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 )حزيران الذي ال ينتهي(

 أمشي كأنني واحد غيري

كثيرة هي الروايات التي يلجأ كتابها فيها إلى خدعة ما ، كأن يخترعوا ،مثال ، شخصية وهمية 

جيدا  يقولون ،من خاللها، ما يريدون قوله ،وربما كانت المقامات ،في األدب العربي القديم ،مثاال

لقد اخترع بديع الزمان الهمذاني راويا هو عيسى بن هشام وتركه يقـص الحكايـات   .على هذا 

المقامات،كما لو أنه يريد أن يدفع عنه أي اتهام ،أو أن يرد عنه أي أذى يمكن أن يلحق به ، لو /

ب وربما لم يكن هناك إمكانية ألن يبدأ صـاح .تشابهت أحداث مقامة ما مع حدث معيش مشابه 

المقامات كتابه بما يلجأ إليه الكتاب المعاصرون حين يصدرون رواياتهم التصدير المألوف ،درءا 

أي تشابه بين شخصيات هذه الرواية وشخصيات في الواقع تحمل االسم "ألية إشكالية قد تلم بهم 

 ".نفسه هو مجرد صدفة

ترتب على تشابه ما فـي  هكذا اعفى صاحب المقامات نفسه من أية مساءلة ومن أية مسؤولية ت

المقامة والمحيط ،ولم تكن فكرة المؤلف الضمني شائعة ومعروفة في حينه ،حتى يقال إن عيسى 

بن هشام هو المؤلف الضمني للمقامات ،وأما بديع الزمان فهو كاتبها ،وثمة اختالف بين الكاتب 

 .الحقيقي والمؤلف الضمني

في كتابه عن فن الروايـة ،مـا   )واين بوث (عنها والحقيقة أن فكرة المؤلف الضمني التي كتب 

زالت موضع جدل بين النقاد ،وما زالت تثير أسئلة عديدة حولها ،بل وتثير جدال حادا ،فمن ناقد 

يأخذ بها ويدافع عنها ،ومن ناقد يراها مجرد لعب فني ،وأنه ال فرق بـين المؤلـف الضـمني    

نظريـة  (عبد الملـك مرتـاض فـي كتابـه      والمؤلف الحقيقي،ومن األخيرين الناقد الجزائري

 . 1998)الرواية

شخصيا لم أرفض فكرة المؤلف الضمني ولم آخذ بها على أنها مقولة مسلم بهـا ،وقـد ظللـت    

، وكلما قرأت رواية أخذت أنظر في  1990اسائلها وأفكر فيها منذ سمعت بها ،وتحديدا في العام 

ة ،إن استطعت تحديدها ، وأخذت أنظر أيضـا  السارد واحدد طبيعته وأبحث عن كينونته الخاص
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الكاتب /في الشخصيات الروائية وفي مالمحها الخاصة ،ألرى مدى اقترابها من المؤلف الروائي 

وابتعادها عنه ،وقادني هذا إلى كتابة دراسات تطبيقية في الموضوع ،تتبعت فيها ما أعرفه عن 

وأخذت أنظر في الشخصـيات الروائيـة   الكاتب وما ورد عن المؤلف الضمني في روايته ،بل 

الكاتب الروائي والسارد أو المؤلف الضمني والشخصية الروائيـة  :نفسها ،الطابق أو امايز بين 

،وهؤالء الثالثة قد يتطابقون ،فيكونون شخصية واحدة ،بخاصة في رواية السيرة ،وقد يختلفون 

ن نقاد سابقون توقفوا أمامـه ،وربمـا   وما ذهبت إليه كا.،فيكونون ثالثة مختلفين ،ال صلة بينهم

تعود أهمية ما كتبت إلى أنني فتحت بابا في هذا األمر في األدب الفلسطيني ،في داخل فلسطين 

،إذ ال أعرف من نقادنا من التفت إلى األمر وتوسع فيه ،وكانت دراستي لرواية إميـل حبيبـي   

مجلـة مشـارف الحيفاويـة    "صية ،إشكالية المؤلف والراوي والشخ:خرافية سرايا بنت الغول (

 .واحدة من تلك الدراسات )  1996 16،حزيران ،ع

اوالد (وظل الموضوع يشغلني عموما ،وفي تناولي األخير لرواية الكاتب اللبناني إلياس خوري 

بحثت عـن  )  2016مقال األحد، اذار ونيسان وايار وحزيران وتموز وأب ) (الغيتو،اسمي آدم 

خالل بطلها آدم ،وتساءلت عن الفارق بين الروائي وبطله ،وقادني هذا إلى  إلياس في روايته من

الروائي وبطله ،مقاربة (كتاب الناقد السوري المعروف جورج طرابيشي الذي ألف كتابا عنوانه 

إنه . ،وفيه ال يذهب الى التوحيد بين البطل الروائي والكاتب 1995)الالشعور في الرواية العربية

 .البطل باعتباره مستقال عن خالقه يقارب الشعور

هل شهرزاد هـي  .وستظل فكرة المؤلف والمؤلف الضمني تلح علي، وسأظل اسائلها واقاربها 

 .الذي ال نعرف مؤلفه الحقيقي؟وعليها قس )ألف ليلة وليلة (المؤلف الضمني لكتاب 

وجـدتني أكتـب   ،خالل أشهر حزيران وتموز وبدايات اب ،)حزيران الذي ال ينتهي(وانا أكتب 

بطريقة ابدو فيها كاتبا ساخرا ،بل وساخرا من الذات أيضا ،وهذ السخرية ليست طبعا أصيال في 

،فانا شخص جاد وال أميل إلى السخرية ،وهكذا وجدت فارقا بين طبيعتي وبين الشخص الـذي  

 .كأنني واحد غيري .يبدو في النص 
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ة ،وجهت لي نصائح وسالتني عن أحوالي وانا اتراسل مع إحدى صديقات الفيس بوك ،لمدة ساع

ووجدتني أكتب لها إنني أعيش أقسى درجات العزلة واقصاها أيضا ،وإنني لم أعد أرى افقـا  . 

إننا في ورطة في عالم العبث والالجدوى الذي يعيشه العالم العربي ،وكانت كتابتي ردا علـى  .

، وكيف استطيع أن أعيش بقـدر   سؤال تسألني فيه عن قدرتي خلق قدر من االنسجام في حياتي

 .من االنسجام في ظل المحيط القاسي والمؤلم 

ال يعكس شخصيتي أنا ، ) حزيران الذي ال ينتهي(إن ما يبدو في سلسلة :سأكتب لتلك الصديقة 

فأنا جاد ولست ساخرا،ولكن روح شعبي تلبستني وأنا أكتب ، وهذه السخرية وتلك الدعابة التي 

دوان لدى بعض أبناء شعبي ،وغالبا ما كنـت ، وأنـا أكتـب، استحضـر     في النص هما ما يب

 .شخصياتهم وروحهم 

هل ما سبق يوضح فكرة المؤلف الضمني ،لي ولغيري، وهل أصبحت أكثر اقتناعا بأن المؤلف 

 الضمني هو غير الكاتب؟

 هذه الكتابة هي شظايا ذاكرة ، وقد كنت كتبت بعضها في بعض قصصي ، وقد كنت شرعت في

رسـائل  (، فنشرت ثالث رسائل ،في جريدة الفجر ،تحت عنوان  1979/1980كتابتها في العام 

الوقـائع  (،وكنت يومها واقعا تحت تأثير رواية إميـل حبيبـي   )عادل الراوي: من المخيم ،بقلم 

 ).الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل

 :2003)ا فعلت ال تعتذر عم(وكما كتب محمود درويش في إحدى قصائد 

 أنا ملك الصدى 

 والطريق.ال عرش لي إال الهوامش

 هو الطريقة،ربما نسي األوائل وصف

 شيء ما احرك فيه ذاكرة وحسا
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********** 

مـا  )كنديـد ) (فولتير (الحظ بعض قرائها أنه يقلد رواية )المتشائل(لما كتب إميل حبيبي روايته 

تحفز األستاذ ليشب ،فوقع دون "هؤالء القراء قالوا  دفعه ألن يرد عليهم في الجزء الثاني ،وكان

انظر دراستي .(أي أن إميل كتب بأسلوب القرن الثامن عشر ولم يأت بجديد " كنديد مائتي عام 

 ) 2015) أوراق مقارنة في األدب الفلسطيني (عنها في كتابي 

***** 

ال فيما يمس األسلوب واألخطاء هذه الكتابة كتبتها مباشرة على الفيس ،ولم أجر عليها تعديالت إ

  .الطباعية
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 شظايا ذاكرة  1

كنت يومها في االجازة الصيفية ،ووجدت عمال نادال في مقهى في نابلس ،صاحبه جارنـا مـن   

 .مخيم عسكر،وهو الجيء من اللد،ومات الرجل،وما زال المقهى مقهى،حتى اليوم

 .واسيراحيانا افكر في الجلوس في المقهى ،ثم اجدني اسير 

 هل وزع صاحب المقهى ،يومها ،الطلبات مجانا؟

 :ال اذكر ،وما اذكره ان الناس كانت تردد ،فرحة

 عبد الناصر يا حبيب 

 .اضرب اضرب تل ابيب

ومـذيعها  " صوت العـرب "كنت اتابع االخبار التي تابعها الناس من خالل استماعهم الى اذاعة 

وكان البيان االول يتحـدث عـن اسـقاط    .كالذباباحمد سعيد الذي تحدث عن اسقاط الطائرات 

 .48طائرة ،بلغت في المساء 23

لسالح الجو االردني تمـر فـوق   )هوكر هنتر (لم نسال عن الطائرات العربية،وكانت طائرتا ال

سماء المخيم،وكما اسقط المصريون الطائرات فقد احتل الجيش االردني ،في البالغـات جبـل   

،واما الجيش السوري فقـد  "هلل كبر ظهلل كبر ،احتلينا جبل المكبر":المكبر ،وكذلك في االغاني

 .وصل الى طبرية

في المخيم كان الناس في بيوتهم،وكنا ،نحن الصغار،ال نلتزم بالتعليمات،وما زلت اذكر جنـديا  

توقف الجندي في وسط الشارع الرئيس،وهبط من دبابته ،واخذ يبحـث عـن   .اردنيا يقود دبابته

 .ء ما اثر فقدانه على قيادة الدبابةبرغي ما او شي

 هل نبقى في المخيم ؟ 
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ولم يجد الظافر والقاهر شيئا،ووجدتني مساء ،محشورا في بيت خالتي ام عارف ،فـي البلـدة   

 .القديمة ،من نابلس ،مع اهلي،ومع جارتنا واوالدها 

 تلك االيام،يا للهزيمة في مساء اليوم التالي
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 شظايا ذاكرة 2

 امرأة كان في بيت خالتي أم عارف في ذلك اليوم الحزيراني؟كم رجل وكم 

 .الرجال في غرفة والنساء في اخرى،واتجول في شوارع المدينة

بحثا عن صيدلية لشراء مسـكن  . المدينة شوارعها خالية وإنا أسير وال اذكر شيئا اكثر من هذا

سـينما  :العـرض   وتشغلني أفـالم السـينما فاتفقـد مناظرهـا وواجهـات     . لوجع أسنان أمي

 .العاصي،سينما غرناطة،سينما ريفولي

 .الناس بايش وانا بايش

 .من عمره والحرب في بداياتها 13طفل في ال

 .سينما وابحث عن أفالم السينما
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 شظايا ذاكرة 3

 .بدأت الهزيمة تلوح في األفق مع انكسار صوت المذيع.الشوارع خالية وليس فيها إال قليلون

 من أين وماذا تريد؟:مسكن لالوجاع صادفت امرأة من قلقيلية فسالتها وأنا أبحث عن 

 .اليهود احتلوا قلقيلية :المرأة قالت لي

وأنا عائد إلى بيت خالتي رأيت الرجال ،ومنهم ابي، جالسين أمام دكان الحالق ابن اللد ومعهـم  

 بنادقهم،ولما سألوني ماذا رأيت على الدوار اجبتهم بما قالته المرأة، 

كانـت  -أي أهرب ال اشخ -وأنا أفر .طابور خامس: سيلطمني الحالق على وجهي وسيقول لي

الطائرات اإلسرائيلية تلقي منشورات على المدينة تطلب من سكانها االستسالم ورفـع االعـالم   

وساظل،كلما رايت ابا محمود،ساظل اذكره بالكف الذي ضربني وبعبارته لي،ولم اكـن  .البيض

 . ادري ان كان هو ايضا يفهم معناهاافهم معناها،وال

عاما تقريبا سيستشهد الحالق ،وهو ابو محمود صبرة،برصاصة إسرائيلية، في انتفاضة  35بعد 

 .األقصى، وكان جالسا في بيته ولم تكن معه بندقية،ولبنادق هؤالء الرجال خربشة خاصة

 .يا لي من طابور خامس منذ الخامس من حزيران

 :استدراك/3

الملك حسين و خطابـه  -المغفور له بإذن اهللا -مسح شقتي، هذا الصباح ،تذكرت المرحوموإنا ا

 :في حزيران في نهاية الحرب

انني وصفته فـي  :لماذا غضب مني صديقي حين قيل له .(خرمشوهم بأيديكم عضوهم باسنانكم 

 )بانه كلب،علما بانني لم اذكر اسمه؟1993"ليل الضفة الطويل"نصي

 .ي هذه مستوحى عنوانها من جاللة الملكلعل خربشات:قلت

 حكامنا أيضأ ملهمون لنا.لعل هناك صلة بين خرمشات وخربشات 



11 

  شظايا ذاكرة  4

وكان .كانت الطائرات اإلسرائيلية تغير عصرا على أطراف نابلس وتقصف.بدأت الهزيمة تنجلي

ومرحاض .من النساءغرفة بخمسين ستين رجال وطفال وثانية ومثلهم .بيت خالتي مكتظا بالناس

 .واحد لهؤالء كلهم

 . الطائرات تغير والدبابة تقاوم والمبدع المضاد للطائرات يحاول شيئا

 ؟)ابو هاشم (هل كان اسم القائد 

سيشاع أن ان ضابطا اسرائيليا نزل من دبابته وأدى التحية العسكرية للشهيد أبي هاشم في وادي 

 .ك دبابته لينجو بنفسهالتفاح،ألنه قاوم مقاومة باسلة ولم يتر

صمت بدأ يخيم فقد صمتت المدافع مساء وما عـادت  .ساعات المغرب كان ثمة خوف وصمت

 .الطائرات تغير

 ماذا كان الرجال يفعلون بالبنادق؟

ماذا سيفعل حـين يعـود وال يجـدها    .كانت تفكر بزوجها)أم الشكر (جارتنا القادمة من المخيم

 وأطفاله في البيت؟
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  كرة شظايا ذا 5

 .المدينة تحت االحتالل،وثمة صوت يخاطب اهل المدينة بتسليم اسلحتهم وعدم اطالق النار

 هل نسلم البنادق ام نحتفظ بها ؟:ويتساءل الرجال الذين بحوزتهم بنادق عما يفعلون

وسيختلفون في هذا،والذين وافقوا خافوا من ان تكون القوائم التي وقعـوا عليهـا ،يـوم تسـلم     

 .زالت في المقاطعة البنادق،ما

سيقر قرار ابي على تسليم بندقيته ،ومثله ابن خالتي،خالفا الخرين قرروا ان يلقوا بها في اماكن 

 محددة،ولكن من سيقوم بالمهمة؟

ساجدني وابن خالتي يحمل كل ،بندقية الشخص الذي يخصـه،وكان ابـن خـالتي فـي مثـل      

 .مكانا للتسليمسني،ونسير باتجاه مبنى البلدية الجديد،حيث اعلن 

ونسـير بـال   .على مقدمة البندقية شارة بيضاء ،داللة على االستسالم ،وبوز البندقية الى االسفل

 .خوف وال وجل

اهي مدينة النحـاس  .شوارع المدينة فارغة ويسودها الهدوء ،وثمة فراغ،وثمة شوارع بال بشر،

 ؟.تصفر فيها الريح

سالمة الكبار ،انا ابي،وابن خالتي على سـالمة   ونمشي غير خائفين النجاز المهمة حفاظا على

 .اخيه

 .والول مرة ارى اليهود وجها لوجه

اسلم البندقية واعود من حيث اتيت،تاركا مبنى البلدية الجديد والبنادق فيه تكوم،البنادق االنجليزية 

 .ام واحد االشبه بالخشبة
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 شظايا ذاكرة 6

 :)المدينة تحت حكم جديد(

 .المحتل يسمح لسكانها بالتجول فيها لساعات قليلة حتى يتسوقوا المدينة احتلت و

 ماذا سنظل نفعل في بيت مكتظ بالبشر الذين ضاقوا ذرعا بالضيق؟

جارتنا التي اتت معنا من المخيم مازالت تفكر بأمر زوجها وما زالت تشعر بالغربة في بيت هي 

 .ضيفة فيه مع ضيوف تعرفهم

يا على األقدام ويبقى أبي خوفا من ان تكون هناك قائمـة بأسـماء   نغادر عائدين إلى المخيم مش

 .الذين حملوا البنادق وتدربوا لقتال االحتالل

الناس في سوق الخضار المركزي تفتش عما تبقى فيـه  .أسير وأهلي ونمشي فليس ثمة حافالت

يلة السوق مشاع وال أخالق في الحرب وال فضيلة سوى فض.مشاع.من خضار لم يصبها التلف

 .البقاء

وفي أول شارع عمان مقابل المقاطعة أرى الدبابات اإلسرائيلية والجنود اوروبيـي  .أسير ماشيا

 .أسير وأمي واخوتي ال أفهم شيئا مما جرى.المالمح وايديهم على الزناد

وأهل المخيم ما زالوا في المخيم اال بعضهم ممن .المدينة غدت محتلة والجيش دخلها من شرقها

و الناس تتحدث عن ترحيب بعض السكان بـالجيش  .الحقول والشرق بحثا عن أمان هرب إلى 

الناس تتحدث عن الزغاريد التي قوبـل بهـا الجزائريـون    . الجزائري ذي المالمح األوروبية

القادمون لتحرير فلسطين لوال مزحة بعض الجنود الذين وجهوا مدافع الدبابات باتجاه المرحبين 

لتفات بعض األهالي الكبار إلى الحروف العبرية على الدبابات وتحـذير  بجيش الجزائر ولوال ا

 .الناس من ان المحررين هم أبناء عمنا اليهود حررونا من إخوتنا األردنيين وربع اقلب

األهالي ما زالوا يصغون إلى صوت العرب وفي المساء يعرفون ،من خالل صوت عبد الناصر 

 .اأننا خسرنا الحرب وأن نكسة المت بن
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 عدنا إلى المخيم مهزومين ولم نعد إلى يافا، وحي النزهة فيها، منتصرين 7

كثيرون من شباب المخيم في الحقول المحيطة ومنهم من رحل إلى األردن هاربـا مـن عـدو    

 .ارتكب مذابح في دير ياسين واغتصب النساء فيها

العجين في فرن أبو توما الذي كان توفير المياه ألهلي وخبز .سأعود إلى ما كنت عليه قبل العودة

 .بال توما وبال امرأة ايضا

قبل أيام كنت أحصل على المياه من عين المخيم أو من عين عسكر في القرية المجاورة او من 

معسكر المزرعة القريب حيث يتواطا معنا جندي أردني ويسمح لنا بتعبئة الميـاه أحيانـا فـي    

 .ساعات الصباح

ولم يترك بعض أهل المخيم المعسكر .  عساكر فقد تفرق جنوده أيدي سبأاألن غدا المعسكر بال

نهبنابقايا البقايا فقد عدنا إلى المخيم ولم نكن يـوم  .على حاله فقد نهبوا ما فيه وكنا من الناهبين

كان نصيبنا تختا واحدا من تخوته الكثيرة ولم نابه لتخويفات بعض الناس من .احتالل المخيم فيه

 .النظام األردني قد يعودون ويسجونناآن عساكر 

 . حركة النهب شملت مركز الشرطة الذي أصبح خاويا من الجنود وخاليا من األثاث

ساسال عن مصير الجنود ومنهم أبو كمال الذي جلدني ذات نهار ألنني بصـقت فـي إبريـق    

 .الممرضة زكية التي اعتدت على دوري في انتظار تعبئة المياه من عين المخيم 

 .هل سنهاجر إلى عمان؟وإلى مخيم جديد.الناس في المخيم خائفون ومنهم من يفكر بالرحيل شرقا

 ..و..ولم يعد بعض جيراننا جيرانا فقد رحلوا وخلت بعض البيوت من سكانها و

 .وال بد من أن أذهب إلى الفرن الخبز الخبز لناكل 

 .ها أنا مواطن في دولة جديدة
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 .ود الذاكرة تطابق بين اليوم وما جرى فيهوال تع األشياء ، اختالط 8

 ؟.انبقى أم نرحل:الناس في حيرة من أمرهم ،وهم يتشاورون ويتساءلون

 هل أرادوا خداعنا؟.لقد جاؤوا من الشرق ،ولو كانوا قدموا من الغرب لرحل أكثر الناس

الرغم مـن  وعلى .حديث الناس في المخيم مازال حول دخولهم إلى المدينة واستقبال الناس لهم

أخذوا يسترجعون اصطفافهم على الشارع الرئيس .الهزيمة،فإن الشباب بدؤوا يواجهونها بالضحك

 .و.و.مرحبين بهم على أنهم جزائريون وعراقيون و

 .استرجعوا سير النساء الالتي زغردن،وتساءلوا عن بنادق الشباب 

تزعق بين حـين وحين،وكـان   في اليوم األول ،قبل ان نذهب إلى المدينة كانت زوامير الخطر 

شباب الدفاع المدني يتجولون حاثين الناس على البقاء في بيوتهم،وكلما كانت هناك طائرة فـي  

كانـت عبـارة أبـي العـزم     .الجو استعد حملة البنادق،وأطلق ابو العزم أو أبي طلقة السقاطها

ونها،ويتذكرون ايضا وقد ذهبت مثال،وأخذ الناس دائما ،ولسنوات يتذكر.طلقة لعيون الشباب:هي

 ).طلقة لعيون الشباب.(ما كان يقوم به الصديقان

يذكر الناس االسم الحقيقي -غير ان الناس لم تنس ،ولسنوات طويلة ايضا زغاريد نعوم وام النمر

 ..وكنت اعرفهما من خالل عين الماء التي كنا نزود ،من خاللها، بالماء-الم النمر

 ماذا فعل أبو العزم ببندقيته؟

كم انا انهزامي منذ (ال أدري ،والبندقية التي سلمتها ،في مبنى البلدية في نابلس،كانت بندقية ابي

 .غالبا ما أقول هذا)جزيران 

ننتظر مجيء أبي لنقرر إن كنا سنرحل الـى األردن ،فالنـاس خـائفون،وابي مـا زال فـي      

 .المدينة،وبعض الناس بدؤوا يرحلون،والمخيم غدا بال مخفر شرطة
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كان عمـر  .حين اتيت إلى هذه الدنيا كان أهلي يقيمون في الخيام،وساعرف أنني ولدت في خيمة

 .النكبة ست سنوات ،وبدأت تدخل عامها السابع،ومع حزيران هذا أدخل عامي الرابع عشر

ذات  اسرائيل تحتفل بانتصارها وأنا ال أحتفل بعيد ميالدي،وتلك عادة برجوازية لم احتفل بهـا 

 ..يوم

عدت يا يوم مولدي ،عدت مع الهزيمة،وعاد أبي إلى البيت،فقد أخذ االحـتالل يسـمح للنـاس    

بالتجول والتبضع،والناس بدوا مذهولين حقا مما جرى،وكانوا يتساءلون ،وبدؤوا يتحدثون عـن  

ـ  .خيانات الحكام العرب،وهو ما كانوا يرددونه بعد النكبة،بل وفي أثناء حـدوتها  ت ولطالمـا كن

،وكنت اردد هذا مقلدا أبا )فلسطين ،فلسطين بيعوك البياعين(أصغي إلى أبي معزوز اللداوي يردد

عاد المحارب الذي لم يحارب؟ولكنه لـم يـدرب   :هل أقول .(معزوز الذي كان يلدغ وال يفصح

ليحارب،وكل ما تدرب عليه قبل الحرب بأيام كان الوقوف في الطابور العسكري والتدرب على 

 ).العسكرية ،وتسلم بندقيته وبضع رصاصات وهي ال تكفي لتحية الطائرات  المشية

الناس تساءلت عن الظافر والقاهر الصواريخ التي املوا ،من خاللها،بتحقيق عبد الناصر النصر 

 .على اسرائيل والعودة الى يافا وحيفا

 :وبيت الشعر الذي أخذ أبي يكرره بكثرة،وال أدري من أين سمعه،فحفظه،هو

 من استلم البالد بغير حرب

 يهون عليه تسليم البالد

وهو بيت سيترك اثراكبيرا على سلوكي،وسيكرره أبي على مسامعي قبل ان يموت،حاثا ايـاي  

ماديا ،ألنه ينفق المال دون حساب ،وألنه ال يتعب فـي الحصـول   (..)على عدم مساعدة بعض

 ..عليه
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يكرر هذا البيت،حتى انـه وبيتـا شـعريا     كان ابي ،باستمرار،وهو يصغي الى خطابات الملك

اخر،بيتا اعنصريا ويحث على العنصرية،كانا كل محفوظه الشعري،وكال البيتين كانا يعبران عن 

 .معاناته من اللجوء واالقامة في المخيم ،بعيدا عن يافا

انا اليوم ادخل عاما جديدا،واصبحت اقيم تحت حكم جديد،وهكـذا ولـدت ،بعـد النكبـة ،فـي      

 .النكسة،ويا لي من شقي/الخيمة،وولدت من جديد،في الهزيمة 

 عدت يا يوم مولدي

 .عدت يا ايها الشقي
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الناس ما زالت تتحدث عن مصير الجنود األردنيين الذين كانوا في المعسـكر ،وفـي مخفـر    

دينة نصـوح؟هل  هل كان اسم قائد الشرطة في الم.الشرطة ،بل وفي مركز المقاطعة في المدينة

 هرب ؟وكيف هرب؟

الناس تتحدث عن طلب بعض هؤالء الجنود، منهم مالبس مدنيـة ليرتـدوها وليغـادروا إلـى     

هل تحدث الناس يومها عن بعض جنود ارتدوا مالبـس نسـاء؟هل حـدث    .الشرق،إلى دولتهم 

،فـي مظـاهرات   1966هذا؟هل أرادت الناس أن تسخر من الجنود الذين اهانوهم فـي العـام   

 السموع؟

،وربما انستهم حادثة والدة الفران الحرب وما حـدث  1966ربما نسي الناس ما حدث في العام 

 .قبل الحرب 

ثمة جندي في اليوم األول من الحرب أخذ يتجول في شوارع المخيم ،يطلـب مـن النـاس أن    

ت فضربته وصرخت ليتجمع الناس،وشاع)ام محمد (يلتزموا بيوتهم،وقيل إنه تلصص على بيت 

 .الحكاية،وغدت على لسان أهل الحارة

ثمة جندي شهيد ما بين مخيمي عسكر وبالطة،قرب محل صناعة الجفت،وثمة ثالثة شهداء في 

طريق الباذان،والناس تتحدث عما ألم بهم،ولسوف يقبرهم الناس،ولسوف يزورون قبورهم فـي  

والنـاس  .أفراد عائالتهماألعياد ،ويضعون سعف النخيل على قبورهم ،كل عيد،كما لو أنهم من 

 تتحدث عن الشهيد الذي يأتي يوم القيامة ولونه لون الدم ورائحته رائحة المسك،

الحصول على الماء من عين المخيم أو عين القرية القريبة ،ونخبـز  :ونحن أخذنا نواصل حياتنا

 .و..و..خبزنا في أفران المخيم،و
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نهب ما نهب وما لم ينهب غـدا باعثـا   .معسكراته ومخافره وراءههزم الجيش األردني وخلف 

خيام وآليات نقل ودبابات،والحرب .قبل حزيران أقيم معسكر مؤقت للجيش قرب المخيم.للفضول

ثمة زوامير خطر ،ورجال دفاع مـدني  .تقومان بطلعات جوية)هوكر هنتر(وشيكة،وثمة طائرتا 

 .ون التعليمات،من شباب المخيم،وثمة كشافة يتجولون يعط

تحرك الجيش وذهب الى أماكن أخرى تاركا بعض المخلفات التي أثارت فضول بعض الشباب 

ثالثـة  .وفجأة انقلبت أحوال المخيم.وأراد قسم منهم أن يعدها أليام قادمة،ربما من أجل المقاومة

إصابة  مات أحدهم ،وأصيب أخر.شباب في السابعة عشرة من أعمارهم يعبثون بقنبلة تنفجر بهم

والجيش الذي انسـحب لـم يسـحب معـه بعـض      .خفيفة ،فيم فقد الثالث نظره وبتر مرفق يده

 ؟...هل تركها خطا؟هل تركها قصدا ليقاوم المقاومون؟هل.مخلفاته

صار أبو علي ،أجمل شباب المخيم،عنترة العبسي المحب،صار معاقا،وغـدا صـديقا لكثيـرين    

 .مساحة خاصة لكتابة قصة طويلةوربما احتاج .يساعدونه في تسيير أموره 

شاب من أجمل شباب المخيم،األنيق ذو الشعر النـاعم االملـس   .ها هي الحرب تعني الخسران

 .الالمع المتزيي باجمل الثياب ،المحب العاشق،ها هو يشوه

ثمة خسارات كثيرة،وثمة مفقودون ،وبعد اثني عشر عاما،مساء،ينتظر الناس عودة أم زياد مـن  

 مدينة ،ليخبروها إن زوجها الذي فقد في الحرب عاد؟عملها في ال

 ؟"هل هو الفرواني"هل عاد الفرواني؟وساكتب من وحي هذه الحادثة قصة 

 .من قال ان الحرب انتهت.الحرب لم تنته

ابو علي عاد الى يافا،بلده،فقد تزوج من هناك،وانجب ولكنه يرى البحر باذنيه،ال بعينيه،واحيانا 

 يا ابا علي؟هل انت راض :اساله

 .ويافا بال يافاويين ليست يافا.ال:احيانا يجيب بنعم ،واحيانا كثيرة يجيب 
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،وكان يسوقها متـنقال  1958سماوية اللون،وهي من موديل )باليموت(كان ألبي سيارة من نوع 

النهر األن ما عاد هناك خطوط خارجية،والجسر ،بين ضفتي .بين نابلس وعمان والشام وبيروت

وال -الجديدة-،غدا الحد الفاصل بين دولتي الجديدة ودولتي القديمة،ولم أكن أشعر بأن هذه دولتي

 .-القديمة-تلك

شهدت الضفة الغربية مظاهرات ،بسبب أحداث السموع،وقمعت قـوات الباديـة   1966في العام 

المدينـة لمشـاهدة   األردنية المتظاهرين،وال أدري ما الذي كان يجعلني أذهب من المخيم إلـى  

أهو كالم أبي عـن األنظمـة   .المظاهرات التي يرشق فيها المتظاهرون أفراد الشرطة األردنية 

العربية؟ولم يغير لقاء الملك حسين مع عبد الناصر ،قبل الحرب بقليـل،من االمـر شـيئا،وإن    

 تظاهرت مع المتظاهرين ،مؤيدا البطلين ؛عبد الناصـر والحسـين ،كمـا كـان المتظـاهرون     

 .،يهتفون،فقد تصالح البطالن واللي معانا اهللا معاه واللي علينا اهللا عليه

أصـدقاء يهـود يعملـون معا،ويتحـدثون     1948كان أبي يعرف العبرية،فقد كان له،قبل العام 

اسمع يـا  :معا،ولطالما حدثني عن صديقه اليهودي الذي كان يقول له في الحرب العالمية الثانية

ان صرنا حميركم وركبتمونا،وإن انتصر االنجليـز صـرتم حميرنـا    إن انتصر االلم:مصطفى

وركبناكم،وليت االمر اقتصر على الركوب،فقد طردونا من بالدنا،لنصـبح ،ال حميـر اليهـود    

 .فقط،بل وحمير العرب وحمير العالم

صار أبي مطلوبا ،ال للبندقية التي حملها،وال لالحتالل،فقد كان يعرف الحكاية من طقطق حتـى  

يحب بسرعة ويكره :مع أن ابي مثل كثيرين-.م عليكم،وإنما صار مطلوبا النه يعرف العبريةسال

 .بسرعة والذين تظاهروا ضد الملك قبل أشهر تظاهروا يؤيدونه حين سافر إلى القاهرة
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وألنه سائق ولديه سيارة يعيش من وراء عمله عليها،وكانت السيارات قليلة،فقـد يسـر اهللا لـه    

هؤالء يعرضون عليه السفر إلى القدس لزيارة مرضاهم في مشافيها أو للـذهاب  الزبائن،وأخذ 

 .إلى يافا وحيفا،طبعا بعد فترة

في تلك األيام زرت القدس،مع ابي ،ومع شخص أخر لعيادة مريض،ورأيت ،مـن جديـد،جنود   

التـي ال   ها هو يتكلم العبرية.االحتالل ،ورايتهم في شوارع القدس،وبدا ابي يستعيد لغته العبرية

 .أدري لم لم أبذل جهدا مضاعفا في اتقانها 

حمير الدولة العبرية،ولسوف يحمد بعضنا أننا غدونا 1967،اي بعد هزيمة -وسنصبح بعد النكسة

 هكذا،إذ سيجدون أعماال برواتب تمكنهم من العيش،،،

 صرنا حميرا ،وبعد سنوات،وأنا أقـرأ روايـة اميـل حبيبـي    1948،ال في 1967في حزيران 

سأعرف ان حياته في تلك الدولة كانت بفضل تلك الدابة المسكينة،اي الحمار،فهل كنا )المتشائل(

 دون ان ندري؟1948حميرا منذ 
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أم  1956هل سينسحبون ،كما حدث في غزة ،في العـام  .بدا الناس يتساءلون عن مدة االحتالل

 أنهم سيبقون طويال؟

ما من أحد ،تقريبا،إال أخذ يخوض في أمر االحتالل واليهـود وعبـد   .ةغدا الناس كائنات سياسي

 ....الناصر والملك حسين و

أخذ بعض أهل المخيم يذهبون إلـى المدينـة   .عادت الحياة شيئا فشيئا إلى بعض ما كانت عليه

 .وأخذ أبي يقل،في سيارته ،الركاب .للتسوق أو لتفقد المحالت التي كانوا يعملون فيها

 .فلة بدأت أصغي إلى حديث الناس عن االحتالل ومدتهفي الحا

وألن اهللا خلق االرض في سبعة أيام ،وألن سورة يوسف تأتي على سبع سنوات عجاف ،بعـد  

أحد الركاب ،وهو ممن أعرفهم ،ولـم  .سبع سمان،فإن الرقم سبعة كان رقما متميزا وله حضوره

سياسة،لصغر سنه طبعا،تحدث كما لو أنـه  يكن يتجاوز الرابعة عشرة،وما كان ذات يوم يهتم بال

سيمكثون :خبير سياسي،وهذا ما سيكون عليه ،زمن االحتالل ،اكثرنا،تحدث هذا الفتى اليافع وقال

سبعة أسابيع أو سبعة أشهر أو سبع سنوات،ولعله كان اصغى إلى من هم أكبر منه سنا،فكرر ما 

الضفة في اليوم السابع وخـش اليـوم    وربما لم يقل سبعة أيام ألن االحتالل اعتلى عرش.سمع

السابع لالحتالل فينا كما يخش السبت ،مساء الجمعة،في مؤخرات اليهود،حسب المقولة الشـائعة  

 .التي ال أعرف قصتها

نحن األن ندخل في العام الخمسين لالحتالل،وما لم يذكره الفتى اليافع هو الـرقم سـبعون ،أو   

بعون ألفا أو سبعمائة الف،وإذا أخذنا بالمقولـة الصـهيونية   األرقام سبعمائة أو سبعة آالف أو س

االسرائيلية ،من أن القدس هي العاصمة األبدية لدولة اسرائيل ،فمعنى ذلك أن االحتالل سـيدوم  

ولوال أن االتحاد السـوفيتي انهار،وانهـارت معـه مقولـة     .إلى األبد الذي ال ندري متى ينتهي
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هود ال ينطقون عن الهوى،وإن هم إال وحي يوحى إليهم ،وربما إن الي:الحتمية التاريخية ،لقلت:

 .وجب أن اسأل الطائفة السامرية في األمر 

مرت األسابيع السبعة ومرت األشهر السبعة،،ومرت السنوات السبعة ،وها هي الدولة العبريـة  

اما أخـرى  تقترب من عامها السبعين،فإذا لم تنته في عامها السبعين ،فعلينا أن ننتظر عشرين ع

غـدت خـارج   1948،عسى احتالل الضفة يزول،فقد أقر العرب بأن المناطق المحتلة في العام 

 .الصراع ،وهي دولة عربية قد تدخل إلى الجامعة العربية عما قريب
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 تشوش الذاكرة 14

األردن في تلك األيام بدأ الناس يتحدثون عن أبناء المخيم المفقودين،فقد غادر قسم من هؤالء إلى 

،بعد أن تركوا المخيم وساروا في الحقول،كما لو أن هؤالء لم يتعلموا من تجربة أهـاليهم فـي   

،أو كما لو أنهم لم يتذكروا إال مجازر اليهود في دير ياسين وقبية،وكان أكثر هؤالء 1948العام 

ـ .من شباب المخيم الذين انخرطوا في الدفاع المدني ي دارت وقصة خروج الناس ،واالسئلة الت

لمحمود شقير ،القصة التي ظهرت فـي  "الخروج "على األلسن ،في حينه،حولها، سترد في قصة 

،وهي قصة تقليدية الشكل،كتبها القاص من منظـور الفكـر   )1977"(الولد الفلسطيني"مجموعته 

اليساري الذي اعتنقه،وتأتي على ثنائية األرض والعرض،وهي ثنائية تركت أثرها العميق فـي  

الشعب الفلسطيني،فقد ارتكب اليهود الصهيونيون مجازر واغتصبوا بعض النسوة،والطريف أبناء 

مـا  1963"الطريق إلى بئر السبع)"ايثيل مانين(أنني ، مؤخرا ،قرات في رواية الكاتبة االيرلندية 

لم اقرأه في روايات النكبة،إال إذا خانتني ذاكرتي،حيث تكتب المؤلفة عن اغتصاب جنديين مـن  

ات الصهاينة المراة من اللد ولخادمتها أيضأ ،وكان من آثار االغتصـاب جنـين سـيتم    عصاب

 .اجهاضه

ومن القصص التي شاعت في المخيم، في حينه،عن الشباب واختفاء آثارهم قصـة أبـو زيـاد    

الفرواني التي أتيت على ذكرها من قبل،وقصة الشهيد راضي الذي التحق بالفدائيين واشترك في 

لم ار في حيـاتي كلهـا   .ات فاستشهد،ولم ار والده،منذ استشهاده،اال حزينا وصامتاإحدى العملي

رجال ترك استشهاد ابنه أثره عليه مثل أبو راضي،والغريب أنني لم أقرأ في األدب الفلسـطيني  

من وصف ما ألم باالباء ،بأسلوب يبعث الحزن،ما ترك اثرا في وجعلني استحضر نصـه،وفي  

وسيأتي على وصف أثر الشهادة "حالة حصار"اعر محمود درويش ديوانه سيكتب الش2002العام 

ربما كانت سحر خليفـة  ).أجمل األمهات "أتذكر مارسيل خليفة واغنيته (على األباء واألمهات 

دائمـا  .وصورت فلسطين على أنها غولة تآكل ابناءها"باب الساحة"أنت على الفكرة في روايتها 

حـزن ابـو راضـي    .هناك حادث آخر شخصي أثر ايضا فيهأرى أبو راضي حزينا،وإن كان 

 .وصمته هو من األشياء التي ستترك اثرا في
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السترجع ما كتبه درويش عن فقدان اآلباء ألبنـائهم،  "حالة حصار"أحيانا كثيرة أعود إلى ديوان 

في الصراع،ألنني أرى مدى نجاح الشاعر في تمثل حالة اآلباء ،حتى أنني الحزن وانـا أقـرأ   

 :مقطعال

 ال تصدق زغاريدهن:الشهيد يحذرني

 :وصدق أبي حين ينظر في صورتي باكيا

 كيف بدلت ادوارنا ،يا بني،

 وسرت أمامي ؟

 أنا أوال 

 .وانا اوال

......... 

كآن أبو راضي ،وأنا أكتب يقف أمامي يبكي ابنه الشهيد راضي،كما لو أنه بالفعل مازال يسـير  

 يفكر إال في ابنه الشهيد في شوارع المخيم صامتا حزينا ال
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 رائيليدجاج وبيض اس 15

 هل انتهى مخزون البيض والدجاج في الضفة؟

وسـنعتاد علـى البـيض    .3،ونمـرة  2نمـرة  1نمـرة  .تحت االحتالل سنعرف البيض مرقما

االسرائيلي،فلقد انهزمنا،وجلسنا على الخازوق،ولسوف يكتب إميل حبيبي في متشائله فصال عن 

 .ازوق والتمسك بهالجلوس على الخ

كما لو أن ال فضيلة سوى فضيلة البقاء على قيد الحياة،كما كتب غسـان كنفـاني فـي قصـته     

،وماذا إذا كان البيض إسرائيليا أو "عن الرجال والبنادق"من مجموعة "الصغير يذهب إلى المخيم"

 .غير إسرائيلي ؟كله بيض ،وإن أخذ الناس يتحدثون عن بيض مسوس وبيض ثالجات

سـوف يغرقنـا االسـرائيليون بـدجاج سـعره      .األمـر  -اقتصر األمر على البيض لهـان  لو

يتجول الباعة في السيارات وينادون عليه ليبيعوه بأسعار زهيدة،وسيقبل النـاس علـى   .رخيص

شرائه،فاالموال شحيحة والسعر مغر،ولكنهم سيفاجاون بأن الدجاج ال يستوي،على الرغم مـن  

إنه دجاج بياض،وسيكتشف الناس أن اسـرائيل تبيـع الـدجاج    .أكثر أنهم سلقوه لمدة ساعتين و

دجاج هرم،وهات بوابير كاز وطناجر الومنيـوم وكاز،والـدجاج ال   .البياض الذي ما عاد يبيض

 .يستوي

المصنوع من لحم الحمير ،والذي بيع ) النقنيق(يكتب إميل حبيبي عن 1974"المتشائل"في روايته 

ي نادي المخيم،سيقص أبو زيتون قصـته مـع صـاحب المطعـم     في مطاعم حيفا،وفيما بعد،ف

 .اإلسرائيلي 

كان صاحب المطعم اليهودي كريما جدا،على خالف ما يشاع عن اليهود فـي اآلداب ونعـتهم   

 .اما من أين جاءه الكرم؟فقد تساءل أبو زيتون والعمال وعرفوا القصة.بالبخل
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بكيس الخيش ،دون أن يراه أحد ،ويذبحـه  كان صاحب المطعم يأتي بالحمار إلى مطعمه مكلال 

وسيكتشف أبو زيتون ..و..على الطريقة اليهودية،ثم يعطي عماله سقط المتاع ،من كبد وطحال و

 .أن سمنته الزائدة عن حدها،والتي عزاها إلى كرم صاحب المطعم إنما هي بفضل لحم الحمير

ل منهمـا صـغير ،خالفـا    وانا أنظر في مالمح ابنتي الحظت ان انف ك 20ق80في منتصف 

 .فهذا الجيل هو جيل الدجاج االسرائيلي.النوفنا ،ولسوف اعزو األمر إلى الدجاج اإلسرائيلي 

وسياكل الناس البيض االسرائيلي حتى يشبعوا منه،ولسوف يأكلون الدجاج االسرائيلي،وأما بنعمة 

 .ربك فحدث
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 ....إنهم يعبرون النهر 16

ل بين دولتين،ولكن ما عاد يسمح بالتنقل بينهما ،وهنا بدات ظاهرة أصبح نهر األردن الحد الفاص

وما 1948التسلل عبر النهر،وهي ظاهرة قديمة ،ولكنها كانت تتم من المناطق المحتلة في العام 

تبقى من فلسطين،وقد انعكست في األدب الفلسطيني بشكل الفت ،وتعـد قصـة حنـا ابـراهيم     

 .مثاال جيدا"المتسلل"أو "سارة"

آلن غدا التسلل يتم عبر النهر،من منطقة قرب طوباس اسمها عين البيضة،وغدا الناس يتنقلون ا

الذين أرادوا الخروج خرجوا .بين الضفتين منها،ويبدو أن مياه النهر هناك ذات منسوب منخفض

منها ،والذين أرادوا العودة عادوا منها،ونشط المهربون أيضا في تهريب البضاعة منها،وفيمـا  

 .،بعد أسابيع قليلة أخذ الفدائيون يتسللون منهابعد

أخذ أبي يعمل على خط نابلس طوباس وطمون،يقل الركاب من هذين المكـانين إلـى نـابلس    

مرة مساء،كنت مع عمي ،في سيارة أبي ،وقد أقل ركابا إلـى قريـة   .ويعيدهما ثانية إلى هناك

اقله عمي مقابل مبلغ .تلئان بالبضائعوفي أثناء العودة اوقفه رجل معه شواالن كبيران مم.طمون

 .من المال دون أن يحسب أي حساب

عسـكر  /االسرائيلي حصـارا علـى مخيمنـا   )؟) (الدفاع (بعد أشهر قليلة سوف تفرض قوات 

القديم،وتجمع من هم فوق السادسة عشرة في مكان قرب مخيم عسـكر الجديد،وسـوف تحـيط    

ما بث الرعب في األهالي الذين حثونـا علـى   المكان الذي حشرت الرجال فيه باسالك شائكة،

يومها عرض الرجال علـى مقنعـين   .الذهاب إلى المكان لمتابعة ما يجري واخبارهم بما يحدث

على رؤوسهم شواالت خيش مثقوبة لكي يتمكن هؤالء من رؤية من يعرض عليهم ،وسـينتهي  

 .عمي واحدا منهم الطوق بعد اعتقال عدد من أبناء المخيم واغلبهم من السائقين،وكان

وفيما بعد سـتوجه  .من مجازر1948خاف الناس مما جرى،وأخذوا يتذكرون ما حدث في العام 

التهمة لهؤالء السائقين بأنهم كانوا يهربون الفدائيين،وسيسجن عمـي ألشهر،وسـيخرج دون أن   
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يعترف،على الرغم من الضرب والتعـذيب الشـديد،وكان أن سـبب اعتقالـه،ألبي ،مـرض      

 .سيظل عمي يتذكر تلك األيام إلى أن توفي قبل خمسة أعوام السكر،و

إنهم يعبرون النهر،ومنذ عبورهم تبدأ المقاومة الليلية ،وتستمر لفترة،كنا نصغي ،خاللها ،إلـى  

كم كنا ،تلـك  .أصوات الرصاص ،ليال،كما لو أنه يكاد يالمس غرفنا الواطئة السقف ،في المخيم

 .إطالق النارالليالي،نصاب بالرعب لغزارة 
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 شتات العائلة ،لقاء العائلة 17

 .كان ألمي أقارب في يافا،وكان ألبي أخت في غزة.في حزيران سنتعرف إلى أقارب جدد

حين سعد مسعود بابن (وحين أقرأ األدب الفلسطيني،الحقا،ساتوقف مطوال أمام قصة أميل حبيبي

ا من القصص القليلة التي قاربت لقاء ،وأعتقد أنه1968"سداسية األيام الستة"من مجموعة ) عمه

ما "وكان غسان كنفاني في روايته .1948العائالت الفلسطينية التي انفصلت عن بعضها إثر نكبة 

وتغادر األم إلى  1948يستشهد االب في العام .اتى على شتات العائلة في النكبة1966"تبقى لكم

 .األردن ،فيما يجد حامد نفسه مع أخته في غزة

،ألنـه  1948ألمي عم هاجرت اسرته و ظل في يافا،وعادت إليه عائلته ،إلى يافا،بعد العام كان 

كان موظفا مع االنجليز،وفي حزيران سيأتي ابن عم أمي مع اختيه لزيارة عائلة عمـه ،وكـان   

هكذا ستلتقي العائالت الفلسطينية ،وستسعد بلقائها،كما سعد مسـعود  .عمه قد توفي قبل الهزيمة

لماذا نحن يـا  :"ه أيضا في قصة حبيبي،وستزورنا عمتي قادمة من غزة،ولم نكن نكرر بابن عم

فقد كان اعمامي فـي المخـيم   "ابتي،لماذا نحن أغراب ،أليس لنا بهذا الكون أحباب وأصحاب ؟

نفسه،ولم نكن نعرف عائلة عم أمي ،كما لم نكن نعرف عمتـي التـي اسـتقرت فـي غـزة      

ن متزوجا من امراة مصرية هو الذي عرف الشتات،فقد هاجرت ،وعمي الكبير الذي كا1948منذ

 .زوجته مع ابنها إلى القاهرة ،ولم نعد نعرف عنهما شيئا

 .يجمعنا حزيران ،مهزومين،باقاربنا ،بعد شتات تسعة عشر عاما،ولكنه يفرق العائلة من جديد

أبـي يـزوره   أحد اعمامي آثر أن يستقر في الشام ،وكان قبـل الهزيمـة يزورنا،كمـا كـان     

باستمرار،بحكم عمله سائقا على خط نابلس عمان دمشق بيروت،وسيموت عمي الحقـا دون أن  

 .يشارك ،في جنازته،أو عزائه،أحد من إخوته ،فقد مات في ظل انتفاضة األقصى ،كما عرفت

هل حقا نيسان هو أقسى الشهور؟ ربما ولكني اظن أن حزيران هو اقساها على االطالق،ربمـا  

 قد. وقد يرى آخرون أيار أقسى.ن مواليده ألنني م
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 تبديل عوالم 18

غادر قاطنوها إلى الضفة الشرقية من نهـر األردن  .فجأة غدت بعض البيوت فارغة من سكانها

كما لو كان هناك تبديل عـوالم أو  .،وافتقد المرء بعض معارفه وأصدقائه ،ولقد حل سكان جدد 

واستقرت في المخيم،وفيما بعد،سيظل هؤالء يحنون قدمت من غزة بعض العائالت .تبادل سكاني

