالهما  عن  يوقفها  يكن  مل  �صاحذتان  اأداتان  ل�صانها..  اأو 
الأداتني احلادتني  اإل هاتني  فاملراهقة والنطلق وال�صيطنة ل يوقفها 

ل�صانها وع�صاها..رحمها اهلل. 
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وفاة اأبي

امل�صيطر على كل مناحي  الناهي،  القّوة يف منزلنا، الآمر  اأبي م�صدر 
لنا زغاليل مع  اعملي  اليوم؟  والتفهم.. ماذا نطبخ  بكل احلب  حياتنا.. 
ملوخية،  فتطبخ الوالدة ما يريد دون تردد.. ماذا لديكم من موؤونة يف 
يف  منها  نق�س  ما  رمعه  لُيح�صِ اخلزائن،  يفّت�س  املطبخ  يدخل  املطبخ؟، 
الع�صر.. ماذا در�س الأولد يف املدر�صة، تعال يا حممد اقراأ يل �صورة الفلق، 
واأنت يا خليل اقراأ اآية الكر�صي.. هات �صهادتك املدر�صية يا رو�صة، يقراأها 
الأ�صرة  اأفراد  اإىل يائها ب�صوت مرتفع، كي ي�صمع كل فرد من  األفها  من 

نتائج الآخرين، في�صيد بهذا ويوّبخ ذاك..

يكن  مل  جاهزة..  فالع�صا  واإل  التفوق..  اإل  لأبنائه  لري�صى  يكن  مل 
ي�صرب كثرياً، لكن الك�صلن واملتمرد له عقاب..

وقد اختلفت �صخ�صيات اأخواتي واإخوتي، وكم تعاطفُت مع اأختي التي 
�صميناها »اأم دميعة« لتمردها على القوانني والأنظمة ب�صخ�صيتها املتفردة 
املحّبة للنطلق، وعدم الر�صى بال�صري يف ال�صرب دون اقتناع، وكم تعاطفُت 
مع اأخي الذي كان يجد �صعوبة يف تهجئة بع�س الكلمات، خ�صو�صاً و�صع 
الهمزة على نربة اأم واو اأم األف.. ول يياأ�س اأبي ول يرتاجع عن تعليماته 

ون�صائحه ونظرياته.. يعيد ويعيد ويعيد حتى يلفظها اأخي دون خطاأ.
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الآخرين، فمن  اأمام  القراآن  النوم، كل واحد يقراأ ما حفظ من  قبل 
مل يخطئ يتباهى بنف�صه، ومن اأخطاأ يعيد ويعيد ويعيد حتى نتمنى اأن 
ي�صكت.. فاإذا ما قام اأبي من مكانه، انطلقنا نحن ال�صغار، اأنا واأخي الأكرب 
وال�صيطنة..  للعب  وحممود،  خليل  ال�صغريان:  واأخواي  حممد،  مني 
نتعارك ونت�صارب بالأيدي والأرجل.. ما اأجملها من اأيام !! اأ�صتقوي على 
اأو ي�صتقوي  الآخر لإنقاذه،  بالأر�س، فياأتي  واأثّبته  اأر�صاً  فاأرميه  اأحدهم 
ويرعبني  يخيفني  كي  الدار  من  مظلمة  بقعة  يف  يل  فيقُف  الآخر  علّي 

بحركاته... 

ملنزلنا غرفة خارجية كنا ن�صميها »الغرفة اخلام�صة«، كانت يف البداية 
احلمام  يربي  كان  ـ  اهلل  رحمه  ـ  فاأبي  واحلمام...  الدجاج  لرتبية  مكاناً 
يافا،  مدينته،  يف  وطفولته  ذكرياته  من  كجزء  الأرانب،  وحتى  والدجاج 
وخريها  وحيواناتها،  وخ�صرواتها  باأ�صجارها  والب�صاتيني  البيارات  حيث 

العميم الوفري.

وملا �صاق املنزل بعدد اأفراده »�صبع بنات وثلثة اأولد واأم واأب« ا�صطر 
اإىل  : الدجاج واحلمام، ورفعهم  الغرفة من �صاغريها  اإىل تفريغ  والدي 
�صطح الدار، واإعادة تنظيف الغرفة ودهنها كي ت�صبح »الغرفة اخلام�صة«.

من هذه الغرفة املطرفة والبعيدة عن �صيطرة الوالدين، كانت تتجلى 
ال�صقاوة وال�صيطنة و�صهر الليايل واأحاديث اجلنّيات والنكت وا�صتح�صار 

الأرواح اخلبيثة والطيبة.

 اأو كما قال اأحمد �صوقي:
على الأم يلقونها والأب«  »خلّيون من تبعات احلياة  

وكم حتّمل والدي هذه الأفواه املتفتحة للحياة،  واملتطلبة لكل �صيء.. 
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تكمل  واأمي  اأبنائه،  ملتطّلبات  القر�س  يوفر  يبذل كل اجلهد كي  وهو 
دخًل  تدّر  اأن  ممكن  جتارّية،  و�صيلة  كل  املنزل..  يف  والعطف  الرعاية 
اأخيه  وعائلة  كثرية،  واملطالب  �صعبة  فالهجرة  جّربها،  لوالدي،  اإ�صافياً 
املتوفى والتي هاجرت اإىل �صوريا تزيد من اأعباء احلياة عليه.. والراتب 

من دائرة الأرا�صي وامل�صاحة التي يعمل بها ل يكاد يفي باملطلوب..

وكان والدي رحمه اهلل قد قام بتزويج خم�صة من بناته، فالزواج للبنت 
�صرتة وتخفيف اأعباء، وكانت الأخرية متزوجة لعائلة طبيب، ويف يوم من 
الأيام اأح�ص�صنا نحن ال�صغار اأن يف الأمر خطورة، فقد اأقبل هذا الطبيب 
»يو�صف عز الدين« يف وقت غري عادي لزيارتنا، واأعلن للجميع اأن والدي 

قد اأ�صيب بجلطة قلبية.

وكبرية  �صغرية  كل  على  املّطلع  املحب،  امل�صيطر،  القوي  الرجل  هذا 
هذا  رجل..  اأو  يد  حتريك  ي�صتطيع  يعد  فلم  الفرا�س  يف  نام  حياتنا،  يف 
اأمي علناً، والذي  »�صرباً« والذي يغازل  الدخان  الذي كان ي�صرب  الرجل 
يح�صر لنا البطيخ بالع�صرات والزيت بالتنكات واجلزر بال�صوالت، والذي 
يحر�س على اإعطائنا     ـ بيده ـ حبة زيت ال�صمك، وكاأ�س ع�صري الربتقال 

واجلزر، نام يف الفرا�س ومل يعد ي�صاركنا م�صاعرنا واأحا�صي�صنا. 

نتلو  اأو  ال�صعر،  نلقي  ونحن  ل�صماعنا  يطرب  كان  الذي  الرجل  هذا 
مل  وق�ص�س..  ثقافية  ومو�صوعات  كتب  من  قراأنا  ما  نناق�س  اأو  القراآن 
عن  والذكريات  الق�ص�س  لنا  �صيحكي  الذي  �صيئاً..فمن  لنا  ي�صمع  يعد 
لنا  �صيعيد  الذي  من  وبيوتها،  ونا�صها  وبحرها  و�صاطئها  وبياراتها  يافا 
ل  اأ�صبح  وقد  الليلية،  الإذاعة  يف  وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  من  �صمعه  ما 

ي�صتطيع احلديث ول ال�صماع !! 
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هلل ما اأ�صعبها من اأيام  !!!
قلبه  ف�صربت  عادت  »مرتّدة«  ثانية  جلطة  اأن  عرفنا  قليلٍة  اأيام  بعد 

الكبري، فلم يتحّمل ومات.. 

�صكان  على  وال�صطح  اجلدران  ت�صقط  كيف  فجاأة؟  املرء  ميوت  كيف 
وبناته؟..  اأطفاله  نداءات  �صي�صمع  من  البيت؟  �صيظلـّل  من  البيت؟ 
والعطف  واحلب  تغيب،  ل  التي  و�صم�صه  العتيد  ركنه  للبيت  �صيعيد  من 

واحلنان؟؟ 

رهبة  لكن  عمرها،  من  ع�صرة  الثانية  يف  طفلة  اإل  حينها  يف  اأكن  مل 
املوت هّزت كل اأركان البيت، راأيت الفزع والهول ي�صيطر على والدتي وهي 
ت�صتمع للطبيب باأن زوجها قد مات ! راأيت اأخواتي املتزّوجات يعدن اإىل 
اإخواين  تغيب  والذهول  احلرية  وراأيُت  ماآقيهن،  متلأ  والدموع  البيت 

ال�صغار حممد وخليل، اأما حممود الأ�صغر �صناً فلم يكن يف احل�صبان !! 

فلم  والرعب،  اخلوف  �صدة  من  »امليت«  روؤية  الأكرب  اأخواتي  رف�صت 
اأجروؤ على روؤيته كذلك.. وحملوه اإىل خارج الدار يف هرج ومرج ل ين�صى، 

وبقيت �صرخة اأمي عند خروجه من الدار تهز الدار.. 

اإن اأن�صى لن اأن�صى �صديقات اأمي وقد ح�صرن لتعزيتها يف وفاة زوجهاـ 
ـ وال�صغار حولها ل حول  هي يف الأربعني من عمرها، وهو يف اخلم�صني 
حيلتها..  وقّلة  بختها  على  وينتحنب  يندبن  و�صديقاتها  قوة..  ول  لهم 
كانت ال�صديقة منهّن تاأتي من مدخل الدار تولول وت�صرخ، واأنا ينتابني 
الرعب والفزع من �صراخها.. »يا ويلي عليك يا اأم حممد.. ترّملِت واأنت 

�صغرية..
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والدي؟..   لوفاة  الغريبة  املراأة  ت�صرخ  ملاذا  اأفهم  حينها  يف  اأكن  ومل 
وظّل النواح والولولة عالقة يف �صمعي اإىل اليوم !!

البلد  و�صط  يف  حممد،  الأمري  �صارع  يف  الواقعة  الدار  تلك  اأرجاء  يف 
موطناً   1960-1952 الأيام  تلك  يف  عمان  مدينة  و�صط  كان  حيث  ع�صُت، 
منها  ال�صري«،  وادي  »طريق  وي�ّصمى  والإثنيات..  الأعراق  من  للعديد 
وبا�صتمرارها ن�صل اإىل قرية وادي ال�صري التي ي�صكنها ال�صرك�س، الذين 

هاجروا من بلدهم رو�صيا هرباً بدينهم..

ومدر�صة الزهراء العريقة تقع يف ذلك ال�صارع، والبيوت على اجلانبني 
يقطنها فل�صطينيون واأردنيون و�صرك�س، م�صلمون وم�صيحيون.. والنا�س 
والتعامل  الآخرين  اإىل  التعرف  يحب  ووالدي  بع�صاً،  بع�صهم  يعرف 
معهم.. هذا عنده قمح وذاك عنده زيت، وذلك يريد التجارة بالزجاج،وهذا 
يريد بيع قطعة اأر�س.. وهو اجتماعي ذو عقل جتاري، ولكنه اأوًل واأخرياً 

لجئ فل�صطيني.. 

كل  الأول..  الطراز  من  اجتماعية  الأخرى  هي  فكانت  والدتي  اأما 
اجلريان معارفها، وكل النا�س اأ�صدقاءها، وحلّبها للنا�س اأحّبها النا�س.. 
غرية  وامتلأت  وح�صدت  حقدت  فاإن  احلب،  الآخرين  مع  تتبادل  فاأنت 
ال�صعور  اأو  الطيبة  بالكلمة  الآخرون بذلك، ومّنوا عليك  ومنيمة قابلك 

احل�صن.. ولكنها هي الأخرى لجئة فل�صطينية.

وافتخار  وازدهار  »كاملة   : الكبريات  اأخواتي  تزّوجت  الدار  تلك  يف 
التي ل متحى...  وذكرياته  واأحاديثه  زواج ق�ص�صه  لكل  وانت�صار ور�صا« 
األف  اأ�صمعها  واحلكايات،  الق�ص�س  بهذه  اأ�صتمتع  ال�صغرية  املراهقة  واأنا 
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ْبكة«، ماذا اأح�صر  مّرة، واأعيدها يف ذهني األف مرة اأخرى.. ماذا كانت »ال�صَّ
العري�س لعرو�صه؟ كيف يقفل الباب على اخلطيب مع اأختي يف منزلنا؟.. 

من �صيذهب مع اخلاطبنْي اإىل ال�صينما؟ ماذا �صنلب�س حلفلة الزفاف؟ 

وعندما تركنا هذه »الّدار« ظلـّت الذكريات ترتى يف ذهني ول ميحوها 
الزمن.

وعندما كربت وتزّوجُت وعدُت لعمان، ظّل حنيني لتلك الدار كبرياً، 
فكرت مع اإخوتي واأخواتي اأن ن�صتثمر الأر�س و اأن نعيد بناء الدار، ولكن 
�صدمة العمر كانت عندما ذهبُت مع اأخوّي لرنى الدار بعد فراقها مدة 

ع�صرين عاماً اأو يزيد !! 

ظللنا اأ�صابيع واأ�صهر نتنّدر بده�صة كبريٍة، كرَب الع�صرين عاماً، حلجم 
تلك الدار.. كنا نظنها كبرية ووا�صعة، فاإذا بنا نراها �صغرية. بل �صغرية 
الدار، والتي كنا نظّن  التي كانت منف�صلة عن  الغرفة اخلام�صة  جداً... 
مرت..  ن�صف  اأو  مرتاً  البناء  عن  تبعد  ل  بها  لن�صلها«،اإذ  »�صن�صافر  اأننا 
ال�صاحة الأمامية التي كنا نظنها مهبط طائرات، اإذا بها �صاحة �صغرية ل 
اإذ  ت�صتطيع الدراجة الدوران فيها!! الغرفة الرابعة، التي كانت لوالدّي 
بها غرفة �صغرية قد ل تت�صع لأثاث غرفة نوم فخمة ـ من �صرير مزدوج 
ول  فحّدث  املطبخ  اأما  »كوميدينو«..  مع  وكر�صيني  و«ت�صريحة«  وخزانة 
حرج، �صغري ومعتم وبل �صبابيك. كيف كانت والدتي تطبخ فيه لكل هذه 

الأفواه واملعارف والأقارب؟ 

حتى �صطح الدار الذي كنا »نت�صلقه« اأنا واأخي خليل، اإذ بنا نكاد نلم�صه 
بيدنا اإذا مددناها !! 
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عمارة  البناء  باإعادة  قمنا  وال�صتثمار  الذكرى،  باب  ومن  اأننا  املهم 
بخم�س طوابق للإيجار.

و�صمينا العمارة عمارة الفهيم.
وترحمنا وما زلنا نرتحم على  فهيم وهدى.. والدي ووالدتي..
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مدر�شة بنات رام اهلل الثانوية

يف عام 1960 انتقلُت اإىل مدر�صة بنات رام اهلل الثانوية، ب�صبب انتقال 
�صكن عائلتي اإىل هناك، فبعد وفاة والدي »فهيم« رحمه اهلل، مل ت�صتطع 
والدتي املكوث كثرياً يف بيتها يف عمان حيث الذكريات، فانتقلنا اإىل حيث 
ت�صكن اأختي الكربى، وا�صتاأجرنا بيتاً يف »حي ال�صرفة« يف مدينة البرية.. 
يف  فالبيت  فا�صل.  يف�صلهما  ل  متجاورتان  مدينتان  اهلل  ورام  والبرية 
اأول ال�صارع يتبع بلدية البرية ويف اآخره يتبع بلدية رام اهلل، ولكل مدينة 
منهما رئي�س بلدية وجمل�س بلدي، الفرق اأن رئي�س بلدية البرية م�صلم 

ورئي�س بلدية رام اهلل م�صيحي.. واملناف�صة بني املدينتني كبرية..

اأكرب،  كانت  وفل�صطني،  الأردن  م�صيف  باأنها  اهلل  رام  �صهرة  ولكن 
ربوة  على  الناه�صة  فنادقها  يف  الع�صل  �صهر  لق�صاء  العر�صان  فيوؤمها 
عالية، مثل فندق عودة، وفندق حرب، وفندق احلمراء، وفندق بانوراما. 
حيث  اخلليح،  دول  وبع�س  والعراق  الكويت  من  امل�صطافون  اإليها  ويفُد 
ـ وحيث و�صائل الرتفيه  املنتزه  ـ  البلدية  امل�صهورة وحديقة  »ُركب«  بوظة 

الليلية والنهارية املختلفة .

ولعّل مدر�صة »الفرندز« يف رام اهلل كانت من اأوائل املدار�س اخلا�صة 
اخلا�صة  املدار�س  تكن  مل  مرتفعة..  �صنوية  وباأق�صاط  والبنات  للبنني 
اخلا�صة  باملدار�س  يلتحقون  كانوا  فقط  الك�صاىل  حينها..  منت�صرة 
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القليلة واملعدودة على اأ�صابع اليد، اإن كان  يف العا�صمة عمان اأو يف املدن 
مع  ازدادت  وا�صعة،  �صهرة  لها  كانت  »الفرندز«  مدر�صة  لكن  الكربى.. 
رام  اأهل  الذوات والأغنياء من  اأبناء  اأعني  اأ�صبحت ن�صب  الأيام، بحيث 
اأو ابنتها يدر�س  اأن ابنها  اهلل وفل�صطني ومن الأردن.. فتتباهى العائلة 

اأو قد تخّرج من هذه املدر�صة.

للفرع  حكومية  مدر�صة  اأهم  الثانوية  اهلل  رام  بنات  مدر�صة  وكانت 
العلمي.. وكنا نحن الطالبات من �صكان البرية ننطلق يومياً م�صياً على 
م�صوار  من  وياله  مدر�صتنا،  اإىل  للو�صول  احلافلة،  بركوب  اأو  الأقدام، 

رائع..

كنا من�صي حوايل �صاعة، طالبتان، ثلثة اأو خم�صة، اأذكر منهن »�صريفة 
حموده، نهلة نايفة، دولت الرنتي�صي، هدى العبيدي«، ونقطع م�صافة ل 
تقل عن ثلثة كيلو مرتات، كاأمتع ما يكون امل�صوار.. اأحاديث و�صحكات 
وقف�صات، �صباب يعاك�صوننا فن�صعد، واأ�صحاب حملت نعاك�صهم فنت�صاقى، 
امل�صوار  عّز  واإذا  نهتم،  ال�صم�س فل  لهيب  وي�صتد  ت�صحى  فنفرح،  متطر 
من مطر غزير اأو �صم�س حارقة، ن�صتقل احلافلة العمومية بثقة ومتعة، 
من  اإي�صالها  على  نحر�س  التي  ال�صاعدة،  اأجيالنا  عند  اليوم  اأفتقدها 

مكان اإىل اآخر بال�صيارة وال�صائق، وع�صرات التو�صيات و »التحويطات«.  

من  املغرتبني  اأموال  من  احلجرية  اهلل  ورام  البرية  بيوت  معظم 
اأبنائها.. ومعظم عائلت هاتني املدينتني هاجر �صبابها - القادرون على 
�صنوات  غياب  بعد  منهم  يح�صرالرجل  فيها،  للعمل  اأمريكا  اإىل  ـ  العمل 
يجد زوجته واأبناءه بانتظاره، يغدق عليهم ما جمع من مال، فُيعلي بناء 
منزله ويو�صع اأر�س حديقته ب�صراء مزيد من الأر�س، وُيزّين �صدر زوجته 
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ومع�صميها مبزيد من الذهب، وعندما يطمئن اإىل »حملها »يعاود ال�صفر 
اإىل املهجر، ليح�صر بعد �صنوات للقيام بنف�س الأعمال.. وال�صيدات قانعات 
را�صيات ب�صفر اأزواجهن، بل على الأرجح �صعيدات بذلك، فاخلري الوفري 

ل ياأتي اإل من ال�صفر والغربة.. 
وهلل يف خلقه �صوؤون..  
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املعلمة القدوة

معلمات  مع  �صخ�صياتنا  تبلورت  الثانوية  اهلل  رام  بنات  مدر�صة  يف 
»م�س   : الفا�صلة  املربية  مديرتنا  كانت  علينا..  بهّن  اهلل  اأنعم  مميزات 
انتماءاتنا  ِلُتكّون  ملعلـّماتنا  املجال  تركت  م�صاملة  اإن�صانة  حنا«  جميلة 

الفكرية كيف ي�صاأن..

احلزب  من  النجاب«  »رقية  �صت  واأختها  النجاب«  »فاطمة  املعلمة 
احلزب  يف  القيادي  النجاب«  »�صليمان  اأخاهما  اإن  بل  ال�صيوعي.. 
عمره  ن�صف  وق�صى  �صعيد«  »ليلى  زميلتنا  اإحدى  تزوج  ال�صيوعي 
ومعلمتنا  1967م..  احتلل  بعد  املحتلة  وفل�صطني  الأردن  �صجون  يف 
والريا�صيات  العلمية  املواد  تعطينا  الب�صيتي«  هيفاء  »�صت  الأخرى 
للحل  كثرية  وواجبات  تام يف احل�صة،  ان�صباط  لها..  بكفاءة ل نظري 

يف املنزل.

من  لنا  معارين  جزئي  كدوام  للمدر�صة  يح�صرون  ذكور  واأ�صاتذة 
الآخر،  اجلن�س  عن  احلديث  يدغدغهن  �صبايا  ونحن  الذكور..  مدر�صة 
فهذا معلم الفيزياء »داوود العبيدي«، وذلك معلم امليكانيكا، وذلك معلم 
اأبان« املجاورة، وذلك معلم اللغة  الأحياء »�صليمان غنام« من قرية »دير 

العربية »�صعيد �صمور »الوقور الذي يتحّمل �صيطنة البنات و�صغبهن..



28

ولكن للمعلمة »نهيل عوي�صة »معلمة اللغة الجنليزية ف�صل وتاأثري 
على الطالبات كان يفوق كل هوؤلء املعلمني واملعلمات..

– ملتزمة حزبياً  »– اأطال اهلل يف عمرها  »نهيل عوي�صة  �صت  كانت 
مع حركة القوميني العرب، ومل نكن نحن بالطبع يف ذلك الوقت نعرف 
ذلك. ولكنها ا�صتطاعت بفعل تكليفنا بن�صاطات غري منهجية اأن تزرع فينا 
حب القومية العربية، و اأن تنظمنا وتلحقنا بتلك احلركة دون اأن ندري !! 
كتاب  ـ  ملناق�صة  وحلقات  الجنليزية  للغة  نادياً  نهيل  �صت  مع  اأ�ّص�صنا 
وجادلنا   ..« »الأميات  ال�صن  كبريات  ال�صيدات  بتعليم  وبا�صرنا  ـ   قراأناه 
من  حولنا  يجري  ما  حول  »بيزنطية«  مبجادلت  ال�صيوعيات  معلماتنا 
اأحداث واأخبار �صيا�صية.. وملّا انطلقت املظاهرات عام 1963 مل�صاندة احلركة 
النا�صرية، كنا نحن طالبات بنات رام اهلل الثانوية يف طليعة املتظاهرين 

يف �صوارع رام اهلل والبرية..

كم كتاب �صيا�صي وغري �صيا�صي ناق�صنا يف ما ميكن ت�صميته »خليتنا احلزبية«! 
كم من�صور �صيا�صي قراأنا ووزعنا على بيوت املنطقة يف ال�ّصر! كم موقف �صيا�صي 
اتخذناه ودافعنا عنه ! ونحن ل نعلم حقيقة اأن ما نقوم به هو جزء من عمل 

ر اأبعاده!  َّم مل نكن نفهُمه اأو نحيط بتفا�صيله اأو نقدِّ �صيا�صي منظـ

العدّو  هام يف مقاومة  دور  اخللية  لهذه  �صيكون  الأيام،  املقبل من  يف 
ال�صهيوين وق�صط وافر من املعاناة من هذا الحتلل.  

عودة«  »عائ�صة  الهواري«  »لطيفة  ال�صديقات  من  وجمموعة  ذهبُت 
ال�صيدات  لن�صتقطب  للجئني  »الأمعري«  خميم  اإىل  خليل«  »�صائدة  و 
لإن�صاء �صف حمو اأمية يف مدر�صتنا.. كنا من احلما�س والندفاع بحيث 
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كنا نرغب بفتح »مدر�صة داخل مدر�صة »لتعليم ال�صيدات والبنات الأميات، 
وكان خميم الأمعري »ول زال يف مكانه اإىل اليوم« يقع على ال�صارع املمتد 
روا يف نكبة عام  من القد�س اإىل البرية و رام اهلل، ويقطنه كثريون ممن هجِّ
1948. ودخلنا البيوت اأو قل ـ اأ�صباه البيوت ـ واخليم والتنكايات لن�صتقطب 

الدار�صات ونِعُدهم بعلٍم عميٍم..

نحن  ندر�صه  ما  لتعليم  اأنف�صنا  ق�ّصمنا  النظري،  املنقطعة  وحلما�صتنا 
يف املدر�صة، ودخلُت »ح�صتي« كمعلمة ل يتجاوز عمري ن�صف عمر اأ�صغر 
اإذ كنُت يف الرابعة ع�صرة من عمري، اأحمل جم�صماً للكرة  طالبة منهن، 
الأر�صية، ا�صتعرته من معلمة اجلغرافيا، لأ�صرح للطالبات »الأمهات« عن 
هذه الكرة واأين ن�صكن نحن عليها، اأديرها ب�صرعة فتلف من الغرب اإىل 
نعي�س  اأننا  لأذكر  »عليها،  وفل�صطني  »الأردن  موقع  عن  واأفت�س  ال�صرق، 
اإىل هناك !! وكان هذا احلما�س وهذا ال�صتهلل  بينما نلف وندور  هنا 
غري املنطقي مبعث ا�صتهجان ال�صيدات احلا�صرات، فانخف�س العدد اإىل 
امل�صروع  ولكن  الأُمية«،  ملحو  »مدر�صة  بفتح  اأحلمنا  و�صاعت  الن�صف، 
ا�صتمر بف�صل دعم معلمتنا الفا�صلة �صت نهيل عوي�صة ودعم املديرة �صت 
جميلة حنا ودعم وزارة الرتبية والتعليم التي كانت تزود املدر�صة باأقلم 

ودفاتر خا�صة لربنامج حمو الأُمية هذا..

و  والعلوم  الإجنليزية  اللغة  نوادي  و  القراءات،  و  املظاهرات،  ومع 
حياتي..  يف  الأهم  هي  الدرا�صة  كانت  والجتماعات،  الأمية  حمو  برامج 

وكانت نتيجة التوجيهي رائعة.. 

ومديرات  ومديري  حنا«  »جميلة  �صت  دعوة  من  عام  من  اأقل  وبعد 
اإثر  الها�صمي  للعر�س  الولء  لتقدمي  امللك  ق�صر  يف  لجتماع  املدار�س 
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�صت  املدار�س، عادت  بع�س طلب  بها  قام  التي  والحتجاجات  املظاهرات 
جميلة مع طالبتني من طالباتها هن »هالة ام�صيح واأنا »لق�صر ب�صمان 
املديرين  مع  تكرميها  ليتم  اهلل،  رحمه  ح�صني  امللك  للقاء  العامر« 
الثانوية  امتحان  يف  باهرة  نتائج  على  طلبتهم  ح�صل  الذين  واملديرات 

العامة )التوجيهي(. 

اململكة.. وكانت �صت جميلة قد  الع�صرة على  الأوائل  كنت من هوؤلء 
وّبختنا �صابقاً باأننا كنا �صبباً يف زيارتها الأوىل، غري املريحة للق�صر. فقلُت 
زيارة  ثانية ولكن يف  الق�صر مّرة  اإىل  لها بخجل: ها نحن قد جئنا بك 

مريحة بدل تلك !!. 

اليوم وعندما  اأُدعى على ماأدبة امللك وامللكة على الإفطار يف رم�صان.. 
اإن يف عهد امللك احل�صني طيب اهلل ثراه، وامللكة نور احل�صني، اأو يف عهد 
امللك عبد اهلل بن احل�صني حفظه اهلل وامللكة رانيا العبد اهلل.. فاإنني اأذكر 
تلك املاأدبة بوجود مديرتي �صت »جميلة حنا« قبل ما ينوف على اأربعني 
مديريهم  مع  اململكة  يف  الأوائل  للع�صرة  تكرمياً  1964م،  عام  اأي  عاماً، 

ومديراتهم.

له  املغفور  جللة  اأن�صى  فل  خا�صة..  ونكهة  خا�س  طعٌم  لها  ماأدبة 
نحن  مثلنا  واللحم  الرز  من  �صحنه  ويحمل  بيننا  يقف  احل�صني  امللك 

الطلب...
فرعاية املتفوقني والأجيال ال�صاعدة اأمر مهم، ولها اأثر كبريعليهم...

واملحطات  القلب  يف  تبقى  التي  ال�صعيدة  الذكريات  ا�صتعرا�س  ويف 
الفارقة يف حياتي �صاأجد اأن احل�صول على درجة متميزة يف التوجيهي.. 
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اأهم، بل اأهم فرحة ع�صتها،  »من الع�صرة الأوائل يف اململكة«، �صيكون من 
جامعة  يف  �صيدلة  الأوىل  ال�صنة  يف  جيدجداً  بنتيجة  مبقارنتها  حتى 

القاهرة، اأو ميلد اأول طفل، اأو ن�صر اأول كتاب يل.. اأو.. اأو.. 
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الأبواب املفتوحة

تقدموا  الذين  »ُخطـّابها«  بكرثة  تتباهى  تظل  �صيدة،  وكل  فتاة،  كل 
عمان  �صكان  ن�صف  وقالت  اإل  امراأة  اأ�صمع  ومل  يوم..  ذات  خلطبتها 
مثل  اأنني  واأعتقد  البنات..  نحن  هكذا  بها..  للقرتان  و�صعوا  خطبوها 
اأ�صعر بالزهو واخليلء باأن كذا مهند�س، اأو طبيب  بنات جن�صي اأحب اأن 
اأومعلم خطبني، وكذا اأم و�صديقة لوالدتي طلبت يدي لبنها اأو اأخيها اأو 

حفيدها..

لكن م�صكلة اأخواتي »ال�صت« قبلي كانت م�صكلة لدي يف هذا املو�صوع. 
فكل اأخت من اأخواتي، كانت تاأتي لزيارة اأمي وحت�صر معها  م�صكلتها 
الهناء فتلك  اأما �صاعات  امل�صرات،  اأبنائها..اأما  اأو  اأهله  اأو  اإن مع زوجها   :
اأ�صمع هذه امل�صاكل، فاأغتاظ  لها وحدها.. وكنُت ال�صغرية الوحيدة التي 
منها اأميا غيظ، واأ�صعر بحنق كبري على الرجال ب�صكل عام، فهم م�صدر 
اآلم املراأة وم�صاكلها، وهم �صبب معاناتها و�صعفها وا�صتكانتها.. ورّداً على 
كل هذه امل�صاكل والأزمات، قررُت اأن ل اأتزوج، ولن اأدع رجًل ُيعّكر حياتي 
املنطلقة املليئة بالديناميكية واحلركة، بل �صاأوا�صل تعليمي كي يكون يل 

دور مهم يف هذه احلياة..

كنُت  فقد  اجلامعة..  �صاأتخ�ص�س يف  اأمري مباذا  قد ح�صمُت  اأكن  مل 
اأُعجب مبادة التاريخ اأميا اإعجاب.. فاأعي�س الثورة الفرن�صية والأمريكية، 
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واأتغنى بع�صر النه�صة، واأحفظ تاريخ �صدر الإ�صلم والفتوحات العربية 
بناء  يف  الداخل«  »عبدالرحمن  مع  اأمتاهى  ومغاربها،  الأر�س  م�صارق  يف 
الثورات  اأتنف�س عبري  ليبيا،  املختار« يف  »عمر  ثورة  ومع  الأندل�س،  دولة 
على اأر�س فل�صطني ووطنية »جمال عبدالنا�صر«.. باخت�صار كنُت اأمتنى 

اء. �صناعة التاريخ النا�صع الو�صّ

اأو طبيبة  اأراين عاملة يف علم ال�صيدلة  واإذا وجلُت اإىل املواد العلمية، 
لمعة اأو باحثة جمّدة يف علوم الفلك والفيزياء.. كنت اأع�صق اخرتاعات 
الف�صاء  اقتحام  مفردات  بكل  واأعي�س  كوخ«  »روبرت  اأو  با�صتور«  »لوي�س 
الف�صاء..  رجال  ملب�س  تفا�صيل  ومعرفة  القمر  على  وامل�صي  اخلارجي 
وعندما كنت اأقراأ عن املحامني والق�صاة، والل�صو�س والقتلة، كنت اأت�صور 
اأردُّ احلقوق لأهلها،  الورد«،  بن  »عروة  اأو قل  العرب«  »روبني هود  نف�صي 

واأرف�س اخليانة والت�صلط وال�صتغلل..

