
187 شهادات

 العدد 112 )خريف 2017(،في 

�ص 191 من ''مجلة الدرا�سات 

الفل�سطينية'' فرحُت بر�ؤية �سورة تخطيط 

خاطف بقلم الحبر كنت قد قمُت بر�سمه 

لوجه �سديق ال�سبا هاني جوهرية في اإحدى 

�سفحات دفتر الر�سم الذي كان يحمله دائمًا 

�سديقنا المقد�سي الم�سترك فالديمير تماري.

ففي محا�لة توثيق لذكرى ال�سديق الفنان 

الذي تفانى في �سدقه �عطائه حتى يوم 

�سهادته، جاءت مقالة فالديمير من طوكيو 

)الم�سدر نف�سه، �ص 190 - 195( بمثابة 

توثيق لوداعه الخا�ص لعالم نحن فيه 

اأحببناه، مع اأنه كان يتجاهلنا. �قد جاءت 

 الأ�سى، لأنها توثيق لهذه 
ّ
فرحتي في خ�سم

اللحظة العابرة بيننا، �التي ل بد من اأننا كنا 

فيها في ذلك اليوم من اأ�ا�سط ال�ستينيات قد 

التقينا كالعادة حول طا�لتنا ال�سغيرة في 

زا�ية الجنينة الداخلية لمقهى خ�سر الواقع 

على درج الخمارات في البلدة القديمة في 

القد�ص.

تداعي الأ�سماء

اأثار هذا العدد في ذاكرتي تداعيات 

�تف�سيالت كتبها محمود �سقير �نظمي 

الجعبة عن ذاكرة �سقوط القد�ص في �سنة 

1967، تلك ال�سنة المر�عة التي كنت فيها 

بعيداً عن مدينتي. �ما اأده�سني في هذا 

ال�سياق، هو ذلك الخيط الخفي الذي حاك 

توالي الم�سادفات �تالقيها عبر ما �رد من 

تف�سيالت ثانوية في ن�سو�ص الم�ساهمين 

المقد�سيين، اأ� فيما جاء من اأ�سماء �رد ذكرها 

في العدد الواحد بحيث تالم�ست هذه الأ�سماء 

ب�سفافيِة ن�سيٍج خفي في ذاكرتي، اإذ لم يقت�سر 

لقاء الأ�سماء هذا كا�سم اأخي عي�سى )الم�سدر 

نف�سه، �ص 139( �ا�سمي )�ص 191(، بل �سمل 

ي الدكتور يعقوب زيادين 
َ
ما �رد في لقاء ا�سم

)�ص 33( ��سالح جاّلد )�ص 94( من د�ن 

�جود عالقة مبا�سرة بينها.

يذكر محمود �سقير )�ص 33( اختفاء 

الدكتور يعقوب زيادين ممثل الحزب ال�سيوعي 

في البرلمان الأردني، �البحث عنه في القد�ص 

في اإثر النقالب الذي قام به الملك ح�سين �سد 

حكومة �سليمان النابل�سي. يومها اأعلنت 

الحكومة الع�سكرية الأحكام العرفية، �قامت 

بحظر ن�ساط الأحزاب ال�سيا�سية، عال�ة على 

ن اأبدى 
َ
�سن حملة اعتقالت �ا�سعة �سد كل م

كمال ُبالّطه*

يوم نام ''يف بيتنا رجل''

* فنان تشكيلي فلسطيني.
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حما�سيات عبر اإذاعة ''�سوت العرب'' التي بات 

�سماعها محظوراً في الأردن.

