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ذكريات طفولة فل�سطينية

*
رمزي ريحان

ولدت في النا�سرة �سنة 1939، وفي �سيف �سنة 1943 انتقلنا 

اإلى حيفا. تعرفت على حيفا تدريجيًا : �ساحة الحناطير، �سارع 

الملوك، �سواطئ ال�سباحة في العزيزية وبات جاليم )اأي بنت 

الأمواج في العبرية( والكرمل والمقام البهائي الرائع. بداأت 

اأ�سمع بع�س النا�س يتكلمون بلغة لم اأفهمها فهي لي�ست عربية 

اأو اإنجليزية وهكذا عرفت اأن هناك غرباء بيننا. كانت عالقاتنا 

مع الغرباء تقت�سر على ال�سروري الذي ل يمكن تجنبه.

كانت الحرب العالمية الثانية م�ستمرة ففر�ست حكومة 

النتداب البريطاني تقنين الموؤن، لذلك كنا نذهب بانتظام في 

المواعيد المقررة للح�سول على ح�سننا من المواد الغذائية، 

واذكر منها ال�سكر الأ�سمر وزيت )كوكوزين( للطبيخ، وقد علق 

ا�سمه الرنان في ذاكرتي. كما كانت المدار�س توزع البي�س 

باأعداد محّددة على اأهالي التالميذ لتغذيتهم.

لم يكن تقنين الموؤن التاأثير الوحيد للحرب. كانت 

�سفارات الإنذار من الغارات الجوية ُتطلق في بع�س الأحيان 

فاأحتمي في ح�سن جدتي، لكنني ل اأذكر حدوث اأي هجوم 

على حيفا، كما كانت هناك فوق البحر بالونات كبيرة تحّلق 

في ال�سماء با�ستمرار للحماية من هجوم الطائرات الحربية.

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ا�ستّد ال�سراع بين 

الفل�سطينيين والمهاجرين اليهود. كان الجي�س البريطاني 

يفر�س منع التجول في الليل بكثرة، وبعد اإحدى ليالي منع 

التجول ذهبنا اإلى ال�ساطئ لنتفرج على �سفينة كانت تقل 

مهاجرين و�سّلت م�سارها فر�ست في الرمال خارج الميناء. 

وكانت اأ�سوات العيارات النارية ت�سمع كثيرا في الليل كما 

حدثت عدة تفجيرات لمباني الحكومة. اأما اأ�سخم حدث فكان 

اإحراق محطة تكرير البترول التابعة ل�سركة البترول العراقية 

في خليج حيفا، حدث ذلك في بداية خريف �سنة 1947 واأدى 

 �سماء المدينة باأكملها. وبعد 
ّ
اإلى حريق هائل ودخان غطى

اأ�سبوعين من هذا الحريق الم�ستمر قرر اأ�سحاب القرار في 

العائلة باأن حيفا لم تعد اآمنة لطفل في الثامنة من عمره 

وبناًء عليه تم اإر�سالي اإلى بيت خالي في نابل�س.

نابل�س اأهداأ كثيراً من حيفا، خرجت بع�س المظاهرات 

ال�سغيرة ال�سامتة. وفي �سيف 1948 اأغارت الطائرات 

المعادية على نابل�س في الليل عدة مرات. كنا نحن الأطفال 

والن�ساء نختبئ في مخزن اأ�سفل البيت بينما يخرج الرجال 

مستشار رئيس جامعة بيرزيت، ومن مؤسسي مجلس التعليم   *
العالي، له بحوث ودراسات في التربية واإلجتماع.

لإطالق النار على الطائرات من م�سد�ساتهم ال�سغيرة عبثًا. 

كان بيتنا قرب حي ال�سامريين فراقبنا ال�سامريين الذين 

 علينا 
ّ
لجئوا من يافا اإلى اأقربائهم في نابل�س. وذات �سباح مر

�سديٌق لخالي وقال لنا »قتلوا كندره بوت« وكان هذا هو 

ال�سم المتداول للمبعوث الدولي كونت برنادوت والذي اغتالته 

ع�سابة �سهيونية �سنة 1948.

كانت بقية الأ�سرة قد هاجرت من حيفا اإلى نابل�س في 

�سهر اآذار �سنة 1948 وذلك قبل �سقوط حيفا باأيام. فقدنا كل 

اأمالكنا وم�سادر الدخل فكان على الجميع محاولة اإيجاد 

عمل مهما كان نوعه. بداأت اإحدى خالتي، وهي في الأ�سل 

معلمة، تعمل في مقر لتوزيع الحليب في نابل�س اأقامه ال�سليب 

الأحمر. كانوا يذيبون دقيق الحليب في الماء ويغلونه في 

اأوعية �سخمة على ثالثة »بريمو�سات«، وكانت الأمهات 

تتدافع للح�سول على كمية من الحليب لتغذية اأطفالهن. اأذكر 

التزاحم وال�سراخ وبخار الحليب ال�ساخن يختلط برائحة العرق 

المت�سبب من النا�س في حرارة ل تطاق.