إلى غزة،ومع ذلك ال يعودون إليها ،وبعض هؤالء سينشط في مجال الرياضة ،وسـيظل يعيـر   

أبناء المخيم،ومن ورائهم أهل الضفة بأن الضفة ال تساوي شيئا مقارنة بغزة،وتحديدا في مالعب 

هـو فـي فـي الضـفة     (نها بلهجة غزاوية هي كرة القدم،والعبارة التي أخذ أبناء المخيم يرددو

 .عبارة لطالما كررت من باب السخرية ).مالعب،المالعب في غزة وبس

والالفت أيضا أن بعض سكان المخيم غدوا يزورون أقاربهم في فلسـطين المحتلـة،كما أخـذ    

مـن   لقد التقت العائلة بالعائلة،وذهبت األمور مـذهبا أبعـد  .أقاربهم ،من هناك،يزورون المخيم

كما لو أنهم يريدون لم شمل .ذلك،فقد أرادت هذه العائالت أن تتوحد من جديد،من خالل التزاوج

 .العائالت

من العائالت التي أقامت في المخيم ،بعد النكبة ،عائلة من البروة،وهي من أقارب الشاعر محمود 

ما يعود األمر إلـى  لم يلتفت إلى أمر قرابة العائلة بالشاعر،ورب1994درويش،غير أن احدا قبل 

أن الشاعر لم يكن حقق من الشهرة ما حقق بعد العودة إلى الوطن،وربما لم يلتفت أقاربه إليـه  

ربما ،مع أنني سألت بعض أقاربـه إن كـانوا زاروا البـروة    .التفاتهم إليه بعد أن غدا مشهورا

 .والتقوا بأهل الشاعر

سة ،وكان له أقارب فـي حيفا،ولطالمـا   كان محمد معي في المدر.أتذكر صديقي محمد ابن حيفا

وقد حـدث  .زارهم وزاروه،ولطالما التقى بقريبته الجميلة التي نوى االقتران بها،ولكن هذا لم يتم

أن نجحت عالقات عديدة ،اقترن فيها األقارب ،ومنها بعض أقاربي ،وسيمكننا هذا من زيـارة  

 .عابر ومؤقتمدننا والشعور بأننا ،حقا،من هناك،وأن المخيم طاريء و
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لماذا كانت الكتابة في هذا الموضوع ،في ادبياتنا الفلسطينية قليلة ،وتكاد تقتصـر  :واآلن اسأل 

على عمل أو عملين،وهما الميل حبيبي الـذي عـاد وكتـب فـي الموضـوع فـي روايتـه        

 ،حين عادت يعاد لتزور فلسطين،ثم طردتها القوات اإلسرائيلية ،بعد انتهاء مـدة 1974"المتشائل"

 التصريح؟

فقدنا أصدقاء لم نعد نعرف عنهم،وحين أخذنا نزور األردن لم نترك فرصة ،فـي عمـان ،إال   

 .وسالنا عنهم،أو التقينا بهم

 ..و...ثمة تبديل عوالم،تبديل مساكن،تبديل أصدقاء وصداقات و
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 ماسرة عملس 19

أنهـم سماسـرة    لم أكن أعـرف .ساسير في شوارع المخيم مع رجال اتوا ليسالوا عن عامالت 

غدا أكثر الرجال بال عمل،علما بأن عملهم كان ،من .عمل،ولم تكن أفكار التطبيع وعدمه شائعة 

 .قبل االحتالل،عمال موسميا

أكثر رجال المخيم يعملون في الكسارات أو في األشغال العامة أو عمال نظافة في وكالة غوث 

يم ،أو كن موظفات في قسم الرعايـة  الالجئين،وهناك بعض نسوة كن ممرضات في عيادة المخ

،يطبخن ويقدمن الوجبات ألطفال المخيم،وثمة معلمات في مدرسة الوكالة،ونادرا ما كانت نساء 

 .كن ربات بيوت يطبخن وينجبن ويربين اوالدهن وحسب.المخيم يعملن

فجأة جاء سماسرة العمل وأخذوا يسالون عن نساء عامالت،وكنت دليلهم،اقـودهم فـي زقـاق    

المصانع اإلسرائيلية بحاجة إلى العمال ،والفقر .لمخيم،وندخل البيوت لنسال عن فتيات عامالتا

 .ابن حرام،والدول العربية انهزمت بعد أن هزمت الفلسطينيين من جديد

في تلك األيام أخذت بعض النسوة تعمل فـي المصـانع اإلسـرائيلية ،وكـان هـذا موضـع       

 .لقد ضاع الشرف العربي ثانية وهذه هي الهزيمة.دنساء يعملن في مصانع اليهو:استهجان

كتبت سحر خليفة عن ردود أفعال الناس ازاء العمل في المناطق المحتلة في "الصبار"في روايتها 

وقد انقسم الناس إلى قسمين ،مـنهم  .العمل في اسرائيل خيانة:،وكان الناس يقولون 1948العام 

عمل،ومنهم من رأى في العمل خيانة وتعاونا مـع   من أخذ يعمل ،ألنه يريد أن يعيش،فال فرص

 .المحتلين

كان السماسرة يقدمون عروضا مغرية للنساء ،حتى يقدمن علـى العمل،ويتعهـدوا بالمحافظـة    

عليهن،وأنهم سيقلونهم من المخيم وسيعيدونهم إليه ،وأن النسـاء بحفـظ اهللا ورعايته،وبـدأت    

ه بشاحنات نقل الجنود،وكان عذاب هؤالء العمال شاحنات أشب.الشاحنات تأتي فجرا وتعود مساء

ومعاناتهم المزدوجة ،وغربتهم القومية ،ذا حضور في بعض األدبيات ،وحين كتب إميل حبيبي 



34 

 

اتى على وضعهم المأساوي ،وسارت سحر خليفة على خطاه ،ثم كتب غريـب  1974"المتشائل"

ا خصبا لألدباء يخوضـون  ،وستظل حياة هؤالء العمال موضوع1978"الجوع"عسقالني قصته 

 .فيه

قبل أربع خمس ست سنوات قرأت الكاتبة سعاد العامري،من جامعة بير زيت،وصاحبة الكتـاب  

،ولكي "مراد"في حمام الشفاء ،في مدينة نابلس،فصال من كتابها الثاني " شارون وحماتي"المتميز 

الرجال،وتسللت إلـى   تكتبه،وموضوعه حياة العمال في ظل انتفاضة االقصى،فقد ارتدت مالبس

،مع العمال،لتعيش تجربتهم في المعاناة،وكانت سحر خليفة فعلت ،مـن   1948فلسطين المحتلة 

 ".عباد الشمس"وعنوانه " الصبار"قبل، الشيء نفسه حين كتبت الجزء الثاني من روايتها 

على فتيات  اآلن اتذكر انني سرت مع السماسرة،لكي ادلهم على البيوت التي يمكن ان يعثر فيها

 .عامالت

يا لوعيي البائس في حينه،،او يا لحياتنا في المخيم،ومن بعد سنجد أنفسنا ادالء لـزوار أجانـب   

 .قدموا إلى المخيم ليتعرفوا على حياة أهله 
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 )مع االعتذار لمحمود درويش( الفرح عندما يخون 20

أخذت أعمل في محل بيـع  قبل الهزيمة .صاحب محل زيت سيارات) ق.غ(ما زلت اتذكره جيدا

كان أبي يتعامل معه،وفي إجازة المدرسة قال .قطع سيارات لشخص أظن أن اسمه وصفي يعيش

كان ذلك قبل عام الهزيمة بعام،وكان أبي يجلـس فـي محـل    .اقض العطلة في هذا المحل:لي

إلى المقابل،والجميع يتحدث في السياسة وتحرير فلسطين القريب،ويوم ذهب الملك حسين )ق.غ(

القاهرة ،قبل الهزيمة بأيام ،واتفق مع عبد الناصر ،موقعا اتفاقية دفاع مشترك،خرج أهل نابلس 

بدنا الوحدة "عن بكرة أبيهم إلى الشوارع يحيون البطلين،فقد تحقق لهم ما أرادوا قبل فترة وجيزة 

ي ،إثر احداث ،وتناسى الناس تظاهراتهم ضد الملك االردن" باكر باكر ،مع هاألسمر عبد الناصر

 .السموع،وتناسوا تخوينهم له

متحمسا للحرب،وهتف بحياة عبد الناصر،وكنت أالحظ مقدار فرحه باللقاء،ومقـدار  ) ق.غ(كان 

كما لو أن الرجل كان مستعدا ألن يضحي بنفسه،كما لو أنه على استعداد لحمل .حبه لعبد الناصر

يد المتحمس لهذا،فابي تـرك عملـه،قبل   ولم يكن الوح.السالح والذهاب إلى أرض المعركة فورا

الحرب بأيام ،وانضم إلى مجموعة المتدربين الذين انتظموا في طوابير ،فـي الصـباح،وتدربوا   

لم يكن يخطر ببال أي منا أنه قد يستشهد ،مخلفا وراءه ثمانيـة أبنـاء مـع    .على حمل السالح

 .كل شيء في سبيل يافا يهون.زوجة

،فقد أخذ يستورد زيت السـيارات مـن اسـرائيل،واختلفت    )ق.غ(فجأة أخذ الناس يتحدثون عن 

أحواله وأصبح يلعب بالنقود،والرجل ناصري الميول نسي ميوله أو تناساها في سبيل الحصـول  

على لقمة العيش،مثله مثل آخرين ،ومثل بعض الشرطة الذين عادوا إلـى وظائفهم،واسـتبدلوا   

،وقـد كثـرت حولـه    ) ح.أبو ع(كان من بينهم نجمة بتاج،وأخذوا يداومون في مقر الشرطة،و

األقاويل وانتشرت ايضا حول سلوكه الشائعات،وبعد أشهر قليلة،سينتشر في المدينة خبر مقتـل  

 .منهم)ح.ع.أبو (و) ق.غ(عمالء،كان 

في المساء كانت أصوات الرصاص تلعلع،وأحيانا ،ونحن نيـام فـي غـرف المخـيم واطئـة      

كاد يالمس أسطح الغرف،وقد فكر أبي فـي تـرك المخـيم    السقف،كنا نرى لمعان الرصاص ي

 .،واإلقامة في المدينة
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 شكاديما توف يا خواجة 21

 .على طرفي المخيم ،قرب المدرسة الصناعية وقرب مدرسة البنات كان هناك كرما لوز

ولما كانت الهزيمة قد حلت فلم يعد هناك حراس،وغدا الكرمان مستباحين ألبناء المخيم الـذين  

وا اللوز كما لم ياكلوه من قبل،فال حارس وال مخفر شرطة يمكن أن يـذهب إليـه صـاحب    أكل

 .الكرم

بعد فترة،حين غدت الضفة كلها حديقة حيوانات لالسرائيليين،حيث بدأت زياراتهم لمدن الضفة، 

 .أخذ المواطنون يعرضون بضاعتهم للبيع،وكان من بينها اللوز

كان أصحاب بعض المحالت في المدينـة يصـرخون   ) وفشكاديما توف يا خواجة ،شكاديما ت(

ونظرا ألن العبـارة تكـررت مئات،بـل آالف    .،عارضين ما لديهم من لوز جف وبقي بقشره

،المرات فقد ظلت عالقة في ذهني،وكلما مررت بالمحالت التي كانـت تعـرض اللـوز للبيـع     

 .،تذكرت تلك االيام

شـكاديما  (تتكوم أمام محلهم،وكانوا يصرخون أصحاب المحالت ريفيون ،وكانت شواالت اللوز 

،ولم يعد الناس يخافون ملتزمين بيوتهم،فقد بدأت الحياة تعود إلى )توف يا خواجة شكاديما توف

حمار حي خير مـن أسـد   :كما لو أن الناس لم ينهزموا،وكما لو أن لسان حالهم يقول .طبيعتها

 .ميت،وال بد من أن تسير الحياة

وسيبيع الناس مـا لـديهم مـن بضـاعة ،وسيشـتري      )واجة،شكاديما توفشكاديما توف يا خ(

اإلسرائيليون ما يعرض عليهم فرحين راضين،وربما عن قصد،حتى يفرغوا الضفة من مخزونها 

،وحتى يقبل أهل الضفة على شراء البضائع اإلسرائيلية ،وكما ورد ،الحقا،في قصـص خليـل   

سطينيون بيضا سيخرجونه فروجا،وأن االحتالل ،كما فإن ما أكله الفل)مقهى الباشورة(السواحري 

 ".مثل الفجل ،أوله منافع وآخره مدافع"قال سعيد ألبي بلطة 
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شكاديما توف يا خواجـة ،شـكاديما   (إنها ترن في أذني اآلن .كما لو أن العبارة ما زالت تتردد

 )توف

،وال شـك أن  )يماشـكاد (وأنـه  " لـوز "من أين عرفوا معنى كلمة :وربما كان يراودني السؤال

اسرائيليا سالهم عن سعره،ونطق المفردة العبرية أمامهم فلقطوها،وبعد سنوات ،وحـين قـرات   

فهمت أن الحاجة أم االختراع،فقد أتى على تعلم سعيد اللغة العبرية )المتشائل(رواية إميل حبيبي 

بخاصة صـبانوها  واتقانها وإلقاء خطاب بها في الكنيست،بل وأتى على تعلم تجار أهل نابلس ،

،العبرية بسرعة،وعلى رأيه ،فإن حاجة القوم ارخصت أمهاتهم ،ولعل الذاكرة ) شايش(وتجار ال 

  .لم تخني
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 كله بليرة يا خواجة 22

أفـواج االسـرائيليين تغـزو مـدن     .ماذا سيفعل الناس.هزمنا وجاؤوا.كل شيء غدا قابال للبيع

كله بليرة يا (جماعات،والناس تريد أن تبيع ،وهم ياتون جماعات)تركات(وال) باصات(ال.الضفة

 .والعلكة ومطبقيات األعراس )ارتيكا توف(االسكيمو).خواجة

ربما هو الخوف الذي .في تلك األيام انتقلنا من المخيم إلى المدينة،واقمنا في غرفتين لزوج خالتي

 .ها جعلنا نعود إلى المدينة ثانية ،وربما هو االشتباكات الليلية ،وما ينجم عن

 .كل شيء عادي،وفي الليل يبدا الرصاص يلعلع.في النهار كان األمر عاديا

كلما حضرت عرسا .كانت خالتي تحتفظ بهدايا األعراس ،من مطبقيات،وكان لديها كم كبير منها

و سأجد نفسي في شوارع نابلس،وعلى دوار المدينة،وقرب .احتفظت بالمطبقية،وجاء أوان بيعها

،وكان ثمـة  )كله بليرة يا خواجة،كله بليرة(سأجد نفسي اصرخ مع الصارخين .المشفى الوطني 

 .من يسخر منا،ويغمز ويلمز

لقد بعت المطبقيات أكثرها ،وكنت أعود إلى خالتي بالليرات الوفيرة،فتسر لها،ولم نكن نفكر فيما 

،يعنـي  )ق.غ(مثلكأننا ،اكثرنا ،كنا .لم يكن ثمة وعي وطني.هو أبعد من البيع والعودة بالليرات

 .مشاريع متعاونين،بطريقة أو أخرى ،ولهذا عودة

اشتري علبـة  .وما إن انتهيت من بيع مطبقيات خالتي حتى وجدتني أبيع العلكة الشائعة في حينه

فهـا نحـن   .من العلكة وادور أصرخ مع الصارخين،وربما بصوت رخو ،كما لو أن فيه مذلـة 

 ).كله بليرة يا خواجة ،كله بليرة(تهمنستجدي من المحتلين بعض ليراتهم واغورا

هل كنا نلتفت إلى نظـراتهم ونقارنهـا   .الشوارع مكتظة اإلسرائيليين ،والناس في الشوارع تبيع

بنظراتنا؟هل كنا نتساءل عن انكساراتنا وانتصاراتهم أم أننا كنا اصغر مـن ان نـدرك معنـى    

 الهزيمة؟
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تاذ تاريخ شاب درس في بغداد وكان متحمسا فيما بعد ساواصل مسيرتي التعليمية،وسيدرسني أس

جدا ووطنيا ويؤمن بالعرب والعروبة،ولكن ما إن حلت الهزيمة حتى لجأ إلى الصمت،ولم يعـد  

،وسيشار إلـى  )ما فيش فايدة،غطي لي راسي يا صفية(يخوض في السياسة،وكأنما غدا شعاره 

رفضـت ان تاخـذ هويـة    الست يسرى صالح،وكانت موجهة للغة االنجليزيـة بالبنان،فلقـد   

وظلت الست يسرى صالح تقيم في .اسرائيلية،ألنها ظلت رافضة لالحتالل وغير مصدقة أنه وقع

 .نابلس ،ولم تغادرها،حتى وفاتها

،وإذا كان الخواجة يملك نصف ليرة ،فماذا نحـن فاعلون؟هـل   )كله بليرة يا خواجة،كله بليرة(

 نعطيه النصف؟

  .رة،وال أدري إن كانوا دفعوهالقد أخذوا البالد كلها بنصف لي
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 اكز شباب ،والسجون مدارس وجامعاتمخافر الشرطة مر 23

ربما طلبت مني أمي أن آخذ الخبز .ال أذكر ما الذي دعاني إلى ترك المدينة والعودة إلى المخيم

إلى الفرن القريب من سكننا الجديد فرفضت وضربتني ،ووجدت نفسي عائدا إلـى بيتنـا فـي    

 .المخيم

خفر الشرطة الذي حجزت فيه قبل الهزيمة بأيام، لساعات،ألنني بصقت في إبريق الست زكية م

 .الممرضة التي اعتدت على دوري بتعبئة المياه ،مخفر الشرطة غدا مركز شباب

قبل الهزيمة لم يكن هناك مركز شباب مستقل في المخيم،وكان مركز الرعاية ،وهو المطعم الذي 

الالجئين،وكذلك الحليب ألبناء المدارس،،كان المركز يتحول فـي سـاعات   يقدم الوجبات ألبناء 

ثمة طاولة للعـب التـنس ،وثمـة مجلـة     .المساء إلى مركز شباب،وتحديدا بعد الرابعة عصرا

حائط،وثمة مسابقات شعرية ،وثمة طاوالت نرد ،وهناك أبو حسين الذي يقدم الشـاي للشـباب   

 .،بأسعار رمزية

لمشكلة ،فاهللا يكسر جمال ليتعشى واوي،وغدا مركز الشرطة نادي شـباب  جاءت الهزيمة لتحل ا

المخيم،وكانت وكالة الغوث هي من أشرفت عليه،وألن المدارس عطلت ،وهي أصال كانت فـي  

عطلة ،فقد أخذ النادي يفتتح في ساعات الصباح،وهناك يتجمع الشباب ،ليمارسوا األلعاب إياهـا  

 .بثمن زهيد ،وسيواصل أبو حسين تقديم الشاي

مخفر الشرطة غدا مركز تثقيف،ففيه تعقد المبارزات الشعرية وفيه يجتمع بعض الشـباب مـع   

موظف الوكالة عبد المنعم البوز المتخصص في الفلسفة ليتحـدث عـن الوجوديـة وسـارتر     

ها هنا حجزت ذات يوم،النظف المـراحيض عقابـا علـى فعلتـي     (واسبنيوزا وأسماء أخرى 

هنا جلدت بالكرباج ،قبل أن اغدو ،بعد .ق في إبريق العيادة ،إبريق الست زكيةكيف ابص:الشنيعة

مـاذا رأيـت فـي شـوارع     :أيام ،طابورا خامسا،ألنني فقط أجبت أحد أصدقاء ابي عن سؤاله

 )المدينة؟
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بعد سنوات من االحتالل سينضم شباب كثيرون إلى حركة المقاومة الفلسطينية،وسيدخلون السجن 

ستنسف بيوتهم،وسيقضون ،في السجن ،سنوات،وسيشيع التعبير التالي .لقبض عليهمبعد أن ألقي ا

يا لتعسي لم اسـجن ،ويبـدو أننـي لـم اكـن مواطنـا       "(وردة الزم الكل يشمها:"عن السجن

وطنيا،والحمدهللا على ما جرى،فبعض المناضلين تحولوا إلى لصوص بارعين،بعضهم،ورحم اهللا 

المخفـر الـى   /ركز الشباب إلى مكان قريب وسيتحول المكانسينتقل م).(الشهداء ومنهم راضي

 )مركز خياطة 

وحين أعلم في الجامعة،بعد سبعة عشر عاما من الهزيمة سيكون خريجو السجون من الطـالب  

 )ليتنا بقينا حميرا وبال احتالل(المتميزين،فهل أقول إن االحتالل عاد علينا ببعض الفوائد؟

عـن السـجناء    1979"عبـاد ،و الشـمس   1976"الصـبار  "ا ستكتب سحر خليفة في روايتيه(

وثقافتهم،واعتقد انه لوال هؤالء الذين امدوها بالمعلومات عن تجربـة السـجن ،لمـا انجـزت     

  ).ابو العز،بالل الشخشير(روايتيها،واخص بالذكر هنا 
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 بين ريتا وعيوني 24

إنهم الفـاتحون  .يتجولون في مدن الضفةاإلسرائيليون .الشاحنات اإلسرائيلية تمأل شوارع المدينة

لقد انتصروا ،واخذنا نسـتقبلهم عارضـين بضـائعنا،وهم يـدفعون     .الجدد وقد أصابهم الغرور

 .ويشترون فرحين

فتيات .في معسكر الجيش األردني السابق ،في مخيم عسكر ،يركنون شاحناتهم،ليتناولوا وجباتهم

ة األنيقـة التـي تليـق باالنتصـار السـريع      يهوديات بضات ممتلئات،يرتدين المالبس الصيفي

 ).ارتيك،ارتيك توف (السهل،ونحن نتجول أيضا في المعسكر نصرخ على بضاعتنا 

ما .(ركب/في تلك األيام كانت معامل االسكيمو في نابلس تعمل ،معمل األرز ومعمل االفرست 

 ).زال مصنع االرز يعمل،وأما مصنع االفرست فقد أغلق وال أدري متى

كما لو أن المعسكر لم يكن .لون في المعسكر ويجلسون بين األشجار ،كما لو أنهم في نزهةيتجو

أين الدبابات،وأين المدافع؟ربما بقيت في األغـاني ،وربمـا   .،ذات يوم،معسكرا لجيش سيحارب

مرحى لمدرعاتنا ،رمز القوة لبالدنا،مرحى مرحـى مرحى،مـدفع   .(كانت الحرب في األغاني 

 )لخا...وعيار كبير 

 أين نحن من الفتيات البضات الممتلئات الجميالت االنيقات ؟

ومع أنني كنت من أسرة ال تعد فقيرة فقرا مدقعا،ومع أن أبي كان سائقا واحوالنا عادية ،إال أن 

التي )البقج(بين المالبس األنيقة وبين مالبس .المرء كان يالحظ الفرق بين ثراء المحتلين وفقرنا

 .يرتديها اكثرنا 

وفيما بعد،حين أقرأ أشعار محمود درويش،سـاكرر  .وسأظل أتذكرها تلك الفتاة اليهودية البضة 

لقـد كـان فقرنـا وبؤسـنا ،فـي      ".والذي يعرف ريتا،ينحني ويصلي الله في العيون العسلية"
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مـا  (،أمام الثراء اإلسرائيلي ، الفتا1948المخيمات،وهو ناجم عن خروجنا من بالدنا في العام 

 )..ئيلي إال بما جاع به فلسطينيمتع اسرا

فيما بعد،وأنا أقرأ األدبيات العربية وأبحث عن صورة اليهود فيها،كنت أقرأ تصـورات نمطيـة   

،أننـا ،خـالل فتـرة    1967لهم،منها أنهم يتسمون بالبخل،ولم يخطر ببـالي ،فـي حزيـران    

بل التي سيتخلصون التي سيبيعونها،)altesache)(التي ساخه(قصيرة،سنعيش ،في بيوتنا،على ال

المصنوعة في اسرائيل،وما من بيـت  )امكور(لقد أغرقت الضفة ،خالل فترة ،بالثالجات ال.منها

لقد صار فـي  .لقد احتوت بيوتنا زبالة اإلسرائيليين ،وكان أهلنا يشترونها فرحين.أخذ يخلو منها

 .بيوتنا ثالجات

  )ارتيكا،ارتيكا توف يا خواجة(
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 الساحرة المستديرة 25

مشاكل تأمين المياه من عين المخـيم أو مـن نبـع    :ي المخيم ستعود األمور إلى ما كانت عليهف

طحـين وسـكر   (عسكر البلد،خبز العجين في األفران ،استالم المعونة الشهرية من وكالة الغوث

في أثناء توزيـع المـؤن،أي مسـاعدات    .(والفراغ...،و)وأرز وسمن وبعض حبات من التمر 

ث مشاكل كثيرة ،منها احتكاك بعض الرجال بالنسـاء،وأحيانا كانـت تتولـد    الوكالة،كانت تحد

طوشات بين الناس،وكان ابناء المخيم يراقبون بعض الشاذين،ممن يستغلون المناسبة لممارسـة  

حين درست في الجامعة االردنية فـي  ) (كبتهم،واألمر ليس مقتصرا على المخيم ،على اية حال

م الساعات المعتمدة ،وكان على الطلبة ان يسجلوا مـوادهم فـي   طبقت الجامعة نظا1972العام 

مبنى التسجيل،حتى يعتمدوا على انفسهم،وكجزء من بناء شخصية الطالب،والننا كنا منظمين جدا 

وزير )موشي دايان(،فلم ننتظم في صفين ،او صف واحد،وكانت الفوضى واضحة تذكر بمقولة 

،وحدث من بعض الطلبة ما حدث فـي  "يعرفون النظامسينتصر العرب ،حين "الدفاع االسرائيلي

زمـن  "فيما بعد،حين اقرا غسـان كنفـاني وقصـته    ..)(و..المخيم ،في اثناء توزيع المؤن،،و

 ")وكنا نتقاتل على كل شيء "ساظل اردد العبارة " االشتباك،او الصغير يذهب الى المخيم

ليين في ساعات الصباح ،ويعودون طالب المدارس في عطلة ،والذين يبيعون البضائع لالسرائي

 إلى المخيم،في ساعات المساء ،لديهم وقت فراغ كبير،فماذا يفعلون؟

إنها الساحرة المستديرة،ولقد حولوا المساحات الفارغة بين البيوت ،إلى مالعب كرة طائرة ،ومن 

،ولكن لم يفعل فهناك مالعب السلة في مدرستي اإلناث والذكور،وحرس المدرستين ال يعارضون

 .اللعبة األكثر شعبية كانت هي كرة القدم

في السابق،قبل حزيران الهزيمة كان أبناء المخيم يمارسون هذه اللعبة فـي السـهول الكثيـرة    

الواسعة المحيطة بالمخيم من كل اتجاه،فلم تكن البالد ،وال المخيمات، قد ورمت ،كما سـيحدث  

ا ملعبها،وهناك مباريات بين الحارات،ولكن كل حارة وله.1994منذ مجيء السلطة الوطنية في 

 .الملعب الدولي كان ملعب المدرسة الصناعية القريبة جدا من المخيم
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لم يكن أبناء المخيم يقدرون على استخدام الملعب كمـا يريـدون،فهو خـاص    5/6/1967قبل 

لك حسين بالمدرسة وال بد من إذن ،وبين الملعب والمخيم كان هناك معسكر الجيش،وأظن أن الم

وغـدا أيضـا مكانـا إلجـراء     .لقد غدا الملعب مستباحا.كان زاره،كما زار المخيم ،ذات عام،

هناك ،في الملعب تجمع عشرات الشـباب  .المباريات بين فرق الحارات ،بل وفريق مخيم بالطة

لقد كانت نوعا مـن الحـل لقتـل وقـت الفـراغ الرهيـب،ولتحقيق       .لممارسة لعبة كرة القدم

دو الرياضة ،وكرة القدم تحديدا،ولسنوات الحقة شاغل الشـباب وهاجسهم،وسـتعقد   المتعة،وستغ

المباريات في نابلس وفي البيرة وفي جمعية الشبان المسيحية ،بل وفـي غزة،وكثيـرون زاروا   

بسبب المباريات،وصار لنا نجوم نتحدث عنهم،وكما ذكرت ،من قبل،فقد  20ق80و 70غزة ،في 

هي نابلس مدينة وفيها مالعب،يقولون :وا في المخيم يعيروننا بمالعبهمكان الغزيون الذين استقر

عـودوا  .هي غزة مدينة:وبردة فعل طفولية كنا نرد عليهم.المالعب في غزة:ساخرين ،ويتابعون

 .إلى غزة

لم أكن ،ذات يوم،العب رياضة متميزا،ال في كرة القدم وال في كرة الطـائرة وال فـي كـرة    

لتنس ،في نادي المخيم كنت العبا ال بأس به،ولكني لم أكن محترفـا،ومع  السلة،وفقط في لعبة ا

فيمـا بعـد،وفي   .) (ذلك فقد كانت طاولة التنس مخرجا لحل مشاكلنا النابعة من كثـرة الوقـت  

،وحين يدخل التلفاز إلى البيوت سأتابع مباريات كأس العالم بشغف،وستتواصـل هـذه    20ق70

  )ابع مباريات األمم األوروبية بشغف وكعالج لقلة النوم العادة حتى اليوم،وهذا العام أت
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 عائد إلى حيفا عائد إلى يافا، 26

،أقبل الناس على األمر 1948حين سمح االحتالل ألهل الضفة بزيارة المناطق المحتلة في العام 

 .زرافات ووحدانا

مني سـنا وجـدنا    كل ما أعرفه هو أنني واخوي األكبر.لم أعد أذكر بالتفصيل كيف تم األمر 

سيقتل في ظروف غامضة (الهالل الذي يسوقه المرحوم أبو الشكر)باص(أنفسنا ،ذات صباح في 

مباشرة،وسابكي يوم عرفنا الخبر ،وسـيعد لـه شـباب    1970في األردن ،قرب اربد،بعد أيلول 

 ) .المخيم جنازة كبيرة

،وربمـا  ")عائد إلى حيفا"اني لم تكن صدرت رواية غسان كنف(سار أبو الشكر بنا إلى حيفا أوال 

وهناك ،فـي حيفـا رأينـا وادي    .كنا العائدين األوائل ،ال لإلقامة هناك،وإنما للزيارة ،لمدة يوم

وسنجد أنفسنا نستقل القطار الكهربائي .النسناس،وأخذ أهل حيفا يتكلمون عن ماضيهم في المدينة

كان منظـر  .بحر األبيض المتوسط،من وسط المدينة،لنصعد إلى الكرمل،ولننظر من هناك إلى ال

محاولة رقـم  "الحقا حين أقرأ ديوان محمود درويش (منظر ال ينساه المرء بسهولة.البحر ساحرا

 ).يعادل كل خصور النساء ،وكل العواصم/ولكن غصنا واحدا من الكرمل الملتهب :ساكرر "7

سـنرى  .ته عن المدينةوسنزور أيضا يافا ونرى ميناءها ،وكان ثمة من يشرح لنا ،ويسرد ذكريا

ال اذكر تفاصيل هذه الزيارة،وربما . (الميناء الذي لم يعد ميناء،وسنرى البلدة القديمة وبقايا مدينة

 ؟.هل تغدينا في يافا).تعود الذكريات عن المدينة إلى زيارات الحقة

ـ   "ستكتب فدوى طوقان،حين تزور يافا وتراها خربة،قصيدتها التي منها ( ا على أطـالل يافـا ي

ن /وأن /تنادي من بناها للدار ،وتنعى من بناهـا الـدار   /قفا نبك،:وقفت ،وقلت للعينين/احبائي 

وصور فيها "الحب والغيتو"كتب قصيدته 1963القلب منسحقا ،،،،وكان الشاعر راشد حسين في 

 )ما آلت إليه المدينة من خراب ،بعد النكبة 

ويبدو أن أهل اللد ،من سكان المخيم،لم يكونوا عصرا سنزور اللد،وسيبدأ أهلها يروون ذكرياتهم،

من اثريائها،ولذلك فإن ما رايناه في المدينة ،وبالتحديد بيوت أهلها من سكان المخيم لـم يعـط   
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ولم تسحرني اللـد،ولم  .إن المدينة مدينة فقيرة عادية:ما رأيته قال لي .انطباعا جيدا عن المدينة

بعـد  .(ربما.ساسية من المدن التي كان العمال يذهبون إليها ازرها ثانية،ربما ألنها ليست مدينة أ

صار لي رغبة لزيارة المدينة ،ولزيارة 2016"أوالد الغيتو،اسمي آدم "قراءة رواية إلياس خوري

 )مسجد دهمش والكنيسة والمشفى،

سنزور الشاطيء ونقترب من البحر،وننزل إلى الشاطيء الـذي سـحرنا   .سننهي اليوم في نتانيا

هـل  (كم،وكم اندهشنا ونحن نرى أوراق الخبيزة كبيرة .كم كانت ناتانيا جميلة في المساء.جماله

كم يسحر منظر شمس الغروب وهي تسـقط فـي البحـر    )(تم األمر في الثالثين من حزيران؟

 " )برتقالية"قصيدته  2000وسيكتب محمود درويش بعد العام

 ساظل أتذكر تلـك الزيـارة،  1969"لى حيفاعائد إ"فيما بعد ،بعد أن قرأت رواية غسان كنفاني 

س بطـل  .هل كان بيننا،في الباص ،من تشابهت حكايته مـع حكايـة سـعيد   :وساظل أتساءل 

س لكنا في المخـيم  .لو كان هناك من تشابهت حكايته ،مع حكاية سعيد :الرواية؟وساجيب نفسي

نا نشاهد امراة وحيـدة  س كان من رام اهللا المن نابلس،غير إننا في مخيم عسكر ك.عرفنا،وسعيد

كانت هـذه كسـيحة،وتقيم   .أقامت لها وكالة الغوث غرفة صغيرة جدا من الزينكو،واسمها حليمة

حين اقرا الحقا الحكاية االوتوبيوغرافية (وحدها ،وال أهل لها،وكان بعض ابناء المخيم يعذبونها 

أتذكر حليمـة وغرفتهـا   ،واقرأ عن حسن الكسيح ،1977"إلى الجحيم أيها الليلك"لسميح القاسم 

هل تركها أهلهـا  :تذكرت حليمة"عائد إلى حيفا"بطل قصة كنفاني )دوف(وكلما تذكرت )ووحدنها

 .في ظل الحرب،وتخلوا عنها في فوضى الرحيل والهروب

فـي روايـة   .زرنا يومها فلسطين ،وسحرنا القطار الكهربائي،وكنا مثل صفية ،زوجة سعيد س

ولم نكن بعد قرأنا مقطع سالم جبران ،وال طلليـة البـروة لمحمـود    انبهرنا بما رأينا ،:كنفاني 

 :كان سالم جبران كتب مبكرا.2007درويش

 كما تحب األم طفلها المشوها

  .أحبها حبيبتي بالدي
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  الحزن الذي ال ينتهي   27

 من أي عام جاء هذا الحزن؟(

 من سنة فلسطينية ال تنتهي،

 )وتشابهت كل الشهور ،تشابه الموتى

 1974 )7محاولة رقم ( "طوبى لشيء غامض"محمود درويش من قصيدة "

لست مصابا ،بعد،بالزهايمر،ال وال أنا جاهل بأشهر السنة وعدد أيام حزيران فيها،وحزيران هو 

 أطول مما هو عليه في بقية األعوام ؟ 1967يوما ،فكيف غدا حزيران 30

تنتهي،وعن تشابه الشهور،وما من شهر جاء اسألوا شاعر البروة الذي كتب عن سنة فلسطينية ال 

،وما من سنة تلت الهزيمـة،وظلت الضـفة   1967إال كان امتدادا لحزيران  1967بعد حزيران 

 .1967محتلة و الالجئون الجئين بعيدين عن مدنهم وقراهم هناك،إال وكانت امتدادا لسنة 

متي رئيسة قادمة من غـزة  ستزورنا ع.وفي الحادي والثالثين من حزيران ستحدث أشياء كثيرة

،فنتعرف على أقارب أبي ،وستزورنا ابنتا عم أمي ؛ليلى ونجاح واخوهما محمد،فنتعرف علـى  

أقارب أمي ،وكما كتبت،من قبل،فقد أرادت العائالت أن توطد صلة القرابة أكثر وأكثر ،كما لو 

ألقـارب علـى   ،وهكذا سيتعرف ا1967-1948أنها تريد تعويض فترة الفراق التي امتدت من 

بعضهم بعضا ،وستقام الوالئم واالحتفاالت،ولسوف يتقرب هؤالء إلى بعضهم بعضا من خـالل  

التزاوج،فيطلبون هذه لذاك وتلك لهذا،ولسوف تنجم مشاكل جديدة،فالتقارب مع أهل الـداخل أو  

أهل غزة سيؤدي إلى جفاء مع بعض األقارب هنا ،ممن كانوا يطمحون بتلك لهذا،ولسوف يكون 

للسمك فعله السحري وقوة قادرة وكبيرة على اإلغراء ،تماما مثل الرغبة في اإلبقاء على عالقة 

مع المدن التاريخية للشعب الفلسطيني؛يافا وحيفا واللد،ولكن ما سيتكشف مع مرور األيام هو أننا 
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،ففلسطينيو الداخل كانوا أكثـر انفتاحـا مـن أهـل     1987أصبحنا ثالثة شعوب ،بخاصة بعد 

 .ضفة،وأهل غزة كانوا أقرب إلى الشعب المصري منهم إلى أهل الضفة أو الفلسطينيين الباقينال

ذات مرة ساسال صديقا لي عن أقاربه في اللد،وساساله إن كان عمل هناك وتقرب إلى أقاربـه  

بالنفي،فالهل اللد عادات مختلفـة عـن   :،وسيعترف لي ،حين أسأله إن كان يرغب في العودة 

لم يرق له االنفتاح هو المحافظ المتدين،وساقف شخصيا حجر عثرة فـي  .في الضفة عادات أهله

الحـب  "كم هـي محزنـة قصـيدة راشـد حسـين      (زواج أخت لي من بعض أقاربي في يافا

كان يتحدث عن شارع 20ق70يافا مدخنة حشيش،وكل من عمل في فلسطين في .1963"والغيتو

 )ين هناك بالحشيش واالفيون وعن محاوالت الصهيونية إغراق الفلسطيني 60

 ،وساقرا "إنها مجرد منفضة "ساقرا سيرة سميح القاسم  2011في العام 

عن أحوال المدينة التي ال تسر،تقريرا كان كتبه لصحافة الحزب 1966فيها تقريرا كتبه في العام 

هـو فـي   الشيوعي الذي كان قريبا منه،فلم يكن انتمى اليه بعد،وسيقدم طلب االنتماء للحزب و

مـاير فلنـر   (وسيهديها إلـى  "طلب انتماء للحزب"السجن إثر هزيمة حزيران،وسيكتب قصيدته 

 ).ورفاق اخرين 

سـنفرح بعمتـي وابنائهـا    .،كما ذهبت،من قبل،هو أقسى الشهور،وهو اطولها 1967حزيران 

،وسنفرح باقارب أمي وسيزوروننا ونزورهم،ولكن هذا الفرح ال يكتمل،فقـد غـدونا عـالمين    

هل في هذا مبالغة وادعاء؟ال هم ملومون وال نحن،واآلن وأنا أسير في شوارع نـابلس  .ختلفينم

أيام السبت أفرح لزيارات فلسطينيي فلسطين،وأحاول أن أدافع عنهم ما استطعت أمام هجوم قلة 

منا تراهم مختلفين عنا،وكان آخر ما جرى هو ما جرى في نابلس قبل أسبوع حول اعتـراض  

على لبس فلسطينية من فلسطين ترتدي التنورة التي لم يعد لبسـها شـائعا فـي     بعض الشباب

كنا معتـادين علـى   1987نابلس،إال في الجامعة ،وفي احايين قليلة،علما بأننا ،في نابلس ،قبل 

 .األمر

  31/6/2016وتشابهت كل الشهور ،ونحن اآلن في ال 
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 ربع اقلب ،ام ربع شالوم 28

يصحون .1948ال يسافرون يوميا إلى مدن فلسطين المحتلة في العام بعد الحرب بفترة بدأ العم

وفي نهاية اإلسبوع .مبكرين ،في الرابعة فجرا،ويعودون في السادسة أو السابعة ،مساء ،منهكين

،يوم الجمعة يعودون بغلة وفيرة،وما إن يبدأ نهار السبت حتى تجد المدينة ،نابلس،عامرة ،كما لم 

 .م األسبوع تكن في أي يوم من أيا

ينفق العمال مما كسبوا ويشترون ما لم يكونوا ،من قبل،زمن الحكم األردني ،يشترونه،بخاصـة  

 .اولئك الذين بدؤوا يعملون في الداخل،ولم يترددوا للحظة 

فتحت المصانع اإلسرائيلية أبوابها للرجال، وللنساء ممن رغبن،واغدقت عليهم األموال ،ولـم  .

على الفلسـطينيين،العبيد الجـدد   )اسرائيل(م ،فإن اهللا يحب أن يرى أثر يبخل هؤالء على أنفسه

 1979/80"عبـاد الشـمس  "و 1976"الصبار"اشير هنا إلى روايتي سحر خليفة .(للدولة الجديدة

 )انهما افضل ما كتب عن تلك األيام .

الناس  اكل.كانت شوارع نابلس تكتظ بالناس،بخاصة من العمال،وأخذت الحركة التجارية تزدهر

الدجاج واللحوم ،واشتروا الفواكه ،واشتروا المالبـس أيضـا ،وجـاء الصـحفيون ،زرافـات      

ووحدانا،وأخذوا يسألون الناس عن أوضاعهم الجديدة وعن رضاهم عنها،بل وأخـذوا يسـألون   

الناس إن كان الوضع أفضل مما كان عليه زمن الحكم األردني ، وهل يفضـل النـاس الحكـم    

 تالل،ام أنهم يفضلون العهد الجديد؟السابق على االح

قال بعض الناس ممن تحسنت أحوالهم ،ولما كنت الحظت أن أحوالنـا  )سبعين شالوم وال اقلب(

فقد ابديت رأيي ،مرة،ألحد الصحفيين، دون أن يكـون السـؤال موجهـا إلـي      تحسنت قليال،

اما شخصا يسـأل  ربما العتبار أنني سأكون بعد أربعين ع-لقد وجدتني أصغي واجيب.شخصيا

عن رأيه ،ربما،فلم أكن يومها اتجاوز الخامسة عشرة من عمري،ولم أكن أعرف خمسـي مـن   
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أيضا حتى اآلن ال أعرف الكوع من البوع ،ومرفق اليـد مـن   --طمسي ،أو كوعي من بوعي

 .واآلن أضحك كثيرا من وعيي السياسي المبكر ا،لوعي الذي لم اكتسبه حتى اللحظة._--الساق

ولم تكن ،يومها المستوطنات قد بدأت تقام،ولم تكن المظاهرات ضـد  )شالوم ،وال اقلبسبعين (

 .االحتالل،خالفا لغزة،بدأت 

لم ترق تلك األيام ،وأحوال نابلس ،يوم السبت،لم ترق للشاعرة فدوى طوقان،فكتبـت قصـيدة   

ـ      ام وجهتها للشاعر عبد اللطيف عقل ،تعبر فيها عن شـعورها باالمتعـاض والحـزن فـي أي

شـالوم،خواجة  (السبت،حيث العمال في الشوارع يشترون ويتلفظون بعض المفرادات العبريـة 

وفيها تبدو السخرية في أشعار فـدوى ،وهـي   " تفاءل معي "عنوان القصيدة --، )،هكل بسيدر

وهذا رخـاء  /ومتعه بعد طول الهوان بحقه/أبواب رزقه-"/المبارك"لقد فتح االحتالل (--نادرة 

تفاءل " (الصمت واالرتحال "ورد عليها عبد اللطيف عقل بقصيدته )رك على العالمينفبا!! /عظيم

ولم ترق قصيدة فدوى وموقفها من العمال هؤالء للشاعر فـوزي  )تهكمت ،يلذعني السوط /معي

البكري،الشاعر الصعلوك ابن القدس،الذي وقف إلى جانب العمال ،فدافع عنهم وكتب قصـيدته  

اجم الشاعرة والطبقة البرجوازية التي تنتمي إليها ،وظهـرت قصـيدتا   شريط على الهدية، وه"

صعلوك من (وظهرت قصيدة البكري في ديوانه  1973)هي أو الموت(فدوى وعقل في ديوانه 

كان البكري قاسيا جدا وساخرا من الشاعرة التي تمنت أن تـأتي نسـاء   .1982)القدس القديمة 

بأهل /شبعتم فال غرو أن تسخروا ( -اومة الفيتنامية في ذروتهافيتنام ليلدن لنا مقاتلين،وكانت المق

 )شواء وحلوى/ ويبهت في العين لون الرغيف/يشل الزنود/فمال الصمود/الرصيف 

سـبعين شـالوم،وال   (سارى نفسي ،في حزيران ذاك،،فقد تشابهت األشهر ،سارى نفسي أكرر 

يـدا إال بعـد أن زرعـت الضـفة     ،ولم أكن ،مثل اكثرنا،بعيد نظر ،ولـم ار األمـور ج  )اقلب

  .بالمستوطنات،وإن كنت أخذت أشارك ،في فترة مبكرة، في المظاهرات ضد االحتالل
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 انا صامد صامد 29

والبوكسة هـي  -)أنا صامد صامد،على بوكسة حامض(األغنية التي شاعت في تلك األيام كانت 

الصـبار  (روايتهـا  ،وقد أوردت سحر خليفـة األغنيـة ،فـي    -الصحارة ،وعاء من الخشب 

 .،على لسان طفل ،يرددها بلهجة تعبر عن سخرية1976)

لم يؤيد بعض سكان الضفة الغربية،العمل في المصانع اإلسرائيلية،ورأوا فـي ذلـك اعترافـا    

وقف رافضو الفكرة ضد العمل في الداخل وعملوا على عرقلته واعاقته . باالحتالل وتكريسا له 

 .ي روايتها المذكورة،وهذا ما عكسته سحر خليفة ف

أخذ الناس يتحدثون عن ضرورة الصمود ، ومن أشكاله عدم العمل في المصـانع اإلسـرائيلية   

كانت المبالغ التي . ،وأخذوا يتحدثون أيضأ عن أموال الصمود التي أخذت تأتي من العالم العربي

خذ ،ال يكاد يذكر أمـام  توزع قليلة جدا ، وال تكاد تكفي لسد الرمق ،والمبلغ المعطى للفرد ،إن أ

األجرة التي يحصل عليها العامل في الداخل، وتختصر الحكاية ،ببساطة ،بحـوار عـابر جـدا    

،جرى بيني وبين عامل،قبل أيام ،فقد التقينا في الحافلة وسألته إن كان ما يزال يعمل فـي أحـد   

د مصـانع نـابلس   مصانع نابلس،وكان يراوح في عمله بين العمل في المصانع اإلسرائيلية وأح

،تبعا للحالة األمنية السائدة في الضفة الغربية،وتبعا لسماح السـلطات االسـرائيلية ، للعمـال ،    

 .وعدم دخولها1948بدخول مناطق 

أجابني العامل، وبيني وبينه صداقة ، على سؤالي بـان بصـق علـى األرض ،مـع عبـارة      

هـل كنـت   :أصحاب المصنع ، وقال كان يهبط من الحافلة ،في أثناء اإلجابة ، وشتم.مختصرة

 أستطيع أن ابني داري هذه،وأشار إليها ،لو بقيت أعمل في المصنع في نابلس؟

في تلك األيام كانت جهات ما في البلدية مسؤولة عن توزيع أموال الصمود األتية مـن العـالم   

ألمـوال  العربي،وقد رات تلك الجهات أن تحسن أحوال بعض المناطق في المدينة،وأال توزع ا

،هكذا،عبثا،ولذلك أعلنت عن نيتها في تشغيل الشباب ،من أبناء المدارس،لمدة أسبوعين أو أكثر 
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قليال،وهكذا وجدت نفسي،وأبناء جيلي،نذهب إلى البلدية ،لنسجل اسماءنا ،وسرعان ما باشـرنا  

 .العمل

مهملة ،وهكذا في نابلس ،اآلن ،منتزه اسمه منتزه جمال عبد الناصر،وكان يومها أرضا جرداء 

سأنفق ،ومعي عشرات الشباب ،أسبوعين كاملين في تنظيف تلك األرض التي ستغدو متنزهـا  

 . جميال ألبناء المدينة يدخلون إليه مجانا دون اصطحاب عائالتهم ، كما يشترط متنزه العائالت

س فيما بينها وكلما مررت من هناك تذكرت تلك األيام والجهد الذي بذلناه وتقسيمنا الى فرق تتناف

كما تتنافس في هذه األيام جامعاتنا فيما بينها ،بعقلية طفولية ،وحين ينتهي المتنزه سيطلق عليـه  

اسم الرئيس المصري جمال عبد الناصر،الذي جرت له ،في المدينة،يوم مات،جنازة لـم تشـهد   

إلى السـماء  :(بارة المدينة ،بعدها ،وال قبلها، ،جنازة مثلها وكانت الجماهير المشاركة تكرر الع

 ).سنقاتل ،سنقاتل أجمعين /يا حبيب الماليين/،إلى السماء 

في تلك األيام ،وبعد انتهاء العمل في المتنزه استلمت مبلغ خمسة دنانير أردنية ،كانت ،في حينه 

، مبلغا محترما،وهكذا صمدت إلى يومنا هذا ، ولم أغادر الضفة ،بعد ذلـك،إال للدراسـة فـي    

تأثيرها السحري )أنا صامد صامد،على بوكسة حامض(المانيا،وربما كان لالغنية  األردن و في

في وفي الصامدين،وربما ما زلت أنفق من تلك الدنانير الخمسة إلى يومنا هذا،مثلي مثل معـاذة  

،معاذة التي ظلت ،ستة أشهر تأكـل  )البخالء(التي اوردها في كتابه )الجاحظ(العنبرية في قصة 

ة التي أهداها لها بعض الناس، فاستشارت ابن عمها في شأنها وكيف تفيد منها من سقط األضحي

بأبي أنت لم :كيف كان قديد تلك؟ ،فأجابته :،ولما رآها ،بعد ستة أشهر من ذبح األضحية ،سألها 

 .!يحن وقت القديد بعد

ـ )أنا صامد صامد،على بوكسة حامض( ل ،وكان مثلي صامدا ،الشاعر المرحوم عبد اللطيف عق