الرجل ذو الو�ساح املرّقط

في ذلك اليوم من ني�سان/اأبريل، قبيل 

الخام�سة م�ساء بدقائق، �التي اأعلنت بداية 

ابة الدار رجل 
ّ
منع التجول اليومي، دق بو

يلب�ص معطفًا رماديًا طوياًل كان قد تلثم 

بو�ساح مرّقط. عندما اأطّلت �الدتي من ال�سباك، 

بان �جه الرجل الذي اأ�سرع برفع راأ�سه 

فها بنف�سه. كان الرجل هو الدكتور يعقوب 
ّ
ليعر

ر كل اأفراد 
ّ
زيادين الذي كان طبيب الوالد. ت�سم

العائلة في مكانهم لدى �سماع ا�سمه، اإذ 

اأدركنا جميعًا في تلك اللحظة خطورة 

ا�ستقباله، لكن �الدي، من �سريره، اأمر بحزم 

بفتح الباب فوراً. �في اأثناء �سعوده درج 

البيت الداخلي، راأيت طبيب اأبي يخلع الو�ساح 

ه في جيب معطفه الرقيق. لكنه لم يكن 
ّ
�يد�س

على عادته بب�سا�سته المعهودة �ببدلته 

المميزة �قمي�سه النا�سع البيا�ص �رباط 

عنقه الأنيق، �اإنما جاءنا هذه المرة من د�ن 

رباط عنق في بدلته التي األفناها �قد بدا عليه 

ا ما لفت انتباهي فكانت مفارقة 
ّ
التعب. اأم

غياب لمعة حذائه الأ�سود، اإذ جاءنا في ذلك 

يه حّفاية 
ّ
اليوم بحذاء قما�سي خفيف كنا ن�سم

لقدرتها على اإخفاء �سوت الدع�سات؛ هذه 

الحفاية ذاتها التي تعلَّمنا اأن لبا�سها كان 

ي�سير اإلى اإمكان اأن يكون لب�سها يعمل في 

اإدارة ال�ستخبارات الأردنية.

بعد اأن قام الدكتور بم�سافحة جميع اأفراد 

العائلة بدفئه ��داعته المعهودين، نا�َلته 

عه بنهم 
ّ
اأختي �سعاد قدحًا من ماء بئرنا تجر

قبل اأن يجل�ص للحديث مع اأبي، �ال�ستف�سار 

عن حالته ال�سحية. �بعد مر�ر بع�ص الوقت، 

راأيًا مخالفًا ل�سيا�سة الق�سر في عمان.

اأذكر جيداً ذلك اليوم الربيعي الذي اهتز 

فيه البلد عندما �سقطت القد�ص تحت �طاأة 

الحكم الع�سكري، �ُفر�ص علينا منع التجول. 

فبين ليلة ��سحاها، اأ�سبح اأهل المدينة اأ�سرى 

بيوتهم، بينما جابت قوات من جي�ص البادية 

الأردنية اأزّقة البلدة القديمة. �بعد اأيام 

فع منع التجول خالل فترات 
ُ
معد�دة، ر

مح خاللها لأهل 
ُ

متنوعة من �ساعات النهار، �س

المدينة بالخر�ج لق�ساء حاجاتهم ال�سر�رية 

قبل العودة اإلى بيوتهم �الجلو�ص حول الراديو 

لمتابعة ا�ستماعهم اإلى البيانات الع�سكرية 

الأردنية، اأ� لمحا�لة التغلب على ذبذبات 

الت�سوي�ص المتوا�سلة من اأجل ال�ستماع اإلى ما 

قد ياأتي به المذيع الم�سري اأحمد �سعيد من 

بورتريه للراحل يعقوب زيادين بري�سة اإح�سان حلمي.

امل�سدر: موقع جريدة ''الغد'' الأردنية الإلكرتوين.
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ا�سم علي، ذلك ال�ساب الو�سيم، الخليلي الأ�سل 

�الأ�سول الذي كان يعمل مر�سداً �سياحيًا لدى 

�م ل�سياحة الأرا�سي المقد�سة، 
ّ
مكتب فكتور مر

فكثيراً ما راأيت اأحدهم بين الوفود ال�سائحة 

يناديه: ''اآلي..األي!''. �كنت اأرى علي يتوقف 

عند بوابة الخان لحت�ساء قهوة ال�سباح مع 

الإخوة ال�سباب قبل متابعة طريقه مع قطيعه 

ف على ال�سم الكامل لهذا 
ّ
اح. �لم اأتعر

ّ
من ال�سي

الخليلي المتاأنق اإّل بعد ا�ست�سهاده في �سنة 

1972عندما كان ترحالي قد حّط بي في 

�ا�سنطن، حيث فوجئت بر�ؤية �سورته في 

مجلة ''الهدف'' التي اأعلنت اأنه كان قائد عملية 

مطار اللد.