اأجُد  بها.. وكنت  والتخ�ص�س  الأبوب كانت مفتوحة يل لولوجها  كل 
نف�صي يف كل جمال، حمّلقة مبدعة، بل قل ثائرة، اأثورعلى القيم البالية 
اأو  الفلك  اأو  الطب  اأو  ال�صيدلة  ثورة يف عامل  واأُحدث  العقيمة  والأفكار 

املحاماة.. 

ولكن ظروف الإن�صان وتقدمه يف العمر، ت�صع للمرء الكوابح والفرامل 
اأو قل ت�صع النري على رقبته للعودة للواقع والأر�س. 
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مع دير يا�شني.. وهند احل�شيني

عام 1964، وقفُت على مفرتق  العامة،  الثانوية  درا�صة  اأنهيت  عندما 
الطرق لأختار.. كان الزواج واحداً من هذه الطرق، فغ�ص�صت الطرف عنه، 
وكان العمل اأحدها، فعملُت معلمة مدة ثلثة اأ�صهر حل�صاب وزارة الرتبية 
والتعليم، يف مدر�صة »دار الطفل العربي« يف القد�س.. عندها تعرفت على 
هذه الدار وموؤ�ص�صتها ال�صيدة املرحومة »هند احل�صيني«. اإنها الدار التي 
احل�صمة  »نقل  �صيارات  رمتهم  وطفلة  طفًل  واأربعني  خم�صة  احت�صنت 
والرتاب »عن ظهرها اأمام �صور م�صجد عمر ابن اخلطاب يف القد�س. ففي 
اليوم الثاين ملقتل �صيد �صهداء فل�صطني »عبدالقادر احل�صيني« على جبل 
الق�صطل دفاعاً عن القد�س، اقتحمت ع�صابات الأرجون و�صترين والهجانا 
قرية »دير يا�صني« وقتلت حاميتها ومئتني وخم�صني من اأبنائها وبناتها، 
والرتاب،  احل�صمة  نقل  �صيارة  وطفلة يف  واأربعني طفًل  وحملت خم�صة 
هذه  م�صاجد  اأبواب  على  ترميهم  عربية،  قرية  اإىل  قرية  من  بهم  تدور 
القرى ثم تعود لأخذهم لإمتام عملية »الفرجة« عليهم، فلما و�صلوا اإىل 
القد�س رموهم اأمام م�صجد عمر بن اخلطاب/ قرب امل�صجد الأق�صى بل 

رجعة.

»دار  لهم  واأ�ص�صت  الأيتام،  هوؤلء  احل�صيني  هند  �صت  اأخذت  يومها 
الطفل العربي« يف منزلها يف القد�س، وا�صتمرت املوؤ�ص�صة اإىل يومنا هذا، 
ترعى الأيتام واليتيمات يف فل�صطني، بل لقد تو�ّصعت لت�صبح كلية جامعية 
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اإىل جانب كونها مدر�صة كاملة املراحل، توؤكد الوجود العربي يف القد�س 
وقد كان لهذه احلادثة تاأثري مبا�صر كي اأكتب كتابني للأطفال عنهما : 

كتاب الزمن احلزين يف دير يا�صني، وكتاب هند واأطفال دير يا�صني. 
ل اأعتقد اأنني �صاأحتدث عن الكتب التي كتبتها للأطفال، فهي كثرية 
تنوف على خم�صني كتاباً، منها اأربعة وع�صرون كتاباً حتت عنوان حكايات 
كتاب  اإىل  و�صوًل  يعبد«،  »اأحراج  يف  كتاب  من  بدءاً  للأطفال،  بطولية 
»حلم عبداحلميد �صومان«.. ولكل كتاب جتربة ودرا�صة ومقّدمة واأحداث 

ة.. وق�صّ

»الزمن احلزين يف  و  يا�صني«  دير  واأطفال  »هند  كتابي  ولكن جتربة 
ال�صعب  �صد  ال�صهاينة  اقرتفها  اأكرب جرمية  يتحدثان عن  يا�صني«  دير 
ممن  اأحداً  اأن  اأعتقد  ول  واأطفالِه،  ون�صائِه  رجالِه  الأعزل،  الفل�صطيني 
�صيقراأ كتابي هذا الذي بني اأيديكم، ل يعرف الأثر الكبري لهذه املجزرة 
اأرباع مليون  – على تهجري مدن وقرى فل�صطني، فثلثة  اجلرمية   –
التجارية..  وحملتهم  ومدار�صهم،  وبيوتهم  اأرا�صيهم  تركوا  فل�صطيني 
ال�صيف  يف  اأو  واملطر،  والربد  الثلج  يف  العراء،  يف  اأو  املخيم  يف  لريمتوا 

احلار.. دون اأدنى درجة من الإن�صانية اأو العي�س الكرمي.. 

وقد تعرفنا كعائلة منذ �صغرنا على عائلة »اأ�صعد« من دير يا�صني.. وكانت 
والدتي هدى رحمها اهلل، تقابل هذه ال�صيدة – اأم داود اأ�صعد – وت�صتقبلها 
يف بيتنا »يوم ال�صتقبال« الذي كان مّرة كل �صهر. وكم ا�صتمعنا لهذه ال�صيدة 
بلهجتها الفلحّية املحببة تتحّدث عن دير يا�صني، وهجوم ع�صابات الأرجون 
والهاجاناه بقيادة »مناحيم بيغن« عليها.. كم اأعادت على م�صامعنا هي وابنتها 
»نزيهة اأ�صعد »واإخوتها املهند�س داوود وفيما بعد الدكتور يون�س واملهند�س 

يو�صف عن ذكرياتهم يف طفولتهم عن هذه املجزرة.. 
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وفيما بعد تعرفُت على ال�صيدة املنا�صلة الرائعة »�صت هند احل�صيني« 
والأربعني  اخلم�صة  الأطفال  �صم  يف  دورها  عن  وحّدثتنا  اهلل..  رحمها 
دير  الهادئة«  »القرية  هذه  من  ال�صهيونية  الع�صابات  �صردتهم  الذين 
يا�صني، وكان يل �صرف العمل معها يف »دار الطفل العربي »عام 1964- قبل 
�صفري ملتابعة دار�صتي اجلامعية - فاأح�ص�صُت اأن دير يا�صني ق�صّية يجب 

اأن تنربي لها الأقلم لتكتب عنها ع�صرات الق�ص�س..

احلرب  اأثناء  النازيني  يد  على  لهم  جرى  ما  ال�صهاينة  ا�صتغل  لقد 
العاملية الثانية فيما �صّموه املحرقة اأو الهولوكو�صت، ليّدعوا اأنهم �صحايا 
دولتهم على  اأقاموا  وبالتايل  ومعنوياً،  تعوي�صهم مادياً  العامل  واأن على 
اأر�صنا فل�صطني، واأعملوا يف ال�صعب الفل�صطيني قتًل وتهجرياً واإجراماً ل 
يعادله اأي اإجرام .. وقد اأ�صاب الكاتب »نواف الزرو »عني احلقيقة عندما 
اأفرد كتاباً كامًل اأتبعه بكتاب اآخر ثم اآخر عن الهولوكو�صت الفل�صطيني 
املفتوح.. يعدد فيه اجلرائم تلو اجلرائم التي يرتكبها ال�صهاينة بحق هذا 

ال�صعب وال�صعوب العربية الأخرى..

وال�صينما  والفن  الأدب  تطويع  يف  مق�صرون  اأننا  معي  تعتقدون  األ 
العربي  وال�صراع  فل�صطني،   : الأوىل  العرب  ق�صية  خلدمة  وامل�صرح 

ال�صرائيلي؟؟ 
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اختفاء اأمي

الدرا�صة..  ملتابعة  �صفري  عن  الكامل  ر�صاها  اأطلب  اأمامها  وقفُت 
الأكرب  وابنها  قليلة،  اأعوام  قبل  اهلل  توفاه  قد  ـ  والدي  ـ  الأكرب  فُمِعيلها 
الطب،  كلية  يف  تعليمه  ملوا�صلة  العراق  يف  املو�صل  اإىل  �صافر  قد  حممد 
اأولدها..  ومع  بيتها  يف  كّل  متزوجات  �صّناً  الأكرب  اأخواتي  من  وخم�صة 
وحدها اأختي فاطمة تعمل يف الكويت كي توؤّمن م�صروفنا، واأنا قد قـُبلُت 
كمعلمة يف مدر�صة »دار الطفل العربي« اأقب�ُس راتباً حمرتماً ي�صاعد يف 
امل�صروف، وعلى الباب اأخوان اأ�صغر مني ل بد واأن يذهبا للجامعات بعد 

�صنة اأو �صنتني، فكيف اأكون اأحّق منهما يف الدرا�صة اجلامعية؟

مل يكن اإقناعها �صعباً، فطاملا اآمنت بي وبقدراتي على النجاح والتفوق 
يف الدرا�صة، فهل �صتقف اليوم يف طريقي؟ 

ثلثة اأ�صهر فقط عملُت يف دار الطفل العربي، ثم قراأُت نتيجة قبويل 
يف كلية ال�صيدلة يف القاهرة، فطرُت فرحاً اإليها، ومل تكن رغبتها اأقل من 

حما�صتي، لكن الظروف كانت �صعبة.

واأمام اإ�صراري، ومع دعم اأختي كاملة وزوجها �صعيد �صعبان ـ رحمهما 
اهلل ـ ومع قبويل منحة على ح�صاب وكالة غوث اللجئني الفل�صطينيني 

لتفوقي يف الدرا�صة، قبلت والدتي �صفري.
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ب�صرورة  وتوؤمن  حقاً،  العلم  »حتّب  »كاملة  الكربى  اأختي  كانت  لقد 
توفري التعليم للفتيات.. كانت هي قد حرمت من التعليم اجلامعي ب�صبب 
نكبة الفل�صطينيني وهجرتهم الق�صرية عن بيوتهم، األ يكون من املنا�صب 

الآن اأن تدعم تعليم اأختها ال�صغرى؟  

ويوم �صفري اختفت والدتي من املنزل نهائياً، ففي عتمة الليلة ال�صابقة 
ل�صفري غادرت املنزل اإىل بيت اأخيها يف قرية »�صويكة« قرب طولكرم دون 
اإعلمنا بذلك، كانت نادراً ما غادرت منزلنا اأو تركتنا، ولكن ق�صوة الفراق 
اأجربتها على ذلك، كانت قد اأو�صتني كثرياً على نف�صي وعلمي واأخلقي 
وديني، فاحلب كما كانت تقول، ل ياأتي من نظرة واحدة، فاإياِك اأن تكرثي 
لقاء ال�صباب الذين »قد تقعي يف غرامهم«، كاأن يكونوا من غري ديننا اأو 

اأقل من م�صتوانا !! 
   

غبُت عن والدتي احلبيبة عاماً درا�صياً كامًل دون وداع. لكن و�صاياها 
ظّلت معي يف حلي وترحايل !!  
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يف القاهرة
 

يف القاهرة ويف كلية ال�صيدلة ويف عهد املّد القومي جلمال عبدالنا�صر 
وحقبتِه الثورية التاريخية، كان املجال مفتوحاً يل للعمل !!

على �صعيد الدرا�صة كنُت لزلت من املتفوقات يف الدرا�صات النظرية 
التجارب  اإجراء  يف  العلمية،  املختربات  يف  اجلامعية،  املدرجات  وعلى 
يف  التحليلية..  الكيمياء  خمترب  يف  متوا�صلة  �صاعات  �صبع  والوقوف 
اأيام  ال�صباح  حتى  لل�صحو  ال�صاي  و�صرب  ال�صهر  يف  »والب�صم«،  احلفظ 
المتحانات.. وعندما انتهى العام الأول ح�صلت على نتيجة »جيد جداً« 

مل اأكن اأحلم بها..

يف العودة لذكريات اجلامعة، اأ�صتطيع اأن اأعرتف اأنها كانت اأحلى �صنوات 
العمر.. مل تكن تفوتني رحلة جامعّية اأو ن�صاط طّلبي اأو اإفطار رم�صايّن 
اأو ندوة.. اجلميع ي�صيد  اأتغّيب عن حما�صرة اأو خمترب  اأكن  جامعّي.. مل 
العمري«  »هدى  زميلتي  وكانت  واأناقتي..   وترتيبي  وتفّوقي  باأخلقي 
الأوىل يف التوجيهي يف ذلك العام، و »�صلمى حجازي« و »اأمل الب�صطامي« 
من عّمان و »اأنعام اخل�ص�صي« من نابل�س و »عهود كمال« من نابل�س، ندر�ُس 
منزل  اأن  اأح�ص�صنا  وعندما  الوافدين،  الطلبة  رحلت  يف  ون�صرتك  معاً 
يعاملنا  ل   - خريية  جلمعية  تابعاً  وكان   - فيه  نعي�س  الذي  الطالبات 
باآدمية، رمينا معاً �صحون ال�صاج التي كان يوؤمن لنا فيها الأكل، رميناها 
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يف نهر النيل القريب، ورف�صنا النوم على »الفر�صات« املهرتئة، بل واأر�صلنا 
برقية »جلمال عبدالنا�صر« لت�صحيح الو�صع البائ�س الذي كان يقدم لنا 
مبقابل مادي زهيد جداً. والغريب اأن �صيحتنا هذه و�صلت لل�صيد الرئي�س 
»جمال عبدالنا�صر« وحت�صنت الأمور ب�صكل كبري..ا�صتبدلْت �صحون ال�صاج 
ب�صحون الزجاج، واأُبدلت الفر�صات املهرتئة، وحت�صن الغذاء اليومي، فكان 

اإح�صا�صنا بالن�صر رائعاً..

الرت�ّصح  جتربة  فخ�صت  العمل،  من  ملزيد  حفزين  النجاح  هذا  لعّل 
عدداً  ت�صم  القائمة  »وكانت  الفل�صطينيني  الطلبة  »احتاد  لنتخابات 
والهند�صة،  والعلوم  وال�صيدلة  الطب  كليات  يف  والطالبات  الطلبة  من 
والكليات الأدبية املنت�صرة يف جامعة القاهرة وعني �صم�س وغريها..وكان 
»تي�صري  ـ  الفل�صطينية  الق�صية  جمال  يف  يعمل  زال  ل  الذي   - املنا�صل 
قبعة« رئي�صاً لهذه القائمة، وكان من موؤازريها الدكتورـ الطالب حينها 
»�صهناز  واملرحومة  ها�صم«،  »ع�صام  الطالب  والدكتور  العكر«  »ممدوح  ـ 
وكنت  الأردن،  اإربد يف  ار�صيد« من مدينة  »خزامى  واملنا�صلة  ا�صتيتيه«، 
اأذهب لبيوت الطالبات الفل�صطينيات يف القاهرة حلثهّن على انتخابي.. 
ال�صيارات  الليلة، جاءت  �صاعة متاأخرة من تلك  النتائج يف  فلّما �صدرت 
تطلق اأبواقها العالية اأمام بيت الطالبات - حيث اأ�صكن - لتنقل يل خرب 

فوزي يف النتخابات.. 

بعدها اأ�صبحُت ع�صواً ممثًل لحتاد الطلبة يف احتاد املراأة الفل�صطينية 
يف القاهرة، وكنت اأجتمع مع ال�صيدات برئا�صة ال�صيدة »�صمرية اأبو غزالة« 
والجتماعي واخلريي يف م�صر،  الإعلمي   : الوطني  العمل  الرائدة يف 
حيث كانت م�صوؤولة �صمن م�صوؤولياتها اجل�صام يف الحتاد، عن املعار�س 
كثري،  ذلك  وغري  واملوؤمترات  والندوات  والتعليم  الفل�صطيني  والتطريز 
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املراأة  عن  اإذاعي  برنامج  عن  مبا�صرة  كم�صوؤولة  املهني  عملها  عن  عدا 
الفل�صطينية، من خلل اإذاعة �صوت العرب.

لقد كانت جتربة احتاد املراأة الفل�صطينية واحتاد الطلبة الفل�صطينيني 
يف القاهرة جتربة ثرية يل على كافة امل�صتويات..
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ال�شاعات ال�شت

ل اأعتقد اأن هناك �صنة يف عمر اأبناء هذا اجليل اأ�صعب واأق�صى واأ�صواأ 
من �صنة 1967.. كان ذلك اليوم الثنني يف 5 / حزيران يوماً ل ُين�صى يف 
اإىل كلية  العيني،  حياتنا.. انطلقُت من منزل الطالبات يف �صارع الق�صر 
الأمور  كل  يومياً..  من�صيها  كنا  بحيث  جداً  قريبة  فامل�صافة  ال�صيدلة، 
اعتيادية.. �صحيح اأن جمال عبدالنا�صر اأغلق »م�صائق تريان« يف مدخل 
لكن  هناك،  املتمركزة  املتحدة  الأمم  قوات  �صحب  الأحمر، وطلب  البحر 
التقيت  اإنني قبل يومني  النا�س مل يكونوا يتوقعون احلرب.. بل  معظم 
مع اأحد اأقاربنا من �صباط اجلي�س امل�صري واأّكد للح�صور ب�صكل حا�صم 
م�صائق  اإغلق  واإن  احلرب،  نريد  ل  ـ  م�صري  وكجي�س  كم�صريني  ـ  اأننا 
تريان و�صحب قوات الأمم املتحدة هو  فقط حركة تكتيكية �صد ال�صتعمار 
ملاذا  ملاذا؟  ب�صيٍق  �صرخُت  �صاعتها  ال�صهيونية.  و�صد  ال�صتعمار  واأعوان 
اجلو  كان  ح�صودها؟  ترون  دمتم  ما  الإ�صرائيلية  القوات  تهاجمون  ل 
اأعلى  ومن  امل�صري  الع�صكري  ال�صابط  هذا  ولكن  احلرب،  بطبول  معّباأ 
ما هذا  اإذن  للحرب عند م�صر..  نّية  اأنه ل  لنا  اأكد  الع�صكرية،  القيادات 
الذي يح�صل؟ وخطيبي القادم من لندن عرب مطارات �صوي�صرا وبع�س 
اأنه راأى املئات بل وحتدث مع بع�س القادمني  الدول الأوروبية يوؤكد له 
»طيارون« جاءوا لقيادة الطائرات  اأنهم جميعاً  »ا�صرائيل« واعرتفوا  اإىل 
الع�صكرية واحلربية الإ�صرائيلية، واأنهم جنود احتياط . فما الذي يجري 

اإذن، اإن مل تكن احلرب؟؟ 
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ومع ذلك مل ي�ِس ذلك النهار ب�صيء.. و�صلُت كلية ال�صيدلة.. واقرتبت 
ال�صاعة من التا�صعة، ومل ي�صمح لنا بدخول قاعة المتحان.. وابتداأ الهرج 
واملرج يف ال�صاحات، وابتداأ اللغط والقيل والقال، ونحن لهون بامتحاننا.. 
النهاية..  يف  األيماً  البداية،  لنا يف  �صعيداً  كان  الذي  واأُعلن اخلرب  دقائق 
الهجوم  وبداأ  م�صر..  اأر�س  ت�صرب  الإ�صرائيلي  العدّو  طائرات  انطلقت 

الكا�صح على م�صر..

كل من عا�س من جيلنا هذه ال�صاعات ال�صت وهذه الأيام ال�صنة يعرف 
مرارتها وهو ي�صتعيدها بذهنه، دقيقة بدقيقة و�صاعة ب�صاعة..

عدنا اإىل منزل الطالبات ميلوؤنا الّزهُو والأمل بالن�صر القريب، عدنا 
ل  العرب،  �صوت  حمطة  على  ثبتناها  بل  لنقّلبها،  الإذاعة  حمطات  اإىل 
اأدري ملاذا؟! لعلنا كنا ل نريد اأن ن�صمع اإل اأخبار النت�صارات!! كان ال�صوق 
للحرب يعادله ال�صوق للن�صر والعودة اإىل فل�صطني املحتلة وقد حتررت!!  

ن�صمُعها..ع�صرات  كلمة  كل  ن�صّدق  كنا  الن�صر،  توقعات  علّو  على 
الطائرات الإ�صرائيلية بل مئاتها تدمرت.. جي�صنا العربي امل�صري و�صل 
حبل  من  اإلينا  اأقرب  اأ�صبحت  يافا  يُدّكها..  وبداأ  اأبيب  تل  حدود  اإىل 

الوريد.. مل�صنا الن�صر باأيدينا، ومل يبق اإل اأن نعانقه..

اإىل م�صت�صفى الق�صر  الن�صر، فانطلقنا  اأن ن�صارَك يف هذا  كان ل بد 
الطلبة  باحتاد  وات�صلُت  بالدم..  للتربع  الطوابري  وراء  نقف  العيني 
من  الع�صرات  وكان  حتماً..  املحقق  الن�صر  هذا  يف  لنا  دوٍر  عن  اأ�صالهم 
واأعلن  اأحترك.  كما  ويتحركون  اأ�صعر،  مبا  ي�صعرون  الوافدين  الطلبة 
احتاد الطلبة العرب عن فتح دورة للدفاع املدين فانطلقنا ن�صارك بفاعلية 
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وجهي  لون  ا�صطبغ  وقد  امل�صاء  يف  عدنا  وملا  التدريب،  هذا  مع  وحما�س 
»اللنب  عليه  اأ�صع  اأخذُت  وملا  النهار،  طول  لل�صم�س  لتعر�صه  بالأحمر 
لإحدى  و�صل  ا�صوداده،  اأو  احمراره  لتخفيف  �صعبية  كو�صفة  الرائب« 
كما  لي�َس  الأخبار احلقيقية  باأن  لها  يهم�س  قريبها  زميلتي هاتف من 

ن�صمعه يف اإذاعة »�صوت العرب« بل اأمٌر اآخر !! 

�صائعة م�صادة  األي�صت هذه  »الهم�س«؟  هذا  ي�صّدق  اأن  لأحٍد  كان  هل 
خللق جو من الإحباط لإلهائنا عن الفرح بالن�صر؟ األي�َس هذا هو ما كنا 
ن�صميه يف اجتماعاتنا احلزبية بالطابور اخلام�س؟ هل يعقل اأن يكون عدد 
اأنها �صقطت من جانب العدو، هي طائراتنا نحن  الطائرات التي �صمعنا 

العربية؟ ل واألف ل.. 

انطلقنا يف اليوم التايل اإىل نف�س مكان التدريب حلمل ال�صلح، فنحن 
»الهم�س« كان قد  املعركة احلقيقية لن�صارك بالن�صر، ولكن  نريد دخول 
عل واأ�صبح حديثاً يتداوله اجلميع.. ومل نهتم، تابعنا اأداء ما كنا نت�صوره 
»مهماً جداً«، التدريب الريا�صي للح�صول على اللياقة البدنية ا�صتعداداً 

حلمل ال�صلح.. ولكن دون فائدة..!!.  

الأيام..  تلك  يف  الكويت  يف  اأخواتي  ومع  معي  ح�صل  ملا  ا�صتعادتي  يف 
راأيت الت�صابه للم�صاعر والأحا�صي�س لأبناء هذا اجليل يف كل بيت عربي.. 
قالت اأختي ازدهار اإنها كانت يف منزلها عندما دّق الباب دّقاً عنيفاً، واإذ بها 
اأمام اأختي الأخرى افتخار.. كانت افتخار مديرة ملدر�صة املنهل يف الكويت، 
واآثار احلرب..  للن�صر  املدر�صة وقاعاتها لل�صتعداد  �صاحات  فجّندت كل 
للن�صر ول  الإعداد  الكويت وبداأت  الفل�صطينيات يف  الن�صاء  اجتمعت مع 
�صيء غري الن�صر.. قالت لأختها، تعايل حاًل واأح�صري ما تودين التربع 
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حاجتها.. يف  نحن  امل�صتعملة  امللب�س  حتى  احلربي..  املجهود  لدعم  به 
�صروري  �صيء  كل  �صيء،  اأي  واحلليب..  كاملعلبات  متوين  مواد  اأح�صري 

وميكن ال�صتفادة منه..

وعندما دخل زوج الأوىل ليعلي الهم�س الذي كان عندنا يف القاهرة، 
اخلام�س  الطابور  اأنت  كذب  كذب  وتقول:  ب�صدره  ت�صربه  افتخار  كادت 

املُحَبط الذي ل يريد العمل لوطنه ول اأمته يف �صاعة »الن�صر »هذه.. 

التي مني  املنكرة  والعزاء للهزمية  املناحات  اأُقيمت  يف كل بيت عربي 
بها العرب..

والأمة  م�صر  قيادة  عن  عبدالنا�صر  جمال  تنحي  خطاب  كان  وملا 
العميق..  الأمل  اإل  �صدورنا  يبَق يف  بالهزمية، مل  منه  اعرتافاً  العربية، 
العميق.. بالعرتاف بالهزمية، ومل نكن نريد اأن نعرتف بها.. فقد كانت 
�صعبة �صعبة، �صعبة.. خرجُت لوحدي ودون زميلتي يف بيت الطالبات 
ثم  الع�صرات  ووجدت  واأبكي..  واأبكي  الهزمية  اأرف�س  اجتاه،  بل  اأم�صي 
حدٍب  كل  من  الآخرون  هم  يخرجون  امل�صريني  من  الآلف  ثم  املئات 
و�صوب، بل قل ـ يهيمون على وجوههم ـ ويرف�صون الهزمية والعرتاف 
بها.. وم�صى اجلميع باجتاه مقر جمال عبدالنا�صر، وم�صيُت معهم نبكي 
وعدم  التنحي،  بعدم  وطالبناه  العروبة..  ورمز  العربي،  القلب  انك�صار 

العرتاف بالهزمية، بل بالإعداد للمعارك القادمة !!!. 
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من  الغربية  ال�صفة  اإىل  العودة  اأ�صتطيع  ل  القاهرة  يف  وانقطعُت 
احلرب  هذه  يف  احتلله  مت  الذي  فل�صطني،  من  الثاين  اجلزء  الأردن، 
اخلاطفة.. مل اأ�صتطع العودة اإىل بيتي ووالدتي و�صقيقي خليل وحممود 
يف مدينة رام اهلل، فلقد احتل العدو ال�صهيوين رام اهلل والبرية ونابل�س 
والقد�س، وباقي اأرا�صي ال�صفة الغربية، بل واحتّل �صبه جزيرة �صيناء من 

م�صر وه�صبة اجلولن من �صوريا !! 

كانت  ما  اأ�صعاف  ثلثة  اإىل  ال�صهيوين  الكيان  م�صاحة  ات�صعت  لقد 
ولكن  اأخرى،  مرة  والنزوح  اللجوء  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  وعاد  عليه، 
قنابل  لفظ  ابتداأ   ..1948 حرب  يف  �صاهدوه  مما  تطوراً  اأكرث  باأ�صلحة 

النابامل وحروق هذه القنابل تدخل قامو�صنا !!.

وامل�صريني  وال�صوريني  الفل�صطينيني  من  العربي  ال�صباب  وابتداأ   
القادمة..حروب  للحروب  ي�صتعدون  املغرب،  من  وحتى  والعراقيني 

الفدائيني وحروب ال�صتنزاف.. وحروب الكرامة العربية.

للأطفال  لكتابي  الأ�صا�صي  امل�صدر  بعد  فيما  الأحداث  هذه  وكانت 
بعنوان »مهمة يف الأغوار« عن هزمية عام 1967، ون�صر معركة الكرامة 

يف  غور الأردن عام 1968م.
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جمال عبد النا�شر

فلم  النا�صر« فكري وعقلي، وربط على قلبي،  كّون »جمال عبد  لقد 
التي  الأربعة  العبقريات  مرتبة  يف  كان  لعّلُه  بعده..  عربياً  زعيماً  اأحب 
اأبو  عبقرية  عن  العقاد«،  حممود  »عبا�س  امل�صري  للكاتب  يوماً  قراأتها 
اأبي طالب  ال�صديق، وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن  بكر 
ر�صي اهلل عنهم.. وبقدر ما اأحببُت هوؤلء اخللفاء الرا�صدين، ومن بعدهم 

اخلليفة اخلام�س عمر بن عبد العزيز، اأحببُت جمال عبد النا�صر.

اأن�صى  اأن�َس ل  واإن  اإىل �صباي،  الثوري من طفولتي  امتد عهده  فقد 
خطبه  ل�صماع  العربية،  الأمة  وبيوت  مقاهي  متلأ  ال�صتماع  جل�صات 
اهلل  رحمهما  ووالدتي  والدي  اأولهم  وبالطبع  الرائع،  ب�صوته  الثورية 
واأخواتي الأكرب مني، كل من حويل كان يحب »جمال عبد النا�صر« وكنُت 

ول زلت اأ�صرتجع �صوته، فاأجده اأروع �صوت �صمعته لكائن حي.

كان جلمال عبد النا�صر ح�صور قوي يف بيتنا، ا�صتمر معي اإىل اأن توفاه 
واأعوان  : »ال�صتعمار  اهلل.. وكنا نفهم منذ طفولتنا مفرداته، و�صعاراته 
ال�صتعمار، ال�صتغلل، حقوق الفلحني والعمال، ال�صّد العايل، الرجعية 
وال�صواريخ،  الثقيلة  ال�صناعات  والتقدم،   النهو�س  واخليانة،  العربية 

الوحدة العربية، احلرية والكرامة..« 
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اأغنية  كم  الكثري..  الكثري  قراأت؟  النا�صر  عبد  جمال  عن  كتاباً  كم 
كثري  قلب؟  ظهر  وعن  حفظت،  واإجنازاته  النا�صر  عبد  بجمال  تتغنى 

وكثري.. كم مظاهرة ا�صرتكُت فيها تاأييداً جلمال عبد النا�صر؟ كثري.. 

وعندما زرُت ال�صّد العايل يف م�صر، وكان ذلك بعد وفاته بكثري، وبعد 
»ال�صادات«، عادت لفكري دفعة  التقليل من عظمته على يد  انزياح فرتة 
واحدة كل العواطف التي طاملا حملناها له، نحن ما ميكن اأن ن�صميه »جيل 

عبد النا�صر«.

ال�صادات،  ع�صرات  حولنا  دائماً  وكان  غريه،  ول  ال�صادات  ي�صتطع  مل 
وعيوبه..  مثالبه  تعداد  بل  النا�صر،  عبد  اأهمية  من  التقليل  يحاولون 
اأحد منهم حجب �صم�س عبد النا�صر يف نف�صي. حتى  اأقول مل   ي�صتطع 
هزمية حزيران القاتلة، مل تفقدين الإميان به و ب�صدقه ونزاهته واإميانه 

بالعروبة.. 

اأجد من ترتفع قامته  اإىل كل الزعماء العرب، فل  اأنظر  واإىل اليوم 
اإىل قامة عبد النا�صر، ل بال�صكل ول بال�صوت ول بالإلقاء واخلطابة ول 

يف النزاهة، اأو بعد التفكري وو�صوح الروؤية..

رحم اهلل جمال عبد النا�صر فقد كان زعيم اأّمة... 



53

العرتاف بالق�شمة والن�شيب

يف 1966/6/6 اأُعلنت خطوبتي للمهند�س ح�صام الدين طاهر الهدهد.. 
كان ح�صام يعمل يف اجنلرتا حيث در�َس مهند�صاً يف جامعاتها ومن ثّم عمل 
يف اإحدى حمطات الطاقة يف مدينة »مبربوك »الإجنليزية.. وككل �صباب 
واإكمال  بالزاوج  عليه  فيلّحون  اأهله،  لزيارة  لعمان  يح�صر  كان  العرب، 
تلك،  اأو  البنت  »يرى« هذه  اأ�صابيع عطلته  اأو  اأيام  فيق�صي  دينه..  ن�صف 

»ويعاين« هذه املوا�صفات اأو تلك.. 

اأيام  اإحدى قريباته، فتاة كانت تعرفها منذ  يف ذلك العام ر�ّصحت له 
املدر�صة يف مدر�صة الزهراء ا�صمها »رو�صة« ولعّل اأقرب طريق ملعرفة اأين 
هي الآن بعد م�صي ع�صرات ال�صنني، هو الت�صال باأختها انت�صار يف عمان..  

بح�صور«  اهلل  رام  يف  عائلتي  لزيارة  موعد  اأخذ  ومّت  الت�صال،  ومت 
الدرا�صية  لل�صنة  ال�صيفية  العطلة  يف  حينها  كنُت  »الفتاة«.  ال�صاب»و 
لنيل  طويل  م�صوار  واأمامي  درا�صيتني  �صنتني  اأنهيُت  حيث  الثانية، 
الرتباط وترك  اأفّكر يف  اأن  يعقل  �صنوات، فهل  ال�صيدلة، ثلث  �صهادة 
الدرا�صة؟..  واأنا التي كنت اأقنع نف�صي كل يوم باأّن الزواج م�صكلة كمثل 
مل  الن�صائية؟  املجلت  �صفحات  على  اأقراأها  اأو  اأ�صمعها  التي  امل�صاكل 
يكن ذلك يف فكري.. ول اأعتقد اأن ال�صاب ح�صام القادم من اجنلرتا بعد 
يف  يفكر  كان  للعمل،  واأربعة  للدرا�صة  خم�صة  فيها:  �صنوات  ت�صع  ق�صاء 
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ذلك اأي�صاً.. لعّله كان مياطل اأهله الذين كانوا ي�صّرون عليه بالرتباط 
وبالتايل العودة للأردن.

