رو�ضة الفرخ الهدهد

اليـافــاويـة
�سرية ذاتية ()1
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�إهداء عام
اىل د .ر�ضوى عا�شور
وروايتها “ الطنطورية ”
و�إىل جمعية يافا “ للتنمية
االجتماعية”
و�أحاديث الذكريات.
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�إهداء خا�ص
�إىل روح والدي ووالدتي
وروح �أخواتي و�أخي وابنه
و�إىل �أخواتي و�أخوي.
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�شكر وتقدير
�سمعت م�صطلح " التاريخ ال�شفهي لل�شعوب " من
عندما
ُ
حما�ضرة للدكتورة " �إلهام �أبو غزالة "  ،حتثُ فيها ال�شعب
الفل�سطيني على كتابة تاريخه بيده وعدم تركه لأهواء امل�ؤرخني،
يكتبونه ح�سب انتماءاتهم ال�سيا�سية ؛
وعندما تكرر �سماعي �أُكذوبة " �أن ال�شعب الفل�سطيني باع
�أرا�ضيه قبل الهجرة  ،فال يحق له �أن يطالب بالعودة �إليها"،
و�أ�صبح هذا املفهوم " بيع الأرا�ضي " ُ�س ّبة وعار يف جبني الالجئ
الفل�سطيني �أينما ذهب  ،خ�صو�ص ًا يف الأقطار العربية ؛
وعندما ح�ضرتُ بع�ض اللقاءات والندوات التي حتدث فيها
"كبار ال�سن " عن ذكرياتهم يف هجرتهم الق�سرية من بيوتهم
و�أرا�ضيهم يف فل�سطني  ،وت�شردهم يف خميمات الالجئني ؛
علي واجب ًا لكتابة هذه ال�سرية الذاتية عن
�
ُ
أح�س�ست �أن َّ
هجرة عائلتي من يافا  ،ع ّلي �أ�ساهم يف �صياغة التاريخ املكتوب
من خالل جتربة ذاتية ع�شتها طوال الهجرة منذ عام 1946
و�إىل اليوم ..
�إنني مدينة بال�شكر والتقدير لكل من ح ّر�ضني على �ضرورة
كتابة التاريخ ال�شفهي لل�شعوب  ،و�ضرورة دح�ض فكرة بيع
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الفل�سطيني لأر�ضه ووطنه والرحيل عنه .
كما �أنني مدينة بال�شكر والتقدير للذين قر�أوا املخطوطة
وع ّلقوا عليها :
�أو ًال �أختي ازدهار فهيم الفرخ  ،التي واكبت قراءتها من
تو�سع يف موا�ضيعها  ،وحتى بعد
البداية وبعد كل زيادة �أو ّ
ت�صحيحها يف امل�سودات املختلفة  ..لقد عا�شت �شقيقتي الهجرة
ور�أتها ب�أم عينيها  ،ووعت تفا�صيلها  ،فكانت �شاهد ًا على �صدق
ودقة هذه التفا�صيل  ..فلها كل ال�شكر والتقدير .
عر�ضت عليهم
وال�شكر لأبنائي و�أبناء �أخواتي و�أقاربي الذين
ُ
املخطوطة  ،ف�أبدوا �آراءهم ال�شفهية واخلطية حول بع�ض ما ورد
فيها � .أبنائي  :خالد و�شادن ووليد وعمر و�صالح الدين الهدهد،
و�أبناء �أخواتي  :حنان �شعبان وزوجها الدكتور حممد حجاج ،
وبا�سل بدران و�شقيقته هاله بدران  ،وهدى عزالدين وابن عمي
طاهر �أحمد الفرخ ..
وال�شكر �أي�ض ًا ل�صديقاتي اللواتي قر�أن املخطوطة و�أثنني
عليها وطالبنني بزيادة �أبوابها  :هالة العقاد ورهام ح�سني
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ح�سن ويارا الربق وملياء �سعد النمري .
وكذلك ال�شكر للزميل عبداهلل ر�ضوان .
كما �أ�شكر ال�شابة املوهوبة ازدهار هاين الأفيوين على لوحتها
الفنية للغالف .
و�أخري ًا ال�شكر لوزارة الثقافة على دعمها لطباعة هذا الكتاب
روضة الفرخ الهدهد
2012/6/10
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تقديــــم
ال يعرف ال�شوق �إال من يكابده
�شوق �إىل �شوق مت�ضي حياة الفل�سطيني يف ال�شتات ،
من ٍ
يحلم بيوم اللقاء بوطنه املغت�صب فل�سطني � ،سواء كان هذا
الفل�سطيني ممن ولد على �أر�ض فل�سطني ومت اجتثاثه منها على
�أيدي ال�صهاينة الغا�صبني � ،أم ممن ولد يف ال�شتات وكرب ومنا
معه حبه لفل�سطني و�شوقه للقائها  ،من افتقاده لها ومن كرثة ما
ي�سمع عنها من �أهله وذويه ,وكيف �أنها جنة اهلل يف �أر�ضه ,وكيف
كان �أهلها ينعمون برغد احلياة و�أطايبها قبل �أن يبد�أ اليهود
ال�صهاينة حربهم الهمجية �ضد الفل�سطينني ويقوم ب�إرتكاب
املجازر بحقهم  الرهابهم وحملهم على ترك الوطن ومغادرته .
ذلك هو ل�سان حال كاتبتنا القديرة ال�سيدة رو�ضة الفرخ
الهدهد وهي تت�صدى ملهمة ع�سرية حني تكتب �سرية ذاتية مل�أ�ساة
�أ�سرتها حني اقتالعها من الوطن الغايل فل�سطني ومعاناتها يف
الغربة وكفاحها يف متابعة تعليم �أفرادها  ،ثم غربة بع�ضهم
مر ًة �أخرى حني تركوا الأردن التي ا�ستقروا فيها بعد نكبة عام
دول �أخرى يف اخلليج العربي طلب ًا للرزق كما ح�صل
�  1948إىل ٍ
مع كثري من الأ�سر الفل�سطينية .
أ�سلوب �سهل ممتنع وب�سرد تلقائي للأحداث ؛ يبد�أ قبل
ب� ٍ
حدوث نكبة  1948مت�ضي كاتبتنا ال�سيدة رو�ضة يف ر�سم �صــور ٍة
-11-

واقعية لرحـلة اللجوء من مدينـ ــة يافـا املحتلة مرور ًا بالرملة،
التي مل ت�ستطع الأ�سرة املكـوث طويـ ًال فيها المتداد العدوان
ال�صهيوين �إليها  ،والذي �أجربها على مغادرتها نحو ال�شرق
باجتاه مدينة رام اهلل ومن َّثم �إىل عمان حيث ا�ستقرت الأ�سرة
فيها حاملة بيوم العودة �إىل فل�سطني .
�شعرت كاتبتنا �أن هناك الكثري مما ميكن عمله خلدمة ق�ضية
الأمة املركزية  ،وتوعية الأجيال ال�صاعدة بتاريخ هذه الق�ضية ،
وما قدم الآباء والأجداد من ت�ضحيات لإنقاذ فل�سطني من براثن
العدوان ال�صهيوين الغا�شم ،فكانت �سل�سلة(حكايات بطولية
للأطفال)والتي تتناول �سري ًا ملجموعة من الأبطال وال�شهداء
الذين �سقطوا يف ميادين ال�شرف دفاع ًا عن فل�سطني وحقوق
�أهلها .
لقد كتب الكثري من املجلدات والكتب عن نكبة فل�سطني
وما� أ َّمل ب�شعبها  .و�أما كتابة حكاي ٍة مثل “اليافاوية” بطريقه
خمت�صرة تكاد ال تغفل �شيئ ًا من التفا�صيل الدقيقة  ،فتلك
لعمري مهم ًة �صعبة � ،أجد ال�سيدة رو�ضة جدير ًة بالت�صدي لها
بحيث جعلتنا نعي�ش مع �أ�سرتها كافة مراحل النكبة .
تعالوا معي نقر�أ الرائع من نتاج قلم ال�سيدة رو�ضة  ،وا�سمحوا
يل �أن ا�شكرها معكم على هذا اجلهد املخل�ص والذي كتب
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بطريقة ال تدعك ترتك الق�صة حتى تنهيها.

الدكتور :حممد علي حجاج
ع�ضو جمعية يافا للتنمية االجتماعية
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ب�سم اللهّ الرحمن الرحيم

�أم�سكت يد �أختها وانطلقتا �إىل بيت العم الكبري احلاج
حممد ..قالت لها �ستها �أم ح�سن “ :خدي بالك يا هدى من �أختك
ال�صغرية  ..ام�شوا على جانب الطريق � ..أوعي عربات الكارو
يف الطريق  ..وارجعي ب�سرعة وال تت�أخري  ..قويل لعمك احلاج
�ستي بت�سلم عليك وبتقول لك ياريت تعطينا ح�صتنا من
حممد ّ
�إيجار الأر�ض  .الفلو�س خل�صت وبدنا ن�شرتي �أغرا�ض للبيت”..
م�شت هدى و�أختها بكرية �إىل حمل العم حممد  ،كانت طوال
الطريق تنظر �إىل املحالت على جانبي الطريق.ومن بعيد تبدو
لها �أ�شجار الربتقال وبيارات اخل�شخا�ش واجلريبفروت،وعلى
الطريق متر عربات الكارو يجرها حمار وعربات “الديلجان�س”
يجرها ح�صان مع مقعد وثري تركبه ال�سيدات �أو الرجال
الأنيقون  ..كم متنت لو تركب يوم ًا هذه العربة الب�سيطة �أو
تلك الفخمة  ،ولكن كيف لها هذا وهي اليتيمة التي ال �أم لها وال
�أب  ..مل تعرف معنى كلمة ماما  ،وال تذكر �أنها قالتها�..أختها
قربها مل تعرف �أمها �أي�ض ًا  ..كل ما يف الدنيا حولها هو �ستها �أم
ح�سن  ،و�أ�صعب م�شوار عليها هو هذا امل�شوار  ،مت�شيه �سري ًا على
الأقدام� ،إىل حمل العم حممد“ ..ذي القمباز الأ�سود الطويل
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واحلطة والعقال”  ،هل كانت تخاف من حطته �أو عقاله �أم
قمبازه ؟ لع ّلها كانت تخاف من حليته �أو حاجبيه الكثيفني ..
�شيى ٌء ما كان يخيفها يف رحلتها تلك �إىل حمله  ،ولكن �ستها �أم
ح�سن كانت ت�صر على �إر�سالها لعنده كل �شهر يف نف�س املوعد ،
تطلب منه ح�صتها وح�صة �أختها من �إيجار الأر�ض واملحالت
امل�ؤجرة والتي ورثتها عن �أبيها .
مل تكد هدى ت�صل الدكان حتى �سمعت �صوت ًا �ضخم ًا � َّ
أج�ش
ي�صرخ يف وجهها َ :..منْ ؟ هدى ؟
مل تكن قد قالت �شيئ ًا �أو طلبت �شيئ ًا بعد � ..أطلت من باب
ب�صوت خميف ينطلق من وراء املكتب ال�ضخم الذي
الدكان و�إذ
ٍ
يجل�س خلفه احلاج حممد بقمبازه الأ�سود وحطته البي�ضاء...
قائ ًال:
 ما الذي جاء بك الآن يا بنت يا هدى ؟وب�صوت خافت مل يخرج من حلق البنت قالت هدى:
ٍ
 جئت �آخذ الفلو�س يا عمي..وهب الرجل واقف ًا وقد �أقبل على البنت ال�صغرية بكل عنف..
ّ
 فلو�س �إي�ش اللي جاي تاخذيها ..وخافت البنت..مل يكن عمرها قد جتاوز الثماين �سنوات،
و�أختها التي مت�سك بيدها مل تتجاوز ال�ساد�سة من عمرها  ،وقد
خافت هي الأخرى واختفت خلفها مت�سك بذيل ف�ستانها حتتمي
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بها..
و�أقبل الرجل ال�ضخم عليهما ..مل تر هدى يف عمرها �أكرب
من قب�ضة يده  ..وال �أطول منه  ،مل تر �أكرب من �أنف ِه �أو عينيه..
وال �أكرث �سواد ًا من جلبابه ..كل �شيء كان فيه خميف ًا  ،و�أكرث ما
يخيف كان �صوته..
�سمعت ..
 روحي قويل ل�ستك �أم ح�سن ما في�ش فلو�س ..ِ
ل�سه ما قب�ضنا الإيجار وال بعنا الربتقال  ،قويل لها دبري حالك
ّ
مع “ هالبنتني الفالعي�ص ” ..
مل ي�صدر �أي �صوت من البنت ..حاولت �أن تختبئ خلف �أختها
ال�صغرى  ..رجعت �إىل اخللف خطوات  ،هرب منها ال�صوت ،
وال�سمع  ،وجف حلقها  ،و�أح�ست ب�شعر ر�أ�سها يقف كالدبابي�س
يغ ُز ر�أ�سها بل �شعرت بيدها تتي ّب�س على يد �أختها  ،وانطلقت
تعدو هارب ًة من الدكان ال تلتفت �إىل اخللف..
و�صلت هدى وكانت �ستها �أم ح�سن بالباب مرح ّبة بح�ضورها
ال�سريع  ..ولكن هدى مل تر �ستها ومل تر �أحد ًا ..دخلت �إىل
الداخل وارمتت على الفرا�ش ومل تفتح عينيها �أبد ًا ..
�أربعون يوم ًا كام ًال ظ ّلت هدى بني احلياة واملوت  ..مل
تفارقها احلرارة  ..ومل تنب�س �شفتاها ببنت �شفة  ..ظ ّلت �ستها
�أم ح�سن قربها ت�ستجوبها  ،وهي يف �شبه غيبوبة  ...حملوها �إىل
امل�ست�شفى الفرن�سي وقد امتلأ ج�سدها ووجهها بالبثور احلمراء،
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فلم يعرف ما بها  ..لع ّله التيفوئيد �أو اجلدري �أو احل�صبة �أو
التيفو�س  ،كيف فج�أة ويف �أقل من �ساعة تكون البنت يف �أح�سن
حال  ،ت�ضحك وتلعب مع �أختها  ،ثم تنقلب �إىل ما ي�شبه اجل ّثة
الهامدة ؟ ما الذي جرى لها  ..حاولت �أم ح�سن �أن ت�ستجوب
الأخت ال�صغرى  ،ولكنها مل ت�سعفها  ..لعل ح ّية لدغتها ؟لعل
عقرب ًا قر�صها؟ لعلها �أكلت طعام ًا عليه ذباب وجراثيم ؟ ..لعل..
لعل ..والبنت ال تتجاوب  ،ال مع الأدوية وال مع كمادات املاء وال
مع مغلي الأع�شاب  ،وحتى البثور احلمراء مل ينفع معها غ�سول
ماء الورد مع الن�شا ...
وهب الأهل وقد �أفزعهم �أن متوت البنت اليتيمة هكذا بكل
ّ
ب�ساطة..وو�صل اخلرب �إىل العم “ احلاج حممد ” ،وقد علم
ب�أجور امل�ست�شفى والعالج..فجاء ي�ستطلع اخلرب  ..فهو امل�س�ؤول
�أو ًال و�أخري ًا عن م�صاريف هاتني اليتيمتني..فالوقف الذي �أوقفه
ج ّدهم يد ّر ما ًال جيد ًا من ت�أجري الأرا�ضي واملحالت ومن حم�صول
الربتقال واجلريبفروت واملزروعات ال�صيفية وال�شتوية..وهو
امل�س�ؤول عن هذا “الوقف” وم�صاريفه و�إيراداته ..وهو امل�س�ؤول
عن تغطية م�صاريف هاتني اليتيمتني و�ستهما �أم ح�سن �أُم
والدتهما ..
لع ّل خوفه من موتها غيرّ حاله ...
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عري�س وعرو�س
عندما نادى احلاج حممد على �أبنائه اخلم�سة ،يريد �إر�سال
بع�ض البي�ض والبندورة �إىل منزل هدى من �إنتاج البيارة  ،قفز
“ فهيم ” من مكانه لي�أخذ الأغرا�ض بنف�سه ويو�صلها �إىل بيت
ابنة عمه هدى ..
�أنا يابا � ..أنا يابا �آخذ الأغرا�ض و�أو�صلها  ..ارتاح احلاج ،
فابنه هذا و�إن مل يكن �أكرب �أبنائه � ،إال �أنه �أن�شطهم و�أكرثهم
اهتمام ًا بالبيارة ومزروعاتها  ..بل �إنه يتابع م�صاريف البيارة
والعاملني بها �أوال ب�أول  ،ويعرف بال�ضبط عدد �صناديق الربتقال
التي تباع يف فل�سطني  ،وعدد ال�صناديق التي ت�ص ّدر �إىل البالد
العربية � ،أو التي ت�صدر لأوروبا ولإجنلرتا حتديد ًا  ..كان يتعلم
�إدارة “ الوقف ” ب�سرعة واقتدار بل �إنه كان يعرف كل فرد من
�أفراد العائلة من �أبناء و�أحفاد جدهم الكبري الذي �أوقف الأر�ض
هذه لهم  ،ويعرف ح�صة كل واحد منهم فيها ..
حمل “ فهيم ” �ضمة ورد من البيارة و�أخفاها مع البي�ض
والبندورة و�أخذها لبيت هدى � ..أعطى الأغرا�ض لأم ح�سن ،
و�س�أل عن هدى بخجل ثم – وحتى يخفي ما ب ِه � -س�أل عن
�أختها بكرية ؛ وغادر باحلال  ..ولكنه ومنذ ذلك النهار �أ�صبح
ير�سل ح�صة هدى و�أختها بكرية يف �إيراد الأر�ض واحلوا�صل
املحالت التجارية  -يف موعدها بل �أ�صبح ير�سل معها الدجاج-19-

والأرانب وامللوخية ّ
املقطعة ...
بد�أت خيوط احلب والهيام متلأ قلبه ...
�سنوات  -ومل تبلغ هدى بعد الثالثة ع�شرة من عمرها -طلب
فهيم من والده احلاج حممد �أن يخطبها له فهو مل يعد ي�ستطيع
الفراق عنها � ،أو التفكري ب�أنها قد تكون لغريه من الأنام ...
كان فهيم يتابع هدى يف ذهابها للمدر�سة  ،وعودتها منها،
ويتابع �ستها �أم ح�سن يف ت�س ّوقها من ال�سوق ،فري�سل لها العربة
الكارو لتو�صلها وتعود بها وبالأغرا�ض التي ا�شرتتها وعندما
كانت �أمه تقيم دعوة ل�صديقاتها  ،كان ي�صر على �أمه �أن تدعو
�أم ح�سن وحفيدتيها  ،عله ي�شاهد هدى ولو من بعيد  ،وعندما
�أ�صر �أخوه الأ�صغر �أن يذهب �إىل م�صر للدرا�سة يف جامع الأزهر
يف القاهرة � ،أ�صر هو على البقاء يف فل�سطني والدرا�سة يف
مدار�سها  ،ليبقى قريب ًا من البيارة والوقف!! �أو لع ّله يبقى قريب ًا
من ابنة العم � ،إىل �أن يتحقق حلمه  ..ويتزوج �أجمل اجلميالت..
وقد حتقق ...
ل ِب�س البدلة البي�ضاء وركب احل�صان الأبي�ض  ،وحمل على
جناحه عرو�سه هدى  ،وم�ضى يحلم ب�أحلى حياة و�أهن�أ حال ...
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ليال مالح ...
�سبع ٍ
�أما هدى فلعلها كانت هي الأخرى حتلم ب�أحلى حياة و�أهن�أ
حال وقد انتقلت �إىل بيت عري�سها يف البيارة الكبرية  ،وحولها
�أ�شجار الربتقال واجلريبفروت  ،و�أخمام الدجاج وبيوت الأرانب،
و�أحوا�ض الزهور وبرك املاء ..وقد �أعد لها عري�سها غرفة نوم
رائعة يف بيت العائلة.
كان العر�س قد �أقيم على �أكرب بركة للماء يف البيارة  ،وقد
ملأها فهيم بالتفاح والربتقال والزهور والورود  ،ثم �أ�ضاءها
بامل�صابيح من كل جانب  ،بل لقد �أ�ضاء ممرات البيارة بالأ�شرطة
الكهربائية الطويلة ذات امل�صابيح الكهربائية امللونة ،ووقفت
الطباخات تطبخ اخلراف والأرز لل�ضيوف والأقارب على مدى
�أيام العر�س ...ووقف الأقارب وكل العمال يف البيارة:البياريني
والبياريات لإحياء عر�س هذا ال�شاب على �أجمل بنات يافا...
وكانت ن�ساء العائلة يتبارين لي�ساعدن يف زفاف هدى  ،بينما
تقوم “ املا�شطة ” بتزيني العرو�س ومت�شيط �شعرها ..
يف يافا كان �شارع ا�سكندر عو�ض و�شارع جمال با�شا  ،حمط
�أنظار �أي عرو�س ل�شراء جهازها منه ..ومل تبخل �أم ح�سن
على حفيدتها ب�أي �شيء ..فالبنت جميله وكل �شيء “بيلبقلها”
ليال مالح”
ويزيدها جما ًال  ,والأعرا�س يف يافا يعني “ �سبع ٍ
و�سبع بدالت فرح  ،ترق�ص بها العرو�س مع الراق�صات املحرتفات
-21-

“اجلنكيات” ..والعرو�س حلوه ويليق بها الفرح  ،والعري�س �شاب
مليء ال ينق�صه املال وال ال�شباب وال الرجولة  ،ليجعل من عر�سه
حديث املدينة �إذن ..

مع الثورة
واحد فقط من �أفراد العائلة مل يح�ضر العر�س � ..إنه
“خالد” ،خالد الذي مل يكن لديه �أي وقت للأفراح والأعرا�س
و�إ�ضاعة الوقت  ..كان عمله ي�ستغرق كل وقته  ..فهو رجل
ال�سيا�سة والن�ضال والدفاع عن الوطن  ،كانت فل�سطني يف تلك
الفرتة عام  1930تغلي بالأحداث ال�سيا�سية العنيفة:
“ بلفور ” �أعطى وعده لليهود ب�إقامة دولة لهم يف فل�سطني
عام  .. 1917واحلرب العاملية الأوىل و�ضعت �أوزارها وانت�صر
الإجنليز والفرن�سيون وق�س ّموا �إرث الدولة العثمانية فيما
بينهم..وع�صبة الأمم املتحدة �أعطت الإجنليز �سلطة الإنتداب
�سام �إجنليزي حلكم
على �أر�ض فل�سطني  ،فقاموا بتعيني مندوب ٍ
فل�سطني  ،وبد�أوا بال�سماح للهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،
فتدفق مئات الآالف من املهاجرين اليهود يف �سفن كبرية �إىل
�سواحل فل�سطني  ،وبد�أ الإجنليز فع ًال بتطبيق وعد بلفور على
-22-

الأر�ض الفل�سطينية  ،فو�ضعوا املدراء الإجنليز يف معظم الدوائر
الر�سمية امله ّمة  ..وفر�ضوا اللغة الإجنليزية  ،ثم اللغة العربية
على كل الوثائق الر�سمية و�سندات الت�سجيل “كوا�شني” الأرا�ضي
والعقارات والبيوت واملحال  ،وكذلك �أ�سماء ال�شوارع و�شهادات
امليالد وم�صلحة ال�ضرائب وم�صلحة املياه  ..باخت�صار كل
�صغرية وكبرية يف حياة الفل�سطينيني ت�أثرت مبا�شرة من حكومة
الإنتداب الربيطاين و�سيا�ستها يف تهويد البالد.
وكان ميناء مدينة “ يافا ” �أهم موانئ فل�سطني  ،وفيه يعمل
العمال العرب حلمل جتارة بلدهم وت�صديرها �إىل العامل �أو
ال�سترياد الب�ضائع من �أنحاء العامل �إىل يافا وفل�سطني و�شرق
الأردن  ،فكانت ال�سفن تقف يف امليناء � ،إما حلمل الب�ضاعة من
فل�سطني ويافا �أو لإنزال الب�ضاعة �إىل يافا وفل�سطني.
فكيف �سيتاح لل�سفن التي حتمل املهاجرين اليهود بالنزول
�إىل ميناء يافا؟ وكيف �سري�ضى العمال العرب با�ستقبالهم
و�إدخالهم �إىل �أرا�ضيهم ؟ ..بل كيف �سري�ضون ب�إدخال الأ�سلحة
لليهود ويحملونها ب�أيديهم لقتل �إخوانهم ؟
كان “خالد” �شقيق “ فهيم ” قد �أدرك اخلطر الذي يحيق
بفل�سطني  ،فقرر �أن ينذر نف�سه للعمل الوطني لإنقاذ بالده ،
فعمل مع ال�سيا�سيني والثوار الفل�سطينيني لل�سعي لوقف الهجرة
اليهودية لفل�سطني  ،ومنع دخول املهاجرين اليهود �أو �أي �أ�سلحة
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لهم �إىل فل�سطني  ،وكان يعمل مع زعيم فل�سطني “ احلاج �أمني
احل�سيني ” ومع املنا�ضلني يف كل مدن فل�سطني الكبرية مثل
القد�س  ،نابل�س  ,طولكرم  ،حيفا  ،عكا  ،غزة  ،ع�سقالن ..
كم مظاهرة قادها خالد �أو �شارك فيها ؟ كم لقاء جماهريي
لرف�ض الإحتالل والهجرة اليهودية قام به خالد ؟ كم جلنة
للمقاطعة والع�صيان �ضد الإجنليز �أن�ش�أها خالد ؟ كم اجتماع
مع زعماء الثورة والثوار عقده خالد؟
كان دوره كبري ًا  ،بحيث مل ي�ستطع حتى ح�ضور زفاف �أخيه
“فهيم ” على ابنة عمه “ هدى ” ..
بعد مدة  ،وعندما �سافر احلاج �أمني احل�سيني وعدد من
القادة ال�سيا�سيني والثوار �إىل العراق  ،وذلك لدعم الثورة
وتدريب الثوار � ،سافر خالد معه  ،فقد كان �ساعده الأمين،
لوطنيته من جهة  ،ومتكنه من اللغة الإجنليزية من جهة �أخرى..
وعندما عادوا �إىل فل�سطني  ،كان ا�ستقبال ال�شعب لهم عارم ًا ،
ف�أقيمت الأفراح ومهرجانات اال�ستقبال يف كل بيت فل�سطيني
ويف املدار�س واجلوامع والقاعات يف طول البالد وعر�ضها.
وت�ألق بيت فهيم يف البيارة مب�صابيح الكهرباء والزينة بعودة
زعيم فل�سطني وخالد ..
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بكرية تتزوج
عائالت يافا معروفة لبع�ضها البع�ض � ،صحي ـ ـ ــح �أن ي ـ ـ ــافا
ه ـ ــي “ �أم الغريب” ف�أي �شخ�ص غريب عن عائالتها الأ�صلية،
يعي�ش فيها ب�سهولة وي�سر  ،حتت�ضنه وحتنُّ عليه ك�أنه ابنها ،
و�صحيح �أن معظم �سكان فل�سطني نف�سها كانوا يحلمون دوم ًا
بال�سفر �إىل يافا  ،ور�ؤية بحرها اجلميل والتنعم برمل �ساحلها
الناعم  ..و�صحيح �أن الكثريين من �سكان املدن العربية مثل
بغداد والقاهرة ودم�شق وعمان  ،وبريوت  ،كانوا يحبون القدوم
ليافا للت�سوق يف �أ�سواقها ،والتمتع بح�ضارتها وتطورها الثقايف،
ولكن عائالتها الأ�صلية كانت تعرف بع�ضها البع�ض  .تلك
عائلة ال�شيخ �شعبان  ،وعائلة القليوبي  ،وعائلة القوالغا�صي ،
والقمربجي  ،والدباغ  ،والعزوين  ،وعبدالرحيم  ،والدجاين ،
واحلجاج  ،وبيد�س  ،وال�سعيد  ،وهيكل  ،والدرهلي  ،و�شهاب
الدين  ،و�سكجها  ،واحلاج عبد وغريهم الكثري....
وكانت العائالت امل�سيحية تقارب يف العدد العائالت امل�سلمة..
واجللدة،وجدي  ،وعي�سى  ،وغندور ،وغرغور،
تلك عائلة موندو،
ّ
و�إليا  ،وعودة  ،واخلوري  ،ومل يكن هناك فروق يف العادات
والتقاليد بني امل�سلمني وامل�سيحني.
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من �أهم ُمالك العقارات يف يافا  “ ،ال�شيخ عبداهلل العزوين”
كل قر�ش يجمعه  ،ي�ضعه يف َ
احل َجر  ،فيبني البيوت ويرفع الأ�سوار
وي�ضيف الطوابق  ،طابق ًا وراء الآخر،ي�سكن  ،و ُي�س ّكن �أوالده ،
وي�ؤجر للغريب  .ي�ؤمن �أن احلجر �أهم من الذهب والنقد  ،وال
يكرب عنده ولد �أو بنت �إال وي�ؤ ّمن له البيت  ،حتى قبل �أن يت�أهل ،
�أي قبل �أن يتزوج  ..فالبيت �أهم من الزواج وي�أتي قبله ...
وقبل �أن يكرب ابنه حممود  ،بد�أ يعد بيته  ،ليكون جاهز ًا
عندما يطلب الزواج ..
ولكن حممود الفتى ذا الأحد ع�شر عام ًا  ،كان كثري اللعب يف
ال�ساحات  ،وذات يوم ه ّبت عا�صفة هوجاء � ،أثارت الرمال يف
وجه حممود فامتلأت عيناه بالرمل  ،وبد�أ يفرك عينيه بيديه.
وعاد �إىل املنزل  ،وال يزال الرمل ميلأ عينيه وهو يفركهما
بيديه ،و�أخذ ينادي على والدته  ،وهي قربه وال يراها  ..و�ضجت
العائلة وخاف الأب على ابنه الوحيد  ،وحمله �إىل الطبيب  ،ولكن
العينني كانتا قد ت�شققت قرنياتهما  ،ومل يعد بالإمكان عالجهما،
وما هي �إال �أيام حتى فقد الطفل ب�صره نهائي ًا � ،سافر به والده
�إىل م�صر للعالج  ،ولكن دون جدوى .م�صر التي كانت الرحلة
�إليها متعة لأي �شخ�ص  ،كانت هم ًا وغم ًا لهذه العائلة احلزينة ،
فكيف يفقد وحيدها ب�صره وتنعم العائلة بالهناء واحلبور...؟!
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وكرب الولد  ،وقوي عوده  ،وقويت �شخ�صيته  ،وطلب الزواج..
وك�أن “بكرية ” كانت بانتظاره ..كانت فتاة ب�سيطة  ،يتيمة ،
متو�سطة اجلمال � ،إذا جل�ست قرب �أختها هدى مال امليزان
ل�صالح �أختها حل�سن طلتها وطولها ون�ضارة ب�شرتها  ..وتقدم لها
هذا العري�س  ،من عائلة معروفة ولها من العمارات والعقارات
والأرا�ضي الزراعية  ،ما يجعل �أي عائلة تتمناه  ،ولكنه كفيف ..
فكيف تتزوجه وتعي�ش معه العمر كله ؟
�أيام و ّمت الزواج  ،و�أقيمت الأفراح،وما هي �إال �أ�شهر حتى كان
على يدي “ بكرية ” البنت البكر قبل �أن تكون �أختها قد �أجنبت
بعد!! فربنا هو الذي يعطي ومينع  ،ويرزق ويقدر  ،وهو على كل
�شيء قدير ..