في طريقنا اإلى �سفرة الع�ساء، كان ل بد 

من اأن يمر الدكتور زيادين بالقرب من ركن 

طا�لتي الدرا�سية التي األ�سقُت على اأحد 

ها من 
ّ

جدرانه �سوراً فوتوغرافية قمت بق�س

مجلة ''الم�سور'' الم�سرية. �جاء في اأعلى هذه 

ال�سور، اأ�ل �سورة كنت راأيتها لكامل اأع�ساء 

مجل�ص قيادة الثورة في م�سر �هم في 

لبا�سهم المدني �قد تو�سطهم الرئي�ص جمال 

 الدكتور زيادين على هذه 
ّ
عبد النا�سر. مر

ال�سورة الكبيرة من د�ن اأي اإ�سارة، ليتوقف 

بعد برهة عند �سورة اأ�سغر منها لنيكولي 

بولغنين الذي كان ي�سغل اآنذاك من�سب رئي�ص 

الحكومة في التحاد ال�سوفياتي. �هنا تريث 

 �ابت�سم، ف�سعرت ب�سيء من 
ّ
قلياًل �نظر اإلي

الخ�سو�سية اإذ كان حتى تلك ال�ساعة قد توجه 

ي 
َ
في معظم ما جاء في حديثه اإلى اأخو

الكبيرين.

بعد تنا�ل الع�ساء طلب الدكتور زيادين 

�سمح له بال�سعود اإلى 
ُ
بلطفه المعهود اأن ي

ا 
ّ
�سطح البيت ل�ستن�ساق بع�ص الهواء الطلق، اأم

هدفه الذي لم يعلنه، فكان بال �سك حاجته اإلى 

�من د�ن اأن ي�سير اأحد اإلى هبوط الليل 

�مو�سوع منع التجول في الطرقات، طلبت 

منه اأمي النتقال اإلى غرفة ال�سيوف قبل 

ذهابها اإلى المطبخ لإعداد �جبة الع�ساء، 

بينما بداأت اأختاي باإعداد ال�سفرة. �في غرفة 

ي عي�سى �جميل 
َ
ال�سيوف، جل�سُت اإليه مع اأخو

اللذين يكبرانني، ن�سمع راأيه فيما حّل بالبلد 

من اأحداث. �كانت هذه هي المرة الأ�لى في 

حياة ابن الخام�سة ع�سرة من العمر التي 

�سمعت فيها مبا�سرة من م�سوؤ�ل �سيا�سي 

منتخب تحلياًل للو�سع ال�سيا�سي في الوطن 

العربي من منظور راديكالي �سريح لم ت�سنح 

لي فر�سة الطالع عليه خارج ما قراأته في 

ية التي كنت اأح�سل عليها 
ّ
المن�سورات ال�سر

خفية من موؤيدي الحزب ال�سيوعي في حارتنا 

بالبلدة القديمة.