يرد فيها على صديقه الذي حثـه علـى   )رسالة إلى صديق قديم(قصيدته 20ق80الذي كتب في

كأن ال يكفي من /تزين لي الرحيل (الهجرة إلى الخليج،بحثا عن المال،فانهى عقل صداقته معه 

والقصيدة غيـر بعيـدة عـن    )انا نبض التراب دمي فكيف اخون نبض دمي وارتحل ...رحلوا 
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إليك هنـاك  (الشهيرة األسبق التي رد فيها على من حثه أيضا على الرحيل قصيدة سميح القاسم

وسيساء فهم القصيدة وتاويلها الغفال زمن كتابتها ،ورأى -،)حيث تموت ،إليك هناك في بيروت

،علما بأن سميح كتبها  1970/1971هؤالء أنها موجهة للشاعر محمود درويش الذي رحل في 

 تختلف عن وصية إميل حبيبي التي طلب فيها من أهلـه أن  وهي أيضا ال -قبل رحيل درويش 

  .باق في حيفا:يكتبوا على شاهد قبره ،حين يموت 
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 ......يا لقمة العيش التي 30

الباليمـوت  (لم تعد هناك خطوط نقل خارجي ،من نابلس إلى عمان فدمشق فبيروت،وسـيارة  

أخذت تنقل الركاب من نـابلس إلـى   التي كانت ألبي ما عادت مجدية ،على الرغم من أنها )58

 .الفارعة فطوباس أو طمون

اتهـا  )باص(اإلسرائيلية للحافالت عن حاجتها إلى سواقين يعملون على )ايغد(ولما أعلنت شركة 

،لنقل العمال من نابلس إلى فلسطين؛يافا وتل أبيب والخضيرة وحيفا،وجاء أصدقاء آبـي مـن   

،وأن يعرض األمر على سائقين آخرين ،فقد وجـد   اليهود يعرضون عليه أن يعمل في الشركة

 ).دان(و )ايغد(أبي ،ومن بعد عمي،نفسيهما وعشرات اخرين ،يعملون سائقين في شركتي 

كانوا في ساعات الفجر ،في الثالثة والنصف، يصحون مـن نومهم،ويـذهبون إلـى معسـكر     

كرا للجيش اإلسرائيلي معسكرا للجيش األردني ،وغدا بعد الهزيمة معس 1967حوارة،وكان قبل 

ات ،ليقلوا الركاب إلى المصانع اإلسرائيلية في فلسـطين،وبعد  )باص(،وما زال،ويحضرون ال

ذلك يسوقون الحافالت على الخطوط الداخلية ما بين المدن،حتى الساعة الرابعة مسـاء ،حيـث   

 .يجمعون العمال من جديد ويعيدونهم إلى نابلس

المساء إلى مصنع تغليف البرتقال في الخضيرة ،ويعود إلى نابلس أحيانا كان أبي يقل العمال في 

ليعود ،في الثانية عشرة ليال إلى المصنع ليعيدهم إلى بيوتهم ،وأحيانا كان يصطحبني معه،وكنت 

 .أالحظ مدى معاناة العمال واإلرهاق الذي يبدون عليه،ومثلهم أبي، بينما انا أكون سعيدا بالسفر

وليعود إلـى يافـا   )الكلمة المستخدمة في حينه(في بداية حزيران،ليقاتل اليهودتسلم أبي البندقية ،

مدينتنا ،وها هي لقمة العيش تجبره علـى تسـلم حافلـة    /محررا، ونعود نحن معه إلى مدينته 

إسرائيلية يسوقها ليعود بها صباحا إلى يافا،او مساء إلى الخضيرة،ولتعيده الظـروف وطبيعـة   

 ) ).د.م(يا زمان البحر فينا /أفال يدوم سوى المؤقت ،(في المخيم العمل ،مساء،إلى بيته
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أحيانا كانت الرغبة تستبد بأبي ليرى بيته ،وكان زاره من قبل،ووجد أن هناك عائلـة يهوديـة   

تقطن فيه،وكانت العائلة استقبلته،وشرب معها القهوة ،وتحدث بالعبرية التي كان يعرفهـا ولـم   

ر من شارع بيته ولطالما تحسر عليه وعلى حي النزهة الذي كان ينسها،وواظب أبي على المرو

البيت يقع فيه،ولطالما كرر على مسمعنا قصة بناء البيت الذي بناه جدي بائع الكعك من عرقـه  

لقد هدمه ..وعرق ابنائه الذين عمل أحدهم في الميناء،وذات نهار سيمر ابي بالحي وال يجد البيت

نقاضه محطة لضخ السوالر والبنزين،ومع ذلك فقد ظل أحد اعمامي اإلسرائيليون واقاموا على ا

الدار على أمل العودة ذات يوم،وربما ،من أجل االستئثار )كوشان(،وهو اصغرهم سنا،يحتفظ ب

بالبيت له وألوالده ،فاألخوة الخمسة تناسلوا في المنفى ،وخلف ثالثة مـنهم مـا ال يقـل عـن     

ومات عمي وربما أكلت العثة واالرضـة  .ام خمسة أو أكثر فردا،وخلف الرابع المقيم في الش39

 .الكوشان الذي غدا في عالم الغيب 

في بداية حزيران تسلم أبي البندقية ليقاتل ويعود إلى يافا،وفي حزيران الذي ال ينتهي استلم عمله 

فـي   ليقل العمال إلى فلسطين في الصباح،وأحيانا في المساء،ثم يعيدهم إلـى نـابلس  ) ايغد(في 

 .المساء أو في الصباح

إلى فلسـطين  /أصبح عندي اآلن بندقية(وال أدري لماذا أخذنا نكرر مع أم كلثوم أغنيتها الجديدة 

سحرتني األغنية ومازالت ،مع أنني ، كما أسلفت، سلمت البندقيـة  (؟)خذوني معكم يا أيها الثوار

 ) 1967في بداية حزيران 

الشركات اإلسرائيلية ،وكان ال بد من ثوار جـدد ،ومـن   غدا ثوار األمس عماال في المصانع و

عن أغنية أم كلثوم هذه،وهي )تفاءل معي(ستكتب فدوى طوقان في قصيدتها .(حالمين جدد ايضا،

 )تكتب عن العمال الفلسطينيين،وستسخر من األغنية 

 لماذا أراك صموتا حزين(

 "القنال"ومطربة الدهر خلف 
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 تهدد هذا العدو الحرون

 من فمها بندقيةوتخرج 

 على سطح أغنية ثوروية

 "القنال"كفتنا وأهل 

 " ) شرور القتال

فهذه قصة أخرى تستحق وحـدها عنوانـا   )ايغد (أما كيف ترك أبي العمل في شركة الحافالت 

  .خاصا
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 الرغيف وسارق الوطن وما بينهما سارق 31

،توفي والدي،رحمه اهللا،وفي ،وستحل الذكرى العاشرة بعد عشرة أيام من اآلن 15/7/2006في 

 .توفيت أمي ،وقد كتبت في رحيلهما ما ادمع العين15/7/2011

،صفحات من سـيرة حيـاة امـي    : تداعيات غيابها(كتبت في وداع أبي وكتبت في وداع أمي 

ومقالة أخرى حظيت باهتمام الفت،ولو كان والدي حيا لذهبت ،اآلن ،إليه ازوره وأسأله عـن  )

،أو السبب الذي جعل الشـركة تقيلـه،   )ايغد(ذي جعله يترك العمل في شركة السبب الحقيقي ال

 .وسائقين آخرين، من بينهم،الحقا،عمي

 أهو اختالف ثقافات؟

مـن  :كان أبي ،كلما اختلف مع زوج إحدى خاالتي،أو كلما لم يرق له سلوك ما بدر منه،يكرر 

ـ . ،وهو ال يحفظ الجميل)ايغد(أجله طردت من شركة  ركة وشـركة علـى الـنمط    والشركة ش

 .الغربي،فالغرب المتقدم ،على راي مظفر النواب،ال يكترث لعاطفة متأخرة يذرفها الشرق البائس

،وكان يذهب ،يوميا،مع أبـي  1948كان زوج خالتي،والكالم على ذمة أبي ،يعمل في فلسطين 

فتشيها لمراقبة بإرسال م) الباصات(الذي كان يخجل من أخذ االجرة منه،وذات نهار،قامت شركة 

ال أمناء فصائل طبعا فلم يكن هـؤالء  -حافالتها والتفتيش على السائقين،لمعرفة إن كانوا امينين 

،وكان أبي يقل معه زوج خالتي الذي يقله ابي بال تذكرة ،وهكذا انهت الشركة -برزوا وكثروا 

 .عمل أبي بحجة االختالس،ولم يكن الوحيد

با إلى الخليل ،لمناقشة رسالة ماجستير،وكانت الحواجز ،بـين  كنت ذاه 21في العقد األول من ق

مدن الضفة،ما زالت قائمة،وعلى أحد الحواجز اوقفنا الجنود اإلسرائيليون ليفتشونا وليسالوا عن 

هوياتنا،وكان معنا ،في السيارة ،شاب خليلي يحمل غير جهاز بلفون ،ربما للبيـع،ومزح معـه   

السرقة هي سرقة األوطان ،وكان محقا،وأظن أنني كتبت :شابهل هذه مسروقة،فأجابه ال:جندي 

 .واتيت فيها على ما الحوار بينهما)في الطريق إلى الخليل(مقالة عن زيارة الخليل تلك،عنوانها 
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لم يخف الشاب وبدا غير مكترث ،وكانت إجابته مغايرة لكالم كان يتردد على ألسـنة بعـض   .

وك اإلسرائيليين وتصرفاتهم ؛في تجميل مدنهم،وفي إعطاء الفلسطينيين،ممن مدحوا االحتالل وسل

العمال حقوقهم،وفي انتظامهم،وفي التزامهم بمواعيد انطالق الحافالت،وكان العمال ،من أبنـاء  

ولـم يتـرددوا فـي مـديح     . المخيمات،وهؤالء اسهموا إسهاما كبيرا في بناء الدولة العبريـة 

 .في المواعيد وإعطاء العمال حقوقهم وتطوير مدنهم اإلسرائيليين في أشياء عديدة منها صدقهم

عرب سراقون،وعرب ال يعرفون النظام،وعرب فوضى،وال أنسى قصة :اإلسرائيليون يشتموننا 

-" اهات أمام شباك التصاريح" وال أنسى قصيدة فدوى طوقان " ااالفعى والظل) "عاموس عوز(

ا وطنا بكامله وحولوا شعبه إلـى الجئـين   ،ويتناسى اإلسرائيليون أنهم سرقو -ولي عودة اليها

 1979 )الصورة االخيرة في االلبوم(متسولين غير مرغوب فيهم،وحاجج سميح القاسم في قصته 

 .في هذا

هل كان أبي يقول الحقيقة ام أنه كان،مثل أكثر السائقين،يريد أن يطعم عشرة أفواه من أجرة ال 

وا وطنا كامال،ولم نسرق إال اللقمة من الرغيف لقد سرق:تكفي؟وهل كان يردد ما يردده كثيرون

توقـف األدبـاء أمـام تحـول      1948في األدبيات الفلسطينية التي كتبت بعد نكبة (؟.المسروق

وتعد قصة غسان كنفاني .الفلسطيني بعد فقدانه األرض، وهي مصدر رزقه األساس، إلى سارق

ثرتين فـي هـذا الجانب،وكـان    قصتين مؤ"ألنه يحبهم"وقصة سميرة عزام "القميص المسروق"

لوليد سيف الحظوا تسـلل  "والذين شاهدوا مسلسل التغريبة الفلسطينية .الكاتبان ضد السرقة طبعا

اعتقد أيضأ ان محمـود  . ) (الالجيء الفلسطيني إلى قريته وسرقته بقرة من مستعمرة اسرائيلية

لفلسطينيين وما فيها من قمح درويش في قصائده المبكرة توقف أمام سرقات اإلسرائيليين بيوت ا

،وتعد قصـيدته   1966"عاشق من فلسطين"من " نهبوا خوابي الزيت ،يا أمي، واكياس الطحين"

سلبت كروم أجدادي وارضا كنت افلحها أنـا  :مثاال جيدا ومنها -سجل أنا عربي-" بطاقة هوية'

أمام سرقة الزيتـون   "شجرة المعرفة"الخ ،وكان حنا ابراهيم توقف في سيرته ...وجميع أوالدي 

وما زال اإلسرائيليون المستوطنون ،حتى يومنا هذا،في  1948من الفالحين الريفيين الباقين في 

 )موسم قطف الزيتون،يسرقون بعض المحاصيل 
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السارق والمسروق وما بينهما،مثل الشاطر والمشطور وما بينهما،واألمر يحتاج إلى مجمع لغـة  

إن صحت قصة كلمـه كـامخ وقـد نفاهـا     -بدال من العبارة  عربية ،حتى يخترع كلمة واحدة

في أكثـر  )كونترول(واما أنا ،بعد سنوات قليلة من االحتالل،فقد اشتغلت .-المرحوم أحمد زكي 

  .ات،ما بين نابلس والمخيم،وعرفت عن سرقات السائقين،ولهذا حكاية اخرى)باص(من شركة 
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 يوم عملت كونترول باص 32

عملت، في اإلجازة المدرسية ،وأحيانا فـي عطلـة منتصـف     1972و  1969ما بين األعوام 

العام،أو في اإلضرابات ،حيث لم ينتظم الدوام ، في مدرستي ،فترة من الوقت ،عملت معـاون  

 .احصل األجرة من الركاب-اي كونترول-سائق 

،حتى إذا ما كان  ينتظر اإلجازة -رحمه اهللا-،ولما كنت أمينا ،فقد كان السائق عبد اهللا العاصي 

نصـف  :الذين أثروا العمل في فلسطين،ناداني و اغراني بـاألجرة  )كونترولية(هناك قلة في ال

 .ملحفة ،أي نصف دينار،وغالبا ما كنت أعمل معه أو في شركات أخرى ،مثل الوليد أو الزعبي

رجل يقيم فـي  ،وكان ال-رحمه اهللا-،)أبو المجانين(كان من السائقين الذين عملت معهم أبو خليل

المدينة،ولم يرزق وزوجته باألطفال ،وهو عصبي المزاج ،وفوق هذا بطيء في سياقته عدا انه 

،وهوباص صغير ، )هنشل(ثان لشركة الزعبي،من نوع )باص(ولما كان هناك .أمين ال يسرق 

 .الباص الكبير ،فسأدهش ،وسأعرف السر الحقا)مرسيدس(يحاسب أكثر من ال

ومعاونه يفطران على حساب الشركة ،دون اخبارها ،بل وكان المعاون )سمرسيد(كان سائق ال 

 يشتري للسائق أكثر من علبة دخان،ولم يكن ينسى نفسه من دخل إضافي 

وتـزوج  )هنشـل (فنانا في قطع التذاكر ولمها مـن جديـد،ولما تعطـل ال   )كونترول(كان ال 

مثلي ال )اهبل (ذي لم يعتد على ال)مرسيدس(الثاني ،فقد وجدتني أعمل مع سائق ال)كونترول(ال

يسرق،وهكذا حرم من الدخان واإلفطار المميز ؛حمص بلحمة مع مشـروبات،ما جعلـه مـرة    

معلمه ،وحجته أنه طلـب منـي أال آخـذ    )كونترول(يغضب ويلعن الشغل الذي ال يطيع فيه ال

 .األجرة من صديق له، ولم ألتفت إلى طلبه، وأدركت األمر ،وواصلت طريقي

أن أحـد الركـاب اشـتعلت فـي مالبسـه      )أبـو خليـل  (ا حدث ،في تلك األيام ،مع اطرف م

أبـو  (النار،واستنشق الركاب رائحة حريق ،فأخذوا يتسـاءلون عـن مصـدرها،وطلبوا مـن     

يا :ولما عرفنا مصدر الحريق قلت له).كونترولي(كل الحق على :التوقف،وأخذ يصيح قائال)خليل
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في النار ،وهي مشتعلة في مالبسه،فكيف يمكن أن أعرف أنا إذا كان الرجل ال يشعر :أبا خليل 

 .،وضحك أبو خليل

في الحافلة مع عبداهللا العاصي كنت أوقف الركاب الزائدين عن المقاعـد بطريقـة غايـة فـي     

التنظيم،كما لو أنهم قطع بسكويت في علبة،وأظن أن المرحوم عبد اهللا العاصي كان يعد الركاب 

 . ،ولهذا تيقن من امانتي

مرة عملت مع سائق على قدر من الوسامة والجمال،وأعجبت به طالبة مدرسة ثانوية على قـدر  

األمـر بـين   .من الجمال ،والحظ أنني انتبهت لألمر، فسر بهذا،ألنه غدا معشوقا وهناك شاهد 

السائق والطالبة لم يتعد حدود اإلعجاب ،وكنت معجبا ايضا بطالبة معجبة بي،وانتهى األمر على 

ا ،ومع ذلك فقد مر ،على قصة الحب المفترضة، عشرون عاما وأكثر وظل السـائق ،كلمـا   هذ

-إن نضجت -التقيت به،يتذكر شبابه وتلك األيام والطالبة المدرسية،وحين انضج بما فيه الكفاية 

أدرك كم نحن بؤساء،وكم من فتاة تدفع ثمنا باهظا لعالقة عابرة يظل الذكر فيها األقوى ،يفتخر 

 .ويضخمها ويفتل شواربه وهو يتكلم عنهابها 

مع أبي خليل مرض عدة أيام ،ما جعل الشركة تستدعي سائقا آخر يمت لي )كونترول(وانا أعمل 

بقرابة،أراد أن يفطر ويتغدى على حساب الشـركة ،دون إعالمهـا ،و أراد أن يبيـع التـذكرة     

يدة،ولما رفضت فعل هذا، طلـب  مرتين،وطلب مني أن أجمع التذاكر المبيعة التي تبدو بحالة ج

 .مني أن أغيب ساعة من الزمن لكي يقوم هو نفسه بالمهمة

 كثر؟هل كنت مثاليا أكثر من الالزم؟)كونترولية(لماذا لم أكن لصا ،مثل 

في اإلجازات الصيفية أثرت العمل معاون سائق على العمل في فلسطين،وال يعني هذا أنني لـم  

 . أعمل في المصانع اإلسرائيلية

عملت في المصانع اإلسرائيلية، لفترات محدودة جدا،فمرة عملت في مصنع مخلل ، انا واصدقاء 

ذهبنا إلى كفار سابا،ولم يرق لي العمل،وأكملت نهاري ،ولم أعد في .،مع رجل من مخيم عسكر
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اليوم التالي، واستغربت من اصدقاء لي عملوا في مصنع مخلل اخر سـنوات طويلـة دون ان   

ومرة عملت في منجرة تعد صناديق للتلفزيونات،وسرعان ما تخلص .انوا يبيتون هناك يملوا،وك

منا صاحبها،فقد كان عددنا أكثر من الالزم،والمرة الوحيدة التي عملت فيها لمدة أربعـين يومـا   

،حيث عملت في منجرة في منطقة قرب تل أبيب عمل فيها لسنوات 1973كانت في صيف العام 

 .يم عسكرطويلة عمال من مخ

في ذلك الصيف عملت مع رجل يهودي مسن ينشر ألواح خشب ،وكنت أساعده بأن أمسك لوح 

الخشب من نهايته وهو ينشر،وعندما قررت إنهاء عملي سألني صاحب المنجرة،وكان يهوديـا  

غربيا،ويبدو أنه متعلم،عن السبب ،فأخبرته أنني أدرس في الجامعة األردنية وساغادر الكمـال  

 .أعطاني الرجل شيكا بالمبلغ الذي أستحق ،وتمنى لي النجاح.تعليمي

وفيما رأيت فإن العمل في المصانع اإلسرائيلية ليس باألمر السهل والمريح،ولكنها لقمة العـيش  

  .والدراهم التي تحل المشاكل وتفك دكة القاضي
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أصبح عندي :أم كلثوم في حزيران اسلم البندقية ،وفي حزيران يسحرني صوت 33

 اآلن بندقية

في حزيران ،كما كتبت من قبل،حملت بندقية أبي ،وحمل ابن خالتي بندقية أخيه ،وسرنا ،وفـي  

أعلى كل بندقية شارة بيضاء ،داللة على االستسالم ورغبة في التسليم وعـدم المقاومـة،وذهبنا   

وعدنا سـالمين  ،معا ،إلى مبنى البلدية الجديد،ووضعنا البندقيتين فوق البنادق التي سلمت ،للتو،

فرحين بالسالمة ،وبتادية المهمة التي خاف من تاديتهاالكبار ،و أيضا بأننا أصبحنا موضع أسئلة 

هل نظر اليهود في كشوف ما؟هل سالوكما عن األسماء ولمن تعود البندقية؟هل هنـاك  :هؤالء 

 جيش على دوار المدينة؟ 

ضا من إذاعـة صـوت العـرب    وفي حزيران الطويل وجدتني أصغي إلى صوت أم كلثوم ،أي

 ).أصبح عندي ،اآلن ،بندقية: (واذاعات الجمهورية العربية المتحدة

كانت الكلمات تتحدث عن رغبة كاتبها في الذهاب ،إلى فلسطين ،مع الثوار،ليقاتـل ،فهـو ،أي   

نزار ومن يتحدث باسمهم،منذ عشرين عاما يبحث عن البندقية، ولم يعرف أن البنادق سلمت يوم 

 .قال بعض الناس ساخرين)سلموها مفروشة .(لوطنسلم ا

ولم أكن ،وأنا أكرر كلمات األغنية ،ألتفت إلى أنني، قبل أشهر، قمت بتسليم البندقية،في فلسطين 

كيف أكرر كلمات أغنية تدعو إلى الذهاب إلى فلسطين،وأنا فيهـا؟وكيف اتغنـى   .التي أقيم فيها

،بتسليمها؟ربما هو عدم الوعي ،وربما هو سحر اإليقاع ببندقية ال املكها ،بندقية قمت ،قبل فترة

،وربما هو التأييد غير المعلن،والخفـي ،لرجـال المقاومـة،أي الفدائيين،الـذين نطـق نـزار       

 .باسمهم،وربما ،،،ربما

في تلك األيام انضم كثيرون إلى رجال المقاومة،ومن الشباب مـن تسـلل إلـى االردن،عبـر     

الذين بدؤوا يتسللون ،أيضا عبـر النهر،ليقومـوا بعمليـات مقاومـة     النهر،لينضم إلى الفدائيين 

-االحتالل،وهذا ما انعكس في أدبيات تلك المرحلة ،األدبيات التي لم يعد أحد يذكرها إال مؤلفها،
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وباحث ما يكتب رسالة ماجستيرعن ذلك األديب، ومشرف على الطالب كان قرأ -وربما تجاهلها،

بعد صدورها بفترة،ومنهـا مـثال مجموعـة يحيـى يخلـف       القصص في أثناء صدورها ،أو

الوقـائع  (،ولكن المثال األبرز واالسطع والذي مازال حاضرا هو رواية اميـل حبيبـي  "المهرة"

ففيها يأتي حبيبي على سعيد ابن يعـاد  ) 1974)( الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل 

،وهو من مواليد المنفى،وفيها يكتب اميل عن والء ابن الذي تسلل ليقاوم ،فاسر في العملية القتالية

تسلال،وابن باقية التي لم تهاجر في 1948سعيد المتشائل الباقي في فلسطين،بعد أن عاد إليها في 

 .عام النكبة،،فقد آثر والء أن يتمرد على الدولة اإلسرائيلية ،وأن يلتحق بالمقاومة،

حدث عن صديقه في العمل،حسين ابو حاشية،الذي ذهب في تلك األيام أخذ أخي الكبير درويش يت

وسيقوم حسين بالتسلل ،عبر النهر،ليقوم مع فدائيين آخرين ،مـن  .إلى األردن والتحق بالفدائيين

حركة فتح،بعملية يؤسر فيها،ويمكث في السجن سنوات طويلة،وسيخرج بعملية تبـادل أسـرى   

نابلس،وغالبا ما أراه ونتحدث معا ،وأسأله ،وسيغدو ،زمن السلطة،مسؤوال عن دائرة السير في 

 ..عن أحواله ،و

في حزيران سلمت بندقية أبي ،وكانت من النوع االنجليزي الذي يعود إلى فترة الحرب العالمية 

الخشبة ،كما أخذ الناس يسمونها ساخرين،فماذا ستفعل هذه أمام الدبابة والطائرة -االولى،البندقية 

،كما ابرزت الصور الحقا ،إلـى أحـد   1966ور الذي أهدي في العام والسالح اإلسرائيلي المط

ولم يعد الى هذه البندقية مجدها إال عملية عيون الحرامية في انتفاضة األقصـى  .الملوك العرب،

الخشبة ،من قتل أكثر من عشـرة  -،حيث تمكن فلسطيني واحد، بالبندقية  28/9/2000-2007

 .جنود إسرائيليين 

ولـم أفهـم   )أصبح عندي األن بندقية(البندقية ،وفيه أخذت أكرر مع أم كلثومفي حزيران سلمت 

لقـد  .وسخريتها فيها من األغنية والمعنية ،إال في وقت الحق)تفاءل معي(قصيدة فدوى طوقان 

  ..و..كنت ،مثل كثيرين،أكرر كالما كبيرا ،متأثرا، ربما،باإلعالم العربي،وباحمد سعيد و
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 ا من يشتريي:نادى على األحرار ///ق وبيعهورأيت من منع الرقي 34

النكسـة،أخذوا يعملـون لـدى    /أخذ الفلسطينيون أكثرهم ،في تلك السنوات التي تلت الهزيمـة  

اإلسرائيليين زرافات ووحدانا،ولم يعد اإلسرائيليون بحاجة إلى سماسرة عمل،كما كـان الحـال   

ات اإلسرائيلية ،مقارنة مع القروش األردنية عليه إثر األيام األولى بعد انتصارهم وهزيمتنا،فاللير

اللي بوخذ امي هـو  (التي يدفعها أصحاب المصانع والمحالت الوطنية،كان لها مفعول سحري و

،وصار اليهود اعمامنا ،ال أبناء اعمامنا،وصاروا أزواج أمهاتنا ،ولم يقتصر األمر علـى  )عمي

 .م وعماراتهم،عرض قوة عضالتنا عليهم ،في مدنهم وورشاتهم ومصانعه

لقد أخذ اإلسرائيليون يتسللون إلى مدننا وبيوتنا ومصانعنا،فلقد افتتحت في نابلس محالت خياطة 

،كما لم تفتتح من قبل،وصارت بعض البيوت تعج بماكينات الخياطة،والعامالت والعمال في هذا 

في األسبوع ،أو  المجال،وغدا أصحاب هذه الماكينات يذهبون إلى أرباب العمل اإلسرائيلي مرة

مـا  )كابينـا ) (فولكس فـاجن (مرة كل أسبوعين ،يأخذون معهم ،في شاحنات صغيرة ،من نوع 

وتبحبحت أحوال .في نابلس)ليئومي(التي يصرفونها من فرع بنك )شيكات(انجزوا ،ويعودون بال

 . 1979/1980)عباد الشمس(فقراء كثر ،صورتهم سحر خليفة في روايتها 

األكثر ازدهارا،وأعرف خاال لي أثرى ،لفترة ،من ورائها،وساءت أحواله  أصبحت مهنة الخياطة

 .الحقا،حين ساءت أحوال الخياطة ،في فترة الحقة

الخياطون القدامى الذين اثروا أال يتعاملوا مع اإلسرائيليين ،وظلوا على سـابق عهـدهم،تردت   

،وحل اللبـاس الجـاهز    أحوالهم ،بخاصة حين أخذت المالبس اإلسرائيلية تغزو محالت الضفة

اإلسـرائيلية  )بـاجير  (وعرفنا يومها بالطين شركة .محل المالبس المفصلة تفصيال عند الخياط

وغدا الشخص الـذي يرتـدي   .وبدالتها،وفضلناها ،كما فضل سبحانه،بني اسرائيل على العالمين

،وأمـا  )نجـي كل افرنجـي ابر (بنطاال من بنطاالت تلك الشركة يشعر بالفخر ،كما لو أنه يقول 

،وهذه كلمـة شـاعت شـيوعا كبيـرا فـي تلـك       ).بزونك(الخياطون العرب ومالبسهم فهي 

 .السنوات،علما بأن أصلها ،كما عرفت ،تركي ،ال عبري
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لقد غدونا نسأل عن البضاعة اإلسرائيلية في مواعيد محددة من السنة،واختصت بها محالت دون 

ا نشتريها ،ولم يخف اإلقبال عليها إال بعـد أن  غيرها،وكان سعر المالبس مرتفعا ، ومع ذلك كن

 ).اوسلو(أصبح االستيراد من تركيا والصين ممكنا،وتحديدا بعد مجيء السلطة واتفاقات 

وحيثما يممت وجهك ،في تلك السنوات،كنت تجد مخيطة أو اثنتين أو ثالثا،عدا ما افتـتح فـي   

 .البيوت

الليرات مغرية،وأصبح الذين يترددون علـى  فرص العمل غدت وفيرة ،والشباب يقبلون عليه ،و

 .النوادي والمقاهي قليلي عدد ،باستثناء أيام السبت

 .نعم غدوت رياضيا من قلة الرياضيين،وما كنت يوما.في تلك األيام غدوت رياضيا

إلقامـة نـواد   )واي ام سي ايـه (كانت وكالة غوث الالجئين تنسق مع جمعية الشبان المسيحيين

حقل الرعاة في بيت ساحور،وكانت مدة الدورة عشرة أيام فقط،يذهب شابان  رياضية صيفية في

ثالثة من المخيم ،ممن هم في سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة إلى بيت ساحور لعشرة أيام 

ولما كان الشباب عماال في المصانع اإلسرائيلية ،أو خياطين في محالت الخياطة في نابلس أو .

دي المخيم من تأمين ثالثة شباب للذهاب إلى بيت سـاحور،وبينا أنـا فـي    المخيم،فلم يتمكن نا

الشارع،وكنت بال عمل،وإذا بمدير المخيم المرحوم عدنان عبـداهللا ينـاديني ويعـرض علـي     

المشاركة في الدورة،ولم اعص له أمرا ،وساشارك مرتين فـي تلـك األيـام ،فـي صـيفين      

يارة بيت جاال وبيت لحم ،والسباحة في بركـة ال  متتاليين،رغبة في اإلقامة في بيت ساحور وز

 .لربما ما ذهبت)سي اي ايه (ولو كنت سمعت بال-.النظيفة البراقة)واي ام سي ايه(

 .لقد غدوت رياضيا،دون أن أكون ،ولكني أحاول 

في أثناء الدورة كنا نذهب إلى القدس لنتدرب على السباحة،ثم كنا نصيع في شوارع المدينة التي 

شكديم (كانت تكتظ باليهود،ولم نكن نخشاهم،فقد اعتدنا عليهم واعتادوا علينا،وأما بنعمتهم فحدث

فلم يكـن  وكنا نتنقل ما بين القدس وبيت لحم بسهولة ،).كله بليرة يا خواجة .ارتيكا توف .توف 
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 1987/1993اكتشف طريق وادي النار،ليقرر االحتالل ،في أثناء االنتفاضة األولى )كولمبوس (

حرماننا من دخول القدس،ومن إلغاء طريق القدس بيت لحم،ليجعلها مقتصرة على الذين فضلهم 

 .رب العباد على العالمين

ـ   ل اإلسـرائيلية أو وراء  اتذكرني في شوارع المخيم أسير وحيدا ،والشباب في مصـانع المخل

ماكينات الخياطة،وال بد من ثالثة شباب ليشاركوا في الدورات الرياضية ،وكان المرحوم عدنان 

ال ) واي ام سي ايه(وكان المسؤول عن ال-يا ريمون زبانة :العبداهللا يبحث عن حر،ينادي عليه

 .ار هل تشتري؟وكان ريمون يرحب باألحر.ها قد وجدناه ):السي اي ايه (عن 

كنت أذهب إلى البيت واجهز قطعتي مالبس داخلية وقميصا وبنطاال ،ولم أكن املك اكثر من هذ 

كنت في هذا مثل أنور السادات وحسني مبارك وصدام حسين، قبل أن يصبح هؤالء رؤسـاء  -

،اعـد مالبسـي   -،بل ومثل محمد دحالن قبل أن يثرى كالنا ،هو من الثورة وأنا من الوظيفة 

  .،،وسرعان ما أجد نفسي في بيت ساحور.سي للسفر، الغدو العبا رياضياواهييء نف
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 لاللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال،اللهم أدم االحتال 35

انشأت وكالة غوث الالجئين ،إلى جانب المخيم الذي نشـأت فيـه،وهو مخـيم     1964في العام 

 .عسكر ، مخيما جديدا أطلق عليه اسم مخيم عسكر الجديد

مخيمنا المخيم القديم ،أو مخيم عسكر القديم ،وصرنا ،مثل الزوجة القديمة ،تماما كما صار  صار

المخيم الجديد ،مثل الزوجة الجديدة،وقد اقيمت بالقرب من المخيم الجديد بنايتان جديدتان افتتحتا 

جديـد  تماما كما صار المخيم ال.مقهيين،وصار بعض أهل المخيم القديم يحجون إليهما ليل نهار

مكانا للتنزه ،لبعض أبناء المخيم القديم،وتوطدت الصلة بين المخيمين، فمن كان له قريب هنـاك  

ولما درس أبناء . أخذ يزوره،ومن كان له ابن على وشك الزواج بحث له عن عروس من هناك 

ن من المخيم الجديد في مدارس الوكالة التابعة للمخيم القديم،فقد نشأت عالقات حب بين المراهقي

 .المخيمين،وصار المخيم الجديد قبلة العاشقين

، حين كان يقيم في البلدة القديمة،في حوش .كان ألمي هناك خال كنا نعرفه ،ونزوره باستمرار 

ولما كان بيته في البلـدة  .آل يعيش، وكان خالها هذا رجال طيبا ولديه من األبناء والبنات الكثير 

غرفة واحدة ،فيها المطبخ،فقد وجد نفسه يقيم فـي المخـيم   القديمة صغيرا،حيث كان يتكون من 

الجديد،تاركا غرفته في الحوش ،الغرفة التي هي اآلن مهجورة،تماما كما أن البيـوت األخـرى   

 .هناك،كلها مهجورة ،ومنها بيت خالتي أم عارف 

ـ  ذا أما كيف حصل خال أمي ،وهو من نابلس ،على غرفة ومساحة حولها في المخيم الجديد،فله

 .وما قبله 1948قصة تعود إلى العام 

كانت يافا وحيفا مدينتين مزدهرتين،وكان أهل نابلس،مثل أهالي مدن أخرى كثيـرة مـن بـالد    

الشام،يعملون فيهما ،و حيفا بـدأت تزدهـر منـذ انشـيء فيهـا المينـاء وشـركة تكريـر         

 .د الشام،ولذلك عدت محط أنظار الباحثين عن عمل من مدن بال)الريفانري(البترول
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بحث كثير من أهل نابلس عن عمل في يافا وحيفا،ومنهم والد أمي الحاج حامد الصدر الذي كان 

منجدا،واستقر في يافا ،ولما وقعت النكبة أقله أبي ،مع عائلته، إلى نابلس مدينته األولى ،وكـان  

القديم،وحصل واستقر ،مثل أهل أبي ،في المخيم . أن أصيب ووالدي ،وهما يغادران يافا الجئين

على بطاقة مؤن،تماما كما حصل عليها نابلسيون أخرون كانوا يعملون في يافا وحيفا وعـادوا  

لقد سجل هؤالء أنفسهم على أنهم الجئون ،حتى يحصـلوا علـى   .،في غمرة النكبة،إلى مدينتهم

مساعدات وكالة الغوث الشهرية،وصاروا الجئين في مدينتهم ، وإن ترفع بعض من سكن مـنهم  

 .في المدينة على الالجئين،وبعضهم اجبرته الظروف على اإلقامة في المخيم

 .أقام خال أمي في المخيم الجديد،وكثرت الزيارات العائلية بين عائلتي وعائلته وتوطدت 

،أي فـي  1948بعد االحتالل أخذ خال أمي يعمل في الداخل ،أي في المناطق المحتلة في العـام 

العمل في (ي التي شاعت على ألسنة العمال أكثرهم ،إن لم يكن كلهم اسرائيل،وهذه هي الكلمة ه

سـوليل  (وشـاعت كلمـات   ) عمـال اسـرائيل  (و أصبح العمال الذين يعملون هناك )اسرائيل

 .كثيرا،وهي شركة بناء إسرائيلية ضخمة)بونيه

مرة سمعت خال أمي يمدح العمل هناك،بل وأخـذ يتمنـى أن تضـم اسـرائيل العمـال إلـى       

يعمل 1948ويبدو أنه كان قبل العام.،ذلك أنها ستعطي العمال حقوقهم وستدافع عنهم)تدروتالهس(

ولما كان العمل ،في تلـك األيـام التاليـة    .في حيفا ،وكان يعرف عن نقابة العمال اليهودية تلك

لحزيران يتم من خالل مكتب العمل االسرائيلي في نابلس ،فقد كان للعمال بعض حقوق،وشاعت 

 .،و أظنها تعني العمل عن طريق رسمي مؤمن)الليشكة(لكلمة العبرية يومها ا

النابلسي األصل ،والالجيء للضرورة ،أن تضم اسرائيل العمال /لماذا تمنى الالجيء الفلسطيني 

 ؟)الهستدروت(الفلسطينيين إلى 
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 كان الرجل مكوجيا،وكانت أوضاعه المادية،مثل أوضاع أكثر العمال والالجئين فـي حينـه،ال  

تسر،فقد كان العمال مهضومي الحقوق،ولهذا نشد حياة أفضل حتى لـو غـدا يعامـل معاملـة     

 .المواطنين اليهود،وحتى لو دام االحتالل،شأنه في هذا شأن مئات،بل آالف العمال

ما خطر ببالي، وأنا أكتب ،هو أنه لم يرسخ في ذهني سؤال الناس وسخريتهم،من استحالة العودة 

لماذا تطوع :وتبعه سؤال آخر .الجديد،وأن بناء هذا المخيم دليل على استحالتها،يوم بني المخيم 

 أبي إلى فرقة المقاومة وحمل البندقية؟ألم يفكر في امر بناء المخيم ودالالت هذا؟

اللهم آدم االحتالل واحفظه من الزوال،كانت هذه أمنيات بعض العمال،ولم يقلل منها إال حـرب  

االقتصادي لدولة اسرائيل،وارتفعت أسعار النفط ،وأخـذ النـاس   ،حيث تضعضع الوضع 1973

يحجون إلى دول الخليج ،زرافات ووحدانا،فلقد حل الريال والدينار الكويتي والعملـة الخليجيـة   

األخرى محل الليرة االسرائيلية،وبدأت موجة الرحيل عن مدن الضفة ،وبدأ الراحلون يبعثون،من 

قيمين يحثونهم فيها على اللحاق بهم،وهذا ما أوحى للشاعر عبد هناك،من دول الخليج،رسائل للم

،ونشط الكتاب يكتبون قصصا )رسالة الى صديق قديم(اللطيف عقل كتابة قصيدته السابق ذكرها 

فـي  (وقصائد يهاجمون فيها الراحلين، ولكن هيهات فلقمة العيش ال تتـرك للكـالم سـلطانا،    

قصة القصيرة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع  أعددت رسالة ماجستير عن ال 1982العام

واتيت على القصاصين وفكرة الصمود والهجـرة وتوقفـت أمـام     1982حتى  1967غزة من

 ).قصص أكرم هنية الالفتة في هذا الجانب 

بدأ الناس يتسعودون ويتكويتون ويتخلجنون ،بعد أن تاسرل قسم منهم،ولن يقتصر األمر علـى  

وسيسير على خطى هؤالء المفكر العربي ،ابن الناصرة،عزمي بشـارة،ومن  الموظفين والعمال،

 .قبله هاجر ابن البروة محمود درويش،وابن مصمص راشد حسين ،وآخرون 

  .و اما بنعمة االحتالل فحدث،واما بنعمة النفط فحدث وال حرج هنا
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 فتح مرت من هنا 36

ـ    وت الثـورة ،وصـوت الرصـاص    بدأت أغاني الثورة تلفت انتباهنا،وبدأنا ننمـو علـى ص

،وبدأنا نتابع أخبار العمليات التـي  )أصبح عندي اآلن بندقية(معا،باإلضافة إلى صوت أم كلثوم 

لقد تركت تلك األغاني أثرها فينا،لدرجة أنها كانت عـامال  .تقوم بها حركة المقاومة الفلسطينية 

 .أخذنا نحور فيها ساخرين،ولقد اسنحضرناها يوم وقع اإلتفاق ،و) أوسلو (من عوامل رفض 

في بدايات االحتالل كنا نسمع عن حركة فتح أكثر مما كنا نعرف عن فصائل أخرى ،وربما كان 

لخطف الطائرات الذي باشرت به الجبهة الشعبية دور في تعريفنا بها،وبقائدها الدكتور جـورج  

 .حبش

ون هذا النهار بنسف بيـت  في المخيم صحونا غير مرة على أخبار تقول إن االسرائيليين سيقوم

 .والسبب أنه ألقي القبض عليه بحجة االنتماء إلى حركة فتح وحيازة السالح.فالن

كان اإلسرائيليون يأتون بعرباتهم ودورياتهم ويحاصرون المنزل ،ثم يقومون بتفجيره،وما هي إال 

لـم يكـن   وال يبقى منه إال ركام مـن الحجارة،وغالبـا مـا    .لحظات حتى يغدو اثرا بعد عين

اإلسرائيليون يسمحون بإعادة بنائه،وهكذا يظل البيت المنسوف قائما عبرة لمن يريـد مقاومـة   

 .االحتالل 

نسفت في مخيمي عسكر القديم والجديد بيوت عديدة ،ألشخاص كنا نعرفهم وآخرين لـم نكـن   

انفقوا  ،نحن الصغار ،نعرفهم،وفيما بعد سنتعرف إليهم ،بخاصة بعد أن خرجوا من السجن الذي

 .فيه سنوات

من البيوت التي نسفت بيت جاسر الشريف من مخيم عسكر القديم،وكان جاسر يكبرني بعام،ولم 

يكن أحد يتوقع أنه منتم لحركة فتح،وبيت عبد الكريم النقيب الذي قضى سنوات في السجن ،ثـم  

تبـة الجامعـة   أبعد إلى عمان ربما بسبب اتفاقية تبادل أسرى، وهناك سالتقي به مرارا فـي مك 

 .األردنية، حيث سيعمل في دار الجليل للنشر
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وبيت األستاذ عطا )أبو إسالم (اما من البيوت التي نسفت في عسكر الجديد ،فبيت زهير الدبعي 

قوزح،وكان لألخير اخ وجهت إليه تهمة االنتماء إلى تنظيم فلسطيني،ولطالما مررت بالقرب من 

ركام البيت سنوات ،وكلما زرت بيت خال أمـي امعنـت    ظل.بيت قوزح الذي كان بناؤه الفتا

كان شابا انيقا يعتني بمالبسه وحذائـه،  (هذا هو االحتالل؟:هل كان يقول لي.النظر في حجارته 

ويصفف شعره الناعم الذي يرده إلى الخلف،ولم يكن أحد يتصور أنه يمكن أن ينتمي إلى حركة 

 )المقاومة 

ابو جواد ابـو  (لقتها ، كانوا من حركة فتح ومن حركة العاصفة أكثر الذين نسفت بيوتهم ،او اغ

،فلم يعرف المخيم انتماء أبنائه إلى تنظيمـات أخـرى إال بعـد العـام     )كشك وابراهيم ابو سالم

تقريبا،حيث سافر أحد أبنائه إلى بيروت ،وهناك انتمى إلى الجبهة الديموقراطية لتحريـر  1974

ءه إلـى فصـيله،وبدأ النـاس يعرفـون عـن الجبهـة       فلسطين،ولما عاد أخذ يـنظم أصـدقا  

الديموقراطية،وما جعل األمر معروفا أن هؤالء أخذوا يتدربون على السالح،أو هذا ما أشيع ،في 

المزرعة القريبة من المخيم،فاكتشف أمرهم ،واعتقل أكثـرهم ،وهكـذا صـار فـي المخـيم      

يانا عائلة بأكملها تنتمي إلى فصيل تنظيمان،يورث كل واحد منهما فصيله القاربه ،حتى لتجد اح

وأما حركة حماس فلم تكن وجدت بعد،وإن كان هنـاك أشـخاص كانـت لـديهم ميـول      .واحد

 .دينية،أخذوا يلتفتون ،الحقا،إلى النادي ،بخاصة حين الحظوا اهتمام فتح واليسار به

نظيمـات  هذا ما قالته لنا سياسة نسـف البيوت،وفتحـت أعيننـا علـى الت    ) فتح مرت من هنا(

الفلسطينية التي كنا ننتمي إليها بالفطرة ،وبواسطة أغاني الثورة،دون أن نكون عناصر او رفاقا 

،فلقـد كنـا   "كل فلسطيني هو فتحاوي بالضرورة"واآلن أدرك معنى ما كان ابو عمار يقوله.فيها

كنـا مـع الثـورة قلبـا      1970فلسطينيين بجوارحنا كلها،حتى أننا في غمرة أحـداث أيلـول   

وقالبا،وغالبا ما كنا نتظاهر ،مؤيدين حركة المقاومة التي كنا نتابع أخبارها أوال بـأول ،وكنـا   

ولم نكن نتظاهر ضد النظام األردني وحسب،بل أخذنا نتظاهر ضد . نحفظ أغانيها عن ظهر قلب

س لقد كان أحد اصدقائي، وهو محمد جربي،يذهب من المخيم إلى البلدة القديمة في نابل.االحتالل

ليشارك في المظاهرات،وأحيانا كنا نذهب معا،حتى إذا ما فرض منع التجول ولم نـتمكن مـن   



74 

 

كان محمد مهتما بالسياسة ،وقـد  .العودة ،نذهب إلى بيت خالتي،أو هذا ما كنت أفكر فيه شخصيا

كان يشتري جريدة الشعب يوميا ،وكانت في بداياتها صوتا للمعارضـة،وكنت أقـرأ الجريـدة    

مد الوحيد من إخوته الذين ظلوا ،بعد الهزيمة،في الضفة،وكان ابوه موظفا في وكالة كان مح.منه

 .غوث الالجئين وميسور الحال

،ومـع  )دبوا النار بهالخيام،وارموا كروتة التموين،ال صلح وال استسالم ،إال بتحريرك فلسطين(

انب حركة المقاومة التي حبنا لجمال عبد الناصر ،إال أننا ،يوم قبل معاهدة روجرز، وقفنا إلى ج

  .أيدناها من باب انصر المقاومة ألغير
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 تبيع البرتقال ،ألنه دمها المعلبوغزة ال  37

زارتنا عمتي رئيسة ،بعد حزيران،ولم نرد لها الزيارة إال عندما تزوجت ابنة عمي رجال مـن  

 .غزة

غزة،وقـررا  كانت ابنة عمي ،وهي فتاة ذات شخصية ولها قرارها،تعرفت علـى شـاب مـن    

االرتباط معا،ووافق عمي ،بعد أن أخبرته عمتي وجـدتي أن الشـاب محتـرم ومـن عائلـة      

 .محترمة،ولما أقيم العرس ،في بيته،وجدنا أنفسنا في غزة لنشارك في االحتفال

كانت غزة ،إثر الهزيمة قد بدأت تقاوم مقاومة الفتة،وهذا ما كتب عنه الشاعر معين بسيسو في 

،على الرغم من أنه لم يكن مقيما في المدينة )شمشون ودليلة(وفي مسرحيته )غزةيوميات (كتابه 

وما كتبه معين لم يكتبه،في حينه،أي مواطن من غزة ،ذلك أنه لم تكن فيها حركـة أديبـة او   .

