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اإهداء عام 
اىل د. ر�سوى عا�سور 

      ” وروايتها  “ الطنطورية 
واإىل جمعية يافا “ للتنمية 

االجتماعية”
 واأحاديث الذكريات.
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اإهداء خا�ص
اإىل روح والدي ووالدتي

وروح اأخواتي  واأخي وابنه
واإىل اأخواتي  واأخوي.
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�شكر وتقدير
من   " لل�شعوب  ال�شفهي  التاريخ   " م�شطلح  �شمعُت  عندما 
ال�شعب  فيها  حتُث   ، " غزالة  اأبو  " اإلهام  للدكتورة   حما�شرة 
الفل�شطيني على كتابة تاريخه بيده وعدم تركه لأهواء املوؤرخني، 

يكتبونه ح�شب انتماءاتهم ال�شيا�شية ؛
باع  الفل�شطيني  ال�شعب  " اأن  اأُكذوبة  �شماعي  تكرر  وعندما 
اإليها"،  بالعودة  يطالب  اأن  له  يحق  فال   ، الهجرة  قبل  اأرا�شيه 
واأ�شبح هذا املفهوم " بيع الأرا�شي " �ُشّبة وعار يف جبني الالجئ 

الفل�شطيني اأينما ذهب ، خ�شو�شًا يف الأقطار العربية ؛
وعندما ح�شرُت بع�ض اللقاءات والندوات التي حتدث فيها 
" عن ذكرياتهم يف هجرتهم الق�شرية من بيوتهم  "كبار ال�شن 

واأرا�شيهم يف فل�شطني ، وت�شردهم يف خميمات الالجئني ؛
عن  الذاتية  ال�شرية  هذه  لكتابة  واجبًا  عليَّ  اأن  اأح�ش�شُت   
هجرة عائلتي من يافا ، عّلي اأ�شاهم يف �شياغة التاريخ املكتوب 
من خالل جتربة ذاتية ع�شتها طوال الهجرة منذ عام 1946 

واإىل اليوم ..
اإنني مدينة بال�شكر والتقدير لكل من حّر�شني على �شرورة 
بيع  فكرة  دح�ض  و�شرورة   ، لل�شعوب  ال�شفهي  التاريخ  كتابة 
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الفل�شطيني لأر�شه ووطنه والرحيل عنه .
املخطوطة  قراأوا  للذين  والتقدير  بال�شكر  مدينة  اأنني  كما 

وعّلقوا عليها : 
من  قراءتها  واكبت  التي   ، الفرخ  فهيم  ازدهار  اأختي  اأوًل 
بعد  وحتى   ، موا�شيعها  يف  تو�ّشع  اأو  زيادة  كل  وبعد  البداية 
ت�شحيحها يف امل�شودات املختلفة .. لقد عا�شت �شقيقتي الهجرة 
وراأتها باأم عينيها ، ووعت تفا�شيلها ، فكانت �شاهدًا على �شدق 

ودقة هذه التفا�شيل .. فلها كل ال�شكر والتقدير .
وال�شكر لأبنائي واأبناء اأخواتي واأقاربي الذين عر�شُت عليهم 
املخطوطة ، فاأبدوا اآراءهم ال�شفهية واخلطية حول بع�ض ما ورد 
فيها . اأبنائي : خالد و�شادن ووليد وعمر و�شالح الدين الهدهد، 
 ، الدكتور حممد حجاج  �شعبان وزوجها  : حنان  اأخواتي  واأبناء 
وبا�شل بدران و�شقيقته هاله بدران ، وهدى عزالدين وابن عمي 

طاهر اأحمد الفرخ ..

واأثنني  املخطوطة  قراأن  اللواتي  ل�شديقاتي  اأي�شًا  وال�شكر 
ح�شني  ورهام  العقاد  هالة   : اأبوابها  بزيادة  وطالبنني  عليها 
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ح�شن ويارا الربق وملياء �شعد النمري .                                                    
   وكذلك ال�شكر للزميل عبداهلل ر�شوان .

كما اأ�شكر ال�شابة املوهوبة ازدهار هاين الأفيوين على لوحتها 
الفنية للغالف .

واأخريًا ال�شكر لوزارة الثقافة على دعمها لطباعة هذا الكتاب 

روضة الفرخ الهدهد
2012/6/10
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تقديــــم
ال يعرف ال�شوق اإال من يكابده 

 ، ال�شتات  يف  الفل�شطيني  حياة  مت�شي  �شوق  اإىل  �شوٍق  من 
هذا  كان  �شواء  فل�شطني ،  املغت�شب  بوطنه  اللقاء  بيوم  يحلم 
الفل�شطيني ممن ولد على اأر�ض فل�شطني ومت اجتثاثه منها على 
اأيدي ال�شهاينة الغا�شبني ، اأم ممن ولد يف ال�شتات وكرب ومنا 
معه حبه لفل�شطني و�شوقه للقائها ، من افتقاده لها ومن كرثة ما 
ي�شمع عنها من اأهله وذويه، وكيف اأنها جنة اهلل يف اأر�شه، وكيف 
اليهود  يبداأ  اأن  قبل  واأطايبها  احلياة  برغد  ينعمون  اأهلها  كان 
باإرتكاب  ويقوم  الفل�شطينني  �شد  الهمجية  حربهم  ال�شهاينة 
املجازر بحقهم  لرهابهم وحملهم على ترك الوطن ومغادرته .

الفرخ  رو�شة  ال�شيدة  القديرة  كاتبتنا  حال  ل�شان  هو  ذلك 
الهدهد وهي تت�شدى ملهمة ع�شرية حني تكتب �شرية ذاتية ملاأ�شاة 
اأ�شرتها حني اقتالعها من الوطن الغايل فل�شطني ومعاناتها يف 
بع�شهم  غربة  ثم   ، اأفرادها  تعليم  متابعة  يف  وكفاحها  الغربة 
مرًة اأخرى حني تركوا الأردن التي ا�شتقروا فيها بعد نكبة عام 
1948  اإىل دوٍل اأخرى يف اخلليج العربي طلبًا للرزق كما ح�شل 

مع كثري من الأ�شر الفل�شطينية .
قبل  يبداأ  لالأحداث ؛  تلقائي  وب�شرد  ممتنع  �شهل  باأ�شلوٍب 
حدوث نكبة 1948 مت�شي كاتبتنا ال�شيدة رو�شة يف ر�شم �شــورٍة 
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بالرملة،  املحتلة مرورًا  يافـا  اللجوء من مدينــــة  لرحـلة  واقعية 
العدوان  لمتداد  التي مل ت�شتطع الأ�شرة املكـوث طويـاًل فيها  
ال�شرق  نحو  مغادرتها  على  اأجربها  والذي   ، اإليها  ال�شهيوين 
باجتاه مدينة رام اهلل ومن ثمَّ اإىل عمان حيث ا�شتقرت الأ�شرة 

فيها حاملة بيوم العودة اإىل فل�شطني .

�شعرت كاتبتنا اأن هناك الكثري مما ميكن عمله خلدمة ق�شية 
الأمة املركزية ، وتوعية الأجيال ال�شاعدة بتاريخ هذه الق�شية ، 
وما قدم الآباء والأجداد من ت�شحيات لإنقاذ فل�شطني من براثن 
بطولية  �شل�شلة)حكايات  فكانت  الغا�شم،  ال�شهيوين  العدوان 
وال�شهداء  الأبطال  من  ملجموعة  �شريًا  تتناول  لالأطفال(والتي 
وحقوق  فل�شطني  عن  دفاعًا  ال�شرف  ميادين  يف  �شقطوا  الذين 

اأهلها .

فل�شطني  نكبة  عن  والكتب  املجلدات  من  الكثري  كتب  لقد 
بطريقه  “اليافاوية”  مثل  كتابة حكايٍة  واأما    . ب�شعبها  وما اأملَّ 
فتلك   ، الدقيقة  التفا�شيل  من  �شيئًا  تغفل  ل  تكاد  خمت�شرة 
لعمري مهمًة �شعبة ، اأجد ال�شيدة رو�شة جديرًة بالت�شدي لها 

بحيث جعلتنا نعي�ض مع اأ�شرتها كافة مراحل النكبة .

تعالوا معي نقراأ الرائع من نتاج قلم ال�شيدة رو�شة ، وا�شمحوا 
كتب  والذي  املخل�ض  اجلهد  هذا  على  معكم  ا�شكرها  اأن  يل 
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بطريقة  ل تدعك ترتك الق�شة حتى تنهيها.

 الدكتور: حممد علي حجاج 
       ع�سو جمعية يافا للتنمية االجتماعية
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ب�شم اهلّل الرحمن الرحيم

احلاج  الكبري  العم  بيت  اإىل  وانطلقتا  اأختها  يد  اأم�شكت 
حممد.. قالت لها �شتها اأم ح�شن : “خدي بالك يا هدى من اأختك 
الكارو  اأوعي عربات   .. .. ام�شوا على جانب الطريق  ال�شغرية 
يف الطريق .. وارجعي ب�شرعة ول تتاأخري .. قويل لعمك احلاج 
حممد �شتّي بت�شلم عليك وبتقول لك ياريت تعطينا ح�شتنا من 
اإيجار الأر�ض . الفلو�ض خل�شت وبدنا ن�شرتي اأغرا�ض للبيت..”
م�شت هدى واأختها بكرية اإىل حمل العم حممد ، كانت طوال 
الطريق تنظر اإىل املحالت على جانبي الطريق.ومن بعيد تبدو 
واجلريبفروت،وعلى  اخل�شخا�ض  وبيارات  الربتقال  اأ�شجار  لها 
الطريق متر عربات الكارو يجرها حمار  وعربات “الديلجان�ض” 
الرجال  اأو  ال�شيدات  تركبه  وثري   مقعد  مع  ح�شان  يجرها 
اأو  الب�شيطة  العربة  هذه  يومًا  تركب  لو  متنت  كم   .. الأنيقون 
تلك الفخمة ، ولكن كيف لها هذا وهي اليتيمة التي ل اأم لها ول 
اأب .. مل تعرف معنى كلمة ماما ، ول تذكر اأنها قالتها..اأختها 
قربها مل تعرف اأمها اأي�شًا .. كل ما يف الدنيا حولها هو �شتها اأم 
ح�شن ، واأ�شعب م�شوار عليها هو هذا امل�شوار ، مت�شيه �شريًا على 
الطويل  الأ�شود  القمباز  “ذي  العم حممد..  اإىل حمل  الأقدام، 
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اأم  عقاله  اأو  حطته  من  تخاف  كانت  هل   ، والعقال”  واحلطة 
 .. الكثيفني  اأو حاجبيه  تخاف من حليته  كانت  لعّلها  ؟  قمبازه 
�شيىٌء ما كان يخيفها يف رحلتها تلك اإىل حمله ، ولكن �شتها اأم 
ح�شن كانت ت�شر على اإر�شالها لعنده كل �شهر يف نف�ض املوعد ، 
واملحالت  الأر�ض  اإيجار  من  اأختها  وح�شة  ح�شتها  منه  تطلب 

املوؤجرة والتي ورثتها عن اأبيها .
اأج�ضَّ  مل تكد هدى ت�شل الدكان حتى �شمعت �شوتًا �شخمًا 

ي�شرخ يف وجهها ..: َمْن ؟ هدى ؟ 
اأو طلبت �شيئًا بعد .. اأطلت من باب  مل تكن قد قالت �شيئًا 
الدكان واإذ ب�شوٍت خميف ينطلق من وراء املكتب ال�شخم الذي 
البي�شاء... وحطته  الأ�شود  بقمبازه  يجل�ض خلفه احلاج حممد 

قائاًل:
- ما الذي جاء بك الآن يا بنت يا هدى ؟ 

وب�شوٍت خافت مل يخرج من حلق البنت قالت هدى:
-  جئت اآخذ الفلو�ض يا عمي..

وهّب الرجل واقفًا وقد اأقبل على البنت ال�شغرية بكل عنف..
- فلو�ض اإي�ض اللي جاي تاخذيها .. 

�شنوات،  الثماين  جتاوز  قد  عمرها  يكن  البنت..مل  وخافت 
واأختها التي مت�شك بيدها مل تتجاوز ال�شاد�شة من عمرها ، وقد 
خافت هي الأخرى واختفت خلفها مت�شك بذيل ف�شتانها  حتتمي 
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بها..
اأكرب  واأقبل الرجل ال�شخم عليهما.. مل تر هدى يف عمرها 
من قب�شة يده .. ول اأطول منه ، مل تر اأكرب من اأنفِه اأو عينيه..
ول اأكرث �شوادًا من جلبابه.. كل �شيء كان فيه خميفًا ، واأكرث ما 

يخيف كان �شوته.. 
 .. �شمعِت   .. فلو�ض  في�ض  ما  اأم ح�شن  ل�شتك  - روحي قويل 
ل�ّشه ما قب�شنا الإيجار ول بعنا الربتقال ، قويل لها دبري حالك 

مع “ هالبنتني الفالعي�ض ” ..
 مل ي�شدر اأي �شوت من البنت ..حاولت اأن تختبئ خلف اأختها 
ال�شغرى .. رجعت اإىل اخللف خطوات ، هرب منها ال�شوت ، 
وال�شمع ، وجف حلقها ، واأح�شت ب�شعر راأ�شها يقف كالدبابي�ض 
وانطلقت   ، اأختها  يد  على  تتيّب�ض  بيدها  �شعرت  بل  راأ�شها  يغُز 

تعدو هاربًة من الدكان ل تلتفت اإىل اخللف..
و�شلت هدى وكانت �شتها اأم ح�شن بالباب مرحّبة بح�شورها 
اإىل  دخلت  اأحدًا..  تر  ومل  �شتها  تر  مل  هدى  ولكن   .. ال�شريع 

الداخل وارمتت على الفرا�ض ومل تفتح عينيها اأبدًا ..
مل   .. واملوت  احلياة  بني  هدى  ظّلت  كاماًل  يومًا  اأربعون 
تفارقها احلرارة .. ومل تنب�ض �شفتاها ببنت �شفة .. ظّلت �شتها 
اأم ح�شن قربها ت�شتجوبها ، وهي يف �شبه غيبوبة ... حملوها اإىل 
امل�شت�شفى الفرن�شي وقد امتالأ ج�شدها ووجهها بالبثور احلمراء، 
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اأو  اأو احل�شبة  اأو اجلدري  فلم يعرف ما بها  .. لعّله التيفوئيد 
التيفو�ض ، كيف فجاأة ويف اأقل من �شاعة تكون البنت يف اأح�شن 
حال ، ت�شحك وتلعب مع اأختها ، ثم تنقلب اإىل ما ي�شبه اجلّثة 
ت�شتجوب  اأن  اأم ح�شن  .. حاولت  لها  الذي جرى  ما  ؟  الهامدة 
؟لعل  لدغتها  لعل حّية   .. ت�شعفها  ولكنها مل   ، ال�شغرى  الأخت 
عقربًا قر�شها؟ لعلها اأكلت طعامًا عليه ذباب وجراثيم ؟.. لعل.. 
لعل.. والبنت ل تتجاوب ، ل مع الأدوية ول مع كمادات املاء ول 
مع مغلي الأع�شاب ، وحتى البثور احلمراء مل ينفع معها غ�شول 

ماء الورد مع الن�شا ... 
اأن متوت البنت اليتيمة هكذا بكل  اأفزعهم  وهّب الأهل وقد 
علم  وقد   ،” حممد  “ احلاج  العم  اإىل  اخلرب  ب�شاطة..وو�شل 
باأجور امل�شت�شفى والعالج..فجاء ي�شتطلع اخلرب .. فهو امل�شوؤول 
اأوًل واأخريًا عن م�شاريف هاتني اليتيمتني..فالوقف الذي اأوقفه 
جّدهم يدّر ماًل جيدًا من تاأجري الأرا�شي واملحالت ومن حم�شول 
وال�شتوية..وهو  ال�شيفية  واملزروعات  واجلريبفروت  الربتقال 
امل�شوؤول عن هذا “الوقف” وم�شاريفه واإيراداته.. وهو امل�شوؤول 
اأُم  ح�شن  اأم  و�شتهما  اليتيمتني  هاتني  م�شاريف  تغطية  عن 

والدتهما .. 
لعّل خوفه من موتها غرّي حاله ... 
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عري�س وعرو�س
عندما نادى احلاج حممد على اأبنائه اخلم�شة، يريد اإر�شال 
بع�ض البي�ض والبندورة اإىل منزل هدى من اإنتاج البيارة ، قفز 
“ فهيم ” من مكانه لياأخذ الأغرا�ض بنف�شه ويو�شلها اإىل بيت 

ابنة عمه هدى ..
اأنا يابا .. اأنا يابا اآخذ الأغرا�ض واأو�شلها .. ارتاح احلاج ، 
واأكرثهم  اأن�شطهم  اأنه  اإل   ، اأبنائه  اأكرب  واإن مل يكن  فابنه هذا 
اإنه يتابع م�شاريف البيارة  اهتمامًا بالبيارة ومزروعاتها .. بل 
والعاملني بها اأول باأول ، ويعرف بال�شبط عدد �شناديق الربتقال 
التي تباع يف فل�شطني ، وعدد ال�شناديق التي ت�شّدر اإىل البالد 
العربية ، اأو التي ت�شدر لأوروبا ولإجنلرتا حتديدًا .. كان يتعلم 
اإدارة “ الوقف ” ب�شرعة واقتدار بل اإنه كان يعرف كل فرد من 
اأفراد العائلة من اأبناء واأحفاد جدهم الكبري الذي اأوقف الأر�ض 

هذه لهم ، ويعرف ح�شة كل واحد منهم فيها ..
البي�ض  مع  واأخفاها  البيارة  من  ورد  ” �شمة  “ فهيم  حمل 
 ، لأم ح�شن  الأغرا�ض  اأعطى   .. لبيت هدى  واأخذها  والبندورة 
عن  �شاأل    - بِه  ما  يخفي  – وحتى  ثم  بخجل  هدى  عن  و�شاأل 
اأختها بكرية ؛ وغادر باحلال .. ولكنه ومنذ ذلك النهار اأ�شبح 
واحلوا�شل  الأر�ض  اإيراد  يف  بكرية  واأختها  هدى  ح�شة  ير�شل 
-املحالت التجارية - يف موعدها  بل اأ�شبح ير�شل معها الدجاج 
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والأرانب وامللوخية املقّطعة ...
بداأت خيوط احلب والهيام متالأ قلبه ...  

�شنوات - ومل تبلغ هدى بعد الثالثة ع�شرة من عمرها-   طلب 
فهيم من والده احلاج حممد اأن يخطبها له فهو مل يعد ي�شتطيع 

الفراق عنها ، اأو التفكري باأنها قد تكون لغريه من الأنام ...
، وعودتها منها،  للمدر�شة  يتابع هدى يف ذهابها  كان فهيم 
ويتابع �شتها اأم ح�شن يف ت�شّوقها من ال�شوق، فري�شل لها العربة 
وعندما  ا�شرتتها  التي  وبالأغرا�ض  بها  وتعود  لتو�شلها  الكارو 
كانت اأمه تقيم دعوة ل�شديقاتها ، كان ي�شر على اأمه اأن تدعو 
اأم ح�شن وحفيدتيها ، عله ي�شاهد هدى ولو من بعيد ، وعندما 
اأ�شر اأخوه الأ�شغر اأن يذهب اإىل م�شر للدرا�شة يف جامع الأزهر 
يف  والدرا�شة  فل�شطني  يف  البقاء  على  هو  اأ�شر   ، القاهرة  يف 
مدار�شها ، ليبقى قريبًا من البيارة والوقف!! اأو لعّله يبقى قريبًا 
من ابنة العم ، اإىل اأن يتحقق حلمه .. ويتزوج اأجمل اجلميالت..

وقد حتقق ...
على  وحمل   ، الأبي�ض  وركب احل�شان  البي�شاء  البدلة  لِب�ض 
جناحه عرو�شه هدى ، وم�شى يحلم باأحلى حياة واأهناأ حال ...
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�شبع لياٍل مالح ...
واأهناأ  باأحلى حياة  اأما هدى فلعلها كانت هي الأخرى حتلم 
حال وقد انتقلت اإىل بيت عري�شها يف البيارة الكبرية ، وحولها 
اأ�شجار الربتقال واجلريبفروت ، واأخمام الدجاج وبيوت الأرانب، 
واأحوا�ض الزهور وبرك املاء ..وقد اأعد لها عري�شها غرفة نوم 

رائعة يف بيت العائلة. 
اأقيم على اأكرب بركة للماء يف البيارة ، وقد  كان العر�ض قد 
اأ�شاءها  ثم   ، والورود  والزهور  والربتقال  بالتفاح  فهيم  مالأها 
بامل�شابيح من كل جانب ، بل لقد اأ�شاء ممرات البيارة بالأ�شرطة 
ووقفت  امللونة،  الكهربائية  امل�شابيح  ذات  الطويلة  الكهربائية 
والأقارب على مدى  لل�شيوف  والأرز  الطباخات تطبخ اخلراف 
اأيام العر�ض... ووقف الأقارب وكل العمال يف البيارة:البياريني 
يافا... بنات  اأجمل  على  ال�شاب  هذا  عر�ض  لإحياء  والبياريات 
بينما   ، هدى  زفاف  يف  لي�شاعدن  يتبارين  العائلة  ن�شاء  وكانت 

تقوم “ املا�شطة ” بتزيني العرو�ض ومت�شيط �شعرها .. 
يف يافا كان �شارع ا�شكندر عو�ض و�شارع جمال با�شا ، حمط 
ح�شن  اأم  تبخل  ..ومل  منه  جهازها  ل�شراء  عرو�ض  اأي  اأنظار 
على حفيدتها باأي �شيء.. فالبنت جميله وكل �شيء “بيلبقلها” 
“ �شبع لياٍل مالح”  ويزيدها جماًل ، والأعرا�ض يف يافا يعني  
و�شبع بدلت فرح ، ترق�ض بها العرو�ض مع الراق�شات املحرتفات 
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“اجلنكيات”.. والعرو�ض حلوه ويليق بها الفرح ، والعري�ض �شاب 
مليء ل ينق�شه املال ول ال�شباب ول الرجولة ، ليجعل من عر�شه 

حديث املدينة اإذن .. 

مع الثورة
اإنه   .. العر�ض  يح�شر  مل  العائلة  اأفراد  من  فقط  واحد 
خالد الذي مل يكن لديه اأي وقت لالأفراح والأعرا�ض  “خالد”، 
رجل  فهو   .. وقته  كل  ي�شتغرق  عمله  كان   .. الوقت  واإ�شاعة 
ال�شيا�شة والن�شال والدفاع عن الوطن ، كانت فل�شطني يف تلك 

الفرتة عام 1930 تغلي بالأحداث ال�شيا�شية العنيفة:  
“ بلفور ” اأعطى وعده لليهود باإقامة دولة لهم يف فل�شطني 
اأوزارها وانت�شر  الأوىل و�شعت  العاملية  .. واحلرب  عام 1917 
فيما  العثمانية  الدولة  اإرث  وق�شّموا  والفرن�شيون  الإجنليز 
بينهم..وع�شبة الأمم املتحدة اأعطت الإجنليز �شلطة الإنتداب 
على اأر�ض فل�شطني ، فقاموا بتعيني مندوب �شاٍم اإجنليزي حلكم 
 ، فل�شطني  اإىل  اليهودية  للهجرة  بال�شماح  وبداأوا   ، فل�شطني 
اإىل  �شفن كبرية  اليهود يف  املهاجرين  الآلف من  فتدفق مئات 
بلفور على  بتطبيق وعد  الإجنليز فعاًل  وبداأ   ، �شواحل فل�شطني 
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الأر�ض الفل�شطينية ، فو�شعوا املدراء الإجنليز يف معظم الدوائر 
الر�شمية املهّمة .. وفر�شوا اللغة الإجنليزية ، ثم اللغة العربية 
على كل الوثائق الر�شمية و�شندات الت�شجيل “كوا�شني” الأرا�شي 
والعقارات والبيوت واملحال ، وكذلك اأ�شماء ال�شوارع  و�شهادات 
كل  باخت�شار   .. املياه  وم�شلحة  ال�شرائب  وم�شلحة  امليالد 
�شغرية وكبرية يف حياة الفل�شطينيني تاأثرت مبا�شرة من حكومة 

الإنتداب الربيطاين و�شيا�شتها يف تهويد البالد.          
وكان ميناء مدينة “ يافا ” اأهم موانئ فل�شطني ، وفيه يعمل 
اأو  العامل  اإىل  وت�شديرها  بلدهم  جتارة  حلمل  العرب  العمال 
و�شرق  وفل�شطني  يافا  اإىل  العامل  اأنحاء  من  الب�شائع  ل�شترياد 
الأردن ، فكانت ال�شفن تقف يف امليناء ، اإما حلمل الب�شاعة من 

فل�شطني ويافا اأو لإنزال الب�شاعة اإىل يافا وفل�شطني.
بالنزول  اليهود  املهاجرين  حتمل  التي  لل�شفن  �شيتاح  فكيف 
با�شتقبالهم  العرب  العمال  �شري�شى  وكيف  يافا؟  ميناء  اإىل 
واإدخالهم اإىل اأرا�شيهم ؟.. بل كيف �شري�شون باإدخال الأ�شلحة 

لليهود ويحملونها باأيديهم لقتل اإخوانهم ؟
كان “خالد” �شقيق “ فهيم ” قد اأدرك اخلطر الذي يحيق 
 ، بالده  لإنقاذ  الوطني  للعمل  نف�شه  ينذر  اأن  فقرر   ، بفل�شطني 
فعمل مع ال�شيا�شيني والثوار الفل�شطينيني لل�شعي لوقف الهجرة 
اليهودية لفل�شطني ، ومنع دخول املهاجرين اليهود اأو اأي اأ�شلحة 
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لهم اإىل فل�شطني ، وكان يعمل مع زعيم فل�شطني “ احلاج اأمني 
مثل  الكبرية  فل�شطني  مدن  كل  يف  املنا�شلني  ” ومع  احل�شيني 

القد�ض  ، نابل�ض ، طولكرم ، حيفا ، عكا ، غزة ، ع�شقالن ..
كم مظاهرة قادها خالد اأو �شارك فيها ؟ كم لقاء جماهريي 
جلنة  كم  ؟  خالد  به  قام  اليهودية  والهجرة  الإحتالل  لرف�ض 
اأن�شاأها خالد ؟ كم اجتماع  للمقاطعة والع�شيان �شد الإجنليز 

مع زعماء الثورة والثوار عقده خالد؟  
كان دوره كبريًا ، بحيث مل ي�شتطع حتى ح�شور زفاف اأخيه 

“فهيم ” على ابنة عمه “ هدى ” ..
من  وعدد  اأمني احل�شيني  �شافر احلاج  وعندما    ، مدة  بعد 
الثورة  لدعم  وذلك   ، العراق  اإىل  والثوار  ال�شيا�شيني  القادة 
الأمين،  �شاعده  كان  فقد   ، معه  خالد  �شافر   ، الثوار  وتدريب 
لوطنيته من جهة ، ومتكنه من اللغة الإجنليزية من جهة اأخرى.. 
وعندما عادوا اإىل فل�شطني ، كان ا�شتقبال ال�شعب لهم عارمًا ، 
فل�شطيني  بيت  كل  يف  ال�شتقبال  ومهرجانات  الأفراح  فاأقيمت 

ويف املدار�ض واجلوامع والقاعات يف طول البالد وعر�شها.
وتاألق بيت فهيم يف البيارة مب�شابيح الكهرباء والزينة بعودة 

زعيم فل�شطني وخالد ..
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بكرية تتزوج
عائالت يافا معروفة لبع�شها البع�ض ، �شحيـــــــح اأن يـــــــافا 
هـــــي “ اأم الغريب” فاأي �شخ�ض غريب عن عائالتها الأ�شلية، 
 ، ابنها  كاأنه  عليه  وحتنُّ  حتت�شنه   ، وي�شر  ب�شهولة  فيها  يعي�ض 
دومًا  يحلمون  كانوا  نف�شها  فل�شطني  �شكان  معظم  اأن  و�شحيح 
بال�شفر اإىل يافا ، وروؤية بحرها اجلميل والتنعم برمل �شاحلها 
مثل  العربية  املدن  �شكان  من  الكثريين  اأن  و�شحيح   .. الناعم 
بغداد والقاهرة ودم�شق وعمان ، وبريوت ، كانوا يحبون القدوم 
ليافا للت�شوق يف اأ�شواقها، والتمتع بح�شارتها وتطورها الثقايف، 
تلك   . البع�ض  بع�شها  تعرف  كانت  الأ�شلية  عائالتها  ولكن 
 ، القولغا�شي  ، وعائلة  القليوبي  ، وعائلة  �شعبان  ال�شيخ  عائلة 
، والدجاين ،  ، والعزوين ، وعبدالرحيم  ، والدباغ  والقمربجي 
و�شهاب   ، والدرهلي   ، وهيكل   ، وال�شعيد   ، وبيد�ض   ، واحلجاج 

الدين ، و�شكجها ، واحلاج عبد وغريهم الكثري.... 
وكانت العائالت امل�شيحية تقارب يف العدد العائالت امل�شلمة.. 
تلك عائلة موندو، واجللدة،وجدّي ، وعي�شى ، وغندور، وغرغور، 
العادات  يف  فروق  هناك  يكن  ومل   ، واخلوري   ، وعودة   ، واإليا 

والتقاليد بني امل�شلمني وامل�شيحني. 
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من اأهم ُمالك العقارات يف يافا ، “ ال�شيخ عبداهلل العزوين” 
كل قر�ض يجمعه ، ي�شعه يف احَلَجر ، فيبني البيوت ويرفع الأ�شوار 
 ، اأولده  وُي�شّكن   ، الآخر،ي�شكن  وراء  ، طابقًا  الطوابق  وي�شيف 
ويوؤجر للغريب . يوؤمن اأن احلجر اأهم من الذهب والنقد ، ول 
يكرب عنده ولد اأو بنت اإل ويوؤّمن له البيت ، حتى قبل اأن يتاأهل ، 

اأي قبل اأن يتزوج .. فالبيت اأهم من الزواج وياأتي قبله ...
جاهزًا  ليكون   ، بيته  يعد  بداأ   ، حممود  ابنه  يكرب  اأن  وقبل 

عندما يطلب الزواج ..
ولكن حممود الفتى ذا الأحد ع�شر عامًا ، كان كثري اللعب يف 
اأثارت الرمال يف  ال�شاحات ، وذات يوم هّبت عا�شفة هوجاء ، 
وجه حممود فامتالأت عيناه بالرمل ، وبداأ يفرك عينيه بيديه. 
يفركهما  وهو  عينيه  ميالأ  الرمل  يزال  ول   ، املنزل  اإىل  وعاد 
بيديه، واأخذ ينادي على والدته ، وهي قربه ول يراها .. و�شجت 
العائلة وخاف الأب على ابنه الوحيد ، وحمله اإىل الطبيب ، ولكن 
العينني كانتا قد ت�شققت قرنياتهما ، ومل يعد بالإمكان عالجهما، 
وما هي اإل اأيام حتى فقد الطفل ب�شره نهائيًا ، �شافر به والده 
اإىل م�شر للعالج ، ولكن دون جدوى. م�شر التي كانت الرحلة 
اإليها متعة لأي �شخ�ض ، كانت همًا وغمًا لهذه العائلة احلزينة ، 

فكيف يفقد وحيدها ب�شره وتنعم العائلة بالهناء واحلبور...؟!
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وكرب الولد ، وقوي عوده ، وقويت �شخ�شيته ، وطلب الزواج.. 
 ، يتيمة   ، ب�شيطة  فتاة  ..كانت  بانتظاره  ” كانت  “بكرية  وكاأن 
امليزان  مال  هدى  اأختها  قرب  جل�شت  اإذا   ، اجلمال  متو�شطة 
ل�شالح اأختها حل�شن طلتها وطولها ون�شارة ب�شرتها .. وتقدم لها 
هذا العري�ض ، من عائلة معروفة ولها من العمارات والعقارات 
والأرا�شي الزراعية ، ما يجعل اأي عائلة تتمناه ، ولكنه كفيف .. 