خالد يف ال�سجن
ُعر�ض على فهيم العمل بوظيفة “ حمرتمة ” يف دائرة
الأرا�ضي وامل�ساحة  ،كو ُنه قد در�س “ امل�ساحة ” وهو خبري
بالأرا�ضي وو�ضع حدودها  ،كما �أنّ له معرفة جيدة باملدن
والقرى الفل�سطينية  ،ويافا حتديد ًا  ..والأهم من هذا وذاك
�أنه يتقن اللغة االجنليزية ..وهذه الدائرة  ،التابعة حلكومة
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الإنتداب الربيطاين  ،كانت تتطلب من املوظفني فيها� ،أن يتقنوا
اللغة الإجنليزية .
كان على فهيم �إعالة عائلته وزوجته و�شقيقه الذي يدر�س يف
القاهرة  ،و�أن يدعم �شقيقه يف الن�ضال  .والوظيفة احلكومية
ت�ؤمن الراتب الثابت املجزي  ،واملركز الرفيع ..
اختلى الأخ خالد ب�أخيه فهيم  ..قال � ..سنمنع التجار من
بيع حم�صوالتهم الزراعية �سنمنع ال�صيادين من �صيد ال�سمك،
ونقفل املحالت التجارية يف الأ�سواق  .و�سنوقف العمل يف الدوائر
“ �أمني
احلكومية واملدار�س..زعيم فل�سطني احلاج
احل�سيني” والقادة ال�سيا�سيون يف طول البالد وعر�ضها قرروا
�إعالن الإ�ضراب العام ومقاطعة حكومة االنتداب االجنليزي..
فماذا نحن فاعلون ؟
مل يكن من ال�سهل على فهيم االلتزام بالإ�ضراب  ،و�إيقاف
�أعماله التجارية والزراعية والوظيفية ..فهو م�س�ؤول الوقف
أرا�ض  ،وعليه ت�أمني �إيراد لكل امل�ستفيدين
اخلريي من حمالت و� ٍ
من الوقف ،و�أهمهم زوجته و�أختها بكرية ..وهو امل�س�ؤول عن
ت�صريف منتجات البيارة  ،خ�ضارها وزهورها وبرتقالها ،
وحتى دواجنها وحيواناتها  ...وهو املوظف يف �ساعات ال�صباح
يف دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة  ،ويخ�شى �إن التزم بالإ�ضراب �أن
يفقد وظيفته  ..بيته بحاجة �إىل املزيد من النقود  ،و�أخوه يف
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الأزهر يف القاهرة يطلب هو الآخر مزيد ًا من النقود لدرا�سته
و�إقامته  ..والثوار يطلبون الدعم املادي ل�شراء الأ�سلحة للدفاع
عن �أرا�ضيهم وبياراتهم  ..بيارته بالذات بحاجة �إىل �أكرث من
حار�س  ،حلماية �أطرافها من هجوم اليهود عليها..من �سي�ؤمن
كل ذلك وكيف �ست�سري الأمور يا ُترى ؟
والتزم جميع �سكان فل�سطني بالإ�ضراب  ،التزموا بت�سليح
الثوار  ،وامتلأت ال�سجون بالوطنيني الأحرار  ،واعتقل خالد
�سجن �إىل �سجن.
ورفاقه وزج بهم يف ال�سجون  :ينقلونهم من ٍ
وملّا علم الإجنليز �أن ال�سجناء يقومون بدورهم الن�ضايل من
داخل ال�سجن  ،قاموا بنفي قيادات الثوار �إىل خارج فل�سطني
كلها � ،إىل جزيرة بعيدة تدعى �سي�شل يف املحيط الهندي  ،مقابل
ال�ساحل الإفريقي وجزيرة مدغ�شقر ودولة ال�صومال حتديد ًا.
نفى الإجنليز خالد وزعماء العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني �إىل
هذه اجلزيرة القاحلة التي ال ي�سكنها �أحد  ،واملليئة بذكريات
زعماء عرب �آخرين كانوا قد نفوا �إليها من قبل � ،أهمهم زعيم
م�صر “�أحمد ُعرابي ” و�صحبه  ..فه�ؤالء الإجنليز وبعد �أن
ا�ستولوا على هذه اجلزيرة � ،أ�صبحوا ينفون �إليها كل من يعار�ض
�سيا�ستهم اال�ستعمارية...
يف عام 1947ا�ستع ّد الإجنليز لرتك فل�سطني  ،ولكنهم وقبل
املدججة
تركها كانوا قد زرعوا فيها الع�صابات ال�صهيونية ّ
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بكافة �أنواع الأ�سلحة  ،بينما ح ّرموا على العرب فيها اقتناء
ال�سالح ،حتى ال�سكاكني !! وعندما �أفرجت احلكومة االجنليزية
عن الزعماء ال�سيا�سيني يف املنفى  ،كان ذلك مت�أخر ًا جد ًا  ،فقد
ا�ستولت الع�صابات ال�صهيونية على فل�سطني ومت تهجري �أهل
يافا و�أقارب خالد من بيوتهم و�أرا�ضيهم ..

�إنهاء الإ�ضراب
�ضاق الو�ضع االقت�صادي على �أهل فل�سطني  ،وتعطلت
�أعمالهم خ�صو�ص ًا طبقة العمال “والعتالني”  .ويف �أ�سفل
الدرج  ،وخلف الباب الرئي�سي و�ضع “ فهيم “ برميلني كبريين:
واحد لل�سكر والآخر للطحني  ،كانت هدى م�س�ؤولة عنهما �ضمن
م�س�ؤولياتها الكبرية يف البيت  .وال مي�ضي يوم �إال وتغرف منهما
ملن يطلب طحين ًا �أو �سكر ًا  .وال مي�ضي يوم �إال وتتبادل مع
اجلريان والأقارب ما لديهم من حلم خروف �أو دجاج �أو بي�ض �أو
خ�ضار..ف�إذا توقف البيع ب�سبب الإ�ضراب العام ،فهناك املبادلة
بني اجلريان والأقارب..فالإ�ضراب يجب �أن ينجح ..
وبعد �أ�شهر ،تدخلت الدول العربية والزعماء العرب لإنهاء
الإ�ضراب ووقف معاناة النا�س  ،وطم�أنة الفل�سطينيني ب�أنهم
�سوف يعملون جاهدين على �إلغاء وعد بلفور ووقف الهجرة
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اليهودية ،و�أر�سل الزعيم “ احلاج �أمني احل�سيني ” لأهل
فل�سطني ر�سالة لوقف الإ�ضراب فتلقاها �أهل يافا باحلما�س
ال�شديد�..صحيح �أنهم �صربوا،لكن لل�صرب حدود ..وعلى احلياة
�أن تعود ملجاريها ..على ال�شباب �أن يعودوا لأعمالهم  ،والطالب
لدرا�ستهم  ،والعمال ملحالهم وال�صيادين ل�صيدهم.
لي�س كما يجب  ،فاحلرب العاملية الثانية
وعادت احلياة ولكن َ
كانت على الأبواب ..ومن ثورة لثورة  ،ومن حرب حلرب  ،ومن
م�صيبة �إىل م�صيبة كانت مت�ضي احلياة بهدى وعائلتها .
لقد ا�ستمر الإ�ضراب  -عام � - 1936ستة �أ�شهر كاملة  ،التزم
فيها ال�شعب مبا قرره زعما�ؤهم  ،فال بيع وال �شراء وال مدار�س
وال دوام يف الدوائر  ،فقط �سمح للطوارئ يف امل�ست�شفيات
“و�أ�صحاب الأفران ” خلبز اخلبز  ،وبع�ض الأمور املهمة حلياة
النا�س .

زغرودة �أم ح�سن
�أجنبت هدى البنت وراء البنت  ..وكانت بكرية �أختها تنجب
البنات دون الذكور �أي�ض ًا ..هذه تنجب بنت ًا وتلك تنجب بنت ًا
�أخرى  ..و�ستّهم �أم ح�سن ال تعرف كيف توزع حزنها و�أ�سفها
على الأختني  .كان االحتالل واالجنليز وهجرة اليهود يف كف
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�أم ح�سن  ،ويف الكف الأخرى “ بنات” هدى وبكرية  ..فمتى
يرزقهم اهلل بالذكور � .أجنبت كل منهما �ست بنات ومل ي� ِأت
الذكر بعد  ..يااهلل � :أنت ترزق من ت�شاء الذكور وتهب من ت�شاء
الإناث  ،وجتعل من ت�شاء عقيم ًا  ،فال حترم حفيداتي اليتيمات
“ الولد” ال�صبي:الذكر ،ليكون لهما عون ًا يف هذه احلياة ..
يارب �أنت الرزاق الوهاب فارزقهما ال�صبي �أكحل به عيني قبل
املمات .
ظلت �أم ح�سن وف ّية حلفيدتيها  ،ويف تلك الليلة  ،وقفت البنات
ذوات الأعوام الع�شرة والت�سعة والثمانية وال�ساد�سة والأربعة من
العمر  ،قرب �ستهم �أم ح�سن  ،يدعون معها �أن تنجب �أمهن ولد ًا.
قالت �ستهم  :اقعدوا يا �ستي يا حبيباتي �أدعوا اهلل �أن يرزقكن
و�أُمكن ولد ًا ..فدعاء الطفالت ال�صغريات جماب  ...مل تكن
ال�صغرية ذات العامني تفهم الأمر،ولكنها جل�ست مع �أخواتها
وهن يدع َني اهلل �أن تقوم �أمهن بال�سالمة وتنجب �أخ ًا لهن ..
ويف منت�صف الليل  ،خرجت �أم ح�سن �إىل ال�شرفة و�أخذت
يف �إطالق الزغاريد الواحدة تلو الأخرى  ،تدير وجهها �إىل كل
اجلهات وتزغرد  ..و�أ�ضيئت بيوت اجلريان وخرج �أهل احلارة
مبن فيهم العمال واحلرا�س  ،وانطلق “ فهيم” وراء العجوز
ي�سكتها ويدخلها من ال�شرفة  ،فقد علم اجلميع �أن ال�صبي
و�صل ،و�أن هدى قد �أجنبت الذكر املطلوب ..
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وامتلأت الرباميل بالطحني وال�سكر  ،وذبحت اخلراف ووزع
اللحم والأرز على الغريب والقريب  ،و�أقيمت حفالت “املولد”
وقراءة القر�آن  ،ف�ساعات الفرح يف حياة الفل�سطينيني كانت
قليلة  ،واغتنام الفر�ص للفرح كان ُينتزع انتزاع ًا  ..و�سافر
الأب �إىل م�صر بالقطار من يافا �إىل القاهرة  ،و�أح�ضر الهدايا
دت” البنات الكبريات العرائ�س
“و�ص َم ْ
والألعاب لبناته وملعارفه َ
احللوة يف غرفهن وعلى �أ�س َّرتهن ..
وكان لبنات بكرية الن�صيب يف تلك الهدايا  ،فهدى مل يكن
يهن�أ لها بال � ،إال �إذا �شاركت �أختها ب�سعادتها وهنائها ...
االنتقـــال
يف �صباح يوم ، 1947/9/1دخل فهيم متجهم ًا على زوجته:
قال  :لقد نقلوا وظيفتي من يافا �إىل الرملة و�سننتقل خالل
�أيام ..فماذا تقولني ؟
�صدمت هدى  ..فكيف ترحل �إىل الرملة ؟ وملن ترتك بيتها؟
وكيف �ستبتعد عن �أختها  ،و�ستها �أم ح�سن من �سريعاها يف
�شيخوختها ؟ ومدار�س البنات  ..فالكبرية متفوقة يف درا�ستها
وكذلك الثانية  ..والثالثة على الأبواب لدخول املدر�سة ..
واملدر�سة قريبة  ،يذهنب �إليها �سري ًا على الأقدام ،وجميع
املعلمات يعرفن بناتها ويعاملنهنّ �أح�سن معاملة ،فكيف �سرتحل
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�إىل الرملة؟..وهل �سيكون هناك مدار�س بكفاءة مدار�س يافا ؟
يافا عرو�س البحر..يرتكونها �إىل الرملة ؟ �صحيح �إنها ال تبعد
�إىل ال�شرق اجلنوبي من يافا �أكرث من ب�ضعة كيلومرتات و�صحيح
�إنها كانت عا�صمة فل�سطني قدمي ًا �أيام حكم الأتراك  ،ولكنها
مدينة ال بحر فيها وال �ساحل  ..فكيف �ستكون احلياة فيها ؟
كان االجنليز قبل عام النكبة يحاولون ف�صل الدوائر
احلكومية �إىل ق�سمني  :ق�سم للموظفني العرب  ،وق�سم للموظفني
اليهود  ،وذلك متهيد ًا لتق�سيم فل�سطني  ،ولذلك �أقاموا دائرة
الأرا�ضي وامل�ساحة يف الرملة للموظفني العرب  ،ونقلوا �إليها
فهيم  ،و�أن�ش�أوا �أخرى لليهود يف تل �أبيب  ،كانت نواة للدولة
اليهودية ودوائرها الر�سمية.
قبل �سفرها و�أوالدها  ،وبعد �أن ودعت هدى �ستها �أم ح�سن،
�أ�سلمت �أم ح�سن الروح  ..نامت ليلتها تلك ومل ت�ستيقظ ..هل
�ساءها �أن ت�سافر حفيدتها الغالية وترتكها ؟
يف مقربة يازور �أع َّد فهيم القرب “ لأم ح�سن ” كانت عزيزة
عليه  ،فهي التي راقبت ح ّبه البنة عمه وحفظت �س ّره  ..وهي
التي رعت ابنة عمه وحنت عليها وع ّلمتها و�ألب�ستها  ..كانت
مبكانة الأم والأب لها ..يف درا�ستها �أوتعليمها قراءة القر�آن.
وهي التي تابعتها بعد الزواج وبعد الإجناب وكانت ُ
تخاف عليها
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من �أي ن�سمة  ..وها هي تودع احلياة قبل �أن ت�سافر حفيدتها �إىل
الرملة..
يف مقربة “يازور” �أع ّد فهيم القرب واهتم مبكانه وبنائه..
اختار مكان ًا جيد ًا  ،وقال يف نف�سه  :كانت حتب احلياة “ و�ش ّمة
الهواء” ،و�س�أعمل لها قرب ًا مالئم ًا على مت�سع من الأر�ض وعلى
�شارعني !! بنى لها القرب  “ ،ف�ستقية ” غرفة مرتفعة عن الأر�ض
ولها طاقة  ،ك�أنها �شباك ُيقفل بالإ�سمنت ح�سب و�صيتها ..
يف تلك الأثناء  ،وحل�سن حظ هدى ،كانت ابنة بكرية الكربى
قد تزوجت وهي بعد يف الرابعة ع�شرة من عمرها وانتقلت
لل�سكن مع زوجها �إىل اللد  :اللد املدينة الأقرب �إىل الرملة ،
ف�أح�ست الأختان �أن انتقال هدى �إىل الرملة �سيكون فيه جانب
ايجابي فقد تكون �أقرب �إىل البنت حديثة الزواج!!
لكل منهما �أمر ًا �آخر ...
ولكن القدر كان يخبئ ٍ
ثم الرحيل
الرحيل ّ
�أُهملت البيارة  ..فخالد يف املنفى مع قادة الثورة  ..وفهيم
يف الرملة يف وظيفته  ..و�أحمد بعد �أن �أنهى تعليمه يف القاهرة،
وحرا�س
عمل بدائرة الأرا�ضي وامل�ساحة  ،يف �شمال فل�سطنيُ ،
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البيارة انتقلوا مع الثوار �إىل اجلبال لالختباء عن �أعني اجلنود
االجنليز..واالجنليز هدموا �شارع ا�سكندر عو�ض وجزء ًا كبري ًا
من يافا القدمية انتقام ًا من الثورة والثوار ...وميناء يافا �أ�ضرب
عن العمل الكت�شاف العمال العرب العاملني فيه كميات من
الأ�سلحة مه ّربة لت�سليح املهاجرين اليهود ...وال�سفن اليهودية
تفرغ حمولتها من املهاجرين اليهود يف �شمال يافا وبعيد ًا عن
�أعني العرب  ،فينت�شر املهاجرون يف �ضواحي يافا  ،ويبنون
بني ع�شية و�ضحاها م�ساكن لهم  ..وحكومة االجنليز ت�سهل
لهم ال�سكن والبناء والت�سليح وحترمه على العرب  ..وامل�شاكل
تتفاقم..ومدينة جديدة يهودية تبنى �شمال يافا كان ا�سمها تل
الربيع  ،ف�س ّماها اليهود تل �أبيب..وامل�سلحون اليهود يهاجمون
يافا من تل �أبيب  ،والثوار يطلبون املعونة من الدول العربية
مل ّدهم بال�سالح للدفاع عن مدينتهم  ،والعرب َي ِعدونَ بذلك وال
يوفون..والأو�ضاع تتدهور  ..وحامية يافا ت�صرخ وال من جميب.
يف الرمله �ساء الو�ضع على العائلة �أكرث و�أكرث  ،فالبيت
“مطرف ” يف طرف البلدة  ،وال جريان وال معارف  ،واجلنود
االجنليز يروحون ويجيئون من حديقة املنزل  ،باجتاه
“الكوبانيه” مقر قيادتهم  ..ويف الليل ت�شاهد تدريبات ع�سكرية
م�ستمرة  ،ي�ؤكد اجلميع �أنهم من اليهود يتدربون على ا�ستعمال
ال�سالح ،حركة ع�سكرية م�ستمرة  ..والبنات ال ي�ستطعن اخلروج
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�أو الدخول �إىل املنزل  ..فكيف ميكن حماية الزوجة والبنات يف
مثل هكذا موقع ؟ .
كان الأمر �صعب ًا  ..وتزايد تذمر هدى من الو�ضع  ..البنات
يا فهيم  ..البنات  ..كيف بدنا نحميهم كربوا � ،أ�صبحوا �صبايا،
كيف نحافظ عليهم ؟ .
هل كان فهيم وهدى يهربان من قدر �إىل قدر ؟ هل كانا
يهربان خوف ًا من الإجنليز واليهود � ،أم �أن وظيفة الأب كانت
ت�سمح له بالتنقل ب�سهولة بني مدن فل�سطني ؟ حمل فهيم �أثاث
كرا�س وطاوالت و�أ�س ّرة نوم وفر�شات و�سجاد وخزائن
بيته  -من ٍ
و�أدوات مطبخ  ،حتى امل�ؤن الغذائية الكثرية التي جمعها خوف ًا
من احلرب  ،وانتقل بها من الرملة �إىل رام اهلل ،هل كانت رام
اهلل فعال مدينة �أكرث �أمن ًا من يافا �أو الرملة ؟ �أم �أن اهلل ُي�سيرّ
الإن�سان وال ُيخيرّ ه ؟؟
حملت ال�شاحنة “العف�ش”  ،وجل�ست البنات قرب “الأثاث”
وفوقه يدعمنه ويثبتنه خ�شية ال�سقوط  ..وجل�ست الأم يف املقعد
الأمامي لل�شاحنة حتت�ضن ابنها ال�صبي وقد �أ�صبح عمره �سنتني
وابنها املولود اجلديد  ،ومل يكن قد م�ضى على والدته ب�ضعة
�أ�شهر..كانت الطريق وعرة وال�صعود �إىل رام اهلل يزيد على
البنات العبء حلماية الأثاث من ال�سقوط ،وكان منظر اجلبال
العالية والوديان ي�شعرهن باخلوف ال�شديد،وهنّ ال يعرفن من
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الدنيا �إال يافا ال�سهلة املنب�سطة والأرا�ضي اخل�ضراء اجلميلة.
ومل مي�ض على و�صولهم �إىل رام اهلل �شهر �أو اثنان ،حتى �سقطت
مدينة يافا وقتلت حاميتها !! و�أُجرب �أهلها الباقون على الرحيل
منها ..
مل يعرف �أحد �أين رحل الآخر!
�أم�سكت بكرية بيد بناتها من جهة ،وبيد زوجها الكفيف من
جهة  ،وانطلقت ال تدري �إىل �أين تتجه  ..هل يكون الأمان عند
ابنتها يف اللد ؟ �أم عند �أختها يف رام اهلل ؟ جارهم �صاحب
املراكب البحرية �سافر �إىل الإ�سكندرية يف مركبه  ،و�أ ّمنهم على
بيته حلني عودته  ..وعمة زوجها �سافرت و�أبنا�ؤها ال�صغار �إىل
�سوريا  ،على ظهر مركب غادر ميناء يافا وعليه مئات الن�ساء
والأطفال  ..واجلريان الآخرون غادر �أبنا�ؤهم وزوجاتهم �إىل
غزة يف اجلنوب  ..بع�ضهم بقي يف غزة  ،وبع�ضهم  -كما
علمت بعد ذلك – غادروا ب�شاحنات �إىل م�صر  ..والد زوجها
ال�شيخ عبداهلل رف�ض وب�شدة �أن يغادر بيته وبياراته وعقاراته
التي بناها بيده طوب ًة طوبة وحجر ًا بحجر  ..قال لها �إرحلي يا
بنتي مع زوجك الكفيف  ،و�أنا �س�أبقى هنا يف �أر�ضنا ورزقنا ..
و�سنت�صل بك حني تهد�أ احلرب وتعودين �إىل بيتك �إن �شاءاهلل
معززة مكرمة  ..التخايف على الأثاث املهم �أن ت�صلي ابنتك يف
اللد .
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�أكرث من ن�صف �سكان يافا-املدينة الأكرب يف فل�سطني والتي
كان عدد �سكانها يزيد عن مائة وع�شرين �ألف ن�سمة -تركوها
يف �أكرب هجرة ق�سرية  ،م�شتتني بني اجلنوب �أو ال�شمال �أو
ال�شرق �أو الغرب عرب البحر..كلهم تركوا بيوتهم وبياراتهم
حتت الق�صف ال�شديد والدمار واملوت من جهة ،وحتت الأمل
الكبري بدخول اجليو�ش العربية لن�صرة الثوار الفل�سطينيني من
جهة �أخرى ...
ملا و�صلت بكرية وبناتها وزوجها �إىل اللد..كان اجلميع ي�ؤكد
و�صول القوات العربية واجلي�ش الأردين �إىل اللد حلمايتها ،وقف
الرجال يف �ساحة اللد ي�صفقون للجي�ش الأردين ذي احلطات
احلمراء وي�ستقبلونه بالزغاريد والهتافات  ..ولكن اجلي�ش
الأردين مل يكن جي�ش ًا �أردني ًا  ..كان اجلنود يتحدثون بلكنة
غريبة ويوقفون الرجال على اجلدران  ،ويطلقون عليهم النار..
كانوا جنود ًا يهود ًا بلبا�س اجلي�ش الأردين خلداع الفل�سطينيني
!! وانكم�شت بكرية وبناتها وزوجها بزاوية الدار وفتحت رندة -
�صاحبة الدار  -الباب لع�سكري ظنته فع ًال ع�سكري ًا �أردن ًيا ومعه
�آخر مل يتكلم  ..قال لها  :يللاّ خبيبي �أُترك الدار �أنت و�أهلك ..
و�أعطينا املفتاخ ..
بكل الده�شة التي يف الدنيا  ،وكل العجب وكل
اال�ستغراب�،س�ألته:كيف؟وملاذا ؟كيف �أترك داري �أنا و�أهلي ..
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و�أين نذهب ؟ هذه داري وهذا �أثاثي ..
كان �أثاثها ال يزال جديد ًا  ،فهي عرو�س مل مي�ض على زواجها
�أكرث من �سنة  ..غرفة نومها جديدة ا�شرتتها من �أح�سن حمالت
يافا  ..غرفة طعامها جديدة مل يجل�س عليها بعد ،ال�ضيوف �أو
الأقارب  ..الربادي ال تزال على حالها  ،غطاء ال�سرير � ،أهداها
�إياه “ �سلفها ” � :أخ زوجها  ،وقد ح�ضر م�ؤخر ًا من �أمريكا
و�أهداها �إياه..كيف؟ كيف ترتك جهازها ومالب�سها التي خاطتها
للعر�س ،الف�ساتني الطويلة والق�صرية  ..ف�ساتني ال�سهرة وبدالت
النوم�..أحذيتها ؟ كانت كل عرو�س يف فل�سطني تتجهز جهاز ًا
كام ًال جديد ًا بدء ًا من املالب�س الداخلية وحتى الأحذية،كيف
ترتك كل هذا ؟ و�أين تذهب ؟ جمعت �شجاعتها وقالت له  ،ولكن
هذه داري فكيف �أتركها ..؟
قال اجلندي اليهودي بكل ب�ساطة  :روخي خبيبي �إىل عمان
�إىل امللك ..فنخن ا�شرتينا هذه البالد وهذه الدور وهذا العف�ش..
دفعنا عن كل فرد منكم دينار ًا ون�صف  ..روخي و�سوف يعطيك
الأكل واخلبز وامل�أوى..
و�صوب هو واجلندي الآخر
و�أتبع كالمه بعيارات من النار ،
ّ
البنادق عليها  ،فانكم�ش اجلميع على بع�ضهم بع�ض ًا  ،ثم فتح
لهم الباب و�أمرهم باخلروج  ،فان�صاع اجلميع للأمر ..
حى  ،ف�أم�سكت البنت بيد
كان الف�صل �صيف ًا  ،وال�شم�س ُ�ض ً
�أبيها وحماتها – والدة زوجها – و�أمها و�أخواتها وانطلقت �إىل
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حيث �أ�شار اجلندي اليهودي!! ويا للحرية !!.
مل يكن زوجها يف البيت  ،فقد مت جتميع الرجال يف �ساحة
املدينة  ..وظل اليهود امل�سلحون يطلقون الر�صا�ص على الن�ساء
والأطفال وال�شباب،لرتويعهم وتخويفهم حتى يغادروا بيوتهم
ب�سرعة �أكرب  ،ويتجهوا �إىل طريق واحد �إىل ال�شرق � ..إىل خارج
اللد باجتاه الأردن..
يف �أثناء الطريق وكلما �ضعف النا�س  ،وتكا�سلوا عن امل�شي
ال�سريع  ،كانت طلقات الر�صا�ص تطلق عليهم من اخللف ،
في�سقط من ي�سقط وي�سرع الباقون بامل�شي  ..وبازدياد قوة
ال�شم�س  ،ازداد عط�ش النا�س  ..مل ي�أخذ �أي من �أهل اللد معهم
جرعة ماء �أو ك�سرة خبز � ..أخرجوهم من بيوتهم ب�سرعة هائلة
فلم ي�أخذ �أحد “ زوادة ” للطريق  ،وا�ستمر النا�س بامل�شي
وازداد التعب والعناء  ..بعد �ساعات مل ت�ستطع حماة رندة
موا�صلة ال�سري ،حملها ابنها ال�شاب فلم ي�ستطع امل�سري  ..وت�شاور
اجلميع ب�أمر الأم العجوز  ..كيف نرتكها و�أين ؟ وارمتت العجوز
حتت جذع �شجرة  ،و�أ�سلمت �أمرها هلل وحده  ..ووا�صل اجلميع
امل�سري ..فالركب ال ينتظر �أحد ًا...
على طول الطريق  ،وعلى مدى عمرها  ،وميكن بعد وفاتها ،
�سيظ ّل ال�س�ؤال التعجبي يف ذهن بكرية ورنده وحممود والأوالد
و�أهل اللد  ..من باع من ؟ ومن ا�شرتى من ؟ وملاذا ؟
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ا�ستمر ال�شباب والن�ساء والأطفال والرجال بال�سري � ..صعود ًا
�أحيان ًا وهبوطا �أحيان ًا  ..يتعرثون باحلجارة �أحيان ًا �أو ت�ضغط
�أحذيتهم على �أرجلهم �أحيان ًا  ..ولكن العط�ش كان �سيد املوقف
بال منازع.
يف ذلك امل�ساء  ،وعندما و�صلوا �إىل �أول قرية ت�صادفهم
وعندما �شاهدوا �أول بئر ماء  ...كانت الكارثة  ..لقد هجم
اجلميع على �شربة املاء !!....
كيف ُيذ ُّل املرء �أمام عط�شه  ،و�أمام جرعة ماء؟
كيف يتوح�ش املرء �أمام عط�شه وتتوح�ش م�شاعره ؟ ..هل
يعطي ال�شربة لأ ّمه �أو زوجته �أو ابنه �أو لنف�سه ؟ من له احلق يف
اجلرعة الأوىل؟؟