،حيـث بـدأ بعـض الشـباب     20ق70صحافة ،وظل األمر على هذا ،حتى النصف الثاني من 

 .حركة أدبية يخربشون قصصا وقصائد تعد نواة ل

ه الصغير الذي يتسع لثمانية تسعة ركاب ،وسرنا ،مساء ،عبر )باص(أقلنا خطيب ابنة عمي في 

الخليل وبئر السبع ،حتى ال تحرر له مخالفة ،إن اوقفته الشرطة اإلسـرائيلية ،وكنـا فـرحين    

 .بالزيارة،على الرغم مما كنا نسمعه عن أوضاع المدينة هناك

،وشاعت يومها مقولة أن غزة ،نهارا،تحت سيطرة االحتالل ،و أنها تحت كانت المقاومة مشتعلة 

وأخذ خطيب ابنـة  .سيطرة المقاومة ليال ،ووصلنا إلى المدينة ليال،كأننا ال نريد أن ندخلها محتلة

 .عمي يشير إلى رجال المقاومة

اإلسـرائيلي   لقد كانوا يسيرون في الليل وبايديهم سالحهم غير مبالين،فلم تكن قوات االحـتالل 

 .تتحرك ليال بسهولة ،خوفا من الكمائن التي كانت تعد لها

كانت غزة مختلفة عن مدن الضفة،وقد أرجع األمر الى الفارق بين طبيعة النظـامين ؛الملكـي   

األردني ،والجمهوري الناصري،ففي حين سلم النظام األردنـي ،قبـل الحـرب بقليـل،بعض     
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الناصري درب مجموعات من شباب غزة واعطاهم أسلحة  المتطوعين، بنادق قديمة،كان النظام

 .أحدث من البنادق العتيقة

 .وصلنا ،ليال ،إلى بيت الشاب وبدأنا نحتفل بالعرس الذي سيقام بعد يوم أو يومين

في غزة زرت المخيم الذي كانت تقيم فيه عمتي،وسرت على رمال البحر ،فقد كان بيتها قريبـا  

ر المختار،وكان بيت خطيب ابنة عمي قريبا منه،والحظت حيا من الشاطيء ،وعرفت شارع عم

 .راقيا ،في بيوته تكثر أشجار الحمضيات ،وكانت الحديقة الفتة 

في ليلة من الليالي القليلة التي انفقتها هناك ذهبت إلى النوم مبكرا،ثم سمعت جلبة وضجة،فهبطت 

اومة ليال ليسألوا عن صديق لخطيب لقد جاء رجال المق.من الغرفة التي كنت فيها،ألعرف الخبر

 .ابنة عمي،وكان السالح معهم،واقسموا بشرف الثورة أنهم لن يمسوه بأذى 

كان الرجل من رجال المقاومة،ويبدو أنهم شكوا في أمر تعاونه مع االحتالل،وجـاؤوا ليحققـوا   

ينـة  معه،ولكنهم لم يلقوا القبض عليه،فقد فر هاربـا ،وغـادر إلـى الضفة،واسـتقر فـي مد     

 .طولكرم،ويبدو ان حذرهم منه كان في مكانه

في تلك األيام غدت مدينتا طولكرم وقلقيلية مدينتين منشودتين لغـزاويين كثر،تركـوا مـدينتهم    

وجاؤوا ليقيموا فيهما ،وغدا أكثر هؤالء عماال في فلسطين،وقسم منهم أخذ يأتي إلى نابلس ليقيم 

 .فيها

ستظل المقاومة ،في غزة، مشتعلة حتى قام شـارون بتنفيـذ   كانت تلك الزيارة زيارة ال تنسى،و

خطته القائمة على هدم البيوت وتوسيع المساحات بـين بيـوت المخيمـات،وحين نجـح فـي      

خطته،وضعفت المقاومة بدأ الغزيون يعملون في فلسطين،وحدث ما حدث في الضفة قبل أربـع  

نع االحتالل أم ال يجوز؟وشغلت هذه أيجوز العمل في مصا:سنوات،وانقسم المناضلون فيما بينهم

التـي  )الجـوع (الفكرة ذهن القاص غريب عسقالني ،فكتب حولها بعض قصص،وأبرزها قصة 

 .1979)الخروج عن الصمت(ظهرت في مجموعته
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ألشارك في نشاط أدبي ،مع كتابها الجدد،وكانوا من أبناء جيلـي   20ق70سأزور غزة ثانية في 

المرحوم محمد أيوب في خان يونس بصحبة الكاتـب المرحـوم   تقريبا،وسابيت في بيت الكاتب 

سأعرف أن محمد ايوب من يافا ،وأنه من مواليدها ، وإن له ابناء عم فـي  (محمد كمال جبر، 

و )ابراهيم الـزنط (وستتوطد الصلة مع كتاب اخرين منهم غريب عسقالني)مخيم عسكر القديم 

وكنت ذاهبا، مع نادي مخيم بالطة، لمشاهدة  20ق80المرحوم زكي العيلة الذي زرته في بداية 

مباراة بين نادي المخيم وناد غزي،وفي مخيم جباليا اصطحبنا زكي إلى جورة أبو راشد التـي  

،و كان قدم لها المرحـوم   1983)الجبل ال يأتي (استوحى منها بعض قصص مجموعته الثانية 

 .الشاعر سميح القاسم باعتبارها نموذجا ألدب المقاومة

وغزة ال تبيع (،عن غزة الفتا1974)7محاولة رقم (سيظل ما كتبه محمود درويش ،في ديوانه و

وال ينسـى قـاريء األدب   )وفي غزة اختلف الزمان مـع المكـان  /البرتقال ،ألنه دمها المعلب

عن تحرك شـواهد قبـور   )المتشائل(الفلسطيني ما ورد عن شهداء غزة،في رواية إميل حبيبي 

 .الشهداء ،في حينه

ببساطة لم أكن ،وأنا صغير،جبانا،وهذا ما لم أظل عليه،ويبدو أن .حين كنا صغارا لم نكن نخاف

 .المرء ،كلما كبر ازداد خوفا وجبنا

،وقبل سنوات قليلة كان لي جار اسمه أبو نزار،وقـد  )وغزة ال تبيع البرتقال ،ألنه دمها المعلب(

هـو بقـي بيـارات    :"غزة ،أجابني حزينا  استقر في نابلس،ولما سألته عن بيارات البرتقال في

 "بشر فقط.في غزة بشر.برتقال في غزة

لم تبع غزة برتقالها ولكنها أخذت نقصه وتجتثه لتقيم مكانه مباني جديدة ألبنائها ممن هم في سن 

الزواج ،وال بد من غرفة جديدة للعريس ،كما كتب حمدي الكحلوت أحد كتـاب القصـة فـي    

على رأي مظفر النواب،فكيف إذا كانت غزة؟ وكيـف إذا  )سمنت وارمة والبالد إذا .( 20ق70

  ...و....كان هناك احتالل والجءون و
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 ت،ويخرج الزمار من بيت الطباليخرج الحي من المي 38

أمي أيضأ ،فلـم يكـن ، فـي     أنتمي إلى عائلة عمالية بالدرجة االولى،من جهة أبي ،ومن جهة

 .ي العلم يمكن أن يكون لي مثاال، ثمة نابغة حقق نجاحا فالعائلة

كان جدي ألبي ، في يافا، بائع كعك، واما جدي ألمي ،فقد ترك نابلس ،إلى يافا، ليعمل ،هناك، 

وأما أبي واعمامي فكانوا عماال في المينـاء أو سـائقي   .منجدا، وكان ،كما عرفت، منجدا جواال

لغناء وفي قراءة القـرآن ، ولقـب   سيارات ،باستثناء عمي الكبير فقد كان ذا صوت مميز ،في ا

وفـراق   1948ألنه غنى ،في يافا ، مع محمد عبد الوهاب ،ثم إنه ،بعد نكبـة  )بلبل فلسطين(ب

وأما اخـوالي فكـان أحـدهم ضـابطا فـي      .زوجته له ،اتجه نحو الكيف واقترب من الجنون

اء وبأسلوب آسر الشرطة،زمن االردن، وكان الثاني سائقا، وامتاز بأنه صاحب نكتة يرويها بذك

 .،وأما الثالث فكان صاحب سبع صنائع والبخت ضائع،وهو ميال إلى المرح

ولما كان أبي ،ومثله اعمامي ،يخلفون كل عام أو عامين،فقد أسفرت المسابقات القائمـة علـى   

التنافس عن أسرة كثيرة العدد،ولما كانوا الجئين يقيمون أوال في الخيام،وثانيا في غـرف مـن   

تفصل بينها مسافات ،فلم أجد لي غرفة أدرس فيها ،مثل بقيـة أسـر الالجئين،وهكـذا    الباطون 

غدوت أدرس في الشوارع ،مثلي مثل أبناء المخيم أكثرهم ،وظل أحدهم مضرب مثـل حتـى   

أيام كانت الضفة الغربية جـزءا مـن األردن   -اليوم،فقد حصل على المرتبة االولى في المملكة 

شوارع،وتحت عمود كهرباء،وغدا واحدا مـن أشـهر األطبـاء فـي     ،وكانت دراسته تتم في ال

الواليات المتحدة،وكان يفترض أن ألتقي به في العقد األخير ،ولكن موت عدنان عبداهللا ،مـدير  

 . المخيم السابق الذي التقى به ،ووعدني إن يعرفني به حال دون اللقاء ، وهكذا لم أتعرف إليه

رسون في الشوارع أو في سـاحة مدرسـتي الـذكور واإلنـاث،     كان أبناء المخيم المتميزين يد

عصرا، وأحيانا ،حين يمنعون من الدراسة في سـاحات المدرسـتين ،كـانوا يدرسـون فـي      

واختط كل طالب طريقا له .المزرعة،بخاصة بعد أن غدت مهجورة ،بعد هزيمة الجيش األردني 

ن،وهكذا غدوت أدرس في ساحات فيها ،تحت الشجر ، كما لو أن الطريق سجل باسمه في كوشا
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المدرسة أو في المزرعة،وكنا نتنافس ،فيما بيننا،في الحفظ ،وكنا نحفظ المواد عن ظهر قلـب ،  

وأحيانا كان الطالب منا يترك الدفتر جانبا ويسمع المادة عن ظهر قلب امام زمالئه ،فإن أخطـأ  

 .صوبوه

درس من قبل، وإن كنت أدرس وال أعد سأتقدم للتوجيهي وسادرس كما لم أكن أ 1972في العام 

من المهملين،وقد الحظ بعض أصدقائي جديتي واهتمامي الالفت،فأخذوا يسخرون مني مـرددين  

 .،ولم اخيب رجاءهم ،فقد قلبت سخريتهم إلى كابوس لهم)االسطة سيكون من العشرة االوائل(

سـأل عـن   ذهبـت إلـى مدرسـة الجاحظ،مدرستي،ال   .ما زلت أذكر يوم نتيجـة التـوجيهي  

النتيجة،وعرفت أنني ناجح،فقد كان السكرتير يقرا أسماء الناجحين،وانتظرت حتى فرغ أبو هاني 

هل هناك مـن  :الجمل من تالوة األسماء ،واقتربت منه ومن مدير المدرسة أبو شوقي وسالتهما

ـ  الني كان من العشرة االوائل من بين طالب المدرسة ؟ولم ينف أبو هاني بل أكد األمر ، وقد س

ان كنت ارشح طالبا،وطلب مني أن أسمي اسماء طالب أتوقع أن يكونوا من العشـرة األوائـل   

 .انني هو:،فذكرت اسمي ،وأكد على هذا، وأخبرني انه هو ،ولم يكن يعرفني،وقلت له 

 .بارك لي المدير والسكرتير ،وانطلقت إلى المخيم أعلم اهلي بالنتيجة

،المخفر السابق،وجاء أبي ليبارك لي ،وليسالني إن كانـت  ساعات العصر كنت في نادي الشباب

ولم يكن أبـي ،مثـل   .يعني منيح:النتيجة جيدة ،ولما أخبرته أنني الرابع في الضفة ،فقد سألني 

،وهذا ما كانوا عليه هم في يافا،فقد )املك صنعة بتملك قلعة(جدتي ،يهتم بالعلم،فقد كان شعارهما 

 .،من وراء فرش الكعكبنى جدي بيته ،في حي النزهة 

يخرج الحي من الميت ،ومن بيت الطبال خرجت زمارا،وهذا مثل شعبي يطلب منا اال نستغرب 

وفي سـاعات المسـاء ستحضـر حـاالتي     . اذا ما تميز فرد في أسرة لم يكن افرادها متميزين

واقاربي وسيحضرون الطبلة ،وسيطبلون ويرقصون لمدة ثالثة أيام، إذ كنت أول مـن يحقـق   

  .نجاحا مثل هذا في العائلتين
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 كتبت عن الحب عشرين سطرا 39

في مسيرة محمود درويش الشعرية قصائد غزل قليلة،وقد الحظ هـو ،كمـا الحظـت سـلمى     

الخضراء الجيوسي أن الشعراء الفلسطينيين خاضوا في الموضوع الوطني أكثر مما خاضوا في 

من الكيالي وهو يكتب عن الشـعر  موضوعات أخرى ،وهي مالحظة الحظها من قبل عبد الرح

 .1948الفلسطيني حتى العام 

وحين أمعن النظر في حياتي أجدني كائنا مهموما بالقضايا الوطنية ،ومشغوال بالهم السياسي منذ 

،منذ أحداث السموع والمظاهرات التي اعقبتها ،ففي ذلك العام اشتعلت الضفة الغربية 1966العام 

المدن ،وفي مخيم عسكر كنت أشـاهد جـيش الباديـة يقمـع      ضد النظام األردني ،وحوصرت

المواطنين ،وفي عام الهزيمة شاهدنا الجيش اإلسرائيلي ودورياته ومدرعاته،وتظاهر الطـالب  

ضد االحتالل ،كما كانوا يتظاهرون ضد الحكم األردني ،وظل المذياع يرافقنـا لمتابعـة آخـر    

 .األخبار 

هو وسيلة االتصال بالعالم،ومن خاللـه  )راديو(ات،وكان ال لم يكن ،يومها ،تلفازات وال فضائي

تابعنا أخبار معركة الكرامة التي ردت لنا بعض كرامة،بخاصة حين أخذنا نصغي إلى أخبار عن 

 .جنود إسرائيليين احترقوا في دباباتهم ولم يتمكنوا من الفرار

إنها اسطوانة لطالما .العرب أخذ الناس يعودون إلى اسطوانتهم القديمة حول جبن اليهود وشجاعة

،إذ في أوج الهزيمـة   1969)مقهى الباشورة(تكررت،وقد ظهرت في قصص خليل السواحري 

مئـاه  (،حيث كان بعصاه يغلـق شـارع   1948تذكر المعلم أبو بلطة ما كان يقوم به قبل العام 

 ).شعاريم

شجعانا فكيف انتصـروا  إذا كانوا جبناء ،وكنا :في طفولتنا اصغينا إلى قصص كهذه،ولم نتساءل

 :علينا؟ولم نستحضر قول المتنبي شاعر العروبة 

 هو أول وهي المحل الثاني/الرأي قبل شجاعة الشجعان
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وجاءت معركة .،،حتى خسرنا فلسطين كلها)نا(وشجاعت ) هم(وبقينا نستمع إلى كالم عن جبن 

ولنا ،نحـن الصـغار،في   الكرامة لتتكرر األسطوانة أيضا ،وبقينا نصدق كالم الكبار،وكانت عق

إجازة ،فقد كنا ننام على الحكاية السعيدة وانتصارنا فيها،دون أن نلتفت إلى هزيمتنا في الواقـع  

 .المهزوم

وكنا نحن ولو مرة /بقلبي أريحا (وسنظل نحلم بانتصار،مثلنا مثل الشاعر علي فودة الذي كتب 

 .انتصار،دون أن يعيش أي 1982،واستشهد الشاعر في حرب )النتصار/

بعد الكرامة سنتابع الحرب األهلية في األردن ،بين الجيش األردني والفدائيين لحظة لحظة،ساعة 

 .ساعة ،يوما يوما،وسنعطل الدوام المدرسي وسنتظاهر وقوفا إلى جانب الفدائيين

لقد تحولنا أيامها إلى كائنات تنام وتصحو على األخبار ،وتعرف آخر األحداث وتتناقلها،وتفرح 

النتصار ما ،وتحزن لهزيمة ما،وظل األمر مالزما لنا حتى خرجت المقاومة مـن األردن فـي   

 . 1971معارك جرش في العام 

في تلك األيام بدا النظام األردني العدو األول للفلسطينيين ،بخاصة حين التجا بعض الفدائيين الى 

كتبت فـدوى طوقـان قصـيدتها    ،و من وحي تلك األيام . النهر وطلبوا األمان من اإلسرائيليين

وهي قصيدة سببت لها مشـاكل مـع النظـام    )حاذري اخوتك السبعة (، )تموز والشيء اآلخر (

األردني ،ومع اقاربها الذين كانوا من مؤيدي النظام والدائرين فـي فلكـه،بل والقـريبين مـن     

 ..،) )اقلب(سبعين شالوم وال ربع اجلب(وفي تلك األيام شاعت مقولة .القصر

ذكرني في تلك األيام ال أذهب إلى المدرسة،بل وأتذكر المدرسة تتعطل الدراسـة فيهـا،ونحن   أت

نقف على سور مدرسة الذكور نتابع األخبار وال نفعل شيئا غير هذا،كما لو أننا بوقفتنـا تلـك   

 .سنعزز صمود المقاومة

م االلتفات الـى األدب  ربما كان لتلك األيام تأثيرها الالفت الحقا في ميلي إلى أدب القضية وعد

وسيتعزز األمر لدي مع مرور األيام ،مع أحداث تل الزعتر في لبنان .الذي يتمحور حول الذات
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،في حرب حزيران الجديدة  1982،وفي الحرب االهلية هناك،وسيصل أوجه في العام 1976في 

 .الممتد 1982،وفي حزيران 

ادا لحرب حزيران،وكما لـو أن مـا   كان امتد1970/1971كما لو أن ما جرى في األردن في 

حقـا  .جرى في لبنان كان أيضا امتدادا لحزيران،وكما كتبت،من قبل،فحزيران هو أقسى الشهور

 هل انتهت حرب األيام الستة؟

وأنا في الصف الثالث اإلعدادي سألنا أستاذ االجتماعيـات،وأظن انـه كـان تحريريا،السـؤال     

الشريف الحسين بن علـي ام انهـا مازالـت معلقـة     هل سقطت الرصاصة التي أطلقها :التالي

بالهواء؟وأخذنا نضحك من السؤال،ولم نتوقف عن الضحك إال عندما شرح لنا المعنى الرمـزي  

 .للسؤال،وقال لنا اإلجابة 

وجهة نظر األستاذ أن الرصاصة ستظل في الهواء مادام الهاشميون يحكمـون،ولن تسـقط اال   

  )الهاشميون (المغزى ؟وهل كان األستاذ قرأ كتاب أنيس صايغ  هل فهمنا يومها.بانتهاء حكمهم
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 ةجسر المذل/يا جسر األحزان أنا سميتك جسر العودة 40

كان علي ،بعد أن نجحت في التوجيهية ،أن أدرس في الجامعة،وكان أمامي أن أدرس في معهد 

األردن ،ألحصـل علـى   رام اهللا التابع لوكالة الغوث أو في جامعة بير زيت ،أو أن أسافر إلى 

وعلى الرغم من أن أيلـول  .بعثة من الحكومة األردنية التي كانت مازالت ترعى الضفة الغربية

كيف سأدرس في :،اال أنه لم يخطر ببالي السؤال التالي-1970/1971،في العامين -كان طازجا 

 بلد قتل الفدائيين واخرجهم منه؟

تظاهر أهل 1966ففي العام .ي وابن تاريخي أيضا نحن طيبون بالوراثة،وأنا ابن أبي وابن شعب

الضفة ضد النظام األردني ،وفي العام التالي تظاهروا يؤيدونه،ومن اتهموه بالخيانة غدا بطـال  

وحين أكتب في العام .قوميا،وها أنا أقرر السفر إلى األردن ،ألدرس على حساب النظام األردني 

مار ساخرا،فلم يترك الرجل ،في تلـك الفتـرة   سأكتب عن أبي ع)ليل الضفة الطويل(نص1993

أنـا  ..مناسبة يتحدث فيها،إال مدح األردن والملك حسين،ناسيا أو متناسيا التجارب المريرة بينهما

أنا طيب مثل ابي، او هكذا كنت .طيب مثل أبي، ولم أتقبل تنويعات أنصار أبي عمار ودفاعهم 

 .يانا على ظلم ،فعلى مضضوما عدت طيبا ،وال أريد أن أكون ،وإن صمت أح

 .ساحزم أمري واقرر السفر إلى األردن للحصول على بعثة ،وللدراسة خارج فلسطين

إلـى  -رحمه اهللا،فقد توفي شابا في الثالثة والعشرين من عمره-اصطحبني أخي الكبير درويش

 ...األردن ،وكان يعرف عمان ،ألنه كان يعمل سائق شاحنة نقل بضائع من الضفة إلى عمان

ربما كان ذلك في نهاية تموز وبداية اب اللهاب،وكانت حركة التنقـل علـى الجسـر ،جسـر     

دامية،مذلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،وهذه المذلة هي التي اوحت لفـدوى طوقـان بكتابـة    

الليـل  (ونشرتها في ديوانها ) هات أمام شباك العبور :قصبدتها من صور االحتالل اإلسرائيلي 

،وتمنت فيها لـو  )الرحلة األصعب (واتت على مناسبتها في الجزء الثاني من سيرتها )والفرسان

تستطيع القيام بما قامت به هند بنت عتبة التي أكلت كبد حمزة،تمنت فدوى لو تستطيع أكل كبد 

 .جندي يهودي
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ولما نشرت فدوى القصيدة هاجمتها الصحف العبرية وكتبت عن شاعرة فلسطينية تريد أكل كبد 

ندي يهودي،وأخذت فدوى تبحث عن وسيلة لتدافع عن نفسها،وقد اتت على هـذا كلـه فـي    ج

 : "سيرتها،ومما ورد في القصيدة

 ويدوي صوت جندي هجين

 :لطمة تهوي على وجه الزحام

 عرب،فوضى،كالب(

 )ارجعوا،ال تقربوا الحاجز،عودوا يا كالب

 ويد تصفق شباك التصاريح

 الف هند تحت جلدي.....

 ..."يجوع حقد

ولم أكن يومها أعرف شيئا عن القصيدة التي كتبتها فدوى في عمان ونشرتها،ابتداء،في الصحف 

 .العربية،ولم أكن قرأت لفدوى إال قصيدة كانت مقررة في المناهج المدرسية ،لم أعد أذكرها 

على الجسر كنا نتدرب على االنتظار ،وربما نتدرب على االنتظـار الـذي سـنمر بـه يـوم      

 ).رسالة الغفران(مة،وهو ما تخيله شاعر المعرة الضرير في القيا

لم أكن ،يومها،أتساءل ما أخذت أتساءل به بعد عقود وأنا أفكر في أمر هذه الدولة التي هزمتنـا  

الفوضى :وانتصرت علينا ،لعوامل عديدة وكثيرة منها ما كان قادتها يرددونه عن سبب هزيمتنا 

 .ا ،على لسان الجندي في قصيدة فدوى وعدم النظام،وهذا ما ورد، أيض

اسرائيل التي تتهم العرب بالفوضى والفساد والرشوة وتدعي تطبيق القوانين بحـذافيرها ،فـي   

العمل وفي دوائر السير،وفي تحرير المخالفات،والتي فصلت أبي ،الحقا،من عمله فـي شـركة   
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الرشـوة والفسـاد وال تعـرف    بحجة االختالس،حسب روايتها،هي اسرائيل التي تشـجع  )ايغد(

 .النظام،وكان هذا أول درس تعلمته مما شاهدته على الجسر 

كنت وأخي صحونا مبكرين،وسافرنا بالسيارة ووصلنا إلى ما قبل الجسر بكيلومترين،وكان علينا 

أن ننتظر فتح المدخل حتى نعبر،وبعد فترة جاءت سيارات عمومي وتجاوزتنا ،بركابها ،وكانت 

تدخل ،دون مراعاة الدور،وحجة ذلك أن سائقي هذه السيارات يقلون الـثلج إلـى    أول سيارات

وكان لهؤالء السائقين ،كما اشيع ،أقارب من بدو .القائمين على الجسر من صباط وجنود وعمال

عرب فلسطين ممن كانوا يخدمون في الجيش اإلسرائيلي ،وقد توسط اقارب السائقين لهم لمنحهم 

ي استغالل الركاب،وقد أثرى هؤالء السواقون،وصاروا مقصد الكثيرين ممن امتيازات استغلت ف

 .كانوا يدفعون أجرة مضاعفة لتيسير أمورهم 

لم يقتصر األمر على السائقين فقد ترعرع بعض الفلسطينيين ،ممن خدموا االحتالل،واثروا من 

األمر لم يقتصر  بل إن.وراء استصدار تصاريح السفر ،وإنجاز معامالت لم شمل بعض األسر 

على العمالء والمتعاونين واقارب السائقين من عرب الداخل،ممن كانوا يخدمون في الجيش،وإنما 

دافيـد  (أفاد منه ضباط اإلدارة المدنية الذين أثروا ،وهذا ما كتب عنه،الحقا،الكاتب االسـرائيلي 

 .1988)الزمن األصفر (في كتابه )غروسمان

،ذهابا وايابا وما بينهما،ففي فترات كثيرة لم تكن اسرائيل تسمح على الجسر بدأت رحلة العذاب 

لنا بالعودة من األردن كلما أردنا ،،فقد منعتنا في فترات من عدم العودة قبل مرور ستة أشـهر  

من مغادرتنا،وهكذا كنا في األعياد نظل في عمان في غرفنا البائسة نأكل معلبات ولحمة مجففة 

 .أي بولبيف وبندورة وبيض- 3طلح بببندورة،أو بيض،وشاع مص

،ولم نكن نسـمع يومها،لجهلنـا الصـحي ،عـن فيتـامين      3بسبب حزيران أصبحنا جيل ال ب

وأما على الطرف األردني فلم تتحسن أحوال المرور إال قبل سنوات،خالفا لتلك السـنوات  .(3ب

ليا بسـبب األعيـاد   األولى، فقد كانت حركة العبور ال تطاق إطالقا إال حين كان الجسر يعلق ك

 )اليهودية ،حيث يمنع السفر 
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على الجسر أخذت الدرس األول في تعلم االنتظار،وعلى الجسر ساتدرب أيضأ على تحمل األذى 

  كله بليرة يا خواجة.....والمذلة،وكله بسبب حزيران،وكله
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 باقي لخال أمه ،وأخواله األتراك ثلثا الولد ألخواله والثلث ال 41

 .!،على الجسر،مثل أيقونة ،وكان ملكيا أكثر من الملك ،وال أدري لماذاخال أمي كان 

سأعرف الحقا أن خالي الضابط في الجيش األردني ،يوم كان ضابطا،كان أيضا ملكيـا ،وقـد   

حاول الفدائيون التحقيق معه،حين أراد تطبيق القانون،فقد كان في المحكمة العسكرية التي كانت 

 .1970ن هذا عشية ايلولتحاكم بعض الفدائيين،وكا

نعم خال أمي ملكي أكثر من الملك،ولما كان شرطيا ومكان عمله الجسر ،وكان اإلسرائيليون هم 

إنه كان نظاميا أكثـر  :،بقدر من التلطف )وقول هذا صعب (من يسيطرون عليه، فيمكن القول 

 .ممن وضعوا النظام،ولعل هناك أسبابا اجهلها 

وجدتها،ولما ماتت جدتها ألمها ،فقد تزوج جدها من إمرأة تركية  كان ألمي خال واحد من جدها

وقـد  .،واظنها من أتراك قبرص،وكانت بيضاء بيضاء ،وكما يقول النابلسيون،مثل قرص الجبنة

أنجبت لزوجها ثالثة ذكور وأنثى ،عرفت بعضهم عن قرب،تماما كما عرفتها هي عـن قـرب   

ولم يمنع هذا من فهم ما تقول ،و .عربية ثقيلة جدا ،وأحيانا كنت أزورها مع أمي ،وكانت تتكلم

بخاصة أنها كانت تقيم وحدها في غرفة في حوش ال يعيش ،ولم  -لم يحل دون تكرار زيارتها 

وأهل نابلس يصلون ارحـامهم ،وهـذه فـيهم     -تكن تتحرك بسهولة ،وغالبا ما تشعر بالوحدة 

 .فضيلة

ارا،وقد عملت في منجرته ألسابيع قليلة ،وما علق في كان األول شرطيا،والثاني سائقا والثالث نج

،وكـان  )طاط طاط عرس نصـرات (ذهني من حكايات عنه العبارة التي كررت في يوم عرسه

وأمـا الثـاني،أي   .رجال مرحا ومحبوبا ودائم االبتسام ،وفي انتفاضة االقصى استشهد أحد ابنائه

ت أسمع مديح األخرين له لبره بوالدته،وقد السائق،فلم أعرفه ،وربما رأيته مرة مرتين،ولكني كن

يكون األمر التبس علي،وأما الثالث ،وأظنه أكبرهم، فقد كان شرطيا،و غـدا زمـن االحـتالل    

وأحيانا يشار إليه .الجسر ، فما من أحد سافر ، عبر جسر دامية ، إال عرفه أو سمع عنه)أيقونة (

المرحوم الشاعر محمود درويـش حـين   ، حتى أن "أنت شرطي.أنت مثل خال أمك :"ليقال لي 
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سئل من طالب مدرسة استضافته ، عن كتاباتي حول أشعاره ، أجاب بأننى محقـق وشـرطي   

 ).شارلوك هولمز (،وعلمت الحقا ، من صديق لكلينا ، أنه كان يطلق علي اسم

حديـدا  ومع انني لم اترب في بيت خال أمي ، ولم ازره في بيته إال مرات قليلة جدا، ونادرة ،وت

وكانت هذه لي ،في أثناء دراستي في الجامعة األردنية ،مثل أم -حين تزوره أخته ،أي خالة امي

 .إال أنه احيانا يشار إلي على أنني اشبهه  -ثانية

خال أمي هذا كان شرطيا على الجسر ينظم المسافرين الذين ال يحبون النظام،فقسم منا ،هنـاك،  

هؤالء ال يحبون النظام،و ) .حارة كل من ايده اله( ،وفي  يتصرف كما لو أننا في مسلسل غوار

ولم يكن هذا ليروق له،فقد كان دائم الصراخ على المتجاوزين الذين لم يرق .اللهم نفسي:شعارهم 

 .لهم ان يكون ملكيا أكثر من الملك

لم يكن يقبل واسطة على اإلطالق ،ولم يبتسم ألي مسـافر كـان،حتى ال يكـون هنـاك،وراء     

لقـد  .واعتقد أنه كان يعامل أقاربـه كلهـم كمـا يعامـل بقيـة المسـافرين      .تسامة،طلب مااالب

وربمـا لـم يـرق    . كان،حقا،نظاميا ال شبيه له، ما جعل كثيرين يتندرون عليه ويسخرون منه

 .سلوكه، في حرصه على النظام ، إال لمن كانوا يظلمون وال يملكون الواسطة

ئا من خال أمي ،أو في منه الثلث الباقي من الثلثين اللذين يقولون العرق دساس،ويبدو أن في شي

 .أشبه فيهما اخوالي الباقين

وانا لست ) سبع صنايع والبخت ضايع(كان أحد اخوالي ملكيا،ولست كذلك،وكان الثاني صاحب 

كذلك ،وأما خالي الثالث ،وهو األوسط ،فكان صاحب نكتة من الدرجة األولى ،وهذه أيضا ليست 

 فكيف يكون ثلثا الولد الخواله؟ .من صفاتي

خالي األوسط كان يروي قصصا عن الشيوخ والخوارنة تجعل من يصغي إليه ال يتماسك مـن  

لـو كـان   :من أين يأتي بهذه القصص؟وحين أصبحت أكتب القصة قلت:الضحك،وكنت أتساءل 
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ة للدعابـة  روحه روح مرحة ميال.لما قل شأنا عن إميل حبيبي -،وكان سائقا-خالي هذا قاصا 

 .فردا ،من ذكور واناث،دون حبه النكتة16والنكتة،ولم يحل عدد أفراد أسرته الذي قارب ال

وأخذت )الديكاميرون) (بوكاشيو(بعد سنوات طويلة من قراءاتي استطعت الحصول على قصص 

هل :تذكرت خالي وتساءلت12أقرأ فيها،وكلما قرات قصة عن رجال الدين المسيحيين في القرن

 .رأ هذه القصص؟ام أنه سمعها من شخص قرأها ؟كان ق

حين اشدد على طالب الدراسات العليا،وحين أكون صارما في مناقشة الخطط،فـي قبولهـا أو   

يقولون .اغدو مثل خال أمي ،ال مثل خالي...أو ..رفضها،وحين اسأل القسم في أمور التعيين أو 

أن أسافر إلـى تركيا،فـاخوال أمـي    وإن كان صحيحا فيجب .وأنا ال أومن بهذا)العرق دساس(

ما سر صرامة خال أمـي وحزمـه   :،حسب انتماء الولد ألمه ،أتراك ولكن ما ظل يحيرني هو 

أنـا  : ؟هل أراد أن يثبت لإلسرائيليين أنه اكثر حرصا على النظام منهم؟أم أنه أراد أن يقول لهم

 !تركي ، الخوالي ،ولست مثل هؤالء؟من يدري

  على الجسر ان اطلب من خال امي مساعدة؟هل فكرت ،يوما،وانا 
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 بيوت جحا 42

 .في المانيا اكتشفت أنني لم أحي ،من قبل،في األردن ،حياة طالب جامعي

كنت أذهب إلـى  1967قبل . دخلت إلى األردن بعد معاناة السفر عبر الجسور1972في صيف 

كة الـدبس ،و  ات شـر )بـاص (عمان،وساق  -عمان مع أبي الذي عمل سائقا على خط نابلس 

ات شركة العودة ألبي مرزوق اللداوي الذي كان )باص(اصحابها من نابلس من عائلة الدبس ،و

ولنالحظ (-مقيما في البلدة القديمة في نابلس ، وشريكه واظنه من عائلة الرنتيسي ،وهو مسيحي،

ات شـركة الفـالح   )بـاص (الكويت ،علـى  -العراق -،وعلى خط نابلس -)التسمية ودالالتها

،و أظنهـا كانـت   )فالح ،وقد تقرأ قراءتين بتشديد حرف الالم وعدم تشـديده  /وصاحبها ريفي(

وكان أبي يصطحبني معه بين فترة وفتـرة ومـرة   . لمواطن من حوارة اسمه رفعت الحواري

اصطحبني معه إلى الكويت، وفي الرمادي العراقية اضطر للعودة إلى نابلس ،حيث أقل ركـاب  

أصابها عطب ما ، ومع أن الرحلة إلى الكويت لم تكتمل ،إال أن أبـي عـاد    حافلة ثانية للشركة

 .وهناك في الكويت ،أقمت في بيت خالتي أليام .واصطحبني معه،ثانية 

في تلك األيام كانت الضفة الغربية جزءا من األردن وكان السفر سهال ،ليس فقـط بـين مـدن    

ا ،وكان بإمكان المرء أن يسافر متى شاء ،ويعود المملكة ،وإنما أيضأ بين البلدان العربية أكثره

 .متى شاء

بعد حرب حزيران لم يعد األمر ممكنا وتعقدت األمور وأصبح السفر مرهقا ومتعبـا ومزعجـا   

 ... و...و

لو لم تحدث الحرب ودرست في الجامعة األردنية لربما ما أقمت في عمان وما استأجرت بيوتا 

وهذا ما كان يفعلـه بعـض   (ا ، إلى الجامعة ،والعودة مساء هناك، ولربما فضلت السفر ،صباح

-1972وما كان يفعله طالب مدينة الزرقاء في اثناء دراسـتي مـا بـين     1967الطالب قبل 

،ولربما ما اضطررت ان أنفق أيام األعياد وبعض اإلجازات وحيدا أو في بيت خالي في )1976
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سرائيلية، في فترات معينة،تسمح لنا بـالعودة  الزرقاء،وكما ذكرت ،من قبل،فلم تكن السلطات اإل

 .أشهر، 9أشهر أو  6متى أردنا، وقد تشترط علينا العودة بعد 

 .لم أقم في بيت خالي واضطررت إلى البحث عن بيت أقيم فيه 

في تلك األيام حولت الجامعة األردنية عمارة سكن الطالب إلى سكن للطالبات ،وقيل حول هـذا  

إدارة الجامعة أرادت أن تريح نفسها من إشكاالت وجود الشحم قرب النـار   كالم كثير ،منه أن

،ومنها أنها ،بناء على أوامر النظام ،أرادت أال يجتمع الطالب في بناية واحدة ،تالفيـا لنشـاط   

سياسي ،ومنها أنها أرادت أن تشغل الطالب بالبحث عن سكن ،حتى ال يظل لديهم وقت للتفكير 

 .في العمل السياسي

 .وكانت بيوت جحا

وربما ال تسعفني الذاكرة في ترتيبها حسـب  .أتذكر ،اآلن ،البيوت التي اقمت فيها ،وما أكثرها 

 .اإلقامة فيها

فكرت في اإلقامة في عمارة للدكتور هاني عبد الرحمن المدرس في كلية التربية ،وهي قريبـة  

أقمت . يقتل المقيمين فيها البرد ثم وجدتني أسكن في الجبيهة ،في غرف .من الجامعة ،وترددت 

مع شاب اسمه تميم ومع آخر عرفته في نابلس ،وهو من قرية سالم ،ولم امكث معهمـا سـوى   

أسابيع قليلة ،إذ شعرت بغربة في ذلك السكن ،ولما وجدت غرفتين في مخيم الحسين ، أخبرني 

تخت معدني وفرشـة  عنهما المرحوم محمود عطاهللا الذي أقام مع أخيه ،حملت اغراضي ،وهي 

من المخيم أتيت وإلى المخيم أعود ،وهو مخـيم  :وقلت .وطاولة ،ويممت وجهي صوب المخيم 

كانت أسرتي ،يوم كان عمري عامين،أقامت فيه ،وفيه ولدت أختي التي تصغرني ،وهكذا عدت 

ينكو إلى مرابع الطفولة ،دون أن أخطط لهذا، وانفقت العام الجامعي األول في بيت من غرفتي ز

استخدمت غرفـة ،وظلـت   .،ال تختلفان كثيرا عن بيت المخيم الذي غادرته،مخيم عسكر القديم 

 .الثانية بال ساكن
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مع انتهاء العام الدراسي ،في منتصف حزيران قررت إنفاق العطلة في الضفة ،وعدم االنتظـام  

ا بعهدة زميـل  في الفصل الصيفي ،وهكذا سلمت الغرفتين لصاحبتهما ،وتركت اثاثي الفاخر جد

 .لي اتفقت معه حول هذا

بداية كل عام من أعوام الدراسة كان علي أن أبحث عن سكن جديد ،وهكذا كنت أسأل زمالئـي  

 .عن غرف لإليجار ، وحين ال أتلقى إجابة ابدأ رحلة البحث المضنية 

 عروس يوجد ،أما غرفة فال ،وكـان األمـر يـزداد   :كان أصحاب البيوت يقولون لنا مازحين 

 .صعوبة إذا ما عرفوا أننا طالب جامعة ،فهؤالء غير مرغوب فيهم ،خوفا على بنات الجيران

مرة اتفقت مع صاحب دكان على استئجار دكانه بعد أن يحولها إلى غرفة ،و لكن ذلك لم يـتم  

،فالدكان ال مرحاض فيها ،وماذا سأفعل في ليالي الشتاء القارس في صويلح؟ لقد آخذ اصـحاب  

واقمت في جبل النزهة وفـي  .جرون ،للطالب، غرفا بائسة جدا ،مقابل بعض دنانير الغرف يؤ

كتبت عما جرى معي في بيت جبل الحسين قصـة عنوانهـا   -وادي الحدادة وفي جبل الحسين 

والحقا في األشرفية ،ولم أشعر يوما أنني أقيم في سكن يليق بطالب جامعي ،ولم  -)البصاص (

 .أما لماذا وأنا في ألمانيا ؟فاإلجابة ليست لغزا.ألمانيا اكتشف األمر إال وأنا في 

حين ذهبت أدرس في الجامعة األردنية كنت أقيم في المخيم ،ولم تكن بيوت المخيم قصـورا أو  

وربما لهذا كنت اتقبـل ايـة   .أي الصفيح-) زينكو(إنها بيوت بسيطة أكثرها أيضأ من ال).فلال(

و كانت دكان حالقة ،أراد صاحبها أن يستغلها ، لتأجيرها غرفة تعرض على لإلقامة فيها ،حتى ل

 .للطالب ،بعد أن لم يجد حالقا يستاجرها 

 :وإنا أقرأ بعض نوادر جحا قرأت النادرة التالية 

كان جحا يسير مع أبيه في جنازة ،وأخذ يسأل أباه عن المكان الذي هما ذاهبان إليه ،وبدأ األب 

ت ،والحظ جحا أن القبر تتطابق صفاته وصفات بيـت والـده   يصف القبر الذي سيدفن فيه المي

 .إننا ذاهبان،إذن ،إلى بيتنا يا أبي :،وهنا قال جحا 
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 إن البيوت التي أقمت فيها طالبا في الجامعة األردنية هي بيت جحا؟:هل ابالغ إذا قلت 

س مـن  هل انتهت الحرب حقا ،بعد ،ستة أيام من بدئها في الخـام . وكان ذلك بفضل حزيران

  حزيران؟
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 لماذا درست األدب العربي 43

يوم حصلت على نتيجة التوجيهي لم يفرح لي أهلي وحسب ،بل فرح لي أيضا كثيـرون مـن   

أهالي المخيم ،إال زمالئي الذين تقدموا معي للتوجيهي فقد حزنوا وامتعضوا واغتاظوا أيضا ،فقد 

 .إلى نقيضها غدت النكتة حقيقة والسخرية ما عادت كذلك ،وقد انقلبت

في مخيم عسكر عائالت من يافا ظلت لفترة طويلة تعتز بمدينتها األصلية ،وظلت هذه العائالت 

تحافظ على عاداتها وتقاليدها وتتواصل فيما بينها ،بخاصة النسوة، وكان ألمـي عالقـات مـع    

العـائالت  هؤالء النسوة اليافاويات ، وكانت عائالت المختار وأبو عبدة واألصفر واالحول من 

 .الالتي تبادلت أمي معها الزيارات

في عصر اليوم الذي حصلت فيه على النتيجة أرسل لي مدير المخيم المرحوم عدنان عبـد اهللا  

ألقابل أخاه عثمان ،وكان هذا يدرس في مصر ، ليسألني عما أنوي دراسته ،وليقدم لي النصائح 

من يمكن أن يبصرني فـأهلي عمـال   ويعرض علي المساعدة ،بخاصة انه ال يوجد في أسرتي 

الصيرفي /،وابنا عمي تجربتهما في الدراسة محدودة ،وفعل الشيء نفسه األستاذ سامي أبو طالب

الذي كان أيضا متميزا ودرس في الجامعة األميركية في بيروت ،وعاد ليدرس في جامعة بيـر  

 .زيت 

 .وكان علي أن أسافر إلى األردن 

ئد واإلعالنات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بخصوص األوائل في عمان أخذت أتابع الجرا

الذين يدرسون ، في العادة ،في حينه ،على حساب الحكومة األردنية ، وساذهب إلى جبل اللويبدة 

،ألحضر اجتماعا ،مع السيد عزت جرادات الموظف في وزارة التربية والتعليم ،والمسؤول ،في 

وكان شابا وسيما مسرورا بوظيفته ،ويمارسها بفـرح كبيـر جـدا    الوقت نفسه ،عن البعثات ،

 .،بخاصة أنه غدا مرجعية لكثيرين ،مرجعية جعلته يشعر بأهميته 
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في مركز اللغات سيجتمع أوائل المملكة من الضفتين ليحصلوا على البعثات التي تمكـنهم مـن   

بلة المرحوم الملك حسـين  الدراسة على حساب الدولة وهناك أيضا سيتحدث معهم ليستعدوا لمقا

الذي بدوره سيعطيهم الهدايا ، وهذا ما لم يتم في ذلك العام ،خالفا للعام الذي سبقه ، ولم أحزن 

، حين كنت األول على دفعة الماجستير ،و وجهت لي ولالوائـل   1983لهذا ،بل إنني في العام 

العودة إلى الضفة على الجائزة  دعوة لزيارة القصر للتسليم على الملك ونيل الجائزة منه ، آثرت

 .التي أرسلت إلي وهي ساعة مذهبة

أخذ السيد عزت جرادات يوضح لنا شروط البعثة وإمكانيات الدراسة ، ثم أخبرنا انه بإمكاننـا  

الدراسة في الجامعة األردنية أو في الجامعة األميركية في بيروت أو في جامعة القـاهرة ،وان  

،لدراسة األدب الفرنسي ،ووقعت عيني على فرنسا ،ولكـن هـذه    هناك تسع بعثات إلى فرنسا

البعثات التسع سرعان ما تبخرت وسارت في طريقها إلى أصحابها ،ولم تعد تذكر ،أما كيـف ؟  

 !!.فال أدري 

دراسة األدب اإلنجليزي في الجامعة األميركية :لما قابلت السيد عزت جرادات اقترح علي التالي

ج إلى امتحان لغة انجليزية متقدم ،ودراسة االدبين ؛العربي واالنجليـزي  في بيروت ،وهذا يحتا

في الجامعة األردنية ، ودراسة علم المكتبات في القاهرة ،وكان تخصصا حديثا جدا ،ونصـحني  

بهذا ،ولم انتصح ،وهكذا وجـدتني فـي الجامعـة األردنيـة أدرس األدب العربـي ،ال األدب      

أهو حنين إلى زمن االنتـداب؟ولم  .بدراسته ،وال أعرف لماذا االنجليزي الذي ظل أبي ينصحني

أعتقد أنها عقدة الخواجا التي .(يكن أبي يحن إلى االنجليز ،فقد كان حنينه الدائم إلى بيته في يافا 

 ).تتفشى بين بعضنا 

كنت قبل أن أختار دراسة األدب العربي التقيت بطالب كـانوا مـن األوائـل ودرسـوا األدب     

ي وشعروا بالندم ،ومنهم من رسب في السنة األولى ،وظلت عالماته منخفضة ،فدراسة االنجليز

األدب االنجليزي ،في حينه ،لم تكن سهلة ،بخاصة من معلمين أجانب ،مـع طـالب مدرسـتي    

كما التقيت بطالب رأوا في دراسة األدب االنجليزي ضربا من التغريـب  ).الفرير(و )الفرندز (

غريبة ال تتناسب وبيئتنا العربية ،وأن علينا أن نتعلم ،من ادبنـا ،قيمنـا    وتعلم عادات اجتماعية
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كانت المفارقة الصارخة أن الذي نصحني بهذا كان شـابا ريفيـا ،   .(واخالقنا العربية األصيلة 

وأقام في غرفة كان ألصحابها فتاة مراهقة ، اقام عالقة معها ،وكانا يلتقيان في المرحاض الذي 

خيال شرقي على .خيال ........ذات يوم شك أهلها في امر العالقة فارتعب خوفاكان مشتركا ،و

كأن صديقي هذا نسي ما كان تعلمه في المية الشنفرى عن الحفاظ على زوجة ).راي اميل حبيبي

 .الجار في غيابه كأنه لم يدرسها أو كأنها مجرد كالم ال قيمة له أمام غريزة الجسد

تني أدرس األدب العربي ،ومع ذلك فلم يتم االمر بسهولة ،وكـدت ال  وفي الجامعة األردنية وجد

أتمكن من تحقيق شروط التخصص ،بسبب تدني عالمة مادة تذوق النص االدبي ومادة المكتبـة  

،وأما سبب التدني ،فيعود إلى أنني درست مساق التذوق مع االستاذين المرحومين ؛هاشم ياغي 

 73كانت عالمتـي  .لمصري المرحوم عبد الحميد سند الجندي ومحمود ابراهيم ،ال مع األستاذ ا

هناك طالبان راسـبان  :،وسادت يومها النكتة التالية  87الجندي . ،وكانت أقل عالمة في شعبة د

وحين تساءل الطلبة عن حقيقة االمر تبين لهم أن الطالبين حصـال علـى   .الجندي .في شعبة د

ا في إعطاء العالمـات ،خالفـا للمرحـومين يـاغي     ،فقد كان الدكتور كريم.89و87العالمتين 

  .وابراهيم فقد كانا متاثرين ببخالء الجاحظ
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 تلديوان الوطن المح 44

 :يقول فيها) رسالة من المنفى (لمحمود درويش قصيدة مبكرة عنوانها 

 :سمعت والدي يقول 

 .اجوع حتى أشتري لهم كتاب

من بيئتي كان شغوفا بالكتاب ، والكتب التـي   لم تكن الكتب تحضر إلى بيتنا ، وال أعرف أحدا

وفي المدرسة الثانوية بدات أتعرف إلى الكتاب غير . عرفتها هي الكتب المدرسية المقررة فقط 

تعلم أبي ،في يافا،حتى الصف الخامس ،ولم تدخل أمي إلى المدرسة ،وأخرج أبي أخوي . المقرر

نفاق على العائلة وحالفني الحظ أنني كنت االبـن  األكبر مني سنا ليتعلما مهنة وليساعداه في األ

 .الثالث

في الصفوف الثانوية االخيرة ، في مدرسة الجاحظ ، كانت هناك حصـة مدرسـية مخصصـة    

للمكتبة ، ففي المدرسة مكتبة تتسع لعدد طالب صف بأكمله ، وكان ال بد من االنتقال من غرفة 

لمطالعة الخارجية ،ومع أن الحصة كانـت ،  الصف إلى غرفة المكتبة ، من أجل التدرب على ا

غالبا ، آخر حصة في اليوم الدراسي ،إال أن المسؤول عن المكتبة ، غالبا ما كان يطلق سراحنا 

، لنغادر إلى البيت ، وفي بعض االحايين كان يعرض فيلما ما ، أو كان يجبرنا على البقـاء ،  

 .الستعارة الكتب ومطالعتها

وكتبه األخرى ) ماجدولين ،،أو تحت ظالل الزيزفون(لمنفلوطي ، وبخاصة في تلك األيام قرأت ا

) لقيطة ليلة غرام(،مثل العبرات والنظرات ،وبعض قصص محمد عبد الحليم عبد اهللا مثل رواية 

والشاعر الوحيد الذي عرفته عن قرب هو الشـاعر  .،ولم أكن سمعت بشعراء األرض المحتلة 

أغـاني  (م في المدرسة ،والذي اجبرنا على شراء ديوانه الثـاني  عبد اللطيف عقل الذي كان يعل

،وما كنا نستسيغ قصيدة التفعيلة على اإلطالق ، بل إننا ما كنا نعدها شعرا 1971)القمة والقاع 
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وكثيرا ما كنا نسخر من الشاعر ومن زميل لنا أخبر الشاعر أنه يكتب الشعر ،وهـو الشـاعر   .

