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فل�سطين 
ب هويته 

َ
وطن ال ُتحار

وتاريخه و�أر�سه و�سعبه 

فح�سب، بل �أي�سًا ذ�كرة �أبنائه جماعات 

و�أفر�د�ً، ولهذ� كان للتاريخ �ل�سفوي 

�لفل�سطيني �أهمية تفوق �أهميته لدى �لكثير

من �ل�سعوب. وما �لعنو�ن ''على �أجنحة �لذ�كرة'' 

�سوى محاولة لتكري�س �أهمية �لذ�كرة �لفردية 

�لتي �آن لها �أن تنطلق لتنقل نب�س �لحياة لهذه 

�لفئة �أو تلك، �أو لهذه �لقرية �أو تلك.

تحكي هذه �ل�سفحات عن نب�س �لحياة في 

مدر�سة و�حدة من مد�ر�س �لقد�س، وهي ''�سميدت'' 

�الألمانية، �أول مدر�سة للإناث تعود ن�ساأتها �إلى 

�لقرن �لتا�سع ع�سر.

***
هناك حادثة ال �أن�ساها من طفولتي، و�أرى 

 بيدي �أختي نور� 
ْ
فيها نف�سي وقد �أم�سكت

وقادتني �إلى غرفة مليئة بالمقاعد �ل�سغيرة، 

ور�أيت ثلث �أو �أربع �سغير�ت من عمري يجل�سن 

على مقاعد متفرقة. وقالت لي �إن هذه هي غرفة 

�سفي، و�سوف تمتلئ �لغرفة بعد قليل بالتلميذ�ت 

وتاأتي �لمعلمة، وقالت لي �أي�سًا �أنها �سوف تعود 

 لتر�ني بعد �أن يدق �لجر�س. و�متلأت �لغرفة 
ّ
�إلي

فعًل ودخلت �لمعلمة، وكانت تلك هي �ساعتي 

ِتن )�لرو�سة( في 
ْ
�الأولى في �سف �لِكْنِدر غار

مدر�سة ''�سميدت'' �الألمانية، في �سباح يوم 

بيان نويه�ض احلوت*

على اأجنحة الذاكرة:

''�شميدت'' زهرة املدار�ض على روابي القد�ض

في  نحن  ن�ساهم  ما  هي  بل  جهد،  بل  ما�سينا  من  نتذكره  ما  هي  �لحية  �لذ�كرة  لي�ست 

�لذهن وتح�سرها  �الأ�سياء في  ''�أنها قوة نف�سية تحفظ  �لذ�كرة  �لحفاظ عليه. في تعريف 

للعقل عند �القت�ساء.'' وهي �أي�سًا ''قدرة عقلية على تذّكر بع�س �الأ�سياء''، ومن تلك �الأ�سياء 

فذ�ك ما ال  �لذ�كرة''،  ''مطبوع في  يقال  �الأماكن'' مثًل. وحين  ''ذ�كرة  �أو  �لوجوه''  ''ذ�كرة 

�إلى هذه  �أو �لحد�ثة. غير �أن الأجنحة �لذ�كرة معنى �آخر ي�ساف  ن�سى كذكريات �لطفولة 
ُ
ي

�لمعاني، فهي و�إن تكن بطبيعتها نابعة من �لذ�كرة �لمختزنة، غير �أنها تلك �الأجز�ء منها 

من  بع�سًا  �أ�سبحت  حتى  معه  تعاي�ست  بل  �الإن�سان،  �أعماق  في  بالعي�س  �كتفت  ما  �لتي 

تكوينه �لعقلي و�لنف�سي، وكاأنها �أ�سحت لها �أجنحة ت�ساعد على �نت�سارها.

* موؤرخة فل�سطينية.



075 مقاالت

و�لدي وقال: ''وكيف تعرفين �لم�سافات يا 

�ساطرة؟'' قلت: ''من با�س �لمدر�سة، فباالأم�س 

�أو�سل �ل�سائق طالبة جديدة �إلى �سارع يافا...'' 

نيت مدر�ستك لم يكن �سارع �لملك 
ُ
فقال: ''يوم ب

جد بعد، وال كان �الإنجليز. كانت 
ُ
جورج قد و

�لقد�س في �لعهد �لعثماني، وقد �أخذت �الأبنية 

�لجديدة ترتفع خارج �لبلدة �لقديمة منذ �لقرن 

�لما�سي، فكان يومذ�ك �سارع يافا هو �الأقرب 

�إلى مدر�ستك.''

كانت �لعادة �أن بو�بة �لمدر�سة �سرعان ما 

تقفل بعد دخول �لطالبات �أو �لزو�ر، وهي بو�بة 

حديدية جميلة �ل�سكل يحيط بها من �لجانبين 

عمود�ن من �لحجر �لجميل؛ فما �إن يدخل �لز�ئر 

حتى يرى �أمامه م�ساحة و��سعة جد�ً مك�سوفة 

يحيط بها �ل�سور من جهة �لمدخل، وثلثة �أبنية 

من �لجهات �لثلث �الأُخرى. وهكذ�، فهو يرى 

�أمامه ممر�ً طويًل، وهو �لممر �لفا�سل بين 

�لملعب و�لب�ستان، فيرى عن ي�ساره ب�ستانًا ر�ئعًا 

ممتد�ً على طول �لممر باأزهاره و�أ�سجاره و�ألو�نه 

�لخ�سر�ء، ومن بعده �لمبنى �لجميل �لذي تقع 

و�جهته �لم�ستطيلة �لكبرى على �متد�د �لب�ستان، 

وهو من �أقدم �أبنية �لقد�س و�أجملها من �لقرن 

ت�سريني من �سنة 1941.

هكذ� وجدت نف�سي في مكان ال �أعرف فيه 

�أحد�ً فانفجرت بالبكاء، وتلّفت �لجميع نحوي. 

قالت لي �لمعلمة: ''لماذ� تبكين يا �سغيرة؟''... 

''�أختي تركتني هنا... و�أنا �أريد �أختي.'' �ساألتني: 

ن �أختك و�أين هي؟''، قلت: ''�أختي نور�. هي ــ 
َ
''م

 بالبكاء ــ في �سف �لكبار.'' قالت: 
ُ
و�أ�سرقت

''عندما يدق �لجر�س �سوف ترين �أختك، ونحن 

معك �الآن، و�سوف تتعلمين �أغنية حلوة...'' ور�ح 

بكائي يخف و�أنا �أ�ستمع �إلى �لمعلمة �لتي �أوحى 

 �سوتها بالحنان، غير �أن ما �أثار �نتباهي هو 
ّ
�إلي

�أن �لتلميذ�ت جميعًا كن جال�سات في مقاعدهن 

ن بكت من بينهن. �سعرت 
َ
بهدوء، و�أنا وحدي م

حقًا بالخجل.

�أّنى لي �أن �أعرف في ذلك �ل�سن، و�أنا في 

�لر�بعة من عمري، باأن �أجمل ذكرياتي �سوف تكون 

بين جدر�ن هذه �لمدر�سة وفي ملعبها �لرحب. 

و�أنى لي �أن �أُدرك باأنه �سوف ياأتي يوم �أُحرم فيه 

نهائيًا من مدر�ستي ومن بيتي ومن مدينتي؟

 Schmidt’s Girls( ''مدر�سة �سميدت للبنات''

School( في �لقد�س، �أو ''كلية �سميدت للبنات'' 
)Schmidt’s Girls College( كما كانت ت�سمى 

�أي�سًا لكونها تمنح طالباتها �سهادة في �لتربية 

و�لتعليم بعد �ل�سهادة �لثانوية، من �أجمل 

�لمد�ر�س �لتي عرفتها �أو زرتها في حياتي. كان 

لها مدخل و�حد من بو�بة حديدية تقع في 

ها من 
ّ
منت�سف �ل�سور تقريبًا، وهذ� �ل�سور يحد

جهة و�حدة هي �لجهة �لمجاورة لمنطقة ماأمن 

�للـه )ماميّل(. و�أذكر رحلتنا �ليومية �لق�سيرة كل 

�سباح في با�س �لمدر�سة وهو يعرج في �أحياء 

�لبقعة �لفوقا و�لبقعة �لتحتا و�لطالبية، ثم 

يتهادى في �سارع �لملك جورج، ومنه ينعطف 

يمينًا ويدخل �سارع مدر�ستنا. نحن كنا نعتز 

بموقع مدر�ستنا و�أبنيتها �لتي كانت �الأجمل في 

�ل�سارع كله.

و�ساألت يومًا و�لدي: ''كيف تقول لنا �لمعلمة 

نيت بالقرب من �سارع يافا، بينما 
ُ
�إن مدر�ستنا ب

هي �أقرب �إلى �سارع �لملك جورج؟'' و�سحك 

�شورة لبوابة املدر�شة، وقد يقال هل من املهم ن�رش 

ال�شور  واأزيل  اأزيلت،  البوابة  اأن  هو  املهم  البوابة؟ 

''ال�شلطات الكرمية'' اإالّ على عموَدي  كاماًل، ومل ُتبِق 

احلجر، وكذلك اأتلفت الب�شتان وغريت معامل امللعب، 

�شفحة  على  نراه  لكننا  به،  لنا  عالقة  ال  هذا  وكل 

َور موقع غوغل. �شُ

َور حمرك البحث غوغل. امل�شدر: �شُ
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لمبنى �لتدري�س، ويتو�لى دخولنا �إلى �سفوفنا 

بالتتابع، فيدخل كل �سف بانتظام مع معلمته 

�إلى هذ� �لمبنى �لكبير حيث تتوزع �ل�سفوف 

�البتد�ئية و�لثانوية في طابقين. وكان �لملعب 

�أعلى �رتفاعًا من �لطابق �الأر�سي لمبنى 

�لتدري�س بدرجات معدودة، فكّنا نحن �ل�سغير�ت 

ننزل هذه �لدرجات بوقار، ثم نجتاز �لممر 

�لفا�سل بين �لملعب ومبنى �ل�سفوف حيث ع�ست 

�سنو�ت من �أحلى �سنو�ت �لعمر.

�لطابق �الأر�سي كان يتميز بقاعة �لطعام 

للطالبات �لد�خليات، وبالقرب من هذه �لقاعة 

�أروع مكان ع�سقته في �لمدر�سة، فهو �لمكان 

�لمخ�س�س لبيع �لقرطا�سية. كانت �لر�هبة 

�لم�سوؤولة عن �لمبيعات تفتح �لنافذة �لمطلة على 

�لممر �لخارجي خلل �لفر�س لن�ستري منها ما 

ن�ساء. هنا �أجمل �لدفاتر و�الأقلم و�ألو�ن �لر�سم 

 هذ� �لمكان 
ُ
وكل ما يتعلق بالكتابة. �أحببت

وبقيت طو�ل عمري �أ�سعد ب�سر�ء �لقرطا�سية حتى 

لو لم �أكن بحاجة �إليها.

ني في �سنة 1886. وفي 
ُ
�لتا�سع ع�سر، وقد ب

�أيامنا كان م�سكنًا للر�هبات، كما كان ي�سم 

ا عن يمينه فيرى 
ّ
ق�سمًا للطالبات �لد�خليات. و�أم

�لز�ئر �لملعب �لكبير ويليه �لمبنى �الآخر �لذي 

تمتد و�جهته على �متد�د �لملعب، وقد تم بناوؤه 

في �أو�ئل �لقرن �لع�سرين عندما دعت �لحاجة �إلى 

تو�سيع �لمدر�سة، وهو ي�سم جميع �ل�سفوف، وكنا 

ن�سميه ''مبنى �لتدري�س'' �أو ''مبنى �ل�سفوف''.