املفـــاجــــ�أة
د ّبر النا�س حالهم  ،وناموا حتت ال�شجر  ،قرب بيوت �أهل
القرية التي و�صلوها � ...أعطاهم �أهل القرية بع�ض اخلبز
والزيتون واملاء  ...وفج�أة وبعد �أن ارتاح �أحد ال�شباب و�شاهد
حمار ًا يجره �صاحبه  ،طلب من �صاحب احلمار �أن ي�ست�أجر
احلمار ملدة �ساعتني فقط  ،و�أخذ احلمار وعاد �إىل الطريق التي
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و�صل منها  ..عاد �إىل �أمه العجوز التي بقيت حتت ال�شجرة ..
و�صلها وقد د ّبت فيها الروح بعد زوال التعب ...وجدها جال�سة
وحدها على قارعة الطريق  ،فحملها و�أجل�سها على احلمار وعاد
بها �إىل اجلموع  ،الذين هللوا وكربوا وقد ر�أوها ح ّية ترزق .
يف الطريق مالت العجوز على �أذن ابنها وقالت �..أتدري يا
بني ماذا يوجد يف هذا احلزام الذي �ألب�سه على خ�صري ؟
مل يكن يدري ...
كنت �أحتفظ بهم ملثل هذا
قالت فيه �أربعني لرية ذهب ُ ،
اليوم..
كانت هذه اللريات الرتياق الذي �س ّد رمق العائلة يف �شتاتها..
وياله من ترياق  ..ويا له من �شتات ..
وظ ّلت بكرية تردد �أين رام اهلل  ..و�أين بيت �أختي هدى ؟
طوال الطريق كانت بكرية تتطلع للو�صول �إىل بيت �شقيقتها
هدى يف رام اهلل  .وعندما و�صلت �إىل رام اهلل  ،كان احلال ال
ي�سر عدو ًا �أو �صديق ًا  ،يف �ساحة املنزل ع�شرات بل مئات من
املهاجرين يجل�سون على الرتاب يفرت�شون الأر�ض ويلتحفون
ال�سماء  ..حال �أ�صعب من حال  ...وا�ستقبل فهيم وهدى بكرية
و�أفراد عائلتها  ..كان احلمام ال�ساخن العالج الأول لتعب اجل�سد
ثم كان الفرا�ش والطعام  ..وبعدها بد�أ التفكري باملالذ الآمن ..
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وقلي ًال قلي ًال كانت العائالت تن�سحب �إىل �أماكن �أف�ضل من
العراء ..بع�ض العائالت ذهبت �إىل املدار�س وبع�ضها ذهبت �إىل
اجلوامع  ،بع�ضهم �س�أل عن �أقاربه ف�سعى �إليهم  ..ولكن الأغلب
ذهب �إىل عمان  ،حيث وكالة الغوث “االونروا” ت�سجل الالجئني
يف قوائم وحت�صيهم وتعطيهم بطاقات الجئني “:كرت م�ؤن”،
كي يتمكنوا من �أخذ ح�ص�ص متوينية من الزيت والطحني
وال�سكر واجلبنه والتمر  ،لتعينهم على احلياة ...
قالوا �إن وكالة الغوث “ الأُونروا” �ستعني الالجئني حلني
عودتهم �إىل ديارهم  ....ويجب �أن ي�سجل بها كل الجئ ليحفظ
هذا احلق بالعودة .
وابتد�أت رحلة العذاب ..
حاول فهيم �أن يعرف �أين �إخوته و�أخواته وعائالتهم  ..فلم
يفلح يف ذلك  ،لقد هاجر واحد من �إخوته �إىل �سوريا مع زوجته
و�أبنائه  ..وهاجرت �أخواته البنات �إىل م�صر مع �أزواجهن ،
وهاجر �أخوه من �شمال فل�سطني �إىل مدينة الزرقاء يف الأردن،
وعاد �أخوه خالد من املنفى �إىل لبنان ..كل الأقارب ت�شتتوا
يف الأقطار العربية املجاورة..ومل تعد و�سيلة االت�صال بينهم
يح�س �أن عليه م�س�ؤولية كبرية
واالطمئنان عليهم ممكنة  ..وهو ُّ
جتاههم ..فما العمل ؟
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�سنوات ال�ضياع
هي �سنوات ال�ضياع بال �شك  ،يتم�سك املرء مبن هم حوله،
خ�شية �أن يفقدهم هم الآخرين  ،وي�ستمع �إىل �أخبار الأقارب
الأبعد عن طريق الراديو ور�سائل ال�شوق والتطمني  ...ميوت
الواحد يف الغربة فال يجد من يوا�سيه �أو يعزّي به  ....الغربة،
الغربة  ،الغربة :الغربة عن الوطن عن البيوت عن الأهل عن
اجلريان ...
مل تكن هدى وال بكرية وال فهيم وال �أي فرد يف الدنيا يت�صور
�أن ي�ؤول امل�آل �إليه هكذا  ..مدر�سة الزهراء التي كانت البنات
يذهنب �إليها بالكل�سات البي�ضاء واملريول الأ�سود والقبة البي�ضاء
ّ
املن�شاة  ،ي�صطففن يف ال�ساحة ويدخلن ال�صفوف على �أنغام
البيانو احلي تعزفه معلمة املو�سيقى � ،أ�صبحت ذكرى ت�شتاق
�إليها البنات  ،وهاهي الأيام متر وال مدر�سة وال تدري�س ...الأوالد
بال�شوارع  ،والرجال دون �أعمال  ..والأحاديث عن اللجوء هو
حديث اجلميع ..
الزهور التي كانت متلأ البيت كل يوم من �أر�ض البيارة  ،مل
يعد يحلم بها �أحد يف املنزل ..
الربتقال الذي كان يف �أكيا�س اخلي�ش ( �أبو خط �أحمر ) ميلأ
بيوت النا�س  ،مل يعد ُيرى �إال بالكيلو �أو االثنني � ،إذا وجد ..
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م�صيف روبني ورمله الناعم مثل ال�سميد �أو ال�سكر ،وخيم
الأعياد امللونة املزرك�شة املليئة بال�سعادة والفرح ،ا�ستبدلت
بخيم الالجئني  ،واحلرامات ال�سوداء ،وعلب ال�سردين ،وطحني
امل�ؤن ،وال�سكر الأحمر.
كيف يت�أقلم الإن�سان وكيف يتعاي�ش مع الأمر الواقع  ،وكيف
ت�سري احلياة وتطلع ال�شم�س وتغيب وك�أن كل �شيء على ما
يرام؟؟..
كان على بنات هدى م�س�ؤوليات ج�سام ًا � ..أقلها حمل احلليب
يومي ًا من م�سافة بعيدة وم�شي ًا على الأقدام �إىل املنزل  ...وكان
على بنات بكرية م�س�ؤوليات �أ�صعب  ..لقد كن يتقا�سمن رغيف
اخلبز والفر�شة الرقيقة والغرفة الواحدة واحلمام الواحد  .كم
أر�ض بعيدة عن
�سن ًة ا�ستمر احلال ؟ ومتى ا�ستطاعت �شراء � ِ
و�سط عمان  ،ليقف الأب الكفيف يراقب بناءها بنف�سه ؟..
حت�س�سها الأب وت�أكد من ح�سن
كل لبنة و�ضعت فوق �أختها ّ
من�سوبها  ،ودقة ا�ستوائها  ..كل “مدة” �أر�ض و“�صبة” �سقف
و“فتحة” �شباك و“قمط ” باب � ،أ�شرف عليها حممود بعناية
فائقة  ..وكلما جتمع لدى العائلة ب�ضعة قرو�ش كان البناء يتّ�سع
لغرفة مال�صقة ومطبخ وحمام ..متام ًا كما كان �أبوه يفعل يف
يافا  ،لكن على مقيا�س خمتلف متام ًا “،فامل�صاري” �شحيحة،
�شحيحة  ،جتمعها بناته وزوجته من عرق جبينهن يف اخلياطة
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لأهل احلي ..و ُفجع اجلميع بوفاة اجلد احلبيب يف يافا التي مل
عندئذ..رف�ض �أن يرتك عقاراته و�أرا�ضيه ..ف�أ�صابه
يرتكها
ٍ
جندي ا�سرائيلي بر�صا�صة يف رجله  ،نقل بعدها �إىل غرفة يف
حي املن�شية حتى مات ن�سي ًا من�سي ًا ...
لقد ُاجرب الذين مل يرتكوا يافا  ،على التجمع يف حي واحد،
وقام اليهود ب�إن�شاء �سياج حديدي حولهم ..متاما كما ت�ضع
�سياج ًا حديدي ًا حول مزرعة الدجاج � ،أو حظرية حيوانات  ،حتى
الذين لهم بيوت – وهم مالكوها – منعوا من االقرتاب منها
وحو�صروا يف هذا احلي ،خ�شية �أن ميانعوا �أو يعار�ضوا �أو يقاوموا
االحتالل  ،و�سكن املهاجرون اليهود يف بيوتهم وعلى فرا�شهم
و�أثاث بيوتهم  ،و�أُقفلت احلدود الربية والبحرية واجلوية حول
فل�سطني املحتلة  ،و ُمنع ال�سكان الفل�سطينيون من االقرتاب منها
ال جو ًا وال بحر ًا وال بر ًا ...
مل يكن حديث النا�س � ،إال عن الهجرة والالجئني والبيارات
والبيوت التي تركت بعف�شها و�أثاثها  ،واملفاتيح التي حملوها
معهم على �أمل العودة �إليها  ..لقد �أ�صبح مفتاح الدار رمز ًا
للهجرة واللجوء.
كان فهيم يرغب لو بقي يف رام اهلل  ،ومل ُي�سجل مع الالجئني
يف عمان مع مكاتب الأُنروا فهو مل يكن الجئ ًا فع ًال ،لقد انتقل
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عمله من يافا  ،فانتقل مع عائلته  ،ك�أي �إن�سان عادي يف العامل ،
وميكنه �أن يعود �إليها متى �شاء ك�أي �إن�سان عادي يف العامل �أي�ض ًا،
فكيف ُي�سجل نف�سه وعائلته الجئني؟ ولكنه وجد نف�سه م�ضطر ًا
لذلك  ،و�إال فلن يكون ب�إمكانه � ،أو �إمكان �أبنائه العودة �إىل يافا
�أبدا ً..
و�سجل مع الالجئني .
وانتقل فهيم �أو قل هاجر �إىل عمان ّ
وعندما افتتحت مدار�س عمان �صفوف ًا للطالبات يف املرحلة
الإعدادية والثانوية  ،وعندما افتتحت مدر�سة زين ال�شرف
الثانوية ،كانت بنات هدى �أول امللتحقات بها  ..فهل هناك
�أ�سمى من موا�صلة العلم لفتيات كان العلم �أ�سا�سي ًا يف حياتهن
؟ انتظمت الدرا�سة ،و�أبدعت الفتيات  ،ولكن �صفة الالجئني
ظلت تالحقهن �أينما حتركن...تدخل املديرة �أكرث من مرة
�إىل ال�صف ت�س�أل  :الطالبات الالجئات يقفن ..فيقفن..
الطالبات الالجئات يذهنب �إىل �سكرترية املدر�سة لت�سجيل
ح�ضرن كرت امل�ؤن..
�أ�سمائهن..فيذهنب ..الطالبات الالجئات ُي ِ
ف ُيح�ضرن ..الطالبات الالجئات  ..الطالبات الالجئات  ..كم
كانت هذه ال�صفة حتفر جرح ًا عميقا يف نفو�سهن ..فيعو�ضن
ذلك باالجتهاد والدرا�سة والتفوق ...
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اخلربان ال�سعيدان
عندما جاء اخلربان ال�سعيدان لهدى عن ابنتها البكر
“كاملة” مل ت�سعها الفرحة ..خرب بح�صولها على منحة درا�سية
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت للح�صول على بكالوريو�س يف
الريا�ضيات .واخلرب الآخر بتقدم عري�س خلطبتها من �أهل يافا
من الذين هاجروا �إىل عمان...
العري�س من �أهم �شباب يافا  ..والده ” �شيخ ” كان ُيد ّر�س
الطلبة يف يافا يف”كتّاب ال�شيخ” قبل االنتداب االجنليزي ،
أرا�ض وجتارة برتقال،
ثم اجته للتجارة و�صار عنده بيارات و� ٍ
وا�سترياد مواد غذائية من الرز وال�سكر والنب وال�شاي
والبهارات ،مما جعله من �أغنى �أغنياء يافا  ...كان ال�شيخ يعلم
الأطفال ك�صدقة جارية هلل تعاىل  ،ف�أمواله وجتارته وعقاراته
ال ت�أكلها النريان  ..و�أر�صدته البنكية يف بنوك فل�سطني العربية
واالجنليزية كبرية ،جتعله يطمئن للحا�ضر وامل�ستقبل له
ولأوالده ..فلما �أ�صبحوا الجئني �أي�ض ًا ،وانقطعوا عن �أرزاقهم
يف يافا� ،ش ّمر الأبناء ال�شباب عن �أذرعتهم  ،وات�صلوا بالتجار
الذين كانوا يتعاملون معهم  ،وبد�أوا العمل جمدد ًا من عمان ،
وما هي �إال �سنوات  ،حتى عادت جتارتهم للإزدهار  ،خ�صو�ص ًا
بعد �أن �أفرجت بع�ض البنوك العربية واالجنليزية عن بع�ض
�أر�صدتهم املالية ...
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اخلربان ال�سعيدان نزال عند الأب والأم  ،كجزء من املكاف�آت
التي كان ربنا يكافئ بها عباده ال�صابرين  ،بني احلني واحلني ،
�أو قل بني امل�صيبة وامل�صيبة  ،ف�أي الأمرين يختاران ؟..
�أما “ كاملة ” فكان خيارها وا�ضح ًا وجلي ًا  ،هذا ال�شعب
الفل�سطيني امل�شرد  ،يجب �أن يثبت نف�سه بال�شطارة والعلم...
فبعد �سنوات ال�ضياع على الطرقات والت�شرد وعدم وجود
مدار�س تنا�سب املرحلة التي و�صلتها يف فل�سطني ،وانقطاعها
عن الدرا�سة  ،وبعد �إبداعها وتفوقها عندما افتتحت املدار�س
يف عمان  ،ف�إن الأن�سب والأجدر والهدف الأ�سمى لها �أن توا�صل
تعليمها اجلامعي..
�أما الأب فكان له ر�أي �آخر متام ًا � ،أما وقد جاء العري�س ابن
احل�سب والن�سب  ،فهو يختار الزواج الأ�سرت والأن�سب  ،والهدف
النهائي لأي بنت يف عمرها  ،ثم �إنّ وراءها �ست بنات  ،على
الأقل ثالثة منهن يف عمر الزواج  ،فماذا ينتظر ؟.
وتذكرت هدى ” الديلجن�س ” وعربات الكارو يف يافا ..
عندما كانت �صغرية كان عند عائلة العري�س عربات الكارو
وعربات الديلجن�س..الأوىل للخ�ضار والعمال والثانية للعائالت
وال�سيدات الأنيقات واملرفهات..وها هو ابنهم يطلب يد ابنتها
“كاملة” فلماذا الرتدد..؟ �إذا عادت البالد لنا  ،و�إذا عدنا
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للبالد  ،فلن يكون هناك �أ�سعد من ابنتها مع هذه العائلة فلماذا
الرتدد ؟
كم بكت “البنت” على �ضياع حلمها بالدرا�سة  ،ولكن بنت
خالتها كانت قد �سبقتها بالزواج من �سنني  ،و�أجنبت الأوالد
وهي ال تزال على مقاعد الدرا�سة  ،فهل يعقل �أن يقال عنها
“بايرة ” �أو عان�س؟و�إذا ت�أخرت يف الزواج  ،ف�سيت�أخر زواج
�أختها “ازدهار” فهل ير�ضى املجتمع بذلك؟
ومت الزواج  ..و�إذا كان هناك مقيا�س مل�ستوى الرفاه يف
العادات والتقاليد يف الأعرا�س “عر�س عمان وعر�س يافا”،
ف�سيكون املقيا�س يف �أدنى درجاته  ..فمقيا�س ”رخرت ” للزالزل
�أ ّثر يف كل �شيء ...
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تاريخ وت�أريخ و�أ�شعار
أحداث م ّرت..فتلك �سنة الهزّة
ت�ؤرخ ال�شعوب �سنواتها ب� ٍ
و�أخرى �سنة الثلجة،و�أخرى �سنة النكبة،ثم �سنة النك�سة �...إلخ
والتاريخ اجلمعي لل�شعوب  ،ال يمُ حى من �صدور الأبناء ،
فه�ؤالء الأطفال يت�أثرون �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة �إذا ما تفاعل الأهل
يف البيت مع املجتمع يف الق�ضايا العامة ..
وقد كانت الأعوام “ذات املد القومي” م�ؤثرة يف البيت
واملدر�سة واملجتمع  ،توجت برد العدوان الثالثي على م�صر
وحترير اجلزائر .
�أما يف العدوان الثالثي على م�صر عام  ،1956فقد
“ فهيم ”  -مثله مثل كل �سكان عمان -لو�ضع
انربى
الدهان الكحلي على �شبابيك البيت ،و�إل�صاقها بالال�صق عدة
خطوط طولية وعر�ضية  ،جتنب ًا حلدوث �إ�صابات جراء تك�سري
الزجاج من الغارات اجلوية الليلية على العوا�صم العربية .
كانت اجنلرتا وفرن�سا و“�إ�سرائيل” قد بد�أت هجوم ًا كا�سح ًا
على م�صر بقوات برية وبحرية وجوية،رد ًا على قيام زعيم
م�صر “جمال عبدالنا�صر”بت�أميم قناة ال�سوي�س“�شركة
عامة م�صرية”بخطاب ه ّز �أعمق �أعماق كل �إن�سان عربي من
جهة ،و�أعمق �أعماق دول الغرب اال�ستعماري اجنلرتا وفرن�سا ،
وبالت�أكيد �إ�سرائيل من جهة ثانية..
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و�سرت موجة امل�شاعر القومية يف كل بيت  ،يف طول الوطن
العربي وعر�ضه  ،ت�أييد ًا حلق ال�شعوب العربية بامتالك مق ّدراتها
و�سيادتها  ..ووقوف ًا مع م�صر �ضد العدوان.
وتوقفت احلرب بنا ًء على موقف الدول الكربى رو�سيا و�أمريكا
اللتني �أمرتا بايقاف العداون  ،واعتربالأمر ن�صر ًا مل�صر  ،التي
حارب �شعبها  ،دفاع ًا عن قناته ومدنه و�أهله .
وحفظت الأ�سرة كلمات الأغاين القومية ورددتها لي ًال ونهار ًا:
اهلل �أكرب  ..اهلل �أكرب فوق كيد املعتدي ..
اهلل للمظلوم خري م�ؤيد ..
يا هذه الدنيا اطلي وا�سمعي ..
جي�ش الأعادي جاء يبغي م�صرعي ..
باحلق �سوف �أرده ومبدفعي ..
فنيت ف�سوف �أُفنيه معي ..
ف�إذا ُ
قولوا معي  ..قولوا معي ..
اهلل �أكرب  ..اهلل �أكرب  ..اهلل �أكرب
اهلل فوق املعتدي ...
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وملّا حتركت ال�شعوب العربية لن�صرة ثورة ال�شعب اجلزائري
على م�ستعمريه الفرن�سيني ،ملأ احلما�س بيت فهيم وبناته
و�أبنائه �أي�ض ًا ..فاملدر�سة والبيت وال�شارع  ،يتحدثون عن هذه
الثورة  ،وعن قادتها الأبطال وحتديد ًا “�أحمد بن بيال” و“جميلة
بوحريد”  ..وكان جزء من م�صروف الطالب يذهب يومي ًا يف
�صندوق مدر�سي لن�صرة ثورة اجلزائر  ،وطابور ال�صباح يتحدث
عن هذه الثورة وواجب دعمها  ،والإذاعات العربية ت�ؤكد حتمية
أح�س
الن�صر يف اجلزائر ..وملا تكلل ن�ضال �أبنائها بالن�صر ّ � ،
اجلميع � :صغار ًا وكبار ًا � ،أنهم �ساهموا ب�صنع هذا الن�صر،
و�أثر فيلم املمثلة ” ماجدة ” بدور جميلة بوحريد ب�صناعة هذا
الإح�سا�س اجلميل بالبطولة والن�صر � ،أ�ضاف عليها ال�شاعر
نزار قباين �أبياته اخلالدة التي رددها �أفراد الأ�سرة لي ًال ونهار ًا :
اال�سم جميلة بوحريد
رقم الزنزانة ت�سعون
يف ال�سجن احلربي بوهران ..
والعمر اثنان وع�شرون
عينان كقنديلي معبد
وال�شعر العربي اال�سود
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كال�صيف ك�شالل الأحزان ..
كم من الأحداث يقف عندها التاريخ لي�ؤرخ بها ؟ وكم من
االنت�صارات من جهة �أو الهزائم من جهة �أُخرى �أرخ لها ال�شعب
العربي وحفظها يف ذاكرته اجلمعية ؟؟.