 .لحلمي الزواتي الذي اهتم به عق

ظلت صلتي بالكتاب ،خارج الكتب المقررة شبه معدومة ، وربما يعود السبب إلـى السـنوات   

،بل إنني لم انتسب إلى مكتبة بلدية نابلس اال  1972-1967العجاف التي تلت حزيران ،أي من 

،  3107،وما زلت أحفظ الرقم المرقوم على هويتي وهـو 1973بعد عامي الجامعي األول في 

إذ بعد عودتي من الجامعة األردنية، لقضاء عطلة الصيف فـي  . ن الذاكرة خانتنيوامل أال تكو

نابلس، أخذت أتردد على المكتبة،بل وبدأت أبحث عن دواوين شعراء األرض المحتلـة الـذين   

 .درست في الجامعة بعض قصائدهم

هاشـم   درسنا المرحـوم ) المدخل إلى تذوق النص األدبي (في الجامعة األردنية ، وفي مساق 

وقصيدة بـدر  ) بجماليون (ومسرحية توفيق الحكيم ) اللص والكالب(ياغي رواية نجيب محفوظ 

،وكـان  ) جندي يحلم بالزنابق البيضاء(وقصيدة محمود درويش ) أنشودة المطر (شاكر السياب 

ولما راقت لي قصيدة محمود درويش وجدتني مرة فـي مكتبـة   .هذا أول عهدي بهؤالء األدباء 

الذي أعده ،فـي  )ديوان الوطن المحتل(في شارع السلط وابصرت على أحد الرفوف  المحتسب

حينه، وكتب له مقدمة الشاعر الفلسطيني المرحوم يوسف الخطيب،ووجدت يدي تمتد إلى جيبي 

وتدفع دينارا ثمن الديوان الذي سيظل يالزمني طيلة أربع سنوات ،وحين أقرر العودة إلى الضفة 

وصديقي علي العقدة الذي كنت وإياه نتابع منشورات دار اآلداب ونتناقش في ساهديه إلى زميلي 

 .كتابات الطيب صالح واسماعيل فهد اسماعيل 

في ذلك العام سأبدأ بتشكيل مكتبتي الخاصة ، وقد جمعت خالل العام األول مـا ال يقـل عـن    

 .كتابا60

شر دينارا لشراء الكتب ، وكنـت  كانت الحكومة األردنية تمنحنا ، بداية كل عام ،مبلغ خمسة ع

 انفقها في اقتناء الكتب المقررة وما يروق لي من كتب غير مقررة ،وأحيانا ،



99 

فالفل من مطعم فؤاد ،في وسط البلد ،بقرشين )ساندويش(إذا ما أردت شراء كتاب ،كنت اتناول 

رحوم محمود ،واوفر ثالثة عشر قرشا من ثمن وجبة مطعم الجامعة ،الشتري الكتاب ، وكان الم

كأنني كنت .عطا اهللا يفعل الشيء نفسه ،إذ غالبا ما كنا ،معا ،نتردد على مكتبات وسط العاصمة 

ولقد تشكلت لدي ، خالل سنوات الدراسة الجامعية األربعة مكتبة ال بأس .اعد نفسي ليومي هذا 

 .ولم اكتف بشراء الكتب من عمان .بها

وأسرتها ، وايضا التعرف ) أم محمد( لتي فاطمة زرت دمشق التعرف على خا 1975في العام 

وأسرته ،فاغتنمت الفرصة لشراء أعمال الطيب صـالح ،ومنهـا   )أبو محمد (على عمي محمود 

،ولما الحظت الكتب الماركسية تباع على عربات ، وسـط  ) موسم الهجرة إلى الشمال(روايته 

 .أخرى وكتبا ماركسية ) أصل العائلة (دمشق ، فقد وجدتني اشتري 

ثمة ديوان شعر أردت شراءه ولكني خفت، وهو ديوان شـعري لشـاعر عـرف باسـم فتـى      

كان هذا الديوان يهجو المرحوم الملك حسين ، بسبب أحداث أيلول وخروج المقاومـة ،  .الثورة

ومع خوفي فقد وجدتني أشتري الديوان وأخذت أقرأ فيه في بيت خالتي ،ولما سمع . من األردن 

وحدث .محمد بعض المقاطع نصحني بعدم أخذه إلى األردن ، ألنني قد اسجن بسببه  ابنها الطيار

ااخذ الديوان ام أتركه ؟وكانت احاسيسي ومشاعري الفلسطينية قويـة جـدا ،   .صراع في داخلي

 .دون أن أكون منتميا إلى فصيل 

ظ به ، وهو سأشتري كتابا عن بدر شاكر السياب والمذاهب الشعرية المعاصرة ، وما زلت أحتف

للدكتور محمد التونجي ، وساكتب بعض مقاطع من قصيدة فتى الثورة على صـفحات الكتـاب   

عفوا فلست بسيدي ،حتى تكون رسالتي عنوانها يا سيدي،لو كنت سيد شعبنا ،أو "،ومنها المقطع 

الخ،وفي فلسطين ،في الضفة الغربية ،ساشتري ديوان توفيـق زيـاد   ...كان فيك دماؤنا لم تعتد

لقد كانت قصائد ودواوين مثل هذه تفعل فعلها فينا ،وكانـت تـؤجج الحـس    ).عمان في ايلول(

الوطني الفلسطيني بشك الفت ، وما كنا نتوقع ان ياتي يوم نتصالح فيه مع كثيرين ممن اساؤوا 

للشعب الفلسطيني وحاصروا ثورته ، حتى اوصلوها الى ما وصلت اليه ، بل وغدت تنظر الى 
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متصالحة مهادنة ، وتضع ايديها في ايديهم ، بل وتمارس ما مارسوه بحقها ، مـع   هؤالء نظرة

 .بعض ابناء شعبها

قـرأت اشـعار محمـود    .1968من ديوان الوطن المحتل قرأت أشعار المقاومة التي كتبت قبل 

 :درويش وراشد حسين وسميح القاسم واخرين ،ولطالما كررت

 وطني يعلمني حديد سالسلي

 رقة المتفائل عنف النسور و

 فإذا احترقت على صليب عبادتي

 أصبحت قديسا بزي مقاتل

و ال أنسى شغفي الشديد بمتابعة مجالت المعرفة والموقف األدبي السوريتين والثقافـة العربيـة   

قـرأت  (الليبية وأفكار االردنية ،وفي فترة الحقة مجلة الدوحة التي خصصت زاويـة عنوانهـا  

وقد أرسلت للمجلة ما سمعته عـن  . لقراء شيئا الفتا مقابل مكافأةينشر فيها ا)وسمعت وشاهدت 

فـي الطريـق    1975/76المرحوم الملك فيصل والنفط ،فنشرته المجلة وما زالت المكافأة منذ 

 .،وربما دخلت في جيب المحاسب

  .في تلك السنوات كنت ، بالفعل ،أتنازل عن وجبة الطعام الرئيسة كي أشتري الكتاب
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 .في سبعينيات القرن العشرين استمعت إلى أشعار مظفر النواب ألول مرة

كان الشهر شهر رمضان ، وكنت أقيم في وادي الحدادة ، في غرفة من غرفتين ، أنا والصديق 

الزميل فارس ، وهو طالب لغة عربية ،جاء من قرية النبي إلياس ،قرب قلقيلية ،وكـان شـابا   

 ).الهيلمة (ا يحب الدعابة ،ويميل ،أحيانا ، إلى مرح

كان ذلك الرمضان بداية تحول في حياتي ، فأنا الذي كان يصوم الشهر كامال ، منذ الطفولة ، ما 

لعله فحزيران شـتتنا  .لعله حزيران السبب،فلو كنت في نابلس لصمت مع العائلة (عدت أصوم 

 .فارس بقرأ مظفر النواب عن ظهر قلب وفي رمضان ذاك أصغيت إلى قريب ). من جديد 

كنت عائدا إلى غرفتي ،وهي غرفة من بيوت جحا لها بابان يفضيان إلى ساحة واسعة أفضل ما 

والبندورة والبيض ،وإذا بضـيف كـريم   )بولبيف(فيها، وأردت أن أعد طعام اإلفطار ، وهو ال 

 .هذا القبيل  تعرفت إليه وتعاورنا الحديث حول الدراسة والتخصص وأشياء من.

عرفت أن الضيف أنهى دراسته ، في كلية العلوم في الجامعة األردنية ،وأنه يدرس في إحـدى  

 .محافظات الجنوب 

،وال أدري من أين حصـل  ) وتريات ليلية(وأخذ الضيف يقرا على مسامعي مقاطع طويلة من 

د كانت تتناقل عبـر  لم تكن أشعار مظفر النواب ، في ذلك الوقت، مطبوعة ، فق. على القصيدة

،ولم يكن يتناقلها إال قلة قليلة من السياسيين أو من بقايا الفدائيين والناقمين ) كاسيت(أشرطة ال 

على النظام األردني واألنظمة العربية ، وكان هؤالء حذرين في قراءتها وفي تبـادل أشـرطة   

وثق بي خـالل مـدة   قصائد الشاعر ، وأغلب الظن أن الضيف كان تحريريا ، وال أدري كيف 

قصيرة ، فلم نكد نتعارف ،اللهم إال إذا كان فارس قال له إنني الجيء فلسطيني ال يحب النظـام  

 .العربي ويرى فيه مسؤوال ايضا عن نكبة الشعب الفلسطيني
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منذ ذلك اللقاء سحرت بمظفر النواب وأخذت أتابع قصائده ، ولما زرت سـورية سـألت عـن    

،وهو ديوان باللهجة العراقية ،لم أفهم الكثير مـن  )للريل وحمد(يوان أشعاره ولم أجد له سوى د

 .أشعاره ،فلم اقتنه ،بعد أن تصفحته 

تعرفت إلى شاب من الجبهة الشعبية ممن شاركوا في معارك أيلول ، من خالل 1975وفي العام 

ر قلـب  وأخذ هذا الشاب يقرا قصائد مظفر النواب عن ظه.إحدى الفتيات الالتي كنت اعرفهن 

كان الشاب يريد أن يخطب الفتاة ، واعترض أهلها ،ألنه من الجبهة الشـعبية ، ولمـا كـان    .

مناضال وأهل الفتاة برجوازيين ، ولما كان في أيلول يقاتل وكان والد الفتاة يبحث عن رزقه غير 

ـ   ... و...مهتم بالسياسة والحرب األهلية و ي ،فإن الشاب قال لي عبارة ما تزال تـرن فـي أذن

 .عندما كنا نقاتل دفاعا عن الثورة كان والد الفتاة يبحث عن العقار ليصبح على ما أصبح عليه:

، وأنا اهييء نفسي للعودة إلى الضفة الغربية ، قـرأت فـي الـراي أو     1976مرة ،في العام 

كما لو أن هديـة سـقطت مـن    .كم فرحت يومها .الدستور األردنية ،مقاال عن مظفر النواب 

وعندما عدت إلى نابلس أخذت أصغي إلى إذاعة ليبيا ألستمع إلى قصائد الشاعر بصوته .السماء

مظفر النواب ،هذا (، ولما نشر الشاعر عبد اللطيف عقل مقالة طويلة في مجلة البيادر عنوانها 

 .قرأتها بشغف)المتسلل البذيء تسلل إلى القدس 

للشاعر ،وسـاقرؤه عشـرات   ) ليلية وتريات (ستطبع منشورات صالح الدين في القدس ديوان 

، وحين ينشر المرحوم حسين البرغـوثي ، فـي جريـدة    ) اربع قصائد(المرات ، ومثله ديوان 

، ستتفتح عيناي على )سقوط الجدار السابع (الطليعة الشيوعية ، حلقات ،جمعها الحقا في كتاب 

 .جريدة الفجر مقالين نشرتهما في  1978/1979الشاعر الذي أنجزت عنه في العامين 

كان المقاالن ضربا من النقد التعاطفي الذي لم يكن يصدر عن وعي نقدي ، أو عن ناقـد ملـم   

ولكني سأعود إلى قصائد .ناقد تاثري ، إن جاز التعبير ،أدواته النقدية فقيرة .بمصطلحات النقد 

لسابقة ، مسـتفيدا  مظفر ، بعد عشرين عاما ، ألكتب عنها كتابة جديدة مختلفة كليا عن الكتابة ا

من مقوالت نظرية التلقي األلمانية ،عن استقبال النصوص األدبية ،وعن قراءة الناقد لنص واحد 
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في زمنين مختلفين ، وكيف تؤدي إلى قراءتين ،مختلفتين ،بل وسأكتب عن تلقي أدبـاء األرض  

 .المحتلة أشعار مظفر النواب ، وعن تأثير أشعاره في شعر األرض المحتلة

مظفر النواب واحدا من أهم األصوات الشعرية التي استجبت لها ، وأخـذت ادرسـه فـي     كان

الجامعة ، وانجزت عنه دراسات عديدة، ال لشاعريته التي هي موضع خالف بين النقاد ، وإنما 

لجراته في نقد األنظمة العربية من ناحية ، وألنه شاعر ال يبيع نفسه ، حـافظ علـى مواقفـه    

والجانب األخير هو الذي ترك أثرأ كبيرا في ، وجعلني حذرا دائما ، و مختـارا  .واحترم كلمته 

العزلة و البعد عن الجهات الرسمية ، حتى ال اقع فريسة اإلغراء ،فتنـاقض كتابـاتي مـواقفي    

 .،وحتى ال يقال إنني ناقد مع التيار يبيع نفسه للجهة التي تدفع

 . لقد علمني مظفر النواب الحذر ، ال الشتائم

  أهال..أهال :القدس عروس عروبتنا 
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 جملال تهلك أسى وت:يقولون / وقوفا بها صحبي علي مطيهم 46

كنت أعرف عمان حيا حيا ،وجبال جبال ،ال ألنني ديك فصـيح مـن البيضـة     1972قبل العام 

يصيح ،وال ألن أبي كان فرحا بي وأنا طفل ،فكان يتجول بي في العام الذي أقمنا فيه في مخيم 

ليعرفني على المدينة ،وإنما عرفتها من نشرات األخبار في أثنـاء   -يوم عمل هناك -الحسين 

 .الحرب األهلية بين الفدائيين والجيش األردني 

كنا نتابع أخبار الحرب ساعة ساعة ونشرة نشرة، من خالل صوت العاصـفة   1970في العام 

يجري ،وهكذا سـمعنا بجبـال عمـان    التي كنا منحازين لها كليا ،وكانت هي تبث تفاصيل ما 

ومخيماتها ؛جبل عمان وجبل الحسين وجبل التاج وجبل األشرفية وجبل الجوفة ،ومخيم الوحدات 

ومخيم الحسين ومخيم البقعة ومخيم شنلر ايضا ،بل وعرفنا أحياء جبل الحسين حيا حيا ودوارا 

 .فراس/دوارا ؛دوار الداخلية ،وإن لم تخني الذاكرة دوار مكسيم

 ....و...كنا نعرف عدد الدبابات التي دمرت وعدد الشهداء والجرحى ،ومقدار التقدم والتراجع و

قبل أن أسكن في مخيم الحسين، زرت جبل الحسين ،فقد اصطحبني خالي إلى بيت خالة أمـي  

وهي امرأة فاضلة أمها تركية تقيم في نابلس ، وهـي بيضـاء   .،ليسلم عليها ، وليعرفني إليها 

وطويلة القامة وذات وجه بشوش مرح وترحب بالزائرين وتحب أقاربها ،وكان زوجهـا  بيضاء 

ولم أعرف يومها أن البيت الذي تقيم فيه هـو  .يافاويا حنطي البشرة جادا في عمله ،مكبا عليه 

وكان .1971بيت الحكيم جورج حبش الذي غادر األردن إلى لبنان بعد احداث جرش في العام 

 .على دوار جرت بالقرب منه المعاركالبيت يقع مباشرة 

في أثناء االنتقال من مخيم الحسين إلى الجامعة األردنية ، كان هناك امكانياتان ؛األولى أن استقل 

ات الجامعة ،والثانية أن أسير مشيا على األقدام )باص(سيارة من المخيم إلى وسط البلد ، حيث 

ة أوفر ماال ، ولكن أجواء المطر والبـرد، واألرض  من نهاية المخيم إلى دوار الداخلية ، والثاني

 .الموحلة لم تكن لتساعدنا في أيام البرد والشتاء ،وإن ساعدتنا في أيام الربيع والصيف
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في أيام الربيع المشمسة كنت ومحمود عطاهللا وشابا يدرس التاريخ من عائلـة ابـو زر ،وهـو    

المالصق للمخيم ،كنا نقطع األرض الخالء لداوي ،وشبابا من مخيم بالطة سكنوا في حي النزهة 

الفاصلة بين مخيم الحسين وجبل الحسين ، وكنا نشاهد بقايا االستحكامات التي اقامها الفـدائيون  

في تلك المنطقة ،وقد ظلت هذه االستحكامات لفترة طويلة ،ولم تزل إال بعد أن بـدأت المبـاني   

، ألشارك في مؤتمرات علمية، 2001عام وال 2000تزحف إليها ، وحين زرت عمان في العام 

 .زرت تلك المنطقة ، ولم تبق فيها أطالل أقف عليها

في العبدلي ، بالقرب من جبل الحسـين ،واسـتبد بـي    )طوليدو(نزلت في فندق 2001في العام 

الشوق لزيارة مرابع الشباب ،وأخذت أتجول في تلك المناطق ، وبدا لي أنني لم أعـرف منهـا   

 .شيئا

ح كنا نقطع فيه الطريق من المخيم إلى دوار الداخلية كنا نشاهد االستحكامات ، فاذرف كل صبا

الدمع على أطالل المقاومة ، وربما لهذا ،وأنا في دمشق ،اشتريت ديوان فتى الثورة ،ودونـت  

لقد كانت المقاومة الفلسطينية املنا وخالصنا ، ولم نتوقع يومـا  . بعض مقاطع منه على كتاب 

 .خيب أملنا ، وأنها ستغدو مثل األنظمة التي حاربتهاأنها ست

عمـان  (ستعيدني االستحكامات ،الحقا ، إلى أشعار الشاعر المرحوم توفيق زياد ، وإلى ديوانه 

وفـي نهايـة   . ، وكان زياد انحاز لشعبه وللمقاومة ووقف ضـد الملـك حسـين    ) في أيلول 

الملك حسين في األدب الفلسطيني ،  فكرت أن أكتب دراسة مطولة عن صورة المرحوم20ق90

ثم توقفت ،ألنه كان علي أن أحصل على األشعار التي كتبت في المنفى ، ولم تكن بحـوزتي ،  

الذي تركته في دمشق ،وكنت انقطعت عن زيارة األردن ) فتى الثورة(ومنها ديوان سعيد المزين 

 .عاما ، و قررت أال أزورها 18مدة 

عديدة ، ولما اتصلت بي ابنتاي ،بعد سنوات من االنقطـاع وجـدتني   لم أنجز الدراسة ألسباب 

أشارك في مؤتمر في جامعة اليرموك ، واسافر إلى عمان ،وهناك عرفت من الدكتور تركـي  

، -في المانيـا  )بامبرغ (وهو أستاذ كان يدرس في جامعة اليرموك وكان زارني في -المغيض 
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ولما سألته عن الدواوين التي درسها وهـل درس  . أنه كتب عن صورة الملك حسين في الشعر 

األشعار كلها ،التي مدحت الملك والتي أبرزت له صورة سلبية ،عرفت ان دراسته تركز علـى  

األشعار التي ابرزت الصورة اإليجابية للملك ،وأنه اغفل األشعار التي تظهر الصورة المناقضة 

،وإنما لسبب أكاديمي صرف ،فقد غدوت ،مع ، فأيقنت أن ال قيمة لدراسته،ال لموقف من الملك 

غـدوت دارسـا أكاديميـا صـرفا ،وهـذا      .مرور األيام، من فصيلة الكائنات ذات الدم البارد 

 . ،بالطبع،لن يروق للفلسطينيين ولن يروق للملك أيضا

،والحقا ساقرا اشعار أحمـد  ) عمان في أيلول (سافرا أشعار توفيق زياد في أيلول  20ق70في 

ايضا ،وكلما اقترحت الموضوع على طالب ،ليكتب فيه رسالة ماجستير تردد وعـزف  دحبور 

 .،فالموضوع شائك ، وقد يسبب لمن يريد الخوض فيه مشاكل هو في غنى عنها

 يا حادي العيس سلم لي على عمان 

 وقبل الجرح ، واحضن أهلها الشجعان

 وقبل المدفع الرشاش ،في يدها 

 ،والساحات،والجدرانوخندق المجد 

 رأسك المرفوع معجزة :واهتف بها 

 عاش الحليب الذي ارضعت يا عمان

 فواصلي الدرب ،يا مصلوبة انفت 

 أن تنحني ،لحظة، للسيف والسلطان

 يا عماننا ،فغدا...وواصلي الدرب

 "بسمان"ندق بيرقنا الدامي على 
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بالحكم الرشيد ، وأن ما جرى كان  وما كان أحد يتوقع أننا سنذهب إلى بسمان زاحفين ، مشيدين

 .غلطة طباعية

 يا لحزيران إلى أين قادنا 

 !من دمي عمان) براتهم(أال ال :هل هو الشاعر أحمد دحبور الذي كتب 

  !يا لحزيران االم قادنا 

 "ليشكة "الذي تحول إلى مكتب عمل القصر  47

 .لم ندق قصر بسمان ، بل ذهب أكثرنا إليه زاحفا 

، أو هكذا قيل ، أن نرمي اليهود في البحر ، فرمونا فـي الصـحارى ،ومتنـا فـي     ولقد أردنا 

الخزانات ، وألقت قياداتنا بنا في مكبات النفايات ، وسلبتنا بعض ما لدينا ، وعادت إلى خزاناتها 

ومن بقي منا على قيد الحياة ، بعـد النكبـة   . وقصورها ،كما لو لم يحدث شيء على اإلطالق 

يا إلهي مثل خطوات .ال تنتهي .ال تنتهي .كفلت به الحروب األهلية التي ال تنتهي والهزيمة ، ت

كما لو أن غسان كان ذا نبوءة ،فما زال حامد .1966)ما تبقى لكم(حامد في رواية غسان كنفاني 

يعبر صحراء النقب ، وينتقل من صحراء إلى صحراء ، حتى وصل به األمر إلـى صـحراء   

 )فسحة فـي كوبنهـاجن  (سى في روايتها ي ،كما كتبت الروائية سامية عيالقطب المتجمد الشمال

2013. 

حقا طلع صيتنا واشيع أننا سنرمي اليهود في البحر ، واننا خاطبنا السـمك ليتجـوع ،وفعلهـا    

اإلسرائيليون ورمونا في الصحارى ، فقد كانت الذئاب تنتظر ،وكانت مكبات النفايـات أيضـا   

د العربية تستفسر عن سر رحالت أبي الخيزران إلى البصرة ،فمـا  تنتظر ،وكانت شرطة الحدو

 .أرخص اللحم العربي 

هل حننت . عدت إلى نابلس ألنفق اإلجازة السنوية ، وقد غدوت طالبا جامعيا1973في حزيران 

إلى خبز أمي وقهوة أمي ، فآثرت عدم الدراسة في الفصل الصيفي ؟ ام أن األمر كان يعود إلى 
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األردنية لم تكن تدفع لنا رواتب البعثة في أشهر األجازة الثالثة ، بل وكانت ال تدفع  أن الحكومة

لنا من شهر حزيران إال نصف المبلغ ؟حكومة بخيلة أو أنها كانت حكومة فقيرة ، ألنها تقـف  

على أطول خط مجابهة مع العدو اإلسرائيلي ، وبالتالي كانت توفر المال لشراء السالح؟لسـت  

 .أدري 

في نابلس أخذت اتسكع في الشوارع وأذهب إلى مكتبة بلدية نابلس أتصفح الجرائد التي كانـت  

تصدر في الضفة الغربية ، فلم تكن الصحافة العربية تصل إلى فلسطين ، ولم تكن أيضا صحافة 

توزع في الضفة ،وهي جريدة االتحاد ومجلة الجديد ، بـل  )راكاح(الحزب الشيوعي االسرائيلي 

من كانت هذه الصحافة في حوزته ،كان يعاقب ، إذا مـا ألقـي القـبض عليـه وهـي      ان كل 

كانت إسرائيل تسمح لصحفها ومجالتها الصادرة عن األحزاب الصهيونية بالتوزيع ، بـل  .معه

 .وكانت تنشر لكتاب من الضفة ينشرون فيها ، وتدفع لهم مكافآت 

أن أبيع االسكيمو والتمرية ، وغالبا ما باص أو )كونترول (فكرت أن أعود وأعمل معاونا ،أي 

كنت أبيع التمرية في الصباح المبكر ، وفي العاشرة صباحا أذهب إلى مصنع االسكيمو ألخـذ  

 .علبة بيع االسكيمو واتجول في شوارع المخيم

،ألحجز لدى ) أبو الشكر( ،مع المرحوم )باص(في الثالثة فجرا كنت أذهب إلى المدينة مع أول 

،وغالبا "سخنة يا تمرية"رية دورا ،و آخذ حصتي على صينية ،وأعود إلى المخيم أنادي بائع التم

ما كنت اريح عشرة قروش من وراء بيع التمرية ومثلها من وراء بيع االسكيمو ،وهكذا أذهـب  

 .إلى السينما ،وأشتري مالبس المدرسة ، وأوفر على أبي 

فقد انزلقت الحافلة التي يعمل عليها أخـي   حدث ما لم نكن نتوقعه ، 1973في صيف ذلك العام 

عاما ،وقد حزنت عليه ، وكان حزني 23درويش في وادي الباذان العميق وتوفي ، وكان عمره 

مضاعفا ، فقد كان ،خالل عامي الدراسي األول في الجامعة األردنية ،يزورني ،باستمرار ، في 

حضر لي بعض الطعام الذي تعده أمـي  مخيم الحسين ، وأحيانا كان يبيت عندي ، بل إنه كان ي

كان درويش ينقل الحجارة والبرتقال والخضروات من الضفة الغربية إلى الضـفة  .وترسله معه
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الشرقية ، وكان ذا شخصية محبوبة ،بل وكانت له عالقات مع فتيات يهوديـات يعملـن علـى    

 .الجسر ، وقد احببنه لوسامته الالفتة 

ينه على اإلنفاق على العائلة ،وهكذا وجدتني أبحـث ، فـي   بموت أخي فقد أبي مصدر رزق يع

وقـد اشـتغلت فـي منجـرة لمـدة أربعـين       .1948اإلجازة ، عن عمل في فلسطين المحتلة 

 .،وقد حاولت ولم أفلح ) الليشكة(،ولكنني لم أعمل عن طريق مكتب العمل .يوما

رسمي في فلسـطين  دخلت القصر الملكي أكثر من مرة ، من أجل الحصول على تصريح عمل 

أما كيف؟ فذلك أن القصر الذي بني ليقيم فيه المرحوم الملك عبداهللا ، تحول بعد نكبة . ،ثم يئست

إلى مكتب إصدار تصاريح للعمـال الـذين    1967إلى مقر لبلدية نابلس ، وبعد هزيمة  1948

 ).ليشكة(يريدون العمل في الداخل ،أي إلى مكتب 

يتحدثون عن قصر الملك عبد اهللا هذا،فقد أتم بناؤه ،وأراد الملك أن منذ طفولتي وأنا أسمع الناس 

يقيم فيه ، حين يزور نابلس ،ولكن قتل الملك في القدس ، على يد عشو ، حال دون ذلك ، وفي 

بنى القصر ،وما خشوا ،تسلم (لحظات النقمة على النظام األردني ، كان الناس يكررون األغنية 

في القصر هو جندي إسرائيلي كان بحرسه ليال،فقـد هاجمـه رجـال    ومن قتل ). إيدك يا عشو

أشـعر  ) باص (المقاومة واردوه قتيال ،وغالبا ،بعد أن أحضر التمرية ، ما كنت ،وأنا انتظر ال

 .أو أنني أريد قتله . إذ ماذا لو جن الجندي وهييء له أنني اراقبه.بالخوف

وظلت تتجـدد مثـل    1948دثت في العام أم أنها ح 1967هل حدثت هزيمة حزيران في العام 

يا لنا من بؤساء ،فلقد خربت دولة إسـرائيل حيـاة   .طائر الفينيق ،مثل تموز، مثل طائر العنقاء

  الشعب الفلسطيني وسممت عالقاته مع العرب أيضا
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 عام الحسم الذي تأخر 48

ولما تأخر الحسم عن . عام الحسم:مر عامان ونحن ننتظر ما كان يعد به الرئيس أنور السادات 

موعده كثيرا فقد غدا الرئيس موضع سخرية ، وبدأ حزيران يكبر أكثر وأكثر ، ويطول أكثـر  

 :وأكثر ،مثل ليل العاشقين الذي كتب عنه المتنبي 

 ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل

جديد يطغى علـى الحـزن   وبفقدان أخي أخذ الحزن يكبر ، ولم يحسمها السادات لننشغل بأمر 

 .الخاص 

أخذ أخي الثاني عدنان يعمل سائقا على شاحنة كبيرة ، ومرة ذهبت معه إلـى مينـاء اسـدود    

،ليحضر حمولة لتاجر نابلسي الحظ أنني وأخي حزينان ، ولما كان الحديث ذا شـجون ،فقـد   

بون جديـدة ،  واسانا الرجل وقال لنا إن الحزن مثل قطعة صا.قصصنا عليه قصة أخي الكبير 

ولعله كان يتحدث عن تجربة ، فمع مرور األيام يخف الحزن ،وربما . يصغر مع األيام ويذوب

 .يخف أيضا ألن مصائب أخرى تتوالى فتحل محل المصيبة السابقة 

ومع ذلك فقد زرع موت أخي الحزن في نفسي وولد لدي الخوف الذي بدا يكبر مـع الـزمن ،   

فكلما تأخر اخي عن موعده دب الرعب في قلبي وتذكرت أخـي  وسيطر علي لفترة من الوقت ،

الراحل ،بل وغالبا ما كنت أذهب إلى سوق الخضار في عمان ،في مخيم الوحدات ، السأل عنه 

 .إن تأخر ، وكان ،عادة ، يأتي إلى عمان يوما بعد يوم

لك ميسورة؟ويتفاجاون لماذا ال ليس لديك سيارة ، وأنت أحوا:غالبا ما يسألني الناس السؤال التالي

حين أخبرهم بأنني ، حتى اللحظة ، ال أملك رخصة سياقة ، ويزدادون استغرابا ،إذ أغلب أهلي 

 .من الذكور يسوقون أو ألعمالهم صلة بالسيارات
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الذي يسوقه أبي مـا بـين   )باص(كان أخي الراحل يعلمني السياقة صباحا ، حين كان يسوق ال

ولما حدث حـادث انـزالق   .رحوم عمر خالد ، وهو من نابلس نابلس ومخيم عسكر ، وكان للم

السيارة وفقدنا أخي تكونت لدي عقدة من السياقة ، وهكذا لم أفكر في تعلمهـا علـى اإلطـالق    

واكتشفت ، فيما ،بعد ، حين غدوت كاتبا ، وتحديدا في السنوات األخيرة ، أن عدم الحصـول  .

ركوب الحافالت العمومية يمده بكم كبيـر مـن    على رخصة هو نعمة من النعم للكاتب ،إذ أن

المعلومات التي قد يوظفها في كتابته ،عدا أنه ،أي الكاتب ،يظل علـى صـله بهمـوم النـاس     

 .ومشاكلهم وقريبا من تفكيرهم ،ويظل ملما بما يجري في مدينته

ن ،فقـد  في نهاية أيلول سأغادر الضفة إلى عمان ثانية ، وهذه المرة لن اسكن في مخيم الحسـي 

ولما أنفقت وقتا طويال .أجرت صاحبة الغرفتين غرفتيها ، وكان علي أن أبحث عن سكن جديد 

في البحث عن سكن ،دون جدوى ،فقد استقر بي الرأي أن أسكن مع الزميل فارس أسـعد فـي   

وادي الحدادة ، أنا وهو والزميل علي الشافعي ،من شويكة ،قرب طولكرم ، وطالب اسمه وجيه 

والغرفتان اللتان أقمنا .س علم النفس والتربية ، وهو من كفر راعي أو يعبد ، قرب جنينكان يدر

كل غرفة لها بابان ،باب من الخارج وباب من الداخل يطل على الساحة .فيهما مثل بيت جحا حقا

وذات .وكان صاحبهما يقيم في شقة أسفل الغرفتين ،والمزعج فيهما هو الدرج الذي يؤدي إليهما 

،ونحن نحتفل معا ،وكنا طلبنا من صاحب الدار أذنا باالحتفال الذي طال ،خرج صـاحبهما   ليلة

بمسدسه يهددنا وطلب منا الرحيل فورا ،ولكن فارس كان ذا لسان يسحب السـم مـن االفعـى    

ويرقصها ،وهكذا اعتذر للرجل الذي سرعان ما نسي ما حدث وطالبنا باال نكـرر مـا حـدث    

.(........) 

حدثت حرب تشرين ، ولم نكن لنصدق األمر ،فها  1974/ 1973من العام الدراسي في تشرين 

هو عام الحسم يأتي ،وها هو الرئيس انور السادات يبر بوعده ويخوض الحـرب ،وهـا نحـن    

 .نصبح محللين سياسيين كبارا

ما من أحد فينا لم يكن يصغي وحسب ،بل إننا كنا نبدي اراءنا ونحن ال نعـرف خمسـنا مـن    

وذات ليلة من ليالي الحرب ،وأنا أسير مع صديق لي في شوارع عمان نتناقش في شأن .نا طمس
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الحرب خرجت مني عبارة فيها ضرب من الكفر ،ولم أكن انتبهت إلى شرطي كان يسير وراءنا 

 .،وقد اصغى إلى العبارة

ي، كما لو أن الشرطي أراد أن يشارك في حرب رمضان ،وها هو يجد ضالته في وفي عبـارت 

وقد قرر اقتيادي إلى مخفر الشرطة ،ليعاقبني ،فبدال من أن أصلي هللا ،في هذا الوقت ، لينصـر  

اهللا العرب ،ها أنا أكفر ،وكفري هذا قد يقود إلى الهزيمة ،وحاولت أن أشرح للشـرطي األمـر   

واوضحه ،وأبين له لغو الكالم ،وبعد أخذ ورد تركني وامري ، ولم أكن أعـرف أن عبـارتي   

المسؤولة الحقا عن ثغرة الدفرسوار التي غيرت مجرى الحرب وأعطت إسرائيل ورقـة   كانت

قوية للمفاوضات التي وافق الرئيس السادات بموجبها على وقف الحـرب ، وعـدم مواصـلتها    

وهكذا توقفت معركة الدبابات التي قيل إن مصيرها سـيقرر مصـير دولـة    .لتحرير فلسطين 

 .صريون فيها غدت الطريق إلى تل أبيب سالكةاسرائيل ، فإذا ما انتصر الم

يا لي من شاب متهور ال يقدر الظروف ، وال يحسن الكالم ،وال يجلب إلى قومه إال المصـائب  

كنت المسؤول عن سقوط قلقيلية ،وكنت 1967أنا النحس ولم أكن أدري ،ففي حزيران .والهزائم 

طي كفا ،كما فعل أبو محمود صبرة فـي  من الطابور الخامس ،وقد سترها اهللا فلم يلطمني الشر

 .حزيران

  .وأخيرا جاء عام الحسم الذي لم يحسم ،حتى اللحظة، اي شيء
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فيرجـع الصـدى    يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى،.يا خليج :اصيح بالخليج  49

 ،كأنه النشيج

عد العمل لم ي.مع حرب تشرين التي اندلعت كنتيجة لحرب حزيران، تغيرت األحوال إلى حد بعيد

لقد ارتفعت أسـعار الـنفط   .هو مصدر الرزق الوحيد ألهل الضفة الغربية  1948في فلسطين 

،بسبب الحرب، وانفتح سوق الخليج أمام الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    

 .،وبدأت الهجرات المؤقتة

به فارغة،ذلك أن أكثر قبل الحرب كنت تسير في شوارع نابلس فتراها ،باستثناء يوم السبت ،ش

الرجال يذهبون مبكرا إلى أماكن عملهم في الداخل ،وال يبقى إال الطالب وأصحاب المحـالت  

 .التجارية والنساء

كانت المدينة تنشط وتزدهر في ساعات محددة ،وأما بقية النهار فتهدأ فيها الحركة ،ويزداد األمر 

 .لصيفية لطالب المدارسفي فصل الشتاء ،خالفا لفصل الصيف ،حيث العطلة ا

هدوء في الشوارع :من بداية أيلول حتى نهاية أيار تكون المدينة شبه فارغة ،وال أقول مهجورة

 .وفي محالت البيع والشراء كلها تقريبا،ويظل التجار ينتظرون األعياد أو اإلجازة الصيفية

ل الخلـيج ،فبـاعوا   تقريبا أخذ قسم من العمال يبحثون عن عمل فـي دو  1974مع بداية العام 

الثالجات والغساالت والتلفازات اإلسرائيلية التي اشتروها ويمموا وجوههم شطر الدول الخليجية 

وذكرها إميل حبيبي فـي  ) كنديد) (فولتير (التي ورد ذكرها في رواية )الدوراردو(،كما لو أنها 

 ).المتشائل(روايته 

في تلك األيام بحث خريجو المعاهد ،ولم تكن سوى جامعة واحدة هي جامعة بير زيـت، عـن   

فرص عمل في ليبيا والكويت والسعودية واإلمارات ،وما من خريج إال فكر في السفر ،بخاصة 

أن فرص الوظيفة في التربية والتعليم كانت شحيحة جدا ،لدرجة أن ضابط التربية اإلسـرائيلي  

ص عمل مضحكة ،كأن يوظف الخريج نصف وظيفة ،وهناك، ممن أراد البقـاء  أخذ يخترع فر
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في أرضه ،من وافق على العمل بوظيفة نصف معلم ،ولكنه ،في النهاية ،وجد نفسه يغادر إلـى  

 .الخليج ، ومن هؤالء ابن عمي المرحوم زكي

العمل في الداخل  لقد قلبت الحرب األمور رأسا على قدم ،فقبل اندالعها ،وفي ذروة اإلقبال على

الفلسطيني ،أخذ بعض الفلسطينيين المقيمين في األردن يطلبون من أهلهـم أن يصـدروا لهـم    

تصريحا لزيارتهم ،وحين ينجح هؤالء في إصدار التصريح ،ويأتي الراغبون ،يغدون عماال في 

 .المصانع اإلسرائيلية أو في ورش البناء أو في المناجر الكبيرة

الخليج ،أمام العمال والموظفين، أصبح التعليم مدعاة للسخرية ،فأي عامل في  قبل أن تفتح أسواق

الداخل يربح أضعاف ما يقبضه الموظف في نهاية الشهر ،وتدنت مكانة المعلم ،بل وأخذ الناس 

إال في دروس )قم للمعلم وفه التبجيال(يتندرون على هذه المهنة ،وما عادوا يرددون بيت شوقي 

وربما أخذ الناس بما قاله ابراهيم طوقان فـي  .عطيها معلم بحكم العادة ليس أكثر اإلنشاء التي ي

كـاد  (وكرره الناس )ويكاد يفلقني األمير بقوله ،،،،كاد المعلم أن يكون رسوال(رده على شوقي 

بعدين يا :ال وشاعت حكاية غزاوي يسوق حماره ويخاطبه ،حين يعاكس).المعلم أن يموت قتيال

 .استاذ

يقي محمود أذكى مني ،واشطر في الرياضيات والعلوم ،ولكنه كان مهمال ،فيم أخذت أنا كان صد

وقد ترك المدرسـة وأخـذ   ).والوحي حظ المهارة إذ تجتهد:(بقول محمود درويش قبل أن يقوله 

اإلسرائيلية للبناء ،وتحسنت احواله ،ولما انتهت الحرب يمم وجهه )سوليل بونيه(يعمل في شركة 

وغدا صاحبي ثريا جـدا ،يلعـب   . خذ :ية ،وهناك ،كما يقول أهلنا ،قال له الكريم شطر السعود

وكان أحيانا يسخر مني ومن تعليمي البائس،فماذ ستفعل لـي بضـعة   .بالنقود ،كما يقولون ،لعبا

دنانير أو ليرات إسرائيلية في الشهر ،وكان هو ،أحيانا ،ينفق في اليوم الواحـد، قـدر راتبـي    

 .الشهري 

وكنـت ذكـرت هـذا    .أهل الضفة إلى الخليج وتحسنت احوالهم ،وقليلون هم من صمدوا سافر 

 .واتيت على قصيدة عقل وقصة أكرم هنية 
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وظف فيهـا  )مؤتمر فعاليات القرية يصدر نداء هاما(قصة قصيرة عنوانها 1981كتب هنية في 

األمهات إال إذا عاد األجنة ترفض الخروج من أرحام . الخيال والالمعقول لمحاربة فكرة الهجرة

 .عودوا:اآلباء ،وهكذا اجتمع مؤتمر فعاليات القرية ليقول للمهاجرين 

وفي تلك األيام ،في الصيف، كنت ترى الدشاديش البيض منتشرة في نابلس وفي المخيم ،عالمة 

 .على الثراء وسعة اليد 

 . اما أنا فكنت أسافر إلى الجامعة وأعود إلى الضفة

بعد الثامنة صباحا ،حيث يذهب الطالب إلى مدارسـهم ،كنـت أعـاني مـن     في بداية أيلول ،

 .لقد غادر أيضا أصدقائي المعلمون الذين زاروا الضفة خالل اجازاتهم .الفراغ

كما لو أن المدينة مدينة النحاس يصفر فيها الريح ،ولم تكن تزدهر ، وتنشط فيها الحركة، إال في 

يا خلـيج ،يـا   :(للسياب ،فقد كنت أكرر )أنشودة المطر (ساعات محددة،وألنني اشتريت ديوان 

مع أنني لـم  )غريب على الخليج(وكنت اقرأ بشغف كبير قصيدة )واهب اللؤلؤ والمحار والردى 

كأنني اغتربت من خالل اغتراب أصدقائي الذين كان علي أن انتظرهم .أكن مغتربا خارج البالد

  .ى ورق الشدةعاما، ليعودوا فنجتمع من جديد في المقهى عل
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 وجدت نفسي أقف إلى جانب األلمانكيف  50

تماما كما لم يكن لدي أي وعـي  ).الهولوكست(اطالع كامل على 1974لم يكن لدي ،حتى العام 

 .ولكني وجدت نفسي أقف إلى جانب األلمان .-وما زلت غير واع سياسيا-سياسي 

-ليز إلى جانب الحركة الصـهيونية  حكاية أبي المتكررة عن األلمان واالنجليز ،ووقوف اإلنج

ولطالما كرر أبي حكايتـه مـع صـديقه اليهـودي     .جعلتني أميل إلى األلمان  -اليهود:يومها 

 ).صموئيل(

، أصدقاء يهود ، وكانت له عالقات غرامية مع فتيات يهوديات كـن  1948كان ألبي، قبل العام 

ي ، كخا عوسيم بتل أبيب كخا عوسيم التشتكني من عيني التشتكني من شفت( يغنين له بالعبرية 

وأما حكاية أبي مع صاحبه اليهودي والموقف من اإلنجليز وااللمـان فتختصـرها   ).بيروشاليم

شوف يا مصطفى ،إن انتصرت ألمانيا صرنا حميركم : "ألبي ، وهما مراهقان)صموئيل (عبارة 

أبي العبارة مرارا كررتها  ،ولتكرار" وركبتمونا ،وإن انتصرت بريطانيا صرتم حميرنا وركبناكم

، 1987بدوري ،في كتاباتي مرارا،وهكذا وجدت نفسي ألمانيا ، حتى قبل أن أذهب ،في العـام  

 .إلى ألمانيا، ألدرس فيها

بعد هزيمة حزيران كنت أمر بالقرب من سوق الخضار القديم ، في مدينة نابلس ، وكان وسـط  

يعرض بضاعته ويرسم على بطيخة الصليب المدينة تقريبا،وكنت أالحظ صاحب عريشة بطيخ 

المعكوف ،أي شعار النازية،وكنت أصغي إلى بعض الناس يحذرونه من الجيش اإلسرائيلي الذي 

 .قد يعتقله إن شاهد البطيخة ،بدعوى أنه نازي أو يؤيد النازية ، ولم أكن أفهم هذا جيدا

،كنت أتابع ،من خالل التلفاز األردني تقريبا،أو قبل هذا بقليل أو بعده بقليل 1974في شتاء العام 

،ولم نكن نشاهد ،في حينه،إال قناة التلفزيون األردني وقناة التلفزيون اإلسرائيلي ،مسلسال عنوانه 

وكلما انتصر االلمان في معركة وجدتني انتشـي  .وهو يصور الحرب العالمية الثانية )كومبات(



117 

سببها أنه توسع في الحرب ،وهكـذا خسـرها    لحماقته التي)هتلر (،وكذلك أبي الذي كان يشتم 

 .،وخسرنا نحن بخسارتها يافا وحيفا

يريني ما جرى في الحرب العالمية الثانيـة، ويمـدني بمعلومـات عـن     )كومبات(كان مسلسل 

كان يشتم الطليان وينعتهم بالرخاوة ،وأنهم هم سبب آخـر  )هتلر (وكما كان أبي يشتم . المعارك

 . من أسباب هزيمة ألمانيا

وال شك أنه ،في حديثه،كان مدفوعا بخسـارته  .كان أبي يتحدث عن األلمان كما لو أنه ألماني 

 .بالده التي كان اإلنجليز السبب الرئيس فيها منذ إصدار وعد بلفور

كنت وأبي غالبا ما نشاهد مباريات كأس العالم،وقد كانت يومها تبـث بالمجـان   1974في العام 

ردني وشاشة التلفزيون اإلسرائيلي ، ويبدو أن دولة قطـر لـم تكـن    ،عبر شاشة التلفزيون األ

موجودة على الخارطة ،أو أنها لم تكن دولة عظمى ،كما هي اآلن ،لتحرم الفقراء من مشـاهدة  

 .مباريات كرة القدم إال من خالل رسوم اشتراك

نحزن لخسارتها،ويوم في مباريات كأس العالم تلك وجدتني أنا وأبي المانيين ،نفرح لفوز ألمانيا و

جيـرارد  (أقيمت المباراة النهائية ،بين ألمانيا ،وأظن هولندا،تابعت المباراة بلهفة ،وحين سـجل  

لصـالح ألمانيـا شـعرت أن     2/1هدف الفوز الثاني،وأظن ان المباراة انتهـت بنتيجـة   )مولر

وكان األلمان " عدو عدوي صديقي"ولطالما ترددت العبارة .الفلسطينيين انتصروا على إسرائيل 

 .أعداء لليهود الذين طردونا من يافا وحيفا

بعد أربع سنوات ساقرأ أدبيات فلسطينية يسارية تميـز بـين اليهـود والصـهيونية ،وتـدين      

كانـت  .بالمجرم،بل وتتعاطف هذه األدبيات مع الضحايا اليهـود )هتلر (وتصف )الهولوكست (

واحـدة مـن تلـك     1977ي قرأتها في العـام  الت 1969) عائد إلى حيفا (رواية غسان كنفاني 

أيضـا قـرأت   1978الروايات،بخاصة بعد أن أعادت نشرها دار صالح الدين في القدس، وفي 

،وفيها يأتي علـى معسـكرات   )إلى الجحيم أيها الليلك) (االوتوبيوغرافية (حكاية سميح القاسم 
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ين قرأت قصة سـميح القاسـم   إال ح)كفاحي)( ادولف هتلر(النازية،ولم أقرأ أي مقطع من كتاب 

 .التي صدرت ايضا عن منشورات صالح الدين 1979)الصورة األخيرة في االلبوم(الطويلة 

 هل بقيت ألمانيا حين قرات أدبيات اليساريين ،ام تراني صرت يساريا؟

سأسافر إلى ألمانيا الغربية ألدرس فيها،وحين أزور ألمانيا الشرقية ،و أقارن ما  1987في العام 

كانت عليه الدولتان ساكتشف أنني كنت برجوازيا صغير ينحاز إلى الالفت المبهر،ولـو كنـت   

مواطنا ألمانيا شرقيا، لربما وجدتني قتيال على سور برلين ،متسلال إلى العالم الرأسمالي ،أهـو  

 قرن الموز الذي دفع بعض األلمان الشرقيين إلى الهجرة ام بنطال الجينز؟

ن انتصر األلمان صرنا حميركم وركبتمونا ،ولم ينتصر األلمان فصـرنا  إ! اسمع يا مصطفى "

نحن الحمير، والحق ،كل الحق ،على الطليان والمعكرونة،كما كان عمي يقول عازيا األمر إلى 

 .كأس العالم الذي فازوا فيه بكرة القدم 1982رخاوة الطليان الذين اهدونا في العام 

  )باي هتلر)(هايل هتلر(
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 ير الرفاعي في الجامعة األردنية ود درويش وفدوى طوقان في مدرج سممحم 51

من قراءة أشـعار األرض المحتلـة إلـى    .في الجامعة األردنية بدأ وعيي ينضج خطوة خطوة

التعرف على طالب فتحاويين أو من الجبهة الديمقراطية ،وحتى علـى طـالب مـن الحـزب     

 .ترب من أي فصيل ،وإن التفت إلى نشاطاتهم الشيوعي ،وظلت عالقتي بهم حذرة عموما،فلم أق

تعرفت إلى شباب من الجبهة الديموقراطية وكانوا من نابلس ، وفيما بعد غـدوا يعملـون فـي    

 .السعودية ونسوا الجبهة وأثروا 

كان .والحظت نشاط طالب فتح ،وكانوا غالبا من أبناء الريف الفلسطيني القريب من مدينة نابلس

 .حياء أمسيات تراثية ويشكلون فرقة دبكة ،ويقرؤون الشعرهؤالء ينشطون في إ

وتعرفت إلى طالب شيوعيين من منطقة الخليل ، لم يكونوا مجتهدين قدر ما كانوا نشيطين،وأما 

كان نشيطا ثم انطفا نشاطه فجـأة  .سمير عبداهللا الطالب المقدسي فكان أشهر من نار على علم 

 ..جامعة النجاح،وعرفت أنه أكمل الدكتوراه في موسكو،ولم ألتق به إال حين درسنا معا في 

محمد .وفي الجامعة األردنية كانت األصابع تشير إلى استاذين يدرسان في كلية التجارة ،وهما د

اسماعيل عبد الرحمن ،إن لم تخني الذاكرة ،وكـان  .الحالج الذي درسني القضية الفلسطينية ،ود

ب ،أنه التقى بمحمود درويش في ألمانيا الشرقية وفـي  شيوعيا ،وعرفت فيما بعد،من خالل الكت

،ولم أعد أذكـر إن كنـت   .موسكو ،يوم كان محمود درويش في الحزب الشيوعي اإلسرائيلي 

درست معه مساقا في كلية التجارة،وأظن أنه انتهى إلى رجل هادن الحكم األردني ليحافظ على 

 .وظيفته في الجامعة األردنية 

ط بالدكتورين ؛الحالج واسماعيل ،مردها الفكر السياسي الذي حماله،أو أنـه  كانت ثمة هالة تحي

السحر السياسي الذي بدأ يترك أثره علينا وفينا ويلفت انظارنا إلى عوالم أخرى غيـر قـراءة   

االحتالل والجسور وعذابات اإلقامة في األردن ألشهر دون أن يسمح لنا بالعودة .األدب ودراسته

نا،وربما منظر الجسور في عبورها ذهابا وايابا والذل الذي نعاني منه مـن  إلى الضفة متى شئ
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الطرفين؛األردني واالسرائيلي،وربما هي بقايا حزيران وبقايا أيلول والكراهية الدفينة التي نجمت 

ولن أنكـر  .عن ضياع الوطن من ناحية ،وإعاقة من يعمل على مقاومة االحتالل من ناحية ثانية

كانت أياما قاسية وصعبة لما حفلت به من كراهية خفية وظاهرة بين الفلسـطينيين  أن تلك األيام 

 ).؟(واآلخرين 

ولم اشأ أن ازج نفسي بنشاط سياسي ،ولكني لم أنس .كنت طالباالمجتهدا وحذرا في الوقت نفسه