فكيف تتزوجه وتعي�ض معه العمر كله ؟ 
اأيام ومّت الزواج ، واأقيمت الأفراح،وما هي اإل اأ�شهر حتى كان 
على يدي “ بكرية ” البنت البكر قبل اأن تكون اأختها قد اأجنبت 
بعد!! فربنا هو الذي يعطي ومينع ، ويرزق ويقدر ، وهو على كل 

�شيء قدير ..  

خالد يف ال�شجن
دائرة  يف   ” حمرتمة   “ بوظيفة  العمل  فهيم  على  ُعر�ض 
خبري  وهو   ” امل�شاحة   “ در�ض  قد  كوُنه   ، وامل�شاحة  الأرا�شي 
باملدن  جيدة  معرفة  له  اأّن  كما   ، حدودها  وو�شع  بالأرا�شي 
وذاك  هذا  من  والأهم   .. حتديدًا  ويافا   ، الفل�شطينية  والقرى 
حلكومة  التابعة   ، الدائرة  ..وهذه  الجنليزية  اللغة  يتقن  اأنه 
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الإنتداب الربيطاين ، كانت تتطلب من املوظفني فيها، اأن يتقنوا 
اللغة الإجنليزية . 

كان على فهيم اإعالة عائلته وزوجته و�شقيقه الذي يدر�ض يف 
والوظيفة احلكومية   . الن�شال  �شقيقه يف  واأن يدعم   ، القاهرة 

توؤمن الراتب الثابت املجزي ، واملركز الرفيع ..
من  التجار  �شنمنع   .. قال   .. فهيم  باأخيه  خالد  الأخ  اختلى 
بيع حم�شولتهم الزراعية �شنمنع ال�شيادين من �شيد ال�شمك، 
ونقفل املحالت التجارية يف الأ�شواق . و�شنوقف العمل يف الدوائر 
احلكومية واملدار�ض..زعيم فل�شطني احلاج                   “ اأمني 
احل�شيني” والقادة ال�شيا�شيون يف طول البالد وعر�شها قرروا 
اإعالن الإ�شراب العام ومقاطعة حكومة النتداب الجنليزي..

فماذا نحن فاعلون ؟ 
، واإيقاف  مل يكن من ال�شهل على فهيم اللتزام بالإ�شراب 
الوقف  م�شوؤول  ..فهو  والوظيفية  والزراعية  التجارية  اأعماله 
اخلريي من حمالت واأرا�ٍض ، وعليه تاأمني اإيراد لكل امل�شتفيدين 
عن  امل�شوؤول  ..وهو  بكرية  واأختها  زوجته  واأهمهم  الوقف،  من 
 ، وبرتقالها  وزهورها  خ�شارها   ، البيارة  منتجات  ت�شريف 
وحتى دواجنها وحيواناتها ... وهو املوظف يف �شاعات ال�شباح 
اأن  التزم بالإ�شراب  اإن  يف دائرة الأرا�شي وامل�شاحة ، ويخ�شى 
واأخوه يف   ، النقود  املزيد من  اإىل  بيته بحاجة   .. يفقد وظيفته 
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الأزهر يف القاهرة يطلب هو الآخر مزيدًا من النقود لدرا�شته 
واإقامته .. والثوار يطلبون الدعم املادي ل�شراء الأ�شلحة للدفاع 
عن اأرا�شيهم وبياراتهم .. بيارته بالذات بحاجة اإىل اأكرث من 
حار�ض ، حلماية اأطرافها من هجوم اليهود عليها..من �شيوؤمن 

كل ذلك وكيف �شت�شري الأمور يا ُترى ؟
بت�شليح  التزموا   ، بالإ�شراب  فل�شطني  �شكان  جميع  والتزم 
خالد  واعتقل   ، الأحرار  بالوطنيني  ال�شجون  وامتالأت   ، الثوار 
اإىل �شجن.  : ينقلونهم من �شجٍن  ال�شجون  ورفاقه وزج بهم يف 
من  الن�شايل  بدورهم  يقومون  ال�شجناء  اأن  الإجنليز  علم  وملّا 
فل�شطني  خارج  اإىل  الثوار  قيادات  بنفي  قاموا   ، ال�شجن  داخل 
كلها ، اإىل جزيرة بعيدة تدعى �شي�شل يف املحيط الهندي ، مقابل 
ال�شومال حتديدًا.  ودولة  الإفريقي وجزيرة مدغ�شقر  ال�شاحل 
اإىل  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  العمل  وزعماء  خالد  الإجنليز  نفى 
بذكريات  واملليئة   ، اأحد  ي�شكنها  ل  التي  القاحلة  هذه اجلزيرة 
زعماء عرب اآخرين كانوا قد نفوا اإليها من قبل ، اأهمهم زعيم 
اأن  وبعد  الإجنليز  فهوؤلء   .. و�شحبه   ” ُعرابي  “اأحمد  م�شر 
ا�شتولوا على هذه اجلزيرة ، اأ�شبحوا ينفون اإليها كل من يعار�ض 

�شيا�شتهم ال�شتعمارية... 
يف عام 1947ا�شتعّد الإجنليز لرتك فل�شطني ، ولكنهم وقبل 
املدّججة  ال�شهيونية  الع�شابات  فيها  زرعوا  قد  كانوا  تركها 
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اقتناء  فيها  العرب  على  حّرموا  بينما   ، الأ�شلحة  اأنواع  بكافة 
ال�شالح، حتى ال�شكاكني !! وعندما اأفرجت احلكومة الجنليزية 
عن الزعماء ال�شيا�شيني يف املنفى ، كان ذلك متاأخرًا جدًا ، فقد 
اأهل  تهجري  ومت  فل�شطني  على  ال�شهيونية  الع�شابات  ا�شتولت 

يافا واأقارب خالد من بيوتهم واأرا�شيهم ..

اإنهاء االإ�شراب
وتعطلت   ، فل�شطني  اأهل  على  القت�شادي  الو�شع  �شاق 
اأ�شفل  ويف   . “والعتالني”  العمال  طبقة  خ�شو�شًا  اأعمالهم 
الدرج ، وخلف الباب الرئي�شي و�شع “ فهيم “ برميلني كبريين: 
واحد لل�شكر والآخر للطحني ، كانت هدى م�شوؤولة عنهما �شمن 
م�شوؤولياتها الكبرية يف البيت . ول مي�شي يوم اإل وتغرف منهما 
مع  وتتبادل  اإل  يوم  مي�شي  ول   . �شكرًا  اأو  طحينًا  يطلب  ملن 
اجلريان والأقارب ما لديهم من حلم خروف اأو دجاج اأو بي�ض اأو 
خ�شار..فاإذا توقف البيع ب�شبب الإ�شراب العام ،فهناك املبادلة 

بني اجلريان والأقارب..فالإ�شراب يجب اأن ينجح .. 
لإنهاء  العرب  والزعماء  العربية  الدول  تدخلت  اأ�شهر،  وبعد 
باأنهم  الفل�شطينيني  وطماأنة   ، النا�ض  معاناة  ووقف  الإ�شراب 
الهجرة  ووقف  بلفور  وعد  اإلغاء  على  جاهدين  يعملون  �شوف 
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لأهل   ” احل�شيني  اأمني  احلاج   “ الزعيم  ،واأر�شل  اليهودية 
باحلما�ض  يافا  اأهل  فتلقاها  الإ�شراب  لوقف  ر�شالة  فل�شطني 
ال�شديد..�شحيح اأنهم �شربوا،لكن لل�شرب حدود.. وعلى احلياة 
اأن تعود ملجاريها ..على ال�شباب اأن يعودوا لأعمالهم ، والطالب 

لدرا�شتهم ، والعمال ملحالهم وال�شيادين ل�شيدهم. 
وعادت احلياة ولكن لي�َض كما يجب ، فاحلرب العاملية الثانية 
كانت على الأبواب ..ومن ثورة لثورة ، ومن حرب حلرب ، ومن 

م�شيبة اإىل م�شيبة كانت مت�شي احلياة بهدى وعائلتها .
لقد ا�شتمر الإ�شراب - عام 1936 - �شتة اأ�شهر كاملة ، التزم 
فيها ال�شعب مبا قرره زعماوؤهم ، فال بيع ول �شراء ول مدار�ض 
امل�شت�شفيات  يف  للطوارئ  �شمح  فقط    ، الدوائر  يف  دوام  ول 
“واأ�شحاب الأفران ” خلبز اخلبز ، وبع�ض الأمور املهمة حلياة 

النا�ض .  

زغرودة اأم ح�شن
 اأجنبت هدى البنت وراء البنت .. وكانت بكرية اأختها تنجب 
بنتًا  تنجب  وتلك  بنتًا  تنجب  هذه  اأي�شًا..  الذكور  دون  البنات 
واأ�شفها  حزنها  توزع  كيف  تعرف  ل  ح�شن  اأم  و�شّتهم   .. اأخرى 
اليهود يف كف  كان الحتالل والجنليز وهجرة   . الأختني  على 
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.. فمتى  هدى وبكرية  “ بنات”  الأخرى  الكف  ، ويف  اأم ح�شن 
ياأِت  ومل  بنات  �شت  منهما  كل  اأجنبت   . بالذكور  اهلل  يرزقهم 
الذكر بعد .. يااهلل : اأنت ترزق من ت�شاء الذكور وتهب من ت�شاء 
الإناث ، وجتعل من ت�شاء عقيمًا ، فال حترم حفيداتي اليتيمات 
 .. احلياة  هذه  يف  عونًا  لهما  ليكون  ال�شبي:الذكر،  الولد”   “
يارب اأنت الرزاق الوهاب فارزقهما ال�شبي اأكحل به عيني قبل 

املمات . 
ظلت اأم ح�شن وفّية حلفيدتيها ، ويف تلك الليلة ، وقفت البنات 
ذوات الأعوام الع�شرة والت�شعة والثمانية وال�شاد�شة والأربعة من 
العمر ، قرب �شتهم اأم ح�شن ، يدعون معها اأن تنجب اأمهن ولدًا. 
قالت �شتهم : اقعدوا يا �شتي يا حبيباتي اأدعوا اهلل اأن يرزقكن 
تكن  مل   ... جماب  ال�شغريات  الطفالت  ..فدعاء  ولدًا  واأُمكن 
اأخواتها  مع  جل�شت  الأمر،ولكنها  تفهم  العامني  ذات  ال�شغرية 

وهن يدعنَي اهلل اأن تقوم اأمهن بال�شالمة وتنجب اأخًا لهن ..
واأخذت  ال�شرفة  اإىل  اأم ح�شن  ، خرجت  الليل  ويف منت�شف 
يف اإطالق الزغاريد الواحدة تلو الأخرى ، تدير وجهها اإىل كل 
اجلهات وتزغرد .. واأ�شيئت بيوت اجلريان وخرج اأهل احلارة 
العجوز  وراء  “ فهيم”  وانطلق   ، واحلرا�ض  العمال  فيهم  مبن 
ال�شبي  اأن  اجلميع  علم  فقد   ، ال�شرفة  من  ويدخلها  ي�شكتها 

و�شل، واأن هدى قد اأجنبت الذكر املطلوب ..
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وامتالأت الرباميل بالطحني وال�شكر ، وذبحت اخلراف ووزع 
اللحم والأرز على الغريب والقريب ، واأقيمت حفالت “املولد” 
كانت  الفل�شطينيني  حياة  يف  الفرح  ف�شاعات   ، القراآن  وقراءة 
و�شافر   .. انتزاعًا  ُينتزع  كان  للفرح  الفر�ض  واغتنام   ، قليلة 
الأب اإىل م�شر بالقطار من يافا اإىل القاهرة ، واأح�شر الهدايا 
َمدْت” البنات الكبريات العرائ�ض  والألعاب لبناته وملعارفه “و�شَ

تهن .. احللوة يف غرفهن وعلى اأ�شرَّ
وكان لبنات بكرية الن�شيب يف تلك الهدايا ، فهدى مل يكن 

يهناأ لها بال ، اإل اإذا �شاركت اأختها ب�شعادتها وهنائها ...

االنتقـــال
يف �شباح يوم 1947/9/1 ،دخل فهيم متجهمًا على زوجته: 
خالل  و�شننتقل  الرملة  اإىل  يافا  من  وظيفتي  نقلوا  لقد   : قال 

اأيام.. فماذا تقولني ؟ 
�شدمت هدى .. فكيف ترحل اإىل الرملة ؟ وملن ترتك بيتها؟ 
يف  �شريعاها  من  ح�شن  اأم  و�شتها   ، اأختها  عن  �شتبتعد  وكيف 
�شيخوختها ؟ ومدار�ض البنات .. فالكبرية متفوقة يف درا�شتها 
 .. املدر�شة  لدخول  الأبواب  على  والثالثة   .. الثانية  وكذلك 
وجميع  الأقدام،  على  �شريًا  اإليها  يذهنب   ، قريبة  واملدر�شة 
املعلمات يعرفن بناتها ويعاملنهّن اأح�شن معاملة،  فكيف �شرتحل 
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اإىل الرملة؟..وهل �شيكون هناك مدار�ض بكفاءة مدار�ض يافا ؟ 
يافا عرو�ض البحر..يرتكونها اإىل الرملة ؟ �شحيح اإنها ل تبعد 
اإىل ال�شرق اجلنوبي من يافا اأكرث من ب�شعة كيلومرتات و�شحيح 
اأيام حكم الأتراك ، ولكنها  اإنها كانت عا�شمة فل�شطني قدميًا 

مدينة ل بحر فيها ول �شاحل .. فكيف �شتكون احلياة فيها ؟ 
الدوائر  ف�شل  يحاولون  النكبة  عام  قبل  الجنليز  كان 
احلكومية اإىل ق�شمني : ق�شم للموظفني العرب ، وق�شم للموظفني 
اأقاموا دائرة  اليهود ، وذلك متهيدًا لتق�شيم فل�شطني ، ولذلك 
اإليها  ونقلوا   ، العرب  للموظفني  الرملة  يف  وامل�شاحة  الأرا�شي 
للدولة  نواة  كانت   ، اأبيب  تل  يف  لليهود  اأخرى  واأن�شاأوا   ، فهيم 

اليهودية  ودوائرها الر�شمية.

قبل �شفرها واأولدها ، وبعد اأن ودعت هدى �شتها اأم ح�شن، 
ليلتها تلك ومل ت�شتيقظ ..هل  اأم ح�شن الروح .. نامت  اأ�شلمت 

�شاءها اأن ت�شافر حفيدتها الغالية وترتكها ؟ 
يف مقربة يازور اأعدَّ فهيم القرب “ لأم ح�شن ” كانت عزيزة 
وهي   .. �شّره  وحفظت  لبنة عمه  حّبه  راقبت  التي  فهي   ، عليه 
كانت    .. واألب�شتها  وعّلمتها  عليها  وحنت  عمه  ابنة  رعت  التي 
القراآن.  قراءة  اأوتعليمها  درا�شتها  ..يف  لها  والأب  الأم  مبكانة 
وهي التي تابعتها بعد الزواج وبعد الإجناب وكانت تخاُف عليها 
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من اأي ن�شمة .. وها هي تودع احلياة قبل اأن ت�شافر حفيدتها اإىل 
الرملة..

اأعّد فهيم القرب واهتم مبكانه وبنائه.. “يازور”  يف مقربة 
اختار مكانًا جيدًا ، وقال يف نف�شه : كانت حتب احلياة “ و�شّمة 
و�شاأعمل لها قربًا مالئمًا على مت�شع من الأر�ض وعلى  الهواء”، 
�شارعني !! بنى لها القرب ، “ ف�شتقية ” غرفة مرتفعة عن الأر�ض 

ولها طاقة ، كاأنها �شباك ُيقفل بالإ�شمنت ح�شب و�شيتها .. 
يف تلك الأثناء ، وحل�شن حظ هدى، كانت ابنة بكرية الكربى 
وانتقلت  عمرها  من  ع�شرة  الرابعة  يف  بعد  وهي  تزوجت  قد 
 ، الرملة  اإىل  الأقرب  املدينة  اللد   : اللد  اإىل  زوجها  مع  لل�شكن 
فاأح�شت الأختان اأن انتقال هدى اإىل الرملة �شيكون فيه جانب 

ايجابي فقد تكون اأقرب اإىل البنت حديثة الزواج!! 
ولكن القدر كان يخبئ لكٍل منهما اأمرًا اآخر ...

الرحيل ثّم الرحيل
اأُهملت البيارة .. فخالد يف املنفى مع قادة الثورة .. وفهيم 
يف الرملة يف وظيفته .. واأحمد بعد اأن اأنهى تعليمه يف القاهرة، 
وُحرا�ض  فل�شطني،  �شمال  ، يف  وامل�شاحة  الأرا�شي  بدائرة  عمل 
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البيارة انتقلوا مع الثوار اإىل اجلبال لالختباء عن اأعني اجلنود 
الجنليز..والجنليز هدموا �شارع ا�شكندر عو�ض وجزءًا كبريًا 
من يافا القدمية انتقامًا من الثورة والثوار ...وميناء يافا اأ�شرب 
من  كميات  فيه  العاملني  العرب  العمال  لكت�شاف  العمل  عن 
اليهودية  وال�شفن  اليهود...  املهاجرين  لت�شليح  مهّربة  الأ�شلحة 
وبعيدًا عن  يافا  �شمال  اليهود يف  املهاجرين  تفرغ حمولتها من 
ويبنون   ، يافا  �شواحي  يف  املهاجرون  فينت�شر   ، العرب  اأعني 
ت�شهل  الجنليز  وحكومة   .. لهم  م�شاكن  و�شحاها  ع�شية  بني 
وامل�شاكل   .. العرب  على  والت�شليح وحترمه  والبناء  ال�شكن  لهم 
تتفاقم..ومدينة جديدة يهودية تبنى �شمال يافا كان ا�شمها تل 
يهاجمون  اليهود  اأبيب..وامل�شلحون  تل  اليهود  ف�شّماها   ، الربيع 
العربية  الدول  من  املعونة  يطلبون  والثوار   ، اأبيب  تل  من  يافا 
ملّدهم بال�شالح للدفاع عن مدينتهم ، والعرب َيِعدوَن بذلك ول 
يوفون..والأو�شاع تتدهور .. وحامية يافا ت�شرخ ول من جميب.  
فالبيت    ، واأكرث  اأكرث  العائلة  على  الو�شع  �شاء  الرمله  يف 
“مطرف ” يف طرف البلدة ، ول جريان ول معارف ، واجلنود 
باجتاه   ، املنزل  حديقة  من  ويجيئون  يروحون  الجنليز 
“الكوبانيه” مقر قيادتهم .. ويف الليل ت�شاهد تدريبات ع�شكرية 
م�شتمرة ، يوؤكد اجلميع اأنهم من اليهود يتدربون على ا�شتعمال 
ال�شالح، حركة ع�شكرية م�شتمرة .. والبنات ل ي�شتطعن اخلروج 
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اأو الدخول اإىل املنزل .. فكيف ميكن حماية الزوجة والبنات يف 
مثل هكذا موقع ؟ . 

كان الأمر �شعبًا .. وتزايد تذمر هدى من الو�شع .. البنات 
يا فهيم .. البنات .. كيف بدنا نحميهم كربوا ، اأ�شبحوا �شبايا،  

كيف نحافظ عليهم ؟ .
كانا  هل  ؟  قدر  اإىل  قدر  من  يهربان  وهدى  فهيم  كان  هل 
كانت  الأب  وظيفة  اأن  اأم   ، واليهود  الإجنليز  من  خوفًا  يهربان 
ت�شمح له بالتنقل ب�شهولة بني مدن فل�شطني ؟ حمل فهيم اأثاث 
بيته - من كرا�ٍض وطاولت واأ�شّرة نوم وفر�شات و�شجاد وخزائن 
التي جمعها خوفًا  الكثرية  الغذائية  املوؤن  ، حتى  واأدوات مطبخ 
من احلرب ، وانتقل بها من الرملة اإىل رام اهلل،  هل كانت رام 
اهلل فعال مدينة اأكرث اأمنًا من يافا اأو الرملة ؟ اأم اأن اهلل ُي�شرّي 

الإن�شان ول ُيخرّيه ؟؟ 
وجل�شت البنات قرب “الأثاث”  حملت ال�شاحنة “العف�ض” ، 
وفوقه يدعمنه ويثبتنه خ�شية ال�شقوط .. وجل�شت الأم يف املقعد 
الأمامي لل�شاحنة حتت�شن ابنها ال�شبي وقد اأ�شبح عمره �شنتني 
ب�شعة  ولدته  على  م�شى  قد  يكن  ومل   ، اجلديد  املولود  وابنها 
على  يزيد  اهلل  رام  اإىل  وال�شعود  وعرة  الطريق  اأ�شهر..كانت 
البنات العبء حلماية الأثاث من ال�شقوط، وكان منظر اجلبال 
ال�شديد،وهّن ل يعرفن من  العالية والوديان ي�شعرهن باخلوف 
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والأرا�شي اخل�شراء اجلميلة. املنب�شطة  ال�شهلة  يافا  اإل  الدنيا 
ومل مي�ض على و�شولهم اإىل رام اهلل �شهر اأو اثنان ،حتى �شقطت 
مدينة يافا وقتلت حاميتها !! واأُجرب اأهلها الباقون على الرحيل 

منها .. 
مل يعرف اأحد اأين رحل االآخر!

اأم�شكت بكرية بيد بناتها من جهة، وبيد زوجها الكفيف من 
جهة ، وانطلقت ل تدري اإىل اأين تتجه .. هل يكون الأمان عند 
�شاحب  جارهم  ؟  اهلل  رام  يف  اأختها  عند  اأم  ؟  اللد  يف  ابنتها 
املراكب البحرية �شافر اإىل الإ�شكندرية يف مركبه ، واأّمنهم على 
بيته حلني عودته .. وعمة زوجها �شافرت واأبناوؤها ال�شغار اإىل 
الن�شاء  يافا وعليه مئات  �شوريا ، على ظهر مركب غادر ميناء 
اإىل  وزوجاتهم  اأبناوؤهم  غادر  الآخرون  واجلريان   .. والأطفال 
كما   - وبع�شهم   ، غزة  يف  بقي  بع�شهم   .. اجلنوب  يف  غزة 
علمت بعد ذلك – غادروا ب�شاحنات اإىل م�شر .. والد زوجها 
وعقاراته  وبياراته  بيته  يغادر  اأن  وب�شدة  رف�ض  عبداهلل  ال�شيخ 
التي بناها بيده طوبًة طوبة وحجرًا بحجر .. قال لها اإرحلي يا 
بنتي مع زوجك الكفيف ، واأنا �شاأبقى هنا يف اأر�شنا ورزقنا .. 
و�شنت�شل بك حني تهداأ احلرب وتعودين اإىل بيتك اإن �شاءاهلل 
معززة مكرمة .. لتخايف على الأثاث املهم اأن ت�شلي ابنتك يف 

اللد .
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 اأكرث من ن�شف �شكان يافا-املدينة الأكرب يف فل�شطني والتي 
كان عدد �شكانها يزيد عن مائة وع�شرين األف ن�شمة  -تركوها 
اأو  ال�شمال  اأو  اجلنوب  بني  م�شتتني   ، ق�شرية  هجرة  اأكرب  يف 
وبياراتهم  بيوتهم  تركوا  البحر..كلهم  عرب    الغرب  اأو  ال�شرق 
الأمل  وحتت  جهة،  من  واملوت  والدمار  ال�شديد  الق�شف  حتت 
الكبري بدخول اجليو�ض العربية لن�شرة الثوار الفل�شطينيني من 

جهة اأخرى ... 
ملا و�شلت بكرية وبناتها وزوجها اإىل اللد..كان اجلميع يوؤكد 
و�شول القوات العربية واجلي�ض الأردين اإىل اللد حلمايتها، وقف 
الأردين ذي احلطات  للجي�ض  ي�شفقون  اللد  �شاحة  الرجال يف 
اجلي�ض  ولكن   .. والهتافات  بالزغاريد  وي�شتقبلونه  احلمراء 
بلكنة  يتحدثون  اجلنود  كان   .. اأردنيًا  جي�شًا  يكن  مل  الأردين 
غريبة ويوقفون الرجال على اجلدران ، ويطلقون عليهم النار..
الفل�شطينيني   بلبا�ض اجلي�ض الأردين خلداع  كانوا جنودًا يهودًا 
!! وانكم�شت بكرية وبناتها وزوجها بزاوية الدار وفتحت رندة - 
�شاحبة الدار - الباب لع�شكري ظنته فعاًل ع�شكريًا اأردنًيا ومعه 
اآخر مل يتكلم .. قال لها : يلاّل خبيبي اأُترك الدار اأنت واأهلك .. 