يف ال�شتات
ملا كانت “هدى” ابنة عم لزوجها “فهيم”  ،فقد كانت حت�س
�أن �أقارب زوجها هم �أقاربها  ،فهي يتيمة الأم والأب ولي�س لها
�إخوة �أ�شقاء ..و�ستها التي ربتها رحلت اىل بارئها منذ م ّدة..
كانت تتذكر �أ�شقاء زوجها وعائالتهم  ،فتح�س �أن امل�سافة
اجلغرافية والزمانية بينها وبينهم بعيدة للغاية ..
هل كان الفل�سطيني بعد النكبة ي�ستطيع �أن ي�سافر من منطقة
�إىل �أخرى  ،ومن قطر �إىل �آخر مثل باقي الب�شر ؟ كم ا�ستغرق
الأمر من �سنني حتى يح�صل �أول لقاء بني الأخ و�أخيه � ،أو الأخت
و�أخيها  ..وكيف كانت حياة الالجئ يف �سوريا �أو لبنان �أو م�صر
�أو العراق �أو ليبيا ؟
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حمل فهيم ر�سالة و�صلته بالربيد من �سوريا  ،و�أعطاها
لزوجته لقراءتها  ..كانت من زوجة �أخيه “�سعيد”  ،تخربهم
فيها عن الو�ضع ال�صحي املتدهور لزوجها  ..بعد م ّدة و�صلت
ر�سالة �أخرى تخربهم فيها عن وفاته !! ميوت الأخ وال ي�ستطيع
�أخوه �أن يقف معه يف جنازته !! ميوت وال يتقبل عزاءه !! ميوت
وال يحت�ضن �أبناءه ليعزيهم بوفاة �أبيهم !!..
وعندما ا�ستطاع فهيم احل�صول على جواز �سفر �أردين � ،سافر
�إىل دم�شق لر�ؤية �أبناء �أخيه وعائلته  ..ما �أ�صعب ال�شتات ..وما
�أق�سى الهجرة  ..ب�أقل القليل ا�ستطاعت العائلة العي�ش دون معيل
يف دم�شق  ..وبوثيقة �سفر تثبت هوية هذا الفل�سطيني  ،عا�شت
العائلة حياة �صعبة  ،ال ت�ستطيع التنقل فيها �إىل �أي قطر خارج
�سوريا !!
�صحيح �أن �سوريا احت�ضنت �آالف الفل�سطينيني امل�شردين
من بالدهم ،ولكنهم ظ ّلوا بال هو ّية �أو جواز �سفر ميكنهم من
التنقل �إىل خارج �سوريا..فه�ؤالء الالجئون يف خميمات دم�شق
وما حولها  ،والآخرون يف خميمات حلب وما حولها ،وخميمات
الالذقية وحم�ص وغري ذلك،لهم حقوق يف كثري من الأمور،
ولكن تنق�صهم حقوق يف �أمور �أخرى كثرية  ..لهم احلق يف
الدرا�سة يف مدار�س وكالة الغوث �أو مدار�س الدولة وجامعاتها،
ولهم احلق يف العمل يف م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ،ولكنهم
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الجئون يحملون وثيقة �سفر ال ُتقبل يف معظم البلدان العربية
واالجنبية ..
هم ق�ضيته  ،ان�ضم �إىل
ومع ذلك فالفل�سطيني الذي يحمل َّ
�أحزاب ظنّ �أنها قد ُتق ِّربه ولو بو�صة �إىل وطنه  ..وقد التحق
�أبناء “�سعيد” بالأحزاب يف �سوريا  ..هذا مع حزب التحرير،
وذاك مع الإخوان امل�سلمني  ،و�آخر مع البعث  ،املهم تفجري
الطاقات ال�سيا�سية والوطنية ع ّلها ت�ساعدهم يف حل مع�ضلة من
مع�ضالت حياتهم..
يف �أول م ّرة ا�ستطاع “فهيم” ال�سفر �إىل دم�شق لر�ؤية �أوالد
�أخيه  ،كان هناك �إح�سا�س عائلي غريب لر�ؤية ابن �أخ �أو ابنة �أخ
بعد وفاة الأخ  ،ولكن جملة ظ ّلت حمفورة يف ذهن العم،يحكيها
وهو يبكي مت�أثر ًا  -و�إىل مدة طويلة من حياته  -نق ًال عن
زوجة �أخيه :كم من الأيام والأ�سابيع والأ�شهر كانت متر ونحن
نغ ّم�س “اخلبز احلاف” بال�شاي للفطور والغذاء والع�شاء بعيد ًا
عن خريات الوقف وايراداته  ،والبيارة وحما�صيلها الزراعية
وخريات يافا وبحرها ومراعيها ..
وملّا كان التعليم جماني ًا يف �سوريا حتى اجلامعة  ،فقد تخرج
الأبناء الثالثة من اجلامعة وعملوا ك ٌل بتخ�ص�صه  ..الطب
والأدب والإقت�صاد ..بع�ضهم جل�س على مقاعد اجلامعة فع ًال،
وبع�ضهم �أخذ �شهادته اجلامعية وهو يف ال�سجون ال�سورية ..
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كم �أكلت ال�سجون ال�سورية من جلد الفل�سطينيني فيها !! .
�أما الفل�سطينيون يف لبنان  ،فلهم حكاية �أخرى تعجز
املجلدات عن �شرحها  ..فال وثيقة �سفر وال فر�صة للتعليم وال
فر�ص للعمل احلر الكرمي  ..زاد عليهم العن�صرية الدينية  ،هذا
م�سلم �سني وذاك م�سيحي وهذا �شيعي  ،وهنا م�صطلح “ توطني
يقلب املوازيني الرقمية للأكرثية الدينية ” وهناك م�صطلح “
�أمن املخيمات ” وهذا “ �سالح املقاومة” وذلك “ �سالح
احلزبية ”  ..وهذه جمزرة “ خميم تل الزعرت ” وتلك جمزرة
“خميم �صربا و�شاتيال ”  ،وهذه م�ؤ�س�سة “�صامد ” وتلك
م�ؤ�س�سة “الدرا�سات الفل�سطينية ” وهناك دور ن�شر ن�شطة،
تفجر الطاقات الفل�سطينية الإبداعية  ،وتخ ِّرج �أمثال غ�سان
كنفاين  ،وناجي العلي  ،وعبدالوهاب الكيايل وكمال نا�صر ،
وكمال العدوان  ،ويو�سف النجار وعلي �سالمة  ..ومئات ممن
عملوا للق�ضية الفل�سطينية يف كافة املجاالت � ،إىل ان و�صلتهم
يد الغدر الإ�سرائيلية فقتلتهم يف بيوتهم �أويف �أ�س َّرتهم ومع
عائالتهم !!
وقد ظ ّل احلاج خالد يف لبنان ال ي�ستطيع التحرك منها
�أو �إليها ،يعمل مع ما تبقى من “قدرة” الهيئة العربية العليا
وزعيمها احلاج �أمني احل�سيني  ،بعيد ًا  ،وبعيد ًا جد ًا عن
فل�سطني ويافا ومدنها وقراها  ..ولكنه بقي يخدم �أبناء فل�سطني
-58-

يف ال�شتات..
وعندما �شارك احلاج �أمني احل�سيني بدفن احلاج خالد يف
مقربة ال�شهداء يف بريوت م�ستذكر ًا ن�ضاله ووطنيته � ،سواء
على �أر�ض فل�سطني �أو عندما �سافر معه �إىل العراق ومن ثم
�إىل �أملانيا لدعم الثورة والثوار�،أو يف ال�سجن � ،أو يف املنفى  ،ثم
هنا يف لبنان بعد النكبة ،وقف ابنه الوحيد “وليد ” فقط يتقبل
العزاء  ،فال عزاء حقيقي ًا للم�شردين عن �أوطانهم ..
ومل ي�ستطع “فهيم ” طوال حياتة �أن يرى �أحد ًا من �إخوته �أو
بلد عربي �آخر!!
�أخواته الذين هاجروا اىل م�صر !! �أو �إىل �أي ٍ

جمتمع عمان
كان املجتمع يف الأردن ويف عمان حتديد ًا ،مزيج ًا من
ال�سكان القادمني من خمتلف البلدان العربية  ،ومن الأثنيات
العرقية:البدو العرب  ،الأردنيون الذين جاءوا من اجلزيرة
العربية مع الهجرات العربية �إىل ال�شمال  ،الفل�سطينيون الذين
جاءوا للعمل يف الأردن قبل احتالل فل�سطني � ،أهل ال�شام الذين
ا�ستوطنوا عمان للعمل فيها  ،حيث الأردن اجلزء اجلنوبي من
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�سوريا الكربى  ،وحيث اللجوء من بط�ش املحتل الفرن�سي ل�سوريا
ولبنان  ،واملهاجرون ال�شرك�س امل�سلمون الذين هربوا بدينهم من
ظلم الرو�س �ضد امل�سلمني يف رو�سياَّ ،ثم الأرمن والدروز  .كان يف
عمان جمتمع خمتلط  ،ثم جاء الالجئون الفل�سطينيون ب�أعداد
كبرية قد تكون �أكرث من عدد �سكان عمان ذا ِتها ..بع�ضهم �سكن
اخليام وبع�ضهم ا�شرتى الأرا�ضي وبنى عليها  ،وبع�ضهم ا�شرتى
البيوت و�سكنها..
وامتزج �سكان عمان امتزاج ًا غريب ًا و�سريع ًا  ..فال�شاب
ال�سوري �أو الأردين �أو ال�شرك�سي �أو الفل�سطيني  ،للبنت
ال�شرك�سية �أو الفل�سطينية �أو الأردنية �أو ال�سورية  ..مل يكن هناك
�شعور “ بالتفرقة ” بل “قبول” بالآخر  ،وم�صاهرة بني كثري
من العائالت � ،أ�سموه جمتمع الأن�صار واملهاجرين ..اندجمت
العائالت و�أ�صبحت ال�سيدات يتقابلن مع بع�ضهن يف ما ي�سمى
“ اال�ستقبال ” وهو اليوم الذي حتدده ربة البيت ال�ستقبال
�صديقاتها وجاراتها ومعارفها  ،ا�ستعداد ًا لذهابها هي �إىل
ا�ستقبال �صديقتها �أو جارتها يف اليوم الذي حتدده هي ..
كان يوم اال�ستقبال يف بيت “ هدى ” هو يوم عيد وفرح عند
اجلميع� ..إنه يوم ين�سيها وين�سي بناتها و�صديقاتها ومعارفها ،
م�أ�ساة الهجرة والبعد عن الوطن ..كان الأثاث الذي ُحمل من
يافا �إىل عمان ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف ترتيب البيت ال�ستقبال ال�ضيوف،
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وتقوم البنات  -مب�ساعدة �إحدى الن�ساء امل�ست�أجرات–ب�شطف
وتنظيف البيت والدرج وال�ساحات ،وتزيني ال�صواين وا�ستعمال
النفي�س من كا�سات ال�شاي والقهوة وو�ضع �أف�ضل ال�شرا�شف
ّ
املن�ش�أة املكوية يف �أماكنها  .وكانت البنات تتهي�أن ال�ستقبال
�ضيوف �أمهن وتقدمي ك�ؤو�س و�أكواب الع�صري ثم �أطباق املهلبية �أو
الرز باحلليب � ،أو الزالبية و�أ�صابع زينب ثم القهوة وال�شكوالته..
من هنا ازدادت معارف الأم  ،واختلطت مع �شرائح وا�سعة من
ال�شرك�س وال�شوام والأردنيني والفل�سطينيني،و�أ�صبحت عائالت
�صديقات لها  ،ومل تعد حت�س
�صديقات بناتها يف املدر�سة
ٍ
بالغربة عن يافا وفل�سطني  ..بل �إن ق�ضية فل�سطني ون�ضال
�أبنائها  ،وب�شاعة االحتالل وكره االجنليز واليهود  ،انتقل �إىل
املجتمع الأردين  ،و�أ�صبحت ق�ضية فل�سطني ق�ضيته هو..وملّا
كربت البنات وتخرجن من املدر�سة � ،أ�صبحن معلمات  ،يحملن
ق�ض ّيتهنَّ معهن فيها ..
�أم�سكت املعلمة يد طالبة من طالباتها و�شمتها  ..قالت لها
هذه رائحة �صابونة م�ستوردة  ..و�أنا �أرف�ض �أن ت�ستعمل طالباتي
ال�صابون امل�ستورد...
فامتنعت الطالبة وكل الطالبات عن ا�ستعمال ال�صابون
امل�ستورد و�أي ب�ضاعة م�ستوردة ..
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خاطت تنورة لها  ،بيدها ،وطرزت عليها خارطة الوطن
العربي..وقالت للطالبات  ،كلكن يجب �أن حتاولن خياطة
مالب�سكن وال ت�شرتين الف�ساتني امل�ستوردة ...
كل الطالبات �أحبنب الوطن العربي والوحدة العربية
والإخال�ص للوطن ...
نددت احلركات ال�سيا�سية بحلف بغداد  ،فا�شتعلت الطالبات
بدعم من معلماتهن باحلما�س َو َر ْف ِ�ض احللف  .ومت حجز قيادات
الطالبات  ..فل ّما جاءوا للأب يخربونه �أن ابنته مت احتجازها
وتوقيفها يف “ال َّنظارة” ملحاكمتها �،أثنى على �شجاعتها ،
وطلب من �أخيها ال�صغري �أن ير�سل لها بطانية لتتدف�أ بها  ،بدل
ال�سعي خلروجها من النظارة .
مل تكن فل�سطني والق�ضية الفل�سطينية �إال يف و�سط كل �أمر،
وحبة عني كل �إن�سان يف املجتمع الأردين  ،ومل يكن هناك منا�سبة
�إال وتقف �إحدى البنات �أو الأبناء من الفئات العمرية املختلفة،
لإلقاء ق�صيدة عن فل�سطني �أو يافا �أو لت�شارك يف م�سرحية عنها
� ..أو تنخرط يف حزب �أو حركة �سيا�سية �شعارها ا�سرتجاع
فل�سطني !!
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الوحـــــــــدة
مل تر هدى زوجها فهيم  ،يرق�ص �أو يغني �أبد ًا  ،بل �إنه كان يف
�أيام �أعرا�س بناته  ،يبكي و ُيبكي النا�س من حوله  ..كان العر�س
ووداع البنت من بيت �أبيها  ،منا�سبة للأب كي يربز َخ َطابته
وتفوهه،يو�صيها بالو�صايا الع�شر �أو الع�شرين ملعاملة زوجها
و�أهله،فها هي ترتك البيت الذي فيه تربت �إىل بيت ال تعرفه
و�أهل مل ت�ألفهم ،لتعي�ش مع قرين غريب عنها وعن طباعها
وعاداتها ..فلتكن له � َأم ًة يكن لها عبد ًا  ،تفرح لفرحه وحتزن
حلزنه  ،وتعينه على م�صائب الدنيا و�أفراحها و�أتراحها..
وتنجب له الذرية ال�صاحلة  ...الخ
ولكن هدى ر�أته يف ذلك ال�صباح يغني ويرق�ص طرب ًا ،
ويوقظ ابنه حممد ًا وبناته  ،ليحفظوا معه وعلى مدى املقبل من
الأعوام� ،أغاين الوحدة العربية بني م�صر و�سوريا ...
�أعلن القائد جمال عبدالنا�صر الوحدة بني م�صر و�سوريا ...
وكان �أحد �أهم �آمال الفل�سطينيني حتديد ًا والعرب عموم ًا �أن تقوم
الوحدة بني �أقطار الدول العربية لتكون �أُم ًة مهيبة،قوية،حترر
فل�سطني ...
وانطلقت الإذاعات العربية  :امل�صرية وال�سورية  ،بتكرار
�أغاين الوحدة  ..ورق�ص فهيم عليها كما مل يرق�ص من قبل....
غنى مع املغ ّني حممد قنديل :
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وحدة ما يغلبها غالب  ..ي�شاركها وحدة �أحباب
تو�صلنا من باب لباب  ..وال حاجز ما بني االثنني
وال مانع ما بني االثنني ..وال حايل ما بني االثنني
�أنا قاعد فوق الأهرام  ..وقدامي ب�ساتني ال�شام
�أ�شاهدها و�أهايل كرام  ..يقولو ا يل �أهال يا زين
يقولوا يل مرحى يا زين
وال مانع ما بني االثنني ..وال حايل ما بني االثنني
وزغرد مع املغنية �صباح :
�آووها ومتت الوحدة
�آووها من بعد ال�شدة
�آووها يا جمال عبدالنا�صر
موحد اال ّمة
�آووها يا ّ
ولفرحة �أبنائه بفرحه  ،فقد قامت ابنته فاطمة بتخ�صي�ص
دفرت خا�ص لكتابة هذه الأغاين حلفظها غيب ًا  ،ثم جمعت كل
الأنا�شيد والأ�شعار التي قيلت بيافا  ،و�أهدت والدها الدفرتين
مع ًا !!
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جمال عبدالنا�صر مع�شوق املاليني العربية من �شرق البالد
العربية �إىل غربها  ..يطوي �صفحة االعتداء الثالثي على �أر�ضه،
ويعو�ض �شعبه بوحدة مع �سوريا ..لتكون “ كالكما�شة ” على دولة
االغت�صاب  ..دولة العدو ..دولة االحتالل الإ�سرائيلي ..
كم مرة �سي�ستعمل النا�س كلمة “ الكما�شة ” لت�شبيه
انق�ضا�ضهم على دولة �إ�سرائيل وحتطيمها و�إزالتها عن
الوجود؟؟ كم مرة ؟؟
وهل انطلقت هذه الكما�شة حق ًا ؟ وماذا كانت يوم حرب
الأيام ال�ستّة؟؟
هذا مامل يعرفه �أحد  ،ولن يعرفه �أحد ..

املـــــــوت
مل يكن لهدى �إخوة �أو �أخوات �إال �أختها “ بكرية ” ...
وجغرافي ًا ،كان بيتها بعيد ًا عنها  ..ولكنها عندما ا�شتكت �إحدى
بناتها �أنها “ حتب �أختها �أكرث منا”  ،و�أنها “ تف�ضل �أن تعطيها
�أكرث منا” غ�ضبت الأم وقالت  :هي �أختي ولي�س يل غريها وال
�أتوقع �أن ينجب يل والدي غريها� ..أما �أنتم بناتي و�أبنائي ف�أنتم
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ع�شرة  ..و�إذا ماتت �إحداكن ال �سمح اهلل فلي غريها ....
بقيت بكرية متو�سطة احلال  ..فزوجها الكفيف ال يعمل ب�أية
وظيفة ال ثابتة وال متحركة  ..و�أبنا�ؤها الذكور ال زالوا �صغار ًا ،
بل �إن اثنني من الأبناء �أجنبتهم بعد الهجرة  ،يف هذا البيت
ال�صغري الذي بناه زوجها  ،و�أ�ضاف �إليه – كلما �أمكنه ذلك –
ملحق ًا وراء ملحق  ..والبنات يخطن لأهل احلارة – الفقرية
�أ�ص ًال – بقر�ش �أو قر�شني �أو ع�شرة قرو�ش ..
كانت بكرية ال تزال يف مقتبل العمر  ،ومل تتجاوز الأربعني
عام ًا ولها هي الأخرى ع�شر من البنات والأبناء فلما �أح�ست �أنها
“ حامل ” مل ي�سعها عقلها  ..فهل ت�ضيف �إىل الهم ه ّم ًا �آخر ..
�أال يكفيها هذه الأفواه لتطعمها وت�سقيها وتعلمها وتل ّب�سها  ..وما
الذي يكفيهم وي�سد رمقهم؟ ..ج�سدها يذوي �أكرث ف�أكرث وهي
بالكاد تن�صب قامتها حتت وط�أة هذا التعب وال�شقاء  ..فهل
ت�ضيف �إىل تعبها حم ًال �آخر ؟
وبهدوء ودون �إ�شعار �أحد من بناتها � ،أقبلت على �أثقل قطعة
من الأثاث يف منزلها و�أخذت “ تزيحها ” من جهة جلهة ..
تلك طريقة معروفة “ للتطريح ” �إنه “ كوريتاج” منزيل يدوي
فعال ،فينزل اجلنني وترتاح من ه ِّم ِه  ،ثم �أح�ضرت كوب ًا من
لت�سهيل نزول اجلنني.
الكاز و�شربته
ِ
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ولكن اهلل مل يرد لها ذلك فقد �أعياها الكاز كثري ًا  ،و�أخذت
تب�صق وتنزف دم ًا  ..و�أقبلت بناتها عليها وهي تلفظ �أنفا�سها
الأخرية ،وتو�صيهم ب�أبيهم و�إخوتهم ال�صغار ،وبخالتهم “التي
لي�س لها يف الدنيا غريها ” وخرجت روحها من ج�سدها بكل
ب�ساطة و�سرعة !!
�أي �إع�صا ٍر �أ ّمل بهدى ل�سماعها مبوت �أختها  ..قتلتها الهجرة
و�سوء الو�ضع املادي  ،وكرثة العيال وقلة احلال “ يا ح�سرتي
عليك يا �أختي ” !!
يف املوت يجمع احلزن العائالت ..
يف املوت قال ال�شاعر :
“�إن حزن ًا يف �ساعة املوت �أ�ضعاف �سرور يف �ساعة امليالد”
يف املوت يحنّ الغريب على الغريب  ،وحتزن حتى الأ�شياء كلها ..
ولكن املوت ال ي�ستثني �أحد ًا � ..إنه قريب ب�شكل يفاجئ النا�س
دوم ًا ..فكل وفاة فرد هي مفاج�أة للعائلة والأقارب واملعارف .
مل تكد مت�ضي �أ�شهر على وفاة بكرية ،حتى �أُ�صيب “ فهيم ”
بجلطة قلبية  ،وبرغم العناية احلثيثة والعالج الذي ناله � ..إال
�أن املوت مل ميهله كثري ًا ..وترملت هدى وهي بعد يف الأربعني
من عمرها ...
-67-

كانت �أبيات �شاعر فل�سطني حممود الأفغاين ترتدد يف وفاة
كل يافاوي ويافاوية �إذ يقول :
يافا عليك حتيتي و�سالمي ..
ال�شرق والإ�سالم
يافا عرو�س
ِ
يافا ذكرتك يف الع�شية وال�ضحى ..
يف الليل يف �سهري ويف �أحالمي
يا والدي �إما ق�ضيت م�شرد ًا ..
ف�أدفن بيافا ّثم بع�ض عظامي
فلعلني بعد املمات �أزورها ..
فيطيب فيها مرقدي ومقامي .
ومل يتمكن �أحد �إىل يومنا هذا � ..أن يدفن عظام �أهل يافا
يف يافا  ..لعلهم يزورونها بعد املمات  ..بل �إن ابن يافا املعروف
جد ًا على ال�صعيد الأكادميي الدكتور �إبراهيم �أبو لغد ،احتاج
�إىل جواز �سفر �أمريكي  ،وو�صية مكتوبة  ،ووا�سطة �أمريكية
كبرية حتى يدفن يف يافا  ..و�أما مقربة �أهايل يافا  ،فهي
ومقابر امل�سلمني يف كل فل�سطني � ،أماكن ي�سهل على االحتالل
الإ�سرائيلي خلعها  ،وجرفها باجلرافات  ،وبناء حدائق �أو
�إ�سطبالت �أو مواقف لل�سيارات عليها ....
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ّ
�سجل الذكريات
�أي الذكريات �أق�سى على الأرملة ؟ و�أيها �أقرب �إىل فكرها
ووجدانها؟ الذكريات البعيدة يف يافا،حني كان فهيم يح�ضر
لبيتها وهي ال تزال مراهقة �صغرية،بد�أت معه تفهم معنى
احلب؟�أم بعد الزواج وق�ضاء ما ي�سمى “ ب�شهر الع�سل” ؟ �أم
هي الذكريات القريبة يف عمان وقبل وفاته؟ويف عالقا ِت ِه احلنون
مع بناته و�أبنائه و�أحفاد ِه ؟
هل تذكر حفل زفافها من فهيم  ،وال�سبع ليايل �أفراح
وجل�سات احل ّنة والرق�ص بال�شموع على الأ�صابع ؟
�أم تذكر م�صيف روبني وقد كانت تذهب �إليه كل عام �أ�سو ًة
ب�أهل يافا جميعهم ؟ كان فهيم ي�ش ّد اخليام مع العمال خيم ًة وراء
خيمة  ..هذه اخليم لإخوانه وعائالتهم�:سعيد واحمد وم�صطفى،
وتلك اخليم لأخواته و�أزواجهن ر�شيقة وفهيمة ،وتلك اخليمة
لأخت زوجته بكرية وزوجها و�أوالدها  ،وتلك اخليم للمطابخ
واحلمامات  ..كل عائلة لها مطبخها وحمامها ..مي�ضون النهار
�إما على �شاطئ البحر الناعم اجلميل�،أو يف اخليام يطبخون
ما ل ّذ وطاب..وينطلق ال�صغار �إىل �ألعابهم و�شيطنتهم ,تلتقي
البنات مع البنات  ،وال�صبيان مع ال�صبيان  ..ه�ؤالء يتمرجحون
على املراجيح التي ن�صبها �صاحب املراجيح ..بقر�ش �أو اثنني،
يق�ضون �سحابة النهار  ..وه�ؤالء ي�شرتون تفاح ال�شام وغزل
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البنات وي�شاهدون �صندوق العجب  ،يعر�ض عليهم الق�ص�ص
واحلكايات امل�صورة  ...وه�ؤالء يذهبون خليمة ال�سوق القريب
املجاور� ..سوق حقيقي من خيم وطاوالت عر�ض  ..ي�شرتون
الأ�ساور والدنادي�ش واملالب�س ال�صيفية املنا�سبة والبوابيج وكل
ما يلزم ال�سائح امل�صطاف...
ويف امل�ساء ت�ضيء “ اللوك�سات ” �شاطئ روبني  ..ويجل�س
الرجال يف املقاهي يلعبون طاولة الرند والورق ويدخنون ال�سجائر
والأرجيلة � ..أو يح�ضرون احلفالت الغنائية واملو�سيقية ،حيث
يح�ضر الفنانون من م�صر وبريوت لإحيائها للم�صطافني الذين
يهب عليهم ن�سيم البحر العليل  ،فال �شيء �أحلى من متعة �صيف
روبني ،وال تر�ضى عائلة مهما كان دخلها �أن ال ت�ص ّيف يف روبني...
و�إذا انتهت ذكرى روبني  ،تذكرته وهو يوزع فرحه و�سعادته
على جريانه ومعارفه وعماله يف البيارة  ،عندما رزق بابنه
حممد ..مل يكن �صحيح ًا �أنه كان يفرح بقدوم البنت وال يتحرق
�شوق ًا لقدوم ولد يحمل ا�سمه ..كان عندما ّ
يب�شر بالأنثى ُيظهر
لها �أنه ال يزعل �أبد ًا،و�أنها كما حملت بالأنثى وولدتها � ،سوف
حتمل بالذكر  ..فلماذا “ تزعل ” ؟ كانت “هي ” عندما تلد
الأنثى ت�ضع وجهها باحلائط ،ال تريد �أن تنظر �إليه  ..ك�أنها
عاتبة على نف�سها  ،تلومها  ،توبخها  ،تت�ضايق منها  ،لأنها مل
تنجب الولد � ..أما هو فكان يوا�سيها  ،يحمل البنت يالعبها وهي
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بعد يف “القماط” ،ويقول لها �إنها ر�ضا من اهلل رب العاملني ..،
{ َو�إِ َذا ُب ِّ�ش َر �أَ َحدُهُ ْم
كم م ّرة كرر �أمامها الآية الكرمية
ِبالأُن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َو ّد ًا َوهُ َو َك ِظي ٌم{َ }58ي َت َوا َرى ِمنَ ا ْل َق ْو ِم ِمن
َاب �أَ َال َ�ساء
ُ�سو ِء َما ُب ِّ�ش َر ِب ِه �أَيمُ ْ ِ�س ُك ُه َع َلى هُ ٍون َ�أ ْم َيد ُُّ�س ُه فيِ الترُّ ِ
َما َي ْح ُك ُمونَ }{�}59سورة النحل  ،كم م ّرة كرر لها احلديث
ال�شريف“منْ َكا َن ْت َل ُه ِب ْن ٌت َ ،ف َ�أ َّد َب َها َف َ�أ ْح َ�سنَ َت�أْ ِدي َب َهاَ ،و َع َّل َم َها
َ
َف�أَ ْح َ�سنَ َت ْع ِلي َم َهاَ ،و�أَ ْ�س َب َغ َع َل ْي َها ِمنْ َن َع ِم اللهَّ ِ ا َّل ِتي �أَ ْ�س ِب َغ َع َل ْي ِهَ ،كا َن ْت
َل ُه ِ�سترْ ًا َو ِح َجا ًبا ِمنَ ال َّنار”
ولكنه يف ذلك النهار  ،وعندما رزق بالولد  ،مل ُي ِبق نذر ًا
وال عاد ًة وال تقليد ًا �إال وقام به � :أطال له �شعره ثم �أخذه �إىل
مدينة اخلليل فحلق له �شعره �أ ّول مرة هناك ،ثم ذبح له
اخلراف ليوزعها على الفقراء قرب م�سجد �سيدنا �إبراهيم
خليل الرحمن ..عمل “ مباركة ” لكل �سيدات احلارة ووزع علب
املل ّب�س على كل الأطفال ..ا�شرتى له لوازم الأطفال من �أ�شهر
املحالت يف �شارع ا�سكندر عو�ض يف يافا ومن م�صر ..ويوم
علق “ حممد ال�صغري ” يف �سياج البيارة وهو يلعب ،كاد قلبه
يتوقف ..فهو ال�صبي بعد �ست بنات ...
وها هو ابنه يقف �أمامها حزين ًا على وفاة والده  ،ال يعرف
معنى اليتم �أو الرت ّمل  ،فهو مل يتجاوز الع�شرة �أعوام من عمره..
ولديه �أخت  ،و�أخوان �أ�صغر منه  ،فمن �سيتوىل �أمرهم ؟..
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يف كل يوم كان يدخل عليها الدار يف متام ال�ساعة الثانية
والن�صف ظهر ًا ،فهو موظف ملتزم ب�ساعات الدوام  ،يخرج
من املنزل يف متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباح ًا ،حام ًال
ما تزوده به من فطور  :رغيف خبز  ،ح ّبة بندورة �،سبع حبات
زيتون  ،قطعة جنب  ..وعندما ترن ال�ساعة الثانية ظهر ًا  ،تكون
قد “فلفلت” الرز وطبخت الدجاج �أو اللحم مع امللوخية �أو
الفا�صوليا �أو البامية ...فمن �سيدق عليها الباب بعد وفاته،
ومن �سيح�ضر لها “ الزغاليل ” لتطبخها ؟ ..ومن �سيذكر
موا�سم تن�شيف امللوخية  ،فيح�ضر لها ع�شرات الكيلوات “
لتلقيطها وتنتيف ” ورقاتها وتن�شيفها ؟ من �سيح�ضر البامية
لتقميعها وقليها �أو تن�شيفها ؟ من �سيحمل له�ؤالء الأوالد البطيخ
بالع�شرات ،يتناولونه واحدة واحدة ويرمونها لل�شخ�ص الذي
يليهم لو�ضعها حتت ال�سرير ؟ من �سيح�ضر تنكات الزيت يف
موا�سمه واجلبنة والفريكة  ،يف موا�سمها؟..
ثالثون عام ًا ق�ضتها معه  ،ف�أي �سجل �سيحفظ الذكريات :
حلوها وم ّرها  ،ايجابياتها و�سلبياتها  ،حربها و�سالمها ..
ولكنه املوت نهاية كل حي ..
ظلت ذكرى الزوج مع الزوجة والأوالد  ..لع ّلها كما كانت
هدى تقول� :إن احلزن على وفاة �شخ�ص “ كال�صابونة ” ت�صغر
وت�صغر ولكنها ال تختفي وال تذوب �أبد ًا ..
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يف املقبل من الأيام �ستحمد اهلل “ هدى ” على موت زوجها
قبل �أن ينفطر قلبه بانف�صام عرى الوحدة بني م�صر وال�شام ..
وقبل �أن يعي�ش م�أ�ساة حرب الأيام ال�ستة عام �سبعة و�ستني ..
ولكنها �ستظل تذكر دوره يف تربية �أبنائها،وتعليمهم وتزويجهم .