ي أنني فلسطيني عاش الهزيمة وشاهدها بام عينيه،وتابع أخبار أيلول بجوارحه كلها،ومازال يعان

ولهذا لم أكن اغض النظر عـن نشـاطات   .من رحلة الشتاء والصيف على الجسر؛جسر المذلة

 .الطالب النشيطين ،وحتى لو غضضت الطرف عنها فإنها هي لن تغض نظرها عني

مرة أقمت في شقة يملكها أهل الكاتب حمادة فراعنة الذي كان سجينا،وقد عثر عليهـا صـديقي   

معه في غرفة في جبل النزهة ،هي من بيوت جحا،وكان له صـديق  نعيم النقيب الذي كنت أقيم 

يدرس معه في كلية التجارة وهو من مخيم الجلزون،وكانا منسجمين معا انسـجاما الفتا،وكـان   

وذات نهار وأنا وحدي في الشقة انظفها عثرت علـى منشـورات   .مزاجي يختلف عن مزاجهما

كانا ينتميان للجبهة،ولما كان مزاجي ال يتطابق للجبهة الديموقراطية،وفوجئت بها وعرفت أنهما 

ومزاجهما فقد ابديت لهما رغبتي بترك الشقة ،ولم افصح لهما عن السبب إطالقا ،ولم أذكر هذا 

ألحد ،نوعا من السرية ،فأنا أسافر إلى الضفة الغربية ،وأنا أيضا أدرس في األردن ،ولم تكـن  

ئيلي ،وال أنا كنت أقبـل أن أكـون مخبـرا ألي مـن     الجبهة مقبولة للجانبين ؛األردني واالسرا

وسأعرف الحقا أن نعيم ،حين التقـى فـي عمـان باخيـه عبـد      .الطرفين ،فهذه خيانة عظمى

 .الكريم،غدا ملتحقا بحركة فتح مثل أخيه 

في تلك األيام كانت أشعار األرض المحتلة تنتشر انتشار النار في الهشيم؛أشعار محمود درويش 

وفدوى طوقان،ولما كان الطالب الفتحاويون ينشطون ثقافيا وتراثيا ،فقـد احيـوا    وسميح القاسم

حفلة في مدرج سمير الرفاعي ،وقرؤوا قصائد لدرويش وفدوى،ومنها قصيدة درويـش التـي   

 :يخاطب فيها فدوى 
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 نحن في حل من التذكار ،فالكرمل فينا 

 وعلى اهدابنا عشب الجليل،

 :ة التي مطلعها وأما قصيدة فدوى فكانت القصيد

 على أبواب يافا يا احبائي 

 .قفا نبك:وقفت وقلت للعينين

كان أحمد يوسف ،وهو طالب من اللبن قرب نابلس ،يقرأ قصيدة درويش ويمثل شخصه ،وكانت 

 .فاتنة غوشة ،وهي من القدس ،تقرأ قصيدة فدوى ،كما لو أنها فدوى

أنهى البكالوريوس ،سيعتقل لمـدة ثـالث   فيما بعد ،حين يعود أحمد يوسف إلى الضفة ،بعد أن 

،وأنـا أدرس فـي الجامعـة    1980سنوات،بتهمة االنتماء إلى حركة فتح،وسالتقي به في العام 

األردنية ماجستير اللغة العربية،وسانفق معه بضعة أيام ،نزور فيها معا جريدة الـرأي ،ليلتقـي   

م األردني ،وقد دعانا معا لتنـاول  بصديق له أخذ يعمل في الجريدة ،بل وغدا محسوبا على النظا

طعام الغداء،فذهب أحمد واعتذرت أنا ،فلم أكن أتقبل ما آل اليه صـديقه،ولعل قصـة صـديقه    

 .تستحق أن تروى

هكذا تعرفت إلى محمود درويش وإلى فدوى طوقان أكثر وأكثر ،ومع أنني من نـابلس مدينـة   

سـيرتها  1986ا ،وحين قرأت في العام فدوى ،إال أنني لم أكن أعرف الكثير عنها وعن اشعاره

التفت إلى المثل الذي أوردته عن موقف أهل نابلس منهـا  ) رحلة صعبة ..رحلة جبلية (الذاتية 

 .ومن اشعارها في بداية حياتها الشعرية ،حيث لم يعترفوا بشاعريتها 

ي نابلس،كنـت  ،ويبدو أنني ،وأنا ف)زمار البلد ال يطرب (أوردت فدوى في سيرتها المثل التالي 

مثل أهل المدينة ،ال اطرب ألشعار الشاعرة ،فلما اصغيت إلى بعض قصـائدها فـي الجامعـة    

  .أحببت التعرف إليها 
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 صديق من بيت جحابيوت جحا وقصة  52

 .من بيوت جحا التي أقمت فيها غرفة في جبل النزهة

استأجر غرفـة فـي   كنت أبحث عن سكن ،ولما لم أجد رحب بي الطالب نعيم النقيب الذي كان 

جبل النزهة بالقرب من مخيم الحسين أخبره عنها أقاربه الذين استقروا في المخيم منذ نشأته ،بعد 

 . 1948العام 

لقد رغب نعيم ،في بداية غربته ودراسته، أن يظل قريبا من اهله ، لعله يستانس بهم حتى يعتاد 

 .خياطين ،وقد تعرفت إليهم أجواء عمان ،وكان هؤالء يعملون ،إن لم تخني الذاكرة ،

كانت الغرفة منعزلة عن البيوت والغرف األخرى ،وهي تطل على المخيم ،فيسـتانس المـرء   

 .،ليال، باضواء بيوت المخيم ،وال يشعر بالخوف ،إن بقي وحيدا

لم يكن في الغرفة مطبخ أو مرحاض ،ففيها يستحم المرء ،وفيها يصنع الشاي والقهوة ويتنـاول  

وفـي  .وأما المرحاض فكان يقع بعيدا عنها مسافة تقدر بعشرة أمتار .سريعة العابرة الوجبات ال

فصل الشتاء كان األمر يتعقد ،بخاصة إذا ما هطل الثلج ،وهو ما كان في العام الذي أقمت فيـه  

وما خفف من الشعور بالحرج في اثناء االستحمام ان نعيم كان ال يأتي إلى الغرفـة  .في الغرفة 

 .العاشرة ليالإال بعد 

،حين أقمت في شقة مكونة من غرفتين ،لهما مطبخ صغير وحمام ال تنقطع 1987في ألمانيا ،في 

عنه المياه الساخنة ،و ال التدفئة المركزية ،عرفـت التربيـة االسـبرطية التـي ربيتهـا فـي       

ه كما لو أنني ولدت في اسبارطة ،ولذلك تمكنت من العيش في بيت جحا الـذي يشـب  .المخيمات

 كيف كنت أتقبل اإلقامة في تلك الغرف؟:واآلن غالبا ما أكرر السؤال . غرف الجبيهة

في بداية دراستي تعرفت إلى أحمد زغب ،وهو طالب مـن قريـة جمـاعين     1972في العام 

،بالقرب من مدينة نابلس،وكان أحمد حصل على المرتبة األولى في الضفة الغربية في الفـرع  
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سة األدب اإلنجليزي ،و تعرفت إلى صديقه أحمد بن جحا ،ولـم يخطـر   األدبي ،وقد اختار درا

ببالي أن أسأله عن قريبه جحا،ويبدو أنه ،مع مرور االيام،رغب عن أن ينتمي إلى عائلة جحـا  

،تالفيا للنكت والدعابات والطرائف التي الحقت بشخصية جحا ،فآثر أحمد السالمة وانتمى إلـى  

 .عائلتها

لقد كان .وكان يتكلم ببطء وبثقة ،على الرغم من قصر قامته.دثا لبقا أيضا كان أحمد طريفا ومح

يفيض كالما يزيد على قصره ،كما لو أنه يكمل ما نقص منه،وكان ذا مشاعر وطنيـة فياضـة   

 .اوقعت أبناء فتح، لوقت محدد، في غرامه ،فوثقوا فيه وعدوه منهم

د تبدو اليوم مثيرة للضحك،ولكنها في حينـه  وكلمة مبلغ ق.ذات مرة استدان مني مبلغا من المال 

فقد كنت انفق في اليوم الواحد مـا  .،لطالب مثلي راتبه الشهري عشرون دينارا ، تعد حقا مبلغا

وقد وعدني أحمد أن يعيد الدينار ،خالل أسابيع ،ما .يقارب النصف دينار فقط،وكان هذا يعد مبلغا

وعندما طلبت الدينار منه ،بعد وقت،أجابني .ازالت مستمرة ،على الرغم من مرور أربعين عام

بأنه لن يعيده ،فماذا أنا فاعل؟ وكان هذا هو الدرس األول من مجموعة دروس اعطيتهـا فـي   

اإلقراض ،فقبل سنوات قليلة ،وتحديدا في انتفاضة األقصى ،جاءني زميل دراسة، درس معـي  

ته ،ووعد أن يعيـدها ، وأخـذ   ومع أحمد ، وطلب مني مبلغ مائتي شيكل ،حتى يكمل قسط ابن

يتهرب مني ،ولم يعد يزورني في مكتبي في الجامعة ،وذات نهار التقيت به ،في السـوق ،فـي   

والطريف أن اسمه محمد .ال أريد أن اعيدها:البلدة القديمة، وذكرته بها فأجابني بصراحة مطلقة 

كثيرون نصـبوا علـي    وهناك.وهو ابن نمر ،ولم اعقب على صراحته ،فقد اخافني اسم عائلته

 ؟ .ال نريد أن نعيد المبلغ ،فماذا أنت فاعل:أيضا ،ولم اقاضهم ،وكانت اجابتهم واضحة صريحة 

ليس ما سبق هو المهم في قصة أحمد بن جحا الذي غدا كاتبا يؤلف الكتب في طرائف الملـوك  

 .فما كان مهما هو المفاجأة التي عرفناها الحقا.واألمراء 
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،وزعم أنه يقوم بدور )انا ابن فتح ما هتفت لغيرها(أنه ابن فتح ما هتف لغيرهاكان أحمد يدعي 

مهم في الحرب األهلية اللبنانية ،وأنه يقدم خدمات مهمة للحركة،وقد أرانا صورة جواز سـفره  

 هل صدقناه يومها؟.األردني مختوما بختم منطقة حدودية سورية لبنانية ،اظنها المصنع 

معا في الصحافة االردنية ،مثل رؤوف علوان في رواية نجيب محفـوظ  سيغدو أحمد صحفيا ال

،وسينشر باسم آخر ،وسيغدو مستشار األمير ومقربا منه،بل وسيؤلف كتابـا  ) اللص والكالب (

عن نكت األمير ودعاباته ،وقد عرفت هذا من خالل مشاهدتي برنامجا تلفازيا بثته القناة األردنية 

 .ذات صباح جمعة

واهللا حكايتك مثل حكايات جحا ،ومثل حكاياتي مع بيوت جحا ،فمن منـا كـان   .يا أحمد  اهللا اهللا

 جحا ؟أنا أم أنت أم البيوت؟

ولم يكن أحمد هو الوحيد الذي يسلك سلوك الفهلويين ،فقد عرفت ،من زمالئي ،من يسلك سلوكه 

كـان  -مائه الحقيقي،وإن لم يغد جزءا من النظام،ولم يكن يتظاهر بأنه فتحاوي ،ليغطي على انت

 .اشيع وخمن أنه انتمى للمخابرات األردنية حفظها اهللا لحماية الوطن 

كان لي أصدقاء ريفيون مرحون يحبون دائما أن يشخصوا وأن يأكلوا في مطعم أساتذة الجامعة 

،حيث يأتيهم النادل يعرض عليهم قائمة الطعام،ويحضره لهم ، مقابل خدمات إضـافية يـدفعها   

،وأرادوا أن يكرموني  -طول عمري متقشف -،ولم أكن أسلك سلوكهم فاتهموني بالبخلاألساتذة 

وعنـدما  .ذات نهار،ودعوني لتناول الطعام معهم ،في جناح األساتذة ،على اعتبار ما سـأكون  

انتهينا من تناول الطعام طلبوا مني الخروج أوال ،وأما هم فسيدخلون إلى الحمامـات ليغسـلوا   

ا ،وقد انجزوا القسم األول ،ولم يحاسبوا ،فقد انسلوا واحدا واحدا ،وعرفت أنهم أيديهم وليحاسبو

 .صعاليك ظرفاء 

هل اختلف هؤالء حقا عن احمد بن جحا؟ربما احتاج المرء أن يمر عشرون عاما ،حتى تعـود  

كما لو أننا خرجنـا مـن   .الثورة إلى الضفة وتستلم السلطة ليعرف ما نحن فيه وما صرنا إليه 
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وسأتذكر زميلي الذي نصـحني بدراسـة   .ف مقامات الهمذاني ،ومن مقامات الكدية تحديدامعط

األدب العربي ،التعلم من نصوصه القيم العربية األصيلة ،والتقاليد واألعراف والعادات،ويبـدو  

 .أننا لم نبتعد عن هذا كثيرا،ولهذا أحببنا شعر الصعاليك وقصائد المتنبي ومقامات بديع الزمان

وهذا كله كان بفضل حزيران،فلواله هـل  .ما سبق أتذكر جحا وبيوت جحا وأحمد بن جحا ومع 

  كنت سأسكن في تلك البيوت؟
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 كينليلة القبض على سر الس 53

وكما ذكرت ،فأنا .كانت بيوتنا الفقيرة في المخيم ،والبسيطة ايضا ،تكتظ باألبناء ؛إخوة وأخوات 

سبعة إخوة ذكور ،وست أخوات ،ويبـدو أن األخيـر مـن    من أسرة منجابة مخالفة والدة،فلي 

 .الذكور أدرك مأساة كثرة اإلخوة ،فآثر االنسحاب مبكرا ،فقد ولد ميتا 

كان بيتنا متواضعا ،و يكبر باستمرار ، وقلما مر عام دون أن يجري أبـي إضـافات إليـه أو    

،فالترميمات في البيت تغييرات فيه،ولشد ما كان هذا يزعجني ،ويزعج أمي و اخوتي وأخواتي 

 .وهو مسكون شيء ال يحتمل ،ولكنها الضرورة

أذكر أنه كان في الدار شجرة ليمون وشجرة خوخ ، وكان ثمة نباتات وياسـمينة ذات رائحـة   

غدت من الماضي ،فقد حلت محلهـا غـرف جديـدة    20ق60ولكن هذه كلها ،مع نهاية .فواحة 

للذكور ،وكانت المشكلة الكبرى يوم تزوج أخي وصالون ،وكان ال بد من غرفة للبنات وأخرى 

 .الذي يكبرني ،وأقام معنا في غرفة خاصة به

أنام في السابعة مساء ألصحو في العاشرة ليال ،حيث .عندما كنت أريد الدراسة ،كنت أنتظر الليل

م يغلق ابي جهاز التلفاز ،بناء على طلبي ،،واسهر في الصالون حتى الثانية فجرا،بخاصة في أيا

 .الشتاء

كانت المشاكل ،في البيت ، تزداد حين نعود من المدرسة ،حيث يكتظ البيت بنا ،فيؤدي االجتماع 

معا إلى حركشات ،من هنا وهناك ،وهكذا تصرخ أمي بي طالبة مني أن أخرج من البيت فهو لم 

الضيقة  ولم أكن اعصي لها أمرا ،تالفيا للمشاكل ورغبة في الخروج من األمكنة.يخلق للرجال 

،و كنت أخرج إلى الشارع أو إلى النادي ،حيث كان يفتح أبوابه في الثانية ظهرا،و حتى يحـين  

 .الوقت كنت اركن ،مع آخرين ،إلى سور مدرسة الذكور

 .في المساء ،حين يحل الليل ويغلق النادي أبوابه، أذرع ،مع أصدقائي ،الشوارع
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ئيس واسع ،بين مدرسة الـذكور ومدرسـة   كان ثمة مساحات في المخيم ،وكان هناك شارع ر

اإلناث ،وهكذا نصبح مهندسي شوارع ،وقد ال نعود إلى البيت إال في ساعة متأخرة ،بخاصة إذا 

 .لم يكن الجو ممطرا

و أهله من اللد، وله اخ في عمان انتمى للجبهة الشعبية -ذات ليلة وأنا أسير مع صديقي عاطف 

 .باح لي بما كان يفكر فيه-

طف يتابط سكينا ،مثل تأبط شرا،ويكزدر في الشارع يتربص بأحد األشـخاص ،ممـن   كان عا

دارت حولهم الشبهات ،وأخبرني أنه سوف يطعن ذلك الشخص ،وانتهى األمر بأن ذهـب كـل   

ولم افش هذا السر ألحد إال بعد انتقال عاطف إلى الرفيـق  .واحد منا إلى بيته، ومر األمر بسالم

 .األعلى 

وكنا نعرف عن المقاومين ،بعـد  . المقاومة والعمالء :ان تفتح وعينا على أمرين مع بداية حزير

أن يسجنوا ،وأما العمالء فكنا نعرف عنهم من خالل ما يشاع عنهم ، ومن خالل صلتهم بالحكم 

العسكري وتعاونهم معه،فقد كان هؤالء يستصدرون التصاريح للمغتربين ،وكانوا أيضا يسـعون  

 .ائالت ، مقابل مبالغ مالية عاليةفي لم شمل بعض الع

في فترة من الفترات شعر هؤالء المتعاونون باهميتهم، فقد عدوا موضع سؤال كثيرين من الناس 

الذين يمنعون من السفر أو الذين يريدون لم شمل بعض أقاربهم، بل وكانوا يسيرون مرفـوعي  

 الرأس، كما لو أنهم 

نهم منقذون لورطات هذا الشعب،وال يعني هذا أنهم لم يقدمون حلوال لمشاكل مستعصية،كما لو أ

 .يتعرضوا لمحاوالت اغتيال او لحرق سياراتهم وبيوتهم

عينت معلما في المدرسة الصالحية في نابلس ،وأخذ بعض الطالب يحذرونني  1976في العام 

 .من زمالء لهم تدور حولهم الشبهات
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خذت حياتنا تتسمم ،ولم يكن األمر في الجامعـة  في هذه البيئة نشانا وكبرنا وكبر معنا الشك وأ

األردنية مختلفا ،فقد الزمنا أيضأ الشك والحذر والخوف ،ليس من عمالء االحتالل وحسب، بل 

ايضا من طالب يعملون لصالح المخابرات األردنية التي كانت تنشط في الجامعة فلم يكن ايلول 

اء إحدى العائالت النابلسية ،حين درس فـي  غائبا عن الذهن، وأذكر أن أحد أبن 1971وأحداث 

الجامعة األردنية، غدا أشهر من نار على علم في هـذا الجانـب؛أعني إخالصـه للمخـابرات     

األردنية، وكان يشار إليه بالبنان ، واستقر به المقام هناك وما عاد يزور نابلس إال في فتـرات  

 .متباعدة

وما من شخص يدخن الحشيش او يتعامل بـه  ما من عاطل عن العمل إال دارت حوله شبهات ،

،يبيعه أو يوزعه إال دارت حوله الشبهات ،بل إن الشبهات نالت من أشخاص كـانوا منحـرفين   

أخالقيا ،وفي فترات متأخرة ،حين أخذت الفصائل تتكاثر وتتناحر فيما بينها ألجل انتخابات نقابة 

 .صيل يشوه اآلخر أو ناد دارت الشبهات حول بعض أفرادها ،حيث أخذ كل ف

في أثناء االنتفاضة األولى ،هرب بعض المتعاونين إلى داخل فلسطين ،بخاصـة مـن كانـت    

أوراقهم مكشوفة ،ومات هؤالء هناك ،ولم يعز فيهم ،حين أقام بعض اقاربهم بيوت عـزاء ،إال  

 .القليلون

يفضـي إلـي   ما زلت اتذكرني أنا وعاطف نسير معا ،في الشارع الرئيس وسط المخيم ، وهو 

 .بالسر 

هل كان عاطف مكلفا من احد ؟هل كان ينتمي إلى فصيل ؟وما الذي جعله يفضي إلي بالسـر ؟  

وربما كانت مشاعرنا الوطنية الفياضة وحديثنا المستمر عن المقاومة وتعاطفنا معها هـي مـا   

  .جعلته يثق بي
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 لصوص الكتب .....لصوص المدافن  54

،يـأتي  " لصوص المدافن"عنوانها 1985) ورد أقل (ديوانه لمحمود درويش قصيدة ظهرت في 

والقصيدة ،فـي موضـوعها   .فيها على ما يقوم به اإلسرائيليون في فلسطين من سرقات اآلثار 

يوميـات جـرح   (والفكرة التي فيها ،تذكر بقصيدة كتبها الشاعر بعد هزيمة حزيران ،وعنوانها 

لى ما كان يقوم به وزير الدفاع اإلسـرائيلي  ،وكان خاطب فيها فدوى طوقان واتي ع)فلسطيني

،وكان هذا مغرما باآلثار ،يحتفظ بها ويبيعها ويثرى مـن ورائهـا   ) موشيه دايان(،في حينه ، 

 .،ولذلك أخذ ،بعد الحرب ،يبحث عنها في الضفة الغربية 

يقولوا كان درويش يرى أن اإلسرائيليين يبحثون في اآلثار على ما يؤكد جذورهم في فلسطين ، ل

إن الفلسطيني عابر في سـفر الحضـارة ،وال تـاريخ لـه ،وال شـاهد علـى وجـوده فـي         

يعززه كاتب إسرائيلي من دعاة السالم ،ومـن  ) دايان (والطريف أن ما ذهب إليه عن .فلسطين

وقد أتى على الفكرة غير مرة ،وأظن )أوري افنيري (مؤسسي دولة إسرائيل وهو الكاتب الشهير 

بعد الحرب ،بطلب منه،مع ابن عمها العالمـة  )موشيه دايان(التي زارت بيت  ان فدوى طوقان

المرحوم قدري طوقان ومع رئيس بلدية نابلس ،في حينه،المرحوم حمدي كنعان،أتت على مـا  

 .شاهدته في بيت الوزير

على الجسر ،وأنا أسافر ذهابا وايابا ، مرة أو مرتين كل عام ، كان هناك لصوص ظرفـاء ،ال  

ون عن اآلثار في متاعنا ،وإنما ينظرون في عناوين الكتب التي نعود بها من عمـان إلـى   يبحث

ولم يكن أمـام المـرء إال   .الضفة الغربية ،ليقرروا ما يسمح له منها بالدخول ،وما ال يسمح له 

 .ناوين الكتب ،وقد يتصفح مقدماتهاالرضوخ لما يقرره الضابط الذي كان يعرف العربية ويقرأ ع

اديء األمر لم نكن نناقش الضابط ،وكنا نتقبل ما يصدر عنه بصفته أعلم منا وادرى بمـا  في ب

يهدد أمن دولته العتيدة ،فالكلمة كانت لدى شعراء المقاومة سالحا يقـاتلون بـه ،وقـد صـدق     

وكانوا اصـال قـد    -اإلسرائيليون ما قاله محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وآخرون
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نتصار الساحق ،فسجنوا ،قبل الحرب ،الشعراء والكتاب ،حتى ال يحرضوا علـى  صدقوه قبل اال

 .الدولة ،فتخسر الحرب

مع مرور األيام أخذنا نفاوض الضابط على الكتب التي يصادرها ،وقد نطلب منه أن يسمح لنـا  

ان بإعادتها إلى عمان كاملة ،ما قرر مصادرته وما لم يقرر مصادرته ، وأحيانا تتم تسوية ما ك

 .يعيد إلينا بعض ما قرر مصادرته ،مقابل موافقتنا على التخلي عن بعض الكتب

كنا نرضى من الغنيمة باالياب وبما نستطيع العودة به من الكتب التي لم تكن متوفرة في الضفة 

الغربية ،ولم نكن نعرف أن الضابط يصادر ما يصادر ألسباب ال صـلة لهـا بـأمن الدولـة     

 .المصونة

بالطين (مال ولصوص ذهب ولصوص أثاث ولصوص مالبس ؛داخلية وخارجية هناك لصوص

 .ولم يكن المرء يلتفت كثيرا إلى لصوص الكتب ،وإن وجدوا... و...و) وكالسين 

مرة فصلت الجامعة األردنية عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه ،ألنه سرق كتابا من مكتبة 

 .مكتبة صديقه او من مكتبة عامة أو مكتبة تجاريةجامعتها، وربما يكون بعضنا سرق كتابا من 

ما اتيس ممن يعير كتابا إال الذي يعيد الكتـاب  :هناك من يروج لسرقة الكتب ،وهناك من يقول 

 . الذي استعاره

،ألقرأ ما كتبه عـن سـرقات   ) يوميات لص (الفرنسي )جان جينيه(حتى اللحظة لم أقرأ كتاب 

 .الكتب 

كتب سرقات أفكار الكتب ،أو سرقات الرسائل العلمية ،فهذه السـرقات  ال اقصد ،هنا،بسرقات ال

 .خطيرة ،وتسحب الشهادة من حاملها ،وما أقصده هنا هو سرقة الكتب لتقرأ 

على الجسر كان بعض الضباط المخولين بفحص الكتب يقوم بسرقة الكتب بطريقة يخوله بهـا  

ان الضابط ،كما أشـيع ،يأخـذها ويبيعهـا    القانون ،ولم تكن هذه الكتب المصادرة تتلف ،فقد ك
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ولم يكن يهمـه أمـن   .،بأسعار مرتفعة ،لمكتبات الجامعات اإلسرائيلية ،وليثرى من وراء ذلك 

 .الدولة وهو يصادر الكتب

لقد أثرت الكتب المصادرة على الجسور فينا ،وجعلتنا نفكر جيدا في الكتاب حين نشتريه ،بـل  

نغامر به ونضعه في حقائبنا ونحن متوجهون إلى الضفة أم نهديه ا:ونفكر في مصيره بعد اقتنائه 

 ؟.ألصحابنا 

ثمة كتب عديدة نشأ بيننا وبينها صداقة متينة ،ورغبنا في آن تظل موجودة في مكتباتنا ،ولكـن  

اللصوص الظرفاء ،على الجسر ،كانوا يحولون بيننا وبين هذه الكتب ،وقد ذكرت منها ديـوان  

 .أعده المرحوم يوسف الخطيبالوطن المحتل الذي 

النقـد  (من الكتب التي صودرت نسختي من كتاب المفكر العربي السوري صادق جالل العظم 

،وهوكتاب قرأته وأنا في مرحلة البكالوريوس وافدت منه وظللت أحن إليـه  )الذاتي بعد الهزيمة 

ـ  ة الروائـي عبـد   ،ومن الكتب التي رغبت في االحتفاظ بها ،عدا ديوان الوطن المحتل ،رواي

 ).شرق المتوسط(الرحمن منيف 

قبل أن تطبع في الضفة بعشر سنوات ،ولما عدت إلى نابلس  1981كنت قرأت الرواية في العام 

تخليت عنها في عمان ،واهديتها لصديقة صديقتي المقيمة في شرق االردن ،وهي من  1982في 

الرواية التي كانت فاتحـة معرفتـي    وكم حزنت ألنني لم أتمكن من االحتفاظ بهذه.هناك أصال 

 .بالروائي النجدي الذي تابعت إصداراته بشكل الفت

كلما قررت العودة إلى الضفة فكرت في أمر الكتب التي اشتريتها من مكتبات عمان ،وفي أمـر  

المجالت التي تركتها كلها ؛المعرفة السورية والموقف األدبي السورية وأفكار األردنية والثقافـة  

 .بية الليبية وأقالم العراقية العر
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اآلن ربما الشيء الوحيد الذي اجيزه هو سرقة الكتب ،ألنني أدرك أنه ليس هناك من يرغب فيها 

حقا انه لـص  .كم كان اإلسرائيلي المكلف بفحص الكتب ظريفا.،وبالتالي فإنه يترفع عن سرقتها

  ليت.بوليت األمور اقتصرت ،لدى ابناء العمومة،على سرقة الكت.ظريف
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 رفيق. ...أيضا...... لجار الرفيقرفيق الرفيق رفيق ،وسابع بيت  55

 .التقيت في بيت خالي في الزرقاء بعضو الجبهة الديمقراطية صالح رأفت  1976في العام 

 .خالتي هي زوجة عم زوجة الرفيق،وأنا قد اغدو ،بناء عليه ،أيضأ رفيقا

من نابلس ،وكان قسم منهم نشـيطا فـي الجبهـة     عرفت،في الجامعة األردنية ، شبابا وشابات

الديمقراطية،ومن هؤالء نبيل سبع العيش الذي كان يدرس في كلية التجارة ،وهو شـاب مـرح   

وحبوب ،وال أذكر من عرفني به ،وإن كنت أذكر انه هو من حببني بفيروز التي لم أكن أصغي 

صوت المغنية وشكلها،وال أدري ممن إليها ،ألنني كنت برجوازيا صغيرا حقا،فقد كنت اقرن بين 

وهذا ال شك يعكس نفسـياتنا البرجوازيـة   .فيروز تسمع وال ترى :سمعت العبارة التالية عنها 

المحمضة التي ربينا عليها ،ففالنة وجهها قطع نصيبها ،وفالنة تقول للقمر انزل أقعـد مكانـك   

 الخ..الخ....،واهللا جميل يحب الجمال ،وعبس وتولى 

يقيم في شقة في شارع السلط ،مقابل سينما زهران ،مع رفيـق مـن رفـاق الجبهـة      كان نبيل

الديمقراطية هو موسى الشخشير ،وأغلب الظن أن موسى ،بعد أيلول ،ترك الجبهـة واشـترى   

وسأعرف فيما بعد .متجرا في جبل الحسين لبيع األدوات المنزلية وسرعان ما باعه لحافظ الشنار

الذي تعرفت إليه الروائية سحر خليفة ،بعد ) ابو العز(لبالل الشخشير  أن موسى هو األخ األكبر

كما لو أن بالل هو .خروجه من السجن ،وزودها بمعلومات كثيرة أفادت منها في كتابة روايتها 

و سأتعرف الى بالل الحقا ،وقد كان قارئا للماركسية ،ويجـادل  .المؤلف الضمني لرواية سحر

وقد ظهر .وقراطية مثاله ،فدافع عنها على أنها التنظيم الوحيد الصحيحفيها ،وكان يرى في الديم

 .شيء من هذا في روايتي سحر خليفة

في كافتيريا الجامعة اصغيت إلى نبيل ،وتعرفت إلى سوسن التي سرعان ما تزوجت وتركـت  

 لن يعود نبيـل إلـى الضـفة   .(الجامعة ،وسالتقيها لقاء عابرا وحيدا مع زوجها في بيت خالي 

إطالقا، وسيترك الجبهة وكل نشاط سياسي وسيعمل في السعودية ويستقر فيها ،وأحيانا أعـرف  

 ).عاما  40أخباره من أخيه الذي علمته في المدرسة قبل 
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في تلك األيام كان اليساريون يرسلون ابناءهم وأفراد احزابهم إلى االتحاد السـوفييتي ،وكـانوا   

ن يخدم تنظيمهم ،وشاعت األقاويل عن تنظيمات وأحزاب يشترطون في العضو الموفد للدراسة أ

ولم أعد أذكر كيف تطرق الحديث ،مع السيد صالح رأفت ،إلى أسرتي .تبيع المقاعد بمبالغ مالية

،وقد اعلمته أن لي اخا يدرس التوجيهي ،وأبدى صالح استعداده لمساعدته ليـدرس فـي دولـة    

كانت الجبهة تؤيد التدخل السـوري  .(خي لم يتشجعاشتراكية ،ولكني لم أتابع الموضوع ،او أن أ

 ).ف .ت.في لبنان ،ولم يكن الرئيس حافظ األسد أسفر عن وجهه الحقيقي إزاء م

ربما ، علما بأنه ،بعد سنوات قليلة ،أرسـل  .ربما أراد السيد صالح رأفت مساعدة أسرة الجئة 

رفيق الرفيق رفيق ،وسـابع  (ة يومها لم أكن حفظت العبار.ابنة خالتي إلى روسيا لتدرس هناك

،وأظن أنني أخذت اكررها الحقا،ألن بعض التنظيمات اليسارية أخـذت  )بيت لجار الرفيق رفيق

وهنا تكمن مشكلتي ومشـكلة التنظيمـات اليسـارية    .تعد على تنظيمها أفرادا كانوا قريبين منها

لمنح،ولم تكن الفصائل كان لصلة القرابة والمعرفة الشخصية دور كبير في الحصول على ا.(معا

 .)تختلف عن النظام األردني في شأن منح البعثات،فالنظام كان يمنحها للعشائر الموالية

سيتاكد لي الحقا أن أحد أخطاء التنظيمات كان قبول من هب ودب ،وأن ما كان يكتب في لوائح 

يفتـرض أن يظـل    ففي اللوائح الداخلية كـان .التنظيم كان مجرد كتابة ال تؤخذ بعين االعتبار 

العضو ستة أشهر تحت الرقابة ،ويخضع لالختبار ،حتى يتؤكد من قابليته وصالحيته أيضا، ألن 

ولكن ما كان يكتب شيء وما كان يحدث شيء آخر ،فبمجـرد أن يوافـق   .يكون رفيقا وملتزما

ـ ... و...المرء على االنضمام يعلن رفيقا ويطلب منه تنظيم رفاق وتوزيع نشرات سرية و م ول

ولهذا غالبا مـا كنـت   .يكن يراعى إطالقا إن كان مقتنعا باألمر او لديه استعداد وإرادة فوالذية

 .عضوا سرعان ما ينفلش،وأعتقد أنني حزبي رديء ،وال أصلح ألن أكون في تنظيم إطالقا 

رفيق الرفيق رفيق وسابع بيت لجار الرفيق رفيق، وأتذكر أنني ،في عمان ، أعطيت دروسا في 

 .ركسية ،في بيوت رفاق في الجبهة الديموقراطية الما
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وغالبا ما كان القلق يساورني ،بخاصة أنني سأعود إلى الضفة ، إذ غالبا ما كـان المنظمـون   

كما لو أن االنتماء إلى تنظيم سري .كما لو أن هناك خلال ما .يساقون ،من الجسر ،إلى السجن 

داد مجلة الحرية التي يوفرها لـي الرفـاق   كنت ومعي أع).(بريستيج(أمر سهل وعابر ومجرد 

أشعر بالخوف نفسه الذي أشعر به وأنا عائد من القدس ومعي مجلة الجديـد وجريـدة االتحـاد    

حين سمح للصحف والمجالت المصرية ،بعد اتفاقية كامب ديفيد ،بالتوزيع في فلسطين قرأت ).(

لي كثيرا ألسـباب منهـا مـا     وقد راقت" التنظيم السري"قصة قصيرة لنجيب محفوظ عنوانها 

 ).الحظته على تنظيماتنا السرية 

وربما كان لعبارات قالها لي أستاذي الدكتور نهاد الموسى أثر كبير في عدم الجدية في االنتماء 

 .والتوجه نحو السياسة

كنت اسيس كل شيء ،وكان الدكتور  1982/ 1980في أثناء دراستي في الجامعة األردنية ،في 

ولكن الوطن بحاجة إلى أكاديميين جيدين أيضأ ،وإلى متخصصين ،وهناك :سى يقول لينهاد المو

 .سياسيون كثر 

 هل آثرت أن اغدو أكاديميا جيدا ؟ 

لست متأكدا من هذا ،ولكني غالبا ما كنت أفكر في أنني سأعود إلى الضفة ،ويجب أال اعتقـل  

 ؟...أهو الجبن أم الحذر أم .على الجسر ،مثل كثيرين

  .ق الرفيق رفيق ،وسابع بيت لجار الرفيق رفيقرفي
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 قالت لنا األرض أسرارها الدموية في شهر آذار 56

سيختار الفلسطينيون في فلسطين التاريخية يوم الثالثين من آذار يومـا للـدفاع عـن األرض    

 .،وسيكتب الشعراء قصائد خاصة بهذه المناسبة ومثلهم سيفعل كتاب القصة القصيرة 

رتيبة فارس أبو عرب ،مثله مثل عنترة بن شداد الذي كان ابن زبيبة ،فلما كر وفر صار فارس 

 .أنت حر:وكر قال له أبوه 

ينادون فارسا باسم أمه )وصار اسمه فارس أبو عرب(وكان أهل القرية في قصة محمد علي طه 

،ألنها ذات شخصية قوية غلبت على شخصية زوجها،ثم لمـا دافـع عـن أرضـه وتصـدى      

 .ئيليين الذين جاؤوا ليصادروا األرض نسبه الناس ألبيه لإلسرا

كنت أدرس في الجامعة األردنية ،وكانت السنة الدراسية هـي السـنة األخيـرة    1976في آذار 

عبد الرحمن ياغي تدريسنا مواد كان أخوه المرحوم .،وفيها درست مواد األدب الحديث ،وأعاد د

أنشـودة  (لتوفيق الحكـيم ،و  )بجماليون (محفوظ ،و لنجيب)اللص والكالب :(هاشم درسنا إياها 

 .لمحمود درويش)جندي يحلم بالزنابق البيضاء (لبدر شاكر السياب ،و)المطر 

عبـد الـرحمن ناقـدا    .وبدا د.عبد الرحمن يعبر عن خالفه واختالفه مع أخيه .وغالبا ما كان د

 .أيديولوجيا متعصبا للماركسية والنقد الماركسي 

بادباء األرض المحتلة ،وكان يرى أنهم يفجرون التراث واللغة ،دون أن يكونوا  كان معجبا جدا

 درسوا في جامعات ،فلماذا ال نحذو نحن ،ابناء األرض المحتلة ،حذوهم ؟ولماذا نبدو كسولين؟

لقد كان يطلب منا أن نثقف أنفسنا ،ولم يرق له مستوانا ،وغالبا ما كان يعنفنا ،وهذا ما لم ينهجه 

هاشم الذي كان يعاملنا برفق ،ويرى أن األمر يحتاج إلى صبر واناة وروية ،وأن كـل  .أخوه د

بل وكان يرى أنه ال يمكـن لـي حركـة    .شيء يمكن أن ينجز وأن يتحقق بالهدوء ومع األيام 

 .التاريخ 
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عرض التلفزيون االردني الرواية مسلسال ،وكانت، من )اللص والكالب(في أثناء دراستنا رواية 

أخرجت فيلما سينمائيا قام شكري سرحان فيه بدور سعيد مهران ،وكمال الشناوي بـدور  قبل، 

وصرنا نقارن بين الرواية والفيلم والمسلسل،وكانت هذه بدايـة االلتفـات إلـى    .رؤوف علوان

المأخوذ عن مسـرحية  )سيدتي الجميلة (الروايات مسونمة ،والحقا المسرحيات ،فقد شاهدنا فيلم 

 .،ومثل فيه محمود ياسين )برناردشو(تب االيرلندي الساخر للكا)بجماليون(

كنا من قبل نشاهد األفالم المصرية ،مثل القاهرة الجديدة والسراب وميرامار والسمان والخريف 

دون أن .. و...و...والسكرية وقصر الشوق وبين القصرين وفي بيتنا رجل ولقيطة ليلة غرام و

لفه،وال أظن أن اسم نجيب محفوظ كان يعني لي ،حين أشاهد نلتفت كثيرا إلى العمل األدبي ومؤ

الفيلم،شيئا،مع أن جريدة القدس الصادرة في الضفة ،بعد حزيران ،أخذت تنشر بعض رواياتـه  

هنا أشير إلى بداية عالقتي بنجيب محفوظ ،فقـد أخـذت   .(التي كتبها بعد الهزيمة ، على حلقات

التـي   1975"الكرنـك "هدها مسونمة ،مثل روايـة  أتابع ما يصدر له من روايات ،وأخذت أشا

 ).سرعان ما سونمت ،وساقرا أعمال المرحلة الفلسفية كلها وساتابع نتاجه الجديد أيضأ 

في الثالثين من آذار سيقيم طالب الجامعة األردنية احتفاال بالمناسبة وتضامنا مع الفلسطينيين في 

في الذاكرة ، وسأبحث عن قصائد الشـعراء   ،وستعلق الذكرى1948المناطق المحتلة في العام 

 .التي كتبت في المناسبة ،وساقرؤها بصوت عال

ومـا قتلـوه ومـا    (لما عدت إلى نابلس ،بعد تخرجي في حزيران اشتريت ديوان سميح القاسم 

الصادر حديثا ،وقرأت ما كتبه عن األرض وعـن المظـاهرات التـي    )صلبوه ،ولكن شبه لهم

أعادت دار األسوار طباعة دواوين محمود درويـش   1977في العام انفجرت في مدن الضفة،و

،وكانت ثمة دار نشـر  1977)أعراس (،و 1974)7محاولة رقم (،و1971)أحبك أو ال أحبك (؛

في كراس خاص ،وباللغتين ؛العربية واإلنجليزية ،وكانت )أحمد الزعتر (أعادت طباعة قصيدة 

كما نشرت الدار نفسها قصائد لمعين بسيسـو فـي   الترجمة من إنجاز رنا قباني زوجة الشاعر،

لـدرويش  "األرض "سأقرأ قصـيدة  .وستالزمني هذه الدواوين لفترات طويلة جدا.المناسبة نفسها

وهو سطر سأظل "سنطردهم من هواء الجليل:خديجة ال تغلقي الباب"مرارا وساتوقف أمام سطره 
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تي أثار ت ضجة كبيـرة واختلـف فـي    ال" عابرون في كالم عابر"أعود إليه وأنا أقرأ قصيدة 

فلسطين كلها أم انـه  " اخرجوا من برنا من بحرنا "تفسيرها وتاويلها هل قصد الشاعر في قوله 

 قصد فقط الضفة الغربية وقطاع غزة؟

كانت األحداث التي صاحبت يوم االرض قد امتدت لفترة طويلة ،وقد عرفـت تلـك األحـداث    

الغربية نشاطا أدبيا مالزما لمظـاهرات الطلبـة ، وعـرف    بانتفاضة الطلبة،وقد شهدت الضفة 

المغني مصطفى الكرد ،وعرفت فرق مسرحية ،بل واقيم مسرح في نابلس ،وعرض مسـرحية  

 .،وساجد نفسي أتابع هذا كله )مأساة بائع الدبس(سعداهللا ونوس 

رسـة  في ذلك العام عينت معلما في مدرسة قرية تل ، ثم سرعان ما انتقلـت الدرس فـي مد  

الصالحية الثانوية، وكدت فيها أموت، مع عشرة من زمالئي، بالغاز ،فقد حوصرنا في غرفـة  

المعلمين التي احتمى بها الطلبة ،ورشقنا الجيش اإلسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع ،ولمـا  

 حاولنا الخروج من الغرفة انكسرت يد الباب وسدت علينا المنافذ وبدأنا نصرخ، وبكى بعضـنا 

موقنا أنه ، ال محالة ،عالم ،ولم ينقذنا إال زميل كان في الغرفة المجاورة ،فقـد سـمع صـراخ    

ربما كان اهللا اراحكم مـن  . ربما لسوء حظكم أنني لم امت.(المعلمين وغامر وجاء وفتح الباب

 ).ربما وربما وربما .قراءة هذه الكتابة المملة 

 أسرارها الدموية ،ومتى ،أصال ،لم تقلها من قبل؟قالت لنا األرض 1976في الثالثين من آذار 

 )بلفور(صدر وعد 1917في الثاني من تشرين ثان 

 طرد أهلنا من فلسطين ،وارتكبت المجازر 1948وفي صيف العام 

 )؟(اكتمل تحرير الوطن ولم شمل العائالت 1967وفي حزيران 

 راش جرشفي اح1971حوصرنا في عمان ،واكتملت القصة في  1970وفي أيلول 

 ابتسمنا قليال،ثم  1973وفي 

  .وفي الثالثين من آذار قالت لنا األرض أسرارها الدموية 
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 راتالنبي ولسان ضابط المخاب...طي 57

،عدت إلى 1976لما أنهيت دراسة المرحلة الجامعية األولى وهي مرحلة البكالوريوس،في العام 

 .نابلس ،أبحث عن وظيفة

دنية ،وكان علي أن أخدم مقابل كل سنة، درستها علـى حسـابها،   كنت ملتزما مع الحكومة األر

ولم تكن الحكومة تعارض تنفيذ االلتزام في الضفة الغربية،فما زال النظام االردني يحلـم  .سنتين

 .بالعودة إلى حكم الضفة ،ولهذا ظل يدفع إلى المعلمين الذين وظفوا في عهده،رواتبهم

، و راويه )موسم الهجرة إلى الشمال(صالح ،في روايته عدت إلى نابلس ،كما عاد بطل الطيب 

 .الذي أنفق سبع سنوات من عمره ينقب عن شاعر مجهول

لي،وهنا أختلف مع -الحمد هللا-عدت وكلي أمل في آن أظل في أرضي وبين أهلي ،وال عشيرة 

 .راوي الطيب صالح،وألعمل أيضا معلما في مدارس الوطن 

تلك األيام ،باألمر المتيسر فورا،وإن كان يمكن تحقيقه خـالل   لم يكن الحصول على وظيفة ،في

 .أشهر أو عام على أكثر تقدير

سافرت إلى القدس وقـدمت طلبـات الـى    .لم أترك صحيفة إال قرأت إعالناتها بحثا عن شاغر

المدارس الخاصة فيها،وذهبت إلى المعهد العربي في ابوديس،وقابلت مدير مدارس األيتام السيد 

ألشهب ،وتقدمت بطلبات توظيف لمديرية التعليم في نابلس ،وذهبت إلى مـدير منطقـة   حسني ا

ال .نابلس السيد يوسف رضا المسؤول عن مدارس الوكالة ،ومعي كتاب توصية لم يجـد نفعـا  

 .وذهبت إلى أريحا الدرس في مدرسة المشروع الذي يديره السيد العلمي

في قرية تل،وكنت أعطي إحدى وعشرين حصـة   لم تمر أيام حتى عينت في المدرسة الثانوية

للصف األول االبتدائي وسبع حصص للصف الثاني الثانوي ،ووافقت على هـذا حتـى تثبـت    

الوظيفة،إذ كان يشترط في تعيين الحاصل على درجة البكالوريوس أن يعلم صـفوف المرحلـة   

 .الثانوية
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بدر شاكر السياب ،وان كان  وأنا رجل محظوظ حقا في أشياء ،وفي اشياء اخرى حظي مثل حظ

،وألنني كذلك ،فلم امكث في تل سوى أسابيع قليلة ،وسرعان مـا انتقلـت إلـى    .حظي أفضل 

المدرسة الصالحية الثانوية في نابلس ،وكان التعيين في هذه امتيازا يشعر به صاحبه،فلم تكـن  

 .جامعة النجاح أسست ،وكانت المدرسة الثانوية موضع نظر خريجي الجامعات

في ذلك العام ألغيت من المناهج مادة الفلسفة وكان يدرسها، في المدرسة الصالحية في نـابلس،  

الشاعر عبد اللطيف عقل ،فأسند إليه تدريس مادة اللغة العربية ،وهذا ما لم ينجح فيه،فأرسل إلى 

اهللا  قرية بورين ليعلم االجتماعيات وحللت محله أدرس اللغة العربية،وكما ذكرت من قبل فـإن 

 .وبقية المثل لديكم ،وإن لم أكن واويا على أية حال(....)يكسر جمال ليتعشى 

ساغدو زميال للمعلمين الذين علموني قبل أربع سنوات ،وكان هذا مبهجا ومفرحا ومريحا إلـى  

حد ما ،فالمدرسة في المدينة ،ال في القرية ،والمواصالت مؤمنة ومتوفرة،ولكن المشكلة الكبرى 

تلك السنة ،في عدم انتظام الدراسة،فمنذ الثالثين من آذار ،إعالن يوم األرض ،هاجت  كانت ،في

وزاد الطين بلة أن .الضفة وماجت،واشتعلت المظاهرات وعمت مدارس المدن بالدرجة األولى 

اسرائيل فرضت نوعا جديدا من الضـرائب علـى التجـار عـرف باسـم ضـريبة القيمـة        

ــم فــي مدرســة تقــود المضافة،فاضــرب التجــار وازداد  الوضــع تعقيدا،وأصــبحت أعل

المظاهرات،وكانت المدرسة العائشية ،وهي لإلناث ،قريبة من مدرستي ،بل مالصقة لها،ما كان 

 .يدفع الطالب إلى التوجه إليها إلخراج الطالبات،ومن العشق ما قتل أحيانا 

م على اإلدارة المدنيـة التـي   لم يكن التعيين في الوظائف يتم نهائيا إال بعد أن يعرض اسم المعل

ترسل اسم طالب الوظيفة إلى جهاز المخابرات لينظر في فصل المتقدم وأصله وعائلته ونشاطه 

 .وتوجهه السياسي ،إن كان له توجه،والويل لمن يكون قريبا من فصيل تابع لمنظمة التحرير

رف إن كنـت مؤدبـا   بعد أشهر قليلة من تعييني ساستدعى إلى ضابط مخابرات ،ليقابلني وليع

وسانتظر ساعات قبـل ان اقابـل   .ومطيعا وال خطر من ورائي فيما يمس أمن الدولة المصونة

الضابط ،وتلك كانت عادة رجال المخابرات،فقد كانوا يمارسون علينا ضـربا مـن السـادية ال    
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ـ .يصدق د يرسلون لك لكي تقابل الضابط في التاسعة ثم ينادون على اسمك في الثانية ظهرا،وق

ارجع غدا في التاسعة،وقد يتكرر األمر أسبوعا أسبوعين ،قبل أن تحظى بمقابلة أبناء :يقولون لك

 .شعب اهللا المختار

ها هو طلب تثبيتك بـين  :وأنا في غرفة رجل المخابرات وجه إلي األسئلة المعتادة ،ثم قال لي 

ن لـم يوافـق علـى    ثم سألني ماذا سأفعل إ.يدي،وكل األخبار عن نشاطك في المدرسة تصلني

 !توظيفي؟

أجبته إنني ملتزم مع الحكومة األردنية ،فأنا طالب بعثة ،وعلـي آن أخـدم مقابـل كـل سـنة      

 ..سنتين،وبالتالي فلي وظيفة في مدارس شرق األردن 

 .النبي،ويقصد في البادية في الصحراء..)طي(وماذا لو عينوك عند :نظر إلي بتامل وقال 

أنتم السابقون ،ولقـد  :األمر ،ولم اشا أن آخذ وأعطي معه ،فاقول له وساجيبه إنني ساعتاد على 