املهم.. جاء اخلطيب مع اأهله، وقّدمت لهم القهوة متاماً كما يف الأفلم 
ال�صينمائية، وحتدث اجلميع، اأهله، اأهلي، اأنا.. اإل هو، كان يقرتب من زوج 
اأختي ويتحدثان على انفراد وب�صوت غري م�صموع.. وبعد انتهاء الزيارة، 

غادر اجلميع دون اأي ذكر لأ�صباب الزيارة وم�صبباتها اأو نتائجها!!.

نرّتب  كنا  يليه  الذي  الثلثاء  يوم  بنا  واإذ  ثلثاء،  يوم  ذلك  كان 
حلفل عقد القران !! وكان عقد القران بعد يومني : اخلمي�س يف فندق 
الثلثاء  يوم  ويف  والقد�س..  اهلل  رام  بني  ربوة  على  الواقع  »الكارلتون« 
الذي يلي احلفل، �صافر اخلطيب اإىل مقر عمله يف اجنلرتا، وبعدها باأيام 

عدُت اأنا اإىل القاهرة !!.

الرباط   بهذا  الإن�صان  يرتبط  كيف  جرى؟  ما  �صي�صدق  عاقل  اأي 
و�صاب  بع�صاً،  بع�صنا  نعرف  ل  عائلتان  ال�صرعة..  هذه  مبثل  »املُقّد�س« 
وفتاة مل يلتقيا من قبل اأبداً، يرتبطان ملدى العمر مبثل هذه ال�صرعة؟.. 
وملاذا »عقد القران« الر�صمي املوثق يف الدوائر احلكومية.. األ يكفي خطبة 
فقط؟ وكيف ميكن ل�صاب يعي�ُس يف بلد الختلط والتعارف فيها �صهل، 

اأن يرتبط بفتاة ل يعرُف عنها �صيئاً؟   

والن�صيب«  »الق�صمة  العربي  وعرفنا  عاداتنا  يف  ن�صميها  ما  تلك 
وذلك ما نعتقُد يف ديننا واأدبياتنا وتقاليدنا اأنه من ترتيب اهلل �صبحانه 

وتعاىل..
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اأو  كتبي  اأو  اأغرا�صي  من  اأيٍّ  دون  عمان  اإىل  عدُت   1967 نكبة  بعد 
ونيل  تعليمي،  ملوا�صلة  �صاأعود  اأنني  جازمة  اأعتقُد  كنُت  ملب�صي، 
كانت  حيث  عّمان،  يف  للعمل  عاَد  قد  الآخر  هو  خطيبي  وكان  �صهادتي، 
يف  النظري  منقطع  بازدهار  توؤّمل  حزيران  نكبة  قبل  العمل  ظروف 
ال�صفة  يف  الأهل  انقطاع  مت  وملا  والغربية..  ال�صرقية  �صفتيه   : الأردن 
يف  الزفاف  فتم  املعادلة،  تغريت  فقد  الأردن،  عن  وان�صلخها  الغربية 
حفل عائلي ب�صيط، يف بيت اأحد اإخوة زوجي، و�صافرنا ل�صهر الع�صل اإىل 

فرن�صا.

مل حت�صر اأمي احلبيبة زفايف، ول اإخوتي الأ�صغر مني، خرجُت من 
بيت اأختي ل من بيت اأمي كما يجب، لقد كان لهزمية حزيران عام 1967 

تاأثري مبا�صر على كل فرد من اأفراد الأمة العربية .

وكانت املفاجاأة تنتظرنا هناك يف فرن�صا، كنا نعتقد اأنه لن يعرفنا اأحد، 
ويعرف اأننا يف اإِجازة بينما وطننا ينزف دماً بعد نكبة حزيران.. وفوجئنا 
اأن كل من عرف اأننا من ال�صرق الأو�صط يهنوؤنا على »انت�صارنا ال�صاحق 
املاحق ال�صريع على العرب يف �صتة اأيام اأو قل �صت �صاعات« ظناً منهم اأننا 
من الإ�صرائيليني،.ومل ن�صتطع للأ�صف الدفاع عن اأنف�صنا، فبلعنا العلقم 

واأمتمنا �صهر الع�صل !!.

كم كان �صعباً علّي فراق اجلامعة.. وكم كنت يف حريٍة من اأمري، كيف 
كتبي، ملفاتي،  اأكمل م�صواري اجلامعي فيها.. كل حاجاتي:  اأتركها ول 
كل  يل...  حمجوزاً  يزال  ل  كان  و�صريري  نومي  غرفة  حتى  ملب�صي، 

اأ�صاتذتي ومعيدي الكلية كانوا ي�صاألون عني.
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زميلتي اللواتي كنت معهن اأكملن امل�صوار، »هدى العمري«، »�صلمى 
حجازي« تخرجتا من كلية ال�صيدلة، و »عريفة ال�صاكر و »اأمل الب�صطامي« 

وع�صرات ممن كنت اأعرف تخرجن من الكليات الأخرى... 

اإل اأنا... 
ونعمل  لها  نفرح  كطالبات  كنا  وكبرية،  �صغرية  كل  اأ�صتذكر  كنُت 
منها حكاية، فاأح�ّس باحلنني مل�صر وجلامعة القاهرة ولكلية ال�صيدلة.. 
التو�صت مع  والكعك  اأفندي«  »اليو�صفي  باأكل  التمتع  اأقلها  لي�س  ذكريات 
لي�س  املرييلند..  اأو  احليوانات  حديقة  اإىل  م�صوار  اأقلها  لي�س  اجلبنة، 
اأقلها م�صاهدة م�صرحية لعبد املنعم مدبويل واأخذ �صورة جماعية له مع 
نقيم  الأردن،  يف  الأهل  من  لإحدانا  و�صلت  �صوكلتة  علبة  الزميلت.. 
الأهل  من  ت�صلنا  »كلينك�س«  حمارم  علبة  اأو  ماجي  علبة  وليمة.  عليها 
فرتة  حتى  �صيء..  اأي  ي�صعدهن  طالبات  احتفاًل..  لها  نقيم  الأردن  يف 

المتحانات ال�صعبة ب�صهرها وتعبها لها ذكريات �صعيدة يف نف�صي..

ومتنيُت على زوجي كثرياً، اأن ن�صافر مّرة واحدة اإىل م�صر، علّي اأحمل 
�صوربة  مربى،  �صوكلتة،  ويفرحنا،  ي�صعدنا  كان  الذي  هذا  لزميلتي 
ماجي  جرابني نايلون، �صابون نابل�صي !! اأي �صيء �صغري اأو كبري، ففي 
تلك الفرتة من حياة م�صر الجتماعية والقت�صادية، وبعد حرب اليمن 
على  الرثوة  لتوزيع  ال�صرتاكي  والتوجه  امل�صري،  اجلي�س  دخلها  التي  
امل�صريني كافة، مبا فيهم مليني الفلحني، ومع توقف ال�صترياد ب�صكل 
كبري لندرة العملة ال�صعبة... فقد انقطعت من الأ�صواق العديد من املواد 
اأو علبة  اأو لوز  اأوقية جوز  الثانوية منها، فكانت  ال�صتهلكية، خ�صو�صاً 
حمارم ورقية اأو حتى كربيت يعني الكثري للعائلة والفرد امل�صري.. ولنا 

نحن الطالبات !! 
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اأو ثلثة من مغادرتي لها،  اإل بعد عامني  اأدخل م�صر  اأنني مل  املهم 
فلم اأقرتب من كلية ال�صيدلة، اأو منزل الطالبات »دار ال�صعادة« يف �صارع 

الق�صر العيني !!

�صعرُت حينها اأنني اأعود اإىل »اللمكان« واإىل »اللزمان« الذي كنته.
الآن وبعد خم�صة واأربعني عاماً من الزواج، اأحمد اهلل على عنايته، 
بح�صن انتقاء زوجي يل، فلقد ع�صُت معه حياة هانئة �صعيدة مبجملها، 
بدورهم  هم  اأجنبوا  وبنتاً،  ذكور  اأربعة  اأبناء:  خم�صة  منه  واأجنبت 

اأحفاداً، قد اأحتدث عنهم وعن الأحفاد لحقاً.. 

واخلريي..  والثقايف  العملي  م�صواري  يف  دعمني  زوجي  اأن  واحلّق 
كنُت اأقيم يف »منزلنا« حفلت وندوات ولقاءات، حفلت خريية جلمعية 
واملوؤازرات  الأع�صاء  الن�صاء  من  الع�صرات  حت�صرها  الأطفال،  اأ�صدقاء 

للجمعية، جنمع خللها تربعات لن�صاطات اجلمعية.

اجتماع تعريفي لل�صيدات املر�صحات للنتخابات الربملانية عام 1989، 
»جانيت  و  الب�صري«  »هيفاء  لل�صيدات  طويلة.  مدة  الربملان  انقطاع  بعد 
املر�صحات  ح�صرت  وقد  فاخوري«،  »هدى  و  في�صل«  »توجان  و  املفتي« 
فيها  ت�صارك  جديدة  ملرحلة  مميزاً  لقاًء  وكان  ومعارفهن.  وموؤازراتهن 

املراأة الأردنية بالرت�صح والنتخاب.

و لقاءات مع رئي�س اللجنة ال�صعبية لدعم النتفا�صة الدكتور »ممدوح 
»�صامي  والوطني  عمر«  الرحيم  »عبد  املرحوم  ال�صاعر  مع  العبادي« 
اأو  ثقافياً  اإن  النتفا�صة؛  لدعم  لو�صع خطة  وع�صرات غريهم،  احللبي« 

اإعلمياً اأو مادياً.
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يف  الن�صالية  جتربتها  عن  تتحّدث  خالد«  »ليلى  للمنا�صلة   ولقاء 
ال�صليبة..  اأر�صنا  يف  بحّقنا  العامل  لتعريف  الطائرات  وخطف  املقاومة، 
ولعّل هذا اللقاء قد دّق اجلر�س يف دائرة املخابرات، فلّما كان اللقاء الذي 
يف  العاملت  معظم  قلوب  على  الغالية  الراحلة  املنا�صلة  بح�صور  يليه 
احلقل ال�صيا�صي والجتماعي والإعلمي: ال�صيدة »ع�صام عبد الهادي«، 
ح�صر رجال الأمن على البوابات الرئي�صة يف املنزل، ومنعت ال�صيدات من 

الدخول واألغي اللقاء!!

كنا قد اأعددنا لهذا اللقاء قبل اأيام  يف اجتماع خا�س عقدته جمموعة 
الذكرى  مبنا�صبة  الهادي«،  عبد  »ع�صام  ال�صيدة  منزل  يف  ال�صيدات  من 
اأو قل احلفل  اللقاء  اأن يكون  اخلام�صة للنتفا�صة، وقررنا يف الجتماع 
يف منزيل، حيث امل�صاحة الأكرب وو�صعنا برناجماً خا�صاً للحتفال، و�صل 

اإىل املخابرات فقررت اإلغاء اللقاء!!

املنا�صلة »ع�صام  ال�صيدة  اإليها  الن�صاطات والجتماعات دعتنا  كم من 
قدمت  �صكر  ودون  �صكر  مع  قهوة  فنجان  كم  بيتها..  يف  الهادي«  عبد 
املنا�صلة »ع�صام عبد الهادي«، ل�صيفاتها من �صيدات املجتمع : املمثلت 

للأحزاب والنقابات واجلمعيات واللجان، اأو امل�صتقلت؟

ال�صيدات  اآراء  بني  ووفقت  الجتماعات،  هذه  قرارات  خّل�صت  كم 
احلا�صرات، ثم تابعت التنفيذ؟

مع  ال�صجن  يف  وتردده  حتفظه  كانت  الذي  من  �صعراً  لنا  قراأت  كم 
ال�صجينات الفل�صطينيات يف �صجون العدو الإ�صرائيلي حيث اأم�صت جزءاً 

من زهرة �صبابها بني جدرانه؟ 
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كم و كم نا�صلت واألقت اخلطب يف املحافل العربية والأجنبية، وحتى 
هيئة الأمم املتحدة دفاعاً عن ق�صّية فل�صطني !! 

 !! يزيد  اأو  امراأة  األف  خم�صني  عن  امراأة  كانت  لقد  اهلل..  رحمها 
وظلت حتى وفاة ابنها، فلذة كبدها، تفتح بيتها يف كل املنا�صبات القومية 
اأيدي  ال�صوت على ما يجري على  لرفع  والوطنية وحني تدعو احلاجة 

ال�صهاينة، وما اأكرث هذه املواقف!!  وهذه احلاجات !! 

للدفاع عن  الكلمة  اإىل جمع  يوم، وكل ما دعت احلاجة  اأفتقدها كل 
هذه الأمة، ويف كل اعت�صام اأو مظاهرة : لقد كانت ال�صند والظهر للمراأة 

العربية وللق�صية الفل�صطينية.
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اخللية احلزبية تن�شط من جديد

عندما اعتِقلت »عائ�صة عودة«، و«لطيفة الهواري«، و«ر�صمية عودة »من 
بيوتهّن يف رام اهلل والبرية بعد الحتلل.. وعندما اأودعن �صجون العدو، 
بداأ تعذيبهّن اجل�صدي والنف�صي. وعندما �صمعُت اأن عيني عائ�صة عودة قد 
تاأثرتا وقد ت�صاب بالعمى، واأنها قد اغت�صبت و�صربت؛ اأح�ص�صُت باخليانة 
واحدة،  واحد ويف خلية حزبية  درا�صة  وعائ�صة على مقعد  كنت  والأمل.. 
وكانت لطيفة الهواري م�صوؤولة عن هذه املجموعة، توزع علينا امل�صوؤوليات 
من  كبري  وعدد  كلتاهما  بقيت  وقد  والقرارات..  واملواقف  والن�صرات 
الفتيات يف مدن وقرى اأخرى يف فل�صطني بعد الحتلل الإ�صرائيلي عام 
1967.. وقمن بن�صاطات �صد الحتلل.. فتم اعتقالهّن وزّجهّن بال�صجون 

وتعذيبهّن، كي يكّن عربة ملن يعترب..

العدو  عند  انت�صرت  قد  والأطفال  الفتيات  اعتقال  جتربة  تكن  مل 
هذه  توالت  قد  عام  ب�صكل  املعتقلني  اأرقام  تكن  ومل  بعد،  ال�صهيوين 
املتواليات الهند�صية اللنهائية، مل نكن ن�صمع اأن �صيدة قد تلد يف ال�صجن 
اأمام جلديها واأقاربها.. �صحيح  اأن فتاة قد تعّرى  اأو  وت�صجن مع ابنها، 
اأننا كنا ننادي باملقاومة وخيار البندقية، و�صحيح اأن حركة فتح واجلبهة 
ال�صعبية وعدداً من ف�صائل املقاومة، كانوا قد بداأوا العمل الع�صكري �صد 
»الكيان ال�صهيوين« اإل اأننا كنا يف عمان ل نزال يف بروجنا العاجية نناق�س 

الحتلل واملقاومة، ول نتوقع اآثارها املبا�صرة علينا.. 
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لذا وقع خرب اعتقال زميلتي، وع�صرات ممن اأعرفهن بال�صم فقط،عليَّ 
كال�صاعقة، واأخذُت عهداً ـ مل اأوِف به اإل مدة ب�صيطة ـ اأن ل اأ�صع الُكحل يف 
عيني لأجل خاطر عيون عائ�صة.. وتتبعُت عن بعدـ  وملدة ب�صيطة اأي�صاـً  هوؤلء 
الأ�صريات يف �صجون العدو.. ذلك اأنني كغريي من الفل�صطينيني والعرب ل 
زلُت اأتاأثر باحلدث حال وقوعه، ثم اأتنا�صاه مع الأيام.. فماذا فعلنا اليوم لأحد 
ع�صر األف اأ�صري منهم على الأقل 800 امراأة و 300 طفل يف �صجون العدو؟ ماذا 

نفعل لبيوتهم التي تهدم بعد اعتقالهم، ولعذابات اأهليهم بعد فراقهم؟ 

الغربية  1948وال�صفة  عام  »املحتلة  »فل�صطني  زرُت  عندما  اأنني  اأذكر 
املحتلة عام 1967، وكان ذلك لأول مّرة بعد غياب دام خم�صني عاماً عن الأوىل 
وثلثني عاماً عن الثانية، اأي عام 1997، اأخذتني ال�صيدة املنا�صلة، �صنديانة 
فل�صطني املرحومة »�صميحة خليل »اإىل احتفال خا�س يف نابل�س ملجموعة من 
املنا�صلت اللواتي اأُفرج عنهن من �صجون العدو.. يومها كان العنوان الذي 
اأنا لهذا احلفل التكرميي لهوؤلء املنا�صلت هو: »املعاناة النف�صية  و�صعته 
اأهلها، ومن املجتمع الفل�صطيني ومن العرب ب�صكل  للمعتقلة« معاناة من 
عام، وعدم اهتمام من الهيئات الن�صائية، وجمعيات حقوق الإن�صان، والأحزاب 
ومنظمات املجتمع املدين  بهن وبالأ�صرى ب�صكل عام، والأطفال ب�صكل خا�س.

يومها اأح�ص�صت بتاأنيب ال�صمري جتاه هوؤلء الأ�صرى مما دفعني لحقاً 
اأن اأفرد كتاباً للأطفال بعنوان »ال�صجني الفنان« يحاكي جتربة �صجن اأّول 

طفل فل�صطيني يف �صجون العدو الإ�صرائيلي، واأهديُت الكتاب :

* اإىل »زهدي العدوي« اأ�صغر واأول طفل �صجني فل�صطيني يف �صجون 
اإىل  لن�صمامه  �صنة  وع�صرين  خم�صة  بال�صجن  عليه  حكم  وقد  العدو. 

الأ�صبال.. والذي اأ�صبح فنانا ًرغم �صنوات �صجنه الطويلة.
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العائلة يف نابل�س، وقد �صجن بعد عام  »اأحمد الهدهد« �صجني  اإىل   *
1967 وفقد نظره على اأيدي جلدي الحتلل.

اأوىل  كانت  التي  عودة«،  »عائ�صة  الدرا�صة  مقاعد  على  زميلتي  اإىل 
واأوىل من حتررن من  اأعرف بعد عام 1967...  �صجينات الحتلل ممن 

�صجونه يف عملية تبادل الأ�صرى.

اإىل اأرواح را�صم حلوة وعبد القادر اأبو الفحم وعلي اجلعفري واآخرين 
من الن�صاء واملنا�صلني  ».

لقد مت الإفراج عن عائ�صة عودة ولطيفة الهواري وما ينوف عن 800 
�صجني فل�صطيني منهم اأحد اأقارب زوجي؛ املنا�صل »اأحمد الهدهد »، وهذا 
الطفل ال�صغري وقد كرب »زهدي العدوي«  يف عملية تبادل، كانت الأوىل 
من نوعها مقابل اثنني من اجلنود الإ�صرائيليني اعتقلوا يف جنوب لبنان.

ل زالت علقتي بعائ�صة عودة جيدة حتى اليوم واأت�صل بها يف قريتها 
اأما الروابط احلزبية  »دير جرير« قرب رام اهلل على م�صتوى �صخ�صي.. 
فلقد ذهبت وذابت مع الأيام والأحداث.. وكم تاأثرُت بقراءة كتابيها عن 
جتربتها يف ال�صجن والعتقال.. الأول »اأحلم باحلرية« والثاين بعنوان 
لتجربة حّية يف  بالقراءة  بل ملحمتان جديرتان  كتابان  لل�صم�س«  »ثمناً 

�صجون العدو.. 
 



64



65

�شميحة خليل/ �شنديانة فل�شطني

عندما يذكر ا�صم »�صميحة خليل«، ل ي�صعني اإل اأن اأقَف احرتاماً لهذه 
املراأة املنا�صلة رحمها اهلل.. لقد كانت علقتي بها منذ حوايل عام 1960 
اأي قبل تخرجي من املدر�صة الثانوية، واأثناء درا�صتي يف مدر�صة رام اهلل 
الفرتة  تلك  »نهيل عوي�صة«. يف  املنا�صلة  للبنات، ومع معلمتي  الثانوية 
اإن�صاء جمعية خريية لل�صيدات يف رام اهلل والبرية،  اقرتحت »�صت نهيل« 
ومت التفاق على عقد اأول اجتماع تاأ�صي�صي للجميعة يف منزل اأختي كاملة 
»هدى«  والدتي  مع  وح�صرُت  اهلل،  رحمهما  �صعبان  �صعد  ال�صيد  زوجة 
خليل  �صميحة  ال�صيدة  بعد  فيما  وانتخبنا   اجلمعية،  واأ�ص�صنا  الجتماع، 
ت�صميتها  »جمعية  واتفق على  فيها،  اأع�صاء  وباقي احل�صور  لها،  رئي�صة 
اإنعا�س الأ�صرة« ول تزال اجلمعية اإىل يومنا هذا تعمل بكفاءة عالية لدعم 
الأ�صرة يف فل�صطني، رغم تعر�صها لكافة اأ�صكال املعيقات املالية والإدارية 

واجلربوت الإ�صرائيلي امل�صتبد لقهر الإن�صان الفل�صطيني..

عندما زرت فل�صطني للمرة الأوىل كما قلت يف عام 1997 زرت مرافق 
عاماً،  والثلثني  ال�صبعة  مدى  على  رئي�صتها  مع  الأ�صرة  اإنعا�س  جمعية 
التي تف�صل يوم تاأ�صي�صها وزيارتي لها، وراأيُت بنف�صي م�صنعاً للب�صكويت 
وللمواد الغذائية املختلفة، ومركزاً للتطريز الفلحي الرتاثي لدعم املراأة 
العاملة، ومركزاً للأيتام واليتيمات، ومركزاً ثقافياً يوثق الرتاث والتاريخ 
والن�صرات..  الكتب  ُي�صدر  والدرا�صات  للأبحاث  ومركزاً  الفل�صطيني، 
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وغري ذلك كثري.. ولتحقيق كل ذلك قامت جلنة اأ�صمت نف�صها »اأ�صدقاء 
اأبرز  من  كانت  الأم،  اجلمعية  لدعم  عمان  يف  الأ�صرة«  اإنعا�س  جمعية 
اأع�صائها زميلتي »�صائدة خليل« ابنة املنا�صلة �صميحة خليل، وع�صرات من 
الزميلت العزيزات اأذكر منهن: »ُدمية الدجاين وُمهجة الرتتري وملي�س 

اجلعربي و فريال املهتدي«. 

خليل  »�صميحة  فل�صطني  �صنديانة  املنا�صلة  للراحلة  يح�صب  ومما 
»اأنها ر�صحت نف�صها لرئا�صة دولة فل�صطني اأمام الراحل »يا�صر عرفات«، 
كانت  ولكنها  بها،  بل وترحب  النتيجة،  تعرف  النتخابات وهي  وخا�صت 
وقبوله  وح�صارته،  الفل�صطيني  ال�صعب  دميقراطية  كله  للعامل  توؤكد 

للمراأة بالعمل على قدم امل�صاواة مع الرجل.. 

رحم اهلل �صهداءنا، وحرر اأ�صرانا من �صجون العدو.
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احلقـــــوق

عندما تعذر علّي العودة لإمتام درا�صتي يف القاهرة، ب�صبب حرب 1967، 
ثم زواجي من خطيبي ح�صام الدين الهدهد، كان علّي اأكادميياً اأن اأجته 
اجتاهاً اآخر، فقررت الدرا�صة يف اجلامعة الأردنية »كيمياء تطبيقية »حيث 
تتحكم  الإن�صان  بعد.. ولكن ظروف  افتتحت  ال�صيدلة قد  كلية  تكن  مل 
به ول يتحكم بها، فقد عمل زوجي يف مدينة العقبة كمهند�س مع �صركة 
فرن�صية للإ�صراف على بناء وتعبيد طريق »اأتو�صرتاد« من العقبة للأغوار 
كانت حينها قرية كبرية..  التي  املدينة  العقبة  �صكنُت  الو�صطى.. وهكذا 
وكان عليَّ اأن اأملأ فراغ حياتي، بعد احلياة احلافلة يف القاهرة واجلامعة: 
الثانوية  العقبة  اأوراقي للعمل يف مدر�صة  اأو العمل وقّدمت  بالقراءة و/ 
العلمية، وباأنني �صنة ثالثة �صيدلة،  للبنات، وكنت كلما قّدمت �صهاداتي 
الدرا�صة،  عن  اأنقطع  اأن  وم�صوؤولني  موظفني  من  اأمامي  َمْن  على  يعّز 
لعّلها اأ�صباب مالية، فيتربعون بال�صعي لتذليل هذا ال�صبب.. فلّما ُوظفت 
على ملك وزارة الرتبية والتعليم معلمة للمواد العلمية يف العقبة، كنُت 
حديث �صكان العقبة، كما كنُت من قبل حديث العائلة والأقارب.. اجلملة 
املكررة دوماً : يا حرام.. كيف ترتكني ال�صيدلة، وتتجهني للتعليم.. وملّا 
باملرا�صلة  للدرا�صة  اجتهُت  العمل،  عدم  مني  وطلب  بزوجي  الكيل  فا�َس 
اأ�صعى  كنُت  طاملا  التي  ال�صهادة  على  لأح�صل  العربية  بريوت  جلامعة 
بالعلم  املراأة  ت�صليح  وهو  به،  اأنادي  كنت  اأ�صا�صي  مطلب  لتحقيق  لنيلها، 

ملواجهة ظروف احلياة..



68

و�َصّجلُت يف اجلامعة العربية يف بريوت، وهي اجلامعة الوحيدة عندئذ 
وبداأُت  ال�صهادة،  لنيل  مقاعدها  على  بالدوام  الطلب  تـُلزم  ل  كانت  التي 
الدرا�صة وقد كان عندي طفل واحد عمره �صنة واحدة وهو ابني خالد. و يف 
ال�صنة الرابعة من كلية احلقوق، وقبل المتحانات ب�صهر، دخلُت امل�صت�صفى 
لولدة ثاين اأبنائي وهي ابنتي »�صادن«، يومها ومع �صنطة امل�صت�صفى التي 
ها الأمُّ احلامل قبل دخول امل�صت�صفى، و�صعت كتابني من كتب الدرا�صة:  تعدُّ
الزوار  اأعني  عن  الكتب  اأخفي  وكنت  العام،  والقانون  التجاري  القانون 
واملهنئني، فاإذا ما كنت وحدي اأخرجُت الكتاب من حتت املخدة وبداأت اأدر�س!! 

وعندما �صبطتني والدتي متلّب�صة بهذه اجلرمية، اأخذت الكتاب مني 
بقوة، فاملراأة »النف�صاء« يجب اأن ل ترهق عينيها بالقراءة : كانت حتنو علّي 
اأربعني يوماً، حتى تعود اإىل و�صعها  اأن ترتاح  وتقول املراأة النف�صاء يجب 
نور  �صعرها،  قوة  املفتوح،  ورحمها  الرخوة،  ج�صدها  عظام  و  الطبيعي 
عينيها.. كل ما فيها بحاجة اإىل الوقت والغذاء اجليد حتى يعود لقوته.. 

رحمها اهلل.. ما األذ طعم مرقة الدجاج مع اخلبز املقطع من يديها.. 
العا�صرة  ال�صاعة  يف  الدجاج  فتة  كانت  يوماً  اأربعني  مدى  وعلى  يوم  كل 

�صباحاً، وجبة اإ�صافية تفر�صها علّي اأمي.. رحمها اهلل 

ال�صهر  ذات  وابنتي  وابني  اأمي  مع  �صافرُت  الولدة  بعد  اأنني  املهم 
الواحد اإىل بريوت لأقدم امتحانات ال�صنة النهائية واأح�صل على ال�صهادة 

يف احلقوق !! وح�صلُت عليها، وتنا�صيت كلية ال�صيدلة والتعليم والعمل.

وملا �صجّلت لدرا�صة املاج�صتري يف اجلامعة الي�صوعية يف بريوت، ابتداأت 
احلرب الأهلية اللبنانية عام 1972 ووئدت الفكرة.. 
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وليزال حافز التعّلم يتحرك يف اأعماقي اإىل الآن.. وكم ت�صجعُت وذهبت 
للجامعة العربية للت�صجيل للماج�صتري، وكم ف�صلُت مبجرد الت�صجيل..

لعل القدر كان »يخبئ« يل جمرى حياة اأخرى وهي الكتابة والتاأليف..
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يف العقبة

كانت العقبة ثغر الأردن البا�صم  عام 1967، حني �صكنتها، مدينة �صغرية، 
وكان من غري اللئق لن�صائها النزول اإىل الأ�صواق، اأو اجللو�س على �صواطئ 
البحر فيها، حتى فندق  العقبة احلكومي ـ من اأوائل الفنادق هناك ـ معظم 

نزلئه من عمان اأو اأجانب، وقليل جداً من اأهل العقبة الأ�صليني.. 

مل يكن يف العقبة اإل مكتبة واحدة هي مكتبة اليماين ل�صاحبها املثقف 
يذهب  الهدهد  الدين  ح�صام  زوجي  وكان  اليماين«.  »اأحمد  واحلزبي 
الكتب،  من  جمموعة  منها  يل  يح�صر  اأ�صبوعياً،  مّرة  مبعدل  للمكتبة 
املثّقف.. يف تلك الفرتة تعّرفُت على  املكتبة  انتقائها �صاحب  ي�صاعده يف 
وتعرفُت  جوركي،  ومك�صيم  ود�صتوفي�صكي  ليوتول�صتوي  الرو�صي،  الأدب 
الأدب وال�صيا�صة والقت�صاد.. كانت فرتة ثرّية،  العاملية يف  الأعمال  على 
�صاعدين فيها هدوء مدينة العقبة مقارنة باحلركة الدوؤوبة يف عا�صمة 
الكنانة : القاهرة، فل زيارات ول اجتماعات ول اأ�صواق.. حتى ال�صوق كان 
زوجي لو اأردت �صراء بلوز اأو حذاء يح�صر يل من الدكان عدداً من البليز 

والأحذية، اأنتقي منها ثم اأعيد الباقي !!

عمان  �صكان  اإليها  يذهب  متطورة،  اقت�صادية  منطقة  والعقبة  اليوم 
للتب�صع وال�صراء، وق�صاء اأجمل الأيام على �صواطئها من احلدود الغربية، 
وحتى احلدود ال�صرقّية، يف ع�صرات الفنادق ال�صياحية التي افتتحت تلبية 
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لهذا التطور.. هذا التطور الذي اأراه بطيئاً جداً، خ�صو�صاً اإذا ما قارناه 
بتطور مدينة دبي املذهل.

لقد  جميلة..  و  حميمة  ذكرى  بكل  العقبة  لأهل  اأحتفظ  زلت  ل 
احت�صنتني بع�س العائلت ذات �صلة القرابة مثل عائلة »عرمو�س«، و«اآل 
الأدهم »وكنُت زميلة مميزة عند كل معلمات مدر�صة بنات العقبة الثانوية، 
كاأ�صغر معلمة جامعية تدّر�س يف املدر�صة. وكنت معلمة اأثرية لدى العديد 
من الطالبات املراهقات، يرون يّف املعلمة الن�صيطة املعطاءة التي تتحدث 

عن مو�صوعات خارج جمتمع العقبة ال�صيق.

فاأرى يف عيونهن كل احلب  دّر�صتهن،  اللواتي  الطالبات  اأرى  زلت  ل 
والتقدير، فاأقابلهن مبثل ذلك واأكرث..

ابني  اأجنبُت  بعدها  واحدة،  �صنة  اإل  العقبة  التدري�س يف  اأعمل يف  مل 
الأول خالد، وطلب زوجي مني التفرغ وعدم العمل !! 