ويبقى �أخير�ً مكان �أثير لدى �لطالبات 

جميعًا، وهو مبنى م�ستقل من طابق �أر�سي ت�سم 

جدر�نه قاعة �الحتفاالت �لكبرى، ويقع في 

نهاية �لملعب، �أي مقابل �ل�سور، ويمتد طوليًا 

على عر�س �لملعب و�أكثر، وفي هذه �لقاعة 

�لف�سيحة كانت تجري �لحفلت في نهاية �ل�سنة. 

ا بالن�سبة لنا ــ نحن �لطالبات �لخارجيات ــ 
ّ
و�أم

فكّنا ندخل هذه �لقاعة كل يوم ظهر�ً لتناول 

�لغد�ء ثم ننت�سر في �لملعب �لرحب.

في كل �سباح وعلى �أر�س �لملعب تجتمع 

طالبات �لمدر�سة في خطوط طولية مو�جهة 

مبنى املدر�شة يف �شورة اأُخذت �شنة 1887، بعد عام واحد فقط من بنائها، وكانت يومذاك حتتل ق�شمًا فقط من 

هذا املبنى، ثم اأخذته االإدارة كاماًل، وبنت مبنيني اآخرين مع الزمن.

امل�شدر: املوقع االإلكرتوين للمدر�شة االأملانية )اليوم(.
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ا بين 
ّ
و�سي�ستر لودميل )Sister Ludmilla(، و�أم

�لرهبان �لقلئل فاالأو�سع �سهرة كان �الأب كيرلز 

)Father Curles(، وهو �أ�ستاذ �لر�سم �لذي �أقبلت 

�لطالبات على تعلم �لر�سم ب�سوق ب�سبب بر�عته 

في �لفن ودماثة �سخ�سيته.

كنت في �ل�سف �لر�بع �البتد�ئي و�سو�سن في 

�لخام�س يوم عدنا �إلى �لبيت وكل منا تحمل 

�سهادة �لف�سل �الأول من �لعام �لدر��سي. وكان 

عدد �لف�سول �ل�سنوية ثلثة. وكلنا عدنا بنتيجة 

�سيئة، بل و�أعترف باأنه ال يوجد �أ�سو�أ منها. كان 

�لنظام يق�سي بترتيب �لدرجات بدء�ً من �لطالبة 

�الأولى في �ل�سف لكنه ال ينتهي بالطالبة 

�الأخيرة كما يتوقع، ذلك باأن �لطالبات �الأو�خر 

من ثلث �أو �أربع طالبات لم تكن �الإد�رة ت�سع 

لهن درجات، وربما كان هذ� مر�عاة للناحية 

�لنف�سية، غير �أن حرمانهن من �أية درجة كان 

يعني من دون �أي ريب �أنهن في قاع �ل�سلم.

فتحت �لماما �لمغلفين وقر�أت �لعلمات، ولم 

يكن الأي منا درجة معلومة، فبان على وجهها 

�لغ�سب، وقالت: ''ما هذه �لمفاجاأة؟ ماذ� �ساأقول 

للبابا حين يعود. ��سمعاني جيد�ً. هذه �لعلمات 

يجب �أن تتغير في �لف�سل �لثاني. يجب. و�للعب 

مع بنات �لجير�ن ممنوع حتى تتعدل �لنتائج.'' 

قالت ذلك بحزم.

�أنقذنا �أخي خلدون. كان كل يوم يّطلع على 

و�جباتنا �لمدر�سية، ويقول لي مثًل: �أمامك 

در��سة ل�ساعتين، وربما �أكثر �أو �أقل. وكان يعود 

�إلينا بين �لحين و�لحين فيجيب على �أ�سئلتنا، 

وبعد �أن يتاأكد من �أننا در�سنا جيد�ً كان يطلق 

�سر�حنا. وما كان ممكنًا لي �أن �أتكهن بنتيجة 

�لف�سل �لثاني، غير �أنني من ت�سجيع �لمعلمات 

كنت موقنة من �لنجاح. و�أخذنا �لعلمات وعدنا 

�إلى �لبيت. كان ترتيبي في �ل�سف تح�سن كثير�ً 

فاأ�سبحت درجتي �لخام�سة ع�سرة من نحو 

ثلثين طالبة. وكذلك �سو�سن تقدمت لكنني ال 

�أذكر درجتها. و��ستمر خلدون على عادته معنا 

من دون �نقطاع. و�نتهى �لف�سل �لثالث، وكان 

يوم ت�سلمت �سهادة هذ� �لف�سل �الأخير من �أكثر 

كنت في �ل�سف �لثاني �البتد�ئي يوم دخلت 

معلمة �لح�ساب، م�سز خوري، �إلى �ل�سف في بدء 

�لعام �لدر��سي، وكانت معلمة جديدة، وفوجئت 

بها تقول لي وهي تقر�أ �الأ�سماء في �أول �لدر�س: 

''�أنت.. �أنت نويه�س، هل تعرفين خلدون نويه�س 

ة؟'' قلت باعتز�ز: ''خلدون 
ّ
�لطالب في كلية �الأُم

�أخوي''. فابت�سمت �لمعلمة وهي تقول: ''�أنا عّلمته 

ة وكان من �أو�ئل �لطلب، �أرجو �أن 
ّ
في كلية �الأُم

تكوني مجتهدة مثله. �سّلمي عليه.'' ولم �أ�سدق 

حتى نزلنا من با�س �لمدر�سة �أنا و�أختي نور� 

�لكبرى و�سو�سن وهي تكبرني بعامين، ورك�ست 

الأ�سعد �لدرج �لعالي قبلهما، وكان خلدون، وهو 

�الأكبر بيننا، ينتظرنا في ذلك �ليوم �لدر��سي 

�الأول على �أعلى �لدرج، فقلت له و�أنا �أ�سعد 

و�ألهث: ''م�سز خوري بت�سلم عليك... وبتقوللي... �إن 

�سا �للـه تكوني �ساطرة مثل �أخوك...''. وكانت 

نتيجة هذ� �ل�سلم �أن �عتنى خلدون بمتابعة 

 ــ كما �أر�دت 
ّ
درو�سي في �لح�ساب حتى بت

�لمعلمة ــ من �الأو�ئل.

و�أذكر في �سف �أعلى، م�س حّنو�س، وهي 

معلمة �للغة �لعربية، وكانت جدية وبارعة في 

�لتعليم، لكنها ال ت�سحك �إاّل نادر�ً، وقد �أحببتها 

الأنني كنت �أحب درو�س �للغة �لعربية، وكنت �أحب 

درو�س �الإنجليزية �أي�سًا، لكنني ال �أذكر للأ�سف 

ا �للغة 
ّ
ًا من معلمات �للغة �الإنجليزية. و�أم

ّ
�أي

�سمح بتدري�سها في �أيامنا في 
ُ
�الألمانية فلم يكن ي

عهد �النتد�ب.

َن �ل�سفوف �لعليا، لكنني 
ْ
�س

ّ
در

ُ
�لر�هبات ُكّن ي

�أتذكر �أ�سماء عدد منهن، كما �أتذكر وجوههن 

و�أ�سو�تهن نظر�ً لح�سورهن في �لملعب كل 

�سباح وفي �لعديد من �لمنا�سبات. و�أبد�أ بالمديرة 

وهي �سي�ستر �إيليا )Sister Elia(1 وكانت �سارمة 

ا رئي�س 
ّ
و�سوتها د�ئمًا يرتفع في �لملعب، و�أم

 ،)Father Sonnen( لمدر�سة، وهو �الأب زونن�

فكان هادئًا جد�ً، ونادر�ً ما كنا نر�ه، لكنني ال 

�أن�ساه، وال �أن�سى �لر�هبات �سي�ستر �أنجلينا 

 Sister( �و�سي�ستر غيد ،)Sister Angelina(

 ،)Sister Renata( و�سي�ستر ريناتا ،)Ghida
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من حديث �سوى عن �ل�سنة �لقادمة: هل حقًا 

قال؟ 
ُ
�سوف يترك �الإنجليز فل�سطين بعد عام كما ي

هل حقًا �سينتهي �النتد�ب؟

جاء ت�سرين �الأول/�أكتوبر من �سنة 1947 

وعدنا �إلى �لمد�ر�س.

وكنت �أ�سبحت في �ل�سف �لخام�س �البتد�ئي، 

و�أ�سبحت �أعرف معنى �لنجاح لكنني كنت �أهدف 

�إلى �لتفوق. وكان من �لمتوقع في �ل�سهرين 

�الأولين بين بنات �ل�سف جميعًا �أنني من 

�لخم�سة �الأو�ئل، وباتت �لمناف�سة �سديدة بيننا 

نحن �لخم�سة. كنت حتمًا �سوف �أغ�سب لو ح�سلنا 

على علمات �لف�سل �الأول و�كت�سفت �أنني 

�لخام�سة، فاأنا كنت �أتوقع �أف�سل من ذلك، لكن 

ذلك �الأف�سل لم يح�سل �أبد�ً، فقر�ر تق�سيم فل�سطين 

�سدر عن �الأمم �لمتحدة في 29 ت�سرين �لثاني/

نوفمبر من تلك �ل�سنة، و�سرعان ما �أعقبته ثورة 

في �لبلد رف�سًا للقر�ر �لجائر، و�سرعان ما 

�أقفلت �لمد�ر�س �أبو�بها و�لف�سل �لخريفي �الأول 

لم يكن قد �نتهى بعد.

�عتقدنا في �لبد�ية �أن �لمد�ر�س ال بد و�أن 

تعود، لكن كيف يمكن لها �أن تعود �إلى فتح 

�أبو�بها و�لثورة في كل �أنحاء فل�سطين؟ ويحزنني 

ع مدر�ستنا، فنحن عندما 
ّ
�أن �أقول �إننا لم نود

غادرناها في �ليوم �الأخير ما كان ممكنًا لنا �أن 

نعرف �أنه �ليوم �الأخير.

حاولت بد�ية �أن �أ�ستمر في �لدر��سة بمفردي، 

وكنا في تلك �ل�سنة �أ�سبحنا ندر�س معظم 

�لدرو�س باالإنجليزية، كالح�ساب و�لجغر�فيا 

و�لتاريخ وعلم �لنبات، وقد �أحببت مادة علم 

�لنبات كثير�ً، وكانت مادة جديدة، فا�سترى لي 

�أخي في عيد ميلدي كتابًا باالإنجليزية يحتوي 

على ع�سر�ت �ل�سور باالألو�ن للأ�سجار و�لنباتات 

و�الأزهار �لمتنوعة، وكان باإمكاني متابعة 

�ل�سروحات مع �ل�سور، وكنت �أحر�س على حمل 

�لكتاب معي �إلى �لمدر�سة و�أنا �أتباهى به. 

وجاءتني يومًا زميلتي نيللي �ألبينا، وكانت 

�الأولى في �ل�سف، وهي هادئة بطبعها ومهذبة 

جد�ً، فطلبت مني �أن ت�ستعير كتابي هذ�. ترددت 

�أيامي �سعادة. �أمعقول هذ�؟ �أنا �أ�سبحت �ل�سابعة 

في �ل�سف، وهذ� على �لرغم من علمات �لف�سل 

�الأول �لمتدنية. وهكذ�... عرفت ماذ� يعني �لنجاح 

في �لحياة.