واأعطينا املفتاخ .. 
وكل  العجب  وكل   ، الدنيا  يف  التي  الده�شة  بكل 
 .. واأهلي  اأنا  داري  اأترك  ؟كيف  ال�شتغراب،�شاألته:كيف؟وملاذا 
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واأين نذهب ؟ هذه داري وهذا اأثاثي .. 
كان اأثاثها ل يزال جديدًا ، فهي عرو�ض مل مي�ض على زواجها 
اأكرث من �شنة .. غرفة نومها جديدة ا�شرتتها من اأح�شن حمالت 
يافا .. غرفة طعامها جديدة مل يجل�ض عليها بعد، ال�شيوف اأو 
الأقارب .. الربادي ل تزال على حالها ، غطاء ال�شرير ، اأهداها 
اأمريكا  من  موؤخرًا  ح�شر  وقد   ، زوجها  اأخ   :  ” �شلفها   “ اإياه 
واأهداها اإياه..كيف؟ كيف ترتك جهازها ومالب�شها التي خاطتها 
للعر�ض، الف�شاتني الطويلة والق�شرية .. ف�شاتني ال�شهرة وبدلت 
جهازًا  تتجهز  فل�شطني  يف  عرو�ض  كل  كانت  ؟  النوم..اأحذيتها 
الأحذية،كيف  وحتى  الداخلية  املالب�ض  من  بدءًا  جديدًا  كاماًل 
ترتك كل هذا ؟ واأين تذهب ؟ جمعت �شجاعتها وقالت له ، ولكن 

هذه داري فكيف اأتركها ..؟ 
قال اجلندي اليهودي بكل ب�شاطة : روخي خبيبي اإىل عمان 
اإىل امللك.. فنخن ا�شرتينا هذه البالد وهذه الدور وهذا العف�ض.. 
دفعنا عن كل فرد منكم دينارًا ون�شف .. روخي و�شوف يعطيك 

الأكل واخلبز واملاأوى..
واأتبع كالمه بعيارات من النار ، و�شوّب هو واجلندي الآخر 
، ثم فتح  ، فانكم�ض اجلميع على بع�شهم بع�شًا  البنادق عليها 

لهم الباب واأمرهم باخلروج ، فان�شاع اجلميع لالأمر .. 
بيد  البنت  فاأم�شكت   ، حًى  وال�شم�ض �شُ  ، الف�شل �شيفًا  كان 
اأبيها وحماتها  – والدة زوجها – واأمها واأخواتها وانطلقت اإىل 
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حيث اأ�شار اجلندي اليهودي!! ويا للحرية !!.
البيت ، فقد مت جتميع الرجال يف �شاحة  مل يكن زوجها يف 
املدينة .. وظل اليهود امل�شلحون يطلقون الر�شا�ض على الن�شاء 
بيوتهم  يغادروا  حتى  وتخويفهم  وال�شباب،لرتويعهم  والأطفال 
ب�شرعة اأكرب ، ويتجهوا اإىل طريق واحد اإىل ال�شرق .. اإىل خارج 

اللد باجتاه الأردن.. 
امل�شي  وتكا�شلوا عن   ، النا�ض  وكلما �شعف  الطريق  اأثناء  يف 
 ، اخللف  من  عليهم  تطلق  الر�شا�ض  طلقات  كانت   ، ال�شريع 
قوة  وبازدياد   .. بامل�شي  الباقون  وي�شرع  ي�شقط  من  في�شقط 
ال�شم�ض ، ازداد عط�ض النا�ض .. مل ياأخذ اأي من اأهل اللد معهم 
جرعة ماء اأو ك�شرة خبز .. اأخرجوهم من بيوتهم ب�شرعة هائلة 
بامل�شي  النا�ض  وا�شتمر   ، للطريق   ” زوادة   “ اأحد  ياأخذ  فلم 
رندة  حماة  ت�شتطع  مل  �شاعات  بعد   .. والعناء  التعب  وازداد 
موا�شلة ال�شري، حملها ابنها ال�شاب فلم ي�شتطع امل�شري .. وت�شاور 
اجلميع باأمر الأم العجوز .. كيف نرتكها واأين ؟ وارمتت العجوز 
حتت جذع �شجرة ، واأ�شلمت اأمرها هلل وحده .. ووا�شل اجلميع 

امل�شري.. فالركب ل ينتظر اأحدًا... 
على طول الطريق ، وعلى مدى عمرها ، وميكن بعد وفاتها ، 
�شيظّل ال�شوؤال التعجبي يف ذهن بكرية ورنده وحممود والأولد 

واأهل اللد .. من باع من ؟ ومن ا�شرتى من ؟ وملاذا ؟ 
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ا�شتمر ال�شباب والن�شاء والأطفال والرجال بال�شري .. �شعودًا 
ت�شغط  اأو  اأحيانًا  باحلجارة  يتعرثون   .. اأحيانًا  وهبوطا  اأحيانًا 
اأحذيتهم على اأرجلهم اأحيانًا .. ولكن العط�ض كان �شيد املوقف 

بال منازع.
ت�شادفهم  قرية  اأول  اإىل  و�شلوا  وعندما   ، امل�شاء  ذلك  يف 
هجم  لقد   .. الكارثة  كانت   ... ماء  بئر  اأول  �شاهدوا  وعندما 

اجلميع على �شربة املاء ....!!
كيف ُيذلُّ املرء اأمام عط�شه ، واأمام جرعة ماء؟ 

هل  ؟..  م�شاعره  وتتوح�ض  عط�شه  اأمام  املرء  يتوح�ض  كيف 
يعطي ال�شربة لأّمه اأو زوجته اأو ابنه اأو لنف�شه ؟ من له احلق يف 

اجلرعة الأوىل؟؟  

املفـــاجــــاأة
اأهل  بيوت  قرب   ، ال�شجر  وناموا حتت   ، حالهم  النا�ض  دّبر 
اخلبز  بع�ض  القرية  اأهل  اأعطاهم   ... و�شلوها  التي  القرية 
اأن ارتاح اأحد ال�شباب و�شاهد  والزيتون واملاء ...  وفجاأة وبعد 
ي�شتاأجر  اأن  احلمار  �شاحب  من  طلب   ، �شاحبه  يجره  حمارًا 
احلمار ملدة �شاعتني فقط ، واأخذ احلمار وعاد اإىل الطريق التي 
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و�شل منها .. عاد اإىل اأمه العجوز التي بقيت حتت ال�شجرة .. 
و�شلها وقد دّبت فيها الروح بعد زوال التعب... وجدها جال�شة 
وحدها على قارعة الطريق ، فحملها واأجل�شها على احلمار وعاد 

بها اإىل اجلموع ، الذين هللوا وكربوا وقد راأوها حّية ترزق .
يا  ..اأتدري  وقالت  ابنها  اأذن  العجوز على  الطريق مالت  يف 

بني ماذا يوجد يف هذا احلزام الذي األب�شه على خ�شري ؟ 
مل يكن يدري ... 

هذا  ملثل  بهم  اأحتفظ  كنُت   ، ذهب  لرية  اأربعني  فيه  قالت 
اليوم.. 

كانت هذه اللريات الرتياق الذي �شّد رمق العائلة يف �شتاتها..
وياله من ترياق .. ويا له من �شتات ..

وظّلت بكرية تردد اأين رام اهلل .. واأين بيت اأختي هدى ؟ 
طوال الطريق كانت بكرية تتطلع للو�شول اإىل بيت �شقيقتها 
هدى يف رام اهلل .  وعندما و�شلت اإىل رام اهلل ، كان احلال ل 
مئات من  بل  ع�شرات  املنزل  �شاحة  ، يف  �شديقًا  اأو  عدوًا  ي�شر 
ويلتحفون  الأر�ض  يفرت�شون  الرتاب  على  يجل�شون  املهاجرين 
ال�شماء .. حال اأ�شعب من حال ... وا�شتقبل فهيم وهدى بكرية 
واأفراد عائلتها .. كان احلمام ال�شاخن العالج الأول لتعب اجل�شد 
ثم كان الفرا�ض والطعام .. وبعدها بداأ التفكري باملالذ الآمن ..
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وقلياًل قلياًل كانت العائالت  تن�شحب اإىل اأماكن اأف�شل من 
العراء.. بع�ض العائالت ذهبت اإىل املدار�ض وبع�شها ذهبت اإىل 
اجلوامع ، بع�شهم �شاأل عن اأقاربه ف�شعى اإليهم .. ولكن الأغلب 
ذهب اإىل عمان ، حيث وكالة الغوث “الونروا” ت�شجل الالجئني 
:“كرت موؤن”،  يف قوائم وحت�شيهم وتعطيهم بطاقات لجئني 
والطحني  الزيت  من  متوينية  ح�ش�ض  اأخذ  من  يتمكنوا  كي 

وال�شكر واجلبنه والتمر ، لتعينهم على احلياة ... 
حلني  الالجئني  �شتعني  الأُونروا”   “ الغوث  وكالة  اإن  قالوا 
عودتهم اإىل ديارهم .... ويجب اأن ي�شجل بها كل لجئ ليحفظ 

هذا احلق بالعودة . 
وابتداأت رحلة العذاب  .. 

حاول فهيم اأن يعرف اأين اإخوته واأخواته وعائالتهم .. فلم 
يفلح يف ذلك ، لقد هاجر واحد من اإخوته اإىل �شوريا مع زوجته 
 ، اأزواجهن  مع  م�شر  اإىل  البنات  اأخواته  وهاجرت   .. واأبنائه 
وهاجر اأخوه من �شمال فل�شطني اإىل مدينة الزرقاء يف الأردن، 
ت�شتتوا  الأقارب  ..كل  لبنان  اإىل  املنفى  من  خالد  اأخوه  وعاد 
بينهم  الت�شال  و�شيلة  تعد  املجاورة..ومل  العربية  الأقطار  يف 
والطمئنان عليهم ممكنة .. وهو يح�ضُّ اأن عليه م�شوؤولية كبرية 

جتاههم.. فما العمل ؟
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�شنوات ال�شياع
هي �شنوات ال�شياع بال �شك ، يتم�شك املرء مبن هم حوله، 
الأقارب  اأخبار  اإىل  وي�شتمع   ، الآخرين  هم  يفقدهم  اأن  خ�شية 
ميوت   ... والتطمني  ال�شوق  ور�شائل  الراديو  طريق  عن  الأبعد 
الواحد يف الغربة فال يجد من يوا�شيه اأو يعّزي به .... الغربة، 
الأهل عن  البيوت عن  الوطن عن  :الغربة عن  الغربة   ، الغربة 

اجلريان ...
مل تكن هدى ول بكرية ول فهيم ول اأي فرد يف الدنيا يت�شور 
اإليه هكذا .. مدر�شة الزهراء التي كانت البنات  اأن يوؤول املاآل 
يذهنب اإليها بالكل�شات البي�شاء واملريول الأ�شود والقبة البي�شاء 
اأنغام  على  ال�شفوف  ويدخلن  ال�شاحة  يف  ي�شطففن   ، املن�ّشاة 
ت�شتاق  ذكرى  اأ�شبحت   ، املو�شيقى  معلمة  تعزفه  احلي  البيانو 
اإليها البنات ، وهاهي الأيام متر ول مدر�شة ول تدري�ض ...الأولد 
هو  اللجوء  عن  والأحاديث   .. اأعمال  دون  والرجال   ، بال�شوارع 

حديث اجلميع ..
الزهور التي كانت متالأ البيت كل يوم من اأر�ض البيارة ، مل 

يعد يحلم بها اأحد يف املنزل .. 
الربتقال الذي كان يف اأكيا�ض اخلي�ض ) اأبو خط اأحمر ( ميالأ 

بيوت النا�ض ، مل يعد ُيرى اإل بالكيلو اأو الثنني ، اإذا وجد .. 



-46-

وخيم  ال�شكر،  اأو  ال�شميد  مثل  الناعم  ورمله  روبني  م�شيف 
،ا�شتبدلت  والفرح  بال�شعادة  املليئة  املزرك�شة  امللونة  الأعياد 
بخيم الالجئني ، واحلرامات ال�شوداء ،وعلب ال�شردين ،وطحني 

املوؤن ،وال�شكر الأحمر. 
كيف يتاأقلم الإن�شان وكيف يتعاي�ض مع الأمر الواقع ، وكيف 
ما  على  �شيء  كل  وكاأن  وتغيب  ال�شم�ض  وتطلع  احلياة  ت�شري 

يرام؟؟..  
كان على بنات هدى م�شوؤوليات ج�شامًا .. اأقلها حمل احلليب 
يوميًا من م�شافة بعيدة وم�شيًا على الأقدام اإىل املنزل ... وكان 
على بنات بكرية م�شوؤوليات اأ�شعب  .. لقد كن يتقا�شمن رغيف 
اخلبز والفر�شة الرقيقة والغرفة الواحدة واحلمام الواحد . كم 
عن  بعيدة  اأر�ِض  �شراء  ا�شتطاعت  ومتى  ؟  احلال  ا�شتمر  �شنًة 

و�شط عمان ، ليقف الأب الكفيف يراقب بناءها بنف�شه ؟..
وتاأكد من ح�شن  الأب  اأختها حت�ّش�شها  فوق  لبنة و�شعت  كل 
من�شوبها ، ودقة ا�شتوائها .. كل “مدة” اأر�ض و“�شبة” �شقف 
و“فتحة” �شباك و“قمط ” باب ، اأ�شرف عليها حممود بعناية 
فائقة .. وكلما جتمع لدى العائلة ب�شعة قرو�ض كان البناء يّت�شع 
يف  يفعل  اأبوه  كان  كما  ..متامًا  وحمام  ومطبخ  مال�شقة  لغرفة 
يافا ، لكن على مقيا�ض خمتلف متامًا ،“فامل�شاري” �شحيحة، 
�شحيحة ، جتمعها بناته وزوجته من عرق جبينهن يف اخلياطة 
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لأهل احلي ..وُفجع اجلميع بوفاة اجلد احلبيب يف يافا التي مل 
فاأ�شابه  واأرا�شيه..  عقاراته  يرتك  اأن  عندئٍذ..رف�ض  يرتكها 
جندي ا�شرائيلي بر�شا�شة يف رجله ، نقل بعدها اإىل غرفة يف 

حي املن�شية حتى مات ن�شيًا من�شيًا ...
لقد ُاجرب الذين مل يرتكوا يافا ، على التجمع يف حي واحد، 
ت�شع  كما  ..متاما  حولهم  حديدي  �شياج  باإن�شاء  اليهود  وقام 
�شياجًا حديديًا حول مزرعة الدجاج ، اأو حظرية حيوانات ، حتى 
– منعوا من القرتاب منها  – وهم مالكوها  الذين لهم بيوت 
وحو�شروا يف هذا احلي ،خ�شية اأن ميانعوا اأو يعار�شوا اأو يقاوموا 
فرا�شهم  وعلى  بيوتهم  اليهود يف  املهاجرون  و�شكن   ، الحتالل 
واأثاث بيوتهم ، واأُقفلت احلدود الربية والبحرية واجلوية حول 
فل�شطني املحتلة ، وُمنع ال�شكان الفل�شطينيون من القرتاب منها 

ل جوًا ول بحرًا ول برًا ... 
  مل يكن حديث النا�ض ، اإل عن الهجرة والالجئني والبيارات 
حملوها  التي  واملفاتيح   ، واأثاثها  بعف�شها  تركت  التي  والبيوت  
رمزًا  الدار  مفتاح  اأ�شبح  لقد   .. اإليها  العودة  اأمل  على  معهم 

للهجرة واللجوء.

 كان فهيم يرغب لو بقي يف رام اهلل ، ومل ُي�شجل مع الالجئني 
يف عمان مع مكاتب الأُنروا فهو مل يكن لجئًا فعاًل، لقد انتقل 
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عمله من يافا ، فانتقل مع عائلته ، كاأي اإن�شان عادي يف العامل ، 
وميكنه اأن يعود اإليها متى �شاء كاأي اإن�شان عادي يف العامل اأي�شًا، 
فكيف ُي�شجل نف�شه وعائلته لجئني؟ ولكنه وجد نف�شه م�شطرًا 
لذلك ، واإل فلن يكون باإمكانه ، اأو اإمكان اأبنائه العودة اإىل يافا 

اأبداً .. 
وانتقل فهيم اأو قل هاجر اإىل عمان و�شّجل مع الالجئني . 

وعندما افتتحت مدار�ض عمان �شفوفًا للطالبات يف املرحلة 
ال�شرف  زين  مدر�شة  افتتحت  وعندما   ، والثانوية  الإعدادية 
هناك  فهل   .. بها  امللتحقات  اأول  هدى  بنات  ،كانت  الثانوية 
اأ�شمى من موا�شلة العلم لفتيات كان العلم اأ�شا�شيًا يف حياتهن 
الالجئني  �شفة  ولكن   ، الفتيات  واأبدعت  الدرا�شة،  انتظمت  ؟ 
مرة  من  اأكرث  املديرة  حتركن...تدخل  اأينما  تالحقهن  ظلت 
..فيقفن.. يقفن  الالجئات  الطالبات   : ت�شاأل  ال�شف  اإىل 
لت�شجيل  املدر�شة  �شكرترية  اإىل  يذهنب  الالجئات  الطالبات 
رن كرت املوؤن.. اأ�شمائهن..فيذهنب ..الطالبات الالجئات ُيح�شِ
كم   .. الالجئات  الطالبات   .. الالجئات  الطالبات  فُيح�شرن.. 
..فيعو�شن  نفو�شهن  ال�شفة حتفر جرحًا عميقا يف  كانت هذه 

ذلك بالجتهاد والدرا�شة والتفوق ... 
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اخلربان ال�شعيدان
البكر  ابنتها  عن  لهدى  ال�شعيدان  اخلربان  جاء  عندما 
“كاملة” مل ت�شعها الفرحة ..خرب بح�شولها على منحة درا�شية 
بكالوريو�ض يف  للح�شول على  الأمريكية يف بريوت  يف اجلامعة 
الريا�شيات.  واخلرب الآخر بتقدم عري�ض خلطبتها من اأهل يافا 

من الذين هاجروا اإىل عمان...
” كان ُيدّر�ض  ” �شيخ  العري�ض من اأهم �شباب يافا .. والده 
 ، الجنليزي  النتداب  قبل  ال�شيخ”  يف”كّتاب  يافا  يف  الطلبة 
برتقال،  وجتارة  واأرا�ٍض  بيارات  عنده  و�شار  للتجارة  اجته  ثم 
وال�شاي  والنب  وال�شكر  الرز  من  غذائية  مواد  وا�شترياد 
والبهارات، مما جعله من اأغنى اأغنياء يافا ... كان ال�شيخ يعلم 
الأطفال ك�شدقة جارية هلل تعاىل ، فاأمواله وجتارته وعقاراته 
ل تاأكلها النريان .. واأر�شدته البنكية يف بنوك فل�شطني العربية 
له  وامل�شتقبل  للحا�شر  يطمئن  جتعله  كبرية،  والجنليزية 
اأرزاقهم  عن  وانقطعوا  اأي�شًا،  لجئني  اأ�شبحوا  فلما  ولأولده.. 
يف يافا، �شّمر الأبناء ال�شباب عن اأذرعتهم ، وات�شلوا بالتجار 
الذين كانوا يتعاملون معهم ، وبداأوا العمل جمددًا من عمان ، 
وما هي اإل �شنوات ، حتى عادت جتارتهم لالإزدهار ، خ�شو�شًا 
بع�ض  عن  والجنليزية  العربية  البنوك  بع�ض  اأفرجت  اأن  بعد 

اأر�شدتهم املالية ...
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اخلربان ال�شعيدان نزل عند الأب والأم ، كجزء من املكافاآت 
التي كان ربنا يكافئ بها عباده ال�شابرين ، بني احلني واحلني ، 

اأو قل بني امل�شيبة وامل�شيبة ، فاأي الأمرين يختاران ؟..
ال�شعب  هذا   ، وجليًا  وا�شحًا  خيارها  فكان   ” كاملة   “ اأما 
والعلم...  بال�شطارة  نف�شه  يثبت  اأن  ، يجب  امل�شرد  الفل�شطيني 
وجود  وعدم  والت�شرد  الطرقات  على  ال�شياع  �شنوات  فبعد 
،وانقطاعها  فل�شطني  يف  و�شلتها  التي  املرحلة  تنا�شب  مدار�ض 
املدار�ض  افتتحت  وتفوقها عندما  اإبداعها  وبعد   ، الدرا�شة  عن 
يف عمان ، فاإن الأن�شب والأجدر والهدف الأ�شمى لها اأن توا�شل 

تعليمها اجلامعي..
اأما الأب فكان له راأي اآخر متامًا ، اأما وقد جاء العري�ض ابن 
احل�شب والن�شب ، فهو يختار الزواج الأ�شرت والأن�شب ، والهدف 
على   ، بنات  �شت  وراءها  اإّن  ثم   ، بنت يف عمرها  لأي  النهائي 

الأقل ثالثة منهن يف عمر الزواج ، فماذا ينتظر ؟.
 .. يافا  يف  الكارو  وعربات   ” الديلجن�ض   ” هدى  وتذكرت 
الكارو  عربات  العري�ض  عائلة  عند  كان  �شغرية  كانت  عندما 
وعربات الديلجن�ض..الأوىل للخ�شار والعمال والثانية للعائالت 
ابنتها  يد  ابنهم يطلب  واملرفهات..وها هو  الأنيقات  وال�شيدات 
عدنا  واإذا   ، لنا  البالد  عادت  اإذا  الرتدد..؟  فلماذا  “كاملة” 
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للبالد ، فلن يكون هناك اأ�شعد من ابنتها مع هذه العائلة فلماذا 
الرتدد ؟

“البنت” على �شياع حلمها بالدرا�شة ، ولكن بنت  كم بكت 
الأولد  واأجنبت   ، �شنني  من  بالزواج  �شبقتها  قد  كانت  خالتها 
عنها  يقال  اأن  يعقل  فهل   ، الدرا�شة  مقاعد  على  تزال  ل  وهي 
زواج  ف�شيتاأخر   ، الزواج  يف  تاأخرت  عان�ض؟واإذا  اأو   ” “بايرة 

اأختها “ازدهار” فهل ير�شى املجتمع بذلك؟ 
يف  الرفاه  مل�شتوى  مقيا�ض  هناك  كان  واإذا   .. الزواج  ومت 
يافا”،  وعر�ض  عمان  “عر�ض  الأعرا�ض  يف  والتقاليد  العادات 
ف�شيكون املقيا�ض يف اأدنى درجاته .. فمقيا�ض ”رخرت ” للزلزل 

اأّثر يف كل �شيء ...
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تاريخ وتاأريخ واأ�شعار
الهّزة  �شنة  مّرت..فتلك  باأحداٍث  �شنواتها  ال�شعوب  توؤرخ 

واأخرى �شنة الثلجة،واأخرى �شنة النكبة،ثم �شنة النك�شة ...اإلخ
 ، الأبناء  �شدور  من  مُيحى  ل   ، لل�شعوب  اجلمعي  والتاريخ 
الأهل  اإذا ما تفاعل  اأ�شعافًا م�شاعفة  يتاأثرون  الأطفال  فهوؤلء 

يف البيت مع املجتمع يف الق�شايا العامة ..
البيت  يف  موؤثرة  القومي”  املد  “ذات  الأعوام  كانت  وقد 
م�شر  على  الثالثي  العدوان  برد  توجت   ، واملجتمع  واملدر�شة 

وحترير اجلزائر .
فقد   ،1956 عام  م�شر  على  الثالثي  العدوان  يف  اأما 
لو�شع  عمان-   �شكان  كل  مثل  مثله   -  ” فهيم   “ انربى      
واإل�شاقها بالال�شق عدة  البيت،  الدهان الكحلي على �شبابيك 
خطوط طولية وعر�شية ، جتنبًا حلدوث اإ�شابات جراء تك�شري 
 . العربية  العوا�شم  على  الليلية  اجلوية  الغارات  من  الزجاج 
كا�شحًا  هجومًا  بداأت  قد  و“اإ�شرائيل”  وفرن�شا  اجنلرتا  كانت 
زعيم  قيام  على  وجوية،ردًا  وبحرية  برية  بقوات  م�شر  على 
ال�شوي�ض“�شركة  قناة  عبدالنا�شر”بتاأميم  “جمال  م�شر 
اإن�شان عربي من  كل  اأعماق  اأعمق  هّز  عامة م�شرية”بخطاب 
جهة، واأعمق اأعماق دول الغرب ال�شتعماري اجنلرتا وفرن�شا ، 

وبالتاأكيد اإ�شرائيل من جهة ثانية..
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و�شرت موجة امل�شاعر القومية يف كل بيت ، يف طول الوطن 
العربي وعر�شه ، تاأييدًا حلق ال�شعوب العربية بامتالك مقّدراتها 

و�شيادتها .. ووقوفًا مع م�شر �شد العدوان. 
وتوقفت احلرب بناًء على موقف الدول الكربى رو�شيا واأمريكا 
اللتني اأمرتا بايقاف العداون ، واعتربالأمر ن�شرًا مل�شر ، التي 

حارب �شعبها ، دفاعًا عن قناته ومدنه واأهله .
وحفظت الأ�شرة كلمات الأغاين القومية ورددتها لياًل ونهارًا:

اهلل اأكرب .. اهلل اأكرب فوق كيد املعتدي ..
اهلل للمظلوم خري موؤيد ..

يا هذه الدنيا اطلي وا�شمعي ..
جي�ض الأعادي جاء يبغي م�شرعي ..

باحلق �شوف اأرده ومبدفعي ..
فاإذا فنيُت ف�شوف اأُفنيه معي ..

قولوا معي .. قولوا معي ..
اهلل اأكرب .. اهلل اأكرب .. اهلل اأكرب

اهلل فوق املعتدي ...
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وملّا حتركت ال�شعوب العربية لن�شرة ثورة ال�شعب اجلزائري 
وبناته  فهيم  بيت  احلما�ض  مالأ  الفرن�شيني،  م�شتعمريه  على 
يتحدثون عن هذه   ، وال�شارع  والبيت  فاملدر�شة  اأي�شًا..  واأبنائه 
الثورة ، وعن قادتها الأبطال وحتديدًا “اأحمد بن بيال” و“جميلة 
يوميًا يف  يذهب  الطالب  وكان جزء من م�شروف   .. بوحريد” 
�شندوق مدر�شي لن�شرة ثورة اجلزائر ، وطابور ال�شباح يتحدث 
عن هذه الثورة وواجب دعمها ، والإذاعات العربية توؤكد حتمية 
اأح�ّض   ، بالن�شر  اأبنائها  ن�شال  تكلل  وملا  اجلزائر..  يف  الن�شر 
الن�شر،  هذا  ب�شنع  �شاهموا  اأنهم   ، وكبارًا  �شغارًا   : اجلميع 
واأثر فيلم املمثلة ” ماجدة ” بدور جميلة بوحريد ب�شناعة هذا 
ال�شاعر  عليها  اأ�شاف   ، والن�شر  بالبطولة  اجلميل  الإح�شا�ض 
نزار قباين اأبياته اخلالدة التي رددها اأفراد الأ�شرة لياًل ونهارًا :

ال�شم جميلة بوحريد
رقم الزنزانة ت�شعون

يف ال�شجن احلربي بوهران ..
والعمر اثنان وع�شرون
عينان كقنديلي معبد

وال�شعر العربي ال�شود
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كال�شيف ك�شالل الأحزان ..
وكم من  ؟  بها  ليوؤرخ  التاريخ  يقف عندها  الأحداث  كم من 
النت�شارات من جهة اأو الهزائم من جهة اأُخرى اأرخ لها ال�شعب 

العربي وحفظها يف ذاكرته اجلمعية ؟؟. 

 يف ال�شتات
ملا كانت “هدى” ابنة عم لزوجها “فهيم” ، فقد كانت حت�ض 
اأن اأقارب زوجها هم اأقاربها ، فهي يتيمة الأم والأب ولي�ض لها 
مّدة.. منذ  بارئها  اىل  رحلت  ربتها  التي  و�شتها  اأ�شقاء..  اإخوة 
امل�شافة  اأن  فتح�ض   ، وعائالتهم  زوجها  اأ�شقاء  تتذكر  كانت 

اجلغرافية والزمانية بينها وبينهم بعيدة للغاية ..
هل كان الفل�شطيني بعد النكبة ي�شتطيع اأن ي�شافر من منطقة 
اإىل اأخرى ، ومن قطر اإىل اآخر مثل باقي الب�شر ؟ كم ا�شتغرق 
الأمر من �شنني حتى يح�شل اأول لقاء بني الأخ واأخيه ، اأو الأخت 
واأخيها .. وكيف كانت حياة الالجئ يف �شوريا اأو لبنان اأو م�شر 

اأو العراق اأو ليبيا ؟
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واأعطاها   ، �شوريا  من  بالربيد  و�شلته  ر�شالة  فهيم  حمل 
“�شعيد” ، تخربهم  اأخيه  لزوجته لقراءتها .. كانت من زوجة 
و�شلت  مّدة  بعد   .. لزوجها  املتدهور  ال�شحي  الو�شع  فيها عن 
ر�شالة اأخرى تخربهم فيها عن وفاته !! ميوت الأخ ول ي�شتطيع 
اأخوه اأن يقف معه يف جنازته !! ميوت ول يتقبل عزاءه !! ميوت 

ول يحت�شن اأبناءه ليعزيهم بوفاة اأبيهم !!..
وعندما ا�شتطاع فهيم احل�شول على جواز �شفر اأردين ، �شافر 
اإىل دم�شق لروؤية اأبناء اأخيه وعائلته .. ما اأ�شعب ال�شتات.. وما 
اأق�شى الهجرة .. باأقل القليل ا�شتطاعت العائلة العي�ض دون معيل 
يف دم�شق .. وبوثيقة �شفر تثبت هوية هذا الفل�شطيني ، عا�شت 
العائلة حياة �شعبة ، ل ت�شتطيع التنقل فيها اإىل اأي قطر خارج 

�شوريا !! 
امل�شردين  الفل�شطينيني  اآلف  احت�شنت  �شوريا  اأن  �شحيح 
اأو جواز �شفر ميكنهم من  من بالدهم، ولكنهم ظّلوا بال هوّية 
الالجئون يف خميمات دم�شق  �شوريا..فهوؤلء  اإىل خارج  التنقل 
وما حولها ، والآخرون يف خميمات حلب وما حولها، وخميمات 
الأمور،  من  كثري  يف  حقوق  ذلك،لهم  وغري  وحم�ض  الالذقية 
يف  احلق  لهم   .. كثرية  اأخرى  اأمور  يف  حقوق  تنق�شهم  ولكن 
الدرا�شة يف مدار�ض وكالة الغوث اأو مدار�ض الدولة وجامعاتها، 
ولكنهم  وخا�شة،  حكومية  موؤ�ش�شات  يف  العمل  يف  احلق  ولهم 
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العربية  البلدان  معظم  ُتقبل يف  ل  �شفر  وثيقة  يحملون  لجئون 
والجنبية ..