على �سطح الدار
مل يجد فهيم مت�سع ًا من الأر�ض  ،ليعيد ما كان يفعله يف بيارته
يف يافا  ..هناك يف البيارة كان يربي الأرانب والدجاج واحلمام
وكثري ًا من احليوانات الأليفة  ،كان ي�سلخ الأرنب وير�سله للطبخ
يف الدار فتح�س �أن خروف ًا حم�شي ًا على الطاولة  ...وكان ينتف
ري�ش �صغار احلمام وير�سله للطبخ يف الدار  ،فتح�س �أن �أطيب
طعام هو هذه الزغاليل املح�شية  ..وكان يلتقط بي�ض الدجاج
يومي ًا  ،فيملأ الطبق بالبي�ض الأبي�ض �أو البني ،ال�صغري �أو
الكبري  ،ذي ال�صفار �أو ال�صفارين ..
كل �أهل املدن والقرى يف فل�سطني،يعي�شون من �إنتاج بيوتهم
ومزارعهم..فكل بيت حوله حديقة �صغرية �أو كبرية ،عنده �إنتاج
يغطي جزء ًا من احتياجات بيته � ..شجرات الزيتون تعطيه
الزيت والزيتون طوال العام � ..شجريات البندورة والب�صل
-73-

والباذجنان ،تكفي ا�ستهالكه وتفي�ض  ..الكلأ ُيطعم غنماته �أو
بقراته  ،التي بدورها تعطيه احلليب لعمل اللنب واجلنب ..البي�ض
من دجاجات الدار وحلوم الطري من طيور الدار  ..اكتفاء ذاتي
تقريب ًا لدى الفالحني و�أ�صحاب املزارع ..
وملا مل يجد فهيم �أي مت�سع من الأر�ض يف عمان ملثل هذه
الأمور ،فقد �س ّيج �سطح داره و�أن�ش�أ فيها مزرعة للدواجن
والطيور !!
كان يتفنن ببناء ما ي�سمى “ برج الطيور ”ُ ،يطلق الطيور
�صباح ًا  ،ثم يدعوها �إليه  ،فتُقبل على الربج وتعود �إىل م�سكنها..
ي�ضعها على كفه �أو كتفه ُ
فتقف م�سامل ًة هادئة وادعةُ ..ي�س ُّر ملهارته
هذه  ،ويدعو �أبناءه ال�صغار لر�ؤيته  ..ولكن الر�ؤية هذه ال تكون
بال تعليم !!
ماذا قر� ِأت اليوم يا ر�ضا يف جريدة الدفاع ؟حفظت اليوم يا فاطمة ؟
ماذاِ
عم ..
�أنت يا حممد  ..اقر�أ يل �سورة ّهج يل كلمة “ال ب�أ�س” �أين ت�ضع الهمزة
�أنت يا خليل ِّوحدها ؟
فيها ،على َنبرِ ة �أم َ
�أنت يا انت�صار ماذا قالت “ �أمينة ال�سعيد ” يف جملةحواء حول مو�ضوع “�ضرب الأطفال” ؟.
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تعليم م�ستمر  ..ومتابعة م�ستمرة لكل �صغرية وكبرية يف
حياة الأبناء ..وحتليل مف�صل وممل لل�شهادة املدر�سية لكل
مق�صر ال يحفظ درو�سه وال
ابن ،و�ضرب بالع�صا على “قفا”كل ّ
ُي�س ّمع �آيات القر�آن الكرمي كما يجب ..

�أمينة ال�سعيد
وقد كان للكاتبة امل�صرية “ �أمينة ال�سعيد ” منزلة خا�صة يف
حياة هدى وبناتها  ..فمجلة حواء والهالل وامل�صور كانت ت�صل
املنزل دوري ًا ،وكانت زاوية “�أمينة ال�سعيد” يف باب “ا�س�ألوين”
حمل نقا�ش م�ستمر ،نظر ًا للآراء اجلريئة واملتقدمة واملتحررة
التي كانت حتملها  ..كانت حتث الفتاة على نيل حقوقها
كاملة ،فتتعلم وحت�صل على �أعلى ال�شهادات  ،تكمل الدرا�سة
الأوىل وتدخل اجلامعة  ،تعمل بالوظائف احلكومية وغري
احلكومية،ت�أخذ مكانها الطبيعي يف احلياة ال�سيا�سية ،فهي
ن�صف املجتمع  ،وعلى املجتمع �أن ي�سمع ر�أيها  ،ويدعم �إبداعاتها
واجنازاتها  ،مل تكن تر�ضى“الدونية �أو ال�سلبية ” للمر�أة ،
وحتر�ضها � -إن مبقاالتها �أو ردودها على ر�سائل القراء -على
امتالك نا�صية قرارها بيدها والتم�سك بحقوقها ..
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وفهيم الأب كان  -على ما يبدو  -ي�ؤمن بهذا  ،فهو كان
ي�ؤمن -منذ �أن كان و�صي ًا على “ وقف ” العائلة يف يافا � -أن
للأنثى حق ًا مثلها مثل حق الذكر  ..بل لقد خا�ض معركة ق�ضائية
يف يافا ليثبت �أن �أموال الوقف يجب �أن توزع على الإناث كما هي
للذكور  ..و�إذا كان ن�ص “الوقفية ” قد ح�صر “ريع الوقف”
لأوالد احلاج خليل اجلد الأكرب الذي �أوقفها  ،فهو ال بد كان يعني
بالأوالد :الذكور والإناث من الذر ّية ..ولي�س الذكور فقط،وقد
ربح الق�ضية يف حينها،وظل يف قرارة نف�سه ي�ؤمن بحق الفتاة يف
التعليم والعمل واملرياث �أي امل�ساواة مع �أخيها ..
ولكن العائلة فوجئت بخطيب احدى بناتها مينع خطيبته
من قراءة املجالت االجتماعية  ،وحتديد ًا جملة حواء وحتديد ًا
الكاتبة “�أمينة ال�سعيد” ..كان هذا اخلطيب املتعلم  ،منتمي ًا
“حلزب التحرير” الذي �أ�س�سه القا�ضي تقي الدين النبهاين
يف القد�س يف فل�سطني يف عام  ، 1953كرد فعل طبيعي �ضد
هزمية الأمة  .معتقد ًا �أن الن�صر ال ي�أتي �إال باخلالفة الإ�سالمية
متع�صب ًا
والتم�سك بالدعوة للإ�سالم ..ولكنه كان حزب ًا �سيا�سي ًا ّ
املتع�صب ،
فكري ًا وديني ًا  ..واهتزت العائلة كلها لهذا الفكر
ّ
وبد�أت اخلطيبة تلح على �ضرورة ف�سخ خطبتها عنه  ..وكانت
م�شكلة كبرية  ،خ�صو�ص ًا للأم التي تخ�شى كمفهوم واعتقاد
�سائد �أنّ الطالق – و�إن كان لي�س حرام ًا � -إال �أنه غري مقبول
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اجتماعي ًا ..
وليال  ،ا�ستم ّرت النقا�شات �أمام اجلميع يف املنزل،
�أيام ًا ٍ
�أتف�سخ اخلطوبة وعقد القران ويطلق ا�سم “ مطلقة ” على
البنت � ،أم تر�ضى مب�صريها  ،و�سيغيرّ الزمن مفاهيم الرجل؟..
تذ ّللت البنت لأبيها و�أمها  ..قالت �إنها �ستبقى لهم خادمة يف
بيتهم على �أن تتزوج مثل هذا الرجل بعقليته املتع�صبة الرجعية..
هددت باملوت لو �أجربت على الزواج  ..مل مت�س غر�ض ًا �أو هدية
�أهداها �إياها..
وعندما تو�سط والدها عند القا�ضي لف�سخ عقد القران ،
جمعت كل الهدايا و�أعادتها واحدة واحدة و�أقفلت الباب وراءه ..
كان حزب التحرير واحد ًا من الأحزاب ال�سيا�سية الكثرية
التي ملأت ال�ساحة الفل�سطينية  ،كرد فعل طبيعي للهزمية التي
�أ�صابت الأمة  .وتوزع �أفراد ال�شعب الفل�سطيني يف م�ساحة الوطن
العربي على الأحزاب واجلبهات ال�سيا�سية:حزب البعث العربي
اال�شرتاكي،واحلزب ال�شيوعي،وحزب القوميني العرب ،وحزب
القوميني ال�سوريني  ،وجبهة التحرير الفل�سطينية واجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني وغريها ..
فهل كانت هذه الأحزاب مل�صلحة الق�ضية الفل�سطينية ؟ �أم
�أنها زادت من معاناة الفل�سطينيني �أينما وجدوا ؟..
-77-

النفط يتدفق
بتدفق النفط يف ال�صحراء العربية  ،وبنمو “ مدن امللح ”
يف ال�سعودية والكويت واخلليج العربي  ،فتح اهلل باب رزق لأهل
فل�سطني الالجئني  ..ومبوت رب الأ�سرة  ،وانقطاع معا�شه  ،كان
على الأ�سرة �أن تدبر �أمرها ..وقد �سافرت فاطمة �إىل الكويت
معلمة يف مدار�سها  ،كانت �أول م ّرة يركب �أحد �أفراد العائلة
الطائرة  ..وكان �سيل الأ�سئلة ال ينقطع..هل ي�سري �أحد يف
الطائرة  ،كيف ال ي�سقط كوب املاء من امل�ضيفة ؟ ماذا يقدمون
على متنها ؟ ..هل تخافون من ركوبها ؟
لكن الأم “ هدى” مل يكن يهمها هذا �أو ذاك  ..كان ه ّمها
الأكرب  ،كيف ت�سافر ابنتها وحدها �إىل الكويت  ..وهل يا ترى لو
كان والدها حي ًا يرزق �سيقبل ب�سفرها لإعالة عائلتها ؟..
تو�سع املجتمع الفل�سطيني  ،لك�أن مدين ًة فل�سطينية
يف الكويت ّ
ن�ش�أت هناك � ..أحيا ٌء �شعبية و�سكنية وعمارات �ضخمة ال
ي�سكنها �إال فل�سطينيون فقط  ..فيها اغتنى النا�س وع ّو�ضوا
جزء ًا من معاناة �أهلهم  .مل يكن هناك فل�سطيني � ،إال ويدفع من
راتبه � -إن مل يكن معظم ُه – لأهله يف خميمات ال�شتات  ،ويف
الأماكن التي هاجروا �إليها ..من �أموالها ومن عرق ال�شباب تعلم
ال�صغار  ،و�أكلوا و�شربوا ولعبوا ثم تزوجوا..ومن �أموالها ومن
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عرق ال�شباب بنيت البيوت وت�أثثت وا�شرتيت الأجهزة الكهربائية
املختلفة..من �أموالها ومن عرق ال�شباب ن�شط العمل الع�سكري
�ضد الإحتالل الإ�سرائيلي ..وقد �سافرت البنتان الأكرب �إىل
وحدها؟و�أين
الكويت مع زوجيهما..فكيف ت�سافر هذه البنت َ
�ست�سكن،ومع من �ستعي�ش؟ كان املجتمع الفل�سطيني يف الكويت
يت�سع ويكرب  ،وقام ال�سيد دروي�ش مقدادي  ،املفت�ش بدائرة الرتبية
والتعليم يف الكويت  ،باختيار املئات من الفتيات الفل�سطينيات
للعمل يف الكويت كمدر�سات يف مدار�سها  ..و�أ ّمن لهن ال�سكن يف
بيوت خا�صة للمعلمات  ،وملّا كان الغريب يحن على الغريب يف
بالد الغربة ،فقد كان حنان الأخت على �أختها  ،والأخ على �أخيه
والعم على ابنة �أخيه �أكرث ..
و ّدعت هدى ابنتها بكثري من احلزن واخلوف  ،وح ّملتها
الر�سائل لأختيها حتثهما فيها على التحلي ب�صفات الر�سول
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم � :صلة الرحم  ،و�صدق احلديث ،
و�إكرام ال�ضيف  ،والإعانة على النوائب  ،وكانت هذه ال�صفات
�ضرورية عند هذا ال�شعب امل�ش ّرد  ..فقد كان عليه �أن يثبت
جدارته للعمل وك�سب العي�ش ..
كانت “فاطمة ” حق ًا تت�صف بتلك ال�صفات التي �أو�صتها
بها �أمها  :ت�صل الرحم وت�صدق احلديث وحتمل الك ّل وتقري
ال�ضيف وتعني على نوائب احلياة  .ولقد تركت يف نف�س معارفها
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و�أقاربها و�أ�صدقائها �أحلى الذكريات و�أعمق العالقات و�أكرث
حلظات ال�سعادة حميمي ًة و�صدق ًا .
وانتقل عم البنات �أحمد من مدينة الزرقاء يف الأردن �إىل
الكويت ..كثري من الالجئني الذين �سكنوا الزرقاء غادروها
�إىل بلدان اخلليج العربي  ..مل يكن يف الزرقاء �سوى مع�سكر
للجي�ش الأردين � ،أر�ضها كانت رم ًال نا�شف ًا  ،وهوا�ؤها م�ش ّبع
بهذا الرمل ..ما�ؤها �شحيح  ،وفر�ص العمل فيها قليلة � ..سكنها
الالجئون  ،فبد�أوا بتكوين مدينة تكرب يوم ًا بعد يوم  ..ولكن العم
ال�شاب الذي تعلم يف الأزهر ال�شريف  ،والذي يتقن اللغة العربية
والإجنليزية والعربية وعلوم الهند�سة  ،كان يطمح لتح�سني
و�ضعه ..وكيف ميكن له ذلك  ،يف ذلك التج ّمع الفقري ؟
فتحت الكويت باب الرزق للفل�سطينيني  ،وتوظف العم
بوظيفة جيدة ،وتعلم �أبنا�ؤه وبناته يف مدار�س الكويت  ،وتخرج
من اجلامعات العربية والأمريكية كل �أبنائه وبناته مهند�سني
و�أطباء ومعلمني وحملة دكتوراه  ...لقد كان ف�ضل الكويت عليهم
وا�ضح ًا  ،و�أعطوا هم باملقابل العرق وال�شباب والعمل لي ًال نهار ًا
ليحافظوا على هذه النعمة.
وملا بد�أ العمل الفدائي يف فل�سطني  ،ا�ستطاع يا�سر عرفات
ا�ستقطاع  %5من رواتب كافة الفل�سطينيني لثور ِت ِه الع�سكرية �ضد
�إ�سرائيل للعمل الفدائي...
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حال
بعد عام �ألف وت�سعمائة و�سبعة و�ستني �سيتغري احلال من ٍ
�إىل حال ..

الأيام ال�ستة
كيف ميكن ل�ستّة �أيام �أن تقلب الدنيا ر�أ�س ًا على عقب  ..كيف
ميكن ل�ستة �أيام �أن تزلزل الأر�ض والوجدان  ،الأحالم والآمال ،
الواقع والتوقعات ؟ �ستة �أيام حملت ال�شعب الفل�سطيني كله  ،بل
ال�شعب العربي كله  ،حملته �إىل الأعلى  ،ثم رمت ُه �إىل الأر�ض ..
�ستة �أيام كان ال�شعب العربي ينتظرها بفارغ ال�صرب حتى
ميحو دولة االحتالل من الوجود  ،ف�إذا به يتمنى لو �أنها مل مت ّر
عليه � ،أو �أن الزمن قد �أوقفها كما نوقف �آلة الفيديو بكب�سة
زر“. ” pause
ماذا كان �سيجري لو توقف الزمن وقفز عنها؟ ..ملاذا
ّ
ت�ضخمت الأحالم كثري ًا ثم ذابت يف حلظة واحدة  ..وما قيمة
�ستة �أيام يف عمر التاريخ ؟
�إنها �ستة �أيام بعمر التاريخ نف�سه  ..بعمر الهزمية نف�سها ،
بعمر حتطم الآمال والأحالم ..
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كانت هدى قد �أر�سلت ابنها حممد لدرا�سة الطب يف العراق،
و�أر�سلت ابنتها لدرا�سة ال�صيدلة يف القاهرة،ثم �أر�سلت ابنها
الآخر ليدر�س الهند�سة يف القاهرة �أي�ض ًا فالهجرة ال ميكن
�أن ّ
تعطل درا�سة �أبنائها ،مهما كانت الظروف االقت�صادية �أو
االجتماعية ،ثم انتقلت للعي�ش بقرب ابتنها الكربى يف رام اهلل
لتبتعد ولو قلي ًال عن ذكريات بيتها وزوجها و�أوالدها يف عمان ...
عندما وقع الزلزال املد ّمر لهذه الأمة  ،وا�ستولت �إ�سرائيل
على ما تبقى من �أر�ض فل�سطني  ،عاد اللجوء والهجرة يدقان
�أبواب الفل�سطينيني بيت ًا بيت ًا  ...كم هجرة ميكن �أن يتحمل املرء
يف حياته  ..وكم جلوء ًا تت�سع الدنيا ي�أ�سرها ؟ كم بيت ًا ي�ستطيع
املرء �أن يبنى ل ُيهدم � ،أو �أثاث ًا ي�شرتيه ليتحطم � ،أو �أمان ًا يحت�ضن
به �أبناءه لي�ضيع ..
�ضاعت البيوت  ،وهدمت  ،و�ضاع الأمان  ،و�سقطت الأحالم..
وارتفع �صوت واحد � ..صوت البندقية والعمل الفدائي ..
فجاء الن�صر يف الكرامة .
بعد عدة �أ�شهر من ال�سقوط املد ّوي حلرب �سبعة و�ستني جاء
الن�صر على يد الفدائيني واجلي�ش الأردين يف معركة الكرامة :
معركة الكرامة التي وقعت عام ثمانية و�ستني يف منطقة الأغوار،
فانت�صر الفدائيون وقوات اجلي�ش الأردين على جي�ش �إ�سرائيل
الذي كانوا يزعمون �أنه ال يقهر...
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حق العودة
هل كان ميكن لعائلة فهيم و هدى �أو �أبنائهم الذين ت�شبعوا
من ذكرى يافا وبياراتها و�سهولها وبحرها ورملها ؛ �أن ين�سوها
وقد منعوا من االقرتاب منها ؟ �أو العودة �إليها ؟
كل املدنيني الذين يهربون بحياتهم وحياة �أبنائهم ،من
قنابل العدو ور�صا�صه،يعودون �إىل بيوتهم بعد هدوء املعارك..
�إال الفل�سطينيني  ،فقد منعهم اليهود من الدخول للأرا�ضي
ري من
الفل�سطينية  ،وقتلوا كل من حاول العودة �إليها  ..كث ٌ
ال�شباب الفل�سطينيني حاولوا العودة  :م�شي ًا على الأقدام
من احلدود ال�شمالية بني لبنان وفل�سطني � ،أو �سباح ًة يف نهر
الأردن بني الأردن وفل�سطني  ،بر ًا بال�سيارات � ،أو على ظهور
احلمري �أو بحر ًا على منت ال�سفن  ،ولكن �أحد ًا مل ي�ستطع .منعته
ر�صا�صات ال�صهاينة و�سجونهم..كم من العائالت اليافية وغري
اليافية ،كانت قد خ ّب�أت املال يف خزائن بيوتها فحاولت العودة
لأخذه..كم من العائالت خ ّب�أت ال�سال�سل الذهبية والأ�ساور
وم�صاغ ن�سائهم وبناتهم واللريات الذهبية حتت البالطة �أو يف
الفرا�ش،مت�أكدين من عودتهم لبيوتهم و�أخذها،فلم ي�ستطيعوا..
كل من ترك بيته حتت قوة ال�سالح ،وعلى �أ�سا�س �أنه �سيغادرها
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حلني انتهاء املعارك  ،كان ينتظر العودة �إليه  ،فاجليو�ش العربية
�ستطبق “ كالكما�شة” من �سبع دول عربية  ،من �سوريا والعراق
وم�صر واليمن والأردن وال�سعودية ولبنان ..وه�ؤالء الفل�سطينيون
الذين دافعوا عن املدن والقرى الفل�سطينية  ،وا�ست�شهدوا �أو
مل ي�ستطيعوا ال�صمود لقلة عددهم و�ضعف �أ�سلحتهم وعدم
تدريبهم الكايف  ،ظل ّوا يخططون للعودة �إليها ..
ظ ّلت �إ�سرائيل – وال زالت – تخاف من “ القنبلة ال�سكانية
العربية”  ..ظ ّلت تتمنى �أن ترمي �سكان غزة مث ًال يف البحر
للتخ ّل�ص منهم .
�أ�صبح تعداد عائلتي هدى وبكرية بالع�شرات  ..بنات وذكور
و�أحفاد و�أزواج �أحفاد  ..كان �أي لقاء ي�ضم العائلتني ينقلب �إىل
حلقة نقا�شية حول الو�ضع ال�سيا�سي  ..هذا مع يا�سر عرفات
وذلك �ضده  ..هذا يتهم �سوريا يف جرمية خميم تل الزعرت
 ،وذلك ال يتهم �إال �إ�سرائيل يف كل اجلرائم �ضد املخيمات ..
هذا يلوم الفدائيني يف معارك �أيلول الأ�سود يف عمان  ،وذلك
يعطيهم العذر  ،فالطريق �إىل فل�سطني  ،ال بد و�أن مير من
العوا�صم العربية  ..هذا ي�ؤيد احلل ال�سلمي  ،وذلك ال ير�ضى
�إال بالبندقية..
كل الق�ضايا التف�صيلية يف الق�ضية الفل�سطينية �شائكة ..
نى وا�سع ًا  ،ف�أ�صبح ي�ص ّيف يف
كان بع�ض الأفراد قد اغتنى ِغ ً
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منتجعات �أوروبا و�أمريكا  ..ويقتني بيوت ًا يف قرب�ص �أو ا�سبانيا �أو
كاليفورنيا  ،وبع�ضهم الآخر �أ�صبح عنده بدل ال�سيارة � ،س ّيارتني
�أو �أربع ًا تقف �أمام “ في ّلته ” يف ال�شمي�ساين �أو جبل احل�سني
�أو الرابية  ..وبع�ضهم �أر�سل �أوالده للح�صول على اجلن�سية
الأمريكية �أو الكندية  ،كي ي�صبح يف مقدوره �أن ي�سافر بجواز
ال�سفر “ املحرتم ” �أينما �أراد  ،خ�صو�ص ًا يف البلدان العربية..
�أ�صبح من الأحفاد الأطباء واملهند�سون واملعلمون واملدراء
والفن ّيون  ،وتزوجت من البنات واحلفيدات وزراء و�أ�صحاب
مراكز يف دول عربية كانوا قد جل�أوا �إليها �سواء يف العراق �أو
ليبيا �أو الكويت  ،وبقيت الروابط العائلية قوية بني اجلميع ..
وبقي – كما هو احلال دوم ًا – عدد من الأحفاد متو�سطي احلال.
ولكن �شيئ ًا واحد ًا كان ي�ؤكد عليه اجلميع ويف �أي لقاء:هو
العودة لفل�سطني،مهما طال الزمن  ،ومهما اختلفت الطرق
وامل�سارات ..