 لنا باللعب في فر�سة 
ُ
و�أعقب نجاحنا �ل�سماح

�ل�سيف مع بنات �لجير�ن كما ن�ساء. كان بيتنا 

في �لبقعة �لفوقا يقع على �ل�سارع �لمو�زي ل�سكة 

�لحديد، فكان هذ� �ل�سارع �لذي يف�سل بين بيوتنا 

وبين �سكة �لحديد هو �لملعب �لرئي�سي لنا، فما 

كان �سارعنا �سارعًا عامًا تجوبه �لبا�سات، حتى 

با�س �لمدر�سة كنا ننتظره على �لجانب �الآخر 

من �سكة �لحديد. ولم يكن يمر ب�سارعنا �سوى 

�سيار�ت معدودة في �ليوم، ولن �أن�سى �أن �أذكر �أن 

�سارعنا كان ال يز�ل �سارعًا تر�بيًا، وما كان 

غياب �الأ�سفلت لي�سيرنا، بل على �لعك�س، فقد كنا 

�سعد�ء بذلك حتى ال يت�سبب لنا �الأ�سفلت بك�سور 

�إن وقعنا عليه.

كانت �أبرز �ألعابنا لعبة �الإك�س، وهناك �أكثر 

من �سكل لهذه �للعبة، فكنا نر�سم �ل�سكل �لذي 

نريد على �أر�س �سلبة في حديقة �إحد�نا 

بالطب�سور، وناأتي بحجر م�سطح، و�ل�ساطرة �لتي 

تتمكن من نقل �لحجر بين �لمربعات وغيرها من 

�الأ�سكال على قدم و�حدة بل خطاأ. وكنا نلعب 

�أي�سًا لعبة �لدحديلة، وهي كناية عن دوالب 

حديدي ي�سبه دوالب �لهيل هوب، كنا نرك�س 

على �ل�سارع ونحن نحركه �إلى جانبنا لي�ستمر 

في �لدحدلة، و�ل�ساطرة �لتي ت�ستمر في �لرك�س 

و�لدحدلة �أطول من غيرها طبعًا.

ا �أُم �الألعاب فكانت �لطائر�ت �لورقية �لتي 
ّ
�أم

كنا ن�سنعها نحن باأيدينا، ثم نربطها بخيط 

متين طويل ن�سحبه من كرة �لخيطان �لتي نم�سك 

بها، فكّنا نرك�س و�لطائرة �لتي �سنعناها من 

ورق ترتفع، وكلما كانت ترتفع �أكثر، كنا نمدها 

بالخيط حتى ي�سل �إلى نهايته وتغدو �لطائرة في 

�الأعالي، وتلك كانت لعبتنا �لمف�سلة. وكنا ن�سعر 

بال�سعادة حين يمر �لقطار وطائرتنا في �لهو�ء، 

ونا من نو�فذ �لقطار. 
ّ
في�سفق �لركاب لنا ويحي

لكننا كثير�ً ما كنا ن�ستريح من �للعب ولي�س لنا 



079 مقاالت على أجنحة الذاكرة

باإلحاح من �الأهل في لبنان ومن �أمي �أي�سًا 

 �قتنع �أخير�ً باأن ير�سلنا نحن ــ �أمي و�أخو�تي

و�أنا ــ �إلى ر�أ�س �لمتن، قريته �لو�دعة في �أح�سان 

�ل�سنوبر. ومع �إ�سر�ره على �لبقاء في �لقد�س، 

ن 
َ
بقي معه �أخي خلدون و�بن عمتي عادل، وهو م

كان بمثابة �أخ لنا. وكان خلدون قد �أو�سلنا �إلى 

دم�سق في �ل�ساد�س و�لع�سرين من ني�سان/�أبريل، 

فبقينا �أربعة �أيام في منزل �لخالة �أني�سة، ثم 

�أو�سلنا في �الأول من �أيار/مايو �إلى ر�أ�س �لمتن، 

وقد و�سلناها عند �لغروب، ثم عاد في فجر �ليوم 

�لتالي، �أي فجر �لثاني من �أيار/مايو، �إلى 

�لقد�س.

و�نتهى �ل�سيف ولم نعد �إلى قد�سنا. بقينا 

نحن ثلثة �أعو�م في لبنان، وخللها در�ست مع 

�أخو�تي في مدر�سة د�خلية في �ل�سويفات، وكان 

ان ور�م 
ّ
�لو�لد في تلك �ل�سنو�ت ينتقل بين عم

ان فقد عدنا 
ّ
ا بعد �أن ��ستقر في عم

ّ
�للـه، و�أم

و�جتمعنا معًا مرة ثانية كعائلة، وكان ذلك في 

�سنة 1951، فاأكملت در��سة �لمرحلة �لثانوية في 

مدر�سة �لملكة زين �ل�سرف، ثم �نتقلت �إلى كلية 

د�ر �لمعلمات في ر�م �للـه. وكانت �لكلية �لوحيدة 

للإناث يومذ�ك في �الأردن، وقد �ُسيدت بعد وحدة 

�ل�سفتين باأعو�م قليلة، وكانت ت�ستقبل �لطالبات 

من �ل�سفتين �لغربية و�ل�سرقية.

�لعامان �للذ�ن ع�ستهما في ر�م �للـه في 

منت�سف �لخم�سينيات كانا فر�سة ذهبية لي كي 

ف عن كثب على مدن �ل�سفة �لغربية وقر�ها، 
ّ
�أتعر

وعلى نا�سها وعاد�تها و�أ�ساليب عي�سها. وكنت 

�أختار �سريري بالقرب من �لنافذة �لتي تطل على 

�لقد�س، و�أرى �الأ�سو�ء �لم�سعة منها كل ليلة، 

عقل �أن يكون 
ُ
فيغمرني �لحنين و�أنا �أت�ساءل: �أال ي

�أحد �الأ�سو�ء �لبعيدة �آتيًا من بيتي؟ وكنت �أعلم 

ن هم 
َ
باأن �لبيت �أ�سبح محتًل من �ليهود، لكن م

هوؤالء �لمحتلون؟ �أهم �سهاينة؟ ومن �أية فئة؟ �أم 

ر بهم �ل�سهاينة 
ّ
هم من �ليهود �لذين غر

�لمغت�سبون، �إذ جاوؤو� بهم �إلى بلدنا وقد 

�أوهموهم باأنها بلدهم، غير �أن هوؤالء �لقادمين 

�سرعان ما وجدو� �أنف�سهم ي�سكنون منازل تمتلئ 

قليًل بيني وبين نف�سي، لكن نظرة نيللي �لتي 

كانت تحمل كل معاني �لرجاء دعتني �إلى �أن 

�أقبل �إعارتها �لكتاب، غير �أنني طلبت منها �أن 

تعيده لي في �الأ�سبوع �لمقبل. فرحت نيللي 

ووعدتني. غير �أننا ما �لتقينا �أبد�ً بعد ذلك.

لم �أ�سعر بالياأ�س من �لعودة �إلى �لمدر�سة �إاّل 

حين �بتد�أت د�ر �الإذ�عة �لفل�سطينية تقدم عدد�ً 

من �لدرو�س عبر بر�مج �إذ�عية خا�سة، وال �أز�ل 

�أذكر عنو�ن در�س في �لتاريخ: ''خوفو �بن �لنيل 

وقبره''. وفي عدد ال يح�سى من �لمر�ت مر ببالي 

كتابي �لمف�سل، وكم قلت لنف�سي: ليتني ما �أعرته 

لنيللي. غير �أني بعد �أن �كت�سفت �أننا �أ�سبحنا 

قال ''الجئون''، �سكرت 
ُ
مهاجرين كغيرنا، �أو كما ي

�للـه على �أنه �ألهمني �أن �أعطيها �لكتاب، فلعله ما 

ا لو رف�ست �إعطاءه لها، 
ّ
يز�ل معها باأمان، و�أم

لكان م�سير كتابي �لغالي �أن يبقى في بيتنا في 

�لقد�س، و�أن يحمله �ل�سهاينة كما حملو� مكتبة 

�أبي بكاملها وكانت تربو على �لثلثة �آالف 

كتاب، وكما حملو� �أي�سًا رفوف كتبنا ــ نحن 

�الأوالد ــ �لمنت�سرة في �أنحاء �لبيت. لكن مهًل... �إذ 

 �أن �أعتذر هنا، فكلمة ''حملو�'' ال 
ّ
يبدو �أنه علي

ر عن �لحقيقة، بل يجب �أن تكون ''�سرقو�''.
ّ
تعب

ويبقى �ل�سوؤ�ل: هل نحن غادرنا �لقد�س فقط 

لق�ساء ب�سعة �أ�سابيع �أو ب�سعة �أ�سهر على �أن 

نعود حتمًا في �آخر �ل�سيف �إلى قد�سنا وبيتنا 

ومدر�ستنا؟ �أم نحن هاجرنا كغيرنا ونحن ال 

ندري؟ حقًا... ماذ� جرى؟

ان، وقد 
ّ
كان خالي ن�سري �سليم يقيم في عم

جاءنا في �أكثر من زيارة كي يقنع و�لدي 

ان، ولو موؤقتًا، لكن و�لدي كان 
ّ
باالنتقال �إلى عم

يرف�س. و�أذكر ما قاله �لخال ن�سري في �آخر 

زيارة: ''يا �أبو خلدون، لم تعد هناك بيوت 

ان، لكنني وجدت لكم بيتًا كبير�ً 
ّ
للإيجار في عم

في �لزرقاء وهو و��سع جد�ً، وي�سع مكتبتك كلها 

ومكتبة �لمحاماة �أي�سًا، و�الأردن �أقرب �لبلد�ن 

�إلى فل�سطين، فعندما ت�ستقر �الأو�ساع تعود �إلى 

�لقد�س.'' غير �أن و�لدي ��ستمر على موقفه 

�لر�ف�س، وهو فعًل لم يغادر �لقد�س. غير �أنه 
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و�لثانية، لكنه من �لو��سح �أنني لم �أكن �أعرف 

ن هم 
َ
در�س �الأبجدية في تاريخ �سعبي؛ فم

�للجئون حقًا؟ و�سوؤ�لي لي�س قانونيًا بل 

فل�سطينيًا.

في يوم ربيعي جاءتني زميلة في د�ر 

�لمعلمات لتقول لي: ''هناك ز�ئرتان ت�ساأالن 

عنك.'' هبطت م�سرعة �إلى �لدور �الأول الأجد عايدة 

وبور�ن �لخ�سر�ء، وهما �بنتا خالتي، ولم يكن 

لنا في فل�سطين كلها من �أقرباء غير عائلة 

خالتي �أني�سة �سليم و�لعم �سبحي �لخ�سر�ء، ولم 

يكن منزل خالتي في حي �لنمامرة ليبعد كثير�ً 

عن منزلنا. فاجاأتني �لزيارة و�أ�سعدتني، فعائلة 

�لعم �سبحي كانت قد غادرت �لقد�س بعد �أن تم 

تعيينه ممثل فل�سطين في �للجنة �لع�سكرية 

�لتابعة لجامعة �لدول �لعربية، ومقرها في 

دم�سق. وال �أن�سى �سباح يوم بارد وقفنا فيه على 

�ل�سرفة في �نتظار خالتي وعائلتها، وفي نحو 

�لتا�سعة توقفت �أمام منزلنا �سيارة �أجرة كبيرة 

ونزلت منها خالتي و�أوالدها عايدة وبور�ن 

ا �سلمى فكانت قد تزوجت و�أ�سبحت 
ّ
وفي�سل، و�أم

�أمًا و�نتقلت �إلى �لخارج بحكم عمل زوجها 

ا �لعم �سبحي فكان قد 
ّ
برهان �لجيو�سي، و�أم

غادر �إلى دم�سق منذ �سدر تعيينه.