ومع ذلك فالفل�شطيني الذي يحمل همَّ ق�شيته ، ان�شم اإىل 
التحق  وقد   .. وطنه  اإىل  بو�شة  ولو  به  ُتقرِّ قد  اأنها  اأحزاب ظّن 
“�شعيد” بالأحزاب يف �شوريا .. هذا مع حزب التحرير،  اأبناء 
تفجري  املهم   ، البعث  مع  واآخر   ، امل�شلمني  الإخوان  مع  وذاك 
الطاقات ال�شيا�شية والوطنية عّلها ت�شاعدهم يف حل مع�شلة من 

مع�شالت حياتهم..
يف اأول مّرة ا�شتطاع “فهيم” ال�شفر اإىل دم�شق لروؤية اأولد 
اأخيه ، كان هناك اإح�شا�ض عائلي غريب لروؤية ابن اأخ اأو ابنة اأخ 
بعد وفاة الأخ ، ولكن جملة ظّلت حمفورة يف ذهن العم،يحكيها 
عن  نقاًل   - حياته  من  طويلة  مدة  واإىل   - متاأثرًا  يبكي  وهو 
زوجة اأخيه :كم من الأيام والأ�شابيع والأ�شهر كانت متر ونحن 
نغّم�ض “اخلبز احلاف” بال�شاي للفطور والغذاء والع�شاء بعيدًا 
الزراعية  وحما�شيلها  والبيارة   ، وايراداته  الوقف  خريات  عن 

وخريات يافا وبحرها ومراعيها  ..
وملّا كان التعليم جمانيًا يف �شوريا حتى اجلامعة ، فقد تخرج 
الطب   .. بتخ�ش�شه  كٌل  وعملوا  اجلامعة  من  الثالثة  الأبناء 
والأدب والإقت�شاد ..بع�شهم جل�ض على مقاعد اجلامعة فعاًل، 

وبع�شهم اأخذ �شهادته اجلامعية وهو يف ال�شجون ال�شورية .. 
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كم اأكلت ال�شجون ال�شورية من جلد الفل�شطينيني فيها !! .
تعجز  اأخرى  حكاية  فلهم   ، لبنان  يف  الفل�شطينيون  اأما 
للتعليم ول  وثيقة �شفر ول فر�شة  .. فال  املجلدات عن �شرحها 
فر�ض للعمل احلر الكرمي .. زاد عليهم العن�شرية الدينية ، هذا 
م�شلم �شني وذاك م�شيحي وهذا �شيعي ، وهنا م�شطلح “ توطني 
يقلب املوازيني الرقمية لالأكرثية الدينية ” وهناك م�شطلح “ 
�شالح   “ وذلك     املقاومة”  �شالح   “ ” وهذا  املخيمات  اأمن 
احلزبية ” .. وهذه جمزرة “ خميم تل الزعرت ” وتلك جمزرة 
وتلك   ” “�شامد  موؤ�ش�شة  وهذه   ،  ” و�شاتيال  �شربا  “خميم 
ن�شطة،  ن�شر  دور  وهناك   ” الفل�شطينية  “الدرا�شات  موؤ�ش�شة 
غ�شان  اأمثال  ج  وتخرِّ  ، الإبداعية  الفل�شطينية  الطاقات  تفجر 
 ، نا�شر  وكمال  الكيايل  وعبدالوهاب   ، العلي  وناجي   ، كنفاين 
ومئات ممن   .. �شالمة  وعلي  النجار  ويو�شف   ، العدوان  وكمال 
عملوا للق�شية الفل�شطينية يف كافة املجالت ، اإىل ان و�شلتهم 
ومع  تهم  اأ�شرَّ اأويف  بيوتهم  يف  فقتلتهم  الإ�شرائيلية  الغدر  يد 

عائالتهم !!
منها  التحرك  ي�شتطيع  ل  لبنان  يف  خالد  احلاج  ظّل  وقد 
العليا  العربية  الهيئة  “قدرة”  من  تبقى  ما  مع  يعمل  اإليها،  اأو 
عن  جدًا  وبعيدًا   ، بعيدًا   ، احل�شيني  اأمني  احلاج  وزعيمها 
فل�شطني ويافا ومدنها وقراها .. ولكنه بقي يخدم اأبناء فل�شطني 
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يف ال�شتات..
اأمني احل�شيني بدفن احلاج خالد يف  وعندما �شارك احلاج 
�شواء   ، ووطنيته  ن�شاله  م�شتذكرًا  بريوت  يف  ال�شهداء  مقربة 
ثم  ومن  العراق  اإىل  معه  �شافر  عندما  اأو  فل�شطني  اأر�ض  على 
اإىل اأملانيا لدعم الثورة والثوار،اأو يف ال�شجن ، اأو يف املنفى ، ثم 
هنا يف لبنان بعد النكبة، وقف ابنه الوحيد “وليد ” فقط يتقبل 

العزاء ، فال عزاء حقيقيًا للم�شردين عن اأوطانهم ..
 

ومل ي�شتطع “فهيم ” طوال حياتة اأن يرى اأحدًا من اإخوته اأو 
اأخواته الذين هاجروا اىل م�شر !! اأو اإىل اأي بلٍد عربي اآخر!!          

جمتمع عمان
من  ،مزيجًا  حتديدًا  عمان  ويف  الأردن  يف  املجتمع  كان 
الأثنيات  ومن   ، العربية  البلدان  القادمني من خمتلف  ال�شكان 
اجلزيرة  من  جاءوا  الذين  الأردنيون   ، العرب  العرقية:البدو 
العربية مع الهجرات العربية اإىل ال�شمال ، الفل�شطينيون الذين 
جاءوا للعمل يف الأردن قبل احتالل فل�شطني ، اأهل ال�شام الذين 
ا�شتوطنوا عمان للعمل فيها ، حيث الأردن اجلزء اجلنوبي من 
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�شوريا الكربى ، وحيث اللجوء من بط�ض املحتل الفرن�شي ل�شوريا 
ولبنان ، واملهاجرون ال�شرك�ض امل�شلمون الذين هربوا بدينهم من 
ظلم الرو�ض �شد امل�شلمني يف رو�شيا، ثمَّ الأرمن والدروز . كان يف 
عمان جمتمع خمتلط ، ثم جاء الالجئون الفل�شطينيون باأعداد 
كبرية قد تكون اأكرث من عدد �شكان عمان ذاِتها.. بع�شهم �شكن 
اخليام وبع�شهم ا�شرتى الأرا�شي وبنى عليها ، وبع�شهم ا�شرتى 

البيوت و�شكنها.. 
فال�شاب   .. و�شريعًا  غريبًا  امتزاجًا  عمان  �شكان  وامتزج 
للبنت   ، الفل�شطيني  اأو  ال�شرك�شي  اأو  الأردين  اأو  ال�شوري 
ال�شرك�شية اأو الفل�شطينية اأو الأردنية اأو ال�شورية .. مل يكن هناك 
�شعور “ بالتفرقة ” بل “قبول” بالآخر ، وم�شاهرة بني كثري 
الأن�شار واملهاجرين.. اندجمت  اأ�شموه جمتمع   ، العائالت  من 
العائالت واأ�شبحت ال�شيدات يتقابلن مع بع�شهن يف ما ي�شمى 
ل�شتقبال  البيت  ربة  حتدده  الذي  اليوم  وهو   ” ال�شتقبال   “
اإىل  هي  لذهابها  ا�شتعدادًا   ، ومعارفها  وجاراتها  �شديقاتها 

ا�شتقبال �شديقتها اأو جارتها يف اليوم الذي حتدده هي .. 
كان يوم ال�شتقبال يف بيت “ هدى ” هو يوم عيد وفرح عند 
اجلميع.. اإنه يوم ين�شيها وين�شي بناتها و�شديقاتها ومعارفها ، 
ماأ�شاة الهجرة والبعد عن الوطن ..كان الأثاث الذي ُحمل من 
يافا اإىل عمان ركنًا اأ�شا�شيًا يف ترتيب البيت ل�شتقبال ال�شيوف، 
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امل�شتاأجرات–ب�شطف  الن�شاء  اإحدى  البنات - مب�شاعدة  وتقوم 
وتنظيف البيت والدرج وال�شاحات، وتزيني ال�شواين وا�شتعمال 
ال�شرا�شف  اأف�شل  وو�شع  والقهوة   ال�شاي  كا�شات  من  النفي�ض 
ل�شتقبال  تتهياأن  البنات  وكانت   . اأماكنها  يف  املكوية  املن�ّشاأة 
�شيوف اأمهن وتقدمي كوؤو�ض واأكواب الع�شري ثم اأطباق املهلبية اأو 
الرز باحلليب ، اأو الزلبية واأ�شابع زينب ثم القهوة وال�شكولته..
من هنا ازدادت معارف الأم ، واختلطت مع �شرائح وا�شعة من 
ال�شرك�ض وال�شوام والأردنيني والفل�شطينيني،واأ�شبحت عائالت 
حت�ض  تعد  ومل   ، لها  �شديقاٍت  املدر�شة  يف  بناتها  �شديقات 
ون�شال  فل�شطني  ق�شية  اإن  بل   .. وفل�شطني  يافا  عن  بالغربة 
اإىل  انتقل   ، واليهود  وب�شاعة الحتالل وكره الجنليز   ، اأبنائها 
هو..وملّا  ق�شيته  فل�شطني  ق�شية  واأ�شبحت   ، الأردين  املجتمع 
كربت البنات وتخرجن من املدر�شة ، اأ�شبحن معلمات ، يحملن 

ق�شّيتهنَّ معهن فيها ..
اأم�شكت املعلمة يد طالبة من طالباتها و�شمتها .. قالت لها 
هذه رائحة �شابونة م�شتوردة .. واأنا اأرف�ض اأن ت�شتعمل طالباتي 

ال�شابون امل�شتورد... 

ال�شابون  ا�شتعمال  عن  الطالبات  وكل  الطالبة  فامتنعت 
امل�شتورد واأي ب�شاعة م�شتوردة ..
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الوطن  خارطة  عليها  ،وطرزت  بيدها   ، لها  تنورة  خاطت 
خياطة  حتاولن  اأن  يجب  كلكن   ، للطالبات  العربي..وقالت 

مالب�شكن ول ت�شرتين الف�شاتني امل�شتوردة ...  
العربية  والوحدة  العربي  الوطن  اأحبنب  الطالبات  كل 

والإخال�ض للوطن ... 
نددت احلركات ال�شيا�شية بحلف بغداد ، فا�شتعلت الطالبات 
بدعم من معلماتهن باحلما�ض َوَرْف�ِض احللف . ومت حجز قيادات 
ابنته مت احتجازها  اأن  فلّما جاءوا لالأب يخربونه   .. الطالبات 
 ، �شجاعتها  على  ،اأثنى  ملحاكمتها  “النَّظارة”   يف  وتوقيفها 
وطلب من اأخيها ال�شغري اأن ير�شل لها بطانية لتتدفاأ بها ، بدل 

ال�شعي خلروجها من النظارة . 
مل تكن فل�شطني والق�شية الفل�شطينية اإل يف و�شط كل اأمر، 
وحبة عني كل اإن�شان يف املجتمع الأردين ، ومل يكن هناك منا�شبة 
اإل وتقف اإحدى البنات اأو الأبناء من الفئات العمرية املختلفة، 
لإلقاء ق�شيدة عن فل�شطني اأو يافا اأو لت�شارك يف م�شرحية عنها 
ا�شرتجاع  �شعارها  �شيا�شية  حركة  اأو  حزب  يف  تنخرط  اأو   ..

فل�شطني !! 
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الوحـــــــــدة
مل تر هدى زوجها فهيم ، يرق�ض اأو يغني اأبدًا ، بل اإنه كان يف 
اأيام اأعرا�ض بناته ، يبكي وُيبكي النا�ض من حوله .. كان العر�ض 
َخَطابته  يربز  كي  لالأب  منا�شبة   ، اأبيها  بيت  من  البنت  ووداع 
زوجها  ملعاملة  الع�شرين  اأو  الع�شر  بالو�شايا  وتفوهه،يو�شيها 
تعرفه  ل  بيت  اإىل  تربت  فيه  الذي  البيت  ترتك  هي  واأهله،فها 
طباعها  وعن  عنها  غريب  قرين  مع  لتعي�ض  تاألفهم،   مل  واأهل 
لفرحه وحتزن  تفرح   ، لها عبدًا  يكن  اأَمًة  له  ..فلتكن  وعاداتها 
واأتراحها..  واأفراحها  الدنيا  م�شائب  على  وتعينه   ، حلزنه 

وتنجب له الذرية ال�شاحلة ... الخ  
 ، طربًا  ويرق�ض  يغني  ال�شباح  ذلك  يف  راأته  هدى  ولكن 
ويوقظ ابنه حممدًا وبناته ، ليحفظوا معه وعلى مدى املقبل من 

الأعوام، اأغاين الوحدة العربية بني م�شر و�شوريا ... 
اأعلن القائد جمال عبدالنا�شر الوحدة بني م�شر و�شوريا ... 
وكان اأحد اأهم اآمال الفل�شطينيني حتديدًا والعرب عمومًا اأن تقوم 
اأُمًة مهيبة،قوية،حترر  لتكون  العربية  الدول  اأقطار  الوحدة بني 

فل�شطني ... 
بتكرار   ، وال�شورية  امل�شرية   : العربية  الإذاعات  وانطلقت 
اأغاين الوحدة .. ورق�ض فهيم عليها كما مل يرق�ض من قبل.... 

غنى مع املغّني حممد قنديل :  
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وحدة ما يغلبها غالب .. ي�شاركها وحدة اأحباب 
تو�شلنا من باب لباب .. ول حاجز ما بني الثنني  

ول مانع ما بني الثنني ..ول حايل ما بني الثنني 
اأنا قاعد فوق الأهرام .. وقدامي ب�شاتني ال�شام 

اأ�شاهدها واأهايل كرام .. يقولو ا يل اأهال يا زين
يقولوا يل مرحى يا زين 

ول مانع ما بني الثنني ..ول حايل ما بني الثنني 
وزغرد مع املغنية �شباح  :

اآووها ومتت الوحدة 
اآووها من بعد ال�شدة 

اآووها يا جمال عبدالنا�شر 
اآووها يا موّحد الّمة 

ولفرحة اأبنائه بفرحه ، فقد قامت ابنته فاطمة بتخ�شي�ض 
، ثم جمعت كل  دفرت خا�ض لكتابة هذه الأغاين حلفظها غيبًا 
الدفرتين  والدها  واأهدت   ، بيافا  التي قيلت  والأ�شعار  الأنا�شيد 

معًا !! 
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جمال عبدالنا�شر مع�شوق املاليني العربية من �شرق البالد 
العربية اإىل غربها .. يطوي �شفحة العتداء الثالثي على اأر�شه، 
ويعو�ض �شعبه بوحدة مع �شوريا.. لتكون “ كالكما�شة ” على دولة 

الغت�شاب .. دولة العدو ..دولة الحتالل الإ�شرائيلي ..
لت�شبيه   ” الكما�شة   “ كلمة  النا�ض  �شي�شتعمل  مرة  كم 
عن  واإزالتها  وحتطيمها  اإ�شرائيل  دولة  على  انق�شا�شهم 

الوجود؟؟ كم مرة ؟؟ 
حرب  يوم  كانت  وماذا  ؟  حقًا  الكما�شة  هذه  انطلقت  وهل 

الأيام ال�شّتة؟؟ 
هذا مامل يعرفه اأحد ، ولن يعرفه اأحد ..

املـــــــوت
 ...  ” بكرية   “ اأختها  اإل  اأخوات  اأو  اإخوة  لهدى  يكن  مل 
وجغرافيًا، كان بيتها بعيدًا عنها .. ولكنها عندما ا�شتكت اإحدى 
واأنها “ تف�شل اأن تعطيها  بناتها اأنها “ حتب اأختها اأكرث منا” ، 
اأكرث منا” غ�شبت الأم وقالت : هي اأختي ولي�ض يل غريها ول 
اأتوقع اأن ينجب يل والدي غريها.. اأما اأنتم بناتي واأبنائي فاأنتم 
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ع�شرة .. واإذا ماتت اإحداكن ل �شمح اهلل فلي غريها .... 
بقيت بكرية متو�شطة احلال .. فزوجها الكفيف ل يعمل باأية 
وظيفة ل ثابتة ول متحركة .. واأبناوؤها الذكور ل زالوا �شغارًا ، 
البيت  ، يف هذا  الهجرة  بعد  اأجنبتهم  الأبناء  من  اثنني  اإن  بل 
ال�شغري الذي بناه زوجها ، واأ�شاف اإليه – كلما اأمكنه ذلك – 
– الفقرية  .. والبنات يخطن لأهل احلارة   ملحقًا وراء ملحق 

اأ�شاًل – بقر�ض اأو قر�شني اأو ع�شرة قرو�ض .. 
الأربعني  تتجاوز  ، ومل  العمر  تزال يف مقتبل  بكرية ل  كانت 
عامًا ولها هي الأخرى ع�شر من البنات والأبناء فلما اأح�شت اأنها 
“ حامل ” مل ي�شعها عقلها .. فهل ت�شيف اإىل الهم هّمًا اآخر .. 
األ يكفيها هذه الأفواه لتطعمها وت�شقيها وتعلمها وتلّب�شها .. وما 
فاأكرث وهي  اأكرث  وي�شد رمقهم؟.. ج�شدها يذوي  الذي يكفيهم 
فهل   .. وال�شقاء  التعب  هذا  وطاأة  حتت  قامتها  تن�شب  بالكاد 

ت�شيف اإىل تعبها حماًل اآخر ؟
وبهدوء ودون اإ�شعار اأحد من بناتها ، اأقبلت على اأثقل قطعة 
 .. ” من جهة جلهة  “ تزيحها  واأخذت  منزلها  الأثاث يف  من 
تلك طريقة معروفة “ للتطريح ” اإنه “ كوريتاج” منزيل يدوي 
اأح�شرت كوبًا من  ، ثم  ِه   فعال، فينزل اجلنني وترتاح من همِّ

الكاز و�شربته لت�شهيِل نزول اجلنني. 
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ولكن اهلل مل يرد لها ذلك فقد اأعياها الكاز كثريًا ، واأخذت 
اأنفا�شها  تب�شق وتنزف دمًا .. واأقبلت بناتها عليها وهي تلفظ 
“التي  باأبيهم واإخوتهم ال�شغار، وبخالتهم  الأخرية، وتو�شيهم 
بكل  روحها من ج�شدها  ” وخرجت  الدنيا غريها  لها يف  لي�ض 

ب�شاطة و�شرعة !! 
اأي اإع�شاٍر اأمّل بهدى ل�شماعها مبوت اأختها .. قتلتها الهجرة 
ح�شرتي  “ يا  احلال  وقلة  العيال  وكرثة   ، املادي  الو�شع  و�شوء 

عليك يا اأختي ” !! 
يف املوت يجمع احلزن العائالت .. 

يف املوت قال ال�شاعر : 
“اإن حزنًا يف �شاعة املوت اأ�شعاف �شرور يف �شاعة امليالد” 
يف املوت يحّن الغريب على الغريب ، وحتزن حتى الأ�شياء كلها ..
ولكن املوت ل ي�شتثني اأحدًا .. اإنه قريب ب�شكل يفاجئ النا�ض 

دومًا.. فكل وفاة فرد هي مفاجاأة للعائلة والأقارب واملعارف .
مل تكد مت�شي اأ�شهر على وفاة بكرية ،حتى اأُ�شيب “ فهيم ” 
بجلطة قلبية ، وبرغم العناية احلثيثة والعالج الذي ناله .. اإل 
اأن املوت مل ميهله كثريًا.. وترملت هدى  وهي بعد يف الأربعني 

من عمرها ... 
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اأبيات �شاعر فل�شطني حممود الأفغاين ترتدد يف وفاة  كانت 
كل يافاوي ويافاوية اإذ يقول : 

يافا عليك حتيتي و�شالمي .. 
                    يافا عرو�ض ال�شرِق والإ�شالم 

يافا ذكرتك يف الع�شية وال�شحى .. 
                    يف الليل يف �شهري ويف اأحالمي 

يا والدي اإما ق�شيت م�شردًا .. 
                    فاأدفن بيافا ثّم بع�ض عظامي 

فلعلني بعد املمات اأزورها .. 
                    فيطيب فيها مرقدي ومقامي . 

اأهل يافا  اأن يدفن عظام   .. اإىل يومنا هذا  اأحد  ومل يتمكن 
يف يافا .. لعلهم يزورونها بعد املمات .. بل اإن ابن يافا املعروف 
احتاج  لغد،  اأبو  اإبراهيم  الدكتور  الأكادميي  ال�شعيد  جدًا على 
اأمريكية  ووا�شطة   ، مكتوبة  وو�شية   ، اأمريكي  �شفر  جواز  اإىل 
فهي   ، يافا  اأهايل  مقربة  واأما   .. يافا  يف  يدفن  حتى  كبرية 
ي�شهل على الحتالل  اأماكن   ، فل�شطني  امل�شلمني يف كل  ومقابر 
اأو  حدائق  وبناء   ، باجلرافات  وجرفها   ، خلعها  الإ�شرائيلي 

اإ�شطبالت اأو مواقف لل�شيارات عليها ....
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�شجّل الذكريات
فكرها  اإىل  اأقرب  واأيها  ؟  الأرملة  على  اأق�شى  الذكريات  اأي 
يح�شر  فهيم  كان  يافا،حني  يف  البعيدة  الذكريات  ووجدانها؟ 
معنى  تفهم  معه  �شغرية،بداأت  مراهقة  تزال  ل  وهي  لبيتها 
اأم  ؟  “ ب�شهر الع�شل”  احلب؟اأم بعد الزواج وق�شاء ما ي�شمى 
هي الذكريات القريبة يف عمان وقبل وفاته؟ويف عالقاِتِه احلنون 

مع بناته واأبنائه واأحفادِه ؟
اأفراح  ليايل  وال�شبع   ، فهيم  من  زفافها  حفل  تذكر  هل 

وجل�شات احلّنة والرق�ض بال�شموع على الأ�شابع ؟ 

اأم تذكر م�شيف روبني وقد كانت تذهب اإليه كل عام اأ�شوًة 
باأهل يافا جميعهم ؟ كان فهيم ي�شّد اخليام مع العمال خيمًة وراء 
خيمة .. هذه اخليم لإخوانه وعائالتهم:�شعيد واحمد وم�شطفى، 
اخليمة  وتلك  وفهيمة،  ر�شيقة  واأزواجهن  لأخواته  اخليم  وتلك 
للمطابخ  اخليم  وتلك   ، واأولدها  وزوجها  بكرية  زوجته  لأخت 
واحلمامات .. كل عائلة لها مطبخها وحمامها.. مي�شون النهار 
يطبخون  اخليام  يف  اجلميل،اأو  الناعم  البحر  �شاطئ  على  اإما 
تلتقي  و�شيطنتهم،  األعابهم  اإىل  ال�شغار  وطاب..وينطلق  لّذ  ما 
البنات مع البنات ، وال�شبيان مع ال�شبيان .. هوؤلء يتمرجحون 
على املراجيح التي ن�شبها �شاحب املراجيح.. بقر�ض اأو اثنني، 
وغزل  ال�شام  تفاح  ي�شرتون  وهوؤلء   .. النهار  �شحابة  يق�شون 
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الق�ش�ض  عليهم  يعر�ض   ، العجب  �شندوق  وي�شاهدون  البنات 
القريب  ال�شوق  ... وهوؤلء يذهبون خليمة  امل�شورة  واحلكايات 
ي�شرتون   .. عر�ض  وطاولت  خيم  من  حقيقي  �شوق  املجاور.. 
وكل  والبوابيج  املنا�شبة  ال�شيفية  واملالب�ض  والدنادي�ض  الأ�شاور 

ما يلزم ال�شائح امل�شطاف...

.. ويجل�ض  ”  �شاطئ روبني  “ اللوك�شات  امل�شاء ت�شيء  ويف 
الرجال يف املقاهي يلعبون طاولة الرند والورق ويدخنون ال�شجائر 
واملو�شيقية، حيث  الغنائية  يح�شرون احلفالت  اأو   .. والأرجيلة 
يح�شر الفنانون من م�شر وبريوت لإحيائها للم�شطافني الذين 
يهب عليهم ن�شيم البحر العليل ، فال �شيء اأحلى من متعة �شيف 
روبني، ول تر�شى عائلة مهما كان دخلها اأن ل ت�شّيف يف روبني... 
واإذا انتهت ذكرى روبني ، تذكرته وهو يوزع فرحه و�شعادته 
بابنه  رزق  عندما   ، البيارة  يف  وعماله  ومعارفه  جريانه  على 
حممد ..مل يكن �شحيحًا اأنه كان يفرح بقدوم البنت ول يتحرق 
�شوقًا لقدوم ولد يحمل ا�شمه.. كان عندما يب�ّشر بالأنثى  ُيظهر 
، �شوف  وولدتها  بالأنثى  اأبدًا،واأنها كما حملت  اأنه ل يزعل  لها 
” عندما تلد  “هي  ” ؟ كانت  “ تزعل  حتمل بالذكر .. فلماذا 
كاأنها   .. اإليه  تنظر  اأن  تريد  ل  باحلائط،  وجهها  ت�شع  الأنثى 
، لأنها مل  ، تت�شايق منها  ، توبخها  ، تلومها  عاتبة على نف�شها 
تنجب الولد .. اأما هو فكان يوا�شيها ، يحمل البنت يالعبها وهي 
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ويقول لها اإنها ر�شا من اهلل رب العاملني ،..  بعد يف “القماط”، 
َر اأََحُدُهْم  كم مّرة كرر اأمامها الآية الكرمية             }َواإَِذا ُب�شِّ
ِبالأُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْشَوّدًا َوُهَو َكِظيٌم}58{ َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن 
اأََل �َشاء  اِب  َ ُه يِف الرتُّ ْم َيُد�شُّ اأَ �ِشُكُه َعَلى ُهوٍن  اأَمُيْ ِبِه  َر  �ُشوِء َما ُب�شِّ
احلديث  لها  كرر  مّرة  كم   ، النحل  َيْحُكُموَن{}59{�شورة  َما 
َتاأِْديَبَها،َوَعلََّمَها  ْح�َشَن  َفاأَ َبَها  دَّ َفاأَ  ، ِبْنٌت  َلُه  َكاَنْت  ال�شريف“َمْن 
ِتي اأَ�ْشِبَغ َعَلْيِه،َكاَنْت  ِ الَّ َفاأَْح�َشَن َتْعِليَمَها،َواأَ�ْشَبَغ َعَلْيَها ِمْن َنَعِم اهللَّ

ار”  ا َوِحَجاًبا ِمَن النَّ َلُه �ِشرْتً
نذرًا  ُيبِق  مل   ، بالولد  رزق  وعندما   ، النهار  ذلك  يف  ولكنه 
اإىل  اأخذه  ثم  �شعره  له  اأطال   : به  وقام  اإل  تقليدًا  ول  عادًة  ول 
له  ذبح  ثم  هناك،  مرة  اأّول  �شعره  له  فحلق  اخلليل  مدينة 
اإبراهيم  �شيدنا  م�شجد  قرب  الفقراء  على  ليوزعها  اخلراف 
خليل الرحمن.. عمل “ مباركة ” لكل �شيدات احلارة ووزع علب 
اأ�شهر  الأطفال من  لوازم  له  ..ا�شرتى  الأطفال  كل  امللّب�ض على 
ويوم  م�شر..  ومن  يافا  يف  عو�ض  ا�شكندر  �شارع  يف  املحالت 
” يف �شياج البيارة وهو يلعب، كاد قلبه  “ حممد ال�شغري  علق 

يتوقف.. فهو ال�شبي بعد �شت بنات ...
، ل يعرف  اأمامها حزينًا على وفاة والده  ابنه يقف  وها هو 
معنى اليتم اأو الرتّمل ، فهو مل يتجاوز الع�شرة اأعوام من عمره.. 