 .طردتمونا من مدننا وبالدنا،ثم إنني أريد الوظيفة والبقاء في الضفة

 وإن عينت في األردن ،فماذا عن أبيك وأمك وبعدك عنهما وعن اخوتك؟:وسيقول لي

 .د أجبته أن ألبي وأمي عشرة أبناء وبنات ،ولن يضيرهم غياب واح

وسانصرف وأنا لست متأكدا من بقائي في المدرسة والوظيفة،ويبدو أنني كنت على البركـة ،أو  

 .هكذا اوحت له هيئتي في اللقاء

شهرا،وساغادر الى مدارس وكالة الغوث،وال ادري كيف كنت 14ساعلم في المدارس الحكومية 

ومحمـود درويـش    ،وانا في المدرسة الحكومية ،احث الطالب على قـراءة غسـان كنفـاني   

واخرين،فقد شكلت مكتبة صفية ،يسهم الطالب ببعض قروش لشراء ما يصدر ظعن منشورات 

 هل كنت أحسب لألمور حسابا؟هل كنت متهورا؟.دار صالح الدين واالسوار،من كتب تقدمية 

  لست أدري
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 ممزير ،بن زوناه،بزونك 58

وتعود .كانت له عالقة بدائرة السير حاييم شخصية يهودية ال ينساها سواقو مدينة نابلس وكل من

،كما أعتقد ولسـت   1948أصول حاييم إلى لبنان،وقد هاجر إلى فلسطين في أثناء حرب العام 

متأكدا من تاريخ هجرته،ولكني على يقين من أنه أتى من لبنان،وهو يتكلم العربية ويجيدها،وحين 

 تعرف من أين أنا ؟لقد حملت أمي أال:على حاييم ،يقول له )يسوقها(يحاول مواطن فلسطيني أن 

في بيروت،ويقصد حاييم انه ابن حرام مصفى ،وال أحد يستطيع أن يخدعه أو )بنك (بي وراء ال

 .يتشاطر عليه،إن حاول مواطن التذاكي

في بيروت،في زمن ازدهار بيروت ،وقبل الحرب االهلية في لبنان التي ) بنك(ومنطقة وراء ال

مرت خمسة عشر عاما،كانت منطقة مزدهرة بـالجميالت بائعـات   واست 1975بدأت في العام 

وربما تكون شتائم حاييم أيضا من أصـول  .الهوى،وكانت مورد طالب الحب العطاشى المراة 

لبنانية،وقد عرف عن اليهود،العرب وغير العرب،إنهم يحفظون الشتائم العربيـة ويسـتخدمونها   

 .تيميلشتم العرب،دون أن ينسوا ،طبعا،قاموسهم الش

ولعل األخيرة مفردة تركية ،وقد أكثر من استخدامها بعض )بزونك(وفوق هذا )ممزير ،بن زوناه(

الحشاشين الكرماء الشجعان الذين تكاثروا في المخيم وشكلوا فئة اجتماعية أصبح يشـار إليهـا   

فقـد  بالبنان وباللسان وبالغمز والهمز واللمز،وأظن أن بعض هؤالء عاش في حلب بعد الهجرة ،

 . نسب إليها

منذ بدا بعض الشباب في المخيم ينشطون سياسيا ،وانتموا ،لهذا،لفصائل سياسية ،غـدا هـؤالء   

موضع مراقبة الضباط العسكريين،مثلهم مثل النشطاء السياسيين والفدائيين في المناطق المحتلـة  

 .ن،موضع سؤال وغالبا ما كان هؤالء يعتقلون ،بل وغالبا ما كانوا ،إن خرجوا من السج.كلها

في تلك األيام بدأ ثمة وعي ينتشر بين الشباب حول كيفية التعامل مع ضباط المخابرات ،إذا ما 

 .استدعى هؤالء شخصا معينا ليستجوبوه عن عالقته بنشيط ما،سياسيا او عسكريا
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ال أعـرف  :هل يجيب المستدعى عن أسئلة ضابط المخابرات أم يلتزم الصمت أم تكون اإلجابة 

 أعرفه ،وأنا من المدرسة إلى الدار ومن الدار إلى المدرسـة،وال عالقـة لـي بالسياسـة     ،وال

 إنني اهتم بدروسي أو عملي فقط؟.والتنظيمات 

ولما كان رجال المخابرات مناحيس ،ولهم عيون تخبرهم عن األشـخاص وصـداقاتهم ،فـإن    

صراخ والشتيمة ،بـل وربمـا   اإلجابات السابقة ما عادت تنطلي على المحققين الذين يأخذون بال

الضرب،إذا ما اجابهم المدعو اإلجابات السابقة التي غدا السابق ينقلها لالحق،وهكذا بدات تتكـر  

او ...وأخرى عربية مثل ابن )ممزير ،بن زوناه،بزونك (ر على لسان رجال المخابرات الشتائم 

نا مثل أم حاييم وهي وراء ،وأصبحنا ممازير وأوالد زوناه وبزونكات،وأصبحت أمهات.....أخو 

 .في بيروت) بنك(ال

مرة استدعيت لكي أسأل عن شخص اعتقل النتمائه إلى تنظيم يساري ،وخرج بعد ثالث سنوات 

،حيث سـرق نقـود التنظـيم    )أوسلو ( ،وواصل نشاطه السياسي ،ولم يتخل عن تنظيمه،إال بعد

وما في حـدا ،اآلن  (في السرقة وهرب إلى المريخ ولم يعد إال بعد أن كثر اللصوص وتساووا 

تقرب مني ليضـمني   20ق70وكان هذا النشيط ،في نهاية ).،أحسن من حدا،وال أشرف من حدا

وفيما بعد،ألنني كتبت عن تبدالت أحواله (إلى تنظيمه ،ولكي أنشط في مركز شباب المخيم ثقافيا 

 ).د اسيادي اتهمني بأن الموسا) ؟(وصيرورته من اشتراكي إلى اشتراكي حتى الموت

مرة استدعيت لضابط المخابرات لكي أسأل عن عالقتي بالشيوعي المليونير ،قبـل أن يصـبح   

كذلك،أي مليونيرا،ويوم كان مناضال،وكنت خمنت أنني سوف أسـأل عـن اصـدقائي ،وهـذا     

 بالتحديد، ، فقد فكرت فبم ساجيب وماذا أنا قائل ؟ 

وستصبح أمـي وأم حـاييم   ) ،بن زوناه،بزونكممزير (إن انكرت عالقتي به فسيشتمني المحقق

 .حتى في نابلس) بنك (ها وال اي )بنوك ( سواء ،مع أن أمي لم تزر بيروت ،وال تعرف

لقد فكرت في األمر جيدا،وحين سألني عن أصحابي ،بعد أن انتظرت أربع خمس ساعات،أخذت 

ولما ذكـرت  .منتصفاعدد له كل من حضر اسمه على لساني ،واخرت اسم ذلك الفدائي حتى ال
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وال،أنا أسألك عن :اسم ذلك الشخص الذي استدعيت أصال ألجل أن أتحدث عنه ،قال لي المحقق 

أنا :ولم ترق إجابتي له،فقال لي .إنه جاري وهو من الطالب المجتهدين:ما عالقتك به؟فاجبت.هذا

 .اسألك عن نشاطه السياسي وعالقتك به

وصارت أمي مثل أم حاييم ،علما أن أمي لم تكـن  )ممزير ،وبن زوناه،وبزونك(وهكذا غدوت 

 .حتى ذلك التاريخ قد أصدرت اي جواز سفر 

  ...و)ممزير ،بن زوناه ،وبزونك(
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 ليالي الشتاء الحزينة  59

لم تكن المستوطنات قد تكاثرت ،ولم تكن دولة أبناء العمومة شقت طرقـا   20ق70في منتصف 

اتها ،ولذلك غالبا ما كانت سيارات الجيش اإلسرائيلي تمر كثيرة جديدة تسير عليها حافالتها والي

بالقرب من مخيم عسكر القديم الذي يقع على الشارع الرئيس بين نابلس والغور ،وال تسـتطيع  

القوات اإلسرائيلية أو سيارات المتنزهين اليهود تجنب السير عليه ،ولذلك كان المخيم بين فتـرة  

 .تجول او العقاب الجماعي وفترة يتعرض للحصار وفرض منع ال

وليست دولة أبناء العمومة هي الملومة ،فالملوم هم أبناء المخيم الذين لم يحبوا االحـتالل ولـم   

يريدوه ولم يرغبوا فيه ،وألن ابناء المخيم ،وأنا منهم ،بربريون وال يتعـاملون مـع االحـتالل    

ائيلي المـارة لـيال   الحضاري بالطرق الحضارية ،فقد تكرر قذف سـيارات الجـيش االسـر   

كان رئيس بلدية الخليل الشيخ الجعبري رفض .(،بالحجارة،وهذا كان يضايق الجيش أو المارين 

أن يقام أي مخيم بالقرب من مدينة الخليل حرصا علىنقاء الـدم االري، وقـد علمـت بهـذا     

كلـم  20ن مؤخرا،ولذلك فإن مخيمات منطقة الخليل ،مثل العروب والفوار ،تبعد مسافة ال تقل ع

 )عن المدينة،ولم يشترط اهالي نابلس ورام اهللا وجنين وطولكرم مثل هذا الشرط 

ولم يغض اإلسرائيليون الطرف عن بعض حجارة تلقى على سياراتهم،وهذه عادة قديمة لـديهم  

،فهم يصرون على أن يتعاركوا مع أطفال الحجارة ولم يأخذوا برأي نجـاتي صـدقي القـاص    

 .إنها معركة صبيان).. :معركة صبيان(الفلسطيني في قصته 

 ،)األخـوات الحزينـات  (مجموعته القصصية األولى 1951كان نحاتي صدقي أصدر في العام 

،وقد أتى )معركة صبيان(، ومن بينها قصة عنوانها 1948وضمنها قصصا كان كتبها قبل العام 

شوارع قريبة مـن القـدس   فيها على ما كان يقوم به أبناء القدس ،حين تمر سيارات اليهود في 

كان األطفال المقدسيون يقذفون تلك السيارات بالحجارة ،وكان . ،متجهة صوب الجامعة العبرية 

 .اليهود يالحقون األطفال ويلقون القبض عليهم ثم يضربونهم ويهددونهم إذا ما كرروا فعلتهم
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أبنـاء آوى  (ي قصـته  ف)فرانز كافكا(ويبدو أن قذف الحجارة عادة تسري في دمنا ، ويبدو أن 

ويبدو أيضا أنـه لـم   .عبر عن واقعنا ،على الرغم من أنه ،كما أعرف ،لم يزر فلسطين)وعرب

يخطيء حين ذهب إلى أن العداوة بين العرب وأبناء آوى تقع في الدم ،وال أدري إن كان أبنـاء  

 فهل العداوة بيننا وبينهم تقع حقا في الدم؟.آوى رمزا لليهود

وال بن عادياء ،واهللا اهللا يا ابراهيم طوقـان ، و اهللا اهللا يـا يـا شـاعر اليهـود      اهللا اهللا يا سم

 )!! رؤوبين(

في المعارك التي كان األطفال يبدؤونها الزعاج االسرائيليين ،كان االخيرون يعاقبوننـا عقابـا   

السيارات لقد أرادوا أن يؤدبونا نحن و أطفالنا أيضا ؛أطفالنا النهم يقذفون الحجارة على .جماعيا

اإلسرائيلية ،ونحن ألننا ال نجيد تربيتهم ؛أي أطفالنا ال الجنود اإلسرائيليين ،ونحن واطفالنا أيضا 

إلى الموقع الذي أقيم فيه المخيم،إذ كان يجـب أن نتنبـأ بهزيمـة     1948ألننا لم ننتبه في العام 

التالي فكان يجب أن ،و ونعرف أن سيارات اإلسرائيليين ستستخدم الشارع هذا ،وب1967حزيران

نحتج على إقامة المخيم في موقعه ،وكان ال بد من البحث عن موقع آخر بعيد عن الشارع لتمر 

 .سيارات الفاتحين بهدوء

في الليالي التي كان األطفال يرغبون فيها بممارسة هوايتهم المتمثلة بإلقاء الحجارة على سيارات 

وممازحتنا أيضا ،ولهذا فقد كـانوا ينـادون علـى     الجيش كان اإلسرائيليون يحبون السهر معنا

عاما ليخرجوا إلى الشارع الرئيس قرب الجـامع ،وكـل مـن    50إلى سن  14الرجال من سن 

 .يعصي األمر فسوف يعاقب

وحتى يتأكد اإلسرائيليون من أننا لبينا اوامرهم ،فقد كانت أعداد من الجنود تفتش البيوت لهـذا  

وهكذا تبدأ حفلة ليلية تسـتمر حتـى الصـباح ،فنحيـا الليـالي      السبب وربما ألسباب أخرى ،

المالح،وغالبا ما كانت تلك الليالي تتحول بالفعل إلى ليال مالح،والفضل ،كـل الفضـل يعـود    

ألصحاب الكيف من أبناء المخيم،وكان هؤالء يجتمعون يوميا في مقهى ما يكيفون وينبسـطون  

،وتبدأ النكت والتعليقات التي تقصر ) قطعه بالسيف اللي ما فيه كيف ،حالل(ويدخنون ،فالراس 
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الليالي الشتوية والصيفية وتجعل األمر محتمال ،وقد أدرك إميل حبيبي أن السخرية من االحتالل 

وسخر فيها من أبناء العمومـة ،ولـم   ) المتشائل(هي وسيلة من وسائل المقاومة ،فكتب روايته 

هـل  :حجازي ،صاحب دار األسـوار العكاويـة   أستغرب ،الحقا ،من سؤال وجهه لي يعقوب 

إال وهو مكيف ،فكيف ستصـبح  )المتشائل(إميل لم يكتب :تكيف؟ولما اجبته بالنفي ابتسم وقال لي

 كاتبا؟

وكنت يومها مشروع كاتب ، ولو كنت على ما أنا عليه اليوم ،لدونت حكايا أصحاب الكيف ،فقد 

 .نا ليلنا الذي قد يستمر حتى الثالثة فجراكانوا يتفننون في الكالم ، وكانوا يقصرون علي

كان جيراننا القدامى يحتفلون ،في بيتهم الجديد ،بعـرس ابـنهم    1979في ليلة من ليالي صيف 

األكبر ،فؤاد، واتفق أن قذف األطفال الحجارة على السيارات اإلسرائيلية ،ولم يغـض الجـيش   

صرت المخيم واعتقلت من اعتقلت الطرف عن حجر طائش،فقد هرعت القوات اإلسرائيلية وحا

،وكان من بين المعتقلين العريس،ومن هذه الحادثة كتبت قصـة العـريس التـي وردت فـي     

،وقد صدرتها باسطر شـعرية  1979) فصول في توقيع االتفاقية (مجموعتي القصصية األولى 

  .لمحمود درويش عن العرس الفلسطيني الذي ال ينتهي

   



148 

 

 ورأحمد دحب:راوية المخيم  60

يرقد الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور ،اآلن ،في المشفى ،على سرير الشفاء ،وكنت زرته يـوم  

فتذكرت عالقتي باشـعاره  ) 23/7/2016(السبت برفقة القاص زياد خداش ،وابن الشاعر يسار 

 .به هو شخصيا 1997باشعاره ،وإلى العام  1979وبه ،وهي عالقة تعود إلى العام 

ثرا كبيرا في ذائقتي الشعرية ،حتى ليمكن أن أعده شـاعري الفلسـطيني   كانت أشعاره تركت أ

نشرة شبيهة بالمجلـة عـن   20ق70وأذكر أننا اصدرنا في .الثاني بعد المرحوم محمود درويش

،وكتبت في ) الفجر المنبثق (مراكز الشباب االجتماعية في مخيمات نابلس ،وأظن أننا اسميناها 

لمخيم في الشعر الفلسطيني ،وكانت بعض قصائد أحمد التي كنت أحد أعدادها مقالة عن صورة ا

الشيوعيتين ،كانت محور تلك الكتابة،وال أبالغ إذا ما ) الجديد(ومجلة )االتحاد(اقرؤها في جريدة 

التـي  )احمد الزعتر(لقد افتتنت ،في حينه،بقصائده افتتاني بقصائد درويش ،ومنها قصيدته :قلت 

 .ي ابن المخيم ،وتحديدا ابن مخيم تل الزعترخص بها الفدائي الفلسطين

كنت أحفظ بعض مقاطع أشعار أحمد دحبور عن ظهر قلب،بل إنني عنـدما كنـت أدرس فـي    

اخترت قصيدة  -،وكنت مسؤوال عن النشاط الثقافي فيها-المدرسة العقربانية اإلعدادية المختلطة 

الصباحي ،وكان هناك طالب اعلمهم، ليحفظها الطالب ويقرؤوها في النشاط )العودة إلى كربالء(

لديهم استعداد للحفظ واإلنشاد ،ولن أنسى فيصل ونائل ومحمد الثالثة المتميزين الذين استشـهد  

أولهم وانتمى ثانيهم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،فسجن سنوات عديدة ،وال أعرف إالم 

 .آل الثالث

عـن ظهـر   )غزال يبشـر بزلـزال  (كنفاني  كان الطالب هؤالء يحفظون رثاء درويش لغسان

قلب،وأخذوا يقرؤون درويش وكنفاني وسميرة عزام وأحمد دحبور إذا مـا تيسـرت قصـائده    

 . وتوفرت لهم،كما قرؤوا نتاج أدباء آخرين
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كما لو أن احمد دحبور كان يعبر عما يجيش في نفسي،فهو ايضا ابن مخيم ،وانتمى ،خالفا لـي  

ة وشارك في نشاطها واندغم فيها ،وكتب عن المخيم وهمومه باعتباره ،وربما بحكم الموقع،للثور

 .راوية المخيم

 :اسمع ،أبيت اللعن،راوية المخيم(

 :افتح له عينيك واسمع

 هذي الخرائب والصفائح والبيوت،

 فيها كبرت،

 بها كبرت ،

 )وفوضتني عن جهنم

ولم .أقل تعقيدا ،بل وكانت بسيطة جدالقد كانت الحياة فيه .ولم يكن المخيم على ما هو عليه األن 

كانت بيوته تتكون من طابق أرضي ،فلم تكن وكالـة الغـوث   .يكن الجانب العمراني فيه توسع 

تسمح ببناء بيوت تتكون من طابقين،ولهذا كان التوسع افقيا ،ال عموديا،وهـذا أدى إلـى زوال   

أن الجار أخذ يعـرف مـا   األشجار التي زرعت،وإلى تقارب البيوت من بعضها البعض ،حتى 

يدور في بيت جاره،ومع مرور األيام ما عادت اإلقامة في المخيم تحتمل ،وال أظن أننـا، اآلن  

 .20ق70،نكرر أسطر الشاعر في المخيم ،كما كنا نكررها في 

لقد اختلف كل شيء ،واسهم اإلسرائيليون ،من خالل المتعاونين معهم ، فـى إفسـاد الشـباب    

ولم تبق أحوال المخيمات في المنافي ،بخاصـة مخيمـات لبنان،بأحسـن    .وتشجيع المخدرات 

حاال،ليفتخر المرء بها،فهي التي فيها كبرنا ،وبها كبرنا ،وفوضتنا عن جهنم ،صـارت جهـنم   

 .الالجئين 
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عاليا وعاليا جدا،وقد الزمنا ،هنا في فلسطين،وهناك في العالم 20ق70كان الحس الفلسطيني في 

الحس بارزا وواضحا في قصائد أحمد التي تعد أفضل مثال لواقع السبعينيات العربي،وكان هذا 

 :من منا لم يطرب يومها لقول الشاعر ..من القرن العشرين فيما يخص الثورة والالجئين

 اقول لكم عرفت السادة الفقراء

 وكان الجوع يشحذ ألف سكين

 :وألف شظية نهضت،من المنفى،تناديني 

 غريب وجهك العربي بين مخيمات الثلج والرمضاء -

 بعيد وجهك الوضاء

 ؟..فكيف تعود-

......... 

 أنا العربي الفلسطيني 

 :أقول وقد بدلت لساني العاري بلحم الرعد

 أال ال يجهلن أحد علينا بعد

قرأ فـي  واليوم،اليوم ربما بدا هذا الكالم مثيرا للحزن ،وال أقول للشفقة والسخرية،إذ يجب أن ي

 .ضوء زمنه الكتابي وما كانت عليه األوضاع في حينه،ويجب عدم إغفال هذا كله

،لنزعتها الغنائية العالية ،القصيدة المحببة التي اقرؤها لهذا )العودة إلى كربالء(مع ما سبق ظلت 

 :يقول الشاعر في قصيدته هذه.الشاعر،واألمر يتعلق ،طبعا،بالذائقة

 :و كانوا- تخطيءعين المخيم في ال-شاهدتهم
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 تاجرا

 ومقامرا،

 ومقنعا،

 كانوا دنانير النخيل

 ودخلت في موتي وحيدا استحيل 

 وطنا،فمذبحة،فغربة

 وانيت تسبقني يداي

 .وال ادري لماذا ظلت دنانير النخيل عالقة في ذهني على أنها دنانير الدخيل

علينا،أخـذنا نفكـر بمغادرتـه    في تلك األيام كنا نعتز بالمخيم وندافع عنه ،ولكننا ،أمام ضيقه 

 .والبحث عن سكن آخر ،ولهذا كتابة أخرى 
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 الخروج من الجنة 61

النكتة التي غالبا ما يرويها الالجئون الفلسطينيون عما ألم بهم وما زال يلم بهم،قبـل أن تتعقـد   

الالجئون أين سيذهب :األوضاع في العالم العربي وتصعب ،كانت تتعلق بمصيرهم يوم القيامة 

 إلى الجنة أم إلى النار ؟:

هل كانت هذه النكتة حاضرة في ذهن كاتب األغنية الثورية التي اذاعتها إذاعة الثورة بعد هزيمة 

دبوا النار بهالخيام ،وارموا كروتة التمـوين ،ال صـلح وال   (حزيران واشتداد حركة المقاومة ؟ 

ات األغنية أنه ال بديل أمام الفلسطينيين وهل أدرك صاحب كلم.)استسالم ،إال بتحريرك فلسطين

فلسطين بمدنها وقراها وصحرائها أيضا ؟وهل كان :إال العودة إلى البالد التي طردوا منها ابتداء 

 استوعب غسان كنفاني وأعماله الروائية والقصصية جيدا؟

ونيين،راوا كان كنفاني قرا األدب الصهيوني والحظ أن األدباء الصهيونيين ،شأن الساسة الصهي

أنه ال حل للمشكلة اليهودية إال بالعودة إلى فلسطين،فهل ايقن كنفاني أيضا أن ال حل للمشـكلة  

 الفلسطينية إال بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم؟

،وتحديدا في اليوم األول من آذار رحلنا عن المخيم ،وبعنا بيتنا فيه ،واقمنا فـي  1978في العام 

وأقمنا بيتنا الجديد ورحلنا،وكان ال بد من  1977اشترينا األرض في نهاية .يتشكلحي جديد بدأ 

الرحيل ،فالعائلة بحاجة إلى مزيد من الشقق لألبناء الذين كبروا ،عدا أن اإلقامة في المخيم بدأت 

 .تبدو غير محتملة 

غـوث الالجئـين    بدأ بغرفة بنتها لنا وكالة.أذكر بيتنا في المخيم وتشكله وتوسعه غرفة غرفة 

كانت الغرفة منفصلة وحولهـا  .بعد أن طال انتظار أهالينا للعودة  1958ومنحتنا إياها في العام 

مساحة تقدر بمائتي متر وأكثر ، تنازل أبي طوعا ، ومن باب الشعور مع الجئين مثله، عما ال 

نازله عن الخمسين وربما كان سبب ت.يقل عن خمسين مترا منها لجيران جدد،حتى يقيموا بيتا لهم

لما دام المخيم أربعين عامـا تسـاءل   (مترا أنه كان يرى في المخيم مكانا طارئا مؤقتا لن يدوم 
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أفال يدوم سوى المؤقت يا زمـان البحـر   : 1986)نزل على بحر(محمود درويش في قصيدته 

 ).فينا؟

ر لدرويش،وبدأ أبـي  المخيم فينا وانتشر ،وأيضا التعبي/وطالت نباتات البعيد ،وطال ظل الرمل 

كلما تيسر له مبلغ من المال توسع في البنـاء ،وكـان   .يزرع األشجار ويبني البيت غرفة غرفة

من كل قطر (،ولهذا غدا بيتنا )اكسفورد(مهندسا ناجحا جدا ،كما لو أنه درس الهندسة المدنية في 

ا ،وهـي غيـر   غرفة هنا وغرفة هناك ،ومساحة تفصل بينهم.وقصرا يروق للناظرين) أغنية 

مسقوفة ،فإذا حل الشتاء كان ال بد من شادر ،وكانت رياح العطر الفرنسي الفاخر تهب علينـا  

وتنتشر في بيتنا من مراحيض الجيران المحيطين بنا حائطا حائطـا ،مـن الجهتـين الغربيـة     

 .والجنوبية

مـرء بنسـمات   ولما كان الصيف يحل كان ال بد من نافذة تفتح ، حتى يتهوى البيت ويستمتع ال

وكان العطر يهب ،ما جعل أبي يشعر بالمرارة والندم ،ألنه كان سخيا كريما مـنح  .هواء عليلة 

جيراننا مساحة احتاج إليها يوم كبرت عائلته وامتدت ،وألن جيراننا أقاموا مرحاضهم قرب نافذة 

يوت ،بل وكـان  في البداية كانت المراحيض في المخيم مشتركة وبعيدة عن الب.(غرفتنا الغربية 

وكانت المراحيض العموميـة  .هناك حمام مشترك ألهل المخيم ،كما المدن القديمة ومنها نابلس 

 )بائسة جدا 

نتقاتل على الحصول على المياه من عين المخيم .في المخيم كنا والالجئين نتقاتل على كل شيء

ز له عجينه دون مراعـاة  ،ونتقاتل في الفرن ،مع الفران إن فضل أحد معارفه علينا وقدمه وخب

وأحيانا كان بعض النـاس يتقـاتلون مـع    .الدور ،وكنا نتقاتل يوم توزيع المؤن ،وتوزيع البقج 

كما لو أن روح قابيل حلت فينا ،وكما لو أن االقارب .بعضهم بعضا ألنهم أقارب بعضهم بعضا 

تفرج على فريد شوقي اخوة يوسف أيضا ،وأتذكر معارك بين أقارب ،كان الدم فيها يسيل ،وكنا ن

ومحمود المليجي متجسدين في بعض األهالي الذين يستخدمون اسياخ الحديد واواني يسـتخدمها  

الصغير يذهب الى ) (زمن االشتباك (وانا أقرأ قصة غسان كنفاني .(الفوالون لتحريك جرة الفول

 )اربط بين ما ورد فيها وبين ما عشناه )المخيم 
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في مدارس الحكومة لمدة عام وثالثة أشهر ،انتقلـت بعـدها إلـى     عينت معلما 1976في العام 

وكنت أعود إلى بيتنـا  .مدارس الوكالة في العقربانية ،بسبب الراتب األعلى الذي تمنحه الوكالة 

في المخيم ،حتى أتناول طعام الغداء واسترخي قليال ،من عناء التدريس والوقوف لمـدة أربـع   

استرخي فيها ،وهي غرفة أبي وأمي اللذين تخليا لـي عنهـا   خمس ساعات،وكانت الغرفة التي 

،كانت الغرفة تقع على شارع سـفلت  ..و..كوني مدرسا يحتاج إلى غرفة يحضر فيها دروسه و

 .حديثا ،وهو شارع رئيس تقريبا

أحاول االسترخاء فال أتمكن ،ذلك أن أبناء المخيم كانوا يلعبون على الشارع بعربايـات خشـب   

بيليا،وكانت هذه تزحك الشارع،وتخرج صوتا يضرب في الراس مباشرة ،أيـن  ذات عجالت مو

منه صوت الكعب العالي في شوارع لندن ،صوت الكعب العالي الذي أتى عليه الشاعر توفيـق  

 .ويومها كان ال بد من الرحيل عن المخيم والخروج من الجنة) .ك.المعلقة (صايغ في 

هلي ،قد يئسوا من إمكانية العودة ،فقد طـال االنتظـار ،   كان الناس ،مع مرور األيام ،ومنهم أ

واألسابيع واالشهر التي قيل لهم عنها ،لتحرير فلسطين،طالت وغدت سنوات ،بل عقودا ،وبـدأ  

مـنهم مـن اشـترى    .بعض سكان المخيم يشترون أراضي قربه ليقيموا عليها بيوتا خاصة بهم

الء قلة ،ومنهم من اشترى أرضا قريبة مـن  أراضي بعيدة ،ومنهم من استاجر في المدينة ،وهؤ

أحيانا يراودني السؤال التالي ،بخاصـة حـين   (المخيم ،ليظل قريبا من أهله ومعارفه وأصدقائه 

ماذا سيفعل هؤالء لو :" أرى أصدقاء من المخيم استمرت صداقتهم خمسين عاما ،وما زالوا معا 

تاركا أصدقاء العمر ،متخليا عنهم،أم ترى عادوا إلى فلسطين؟هل سيعود كل إلى مدينته وقريته ،

 ).سؤال بسيط ،وربما ساذج.أن هؤالء سيفضلون السكن قريبين من بعضهم؟ 

المخيم،ومع ذلك بقينا نكرر الدعابـة حـول مصـيرنا يـوم     :خرجنا من جنتنا  1/3/1978في 

 إلى الجنة أم إلى النار؟:أين سيذهب الالجئون:القيامة

في يوم القيامة وزع الناس على الجنة والنار :تزهزه ،على راي الشيوخوتقول الدعابة ،ونوينا ال

هل :،وبقي الالجئون الفلسطينيون ينتظرون،ولما امتألت الجنة ،ومثلها النار التي كفت عن القول 
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من مزيد،بقي الالجئون ينتظرون البت في مصيرهم،ولما لم يكن لهم متسع هنا أو هناك ،فقد جاء 

 .ابنوا لهم مخيمات:ى االقتراح من األعل

هل كان الذي اخترع الدعابة التي أخذت تشيع بعد الخروج الفلسطيني المستمر ،هـل كـان ذا   

نبوءة بما سيؤول إليه الفلسطينيون؟ولطالما تذكرنا الدعابة وكررناها؛بعد الرحيل عـن بيـروت   

  ..و..و 2003وبعد الخروج من العراق  1990/1991،وبعد الخروج من الكويت1982

تذكرت الدعابة ، إذ حتى فـي   2013)خلسة في كوبنهاجن(وأنا أقرأ رواية الكاتبة سامية عيسى 

 .الدولة االسكندنافية لم يجد الفلسطينيون حال

في بيتنا الجديد ثمة حديقة وثمة أشجار وثمة مساحات ارتداد بيننا وبين الجيران ،وأما األشجار 

أبي وأمي إلى ترك غرفتهما لي ،بعد أن أصبحت  فحدث وال حرج،وغالبا ما أتذكر كيف اضطر

  .وكان ال بد من اإلحسان اليهما ).قد الدنيا(معلم مدرسة 
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 يا وطني:ا الشاعر إلى الجنة فصاحادخلو 62

هل ظل المخيم يسكن فينا؟هل كنا مثل ميسون زوجة الخليفـة  .خرجنا من المخيم ولم نخرج منه

ألنه أحب إليها من قصر منيف؟هل كنا مثل تلك البدوية التي حنت إلى بيت تخفق األرياح فيه ،

يا طاقة :المتسولة التي راقت لألمير فتزوجها وأسكنها قصرا ،ومع ذلك وقفت أمام الطاقة وقالت

 أريد رقاقة؟

 :كتب ناظم حكمت 

 أدخلوا الشاعر إلى الجنة 

 !يا وطني:فصاح 

محاولة رقم (ى قصائده من ديوان وقد استعار محمود درويش منه هذه الصرخة وضمنها في إحد

 :،وكان أحمد شوقي قال  1974)7

 نازعتني إليه ،بالخلد ،نفسي،/وطني لو شغلت بالخلد عنه 

ماذا لو عاد الالجئون إلى مدنهم وقراهم؟هل سيعود كـل  :وغالبا ما أتساءل ،وقد أتيت على هذا

 فيها اصدقاؤه من المخيم؟ واحد من هؤالء إلى مدينة أبيه وجده ،أم أنه سيختار مدينة يقيم

لقد أقام في المخيم الواحد فلسطينيون ينتمون إلى قرى مختلفة ،وإلى مدن مختلفة،وتشكلت بـين  

هؤالء صداقات ،وغدوا مع الزمن أبناء مخيم واحد ،كما لو أنهم أبناء قرية واحدة أو أبناء مدينة 

 .واحدة

في بدايات نشأة المخيم كان المرء يستطيع أن يميز ،من خالل اللهجة ،المكان الذي انحدر منـه  

المتكلم،فقد كان لليافاويين لهجتهم ،وكان ألهل اللد وحيفا أيضا لهجتهم ،وكان لعرب الجماسـيين  

لهجتهم،ومع مرور األيام ،ومع دخول أبناء هؤالء المدرسة انصهرت اللهجات في لغـة واحـدة   
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وكادت تختفي ،بل إنها اقتصرت ،أي اللهجات،على اآلباء ،ومع اندثار هؤالء ،مع الزمن،تكـاد  

 .لهجاتهم األصلية تندثر ،ولم يبق في المخيمات ،اآلن ،ممن هاجروا من فلسطين إال قليلون

رحل أجدادنا ورحل ،من بعد،اباؤنا وأمهاتنا ،ونحن ،الباقين،أكثرنا ولدنا في الخيام أو في غرف 

الوكالة ،ودرسنا في المدارس معا ،وتصادقنا ،وما عادت لهجات مدن وقرى آبائنا تجري علـى  

 .ألسنتنا 

أنا من هناك ،ولي :هل بقينا نقول .خرجنا من المخيم ولم نخرج منه ،وظللنا لفترة نجد أنفسنا فيه

 ذكريات؟

في طور التكـوين،فال  مازال اصدقاؤنا يقيمون في المخيم ،والحي الذي أقمنا فيه حي جديد كان 

نادي فيه وال مقهى وال أصدقاء أيضا لنا فيه،وهكذا وجدنا أنفسنا مثل ميسون زوجـة معاويـة   

 .ومثل المتسولة ومثل ناظم حكمت وأحمد شوقي

 لمخيم تكثر فيه الصداقات أحب إلينا من بناية منعزلة 

 نريد أصدقاء وناديا :ويا عمارة 

 .مخيمنا يا:وادخلونا إلى المدينة فصرخنا 

 .وكان هذا في البداية

أذهب لرؤية األصدقاء ،وأجلس في النادي معهم نشرب الشـاي أو  .سأجد نفسي يوميا في المخيم

نتحدث في شؤون المخيم والسياسة،ولما بدأت الفصائل تنشط ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ،ولم تعد 

تفت إلى النقابـات واألنديـة   ترى في حمل السالح المجال الوحيد لتحرير الوطن ،فقد أخذت تل

 ..و..ولجان العمل التطوعي و

ووجدت نفسي أنشط في نادي المخيم ،أخدم في مجال الثقافة،باعتبار هذا ضربا مـن مقاومـة   

االحتالل ،فمن عاش تحت احتالل فليقاومه بالسالح ،فإن لم يستطع فبالثقافة ،فإن لـم يسـتطع   
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أضعف أشكال المقاومة،وهكذا وجدت نفسي أقـاوم  فبمقاطعة بضائعه وعدم التعاون معه ،وذلك 

 .من خالل الثقافة

نشطت في نادي المخيم ،فأصدرت المجلة األسبوعية ،وهي مجلة حائط،وأصدرت مـع لجـان   

ثقافية في أندية أخرى مجلة الفجر المنبثق ،وأقمنا معرض كتاب ،بل وأخـذنا نسـتدعي أدبـاء    

أذكر أن سحر كانت قـد أصـدرت   .سحر خليفة  معروفين مثل الشاعر علي الخليلي والروائية

،ولما كانت قريبة من اليسار ،وكان لهذا اليسار حضور في النادي ،فقد 1976)الصبار(روايتها 

عقدنا لروايتها ندوة شاركت فيها ،وأخذت أتحدث عن اللغة والمراة كما لو أننـي ناقـد كبيـر    

ن أنني درست األدب العربـي وكنـت   ،وأعتقد أنني لم أكن أعرف أبجديات النقد،على الرغم م

 .خريج الجامعة

لم أكن قرأت من كتب النقد إال أقلها ،ولم أكن قرأت من الروايات إال ثالثـين أربعـين روايـة    

تحـت عنـوان   )البيـادر  (،وكنت بدأت أعود أصابعي على الكتابة ،فنشرت مقاالت في مجلة 

ى ما كتبت تنتابني موجة مـن الضـحك   ،وحين أنظر ،في هذه األيام ،إل"محاولة لقراءة رواية"

عصافير بـال أجنحـة   (،ولكن ما يواسيني أن محمود درويش تخلى عن ديوانه الشعري األول 

 .،وعد أشعاره األولى مراهقة شعرية1960)

بقيت أنشط في نادي المخيم ،وفي اللجنة الثقافية تحديدا إلى أن فشلت فـي االنتخابـات ونجـح    

أما كيف تم هذا ؟ فاألمر يعود إلى جناية الفصيلية على الشعب .حليعباس محمود العقاد ،فحل م

هل خدمت الفصائل الشعب الفلسطيني أم أنهـا  :الفلسطيني ،ولعل ما يحتاج ،حقا،إلى دراسة هو

 ضرر هذه الفصائل على الشعب أم نفعها؟:اساءت إليه ؟ثم أيها كان أكثر 

،بالنوادي 20ق70ة فتح اخذا يهتمان ،منذ نهاية كل ما في األمر يا سادة أن االتجاه الديني وحرك

والنقابات والجمعيات،فاخذت تجرى االنتخابات،ولما كان اليسار قليال عديده ،مع أن الكرام قليل، 

 .فإن من دعمني كان القليل الكرام الذي ما عاد ،مع األيام ،من الكرام،أو أنني أنا ما عدت كريما
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صيل ينشط ويعد ويستعد ويدعو أنصاره لكي يفوز باللجنة أخذت االنتخابات تجري ،وأخذ كل ف

الثقافية ،فتحرير فلسطين سيتم من خالل الوعي والثقافة ،وكان أن فاز عباس محمـود العقـاد   

 .وفشلت أنا ،فآثرت االنزواء

كان المرشح المقابل لي عامال لم ينه الصف الخامس االبتدائي ،وليس له من الثقافـة نصـيب   

ان في كثرة عديد اتجاهه من ناحية ،وفي عباس محمود العقاد من ناحية ثانيـة  ،ولكن نصيبه ك

،فلقد كان العقاد صنوا لطه حسين ،وما كنت طه حسين الذي كنت اهاجمه دون أن أقرأه ،وإنما 

عبد المجيد المحتسب عليه ،وأيضا لهجوم اليسـار  .اهاجمه لهجوم أستاذي التحريري المرحوم د

 .على طه حسين

شر البلية ما يضحك ،وما جرى كان شر بلية،ال لفوز العقاد علي ،فقد كنت اعدني مثقفـا   أحيانا

،واذا بي ،مع األيام ،أكتشف أنني كنت مثل ببغاء يكرر أفكار غيره دون أن يسائلها ،ولعل مـا  

خفف األمر علي ،الحقا،أن أكثر اليساريين تحولوا، واكتشفوا أيضا أنهم كانوا ببغاوات يكررون 

 .نفذ ثم ناقش:عارات والعبارات ،ومثلهم أبناء حركة فتحالش

كان فشلي في االنتخابات سببا أساسيا في انسحابي من النادي ،وكون لدي قناعة أن التغيير فـي  

المجتمع ليس باألمر السهل ،وأنه ليس لكل مجتهد نصيب ،إال إذا كانت له واسطة ،وكان وراءه 

،ومع تحولي إلى شخصية إشكالية أخذت أزور المخيم فـي  ومع مرور األيام .فصيل كثير العدد 

المناسبات السياسية واالجتماعية ،وربما يكون لعملي األكاديمي، ولصيرورتي كاتبا وباحثا يحتاج 

  إلى وقت للقراءة ،ربما يكون لهذا دور في األمر
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 ظ المهارة إذ تجتهدالوحي ح 63

،ويبدو أنني كنت محظوظا ،فما كتبتـه وجـد    بدأت أعود أصابعي على الكتابة 1976في العام 

التي أخذت تصدر في العام نفسـه  ) البيادر (طريقه إلى النشر ،ورحب به المسؤولون عن مجلة 

،وكان قد صدر منها بعض أعداد ،وقد دب الخالف بين المسؤولين عن تحريرهـا ،مـا جعـل    

سحبون منها ،وبقي يحررها الشاعر عبد اللطيف عقل والكاتب عادل سمارة ومحمد البطراوي ين

 .جان نصراهللا وجاك خزمو

،فقد احضرت معي  1975)نجران تحت الصفر(في تلك األيام قرأت رواية الكاتب يحيى يخلف 

فراقت الكتابـة  " محاولة لقراءة رواية"،من عمان،نسخة منها،وكتبت عنها مقالتي األدبية األولى 

اعر أسعد األسعد الذي سـرعان مـا أعـاد    لجان وجاك ونشراها ،واعطيت نسخة الرواية للش

صدرت فقراتها وكتبت عنهـا مقـالتي   1976)الصبار(وكانت رواية سحر خليفة الثانية .نشرها

الصادر )أغنيات الليالي األخيرة (الثانية ،وسرعان ما نشرت،وراق لي ديوان الشاعر خليل توما 

ائية ذكرتني بأشعار محمود عن منشورات صالح الدين في القدس ،فرأيت في قصائده نزعة غن

،فكتبت أيضا عنه وأرسلت الكتابة إلى المجلة نفسـها،وغدا مـا    1968)آخر الليل(درويش في 

 .أكتبه مقروءا ويلقى قبوال،وأظن أن هذا حدث بفضل حزيران

،ممن كونوا )األفق الجديد(كانت الساحة األدبية في الضفة الغربية تفتقر إلى الكتاب ،فأكثر كتاب 

م ،وجدوا أنفسهم ،بسبب الحرب،خارج الوطن ،ومن بقي مقيما ،مثل خليـل السـواحري   أنفسه

ومحمود شقير ،أبعد لنشاطه السياسي،وآثر بعض الكتاب ،مثل صبحي الشحروري ،الصـمت،  

إلى حين ،ثم أخذ يكتب باسم مستعار،وهكذا لم أجد وأبناء جيلي من يقف حائال أمامنـا ،علـى   

 .،أو بساطة ما نكتب وعدم رصانته  الرغم من ضعف ما كنا نكتب

لقد كانت كتاباتنا األولى مجرد محاوالت ،واظنني لم اجاف الحقيقة حين استخدمت غيـر مـرة   

وأظن أن الساحة األدبية ،لو كانت .،فقد كانت الكتابة ،بالفعل،محاوالت ليس أكثر )محاولة (كلمة 

اوالتنا الترحيب الذي لقيتـه،ولربما  تحفل بأسماء أدبية بارزة ومهمة وذات شأن ،لما وجدت مح
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طلب منا أن نعيد النظر فيها،وغالبا ما أتذكر اسطرا شعرية لمحمود درويش فيها قدر من الهجاء 

 ..ألدباء عرفوا دون أن يكونوا متمكنين

 :يقول منها ) وتحمل عبء الفراشة(يكتب درويش قصيدة عنوانها  1977)أعراس (في ديوانه 

 سوف تعطي الظل أسماء .تأتي إلى مدن وتذهب

 .وتحذر الفقراء من لغة الصدى واألنبياء .القرى 

 سوف تذهب،والقصيدة ..وسوف تذهب

 ستشرح هاجسافيجيء.خلف هذا البحر والماضي

 حراس الفراغ العاجزون الساقطون من البالغة

 .والطبول

وأعتقد أن كثيرا ..الجامعةتروق لي ،بل وأخذت تروق لي وأنا في )حراس الفراغ(وكانت عبارة 

كانوا حراس فراغ ،ولذلك لم يصمد كثيرون منهم مع األيـام   1967من الكتاب الذين نشاوا بعد 

وأظن أن نظرة درويش هذه الزمته لفترة،بل .،وسرعان ما انسحبوا من الحياة األدبية والثقافية 

زيعه جوائز الدولة ،كتب عن ،واعترض على تو)أوسلو (إنه حين عاد إلى رام اهللا،بعد اتفاقيات 

االحتراف،باعتبار الكتابة حرفة -الفرق بين مرحلتين،مرحلة الكتابة الضرورة ،ومرحلة الكتابة 

إلى محمود درويش (ولم يقو أي من الكتاب على الرد عليه،باستثنائي ،فقد كتبت مقالة عنوانها .