كان بيتنا بجوار مدر�سة تم اإ�سكان عائالت لجئة من 

يافا واللد وغيرها في غرفها. ول�سيق تلك الغرف كان �سكانها 

ي�سهرون في بيتنا يتناقلون اآخر الأنباء والآراء المختلفة حول 

ما �سيحدث، كما كانوا يغنون اأغاني الهجرة ت�سف الحال الذي 

اآلوا اإليه. اأذكر من تلك الأغاني المقطع التالي:-

غير الرتي�ستات مين العاي�س 

ِك�سدت البنات �سبابنا ِعدمت 

عقلك يبرم م 
ّ
م ُبر

ّ
�ُسر

مين بيعلم مين بيدري 

غير اهلل! �سو النتيجه 

لي�س اأدبًا رفيعًا لكنه انبثق من الأعماق. كان الجميع، ن�ساء 

ورجال، يغنون بحرارة وانفعال متخطين التناق�س بين 

ا�ستجداء الياأ�س ون�سوة النت�سار. فقد امتزج في هوؤلء النا�س 

الأمل باأن »حل الق�سية« �سيبزغ فجر الغد والخوف من انه 

�سيختفي وراء الأفق.

في خريف 1948 اأر�ِسلنا نحن الأطفال اإلى بيرزيت 

للدرا�سة في مدر�ستها المعروفة، وجاءت اأمي معنا لتعتني بنا. 

كنا ن�سطف �سباح كل يوم في �ساحة المدر�سة ونغني اأغاٍن 

وطنية. كانت تلك فترة فو�سى: قدوم الالجئين من منطقة 

اللد والرملة، عبد القادر الح�سيني وقوات من الجي�س العراقي 
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وال�سليب الأحمر. انت�سرت الأوبئة وفي يوم واحد اأعِطيت 

اللقاح �سد مر�س الجدري ثالث مرات. لح�سن الحظ، اأو لرداءة 

الأم�سال، لم اأ�سب باأي اأذى من هذه الجرعات الزائدة عن 

المطلوب.

كانت اأمي تاأخذنا في نزهات اإلى منطقة برية خ�سراء 

ا�سمها »ال�سقي« حيث كنا نلتقط الزعتر وثم نتلذذ بالع�ساء على 

ت اأمي 
ّ
الزعتر الطازج المنع�س. مرت �سنوات كثيرة قبل اأن اأ�سر

لي اأن الغاية من النزهات لم تكن التنزه بل التقاط الزعتر لأنه 

لم يكن لدينا في البيت ما يكفي من الطعام.

بعد فترة وجدت اأمي عماًل، وهي ممر�سة، في عيادة 

للطفولة والأمومة في مخيم ع�سكر لالجئين قرب نابل�س وكان 

تابعًا لل�سليب الأحمر. كانت العيادة خيمة كبيرة اأن�ِسئت على 

التراب. كانت الخيمة تعج بالغبار في ال�سيف وتمتلئ بالماء 

في ال�ستاء، واأطاحت الرياح بالخيمة عدة مرات. وبعد حوالي 

�سنة انتقلت العيادة اإلى مبنى �سغير في نابل�س واأ�سبحت 

م�ست�سفى اأطفال تابع لوكالة غوث الالجئين. كانت اأمي رئي�سة 

التمري�س في الم�ست�سفى. عّلقت اأمي لوحة على الحائط تبين 

اأعداد الأطفال الذين اأُدخلوا الم�ست�سفى كل �سهر وكذلك عدد 

المغادرين وعدد الوفيات. كان الأطفال في حالة ل يمكن 

ت�سورها من الجوع وال�سعف واأ�سالعهم تبرز من �سدورهم 

الهزيلة. كانت ن�سبة الوفيات عالية جداً. وببراءة وق�سوة طفل 

في العا�سرة كنت اأراقب الأطفال الذين اقتربوا من نهاية 

الطريق، كانوا يتلوون من الألم ويحركون اأطرافهم ب�سعوبة 

بالغة ويفتحون اأفواههم لل�سراخ فال يخرج اإل اأنين خافت. ثم 

�سمت و�سكون. هكذا تعرفت على الموت المتالحق.

في �سنة 1949 افتتح خالي، وهو �سيدلي، �سيدلية في 

رام اهلل فانتقلنا اإلى رام اهلل والتحقنا بمدر�سة الفرندز هناك. 