ولديه اأخت ، واأخوان اأ�شغر منه ، فمن �شيتوىل اأمرهم  ؟.. 
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الثانية  ال�شاعة  متام  يف  الدار  عليها  يدخل  كان  يوم  كل  يف 
يخرج   ، الدوام  ب�شاعات  ملتزم  موظف  فهو  ظهرًا،  والن�شف 
حاماًل  �شباحًا،  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة  متام  يف  املنزل  من 
ما تزوده به من فطور : رغيف خبز ، حّبة بندورة ،�شبع حبات 
زيتون ، قطعة جنب .. وعندما ترن ال�شاعة الثانية ظهرًا ، تكون 
اأو  امللوخية  مع  اللحم  اأو  الدجاج  وطبخت  الرز  “فلفلت”  قد 
وفاته،  بعد  الباب  عليها  �شيدق  ...فمن  البامية  اأو  الفا�شوليا 
�شيذكر  ومن  ؟..  لتطبخها   ” الزغاليل   “ لها  �شيح�شر  ومن 
 “ الكيلوات  ع�شرات  لها  فيح�شر   ، امللوخية  تن�شيف  موا�شم 
البامية  �شيح�شر  من  ؟  وتن�شيفها  ” ورقاتها  وتنتيف  لتلقيطها 
لتقميعها وقليها اأو تن�شيفها ؟ من �شيحمل لهوؤلء الأولد البطيخ 
الذي  لل�شخ�ض  ويرمونها  واحدة  واحدة  يتناولونه  بالع�شرات، 
يف  الزيت  تنكات  �شيح�شر  من  ؟  ال�شرير  حتت  لو�شعها  يليهم 

موا�شمه واجلبنة والفريكة ، يف موا�شمها؟.. 
 : الذكريات  فاأي �شجل �شيحفظ   ، ثالثون عامًا ق�شتها معه 

حلوها ومّرها ، ايجابياتها و�شلبياتها ، حربها و�شالمها ..
ولكنه املوت نهاية كل حي ..

كانت  كما  لعّلها   .. والأولد  الزوجة  مع  الزوج  ذكرى  ظلت 
هدى تقول: اإن احلزن على وفاة �شخ�ض “ كال�شابونة ” ت�شغر 

وت�شغر ولكنها ل تختفي ول تذوب اأبدًا ..
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يف املقبل من الأيام �شتحمد اهلل “ هدى ” على موت زوجها 
قبل اأن ينفطر قلبه بانف�شام عرى الوحدة بني م�شر وال�شام .. 
 .. و�شتني  �شبعة  ال�شتة عام  الأيام  ماأ�شاة حرب  يعي�ض  اأن  وقبل 
ولكنها �شتظل تذكر دوره يف تربية اأبنائها،وتعليمهم وتزويجهم .

على �شطح الدار
مل يجد فهيم مت�شعًا من الأر�ض ، ليعيد ما كان يفعله يف بيارته 
يف يافا .. هناك يف البيارة كان يربي الأرانب والدجاج واحلمام 
وكثريًا من احليوانات الأليفة ، كان ي�شلخ الأرنب وير�شله للطبخ 
يف الدار فتح�ض اأن خروفًا حم�شيًا على الطاولة ... وكان ينتف 
ري�ض �شغار احلمام وير�شله للطبخ يف الدار ، فتح�ض اأن اأطيب 
الدجاج  يلتقط بي�ض  .. وكان  الزغاليل املح�شية  طعام هو هذه 
اأو  ال�شغري  البني،  اأو  الأبي�ض  بالبي�ض  الطبق  فيمالأ   ، يوميًا 

الكبري ، ذي ال�شفار اأو ال�شفارين ..
كل اأهل املدن والقرى يف فل�شطني،يعي�شون من اإنتاج بيوتهم 
ومزارعهم..فكل بيت حوله حديقة �شغرية اأو كبرية، عنده اإنتاج 
تعطيه  الزيتون  �شجرات   .. بيته  احتياجات  من  جزءًا  يغطي 
والب�شل  البندورة  �شجريات   .. العام  طوال  والزيتون  الزيت 
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والباذجنان، تكفي ا�شتهالكه وتفي�ض .. الكالأ ُيطعم غنماته اأو 
بقراته ، التي بدورها تعطيه احلليب لعمل اللنب واجلنب.. البي�ض 
من دجاجات الدار وحلوم الطري من طيور الدار .. اكتفاء ذاتي 

تقريبًا لدى الفالحني واأ�شحاب املزارع .. 
هذه  ملثل  عمان  يف  الأر�ض  من  مت�شع  اأي  فهيم  يجد  مل  وملا 
للدواجن  مزرعة  فيها  واأن�شاأ  داره  �شطح  �شّيج  فقد  الأمور، 

والطيور !!
الطيور  ”،ُيطلق  الطيور  برج   “ ي�شمى  ما  ببناء  يتفنن  كان 
�شباحًا ، ثم يدعوها اإليه ، فُتقبل على الربج وتعود اإىل م�شكنها..
ي�شعها على كفه اأو كتفه فتقُف م�شاملًة هادئة وادعة..ُي�شرُّ ملهارته 
هذه ، ويدعو اأبناءه ال�شغار لروؤيته .. ولكن الروؤية هذه ل تكون 

بال تعليم !! 
ماذا قراأِت اليوم يا ر�شا يف جريدة الدفاع ؟ 	 
ماذا حفظِت اليوم يا فاطمة ؟	 
اأنت يا حممد .. اقراأ يل �شورة عّم .. 	 
اأين ت�شع الهمزة 	  “ل باأ�ض”  اأنت يا خليل هجِّ يل كلمة 

فيها ،على َنرِبة اأم وحَدها ؟ 
اأنت يا انت�شار ماذا قالت “ اأمينة ال�شعيد ” يف جملة 	 

حواء حول مو�شوع  “�شرب الأطفال” ؟.
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يف  وكبرية  �شغرية  لكل  م�شتمرة  ومتابعة   .. م�شتمر  تعليم 
لكل  املدر�شية  لل�شهادة  وممل  مف�شل  وحتليل  الأبناء..  حياة 
ر ل يحفظ درو�شه ول  ابن، و�شرب بالع�شا على “قفا”كل مق�شّ

ُي�شّمع اآيات القراآن الكرمي كما يجب ..

اأمينة ال�شعيد
وقد كان للكاتبة امل�شرية “ اأمينة ال�شعيد ” منزلة خا�شة يف 
حياة هدى وبناتها .. فمجلة حواء والهالل وامل�شور كانت ت�شل 
املنزل دوريًا، وكانت زاوية “اأمينة ال�شعيد” يف باب “ا�شاألوين” 
حمل نقا�ض م�شتمر، نظرًا لالآراء اجلريئة واملتقدمة واملتحررة 
حقوقها  نيل  على  الفتاة  حتث  كانت   .. حتملها  كانت  التي 
الدرا�شة  تكمل   ، ال�شهادات  اأعلى  على  وحت�شل  فتتعلم  كاملة، 
وغري  احلكومية  بالوظائف  تعمل   ، اجلامعة  وتدخل  الأوىل 
فهي  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  الطبيعي  مكانها  احلكومية،تاأخذ 
ن�شف املجتمع ، وعلى املجتمع اأن ي�شمع راأيها ، ويدعم اإبداعاتها 
 ، للمراأة   ” ال�شلبية  اأو  تر�شى“الدونية  تكن  مل   ، واجنازاتها 
اأو ردودها على ر�شائل القراء- على  اإن مبقالتها  وحتر�شها - 

امتالك نا�شية قرارها بيدها والتم�شك بحقوقها ..
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كان  فهو   ، بهذا  يوؤمن   - يبدو  ما  على   - كان  الأب  وفهيم 
اأن  ” العائلة يف يافا -  “ وقف  اأن كان و�شيًا على  يوؤمن- منذ 
لالأنثى حقًا مثلها مثل حق الذكر .. بل لقد خا�ض معركة ق�شائية 
يف يافا ليثبت اأن اأموال الوقف يجب اأن توزع على الإناث كما هي 
الوقف”  “ريع  ” قد ح�شر  “الوقفية  واإذا كان ن�ض   .. للذكور 
لأولد احلاج خليل اجلد الأكرب الذي اأوقفها ، فهو ل بد كان يعني 
فقط،وقد  الذكور  ولي�ض  الذرّية..  من  والإناث  :الذكور  بالأولد 
ربح الق�شية يف حينها،وظل يف قرارة نف�شه يوؤمن بحق الفتاة يف 

التعليم والعمل واملرياث اأي امل�شاواة مع اأخيها ..
خطيبته  مينع  بناتها  احدى  بخطيب  فوجئت  العائلة  ولكن 
من قراءة املجالت الجتماعية ، وحتديدًا جملة حواء وحتديدًا 
منتميًا   ، املتعلم  كان هذا اخلطيب  ال�شعيد”..  “اأمينة  الكاتبة 
النبهاين  الدين  تقي  القا�شي  اأ�ش�شه  الذي  التحرير”  “حلزب 
�شد  طبيعي  فعل  كرد   ،  1953 عام  يف  فل�شطني  يف  القد�ض  يف 
هزمية الأمة . معتقدًا اأن الن�شر ل ياأتي اإل باخلالفة الإ�شالمية 
بًا   والتم�شك بالدعوة لالإ�شالم ..ولكنه كان حزبًا �شيا�شيًا متع�شّ
 ، ب  املتع�شّ الفكر  لهذا  كلها  العائلة  واهتزت   .. ودينيًا  فكريًا 
وكانت   .. ف�شخ خطبتها عنه  تلح على �شرورة  وبداأت اخلطيبة 
واعتقاد  كمفهوم  تخ�شى  التي  لالأم  خ�شو�شًا   ، كبرية  م�شكلة 
�شائد اأّن الطالق – واإن كان لي�ض حرامًا - اإل اأنه غري مقبول 
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اجتماعيًا ..
املنزل،  يف  اجلميع  اأمام  النقا�شات  ا�شتمّرت   ، ولياٍل  اأيامًا 
على   ” مطلقة   “ ا�شم  ويطلق  القران  وعقد  اخلطوبة  اأتف�شخ 
البنت ، اأم تر�شى مب�شريها ، و�شيغرّي الزمن مفاهيم الرجل؟..
تذّللت البنت لأبيها واأمها .. قالت اإنها �شتبقى لهم خادمة يف 
بيتهم على اأن تتزوج مثل هذا الرجل بعقليته املتع�شبة الرجعية..
هددت باملوت لو اأجربت على الزواج .. مل مت�ض غر�شًا اأو هدية 

اأهداها اإياها..
 ، القران  عقد  لف�شخ  القا�شي  عند  والدها  تو�شط  وعندما 
جمعت كل الهدايا واأعادتها واحدة واحدة واأقفلت الباب وراءه .. 
الكثرية  ال�شيا�شية  الأحزاب  من  واحدًا  التحرير  حزب  كان 
التي مالأت ال�شاحة الفل�شطينية ، كرد فعل طبيعي للهزمية التي 
اأ�شابت الأمة . وتوزع اأفراد ال�شعب الفل�شطيني يف م�شاحة الوطن 
العربي على الأحزاب واجلبهات ال�شيا�شية:حزب البعث العربي 
العرب، وحزب  القوميني  ال�شيوعي،وحزب  ال�شرتاكي،واحلزب 
واجلبهة  الفل�شطينية  التحرير  وجبهة   ، ال�شوريني  القوميني 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني وغريها .. 
اأم  فهل كانت هذه الأحزاب مل�شلحة الق�شية الفل�شطينية ؟ 

اأنها زادت من معاناة الفل�شطينيني اأينما وجدوا ؟..  
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النفط يتدفق
 ” امللح  “ مدن  ، وبنمو  العربية  النفط يف ال�شحراء  بتدفق 
يف ال�شعودية والكويت واخلليج العربي ، فتح اهلل باب رزق لأهل 
فل�شطني الالجئني .. ومبوت رب الأ�شرة ، وانقطاع معا�شه ، كان 
الكويت  اإىل  اأمرها.. وقد �شافرت فاطمة  اأن تدبر  الأ�شرة  على 
العائلة  اأفراد  اأحد  يركب  مّرة  اأول  كانت   ، مدار�شها  يف  معلمة 
يف  اأحد  ي�شري  ينقطع..هل  ل  الأ�شئلة  �شيل  وكان   .. الطائرة 
الطائرة ، كيف ل ي�شقط كوب املاء من امل�شيفة ؟ ماذا يقدمون 

على متنها ؟.. هل تخافون من ركوبها ؟ 
لكن الأم “ هدى” مل يكن يهمها هذا اأو ذاك .. كان هّمها 
الأكرب ، كيف ت�شافر ابنتها وحدها اإىل الكويت .. وهل يا ترى لو 

كان والدها حيًا يرزق �شيقبل ب�شفرها لإعالة عائلتها ؟.. 
يف الكويت تو�ّشع املجتمع الفل�شطيني ، لكاأن مدينًة فل�شطينية 
ل  �شخمة  وعمارات  و�شكنية  �شعبية  اأحياٌء    .. هناك  ن�شاأت 
وعّو�شوا  النا�ض  اغتنى  فيها   .. فقط   فل�شطينيون  اإل  ي�شكنها 
جزءًا من معاناة اأهلهم . مل يكن هناك فل�شطيني ، اإل ويدفع من 
راتبه - اإن مل يكن معظمُه – لأهله يف خميمات ال�شتات ، ويف 
الأماكن التي هاجروا اإليها.. من اأموالها ومن عرق ال�شباب تعلم 
ومن  اأموالها  تزوجوا..ومن  ثم  ولعبوا  و�شربوا  واأكلوا   ، ال�شغار 
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عرق ال�شباب بنيت البيوت وتاأثثت وا�شرتيت الأجهزة الكهربائية 
املختلفة..من اأموالها ومن عرق ال�شباب ن�شط العمل الع�شكري 
اإىل  الأكرب  البنتان  �شافرت  وقد  الإ�شرائيلي..  الإحتالل  �شد 
وحَدها؟واأين  البنت  هذه  ت�شافر  زوجيهما..فكيف  مع  الكويت 
�شت�شكن،ومع من �شتعي�ض؟ كان املجتمع الفل�شطيني يف الكويت 
يت�شع ويكرب ، وقام ال�شيد دروي�ض مقدادي ، املفت�ض بدائرة الرتبية 
والتعليم يف الكويت ، باختيار املئات من الفتيات الفل�شطينيات 
للعمل يف الكويت كمدر�شات يف مدار�شها .. واأّمن لهن ال�شكن يف 
بيوت خا�شة للمعلمات ، وملّا كان الغريب يحن على الغريب يف 
بالد الغربة، فقد كان حنان الأخت على اأختها ، والأخ على اأخيه 

والعم على ابنة اأخيه اأكرث .. 
وحّملتها   ، واخلوف  احلزن  من  بكثري  ابنتها  هدى  وّدعت 
الر�شول  ب�شفات  التحلي  على  فيها  حتثهما  لأختيها  الر�شائل 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم : �شلة الرحم ، و�شدق احلديث ، 
واإكرام ال�شيف ، والإعانة على النوائب ، وكانت هذه ال�شفات 
يثبت  اأن  عليه  كان  فقد   .. امل�شّرد  ال�شعب  هذا  عند  �شرورية 

جدارته للعمل وك�شب العي�ض .. 
اأو�شتها  التي  ال�شفات  بتلك  تت�شف  ” حقًا  “فاطمة  كانت 
وتقري  الكّل  وحتمل  احلديث  وت�شدق  الرحم  ت�شل   : اأمها  بها 
ال�شيف وتعني على نوائب احلياة . ولقد تركت يف نف�ض معارفها 
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واأكرث  العالقات  واأعمق  الذكريات  اأحلى  واأ�شدقائها  واأقاربها 
حلظات ال�شعادة حميميًة و�شدقًا . 

اأحمد من مدينة الزرقاء يف الأردن اإىل   وانتقل عم البنات 
غادروها  الزرقاء  �شكنوا  الذين  الالجئني  من  كثري  الكويت.. 
مع�شكر  �شوى  الزرقاء  يف  يكن  مل   .. العربي  اخلليج  بلدان  اإىل 
م�شّبع  وهواوؤها   ، نا�شفًا  رماًل  كانت  اأر�شها   ، الأردين  للجي�ض 
بهذا الرمل.. ماوؤها �شحيح ، وفر�ض العمل فيها قليلة .. �شكنها 
الالجئون ، فبداأوا بتكوين مدينة تكرب يومًا بعد يوم .. ولكن العم 
ال�شاب الذي تعلم يف الأزهر ال�شريف ، والذي يتقن اللغة العربية 
لتح�شني  يطمح  كان   ، الهند�شة  وعلوم  والعربية  والإجنليزية 

و�شعه.. وكيف ميكن له ذلك ، يف ذلك التجّمع الفقري ؟ 
العم  وتوظف   ، للفل�شطينيني  الرزق  باب  الكويت  فتحت 
بوظيفة جيدة، وتعلم اأبناوؤه وبناته يف مدار�ض الكويت ، وتخرج 
مهند�شني  وبناته  اأبنائه  كل  والأمريكية  العربية  اجلامعات  من 
واأطباء ومعلمني وحملة دكتوراه ... لقد كان ف�شل الكويت عليهم 
وا�شحًا ، واأعطوا هم باملقابل العرق وال�شباب والعمل لياًل نهارًا 

ليحافظوا على هذه النعمة. 
يا�شر عرفات  ا�شتطاع   ، الفدائي يف فل�شطني  العمل  بداأ  وملا 
ا�شتقطاع 5% من رواتب كافة الفل�شطينيني لثورِتِه الع�شكرية �شد 

اإ�شرائيل للعمل الفدائي...
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بعد عام األف وت�شعمائة و�شبعة و�شتني �شيتغري احلال من حاٍل 
اإىل حال .. 

االأيام ال�شتة
كيف ميكن ل�شّتة اأيام اأن تقلب الدنيا راأ�شًا على عقب .. كيف 
ميكن ل�شتة اأيام اأن تزلزل الأر�ض والوجدان ، الأحالم والآمال ، 
الواقع والتوقعات ؟ �شتة اأيام حملت ال�شعب الفل�شطيني كله ، بل 

ال�شعب العربي كله ، حملته اإىل الأعلى ، ثم رمتُه اإىل الأر�ض ..
حتى  ال�شرب  بفارغ  ينتظرها  العربي  ال�شعب  كان  اأيام  �شتة 
ميحو دولة الحتالل من الوجود ، فاإذا به يتمنى لو اأنها مل متّر 
بكب�شة  الفيديو  اآلة  نوقف  كما  اأوقفها  قد  الزمن  اأن  اأو   ، عليه 

. ” pause“زر
ملاذا  عنها؟..  وقفز  الزمن  توقف  لو  �شيجري  كان  ماذا 
ت�شّخمت الأحالم كثريًا ثم ذابت يف حلظة واحدة .. وما قيمة 

�شتة اأيام يف عمر التاريخ ؟ 
اإنها �شتة اأيام بعمر التاريخ نف�شه .. بعمر الهزمية نف�شها ، 

بعمر حتطم الآمال والأحالم .. 
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كانت هدى قد اأر�شلت ابنها حممد لدرا�شة الطب يف العراق، 
ابنها  اأر�شلت  القاهرة،ثم  يف  ال�شيدلة  لدرا�شة  ابنتها  واأر�شلت 
ميكن  ل  فالهجرة  اأي�شًا   القاهرة  يف  الهند�شة  ليدر�ض  الآخر 
اأو  القت�شادية  الظروف  كانت  مهما  اأبنائها،  درا�شة  تعّطل  اأن 
الجتماعية ،ثم انتقلت للعي�ض بقرب ابتنها الكربى يف رام اهلل 
لتبتعد ولو قلياًل عن ذكريات بيتها وزوجها واأولدها يف عمان ...
اإ�شرائيل  وا�شتولت   ، الأمة  لهذه  املدّمر  الزلزال  وقع  عندما 
اللجوء والهجرة يدقان  اأر�ض فل�شطني ، عاد  على ما تبقى من 
اأبواب الفل�شطينيني بيتًا بيتًا ... كم هجرة ميكن اأن يتحمل املرء 
يف حياته .. وكم جلوءًا تت�شع الدنيا ياأ�شرها ؟ كم بيتًا ي�شتطيع 
املرء اأن يبنى لُيهدم ، اأو اأثاثًا ي�شرتيه ليتحطم ، اأو اأمانًا يحت�شن 

به اأبناءه لي�شيع ..
 �شاعت البيوت ، وهدمت ، و�شاع الأمان ، و�شقطت الأحالم..
 .. الفدائي  والعمل  البندقية  �شوت   .. واحد  �شوت  وارتفع 

فجاء الن�شر يف الكرامة . 
بعد عدة اأ�شهر من ال�شقوط املدّوي حلرب �شبعة و�شتني جاء 
الن�شر على يد الفدائيني واجلي�ض الأردين يف معركة الكرامة : 
معركة الكرامة التي وقعت عام ثمانية و�شتني يف منطقة الأغوار، 
فانت�شر الفدائيون وقوات اجلي�ض الأردين على جي�ض اإ�شرائيل 

الذي كانوا يزعمون اأنه ل يقهر...      
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حق العودة 
هل كان ميكن لعائلة فهيم و هدى اأو اأبنائهم الذين ت�شبعوا 
من ذكرى يافا وبياراتها و�شهولها وبحرها ورملها ؛ اأن ين�شوها 

وقد منعوا من القرتاب منها ؟  اأو العودة اإليها ؟ 
،من  اأبنائهم  وحياة  بحياتهم  يهربون  الذين  املدنيني  كل 
قنابل العدو ور�شا�شه،يعودون اإىل بيوتهم بعد هدوء املعارك.. 
لالأرا�شي  الدخول  من  اليهود  منعهم  فقد   ، الفل�شطينيني  اإل 
من  كثرٌي   .. اإليها  العودة  حاول  من  كل  وقتلوا   ، الفل�شطينية 
الأقدام  على  م�شيًا   : العودة  حاولوا  الفل�شطينيني  ال�شباب 
نهر  �شباحًة يف  اأو   ، وفل�شطني  لبنان  بني  ال�شمالية  من احلدود 
ظهور  على  اأو   ، بال�شيارات  برًا   ، وفل�شطني  الأردن  بني  الأردن 
احلمري اأو بحرًا على منت ال�شفن ، ولكن اأحدًا مل ي�شتطع. منعته 
ر�شا�شات ال�شهاينة و�شجونهم..كم من العائالت اليافية وغري 
اليافية، كانت قد خّباأت املال يف خزائن بيوتها فحاولت العودة 
والأ�شاور  الذهبية  ال�شال�شل  خّباأت  العائالت  من  لأخذه..كم 
وم�شاغ ن�شائهم وبناتهم واللريات الذهبية حتت البالطة اأو يف 
الفرا�ض،متاأكدين من عودتهم لبيوتهم واأخذها،فلم ي�شتطيعوا..
كل من ترك بيته حتت قوة ال�شالح، وعلى اأ�شا�ض اأنه �شيغادرها 
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حلني انتهاء املعارك ، كان ينتظر العودة اإليه ، فاجليو�ض العربية 
�شتطبق “ كالكما�شة” من �شبع دول عربية ، من �شوريا والعراق 
وم�شر واليمن والأردن وال�شعودية ولبنان.. وهوؤلء الفل�شطينيون 
اأو  وا�شت�شهدوا   ، الفل�شطينية  والقرى  املدن  عن  دافعوا  الذين 
وعدم  اأ�شلحتهم  و�شعف  عددهم  لقلة  ال�شمود  ي�شتطيعوا  مل 

تدريبهم الكايف ، ظلّوا يخططون للعودة اإليها ..
ظّلت اإ�شرائيل – ول زالت – تخاف من “ القنبلة ال�شكانية 
البحر  يف  مثاًل  غزة  �شكان  ترمي  اأن  تتمنى  ظّلت  العربية” .. 

للتخّل�ض منهم .
اأ�شبح تعداد عائلتي هدى وبكرية بالع�شرات .. بنات وذكور 
واأحفاد واأزواج اأحفاد .. كان اأي لقاء ي�شم العائلتني ينقلب اإىل 
عرفات  يا�شر  مع  هذا   .. ال�شيا�شي  الو�شع  حول  نقا�شية  حلقة 
الزعرت  تل  خميم  جرمية  يف  �شوريا  يتهم  هذا   .. �شده  وذلك 
 .. املخيمات  اإ�شرائيل يف كل اجلرائم �شد  اإل  يتهم  ل  وذلك   ،
وذلك   ، الأ�شود يف عمان  اأيلول  معارك  الفدائيني يف  يلوم  هذا 
من  مير  واأن  بد  ل   ، فل�شطني  اإىل  فالطريق   ، العذر  يعطيهم 
، وذلك ل ير�شى  ال�شلمي  يوؤيد احلل  .. هذا  العربية  العوا�شم 

اإل بالبندقية.. 
كل الق�شايا التف�شيلية يف الق�شية الفل�شطينية �شائكة ..

 كان بع�ض الأفراد قد اغتنى ِغنًى وا�شعًا ، فاأ�شبح ي�شّيف يف 
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منتجعات اأوروبا واأمريكا .. ويقتني بيوتًا يف قرب�ض اأو ا�شبانيا اأو 
كاليفورنيا ، وبع�شهم الآخر اأ�شبح عنده بدل ال�شيارة ، �شّيارتني 
اأو جبل احل�شني  ال�شمي�شاين  ” يف  “ فيّلته  اأمام  تقف  اأربعًا  اأو 
اجلن�شية  على  للح�شول  اأولده  اأر�شل  وبع�شهم   .. الرابية  اأو 
اأن ي�شافر بجواز  اأو الكندية ، كي ي�شبح يف مقدوره  الأمريكية 
ال�شفر “ املحرتم ” اأينما اأراد ، خ�شو�شًا يف البلدان العربية.. 
واملدراء  واملعلمون  واملهند�شون  الأطباء  الأحفاد  من  اأ�شبح 
واأ�شحاب  وزراء  واحلفيدات  البنات  من  وتزوجت   ، والفنّيون 
اأو  العراق  �شواء يف  اإليها  كانوا قد جلاأوا  مراكز يف دول عربية 
 .. قوية بني اجلميع  العائلية  الروابط  وبقيت   ، الكويت  اأو  ليبيا 
وبقي – كما هو احلال دومًا – عدد من الأحفاد متو�شطي احلال.
لقاء:هو  اأي  ويف  اجلميع  عليه  يوؤكد  كان  واحدًا  �شيئًا  ولكن 
الطرق  اختلفت  ومهما   ، الزمن  طال  لفل�شطني،مهما  العودة 

وامل�شارات ..    

زيـــارة اإلـــى يـــافـــا
الداخل،  اإىل  يفتح  اأن  بدل  اخلارج  اإىل  الباب  ُفتح  عندما 
ال�شرقية  والقد�ض  وطولكرم  اهلل  ورام  نابل�ض  احتلْت  وعندما 
الغربية  ال�شفة  فل�شطينيو  اأ�شبح  ..وو.. وعندما  واأريحا وجنني 
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حممود  فل�شطني  �شاعر  ا�شتقبل   .. الإ�شرائيلي  الحتالل  حتت 
لقاًء  وكان   ، طوقان  فدوى  النابل�شية  فل�شطني  �شاعرة  دروي�ض 
اإذ  احلر،  اجلزء  يف  الثنان  يلتقي  اأن  فبدل   ، داميًا  حزينًا 

بالحتالل يخّيم على اجلزئني من فل�شطني .
يومها قالت فدوى طوقان  يف ق�شيدة “ لن اأبكي” :

 على اأبواِب يافا يا اأِحبائي
ْوِك ْدِم وال�شَّ وِر ، بني الرَّ ويف فو�شى ُحطاِم الدُّ

 وقْفُت وقلُت للعينني : 
 يا عينني ِقفا نبِك

 على اأطالِل َمْن رحلوا وفاتوها
 ُتنادي َمْن بناها الداْر
 وَتنعى َمْن بناها الداْر
 واأنَّ القلُب ُمن�شحقًا

 وقال القلُب :
 )ما َفَعَلْت ِبِك الأياُم يا داُر ؟

 واأيَن القاطنوَن ُهنا ؟
 وهْل جاَءْتِك بعَد الناأي ، هل جاَءْتِك اأخباُر ؟

 ُهنا كانوا ، ُهنا حلموا
 ُهنا َر�شموا م�شاريَع الغِد الآتي

 فاأيَن احُلْلُم والآتي ؟ واأْيَن ُهُمو ؟
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 واأْيَن ُهُمو ؟(
 ومْل ينِطُق ُحطاُم الداْر

 ومْل ينِطْق ُهناك �شوى غياِبِهُمو
ْمت والِهجراْن  و�شْمت ال�شَّ

 غريَب الوجِه واليِد والل�شاِن ، وكان وكان ُهناَك جمُع البوِم والأ�شباِح
ُم يف حوا�شيها  ُيحوِّ
وَله فيها  ميدُّ اأُ�شُ

 وكاَن الآِمَر الناهي
 وكاَن ... وكاْن ...