اأمام  العقبات  العربية  اأ�صرنا  عند  والتقاليد  العادات  ت�صع  ما  كثرياً 
رغبات الن�صاء حتديداً، بالعمل والإنتاج والعطاء.. واأنا مل اأكن يوماً اأرغُب 
واأن  الأطلل،  على  البكاء  اأحب  يوماً  اأكن  ومل  والفراغ،  الّدعة  حياة  يف 
الظروف ل ت�صمح يل بكذا اأو كذا.. كنُت اأوؤمن ول زلت اأن اهلل اإذا اأقفل باباً 
فتح باباً اآخر.. واإذا �صّد جمرى ماء، فتح قناة اأخرى.. وكنُت اأ�صتعّد دوماً 

لفتح قنوات مياه جديدة للعطاء.
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الكتابة للأطفال

يف عام 1979حددُت موعداً لزيارة الدكتور »عبدالرحمن ياغي« يف بيته 
يف ناعور.. كان الدكتور عبدالرحمن ياغي رئي�صاً لرابطة الكتاب الأردنيني، 
وكانت زوجته الفا�صلة ال�صيدة »حياة ملح�س« تعمل مديرة يف معهد ناعور 
و م�صودة  »الأنروا«. ذهبُت ووالدتي »هدى«  الدولية  الغوث  لوكالة  التابع 
عملي الأول للأطفال بعنوان »يف اأحراج يعبد«.. وا�صتقبلنا الدكتور وعقيلته 
األطف ا�صتقبال، وقراأت بني يدي الدكتور املخطوطة، فاأثنى عليها الثناء 
كله، بل وكتب مقدمة لهذا الكتاب الأول من �صل�صلة الكتب التي اأطلعته على 
نيتي اإ�صدارها، فكانت مقدمة رائعة، اأعطتني دفعة قوية للعمل والإجناز. 

وقد جاء يف املقدمة ..

»هذا اجلهد الكرمي.. 
لي�س من ال�صهل.. بعد كل هذا الذي ت�صّرب اإىل نفو�صنا، وتر�ّصب فيها، 
العتمة  هذه  كل  وبعد  عروقنا،  يف  تراكمت  التي  ال�صوائب  هذه  كل  وبعد 
ال�صهل  من  لي�س  اأحداث..  من  بنا  اأمّل  ما  بفعل  اجلوانح  يف  قبعت  التي 
التخل�س من كل هذا، وتنقية النف�س، وت�صفية العروق، واإنارة اجلوانح، 
لكي نرتفع اإىل عامل الطفولة.. نلجه،  ويتقبلنا يف رحابه.. اإنه عامل قلما 
نتعامل معه على الوجه الأكمل اإل يف املنا�صبات.. لكنا حني ندخله جنده 

مذهًل م�صرقاً رائعاً نقياً زكياً !
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هذا  تدخل  اأن  الهدهد(  الفرخ  )رو�صة  ال�صيدةالكرمية  اأرادت  ولقد 
العامل النقي الزكي ال�صايف، واأن تقيم بينها وبينه علقة، واأن حتميه من 
الروا�صب وال�صوائب والعتمة، واأن ت�صيء له ال�صبيل، فارتفعت بنف�صها اإىل 
م�صتوى الطفولة، وعملت على اأن ت�صحب النا�صئ العربي يف رحلة احلياة، 
واأن تر�ّصخ  انتفاخ،  �صوّية لي�س فيها  واأن متلأ جوانحه مبواقف بطولية 
والوطن،  والإن�صان  الأر�س  وحب  والعطاء،  والبذل  الت�صحية  حب  فيه 
العربي  للطفل  وتهيء  الإيجابية،  الأبطال ومواقفهم  �صري  اإليه  وحتّبب 
درب  يف  الأوىل  اخلطوة  منذ  �صحي  جو  يف  يحت�صنه  الذي  الدافئ  ركنه 

احلياة«.

الكتاب  رابطة  رئا�صته  خلل  ومن  ياغي  عبدالرحمن  الدكتور  اإن 
الأردنيني، ومن خلل عمله كاأ�صتاذ يف كلية الآداب يف اجلامعة الأردنية، 
ق�صم اللغة العربية، كان ول زال – ربنا يعطيه ال�صحة والعافية – مثال 
الأب والأخ والأ�صتاذ ملن كان يف حاجته اأدبياً، ثقافياً، وطنياً اأو حتى معنوياً.

ولل�صيدة  للدكتور  واأنا،  زوجي  العائلية،  �صداقتنا  ا�صتمرت  وقد 
عن  بال�صوؤال  بخل  اأحدهما  اأن  اأذكر  ول  هذا،  يومنا  اإىل  حياة  الفا�صلة 
�صحة الوالدة يف حياتها، اأو �صحة زوجي واأولدي، كما اأنني وا�صلُت عر�س 
عّدل  وكم  وامل�صورة،  الراأي  لأخذ  اإ�صدارها،  قبل  عليه  كتبي  خمطوطات 

و�صّحح واعرت�س ووافق..
فله ولأمثاله كل ال�صكر والتقدير 

عندما بداأت الكتابة يف ذلك العام  عن الن�صال العربي، والفل�صطيني 
ب�صكل خا�س �صد الحتلل الإ�صرائيلي لأر�س فل�صطني؛  اعتمدت على 

املراجع املتوفرة يف املكتبة عن يوميات هذا ال�صراع وتاريخه.



75

اأم�صيُت �صتة اأ�صهر  كاملة  يف البحث يف املراجع »املكتوبة«، ثم انتقلُت 
بعدها للمراجع »ال�صفوية«، و كل كتاب اأ�صدرته، وعددها اأربعة وع�صرون 
نهايته.  يف  مراجعه  اأثبتُّ  للأطفال،  بطولية  حكايات  �صل�صلة  من  كتاباً 
ولكنني تاأثرُت اأكرث ما تاأثرت بكاتبني عظيمني، اأّرخا لهذه الق�صية هما :

»�صالح  ال�صهيد  الكاتب  و  زعيرت«،  »اأكرم  املرحوم  املنا�صل  الكاتب 
بوي�صري« رحمهما اهلل فقد قّدما لهذه الق�صية ال�صيء الكثري.. 

فل�صطني  يف  نابل�س  مدينة  من  فل�صطيني  زعيرت  اأكرم  واملنا�صل 
لل�صبكة  العودة  اأن  واأعرف  ليبيا.  من  ليبي  بوي�صري  �صالح  وال�صهيد 
ولكنني  �صهل،  اأمر  وكتاباته  واآثاره  منهما  اأي  تاريخ  ملعرفة  العنكبوتية 
الفل�صطيني،  الن�صال  وتاأريخ  كبرياً يف حفظ  دوراً  اأن لأكرم زعيرت  اأذكر 
مثله مثل املوؤرخ »عارف العارف« و »حممد عزة دروزة« وغريهما، وعندما 
للأردن فيها، ترجم بع�صاً من كتاباته  اإيران �صفرياً  اأكرم زعيرت يف  كان 
عن يوميات الن�صال الفل�صطيني �صد ال�صتعمار الإجنليزي و�صد هجرة 
اللغة الفار�صية كتابة وقوًل، و بذلك  اإىل  اإىل فل�صطني. ترجمها  اليهود 
كان له الف�صل الأكرب يف حفظ هذا الن�صال وبالتايل تاأثريه على مواقف 
للأجيال  الكتابات  هذه  �صتظل  وبالتاأكيد  فل�صطني.  من  حتديداً  اإيران 
القادمة، تنري لهم طريق الن�صال امل�صتمر �صد الحتلل ال�صرائيلي كما 

اأنارته يل اأنا من قبل.

اأما الكاتب الليبي �صالح بوي�صري وكتابه »جهاد �صعب فل�صطني خلل 
النكبة،  قبل  ال�صعب  هذا  لن�صال  رائع  وب�صكل  يوؤرخ  »فهو  عاماً  خم�صني 
وكم اأّثر يفَّ هذا الكتاب، ولكنه باملقابل اأثار العدو ال�صهيوين، فقام بقتله 
كانت  حيث    ،1973 عام  متنها  على  كان  التي  الليبية  الطائرة  واإ�صقاط 
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وعلى  الأردن.  اإىل  ليبيا  يف  الغرب  طرابل�س  من  لها  رحلة  يف  الطائرة 
متنها بالإ�صافة لهذا الكاتب الع�صرات من الأفراد املدنيني رجاًل ون�صاًء 

واأطفاًل!!

على منت  كانت  والدتها  »اأن  اأبو حرب  دلل  »لطفّية  تقول �صديقتي 
التي  ه  لأمِّ الثلث  الأعوام  ذا  ال�صغري  لطفّية  ابن  حتمُل  الطائرة،  هذه 
على  اأطلقت  الإ�صرائيلي  العدو  دولة  ولكن  عّمان،  مطار  يف  تنتظرهما 

الطائرة �صاروخاً اأ�صقط الطائرة مبن فيها من ركاب !!

اأو  كتاباتنا  يف  �صواء  نذكرها  ومل  احلادثة  ن�صينا  قد  كعرب  كنا  واإذا 
�صل�صلة من اجلرائم  واحدة من  ونقعدها على  الدنيا  ُنِقم  اإعلمنا، ومل 
الإ�صرائيلية بحقنا، اإل اأن �صديقتي لطفّية تظل تذكرنا بها كونها فقدت 
ابنها واأمها بالإ�صافة لفقدان مدينتها حيفا ووطنها فل�صطني من قبل. 
تقول لطفّية : اأعيدوا يل اأياً من هذه الأيقونات الثلثة وطني و اأمي اأو 

ابني، و�صاأ�صامح بالإثنني الآخرين.. ولن اأ�صامح !!! 

له  دعواتي  مع  لأ�صكره  بوي�صري  �صالح  ال�صهيد  الليبي  للكاتب  اأعود 
فلقد  وال�صهداء،  وال�صّديقينن  النبيني  مع  اخللد  ودار  واجلنة  بالرحمة 
الجنليزي  ال�صتعمار  �صد  لن�صالهم  بتاأريخه  فل�صطني  �صعب  اأن�صف 
والحتلل ال�صهيوين. هذا الن�صال امل�صتمر اإىل اليوم، باأ�صكاله الن�صالية 

املختلفة.

اإن املراجع املتوفرة للباحث، اأي باحث متخ�ص�س اأو عادي، يف ق�صيتنا 
العربية املركزية، ق�صية  فل�صطني قليلة.. واإن الباحث عن القد�س مثًل 
�صيجد مقابل اأي مرجع عربي ع�صرات املراجع الأجنبية، التي حتمل وجهة 
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نظر ال�صهاينة عن هذه املدينة منذ بنائها واإىل اليوم، بل اإنهم ي�صّوقونها 
دوماً على اأنها بنيت على يد �صليمان حيث هيكله املزعوم فيها.. وكم نحن 
بحاجة اإىل كتب ومراجع تدح�س ذلك، وتثبت اأن القد�س عربية مبا ل 

يقل عن األفي �صنة من ظهور الديانة اليهودية.

فمن �صيت�صّدى لذلك يا ترى؟!

هذه  عن  احلديث  واأثناء  الأردنيني،  الكتاب  رابطة  ندوات  اإحدى  يف 
كتبنا  ترجمة  يتم  اأن  ياغي«  الرحمن  »عبد  الدكتور  اقرتح  اجلزئية، 
باأول، فالرتجمة من واإىل  اأوًل  اإىل اللغة الإجنليزية  ومراجعنا العربية 

اللغة العربية جزٌء من ن�صالنا احل�صاري.   

يف م�صريتي العلمية مواقف ل ميكن اأن اأن�صاها جلمالها وتاأثريها يف 
النف�س والروح.. قراأُت يوماً يف اجلريدة خرباً مل اأعرفه من اأحد.. خرب 
فوزي بجائزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عن كتابي املو�صوم 
»قافلة الفداء« وهو رقم )3( من حكايات بطولية للأطفال.. وقراأُت اأي�صاً 
العربي  الوطن  م�صتوى  على  كتاباً  وخم�صني  ثمانية  بني  من  اختري  اأنه 
كله.. واأن الكتاب الذي نال معه اجلائزة اأي�صاً يف تلك امل�صابقة هو للكاتب 
امل�صري »�صنع اهلل اإبراهيم« بعنوان »عندما ولدت امللكة »، ومل يكن اأحد 

قد ات�صل بي ر�صمياً لإبلغي الأمر.. 

واحلق اأن نيل اأي جائزة هو اأمر مهم جداً، لأي �صخ�س، وهو مهم يل، 
فاأنا �صخ�صياً ـ مثلي كمثل النا�س كما اأعتقد ـ اأحب املديح والثناء على ما 
اأقدّمُه من اأدب َوَرقي اأو م�صرحي.. وقد جاءت هذه اجلائزة دون مقدمات.
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وملا كان �صفري قريباً اإىل مدينة بولونيا يف ايطاليا حل�صور معر�س 
كتب الأطفال، فاإذا بي اأمام اجلناح امل�صري اأتعرف على الكتاب امل�صريني 
جنيب«،  »اأحمد  الأطفال  اأدب  يف  املعروف  الكاتب  للمعر�س،  القادمني 
والكاتب الرائد »عبدالتواب يو�صف«، والكاتب »يعقوب ال�صاروين«، وعدد 
من الإخوة والأخوات امل�صريني. وكانت الأجنحة العربية الأخرى قريبة 
من بع�صها بع�صاً واأهمها، بل واأغربها اجلناح الليبي الذي مل يكن يحتوي 
اإل على »الكتاب الأخ�صر« ملوؤلفه العقيد »معّمر القذايف«.. ثلثة اأو اأربعة 
هذا  لعر�س  والتجّهم«  والطول  العري�صة  الأكتاف  »ذوي  الرجال  من 

الكتاب يف معر�س دويل عاملي لكتب الأطفال !!. 

اأنا  اأنني  وعرفوا  عرفوين  ملّا  امل�صري،  اجلناح  يف  العاملني  اأن  املهم 
التي نلُت يف ذلك العام )1983( جائزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم، اأخذوا يرحبون بي ترحيباً خمتلفاً ورائعاً، وظّلوا يرددون مقولة 
يف  واملوظفني  الكّتاب  من  املعر�س  يف  من  »لكل  اجلايزة  خِدت  اللي  »دي 
اإل  اجلائزة  نيل  اأهمية  ول  اجلائزة  هذه  باأهمية  اأح�س  ومل  اأجنحتهم.. 
متتنت  الوقت  ذلك  ومن  اجلايزة«،  خِدت  اللي  »دي  يرددون  وهم  هناك 
اأوا�صر ال�صداقة بيني وبني هوؤلء الكّتاب امل�صريني والعاملني يف جمال 
اأُدعى اإىل موؤمترات ثقافة الطفل يف م�صر، حيث  اأدب الطفل، واأ�صبحُت 
التقيُت مراراً مع املرحومة الدكتورة الرائعة »�صهري القلماوي« التي كانت 
ثناًءـ  اأثنت  وقد  لقاءاتهم،  جميع  وحت�صر  الأطفال  كتاب  جمعية  ترعى 
ملفتاً للنظرـ على الوفد الأردين، وكان يف ع�صويته اآنذاك الدكتور »عماد 

زكي »وال�صاعر« حممد جمال عمرو »واأنا..

»ماما  مع  اهلل  توفاها  اأن  اإىل  �صداقتنا  وبقيت  مراراً،  التقيُت  كما 
يو�صف«،  »عبدالتواب  ال�صديق  الكبري  الكاتب  را�صد«، حرم  »نـُتيلة  لبنى« 
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حترير  رئي�صة  كانت  حيث  الأهرام،  موؤ�ص�صة  مبنى  اإىل  معها  ذهبُت  وقد 
جملة »�صمري« للأطفال، فتعرفُت من خللها على كادر جملت الأطفال 

املختلفة. 

وتقابله  وعطائه،  عمله  باأهمية  املرء  ي�صعر  امل�صريني  ومع  م�صر،  يف 
موؤ�ص�صات �صحفية مقروءة وم�صموعة ومرئية لتقدمي ما يحمل من فكر 
عندما  �صنوات،  غياب  بعد  اإليها  عدت  وقد  اأنني  واأذكر  وعطاء..  واإبداع 
العديد  اأجريُت  قد  القاهرة،  جامعة  يف  الدرا�صية  مقاعدها  على  كنت 
درا�صة  اأحمل  كنُت  فقد  والتلفزيونية،  والإذاعية  ال�صحفية  اللقاءات  من 
معّمقة لأدب الأطفال يف الأردن وفل�صطني، وتاريخ هذا الأدب، وم�صمون 
وحولها.  عنها  للحديث  ثرّية  مادة  وكانت  للطفل  املقدمة  الكتب  هذه 
ويحللونه  ا�صتغرابهم  يثري  الهدهد«  الفرخ  »رو�صة  الثلثي  ا�صمي  وكان 
نكتة،  و�صاحب  مرحة  روح  ذو  مثقف  عريق  �صعب  فهم  لونه..  ويف�صّ
من  �صواء  العرب،  ال�صيوف  ا�صتقبال  ويح�صن  بالعروبة،  يوؤمن  متوا�صع 

الأردن اأو الكويت اأو تون�س اأو العراق، وما اأكرثهم يف املوؤمترات.. 

هناك يف موؤمترات القاهرة، التقيت بكّتاب عرب مرموقني وكان من 
يف  العراق  يف  الأطفال«  ثقافة  »دار  مدير  �صلوم«  »فاروق  ال�صاعر  العراق 
عهد »�صدام ح�صني«. كانت الدار اأهم دار لن�صر كتب الأطفال على م�صتوى 
الكّتاب  واأف�صل  الر�صامني  اأف�صل  با�صتقطاب  اإن  كله،  العربي  الوطن 
اأف�صل الن�صو�س العاملية،  اأو بح�صن الرتجمة واختيار  وال�صعراء العرب، 
اأو غزارة الإنتاج لكافة الفئات العمرية. لقد كانت هذه الدار تطبع كتب 
وتوفرها  والعادي،  املقوى  الورق  اأنواع  واأف�صل  الأحجام  بكافة  الأطفال 

باأرخ�س الأ�صعار  يف كافة اأرجاء الوطن العربي.
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العربي  الكاتب  العراق«  يف  الطفل  ثقافة  »دار  كّتاب  اأهم  ومن 
الفل�صطيني، الأردين »�صريف الرا�س« رحمه اهلل.. وقد تعرفُت اإليه واإىل 
هذه  وحدة  على  فيه  يوؤكد  الذي  العربي،  للطفل  املوجه  الغزير  اإنتاجه 

الأمة ووحدة اآمالها واأحلمها وم�صتقبلها..

لقد خ�صرناـ  كعربـ  بخ�صارة العراق بعد احتلله من قبل الأمريكيني، 
الكثري الكثري.. وخ�صرنا كثقافة الطفل، هذه الدار وما قدمته للأطفال 

العرب. 

هل اأقول اإن احلرب على العراق اأعادت العراق والأمة العربية مائتي 
�صنة اإىل الوراء؟؟ اأم اأكرث؟؟.
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مع الدكتور اح�شان عبا�س

جاءين �صوته على الهاتف يحييني.. قال يل وقد عر�صُت عليه كتابي 
التاريخ  حول  مبوؤمتر  م�صاركاً  »كنّت   : قال  العمل..  يف  وخطتي  الثاين، 
يقال«  »ما  كل  من  اأهم  �صيدتي،  به  تقومني  وما  ال�صام،  لبلد  احلديث 
تعجز  حيث  التاريخ،  هذا  للطفل  تقدمني  اإنك  املوؤمترات،  هذه  مثل  يف 
املوؤمترات عن الو�صول له ».. متنيُت يومها لو ا�صتطعت ت�صجيل ما يقوله 
علِمه،  يف  العملق  الإن�صان  هذا  عند  فالكلمة  عّبا�س،  اإح�صان  الدكتور 
الكلمة  اإ�صغاِئه،  الرائع يف ح�صن  املتوا�صع يف علقاته،  العميق يف فكره، 

منه تغني عن اجلوائز وامليداليات..

يقولون اإن القوة تكمن يف ثلث : املن�صب ال�صيا�صي، ثم العلم واملعرفة 
العلم  اأن  اأعتقد  فاإنني  نظري،  وجهة  ومن  املالية.  القدرة  ثم  الأكادميية، 
واملعرفة الأكادميية، واملراكز العلمية يف اجلامعات واملعاهد العليا يجب اأن 
دور  يكون  وبعدها  والعباد،  البلد  اأمور  كثري من  العليا يف  اليد  لها  تكون 
ال�صيا�صي، ثم �صاحب الرثوة واملال.. ومن جتربتي يف هذه احلياة، فقد كانت 
لقاءاتي حول تربية الطفل مع الدكتور »عمر ال�صيخ« رحمه اهلل يف كلية الآداب 
الإن�صانية ومع الدكتور »اأمني الكخن« اأطال اهلل يف عمره، حول اأدب الطفل 
وثقافته يف ذات الكلية، يف اجلامعة الأردنية، اأو مع الدكتور »نبيل حداد«  يف 
جامعة الريموك، اأو مع الأ�صاتذة امل�صرفني على ر�صالة املاج�صتري للطالب 

موفق ملكاوي بعنوان الق�صة يف اأدب الأطفال :رو�صة الهدهد منوذجاً،
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املتخ�ص�صون  بها  يقوم  التي  والدرا�صات  اللقاءات  هذه   : اأقول 
الأكادمييون يف جمال ثقافة الطفل، ترثي بالتاأكيد اأدب الأطفال، وتدفع 

بالكاتب ملزيد من العطاء والإبداع.

رحم اهلل الدكتور »اإح�صان عبا�س«، و�صكري مو�صول لكل الأكادمييني 
اأثرت  اأ�صدرتها، مقدمات  التي  اأ�صافوا للكتب  الذين  والكتاب وال�صعراء، 
هذه الكتب ومنهم : الدكتور عبد الرحمن ياغي، ع�صام حماد، والكاتبة 
اجلزائرية عائ�صة مل�صني واملنا�صل بهجت اأبو غريبة، الكاتب عبد التواب 
ال�صاعر  اأمني �صقري،   ال�صيديل والعروبي  الع�صيلي،  ال�صيد علي  يو�صف، 
وال�صاعرة  اجلازي،  حديثة  م�صهور  الركن  الفريق  عمر،  الرحيم  عبد 

فدوى طوقان، والدكتور �صبحي غو�صة.
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يف العمل التطوعي

 اأكاد اأّدعي اأنني مار�صُت العمل التطوعي منذ بداية وعيي واإدراكي، 
ميكن  وهل  كيف؟  البتدائية..  الزهراء  مدر�صة  يف  الطفولة  منذ  اأي 

ذلك؟ 

ل اأذكر اأن معلمة من معلماتنا طلبت ار�صال دفاتر لغرفة املعلمات، اإل 
وكنت اأول من يرك�س اإليها حلمل الدفاتر، واإذا طلبت ورقة من الإدارة 

كنت كذلك اأول املتطوعات لإح�صارها..

اأمتنى من  البي�صاء، كان غاية ما  الطبا�صري  الأ�صود من  اللوح  م�صح 
اأمتع حلظات الإدارة والقيادة،  تكليف.. الوقوف عريفة على ال�صف كان 
وكتابة  واخلطابة،  ال�صعر  واإلقاء  وامل�صرحيات  التمثيليات  يف  ال�صرتاك 
التقارير اأو الأبحاث.. اأو ال�صرتاك بامل�صابقات الريا�صية والك�صفية، كان 

ما اأ�صعى اإليه دوماً.. 

يف منزل اأهلي، كان علينا نحن البنات اأعباء منزلية نلتزم بها مل�صاعدة 
النوافذ،ع�صر اجلزر  والدتي، تنظيف الأر�س، �صطف الدرج، م�صح زجاج 
والفواكه، امل�صاعدة يف اإعداد الطعام.. نقوم بها اإن بر�صانا اأحياناً، اأو رغماً 

عنا اإن كانت الظروف غري ملئمة..
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�صحيح اأنه كان هناك من ي�صاعد الوالدة بالأجرة، خ�صو�صاً يف الغ�صيل 
والطبيخ واجللي، لكن هذا مل يكن يكفي لعائلة عدد اأفرادها حوايل اثني 

ع�صر فرداً، لهم متطلبات ل تنتهي..

اإىل  الكهربائية قد و�صلت  الغ�صالت  تكن  ـ ومل  الغ�صيل  يوم  اأن  اأذكر 
من  »حت�صر  خالد  »اأم  كانت  العائلة،  عند  مهماً  يوماً  كان  ـ  بعد  الأردن 
ال�صباح الباكر، وتكون الوالدة قد »وّلعت« اأي اأ�صعلت بابور الكاز لت�صخني 
اأكرث من بابور، واأكرث من وعاء ماء.. كانت الأوعية امل�صنوعة  املاء، بل  
من ال�صاج املقوى كبرية وعميقة، بحيث يتاح »للغ�صالة اأم خالد »اأن ت�صع 
امللب�س البي�صاء الكبرية للغلي فيها مع »ال�صودا والبوتا�س«. األفاظ مل 
وبدون  واليريال  بالرب�صيل  وا�صتبدلت  غ�صيلنا،  يف  الآن  ن�صتعملها  نعد 
غلي، وجتل�س هذه »الغ�صالة »ن�صف النهار اأو يزيد، يف فناء البيت تغ�صل 
كان  اإذا  ثم  احلبال،  على  الن�صر  وتقلب  وتن�صر  وت�صطف،  وتغلي  وتغ�صل 

الطق�س م�صاعداً وم�صم�صاً، فاإنها تلّم الغ�صيل وتطويه..

وهذه  باأمي  فكيف  منها،  لتعبت  فكري،  يف  الآن  اأراجعها  لو  مهمات 
ال�صيدة تقومان بها مّرة على الأقل كل اأ�صبوع؟ 

كل اأ�صبوع ت�صع الوالدة »الّلحف« على الأر�س - بعد تنظيفها جيداً- 
و  الغ�صيل  انتهى  واإذا  الأخرى،  تلو  واحدة  امللحفة  اأوجه  بخياطة  وتبداأ 
»قطب »اأي خياطة امللحف وتثبيت الأزرار وت�صليح ما متزق، يكون عليها 

جتهيز الأكل من الألف اإىل الياء.. 

فهل اأمام هذا ل يكون على البنات م�صاعدة والدتهم؟..
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وهل ل اأكون اأنا اأي�صاً �صمن الفريق امل�صاعد؟ وقد يكون ذلك اإلزامياً، 
لكنني اأعتربه بداية التعلم للعمل التطوعي..

يف املدر�صة يف اجلامعة، مع احتاد الطلبة، يف احتاد املراأة الفل�صطينية، 
اأدواراً  دائماً  يل  كانت  الرحلت،  وحتى  والحتفالت  املعار�س  اإقامة  يف 
اإيجابية.. حتى عندما اأ�ص�صنا يف املدر�صة نوادَي للعلوم اأو اللغة الجنليزية 

اأو برامج حمو الأمية، فذلك كان عمًل تطوعياً..

من  عدد  يف  ف�صاركُت  ال�صن،  يف  التقدم  مع  اإ�صهاماتي  تطورت  وقد 
اجلمعيات اخلريية يف عمان، كان من اأبرزها جمعية الأ�صّرة البي�صاء ثم 
جمعية اأ�صدقاء الأطفال، وجمعية يافا للتنمية الجتماعية وجلان العمل 
م�صاهمة  اأقل  م�صتوى  على  ثم  املقد�س..  بيت  ومنتدى  القد�س  يوم  يف 
وفعالية يف جمعيات ون�صاطات عربية كاملجل�س العربي للطفولة والتنمية، 
والرابطة الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال.. وعدد كبري اآخر باإ�صهامات 
للرت�صح  اأو�صلني  ذلك  كل  لأخرى.  جمعية  من  تختلف  وكمّية  نوعية 
يف  وكذلك  الأردن،  يف  اخلريية  اجلمعيات  احتاد  انتخابات  يف  والنجاح 
رابطة الكتاب الأردنيني، ثم ع�صو ممثل عن الرابطة يف اجتماعات جمل�س 
نقابات  ومنها  الأخرى  النقابات  مع  املهنية  النقابات  جمّمع  يف  النقباء 

املهند�صني والأطباء واملحامني واملحا�صبني واملمر�صني وال�صحفيني.

اأعوام عديدة مع جمعية الأ�صّرة البي�صاء منذ  لقد عملُت على مدى 
اأ�ص�صت  التي   ،) )اأم مازن  الب�صري«  »هيفاء  الفا�صلة  ال�صيده  تاأ�صي�صها مع 
هذا العمل كونها زوجة الطبيب »حممد الب�صري« رحمه اهلل واأ�صكنه ف�صيح 
امللكة  اهلل  باإذن  لها  املغفور  »�صهيداً« مع طائرة جللة  تويف  فقد  جناته، 

»علياء طوقان« زوجة جللة امللك احل�صني رحمه اهلل.. 
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كنا نعمل يف م�صت�صفى اجلامعة الأردنية، وم�صت�صفى الب�صري احلكومي، 
اأذكر  �صيدات  مع  اأبداً،  عنها  نتخّلف  ل  ثابتة،  الأ�صبوع  يف  معينة  اأيام  يف 
منهن : اأم طالب الرفاعي، واأم اأحمد البطاينة، وهند اجليو�صي، وماري 
باإخل�س حتى  يعملن  زلن  واأخريات ل  الب�صري  واأم علي  ال�صوارب،  نفاع 
اليوم، بل لقد تو�صع العمل لي�صاف اإليه دار للم�صنيني وامل�صنات، ومنتدى 

الرواد الكبار.

جمعية  تراأ�صُت  وموؤمتراتها،  وكتبها  بالطفولة  تخ�ص�صُت  وعندما 
اأ�صدقاء الأطفال التي كانت قد تاأ�ص�صت منذ عام 1965، على يد جمموعة 
من ال�صيدات وال�صادة اأذكر منهم املرحومة حنان طوقان  �صقيقة ال�صاعرة 
فدوى طوقان وال�صيدة �صعاد احل�صيني وال�صيدة فايزة احلمامي �صكجها 
واأختي انت�صار الفرخ وال�صيدة و�صال �صكجها، و�صمريه التلوي وكوكب 
والأ�صتاذ  اخلطيب  عبداهلل  الدكتور  ال�صادة  ومن  يعي�س.  وثريا  الهدهد 

املحامي با�صل الب�صطامي وغريهم، مل اأكن منهم. 

اإن العمل الجتماعي يف الأردن ُيعترب القطاع الثالث الأهم اإىل جانب 
التنمية  وزارة  واإح�صائيات  واخلا�صة..  احلكومية  الأخرى:  القطاعات 
العام  الحتاد  واإح�صائيات  درا�صات  وكذلك  ذلك،  توؤكد  الجتماعية 
يف  تخدم  املحافظات  كافة  من  احتادات  ي�صم  الذي  اخلريية  للجمعيات 
ذلك  وغري  والأيتام..  والأطفال  ال�صن  وكبار  والتعليم  ال�صحة  جمالت 

كثري..   

اإن جمعية اأ�صدقاء الأطفال التي اأراأ�صها منذ عام 1988 واإىل اليوم  ل 
ال�صبعة  الثقافية  مراكزها  خلل  من  الأردن  اأطفال  خلدمة  تعمل  تزال 
املراكز  اأكرب  وهو  حطني  خميم  مركز  حظاً،  الأقل  الأماكن  يف  املنت�صرة 
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م�صاحة، قمنا ببنائه على م�صاحة اأر�س تزيد على ثلثة اآلف مرت مربع، 
ومركز ماركا مت ا�صتلمه من اأمانة عمان، ومركز خميم احل�صني قامت 
ببنائه لنا دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية  بدعم من الحتاد الأوروبي، ومركز 
يف  اأخرياً  ثم  الر�صيفة..  مدينة  ومركز  البقعة  خميم  ومركز  الوحدات 

خميم غزة يف جر�س.

ومن جتارب العمل التطوعي املميزة التي قمنا بها، بالتعاون ما بني 
جمعية يافا للتنمية الإجتماعية وجمعية اأ�صدقاء الأطفال، افتتاح مركز 
جلمعية  التابع  حطني  خميم  يف  الثقايف  حطني  جممع  مبنى  يف  �صّحي 
اأ�صدقاء الأطفال. وقد قام ابن يافا البار »عديل م�صعود الدرهلي« بتاأثيث 
طبيب  بتوظيف  الجتماعية  للتنمية  يافا  جمعية  وقامت  كامًل.  املركز 

وممر�صة للمركز خلدمة اأبناء املنطقة.

اأعترب العمل الجتماعي التطوعي فر�صاً على كل قادر من  ول زلت 
اأبناء املجتمع.
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احلـــــــب

احُلْب هاحلرفني ِم�س اأكرَت       بيطلعوا قد الدنيا واأكرب
عليهم تعّمر اأ�صا�س الكـــــــــون      اأي نبي باحلب ما ب�صـــــــــر

عم ت�صاأيل �صو احلب يا اأ�صمر

ل اأعتقد اأن هناك فتاة اأو فتًى مل يجرب احلب �صواء يف عمر املراهقة 
اأو بعد ذلك..

واإذا كنُت �صاأعرتف عن حب فرتة املراهقة يف حياتي فلن يكون اأكرث 
يف  للبيت  يح�صرون  كانوا  اأكرث  اأو  �صاب  يف  وتفكري  ونوم  �صرحان  من 

زيارة عائلية اأو جللب بع�س الأغرا�س.. 

لكن حبي احلقيقي كان لأمي واأبي واإخوتي ثم لزوجي واأولدي.. 
كبري  حويل  هم  ملن  قلبي  يف  احلب  اأن  اأح�ّس  الأحيان  بع�س  يف  كنُت 
لكّفى  واأ�صدقاء  معارف  من  اأعرف  من  كل  على  وزع  لو  بحيث  وكبري 

وفا�س !! 