 
ُ
تناولنا �لفطور معًا ثم كان �لود�ع، ونزلت

معهم �إلى �ل�سيارة للود�ع �الأخير، و�أم�سكت بيد 

خالتي فاأنا كنت �أحبها كثير�ً و�آلمني فر�قها، 

وكانت بور�ن تم�سي بقربي �أي�سًا، فخطر ببالي 

، فاأ�ساألها ب�سوت 
ّ
�أن �أ�سد معطفها كي تلتفت �إلي

ن تركو� في �لمنزل 
ّ
منخف�س ال ت�سمعه خالتي عم

من �أقربائهم ليرعاه، فنحن كنا نعرف من �أهل 

ا يحدث �أحيانًا لبيوت غادرها 
ّ
�لحي عم

�ساكنوها، لكنني ال �أدري لماذ� �أحجمت عن 

�ل�سوؤ�ل. نحن حقًا كنا نم�سي جميعًا معًا، غير �أن 

كًل منا كان في عالم منفرد. وما �إن �جتزنا 

�لحديقة وو�سلنا �إلى �ل�سارع و�أنا ما زلت مم�سكة 

بيد خالتي، حتى وجدتها ت�سد على يدي بمحبة 

ثم تتركها وهي تبت�سم لي وتربت على كتفي 

بحنانها �لمعهود، ثم ر�أيتها تتلفت يمينًا نحو 

باالأثاث و�ل�سور �لعائلية. كم �سمعنا عن �لذين 

تحولو� من هوؤالء �إلى �سهاينة بامتياز، وكم 

�سمعنا عن �لذين ��ستمرو� ي�سعرون بالحنين �إلى 

ا حنيني �أنا �إلى وطني فكان مدعاة 
ّ
�أوطانهم. �أم

لي كي �أعتقد باأن كل فل�سطيني هو الجئ، و�أكاد 

�أقول كل عربي، �ألي�ست فل�سطين هي �لمحور 

وملهمة �لق�سائد؟ غير �أنني ما عرفت معنى 

�للجوء �لحقيقي �إاّل ذ�ت يوم من �سنتي �الأولى في 

كلية د�ر �لمعلمات.

دخلت مديرة �لكلية، م�س �أولغا وهبة، �ل�سف 

ومعها ثلثة من موظفي وكالة �الأونرو�، ومن 

دون مقدمات قالت �لمديرة بنبرتها �لجافة: 

''�أطلب من �لطالبات �للجئات �أن يقفن.'' في 

�للحظة �الأولى �أثارتني كلمة ''�للجئات'' من دون 

�أي ذكر للـهوية �لوطنية، وكاأن م�س وهبة تنطق 

با�سم هيئة �الأمم �لتي تغفل عمد�ً كلمة 

''�لفل�سطينيين'' مكتفية بكلمة ''�للجئين''.

ومع ذلك وقفت، وفي ت�سوري �أن �لجميع 

�سوف يقف ما عد� �لزميلت �الأردنيات من �إربد 

ان �أو مادبا، �أي �أنني ت�سورت �أن 
ّ
�أو �ل�سلط �أو عم

جميع �لفل�سطينيات �سوف يقفن حتمًا، لكنني 

فوجئت باأنه لم يقف معي �سوى �أربع زميلت، 

بينما بقيت �الأكثرية م�ستريحة جد�ً في �أماكنها. 

و�سد ما غ�سبت و�أنا �أرى �سميرة ن�سيبة وهي من 

�أعز �سديقاتي، ومن �لقد�س �أي�سًا، ما ز�لت 

جال�سة وكاأن �الأمر ال يعنيها. ما هذ� �لذي 

 �أنا وحدي �لغبية؟ 
ُ
يجري؟ يا رب �لعباد، �أكنت

كان و��سحًا �أن �لكل من حولي يعرف �أ�سول 

�للعبة، ويعرف ما معنى ''الجئون'' �إاّل �أنا. �للو�تي 

وقفن معي كّن زميلتين من يافا وزميلة من 

�لرملة و�أُخرى من حي �لطالبية في �لقد�س، و�أنا 

ا 
ّ
�لخام�سة بينهن من حي �لبقعة �لفوقا. �أم

�لمقد�سيات من د�خل �لقد�س �لقديمة �أو حي 

�ل�سيخ جر�ح فلم يقفن، وكذلك بنات نابل�س �أو 

�لخليل �أو ر�م �للـه �أو بيت لحم.

�أنا ذهبت �إلى �لكلية الأدر�س علم �لتربية، 

فوجدت نف�سي �أبرع في درو�س �لتربية و�أ�سول 

�لتدري�س، وكنت �الأولى في �ل�سنتين �الأولى 
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فهي لم تكن الأنني فعًل �أريد قر�سًا �أو قر�سين، بل 

الأنه كان يهمني �أن تر�ني زميلتي �إل�سي وناديا 

وود�د و�أنا �أتحدث معها، و�أن يتاأكدن من �أنها 

ن �ألجاأ �إليها حين 
َ
�بنة خالتي، �أي �أن هناك م

ن تكون �لبادئة في 
َ
نختلف فيما بيننا على م

ا بور�ن وهي 
ّ
لعبة �الإك�س �أو لعبة نط �لحبل. و�أم

�ل�سغرى بين �أخو�تها، فكان عمرها يقارب عمر 

�أختي �لكبرى نور�، وكانت توليني رعاية خا�سة، 

وكثير�ً ما طلبت من �أمي �أن تاأخذني معها لزيارة 

�سديقة لها �أو للقيام بنزهة، وكم �متدت تلك 

�لنزهات في �ل�سارع �لتجاري �لرئي�سي للبقعة 

�لتحتا. كنت معجبة بمحلته �لتجارية، ومن 

�أكثرها �أناقة وجمااًل �أذكر متجر�ً لبيع �لكتب 

و�لمجلت، و�آخر لبيع �الأزهار.

�لم�سافة بين ر�م �للـه و�لقد�س نحو ع�سرين 

دقيقة بال�سيارة. �سرعان ما نزلنا بالقرب من 

باب �لعمود. يا �إلهي ما �أجمل �لمكان... م�سينا 

قليًل ثم وقفنا �أمام مدر�ستنا في مقرها �لذي 

�نتقلت �إليه بعد �لنكبة. و�أنا قد مررت بقربها مع 

زميلتي في �لكلية مر�ت عديدة غير �أنني لم �أفكر 

مرة في �لدخول و�لتعريف عن نف�سي، كنت �أخ�سى 

من �أن تخونني دموعي و�أنا في مكان حبيب �إلى 

قلبي لكن قد ال يعرفني فيه �أحد.

�سلمى �بنة خالتي �لكبرى تخرجت من ''كلية 

ا بور�ن فلم تكن قد 
ّ
�سميدت''، وكذلك عايدة، و�أم

�أنهت �لدر��سة �لثانوية قبل �لنكبة، لكنها قالت 

بحزم باأنها متاأكدة من �أن �لر�هبات �سوف 

يتذكرنها. قلت: ''وماذ� عني؟ لن يتذكرني �أحد، 

لكنه ي�سعدني جد�ً �أنني �أنا �أتذكر.''

كانت بو�بة �لمدر�سة مقفلة فقرعنا �لجر�س، 

وجاءت بعد قليل ر�هبة وفتحت لنا �لباب 

ا نريد. قالت لها عايدة باأننا من 
ّ
و�ساألتنا عم

طالبات ''�سميدت''. �بت�سمت لنا �لر�هبة وقادتنا 

ن ر�أتنا، 
َ
�إلى �لد�خل، وكانت �سي�ستر �أنجلينا �أول م

فتهلل وجهها محبة و�سعادة ور�حت تقول: ''�أنا 

�سعيدة جد�ً بروؤيتكن جميعًا، �أنا �سعيدة. طبعًا �أنا 

ال �أن�سى بنات �لخ�سر�ء �لثلث وبنات نويه�س 

�لثلث''، وتلفتت نحوي لتقول: ''�أعتقد �أنت كنت 

�ساحنة �سخمة قابعة بالقرب من �سجر�ت �لكينا 

م�سيرة �إلى �سائقها بالتقدم. وتقدمت �ل�ساحنة... 

وفوجئت ب�ساحنة �أُخرى تتقدم تلقائيًا من بعدها. 

و�سكرت ربي الأنني لم �أطرح �ل�سوؤ�ل على بور�ن، 

�إذ كان و��سحًا �أن �أثاث �لمنزل وكل ما في 

�لمنزل بات على ظهر هاتين �ل�ساحنتين.

لي�س في ��ستطاعتي حتى بعد مرور كل هذه 

�ل�سنو�ت �أن �أ�سف م�ساعري في تلك �ل�ساعة �أو 

في ذلك �ليوم، وكيف لي �أن �أن�سى تاريخه، فهو 

�لتا�سع من كانون �لثاني/يناير من �سنة 1948، 

وهو ي�سادف ذكرى ميلد �أختي �ل�سغرى جنان. 

 كثير�ً... لم 
ُ
 باب غرفة �لنوم وبكيت

ّ
 علي

ُ
�أقفلت

�أبِك الأننا �سنبقى وحدنا في فل�سطين بل �أقرباء، 

ولم �أبك من �ألم �لفر�ق، بكيت الأنه ما عاد 

باإمكاني كبت م�ساعري و�أنا �أ�سمع بين �لحين 

و�لحين عن عائلة تغادر، غير �أنني �ساهدت �ليوم 

. وما كان 
ّ
 كيف غادر �أقرب �لنا�س �إلي

ّ
بعيني

ق كلم �أمي من �أن رحيل 
ّ
ممكنًا لي �أن �أ�سد

عائلة خالتي ما هو �إاّل رحيل موؤقت ب�سبب 

وظيفة �لعم �سبحي �لجديدة. كنت �أعلم �أنها تقول 

ذلك فقط لتهدئة مخاوفي، لكنها لم تهد�أ.

و�أذكر �أنني �ساألت �أمي بعد �أيام: ''لو قرر �لعم 

�سبحي يومًا �لعودة �إلى عمله في �لمحاماة، فهل 

�سيحملون �الأثاث و�لمكتبة مرة �أُخرى ويعودون؟'' 

 �لجو�ب.
ُ
غير �أن �أمي لم تجبني، فعرفت

كانت مفاجاأة �سارة جد�ً �أن �أرى عايدة 

ان، 
ّ
وبور�ن، ولم �أكن �أعلم بزيارتهما لنا في عم

وقد جاءتا في ذلك �الأحد لزيارتي في ر�م �للـه. 