وُغ�ضَّ القلُب بالأحزان..
فرد عليها حممود دروي�ض :  

 مل نكن قبَل حزيران كاأفراخ احلمام
 ولذا، مل يتفتَّْت حبنا بني ال�شال�شْل

 نحن يا اأُختاه، من ع�شرين عام
 نحن ل نكتب اأ�شعارًا،

 ولكنا نقاتل . 
 �شوتك الليلَة،

 �شكنٌي وجرٌح و�شماُد
 ونعا�ض جاء من �شمت ال�شحايا
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 اأين اأهلي؟
 خرجوا من خيمة املنفى، وعادوا

 مرة اأُخرى �شبايا!
 منزل الأحباب مهجور،

 ويافا ُترجمْت حتى النخاع
 والتي تبحث عني

 مل جتد مني �شوى جبهتها
 اتركي يل كل هذا املوت، يا اأخت.

 اتركي هذا ال�شياع
 فاأنا اأ�شفره جنمًا على نكبتها

 اآه يا جرحي املكابر
 وطني لي�ض حقيبة
 واأنا ل�شت م�شافر

 اإنني العا�شق، والأر�ض حبيبْة!

النريان  األ�شنة  وانطفاأت  النفو�ض  ا�شتكانت  اأن  وبعد 
حتت  فل�شطني  يزورون    ، احلّرة  فل�شطني  اأهل  والغ�شب،بداأ 
وحتطمت  فذهلوا  يافا،  اليافعون  الأطفال  وراأى   .. الحتالل 
ن�شارة  ل   ، ذابلة  مدينة  حطام  راأوها   .. اأذهانهم  يف  �شورتها 
ول   ، الربتقال اخل�شراء  بيارات  فيها  يروا  .. مل  تاألق  ول  فيها 
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ا�شكندر  �شارع  يروا  مل   ، �شذاه  ول  الربتقال  زهر  رائحة  �شّموا 
تو�شف  كانت  ” كما  “ ال�شاعة  �شاحة  اأو  با�شا  اأو جمال  عو�ض 
لهم.. مل يروا امليناء ول ال�شفن الرا�شية فيه ، كانت �شبه ميناء، 
اأو قل جزءًا �شغريًا من ميناء كان له ا�شم كبري فيما م�شى .. 
�شغريًا  جامعًا  اإل  يروا  فلم   ، وكنائ�شها  يافا  جوامع  عن  بحثوا 
طاملا تغنى به اأهلهم هو جامع ح�شن بيك .. اأما اجلامع الكبري 
فكان جامعًا �شغريًا مهلهاًل ل حياة فيه ..مل ي�شمعوا اأن يف يافا 
اأية مطبعة ، وكاأن اللغة العربية مل تعد ُتطبع يف كتٍب اأو جمالت 

اأو جرائد ..
قال اأحدهم : اأهذه يافا التي كنتم تتباهون بها ؟ ليتها ظلت 

يف خيالتنا ومل نَرها كما هي الآن ..
بحثت البنت ال�شغرى عن بيت اأبيها ، فلم تتعرف عليه،ات�شلت 
باأمها هدى يف عمان ت�شاألها ، كانت قد تعرفت على فتاة م�شلمة 
عرفتها من مالب�شها يف مدينة يافا ، فاأخذت هذه ت�شتعلم من 
هدى عن منزلها القدمي ، فلم تتعرف عليه “ لعّل الزمن �شّو�ض 
الذاكرة ” .. ولكنها عرفته من التلة املقامة عليها يافا القدمية 
، وقد اأ�شبحت بيوتًا للفنانني والفنانات تباع الدار فيها مباليني 
وفيها   .. اليافيني  بيوت  تقع  كانت  التلة  .. على هذه  الدولرات 
قهوة “ املدفع ” التي  كانت ت�شمع عنها من اأهلها ، حيث يجتمع 
 .. البيارات  اأ�شحاب  والتجار  وال�شيادين  املوظفني  مع  العمال 
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قهوة الرجال الذين تتالقى م�شاحلهم مع جتارتهم وزراعتهم 
واأوقات فراغهم ولهوهم ، فيها بداأت ترتيبات الإ�شراب الكبري 
اأ�شهر كاملة ، فكان اأطول  اإ�شراب ال�شعب الفل�شطيني ، �شتة   ،

اإ�شراب يف تاريخ العامل كله .
ومع اأن كل ما حولها كان يوحي بالحتالل ، اإل اأن دائرة ب�شيطة 
” لت�شريف  “ ُمْنهل  يف الأر�ض ا�شتوقفتها مطوًل ..اإنها غطاء 
“�شركة  وبالعربية فقط            بالعربية  عليه  املياه.. مكتوب 
ال�شكب الفل�شطينية” اإذن هذه املدينة كانت فعاًل عربية فقط، 
مدينة  اإىل  تدريجيًا  فحولوها  حاميتهم  الجنليز  فيها  اأقام 
خمتلطة ؛ تختلط بها اللغة الجنليزية مع اللغة العربية - اآه ما 
اأحقر الجنليز – اأعطوا اأر�ض غريهم ، لأُنا�ض اأرادوا التخل�ض 
اأ�شواأ  ما   .. هم  لي�شرتيحوا  بدائهم  رمونا   ، بالدهم  يف  منهم 
الجنليز فهم اأ�شل البالء والداء .. خدعوا �شريف مكة احل�شني 
بن علي ،ليثور على الأتراك العثمانيني ، ووعدوه مبملكة عربية 
واحدة يكون ملكها ، ثم تخلوا عنه بعد اأن �شاعدهم يف هزمية 
الأتراك العثمانيني ، ومل يعطوه اإل منفًى يف جزيرة �شغرية يف 
البحر الأبي�ض املتو�شط ، مات فيها ل ميلك ثمن اأكله ول �شربه..
هل ميكن لعاقل اأن ي�شدق اأن هذا “ال�شريف ” ابن الأ�شراف 
ليكون  واملوعود  اأرا�شي احلجاز وجند،  ي�شيطر على  كان  الذي 
ملك الأمة العربية كلها يف العراق و�شوريا والأردن وفل�شطني ، 
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وهو اأب مللكني يف العراق والأردن ، ًينفى اإىل جزيرة �شغرية، فال 
ي�شتطيع تاأمني اأكله ؟ ويذّله احلاكم الجنليزي للجزيرة، فريهن 

خنجره امل�شّدف ذا الأحجار الكرمية مقابل اأربعني دينارًا ؟
قالت   .. الكلمة  مبعنى  كارثية  لها  يافا  اأهل  زيارة  كانت 
نامت  وبعدها   ، عليه  وتتمرغ  يافا  تراب  ل  ُتقبِّ ظّلت  اإّنها  كاملة 
باحلبوب  ج�شدها  امتالأ  وقد   ، متتالية  اأيام  ثالثة  الفرا�ض  يف 

احلمراء  “وال�شرية” .. 
اأما اأحمد فقال اإنه دخل بيارته ، واأحب اأن ياأخذ منها اأربع 
�شاكن  فاأقبل عليه   ، بيته يف عمان  لأهل  ، هدية  برتقال  حبات 
البيارة ، يهدده بال�شالح ، واأرغمه على رمي احلبات الأربع على 
الأر�ض ودا�ض عليها قائاًل : هذه لي�شت اأر�شك ، اخرج من هنا.

فنام يف فرا�شه يومني يبكي على اأر�شه وبرتقاله. 
ازدهار ذهبت تبحث عن بيت والدها ، هناك يف يافا عادت لها 
ذاكرتها دفعة واحدة تعرفت على مدر�شتها “مدر�شة الزهراء”، 
وعلى مدر�شة الذكور “ العامرية ” �شاهدت م�شت�شفى الدجاين 
وجامع النزهة، و�شبيل اأبو نبوت . وملا راأت بيت والدها دخلته ، 
وملا راأت الغرفة التي ولد فيها اأخوها حممد، ظلت تبكي �شاعتني.. 

لقد كان البيت م�شكونًا من عائلتني قادمتني من بولندا ..
الأكرب منها وبكت على  اأخواتها  اإىل مدر�شة  انت�شار ذهبت 
املقابلة  التّلة  على  فعرفته  عمها  بيت  راأت   . ودرجها  �شاحتها 
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اأعلى  من  ال�شغريات  عمها  وبنات  هي  تتدحرج  كانت   ، للبحر 
التلة اإىل اأ�شفلها، كاأجمل ما يف الدنيا من األعاب ..

” اإىل يافا تذكرت بربرة ويالها من  “ كاملة  عندما ذهبت 
ذكرى ..  

يا بربراوي يا عنب
دخل فهيم اإىل البيت مهلاًل فرحًا... حاماًل بيده “ كو�شان” 
اأر�ض جديدة، قال لهدى : وجهك علّي �شعد يا هدى .. ا�شرتيت 
اليوم اأربعني دومنًا يف “ بربرة ” ، مل تكن يومًا قد �شمعت با�شم 
“ بربرة ” ، فقالت: واأين هي “ بربرة ” هذه ، وملاذا الأربعني 

دومنًا ؟...
- “بربرة ”يا �شتي قرية قريبة من مدينة غزة .. تبعد عن غزة 
حوايل ع�شرين كيلومرت .. اإىل ال�شمال ال�شرقي منها.. اأتعرفني 
�شكة احلديد الوا�شلة من حيفا اإىل رفح ؟اإنها يف اجلانب الغربي 
ال�شاحلية  لل�شواطئ  ملحاذاتها  ولكنها   ، ترابية  اأر�شها   .. منها 
على البحر الأبي�ض املتو�شط ،ولوجود مناطق طينية على التالل 
اإن  بل  الأوىل...  الدرجة  من  زراعية  منطقة  فاإنها   ، املرتفعة 
ا�شرتيتها  التي  الأرا�شي  هذه  بالزراعة.  جدًا  ن�شيطون  �شكانها 
مزروعة فعاًل عنب “من اإلّلي ي�شتهيه قلبك”..يف املو�شم القادم 
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�شرتين حبات العنب من “بربرة ..” 
وابنته  زوجته  فهيم  ا�شطحب   ، لرببرة  التالية  زيارته  يف 
 ، بربرة  يف  اجلديدة  مزرعتهم  لروؤية   ، “كاملة”  الكربى 
بالربتقال  املثمرة  والأ�شجار   .. حولها  الرمال  كثبان  �شاهدوا 
والتني واللوز وامل�شم�ض والزيتون  والرمان .. واأكلوا من ال�شمام 
 ، الوحيد  القرية  جامع  يف  فهيم  �شلى   .. واجلوافة  والبطيخ 

وعلمت كاملة اأن هناك مدر�شة وحيدة ابتدائية يف القرية .. 
كانت ابنة ُمزارع البيارة يف مثل عمرها ... فلما لعبت معها 
يف الأر�ض، �شاألتها عن ا�شم مدر�شتها ، فقالت ل اأعرف .. فاأنا 
مل اأدخل املدر�شة ومل اأتعلم .. التعليم فيها لالأولد فقط ... اأنا 

اأُ�شاعد اأُمي يف البيت بعمل الُب�شط “ واملزاود ”...
واأخذتها من يدها اإىل البيت “ الب�شيط ” املبني من الِلنب ، 
واأطلعتها على ب�شاط طويل م�شنوع من خيوط ال�شوف امللونة ، 

وقالت اأترين هذا املزواد ؟ اأنا واأمي نن�شجها .
وابنتها  فهيم  لزوجة  جمياًل  ب�شاطًا  املزارع  زوجة  اأهدت 

كذكرى لزيارتهما لرببرة .. 
يف  ال�شكان  واآلف  الغيوم  بني  ومن  عامًا  اأربعني  حوايل  بعد 
عمان، تلتقي البنت ال�شغرية بهدى وتزورها يف بيتها ، وت�شاأل 
اأ�شبحت البنت ال�شغرية “ اأم خالد ”،  عن ابنتها “كاملة”.. 
�شبه  الف�شتان  وتلب�ض   ، تكتب  ول  تقراأ  ل  اأُمّية  تزال  ل  ولكنها 
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واأهلها هي الأخرى من بربرة،  اأو الفالحي .. هاجرت  البدوي 
اأُجربوا على ترك بربرة مع اأن اأهلها دافعوا عن اأر�شهم بالقليل 
الذي ميلكونه .. طردوا منها بقوة ال�شالح ، فالتجاأوا اإىل غزة .. 
وهدم ال�شهاينة قريتهم ، والقرى املجاورة : قرية نعليا وقرية 
اجلبة وبيت جرجا ..كل القرى املجاورة هدمت ،واأن�شئت عليها 

م�شتعمرة �شهيونية . 

زوجته  يطعم  وهو   ” فهيم   “ نغمات  �شدى  يزال  ل 
“هدى”حبات العنب الرببراوي ، وهو يقول: 

يا بربراوي يا عنب .. ياه .. ياه
يا اأبو العناقيد الذهب .. ياه .. ياه 

اأ�شبحت  قد  ” هذه  خالد  “ اأم  قابلت  عندما  كاملة  كانت 
الدكتورة كاملة ، فقد اأكملت تعليمها اجلامعي مع اأبنائها الأربعة 
.. وظّلت اأم خالد تقول ، يا ريت اأبوي علمني واهلل العلم حلو ...
ومع اأن اأم خالد اأجنبت هي الأخرى البنني والبنات ، و�شافر 
احلال  فقرية  بقيت  اأنها  اإل   ، للعمل  اخلليج  دول  اإىل  بع�شهم 
الطينية  بيوتهم  ويف  اأر�شهم  يف  كان  الذي  اخلري  على  تتح�ّشر 
يف بربرة ، وتتمنى اأن تعود اإليها ، فال اأجمل من اأر�ض الإن�شان 
وبيته ، حتى لو كان من الطني .. هناك ولدنا واإىل هناك �شنعود 

      ...
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مل يكن قد بقي لأم خالد هذه اإل بع�ض الأ�ش�ض الفخارية، 
الذي  ال�شاي  لكوب  النعنع  اأو  الريحان  اأو  املريمية  بها  تزرع 

ت�شربه..
اأما فهيم فلم يبق له اإل مرت من الأر�ض لزراعته ..

مرت من االأر�س 
مل يرتك فهيم عماًل اأو جتارة يف عمان،اإل وخا�ض غمارها..
هذا جاره اليافاوي يتاجر بالزجاج ، ي�شتورده اإما من �شوريا اأو 
وكتابة  الجنليزية  اللغة  يتقن  وفهيم   .. بلجيكا  حتى  اأو  تركيا 
مزرعة  ت�شّمَن  وذلك   .. الزجاج  جتارة  يف  في�شارك  الر�شائل، 
زيتون ، وي�شّوق تنكات الزيت يف مو�شمها ، في�شاركه يف ال�شمان 
يف  في�شارك   ، الزراعية  للمنتوجات  معر�ض  وهناك   .. والبيع 

منتوجات زراعية ، اأبدع يف رعايتها ..
مل يكن عنده بعد يف عمان اأو ما حولها اأرا�ٍض زراعية، فبعد 
اأن �ُشلبت منه كل الأرا�شي والبيارات الزراعية يف يافا وبربرة، 
 “ فيها  زرع   ، بيته  حول  اأر�ض  مرت  من  ليزيد  مبا  يهتم  اأخذ 
داليتني ” اأي �شجرتي عنب ، واحدة ثمارها تدعى     “ بناتي ” 
�شغرية احلب ، ودون بذو ر ، والأخرى تدعى ثمارها “ حلبي ” 

كبرية احلب وحلوة املذاق ... 
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وبينها زرع �شجرة رمان ، جميلة املنظر ، حتمل زهر الرمان 
برتقايل اللون على اأغ�شان ال�شجرة البنّية ، واأوراقها اخل�شراء.. 
التي  ال�شجرة  هذه   .. غري  ل  واحدة  خ�شخا�ض  �شجرة  زرع  ثم 
اأو  الليمون  اأو  الربتقال  �شجر  لزراعة  الأ�شا�شية  ال�شجرة  هي 
يريدها  التي  ال�شجرة  بُطعم  املُزارع  ُيطّعمها   .. اجلريبفروت 
اأو اجلريبفروت،  الليمون  اأو  ، الربتقال  العام املقبل  فتطرح يف 
كم �شجرة خ�شخا�ض زرعها فهيم مع والده يف بيارتهم يف يافا.. 
كما  تطعيمها  ي�شتطيع  ل  واحدة  �شجرة  يزرع  وها هو يف عمان 

يريد .. يزرعها للذكرى فقط ، فالطق�ض هنا ل ينا�شبها ..  
ثم زرع “ يا�شمينة بلدي ” يف اآخر هذا املرت من الرتاب .. 
ال�شيف-  الروائح–يف  اأحلى  البي�شاء  زهورها  تعطي  يا�شمينة 
لكل من دخل البيت اأو خرج منه .. ويف ع�شر كل يوم تقوم اإحدى 
بناته بقطف زهور اليا�شمني هذه ، فتعطي ما ل يقل عن حمل 
عقود  لعمل  واخليط  بالإبرة  “ب�شكها”  وتقوم   ، كبرية  �شينية 
على  يا�شمينات  ع�شر  تربط  اأو   ، �شيوفها  اأو  لأمها  اليا�شمني 
عود خ�شبي ، وتلفها بخيط فت�شبح “برو�ض” جميل يو�شع على 

ال�شدر فيعطي الرائحة العطرية طوال ال�شهرة ..
�شجرة  هو  الرتاب  ” من  “ املرت  ذلك  من  اأبدعه  ما  ولكن 
يقطني ، اعتنى بها فاأعطته ثمرة يقطني طويلة .. اأخذها ملعر�ض 
املزروعات الذي كان برعاية الأمري احل�شن بن طالل ، وت�شّور 
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مع هذه الثمرة الطويلة “ طول الأمري ذاته ” فنال عليها جائزة..
كان يتباهى اأن عنقود العنب - من هذا املرت من الرتاب – 

يزن كيلو غرامًا ..
اأنه ل زال ميلك  اأو من حوله ،  اأن يقنع نف�شه  هل كان يريد 
بيارات وب�شاتني ومزارع ؟ هل كان ل يزال ياأمل اأن يعود يومًا اإىل 
هو  هذا  اأن  اأم  ؟  وعنبها  بربرة  وب�شاتينها؟واإىل  وبياراتها  يافا 
حال معظم الفل�شطينيني يف بالد الهجرة ، اأول ما يفعلونه حول 
بيوتهم هو زراعة الأر�ض اأو التنكات اأوالرباميل الفارغة  ! فاإذا 
كان الالجئ من منطقة جبلية اأول ما يزرعه هو الزيتون ، واإذا 

كان من ال�شاحل زرع الربتقال والليمون ؟!

الثقافة واملطابع
دورها  ليوؤكد  اإل   ، يافا  عن  اأكرث  اأو  اثنني  حديث  يكن  مل 
ت�شدر  التي  املطابع  عدد   .. واحل�شارة  الثقافة  يف  الريادي 
الكتب واجلرائد واملجالت .. عدد دور ال�شينما وامل�شارح ، عدد 
والكنائ�ض  اجلوامع   .. والثقافية  والك�شفية  الريا�شية  الأندية 

وال�شيدليات وامل�شت�شفيات واملدار�ض ..
ميناوؤها ي�شتقبل الفنانني واملثقفني من القاهرة : اأُم الدنيا.. 
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وال�شرق  ال�شمال  اإىل  ت�شري  وقطاراتها   .. الغريب  يافا:اأُم  اإىل 
واجلنوب ..

يف  عائلتها  دور  وتذكر  اإل   ، منا�شبة  ترتك  ل   ” “وهدى 
احلراك الثقايف وال�شيا�شي والجتماعي يف يافا.. �شورة �شلْفها 
املنا�شل خالد  وهو يحمل جرائد ومنا�شري وخطابات يلقيها هنا 
وهناك للدفاع عن يافا ، دوره يف تعزيز مقاومتها قبل �شقوطها. 
م�شوؤوليته عن املقاطعة لأي ب�شاعة متتُّ ب�شلة اإىل ال�شهاينة..
وحر�شه على عدم ال�شماح لل�شباب الفل�شطيني  بزيارة تل اأبيب 

اأو التعامل بها ...
وكيف ا�شت�شهد هو  “ �شامي الأ�شفر”،  حديثها عن قريبها 
و�شقيقه الأ�شغر “�شفيق” وهو يجهز قنابل يدوية للم�شاركة يف 
الدفاع عن يافا .. ذكرياتها عن انفجار دار ال�شراي لالأيتام يف 

يافا ، وهدم يافا القدمية ...    
فلما كرب الأبناء ، اأح�ّض كٌل منهم اأّن عليه اأن يوا�شل ما بداأه 
اأهله يف الن�شال ، واإن ب�شوٍر اأخرى.. اإن من الكويت اأو الريا�ض 

اأو القاهرة اأو حتى اأمريكا وكندا واأمريكا الالتينية ..
قام ابن العم يف الكويت بطباعة كتاب �شخم ، يوثق جمزرة 
“ �شربا و�شاتيال ” ..  ثم قامت “ ازدهار ” بطباعة كتاب يوثق 
الطبخات الفل�شطينية ، واأ�شدرت الدكتورة     “ كاملة ” كتبًا 
 ” “ ر�شا واأختها  عن العالجات النف�شية دون اأدوية ، واأ�ش�شت 



-99-

دار ن�شر وتخ�ش�شت الدار بكتب املقاومة لالأطفال ..لقد ت�شرد 
الفل�شطيني يف اأ�شقاع الأر�ض ، ومنها كان يرفد ق�شيته ب�شكٍل 

اأو باآخر ..

رحلة العلم
بالعلم  اأحالمها  توئد  اأن  كاملة  على  ال�شهل  من  يكن  مل 
وال�شهادة . �شحيح اأنها اأم�شت ما يقارب ثالثني عامًا يف اإجناب 
اأطفالها الأربعة وتربيتهم وتطريز مالب�شهم ، وال�شهر عليهم اإذا 
مر�شوا ، ومتابعتهم اإذا راهقوا ، واإعداد حفالت اأعياد ميالدهم 
وا�شتقبال اأ�شدقائهم ، ومتابعة درا�شتهم اأوًل باأول ؛ اإل اأنها ظّلت 

حتلم مبا ُحرمت منه وهو العلم ..
زوجها  واأولهم  حولها  من  اإقناع  عليها  ال�شهل  من  يكن  ومل 
” وقد  “التوجيهي من منازلهم  الت�شجيل لدرا�شة  بعزمها على 
فعلت ، ف�شّجلت باخلفاء ، واأخذت تدر�ض يف كتب ابنها الأ�شغر 
الذي كان على مقاعد التوجيهي .. وجنح وجنحت .. وقّدم اأوراقه 
للجامعات ، وقدمت ، وُقبلت باجلامعه الأردنية وبداأت بالدوام. 
هل كانت اأكرب �شنًا من بع�ض اأ�شاتذتها ومن كل زمالئها ؟ هل 
رفاقها؟متى  معظم  من  ودوامًا  وان�شباطًا  دافعيًة  اأكرث  كانت 
كانت تدر�ض ومتى كانت تزور الأهل والأ�شدقاء وتدعو الأقارب 
الأمر ول  ياأخذ زوجها  واملعارف كاأي زوجة و�شاحبة بيت ؟ مل 
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اأ�شهر  بعد  اأنها  اجلميع  ظّن  فقد   ، اجلّد  حممل  على  اأولدها 
�شترتك املو�شوع وتن�شاه .. ولكنها ثابرت ، ويف غ�شون اأقل من 
اأربع �شنوات تخّرجت .. واملفاجئ اأن تقديرها كان جيدجدًا .. 

اإذن الطريق مفتوح اأمامها لنيل املاج�شتري ومل ل ؟!
قدمت الطلبات وقابلت امل�شوؤولني .. كان العائق اأمام جلان 
قبولها هو عمرها .. ولكنها كانت حتمل اجلواب املنا�شب )ومن 
قال اأن ابن الع�شرين �شي�شتفيد من �شهادته اأكرث مني ؟ الأعمار 
ر�شمية  بوظيفة  العمل  �شرورة  وهو  اآخر  عائق  وبرز   ) اهلل  بيد 
 ، الوظيفة  ونالت  وقّدمت   ، املاج�شتري  مقعد  على  للح�شول 

وعّلمت يف مدر�شة ثانوية للبنات 
مل يكن من ال�شهل عليها العمل يف وظيفة وهي التي مل متار�ض 
العمل الوظيفي يف حياتها.. ولكنه الإ�شرار على موا�شلة الطريق 
الأمر  وازداد   ، م�شر  يف  للدكتوراه  �شّجلت  املاج�شتري  وبعد   ..
تعقيدًا ، وظيفة هنا ، و�شفر اإىل هناك ، واأعباء عائلية طبيعية 
ولكن متزايدة .. �شحيح اأن الأبناء كربوا ، ولكن كما يقول املثل 
“ كرب همهم معهم ” ، فهذه �شتتزوج وتلك تكمل تعليمها ، وذلك 
ويتذّمر  يومًا  ير�شى  والزوج   .. ثّم عن عرو�ض  يبحث عن عمل 
درا�شتها،والدكتوراه  عن  لإلهائها  الطلبات  ويخرتع  بل   ، اأيامًا 
الر�شالة  على  امل�شرفني  ومقابلة  القاهرة  اإىل  �شفر  اإىل  بحاجة 

ا�شبوعيًا ، والوظيفة لها متطلباتها ..
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الدكتوراه؟  نيل  على  كاملة  مثابرة  يف  ف�شل  لأحد  كان  هل 
“ الن�شال  اأقارب ومعارف واأهل هذا  وهل تقّبل من حولها من 
مرحلة  يف  وهي  منه  ُحرمت  الذي  العلم  �شبيل  يف   ” واجلهاد 
ال�شباب ؟ ولكنها الدافعية القوية بحتمية نيل ال�شهادة والو�شول 
للرتبية  عيادتها  افتتحت  وعندما   .. نالتها  وقد   .. الهدف  اإىل 
النف�شية والعالج النف�شي دون اأدوية، كان لقب“الدكتورة” اأهم 
لعائلتها  واإن   ، واأولدها  لزوجها  واإن  لها  اإْن   ، املو�شوع  يف  ما 

الأكرب، اأمها ، اإخوتها وجميع معارفها .
على  حققته  فما   ، والتكرمي  الإ�شادة  ت�شتحق  رحلة  كانت 
ال�شتني من عمرها ، ي�شعب حتقيقه عند ال�شباب يف الثالثني ..  