واأت�صاءل بيني وبني نف�صي.. ممن تعلمُت هذا احلب؟ وكيف مل اأ�ْصُك يف 
حياتي من كره اأو �صغينة لأحد حقاً؟ �صحيح اأنني وبحكم عملي وجتاربي 
يف احلياة قد خ�صُت اأكرث من جتربة يف رفع ق�صية هنا اأو هناك �صّدي اأو 
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– مل  �صّد املوؤ�ص�صات التي اأراأ�صها ب�صفتي ممثلة لها، اإل اأنني – و�صدقاً 
اأحمل كرهاً اأو حقداً اأو �صغينًة لأحد..

�صحيح اأن هناك م�صكلت عديدة تدور يف بيتي وبيوت اأبنائي، اأو تقع 
كونها  من  اأكرث  اإىل  يوماً  ترَق  مل  ولكنها  اأخواتي،  و  اإخوتي  وبني  بيني 

�صحابة �صيف تنق�صع حاًل..
فممن تعلمُت احلب؟ 

اأجزم اأنه من اأمي اأوًل واأخرياً..

اأمي »هدى« التي ع�صُت معها نيفاً وخم�صني عاماً مل اأ�صمع منها �صتماً 
اأو  الأن�صباء  اأو  العائلة  �صيدات  مع  تتحدث  اأحد..   على  حقداً  اأو  لأحد، 
املعارف املثقفني واملتعلمني بكل رفعٍة واأنفٍة، وتتحدث مع فقراء العائلة اأو 
الأن�صباء اأو املعارف اأو مع غري املثقفني واملتعلمني بنف�س الأريحّية.. وعلى 

ذلك عّلمت اأخواتي وعلمتني..

يف  جتعل  ل  اللهم   : دوماً  ورّددي  العاطفة  ُدقيهم  وا�صْ النا�س  اأِحبِّي 
قلوبنا غًل للذين اآمنوا.. 

اأقتب�س من مقدمة كتابي »لغز الأطفال والبندقية يف خميم الدهي�صة« 
الإهداء املقدم لها مايلي: 

»لأنها حتب الأر�س والوطن.. 

اأحّبت يافا وفل�صطني وما فتئت تذكرهما يف كل يوم وليلة.. 
لأنها حتب العلم والطموح.. 

ل تر�صى بالقليل لها ولأولدها ولأمتها العربية.. 
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بناًء  اإيجابياً  نقداً  وتبديه  النقد..  وتتقبل  امل�صوؤولية  تتحمل  لأنها 
وا�صحاً يدفع للعمل املنتج املخل�س..

وكاأنه  واحٍد  بكل  تفكر  متييز..  اأو  تفرقة  بل  اأبناءها  حتب  لأنها 
وحيدها.. يف �صحته اأو مر�صه، قوته اأو �صعفه، قربه اأو غربته.. 

اأ�صدقاء  حتب  اجلار،  عن  وت�صاأل  الرحم  وت�صل  الأهل،  حتب  لأنها 
ومعارف واأهل اأبنائها وكاأنهم اأ�صدقاوؤها ومعارفها.. 

ت�صمع  تقراأ..  ما  فتناق�س  تقراأ  الطلع  وا�صعة  واعية،  مثقفة  لأنها 
وترى فتحلل ما ت�صمع، تعطي راأيها وت�صتمع لآراء الآخرين..

الوطن  حتب  ووا�صحاً..  مو�صوعياً  واعياً  �صيا�صياً  تفكرياً  لها  لأن 
كحبها لأبنائها بل م�صالح ول غايات..

لأنها اأمي التي اأحب.. اأهدي لها هذا الكتاب«.
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�شنوات احلزن

اأختي فاطمة 

هل كنُت اأغار من اأختي فاطمة؟ 

كانت ل جتل�س يف جمل�س عائلي اأو مع الأ�صدقاء واملعارف اأو حتى مع 
الغرباء اإل ومتلوؤه فرحاً و�صعادة و�صحكاً.. مل يكن احد ليناف�صها بخّفة 

الدم و�صرعة البديهة، والتعليق اللماح.. 

ت�صوير  من  للتو  خارجة  اأزياء  عار�صة  اأو  »مانيكان«  كاأنها  ملب�صها 
خزانتها  من  الواحدة  القطعة  تلب�س  ل  املعار�س،  اأو  املجلت  لأغلفة 
�صغري  اإي�صارب  هذا  الك�ص�صوارات،  مع  الألوان  مزج  يف  تتفنن  مرتني.. 
هنا، وذلك حزام جلد هناك، وتلك »جزمة« طويلة واأنيقة، اأو عقد وحلق 
غريبان ولكن اأنيقان.. كل ما فيها اأنيق ومرتب، ي�صاعدها يف ذلك طول 

قامة وظهر مرفوع وجمال عينني ووجه. 

لقد خلق اهلل اأختي فاطمة فاأبدع يف خلقتها وخلقها.. 
هل كنت اأغار منها؟ 

ومن ل يغار من اجلمال وخفة الدم واأ�صر احلا�صرين يف اأي جمل�س 
جتل�صه؟
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اأذكر اأنني دخلُت واإياها مكتب الأ�صتاذ الدكتور »نا�صر الدين الأ�صد« 
لأمر ثقايف، وبعد دقائق، وقد حّدثته،  اهتم بها وبحديثها، وتركني اأن�صى 

ما جئت اإليه من اأجله !! 

اأذكر اأن الكاتب امل�صري »عبد التواب يو�صف«، وقد قابلها مّرة معي؛ 
اأ�صبح ي�صاألني عنها دوماً وير�صل لها ال�صلم وكلمات الإطراء والإعجاب.. 

مع  بيتي  اإىل  فيها  تدعى  كانت  التي  العديدة  العائلية  الزيارات  ويف 
الأهل اأو املثقفني، كانت ت�صبح، ويف دقائق مركز احلديث وع�صبه.

فكيف ل يغار منها املرء !! 

الثدي،  الأطباء  وا�صتاأ�صل  ثديها،  يف  بال�صرطان  اأ�صيبت  عندما 
على  الوجوم  يرت�صم  بذلك،  نعزيها  اأننا  ظانني  منزلها  اإىل  وذهبنا 
وجوهنا جميعاً، قابلتنا بنف�س الروح املرحة املعطاءة الدافئة وال�صادقة 

واحلنون.. 

الرائعتني..  يديها  ومن  جاهزة،  لل�صيوف  »التقدمي«  اأ�صناف  كل 
اأمر  ال�صيف عندها  فاإكرام  املعجنات،  بالعجوة،  الكعك  القهوة،  الع�صري، 

ل مفر منه حتى يف املر�س ! 

كل من �صافر من الكويت اإىل عمان بطريق الرب اأثناء حمنة الكويت 
يف غزو العراق لها عام 1990، اأخذ منها زوادة للطريق معجنات و�صفيحة 

و�صاندوي�صات وفواكه.. 
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 1998 عام  كندا  يف  للم�صت�صفى  ذاهبة  حياتها،وهي  من  يوم  اآخر  يف 
اخلزانة  ظهر  من  البل�صتيك  علبة  اإح�صار  »منى«  ابنتها  من  طلبت 
كعك  يديها..  عمل  من  الكنديات  للممر�صات  لتعطيها  املطبخ،  يف 

ومعمول.

اأي قلب كبري كان لهذه الفتاة : اأختي فاطمة؟! و اأي حب كبري كنت 
تكن  ومل  مبا�صرة،  تخرجها  بعد   الكويت  اإىل  �صافرت  لقد  لها؟  اأحمله 
بعد قد اأكملت الثامنة ع�صرة من عمرها، كي تعمل معلمة، تر�صل معظم 

معا�صها للوالدة لت�صرفه علينا بعد وفاة والدي.. 

اأهل  من  قابلْتُه  من  كل  مع  املحبة  واأوا�صر  ال�صداقات  عقدْت  هناك 
واأقارب وزملء وزميلت.. 

من عرفها اأو راآها مرة، اأحّبها وحلف بحياتها وترحم عليها للأبد.. 

لأمها  وفائها  ال�صفحات يف  مللأُت  عنها،  اأحتدث  اأن  �صبيل  كنت يف  لو 
ونقاء  دمها  وخفة  روحها  ت�صامي  يف  واأمانتها،  �صدقها  يف  واإخوتها، 
�صريرتها، يف ح�صن تعاملها مع اجلميع، يف كرمها وعطائها، يف اإخل�صها 

لعملها.. يف.. يف.. 

ظبي  واأبو  وكندا  والكويت  عمان  يف  عزاءها  وتلقينا  كندا،  يف  ُدفنت 
وحتى اأمريكا، حيث ابنها وعائلته.. 

اأخي حممد
اإيه يا حممد.. 
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واآه... اآه يا حممد.. 
له من ذكريات الطفولة ال�صيء الكثري.. 

اأمل يكن ال�صريك الدائم يف األعاب الطفولة : متعها ومعاناتها؟ 

كم مرة لعبنا بالثلج يف �صتويات عمان الباردة؟ كم مرة ت�صلقنا �صطح الدار 
وجمعنا بي�س الدجاج، اأو طرّينا احلمام؟ كم مرة تعاركنا بالأيدي وذهبنا 
اإىل اأمنا نبكي ن�صكي بع�صنا بع�صاً؟  وهل وقفت اأمنا يوماً معه �صدنا؟ مل 
اأكن اأ�صمع اإل اأنه كان الولد الأول بعد �صت بنات، واأن عقدة »ال�صبي« مل حتل 
اإل عندما ُولد.. واإنني ملا كنت بعده، ظنت والدتي اأنني �صاأفتح ن�صف الدزينة 
الأخرى من البنات.. ولكن اهلل �صّلم فكان اأخوان اآخران: خليل وحممود... 

فهل كان حممد هو الأثري لدى العائلة فعًل؟ وملاذا كان والدي يق�صو 
عليه يف تربيته وتعليمه اإذن؟ 

ل اأذكر اأنه كان مدلًل اأو مف�صًل عنا »البنات«، عليه ما علينا من حفظ 
�صراء احللوة  النوم، وعليه  قبل  يومياً  وت�صميعها  الكرمي  القراآن  لآيات 
اإىل  »اأبو الراغب« القريبة منا.. وعليه حمل العجينة  واخلبز من بقالة 

الفرن، اإذا تاأخر »اأجري الفران« يف احل�صور.

اأكوام الثلج عن �صطح  اإنزال  لن�صاعد والدي يف  كم مرة �صعدنا �صوياً 
الدار، خ�صية اأن ينهار ال�صطح بفعل وزن الثلج؟ 

كنا  كما  ال�صري  وادي  »طريق  حممد  الأمري  �صارع  اإىل  نزلنا  مّرة  كم 
ن�صميه« ن�صرب النا�س بكرات الثلج، اأو نتحمل �صرباتهم؟ 
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كم مرة حّم�صنا اخلبز على »�صوبة الكاز« يف منزلنا، واأكلنا الرغيف 
وراء الرغيف بالزيتون، والزيتون فقط لغري؟ 

اإن  اجلمهور،  على  واإلقائه  ال�صعر  حفظ  يف  حتى  �صريكي  يكن  اأمل 
بامل�صابقة ال�صعرية عن مدر�صته، اأو اأمام �صيوفنا بطلب من والدي؟.

وفاة  يعو�س  »دكتور«  بالتخرج  الوالدة  اأمل  يكن  اأمل  كرب،  وعندما 
والده؟.. 

وفقط  فالولد  العائلة،  لي�صند  حممد  على  معّلقة  كانت  الآمال  كل 
الولد هو من يحمل ا�صم العائلة.. 

ولكن حممد مل ينتظر طويًل.. 

من  ع�صرة  الثامنة  يف  بعد  وهو  البكر«فهيم«  ابنه  موت  ظهره  ق�صم 
عمره، فظّل يذهب يومياً اإىل قربه يبكي عليه.. 

طوال �صنوات ثلث، ظّل حممد يركب �صيارته وحده، ويقطع م�صافة 
»�صحاب« حيث  اإىل مقربة  عيادته يف جبل احل�صني يف عمان،  كبرية من 
الذهاب  يف  مرتاً  كيلو  اأربعني  عن  تقل   ل  م�صافة  ابنه..  جثمان  ووري 

والإياب،  وحممد يذرف الدمع على ابنه.. 

وعندما اأ�صيب بال�صرطان، تعطلت اأجهزة الت�صال بني اأفراد العائلة، 
و�صمت اجلميع.. 
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فوالدته »هدى« جتل�س على �صريره وحتت قدميه تدعو اهلل �صراً وعلناً 
ومع العربات والدموع والذكريات اأن يحفظه اهلل لها.. 

وزوجته »�صامية« واأولدها »�صريين »و«نورا« و«زيد« و«حمزة« الأولد 
�صوت،  بل  ويجيئون  يروحون  بعد،  احللم  يبلغوا  مل  الذين  ر،  الق�صّ

يتطّلعون اإىل جّدتهم واإىل عماتهم واأعمامهم واأخوالهم وخالتهم.. 

واأنا واأخواتي ننظر اإىل هذا الأخ احلبيب، ول ن�صتطيع له دعماً.

ه، ومع اأن والدتي ظّلت حتت  يقولون اإّن الولد ل ميوت اأمام ناظرّي اأمِّ
اأقدامه اأياماً، اإل اأنه ويف اللحظة الأخرية من عمره، غاب عن ناظريها.. 
مل تخرج روحه اأمامها !! انتظرت روحه حتى �صعد �صيارة الإ�صعاف اإىل 

امل�صت�صفى، فغادرت ج�صده، وبقيت اأمه حتمل الهّم والأمل وحدها .

كم هو �صعب فقدان حممد !! 

يف ا�صتعادة اأختي ازدهار لزيارتها الأوىل لبيتنا يف يافا تقول، اإنها 
ظّلت رابطة اجلاأ�س ل تبكي ول تنفعل، وتتجول يف منطقة �صكن اأهلنا 
والبيوت  ال�صوارع  عن  وذكرياتها  فكرها  �صتات  مللمة  حتاول  هناك، 
كنا  حيث  اأهلنا  بيت  دخلت  وعندما  املنطقة؛  يف  وامل�صت�صفى  واملدر�صة 
ن�صكن قبل الهجرة وترك الديار، دخلت اأي�صاً رابطة اجلاأ�س، حماولة 
اإىل  دخلت  عندما  ولكنها  الدار..  �صاكني  اليهود  اأمام  ت�صعف  ل  اأن 
الغرفة  تتاأمل بلط  هنيهة  »وجل�صت  وِلد »حممد  النوم حيث  غرفة 
وفرحة  ولدته  ذكرى  ذاكرتها،  اإىل  اندفعت  بديعة،  بنقو�س  املزّين 
تبكيه،  واحدة  دفعة  ج�صدها  خليا  كل  فانفجرت  بقدومه،  العائلة 
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من  اخلم�صني  يتم  وملّا  بفقده،  واإخوانه  واأخواته  اأمه  ح�صرة  وتبكي 
عمره بعد.. 

واحدة..  دفعة  براأ�صها  تطلُّ  احلزينة  الذكريات  كل  �صاعة احلزن   يف 
تتذكر كل من فقدت، وتبكي كل اأعزائك.. 

هكذا اأهل عمان يف عزاءاتهم، ياأتون لي�صاركوك حزنك، فتنفتح عليهم 
بالبكاء  القاعات  ومتتلئ  حزناً،  احلزن  فيجّر  ال�صابقة،  اأحزانهم  بوابات 

والن�صيج.. 

من  له  ح�صا�صاً،  واإن�صاناً  بارعاً،  وطبيباً  مفّوهاً،  رجًل  حممد  كان 
الذكريات معي، ومع زوجي لحقاً واأولدي، ال�صيء الكثري.

واأهم ما يخ�س كتاباتي، اأنه كان يناق�صني دوماً بها، واإن اأن�َس ل اأن�صى 
اأنه عندما حمل كتابي الثالث وال�صادر عام 1983، قال: كنت اأعتقد اأنك 
لن تكملي م�صوارك الكتابي، واأن حما�صك نزوة عابرة �صتزول، لكنني الآن 
اأوؤكد اأنك على الدرب �صائرة، و�صتقدمني لوطنك ما عجزنا عن تقدميه 

نحن.. 
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اأختي افتخار

بوفاة اختي »افتخار« اأخذت حياتي منحًى مل اأكن اأفكر فيه من قبل، 
منحى العمل الفعلي يف �صلك الرتبية والتعليم من خلل رئا�صتي لهيئة 

مديري مدار�س املنهل العاملية وموؤ�ص�صة املنهل الرتبوية.

اقرتنت املنهل باأختي افتخار.. كانت اأحد املوؤ�ص�صني لها يف الكويت عام 
1965، لكنها اقرتنت با�صمها وكاأنها الوحيدة يف املوؤ�ص�صة..

مدر�صة  لتاأ�صي�س  الرتبوّيني  الأقارب  من  عدد  تداعى  الكويت  يف 
للجالية الفل�صطينية هناك، اأختي »افتخار« وزوجها »عبد الرزاق بدران« 
يف  اأي�صاً  العاملة  و�صقيقته  بدران«  »�صعدي  املربي  زوجها   احلاج  واأخو 
»وزوجها  الفرخ  واأختي«ر�صا  بدران«  »عاتكة  والتعليم  الرتبية  �صلك 
»ه�صام عز الدين« واأختي »فاطمة« وزوجها املهند�س »حممود القباين« 

واآخرين.. 

»املنهل«  فكرة  معها  انتقلت    1987 عام  لعمان  »افتخار«  انتقلت  وملّا 
اأخرى حتمل  اإن�صاء مدر�صة  اأقارب  ومعارف، للم�صاهمة يف  ودعتنا نحن 
يف  امل�صروع  وظّل  ا�صتثمارياً،  تربوياً  م�صروعاً  عمان  يف  اأي�صاً  املنهل  ا�صم 

عمان مقرتناً با�صمها.
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�صتنهار  املوؤ�ص�صة  اأن  البع�س  1999 ظّن  عام  ـ  اهلل  رحمها  ـ  توفيت  وملا 
نتداعى  اأن  املوؤ�ص�صة  يف  وامل�صاهمني  اأخواتها  نحن  علينا  وكان  بوفاتها، 
حلماية هذه املوؤ�ص�صة الرتبوية اأوًل والرتبوية ثانياً وثالثاً وال�صتثمارية 

عا�صراً..

وا�صتلمُت رئا�صة هيئة مديريها مّدة اثنتي ع�صرة �صنة متوا�صلة، بذلُت 
فيها اجلد والإخل�س والإميان الرا�صخ باأننني اأقوم بعمل وطني خلدمة 

الوطن الذي اأعي�س فيه، واأبنائه الذين هم م�صتقبله واأمله.

كم كتاب عن الرتبية والتعليم قراأت!!
كم كتاب عن القيادة والإدارة در�صت!!

كم ندوة عن املناهج والتعليم وامل�صاكل واحللول تابعت!!

قد اأخذت الأمر بجدية و�صدق وحب.. وتعاونُت مع معّلمي ومعلمات 
واأذنتها...  حافلتها  �صائقي  وحتى  بل  ومديراتها،  ومديريها  املدر�صة 
وتعاونت، ب�صكل اإيجابي، مع مالكي املوؤ�ص�صة، حيث اأنها يف النهاية »�صركة 
جتارية« وم�صجلة يف وزارة ال�صناعة والتجارة، وم�صروع ا�صتثماري يجب 

اأن تغطي اإيراداته كافة م�صاريفه.

املهم اأن التجربة كانت واحلمد هلل ناجحة تربوياً وا�صتثمارياً.. 

وظلت روح اأختي »افتخار« ترفرُف فوق اأ�صوار املنهل ويف قلبي.. 
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اأختي ر�شا

كانت اأخواتي الأكرب �صناً يتابعن درا�صتي واأنا �صغرية، ثم يخطن يل 
ملب�صي عندما كربت.. اأذكر اأن اأختي كاملة خاطت يل ملب�س اجلامعة 
اأكون  كي  الربد،  لتقاء  �صميك  ومعطف  واأطقم  ف�صاتني  من  فيها  مبا 
وفاطمة  ور�صا  ازدهار  الكويت  يف  اأخواتي  اإن  بل  اجلامعة«،  يف  »مرتبًة 

اأ�صرفن على اإعداد »جهازي« عندما خطبت وتزوجت.. 

اأما اأختي ر�صا، فلي معها ذكريات ل تن�صى.. كانت قد ح�صرت لعمان 
قبل غزو العراق للكويت.. وزوجها من العائلت ال�صعودية التي ح�صرت 
والد  بن احل�صني.  الأول  امللك عبداهلل  له  املغفور  الأردن مع جللة  اإىل 
عمان،  يف  الأطباء  اأوائل  من  ح�صنني«  عزالدين  »يو�صف  الدكتور  زوجها 
در�س الطب يف الأ�صتانة يف تركيا، وورث العلم اأباً عن جد، حيث كان اأبوه 
جتل�س  اللبنانية،  العائلت  من  واأمه  اأي�صاً،  تركيا  من  تخرج  �صيدلنياً 
معها فتح�ّس بالرقي واحل�صارة.. وزوجها »ه�صام عزالدين« مهند�س �صاب 
من خريجي لندن جُمّد وخمل�س يف عمله مثقف.. فلما عادت اأختي ر�صا 
بيني  خا�صة  �صداقة  ن�صاأت  تزوجُت،  قد  وكنُت  لعمان،  واأولدها  وزوجها 
دائماً  تفكر  ولكن  ثابتة،  بوظيفة  تعمل  ل  متفرغة  كانت  كونها  وبينها، 
من  تدفع  دائماً  تعليمية.  اأو  اقت�صادية  اأو  ثقافية  اإن  طموحة،  مب�صاريع 

حولها للتفوق على ذواتهم والإبداع باأعمالهم.. 
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يجري  ما  وتتابع  اجلرائد  تقراأ  كانت  وملا  يومياً.  بها  ات�صل  كنُت 
جديدة  اأخبار  يوم  كل  لديها  كانت  فقد  ال�صباح،  بواكري  من  البلد  يف 
وزارة  يف  م�صابقة  عن  اإعلن  »هناك   : جديدة  ملوا�صيع  واقرتاحات 
فيه،  ا�صرتكي  كتاب  معر�س  هناك  لها..  قّدمي  الطفل  مل�صرح  الثقافة 
�صيفتتُح  واح�صريها..  عليها  بالقائمني  ات�صلي  م�صر  يف  ندوة  هناك 
الأمري الوليد بن طلل املجل�س العربي للطفولة والتنمية ان�صمي اإىل 
املجل�س .. دعينا نفتح معهداً ثقافياً للطلبة ملا بعد مرحلة التوجيهي.. 
وما دمت �صت�صافرين اإىل اجنلرتا فات�صلي باملعهد الفلين عّلنا ن�صتفيد 

من جتربته«.

ياهلل.. عقل متفتح يعمل ليل نهار، يعمل ويدفع كل من حوله للعمل.. 
وملّا كانت قد مار�صت املحا�صبة منذ اأن كانت يف الكويت ويف مدر�صة املنهل 
اأ�صدقاء  املحا�صبية جلمعية  الأعمال  ب�صكل تطوعي  ا�صتلمت  هناك، فقد 
الأطفال، فكانت حتا�صب املوظفات فيها �صهرياً، بدقة واقتدار.. وملا اأ�ص�صت 
واأ�صمته »هوازن«، كان  العاملية  املنهل  ال�صيفي يف مدر�صة  النادي  م�صروع 
ـ نادي �صيفي على غرار النوادي ال�صيفية يف  اأول  ـ اإن مل يكن  اأوائل  من 
اإىل  اأولدها  ذهب  لقد  واجنلرتا.  واأمريكا  ك�صوي�صرا  الأوروبية،  البلدان 
بع�س هذه النوادي هناك، فاأح�صت اأن عليها اأن تنقل التجربة اإىل الأردن، 
وجّندت جميع اأبناء العائلة لل�صرتاك اأو العمل التطوعي يف هذا النادي.. 
وكان اأبنائي من اأوائل امل�صرتكني، فمن متثيل اإىل ركوب خيل اإىل رحلت 
�صياحية للتعرف على الوطن، اإىل التخييم يف مزارع قريبة من العا�صمة، 

اإىل ال�صباحة.. الخ، ن�صاطات رائعة على مدى اأ�صهر ال�صيف.

للأطفال  كتبي  خمطوطات  تقراأ  ي�صرتيح..  اأو  ميل  عقلها  يكن  مل 
وتعلق وتعلق وتعلق.. ت�صاهد التدريبات امل�صرحية فتعلق وتعلق. تناق�س 



105

الأو�صاع العائلية فتعلق وتعلق.. لي�َس بالكلم فقط بل بالعمل واملتابعة 
احلثيثة لكل �صغرية وكبرية.

زوجي،  مع  خا�صة  �صياحية  رحلة  من  العام  ذلك  يف  عدُت  عندما 
مع  اعتيادي  غري  ن�صاطاً  لأبداأ  كله،  احلما�س  �صدري  يف  اأحمل  كنُت 
بوفاة  منزلنا  اكت�صحت  قد  واملوت  احلزن  موجات  كانت  »ر�صا«..  اأختي 
اأختي  اأعز النا�س علينا. غادرتنا وبالتوايل وخلل خم�س �صنوات فقط، 
اأمي  ثم  افتخار،  اأختي  ثم  اأخي حممد،  ثم  فهيم،  اأخي  ابن  ثم  فاطمة، 
هدى.. وظننُت اأن القدر �صيمهلنا �صنوات قبل اأن ي�صرب �صربة اأخرى، 
اأر�س  اأختي ر�صا حتديداً.. وملّا و�صلُت  فو�صعت اخلطط للنطلق مع 
املطار يف عمان، قيَل يل اإنها قد اأنهت اليوم فح�صاً طبياً، اأثبت اإ�صابتها 

 !! بال�صرطان 

وجهها  اأتاأمل  اأبكي،  الطريق  طول  ظللُت  التحّمل،  اأ�صتطع  مل 
البحار  يف  البحر  كماء  جداً  الزرقاوتني  جداً،  اجلميلتني  وعينيها 
�صعر،  اأجمل  ذاكرتي  يف  كان  والذي  الق�صري  �صعرها  اأذكُر  العالية.. 
الق�صري مع غّرٍة على اجلبني  بالطويل ول  ه )بايج بوي( ل هو  تق�صّ
كاأجمل فتاة يف عمان.. اأتاأمل م�صتقبل مر�صها هذا الذي ُيرعب النا�س 
ا�صمه.. ثالث �صحية لهذا املر�س يف عائلتنا يف اأقل من خم�س �صنوات. 
العمل  يف  اإن  واإياها:  اأنطلق  كي  لعودتي  العدة  اأعد  �صفري  يف  كنُت 
امل�صرتك اأو �صّمة الهوا امل�صرتكة.. �صنزور فلنة وفلنة.. �صنتابع كذا 
خّيمت  التي  احلزن  عباءة  اأخلع  اأن  يجب  وكذا..  كذا  و�صنعمُل  وكذا.. 
اأنطلق فيها  اأن القدر �صيجود علينا بفرتة هدنة،  بّد  على عائلتنا، ول 

مع ر�صا هنا وهناك..
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 ولكنني فوجئت واأنا ل زلت يف املطار باخلرب امل�صوؤوم.

اأقول.. انطلقت اإىل بيتها اأ�صاألها، بل اأ�صاأل نف�صي، بل اأت�صرع اإىل اهلل 
اأن يلهمني فهم حكمته يف تلك ال�صربة القا�صية.. 

ولكن القدر ل مرّد له.. 
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يف اجلهود امل�شرحية

ك�صجرة  عديدة  جلهات  تتفرع  احلياة  يف  جتربتي  اأرى  اأحياناً 
الزيتون وفروعها واأغ�صانها، فاأنا اأم عليَّ اأن اأرعى اأبنائي: منذ ولدتهم 
وبعدها  زواجهم،  ثم  اجلامعية،  ثم  الأ�صا�صية،  الأوىل  درا�صتهم  وحتى 
و�صعادتي  وفرحي  حبي  من  كبرياً  ق�صطاً  لياأخذوا  اأحفادهم  ياأتي 

واهتماماتي.. 

الأ�صدقاء  جتاه  وا�صعة  اجتماعية  م�صوؤوليات  وعليَّ  زوجة  اإنني  ثم 
واملعارف والأهل.. وقد ن�صاأُت على مقولة الأم الأعرابية تو�صي ابنتها يف 
يوم زفافها »اأن تكون لزوجها اأَمًة حتى يكون لها عبداً«، واأح�سُّ اأن والدتي 
والأو�صع  الأهم  اجلانب  الو�صّية  من  الأول  لل�صق  اأفردت  قد  اهلل  رحمها 
تطبيقاً.. ومهما اأخذُت من حرية يف عملي اإل اأن هاج�صاً يّظل يطل براأ�صه 
اإذا ما تاأخرت عن املنزل، اأو عاد زوجي اإىل املنزل قبلي.. فمهما كان من 
اأ�صتقبله  واأن  قبله،  اأعود  اأن  يجب  املنزل،  خارج  اإجنازها  ينبغي  اأعمال 

بابت�صامة متنا�صية متاعبي.. 

وزوجي ـ اأبقاه اهلل وحماه ـ كان قد نال ق�صطاً وافراً من تعليقات الأهل 
واملعارف ب�صبب عدم اإمتام درا�صتي اجلامعية الأوىل.. فلّما اأمتمت درا�صتي 
بها.. حمامية.. حمامية  العمل  فكرة  يقبل  يكن  الأخرى، مل  اجلامعية 
اأن مهنة  اأم للفا�صدين؟ املهم عنده  اأم للمطلقني  ملن؟ للقتلة واملجرمني 
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املحاماة لن تنا�صبني، وما ينا�صب املراأة ـ ح�صب اعتقاده ـ القراءة والثقافة 
والطلع على ح�صارات ال�صعوب.. 

اهتمامات  عنه  نتج  به  اأوغلُت  فلما  الطريق..  هذا  يف  م�صيُت  وفعًل 
وم�صوؤوليات جديدة، فاذا بي اأهتم بامل�صرح، واأمتنى اأن اأنقل جتارب امل�صرح 
والتمثيل  واملو�صيقى  والك�ص�صوارات  واملوؤثرات  بالديكورات  الغني  العاملي 

والأداء، لأطفال الوطن العربي..

اأتيح يل روؤية  اإذا  اأو  اأحد م�صارح لندن،  اإذا ح�صرُت م�صرحية يف  كنُت 
م�صرحية على اأحد م�صارح �صارع برودوي يف نيويورك، كنُت امتنى اأن ينال 

الطفل الأردين حظه من مثل هذه الأجواء ال�صاحرة..

امل�صرحيات  من  عدد  على  والإ�صراف  وتاأليف  باإعداد  �صاهمُت  وقد 
للأطفال جتاوزت خم�صة ع�صر عمًل م�صرحياً، قّدمها الأطفال اأنف�صهم، 
�صواًء من اأطفال اجلمعيات اخلريية التي اأعمل بها، اأو من طلب مدار�س 

كمدر�صة املنهل اأو مدار�س خا�صة اأو حكومية اأو وكالة الغوث.

يف  امل�صاركة  الأطفال،  لكل  الفر�صة  تتاح  اأن  اأمتنى  زلُت  ول  كنُت 
امل�صرحيات اأو م�صاهدتها، مهما كانت امل�صرحيات ب�صيطة اأو مركّبة اأو ثرية 

بديكوراتها واأغانيها وملب�صها..

كبرياً،  وا�صتح�صاناً  باهراً  جناحاً  امل�صرحيات  هذه  بع�س  نالت  لقد 
اآلف الأطفال من  الأردين، وح�صرها  التلفزيون  لت وُعر�صت على  و�ُصجِّ
الثقايف  املركز  م�صرح  مثل  هامة،  م�صارح  على  مت  وُقدِّ خمتلفة،  مدار�س 
وُعر�َس  امل�صيني،  اأ�صامة  وم�صرح  الثقايف،  احل�صني  مركز  وم�صرح  امللكي 
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واإربد  الزرقاء  مدينة  م�صارح  على  العا�صمة،  عمان  اإىل  اإ�صافة  بع�صها، 
واملفرق.

 واحلديث عن م�صرح الطفل واأهميته يطول ويطول..

املهم اأنني قمُت بن�صر هذه امل�صرحيات يف كتب، قلُت يف مقدمتها :

»وهاهي امل�صرحيات متاحة بني يدي املدار�س واملربني واملهتمني بثقافة 
الطفل، كي يختاروا منها ما ينا�صبهم، ليقوم الطلبة والطالبات باأدائها 
على م�صارحهم، واأنديتهم ومراكزهم الثقافية، واأمام زملئهم واأقرانهم، 
وامل�صارح  املدر�صية  امل�صارح  خ�صبة  على  عملياً  ُجّربت  امل�صرحيات  كون 
التطبيق؛  �صهلة  والديكورات  لغوياً،  مدققاً  الن�س  وكون  املتخ�ص�صة؛ 

وكذلك ل�صهولة الأداء املو�صيقي والأزياء والك�ص�صوارات.
وحيث ـ وهو الأهم ـ اأن حقوق الطبع وال�صتفادة متاحة للجميع.