و�ساألتني عايدة: ''هل تاأتين معنا �إلى �لقد�س؟'' 

و�ساألتها بدوري: ''�أهذ� �سوؤ�ل بحاجة �إلى جو�ب؟''

ن 
َ
كانت عايدة تكبرني ب�سنو�ت عديدة، فهي م

كانت في �ل�سنو�ت �الأخيرة في مدر�سة ''�سميدت'' 

بينما كنت �أنا في �ل�سنو�ت �البتد�ئية �الأولى. وكم 

من مرة تعمدت �أن �أ�ستوقفها في �لملعب وهي 

تتم�سى مع زميلتها، فاأ�ساألها �أي �سوؤ�ل كان، �أو 

�أطلب منها قر�سًا �أو قر�سين ل�سر�ء �سيء ما من 

�لبائع على بو�بة �لمدر�سة، ود�ئمًا كانت تحيطني 

ا رغبتي �لحقيقية من �لتحدث �إليها 
ّ
بمحبتها. و�أم
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''مدر�سة �سميدت للبنات''، فتذكرت حديث �سي�ستر 

غيد� وقلت لنف�سي، لو كنت قابلت �الأ�ستاذ قّطان 

ا �حتوته 
ّ
في حياتي لكان �سوؤ�لي �الأهم له عم

غرفة �لجغر�فيا من معد�ت وخر�ئط وو�سائل 

تعليم، ولكنت طلبت منه، �أو تمنيت عليه، �أن 

ي�سف لي �لطاولة �لرخامية �أكثر.

و�رتفع �ل�سوت �لذي لم �أ�سمعه منذ غادرت 

مدر�ستي مرغمة بعد قر�ر �لتق�سيم، و�إذ بها 

مديرتنا �سي�ستر �إيليا تظهر �أمامنا وت�ستولي 

عليها �لده�سة لروؤيتنا وتحيينا بمنتهى �لمحبة، 

وتحدثنا بالعربية ال �الإنجليزية، وربما كان هذ� 

ن كانت 
َ
�نطلقًا من م�ساعرها �لعفوية، وهي م

�لر�هبة �لوحيدة �لتي تتكلم �لعربية كونها لغتها 

ا ر�أيتها قد ظهر عليها 
ّ
�الأم. لكنني حزنت لم

ن 
َ
�لكبر، كما �أنها بدت �أقرب �إلى �لنحافة وهي م

نعرفها ممتلئة �لج�سم، وكلها حيوية ون�ساط.

و�ساألتني �سي�ستر �إيليا:

''كيف حال �لو�لد؟ نحن �ت�سلنا به بالتليفون 

في �الأ�سابيع �الأخيرة الأن �الأب زونن �أر�د �لتحدث 

معه، لكنه لم يكن هناك رد من �أحد ال في �لبيت 

وال في �لمكتب. من �لموؤكد �أنك ال تذكرين �سيئًا 

عن تلك �الأيام، فنحن علمنا �أنكن ذهبتن مع 

�لو�لدة �إلى لبنان.''

وقلت لها:

ن يرد في 
َ
''مديرتنا �لفا�سلة... لم يكن هناك م

ا بالن�سبة 
ّ
مكتب �لمحاماة الأنه كان مقفًل، و�أم

�إلى �لبيت، فاأعلم �أن و�لدي كان يق�سي معظم 

�لوقت في مكتب �أحمد حلمي با�سا، �لم�سوؤول عن 

�لهيئة �لعربية �لعليا، للت�ساور و�لعمل، وكان 

غالبًا ما ياأخذ �أخي معه، وكان مقر �لهيئة في 

�لبقعة �لتحتا ال يبعد كثير�ً عن بيتنا. لكنني، 

�سي�ستر �إيليا، يمكنني �أن �أتذكر �سيئًا من تلك 

�الأيام، فاأنا �أذكر دومًا �سيئًا هامًا وال �أن�ساه، وقد 

مر ببالي و�أنت تتحدثين عن �الت�سال �لهاتفي، 

فاأنا �أذكر رقم تليفون بيتنا، وهو )4702(، ورقم 

تليفون �لمكتب، وهو )5155(.''

والحت �بت�سامة حزينة على وجه �سي�ستر 

ريناتا وهي تقول: ''�آالم �لحروب تت�سابه، وهي 

�ل�سغرى و�أنا �أتذكر �أختيك �الأكبر منك، لكن... 

لماذ� ال �أتذكرك؟ يجب �أن �أتذكرك...'' ور�حت 

ت�ساألني عن �سفي ومعلماتي، وكل هذ� ونحن 

على مدخل �لمبنى، غير �أن �لخبر كان قد �ساع 

فجاءت �سي�ستر غيد� و�سي�ستر ريناتا. �سعرت 

وكاأننا قد عدنا على ب�ساط �سحري �سنو�ت �إلى 

�لور�ء، فالوجوه نف�سها، و�لر�هبات �للو�تي 

عرفتهن في مدر�ستي �الأولى ها هّن �أمامي في 

ا هذ� �للقاء �لغني بالمحبة 
ّ
هذه �للحظات، و�أم

و�لفرح فكان مفاجاأة غير متوقعة.

عينا �إلى غرفة �ال�ستقبال، ور�حت كل من 
ُ
د

�الأخو�ت �لر�هبات تروي لنا باأدق �لتفا�سيل 

كيف ��ستطعن جلب �أثاث �لمدر�سة كامًل و�لكتب 

و�لملفات، وكيف �أنهن لم يتركن ورقة و�حدة 

ور�ءهن. وقالت �سي�ستر �أنجلينا باأن �لرئي�س �الأب 

زونن قام بجهود كثيرة حتى ح�سل من �ل�سلطة 

�الإ�سر�ئيلية على �الإذن بنقل �أثاث �لمدر�سة. 

و�أردفت �سي�ستر غيد� باأنهم �حتاجو� �إلى �أكثر من 

�ستين �ساحنة لنقل �الأثاث كله وكل ما في 

�لمدر�سة، غير �أنها �أبدت �أ�سفها الأنهن ��سطررن 

�إلى ترك طاولة كبيرة من �لرخام في غرفة 

�لجغر�فيا، وذلك لكونها كانت ملت�سقة باالأر�س، 

وقد �قترح �لبع�س �سرورة ف�سلها باأي طريقة 

وحملها �إلى �لمقر �لجديد، غير �أن �لبع�س �الآخر 

كان ر�أيه مختلفًا، وكانت �لنتيجة �أن تلك �لطاولة 

بقيت وحدها في مبنى �ل�سفوف �لعريق �لذي 

بات فارغًا من �أثاثه لكن لي�س من ما�سيه، فتلك 

�لطاولة �لرخامية بقيت لت�سهد على �أيام جميلة 

م�ست.

بعد ع�سر�ت �ل�سنين من هذ� �لحديث وكّنا 

�أ�سبحنا في �أول �لقرن �لو�حد و�لع�سرين، �أي في 

زمن �الإنترنت وفي عهد ''غوغل''، رحت �أقر�أ عن 

�لمعلم �الأول في فل�سطين لمادة �لجغر�فيا، وهو 

�الأ�ستاذ نقوال قّطان من بيت لحم، و�ساحب �أول 

كتاب في علم �لجغر�فيا �سدر في �لقد�س، 

وعنو�نه ''جغر�فية �ل�سرق �الأدنى''. قر�أت عن 

�لقّطان �أي�سًا باأنه في مطلع �الأربعينيات كان 

�أ�ستاذ �لجغر�فيا في ''�لكلية �لعربية'' وفي 
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ر بكرمه عن ترحيبه بنا. لم 
ّ
لنا، هكذ� �أر�د �أن يعب

ا عدم 
ّ
يتكلم معنا �الأب زونن كلمة و�حدة، و�أم

قدرته على �لكلم فهو �أبلغ دليل على ما�سيه 

�لعريق، فهل ي�سهل على �سيخ جليل �أن يتحدث 

عن �لخوف �لذي �عتر�ه يومًا من نهاية �سرح 

علمي �أم�سى عمره يعمل على نجاحه وتقدمه؟ 

ن قال �إن �لنكبة حدث من �لما�سي ال يعرف 
َ
م

ن ت�سور �أنها 
َ
�لنكبة، فهي حقًا نكبة م�ستمرة. وم

نكبة �لفل�سطينيين وحدهم ال يعرف �أن �لجهاد 

�لفكري ــ وهو �أ�سمى �أنو�ع �لجهاد ــ ال قومية له. 

�الأب زونن كان �ألمانيًا بالوالدة وفل�سطينيًا 

بجهده وجهاده �لفكري و�إيمانه باأهمية تن�سئة 

�الأجيال على �أر�س فل�سطين، وهذ� ما جعله 

�إن�سانًا نادر�ً.

نا �الأب �لجليل وم�سينا نحو �لبو�بة 
ْ
ودع

�لخارجية تر�فقنا �لر�هبات. وطو�ل وجودنا كنت 

�أالحظ �سي�ستر �أنجلينا تر�قبني وكاأنها ت�ستحث 

ذ�كرتها. و�سلنا �إلى �لبو�بة، ور�حت بور�ن تروي 

حكاية طريفة ح�سلت في مدر�ستنا، في ''�سميدت'' 

�الأولى، و�أذكر �أننا جميعًا �سحكنا، ويبدو �أنني 

�سحكت ب�سوت عاٍل كعادتي، و�إذ بنا نفاجاأ 

ب�سي�ستر �أنجلينا ي�سرق وجهها وهي تم�سك بي من 

 وتقول لي ب�سرعة: ''�الآن تذكرتك... �الآن... 
ّ
كتفي

من �سحكتك. نعم. �أنت كنت �ل�سغرى بين 

�الأخو�ت نويه�س.''

�أنا د�ئمًا كنت �أبحث عن �سر محبتي وع�سقي 

لمدر�ستي، و�كت�سفت يومًا دليًل هامًا على ذلك 

و�أنا في زيارة ل�سديقتي �سالي مكارم في بيروت 

في نهاية �لثمانينيات، وكانت بين �لز�ئر�ت 

ن كنت �ألتقيها 
َ
�سديقتها ر�غدة �سعادة، وهي م

�أول مرة. وت�سعب �لحديث حتى و�سلنا �إلى 

�الألو�ن وجمالها و�الن�سجام بينها، و�ساألتني 

ر�غدة: ''ما لونك �لمف�سل؟'' قلت بحما�س: ''�للون 

�لكحلي''. �ساألت: ''لماذ�؟'' قلت وقد فاجاأني 

�ل�سوؤ�ل: ''حقيقة... ال �أدري.'' قالت: ''ال بد من 

�سبب. تعالي نبحث عن �ل�سبب. هل �أحببت 

مدر�ستك في �ل�سغر؟'' قلت: ''�أحببتها جد�ً''. 

وعادت ت�ساأل: ''يا ترى ماذ� كان لون مريول 

ن 
َ
في فل�سطين كما هي في �ألمانيا. كثير منا م

فقد بيته كليًا بعد �لحرب �لعالمية، وبقي �لعز�ء 

في �لذ�كرة، من رقم هاتف ما، �أو رقم �سندوق 

بريدي ما.'' وتلفتت نحوي �سي�ستر �أنجلينا وكاأنها 

تمتحنني: ''وهل تذكرين رقم �سندوق �لبريد؟'' 

و�أجبت بحما�س: ''نعم، �سي�ستر �أنجلينا، كان 

ن كان �لو�لد يوكل �إليها بترتيب 
َ
)425(، فاأنا م

ر�سائله. ومن عادته �الحتفاظ بالمغلف مع 

�لر�سالة.''