زيـــارة �إلـــى يـــافـــا
عندما ُفتح الباب �إىل اخلارج بدل �أن يفتح �إىل الداخل،
احتلت نابل�س ورام اهلل وطولكرم والقد�س ال�شرقية
وعندما
ْ
و�أريحا وجنني ..وو ..وعندما �أ�صبح فل�سطينيو ال�ضفة الغربية
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حتت االحتالل الإ�سرائيلي  ..ا�ستقبل �شاعر فل�سطني حممود
دروي�ش �شاعرة فل�سطني النابل�سية فدوى طوقان  ،وكان لقا ًء
حزين ًا دامي ًا  ،فبدل �أن يلتقي االثنان يف اجلزء احلر� ،إذ
باالحتالل يخ ّيم على اجلزئني من فل�سطني .
يومها قالت فدوى طوقان يف ق�صيدة “ لن �أبكي” :
أبواب يافا يا � ِأحبائي
على � ِ
طام ال ُّدو ِر  ،بني ال َّر ْد ِم َّ
وال�ش ْو ِك
ويف فو�ضى ُح ِ
وقلت للعينني :
وق ْف ُت ُ
نبك
يا عينني ِقفا ِ
أطالل َمنْ رحلوا وفاتوها
على � ِ
ُتنادي َمنْ بناها الدا ْر
وتَنعى َمنْ بناها الدا ْر
القلب ُمن�سحق ًا
و�أنَّ ُ
القلب :
وقال ُ
أيام يا دا ُر ؟
(ما َف َع َل ْت ِب ِك ال ُ
و�أينَ القاطنونَ هُ نا ؟
ْ
بعد الن�أي  ،هل جا َءت ِْك �أخبا ُر ؟
وهل جا َءت ِْك َ
هُ نا كانوا  ،هُ نا حلموا
الغد الآتي
هُ نا َر�سموا م�شاري َع ِ
ف�أينَ ا ُ
حل ْل ُم والآتي ؟ و�أ ْينَ هُ ُمو ؟
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و�أ ْينَ هُ ُمو ؟)
طام الدا ْر
و ْمل ِ
ينطقُ ُح ُ
ينطقْ هُ ناك �سوى غيا ِب ِه ُمو
و ْمل ِ
والهجرانْ
ال�ص ْمت ِ
و�ص ْمت َّ
وكان هُ َ
أ�شباح
البوم وال ِ
ناك جم ُع ِ
والل�سان  ،وكان
واليد
غريب الوج ِه ِ
ِ
َ
ُيح ِّو ُم يف حوا�شيها
مي ُّد �أُ ُ�صو َله فيها
وكانَ ال ِآم َر الناهي
وكانَ  ...وكانْ ...
ُ
القلب بالأحزان..
وغ َّ�ص ُ
فرد عليها حممود دروي�ش :
مل نكن َ
قبل حزيران ك�أفراخ احلمام
ْ
ال�سال�سل
ولذا ،مل يتفت َّْت حبنا بني
نحن يا �أُختاه ،من ع�شرين عام
نحن ال نكتب �أ�شعار ًا،
ولكنا نقاتل .
�صوتك الليل َة،
ني وجر ٌح و�ضما ُد
�سك ٌ
ونعا�س جاء من �صمت ال�ضحايا
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�أين �أهلي؟
خرجوا من خيمة املنفى ،وعادوا
مرة �أُخرى �سبايا!
منزل الأحباب مهجور،
رجمت حتى النخاع
ويافا ُت ْ
والتي تبحث عني
مل جتد مني �سوى جبهتها
اتركي يل كل هذا املوت ،يا �أخت.
اتركي هذا ال�ضياع
ف�أنا �أ�ضفره جنم ًا على نكبتها
�آه يا جرحي املكابر
وطني لي�س حقيبة
و�أنا ل�ست م�سافر
�إنني العا�شق ،والأر�ض حبيب ْة!
وبعد �أن ا�ستكانت النفو�س وانطف�أت �أل�سنة النريان
والغ�ضب،بد�أ �أهل فل�سطني احل ّرة  ،يزورون فل�سطني حتت
االحتالل  ..ور�أى الأطفال اليافعون يافا ،فذهلوا وحتطمت
�صورتها يف �أذهانهم  ..ر�أوها حطام مدينة ذابلة  ،ال ن�ضارة
فيها وال ت�ألق  ..مل يروا فيها بيارات الربتقال اخل�ضراء  ،وال
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�ش ّموا رائحة زهر الربتقال وال �شذاه  ،مل يروا �شارع ا�سكندر
عو�ض �أو جمال با�شا �أو �ساحة “ ال�ساعة ” كما كانت تو�صف
لهم ..مل يروا امليناء وال ال�سفن الرا�سية فيه  ،كانت �شبه ميناء،
�أو قل جزء ًا �صغري ًا من ميناء كان له ا�سم كبري فيما م�ضى ..
بحثوا عن جوامع يافا وكنائ�سها  ،فلم يروا �إال جامع ًا �صغري ًا
طاملا تغنى به �أهلهم هو جامع ح�سن بيك � ..أما اجلامع الكبري
فكان جامع ًا �صغري ًا مهله ًال ال حياة فيه ..مل ي�سمعوا �أن يف يافا
كتب �أو جمالت
�أية مطبعة  ،وك�أن اللغة العربية مل تعد ُتطبع يف ٍ
�أو جرائد ..
قال �أحدهم � :أهذه يافا التي كنتم تتباهون بها ؟ ليتها ظلت
يف خياالتنا ومل ن َرها كما هي الآن ..
بحثت البنت ال�صغرى عن بيت �أبيها  ،فلم تتعرف عليه،ات�صلت
ب�أمها هدى يف عمان ت�س�ألها  ،كانت قد تعرفت على فتاة م�سلمة
عرفتها من مالب�سها يف مدينة يافا  ،ف�أخذت هذه ت�ستعلم من
هدى عن منزلها القدمي  ،فلم تتعرف عليه “ لع ّل الزمن �ش ّو�ش
الذاكرة ”  ..ولكنها عرفته من التلة املقامة عليها يافا القدمية
 ،وقد �أ�صبحت بيوت ًا للفنانني والفنانات تباع الدار فيها مباليني
الدوالرات  ..على هذه التلة كانت تقع بيوت اليافيني  ..وفيها
قهوة “ املدفع ” التي كانت ت�سمع عنها من �أهلها  ،حيث يجتمع
العمال مع املوظفني وال�صيادين والتجار �أ�صحاب البيارات ..
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قهوة الرجال الذين تتالقى م�صاحلهم مع جتارتهم وزراعتهم
و�أوقات فراغهم ولهوهم  ،فيها بد�أت ترتيبات الإ�ضراب الكبري
� ،إ�ضراب ال�شعب الفل�سطيني � ،ستة �أ�شهر كاملة  ،فكان �أطول
�إ�ضراب يف تاريخ العامل كله .
ومع �أن كل ما حولها كان يوحي باالحتالل � ،إال �أن دائرة ب�سيطة
يف الأر�ض ا�ستوقفتها مطو ًال �..إنها غطاء “ ُم ْنهل ” لت�صريف
“�شركة
املياه ..مكتوب عليه بالعربية وبالعربية فقط
ال�سكب الفل�سطينية” �إذن هذه املدينة كانت فع ًال عربية فقط،
�أقام فيها االجنليز حاميتهم فحولوها تدريجي ًا �إىل مدينة
خمتلطة ؛ تختلط بها اللغة االجنليزية مع اللغة العربية � -آه ما
�أحقر االجنليز – �أعطوا �أر�ض غريهم  ،لأُنا�س �أرادوا التخل�ص
منهم يف بالدهم  ،رمونا بدائهم لي�سرتيحوا هم  ..ما �أ�سو�أ
االجنليز فهم �أ�صل البالء والداء  ..خدعوا �شريف مكة احل�سني
بن علي ،ليثور على الأتراك العثمانيني  ،ووعدوه مبملكة عربية
واحدة يكون ملكها  ،ثم تخلوا عنه بعد �أن �ساعدهم يف هزمية
منفى يف جزيرة �صغرية يف
الأتراك العثمانيني  ،ومل يعطوه �إال ً
البحر الأبي�ض املتو�سط  ،مات فيها ال ميلك ثمن �أكله وال �شربه..
هل ميكن لعاقل �أن ي�صدق �أن هذا “ال�شريف ” ابن الأ�شراف
الذي كان ي�سيطر على �أرا�ضي احلجاز وجند ،واملوعود ليكون
ملك الأمة العربية كلها يف العراق و�سوريا والأردن وفل�سطني ،
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وهو �أب مللكني يف العراق والأردن ً ،ينفى �إىل جزيرة �صغرية ،فال
ي�ستطيع ت�أمني �أكله ؟ ويذ ّله احلاكم االجنليزي للجزيرة ،فريهن
خنجره امل�ص ّدف ذا الأحجار الكرمية مقابل �أربعني دينار ًا ؟
كانت زيارة �أهل يافا لها كارثية مبعنى الكلمة  ..قالت
كاملة �إ ّنها ظ ّلت ُتق ِّبل تراب يافا وتتمرغ عليه  ،وبعدها نامت
يف الفرا�ش ثالثة �أيام متتالية  ،وقد امتلأ ج�سدها باحلبوب
احلمراء “وال�شرية” ..
�أما �أحمد فقال �إنه دخل بيارته  ،و�أحب �أن ي�أخذ منها �أربع
حبات برتقال  ،هدية لأهل بيته يف عمان  ،ف�أقبل عليه �ساكن
البيارة  ،يهدده بال�سالح  ،و�أرغمه على رمي احلبات الأربع على
الأر�ض ودا�س عليها قائ ًال  :هذه لي�ست �أر�ضك  ،اخرج من هنا.
فنام يف فرا�شه يومني يبكي على �أر�ضه وبرتقاله.
ازدهار ذهبت تبحث عن بيت والدها  ،هناك يف يافا عادت لها
ذاكرتها دفعة واحدة تعرفت على مدر�ستها “مدر�سة الزهراء”،
وعلى مدر�سة الذكور “ العامرية ” �شاهدت م�ست�شفى الدجاين
وجامع النزهة ،و�سبيل �أبو نبوت  .وملا ر�أت بيت والدها دخلته ،
وملا ر�أت الغرفة التي ولد فيها �أخوها حممد ،ظلت تبكي �ساعتني..
لقد كان البيت م�سكون ًا من عائلتني قادمتني من بولندا ..
انت�صار ذهبت �إىل مدر�سة �أخواتها الأكرب منها وبكت على
�ساحتها ودرجها  .ر�أت بيت عمها فعرفته على الت ّلة املقابلة
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للبحر  ،كانت تتدحرج هي وبنات عمها ال�صغريات من �أعلى
التلة �إىل �أ�سفلها ،ك�أجمل ما يف الدنيا من �ألعاب ..
عندما ذهبت “ كاملة ” �إىل يافا تذكرت بربرة ويالها من
ذكرى ..

يا بربراوي يا عنب
دخل فهيم �إىل البيت مهل ًال فرح ًا ...حام ًال بيده “ كو�شان”
علي �سعد يا هدى  ..ا�شرتيت
�أر�ض جديدة ،قال لهدى  :وجهك ّ
اليوم �أربعني دومن ًا يف “ بربرة ”  ،مل تكن يوم ًا قد �سمعت با�سم
“ بربرة ”  ،فقالت :و�أين هي “ بربرة ” هذه  ،وملاذا الأربعني
دومن ًا ؟...
 “بربرة ”يا �ستي قرية قريبة من مدينة غزة  ..تبعد عن غزةحوايل ع�شرين كيلومرت � ..إىل ال�شمال ال�شرقي منها� ..أتعرفني
�سكة احلديد الوا�صلة من حيفا �إىل رفح ؟�إنها يف اجلانب الغربي
منها � ..أر�ضها ترابية  ،ولكنها ملحاذاتها لل�شواطئ ال�ساحلية
على البحر الأبي�ض املتو�سط ،ولوجود مناطق طينية على التالل
املرتفعة  ،ف�إنها منطقة زراعية من الدرجة الأوىل ...بل �إن
�سكانها ن�شيطون جد ًا بالزراعة .هذه الأرا�ضي التي ا�شرتيتها
مزروعة فع ًال عنب “من �إل ّلي ي�شتهيه قلبك”..يف املو�سم القادم
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�سرتين حبات العنب من “بربرة ”..
يف زيارته التالية لرببرة  ،ا�صطحب فهيم زوجته وابنته
الكربى “كاملة”  ،لر�ؤية مزرعتهم اجلديدة يف بربرة ،
�شاهدوا كثبان الرمال حولها  ..والأ�شجار املثمرة بالربتقال
والتني واللوز وامل�شم�ش والزيتون والرمان  ..و�أكلوا من ال�شمام
والبطيخ واجلوافة � ..صلى فهيم يف جامع القرية الوحيد ،
وعلمت كاملة �أن هناك مدر�سة وحيدة ابتدائية يف القرية ..
كانت ابنة ُمزارع البيارة يف مثل عمرها  ...فلما لعبت معها
يف الأر�ض� ،س�ألتها عن ا�سم مدر�ستها  ،فقالت ال �أعرف  ..ف�أنا
مل �أدخل املدر�سة ومل �أتعلم  ..التعليم فيها للأوالد فقط � ...أنا
�أُ�ساعد �أُمي يف البيت بعمل ال ُب�سط “ واملزاود ”...
و�أخذتها من يدها �إىل البيت “ الب�سيط ” املبني من ال ِلنب ،
و�أطلعتها على ب�ساط طويل م�صنوع من خيوط ال�صوف امللونة ،
وقالت �أترين هذا املزواد ؟ �أنا و�أمي نن�سجها .
�أهدت زوجة املزارع ب�ساط ًا جمي ًال لزوجة فهيم وابنتها
كذكرى لزيارتهما لرببرة ..
بعد حوايل �أربعني عام ًا ومن بني الغيوم و�آالف ال�سكان يف
عمان ،تلتقي البنت ال�صغرية بهدى وتزورها يف بيتها  ،وت�س�أل
عن ابنتها “كاملة”� ..أ�صبحت البنت ال�صغرية “ �أم خالد ”،
ولكنها ال تزال �أُم ّية ال تقر�أ وال تكتب  ،وتلب�س الف�ستان �شبه
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البدوي �أو الفالحي  ..هاجرت و�أهلها هي الأخرى من بربرة،
�أُجربوا على ترك بربرة مع �أن �أهلها دافعوا عن �أر�ضهم بالقليل
الذي ميلكونه  ..طردوا منها بقوة ال�سالح  ،فالتج�أوا �إىل غزة ..
وهدم ال�صهاينة قريتهم  ،والقرى املجاورة  :قرية نعليا وقرية
اجلبة وبيت جرجا ..كل القرى املجاورة هدمت ،و�أن�شئت عليها
م�ستعمرة �صهيونية .
ال يزال �صدى نغمات “ فهيم ” وهو يطعم زوجته
“هدى”حبات العنب الرببراوي  ،وهو يقول:
يا بربراوي يا عنب  ..ياه  ..ياه
يا �أبو العناقيد الذهب  ..ياه  ..ياه
كانت كاملة عندما قابلت “ �أم خالد ” هذه قد �أ�صبحت
الدكتورة كاملة  ،فقد �أكملت تعليمها اجلامعي مع �أبنائها الأربعة
 ..وظ ّلت �أم خالد تقول  ،يا ريت �أبوي علمني واهلل العلم حلو ...
ومع �أن �أم خالد �أجنبت هي الأخرى البنني والبنات  ،و�سافر
بع�ضهم �إىل دول اخلليج للعمل � ،إال �أنها بقيت فقرية احلال
تتح�سر على اخلري الذي كان يف �أر�ضهم ويف بيوتهم الطينية
ّ
يف بربرة  ،وتتمنى �أن تعود �إليها  ،فال �أجمل من �أر�ض الإن�سان
وبيته  ،حتى لو كان من الطني  ..هناك ولدنا و�إىل هناك �سنعود
...
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مل يكن قد بقي لأم خالد هذه �إال بع�ض الأ�ص�ص الفخارية،
تزرع بها املريمية �أو الريحان �أو النعنع لكوب ال�شاي الذي
ت�شربه..
�أما فهيم فلم يبق له �إال مرت من الأر�ض لزراعته ..
مرت من الأر�ض
مل يرتك فهيم عم ًال �أو جتارة يف عمان�،إال وخا�ض غمارها..
هذا جاره اليافاوي يتاجر بالزجاج  ،ي�ستورده �إما من �سوريا �أو
تركيا �أو حتى بلجيكا  ..وفهيم يتقن اللغة االجنليزية وكتابة
الر�سائل ،في�شارك يف جتارة الزجاج  ..وذلك ت�ض ّمنَ مزرعة
زيتون  ،وي�س ّوق تنكات الزيت يف مو�سمها  ،في�شاركه يف ال�ضمان
والبيع  ..وهناك معر�ض للمنتوجات الزراعية  ،في�شارك يف
منتوجات زراعية � ،أبدع يف رعايتها ..
أرا�ض زراعية ،فبعد
مل يكن عنده بعد يف عمان �أو ما حولها � ٍ
�أن ُ�سلبت منه كل الأرا�ضي والبيارات الزراعية يف يافا وبربرة،
�أخذ يهتم مبا اليزيد من مرت �أر�ض حول بيته  ،زرع فيها “
داليتني ” �أي �شجرتي عنب  ،واحدة ثمارها تدعى “ بناتي ”
�صغرية 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 �أغ�صان ال�شجرة البن ّية  ،و�أوراقها اخل�ضراء..
ثم زرع �شجرة خ�شخا�ش واحدة ال غري  ..هذه ال�شجرة التي
هي ال�شجرة الأ�سا�سية لزراعة �شجر الربتقال �أو الليمون �أو
اجلريبفروت ُ ..يط ّعمها املُزارع ُ
بطعم ال�شجرة التي يريدها
فتطرح يف العام املقبل  ،الربتقال �أو الليمون �أو اجلريبفروت،
كم �شجرة خ�شخا�ش زرعها فهيم مع والده يف بيارتهم يف يافا..
وها هو يف عمان يزرع �شجرة واحدة ال ي�ستطيع تطعيمها كما
يريد  ..يزرعها للذكرى فقط  ،فالطق�س هنا ال ينا�سبها ..
ثم زرع “ يا�سمينة بلدي ” يف �آخر هذا املرت من الرتاب ..
يا�سمينة تعطي زهورها البي�ضاء �أحلى الروائح–يف ال�صيف-
لكل من دخل البيت �أو خرج منه  ..ويف ع�صر كل يوم تقوم �إحدى
بناته بقطف زهور اليا�سمني هذه  ،فتعطي ما ال يقل عن حمل
�صينية كبرية  ،وتقوم “ب�شكها” بالإبرة واخليط لعمل عقود
اليا�سمني لأمها �أو �ضيوفها � ،أو تربط ع�شر يا�سمينات على
عود خ�شبي  ،وتلفها بخيط فت�صبح “برو�ش” جميل يو�ضع على
ال�صدر فيعطي الرائحة العطرية طوال ال�سهرة ..
ولكن ما �أبدعه من ذلك “ املرت ” من الرتاب هو �شجرة
يقطني  ،اعتنى بها ف�أعطته ثمرة يقطني طويلة � ..أخذها ملعر�ض
املزروعات الذي كان برعاية الأمري احل�سن بن طالل  ،وت�ص ّور
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مع هذه الثمرة الطويلة “ طول الأمري ذاته ” فنال عليها جائزة..
كان يتباهى �أن عنقود العنب  -من هذا املرت من الرتاب –
يزن كيلو غرام ًا ..
هل كان يريد �أن يقنع نف�سه �أو من حوله � ،أنه ال زال ميلك
بيارات وب�ساتني ومزارع ؟ هل كان ال يزال ي�أمل �أن يعود يوم ًا �إىل
يافا وبياراتها وب�ساتينها؟و�إىل بربرة وعنبها ؟ �أم �أن هذا هو
حال معظم الفل�سطينيني يف بالد الهجرة � ،أول ما يفعلونه حول
بيوتهم هو زراعة الأر�ض �أو التنكات �أوالرباميل الفارغة ! ف�إذا
كان الالجئ من منطقة جبلية �أول ما يزرعه هو الزيتون  ،و�إذا
كان من ال�ساحل زرع الربتقال والليمون ؟!

الثقافة واملطابع
مل يكن حديث اثنني �أو �أكرث عن يافا � ،إال لي�ؤكد دورها
الريادي يف الثقافة واحل�ضارة  ..عدد املطابع التي ت�صدر
الكتب واجلرائد واملجالت  ..عدد دور ال�سينما وامل�سارح  ،عدد
الأندية الريا�ضية والك�شفية والثقافية  ..اجلوامع والكنائ�س
وال�صيدليات وامل�ست�شفيات واملدار�س ..
مينا�ؤها ي�ستقبل الفنانني واملثقفني من القاهرة � :أُم الدنيا..
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�إىل يافا�:أُم الغريب  ..وقطاراتها ت�سري �إىل ال�شمال وال�شرق
واجلنوب ..
“وهدى ” ال ترتك منا�سبة � ،إال وتذكر دور عائلتها يف
احلراك الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي يف يافا� ..صورة �سل ْفها
املنا�ضل خالد وهو يحمل جرائد ومنا�شري وخطابات يلقيها هنا
وهناك للدفاع عن يافا  ،دوره يف تعزيز مقاومتها قبل �سقوطها.
متت ب�صلة �إىل ال�صهاينة..
م�س�ؤوليته عن املقاطعة لأي ب�ضاعة ُّ
وحر�صه على عدم ال�سماح لل�شباب الفل�سطيني بزيارة تل �أبيب
�أو التعامل بها ...
حديثها عن قريبها “ �سامي الأ�صفر” ،وكيف ا�ست�شهد هو
و�شقيقه الأ�صغر “�شفيق” وهو يجهز قنابل يدوية للم�شاركة يف
الدفاع عن يافا  ..ذكرياتها عن انفجار دار ال�سراي للأيتام يف
يافا  ،وهدم يافا القدمية ...
أح�س ك ٌل منهم �أنّ عليه �أن يوا�صل ما بد�أه
فلما كرب الأبناء ّ � ،
�أهله يف الن�ضال  ،و�إن ب�صو ٍر �أخرى� ..إن من الكويت �أو الريا�ض
�أو القاهرة �أو حتى �أمريكا وكندا و�أمريكا الالتينية ..
قام ابن العم يف الكويت بطباعة كتاب �ضخم  ،يوثق جمزرة
“ �صربا و�شاتيال ”  ..ثم قامت “ ازدهار ” بطباعة كتاب يوثق
الطبخات الفل�سطينية  ،و�أ�صدرت الدكتورة “ كاملة ” كتب ًا
عن العالجات النف�سية دون �أدوية  ،و�أ�س�ست “ ر�ضا و�أختها ”
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دار ن�شر وتخ�ص�صت الدار بكتب املقاومة للأطفال ..لقد ت�شرد
ب�شكل
الفل�سطيني يف �أ�صقاع الأر�ض  ،ومنها كان يرفد ق�ضيته ٍ
�أو ب�آخر ..
رحلة العلم
مل يكن من ال�سهل على كاملة �أن توئد �أحالمها بالعلم
وال�شهادة � .صحيح �أنها �أم�ضت ما يقارب ثالثني عام ًا يف �إجناب
�أطفالها الأربعة وتربيتهم وتطريز مالب�سهم  ،وال�سهر عليهم �إذا
مر�ضوا  ،ومتابعتهم �إذا راهقوا  ،و�إعداد حفالت �أعياد ميالدهم
وا�ستقبال �أ�صدقائهم  ،ومتابعة درا�ستهم �أو ًال ب�أول ؛ �إال �أنها ظ ّلت
حتلم مبا ُحرمت منه وهو العلم ..
ومل يكن من ال�سهل عليها �إقناع من حولها و�أولهم زوجها
بعزمها على الت�سجيل لدرا�سة “التوجيهي من منازلهم ” وقد
ف�سجلت باخلفاء  ،و�أخذت تدر�س يف كتب ابنها الأ�صغر
فعلت ّ ،
الذي كان على مقاعد التوجيهي  ..وجنح وجنحت  ..وق ّدم �أوراقه
للجامعات  ،وقدمت  ،و ُقبلت باجلامعه الأردنية وبد�أت بالدوام.
هل كانت �أكرب �سن ًا من بع�ض �أ�ساتذتها ومن كل زمالئها ؟ هل
كانت �أكرث دافعي ًة وان�ضباط ًا ودوام ًا من معظم رفاقها؟متى
كانت تدر�س ومتى كانت تزور الأهل والأ�صدقاء وتدعو الأقارب
واملعارف ك�أي زوجة و�صاحبة بيت ؟ مل ي�أخذ زوجها الأمر وال
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�أوالدها على حممل اجل ّد  ،فقد ظنّ اجلميع �أنها بعد �أ�شهر
�سترتك املو�ضوع وتن�ساه  ..ولكنها ثابرت  ،ويف غ�ضون �أقل من
�أربع �سنوات تخ ّرجت  ..واملفاجئ �أن تقديرها كان جيدجد ًا ..
�إذن الطريق مفتوح �أمامها لنيل املاج�ستري ومل ال ؟!
قدمت الطلبات وقابلت امل�س�ؤولني  ..كان العائق �أمام جلان
قبولها هو عمرها  ..ولكنها كانت حتمل اجلواب املنا�سب (ومن
قال �أن ابن الع�شرين �سي�ستفيد من �شهادته �أكرث مني ؟ الأعمار
بيد اهلل ) وبرز عائق �آخر وهو �ضرورة العمل بوظيفة ر�سمية
للح�صول على مقعد املاج�ستري  ،وق ّدمت ونالت الوظيفة ،
وع ّلمت يف مدر�سة ثانوية للبنات
مل يكن من ال�سهل عليها العمل يف وظيفة وهي التي مل متار�س
العمل الوظيفي يف حياتها ..ولكنه الإ�صرار على موا�صلة الطريق
�سجلت للدكتوراه يف م�صر  ،وازداد الأمر
 ..وبعد املاج�ستري ّ
تعقيد ًا  ،وظيفة هنا  ،و�سفر �إىل هناك  ،و�أعباء عائلية طبيعية
ولكن متزايدة � ..صحيح �أن الأبناء كربوا  ،ولكن كما يقول املثل
“ كرب همهم معهم ”  ،فهذه �ستتزوج وتلك تكمل تعليمها  ،وذلك
يبحث عن عمل ّثم عن عرو�س  ..والزوج ير�ضى يوم ًا ويتذ ّمر
�أيام ًا  ،بل ويخرتع الطلبات لإلهائها عن درا�ستها،والدكتوراه
بحاجة �إىل �سفر �إىل القاهرة ومقابلة امل�شرفني على الر�سالة
ا�سبوعي ًا  ،والوظيفة لها متطلباتها ..
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هل كان لأحد ف�ضل يف مثابرة كاملة على نيل الدكتوراه؟
وهل تق ّبل من حولها من �أقارب ومعارف و�أهل هذا “ الن�ضال
واجلهاد ” يف �سبيل العلم الذي ُحرمت منه وهي يف مرحلة
ال�شباب ؟ ولكنها الدافعية القوية بحتمية نيل ال�شهادة والو�صول
�إىل الهدف  ..وقد نالتها  ..وعندما افتتحت عيادتها للرتبية
النف�سية والعالج النف�سي دون �أدوية ،كان لقب“الدكتورة” �أهم
ما يف املو�ضوع � ،إنْ لها و�إن لزوجها و�أوالدها  ،و�إن لعائلتها
الأكرب� ،أمها � ،إخوتها وجميع معارفها .
كانت رحلة ت�ستحق الإ�شادة والتكرمي  ،فما حققته على
ال�ستني من عمرها  ،ي�صعب حتقيقه عند ال�شباب يف الثالثني ..
هذه رائحة طبيخ �أمي
أمر ما عن الآخرين  ..تالحظ ذلك
كل �إن�سان يحب �أن يتميز ب� ٍ
منذ الطفولة ُ ..يحب بع�ضهم هذا الريا�ضي فينربي ال�صغري
ليحب ريا�ضي ًا �آخر  .يحب الأخ الأكرب هذا الطبق  ،فيخالفه
الآخر باختيار طبق �آخر..هذا ي�سلك منحى علمي ًا يف املدر�سة
ويبدع  ،يكره الآخر املدر�سة ويقبل على الدين ي�شبع به فكره
أمر ما ديدن الإن�سان يف هذه احلياة  ،و�سر
وعقله  ..التميز يف � ٍ
التنوع فيها  ..و�إال كنا كالآالت الروبوتيه ُن�شب ُه بع�ضنا بع�ض ًا ...
يف �أوائل اخلم�سينيات حوايل � 1955سافرت الإبنة ازدهار
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�إىل الكويت مع زوجها طبيب الأ�سنان  ،كان والداها قد وافقا
على زواجها من طبيب �أ�سنان ميتلك عيادة لطب الأ�سنان يف
و�سط البلد – عمان – مبعنى �أنهما اطم�أنا �أن ابنتهما �ستكون
قريبة منهما ..فالأوىل كاملة قد “ تغربت ” بال�سفر �إىل رام اهلل
التي تبعد عن عمان حوايل 70كم ..فلعل الثانية ت�سكن قريب ًا
منهما وال تتغرب  ..ولكن ازدهار تغربت ف�سافرت وزوجها �إىل
الكويت بعد �أقل من �سنة من زواجها  ..كان ال�سفر �إىل الكويت
يعني رحلة “ برية ” �شاقة وخطرة بال�سيارة متتد لأكرث من
ع�شرين �ساعة  ،تخرتق �صحراء بادية ال�شام وتعرب العراق من
خالل بغداد والب�صرة وت�سري على طرق مع ّبدة وغري معبدة ...
وعندما خطبت البنت الثالثة افتخار لت�سكن يف الكويت
أح�سا �أن ذلك قد يكون �أقل غربة البنتهما
�أي�ض ًا ،ر�ضخ الأبوان و� ّ
ال�سابقة .
ويف الغربة،تعتمد البنت على نف�سها لإعداد الأكل الذي كانت
ت�أكله يف بيت والديها  ،وتعاين حتى ت�صل �إىل “ طبختها ”
اخلا�صة يف الأطباق املنوعة التي تعدها .....
يف ذلك اليوم دخلت الأخت الأ�صغر �إىل بيت �أختها
ازدهار ،و�شمت رائحة الأكل فذكرها بطبيخ والدتها  ..كانت
“حام ًال وتتوحم ” وكانت ت�سكن يف بيت �أهل زوجها وال تطبخ ،
فلما �شمت رائحة الأكل �صرخت وقالت “ ياه هذه رائحة طبيخ
�أمي وهو ما �أ�شتهيه ”...
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وطبعت املالحظة يف عقل الأخت،و�أح�ست �أن لكل �شعب �أكالت
�شعبية خا�صة به  ..و�أنه يظل يحن �إىل خبز �أمه وقهوة �أمه مهما
ابتعد عنها ..فكما يرث املرء جينات لون ب�شرته و�شعره وعيونه،
يرث جينات – ولو غري ع�ضوية – حتمل ثقافة �أهله �سواء يف
املو�سيقى �أو يف العادات والتقاليد �أو يف الأكل وا�ستعمال التوابل
وا�ستعمال الزيوت والدهون  ،وطرق الطهي وغريه ...
من هنا كانت البداية والنهاية  ..لقد �أ�صدرت ازدهار كتاب
“ وال �أطيب من �صحن الدار” به (  ) 500و�صفة ل�صناعة الأكل
بكافة �أ�شكاله  ،ثالثة �أرباعها من الو�صفات الفل�سطينية ..
علم ُينتفع به
�أما البنت افتخار فكان لها با ٌع �آخر  ..مل تكن ترتك الكتاب
املدر�سي وتطفئ نور امل�صباح قربها � ،إال �إذا جاء والدها
و�أخذ منها الكتاب و�أطف�أ النور  ،ودعاها �إىل النوم  “ ..يكفي
درا�سة يابا ..نامي هلأ �أح�سن”كانت ت�ساعد �أخواتها و�أمها ،
وتدر�س ..تنظف �شبابيك الدار  ،وتدر�س  ،تنهي �شطف الدرج ،
وتدر�س ت�ستيقظ باكر ًا وت�س ّمع الدرو�س والق�صائد واملحفوظات
والقر�آن ..مل تكن تر�ضى �أقل من الأوىل ،فلطاملا �سمعت والدها
يكرر :
العلم يبني بيوت ًا ال عماد لها
والكرم ...
العز
واجلهل يهدم بيوت ِ
ِ
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فهل �سيكون دورها يف احلياة رفع عماد بيت والدها � ،أم
هدمه ياترى..
�أال يكفي هدم ال�صهاينة لقرى وبيوت الفل�سطينيني ؟
كل الن�شاطات املدر�سية �ساهمت بها  ..بطولة امل�سرحيات
املدر�سية كانت لها  ..جمالها �أخاذ  ،و�صوتها معبرّ  ،وقدرتها
على احلفظ واال�ستيعاب عالية ..
مل تكد تنهي املرحلة الثانوية وت�أخذ �شهادة “املرتك” حتى
جاءها العري�س  ،فف�ضل والدها الزواج على كل ال�شهادات،
وانتقلت بدورها �إىل الكويت  ..فهل انتهى دورها هكذا يف
احلياة..هل �سيكفيها �إجناب الأطفال وطبخ الطبيخ وغ�سل
املالب�س ؟
عملت يف التدري�س يف مدار�س الكويت العامة ثم اخلا�صة.
كانت الكويت قد فتحت �أذرعها لكل اجلن�سيات للعمل
فيها ،وكربت اجلالية الفل�سطينية،وزاحمت طالب الكويت
يف مدار�سهم � ..صحيح �أن كثري ًا من املد ّر�سني كانوا من
الفل�سطينيني،ولكن مقاعد الدرا�سة مل تعد تكفي الفل�سطينيني..
فلما منعت احلكومة الكويتية الفل�سطينيني من دخول املدار�س
العامة احلكومية ،انربت افتخار و�أخواتها و�أزواجهن لفتح
مدر�سة خا�صة للأطفال وال�شباب العرب  ،كانت “مدر�سة
املنهل”من �أوائل املدار�س اخلا�صة يف الكويت ،ثم انتقلت بها
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ومعها �إىل عمان ..و�أ�صبحت مدار�س ي�شار لها بالبنان  ..تربية
وتعليم وقيم ،و�أخالق و�إخال�ص ووطنية...
عندما جاء �أول وفد من �سكان يافا العرب �إىل عمان ،
كان اللقاء غريب ًا عجيب ًا  ..ه�ؤالء املن�سيون – �أهل الكهف –
يعودون �إىل وطنهم وح�ضنهم العربي  ،فيخاف منهم العرب
والفل�سطينيون ..قالوا  :نحن من بقينا يف يافا بعد ترككم لها ..
�صمدنا فيها  ،و�ضح ّينا  ،حتملنا �سياج املوت وال�سجن الكبري..
حا�ص َر َنا اليهود ومنعونا من ال�سكن حتى يف بيوتنا  ،و�صادروا
بيوتنا �أمام �أعيننا ..و�صربنا و�صمدنا  ،وها نحن بعد ال�صحوة،
بعد ك�سر حاجز اخلوف  ،نعود �إليكم  ،لنمد ج�سور املحبة ،فكيف
تخافون منا  ،وكيف تعتربوننا غرباء عنكم ..
كانت املعادلة �صعبة  ..هل هم الأهل �أم هم حاملو اجلن�سية
الإ�سرائيلية ؟ هل هم بقايا الوطن �أم ج�سور التطبيع ؟
احلرب الإ�سرائيلي:
وانت�صرت يافا  ..انت�صر الدم العربي على ِ
حرب جواز ال�سفر الإ�سرائيلي  .ودعمت افتخار و�أخواتها
و�أ�صدقا�ؤهم الوجود العربي يف يافا،ومدوا ج�سور التعاون مع
�أهلها،و�ساعدوا يف ت�أ�سي�س مدر�سة عربية للأطفال فيها ،لتعليم
العرب هناك لغة بالدهم ودينهم  ،ودعموا �إن�شاء �أول مطبعة
عربية بعد دمار ع�شرات املطابع �أثناء الإحتالل الإ�سرائيلي
لها ..لقد �شاركت افتخار ب�شكل �أ�سا�سي يف ت�أ�سي�س احتاد املر�أة
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الفل�سطينية يف الكويت  ،وم�شغل بيت املقد�س للتعريف بالرتاث
الفل�سطيني  ،ودعمت من خالل ذلك  ،العمل الفدائي بالتربعات
النقدية والعينيية.