الثقافية  التجارب  يف  التنوع  هذا  اإن  فاأقول،  به  بداأت  ما  اإىل  اأعود 
املراكز  وافتتاح  وامل�صرح  فالكتاب  بع�صاً..  بع�صه  يردف  والجتماعية 
والقراءات  القراءة..  لت�صجيع  الوطنية  احلملة  ومتابعة  الثقافية 
ونواديهم  مدار�صهم  يف  الأطفال  مع  العديدة  واللقاءات  الق�ص�صية، 
والندوات واملوؤمترات التخ�ص�صية.. كل هذه وع�صرات غريها يتفرع من 

جذع واحد، جذع زيتونٍة فل�صطينية عربية ع�صّية على القتلع. 
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جائزة الدولة التقديرية يف اأدب الطفل

املنظمة  جائزة  نيل  على  امل�صريني  الإخوة  من  التقدير  موجة  بعد 
نلُت  انتظرُت طويًل حتى  والعلوم عام 1983،  والثقافة  للرتبية  العربية 
عن  حيفا«  فوق  »اأ�صد  كتابي  عن  الأردين  امللكي  اجلوي  ال�صلح  جائزة 

الطيار احلربي ال�صهيد »فرا�س العجلوين« الذي �صدر عام 1986..

وبينما كنُت يف رحلة اإىل القاهرة، اإذ بالهاتف يرن يف تلك الليلة، لي�صل 
اإىل م�صمعي �صوت اأختي تهنئني فيها بنيل »جائزة الدولة التقديرية يف 
اأدب الطفل«.. كان ذلك عام 1999 ومل اأكن اأتوقع ذلك اأبداً، فاأنا مل اأكن 
قد قّدمت اأي عمل لنيل اجلائزة اأو الدخول يف امل�صابقة.. واحلق اأقول اإن 
فرحي بذلك كان فرحاً كبرياً ل يقّدر.. واإىل اليوم اأعتقد اأنها اأرفع جائزة 
ميكن اأن يتمناها الكاتب الأردين يف بلده : الأردن  فكان ت�صّلم اجلائزة من 
اإجنازاً  الثقافة،  الثاين، ويف احتفال تعده وزراة  امللك عبداهلل  يد جللة 

اأحمد اهلل عليه..

حتظيان  ل  القراءة  ومرادفها  العربي،  وطننا  يف  الكتابة  اأن  �صحيح 
باهتمام كبري، واأن اإح�صائيات ما يكتب وين�صر للأطفال يف وطننا العربي 
هزيل ب�صكل خمٍز خ�صو�صاً اإذا ما قورن باإنتاج الدول املتقدمة لأطفالهم، 
و�صحيح اأنه ل يوجد مردود مادي للكاتب يف جمال اأدب الأطفال يف الأردن، 
يعطيني مردوداً  زال  ول  كان  للأطفال،  اأقّدمه  ملا  املجتمع  تقدير  اأن  اإل 
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يف  الأطفال  للقاء  دعوتي  اإن  الكثري..  ال�صيء  ومعنوياً  وعاطفياً   روحياً 
املدار�س، وا�صتمتاعي مبناق�صتهم مبا يقراأون يل، وروؤية التغذية الراجعة 
اأن  اهلل  اأ�صكُر  يجعلني  امل�صرحيات،  مب�صاهدة  وا�صتمتاعهم  عيونهم،  يف 
قّي�س يل الإمكانيات الفكرية واملادية لتقدمي هذه الكتابات للأطفال، بل 

واأرجوه �صبحانه وتعاىل اأن يتقّبل عملي لوجهه الكرمي.. 

�صمعت احلديث ذاته ع�صرات املرات، من ع�صرات املعلمات، ومن ع�صرات 
املدار�س يف الأردن، وحتديداً مدار�س وكالة الغوث.

تقول املعلمة : »يف طفولتي، وملّا كنت على مقاعد الدرا�صة يف املدر�صة، 
من  تلك  اأو  ة،  الق�صّ هذه  حول  كطالبات  وناق�صناك  ل�صفنا  ح�صرِت 

ق�ص�صك املتوفرة يف مكتبة املدر�صة«؛

»وقد ا�صرتيُت اأحد كتبك من م�صرويف اخلا�س، حيث كانت معلمتنا 
الكتاب  ذلك  فكان  يدنا،  ذات  ل�صيق  دفعات  على  ثمنه  منا  تاأخذ  اآنذاك 
اأثمن ما اأملك.. يومها و�صعته حتت خمدتي كاأنه »حجاب« اأحر�س عليه 
احلر�س كله.. فهو يل اأنا وحدي، اأخرجه من خمبئه بعد انتهاء درا�صتي، 
لقاءنا  وخيايل  فكري  يف  واأراجع  قراءته.  اأعاود  اأو  باإمعان  �صوره  اأطالع 

معك يف املدر�صة، فما اأ�صعدنا وقد قابلنا »الكاتب« وجهاً لوجه؟...«

وتكمل املعلمة حديثها قائلة : »واأكملت درا�صتي الثانوية واجلامعية وعدت، 
ولكن كمعلمة للمدر�صة، واأحببت اأن اأعيَد التجربة مع تلميذاتي، فات�صلُت بِك 
على ا�صتحياء، لعّلك م�صغولة جداً، اأو لعلك ل ترحبني بال�صتجابة لدعوتنا 
لك باحل�صور ملدر�صتنا واللتقاء بالطالبات، فلّما اأجبتنا وب�صهولة بالقبول، 

غمرتني ال�صعادة من اأجلي اأنا بالذات ومن اأجل الطالبات«
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واأقول كم ي�صعدين هذا احلديث، رغم تكراره، فتكراره يدل على �صدق 
قائليه، واأنا كنت ول زلت، واحلمد هلل، ل اأرف�س لقاًء اأو ندوًة اأو حواراً مع 

الطلب والطالبات.. 

الراجعة  التغذية  �صاأ�صتقي  اأين  ومن  لهم؟  موجهة  كتبي  األي�صت 
للمتلقي،  و�صلت  اإذا  اإل  بها  اآمنت  التي  الر�صالة  تكتمل  وهل  منهم؟  اإل 

واأح�ص�صت بها؟ 

الطلبة،  حياة  يف  دوره  اأهمية  حقيقة  يدري  لو  املعلم  اأن  واأكرر  اأعود 
من  بالعديد  والقيام  الر�صالة،  هذه  لإكمال  اجلهد  فوق  اجلهد  لبذل 
تربوية،  اأن�صطة  التعلمية،  التعليمية  وللعملية  للمنهاج  املكّملة  الأن�صطة 

اأدبية، ريا�صية، ك�صفية، م�صرحية وخطابية.. وما اأو�صع هذا املجال !!! 
اليوم يف منزيل خزانة كاملة من الأر�س وحتى ال�صقف، مليئة بالدروع 
و�صهادات التقدير ملا قمُت به يف جمال اأدب الأطفال وثقافته.. ويف جمال 

العمل التطوعي العام.. 

ف�صكراً هلل... وله احلمد واملّنة.. 
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جائزة خليل ال�شكاكيني لأدب الطفل وثقافته.. 

يتميز الزميل »عبد اهلل ر�صوان« اأنه رجل نقابي من الدرجة الأوىل، 
اإيجابي الطبع، �صريع التنفيذ، ل تلهيه ال�صعارات واملهاترات والأحاديث 
اجلانبية، وقد عملنا �صوّياً يف اأكرث من دورة انتخابية يف الهيئة الإدارية 

لرابطة الكتاب الأردنيني.

علي  اقرتح  فقد  والقت�صادي،  الجتماعي  و�صعي  يعلم  كان  وملّا 
�صمن  وذلك  الطفل،  لأدب  الهدهد«  »رو�صة  با�صم  جائزة  اإعلن 
ال�صعر،   : الرابطة يف جمالت عديدة من مثل  التي تقدمها  اجلوائز 
وافقُت  وقد  الخ...  احلريات..  الرواية،  الق�صة،  ال�صعري،  النقد 
ولكنني  اجلائزة،  لهذه  واملادي  املعنوي  اجلانب  تبني  على  حينها  يف 
وثقافته«  الطفل  لأدب  ال�صكاكيني  »خليل  بجائزة  ت�صميتها  اقرتحُت 
حيث اأن الراحل »خليل ال�صكاكيني« كان له الف�صل الأكرب يف مو�صوع 
و�صع  يف  دوره  يعرف  واجلميع  وتعليمهم،  وثقافتهم  الأطفال  اأدب 
الرتكيبية  بالطريقة  يعرف  وما  الأ�صا�صية  للمراحل  التعليم  مناهج 
من احلرف اإىل املقطع اإىل الكلمة. من حرف ر اإىل  را اإىل  را�س، اأو 

َر رو ـ رو�س

وفّعلناها  اجلائزة،  هذه  و�صروط  اأ�ص�س  بو�صع  الرابطة،  يف  قمنا  وبالفعل 
ملدة عدة �صنوات، ونالها العديد من الإخوة العاملني يف جمال اأدب الطفل مثل 
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اأنني نلتها  ال�صرف  ال�صيد »حممد الظاهر«، وكان يل  ال�صاعر »علي البتريي« 
اأي�صاً، وبالطبع تربعت بقيمة اجلائزة املادية للرابطة نف�صها..

 
ول زالت اجلائزة �صمن اجلوائز التي تقّدمها الرابطة للمبدعني يف 

اأدب الطفل وثقافته من اأبناء هذه الأمة، اإن من الأردن اأو خارجه.
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يف اجلانب القت�شادي

اأي عام  اإىل زوجي،  الأيام وقبل خطبتي  مل يكن يف قامو�صنا يف تلك 
اإىل  و�صل  ال�صتعمال،  حديث  م�صطلح  فهو  املراأة(  )متكني  كلمة   ،1966
قامو�صنا اللغوي مع م�صطلحات اأخرى مثل )التمييز �صد املراأة(، )العنف 

�صد املراأة(، )عقد املراأة(، )حقوق املراأة(.. الخ 

حرية  من  اأ�صا�صي  جزء  القت�صادية  احلرية  اأن  دوماً  اأعتقُد  وكنُت 
املراأة.. واأن على الن�صاء اأن يتعّلمن حتى ينلن �صهادًة : قل �صلحاً تتمكّن 
وغوائل  الدهر..  غوائل  اأمام  وال�صمود  والعّزة  باملَنَعة  ال�صعور  من  معه 
الرجال.. ومع اأن زوجي واحلمُد هلل مل ي�صطرين لذلك، اإل اأنني ل زلت 
اأعتقد اأن التمكني القت�صادي واملقدرة على نيل �صهادة علمية اأو مهنة لها 
اأو.. �صروري  اأو..  اأو التمري�س  اأو التطريز  مردود اقت�صادي، كاخلياطة 

للفتيات، مهما كان و�صع زوجها املادي.. 

اأ�صوق كل تلك املقدمة لأقول اإنني عملُت يف جزء غري ي�صري من حياتي 
العملية، كي يكون يل دخل اقت�صادي، اأنظُر اإليه الآن وقد متثل يف عقار 
اأبي رحمه اهلل، لقد كان والدي  اأر�س ورثتها من  وحملت جتارية على 
اأو  اأر�س  »العقار«:  باأن  يوؤمن  وكان  وامل�صاحة،  الأرا�صي  دائرة  يف  يعمل 
بناء هو و�صيلة مهمة للأمان وامل�صتقبل.. وقد اأّمن اأولده وزوجته ببيت 
»ملك« واأّمن م�صتقبلهم بقطعة اأر�س كانت بعيدة جداً عن �صكناه، ولكنها 
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مع الأيام اأ�صبحت مهّمة، ويف منطقة حيوية.. وملا ا�صتطعُت تعمريها، وملا 
كنُت دوماً موؤمنة مبو�صوع الوقف: الذري واخلريي، فاإنني اأو�صي نف�صي 
لأبنائي،  ريعه  ن�صف  ي�صرف  بحيث  خريياً«،  »وقفاً  اأجعله  اأن  واأولدي 
ون�صفه الآخر لأعمال اخلري التي اأقوُم بها يف حياتي : اإن تربع للجمعيات 
اأو  وغزة  ويافا  القد�س  يف  فل�صطني  اأهل  ل�صمود  تربعات  اأو  اخلريية 

للفقراء وطلب العلم..

لقد توىل والدي فهيم ـ رحمه اهلل ـ م�صوؤولية اإدارة وقف اآل الفرخ يف 
مدينة يافا قبل عام 1948، فلما �صقطت يافا بيد الحتلل ال�صهيوين، وملا 
ُهّجر اأهل يافا وفل�صطني عن اأرا�صيهم، ظلت الذكرى عن الوقف مع اآلف 

الذكريات الأخرى يف الوطن ال�صليب تلح على خاطري دوماً..
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يف اإيران...

جاءين ات�صال هاتفي من ال�صفارة الإيرانية يف عمان يوماً، يطلب مني 
هناك  �صيكون  حيث  »طهران«،  العا�صمة  يف  للكتاب  مبعر�س  ال�صرتاك 

جناح خا�س »لأدب املقاومة« وكتب الأطفال اخلا�صة بذلك.

اأنني  اأن يكون معي مرافق، حيث  واأبديُت ا�صتعدادي لل�صفر، �صريطة 
برتبيتي املحافظة ل اأحبذ ال�صفر مبفردي. وكان يل ذلك، فا�صتعّدت اأخت 

زوجي »كوكب الهدهد« ملرافقتي.

وملا كان �صرطهم الوحيد لب�س احلجاب وامللية، وكنت اأناغري حمجبة 
اآنذاك، فقد ا�صرتيُت عباءة مطّرزة بالتطريز الفلحي من حمل �صقيقتي 
تطريزها  جلمال  الإيرانيني  من  كبري  اإعجاب  مثار  وكانت  »انت�صار«، 

الرتاثي الفل�صطيني وو�صعُت ال�صال الأ�صود على راأ�صي و�صافرنا.

يف طهران، كان الإعداد ملعر�س الكتاب كبرياً ومنظماً.. �صاهدُت عدداً 
كبرياً من الكتب العربية مرتجمة للغة الفار�صية دون اأن يدري موؤلفوها 
اأبو  جلمال  ق�صة  كنفاين،  لغ�صان  ق�ص�س  مرتجمة..  اأنها  الن�صر  دور  اأو 
حمدان اأ�صدرها مركز هيا الثقايف يف عمان، دواوين �صعر ملحمود دروي�س، 

و�صميح القا�صم.. ق�ص�س من �صوريا..
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الكتـّاب  اإن  بل  الكتب وغريها،  املقاومة »يجمع هذه  »اأدب  وكان جناح 
املوؤمتر  اأثروا  وفل�صطني،  والأردن  ولبنان  �صوريا  من  الفل�صطينيني 
اإنتاجهم الأدبي والفني عن املقاومة  اأ�صعارهم، وعر�س  بلقاءاتهم واإلقاء 

�صد الحتلل ال�صهيوين.

العربية  الوفود  اأكرب  القادم من �صورية من  الفل�صطيني  الوفد  وكان 
عدداً، منهم ال�صعراء والقا�صون والفنانون واملفكرون وال�صيا�صيون، ومن 
فل�صطيني  �صجني  واأول  اأ�صغر  العدوي«  »زهدي  اإىل  تعرفُت  الوفد  هذا 
اأو يزيد، فخرج منها رجًل، ولكن  اأم�صى يف �صجون العدو ع�صرين عاماً 

فناناً ـ فكان مادة  ق�صة »ال�صجني الفنان«، التي �صدرت عام 1996.

ومن فل�صطني قابلُت »�صميح القا�صم«، وكانت اأول مرة اأقابل فيها �صاعراً من 
»الداخل«، ومل يكن قد انفتح بعد على البلد العربية، وعلى الأردن حتديداً.

من الأردن كان معنا املفكر الإ�صلمي املرحوم »ح�صن التل«،  موؤ�ص�س 
والفنان »عبد احلي م�صلم«  الأردنية،  الد�صتور  ومالك وكاتب يف جريدة 
ق�صا�صات  من  ي�صكل  ملتزم  كفنان  لحقاً  الأردن  يف  �صيته  ذاع  الذي 
اأقام لها العديد  اجلرائد ون�صارة اخل�صب جم�صماٍت واأ�صكاًل فنية رائعة، 

من املعار�س يف الأردن واخلارج.

بنا رئي�س اجلمهورية »ها�صمي رف�صنجاين« ووزير  وقد دعانا ورحب 
الثقافة والعديد من اجلهات الر�صمية وغري الر�صمية.

وملّا تاأخر موعد الطريان للعودة لأ�صباب فنّية، فقد نظموا لنا رحلة 
باحلافلة اإىل مدينة اأ�صفهان العريقة واملليئة بالفن واجلمال، واأح�ص�صنا 
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ا�صتف�صرنا من الدليل  بارتياح كبري، عك�س طهران القاب�صة للنف�س، وملّا 
ة دينية تراثية، تقول اإنه عندما  ال�صياحي عن ذلك الإح�صا�س، اأّكده بق�صّ
اإبراهيم عليه ال�صلم، طلب من  اأراد »النمرود« ملك فار�س حرق �صيدنا 
اأ�صفهان  اأهل  اأن  اإل  اأن حت�صر خ�صباً حلرقه،  للمملكة  التابعة  املدن  كل 
ابراهيم. فدعى  اإحراق �صيدنا  مل يلّبوا الدعوة. ومل ي�صاهموا يف عملية 
لهم النبي باحلبور وال�صرور واخلري والربكات... وهذا ما كان اإىل يومنا 

هذا!! 

اأعود اإىل رحلة اإيران، فقد  كان فيها متاعب جمة، اأهمها تاأخر عودتنا 
اأيام فقط...  اأربعة  اأن الرحلة كانت مدتها  اأ�صبوعني، مع  اإىل عّمان مدة 
اأح�ص�صنا فيها اأننا يف منفى، وحمدُت اهلل على وجود اأخت زوجي مرافقة يل، 
ووجود املرحوم »ح�صن التل« يف الوفد الذي هّداأ من خماوفنا.. وعّو�صنا 
اهلل عن ذلك فاأح�صرنا ال�صّجاد العجمي والهدايا و�صاهدنا ق�صور ال�صاه 
وجموهرات »فرح ديبا« والق�صور الرتاثية اجلميلة يف طهران واأ�صفهان.
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رحلة احلج

ويقف  تف�صلي(..  باحلجة..  )اأهًل  يل  ليقول  البقالة  �صاحب  يهبُّ 
ركبُت  واإذا  تريد(..  ماذا  احلجة  )�صوف   : لل�صبي  ليقول  الأحذية  بائع 

�صيارة تاك�صي يقول ال�صائق : »على وين يا�صتي احلجة »!! 

عمري،  من  اخلم�صني  يف  ودخلُت  راأ�صي،  على  احلجاب  و�صعُت  ومنذ 
اأ�صبح لقبي »ال�صت احلّجة« واأنا يف داخلي ل اأح�سُّ بتطور العمر وتقدمه.. 
والأردن  �صكان فل�صطني  الكثريين من  عند  »احلاج »مهماً  كان لقب  واإذا 
والبلد العربية والإ�صلمية، اإل اأن »احلاجة« اأو »�صتي احلّجة« لي�َس بهذا 

القبول عند ال�صيدات.. 

بها  قمت  التي  الرحلت  اأهم  كانت  يل  بالن�صبة  احلج  رحلة  اأن  املهم 
وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  اإىل  فيها  تتقرب  مقّد�صة،  رحلة  اإنها  حياتي..  يف 
وتلتقي بها بحبيبه وحبيبنا �صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم.. تقابل 
بدّرته،  وحت�ّس  اخلطاب  بن  عمر  ترى  وحنانه،  دموعه  وترى  بكر  اأبا 
اأوع�صاه ي�صرب بها ظهر من ع�صى.. تذكر عثمان بن عفان وترى حليته 
بها الدم الأحمر القاين.. تكاد ت�صاهد ف�صول معركة  البي�صاء وقد خ�صّ
الوليد ت�صتديُر خلف اجلبل، وتوقع  اأحد، وت�صمع �صهيل خيل خالد بن 
بامل�صلمني.. تتنف�س عبري فاطمة الزهراء وعائ�صة بنت اأبي بكر.. يتدفق 
اأمامك وحولك وخلفك ومن كل جانب كل تاريخ �صدر الإ�صلم العظيم.. 
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بنف�ِصِه  م�صحّياً  الر�صول،  فرا�س  يف  نائماً  طالب  اأبي  بن  علياً  ترى  تكاد 
لينجو الر�صول عليه ال�صلة وال�صلم من �صيوف العرب امل�صركني.. كل ذرة 
رمل حتمل ذكرى هذا التاريخ العظيم، واإذا دخلَت الكعبة اأ�صابتك رجفًة 
قويًة تهزك من اأعماقك، فتح�سُّ بالقوة والعّزة والكرامة.. واإذا دخلت قرَب 
الر�صول عليه ال�صلة وال�صلم يف املدينة املنورة ملأتك الرحمة، والذلِّ 
ل  خمتلفة  اأحا�صي�س  توقف..  دون  الدموع  وجهك  وغمرْت  الرحمة  من 

اأملك اأن اأ�صفها، متلأ نف�صك يف كل حني ومَع كل موقف..

يتوقف..  ول  قلبك  فيدق  القد�س،  يف  الأق�صى  امل�صجد  هناك  وتذكر 
متتد ال�صلت ما بني امل�صجد احلرام وامل�صجد الأق�صى، حتى لتح�ّس اأن 
كيف  النبوي..  وامل�صجد  امل�صجدين  بهذين  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  امل�صلم 
امل�صجد  بزيارة  احلج،  بعد  حجته  يقّد�س  اأن  م�صلم  كل  على  كان  وقد  ل 
الأق�صى.. كيف ل وابن بطوطه  وم�صلمو املغرب العربي اأقاموا العمران 
فري�صة  لأداء  املكرمة  مكة  اإىل  رحلتهم  بعد  الأق�صى  امل�صجد  و�صكنوا 
احلج؟ كيف ل وامل�صجد الأق�صى اأوىل القبلتني ودّرة  الفتح الإ�صلمي يف 
عهد عمر، وخلود �صلح الدين الأيوبي  يف حروبه مع ال�صليبيني وتاريخ 

طويل طويل ل تكفيه اآلف ال�صفحات..

وتدعو  تدعو  وجل  عز  اهلل  يدي  بني  تقف  َعَرفة،  واحلج  احلج،  يف 
وتدعو.. تذكُر كل اأهلك واأقاربك ومعارفك وجريانك، فتدعو لهم باخلري 
ووطنك  فيه،  تعي�ُس  الذي  وطنك  وتذكُر  لك..  اهلل  ي�ّصره  ما  والربكات 
العربي الذي تنتمي اإليه، والعمق الإ�صلمي الذي تفخُر به، فتدعو لكل 
الوا�صعة  باإن�صانيته  والنجاح.. وتدعو للإن�صان  والتقدم  بالزدهار  هوؤلء 
قرب  اإىل  والع�صيان.. جتل�س  والف�صوق  الكفر  عنه  ويبعد  اهلل  يهديه  اأن 
املغربية،  املراأة  اإىل  ت�صتمع  م�صر.  اإىل  احلنني  في�صّدك  امل�صرية  املراأة 
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فتتمنى لها العزة والن�صر، ترى املراأة املاليزية، فتحمُد اهلل على تقدمها 
الفل�صطينية  املراأِة  مع  جريحاً  يظلُّ  قلبك  ولكن  وطهارتها،  ونظافتها 
عندها  اأبنائها..  واأ�صر  بيوتها  وهدم  اأر�صها  احتلل  يف  الكبري  وجرحها 
للدعاء  وجوارحك  بقلبك  وتتجه  �صخ�صية،  اأمور  من  عداها  ما  ترتك 

لن�صرة الأق�صى وزوال الحتلل..

وما ذلك على اهلل بعزيز.. 

�صبيل..  اإليه  ا�صتطاع  ملن  العباد  رب  من  ت�صهيٌل  فاحلج  ذلك..  ومع 
وقد ا�صتطعت احلج واحلمُد هلل، وكنُت ل زلت يف عز ال�صبا، يف الثلثني 
يف  بعد  وهو  املرء  يحج  اأن  الأف�صل  من  اأن  اأح�ص�صُت  يومها  عمري..  من 
اإىل �صن الكهولة  ال�صباب، ففي احلج م�صّقة وتعب.. فلماذا نوؤجلها  عمر 

والهرم.. 

واأهًل »ب�صتي احلّجه »حتى لو كانت مبكرة !!.
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مع اأختّي اإزدهار وانت�شار

بال�صعادة  فيه  هي  الذي  املجل�س  متلأ  حولها..  من  الفرح  ت�صعُّ 
واحلبور.. تتحّدث عن املا�صي وكاأنها تراه اليوم، وبالألوان. تتحدث عن 
احلا�صر فل ترتك منه �صاردة اأو واردة.. هي التي كانت تنقل ن�صرة  اأخبار 
حمطة الإذاعة الربيطانية BBC لحقاً اإىل الأهل يف بداية هجرتهم من 
�صوانني  حجرين  وحتكُّ  قريبة،  جبلية  منطقة  اإىل  ت�صعُد  فل�صطني... 
ببع�صهما وت�صلهما ب�صلك معدين، فت�صمع املحطة الربيطانية، وحتفظ 
الن�صرة كما هي على م�صامع  املنزل تعيد  اإىل  الأخبار فيها، فتعود  ن�صرة 

والديها واإخوتها، ثم تنقلها للجئني املنت�صرين يف �صاحة املنزل.. 

تلك هي اأختي اإزدهار. يف�صلني عنها بالعمر حواىل ثلثة ع�صر عاماً، 
اأ�صبهها.. وكانت جميلة  كانوا يعقدون ال�ّصبه بيني وبينها فيقولون اأنني 
وعينيها  ظهرها،  و�صط  اإىل  ي�صل  الذي  ال�صميك  ب�صعرها  اجلميلت 

الزرقاوين، وبيا�س ب�صرتها املائل اإىل احلمرة اخلفيفة..

تذكر  اإزدهار  اأختي  ظّلت  فل�صطني،  من  العائلة  هاجرت  وعندما 
تقول؛  ما  ونحفظ  لها  ن�صتمع  ونحن  بخطوة،  خطوة  الهجرة  تفا�صيل 
يدعمن  ال�صغريات،  واأخواتها  هي  ظهرها  على   �صعدوا  التي  ال�صاحنة 
اإىل  الرملة  من  الطريق  يف  ال�صاحنة  ظهر  عن  ي�صقط  ل  حتى  الأثاث 
هي  وا�صطرارها  اخلم�صينيات  اأوائل  يف  القار�س  عمان  برد  اهلل...  رام 
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واأخواتي الأ�صغر منها اإىل حمل احلليب اإىل بيتنا يف اآخر �صارع ال�صلط 
والذي ي�صمى اليوم العبديل.

اخلياطة  معلمة  اإىل  »كاملة«  منها  الأكرب  واأختي  هي  ذهابها  تذكر 
الأ�صهر يف عمان »زينب العقروق« كي تتعلم اخلياطة وت�صاعد يف خياطة 
ملب�س البنات ال�صبعة يف املنزل.. وملّا برعت يف ذلك اخاطت بدلة العر�س 

لأختها كاملة !! 

عمان  يف  البتدائية  املدار�س  يف  لت�صجلهن  الأ�صغر  واأخواتها  ذهابها 
رغم �صغر �صّنهن، وبراعتها يف اإقناع املديرة بذلك.

ق�ص�صها عن العائلة ل تنتهي.. ذكرياتها عن مولد الأخ الأول للعائلة 
»حممد« بعد �صت بنات، كررتها اأمامنا وبالألوان ع�صرات املرات.. حلقة 
�صعره يف امل�صجد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل يف فل�صطني، حفلة طهوره 
روبني حيث  يافا اجلميل  اإىل م�صيف  ال�صيفية  العائلة  يافا، رحلت  يف 

الرمل الناعم والأم�صيات الرائعات.. ق�ص�س ل تنتهي.

وعندما كربُت، وتزوجُت، و�صكنُت يف منزيل يف عبدون يف عمان، عادت 
اأختي اإزدهار اإىل عمان بعد اأن اأم�صت قرابة ن�صف قرن يف الكويت حيث 
معي  العلقة  وتوّطدت  قربي.  اأي�صاً،  عبدون  يف  و�صكنت  زوجها،  يعمل 

واأ�صبحنا نتقابل اأو نتهاتف يومياً..

اأقول لها : هذا الكتاب اأعجبني، هل قراأتيه؟ 
ـ نعم واأجمل ما فيه كذا وكذا.. تعيد علي الكتاب باأكمله..

واأقول : هذا الربنامج التلفزيوين هل �صاهدتيه؟ 
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ـ نعم وبه كذا وكذا..وتعيد معظم ما جاء يف الربنامج. 
وقد اأقول : اليوم تويف فلن.. هل ترغبني يف تعزيتهم؟ 

ـ نعم و�صنذهب ال�صاعة كذا فل تن�صي الإي�صارب الأبي�س..

فلنة تزوجت، وفلنة رزقت بولد، واآخر تخرج من اجلامعة. ق�ص�س 
تربط احلا�صر باملا�صي، ومتل املجل�س �صعادًة حبوراً، واأنا �صعيدة بجوارها 
وعقلها النا�صج وذكرياتها التي ل تنتهي، بل لقد تعّودت اأن اأعر�س عليها 
اأو  اللغة  يف  اأ�صتاذ  وكاأنها  وتعّلق  فتقراأ  خمطوطات..  بعد  وهي  كتاباتي 

الآداب اأو التاريخ.

اأوًل ثم ازدهار..  يف مدار�س املنهل، عملُت وبقرب مع اأختّي : انت�صار 
تخيط  الإيجابي..  والعمل  للوطنية  رمزاً  طفولتي  ومنذ  انت�صار  كانت 
باألوان  تطرزها  ثم  الكبري  العربي  الوطن  خارطة  عليها  فرت�صم  تنورة 
العلم لتوؤكد على وحدة هذا الوطن... متنع طالباتها من ا�صتخدام املواد 
دعم  مبداأ  وعمًل،  قوًل  عليهن،  وتوؤكد  اخلارج  من  امل�صتوردة  العطرية 
ومع  ال�صتعمار  �صد  املظاهرات  مع  تخرج  والعربية،  املحلية  ال�صناعة 
الق�صايا العربية فت�صجن، وملّا تخرج من ال�صجن  تخرج مرفوعة الهامة 
واأكرث اإمياناً بق�صايا اأمتها. �صاحبة مبداأ، ل تخاف لومة لئم ول تتداعى 

اأمام املحبطني اأو اخلونة.

 وملّا عملُت معها يف جمعية اأ�صدقاء الأطفال ثم يف مدار�س املنهل ثم 
واإيجابيتها ومتابعتها للعمل  اأح�ص�صُت ب�صدقها  اآمّنا به،  يف كل عمل عام 
: العمل اخلا�س مع العمل  ناجحاً  اإنها ن�صجت خطاً  اخلا�س والعام. بل 
العام، ف�صاعدت املراأة الأقل حظاً و�صجعتها على العمل اليدوي  والتطريز 
دار  لدعم  اهتماماتها  جّل  وكّر�صت  اأ�صرتها،  ودعم  دخلها  لزيادة  ال�صعبي 
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املادي  للدعم  حتتاج  التي  القد�س  وجمعيات  القد�س  يف  العربي  الطفل 
واملعنوي، وافتتحت مركزاً خا�صاً خريياً للأطفال واليافعني. 

والإخل�س  للوطنية،  الأو�صح  الرمز  انت�صار  اأختي  و�صتبقى  كانت 
والإيجابية يف العمل.
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مع اأخوّي خليل وحممود

�صركة  يف  اإدارياً  ي�صغل زوجها من�صباً  اإجنليزية،  امراأة  مع  يوماً  كنُت 
اإجنليزية اأردنية، اأ�ص�صها زوجي  للمقاولت، حيث عملت تلك ال�صركة يف 
من  وعديد  �صكنية،  وجتمعات  وطرق  �صوارع  بناء  يف  والأردن  ال�صعودية 

امل�صاريع الكبرية.