�أخذت كل ر�هبة تدعونا �إلى غرفتها كي 

تحتفل بنا، وكن يقدمن لنا �لمرطبات ويتبارين 

في تقديم �لحلويات، وكم �أ�سعدنا كرمهن �لذي 

بد� لنا تعبير�ً جميًل عن �سعادتهن بالعودة معنا 

�إلى �أيام ''�سميدت'' �الأولى. وكانت �ل�ساعة تقارب 

�لثانية ع�سرة حين قالت عايدة: ''نتمنى �لبقاء 

معكن �أكثر، لكن علينا �لذهاب �الآن ونعد 

بالمجيء كلما زرنا �لقد�س.'' غير �أن �سي�ستر �إيليا 

قالت: ''ال �أ�سمح لكن بالذهاب قبل �أن ت�سلمن على 

�لرئي�س �الأب زونن.''

دخلنا غرفة �لرئي�س. كان يجل�س ور�ء مكتبه 

�لمليء بالكتب و�لملفات و�الأور�ق، فرفع �لر�هب 

�ل�سيخ ر�أ�سه لير�نا بينما كانت �سي�ستر �أنجلينا 

ن نحن، فر�ح يقف ببطء 
َ
تقترب منه لتخبره م

وقد ��ستولت عليه �لمفاجاأة. لم ن�سمع �سوته �إذ 

كان و��سحًا �أن �نفعاله لم ي�سعفه ليتكلم. وال 

�أن�سى في حياتي روؤيته في ذلك �ليوم. ر�أيت 

�أمامي �سيخًا جليًل يقترب من محطة �لعمر 

�الأخيرة، غير �أنه ما ز�ل يعمل كما عمل طو�ل 

حياته منذ �أكثر من خم�سين عامًا، فاالأب زونن 

جاء �إلى فل�سطين في نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر 

�إلى طبرية، ومنذ ��ستقر�ره في مدر�سة ''�سميدت'' 

بالقد�س لم يفارقها.

و�ساد �لغرفة �سكون. ور�حت يد�ه ترتجفان 

ب�سدة وهو يركز نظره �أمامه على �لطاولة، ونحن 

ال نعرف حقيقة ماذ� يفعل. وتنبهت �سي�ستر 

�أنجلينا �لو�قفة بقربه فطلبت منه �أن تقوم عنه 

بالمهمة. كان يحاول فتح علبة جديدة مقفلة من 

�لب�سكوت �الألماني �ل�سهير بمذ�قه �لطيب ليقدمه 
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 و�حد و�أمل و�حد، وتلك هي 
ّ
تجربة و�حدة وهم

�الأخوة �ل�سادقة، ولذلك �أحببناها كثير�ً 

مدر�ستنا، فهي لم تكن مكانًا للوعظ و�الإر�ساد 

و�لتلقين، كانت م�ساحة و��سعة ال حدود لها للحب 

و�ل�سد�قة.

ما بين عام و�آخر، كنت �ألتقي زميلة لي من 

�أيام �لقد�س، و�أتوقف عند و�حدة من تلك �للقاء�ت 

في �أو�ئل �ل�سبعينيات في لبنان، وذلك يوم ذهبت 

�إلى ''�لمدر�سة �الألمانية'' في ''�لدوحة'' ]دوحة 

عرمون[ على �ساطئ �لبحر بالقرب من �لناعمة، 

كي �أ�ساهد �أوالدي �ل�سغار �لثلثة على �لمنبر في 

�حتفال مدر�سي، وكنت قد تعلمت �الألمانية في 

معهد غوتة عّلني �أتمكن من �للحاق باأوالدي. 

حر�ست على �لذهاب مبكرة كي �أجد مقعد�ً في 

�ل�سفوف �الأمامية، ال من �أجل �أن �أر�هم ب�سكل 

�أف�سل، بل من �أجل �أن يتمكنو� هم من روؤيتي 

و�الطمئنان �إلى �أن �لماما جاءت.

��سترعت �نتباهي على �لمدخل لوحة كبرى 

للإعلنات �لمدر�سية، وكانت مرتفعة فوق ثلث 

درجات، ف�سدني �لف�سول الأقر�أها وخ�سو�سًا 

ا توقعت، ف�سعدت �لدرجات 
ّ
�أنني و�سلت �أبكر مم

و��ستغرقت في متعة �لتعرف على �إعلنات �ستى 

يظهر من خللها تطور �الأ�ساليب �لتربوية. �سمعت 

�سوتًا ي�ساألني عن �الإعلن �لذي كنت �أقر�أه، 

فاأجبت �ساحبة �ل�سوت باقت�ساب و�أكملت 

قر�ءتي، لكنها عادت تطرح �ل�سوؤ�ل بعد �ل�سوؤ�ل، 

 �إليها كي �أعاتبها و�أنا �أحاول كبت 
ّ
فالتفت

غ�سبي، غير �أنها فاجاأتني بابت�سامة هادئة 

وهي تقول: ''�الآن تاأكدت. �أنا عرفتك من �سوتك. 

�أنت بيان.. �ألي�س كذلك؟ نحن كنا معًا في مدر�سة 

'�سميدت'. �أال تذكرينني؟ �أنا �إل�سي...'' وهتفت: 

''�إل�سي... �أنت في بيروت و�أوالدنا في مدر�سة 

و�حدة؟.'' وتعانقنا. و�ساألتها: ''�أخبريني... هل 

يلعب �أوالدك '�الإك�س' بمهارة كما كنت تلعبين؟''

كانت �إل�سي حد�د من �لطالبات �لد�خليات، 

وهي من �الأردن، وقد جاء و�لدها لياأخذها 

ان بمنا�سبة تتويج �لملك عبد 
ّ
و�سقيقتيها �إلى عم

�للـه �لذي �سادف يوم �لخام�س و�لع�سرين من 

�لمدر�سة؟'' و�أجبت: ''�لكحلي طبعًا مع بلوزة 

بي�ساء.'' و�سحكنا جميعًا لهذ� �الكت�ساف �لذي 

طال غيابه عني ل�سدة قربه مني.

ئلت عن �سبب جوهري ور�ء �سر هذ� 
ُ

ا لو �س
ّ
و�أم

�لحب، فاأعتقد �أنه �لتر�بط بين حياتي وحياة 

�سعبي و�لنكبة، فهذه �لنكبة حرمتني من بيتي 

ومدر�ستي ووطني، فع�ست و�لحنين ال يفارقني 

�إلى هذ� �لثالوث �لذي �ساع. غير �أنني في 

زيارتي لمدر�ستي وما القيناه نحن �لز�ئر�ت من 

ترحيب �لر�هبات ومحبتهن �لو��سعة، عرفت �سببًا 

�آخر ينبع من حقيقة �لحب �لمتبادل، فنحن 

�لطالبات لم نكن وحدنا نحب مدر�ستنا، 

فالر�هبات �أي�سًا �أحببنها بعمق ال يو�سف، وكن 

يغمرننا بحب ما كان ممكنًا لي �أن �أعرف كنهه 

و�أنا طالبة في �ل�سفوف �البتد�ئية، لكنني عرفته 

و�أنا ز�ئرة. كذلك عرفت �أن �هتمام �سي�ستر �أنجلينا 

بي لم يكن �أبد�ً من قبيل �لمجاملة، بل لكونها من 

�أعماق قلبها تعطي كل �هتمامها للطالبات.

في �أو�خر �سنة 1957 توفي �الأب �لرئي�س 

و�لمربي �لكبير يوحنا زونن وقد تجاوز �لثمانين 

من عمره. رحمه �للـه رحمة و��سعة.

ويبقى في �أعماق ذ�كرتي لتلك �لزيارة في 

منت�سف �لخم�سينيات �لمكان �الأول، فهي 

تر�ودني مع �لحنين �لد�ئم �إلى �لوطن. فنحن 

�لذين عرفنا �لنكبة وعرفنا معنى �الإبعاد عن 

�لوطن، ي�سعدنا �لحديث مع �أقرب �لنا�س �إلينا 

لي�س فقط عن �أهم �لذكريات و�أغلها، بل �أي�سًا 

عن �أب�سط ما تركناه ور�ءنا... عن �سورة معلقة 

على �لحائط، �أو �سجرة في �لحديقة، �أو بائع 

ن كان ينادي باأعلى 
َ
�إ�سكيمو في �ل�سارع، وهو م

ن في �لحي: 
َ
�سوته ويمط �لو�و حتى ي�سمعه كل م

''�إ�سكيمو، �إ�سكيمو، �إ�سكيمووووو''، وكنا ن�سمعه 

ا �أروع ما ال 
ّ
ونتر�ك�س ل�سر�ء �لبوظة. و�أم

يفارقني من تلك �لزيارة فهو �أنها لم تكن 

لتختلف ب�سيء عن �للقاء�ت ما بين �أفر�د �الأ�سرة 

�لو�حدة، فنحن لم نكن في غرفة �ال�ستقبال �أو 

على بو�بة �لمدر�سة مجموعة من ر�هبات 

وطالبات قد�مى، نحن كنا جماعة من �أ�سحاب 



085 مقاالت على أجنحة الذاكرة

 google( ''قبل �ل�ستات''، وكذلك في''�سور غوغل''

images(، ومن بينها �سور ما كنت ر�أيتها في 
حياتي، و�سور �أُخرى كان لدينا مثيلت لها في 

�ألبومات �لعائلة في بيتنا بالقد�س.

�ل�سورة �الأقدم عمر�ً لمدر�سة ''�سميدت'' تعود 

�إلى �سنة 1887، وتظهر فيها بع�س �لر�هبات 

و�لرهبان وبع�س �لطالبات على درج �لمدخل 

وفي جانبي �لحديقة. ولم تكن �لمدر�سة يومذ�ك 

رفت با�سم ''�سميدت''، كانت ال تز�ل في 
ُ
قد ع

عامها �لثاني وُتعرف بالمدر�سة �الألمانية، ولم 

تكن لتحتل �سوى جزء من ذلك �لمبنى �الأثري 

�لر�ئع من ت�سميم �لمهند�س �لمعماري �الألماني 

ثيودور زندل )Theodore Zendel( بالقرب من 

�سارع يافا، وقد تم بناوؤه في �سنة 1886، 

وكانت و�جهة �لمبنى �لكل�سيكية تتميز 

 
2

باالأقو��س �لمدببة على �لطر�ز �لقوطي �لجديد.

ني في مدينة �لقد�س، وكان 
ُ
وهو من �أجمل ما ب

�ستعمل منذ �إن�سائه نزاًل للحجاج �الألمان ومركز�ً 
ُ
ي

�أيار/مايو من �سنة 1946. وبعد �أيام، وبينما 

نحن في طابور �ل�سباح ن�ستعد للدخول �إلى 

�سفوفنا �سمعت �إحدى �لمعلمات ت�ساأل معلمة 

�سفنا: ''�ألم ترجع بنات حد�د بعد؟'' ولما جاءها 

�لجو�ب بالنفي عّقبت تلك �لمعلمة: ''ال �أفهم لماذ� 

�سمحت �سي�ستر �إيليا للأب باأخذ بناته 

و�المتحانات على �الأبو�ب، هل �ست�سع �إل�سي 

�لتاج على ر�أ�س �لملك؟'' ��ستغربت �أنا وزميلتي 

تهّكمها على �سديقتنا، وهي �لتي ال نن�سى 

فرحتها وهي تودعنا لت�ساهد �الحتفاالت و�لزينة 

ان. ترى... هل �سعرت �لمعلمة بتماديها 
ّ
في عم

عندما نجحت �إل�سي بجد�رة؟

ت عقود... فزمن �لنكبة بالن�سبة �إلى 
ّ
ومر

ح�سب بالعقود ال بال�سنو�ت، غير �أن 
ُ
جيلي ي

ذكرياتي عن مدر�ستي لم تبهت، بل �زد�دت 

حيوية مع �الأخبار �لمتو��سلة عن تقدمها 

وتفوقها في �لقد�س �ل�سرقية، و�أي�سًا مع �ل�سور 

�لنادرة لـ ''كلية �سميدت'' في كتاب وليد �لخالدي 

رئي�ض املدر�شة والراهبات واالأ�شاتذة وال�شفوف العليا �شنة 1947 )كتاب وليد اخلالدي ''قبل ال�شتات''(.
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بناء مبنى �آخر مقابل �لمبنى �الأول، وبات �لمبنى 

4
�ستعمل للتدري�س.