هذه رائحة طبيخ اأمي
كل اإن�شان يحب اأن يتميز باأمٍر ما عن الآخرين .. تالحظ ذلك 
ال�شغري  فينربي  الريا�شي  هذا  بع�شهم  ُيحب   .. الطفولة  منذ 
فيخالفه   ، الطبق  هذا  الأكرب  الأخ  يحب   . اآخر  ريا�شيًا  ليحب 
الآخر باختيار طبق اآخر..هذا  ي�شلك منحى علميًا يف املدر�شة 
فكره  به  ي�شبع  الدين  على  ويقبل  املدر�شة  الآخر  يكره   ، ويبدع 
وعقله .. التميز يف اأمٍر ما ديدن الإن�شان يف هذه احلياة ، و�شر 

التنوع فيها .. واإل كنا كالآلت الروبوتيه ُن�شبُه بع�شنا بع�شًا ...
ازدهار  الإبنة  �شافرت   1955 حوايل  اخلم�شينيات  اأوائل  يف 
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والداها قد وافقا  ، كان  الأ�شنان  الكويت مع زوجها طبيب  اإىل 
الأ�شنان يف  لطب  عيادة  اأ�شنان ميتلك  من طبيب  زواجها  على 
و�شط البلد – عمان – مبعنى اأنهما اطماأنا اأن ابنتهما �شتكون 
قريبة منهما.. فالأوىل كاملة قد “ تغربت ” بال�شفر اإىل رام اهلل 
قريبًا  ت�شكن  الثانية  فلعل  70كم..  عمان حوايل  تبعد عن  التي 
منهما ول تتغرب .. ولكن ازدهار تغربت ف�شافرت وزوجها اإىل 
الكويت بعد اأقل من �شنة من زواجها .. كان ال�شفر اإىل الكويت 
من  لأكرث  متتد  بال�شيارة  وخطرة  ” �شاقة  “ برية  رحلة  يعني 
ع�شرين �شاعة ، تخرتق �شحراء بادية ال�شام وتعرب العراق من 
خالل بغداد والب�شرة وت�شري على طرق معّبدة   وغري معبدة ...
الكويت  يف  لت�شكن  افتخار  الثالثة  البنت  خطبت  وعندما 
اأي�شًا، ر�شخ الأبوان واأح�ّشا اأن ذلك قد يكون اأقل غربة لبنتهما 

ال�شابقة . 
ويف الغربة،تعتمد البنت على نف�شها لإعداد الأكل الذي كانت 
 ” طبختها   “ اإىل  ت�شل  حتى  وتعاين   ، والديها  بيت  يف  تاأكله 

اخلا�شة يف الأطباق املنوعة التي تعدها ..... 
اأختها  بيت  اإىل  الأ�شغر  الأخت  دخلت  اليوم  ذلك  يف 
كانت                .. والدتها  بطبيخ  فذكرها  الأكل  رائحة  و�شمت  ازدهار، 
“حاماًل وتتوحم ” وكانت ت�شكن يف بيت اأهل زوجها ول تطبخ ، 
فلما �شمت رائحة الأكل �شرخت وقالت “ ياه هذه رائحة طبيخ 

اأمي وهو ما اأ�شتهيه ”...
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وطبعت املالحظة يف عقل الأخت،واأح�شت اأن لكل �شعب اأكالت 
�شعبية خا�شة به .. واأنه يظل يحن اإىل خبز اأمه وقهوة اأمه مهما 
ابتعد عنها.. فكما يرث املرء جينات لون ب�شرته و�شعره وعيونه، 
اأهله �شواء يف  – حتمل ثقافة  – ولو غري ع�شوية  يرث جينات 
املو�شيقى اأو يف العادات والتقاليد اأو يف الأكل وا�شتعمال التوابل 

وا�شتعمال الزيوت والدهون ، وطرق الطهي وغريه ... 
من هنا كانت البداية والنهاية .. لقد اأ�شدرت ازدهار كتاب 
“ ول اأطيب من �شحن الدار” به ) 500 ( و�شفة ل�شناعة الأكل 

بكافة اأ�شكاله ، ثالثة اأرباعها من الو�شفات الفل�شطينية ..  
علم ُينتفع به

اأما البنت افتخار فكان لها باٌع اآخر .. مل تكن ترتك الكتاب 
والدها  جاء  اإذا  اإل   ، قربها  امل�شباح  نور  وتطفئ  املدر�شي 
“ يكفي  واأخذ منها الكتاب واأطفاأ النور ، ودعاها اإىل النوم .. 
 ، واأمها  اأخواتها  ت�شاعد  اأح�شن”كانت  هالأ  نامي  يابا..  درا�شة 
وتدر�ض.. تنظف �شبابيك الدار ، وتدر�ض ، تنهي �شطف الدرج ، 
وتدر�ض ت�شتيقظ باكرًا وت�شّمع الدرو�ض والق�شائد واملحفوظات 
والقراآن.. مل تكن تر�شى اأقل من الأوىل ،فلطاملا �شمعت والدها 

يكرر : 
            العلم يبني بيوتًا ل عماد لها 

                                       واجلهل يهدم بيوت العِز والكرِم ... 
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اأم   ، والدها  بيت  عماد  رفع  احلياة  يف  دورها  �شيكون  فهل 
هدمه ياترى..

األ يكفي هدم ال�شهاينة لقرى وبيوت الفل�شطينيني ؟
امل�شرحيات  بطولة   .. بها  �شاهمت  املدر�شية  الن�شاطات  كل 
، وقدرتها  ، و�شوتها معرّب  اأخاذ  .. جمالها  لها  املدر�شية كانت 

على احلفظ وال�شتيعاب عالية .. 
مل تكد تنهي املرحلة الثانوية وتاأخذ �شهادة “املرتك” حتى 
ال�شهادات،  كل  على  الزواج  والدها  فف�شل   ، العري�ض  جاءها 
يف  هكذا  دورها  انتهى  فهل   .. الكويت  اإىل  بدورها  وانتقلت 
وغ�شل  الطبيخ  وطبخ  الأطفال  اإجناب  �شيكفيها  احلياة..هل 

املالب�ض ؟
اخلا�شة.  ثم  العامة  الكويت  مدار�ض  التدري�ض يف  عملت يف 
للعمل  اجلن�شيات  لكل  اأذرعها  فتحت  قد  الكويت  كانت 
الكويت  طالب  الفل�شطينية،وزاحمت  اجلالية  ،وكربت  فيها 
من  كانوا  املدّر�شني  من  كثريًا  اأن  �شحيح   .. مدار�شهم  يف 
الفل�شطينيني،ولكن مقاعد الدرا�شة مل تعد تكفي الفل�شطينيني.. 
الفل�شطينيني من دخول املدار�ض  الكويتية  فلما منعت احلكومة 
لفتح  واأزواجهن  واأخواتها  افتخار  ،انربت  احلكومية  العامة 
“مدر�شة  كانت   ، العرب  وال�شباب  لالأطفال  خا�شة  مدر�شة 
بها  انتقلت  ثم  الكويت،  يف  اخلا�شة  املدار�ض  اأوائل  املنهل”من 
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ومعها اإىل عمان.. واأ�شبحت مدار�ض ي�شار لها بالبنان .. تربية 
وتعليم وقيم ،واأخالق واإخال�ض ووطنية...

 ، عمان  اإىل  العرب  يافا  �شكان  من  وفد  اأول  جاء  عندما 
 – الكهف  – اأهل  املن�شيون  هوؤلء   .. عجيبًا  غريبًا  اللقاء  كان 
العرب  منهم  فيخاف   ، العربي  وح�شنهم  وطنهم  اإىل  يعودون 
والفل�شطينيون ..قالوا : نحن من بقينا يف يافا بعد ترككم لها .. 
�شمدنا فيها ، و�شحّينا ، حتملنا �شياج املوت وال�شجن الكبري..
، و�شادروا  بيوتنا  ال�شكن حتى يف  ومنعونا من  اليهود  حا�شَرَنا 
بيوتنا اأمام اأعيننا ..و�شربنا و�شمدنا ، وها نحن بعد ال�شحوة، 
بعد ك�شر حاجز اخلوف ، نعود اإليكم ، لنمد ج�شور املحبة، فكيف 

تخافون منا ، وكيف تعتربوننا غرباء عنكم ..
كانت املعادلة �شعبة .. هل هم الأهل اأم هم حاملو اجلن�شية 

الإ�شرائيلية ؟ هل هم بقايا الوطن اأم ج�شور التطبيع ؟
وانت�شرت يافا .. انت�شر الدم العربي على احِلرب الإ�شرائيلي: 
واأخواتها  افتخار  ودعمت   . الإ�شرائيلي  ال�شفر  جواز  حرب 
مع  التعاون  ج�شور  يافا،ومدوا  يف  العربي  الوجود  واأ�شدقاوؤهم 
اأهلها،و�شاعدوا يف تاأ�شي�ض مدر�شة عربية لالأطفال فيها، لتعليم 
اأول مطبعة  اإن�شاء  ودعموا   ، ودينهم  لغة بالدهم  العرب هناك 
الإ�شرائيلي  الإحتالل  اأثناء  املطابع  ع�شرات  دمار  بعد  عربية 
لها.. لقد �شاركت افتخار ب�شكل اأ�شا�شي يف تاأ�شي�ض احتاد املراأة 
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الفل�شطينية يف الكويت ، وم�شغل بيت املقد�ض للتعريف بالرتاث 
الفل�شطيني ، ودعمت من خالل ذلك ، العمل الفدائي بالتربعات 

النقدية والعينيية.

غرزة تطريز / هوّية وطن
بدوية هو  اأو  .. وكل ثوب فالحة  كل غرزة تطريز هي هوية 
مدينة بحالها .. وكل قرية فل�شطينية لها هويتها ولها لبا�شها، 
وهذه   ، الرتاث  هذا  يحفظ  فمن   .. وتقاليدها  عاداتها  ولها 

الهوية، ومن يلملم هذه القرى واملدن لين�شج الوطن ؟
من يعيد للفالحات يف قراهن وموا�شم اأعيادهن واأفراحهن 
وهجر   ، الأر�ض  �شاعت  وقد  كيف  الوطن؟.  واأتراحهن،ذكرى 
: اإىل اخلليج ، اإىل  اأ�شقاع الأر�ض  النا�ض البيوت ، وتوزعوا يف 
لبنان ، اإىل �شوريا وم�شر، اإىل اأمريكا  وكندا واأمريكا الالتينية..
كل بقاع الأر�ض هاجر اإليها الفل�شطيني ، وما عاد يحمل مهبا�شًا 

ول مدّقة ول ف�شتانًا ول قمحًا ول �شعريًا...
ن�شي النا�ض موا�شم احل�شاد اأو احلرث اأو الْدر�ض اأو ع�شر 
الزيتون، ن�شْوا موا�شم تخزين اجلبنة اأو عمل ال�شمنة اأو تن�شيف 
اأ�شبح  وتقاليدهم  وعاداتهم  تراثهم  تنا�شوا  اأو  التني..ون�شْوا 
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فوق  حتمله  عارًا  قل  اأو  املراأة  على  �شبهة  الفالحي  الثوب  لب�ض 
ج�شدها وراأ�شها ..اأ�شحت “ املدنية ” تعني تغيري اللبا�ض وتقليد 
ال�شروال..ف�شتان  من  وتقدمًا  ح�شارة  اأكرث  الغرب،البنطلون 
البدوي  اأو  الفالحي  الف�شتان  من  رقيًا  اأكرث  الطويل  ال�شهرة 
الرتاثي  الزي  ارتبط   .. العباءة  ل  الأوروبي  الطويل..الطقم 
وكادت   .. واحل�شارة  املدنية  عن  الدوين  مبفهومها  بالِفالحة 

فل�شطني تفقد اأهم ميزة وهي اللبا�ض .. الهوية ...
” على هذه  “ الهجوم  ” ذاتها ، وقررت  “ انت�شار  ومللمت 
يومًا  تذكرت  هل   .. القومي  اللبا�ض  �شاأن  برفع  الزائفة  املدنّية 
الدول  عليها  ور�شمت  �شبية  بعُد  وهي  خاطتها  التي  تنورتها 
العربية موّحدة ؟.. اإذن اللبا�ض معركة و�شعار قومي واأيدولوجيا 
باملا�شي  واعتزاز  بالنف�ض  وثقة   ، ون�شال   ، تقدمي  وفكر 
واحلا�شر وامل�شتقبل .. املراأة التي كانت تلب�ض الف�شتان للحقل، 
ميكنها اأن تلب�شه يف ال�شالون ، اأو احلفل ... واملراأة التي كانت 
تعليمها  توا�شل  اأن  ميكنها   ، التقليدي  بلبا�شها  البقرة  حتلب 
بلبا�ض تقليدي اأو مطّور..ملاذا اإذن نهرب من املا�شي ، ول نهرب 
اإليه  باعتزاز واقتدار .. من هنا قامت انت�شار بتطوير الرتاث 
ال�شعبي الفل�شطيني ، ليدخل البيوت الفارهة واحلفالت الكبرية، 
والق�شور امللكية ، واملنا�شبات العادية .. ولتعود ذكرى مدن يافا 

وغزة والنقب ورام اهلل والقد�ض ... 
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وتلك   ، القمح  �شنبلة  رمز  وتلك   ، ال�شليب  غرزة  هذه 
 ، اجلّنة  ع�شفور  وهذا   ، الأقحوان  وردة  وهذه   ، الليلك  اأزهار 
تنا�شب  وتلك   ، اأو كمه  الف�شتان  ” تنا�شب �شدر  “القطبة  هذه 

“البيانق” اأو جوانب الف�شتان ..
 ، تطرز  التي  ال�شيدة  وذوق   ، امللونة  احلرير  خيوط  األوان 
واإتقان التطريز وكثافته ، واأ�شكال التطريز ، تختلف من مدينة 

اإىل اأخرى ومن م�شتوى اجتماعي لآخر..
واملاء  والأثاث  والبيوت  الأر�ض  بعد   ، ال�شهاينة  هجمة 
و..و.. و�شلت اإىل الرتاث ال�شعبي والتطريز واملالب�ض .. ا�شتغل 
ال�شهاينة الأيدي املاهرة الفل�شطينية ، وطرزوا الأثواب واّدعوها 
لهم .. ولكن “ انت�شار” انتبهت لهذا مبكرًا ، فاأعادت اللبا�ض 
وا�شتفادت  وطورت  وابتكرت  واأبدعت  ال�شرقية  للمراأة  ال�شرقي 
من مهارة يد املراأة الفل�شطينية يف التطريز .. وزرعت ُحب هذه 

املهنة يف الآف ال�شيدات اللواتي امتهّن هذا العمل . 
رْيع  من  اأولدها  عّلمت  املخيمات  يف  فل�شطينية  اأ�شرة  كم 

التطريز!! 
تاريـــــــخ يافــــــــــا

الأبي�ض  البحر  على   ، ال�شاحلية  املدن  اأقدم  من  يافا  مدينة 
املتو�شط .. قلب العامل القدمي ، يقولون اإن ا�شمها يافا جاء من 
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اللغة الكنعانية “يافو ” اأي اجلميلة .. فهي املدينة اجلميلة، وهي 
حقًا كما ُيجمع جميع من راآها اأنها جميلة ، لعّل التّلة املرتفعة على 
�شاحلها ورملها الناعم، و�شجرها اأعطاها كل هذا اجلمال.. واإل 

فماذا تختلف عن املدن ال�شاحلية على البحر املتو�شط ؟.. 
اأنها  ا�شمها  وكذلك  وال�شكان  وال�شياح  املوؤرخون  يوؤكد  ملاذا 

مدينة جميلة ؟
حملة  توجد  فال   .. يافا  عن  تتحدث  التي  الكتب  اأكرث  وما 
ع�شكرية منذ عهد الإ�شكندر املقدوين ، بل منذ عهد الفراعنة 
وح�شارة ما بني النهرين ، اإل وحتدثت عن دخول يافا اأو احتاللها 
اأو �شمود حاميتها اأو تراجع اجليو�ض الغازية عن اأ�شوارها .. وكل 
ومينائها  يافا  تتحدث عن  القدمية واحلديثة  العامل  مو�شوعات 
القدمية واحلديثة  والكتب   .. ترابها  التي جرت على  واحلروب 
اأفردت ليافا جانبًا كبريًا من �شفحاتها .. وملا كانت النكبة وتوزع 
 ، قلوبهم  يغزو  اإليها  بداأ احلنني  وملا   ، العامل  اأنحاء  اأبناوؤها يف 
وحت�ّش�ض   ، وفكره  وعقله  نف�شه  واليايف  الفل�شطيني  مللم  وملّا 
قلمه، بداأت الكتب ت�شدر عن يافا ، فهذا كتاب “ يافا احلنني 
الأبدي” ل�شمري فوزي احلاج ،   و “ يافا م�شاهد �شوق وحنني” 
  ، البواب  ” لعلي  اجلميلة  “ يافا  ومو�شوعة     ، قليوبي  لطاهر 
و“ يافا عطر مدينة ” لمتياز دياب ، و “ تاريخ يافا من اأقدم 
الع�شور اإىل الوقت احلا�شر ”لإليا�ض الرنتي�شي ، و“بني الوطن 
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 ” ذكريات  يافا-  عن  و“حكايات    ، احلوت  واملنفى”ل�شفيق 
خلريي اأبو اجلبني .. وغري ذلك الكثري الكثري.. 

واإذا كان تاأ�شي�ض جمعية لأبناء يافا تاأخر كثريًا ، اإل اأن     “ 
كما   ، عمان  يف  ت�شجلت   ” الجتماعية  للتنمية  يافا  جمعية 
“جمعية يافا العربية ” ت�شجلت يف مدينة الزرقاء عام )1990( 
وا�شرتكت البنات اليافيات كعن�شر اأ�شا�شي يف جمعية عمان .. 
فافتخار وازدهار ورو�شة، كنَّ يف الهيئات الإدارية املتعاقبة فيها، 
ي�شاركن يف كافة ن�شاطاتها امل�شرحية والجتماعية والتمويلية ، 
اإعداد  افتخار يف  و�شاركت  والذكريات،  الأحاديث  �شهرات  ويف 
رو�شة  وراأ�شت  اجلمعية.  اأ�شدرته  يافا”..  من  “ اأعالم  كتاب 
م�شرحية  واأعدت  الدورية”،  الفلوكة  ن�شرة   “ جملة  حترير 
بعنوان “�شارع ا�شكندرعو�ض ” عن اأحد �شوارع يافا املهمة  التي 
األقت ال�شوء على حقبة تاريخية مهمة يف يافا ، وتفا�شيل حوادث 
اإ�شراب ال�شّتة اأ�شهرعام 1936 ، وقيام الإجنليز بهدم الو�شط 
جتميل  بحجة   ، ال�شيقة  والبيوت  الأزقة  حيث   ، فيها  التجاري 
املدينة ، واحلقيقة اأنه الق�شاء على الثوار العرب الذين يختبئون 

يف هذه الأزقة بعيدًا عن دبابات واآليات اجلنود الإجنليز .. 
مل يِغب تاريخ يافا عن اهتمام اأهلها ، ومل تِغب اأ�شماء اأحيائها 
العجمي والنزهة ، واملن�شية و�شكنة اأبو كبريعن اأرواحهم ، وظل 
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املحمودية  الدرهلي،و�شبيل  و�شبيل خان   ، نبوت  اأبو  �شبيل  ا�شم 
من الأ�شماء العالقة يف اأذهانهم ، بل اإن كل حجراأو �شجر يف يافا 
قد اأُعيد قلبه والبحث فيما حتته اأو خلفه عن تاريخ هذه املدينة 

اجلميلة !! .            

ًة ُمْذ عرفانا ؟ هل خفرنا ذمَّ
دخل حممد على والدته هدى يخربها بعزمه على ال�شفر اإىل 

املو�شل يف العراق ..
الآن ؟ واحل�شار على العراق على اأ�شده ؟..	 
نعم .. هو الآن .. ولأن احل�شار على العراق على اأ�شده..	 
وملاذا ؟	 
لقد در�شُت الطب يف املو�شل .. وتتلمذُت على يد اأف�شل 	 

علم  من  لديهم  ما  اأف�شل  واأعطوين   ، العراقيني  الأ�شاتذة 
وعالقات اإن�شانية ورعاية..واحل�شار قد ا�شتنفد كل ما لديهم، 
يف  الطب  لكلية  اأُر�شلها  طبّية  مواد  ل�شراء  معي  تتربعني  فهل 
 .. جراحية  الطبية،خيوط  الأولية  للمواد  بحاجة  املو�شل؟اإنهم 
اأم�شال ، اإبر طبية ، اأوراق ت�شوير اأ�شعة ، اأدوية .. واأمور اأخرى 

ل تعرفينها ، حتتاجها كليات الطب ..
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يف  الطب  كلية  يف  قبوله  يوم  اإىل  بهدى  الذاكرة  وعادت 
اأوائل  يف  ذلك  كان   . هناك  عليه  لالطمئنان  و�شفرها  املو�شل 
ل  ولكنه   ، م�شتورًا  للعائلة  املايل  الو�شع  ال�شتينات،كان  عقد 
يكفي لالإنفاق على البيت والأولد والدرا�شة اجلامعية اأي�شًا... 
عّله  بريوت  يف  خالد”  احلاج  “�شلفها  اإىل  بر�شالة  فاأر�شلت 

ي�شاعد يف توفري بعثة لبن اأخيه للدرا�شة يف املو�شل .
كان “ احلاج خالد ” م�شوؤوًل بحكم عمله يف الهيئة العربية 
العليا ، على اإر�شال طلبة فل�شطينيني للدرا�شة يف جامعات بع�ض 
الدول العربية ودول اأوروبا ال�شرقية ، وقد وافق على اإر�شال ابن 

اأخيه اإىل املو�شل . 
و�شافر ال�شاب وحيدًا اإىل املو�شل،وظل قلب اأُمه قلقًا عليه يف 

تلك املدينة البعيدة .. فكيف ترتكه للمجهول هكذا ؟.
لقد كانت الكلية حديثة العهد ، مل مي�ِض على تاأ�شي�شها اأكرث 

من عامني .. فكيف تطمئن عليه ؟
دم�شق  طريق  عن  املو�شل  اإىل  و�شافرت  اأمرها  حزمت 
ثم   ، العراقية  ال�شورية  احلدود  اإىل  ال�شرق  اإىل  ثم   ، حلب  ثم 
واطماأنت  و�شلت   ، الكيلو مرتات  املو�شل، م�شافة طويلة..اآلف 

ثم عادت!!وياله من م�شوار طويل ومتعب .
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اليوم  لكن الدنيا يف ذلك الوقت مل تكن كاليوم..فاحل�شار 
على العراق من كل جانب والدول الغربية تخطط لالإنق�شا�ض 
عليه يف اأي حلظة..وا�شرائيل حتث اأمريكا على حتطيم العراق 
وماله  بنف�شه  اليوم  ابنها  يخاطر  فكيف  اإجنازاته..  كل  وهدم 

وي�شافر اإىل املو�شل ؟..
مبواد  �شاحنات  ثالث  حممد  حّمل  حتى   ، اأيام  مت�ِض  ومل 
طبية جلامعته، جمع ثمنها منه  ومن اأقاربه ومعارفه و�شافر بها 

للمو�شل ..
ول  العميد  ي�شّدق  مل   ، املو�شل  يف  الطب  كلية  دخل  عندما 
الأ�شاتذة عيونهم .. كان ل يزال عدد منهم يعرف هذا التلميذ 
الأردين الفل�شطيني، ولكنهم مل يت�شوروا اأبدًا انه �شيعود اإليهم 
حاماًل جميلهم يف تعليمه ، م�شتذكرًا دور العراق الكبري يف ن�شرة 
ق�شايا الأمة العربية ، والثورة والثوار الفل�شطينيني ، مبن فيهم 
عمه خالد . لقد �شمع حممد مرارًا وتكرارًا عن بطولة اجلي�ض 
العراقي يف حرب فل�شطني ، كما قراأ عن مقربة مقامة يف جنني 
 ، يحالفنا  اأو  يحالفهم  مل  الن�شر  كان  فاإذا  العراقيني،  للجنود 
“ ب�شارة  ال�شغري  الأخطل  ال�شاعر  يقل  اأمل  العهد؟  نخون  فهل 

اخلوري ”:
               �شائل العلياء عنا والزمانا

ًة ُمْذ عرفانا ؟                                  هل خفرنا ذمَّ
               املروءاُت التي عا�شت بنا 

                                       مل تزل جتري �شعريًا يف ِدمانا
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الطريق  و�شعوبة  وحمولتها،  ال�شاحنات،  هذه  دخول  كان 
هذا  ووفاء  الكلية  يف  الطبية  املواد  و�شح  احل�شار،  و�شيق 

الطالب.. حديث املدينة !!

اأرا�ٍس ُمتلة
يف  للدرا�شة  القاهرة  اإىل  ال�شغرى  ابنتها  �شافرت  عندما 
ت�شتطيع  لن  ابنتها  اأن  هدى  تت�شور  تكن  مل   ، القاهرة  جامعة 
العودة اإىل بيتها يف رام اهلل،نتيجة حرب جديدة .. بل اإنها مل 
ابنتها  ، فهي  لثقل الأمر على نف�شها  عها حقًا قبل �شفرها،  تودِّ
ال�شغرى الوحيدة الباقية عندها يف بيتها،بعد زواج كل البنات 
الأكرب �شنًا ، و�شفرها وحدها قد يعر�شها مل�شاكل اجتماعية اأو 
م�شوؤولية  يتحّمل  اأب  دون  وهي   .. جّمة  اقت�شادية  اأو  �شيا�شية 
�شفرها وم�شروفها .. ولكن تفوق البنت واإ�شرارها على ال�شفر، 
 ، الالجئني  لتعليم   ” الأُونروا   “ الغوث  وكالة  من  بعثة  ونيلها 
اأرغمها على القبول .. مل تو�ِض ابنتها كثريًا .. جملتني اأو ثالثة: 
“ ديري بالك على حالك وارفعي �شمعة العائلة .. احلب ل ياأتي 
من النظرة الأوىل،فال ترتبطي باأية عالقة مع اأي �شاب ل ينا�شب 

العائلة يف الدين اأو الو�شع الجتماعي ”.
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وتركت هدى منزلها اإىل منزل اأحد الأقارب ، حتى مت �شفر 
ابنتها ، فالوداع موؤمل ..

وكانت القاهرة يف عهد املدَّ القومي الكبري ، يف عهد جمال 
اإىل  اخلليج  من  العرب  م�شاعر  يلهب  كان  الذي  عبدالنا�شر، 
وطرد  فل�شطني  ق�شية  وكانت   .. الوطنية  بخطاباته  املحيط 
ال�شتعمار ومقاومة الحتالل اأهم “ مفرداته ” يف كل خطاباته.. 
ال�شيا�شية  ومواقفه  كل خطاباته  تتابع  كانت  عائلة هدى  اإن  بل 
اأوًل باأول: تاأميم قناة ال�شوي�ض،بناء ال�شد العايل،دحر العدوان 
الع�شكرية  القوة  بناء   ، �شوريا  مع  الوحدة  اإعالن   ، الثالثي 
حماربة  والت�شيكية،  ال�شوفياتية  الأ�شلحة  ا�شترياد   ، امل�شرية 
الف�شاد ، توزيع الأرا�شي الزراعية على الفالحني .. كثري وكثري 

من الق�شايا التي تلهب حما�ض املواطنني العرب يف كل مكان ..
اأن تبقى البنت ال�شغرى بعيدة عن هذه  وهل كان بالإمكان 

الأجواء ال�شيا�شية واحلما�شية ؟..
ومع   ، القاهرة  يف  الفل�شطينيني  الطلبة  احتاد  يف  ا�شرتكت 
ال�شيا�شية  النقا�شات  يف  و�شاركت   ، الفل�شطينية  املراأة  احتاد 
مع اأع�شاء الأحزاب املختلفة ومع قياديني يف الدولة امل�شرية.. 
مع  القادمة  املعركة  يف  املوؤزر  الن�شر  ورفيقاتها  تنتظر  وكانت 
العدو الإ�شرائيلي ، ف�شواريخ “ القاهر والظافر ” وطوربيدات 
والبحرية  اجلوية   : ومعداته  اجلي�ض  ودبابات  البحرية  ال�شفن 
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والربية ، �شتح�شم الن�شر دون اأي �شك ..
البنت  ونزلت   ،  1967 عام  املُنكره  الهزمية  وقعت  وعندما 
اإىل �شوارع القاهرة ا�شتنكارًا لتنحي “ زعيم الأمة ” كاعرتاف 
بالهزمية ، وعندما هداأت الأحوال ، مل ت�شتطع العودة اإىل بيتها 
يف رام اهلل يف فل�شطني ، فلقد حتركت احلدود من موقعها الأول، 

و�شّمت مواقع جديدة اإىل رقعة الحتالل الإ�شرائيلي !!   
هل تتوقف احلروب ؟ وهل تنتهي معاناة الب�شر ؟.. 

اأن يرَث اهلل الأر�ض وما عليها   اآدم واإىل  احلروب منذ عهد 
التي  اإل احلرب الأوىل  َقْتُل قابيل لأخيه هابيل  م�شتمرة... وما 

فقد فيها العامل ربع �شكانه !!. 
اأبنائها  تعليم  يف  هدى  وم�شوؤولية   .. تتوقف  ل  احلياة  ولكن 
– ال�ّشابان - اللذان ولدا  م�شتمرة.. ول يزال عندها الطفالن 

بعد النكبة ، خليل وحممود ..
و�شافر خليل اإىل القاهرة لدرا�شة هند�شة الت�شالت .. ثم 
 .. اأي�شًا  الهند�شة  لدرا�شة  اجنلرتا  اإىل  حممود  �شافر  وبعدها 
ووا�شل حممود درا�شته اإىل اأن نال �شهادة الدكتوراه من جامعة 

مان�ش�شرت يف اجنلرتا.
وبعد التعليم ياأتي الزواج ، تلك �شنة اهلل يف خلقه .. وذلك 
ربنا  ي�شّهله  والزواج  التعليم  مال  باأن  هلل  الفقري  العبد  اإميان 
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ويبارك فيه ..  