عن  وبب�صاطة  لها  اأ�صرح  الإجنليزية،  املراأة  هذه  مع  كنت  اأقول 
اأقول  ووجدتني  كمثال..  واأ�صرتي  العرب،  نحن  وتقاليدنا  عاداتنا 
اإنني واحدة من ع�صرة اأبناء وبنات لوالدي،  وزوجي واحد من ثمانية 
اإخوة واأخوات لوالديه، وكل من هوؤلء الأبناء الثمانية ع�صر له عائلة 
الأ�صرية  والعلقات  واأخوال،  اأعمام  واأبناء  واأ�صهار  واأن�صباء  واأبناء 
اأوًل، ثم بالعرف والعادة ثانياً. وعلى  حمط احرتام،  بل واجب ديني 
اأن يفرح لأفراحهم، ويحزن لأحزانهم،  وي�صاركهم يف العديد  الواحد 
من املواقف التي قد ت�صتنزف جزءاً كبرياً من وقته اخلا�س، و�صوؤونه 

ال�صخ�صية.

ويف  العربية،  بلدنا  يف  الأ�صرية  العلقات  اأ�صتعر�س  ووجدتني 
اإيجابيات الأمر و�صلبياته، فاإذا كان الفلح  واأرى  عائلتنا حتديداً، 
وقطف  وزراعتها،  الأر�س  فلحة  يف  مل�صاعدته  اأبنائه  بعدد  يعتّز 
يحتاجون  الذين  هم  بل  لذلك،  يحتاجهم  لن  فاملدين  الثمار، 
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درا�صتهم وحت�صيلهم اجلامعي،  الوالد كي يكملوا  املادي من  للدعم 
و�صتاأخذهم مّدة اطول كي يقفوا وحدهم على اأرجلهم دون احلاجة 

مل�صاعدة  الأب.

واحلّق اأن هذه املراأة الإجنليزية وعدد اآخر من الإجنليز رجاًل ون�صاًء 
هناك  اأن  يل  اأثبتوا  قد  زوجي،  عمل  ح�صب  معهم  تعاملُت  الذين  من 
عائلت اإجنليزية مرتابطة كما نحن، بل اأكرث ترابطاً.. واأنهم يحملون 
فهم  منهم.  يتعلمها  اأن  الأحيان  كثري من  املرء يف  يتمنى  واأخلقاً  قيماً 
يطّبقون فعًل ل قوًل تعاليم الإ�صلم، بينما يتغنى البع�س عندنا بهذه 

التعليمات قوًل ل فعًل.

»وعد  و  بيكو«  »�صايك�س  معاهدات  قمتها  على  التي  ال�صيا�صة  ولول 
بلفور« لكانت علقتنا مع الغرب اأف�صل مما هي عليه الآن.

املجال  لهم  اأتيح  وحممود  وخليل  حممد  الثلثة  اإخوتي  اإن  املهم 
ليدر�صوا ثم يعملوا يف اإجنلرتا.. 

هو  اأ�صبح  الأكرب،  والأخ  والدنا،  وفاة  فبعد  خليل  اأخي  اأما 
مبثابة الأب للعائلة، ورغم اأنه اأ�صغر من كل البنات ـ مبا فيهم اأناـ  
يناديني  وهو  منه  األطف  اأ�صمع  ل  لنا..  والأخ  الأب  اأ�صبح  اأنه  اإل 
اأخواته  يحب  اأنه  ت�صريحاته  من  األطف  ول  ال�صغرى«،  »باأختي 
لرتبيته  كان  لقد  واإ�صعادهن...  اإر�صائهن  على  ويحر�س  كلهن 
اهلل  اأبقاه  مع�صره،  وطيب  اأخلقه  حل�صن  املبا�صر  الأثر  الدينية 

لأ�صرته. 
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وملّا كانت ر�صالة الدكتوراة لأخي حممود حول املواد امل�صتخرجة من 
غريها،  وع�صرات  والزفتة   وال�صفلت  الديزل  و  كالكريو�صني  النفط 
الت�صالت  باإجراء  وبداأ  غّزة..  يف  للبرتول  م�صفاة  باإن�صاء  فّكر  فقد 
اللزمة لذلك.. واأولها توفري راأ�س املال. وا�صتعد ّ اجلميع من العائلة 
امل�صروع  هذا  مثل  يف  الوطن  وم�صاندة  مل�صاندته،  والأ�صهار  والأبناء 

الكبري..

ومع اأن الرياح مل تاأِت كما ت�صتهي ال�صفن، ولأن و�صع غزة كما يعرف 
اجلميع اأكرث تعقيداً من احلياة ذاتها،  فقد توقف امل�صروع، وخ�صرنا املال 

بينما ربحنا، اإن �صاء اهلل تعاىل، ثواب العمل.. 

وقد طلبُت من اأخي حممود اأن يكتب مقدمة كتابي للأطفال »امللثم 
وجرمية الأحد الأ�صود« من ق�ص�س النتفا�صة يف غزة وال�صادر عام 1993 

فكتب يقول : 
»اأحبائي اأطفال العروبة والإ�صلم.. اأحبائي اأبناء غزة الأبطال.. 

كاتبتنا �صقيقتي رو�صة، عا�صت منذ طفولتها حتلم بكل ما حتلمون 
رو�صة  �صاركت  لقد  وكرامة.  وحترر  كرمي  عي�س  من  الآن؛  اأنتم  به 
وعّمان  اهلل  رام  مدينة  �صوارع  مظاهرات  يف  متاماً  مثلكم  باجلهاد 
يف  كتبها  ومبعار�س  بعّمان  كتاباتها  ويف  القاهرة،  يف  درا�صتها  واأثناء 
الأمل  �صعلة  لتبقي  الهمم  ت�صحذ  والإ�صلمي.  العربي  الوطن  اأنحاء 
اآِت  الن�صر  اأن  وباهلل موؤمنون  واثقون  بكم  اإنها ونحن معها،  م�صيئة، 

من عنده.
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اأمرا�صكم،  ثباتكم،  جوعكم،  حجارتكم،  غزة،  يف  الأ�صري  وطننا  اأبناء 
الذليلة  للنف�س  وعّزة  اإلهام  م�صادر  كلها  اإميانكم،  جروحكم،  �صمودكم، 
خارج اأر�س املجابهة. لقد اأ�صبحنا يف وقت اأ�صعب ما فيه هو احلفاظ على 

املبادئ التي نوؤمن بها والإ�صلم الذي ننتمي اإليه..

اآل غزة ها�صم فل �صك اأن موعدكم اجلنة والن�صر.. �صاعدونا  �صرباً 
بثباتكم و�صّدوا من هممنا بت�صحياتكم واإننا باهلل موؤمنون.«

دبــي 1993/7/27
الدكتور حممود فهيم الفرخ
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رابطة الكتاب الأردنيني

اأم�صيُت عدة دورات انتخابية ع�صواً يف الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب 
الأردنيني، وكانت نتائج فرز الأ�صوات تثلج �صدري حني اأفوز بثقة الزملء 
الأع�صاء، وقد عملُت مع روؤ�صاء عديدين للرابطة منهم الكاتب »فخري 
والدكتور  ما�صي«  »اأحمد  والدكتور  العب�صي«  »ابراهيم  والكاتب  قعوار«، 

»موفق حمادين«.

مدة الدورة النتخابية للرابطة �صنتان، وميكن للع�صو �صغل املن�صب 
دورتني متتاليني، يغيب بعدها دورة كاملة، ثم ي�صتطيع بعدها الرت�صح 
اإىل  املر�صحني  ع�صوية  ا�صتمرار  اأوقف  النظام  وهذا  اأخريني،  لدورتني 
مال نهاية، فغيابُه عن امل�صهد دورة كاملة، يهيء الفر�صة لزملء اآخرين 

لعتلء املن�صب واإثبات جدارتهم.

ويف انتخابات الرابطة، ي�صيطر »التحزب« ال�صيا�صي على املناخ ب�صكل 
احلزب  وغريهم  ال�صعبية،  اجلبهة  وذلك  البعث،  حزب  فهذا  غريب.. 

القومي، واآخرون ال�صيوعيون.. 

كافة  جتّند  جمموعة  كل  والجتماعات.  وال�صهرات  ال�صجالت  وتبداأ 
اجلهات  بع�س  اإن  بل  للفوز.  خارجها،  اأو  الرابطة  داخل  من  اإن  قواها: 
الأمنية يف الدولة، تتدخل ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر يف هذه النتخابات، 
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الق�صف  ويبداأ  التحالفات،  يف  الأكرب  الدور  والإبداع  للأدب  يكون  ول 
الع�صوائي واملنظم، من كل تيار على الآخر، فهذا مع التطبيع ونحن �صد 
اأو�صلو، وذلك مع املخابرات ونحن  اأو�صلو ونحن �صد  التطبيع، وهذا مع 
مع الدميوقراطية واحلرية.. �صعارات ل�صتقطاب اأع�صاء الهيئة  العامة 

الذين ي�صل عددهم اإىل �صتمائة ع�صو.

اإنها »معركة النتخابات« لي�س اإل.. 

يف الدورة الأخرية 2012 م،  ا�صطررُت لل�صتقالة مع اأربعة من زملئي 
واإ�صدار  القرارات  باتخاذ  الرابطة  رئي�س  انفراد  اأمام  �صلب  كموقف 
البيانات واإر�صال الر�صائل، دون الرجوع للهيئة الإدارية. فاأنا اأوؤمن اإمياناً 
بالراأي،  التفرد  وعدم  بالأغلبية  القرارات  بالدميوقراطية،واتخاذ  اأكيداً 

ول اأر�صى اأن اأكون جمرد رقم يف الإدارة.

�صحيح اأن اخللفات والختلف بالراأي كان ي�صيطر على اجتماعات 
القائمة  العامة من هذه  الهيئة  اختيار  نتيجة  للرابطة،  الإدارية  الهيئة 
اأو تلك، لكن املطلوب من الرئي�س دوماً اأن يحاول اأخذ القرارات باحلوار 

الدميقراطي والأغلبية ولي�س بالتفرد بالراأي.. 

النتخابي  للم�صهد  قراءتي  وبعد  النتخابية،  الدورات  اإحدى  ويف 
ب لهذه الفئة اأو تلك، قررُت الرت�صح لرئا�صة الرابطة..  احلزبي واملتع�صّ
قعوار«  »فخري  املحرتمني  الزميلني  اأمام  التجربة  خ�صُت  وفعًل 
و«ابراهيم العب�صي«، وبالطبع مل اأفْز بالنتخابات، وكان الفارق اأي�صاً بني 

املر�صحني الآخرين قليًل جداً.. 
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الق�صايا  واأكرث  الرابطة.  يف  وال�صلبية  الإيجابية  املواقف  هي  كثرية 
اإثارة للم�صاكل املواقف ال�صيا�صية. تلك املواقف التي ترتبط مبا هو خارج 
الرابطة وخارج القطر الأردين، واأعتقد اأن موقفي املبدئي من التطبيع 
اأحد  ع�صوّية  ف�صل  كّفة  ترجيح  يف  ال�صبب  كان  الإ�صرائيلي  العدو  مع 
وزياراته  بت�صريحاته  التطبيع  اأقّر  حني  الرابطة،  يف  الكتاب  الزملء 

للكيان ال�صهيوين.

واأعتقد اأنني �صاأبقى �صد التطبيع مع العدو الإ�صرائيلي حتى لو اأ�صبح 
هناك اثنتان وع�صرون اتفاقية �صلم بني الدول العربية وهذا الكيان.. 

ت�صلمت  م   1995/1983 الزمان  من  عقٍد  على  يزيد  ما  مدى  على 
حترير ملحق الطفل الأ�صبوعي يف جريدة الد�صتور الأردنية. وكان ذلك 
»اأدب  عامل  يف  ا�صمي  على  النا�س  وتعرف  وتاأثريي  انت�صاري  اأ�صباب  اأحد 
الطفل و�صحافته«، كانت اجلريدة يومية؛ وملحق الطفل اأ�صبوعي ي�صدر 
مع اجلريدة يف يوم اجلمعة.. اأحياناً �صفحة واحدة واأحياناً �صفحتني.. 
يتناول فيما يتناول اأخبار الأطفال واإبداعاتهم و�صورهم، وما ير�صلون من 
مواد �صواء من اإنتاجهم اأو اختيارهم نقًل عن م�صادر اأخرى. وكنُت اأكتب 
ة العدد امل�صل�صلة يف  الكلمة املوجهة يف العمود الأ�صبوعي لهم، واأكتب ق�صّ

كثري من الأحيان.  

كانت  حيث  امل�صل�صلة،  الق�ص�س  هذه  من  �صخ�صياً  ا�صتفدُت  وكم 
وجرمية  »امللثم  ق�صة  مثل  لحقاً،  ال�صادرة  الكتب  لبع�س  اأ�صا�صية  مادة 
الأحد الأ�صود« عن النتفا�صة يف غزة، وق�صة »ليلى وفرن ال�صمود« عن 
قرية  يف  النتفا�صة  عن  عامر«  �صكني  »�صر  وق�صة  نابل�س،  يف  النتفا�صة 

العبيدية اإحدى القرى حول القد�س.. 
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ملحق  مع  بداأت  للكتابة،  يل  �صحافية  منارة  الد�صتور  جريدة  كانت 
الطفل الأ�صبوعي، ثم تطورْت لزاوية دائمة اأكتب فيها مقالت اجتماعية، 
و�صيا�صية، واأدبية وغري ذلك للكبار مما زاد من انت�صاري ومعرفة النا�س 
با�صمي واآرائي املختلفة. واأعتقد اأن كل من تعاطى الكتابة ال�صحفية، كان 
ي�صعر بال�صعادة التي كنُت اأ�صت�صعرها بعد ن�صر املقالت، و�صماع اآراء النا�س 

الإيجابية، وحتى ال�صلبية.

بعد ملحق ال�صحيفة اليومية، ارتبطُت ب�صحافة الأطفال وجملتهم.. 
فعملُت حمررة م�صوؤولة مع وزارة الثقافة يف جملة و�صام للأطفال، ثم مع 
دائرة الثقافة لأمانة عمان جملة براعم عمان، ثم مع جملت يف القطاع 
�صامر،  وجملة  العربي  الكرتون  جملة  مثل  اختفت،  ثم  ظهرت  اخلا�س 
ورا�صلُت جملة ماجد يف اأبو ظبي. وات�صلت مع جملت الأطفال يف م�صر.

تبداأ  م�صتمرة  »حركة«  هي  الطفل  ثقافة  »حركة«  اأن  معي  ترون  األ 
وتهليلة..  واأن�صودة،  وحكاية  وق�صة  �صعر  من  املختلفة  باأجنا�صه  بالأدب 
الخ. ثم تتوا�صل مع امل�صرح املكتوب واملقدم على خ�صبة امل�صرح، ثم تنتقل 
اإىل جملت الأطفال و�صحافتهم، لت�صل اإىل املراكز العلمية يف اجلامعات 
الأطفال  مراكز  ودعم  اإن�صاء  اإىل  تنتقل  ثم  والنقد  والتحليل  للتعليم 

واأنديتهم ومكتباتهم. واإقامة الندوات وور�س العمل معهم ولهم.. 

اإذاعة  من  املختلفة  الإعلم  و�صائل  ومنها  بها  تتاأثر  قوية  »حركة« 
اأرحب،  اآفاق  اإىل  ومعه  به  وترتفع  الطفل،  ثقافة  واقع  لتحرك  وتلفاز 

وثقافة اأو�صع. 
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مع موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان

بل  عادية،  عجمية«  اأبو  »ي�صرى  املرحومة  مع  علقتي  تكن  مل 
تخاطبك  جهوري،  قوي  �صوت  ذات  كانت  ي�صرى  فاملرحومة  ا�صتثنائية، 
وعندما  واملظهر،  ال�صخ�صية  قوية  فتاة  اأمام  اأنك  فتح�س  الهاتف  على 
الذين  من  والأطفال  الطلب  اأعمال  تقييم  يف  امل�صاهمة  مني  طلبت 
للق�صة  �صومان  احلميد  عبد  موؤ�ص�صة  مب�صابقات  ي�صاركون  و  �صاركوا 
الأول  اللقاء  اإىل  ب�صرعة..فلّما ذهبُت  وافقُت  والر�صم،  وال�صعر  الق�صرية 
اإن�صانة تختلف جداً عن �صوتها، فقد اختربها  اأمام  معها وجدُت نف�صي  
اهلل تعاىل ب�صلل الأطفال منذ طفولتها اأعاق منوها الطويل، بل واأثر على 

قدميها واأحنى ظهرها !!

وقلُت لنف�صي هلل يف خلقه �صوؤون وهو احلكيم العليم.. 

الوعي والعقل والعمل،  اأ�ص�س متينة من  ال�صداقة معها على  ون�صاأت 
�صغرية  كل  تتابع  �صدوقة،  خدومة،  معطاءة  للحياة  متفتحة  اإن�صانة 
وكبرية يف عملها، دوؤوبة ت�صل الليل بالنهار، تخدم اأبناء منطقتها ـ خميم 
ـ  وتخدم مدار�س الأونروا واملدار�س اخلا�صة واحلكومية، وتوؤدي  البقعة 

عملها بكل احرتام يف موؤ�ص�صة عبد احلميد �صومان.

رحمها اهلل...
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عندما ماتت »ي�صرى اأبو عجمية« �صلى عليها ما ليقل عن مليون حاج 
يف الكعبة امل�صّرفة.. كيف؟ كانت يف دعوة للحج على ح�صاب اململكة العربية 
كانت ع�صواً  التي  املكتبات  اأحد موؤمترات جمعية  ال�صعودية جلهودها يف 
اأ�صيبت  فجراً،  العيد  �صلة  وبعد  كاملة  احلج  منا�صك  اأنهت  فلما  فيها، 

بنوبة قلبية ففارقت احلياة و�صلى عليها احلجيج كلهم!!

األي�س هذا برتتيب رب العباد لرفع مقامها  ـ اإن �صاء اهلل تعاىل ـ عنده؟

الفا�صل  بال�صديق  بتعريفي  الف�صل  عجمية  اأبو  لي�صرى  كان  لقد 
الأ�صتاذ الدكتور »ربحي م�صطفى عليان«، ع�صو جمعية املكتبات الأردنية، 
الأ�صتاذ يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الأردنية، والذي اأ�صكره من 
كل قلبي على منحي لقب »رائدة اأدب الأطفال يف الأردن« يف كتابه املو�صوم 

»اأدب الأطفال« وال�صادر عن دار �صفاء للن�صر والتوزيع.  

املهم اأن ن�صاطات موؤ�ص�صة عبد احلميد �صومان ا�صتمرت وا�صتمّر عملي 
للم�صاركة  دعوتي  اآخرها  لعّل  املنا�صبات  من  العديد  يف  معهم  التطوعي 
»را�صد  الدكتور  مع  الطفل  لأدب  �صومان،  احلميد  عبد  جائزة  جلنة  يف 
العني  وبرئا�صة  الق�صو�س«  »وفاء  والكاتبة  التل«  »لينا  والفنانة  عي�صى«، 

»هيفاء النجار«. 

»الذي  �صومان  احلميد  عبد  »حلم  للأطفال  كتابي  مو�صوع  لكن 
اأو البنك العربي  اأ�صدرته عام 2007، مل يكن له �صلة مبا�صرة باملوؤ�ص�صة 
القرن  من  الثلثينيات  يف  �صومان  احلميد  عبد  املرحوم  اأ�ص�صه   الذي 

الع�صرين يف فل�صطني.. 
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لقد قلت يف مقدمة الكتاب :
البطولية  حكاياتي  كتابة  يف  عاماً  وثلثني  نّيف  قبل  بداأت  »عندما   
للأطفال، كنُت قد و�صعُت يف خطتي اأن اأوّثق �صري ن�صال اأبناء ال�صعب العربي 
للأطفال.. الن�صال ال�صيا�صي والقت�صادي والرتبوي. ممثلة ببطولة رجاله 
ون�صائه ومدنه وقراه.. وكانت �صرية »عبد احلميد �صومان« من تلك الأ�صماء 
التي و�صعتها �صمن القائمة، وها هو اهلل قد مّن علّي بالعمر، لأعود لقراءة 
ق�صة حياة هذا الرجل »الع�صامي« والتي كتبها الدكتور فواز طوقان وفايز 
ة للأطفال مبا يتنا�صب وم�صتواهم الفكري واللغوي  املقد�صي، ولأ�صوغ الق�صّ

والعمري..«

واأ�صدرُت الكتاب وكنُت متاأكـّدة اأن البنك وعائلة املرحوم املنا�صل عبد 
�صهادة  اأو  جائزة  يل  و�صيقدمون  بل  عليه،  �صي�صكرونني  �صومان  احلميد 
تقدير على اإ�صداره، ولكن الأمور ال�صيا�صية وقفت اأمام ذلك، فاأغم�صوا 

اأعينهم عن الكتاب وجتاهلوا وجوده !! .

ففي تلك الفرتة كان البنك ـ ول يزال ـ مهدداً من ال�صهيونية العاملية 
موؤ�ص�صة  فهو  بعده..  اأو  الحتلل  قبل  اإن  ال�صيا�صية،  مواقفه  كافة  على 
بالل�صامية  اتهمت  واإل  الثمن،  دفع  اإذن  عليها  قوية،  ومالية  عربية 
وبتمويل الإرهاب، وبالتايل دفع تعوي�صات للأهايل الذين ق�صوا على يد 

العرب كما يزعمون اأنه بتمويٍل منه !!

وُرِفعت الق�صايا يف اأمريكا مبئات املليني من الدولرات، ووقف البنك 
وحيداً امام هذه اليد ال�صهيونية امل�صيطرة على الإعلم واملال يف اأمريكا، 

بل ويف العامل اأجمع..
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 وملا كان طبع املال : اجلنب، فقد كان لزاماً على البنك وبرئا�صة حفيد 
مع  يتعاطى  ول  احليطة  يتخذ  اأن  ـ  �صومان  احلميد  عبد  ـ  الأول  الباين 
ال�صهيوين،  الحتلل  �صد  اجلد  ن�صال  يبني  الذي  هذا،  الأطفال  كتاب 
فل�صطني  �صقوط  ودفاعه عن  الجنليزي  ال�صتعمار  �صجون  و�صموده يف 

بيد ال�صهاينة، ودعمه للم�صردين من اأبنائه بعد النكبة.

وا�صت�صهاد  اآبائنا،  ون�صالت  اأنف�صنا  ننكر  اأن  ترى  يا  علينا  يجُب  هل 
اإخوتنا، واأن نن�صى معاناة اأهلنا يف فل�صطني، كي نر�صي املحتل؟

ينزعج  ل  حتى  ومعاناته  واأنينُه  دموعُه  يوقف  اأن  ال�صحية  على  هل 
الظامل واملتكرب واملحتل؟

اإنها م�صاألة فيها نظر !
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موؤ�ش�شة نور احل�شني
الرابطة الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال

للملكة نور احل�صني ـ زوجة املغفور له جللة امللك احل�صني بن طلل ـ 
دور كبري يف اإقامة عدد من امل�صاريع اخلريية والريادية يف الأردن.. ومنها 
موؤ�ص�صة نور احل�صني. وللموؤ�ص�صة ن�صاطات عديدة منها، واأهمها الرابطة 
الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال التي اأ�ص�صتها معايل العني »اإنعام املفتي« 
»بثينة  النابل�صي«،  »�صاهرة   : منهم  اأذكر  وال�صادة  ال�صيدات  من  وعدد 

جردانة«،«ع�صام الزواوي«، واآخرون..

الإدارية  للهيئة  رئي�صة  انتخابي  مّت  بعد،  فيما  اإليهم  ان�صممُت  وملا 
البتريي«  »علي  ال�صاعر  هما،  جديدين  زميلني  وبع�صوية  للرابطة 

والقا�س »اأحمد جرب«.

وعملنا معاً  كفريق رائع خلدمة الأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة، 
وكان اأن اأ�صدرت الرابطة عدداً من كتب مرحلة الرو�صة اأحدهما لل�صاعرة 
الأديبة املرحومة »�صهل الكيايل« كتاب »لعبة احلبل« والآخر يل : كتاب 
كتاب  عثمان  وللأ�صتاذ طه  الرابطة يل  اأ�صدرت  ثم  والوطن«..  »اجلنود 
ـ  املوؤ�ص�صات  ـ   الر�ّصامون  ـ  املخرجون  ـ  الكتـّاب  الأردن،  الأطفال يف  »ثقافة 

املراكز ـ املكتبات ـ اجلمعيات اخلريية «
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ولكن وللأ�صف انتهت التجربة مع الرابطة ب�صكل درامي، حيث رفعت 
ـ  دعوى ق�صائية �صّدي »بالقدح  اأذكر ا�صمها  ـ لن  اإحدى الزميلت فيها 
فيه قدح وذّم و�صّب.. ومل يكن هذا  اأين وجهُت لها كلماً  والذم »بحجة 

�صحيحاً بالطبع. لكنها النفو�س الب�صرية !!

ال�صخ�صي«  اأقف فيها يف حمكمة يف ق�صية »احلق  اأول مّرة يل  كانت 
اأمام  الوقوف  من  ال�صديد  باخلوف  مقروناً  العميق  بالأمل  اأح�ّس  وكنت 
والل�صو�س  باملجرمني  عقولناـ  يف  ـ  الت�صقت  وحمكمة،  وحمامني  قا�ٍس 

والقتلة.

ولكن اهلل قّي�س يل يف نف�س الوقت، ومن نف�س الهيئة الإدارية للرابطة 
الزملء والزميلت »على البتريي« و«�صاهرة النابل�صي« و«بثينة جردانة«  
للدفاع عني اأمام هيئة املحكمة. كانت املرحلة الأ�صعب هي يف موافقتهم 
املرء  ُيق�صم  اأن  �صهًل  الأمر  فلي�س  فيها،  وال�صهادة  املحكمة  اإىل  للنزول 
على القراآن الكرمي، واأمام القا�صي واملحامني، لقول احلق ول �صيء غري 

احلق!.

َوَمْن  َهاَدَة  ال�صَّ َتْكُتُموا  )َول   : الكرمية  بالآيات  ا�صتعنُت  ولإقناعهم 
َكَتَم  ْن  مِمَّ اأَْظلَُم  )َوَمْن  َعِليٌم(،  َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  ُ َواهللَّ َقْلُبُه  اآِثٌم  ُه  َفاإِنَّ َيْكُتْمَها 
الزملء على  ( فوافق  َتْعَمُلوَن  ا  َعَمّ ِبَغاِفٍل   ُ اهلَلّ َوَما   ِ اهلَلّ ِمَن  ِعْندُه  �َصَهاَدًة 
التي  للزميلة  ت�صيء  باألفاظ  تلفظي  بعدم  و�صهدوا  للمحكمة  احل�صور 

رفعت الدعوى..

اأدنت،  اهلل   �صمح  ل  لو  مرتبطة،  كانت  التي  بالرباءة  العدل  وق�صى 
بدفع غرامة ع�صرة اآلف دينار !!
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اأ�صبوع  اأول  اآخر يف  اأعقبها وقوف  اأمام حمكمة،  كانت املرة الأوىل يل 
املوظفني فيها  اأحد  اأقام  العاملية، فلقد  املنهل  اإدارة مدار�س  ا�صتلمُت فيه 
تربئتي  متت  واأي�صاً  املدر�صة.  دخويل  من  وغرية  ظلماً  اأخرى  دعوى 
متاماً منها. وتعّودُت على »املحاكم« واأ�صبحُت ل اأخاف املثول اأمام الق�صاة 
حكومية  دائرة  اأي  مثل  مثلها  املحكمة  اأن  اأح�ّس  واأ�صبحُت  واملحامني، 
اأخرى، كدخول  مركز �صحّي اأو وزارة ال�صناعة والتجارة اأو دائرة الأحوال 

املدنية.

لنزاهة  احلقيقي  املقيا�س  هو  ـ  بلد  اأي  ـ  البلد  يف  العادل  الق�صاء  اإن 
احلكم ورفعة الدولة ورقي الأفراد واإل �صادت �صريعة الغاب، حيث الأقوى 

ياأكل ال�صعيف.

فيما اأعرف اليوم، فالرابطة الوطنية لرتبية وتعليم الأطفال مل تعد 
موجودة اإل على الورق، فالنجاح يجلب النجاح، والنزاع يوؤدي اإىل الف�صل.
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النتخابات النيابية

يف عام 2007، وكنت قد جتاوزت ال�صتني من العمر، اأح�ص�صت وب�صدق 
اأن باإمكاين خدمة وطني عن طريق تر�ّصحي وبالتايل انتخابي ع�صو يف 

جمل�س الأمة /  النواب.

ورابطة  الطلبة،  اإحتاد  مع  العام  العمل  يف  العملية  جتاربي  حّللُت 
ال�صيا�صية  والن�صاطات  اخلريية،  اجلمعيات  من  وعدد  الأردنيني،  الكتاب 

واحلزبية والفكرية. 

مرحلة  جتاوزوا  قد  هلل  واحلمد  اأولدي  العائلي،  و�صعي  وقّيمُت 
تزوجوا  قد  واأكرثهم  اجلامعية،  درا�صته  اأنهى  واأ�صغرهم  الطفولة، 
اأعماله  اأزواجهم واأولدهم.. وزوجي ناجح يف  ولهم حياتهم اخلا�صة مع 
خلل  من  بالتاأكيد،  �صيدعمونني  واإخواين  واأخواتي  وا�صتثماراته، 

عائلتهم املمتدة واأقاربهم.

وجدت يف نف�صي الدافعية القوية خلو�س هذه التجربة خلدمة الوطن 
من هذا املوقع املميز واخلا�س للخدمة العامة.

النتخابات«  »معارك  درا�صة  الأوىل  اجتاهات،  عدة  يف  وحتّركُت 
حول  والدرا�صات  بالكتب  وا�صتعنت  ذلك.  يف  والعاملية  العربية  والتجارب 
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اأمريكا  زعماء  جتارب  من  بدءاً  لذلك،  ة  خا�صّ مكتبة  فاأعددُت  املو�صوع، 
املدّونة اإىل جتارب زعماء القبائل ال�صفوية!! 

وثانيها ا�صت�صارة العائلة الأقرب فالأبعد، بل لقد اأر�صلُت ملا ل يقل عن 
مائة من معاريف واأقاربي اأ�صاألهم لو كنُت �صاأر�صح نف�صي، وكنَت اأنَت يف دائرتي 

النتخابية، فهل �صت�صوت يل؟ 

اأ�صت�صعر  منطقتي،  يف  واحلزبيني  ال�صيا�صيني  مع  الت�صال  وثالثها 
امل�صري«  »طاهر  دولة  ال�صديق  كجارنا  تلك،  نّيتي  على  فعلهم  رّد  منهم 
�صابقة يف  الذين لهم دور وجتربة  الإخوة  ار�صيد« وبع�س  وال�صيد »عادل 

اإدراة احلملت النتخابية.

اأعد ما ي�صمى »Action plan« خطة هذه احلملة، وما يجب  وبداأت 
باأول، مقر احلملة النتخابية، والتمويل، الإعلنات،  اأوًل  اأن ينفذ منها 

اليافطات.. وغري ذلك كثري...

اأر�س يل لأ�صرف من ثمنها  التمويل قررُت بيع  اإىل  وعندما و�صلُت 
على احلملة التي اأجمع اجلميع على ارتفاع تكاليفها.

كل هذا وغريه، وزوجي ي�صارك ولكن من غري حما�س كبري، ي�صمعني 
دون  ولكن  وي�صارك  ي�صمع  وهو  باأول  اأوًل  بالآراء  واأخربه  واأت�صل  اأت�صل 
فاإذا قلت  الر�صى،  �صكوته علمة  اأن  القبول، واعتقدُت  اأو  الرف�س  اإبداء 
اأبتعد  ل  حتى  النتخابي،  مقري  من  اأ�صا�صياً  جزءاً  بيتي  مدخل  �صيكون 
كثرياً عن قاعدتي وهي بيتي، مل يجب، ل بالرف�س ول بالإيجاب، واإذا 
قلت له اأنه �صيدعمني معنوياً ومادياً مل يجب ل بالرف�س ول بالإيجاب.. 
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اأبعادها من  اأنه موؤيد لهذه اخلطوة، بل يحلل  اأعتقد جازمًة  وظللت 
حيث ـ على �صبيل املثال ـ راأي احلركة ال�صلمية مثًل بي، راأي املخابرات 

واحلكومة بي، راأي الأحزاب اأو النا�س امل�صتقلني... الخ 

وارتفعت ن�صبة احلما�س لدي اإىل م�صتويات عليا، وبداأُت فعًل اأت�صل 
ومعاريف  لأبنائي  واأعنّي  اخليم،  ونا�صبي  اليافطات  ومعّدي  باملطابع، 

دورهم يف هذه املعركة..

ويف ذلك اليوم جاءين �صوته هادئاً رزيناً بل انفعال اأو جتهم قال: 
اأنا  اأو  النيابية  النتخابات  خو�س  يف  اخليار  لك  اأن  قلُت  لو  »رو�صة، 

فماذا تقولني؟«

واأ�صدلُت ال�صتار، واأقفلُت الدو�صيهات، واأوقفُت كافة الت�صالت، وعدُت 
اإىل قواعدي با�صتكانة وهدوء..