غرزة تطريز  /هو ّية وطن
كل غرزة تطريز هي هوية  ..وكل ثوب فالحة �أو بدوية هو
مدينة بحالها  ..وكل قرية فل�سطينية لها هويتها ولها لبا�سها،
ولها عاداتها وتقاليدها  ..فمن يحفظ هذا الرتاث  ،وهذه
الهوية ،ومن يلملم هذه القرى واملدن لين�سج الوطن ؟
من يعيد للفالحات يف قراهن وموا�سم �أعيادهن و�أفراحهن
و�أتراحهن،ذكرى الوطن؟ .كيف وقد �ضاعت الأر�ض  ،وهجر
النا�س البيوت  ،وتوزعوا يف �أ�صقاع الأر�ض � :إىل اخلليج � ،إىل
لبنان � ،إىل �سوريا وم�صر� ،إىل �أمريكا وكندا و�أمريكا الالتينية..
كل بقاع الأر�ض هاجر �إليها الفل�سطيني  ،وما عاد يحمل مهبا�ش ًا
وال مد ّقة وال ف�ستان ًا وال قمح ًا وال �شعري ًا...
الدر�س �أو ع�صر
ن�سي النا�س موا�سم احل�صاد �أو احلرث �أو ْ
الزيتون ،ن�س ْوا موا�سم تخزين اجلبنة �أو عمل ال�سمنة �أو تن�شيف
التني..ون�س ْوا �أو تنا�سوا تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم �أ�صبح
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لب�س الثوب الفالحي �شبهة على املر�أة �أو قل عار ًا حتمله فوق
ج�سدها ور�أ�سها �..أ�ضحت “ املدنية ” تعني تغيري اللبا�س وتقليد
الغرب،البنطلون �أكرث ح�ضارة وتقدم ًا من ال�سروال..ف�ستان
ال�سهرة الطويل �أكرث رقي ًا من الف�ستان الفالحي �أو البدوي
الطويل..الطقم الأوروبي ال العباءة  ..ارتبط الزي الرتاثي
بال ِفالحة مبفهومها الدوين عن املدنية واحل�ضارة  ..وكادت
فل�سطني تفقد �أهم ميزة وهي اللبا�س  ..الهوية ...
ومللمت “ انت�صار ” ذاتها  ،وقررت “ الهجوم ” على هذه
املدن ّية الزائفة برفع �ش�أن اللبا�س القومي  ..هل تذكرت يوم ًا
تنورتها التي خاطتها وهي بع ُد �صبية ور�سمت عليها الدول
موحدة ؟� ..إذن اللبا�س معركة و�شعار قومي و�أيدولوجيا
العربية ّ
وفكر تقدمي  ،ون�ضال  ،وثقة بالنف�س واعتزاز باملا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل  ..املر�أة التي كانت تلب�س الف�ستان للحقل،
ميكنها �أن تلب�سه يف ال�صالون � ،أو احلفل  ...واملر�أة التي كانت
حتلب البقرة بلبا�سها التقليدي  ،ميكنها �أن توا�صل تعليمها
بلبا�س تقليدي �أو مط ّور..ملاذا �إذن نهرب من املا�ضي  ،وال نهرب
�إليه باعتزاز واقتدار  ..من هنا قامت انت�صار بتطوير الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني  ،ليدخل البيوت الفارهة واحلفالت الكبرية،
والق�صور امللكية  ،واملنا�سبات العادية  ..ولتعود ذكرى مدن يافا
وغزة والنقب ورام اهلل والقد�س ...
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هذه غرزة ال�صليب  ،وتلك رمز �سنبلة القمح  ،وتلك
�أزهار الليلك  ،وهذه وردة الأقحوان  ،وهذا ع�صفور اجل ّنة ،
هذه “القطبة ” تنا�سب �صدر الف�ستان �أو كمه  ،وتلك تنا�سب
“البيانق” �أو جوانب الف�ستان ..
�ألوان خيوط احلرير امللونة  ،وذوق ال�سيدة التي تطرز ،
و�إتقان التطريز وكثافته  ،و�أ�شكال التطريز  ،تختلف من مدينة
�إىل �أخرى ومن م�ستوى اجتماعي لآخر..
هجمة ال�صهاينة  ،بعد الأر�ض والبيوت والأثاث واملاء
و..و ..و�صلت �إىل الرتاث ال�شعبي والتطريز واملالب�س  ..ا�ستغل
ال�صهاينة الأيدي املاهرة الفل�سطينية  ،وطرزوا الأثواب وا ّدعوها
لهم  ..ولكن “ انت�صار” انتبهت لهذا مبكر ًا  ،ف�أعادت اللبا�س
ال�شرقي للمر�أة ال�شرقية و�أبدعت وابتكرت وطورت وا�ستفادت
من مهارة يد املر�أة الفل�سطينية يف التطريز  ..وزرعت ُحب هذه
املهنة يف الآف ال�سيدات اللواتي امتهنّ هذا العمل .
كم �أ�سرة فل�سطينية يف املخيمات ع ّلمت �أوالدها من ر ْيع
التطريز!!
تاريـــــــخ يافــــــــــا
مدينة يافا من �أقدم املدن ال�ساحلية  ،على البحر الأبي�ض
املتو�سط  ..قلب العامل القدمي  ،يقولون �إن ا�سمها يافا جاء من
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اللغة الكنعانية “يافو ” �أي اجلميلة  ..فهي املدينة اجلميلة ،وهي
حق ًا كما ُيجمع جميع من ر�آها �أنها جميلة  ،لع ّل الت ّلة املرتفعة على
�ساحلها ورملها الناعم ،و�شجرها �أعطاها كل هذا اجلمال ..و�إال
فماذا تختلف عن املدن ال�ساحلية على البحر املتو�سط ؟..
ملاذا ي�ؤكد امل�ؤرخون وال�سياح وال�سكان وكذلك ا�سمها �أنها
مدينة جميلة ؟
وما �أكرث الكتب التي تتحدث عن يافا  ..فال توجد حملة
ع�سكرية منذ عهد الإ�سكندر املقدوين  ،بل منذ عهد الفراعنة
وح�ضارة ما بني النهرين � ،إال وحتدثت عن دخول يافا �أو احتاللها
�أو �صمود حاميتها �أو تراجع اجليو�ش الغازية عن �أ�سوارها  ..وكل
مو�سوعات العامل القدمية واحلديثة تتحدث عن يافا ومينائها
واحلروب التي جرت على ترابها  ..والكتب القدمية واحلديثة
�أفردت ليافا جانب ًا كبري ًا من �صفحاتها  ..وملا كانت النكبة وتوزع
�أبنا�ؤها يف �أنحاء العامل  ،وملا بد�أ احلنني �إليها يغزو قلوبهم ،
وحت�س�س
وملّا مللم الفل�سطيني واليايف نف�سه وعقله وفكره ،
ّ
قلمه ،بد�أت الكتب ت�صدر عن يافا  ،فهذا كتاب “ يافا احلنني
الأبدي” ل�سمري فوزي احلاج  ،و “ يافا م�شاهد �شوق وحنني”
لطاهر قليوبي  ،ومو�سوعة “ يافا اجلميلة ” لعلي البواب ،
و“ يافا عطر مدينة ” المتياز دياب  ،و “ تاريخ يافا من �أقدم
الع�صور �إىل الوقت احلا�ضر ”لإليا�س الرنتي�سي  ،و“بني الوطن
-109-

واملنفى”ل�شفيق احلوت  ،و“حكايات عن يافا -ذكريات ”
خلريي �أبو اجلبني  ..وغري ذلك الكثري الكثري..
و�إذا كان ت�أ�سي�س جمعية لأبناء يافا ت�أخر كثري ًا � ،إال �أن “
جمعية يافا للتنمية االجتماعية ” ت�سجلت يف عمان  ،كما
“جمعية يافا العربية ” ت�سجلت يف مدينة الزرقاء عام ()1990
وا�شرتكت البنات اليافيات كعن�صر �أ�سا�سي يف جمعية عمان ..
فافتخار وازدهار ورو�ضة ،كنَّ يف الهيئات الإدارية املتعاقبة فيها،
ي�شاركن يف كافة ن�شاطاتها امل�سرحية واالجتماعية والتمويلية ،
ويف �سهرات الأحاديث والذكريات ،و�شاركت افتخار يف �إعداد
كتاب “ �أعالم من يافا”� ..أ�صدرته اجلمعية .ور�أ�ست رو�ضة
حترير جملة “ ن�شرة الفلوكة الدورية” ،و�أعدت م�سرحية
بعنوان “�شارع ا�سكندرعو�ض ” عن �أحد �شوارع يافا املهمة التي
�ألقت ال�ضوء على حقبة تاريخية مهمة يف يافا  ،وتفا�صيل حوادث
�إ�ضراب ال�ستّة �أ�شهرعام  ، 1936وقيام الإجنليز بهدم الو�سط
التجاري فيها  ،حيث الأزقة والبيوت ال�ضيقة  ،بحجة جتميل
املدينة  ،واحلقيقة �أنه الق�ضاء على الثوار العرب الذين يختبئون
يف هذه الأزقة بعيد ًا عن دبابات و�آليات اجلنود الإجنليز ..
مل ي ِغب تاريخ يافا عن اهتمام �أهلها  ،ومل ت ِغب �أ�سماء �أحيائها
العجمي والنزهة  ،واملن�شية و�سكنة �أبو كبريعن �أرواحهم  ،وظل
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ا�سم �سبيل �أبو نبوت  ،و�سبيل خان الدرهلي،و�سبيل املحمودية
من الأ�سماء العالقة يف �أذهانهم  ،بل �إن كل حجر�أو �شجر يف يافا
قد �أُعيد قلبه والبحث فيما حتته �أو خلفه عن تاريخ هذه املدينة
اجلميلة !! .
هل خفرنا ذ َّم ًة ُم ْذ عرفانا ؟
دخل حممد على والدته هدى يخربها بعزمه على ال�سفر �إىل
املو�صل يف العراق ..
الآن ؟ واحل�صار على العراق على �أ�شده ؟..نعم  ..هو الآن  ..ولأن احل�صار على العراق على �أ�شده..وملاذا ؟در�ست الطب يف املو�صل  ..وتتلمذتُ على يد �أف�ضل
لقدُ
الأ�ساتذة العراقيني  ،و�أعطوين �أف�ضل ما لديهم من علم
وعالقات �إن�سانية ورعاية..واحل�صار قد ا�ستنفد كل ما لديهم،
فهل تتربعني معي ل�شراء مواد طب ّية �أُر�سلها لكلية الطب يف
املو�صل؟�إنهم بحاجة للمواد الأولية الطبية،خيوط جراحية ..
�أم�صال � ،إبر طبية � ،أوراق ت�صوير �أ�شعة � ،أدوية  ..و�أمور �أخرى
ال تعرفينها  ،حتتاجها كليات الطب ..
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وعادت الذاكرة بهدى �إىل يوم قبوله يف كلية الطب يف
املو�صل و�سفرها لالطمئنان عليه هناك  .كان ذلك يف �أوائل
عقد ال�ستينات،كان الو�ضع املايل للعائلة م�ستور ًا  ،ولكنه ال
يكفي للإنفاق على البيت والأوالد والدرا�سة اجلامعية �أي�ض ًا...
ف�أر�سلت بر�سالة �إىل “�سلفها احلاج خالد” يف بريوت ع ّله
ي�ساعد يف توفري بعثة البن �أخيه للدرا�سة يف املو�صل .
كان “ احلاج خالد ” م�س�ؤو ًال بحكم عمله يف الهيئة العربية
العليا  ،على �إر�سال طلبة فل�سطينيني للدرا�سة يف جامعات بع�ض
الدول العربية ودول �أوروبا ال�شرقية  ،وقد وافق على �إر�سال ابن
�أخيه �إىل املو�صل .
و�سافر ال�شاب وحيد ًا �إىل املو�صل،وظل قلب �أُمه قلق ًا عليه يف
تلك املدينة البعيدة  ..فكيف ترتكه للمجهول هكذا ؟.
مي�ض على ت�أ�سي�سها �أكرث
لقد كانت الكلية حديثة العهد  ،مل ِ
من عامني  ..فكيف تطمئن عليه ؟
حزمت �أمرها و�سافرت �إىل املو�صل عن طريق دم�شق
ثم حلب  ،ثم �إىل ال�شرق �إىل احلدود ال�سورية العراقية  ،ثم
املو�صل ،م�سافة طويلة�..آالف الكيلو مرتات  ،و�صلت واطم�أنت
ثم عادت!!وياله من م�شوار طويل ومتعب .
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لكن الدنيا يف ذلك الوقت مل تكن كاليوم..فاحل�صار اليوم
على العراق من كل جانب والدول الغربية تخطط للإنق�ضا�ض
عليه يف �أي حلظة..وا�سرائيل حتث �أمريكا على حتطيم العراق
وهدم كل �إجنازاته ..فكيف يخاطر ابنها اليوم بنف�سه وماله
وي�سافر �إىل املو�صل ؟..
مت�ض �أيام  ،حتى ح ّمل حممد ثالث �شاحنات مبواد
ومل ِ
طبية جلامعته ،جمع ثمنها منه ومن �أقاربه ومعارفه و�سافر بها
للمو�صل ..
عندما دخل كلية الطب يف املو�صل  ،مل ي�ص ّدق العميد وال
الأ�ساتذة عيونهم  ..كان ال يزال عدد منهم يعرف هذا التلميذ
الأردين الفل�سطيني ،ولكنهم مل يت�صوروا �أبد ًا انه �سيعود �إليهم
حام ًال جميلهم يف تعليمه  ،م�ستذكر ًا دور العراق الكبري يف ن�صرة
ق�ضايا الأمة العربية  ،والثورة والثوار الفل�سطينيني  ،مبن فيهم
عمه خالد  .لقد �سمع حممد مرار ًا وتكرار ًا عن بطولة اجلي�ش
العراقي يف حرب فل�سطني  ،كما قر�أ عن مقربة مقامة يف جنني
للجنود العراقيني ،ف�إذا كان الن�صر مل يحالفهم �أو يحالفنا ،
فهل نخون العهد؟ �أمل يقل ال�شاعر الأخطل ال�صغري “ ب�شارة
اخلوري ”:
�سائل العلياء عنا والزمانا
هل خفرنا ذ َّم ًة ُم ْذ عرفانا ؟
املروءاتُ التي عا�شت بنا
مل تزل جتري �سعري ًا يف ِدمانا
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كان دخول هذه ال�شاحنات ,وحمولتها ,و�صعوبة الطريق
و�ضيق احل�صار ,و�شح املواد الطبية يف الكلية ووفاء هذا
الطالب ..حديث املدينة !!