كوا�شني / قوا�شني ...
اأهم  ،كان  الرملة  اإىل  يافا  بانتقال فهيم وعمله وعائلته من 
ما نقله معه “كوا�شني” الأرا�شي واملحالت والعقارات ، وكافة 
الوثائق الر�شمية للعائلة والأولد ... فقد كان يقّدر اأهمية هذه 
يتوقع  اأنه مل يكن  .. �شحيح  اأي فرد  الر�شمية يف حياة  الأوراق 
باإدارة  عمله  با�شر  قد  اآخر  م�شوؤوًل  واأن   ، ليافا  العودة  عدم 
الوثائق الر�شمية كانت  اأهمية  ، لكن  العائلة  ل�شالح  “الوقف” 
كبرية ، بحيث حر�ض على و�شعها يف اأهم مكان يف ال�شاحنة التي 

اأقلته اإىل رام اهلل ومن ثم اإىل عمان .. 
فهل �شلمت هي الأخرى من اأيدي اليهود ؟..

– املتاآكلة  – القدمية  اأهمية هذه الأوراق ال�شفراء  انتقلت 
– املكتوبة باليد وباحلرب ال�شيني ، بع�شها من العهد العثماين 
عناية  اأو  رعاية  ودون  انتقلت   ، الجنليزي  وبع�شها من احلكم 
من مكان اإىل مكان مع انتقال العائلة ، وعندما دخل اليهود عام 
1967 مدينة رام اهلل ، حيث ت�شكن هدى واأوراقها ، كان ال�شيء 
” الكرتونة  “ال�شحارة  ، هو هذه  اأخذه اجلندي  الذي  الوحيد 
التي حتوي الأوراق والوثائق والكوا�شني ، التي تثبت ملكية العائلة 
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لأر�شها وتاريخها ومولدها و�شهادات اأولدها يف فل�شطني .. 
ومل ت�شتطع هدى - ول ي�شتطيع اأي فرد – اأن مينع اجلندي 
اأخم�ض  حتى  راأ�شه  من  بال�شالح  املدجج   – الإ�شرائيلي 
من  وقت  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  غر�ض  اأي  تناول  من   - قدميه 
الأوقات،وان�شحبت “ ال�شحارة ” الكرتونة كما ت�شحب ال�شعرة 
.. وظّلت هدى  اإثبات ول مطالبة ول اعرتا�ض  ، ل  العجني  من 
”  متامًا كما حت�ّشرت على  لأعوام تتح�ّشر على هذه“ ال�شحارة 
اآلف الأمور الأخرى ..فهل كانت هذه“ ال�شحارة ” حتمل كل 

الوثائق ؟.. 
مكانًا  بعد  فيما  البنات  اكت�شفت  فقد   .... ل  احلظ  حل�شن 
يف  للعائلة  اأخرى  وكوا�شني  ووثائق  اأوراق  فيه  يوجد  كان  اآخر 
يافا مل ت�شلها يد اجلندي اليهودي .. وابتداأت عملية الرتميم 

والأر�شفة.. ولكن بعد �شنوات ...
يف علم املكتبات ، يدر�ض الباحثون الطرق العلمية احلديثة يف 
علم“ ترميم املخطوطات والأوراق القدمية ” ولكن ترميم اأوراق 
ال�شغرى  البنت  العلمي..قامت  الأ�شلوب  بهذا  يتم  مل  العائلة 
بو�شع ل�شق �شفاف على الأوراق املثنية الأطراف ، ثم �شّورتها 
على “ ال�شكانر ” scanner ، ثم و�شعتها على CD واحتفظت 
بالأ�شل يف دو�شية ..اإجراء عادي غري مهني ولكنه مر�ٍض للذات: 

لقد فعلْت �شيئًا ما ... 
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حاولْت وب�شورة فردية  اأن ت�شاأل اإذا كانت دائرة الأرا�شي 
حكم  اأيام  من  فل�شطني  بكوا�شني  حتتفظ  عمان  يف  وامل�شاحة 
حّد  وعلى  اإنه–  املوظفني  اأحد  لها  الربيطاين،فقال  النتداب 
كانت  مياهًا  واإن   ، الوثائق  هذه  ملثل  اأ�شول  يوجد  – ل  علمه 
تكون  قد  حفظها،واإنه  ل�شوء  القدمية  الوثائق  بع�ض  اأتلفت  قد 
اأو  �شعب  اإليها  الو�شول  ولكن   ، بذلك  احتفظت  قد  بريطانيا 

م�شتحيل .. 
�شحيح اأن احلكومة العثمانية كانت حتتفظ ب�شجالت كثرية 
لفل�شطني ،ولكن اأن ي�شل اإليها فرد قد يكون اأمرًا م�شتحياًل ، 

وهو اأمر يجب اأن تقوم به “ دول ” ولي�ض اأفراد ..
املتبقية”  والكوا�شني  ال�شغرى“بالأوراق  البنت  واحتفظت 
“ما تبقى لكم” واحتفظت بالـ CD ، وحاولت توزيع ن�شخ منه 
ل�شباب العائلة واأبناء العم ومن “ يحلم ” بالعودة اأو ا�شرتجاع 

احلقوق امل�شروقة ..
فمن من الأبناء اأو الأحفاد ميكن اأن يقوم بهذه املهمة؟

واإىل اأي حد �شينجح ذلك؟
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التقـــــــــ�شيـــر
التي  ت�شرين  اأو  رم�شان  حرب   : ال�شتنزاف  حروب  بعد 
عام  الإ�شرائيلية  القوات  على  و�شوريا  م�شر  فيها  انت�شرت 
وهو  التق�شري”...   “ بعنوان  كتابًا  اإ�شرائيل  اأ�شدرت   ،1973
الإ�شرائيلي  الكيان  يف  التق�شري  جوانب  يبحث  الذي  الكتاب 

الذي اأدى اإىل هذه الهزمية اأمام القوات امل�شرية وال�شورية .
�شت  من  مكونة  جلنة  الإ�شرائيلية  احلكومة  �شّكلت 
ووزير   ، مئري”  “جولدا  الدولة   راأ�ض  ملحا�شبة  �شخ�شيات، 
الإ�شرائيلية  املخابرات  وجهاز   ” ديان  “مو�شى  دفاعها 
القوات  هزمية  اأ�شباب  لتحديد  الإ�شرائيلي،  اجلي�ض  وقادة 
�شقوط  وبالتايل  �شيناء  يف  امل�شرية  القوات  اأمام  الإ�شرائيلية 
خط “بارليف” يف �شرق قناة ال�شوي�ض، واأمام القوات ال�شورية 
التق�شري  امل�شوؤولني عن  يف ه�شبة اجلولن..كل ذلك لتحديد 

يف الدفاع،  وبالتايل الن�شر على “الأعداء” .
وبالرغم من مرور الأعوام الطويلة على �شقوط يافا وهزمية 
بالتق�شري  ال�شعور  اأن  اإل   ، الإ�شرائيلية  القوات  اأمام  العرب 
كان ميالأ نف�ض هدى وبناتها واأبنائها، ذلك اأن من يحمل همًا 

وق�شية يجُب اأن يفكر به ويعمل له ليل نهار.. 
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الرتبية  ،يف  امل�شرح  ويف  الكتابة  ، يف  الأحالم  التمني،يف  يف 
مع   .. ال�شتقبالت  ويف   ، العائلية  الجتماعات  يف  التعليم  ويف 

اجلمعيات اخلريية واملنتديات ومع الحتفالت الوطنية ..
فمن يحمل م�شوؤولية التق�شري يف الق�شية الفل�شطينية؟ وماذا 

على ال�شعب اأن يعمل لتغطية جوانب التق�شري ؟  
اأو  اأن ت�شارك وتدعم وتتربع لأم�شية عن يافا هنا  هل يكفي 
هناك ؟ هل يكفي اأن ت�شارك وتدعم وتتربع يف حفل غداء خريي 
لدعم القد�ض هنا اأو هناك ؟ هل يكفي دعم موؤ�ش�شة دار الطفل 
العربي لالأيتام يف القد�ض ؟ هذه الدار التي تاأ�ش�شت عام النكبة 
1948 اإثر جمزرة دير يا�شني التي كانت حجر الزاوية يف تهجري 

معظم قرى فل�شطني حينها ؟ 
اأو  عمان  اأو  الكويت  يف  خريية  جمعيات  ان�شاء  يكفي  هل 
اأو  املخيم  هذا  من  و�شابات  �شباب  وتعليم   ، بريوت  اأو  الزرقاء 
اأو   ، ال�شيا�شية  وغري  ال�شيا�شية  الندوات  يف  وامل�شاركة   ، ذاك 

املظاهرات اأو ور�شات العمل ؟ 
كم من الن�شاطات يف جمال التعليم وال�شحة والثقافة والأدب 
فيه  �شارك   ، و�شعبها  فل�شطني  لدعم ق�شية  والدين وغري ذلك 

اأبناء ال�شعب العربي عامة والفل�شطيني خا�شة .. 
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كم من اأبناء هذه الأمة حمل ال�شالح ر�شميًا وغري ر�شمي، 
هذا  مع   .. علنًا  اأو  �شرًا   ، الفدائي  العمل  مع  اأو  اجلي�ض  مع 

احلزب اأو مع تلك اجلبهة .. ولكن ..
ينتاب  الذي  ال�شعور  هو  التق�شري  “التق�شري”  ولكنه 
ولزالت   ، حمتاًل  الوطن  زال  املمتدة..فال  وعائلتها  هدى 
الأر�ض مغت�شبة ، ولزالت �شجون العدو مليئة بال�شجناء،   ل 
زالت يافا واأبناوؤها دون حقوقهم الن�شانية بل وتنت�شر فيهم 
اأو  وقود  ودون  حما�شرة  غزة  ولزالت   ، والبطالة  املخدرات 

مواد غذائية ، ول زال الفقر �شيد املوقف يف املخيمات ...
العربية  والأمة  فل�شطني  اأبناء  كل  يلف  التق�شري  زال  ل 

والإ�شالمية .   
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فهيم احلفيد
هل ُنحّمل �شغارنا اأكرث من طاقتهم ؟ اأم اأن الأ�شل اأن نبّث 
اإن  بع�شها  يحققون  عّلهم   ، ومتنياتنا  واأحالمنا  اآمالنا  فيهم 

كربوا ؟..
وهي  وليدها  تهز  كانت  اليهودية  املراأة  اأن  دومًا  ن�شمع  اأمل 
فكيف نقلق من  اإن ن�شيتك يا اور�شاليم”  “قطعت مييني  تردد 

ا�شتمرار نق�ض عبارات العودة وحق العودة يف نفو�ض اأبنائنا ؟ 
عندما اأجنب حممد ابنه البكر �شماه - ح�شب عادات الأهل - 
على ا�شم اأبيه .. فذلك اأمر مفروغ منه لالبن البكر ، اأن ي�شمي 
ابنه البكر على ا�شم اأبيه �شواء اأعجبه هذا ال�شم اأم مل يعجب 
زوجته ، وكان “فهيم”  احلفيد يحمل ال�شم الرباعي للجد .. 
وظّلت العائلة جميعها تت�شور اأن حامل هذا ال�شم ، �شيقوم مبا 
كان على اجلد اأن يقوم به ، وهو العودة اإىل يافا وممتلكاتها ... 

فهل اإىل ذلك من �شبيل؟ ...
الآخرون                       والأحفاد   ” احلفيد   “ فهيم  �شمع  مرة  كم 

-الذين يحملون اأ�شماء اأجدادهم الآخرين من العائلة ذاتها-
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ال�شعي  يف  بواجبهم  امل�شتمر  التكليف  هذا  �شمعوا  مرة  كم 
ل�شتعادة حقوقهم امل�شلوبة ؟..

اجلن�شية  ،وحمل  اأمريكا  يف   ” “ فهيم  احلفيد  ولد  فمنذ 
اآخر لأبنائها  اأكرث من حفيد  اأ�شبح للعائلة  الأمريكية،وعندما 
،وجميع  الكندية  اأو  الأمريكية  اجلن�شية  يحملون   ، الآخرين 
لونهم م�شوؤولية املطالبة بحقوق عائلتهم  العمات والأعمام يحمَّ
اأمور احلياة ما  – الذي يحكم كل  فاملنطق   .  ” ولو“ق�شائيًا 
بالأر�ض  املطالبة  باإمكانية  يق�شى   - باليهود  ماله عالقة  عدا 
والعقار امل�شجل با�شم العائلة بكوا�شني تعود اإىل العهد العثماين، 

وحكومة النتداب الربيطاين  .
واأتلفت   ، بع�شها  �شاع  وقد  الكوا�شني  هذه  هي  اأين  ولكن 
تبقى  ما  الإ�شرائيلي  الحتالل  وحكومة  الربيطانية  احلكومة 

منها �شواء بفعل فاعل اأو بفعل �شوء التخزين والزمن ؟ ..
ول تزال “ دو�شية ما تبقى لكم ” من هذه الكوا�شني يف اأحد 

الأدراج ، يحتاج ملن يتوىل ق�شيتها مع ق�شايا احلل العادل .
 اأما فهيم احلفيد ، فلم يعد موجودًا ملتابعة الأمر !! 
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ك�شرت ظهري يا ممد
عيد  ليلة  ع�شية  حممد  اأخيهن  بيت  باب  يف  البنات  وقفت 
مرا�شيم  لعائلتها  جتهز   بيتها  يف  واحدة  كل  كانت  الفطر.. 
 .. اجلديدة  املالب�ض   ، العيد  كعك   ، القادم  العيد  احتفال 
تنظيف البيت.. توالت الهواتف لاللتحاق ببيت اأخيهم حممد 
لأمٍر جلل.. لقد و�شل اخلرب اأن “فهيم” احلفيد والذي يدر�ض 

يف اأمريكا، قد تعر�ض حلادث �شيارة اأودى بحياته!!
كيف ميوت �شاب مل يتجاوز عمره الثمانية ع�شرة عامًا هكذا 
وبكل ب�شاطة .. وهل يجروؤ اأحد اإل عزرائيل عليه ال�شالم على 
التي  املعاناة  بعد كل  ؟! وهل  بعد  الدنيا  يَر  �شاب مل  روح  اأخذ 
ثم يف  ثم مراهقني  اأطفال  وهم  اأبنائهم  لرتبية  الأهل  يعانيها 
مطلع ال�شبا ، ياأتي من ياأخذ روحهم وينتزعهم من عائالتهم ؟
هدى  بجدته  عاديًا  ارتباطًا  مرتبطًا  احلفيد  فهيم  يكن  مل 
ول باأبيه حممد .. كان له و�شع خا�ض ، ولذلك كانت وفاته لها 

و�شع خا�ض اأي�شًا ..
، وبعد عودة والديه من  بعد ثمانية ع�شر �شهرًا من ولدته 
اأمريكا اإىل عملهم يف الكويت ، انف�شل الأب عن زوجته، وتركت 

الأم ابنها “ لتتفرغ حلياتها “ !! 
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اأ�شعب  .. وما  بوالدته لرعايته  ، وا�شتعان  ابنه  الأب  وحمل 
اأبناء تزوج  ، ورّبت ع�شرة  الزمن  اأثقلها  .. فاجلده وقد  الأمر 
معظمهم ، واأح�شت اأنه قد جاء وقت الراحة ، يطلب منها ابنها 

ترك بيتها يف عمان ، لتهتم بابنه الر�شيع يف الكويت !! 
الكويت  يف  وظيفته  لرتك  الأب  ا�شطر   ، الو�شع  ول�شعوبة 

والعودة بطفله اإىل عمان لرتعاه اجلّدة يف بيتها ...
كان احلفيد فهيم مو�شع اهتمام وحب العائلة ، فمن ل اأم 
له ، ت�شبح جميع العمات واملعلمات وحتى اجلارات اأُمهات له ، 

ب�شكل �شّحي اأحيانًا وغري �شحي اأحيانًا اأخرى كثرية .. 
اأ�شحابه  هم  من   ، يذهب  اأين   ، ياأكل  ماذا   ، يدر�ض  ماذا 
يكفيه لعب الطابة ، ملاذا الذهاب اإىل ال�شينما ؟ ملاذا ل يزور 

اأخواله؟هل �شاألت عنه اأمه،م�شكني يا حرام،اهلل يعينه.. 
م�شكني..يا حرام .. اهلل يعينه

وموؤملًا  ومزعجًا  حمرّيًا  اأمرًا  له  والدته  ترك  مو�شوع  كان 
يعرف  ل  الذي  �شيء..ولوالده  كل  وبعد  قبل  اأوًل  ..له  للجميع 
ماذا يجيبه على ت�شاوؤله :اأين اأمي؟ملاذا ل ت�شاأل عني ؟ ملاذا ل 

حت�شر حفالت الن�شاط التي اأ�شارك بها يف املدر�شة ؟
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نف�شه  قرارة  القدم متنى يف  كرة  البطولة يف  درع  ت�شلم  اإذا 
لو تبارك له اأمه بذلك..لو نال �شهادة تفوق يف املدر�شة ، متنى 
لو اأن اأمه حت�شر حفل التفوق هذا .. يف عيد الأم وعيد الأ�شرة 
وعيد الفطر وحتى عيد العمال ، يتمنى لو ترى والدته مالب�شه 
من  النا�ض  اأكرث  عليه  يثني  جماله،الذي  على  وتثني  اجلديدة 
ها اهلل ويف نف�ض الوقت ، فر�ض عليها  حوله .. اإنها الأم ، خ�شّ

واجب تربية ابنها وهو �شغري .. فلماذا ترتكه اأمه ؟
 ” الأمريكية  جن�شيته  بلد   “ اأمريكا  اإىل  �شافر  وعندما 
وعندما    .. الهاتف فقط  اأمه على  وّدع  للدرا�شة يف جامعاتها، 
ركب �شيارته للذهاب اإىل اجلامعة يف ذلك النهار كان يفكر بها 
وبحياته التي ق�شاها بعيدًا عنها،وبجّدته التي رّبته، ومب�شتقبله 

اإن ماتت جدته ومل يعد باإمكانه روؤيتها ..
وفجاأة ويف ثواٍن ، ل يقدرها ويوازنها ويحددها اإل اهلل وحده، 
ا�شطدمت �شيارته بجدار اإ�شمنتي .. فاأ�شلم روحه الطاهرة هلل 

الواحد القهار!!    
اأخيهم  منزل  يف  العيد  ليلة  ع�شية  اجلميع  اجتمع  عندما 

حممد، كان الهاج�ض الأكرب ، نقل اخلرب الأليم للجدة .. 
اجلدة التي رعت فهيم احلفيد ثمانية ع�شر عامًا كاملة، يعود 

اإليها حمماًل يف تابوت ؟!.
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اجلدة التي كان يحادثها حفيدها من اأمريكا ، قائاًل لها: 
�شتي ل متوتي قبل اأن اأعود اإليك .. فاأنا اأحبك .. انتظريني، 

مل يعد حيًا ليعود ؟؟.
اجلدة التي كانت تنتظر عودته حاماًل �شهادته اجلامعية، 

ت�شمع خرب وفاته !! 
البنطلون.. هذا  اأريد  ل  �شّتي   .. مقلية  بطاطا  اأريد  �شّتي 
�شتي اأريد اأن اأذهب مع اأ�شحابي لل�شينما .. �شّتي ..�شّتي �شغلها 
 ، مالب�شه   ، درا�شته   ، ق�شاياه   ، م�شاكله   .. هو  كان  ال�شاغل 
اأ�شعب من تربية الطفل الر�شيع ثم  اأ�شدقاوؤه .. وهل هناك 

الطفل املراهق ثم ال�شاب املليء حيوية ون�شاطًا؟.. 
اليوم  اإىل بيت ابنها يف �شباح ذلك  عندما و�شلت اجلّدة 
امل�شوؤوم ، وعندما راأت جميع بناتها يقفن خلف اأخيهن خ�شية 
اأن تالقي عيونهن ، عيونها ، اأح�ّشت اأن اأمرًا ما قد حدث .. 

ت�شاءلت عيونها قبل اأن ينطق ل�شانها .. �شو فيه؟ اإي�ض فيه .؟
ب�شرعة ودون تلكوؤ قال حممد املكلوم:مّيه ..حفيدك فهيم 

يف ذمة اهلل ..اأ�شابه حادث �شيارة ومات ...
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النحيب  وارتفع   ، �شدورهن  يف  ال�شرخة  العمات  كتمت   
الدفني من اأعماقهن .. وهن يرقنب والدتهن ت�شمع اخلرب ..

�شربًا  ِه  تربَّ اأمل  ؟  واأمه  وحبيبته  ومربيته  جّدته  تكن  اأمل 
�شربًا ؟ اأمل تتحمل م�شاكله بل وتعا�شته .

طوال خم�شة ع�شرة عامًا من حياته مل ت�شاأل اأمه عنه .. 
كان يتحرق �شوقًا لروؤيتها اأو ملعرفة اأنها تهتم به ..األي�ض اأب�شط 

حقوق الطفل على والدته اأن ت�شاأل عنه ، واأن تهتم باأمره .. 
اأمهات �شغريات ال�شن  ملاذا كل الأطفال يف املدر�شة لهم 
متاأنقات ي�شاألن عن اأطفالهن - اأ�شحابه - وهو عنده “�شت” 

جّدة كبرية يف ال�شن ، ل تفهم كل احتياجاته ومتطلباته ..
يف يوم من الأيام جاءت عمته من الكويت لزيارة �شتِّه يف 
عمان .. وذهبت للمدر�شة لل�شوؤال عنه ، مل يكن اأحد يعرف 
اأمه  اأنها  رفاقه  “فهيم”ظن  عن  �شاألت  فلما   .. عمته  اأنها 
ت�شاأل عنه، فذهبوا اإليه راك�شني كي ياأتي لريى اأمه .. ماذا 
.. كيف ت�شّور  �شاعتها ؟؟ كيف رك�ض ملالقاتها  �شعوره  كان 
�شكلها طولها ، �شعرها ، عينيها ؟ .. كيف ت�شور لقاءه بها ، 

هل �شتحت�شنه بعد هذه ال�شنوات ؟. 
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؟..  عنه  ت�شاأل  الآن  وجاءت  املّدة  هذه  طوال  تركته  ملاذا 
ولكنها مل تكن هي .. كانت العّمة .. كيف تتحطم الأحالم بهذه 

ال�شرعة؟؟.
وقفت اجلّدة بالباب ل ت�شّدق ما �شمعت . فابنها األقى على 
م�شامعها كالما فجًا مفاجئًا قا�شيًا ل ي�شتوعبه عقل .. حفيدك 

فهيم يف ذمة اهلل ..
اإي�ض .. اإي�ض.. اإي�ض .. بتقول .. مني ؟ .. فهيم ؟ 

هل �شرخت ؟ هل �شقت ثوبها ؟ هل انفجرت ؟ ..
هبطت على الأر�ض .. وقالت ..ك�شرت ظهري يا حممد .. 

ك�شرت ظهري .. ظهري انك�شر .. ظهري انك�شر ...
كانت اأ�شعب حلظة يعي�شها اإن�شان .. فموت احلفيد له طعٌم 

اآخر .. وموت حفيد يف درجة اليتيم من الأم مو�شوٌع اآخر ... 
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اأودعته عند خالقه
اأن  يقولون   .. املر�ض طوياًل  البكر مل ميهله  ابنه  وفاة  بعد 
ال�شرطان  هاجمه  وقد  املر�ض..  اإىل  يوؤدي  ال�شديد  احلزن 
حممد  ابنها  قدمي  حتت  هدى  وجل�شت  عليه،   وانت�شر  فعاًل 
عمري  من  تاأخذ  “يارب   .. بال�شفاء  له  تدعو  �شريره  على 
وتعطيه،يارب تخليه ل�شبابه واأولده ” اأما اأنا فيكفيني ما لقيت 
يف حياتي .. كانت جرعات الكيماوي التي اأخذها يف اأمريكا،قد 
اأثرت على �شكله و�شعره.. وعندما نزل يف اأر�ض املطار يف عمان، 
ووقفت هدى وبناتها ل�شتقباله ، وقد عاد مع اأخيه وزوجته ، مل 

تكد تعرفه !!
ملاذا يوؤثر الكيماوي هكذا يف الإن�شان؟يت�شخم يف مرحلة، 
ثم ي�شقط �شعره يف مرحلة ، ي�شمر يف مرحلة .. حتّمر ب�شرته 

يف مرحلة ثم تعود فت�شوّد..ت�شيخ ، تفقد بريقها .. 
جل�شت حتت قدميه ، فهو ابنها الأول .. انتظرته بكل لهفة 
�شهادة  وحتى  الأول  ال�شف  من  ب�شهاداته  وفرحت   .. الأمومة 
الطب ثم التخ�ش�ض يف الطب النف�شي .. ملاذا يارب اأراه الآن 
تلك حكمتك  ؟  ذلك  ياربي يف  احلكمة  ما  ؟؟  يدي  بني  يذوي 
يارب ول اعرتا�ض عليها .. ياريت تاأخذ من عمري وتعطيه ، 

فقد عجزُت عن التحمل!!
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كان حلول الأجل اأقوى من الدعاء.. فلله مقاليد ال�شماوات 
والأر�ض ، بيده كل �شيء.. وهو على كل �شيء قدير 

وقد قّدر اهلل ، وما �شاء اهلل فعل ...
وجاراتها  ومعارفها  حمبيها  كل  قلوب  اأدمى  كبري  بحزٍن 
وبناتها واأقاربهم، قلوب جمتمع عمان من الأن�شار واملهاجرين 
، من ال�شوام وال�شرك�ض والفل�شطينيني وحتى الأرمن والأكراد 
.. وّدعت هدى ابنها ، واحت�شبته عند اهلل تعاىل ، الذي ل ت�شيع 

ودائعه . 
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اخلـامتة
اإىل  واأزواجهم  اأحفادها  من  يزيد  اأو  مائة  عندما حملها 
املقربة ..كانت قد اأو�شت اأن تدفن فيما ي�شمى      “الف�شتقية 

” كما دفنت �شتها اأم ح�شن يف يافا ..
توفيت ومل تكن تعلم ، ومل يكن اأحد يعلم “ اأن حفيدًا من 
اأحفادها قد ذهب بعيدًا للجهاد من اأجل القد�ض وفل�شطني” 

...
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ملحق �صور
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ميناء يافا قبل 1920 وتظهر �سكة احلديد
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هذا الكتاب
ليَس من السهل أن يبوح املرء بأسرار حياته ، أو تفاصيلها .. وقد 
ال تعني هذه األسرار وهذه التفاصيل أحداً غيره ، بل وقد يجدها 
اآلخرال معنى لها ، أو ال تهمه ألنها مفصولة عن ذكريات وحوادث 

قبلها وبعدها ..
ومع ذلك ، فهذه السيرة العائلية قد ال تخص أفرادها فقط - وهم 
كثيرون جتاوزوا منزلة العشرات واملئات -  بل هي سيرة هجرة من 
وطن ، وعْيش في وطن آخر أصبح " مبثابة  " وطن آخر لهم .. تآلفوا 
مع مجتمعه وأحبوه وأحبهم ، فتعرفت العائلة على هذا اجملتمع 
الذي جمع البدوي واملدني والفالحي ، الريفي والشركسي واألردني 
والبنون على مقاعد  البنات  ، ثم درست  والفلسطيني  السوري   ،
املدارس فتآلفوا مع املئات من الطالبات والطلبة وأحبوهم وعاشوا 
معهم أجمل الذكريات.. ثم تزوجوا ، فزادت أواصر القرابة واملعرفة 
والعملي  اإلجتماعي  العمل  في  انخرطوا  ثم   ، بينهم  واحملبة 

والنقابي والسياسي فازدادت احملبة واالحترام على كل الصعد .. 
من  مئات  بل  عشرات  لسيرة  مطابقة  السيرة  هذه  تكون  وقد 
العائالت ، لو غّيرَت أسماء أصحابها ألصبحت لعائلة أخرى ، وإال 
 ، واألحالم  واآلالم  اآلمال  يعيش  الذي  الواحد  الشعب  معنى  فما 

والعادات والتقاليد واألعراف واملصالح الواحدة ؟! .
إنها سيرة نقدمها للقارئ األردني والعربي يقرأها كل فرد مبا يهّمه 
األمر : اخلاص أو العام ، سيرة أفراد ملن عرف العائلة أو هو فردٌ منها 
، أو سيرة شعب أُقُتِلع من جذوره ، وظّل حّياً يرزق ينادي بالعودة ، 
" فاصلة " صغيرة في   : العام  السجل  إلى  الكتاب  لُيضاف هذا 

حب يافا والوطن السليب  .   
15/أيار/2012 
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