ُ
�لثاني ي

وفي �سنة 1925 تم بناء طابق ثالث فوق 

�لمبنى �الأثري، وقام بت�سميمه �لمهند�س 

 Heinrich( لمعماري هاينري�س رينارد�

Renard(، غير �أن �أ�سلوبه، وعلى �لرغم من 
جماله، كان مختلفًا عن �أ�سلوب �سلفه زندل، �إذ 

جاء بتف�سيلت �أقل )وهذ� ما يظهر بو�سوح في 

�سكل �لنو�فذ(، وقيل �إن �ل�سبب ور�ء ذلك هو 

�سرورة �ل�سرعة من �أجل �إتمام �لبناء، وهذ� ما 

5
فر�س عليه �الخت�سار في �لعمل.

في �لحرب �لعالمية �الأولى لم تقفل مدر�سة 

''�سميدت'' �أبو�بها كما �أقفلت جميع �لمد�ر�س 

�لمماثلة، ذلك باأن ح�سن �لعلقات بين تركيا 

و�ألمانيا �أدى �إلى �ل�سماح لها باال�ستمر�ر على �أن 

تقوم بتدري�س �للغة �لتركية، غير �أنها ��سطرت 

�إلى �الإقفال لثلث �سنو�ت بعد �لحرب �لكبرى، �أي 

في عهد �لحكم �لع�سكري �لبريطاني، ثم عادت 

تفتح �أبو�بها في �سنة 1921 وت�ستقطب �لطالبات 

من �لقد�س و�سائر �لمدن �لفل�سطينية، ثم كان 

�لتوقف �لذي ال بد منه ب�سبب �لنكبة، وهي �لنكبة 

�لتي كانت �أول �آثارها على �لقد�س، �إذ تم �حتلل 

معظم �الأحياء �لعربية في �لليلة �الأولى، ليلة 

�لر�بع ع�سر و�لخام�س ع�سر من �أيار/مايو، 

و�نتهى عام �لنكبة باحتلل �إ�سر�ئيل ثمانين 

بالمائة من �لمدينة، وبات هذ� �لق�سم �الأكبر 

ا �لبلدة 
ّ
عرف بالقد�س �لغربية، و�أم

ُ
�لمحتل ي

�لقديمة و�الأحياء �لعربية �لمجاورة لها، �أي ما 

عرف بـالقد�س �ل�سرقية.
ُ
تبّقى من �لقد�س، فبات ي

في �إطار هذ� �لتق�سيم �أ�سحت ''كلية �سميدت'' 

في �سارع هّليل )Hillel Street( في �لقد�س 

�لغربية، فكان قر�ر �لرئي�س �الأب زونن باالنتقال 

�إلى �لقد�س �ل�سرقية، ذلك باأن معظم �لطالبات 

ا 
ّ
ياأتين من �لقد�س �ل�سرقية و�ل�سفة �لغربية، و�أم

�لطالبات من ''�لقد�س �لغربية'' فكان معظمهن قد 

��سطر �إلى �لهجرة مع �أهاليه ولم يتمكن من 

ة 
ّ
�لعودة ب�سبب �الحتلل. وبعد �سعوبات جم

تمّكن �الأب زونن و�لرهبان و�لر�هبات من نقل 

للأعمال �لخيرية، برعاية �لموؤ�س�سة �لكاثوليكية 

�الألمانية، وهي �لتي �أعطت ق�سمًا من �لمبنى لتلك 

�لمدر�سة �الألمانية �الأولى �لتي جمعت في 

�سفوفها �ل�سغير�ت من بنات �لجالية �الألمانية 

3
و�ل�سكان �لعرب.

بعد �أربع �سنو�ت من �إن�ساء �لمدر�سة، �أي في 

�سنة 1890، تولى �إد�رتها �الأب ويلهلم �سميدت 

ن كان 
َ
)Father Wilhelm Schmidt(، وهو م

ل�سنو�ت عديدة رئي�س �لجمعية �الألمانية 

يت 
ّ
م

ُ
ن �س

َ
�لكاثوليكية في فل�سطين، وهو م

ن تمكن من رفع م�ستوى 
َ
�لمدر�سة با�سمه، وهو م

�لتعليم فيها حتى �أ�سبحت من �أهم �لمد�ر�س، 

والقت تقدير�ً و�حتر�مًا و�إقبااًل من �لعائلت 

�لم�سلمة و�لم�سيحية في �لقد�س.

في �سيف 1898 ز�ر �الإمبر�طور ويلهلم 

)غليوم( �لثاني )Wilhelm II( فل�سطين، وذلك 

بعد زيارته �ل�سهيرة لل�سلطان عبد �لحميد في 

�لق�سطنطينية، وكان �الإمبر�طور �الألماني يخاطب 

�ل�سلطان �لعثماني بقوله: ''يا و�لدي''. وقد �أمر 

�ل�سلطان بهدم �أعلى �ل�سور في باب �لخليل من 

�أجل �أن يمر موكب �الإمبر�طور. وبقي �الإمبر�طور 

وزوجته �أ�سبوعًا في �لقد�س، وكان من �أهم 

�الأماكن �لتي نالت �إعجابه وت�سجيعه مدر�سة 

''�سميدت''، فقد �أبدى �سروره لنجاحها و�إقبال 

�الأهالي عليها.

بقي �الأب �سميدت على ر�أ�س �لمدر�سة حتى 

وفاته في �سنة 1907، فجاء بعده �الأب �إرن�ست 

ن عمل 
َ
�سميتز )Father Ernst Shmitz(، وهو م

على تنمية �لمناهج؛ كذلك كان من �الأ�سباب �لتي 

�أدت �إلى �ت�ساع �لمدر�سة وتطورها �نتقال �لنزل 

�الألماني ومركز �الأعمال �لخيرية في �أو�ئل �لقرن 

�لع�سرين �إلى مبنى جديد تم ت�سييده بالقرب من 

عرف با�سم بولين هاو�س 
ُ
باب �لعمود، وهو ما ي

)Pauline Haus(، وهكذ� �أ�سبح مبنى �لمعماري 

ثيودور زندل �لر�ئع �لهند�سة و�ل�سهير بالمبنى 

�الأثري بت�سرف �لمدر�سة. ولم يم�ِس وقت طويل 

على هذ� �لعهد �ال�ستقللي لمدر�سة ''�سميدت'' 

بالمبنى كامًل، حتى �نتقلت �إلى عهد �لتو�سع فتم 
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وهو يتميز ب�سروحات عن �لمد�ر�س في �لقد�س 

من �لعهد �لمملوكي �إلى عهد �النتد�ب، وكذلك 

بمجموعة من �ل�سور تنبئ �لو�حدة منها عن 

روعة �لبناء وعر�قة �لمدر�سة، و�ل�سورة �لمختارة 

لمدر�سة ''�سميدت'' هي �سورة موقعها �لثاني في 

باب �لعمود، وتقول �لخالدي في �لخاتمة: ''.... في 

نيت 
ُ
م�ساحة تقارب �لكيلومتر �لمربع �لو�حد ب

ع�سر�ت �لمد�ر�س ودور �لعلم �لمختلفة ب�سكل 

يفوق في هند�ستها �أبنية في مدن �أُخرى وهي 

غير قابلة للطم�س �أو �لتجاوز مهما بلغت قوة 

7
�الآخرين....''

لي�س من �سك في �أن �الأحد�ث �لتي ع�سفت 

بتاريخ �لقد�س منذ كانت �لنكبة تركت �آثارها 

على مد�ر�سها وم�ست بها نحو نهايات متعددة، 

فمنها ما ��سطر �إلى �الإقفال، ومنها ما ��ستمر 

على �لرغم من جميع �ل�سعوبات وتمّكن من 

�النتقال �إلى �لقد�س �ل�سرقية، ومنها ما كان 

موقعه �أ�سًل في �لقد�س �ل�سرقية. ومن �أهم 

 �لجميع لها هو 
ّ
�لدالئل على عظمة �لمدينة وحب

�لمرجعيات �لمتعددة �لتي تقف ور�ء مد�ر�سها، 

ففي �لقد�س نجد �لمد�ر�س ذ�ت �لمرجعيات 

�لدينية �لمتعددة من �إ�سلمية وم�سيحية، ومن 

محلية و�أجنبية، ومنها �لمد�ر�س غير �لدينية، 

ومنها �لمد�ر�س �لر�سمية وفقًا الختلف �لعهود، 

ومنها �لمد�ر�س �لتابعة لوكالة �لغوث �لدولية، 

ومنها �لمد�ر�س �لخا�سة. غير �أن �لتوقف ال بد 

منه �إز�ء مدر�ستين �أو موؤ�س�ستين تحديد�ً، �نبثقت 

كل منهما من قلب �الأحد�ث �لد�مية.

هند طاهر �لح�سيني هي �لتي �نطلقت 

بم�سروعها منذ �سنة 1948 و�أطلقت عليه ''د�ر 

�لطفل �لعربي''، من �أجل رعاية �أطفال دير يا�سين 

و�سو�هم من �ل�سغار �لذين فقدو� ذويهم في خلل 

ن �ساهدت 
َ
�لمعارك و�لماآ�سي �لمتلحقة، فهي م

مجموعة من هوؤالء �الأطفال يكاد يق�سي عليهم 

�لجوع و�لخوف و�الألم، فاحت�سنتهم و�أن�ساأت تلك 

''�لد�ر'' �لتي كبرت مع �لزمن و�أ�سبحت موؤ�س�سة 

ُتعنى باالإن�سان كما ُتعنى بالعلم و�لفن و�الآد�ب. 

ن ��سترعى �نتباهها 
َ
و�إليز�بيث نا�سر هي م

�أثاث �لمدر�سة كامًل مع جميع �لم�ستند�ت 

و�لكتب و�الأور�ق، وهذ� ما حدثتنا عنه �الأخو�ت 

�لر�هبات �أعله.

�أعيد فتح ''كلية �سميدت'' في ت�سرين �الأول/

�أكتوبر من �سنة 1951 في مبنى بولين هاو�س، 

�لمبنى �لذي كان �الألمان قد �بتنوه في مطلع 

�لقرن �لع�سرين بالقرب من باب �لعمود، وكانت 

عودة �لتلميذ�ت �إلى مدر�ستهن و�الإقبال �لجديد 

عليها يزد�د عامًا فعامًا، حتى �إنه بعد ثلث 

�سنو�ت فقط �رتفع عدد �لطالبات �إلى نحو 

�أربعمائة طالبة، وهكذ� و�سلت �لمدر�سة �إلى 

م�ستو�ها قبل �لنكبة.