عد خطوات من بيتنا القائم داخل 
ُ
فعلى ب

ّد بالباطون 
ُ

اأ�سوار باب الخليل الذي كان قد �س

�الأ�سالك ال�سائكة بعد �سقوط غربي المدينة 

تحت احتالل القوات الإ�سرائيلية، كان ما 

رف بخان الأقباط الذي باتت م�ساكنه خير 
ُ
ع

ن فقَد 
ّ
ملجاأ لعائالت من طوائف متعددة مم

بيته من المقد�سيين بعد النكبة، �قد تولت 

عائلة مقد�سية من الأقباط م�سوؤ�لية اإدارة 

م ما 
ّ
�سوؤ�ن الخان، �كان ابنها الأكبر تزع

ية لل�سيوعيين في البلدة 
ّ
اعُتبر خلية �سر

القديمة. �عال�ة على المنا�سير التي قام 

اً بين مريديهم، كان 
ّ
الرفاق بتوزيعها �سر

بع�سهم في خفاء �ساعات الليل يكتب 

بالفر�ساة العري�سة �الطالء الأ�سود ال�سعارات 

الوطنية على جدران الأزقة داخل اأ�سوار 

المدينة القديمة، �كنت اأترقب قراءتها كل 

�سباح في طريقي اإلى المدر�سة. �بين اأ�سماء 

تلك المجموعة من ال�سباب، ل اأذكر اليوم �سوى 
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�القوام مع رفيق له. �سارع اأخي عي�سى اإلى 

ا�ستقبالهما. �بينما كان ال�سابط بمالمحه 

ال�سارمة ي�سعد درج البيت بحزم، بدا لي اأن 

ا�ستدارة �جهه لي�ست بغريبة عني، كاأنني كنت 

قد ر�سمت مالمحه في المنام. �كان ل بد لي 

يه في مخيلتي من �سترته الع�سكرية 
ّ
من اأن اأعر

التي امتالأ �سدرها ب�سارات ال�ستحقاق 

الملونة، �ازدحمت كتفاها بالنجوم الف�سية، 

لأبداأ با�ستعادة ذكرى الوجه بالتدريج. �في 

اللحظة التي �سمحُت لمخيلتي باأن تنتزع 

الفي�سلية التي تو�سطتها �سارة التاج �ال�سيفان 

عن راأ�سه، تذكرت اأنني في الواقع كنت قد 

ر�سمت ذلك الوجه يوم راأيت �ساحبه 

بالبيجاما قبل اأربعة اأعوام عندما �ساركته 

الغرفة في م�ست�سفى المدينة القديمة الذي 

رف بالعامية با�سم ''�سبي�ص النام�سا'' )اأي 
ُ
ع

هو�سبي�ص النم�سا( الواقع عند الزا�ية الأقرب 

من المرحلة ال�ساد�سة على طريق الآلم. لكن 

ال�سابط المندفع اإلى اجتياز مهمته لم يكترث 

، �اإنما كان من�سغاًل بم�سافحة 
ّ
بالنظر اإلي

اأخي عي�سى. �دخل مع رفيقه غرفة ال�سيوف 

�لحقت باأخي �راءهما.

بعدما ر�ى عي�سى تف�سيالت �سيافتنا 

لطبيب الوالد، �كيف طلبنا منه مغادرة البيت 

في �سباح اليوم التالي، انتهى ال�ستجواب مع 

انتهاء القهوة �مرا�سيمها، �لنت الأجواء. �في 

ر ال�سابط عن ارتياحه اإلى 
ّ
بحبوحة الحديث عب

اأن اأخي كان اأ�ستاذ اللغة �الأدب العربي في 

مدر�سة المطران حيث كان اأبنا�ؤه الثالثة 

تالمذة لديه. فانتهزت حميمية هذه اللحظة، 

�ذّكرته باأنه �ساركني الغرفة في الم�ست�سفى 

قبل اأربعة اأعوام، فتهلل �جهه ��ساح: ''اأنت 

كمال الر�سام اإذاً!'' �قام ليعانقني بدفء الأب 

الذي عرفته حين كان يطمئن الوالدة كلما 

تفّقد الأ�سطح المجا�رة �المال�سقة ل�سطح 

بيتنا في حالة ا�سطراره اإلى الهرب. تاركًا 

معطفه على كر�سيه، �سعد �سيفنا المطارد 

ال�سلم ال�سيق الموؤدي اإلى ال�سطح �راء اأخي 

عي�سى، �بينما كنت األحقهما بان لي ما بدا 

�سكل م�سد�ص �سغير تدثر تحت �سترته. 