كان بيتنا قريبًا من بيت كان الملك عبد اهلل يبيت فيه اأحيانا 

)وهو الآن مقر مجل�س اأمناء جامعة بيرزيت( فيتجمهر النا�س 

حول البيت ونرك�س ب�سرعة اإلى هناك لم�ساهدة الملك. وذات 

مرة راأينا النا�س متجمهرين عند ذلك البيت فذهبنا ب�سرعة 

لم�ساهدة الملك لكن لم يكن الملك هناك بل راأينا رجاًل ملقى 

على الأر�س وفهمنا من النا�س انه اأغمي عليه من الجوع.

كان �ستاء 1949-1950 قا�سيًا ول يزال الذين كانوا 

في رام اهلل خالل ذلك المو�سم يتذكرون »الثلجة الكبيرة« 

والتي األقت مترين من الثلج على جوانب �سارع الإذاعة. ذات 

يوم كنت ذاهبًا اإلى المدر�سة في الثلج لب�سًا كل ما اأمكن من 

اللبا�س والنعال، فراأيت فتاة في عمري تم�سي اأمامي مع اأخ 

اأ�سغر منها بقليل. فجاأة توقفت البنت و�سرخت »اآخ رجلي 

توجعني«، رفعت رجلها لتدلك قدمها من البرد فاإذ بها تم�سي 

على الثلج حافية. لن اأن�سى.

كيف اأرى طفولتي الآن؟ طبعًا لم اأكن ا�ستوعب في ذلك 

الزمن ج�سامة الأحداث التي كانت تجري حولي، بع�سها 

�ساهدته و�سمعته من قريب وبع�سها عرفته من بعيد. لكن 

حياة طفل واحد اأو�سع من مجلدات التاريخ.

هناك ذكريات �سعيدة ل اأزال احت�سنها: في النا�سرة كنت 

كل �سباح اأنتظر الحاّلبة التي كانت تاأتينا بالحليب الطازج 

واأتذوق فاكهة �سجرة »قرا�سيا« خلف البيت. في حيفا كنا 

نذهب اإلى ال�سواطئ في ال�سيف وكانت البواخر الرا�سية في 

الميناء تطلق �سفاراتها عند انت�ساف ليلة راأ�س ال�سنة. كنا 

نذهب اإلى الكرمل لن�ستري بوظة لي�س لها مثيل في العالم 

اأجمع كان ي�سنعها رجل �سامي بيده.

ذهبنا بالقطار اإلى عكا لنتفقد مزرعتنا في المن�سية، 

ذهبنا اإلى يافا وبقينا عند اأ�سدقاء لب�سعة اأيام، وفي ال�ستاء 

ه، وفي �سيف 1944 اأو  ذهبنا اإلى طبريا ومرة اإلى الحِمّ

1945 ق�سينا حوالي ال�سهر في رام اهلل وكانت في ذلك 

الوقت قرية هادئة وجميلة بكثرة اأ�سجارها. واأهم من كل ذلك 

كانت الأم�سيات العائلية الهادئة تمثل قمة الدفء وال�سعادة. 

�ساهدت و�سمعت واأح�س�ست كل ما حولي. هذه هي جذور من اأنا 

الآن. تعلمت من الطفولة الكثير الكثير قبل اأن تعلمني المدار�س 

والجامعات.

في �سيف �سنة 1970 ح�سلت على اإذن »لّم ال�سمل« من 

�سلطات الحتالل الإ�سرائيلي في نابل�س وذلك بعد �سنوات 

طويلة من الغتراب. قررت اأن ا�ستعيد طفولتي، فذهبت اإلى 

حيفا وتجولت فيها اإلى اأن وجدت نف�سي اأمام البناية التي 

كنا ن�سكن فيها وهي بناية من خم�سة طوابق وكنا نقطن في 

الطابق الخام�س. نظرت اإلى البناية من الر�سيف المقابل، كل 

�سيء كان كما اأذكره، �سرفتي المحببة التي كنت اأقف اأتفرج 

منها على البحر والبواخر في الميناء. ثم وقفت اأمام مدخل 

البناية، لم يتغير اأي �سيء فيه لكنه بدا غريبًا لأن غرباء 

ي�سكنونه الآن. لم اأدخل.

ثم ذهبت اإلى النا�سرة وتجولت فيها كثيراً حتى وجدت 

البيت الذي كنا ن�ستاأجر �سقة فيه من اأ�سحابه العرب. وجدت 

فتها على نف�سي فتذكرتني 
ّ
�ساحبة البيت وقد �ساخت، عر

ورحبت بي بحرارة. اأدخلتني اإلى البيت واأ�سارت اإلى �سورة 

طفل �سغير معلقة على الحائط وقالت » ذكراك لم تفارقنا اأبداً! 

انظر اإلى �سورتك هذه، بقيت في مكانها حتى الآن«.

اأت�ساءل: هل حقًا تركت النا�سرة وحيفا اأم هل ظلت 

ذكراي تعانق ترابهما وذكرياتي تحلق في �سمائهما؟