أرا�ض حُمتلة
� ٍ
عندما �سافرت ابنتها ال�صغرى �إىل القاهرة للدرا�سة يف
جامعة القاهرة  ،مل تكن تت�صور هدى �أن ابنتها لن ت�ستطيع
العودة �إىل بيتها يف رام اهلل،نتيجة حرب جديدة  ..بل �إنها مل
تودِّعها حق ًا قبل �سفرها ،لثقل الأمر على نف�سها  ،فهي ابنتها
ال�صغرى الوحيدة الباقية عندها يف بيتها،بعد زواج كل البنات
الأكرب �سن ًا  ،و�سفرها وحدها قد يعر�ضها مل�شاكل اجتماعية �أو
�سيا�سية �أو اقت�صادية ج ّمة  ..وهي دون �أب يتح ّمل م�س�ؤولية
�سفرها وم�صروفها  ..ولكن تفوق البنت و�إ�صرارها على ال�سفر،
ونيلها بعثة من وكالة الغوث “ الأُونروا ” لتعليم الالجئني ،
تو�ص ابنتها كثري ًا  ..جملتني �أو ثالثة:
�أرغمها على القبول  ..مل ِ
“ ديري بالك على حالك وارفعي �سمعة العائلة  ..احلب ال ي�أتي
من النظرة الأوىل،فال ترتبطي ب�أية عالقة مع �أي �شاب ال ينا�سب
العائلة يف الدين �أو الو�ضع االجتماعي ”.
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وتركت هدى منزلها �إىل منزل �أحد الأقارب  ،حتى مت �سفر
ابنتها  ،فالوداع م�ؤمل ..
وكانت القاهرة يف عهد امل َّد القومي الكبري  ،يف عهد جمال
عبدالنا�صر ،الذي كان يلهب م�شاعر العرب من اخلليج �إىل
املحيط بخطاباته الوطنية  ..وكانت ق�ضية فل�سطني وطرد
اال�ستعمار ومقاومة االحتالل �أهم “ مفرداته ” يف كل خطاباته..
بل �إن عائلة هدى كانت تتابع كل خطاباته ومواقفه ال�سيا�سية
�أو ًال ب�أول :ت�أميم قناة ال�سوي�س،بناء ال�سد العايل،دحر العدوان
الثالثي � ،إعالن الوحدة مع �سوريا  ،بناء القوة الع�سكرية
امل�صرية  ،ا�سترياد الأ�سلحة ال�سوفياتية والت�شيكية ،حماربة
الف�ساد  ،توزيع الأرا�ضي الزراعية على الفالحني  ..كثري وكثري
من الق�ضايا التي تلهب حما�س املواطنني العرب يف كل مكان ..
وهل كان بالإمكان �أن تبقى البنت ال�صغرى بعيدة عن هذه
الأجواء ال�سيا�سية واحلما�سية ؟..
ا�شرتكت يف احتاد الطلبة الفل�سطينيني يف القاهرة  ،ومع
احتاد املر�أة الفل�سطينية  ،و�شاركت يف النقا�شات ال�سيا�سية
مع �أع�ضاء الأحزاب املختلفة ومع قياديني يف الدولة امل�صرية..
وكانت تنتظر ورفيقاتها الن�صر امل�ؤزر يف املعركة القادمة مع
العدو الإ�سرائيلي  ،ف�صواريخ “ القاهر والظافر ” وطوربيدات
ال�سفن البحرية ودبابات اجلي�ش ومعداته  :اجلوية والبحرية
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والربية � ،ستح�سم الن�صر دون �أي �شك ..
وعندما وقعت الهزمية املُنكره عام  ، 1967ونزلت البنت
�إىل �شوارع القاهرة ا�ستنكار ًا لتنحي “ زعيم الأمة ” كاعرتاف
بالهزمية  ،وعندما هد�أت الأحوال  ،مل ت�ستطع العودة �إىل بيتها
يف رام اهلل يف فل�سطني  ،فلقد حتركت احلدود من موقعها الأول،
و�ض ّمت مواقع جديدة �إىل رقعة االحتالل الإ�سرائيلي !!
هل تتوقف احلروب ؟ وهل تنتهي معاناة الب�شر ؟..
احلروب منذ عهد �آدم و�إىل �أن َ
يرث اهلل الأر�ض وما عليها
م�ستمرة ...وما َقت ُْل قابيل لأخيه هابيل �إال احلرب الأوىل التي
فقد فيها العامل ربع �سكانه !!.
ولكن احلياة ال تتوقف  ..وم�س�ؤولية هدى يف تعليم �أبنائها
م�ستمرة ..وال يزال عندها الطفالن – ّ
ال�شابان  -اللذان ولدا
بعد النكبة  ،خليل وحممود ..
و�سافر خليل �إىل القاهرة لدرا�سة هند�سة االت�صاالت  ..ثم
وبعدها �سافر حممود �إىل اجنلرتا لدرا�سة الهند�سة �أي�ض ًا ..
ووا�صل حممود درا�سته �إىل �أن نال �شهادة الدكتوراه من جامعة
مان�ش�سرت يف اجنلرتا.
وبعد التعليم ي�أتي الزواج  ،تلك �سنة اهلل يف خلقه  ..وذلك
�إميان العبد الفقري هلل ب�أن مال التعليم والزواج ي�س ّهله ربنا
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ويبارك فيه ..
كوا�شني  /قوا�شني ...
بانتقال فهيم وعمله وعائلته من يافا �إىل الرملة ،كان �أهم
ما نقله معه “كوا�شني” الأرا�ضي واملحالت والعقارات  ،وكافة
الوثائق الر�سمية للعائلة والأوالد  ...فقد كان يق ّدر �أهمية هذه
الأوراق الر�سمية يف حياة �أي فرد � ..صحيح �أنه مل يكن يتوقع
عدم العودة ليافا  ،و�أن م�س�ؤو ًال �آخر قد با�شر عمله ب�إدارة
“الوقف” ل�صالح العائلة  ،لكن �أهمية الوثائق الر�سمية كانت
كبرية  ،بحيث حر�ص على و�ضعها يف �أهم مكان يف ال�شاحنة التي
�أقلته �إىل رام اهلل ومن ثم �إىل عمان ..
فهل �سلمت هي الأخرى من �أيدي اليهود ؟..
انتقلت �أهمية هذه الأوراق ال�صفراء – القدمية – املت�آكلة
– املكتوبة باليد وباحلرب ال�صيني  ،بع�ضها من العهد العثماين
وبع�ضها من احلكم االجنليزي  ،انتقلت ودون رعاية �أو عناية
من مكان �إىل مكان مع انتقال العائلة  ،وعندما دخل اليهود عام
 1967مدينة رام اهلل  ،حيث ت�سكن هدى و�أوراقها  ،كان ال�شيء
الوحيد الذي �أخذه اجلندي  ،هو هذه “ال�صحارة ” الكرتونة
التي حتوي الأوراق والوثائق والكوا�شني  ،التي تثبت ملكية العائلة
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لأر�ضها وتاريخها ومولدها و�شهادات �أوالدها يف فل�سطني ..
ومل ت�ستطع هدى  -وال ي�ستطيع �أي فرد – �أن مينع اجلندي
الإ�سرائيلي – املدجج بال�سالح من ر�أ�سه حتى �أخم�ص
قدميه  -من تناول �أي غر�ض يف �أي مكان ويف �أي وقت من
الأوقات،وان�سحبت “ ال�صحارة ” الكرتونة كما ت�سحب ال�شعرة
من العجني  ،ال �إثبات وال مطالبة وال اعرتا�ض  ..وظ ّلت هدى
حت�سرت على
تتح�سر على هذه“ ال�صحارة ” متام ًا كما ّ
لأعوام ّ
�آالف الأمور الأخرى ..فهل كانت هذه“ ال�صحارة ” حتمل كل
الوثائق ؟..
حل�سن احلظ ال  ....فقد اكت�شفت البنات فيما بعد مكان ًا
�آخر كان يوجد فيه �أوراق ووثائق وكوا�شني �أخرى للعائلة يف
يافا مل ت�صلها يد اجلندي اليهودي  ..وابتد�أت عملية الرتميم
والأر�شفة ..ولكن بعد �سنوات ...
يف علم املكتبات  ،يدر�س الباحثون الطرق العلمية احلديثة يف
علم“ ترميم املخطوطات والأوراق القدمية ” ولكن ترميم �أوراق
العائلة مل يتم بهذا الأ�سلوب العلمي..قامت البنت ال�صغرى
بو�ضع ال�صق �شفاف على الأوراق املثنية الأطراف  ،ثم �ص ّورتها
على “ ال�سكانر ”  ، scannerثم و�ضعتها على  CDواحتفظت
مر�ض للذات:
بالأ�صل يف دو�سية �..إجراء عادي غري مهني ولكنه ٍ
فعلت �شيئ ًا ما ...
لقد ْ
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حاولت وب�صورة فردية �أن ت�س�أل �إذا كانت دائرة الأرا�ضي
ْ
وامل�ساحة يف عمان حتتفظ بكوا�شني فل�سطني من �أيام حكم
االنتداب الربيطاين،فقال لها �أحد املوظفني �إنه– وعلى ح ّد
علمه – ال يوجد �أ�صول ملثل هذه الوثائق  ،و�إن مياه ًا كانت
قد �أتلفت بع�ض الوثائق القدمية ل�سوء حفظها،و�إنه قد تكون
بريطانيا قد احتفظت بذلك  ،ولكن الو�صول �إليها �صعب �أو
م�ستحيل ..
�صحيح �أن احلكومة العثمانية كانت حتتفظ ب�سجالت كثرية
لفل�سطني ،ولكن �أن ي�صل �إليها فرد قد يكون �أمر ًا م�ستحي ًال ،
وهو �أمر يجب �أن تقوم به “ دول ” ولي�س �أفراد ..
واحتفظت البنت ال�صغرى“بالأوراق والكوا�شني املتبقية”
“ما تبقى لكم” واحتفظت بالـ  ، CDوحاولت توزيع ن�سخ منه
ل�شباب العائلة و�أبناء العم ومن “ يحلم ” بالعودة �أو ا�سرتجاع
احلقوق امل�سروقة ..
فمن من الأبناء �أو الأحفاد ميكن �أن يقوم بهذه املهمة؟
و�إىل �أي حد �سينجح ذلك؟
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التقـــــــــ�صيـــر
بعد حروب اال�ستنزاف  :حرب رم�ضان �أو ت�شرين التي
انت�صرت فيها م�صر و�سوريا على القوات الإ�سرائيلية عام
� ،1973أ�صدرت �إ�سرائيل كتاب ًا بعنوان “ التق�صري” ...وهو
الكتاب الذي يبحث جوانب التق�صري يف الكيان الإ�سرائيلي
الذي �أدى �إىل هذه الهزمية �أمام القوات امل�صرية وال�سورية .
�ش ّكلت احلكومة الإ�سرائيلية جلنة مكونة من �ست
�شخ�صيات ،ملحا�سبة ر�أ�س الدولة “جولدا مئري”  ،ووزير
دفاعها “مو�شى ديان ” وجهاز املخابرات الإ�سرائيلية
وقادة اجلي�ش الإ�سرائيلي ،لتحديد �أ�سباب هزمية القوات
الإ�سرائيلية �أمام القوات امل�صرية يف �سيناء وبالتايل �سقوط
خط “بارليف” يف �شرق قناة ال�سوي�س ،و�أمام القوات ال�سورية
يف ه�ضبة اجلوالن..كل ذلك لتحديد امل�س�ؤولني عن التق�صري
يف الدفاع ،وبالتايل الن�صر على “الأعداء” .
وبالرغم من مرور الأعوام الطويلة على �سقوط يافا وهزمية
العرب �أمام القوات الإ�سرائيلية � ،إال �أن ال�شعور بالتق�صري
كان ميلأ نف�س هدى وبناتها و�أبنائها ،ذلك �أن من يحمل هم ًا
يجب �أن يفكر به ويعمل له ليل نهار..
وق�ضية ُ
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يف التمني،يف الأحالم  ،يف الكتابة ويف امل�سرح ،يف الرتبية
ويف التعليم يف االجتماعات العائلية  ،ويف اال�ستقباالت  ..مع
اجلمعيات اخلريية واملنتديات ومع االحتفاالت الوطنية ..
فمن يحمل م�س�ؤولية التق�صري يف الق�ضية الفل�سطينية؟ وماذا
على ال�شعب �أن يعمل لتغطية جوانب التق�صري ؟
هل يكفي �أن ت�شارك وتدعم وتتربع لأم�سية عن يافا هنا �أو
هناك ؟ هل يكفي �أن ت�شارك وتدعم وتتربع يف حفل غداء خريي
لدعم القد�س هنا �أو هناك ؟ هل يكفي دعم م�ؤ�س�سة دار الطفل
العربي للأيتام يف القد�س ؟ هذه الدار التي ت�أ�س�ست عام النكبة
� 1948إثر جمزرة دير يا�سني التي كانت حجر الزاوية يف تهجري
معظم قرى فل�سطني حينها ؟
هل يكفي ان�شاء جمعيات خريية يف الكويت �أو عمان �أو
الزرقاء �أو بريوت  ،وتعليم �شباب و�شابات من هذا املخيم �أو
ذاك  ،وامل�شاركة يف الندوات ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية � ،أو
املظاهرات �أو ور�شات العمل ؟
كم من الن�شاطات يف جمال التعليم وال�صحة والثقافة والأدب
والدين وغري ذلك لدعم ق�ضية فل�سطني و�شعبها � ،شارك فيه
�أبناء ال�شعب العربي عامة والفل�سطيني خا�صة ..
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كم من �أبناء هذه الأمة حمل ال�سالح ر�سمي ًا وغري ر�سمي،
مع اجلي�ش �أو مع العمل الفدائي � ،سر ًا �أو علن ًا  ..مع هذا
احلزب �أو مع تلك اجلبهة  ..ولكن ..
ولكنه “التق�صري” التق�صري هو ال�شعور الذي ينتاب
هدى وعائلتها املمتدة..فال زال الوطن حمت ًال  ،والزالت
الأر�ض مغت�صبة  ،والزالت �سجون العدو مليئة بال�سجناء ،ال
زالت يافا و�أبنا�ؤها دون حقوقهم االن�سانية بل وتنت�شر فيهم
املخدرات والبطالة  ،والزالت غزة حما�صرة ودون وقود �أو
مواد غذائية  ،وال زال الفقر �سيد املوقف يف املخيمات ...
ال زال التق�صري يلف كل �أبناء فل�سطني والأمة العربية
والإ�سالمية .
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فهيم احلفيد
هل ُنح ّمل �صغارنا �أكرث من طاقتهم ؟ �أم �أن الأ�صل �أن نبثّ
فيهم �آمالنا و�أحالمنا ومتنياتنا  ،ع ّلهم يحققون بع�ضها �إن
كربوا ؟..
�أمل ن�سمع دوم ًا �أن املر�أة اليهودية كانت تهز وليدها وهي
تردد “قطعت مييني �إن ن�سيتك يا اور�شاليم” فكيف نقلق من
ا�ستمرار نق�ش عبارات العودة وحق العودة يف نفو�س �أبنائنا ؟
عندما �أجنب حممد ابنه البكر �سماه  -ح�سب عادات الأهل -
على ا�سم �أبيه  ..فذلك �أمر مفروغ منه لالبن البكر � ،أن ي�سمي
ابنه البكر على ا�سم �أبيه �سواء �أعجبه هذا اال�سم �أم مل يعجب
زوجته  ،وكان “فهيم” احلفيد يحمل اال�سم الرباعي للجد ..
وظ ّلت العائلة جميعها تت�صور �أن حامل هذا اال�سم � ،سيقوم مبا
كان على اجلد �أن يقوم به  ،وهو العودة �إىل يافا وممتلكاتها ...
فهل �إىل ذلك من �سبيل؟ ...
كم مرة �سمع فهيم “ احلفيد ” والأحفاد الآخرون
-الذين يحملون �أ�سماء �أجدادهم الآخرين من العائلة ذاتها-
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كم مرة �سمعوا هذا التكليف امل�ستمر بواجبهم يف ال�سعي
ال�ستعادة حقوقهم امل�سلوبة ؟..
فمنذ ولد احلفيد “ فهيم ” يف �أمريكا ،وحمل اجلن�سية
الأمريكية،وعندما �أ�صبح للعائلة �أكرث من حفيد �آخر لأبنائها
الآخرين  ،يحملون اجلن�سية الأمريكية �أو الكندية ،وجميع
العمات والأعمام يح َّملونهم م�س�ؤولية املطالبة بحقوق عائلتهم
ولو“ق�ضائي ًا ”  .فاملنطق – الذي يحكم كل �أمور احلياة ما
عدا ماله عالقة باليهود  -يق�ضى ب�إمكانية املطالبة بالأر�ض
والعقار امل�سجل با�سم العائلة بكوا�شني تعود �إىل العهد العثماين،
وحكومة االنتداب الربيطاين .
ولكن �أين هي هذه الكوا�شني وقد �ضاع بع�ضها  ،و�أتلفت
احلكومة الربيطانية وحكومة االحتالل الإ�سرائيلي ما تبقى
منها �سواء بفعل فاعل �أو بفعل �سوء التخزين والزمن ؟ ..
وال تزال “ دو�سية ما تبقى لكم ” من هذه الكوا�شني يف �أحد
الأدراج  ،يحتاج ملن يتوىل ق�ضيتها مع ق�ضايا احلل العادل .
�أما فهيم احلفيد  ،فلم يعد موجود ًا ملتابعة الأمر !!
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ك�سرت ظهري يا حممد
وقفت البنات يف باب بيت �أخيهن حممد ع�شية ليلة عيد
الفطر ..كانت كل واحدة يف بيتها جتهز لعائلتها مرا�سيم
احتفال العيد القادم  ،كعك العيد  ،املالب�س اجلديدة ..
تنظيف البيت ..توالت الهواتف لاللتحاق ببيت �أخيهم حممد
أمر جلل ..لقد و�صل اخلرب �أن “فهيم” احلفيد والذي يدر�س
ل ٍ
يف �أمريكا ،قد تعر�ض حلادث �سيارة �أودى بحياته!!
كيف ميوت �شاب مل يتجاوز عمره الثمانية ع�شرة عام ًا هكذا
وبكل ب�ساطة  ..وهل يجر�ؤ �أحد �إال عزرائيل عليه ال�سالم على
�أخذ روح �شاب مل ي َر الدنيا بعد ؟! وهل بعد كل املعاناة التي
يعانيها الأهل لرتبية �أبنائهم وهم �أطفال ثم مراهقني ثم يف
مطلع ال�صبا  ،ي�أتي من ي�أخذ روحهم وينتزعهم من عائالتهم ؟
مل يكن فهيم احلفيد مرتبط ًا ارتباط ًا عادي ًا بجدته هدى
وال ب�أبيه حممد  ..كان له و�ضع خا�ص  ،ولذلك كانت وفاته لها
و�ضع خا�ص �أي�ض ًا ..
بعد ثمانية ع�شر �شهر ًا من والدته  ،وبعد عودة والديه من
�أمريكا �إىل عملهم يف الكويت  ،انف�صل الأب عن زوجته ،وتركت
الأم ابنها “ لتتفرغ حلياتها “ !!
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وحمل الأب ابنه  ،وا�ستعان بوالدته لرعايته  ..وما �أ�صعب
الأمر  ..فاجلده وقد �أثقلها الزمن  ،ور ّبت ع�شرة �أبناء تزوج
معظمهم  ،و�أح�ست �أنه قد جاء وقت الراحة  ،يطلب منها ابنها
ترك بيتها يف عمان  ،لتهتم بابنه الر�ضيع يف الكويت !!
ول�صعوبة الو�ضع  ،ا�ضطر الأب لرتك وظيفته يف الكويت
والعودة بطفله �إىل عمان لرتعاه اجل ّدة يف بيتها ...
كان احلفيد فهيم مو�ضع اهتمام وحب العائلة  ،فمن ال �أم
له  ،ت�صبح جميع العمات واملعلمات وحتى اجلارات �أُمهات له ،
�صحي �أحيان ًا وغري �صحي �أحيان ًا �أخرى كثرية ..
ب�شكل ّ
ماذا يدر�س  ،ماذا ي�أكل � ،أين يذهب  ،من هم �أ�صحابه
يكفيه لعب الطابة  ،ملاذا الذهاب �إىل ال�سينما ؟ ملاذا ال يزور
�أخواله؟هل �س�ألت عنه �أمه،م�سكني يا حرام،اهلل يعينه..
م�سكني..يا حرام  ..اهلل يعينه
كان مو�ضوع ترك والدته له �أمر ًا حميرّ ًا ومزعج ًا وم�ؤمل ًا
للجميع ..له �أو ًال قبل وبعد كل �شيء..ولوالده الذي ال يعرف
ماذا يجيبه على ت�سا�ؤله �:أين �أمي؟ملاذا ال ت�س�أل عني ؟ ملاذا ال
حت�ضر حفالت الن�شاط التي �أ�شارك بها يف املدر�سة ؟
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�إذا ت�سلم درع البطولة يف كرة القدم متنى يف قرارة نف�سه
لو تبارك له �أمه بذلك..لو نال �شهادة تفوق يف املدر�سة  ،متنى
لو �أن �أمه حت�ضر حفل التفوق هذا  ..يف عيد الأم وعيد الأ�سرة
وعيد الفطر وحتى عيد العمال  ،يتمنى لو ترى والدته مالب�سه
اجلديدة وتثني على جماله،الذي يثني عليه �أكرث النا�س من
خ�صها اهلل ويف نف�س الوقت  ،فر�ض عليها
حوله � ..إنها الأم ّ ،
واجب تربية ابنها وهو �صغري  ..فلماذا ترتكه �أمه ؟
وعندما �سافر �إىل �أمريكا “ بلد جن�سيته الأمريكية ”
للدرا�سة يف جامعاتها ،و ّدع �أمه على الهاتف فقط  ..وعندما
ركب �سيارته للذهاب �إىل اجلامعة يف ذلك النهار كان يفكر بها
وبحياته التي ق�ضاها بعيد ًا عنها،وبج ّدته التي ر ّبته ،ومب�ستقبله
�إن ماتت جدته ومل يعد ب�إمكانه ر�ؤيتها ..
ثوان  ،ال يقدرها ويوازنها ويحددها �إال اهلل وحده،
وفج�أة ويف ٍ
ا�صطدمت �سيارته بجدار �إ�سمنتي  ..ف�أ�سلم روحه الطاهرة هلل
الواحد القهار!!
عندما اجتمع اجلميع ع�شية ليلة العيد يف منزل �أخيهم
حممد ،كان الهاج�س الأكرب  ،نقل اخلرب الأليم للجدة ..
اجلدة التي رعت فهيم احلفيد ثمانية ع�شر عام ًا كاملة ،يعود
�إليها حمم ًال يف تابوت ؟!.
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اجلدة التي كان يحادثها حفيدها من �أمريكا  ،قائ ًال لها:
�ستي ال متوتي قبل �أن �أعود �إليك  ..ف�أنا �أحبك  ..انتظريني،
مل يعد حي ًا ليعود ؟؟.
اجلدة التي كانت تنتظر عودته حام ًال �شهادته اجلامعية،
ت�سمع خرب وفاته !!
�ستّي �أريد بطاطا مقلية � ..ستّي ال �أريد هذا البنطلون..
�ستي �أريد �أن �أذهب مع �أ�صحابي لل�سينما � ..ستّي �..ستّي �شغلها
ال�شاغل كان هو  ..م�شاكله  ،ق�ضاياه  ،درا�سته  ،مالب�سه ،
�أ�صدقا�ؤه  ..وهل هناك �أ�صعب من تربية الطفل الر�ضيع ثم
الطفل املراهق ثم ال�شاب املليء حيوية ون�شاط ًا؟..
عندما و�صلت اجل ّدة �إىل بيت ابنها يف �صباح ذلك اليوم
امل�ش�ؤوم  ،وعندما ر�أت جميع بناتها يقفن خلف �أخيهن خ�شية
أح�ست �أن �أمر ًا ما قد حدث ..
�أن تالقي عيونهن  ،عيونها ّ � ،
ت�ساءلت عيونها قبل �أن ينطق ل�سانها � ..شو فيه؟ �إي�ش فيه .؟
ب�سرعة ودون تلك�ؤ قال حممد املكلومّ :ميه ..حفيدك فهيم
يف ذمة اهلل �..أ�صابه حادث �سيارة ومات ...

-128-

كتمت العمات ال�صرخة يف �صدورهن  ،وارتفع النحيب
الدفني من �أعماقهن  ..وهن يرقنب والدتهن ت�سمع اخلرب ..
�أمل تكن ج ّدته ومربيته وحبيبته و�أمه ؟ �أمل تر َّب ِه �شرب ًا
�شرب ًا ؟ �أمل تتحمل م�شاكله بل وتعا�سته .
طوال خم�سة ع�شرة عام ًا من حياته مل ت�س�أل �أمه عنه ..
كان يتحرق �شوق ًا لر�ؤيتها �أو ملعرفة �أنها تهتم به �..ألي�س �أب�سط
حقوق الطفل على والدته �أن ت�س�أل عنه  ،و�أن تهتم ب�أمره ..
ملاذا كل الأطفال يف املدر�سة لهم �أمهات �صغريات ال�سن
مت�أنقات ي�س�ألن عن �أطفالهن � -أ�صحابه  -وهو عنده “�ست”
ج ّدة كبرية يف ال�سن  ،ال تفهم كل احتياجاته ومتطلباته ..
يف يوم من الأيام جاءت عمته من الكويت لزيارة �س ِّته يف
عمان  ..وذهبت للمدر�سة لل�س�ؤال عنه  ،مل يكن �أحد يعرف
�أنها عمته  ..فلما �س�ألت عن “فهيم”ظن رفاقه �أنها �أمه
ت�س�أل عنه ،فذهبوا �إليه راك�ضني كي ي�أتي لريى �أمه  ..ماذا
كان �شعوره �ساعتها ؟؟ كيف رك�ض ملالقاتها  ..كيف ت�ص ّور
�شكلها طولها � ،شعرها  ،عينيها ؟  ..كيف ت�صور لقاءه بها ،
هل �ستحت�ضنه بعد هذه ال�سنوات ؟.

-129-

ملاذا تركته طوال هذه امل ّدة وجاءت الآن ت�س�أل عنه ؟..
ولكنها مل تكن هي  ..كانت الع ّمة  ..كيف تتحطم الأحالم بهذه
ال�سرعة؟؟.
وقفت اجل ّدة بالباب ال ت�ص ّدق ما �سمعت  .فابنها �ألقى على
م�سامعها كالما فج ًا مفاجئ ًا قا�سي ًا ال ي�ستوعبه عقل  ..حفيدك
فهيم يف ذمة اهلل ..
�إي�ش � ..إي�ش� ..إي�ش  ..بتقول  ..مني ؟  ..فهيم ؟
هل �صرخت ؟ هل �شقت ثوبها ؟ هل انفجرت ؟ ..
هبطت على الأر�ض  ..وقالت ..ك�سرت ظهري يا حممد ..
ك�سرت ظهري  ..ظهري انك�سر  ..ظهري انك�سر ...
كانت �أ�صعب حلظة يعي�شها �إن�سان  ..فموت احلفيد له طع ٌم
�آخر  ..وموت حفيد يف درجة اليتيم من الأم مو�ضو ٌع �آخر ...
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�أودعته عند خالقه
بعد وفاة ابنه البكر مل ميهله املر�ض طوي ًال  ..يقولون �أن
احلزن ال�شديد ي�ؤدي �إىل املر�ض ..وقد هاجمه ال�سرطان
فع ًال وانت�صر عليه ,وجل�ست هدى حتت قدمي ابنها حممد
على �سريره تدعو له بال�شفاء “ ..يارب ت�أخذ من عمري
وتعطيه،يارب تخليه ل�شبابه و�أوالده ” �أما �أنا فيكفيني ما لقيت
يف حياتي  ..كانت جرعات الكيماوي التي �أخذها يف �أمريكا،قد
�أثرت على �شكله و�شعره ..وعندما نزل يف �أر�ض املطار يف عمان،
ووقفت هدى وبناتها ال�ستقباله  ،وقد عاد مع �أخيه وزوجته  ،مل
تكد تعرفه !!
ملاذا ي�ؤثر الكيماوي هكذا يف الإن�سان؟يت�ضخم يف مرحلة،
ثم ي�سقط �شعره يف مرحلة  ،ي�ضمر يف مرحلة  ..حت ّمر ب�شرته
يف مرحلة ثم تعود فت�سو ّد..ت�شيخ  ،تفقد بريقها ..
جل�ست حتت قدميه  ،فهو ابنها الأول  ..انتظرته بكل لهفة
الأمومة  ..وفرحت ب�شهاداته من ال�صف الأول وحتى �شهادة
الطب ثم التخ�ص�ص يف الطب النف�سي  ..ملاذا يارب �أراه الآن
يذوي بني يدي ؟؟ ما احلكمة ياربي يف ذلك ؟ تلك حكمتك
يارب وال اعرتا�ض عليها  ..ياريت ت�أخذ من عمري وتعطيه ،
فقد عجزتُ عن التحمل!!
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كان حلول الأجل �أقوى من الدعاء ..فلله مقاليد ال�سماوات
والأر�ض  ،بيده كل �شيء ..وهو على كل �شيء قدير
وقد ق ّدر اهلل  ،وما �شاء اهلل فعل ...
بحزن كبري �أدمى قلوب كل حمبيها ومعارفها وجاراتها
ٍ
وبناتها و�أقاربهم ،قلوب جمتمع عمان من الأن�صار واملهاجرين
 ،من ال�شوام وال�شرك�س والفل�سطينيني وحتى الأرمن والأكراد
 ..و ّدعت هدى ابنها  ،واحت�سبته عند اهلل تعاىل  ،الذي ال ت�ضيع
ودائعه .
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اخلـامتة
عندما حملها مائة �أو يزيد من �أحفادها و�أزواجهم �إىل
املقربة ..كانت قد �أو�صت �أن تدفن فيما ي�سمى “الف�ستقية
” كما دفنت �ستها �أم ح�سن يف يافا ..
توفيت ومل تكن تعلم  ،ومل يكن �أحد يعلم “ �أن حفيد ًا من
�أحفادها قد ذهب بعيد ًا للجهاد من �أجل القد�س وفل�سطني”
...
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ملحق �صور
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ميناء يافا قبل  1920وتظهر �سكة احلديد

يافا منظر عام �شارع العجمي يف الع�شرينات
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ميدان ال�ساعة وتظهر عربات الكارو والدليجان�س قبل عام 1914

املدينة قبل 1914
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احدى بيارات الربتقال قبل النكبة
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برتقال يافا للت�صدير

ب�سطة قهوة يف يافا قبل النكبة
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بيارات يافا

جنود االحتالل يفت�شون فل�سطينياً يافاوياً �أثناء ثورة 1936
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حو�ض امليناء القدمي

القمباز واجللباب اال�سود
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زقاق يف املدينة القدمية 1990

منظر حلو�ض امليناء
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�سينما احلمراء ال�شهرية املوجودة يف �شارع جمال با�شا .والعلم الفل�سطيني على
قمة املبنى1937 .

مظاهرة �ضد تزايد الهجرة ال�صهيونية ت�شرين اول 1933
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هذا الكتاب
ليس من السهل أن يبوح املرء بأسرار حياته  ،أو تفاصيلها  ..وقد
َ
ال تعني هذه األسرار وهذه التفاصيل أحدا ً 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
وعيش في وطن آخر أصبح " مبثابة " وطن آخر لهم  ..تآلفوا
وطن ْ ،
مع مجتمعه وأحبوه وأحبهم  ،فتعرفت العائلة على هذا اجملتمع
الذي جمع البدوي واملدني والفالحي  ،الريفي والشركسي واألردني
 ،السوري والفلسطيني  ،ثم درست البنات والبنون على مقاعد
املدارس فتآلفوا مع املئات من الطالبات والطلبة وأحبوهم وعاشوا
معهم أجمل الذكريات ..ثم تزوجوا  ،فزادت أواصر القرابة واملعرفة
واحملبة بينهم  ،ثم انخرطوا في العمل اإلجتماعي والعملي
والنقابي والسياسي فازدادت احملبة واالحترام على كل الصعد ..
وقد تكون هذه السيرة مطابقة لسيرة عشرات بل مئات من
رت أسماء أصحابها ألصبحت لعائلة أخرى  ،وإال
غي َ
العائالت  ،لو ّ
فما معنى الشعب الواحد الذي يعيش اآلمال واآلالم واألحالم ،
والعادات والتقاليد واألعراف واملصالح الواحدة ؟! .
يهمه
إنها سيرة نقدمها للقارئ األردني والعربي يقرأها كل فرد مبا ّ
األمر  :اخلاص أو العام  ،سيرة أفراد ملن عرف العائلة أو هو فردٌ منها
حيا ً يرزق ينادي بالعودة ،
 ،أو سيرة شعب أُق ُت ِلع من جذوره  ،وظلّ ّ
ليضاف هذا الكتاب إلى السجل العام  " :فاصلة " صغيرة في
ُ
حب يافا والوطن السليب .
/15أيار2012/
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