اأم قتل الطموح  هل كان يف قوله ر�صا�صة الرحمة على هذا امل�صروع  
والأمل لدّي؟

هل كان توفرياً ملتاعب جمة اأمامي للو�صول اإىل املقعد، اأم خوفاً علّي 
من متاعب اأكرب بعد الو�صول للمقعد؟ 

ال�صتارة  اأ�صدلُت  عندما  م�صابهة،  �صابقة  لأحداث  تكراراً  كان  هل 
اأخرى  اأنقِّب عن قنوات  واأخذُت  املحاماة  ال�صيدلة ثم مكتب  على كلية 

للعمل؟
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عامني،  من  اأكرث  ذلك  النيابي  املجل�س  عمل  ي�صتمر  مل  العموم  على 
اأخرى  مّرة  النتخابات  واأعيدت  بحّله،  اهلل  عبد  امللك  جللة  قام  حيث 

لحقاً..

وهلل الأمر من قبل ومن بعد.. 



151

املو�شيقى

يف كتاب »�صارع الأمريات« للكاتب »جربا ابراهيم جربا« الفل�صطيني 
»برامز«  باملو�صيقار  وا�صتماعه  اإعجابه  على  الكاتب  يركز  الأ�صل، 
»ادوارد  كتب  وعندما  قبل،  من  برامز  اأعرف  اأكن  ومل  ومعزوفاته. 
على  منها  ق�صم  يف  ركز  املكان«،  »خارج  كتابه  يف  الذاتية  �صريته  �صعيد« 
اإعجابه وا�صتمتاعه بل وعزفه على البيانو ملقطوعات عاملية »لبيتهوفن« 
واآخرين.. وبحثُت يف جعبتي فوجدُت اأنني ا�صتمتعُت مبقطوعات موزارت 
م�صرح  يف  اأهمها  كانت  ب�صيطة..  ملدة  ولكن  وبيتهوفن  وت�صايكوف�صكي 
ال�صهرية،  لندن  حدائق  يف  العامة  ال�صاحات  ويف  لندن،  »يف  هول  »األربت 
الأ�صرطة  من  اأقل  عدد  ثم  العامة..  و�صاحاتها  فينا  يف  الأوبرا  قاعة  اأو 

املو�صيقية امل�صرتاة هناك، اأي فقط يف ال�صفرات ال�صياحية.

لل�صنباطي   : ال�صرقي  للإيقاع  هي  الفنية  ذائقتي  اأن  ووجدُت 
وحتديداً  الرحباين  واآل  حمدي  وبليغ  عبدالوهاب  وحممد  والق�صبجي 
ل�صوت اأم كلثوم وعبداحلليم حافظ وفريوز، واعتقدت اأن يف ذلك عيباً اأو 

قل نق�صاً يف الذائقة الفنية.

ب�صرتنا  نرُث لون  ال�صرقي، كما  الإيقاع  اأننا نرُث حب  اأعتقد  ولكنني 
بعاداتنا  نتم�صك  اأن  علينا  واأن  ال�صعبية،  اأكلتنا  ومذاق  عيوننا،  و�صكل 
وتقاليدنا ال�صرقية دون خجل، واأن نطـّلع على ثقافات وح�صارات ال�صعوب 
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عليها،  وللتعرف  اأمكن،  اإن  منها  لل�صتفادة  غربية،  اأو  �صرقية  الأخرى 
فاحل�صارات ترثي بع�صها بع�صاً، ول تتعار�س اأو تتناق�س اأو تت�صارع فيما 

بينها بال�صرورة..

يقودين هذا للرتكيز على لغتنا العربية، فالوا�صح اأن هناك »ظاهرة« 
جتتاح العامل العربي، بل قل طبقة خا�صة فيه، للنيل من اللغة العربية، 
اإن  الإجنليزية..  واأهمها  الأخرى  اللغات  على  والرتكيز  عنها  بالبتعاد 
يف العلوم اأو الفن اأو الأدب اأو يف تدري�س �صفوف الرو�صة والأ�صا�صي !! 
اأعتقد وكما يقول ذلك املوؤمنون الغيورون على لغتنا العربية وقوميتنا 
ولغة  عزتنا  م�صدر  اللغة  هذه  عن  الدفاع  علينا  اأّن  وكرامتنا،  وعزتنا 

قراآننا..  

»د.اأحمد  لل�صلم  نوبل  جائزة  على  احلا�صل  امل�صري  العامِل  يرّكز 
اإىل  الإ�صكندرية  جامعة  من  العلم  مع  ورحلته  الذاتية  �صريته  يف  زويل« 
اأمريكا،على عمق انتمائه لأمته العربية والإ�صلمية : تاريخها، ثقافتها، 
»اأم  اأغاين  فيها  مبا  والفكرية،  الفنية  اإبداعاتها  مو�صيقاها،  ح�صارتها، 

كلثوم« و«عبد الوهاب«.

بن  حممد  »لل�صيخ  »روؤيتي«  كتاب  قراأُت  عندما  واأكرث  بهذا  اأح�ص�صُت 
را�صد اآل مكتوم« حاكم دبي، رئي�س وزراء دولة الإمارات العربية املتحدة، 
به  يفخر  الأ�صيلة،  العربية  والأ�صطورة  وال�صيخ،  الأمري   : الرجل  فهذا 
كل اإن�صان يف هذا الوطن:  بكلمه و�صعره وثقافته، باإجنازاته واإبداعاته، 
بنجاحاته القت�صادية والعمرانية وال�صيا�صية وحتى الريا�صية، واأهم من 

كل هذا اعتزازه بلغته العربية ودينه وح�صارته الإ�صلمية. 
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كم حر�صُت على اقتناء كتابه، وكم متنيُت اأن يقراأ �صريته حكام الدول 
العربية واأمراوؤها واأبناء ال�صعب العربي �صغرياً وكبرياً.. 

فالنجاح يوؤدي اإىل النجاح.. 

وازدهار اأي قطر عربي هو ازدهاٌر لأمتنا العربية الواحدة.
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م�شروع التواأمة
مدر�شة املنهل ومدر�شة الق�شطينة منوذجًا

مل يكد الهجوم الرببري والوح�صي على غزة يتوقف، حتى بداأت غزة 
�صهداءها..  وتدفن  مر�صاها  وتداوي  جراحها،  وتلملم  خ�صائرها  تعّد 
�صا�صات  على  »الف�صفورية«  والقنابل  »النابامل«  وقنابل  ال�صواريخ  كانت 

التلفزيونات من اأق�صى العامل اإىل اأق�صاه.

و  ناأكل  ثم  ون�صحو،  ننام  ثم  اأظافرنا  نقر�س  نتابع،  مت�صّمرين  وكنا 
نقر�س »اللب« للت�صلية. وهكذا.. 

بال�صواريخ  بغداد  ق�صف  تابعنا  قبلها  حيلة.  باليد  وما  نحن  هكذا 
على  جلو�صنا  ولطول  عروقنا،  يف  ال�صغط  ارتفاع  لفرط  وكنا  والقنابل، 
املقاعد اأمام �صا�صة التلفاز، كنا نت�صلى بلعب »ورق ال�صدة«، عّلها تخفف من 

وطاأة الأحداث على نفو�صنا. 

بجنوبه  لبنان  ا�صرائيل  دّكت  عندما  حيلة،  باليد  وما  نحن..  هكذا 
بالليل  نلعنها  اأن  هو  نفعل  كنا  ما  اأق�صى  وطرقاته..  وج�صوره  و�صماله 
والنهار، بال�ّصر والعلن، على حتطيم ما بنته �صواعدنا العربية يف �صنني، 

لتهدمه يف حلظات..



156

املهم اأنه بعد انتهاء العدوان على غزة، قررنا دعم مدر�صة من املدار�س 
اأقول لول الدعم العربي والفل�صطيني للفل�صطينيني،  فيها.. كنُت دائماً 
الأطباء  دعم  ولول  نقابّية،  و  عّمالية  و  ثقافية  موؤ�ص�صات  خلل  من 
الفل�صطيني  ا�صتطاع  ملا  للعائلت،  والعائلت  للعّمال  والعّمال  للأطباء، 
هنا  ي�صرق من  اأو  هناك،  اأو  هنا  يوقف  قد  فالدعم  اأر�صه،  على  ال�صمود 
اأو هناك، اأو ي�صادر من هذه اجلهة اأو تلك، عندها يبقى جزء ولو ب�صيط، 

ل�صتمرار البقاء وال�صمود.

الق�صطينة  مدر�صة  فكانت  حمتاجة،  مدر�صة  عن  نبحث  اأن  وقررنا 
»فائقة  العزيزات  �صديقاتي  اإحدى  قريب  مديرها  القطاع،  �صمال  يف 
احتفال يف مبنى  امل�صروع يف  بدء  واأعلّنا عن  التوا�صل  وبداأ  اأبو خ�صرة«. 
جمّمع النقابات، مع ات�صال هاتفي مبا�صر مع غزة، مت فيه التعرف على 
اأولوية التواأمة والدعم: بناء املهدوم من اجلدران،  حجم الدمار وو�صع 
تاأثيث املك�صور من الأثاث، تعوي�س بع�س اأجهزة الكمبيوتر يف املدر�صة.. 
ثم موا�صلة التواأمة باإن�صاء فرقة »النت�صار« الريا�صي وفريق »الرو�س« 
الك�صفي، عززها زيارة مدير املدر�صة لعّمان، بتقدمي عر�س حا�صوبي رائع 

لهذه التجربة الفريدة.

اأنا اليوم بهذا العمل. قد ليكون بتربع رجل اأعمال مليونري  �صعيدة 
للم�صروع، ولكنه عمل م�صتمّر متوا�صل كما قال خري الأنام: »قليٌل دائم 

خري من كثري منقطع« 

الف�صل يف امل�صروع هلل تعاىل اأوًل، ثم ملدر�صة املنهل  ثانياً، ثم لأختي 
انت�صار ويل يف ال�صتمرار.
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ـ  ح�صونة«  منر  »حممد   : الق�صطينة  مدر�صة  مديرْي  ملتابعة  والأهم 
الذي مل نقابله بعد ـ ل�صعوبة التنقل من واإىل غزة املحا�صرة. ثم املدير 
»ا�صماعيل رم�صان« الذي متكن من احل�صور اإىل عمان مرة واحدة  وزارنا 

يف املدر�صة ليقّدم لنا ملفات امل�صروع يف �صور. 
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الأبناء والأحفاد

بعد عام 1967 مل يكن �صهًل على والدتي البقاء يف رام  اهلل وقد احتلها 
ال�صهاينة، فانقطعت بها �صبل الت�صال مع كل اأبنائها وبناتها »الع�صرة«. 
كلٌّ يف قطر عربي خمتلف، لذا ح�صمت اأمرها وقررت الرحيل اإىل عّمان، 

وكان ثمن ذلك كبرياً.

كرتونة  عنها  رغماً  �صتخ�صر  اأنها  اأثاثها  حتزم  وهي  تدري  تكن  مل 
واحدة، فيها كل الأوراق الوثائقية التي تثبت ملكّية عائلتها لأرا�صي يف 
كل  رغم  الأثاث،  بني  من  الإ�صرائيليون  اجلنود  اأخذها  ويافا،  فل�صطني 
الت�صاريح الر�صمية باملوافقة على �صفرها مع الأثاث.. كنُت قد ذكرُت تلك 
احلادثة بالتف�صيل يف اجلزء الأول من هذه ال�صرية ـ اليافاوية ـ مبا فيها 
من اأمل لفقدان �صندات الأرا�صي والكوا�صني واأوراق الوقف العائلي الذي 

يثبت ملكّيتنا لأرا�صينا الفل�صطينية.

 فلماّ ا�صتقرت والدتي يف عمان، ح�صرت ولداتي لأولدي كلهم:
»خالد« بكر اأبنائي، ولد عام 1968 وتعلم يف مدار�س عمان ثم التحق 
باجلامعة يف مدينة بو�صطن يف الوليات املتحدة الأمريكية ليتخرج منها 
مهند�صاً مدنياً ثم تزوج من الآن�صة هناء علي عتيقة لينجب منهاـ  واحلمد 

هلل ـ بنتني وولد ـ يا�صمني، ح�صام، ليلى.. 
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اأما ولدتي الثانية فكانت لبنتي �صادن املولودة عام 1972 والتي در�صت يف عمان 
واأكملت �صهادتها اجلامعية يف كلية ال�صيدلة من اجلامعة الأردنية، وملا تزوجت 
ابن عمتها؛ طبيب العيون الدكتور ح�صام حممود مراد، �صكنت الإ�صكندرية يف 
جمهورية م�صر العربية، ونالت �صهادة MBA من الكلية البحرية هناك.. ثم 

اأجنبت اأربع اأولدـ  ثلثة ذكور: حممود، عبداهلل، علي، وبنتاً واحدة هي ندى.

يف  ودر�س  1973م،  عام  عمان  يف  ولد  وليد..  فهو  الثالث  ابني  اأما 
الوليات  يف  بو�صطن  يف  »ما�صا�صو�صت�س«   بجامعة  التحق  ثم  مدار�صها، 
املتحدة الأمريكية تخ�ص�س مهند�س �صيارات.. ثم تزوج الآن�صة »رزان علي 

ال�صابر« واأجنب منها بنتاً وولداً ـ تالية ويو�صف.

عمر كان رابع اأبنائي، ولد عام 1976 ودر�س احلقوق يف بريطانيا، ونال 
�صهادة املاج�صتري يف احلقوق من بري�صتول هناك.. ثم تزوج الآن�صة رنا اأبو 

�صماحة، واأجنب منها ولدين ذكور طلل وها�صم.

واإذا كانت العائلت العربية وغري العربية ـ كما اأعتقد ـ حتب الذكور 
من الأبناء، فهي اأي�صاً حتب اأن يكون للبنة اأخت.. ويف �صبيل حتقيق ذلك 
در�س يف عمان  الدين«  »�صلح  وكان   ،1981 عام  اخلام�س  الطفل  اأجنبُت 
اأي�صاً ثم التحق بجامعات بريطانيا ليدر�س اإدارة الأعمال، وحلني كتابة 

هذه ال�صطور مل يتزوج بعد.. 

كل من �صيقراأ الكتاب وله اأحفاد، �صيكون قد عرف واأح�ّس وخرِبَ طعم 
ال�صعادة التي يعطينا اإياها الأحفاد، اإّنهم متعة احلياة عند الكرب، هم الرباءة 

واحلّب والمتداد وامل�صتقبل والأمل.. هم زينة احلياة الدنيا حقاً..  
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زيارة البلد

ما الذي يجعل معظم �صكان يافا يت�صاركون يف ذكريات مت�صابهة عندما 
يتحدثون عنها؟

عندما  واملت�صابهة  املتقاربة  بالأحا�صي�س  يح�ّصون  يجعلهم  الذي  ما 
يقومون بزيارتها، بعد غياب خم�صني عاماً اأو يزيد؟

التي  الذكريات  واإعادة  لزيارتها  يحنون  اأحفادهم  يجعل  الذي  ما 
حدثهم عنها اآباوؤهم واأجدادهم؟ 

غريبة مدينة يافا.. تدخل م�صامات اجل�صد، ول تخرج منها.. تدخل 
مع الروح ول تغادر، تع�صع�س يف العقول والقلوب، ول تر�صى بدًل عنها !! 

تلك ع�صبية قبلية فلي�صاحمنا اهلل عليها !!

اأما اأنا فلقد عرفُت يافا من ذكريات اأهلي عنها، ودخلتها عام 1997 مرة 
واحدة مل تتكرر بعد !! 

وعدت اإىل كتابي »خم�صون عاماً على فراقها »فاخرتت منه ما يلي:
اأن  اأ�صاأ  مل  عاماً؛  خم�صني  بعد  مّرة  لأول  يافا  لزيارة  عدُت  »عندما 
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هبوطاً  ال�صيارة  ميني  على  الفل�صطيني  ال�صاحل  كان  اأحٍد،  مع  اأدخلها 
اإليها من طريق القد�س اإىل تل اأبيب اإىل يافا.. تراءى يل البحر الأبي�س 
، �صممُت اأذيّن مل اأعد اأ�صمع  اأو اأرى اأو  وكاأنني اأرى املاء لأول مرة.. �صكتُّ
اأكّلم اأحداً.. وتعالت الأ�صوات يف داخلي ت�صرخ بي.. كيف تركِتها طول هذه 
املدة؟ كيف غبِت عنها طول هذه ال�صنني؟ كلُّ ال�صعار التي حفظتها عن 

الوطن وعن يافا تلوُتها يف �صدري وكاأنني يف حمراٍب مقّد�ٍس.

وتذّكرُت والدي، وكان قد ُتويف منذ مّدٍة طويلٍة.. تذكرته وهو يحّدثني 
والبنات  والتفاح  البيارة  تذّكرته وهو يتحدث عن  يافا �صباح م�صاء،  عن 

والأولد فرددُت معه : 
يا والدي.. اأما بقيَت م�صّرداً         فاأدفن بيافا ثم بع�س عظامي.

فلعلني بعد املمات اأزورها          فيطيب فيها مرقدي ومقامي.

وملأت احل�صرة قلبي وذرفت الدمع ب�صمت، فوالدي مل يعد ليافا بعد 
اأن تركها ومل تدفن عظامه فيها.. ولبد اأنه حتى يف مماته يحّن اإليها.

م�صت ال�صيارة واأولدي يتحدثون.. اآه لو ي�صمت اجلميع اجلميع اآه لو 
يرتكونني اأناجي البحر وحدي.. واأدخل يافا وحدي.. 

التي  املدينة  هي  ها  ماآقي..  يف  الدمع  فزاد  اأبيب«  »تل  هذه   : قالوا 
اأب�صعها من  يافا وعلى بعد مرمى حجر منها.. ما  اليهود �صمال  اأن�صاأها 
اإن�صانية..  ول  فيها  جمال  ل  مت�صابهة  عالية  عمارات  بيوتها   !! مدينة 
اأر�صي  العبارات العربية على  اإزعاجاً كل هذه  �صوارعها مزعجة والأكرث 

العربية !!
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 عرفُت من ال�صيارة حدود يافا.. ومل اأ�صتطع ال�صرب اأكرث، �صرخت 
ـ اأنزلوين هنا.. اأوقفوا ال�صيارة.. اأنزلوين هنا..

اإرادتي..  احرَتموا  يافا.  اإىل  الدخول  اأحٌد  ي�صاركني  اأن  اأريد  اأكن  مل 
اأنزلوين وم�صيُت وحيدة..

لو كنت اأعرفها حقاً اأو �صاهدتها فعًل جلهلتها الآن، ولكنني اأعرفها حتى 
لو مل اأ�صاهدها.. تلك هي تّلة املدفع.. وذلك هو الر�صيف.. هو ذا جامع يافا 
الكبري، وتلك قهوة البّحارة.. هي ذي طيور النور�س منذ بدء اخللق واإىل 
نهايته تتحدث عن املاأ�صاة التي عا�صتها يافا حتت  حكم الإجنليز واليهود.. 
وتلك اأ�صماك البحر حتّن اإىل اأقدامنا وترجو لقاءنا.. كلُّ بيٍت يف يافا هو بيت 
اأبي.. وكل �صجرة برتقال هي �صجرة اأهلي.. بيت عمي الذي ن�صفه الإجنليز 
يف يافا القدمية راأيته باأمِّ عيني.. مدر�صة اأخواتي اأح�ص�صت بجر�صها يقرُع 
ويرنُّ يف اأذين.. روح »�صامي الأ�صفر« وال�صهداء اأح�ص�صُت بها ترفرف فوق 

»اأبو كبري والعجمي«.

ا�صت�صهَد  فلقد  عنها..  كتاباتي  من  عرفُتها  حيفا  دخلُت  وعندما 
 ،1948 عام  احلنيطي«  حمد  »حممد  الأردين  ال�صهيد  حيفا  اأر�س  على 
ال�صهيد  كان  الفل�صطينيني..  للمجاهدين  اأ�صلحة  �صحنة  يحمل  وهو 
يراأ�صه،  با�صا« الجنليزي  »كلوب  الأردين لأن  قد ترك �صفوف اجلي�س 
من  فل�صطني  اأر�س  حلماية  املجاهدين  م�صاعدة  اأفراده  على  ومينع 
هذه  ينقذ  عّله  املجاهدين،  ل�صفوف  بالن�صمام  هو  فقام  التهويد، 
والحتلل  الجنليزي  ال�صتعمار  براثن  من  امل�صلمة  العربية  الأر�س 

ال�صرائيلي.
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وملا حمل �صحنة الأ�صلحة من بريوت قا�صداً حيفا، َعِلم اأحد اجلوا�صي�س 
اللبنانية  احلدود  على  الناقورة  راأ�س  يف  موقعه  من  ذلك  الإجنليز 
الفل�صطينية، فاأبلغ اليهود بذلك، ووقفوا له ول�صحنته باملر�صاد يف حيفا.

الق�صة الكاملة كانت يف كتابي »قافلة الفداء« وقد كانت دليلي يف حيفا 
اجلميلة الرائعة التي �صهدت ا�صت�صهاده مع زملئه الفل�صطينيني، وقفُت 
يف اإحدى الكازيات يف حيفا انتظاراً ملقابلة كاتب الأطفال العربي »حممد 
بدارنة«، والذي كنُت قد التقيته يف اأحد موؤمترات اأدب الأطفال يف القاهرة. 

عندما قابلته اأول مّرة يف القاهرة، كنُت كمن يقابل �صكان اأهل الكهف، 
ل يدري كيف �صيكون �صكلهم وحديثهم وتفكريهم.. اأول لقاء مع وفد من 
التاريخية لعام 1948، فهل يكون لقاوؤهم طبيعياً؟  �صكان عرب فل�صطني 

ومن هم؟ وما هو تفكريهم؟؟ 

وبعد املعرفة، زالت كل املخاوف، وثبَت لنا اأن عرب فل�صطني التاريخية 
هم اأكرث وطنية من كثريين منا.. 

معلماً  اأملح  بي  اإذ  بدارنة«  »حممد  للكاتب  انتظاري  واأثناء  اأنني  املهم 
تاريخياً، كان يرافقني يف اأثناء كتابتي لق�صة »قافلة الفداء« عن ال�صهيد 
الأردين حممد حمد احلنيطي وال�صهيد الفل�صطيني »�صرور برهم«، اإنها 

»مطحنة« الطحني يف مدينة حيفا.

واأخذتني »املطحنة« ـ املكان ـ اإىل  ـ التاريخ ـ واإىل الن�صال... 

اإنها عكا  اأما زيارة »عكا« فلها طعٌم خا�س، وتاريخ خا�ٌس، وما�ٍس خا�س.. 
اجلزار، وعكا نابليون بونابارت، وعكا ظاهر العمر، عكا اجلمال والآثار والرتاث..
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من ياترى يفرح بنجاحات املرء اأكرث؟ بكل ب�صاطة اإنها الأم... 

ل زلت اأذكرها ت�صاألني، وباأ�صلوب حتري�صي  اأكرث من ا�صتفهامي،  ملاذا 
تعودي  مْل  مَل  مقالتك؟  اأين  كتاباتك؟  اأين  بن�صاطاتك؟  اأ�صمع  اأعد  مل 

تظهري على �صا�صة التلفاز يف الربامج الثقافية؟.. 

رائحة.. ظلـّت  ول  فيها  عادّية، ل طعم  تريُد يل حياة ً  اأمي  تكن  مل 
حتثـّني على الإنتاج والعمل.. قالت يل يوماً : اأتدرين يارو�صة، كان عندنا 
بالغرتاب  يايّف، وكانت حت�سُّ  امراأة قرب�صية، تزوجت من رجل  يافا  يف 
عن اأبناء يافا، وت�صعى لإدخال الفرحة على قلوب اأطفالهم، فتاأخذ هدايا 
من كتٍب واألعاب لهدائها لأطفال هذه املدر�صة اأو تلك، فكيف بِك واأنت 
وما�صيه  واأحلمه  لغته  ت�صاطرينه  الذي  و�صعبك  اأمتك  اأبناء  تخدمني 

وم�صتقبله؟!! 

فرحة  بني  ما  متناق�صتني  حالتني  اأعي�ُس  دوماً  كنُت  اأنني  واحلق 
الإجناز وعجز التق�صري.. 

اجتاٍه  اإىل  مّتجهة  واحدة  بو�صلة  حتكمها  كلها  م�صريتي  كانت  وقد 
يافا  مدنها  واأهّم  القد�س،  وعا�صمتها  ال�صليبة،  فل�صطني  اإىل  واحٍد: 
ا�صرتاك  وكل  قّدمته،  م�صرحي  عمل  وكل  اأجنزته  كتاب  وكل  احلبيبة.. 
الق�صية  هذه  قبلته  كانت  �صيا�صي  اأو  ثقايف  ملتقى  اأو  ناٍد  اأو  جمعية  يف 

املركزية..

الأنانية يف حب  نف�صي على هذه  اأخجُل من  كنت   الأحيان  بع�س  ويف 
فل�صطني، من النقب وحتى راأ�س الناقورة، اأرى خريطتها ت�صعها الفتيات 
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يف �صل�صل ف�صية وذهبية على �صدورهن، فاأفرح، اأ�صمع  بنجاحات �صاعرها 
غ�صان  اأقراأ  �صدري،  فين�صرح  حممود  الرحيم  عبد  اأو  دروي�س  حممود 
كنفاين ورواياته فاأح�ّصه اأعظم مبدع على وجه الب�صيطة واأمتنى اأن اأبِدع 
مثله.. اأنتمي لنجاحات ناجي العلي ول�صرية عز الدين الق�صام وعبد الرزاق 
احلنيطي، واأح�ّس اأن علي حفظ �صرية ال�صهداء وكراماتهم يف نفو�س اأبناء 

هذه الأمة.

واأت�صاءل هل هذه اأنانية؟ واأين العروبة والإ�صلم والإن�صانية العاملية 
التي اأتغّنى بها؟

يقول »اأمني معلوف« الكاتب والروائي اللبناين الأ�صل، والذي يعي�س 
يف فرن�صا ويكتب كل رواياته بلغتها، يقول وهو يت�صلم و�صاماً من رئي�س 
لبنان، اإن لبنان تعي�ُس يف خليا ج�صده، ويف كتاباته، ومل ولن  توؤثر الغربة 

يف اإبعاده عن لبنان.

ع�صاف«،  »حممد  ال�صاب  الفل�صطيني  املغني  يقول  وكما  الوطن،  اإن 
العقد  الوطن مثل  يا حروف  الكوفية« اهلل  »علـّي  ال�صاروخية  اأغنيته  يف 

بال�صدر ما اأحله.. 

اأعي�س حب الأردن : ملكاً واأر�صاً و�صعباً، واأح�ّس اأنني اأكرث اأردنية من 
اأي فتاة مولودة يف البادية اأو الكرك اأو اربد.. واأدافع عن فل�صطني اأر�صاً 
وتاريخاً ومقّد�صات، حتى بعد مائة عام من العزلة واملنفى.. اأردنية حتى 
العظم، وفل�صطينية حتى نخاع العظم.. مل اأ�صّدق يوماً اأن هناك اختلفاً 
عمرنا  �صاعات  من�صي  اأن  مينع  ل  ذلك  اإن  بل  الأمرين.  بني  تعار�صاً  اأو 
نتابع ما يجري يف اأر�س الرافدين واأر�س الكنانة و �صوريا وتون�س وحتى 
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واآلم ولغة  باآمال  املحيط،  اإىل  اأمة عربية واحدة من اخلليج  ال�صومال، 
وتاريخ وحا�صر وم�صتقبل م�صرتك. 

اأكتب يف هذه ال�صاعة من هذا ال�صهر، كانون الأول لعام 2013 والثلج 
اإ�صم  اأعطوها  قطبّية،  ثلجية  عا�صفة  باأكمله..  الأو�صط  ال�صرق  ميلأ 
»األيك�صا« ملأت مدن ال�صرق الأو�صط كله : جباله ووديانه و�صهوله وقراه؛ 
تركيا  ال�صعودية، �صرق م�صر، وطبعاً  �صوريا، �صمال  لبنان،  يف  فل�صطني، 
والأقطار الأوروبية قبل اأن ت�صلنا.. وكلما راأيُت ثلجاً اأبي�س ميلأ الدنيا، 
تذّكرُت اللجئني.. كّنا �صابقاً نحزن على عائلتنا الفل�صطينية التي كانت 
نرى  ونحن  النكبة..  عام   1948 عام  والأردن  و�صوريا  لبنان  يف  اخليام  يف 
اأّن هذا املنظر لن يتكرر على  �صورهم يف موجات الربد والثلوج.. وظننا 
و�صكنوا  الفل�صطينيني  من  كثري  اأحوال  حت�ّصنت  حيث  حياتنا،  يف  الأقل 
يف  اأو  العربية  الدول  يف  �صواًء  الفخمة،  الفلل  و  بل  والعمارات  البيوت 

اإ�صبانيا واأمريكا وكندا.

ولكن اللجوء ال�صوري اليوم اإىل ذات الأقطار، يدمي القلب. فاخليام 
هي اخليام.. والثلوج هي الثلوج تغمر اجلميع، اإن يف خميم الزعرتي اأو 
ال�صوريني  اللجئني  خميمات  يف  اأو  الأردن،  يف  الفهود  مريجيب  خميم 
يف لبنان اأو تركيا.. اأو حتى يف اأماكن هجرتهم الأبعد اإىل املغرب العربي 
والبوؤ�س  والربد  للعراء  هي  اأر�صه  من  مواطن  هجرة  كل  رومانيا..  اأو 

وال�صقاء.. 

كنفاين«،  »غ�صان  و  العلي«  »بناجي  الثلج  وهذا  الربد  هذا  يذكرين 
تلك  وعك�صا  فيها..  اللجئني  وخيام  لبنان  جنوب  ثلوج  خربا  اللذين 

التجربة يف اأعمالهما الإبداعية يف الر�صم والرواية..
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هذا  وهل  الإبداع؟..  �صقل  يف  فوائد  احلياة  و�صعوبة  للماآ�صي  فهل 
»ابتلء« باملعنى الإيجابي للكلمة؟!! 

اللهم خفف معاناة اأطفالنا، وهب لهم من لدنك رحمة.. 

العطاء  من  ملزيد  يل  الدائم  الدافع  كانت  اإنها  فاأقول  لأمي  اأعود 
معي  كانت  فاإذا  راحتها،  على  العمل  هذا  تقّدم  دائماً  كانت  والعمل.. 
تدري�س  اأو  نادي،  اأدبي يف  لقاء  اأو  اإلقاء حما�صرة يف مدر�صة  علّي  وكان 
لأداء  املجال  يل  لترتك  لبيتها  تعود  وبب�صاطة  فاإنها  املنزل،  يف  اأبنائي 
هذا اأو ذاك.. لقد �صاهمت والدتي برتبية اأبنائي حني غيابي عن املنزل، 
اأوخلل  الطفولة،  عمر  اأكرثها يف  وما  وم�صاكلهم  �صيطناتهم  وحتّملت 

الأبوين..  �صفر 

كم مّرة �صرب اأحدهم الآخر، ووقفت »تفزع« بينهما، وتدافع عنهما، 
كم مّرة تاأّخر خالد يف العودة للمنزل، فبقيت م�صتيقظة وم�صو�صة حتى 

يعود..؟

كم ق�صة وحكاية حكتها لهم عن اجلنّية والغولة و�صت احل�صن وقمر 
الزمان؟

عندمـــــا اأرى اأحفـــــادي اليـــــوم، اأتذكرهـــــا، واأحـــــّن اإليهـــــا.. كـــــل حفيـــــد 
جتّمعـــــوا  واإذا  فيهـــــا،  ومـــــا  الدنيـــــا  ي�صـــــاوي  ـ  اليـــــوم  وعنـــــدي  عندهـــــاـ 
عنـــــدي مـــــع اآبائهـــــم واأمهاتهـــــم تظلـّل ال�صعـــــادة منزلنـــــا، وميـــــلأ الفـــــرح 

جوانحنـــــا.. 



169

اأبنائها  من  اأحفادها  وجميع  اأولدي  يزال  ل  هلل،  واحلمد  اليوم،  اإىل 
الع�صرة، يحتفظون لوالدتي باحلب والتقدير، واإىل اليوم اأحّن اإليها، واإىل 

خبزها وقهوتها واأردد مع ال�صاعر حممود دروي�س : 

 اأحنُّ اإىل خبِز اأّمي وقهوِة اأّمي ومل�صِة اأّمي.. 
 وتكرُب يفَّ الطفولُة يوماً على �صدِر يوِم..

 واأع�صُق عمري لأيّن اإذا متُّ اأخجُل من دمِع اأّمي.. 

تــمـت
2013/12/23
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روضة متسح زجاج النافذة / أوىل خطوات تعليم 

العمل اإليجايب.

يف أواخر الخمسينيات ويف العمر 12 سنة، إلقاء 

قصيدة »يافا« يف مدرسة الزهراء االبتدائية يف عامن.
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