ة ،وهاجمته فيها ،ولم تنشر جريـدة  وكان الثاني وزيرا للثقافة في السلطة الوطني)وياسر عبد ربه

 ).االستقالل(المقالة ،فنشرتها في جريدة كانت تصدر في غزة أظن أن اسمها هو )األيام (

لقد كنا الكتاب الضرورة ،فدون جهودنا ،نحن الذين بدأنا الكتابة ،بعـد حزيران،وتحديـدا فـي    

 .ما كان للحركة األدبية والثقافية أن توجد 20ق70
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م كان للكاتب عادل سمارة وللشاعر عبد اللطيف عقل ،وللناقد محمـد البطـراوي   في تلك األيا

وقد رعى هؤالء الجيل الجديد،بخاصة بعد إبعاد القـاص  .دورهم الريادي في خلق حركة أدبية 

 .خليل السواحري والقاص محمود شقير

 :يقول محمود درويش)العب النرد(في قصيدة 

 والوحي حظ المهارة إذ تجتهد

الموهبـة  "أدرس المنهج االجتماعي الماركسي أتوقف أمام موقف الماركسيين من الموهبة وحين 

،وهذا كالم صحيح،فلوال المثـابرة لربمـا كنـت ،اآلن    "قد تكون موجودة،ولكنها تنمى أو تقتل

،مدرسا جامعيا يكتب دراسات بائسة ال تسمن وال تغني من جوع،وهذا عموما هو حـال أكثـر   

 .زها االكاديميون أغلبهم الدراسات التي ينج

عـن دار  ) فصول في توقيع االتفاقيـة (أصدرت مجموعتي القصصية األولى  1979في العام 

 .األسوار في عكا ،وحين استرجع ظروف كتابتها أضحك كثيرا

مرة حاولت ،وأنـا فـي السـنة الجامعيـة الثالثـة ،فـي       .لم أكن أفكر في كتابة القصة كثيرا

أما لمـاذا  .عن معارفي ،وبدأت أكتب ثم سرعان ما مزقت ما كتبت ،أن أكتب رواية1975العام

 .كتبت القصص القصيرة ،فاألمر يعود إلى الرقيب اإلسرائيلي 

في جريـدة  )الشعب الثقافي(في العام الذي أصدرت فيه مجموعتي القصصية بدأت احرر صفحة 

وأخـذت اسـتكتب   .حينه،إذ كلفني بالمهمة القاص أكرم هنية الذي عاد إلى الضفة في )الشعب(

كتاب القصة القصيرة ،فأخذوا يعتذرون ،ألن أعمالهم تعرض على الرقيب اإلسـرائيلي ،وهـو   

أحـزان  (ولما كنت ،في الجامعة األردنية ،قرات قصة القاص جمال أبو حمدان .،بدوره،يشطبها

وذجـا  فقد أخذت اتكيء على التاريخ لقول الراهن من خالله ،مقـدما بـذلك نم  )عروة بن الورد

للكتاب لتجاوز الرقابة،وساعدني على هذا أن الرئيس المصري المرحوم أنـور السـادات زار   
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القدس فتذكرت ما قام به الملك الكامل في زمن الحروب الصليبية ،وربطت بين االثنين ؛السادات 

 .والكامل،ونشرت القصة ولم يشطبها الرقيب

 .مصائب حزيران كان فيها بعض الفوائد:هل أقول 

كما لو أنني من .لوال حزيران لبقي الكتاب يكتبون وينشرون ،ولربما ما حدث فراغ أتيت العبئه

 ماذا أفعل ؟.حراس الفراغ 

  .الوحي حظ المهارة إذ تجتهد
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 ابوس االحتالل واألقدام المورقة ك 64

أقمت في عمان للحصول على شهادة الماجسـتير مـن الجامعـة     1982و 1980ما بين العام 

 .نية األرد

 .،وهذا ما حدث )رب ضلرة نافعة (يقول المثل 

تقدمت بطلب للعمل في مكتبة جامعة النجاح ،وتقدم معي ثالثـة وسـتون    1980في ربيع العام 

آخرون ، وكانت الجامعة بحاجة إلى ثمانية موظفين ،ولهذا قررت إجراء اختبارين للمتقـدمين  

في علم المكتبات ،وأما الثاني فكان في الثقافـة  ،حتى تختار منهم افضلهم ؛ االختبار األول كان 

وقد كان اسمي األول بين المتقدمين،ال ألنني عبقري زمانه ،وإنما ألنني كنت في الجامعة .العامة

األردنية ،في فترة البكالوريوس ، من رواد المكتبة باستمرار ،فقد كنت أنفق فيها سـاعات،كما  

ومن ناحية ثانية فإنني لما عينت معلما لم أنقطـع عـن   كنت استعير منها الكتب،هذا من ناحية ،

القراءة ،فلم أختم العلم بالحصول على الشهادة ،وإنما واظبت على تثقيف نفسي ، وواصلت اقتناء 

 .الكتب وقراءتها ،بل وحض الطالب على القراءة

كثير النط (الصالحية المرحوم أبو شوقي /لم ألتفت إلى المثل الذي قاله لي مدير مدرسة الجاحظ

،وكان قال لي هذا المثل لما الحظ أنني، باستمرار ،أبحث عن فرص عمل أخـرى  )،قليل الصيد

ووجدت نفسي أتابع اإلعالنات في الجرائد ،بخاصة اإلعالنات الصادرة عـن جامعـة   .أفضل 

 .النجاح وجامعات أخرى 

،ولكني لـم أكـن ذا   كنت تقدمت للعمل في جامعة النجاح التي كانت توظف حملة البكالوريوس 

حطوة ،أو لم يكن لي رصيد ، وربما لم يكن مرضيا عني ،فلم أكن على عالقة حسنة بـبعض  

عـادل  (المسؤولين ، بل إنني كنت اهاجم قسما منهم ،وكنت أنشر مقاالت باسم مسـتعار هـو   

وحصل على الوظيفة بعض زمالئي ،ال ألنهم أفضل مني علما ،وإنمـا  ) الراوي وعادل بالطة 

في هذه الفترة كنت قرأت رواية .(نه لكل مجتهد نصيب ،على رأي توفيق الحكيم في مسرحيتهأل
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رسـائل مـن   (مرتين ،وأخذت أكتب على غرارها ،رسائل تحت عنوان )المتشائل (أميل حبيبي 

ونشرتها في جريدة الفجر التي أشرف المرحوم علي الخليلي عليها،وال تنسى جهـوده  ) المخيم 

وبعض ما أكتبه هنا كنت أوردته في بعض الرسائل التـي  .ة األدبية ورعايتهافي تطوير الحرك

 ).  1979نشرتها في 

حين الحظت اسمي في اإلعالن قررت أن أذهب لمقابلة اللجنة،فعدا االمتحان ال بد من مقابلـة  

ترصد لها عالمات من أجل التعيين،وأعتقد أنني كنت موفقا في المقابلة ،ومع ذلك فلـم أعـين   

وظف مكاني صديقي مهيب المصري الذي لم يتقدم لالمتحانين ،ولم يحضر للمقابلـة ،وهـذا   ،و

لكـل مجتهـد   (،وكما كتب الحكيم ف)الذي يحرك العسل يتذوقه(،طبعا،يتماثل مع المثل الشعبي 

 .وقد اجتهد صديقي المرحوم الذي ظللت أذكره بقصة تعيينه كلما التقينا)نصيب

الح وشوكت زيد وموسى الجيوسي ،وكانوا من مجلس أمناء كنت أعرف المرحومين يسرى ص

نحن نتابع كتاباتك في الجريدة ،وال نريد أن تعمل عمال :الجامعة،ولما راجعتهم في األمر قالوا لي

إداريا ،واألفضل أن تحصل على منحة وأن تكمل تعليمك ،فتعود إلى الجامعة لتعمل في سـلك  

أنـت لـديك   :،وقد تبدع،وأما المرحوم شوكت زيد فاضاف  التدريس،ونعتقد أنك ،بهذا،تفيد أكثر

وظيفة ونريد أن نثبتك في مكان عملك ،ولما أخبرته أن صديقي مهيب كان يعمل أيضا في سلك 

 .التعليم ، ومع ذلك فقد وظفتموه ، ابتسم ،فلكل مجتهد نصيب

اقترحت علي المرحومة يسرى صالح أن تساعدني في الحصول على بعثـة دراسـية،إن أنـا    

حصلت على قبول من جامعة ما لمواصلة دراستي العليا،و اتكات في كالمها على صلة المرحوم 

موسى الجيوسي بصندوق الطلبة الفلسطينيين في بيروت،و قد أحضر لي المرحوم طلبا العبئـه  

ا ما لم يتحقق،على الرغم من حصولي على مقعد لدراسة الماجستير فـي  ،من أجل المنحة ،وهذ

هنا اشير الى انني اخبرت الدكتور محمود السمرة باالمر ،فكتب رسالة وجههـا الـى   (الجامعة،

محمد يوسف نجم ،يطلب فيها منه مساعدتي واعطئي منحة ،وهذا ما تم،فقـد  .زميله وصديقه د

،لمدة ثاثة فصول ،دفعتها رسوما ،فلم يغط القرض اكثر  وافق صندوق الطلبة على منحي قرضا
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،ومع ذلك فقد سافرت واعتمدت على نفسي ،فعملت في مكتبة الجامعة ،وفـي إحـدى   )من هذا 

 .الجرائد األردنية ،أكتب مقاالت وتحقيقات ،مقابل مكافات 

ي إلى الجامعة غالبا ما حلمت بأنني في سيارة في طريق.كان الكابوس الذي يالحقني هناك مرعبا

 .وكنت أصحو من النوم فزعا مرتعبا اتحسس قدمي.األردنية ،واألعشاب تنمو على قدمي

ونشرتها ،ابتداء ،في مجلة الجديـد  )األقدام المورقة(كتب قصة عنوانها  1981في صيف العام 

 ) .مكان آخر للعشب(الحيفاوية الشيوعية ،ثم أعدت نشرها،الحقا ،تحت عنوان 

،إن لم تخني الذاكرة ،صحا أهل الضفة الغربية على خبر مفزع ومـؤلم  1980في صيف العام 

رام اهللا،وفهـد  /،ومنهم السيد بسام الشكعة ،وكريم خلف " تفجير سيارات رؤساء البلديات "،وهو 

وقد أصيب أكثر هؤالء إصابات بالغة ،وبترت قـدما  .الخليل، ومحمد ملحم جلجولية /القواسمي

 .السيد الشكعة 

انية ظهرا،وكان منع التجول فرض على المدينة،كنت في بيت خـالتي ،قـرب المقبـرة    في الث

لقد دفنا .الغربية،وإذا بسيارة تأتي وينزل منها رجال بأيديهم كيس نايلون ،وفيه قدما بسام الشكعة 

جزءا من الرجل الذي ما زال على قيد الحياة ،وأظن ان الكابوس الـذي عانيـت منـه ،فـي     

 .الماجستير ،لم يبتعد كثيرا عما شاهدته وشاركت فيه عمان،وأنا أدرس

سانهي الماجستير في عامين ،وسأعود إلى الضفة ،وعيني على جامعة ما،مثل النجـاح أو بيـر   

 .زيت أو بيت لحم،ولم يمر شهران على عودتي حتى عينت في جامعة النجاح

إنها تزدهـر علـى   :دنية هي هناك مقولة يكررها الناس في بالدنا عن مدينة عمان والدولة األر

،والحرب العراقية 1975،والحرب األهلية اللبنانية 1967،وحرب1948مأساة :مصائب اآلخرين 

ويبدو أنني مثل عمـان  .، واخيرا ما يجري في سورية 1991وما تالها،ثم حرب الخليج  1980

 .ازدهرت على نكسات وتبعاتها
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ا،فالتخصص المطلوب كان البالغـة ،وأنـا   في أثناء بحثي عن عمل في الجامعات لم أجد شاغر

 .كتبت في األدب الفلسطيني والنقد، ومع ذلك فقد عينت

كانت سلطات االحتالل طلبت من اساتذة الجامعات القادمين، بتصاريح زيارة، أن يوقعوا علـى  

ف ،فابعدت سلطات االحتالل هؤالء المدرسين،وكان ال بد مـن  .ت.قرار ما،وهذا ما رفضته م

 .لفراغتعبئة ا

  .انا من حراس الفراغ،ومصائب قوم عند قوم فوائد
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 ذات يوم شتائي ماطر جدا 65

تركـت المدينـة   .عينت معلما في مدارس وكالة غوث الالجئين1978في تشرين ثاني من العام 

والتدريس فيها ،وفي أفضل مدارسها الثانوية ،وذهبت الى الغور ،حيث الحر الشديد صيفا والجو 

ء ،وحيث ازمة المواصالت والحاجز المقام ما بين المدرسة ونابلس ،قرب معسـكر  الدافيء شتا

وكان هذا بسـبب  .النصارية الذي كان معسكرا للجيش االردني وغدا معسكرا للجيش االسرائيلي

دينارا أردنيا وانخفضت العملـة   65كنا نحصل في الحكومة على راتب يعادل (الراتب الشهري

 ).دينارا،وكان راتب الوكالة الضعف وأكثر  45 اإلسرائيلية فغدا يعادل

لقد ورثت إسرائيل من األردن معسكراتها أيضا ،كما ورثـت األردن مـن بريطانيـا بناياتهـا     

العسكرية التي أنشأتها هي ،وكما ورثت بريطانيا من العثمانيين سجن نابلس المركـزي ،وورث  

،وهكذا خالل أقل مـن  ) د اهللا الصالحين كما لو أنهم كلهم عبا( هؤالء كلهم األرض بمن عليها 

قرن كنا عثمانيين ورعايا بريطانيين واردنيين وإسرائيليين ،ومنا من حصل على تقاعـد مـن   

الحكومات الثالثة األخيرة ،فسبح بحمد بريطانيا واألردن وإسرائيل أيضا ،وربما قبض بعـض  

 .حتالل،منتمين للثورة المباركةالموظفين راتبا رابعا من السلطة ،بحجة أنهم كانوا ،زمن اال

 .خذوا مثال أنا 

،وعلى جـواز سـفر   1970حصلت على الهوية اإلسرائيلية مع بلوغي السادسة عشرة في العام 

عندما ذهبت الى الجامعة األردنية ودرست على حساب حكومة جاللـة   1972أردني في العام 

يارته في القصر ،والتسـليم عليـه   الملك المعظم الذي لم التق به ،مع أن الفرصة سنحت لي لز

،واستالم جائزتي منه يدا بيد ،ولكني كنت عاقا،ولم أجدد جواز سفري األردنـي ،منـذ العـام    

حصلت على وثيقة 1987،ولما سافرت إلى ألمانيا ،في العام ) هكذا حظيت بجنسيتن معا (1977

ى لو لم تعترف الحكومة إسرائيلية وسافرت من مطار اللد،وهو مطار فلسطيني ال إسرائيلي ،حت

األردنية بهذا، ولم تأخذ برأيي ،ثم لما شرفت السلطة الوطنية حصلت على جواز سفرها ،وهـو  

يطابق الهوية اإلسرائيلية ،مضمونا ال شكال،وظللت أجدده واستخدمه في السفر ،على الرغم من 
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يا مثل حمـاس التـي   ولم أشارك ،حتى اليوم ،في أية انتخابات،ولم أكن مبدئ)أوسلو (أنني ضد 

وعارضته ،ثم انضوت تحت لوائه ،ووافقت على عقد صلح مع إسرائيل ،مثل )أوسلو ( رفضت 

 .وصلح الحديبية )أوسلو (صلح الحديبية ،وسبقتها حركة فتح في هذا ،فقارنت بين 

عدت في سيارة عمومية من مدرسة العقربانية اإلعداديـة   1978ذات يوم ماطر جدا من العام 

طة ،مع سائق من مدينة نابلس ،وهو من آل بسطامي ،وأخذنا الحديث ماخذ شتى ،ولم أعد المختل

أذكر ما الذي قادنا إلى حزيران والهزيمة والنازحين ومخيماتهم الجديـدة التـي زرت ،الحقـا    

،بعضها ،مثل مخيم شنلر ومخيم البقعة الذي خلده الشاعر العراقي مظفر النواب فـي قصـيدته   

 ).وتريات ليلية(

إلى األردن وعمله سائقا هناك على الخطوط الداخلية  67تحدث السائق عن نزوحه في حزيران 

 .،وعن السبب الذي حدا به إلى العودة

حاشا وكال أن اعمم شخصيا ،فالشرطي -قال السائق إنه أقل ذات يوم ركابا بينهم شرطي أردني 

الجديدة ووظيفته فيها ،وحمـد اهللا   ، وأخذ هذا الشرطي يتحدث عن المخيمات-ال يمثل إال نفسه

 .على الهزيمة التي مكنته من إشباع غريزته مع بعض النازحات

ولم يحتمل السائق ما قاله الشرطي فقرر أن يعود إلى نابلس ،ولو تسلال ،وترك األردن وعـاد  

وتحـول   1948التي أتت على نكبة )ألنه يحبهم(ليموت في وطنه،وال أنسى قصة سميرة عزام 

في األردن أقام طالب فلسـطينيون  .(سطينيين،بعضهم،إلى اوغاد وجواسيس ولصوص وبغاياالفل

 ).عالقات مع فتيات اردنيات والعكس حصل أيضا واألمر يحدث ولسنا مالئكة 

ما قصه علي السائق سمعته من المرحوم الحاج أبو محمد طقاطق الذي كان أحد وجـوه مخـيم   

. النكبة من أحداث عاشها المخيم،فقد أخبرني قصة مشابهةعسكر ،ويعرف أسرار المخيم وما تال 

حدثني عن المراة التي تقطن في مخيم الفارعة وكانت ،ذات يوم، تأخرت عن العودة إلى مخيمها 

وحل المساء ، ولم تجد حافلة تعيدها إلى المخيم،فحاول شرطي أردني أن يستغلها في الفخـارة  

وافصحت له عن سبب تأخرها ،هو الذي ظن أنها ،لتأخرهـا  القريبة من المخيم،فاستطنبته باهللا ،
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هل كان الشاعر العراقي مظفر النواب سمع قصصا مثل هذه فكتـب سـطره   ).(،إمرأة ساقطة 

 )ويزيد عمان على الشرفة يستعرض اعراض سباياكم ،ويوزعهن كلحم الضان لجيش الردة؟ :

لبطراوي ،وزرته في بيته ،ونمت فيه تعرفت إلى الناقد الشفوي المرحوم محمد ا1978في العام 

وقد .،صحبة القاص المرحوم محمد أيوب من خان يونس،وكان البطراوي يرعى األدباء الناشئين

اقترح علي أن أكتب خمس قصص عن المخيم ،ليصدرها مع خمس قصص أخرى ،أيضا عـن  

رة المخيم،للقاص غريب عسقالني ،حتى نبرز صورتين للمخيم،صورة مخيم في غـزة ،وصـو  

مخيم في الضفة ،واعطيت القصص التي كانت تسجيلية بالدرجة االولى الى الناقد ،ولم تصـدر  

المجموعة،ولما لم أكن أملك نسخة منها ،فقد ضاعت القصص،وبعض ما اكتبه هنا كنت كتبتـه  

  .هناك،أي فيها،أي في القصص
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 أين ذهب فيصل؟ 66

منطقة العقربانية ،وكانت المدرسة إعدادية درست في  1982وايلول  1978ما بين تشرين أول 

ومختلطة،والمادتان اللتان درستهما هما اللغة العربية والتربية الدينية ، واتفق أننـي فـي هـذه    

 .السنوات بدأت أقترب من اليسار ، كما بدأت أقرأ الفكر الماركسي واألدب اليساري

طبعت دار صالح الدين كتابا ،من وقراته ،ولما )أصول الفلسفة الماركسية (حصلت على كتاب 

جزئين،عن المادية الجدلية ،اشتريتهما وقراتهما ،وكان فيهما خالصة الفكـر الماركسـي،ولكني   

افدت كثيرا من أعمال األدباء اليساريين،ومن منشورات دار الفارابي والطليعة التي أخذت تصل 

أكثر هذه المنشورات ذات توجـه   إلى الضفة ،من خالل مكتبة الجعبة في رام اهللا تحديدا،وكانت

ضمت كتبـا صـغيرة الحجـم ومحـدودة     ) دليل المناضل(ماركسي،وأذكر سلسلة كان عنوانها 

لقد اقبلت وغيري علـى اقتنـاء هـذا الكنـز الثمين،فـي      .الصفحات ،وكانت أسعارها معتدلة 

 .حينه،ورأينا فيه صيدا قد ال يتكرر 

جـورج  (ول )نـاظم حكمـت  (و ل)ابابلو نيرود(ول )برتولد بريخت(في تلك الفترة بدأت أقرأ ل

قلب ) "جوزيف كونراد(،بل وقرأت رواية )آنا زيغرز(ول )غابرييل غارسيا ماركيز(و ل )امادو

من ترجمة صالح حزين ،وافدت منها في كتابة مقالة نثرية جميلة أعدها البداية األولـى  " الظالم

،وكان عنوان المقالة التي نشرتها في جريـدة  السلوبي الذي يعتمد على الربط بين األدب والواقع

 .،وللمقالة قصة "من أبها إلى مخيم بالطة:كروتز الفلسطيني ) "الشعب(

غرقت عائلة فلسطينية من مخيم بالطة في أبها ،في السعودية ،فقد  1981/ 1980في شتاء العام 

ولقد رأيـت فـي   .خيمجرفها السيل ،وعادت إلى مخيم بالطة جثثا،وأقيم لها عزاء في نادي الم

التي كنت فرغت "قلب الظالم ) "جوزيف كونراد(مصيرها ما ال يختلف عن مصير بطل رواية 

 .من قراءتها 

يبحث عن الذهب في إفريقيا ،وألجل هذا نسي كـل شـيء   )كونراد(بطل رواية )كورتيز (أخذ 

لتي ذهب إليها ،ثم ؛نسي بالده ونسي خطيبته وغدا افريقيا يمارس الطقوس والشعائر في البالد ا
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مات ،فيم كانت خطيبته تنتظر عودته بالذهب ،حتى يتزوجا ،ولم تنل من خطيبها شيئا ،وكل ما 

 .وصل إليها رسالة تبلغها عن وفاته

وذهب الفلسطيني ،ابن المخيم،إلى السعودية ،ليعمل مدرسا ،وليحصل على المال ،حتى يبني بيتا 

هكذا رأيت في نهايات العائلـة مـا رآه   .د وأسرته جثثا،حين يعود، ويستقر في بالده،ولكنه عا

 .في نهاية بطله)كونراد(

في المدرسة كنت وزمالئي ،وأكثرهم من أبناء المخيمات، نعلم بفرح كبير ،بل وبمتعـة ،وكنـا   

ننظر إلى أننا نقدم خدمة جليلة ألبناء المنطقة الفقراء ،ماديا واجتماعيا،بل إننا رأينا أن ما نقـوم  

عمال تفرضه الوظيفة التي تمنحنا الراتب،بل إنه واجب وطني وأخالقي إزاء أبناء شعبنا  به ليس

الذين ينبغي أن يتعلموا ويتطوروا ،حتى ينتهي االحتالل،ولما سبق فقد صادقنا الطالب واهاليهم 

 .،وكنا نزورهم في بيوتهم أحيانا ،لنشرح لهم أهمية إرسال أبنائهم إلى المدرسة

البات ذكية جدا ،وتقبل على التعليم بشغف ،وكانت األولى في صفها،ولما انهـت  كانت إحدى الط

الصف األول اإلعدادي ،أراد أبوها أن يزوجها، وهذا ما لم يرق لنا ،فهي مازالت صغيرة ،وهي 

طالبة مجتهدة ومتفوقة،ولذلك وجدنا أنفسنا نذهب إلى أبيها لنقنعه باهمية استمرارها في الدراسة 

 .الصف الثالث اإلعدادي على األقل ،وأظن أننا نجحنا في مهمتنا،حتى تنهي 

من الطالب الذين لن انساهم فيصل الذي قص علي عن عمله في المستوطنة وعـن اسـتغالل   

تماما كما أنـه قـص علـي عـن طبيعـة العمـل فـي        .سماسرة العمل ،من أبناء منطقته له

،وهي قصة تبدو تسجيلية إلى حد )اين ذهب فيصل ؟ (المستوطنة،ومن وحي كالمه كتبت قصة 

كبير،وأذكر أنني، لما نشرت القصة وقراها أهل المنطقة ،أذكر أنها سببت مشاكل لفيصـل مـع   

األشخاص الذين عمل معهم،وحين روجعت في األمر قلت إن القصة متخيلة والشخوص متخيلون 

ا على سحب النسخ من ،وأن فيصل في القصة غير فيصل في الواقع،وأمام احتجاج المعنيين اتفقن

 .الطالب ،وانتهى االمر
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على أن المثير في قصة فيصل الحياتية ليس ما حدث بشان قصتي،وإنما ما صار إليه ،وما آلت 

 .إليه حياته

درس فيصل في جامعة النجاح الوطنية الهندسة ،وغالبا ما كان يزورني في المكتـب ويتحـدث   

 .ليأخذ رأيي في أمر خطيرمعي،وفوجئت به ،ذات يوم،يزورني في البيت ،

وكان يضع فيها مسدسا،وبينما هـو يفـتح حقيبتـه فـي     )سامسوانيت(كان فيصل يحمل حقيبة 

المحاضرة ،إذا بزميل له يرى المسدس،فارتعب وخاف ولم يدر ما يفعل،وهكذا جاءني إلى البيت 

 .يستشيرني فيما سيقدم عليه

إياك :،ولم اشجعه على هذا أبدا ،وقلت لهكان فيصل يود أن يصفي زميله ،حتى ال يكتشف أمره 

أن تفعل هذا،وإن حدث وأبلغ زميلك أحدا ،وكان فيصل يخشـى مـن وصـول األمـر إلـى      

االحتالل،فما عليك إال أن تنكر أو أن تقول إن ما كان معك هو مسدس أطفال اشـتريته هديـة   

 .وأخذ فيصل برأيي ،وانتهت األمور بسالم.ألخيك 

التقيت بطالب من العقربانية أخذت ادرسهم في الجامعة  1991ا في العامبعد أن عدت من ألماني

وقد عرفـت أن فيصـل   .،وكنت اسألهم عن أهلهم ومعارفهم ،وسالتهم عن فيصل واخيه عزمي

استشهد في االنتفاضة ،وأن أخاه واصل دراسته ،وغدا فيما بعد يدرس الهندسة فـي الجامعـة   

 .األردنية 

أيـن ذهـب   (فالقصة تنتهي باختفائه ،وعنوانها يشير إلى هـذا  .ة فيصلكما لو أنني تنبأت بنهاي

 )فيصل؟

وأحيانا أشعر بالحزن ،فكثير من الطالب الذين علمتهم ،وعرفتهم بأدب المقاومة وأدب غسـان  

 .كنفاني دخلوا السجون وغدوا من المهتمين بالعمل الوطني ،ودفعوا لهذا ثمنا ما

ر وطار كلها،وكم سحرنا هذا الروائي الجزائري،كما قرأت في تلك السنوات قرأت أعمال الطاه

  .وآخرين )جنكيز ايتماتوف(و )بوشكين(و) انطون تشيخوف(
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 "المتشائل"الغزاة الذين سبقوهم  إن في قلوبهم لرافة لم يحظ بها أجدادنا من 67

اختفاء سعيد  الوقائع الغريبة في(في الرسالة التاسعة ، من الكتاب األول ، من رواية إميل حبيبي 

، ،يأتي سعيد على لقائه ،في جامع الجزار ، حيث حشر الفلسطينيون 1974)أبي النحس المتشائل

،ويتحدث 1948الباقون ، بمعلمه الذي علمه في المدرسة ،وقد التقيا بعد أن افترقا ،بسبب حرب 

اسوأ من غيرهم المعلم وطالبه عما يجري ،ويقارن المعلم بين اليهود وغيرهم ،فيرى أنهم ليسوا 

 ".والحقيقة ،يا ولدي إنهم ليسوا اسوأ من غيرهم في التاريخ"في التاريخ 

يعقد المعلم مقارنة بين ما فعله الصليبيون بأهل مدينة عكا في فترة الحروب الصليبية ،وما فعله 

فعلـه  الغزاة الجدد،ويأتي على المجازر التي ارتكبها الصليبيون ،حيث قتلوا وذبحوا،وهذا ما لم ي

ال تخفى سخرية إميل ،هنا،إذ أن الصليبيين لـم  .(اليهود بأهلها ،حين احتلوها ،إذ اكتفوا بترحيلهم

يهجروا السكان ،بل ذبحوا اعدادا منهم،أما اليهود فقد أرادوا اجتثاث الوجود الفلسطيني ،بالترحيل 

يعود إلى أن 1948ام والتهجير واألبعاد ،وأحيانا أرى أن عدم ارتكاب مجازر أكثر بحقنا في الع

 ).كان قريب عهد)الهولوكست(

 .إن في قلوبهم لرأفة 

قام اإلسرائيليون بالترفيه عن أبناء الالجئين في المخيمـات   20ق 80وبداية  20ق70في نهاية 

ضيق الحياة في المخيمـات ،وعـدم   -على ما يبدو-الفلسطينية ،فقد ارقهم ،أعني اإلسرائيليين ،

 اما كيف رفهوا عنهم ،فهذه هي القصة ؟.هم ترفيه أبنائها عن أنفس

أوحى اإلسرائيليون ألتباعهم من مخاتير بأن يقوموا بتسجيل أسماء أبناء المخيم وبناتـه ،ممـن   

يرغبون في زيارة فلسطين ،بتسجيل أسمائهم لديهم ،واتفقوا على تواريخ محددة ،ووقت محـدد  

 .طين ،وزيارتها،يجتمع فيه الناس معا،قرب الجامع ،ليقلوهم إلى فلس

وفي الموعد المحدد جاءت الحافالت اإلسرائيلية ، وأقلت الالجئين والالجئات إلى عكـا وحيفـا   

ونهارية ومدن ومواقع سياحية أخرى ،وكان هذا عمال غير مألوف ،فمن قبل كنا نحن نذهب إلى 
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رنا مـدننا وقرانـا   مدننا وقرانا ،وإلى مدنهم ومواقعهم السياحية ،بحافالتنا وعلى نفقتنا،وهكذا ز

،وكنا ،في األخيرة ،ندفع )السخنة(و )نهارية (و) ناتانيا(،وكذلك مدنهم ومواقعهم السياحية،فعرفنا 

رسم دخول،لندخل و نسبح في بركها ،وننفق نهارا كامال ،وقد نقول ما قالته صفية ، في رواية 

ا ،بعد عشرين عاما من س ،بعد أن رأت حيف.، لزوجها سعيد1969)عائد إلى حيفا(غسان كنفاني 

نعم قد نقـول مـا   ".لقد حولوها إلى جنة.انظر ،كيف جعلوها:"سيطرة الحركة الصهيونية عليها 

إنهم يريدون ان يقولوا "و "ذلك جزء من الحرب"س .قالته صفية ،دون أن ندرك ما أدركه سعيد 

ان أخـذت الدولـة    قبل سنوات قليلة جدا زار ابن اخ لي فلسـطين،بعد "(انكم ال تستحقونها:لنا 

نحن ال نستحقها :اإلسرائيلية تمنح التصاريح لزيارة الداخل الفلسطيني،وأعجب بما رأى ،فقال لي

 ).هم يستحقونها ،وابن أخي هذا ،مثل أكثر أبناء شعبنا ،ممن ليس لديهم وعي سياسي.

س،على سبيل نعم إن في قلوبهم لرأفة ،فقد الحظ اإلسرائيليون ،على ما يبدو ،ان بعض اهل نابل

ليليـا،فيم ال يفعـل هـذا الالجئـون     ) ناتانيـا (المثال،يقضون لياليهم المالح على شـواطيء  

والالجئات،فقرروا ،أعني اإلسرائيليين ،ان يرفهوا أيضا عن أبناء المخيمات ،وهكذا لجؤوا إلـى  

 وكنت ترى أهالي المخيم يقبلون على الـذهاب شـبابا وشـابات،إخوة وأخـوات    .ما لجؤوا اليه

 .معا،ليروا تلك البالد ،وليستمتعوا برحلة على حساب غيرهم

 .وحدث ما لم يتوقعه اإلسرائيليون ،فندموا

كان الشباب ،على شاطيء البحر وفي البرك،يسبحون مع الفتيات اليهوديات،ويبـدو ان احـدهم   

 .راقت له فتاة ،فتحرش بها ،وهات بهدلة

األمر ولقنت أبناء المخيم درسا فـي األخـالق    فيما سمعته فإن الشرطة اإلسرائيلية تدخلت في

،واخذت تبحث عن الشاب الذي تحرش بالفتاة ،وقلبت سرور الشباب والشابات الى غـم ونكـد   

وهم ورعب وخوف ،واعادتهم في المساء إلى مخيمهم ،ولم تعد تكرر رحالتها ،فهؤالء الالجئون 

يين يرون بالدهم أمام أعيـنهم ،وقـد   الجئون وعرب معا ،فكيف إذا كانوا عربا فلسطين........

مثل هذا حذث حتى في نابلس ذات ليلة عيد ،مع فتاة نابلسية،وقد أراد قسم منا أن (؟.سلبت منهم
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يعتذر اهالي المخيم ألهالي نابلس فرفضت ،باعتبار الشاب ال يمثل إال نفسه ،وكنت أول شـاب  

 ). مسؤوال عن الالجئين من المخيم يقف في وجه يوسف رضا ويفشل خطة له باعتباره 

وأراد أن يسلك سلوكه ،فينتقم )موسم الهجرة إلى الشمال(هل كان الشاب قرأ رواية الطيب صالح 

ممن اغتصبوا بالده باغتصاب بناتهم؟ أم أن مقاومة االحتالل تتم بطرق شتى ،ونحن لسـنا أول  

،بعـض النسـوة   1948من يغتصب ،فقد اغتصب بعض الجنود الصهيونيين ،في حرب العـام  

 .الفسطينيات ،وبقروا ،في دير ياسين ،بطون الحوامل؟

 للحقيقة وجهان 

 والثلج اسود فوق مخيمنا 

عادوا مرعوبين خائفين ،وقد شـل الخـوف   .وعاد أبناء المخيم إلى مخيمهم ،ويا فرحة ما تمت 

 .اركانهم

ازاء الفلسطينيين ،ونصها  مرة قرات عبارة لكاتب فلسطيني يصف فيها ما يقوم به االسرائيليون

  .،وحقا ان في قلوبهم رأفة "ال تجعلونا نقتلكم "،وهي شبيهة بعبارة اخرى هي "يقتلوننا ثم يبكون"
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 مبكر بين الدول العربية واسرائيلالتطبيع السري ال 68

يخيل إلي أن كل شيء ،في عالمنا ،مفبرك،كما يذهب نجوان درويش فـي قصـيدته الجميلـة    

،والفبركة ،في القصيدة ،قريبة الصلة بنظرية المؤامرة وبما يذهب إليه إخواننـا  )ركةفب(الساخرة 

الماسونية ،فعلية القوم ،هنا وهناك ،ماسونيون،وكم كنت اسخر من كالم أسـتاذي  :اإلسالميون 

،في الجامعة األردنية عبد المجيد المحتسب الذي علمني مادة التفسير ومناهج المفسرين ولم يبق 

عبـد  (و )المحفـل الماسـوني  (و) الماسونية (رتي منها إال كلمة أو بضع كلمات ،وهي في ذاك

،ولم أتوقف عن السخرية إال حين أخـذت اقـرأ فـي    )33الناصر ماسوني ،ورقمه في المحفل 

الجرائد األردنية الرسمية ،في صفحة الوفيات،عن محفل المرحوم الملك حسين ،ومحفل األميـر  

ية القوم،وهذه ليسـت فبركـة ،إال إذا غـدوت مشـوش الـذاكرة      حسن ،ينعيان شخصا من عل

،وأصبحت اخلط بين كالم الدكتور المرحوم المحتسب وبعض قراءاتي في الجرائد،وقد مر على 

 .هذا كله أربعون عاما

حاضر (ولشدة هوسي ،في تلك األيام ،بالماسونية ،فقد درست مساقا في الجامعة األردنية عنوانه 

المحتسب،وأظن أن مثل .،مع أستاذ أظنه من دار األشقر ، عزز فيه مقوالت د) العالم اإلسالمي

المحتسـب أخـذت ،فـي    . ،لشدة هوسي بكالم د)داعش(هذه المساقات فرخت ما يسمى اليوم ب

نابلس،اسأل زوج خالة لي عن الماسونية ،فأخبرني عن محفل لعليـة القـوم وبعـض رؤسـاء     

زوج خالتي هذا ينطق عن الهوى،فقد كان صديقا لبعض  البلديات ،واعلمني عن مكانه،ولم يكن

 .هؤالء ،وكان ،كما يقولون في نابلس،مقرعة المدينة،ويعرف أسرارها 

الوقائع الغريبة في اختفاء سـعيد أبـي الـنحس    (هل ما كتبه المرحوم إميل حبيبي في روايته 

ن إميل كـان شـيوعيا   عن صباني نابلس ،وعلية القوم في عمان كان أيضا فبركة ،أل)المتشائل

 ،وكان على خالف مع األنظمة التي تدور في فلك أميركا ،ومنها النظام األردني ؟

كيـف  (رسالة ،هي الرابعة، عنوانها ) يعاد(في روايته يكتب إميل ،في الكتاب الثاني ،وعنوانه 

ي فـي  ، ولم تكن كلمة تطبيع دارجة ،كما ه)سبقت العروبة األصيلة ،بالتشمير ،عصر التشمير 
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،فـي  1967و 1948زماننا ،وفي الرسالة يأتي على جهود العمال الفلسطينيين ،من محتلين عام 

بناء الدولة العبرية ،ويرد على الصهيونية التي تزعم أنها حولت فلسطين من مسـتنقعات إلـى   

جنة،ويذهب إلى أن من حولها هم العمال الفلسطينيون الذين لم ينعم اإلسرائيليون وحسب بنتـاج  

أيديهم ،وإنما نعم به بعض علية القوم في األردن أيضا ،ويتمادى المرحوم إميل فيذكر المرحوم 

،وبما أن ناقل الكفر ليس بكافر ) رغدان(و) بسمان(الملك حسين ومن كان يقيم معه في قصري 

 :،فإليكم ما كتبه إميل في هذا 

سـادة رغـدان وبسـمان،فقيل إن     ومن زرع القطن ،ثم جناه،ثم حلجه،ثم نسجه اثوابا يتيه فيها"

االتحاد الوطني سيخيط منها لباسه الموحد،فيتساوى أعضاؤه كأسنان المشط،ال فضل لعربي على 

 .......أعجمي إال بملوكهم وبتقبع الكوفية ،رمز العروبية،

من شيد المباني وشق الطرق وحرث األرض وزرعها،في إسرائيل ،غير العرب الباقيـة فـي   

ب الباقية،صبرا،فيما احتلته دولتنا من أرض لم يجد لها أحمد الشقيري متسعا في إسرائيل ،فالعر

 .ملفات خطبه الرنانة

ولقد رأيتهم ،في ساحة العجمي في يافا،شبابا في عمر التمر،من غزة وجباليا وبيت حنون ودير 

م الشهداء البلح وخان يونس ورفح يتمايلون على سيارة المقاول كتمايل شواهد القبور فوق اخوته

 ..".في مقابر غزة

وفي السنوات األخيرة ،حين نشرت وسائل اإلعالم صورة للمرحوم الملك حسين ،فـي قصـره   

،وبيده عوزي إسرائيلي ،لم أصدق ،وتذكرت قصيدة نجوان ،وقلـت إن   1966،تعود إلى العام 

سم إلـى مـدح   الصورة فبركة في فبركة ،وإال ما الذي يدفع شاعر المقاومة المرحوم سميح القا

رحم اهللا سميح القاسم ،فقد كـان شـاعرا   .الملك عبد اهللا، بعد هجاء والده المرحوم الملك حسين

 ..األمر فبركة:مبدئيا ،وأنا أخطو خطاه ،ولذا أقول 
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 -1980غير أن ما ازعجني ،على الجسر ،في الطرف األردني ،في أثناء تنقلي ،بين العـامين  

من مصادرة شراشف طاولة بالستيك أخذتها هدية للمرحـوم  هو ما قام به بعض الجنود  1981

وكان ينبغي .، بحجة أنها بضاعة إسرائيلية -وقد كان ضابطا في الجيش األردني -خالي فايز ،

 .أال انزعج ،فهذا سلوك وطني لم ينقضه إال ما عرفته الحقا عن علية القوم

ن بواسطتها الخضار والفواكـه  كان بعض علية القوم ،في نابلس ،ممن يملكون شاحنات يصدرو

والحجارة من الضفة الغربية إلى األردن ،كانوا يصدرون أيضا ،سرا،البضاعة اإلسرائيلية ،إلى 

علية القوم ،من أصحاب المزارع،في عمان،وقد كانوا يخفون كراتين البذور اإلسرائيلية ،وكذلك 

بمبلغ زهيـد ، حتـى اكتشـف    رشاشات المياه، أسفل الصناديق ،ويرسلونها ،ويكافئون السائق 

السواقون أنهم ال يأخذون من الرغيف إال لقمة ،فاثروا أن يحصلوا على الرغيف كامال ،وأخذوا 

 .يعملون لصالحهم 

 .فبركة ،فبركة 

 كل ما كتب من قبل فبركة ،على رأي نجوان درويش ،

 )المتشائل(وخيال ،خيال شرقي ،على رأي إميل حبيبي في روايته 

 )ادموند ولسون(و )فرويد (ض بالعصاب على رأي والفنان مري

وما تبعه من عودة قياداتنا التي قاتلت في بيروت ،وأخـذ  )أوسلو (ولم ينسنا األمر كله إال اتفاق 

بعض هؤالء يقبلون على البضاعة اإلسرائيلية إقباال منقطع النظير ،غير عابئين بما يقوله بقايـا  

كيف تحضر ،اآلن ، البضاعة اإلسرائيلية ،وقد غدت :جر وكنت تسأل التا.الثوريين عن التطبيع

إنهم علية القوم مـن الثـوار   :هناك بدائل واستيراد مباشر من تركيا وأوروبا والصين ،فيجيبك 

  )أوسلو(العائدين ،ال يريدون إال البضاعة اإلسرائيلية ،ولم أسأله إن كان هذا بندا من بنود اتفاقية 
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 وغرير في المكتبة  69

غدوت أشارك في الحيـاة األدبيـة ،فأكتـب مقـاالت فـي الصـحف        1980-1976بين ما 

والمجالت،ويمكن اعتبار ما كتبت محاوالت دربت فيها اصابعي على الكتابة،وكنت أفيـد مـن   

النقـد األدبـي الحـديث ،أصـوله     (بعض الكتب التي اقتنيتهـا وراقـت لـي ،مثـل كتـاب      

للمرحومـةنازك  )قضـايا الشـعر المعاصـر    (للمرحوم أحمد كمال زكي،وكتـاب  )واتجاهاته

للمرحوم عز الدين اسماعيل )الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية (المالئكة،وكتاب 

) المدينة في شعر عبـد اللطيـف عقـل   (،وقد افدت من هذا الكتاب في كتابة مقالة طويلة عن 

اهـتم بهـذا الناقـد وكتبـه      للمرحوم جورج طرابيشي،وقد بـدأت )لعبة الحلم والواقع(،وكتاب 

وترجماته،ولما رايت ترجمته التي صدرت عن دار الطليعة لموسوعة علم الجمال ،فقد اشتريتها 

 .،وجربت أن أقرأ فيها،كما اهتممت بكتب ماركسية حول نقد الشعر

قبلت طالبا ،من جديد،في الجامعة األردنية ،إلكمال دراساتي العليا،ودرست مادة  1980في العام 

لنقد االدبي الحديث مع الدكتور محمود السمرة ،وقدمت له بحثا عن القصة القصيرة في الضفة ا

ما رأيك أن تكتب فيه رسالة الماجستير ؟ و أجبته بأنني :الغربية وقطاع غزة ،فراق له وسألني 

أفكر في هذا،وكنت تجادلت طويال مع الدكتور عبد الرحمن ياغي في الموضوع ،ولكني اكتشفت 

ي لن أواصل العمل معه ،لتزمته الشديد وتعصبه آلرائه ،وقد فوجيء يوم عرف انني اخترت أنن

ياغي يعتبر نفسه الناقـد االدبـي   .السمرة مشرفا، واتهمني بانني أهرب إلى الظالل ،وكان د.د

 .الوحيد الذي يكتب نقدا جريئا وملتزما 

ياغي يكتب نقدا ينشره في الصحف ،وكان غالبا ما يقدم ،إلى القراء،األعمـال الجديـدة   .كان د

،وكنت أتابع كتاباته كلها ،وقد درسنا في الماجستير كتابا أصدره عن رابطة الكتاب األردنيـين  

حول منهجه النقدي ،وهو المنهج االجتماعي الماركسي ،وقد شرح لنـا الكتـاب فـي خمـس     

،ليكتـب كـل   " المشرق"م تركنا في المكتبة تقرأ في مجلة لبنانية قديمة هي مجلة محاضرات ،ث

واحد منا موضوعا ما يناقشه في نهاية الفصل ،و اظنني درست معه في البكالوريوس موضوعا 
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ياغي ،الحقا ،وعلى مدار عقدين .وظل نقد د.خاصا في األدب الحديث اعتمد على المجلة نفسها

،وفيما قرأته له من كتب فإنه لم يفد من المنـاهج النقديـة   20ق80ي بداية ،ال يختلف عن نقده ف

الجديدة ،مثل البنيوية والسيميائية ،بل ومن كتب النقد الحديث لفن الرواية ،وظـل يـؤثر النقـد    

االجتماعي الماركسي ،وهو يميل إلى اإلطالة واالقتباس وكثير من نقده يبدو لي اليوم ال طائـل  

 .هذا ال يقلل من جهوده في خدمة الحركة األدبية والثقافة الفلسطينيةولكن . من ورائه

،وكنـت  1981الـى  1967سجلت رسالة الماجستير في القصة القصيرة في الضفة والقطاع من 

قرأت أكثر المجموعات التي صدرت ،وكتبت عنها مراجعات في الصحف ،بل وكنت شـاركت  

مناقشتها ،ففي تلك األيام كنا نتواصل مع الكتـاب  في ندوات ،عقدت في رام اهللا ونابلس وغزة ،ل

الفلسطينيين من غزة إلى الجليل بسهولة ،وكانت فلسطين التاريخية كلها لنا ولليهود معـا ،مـن   

 .حيث جوب البالد طوال وعرضا ،وبحرية كبيرة جدا

حين بدأت أكتب األطروحة كان علي أن اتتبع القصص القصـيرة المنشـورة فـي الصـحف     

ت،فقد كانت المجموعات الصادرة ال تتجاوز العشر مجموعات ، وهكذا وجدتني أذهـب  والمجال

،وأمـا مجـالت األحـزاب    " االتحاد" إلى حيفا التتبع ما نشره كتاب الضفة والقطاع في جريدة

،فقد كانت متوفرة في مكتبـة بلديـة   " االنباء"وجريدة " الشرق"الصهيونية وصحفها ،مثل مجلة 

فيها ثالثة أشهر تقريبا هي تموز و اب وايلول ،اقرأ القصص في الصـحف  نابلس التي سأنفق 

 .والمجالت والخصها على دفتر خاص ،الفيد منها

ولم تتكرر تجربتي في الجلوس في المكتبة ،وفي التنقل بين المدن ،للحصول علـى المصـادر   

فادة من مكتباتها،وأمـا  والمراجع ،بهذا الشكل ،إال في ألمانيا ،حيث تنقلت بين أكثر من مدينة لإل

بعد الحصول على الدكتوراه ،فقد تحولت إلى باحث منزلي تقريبا ،ونادرا ما أذهب الى مكتبـة  

 .عامة،إذ أخذت أشتري ما أحتاج إليه من كتب ،فكونت مكتبة ال بأس بها

،وهناك تعرفت إلى المرحوم سلمان نـاطور  "االتحاد "كنت أذهب إلى حيفا وإلى مكاتب جريدة 

طوان شلحت وعفيف صالح سالم،والتقيت اإلمبراطور المرحوم إميل حبيبي ،وإن كان اللقاء وان
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وكنت في المقابل أجلـس  ".الجديد"عابرا وسريعا،كما التقيت بسميح القاسم الذي كان يحرر مجلة 

في قاعة المجالت والصحف في مكتبة بلدية نابلس من العاشرة صباحا حتى الخامسة أو السادسة 

أقرأ في الصحف الصادرة بعد االحتالل ،وقد صغت من قراءاتي هذه الفصل األول مـن  مساء ،

وقد تتبعت فيه أثر االحتالل )عوائق ومؤثرات:القصة القصيرة (رسالة الماجستير ،وكان عنوانه 

إنه حقا بحـث ،ال  .،في حزيران ،على الحركة األدبية ،وهو فصل فيه من جهود الباحث ما فيه 

كن أن ينجزها المرء عن مجموعة قصصية ،او عن مجموعات قصصية ،وهو مجرد دراسة يم

 .جالس في بيته

بعد أن انهيت الفصول الدراسية الثالثة المطلوبة في الجامعة عدت أدرس في مدارس الوكالة في 

الغور ،وما بين بداية شباط ونهاية آيار كتبت بقية فصول الرسالة التي أنجزت في فترة قصيرة 

 14/8/1982الثنين والعشرين شهرا ،وقد ناقشتها في مجمع اللغة العربية األردني في لم تتعد ا

كنت اعكف على القراءة والكتابة ،خالل كتابة الرسالة ،ثماني ساعات متواصلة،من .(،واجيزت 

 ).ليال  11عصرا ختى 3

إلـى عمـان    ماذا لو منعني االحتالل من السفر:في تلك األيام كنت ،دائما ،أضع يدي على قلبي

 لمناقشة الرسالة ،وماذا لو صادر النسخة الورقية المكتوبة بخط يدي ،وهي النسخة الوحيدة،؟

سافرت إلى األردن ألناقش الرسالة ،وهناك سـيبدأ حزيـران آخـر     1982في بداية حزيران 

 .،حزيران دموي سوف يفضي أيضا إلى ايلول جديد

  ؟ 1967هل انتهى حزيران 
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 ة الحلقة األخير 70

 كأنه ال ينتهي:ران ،ويأتي حزيرانيذهب حزي

،إثر الهزيمة،التقت الشاعرة فدوى طوقان بشعراء االرض المحتلـة ،وقـرؤوا   1967في العام 

) على أطالل يافا(قصائد عن الحرب وما نجم عنها وانعكاسها عليهم،ومن القصائد قصيدة فدوى 

 ).يوميات جرح فلسطيني(وقصيدة محمود درويش

عرة مدن فلسطين ووقفت على اطاللها وبكت ما رأت ،ورحب بها الشـعراء الـذين   زارت الشا

على رأي الشاعر المرحوم توفيق زيـاد  )خطوة للخلف ،من أجل عشر لألمام (رأوا في الهزيمة 

،فهذه كبوة ،وكم يحدث أن يكبو الهمام،وأما محمود درويش فقد خسر حلما جميال وخسر لسـع  

 .الزنابق وما خسر السبيال 

وإذا كانت الشاعرة قبل الهزيمة مغرقة في وحدتها وعزلتها وتقوقعها على ذاتها،ولم تكتب فـي  

،فإنها ،مع الهزيمـة ،وبلقائهـا   )مع الجئة في العيد(الموضوع الوطني إال قصائد قليلة جدا،مثل 

ي بالشعراء اليساريين ،نحولت ،مثلهم،الى شاعرة مقاومة ،وتقدم ،في قصائدها،الموضوع الوطن

 .ليحتل الصدارة،

أكثر مما توقع راكب الحافلة الذي قال إن االحتالل سيدوم سبعة أسابيع أو  1967وطال حزيران 

طال حزيران وطال االحتالل الرحيم ،وافتتحت فيه سجون جديـدة  .سبعة أشهر أو سبع سنوات

منـازل   عقابات جماعية ،ومنعوا احيانا من السفر ،وهدمت1967،وعوقب أهل األرض المحتلة 

المقاومين ،واقيمت المستوطنات ،ولم تجد الرحالت التي شجع عليها اإلسرائيليون ،مـن أجـل   

،واشتدت المقاومة في خارج فلسطين ،وأصبح هناك،في لبنان،دولة داخل دولة ،هي .التعايش،نفعا

بد وكان ال ..و..دولة الفاكهاني،وامتلك الفلسطينيون في جنوب لبنان مدافع وسيارات مصفحة و

 .وأكبر  1978من حرب جديدة أوسع من حرب الليطاني 
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في األول من حزيران غادرت الضفة إلى األردن ألنهي الماجستير ،وهناك أخذت أتردد، مـن  

جديد ،على رابطة الكتاب األردنيين التي كان مقرها في جبل اللويبـدة ،فـي شـارع ابـراهيم     

 .تعقده ،وغالبا ما كان يومي األحد واألربعاء طوقان،ألتابع النشاط األدبي الذي كانت الرابطة 

 .وستبدأ الحرب

 .سيبدأ يوما أبكر .سيبدأ حزيران من جديد،وهذه المرة لم يبدأ في الخامس منه

في الرابع من حزيران ستبدأ الحرب،وستغزو القوات اإلسرائيلية جنوب لبنـان ،وخـالل أيـام    

 .ينتهيستصل إلى مشارف بيروت ،ليتواصل حزيران الذي ال 

 لماذا لم تبدأ اسرائيل حربها في األول من حزيران ؟

ستغدو أخبار المعارك خبزنا وملحنا وفاكهتنا اليومية ،ومن جديد سنعود ثانية خبراء عسـكريين  

نحلل المعارك ونتحدث عن الحرب باسترخاء ،فالجبهة مشتعلة ،ونحن علـى شـرفات مبنـى    

 .نا وترف الكالمالرابطة ،او في ساحات الجامعة نمارس حيات

في اليوم السابع،وسـتغدو حربـا   )بيغن (ولم تنته الحرب في ستة أيام أو في سبعة أيام ليستريح 

وسيصمد الفدائيون والمقاومون حتى نهاية اب ،ليخرجوا في بدايـة  .مختلفة عن الحرب السابقة

واصل الهجـرات  وستت....أيلول إلى مناف جديدة؛إلى الجزائر والسودان واليمن وليبيا وتونس و

القصيدة التي عبرت عما جـرى  )مديح الظل العالي(الفلسطينية ،وستغدو قصيدة محمود درويش 

 .ولخصته وكثفته،وسنحفظها ما استطعنا

 ما أصغر الدولة 

 ما أكبر الفكرة

إلى دولتهم المنشودة ،ويحكمون مدنا محتلة في فلسطين  1994وحين يعود الفلسطينيون في العام 

 :نكرر المحتلة ،س
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 ما أصغر الدولة

ايوجد حقا شهر ال ينتهـي ،او زمـن ال   .وحين نرى ما صرنا إليه ندرك أن حزيران ال ينتهي

 .ينتهي؟ وسنسقط في حفرة هذا الظل

وصدره باسطر عن عالقته بالزمن ) أرى ما أريد (كتب محمود درويش ديوانه  1990في العام 

 :كتب الشاعر .،وصراعهما معا 

 خلفي في هذا الليلوأنا انظر 

 في أوراق األشجار وفي أوراق العمر

 واحدق في ذاكرة الماء ،وفي ذاكرة الليل

 ال أبصر في هذا الليل 

 إال آخر هذا الليل

 دقات الساعة تقضم عمري ثانية ثانية 

 وتقصر أيضا عمر الليل

 وعليه...لم يبق من الليل ومني شيء نتصارع فيه 

 لكن الليل يعود إلى ليلته

 .وأنا أسقط في حفرة هذا الظل

 1982وجاء حزيران  1967ذهب حزيران 

 كأننا ال رحنا وال جئنا 

 و
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 )لكن الليل يعود إلى ليلته(

 ونحن 

  حزيران......نسقط في حفرة هذا ال

  

  

  

  