�سمدت مدر�سة ''�سميدت'' �إز�ء كثير من 

�لم�ساعب �لعامة و�لم�ساعب �لتي عانت منها 

�لقد�س ب�سكل خا�س، ومع كل �ل�سعوبات فهي 

�تخذت قر�رها في �سنة 1962 باإن�ساء مبنى 

جديد يت�سع الأعد�د �لطالبات �لمتز�يدة، و�بتد�أ 

�لبناء، �إاّل �إن �لحفريات �لتي كانت �لحكومة 

�الإ�سر�ئيلية تقوم بها �أوقفت عملية �لبناء، وهذ� 

ما كان مدعاة للتاأخير، غير �أن �لبناء عاد 

و�كتمل و�فُتتحت �لمدر�سة في بنائها �لجديد على 

طريق نابل�س في 14 �أيار/مايو من �سنة 

1967. 6 وما كان �أحد بقادر على �لتكهن يومذ�ك 

باأن هناك حربًا حزير�نية قادمة بعد �ثنين 

وع�سرين يومًا، و�أنها �سوف تبتلع كل فل�سطين، 

و�أنها �سوف تناف�س �لنكبة في �آالمها ونتائجها. 

�ألي�ست هي ما �أطلق عليها �لعرب حرب �لنك�سة؟

 �أخبار �الأخو�ت �لر�هبات �الألمان 
ُ
تابعت

وعلمت �أن بع�سًا منهن �نتقل في �ل�سبعينيات �إلى 

�لمدر�سة �الألمانية في باب �للوق بالقاهرة، ثم 

�أدى تطور �الأو�ساع �ل�سيا�سية و�الإد�رية في 

�لقد�س بدء�ً من �لقر�ر �الإ�سر�ئيلي ب�سم �لقد�س في 

ع �لر�هبات مدر�ستهن 
ّ
�سنة 1980، �إلى �أن تود

�لغالية ود�عًا هو �أ�سبه بالود�ع �لتدريجي، وهكذ� 

�أ�سبحت �إد�رة ''كلية �سميدت'' �إد�رة مدنية 

�ألمانية.

�لقد�س مدينة �سهيرة بمد�ر�سها، ومن �أحدث 

ة �لخالدي، 
ّ
�لكتب عن مد�ر�س �لقد�س كتاب �سمي
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بعد �أن قر�أت �الأ�ستاذة لبيبة �سلح مو�سوعي 

عن ''د�ر �لطفل �لعربي'' دعتني �إلى مكتبها وقالت 

لي: ''هذ� �لمو�سوع �أبكاني... غير �أنني �أنتظر منك 

�لمو�سوع �لذي حدثتني عنه في �ل�سهر �لما�سي.'' 

��ستغربت كلمها وقلت: ''�أي مو�سوع هو ذ�ك؟'' 

و�بت�سمت تقول: ''�أال تنوين �لكتابة عن زيارتك 

لمدر�ستك �سميدت؟'' ''نعم... �أخبرتك �أ�ستاذتي عن 

تلك �لزيارة، لكنها زيارة خا�سة.'' وقالت: ''وهل 

من حدود بين �لخا�س و�لعام حين تكون �لقد�س 

هي ملتقى �لمكان و�لزمان و�الإن�سان؟''... وقلت 

ب�سوت خافت: ''�أعدك باأنني �ساأحاول.''

مر �أكثر من �ستين عامًا على زيارتي تلك 

لمدر�ستي. جل�ست مع كمبيوتري �أ�ستودعه 

م�ساعري وحبي �لكبير وذ�كرتي، وال �أعني بها 

وحدها ذ�كرتي من �الأعماق كما �عتدنا �أن نقول، 

بل ذ�كرتي من �أجنحتها �أي�سًا، حيث �لذ�كرة من 

تلقاء نف�سها تبحث عن م�ساحة من �لهو�ء 

ر عن ذ�تها.
ّ
و�لحرية كي تعب

لدى مر�جعتي �الأخيرة لهذه �ل�سفحات 

توقفت عند �لعنو�ن، ورحت �أحا�سب نف�سي 

و�أت�ساءل: �أال يحق لطالبة من مدر�سة �أُخرى �أن 

تقول �إن مدر�ستها هي ''زهرة �لمد�ر�س''؟ و�أجبت 

نف�سي باأنه حتمًا يحق لها، غير �أن عاطفتي لم 

 �لعنو�ن، حتى 
ّ
تكن وحدها هي �لتي �أملت علي

ذ�كرتي وحدها ما �كتفيت بها، بل بحثت �أي�سًا 

عن تاريخ مدر�ستي، وهو تاريخ ي�سهد لها. وهكذ� 

عدت �أكتب من جديد هذه �لخاتمة �أدناه.

مدر�سة ''�سميدت'' كانت �أول مدر�سة �أُن�سئت 

للبنات في مدينة �لقد�س، وذلك في �لعهد 

�لعثماني في �سنة 1886، وهذ� �أواًل؛ �سرفت 

�هتمامها من �لبد�يات نحو �لتقدم �لعلمي، 

و��ستهرت منذ �لعقد �الأول من �لقرن �لع�سرين 

بتقدمها في �لعلوم �لطبيعة وتطوير مكتبتها، 

ثانيًا؛ كانت �أول مدر�سة ُتعنى بتدري�س �لتربية 

و�أ�سول �لتعليم، فقامت بتخريج �لمعلمات 

لمد�ر�س فل�سطين منذ �لعقد �لثاني، �أي منذ �أكثر 

من قرن من �لزمان، ثالثًا؛ لم تتوقف �إاّل في 

�الأحد�ث �ل�سعبة جد�ً مرتين، �الأولى في �أيام 

وم�ساعرها منظر �لفتيات �لبائ�سات �للو�تي كن 

يت�سولن في �سو�رع �لقد�س في مطلع 

�لخم�سينيات، فقامت بم�سروعها �الإن�ساني لتجمع 

هوؤالء �ل�سغير�ت في موؤ�س�سة خا�سة �أطلقت 

عليها ''رو�سة �لزهور''، وكبرت �لموؤ�س�سة وتحولت 

�إلى مدر�سة تعتز بها �لقد�س. وهاتان �ل�سيدتان 

رمز ل�سجاعة �لمر�أة �لفل�سطينية و�سلبتها 

و�إن�سانيتها.

و�سفت هند �لح�سيني موؤ�س�ستها بعد عامين 

 ]د�ر �لطفل �لعربي[ 
ْ

من ن�ساأتها: ''.... بد�أت

بثلثين طفًل من �أيتام دير يا�سين في غرفتين 

متو��سعتين في عمارة في �لبلدة �لقديمة، بمبلغ 

لم يتجاوز �لمائتي جنيه، ترعاهم مربية و�حدة 

فقط. وبعد م�سي �أ�سهر قلئل تو�سعت �لد�ر 

و�أ�سبحت ت�سم �سبعين طفًل وطفلة، بعد �أن 

تمكنت من �ال�ستيلء على �لعمارة باأجمعها. 

ولكن هذه �لعمارة وهذ� �لتو�سع �لب�سيط لم 

يو�سل د�ر �لطفل �إلى هدفها. فالعمارة �إلى 

جانب �سيقها، كانت في ركن مظلم، حيث 

8
�لرطوبة �لتي تتلف �أج�سام �الأطفال �الأبرياء....''

في منت�سف �لخم�سينيات، ويوم كانت د�ر 

�لطفل �لعربي في عامها �ل�سابع، قمت بزيارتها 

بتوجيه من �الأ�ستاذة لبيبة �سلح، وهي 

�أ�ستاذتي في علم �لتربية في د�ر �لمعلمات، وما 

كان �أ�سهل �لو�سول يومذ�ك من ر�م �للـه �إلى 

�لقد�س. وجدت �لد�ر في عمارتين جميلتين 

متجاورتين خارج �لبلدة �لقديمة، وقالت لي هند 

�لح�سيني باأن �النتقال تم في �أقل من عام بعد 

�إن�سائها، و�سرعان ما �أ�سبح للأطفال ملعب 

وحد�ئق �سغيرة وحر�س يعلو فيه �سجر �ل�سنوبر، 

وهكذ� �نتهت م�سكلة �لرطوبة، غير �أن �لم�سكلة 

�لم�ستع�سية �لتي �حتاجت �إلى �سنو�ت لعلجها 

هي �سر�خ �ل�سغار في منت�سف �لليالي من 

كو�بي�س �لرعب، ففي معظم �لليالي كان �أحدهم 

�أو بع�سهم ي�ستيقظ وهو ي�سرخ مناديًا �أمه... 

وكانت �ل�سيدة هند تتحدث وحزن �سفاف يغلف 

�سوتها لكنها �سرعان ما ت�سترد ب�سمتها و�أملها 

وتتحدث بحما�سة عن م�ستقبل �ل�سغار.
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و�لريا�سية بكفاءة وبر�عة، ثامنًا؛ ''�سميدت'' 

موؤ�س�سة علمية ذ�ت ر�سالة �إن�سانية عالمية، 

و�سو�ء �أكانت في عهد �الآباء �لروؤ�ساء �الأو�ئل �أو 

في �لعهود �للحقة حتى يومنا هذ�، تا�سعًا؛ 

ويبقى �أخير�ً ما كان يجب �أن يكون �أواًل، وهو �أن 

''كلية �سميدت للبنات'' �لكاثوليكية رمز من رموز 

حرية �لمعتقد�ت �لدينية و�لت�سامح �لديني، 

عا�سر�ً.

�ليوم و�أنا �أكتب هذه �لخو�طر في �سنة 

2017، يكون قد م�سى على قر�ر �لتق�سيم 

وحرماني من مدينتي وبيتي ومدر�ستي �سبعون 

عامًا، ف�سلم عليك يا مدر�ستي، و�سلم لك من 

جميع طالباتك، مهما باعدت بيننا �الأزمان، 

ومهما �رتفعت �لجدر�ن، ومهما �متلأت طرقاتك 

بالحو�جز، فالقد�س تبقى عا�سمة �الأديان. 

�لحكم �لع�سكري �لبريطاني و�لثانية في �أيام 

�لنكبة، ولم يتجاوز توقفها في كل مرة �لثلثة 

�أعو�م، ر�بعًا؛ ُتعتبر �لمدر�سة �ليوم من �أبرز 

�لمد�ر�س �لطليعية بالقد�س، خام�سًا؛ تتيح 

لطالباتها �لتقدم �إلى �أكثر من �سهادة، منها 

 G. C. E. ل�سهادة �لتوجيهية �لعربية، و�سهادة�

�الإنجليزية، و�سهادة ''�الأبيتور'' �الألمانية 

)Abitour(، �ساد�سًا؛ برز تفوق طالباتها في 

�لجامعات �لفل�سطينية فاأ�سارت �الإح�ساء�ت �إلى 

�أنه من نحو خم�سة ع�سر �ألف خريج من 

�لجامعات �لفل�سطينية في �لثمانينيات، كان بين 

�لع�سرة �الأو�ئل من �لطالبات �لمتفوقات خم�س 

من طالبات ''�سميدت''، �سابعًا؛ يتميز موقعها 

�الإلكتروني بال�سور و�لفيديوهات لطالباتها وهن 

يمار�سن �ستى �أنو�ع �لن�ساطات �لعلمية و�لفنية 

املصادر
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