�اعتراني �سعور بالعتزاز �الفخر لكوني 

ية ب�سحبة منا�سل حقيقي.
ّ
�سمن مهمة �سر

ل اأدري كيف تمكنت من النوم في تلك 

الليلة التي اعتبرتها حدثًا تاريخيًا في مطلع 

�سبابي، لكني اأذكر جيداً اأنني ا�ستيقظت في 

�ساعات الفجر الأ�لى لليوم التالي على �سماع 

�سوت اأبي الخافت بينما كان يحت�سي قهوته 

مع اأمي التي جل�ست قرب النافذة التي اأطّلت 

منها على الوجه الملثم في اليوم ال�سابق. 

�حزنت بقدر ما غ�سبت، عندما فهمت من 

تبادل حديثهما اأننا بفعل الظر�ف القلقة 

الآنية لو�سع البلد، علينا الطلب من �سيفنا 

مغادرة البيت بعد تنا�ل �جبة الفطور، �عقب 

ال�سماح بالخر�ج اإلى ال�سارع. �كان على اأخي 

الأكبر توّلي م�سوؤ�لية اإخباره �العتذار له. 

�هكذا كان.

غادرنا الدكتور يعقوب زيادين ب�سرعة 

ف 
ّ
البرق، �ب�سمت تام بعد �سكر �جيز، �تلح

من جديد بمعطفه الرمادي الطويل ���ساحه 

المرقط، خافيًا عينيه �راء نظارة �سم�سية. 

�توارى عن الأنظار تاركًا غ�سة في قلبي.

خالل اأيام معد�دة تلت ا�ستقبالنا ال�سيف 

المطارد، د�هم بيتنا من ال�سطح. �بينما 

فوجئنا بظهور فريق ملثم من الجنود 

الأردنيين المدججين بالأ�سلحة الم�سوبة من 

ال�سطح في اتجاه حظيرة البيت، �سمعنا الدق 

ابة الدار. فتحت �سعاد الباب 
ّ
العنيف على بو

�هي ترتعد، �دخل �سابط ممتلىء الج�سم 
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عبد القد��ص ''في بيتنا رجل'' التي كانت قد 

�سدرت في مطلع ذلك العام. فحتى بعد تعميم 

ال�سائعة باأن الدكتور زيادين كان مختبئًا لدى 

الحزب ال�سيوعي الإ�سرائيلي، اإّل اإنني لم اأبح 

لأحد باأنه في الواقع ق�سى الليلة الحا�سمة من 

اأيام البحث عنه في بيتنا. �كلما حّثني 

الأ�سدقاء على �سر�رة قراءة الر�اية، �من 

بعدها م�ساهدة الفيلم المقتب�ص منها �هو من 

بطولة عمر ال�سريف �اإخراج هنري بركات، 

كنت اأرف�ص ذلك، كما رف�ست م�ساهدة الفيلم 

فيما بعد، اإذ كنت اأرى اآنذاك اأن ما هو اأهم من 

الر�ايات �الأفالم هو اأن يعي�ص المرء تجربتي 

�تجربة اإخوتي �اأخواتي يوم ''نام في بيتنا 

رجل''. 

جاءت لزيارتي في الم�ست�سفى. �ا�ستعاد لأخي 

ذكرى ذلك اليوم الذي عرف فيه اأنني اأحب 

ال�سعر، �كيف ر�ى لي اأبياتًا من ال�سعر في 

مقابل اأن اأر�سمه، �كيف اأنه احتفظ بتلك 

ال�سورة بعد خر�جه من الم�ست�سفى. ��سحكنا 

جميعًا!

�سعادة جاّلد كان ا�سم ال�سابط. �بعد اأعوام 

من لقائي الأ�ل به في الم�ست�سفى، كان ابنه 

�سالح �سمن اأقرب الأ�سدقاء في مدر�سة 

المطران، �لو اأنه لم يكن من تالمذة �سفي 

الدرا�سي، لكنني اآنذاك لم اأربط بين ا�سم 

ال�سديق �ا�سم ذلك الرجل الذي عرفت طيبة 

�جهه في الر�سم.

ا ما ي�سحكني اليوم �اأنا اأ�ستعيد خيوط 
ّ
اأم

الذاكرة هذه، فكان موقفي من ر�اية اإح�سان 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل 

)1948 ـ 1956(

عادل مناع

496 صفحة              12 دوالراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


