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  ١الشهادة الثانية
  

  "مل يخطر يف بال أحد أن ذلك سيكون اخلروج األخير"
  

  )زوجة صالح الكايد(رحمة داود عبد الرحمن : االسم -
  عاماً  ٧٢: العمر -
  األردن/عمّان: مكان اإلقامة احلايل -
  قضاء اللد/املزيرعة: البلد األصلي -
  ١٢/٧/١٩٤٨: تاريخ االحتالل -

  
قبل شهرين، أو ثالثة، من احتالل اليهود لقريتنا املزيرعة، وعندما كان 
اإلنكليز يستعدون للرحيل عن فلسطين، أذكر أن سيارة عسكرية بريطانية دخلت قريتنا 

ال القرية أنهم يعتزمون وترجل منها عدد من الضباط اإلنكليز، الذين بلّغوا رج
االنسحاب من موقعهم العسكري يف تلّة فينيسكي القريبة من القرية، وأخذوا يحرضون 

... رجال القرية والقرى اجملاورة على اإلسراع إىل املوقع الستالمه من قائده اإلنكليزي
  !قبل أن يأتي اليهود فيستولوا عليه

بحماسة متسلقين ظهر الشاحنة صدّق رجال القرية خدعة اإلنكليز، واندفعوا 
غير أن حممد . وكانوا يهزجون كأنهم ذاهبون إىل عرس.. التي ستحملهم إىل املكان

صالح، قائد جمموعة اجملاهدين يف القرية، والذي كان يعمل مساعداً للشيخ حسن 
هل تريدون أن تتركوا القرية بال رجال؟ ثم ! ماذا تفعلون: "سالمة، وقف وصاح بهم

وأمر عدداً منهم بالنزول من " هل نيتِّم كل أطفال القرية؟! كان يف األمر خديعةماذا لو 
الذي كان يعمل حتت إمرة حممد ) أبو كايد(الشاحنة، كان بينهم زوجي صالح الكايد 

  .صالح

                                                            

  .١٩٩٨فبراير /وقد أُجريت املقابلة يف عمّان، يف شباط. أعدّها فاروق وادي  ١
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استقل حممد صالح الشاحنة توافقه جمموعة من جماهدي القرية املسلحين 
انضمّت إليها شاحنات أُخرى حتمل أبناء قولة  ، وانطلقت بعد أن"والستنّات"بالبنادق 

  .واجملدل والقرى األُخرى القريبة
وعندما شّيعت العيون الشاحنات . كان بعض األهايل يتوجس من تلك احلركة

وأذكر أن إسماعيل العامر، أحد رجال . التي أقلت الرجال، كان الشؤم يمأل القلوب
ليحمل كل منا طورية .. تعالوا: "قائالً قريتنا، وقف وخاطب من تبقى من رجال القرية

  ."ألنهم لن يعودوا أحياء.. وفأساً كي نحفر قبوراً بعدد الرجال الذين ذهبوا إىل املوقع
مل يخيّب اإلنكليز ظن الذين شكّوا يف نياتهم، إذ كانوا سلّموا املوقع لليهود، 

من املكان، فتوزعوا أدرك رجالنا ذلك عند اقترابهم . الذين استحكموا يف جميع أركانه
كان حممود البكر أول من . يف استحكامات قريبة، واشتعلت املعركة بنيران األسلحة

جاءته الرصاصة يف فمه وهو يهتف . سقط شهيداً من أبناء قريتنا يف تلك املعركة
أمّا العبد . ثم سقط حسن السوقية، الذي استقرت الرصاصة يف بطنه. طالباً ذخيرة

لقد أراد أن يستويل على دبابة بسالحه البسيط، فمزقت ! ته شهامتهالدحنون فقد قتل
بطنه رصاصات جمنّدة يهودية أطلت من الدبابة، وقد ظل ينزف طويالً على أرض 

وأجهزوا عليه برصاصات .. املعركة، إىل أن جاء اليهود الذين شرعوا يف تمشيط املكان
  .يف رأسه

لك املعركة وظل ينزف وحيداً يف روى لنا حممّد صالح ذلك، وكان جُرح يف ت
قال أنه عندما سمع . حقل قمح قريب، يكتم أنفاسه خوفاً من أن يكتشفوا وجوده

أصوات الرصاص تخترق جمجمة العبد الدحنون أحسّ بالرعب، وأخذ يردد آيات من 
مل يجد حممد صالح الشيوعي، يف تلك اللحظة، ما يعينه سوى ترديد . القرآن الكريم

  !.قرآن الكريمآيات من ال
حممد العبد هو اآلخر أصيب يف تلك املعركة، لكنهم تمكنوا من حمله إىل 

أمّا حممد صالح فقد استطاع، بعد وقت طويل من الزحف، الوصول إىل . املستشفى
  .ومن هناك تم نقله إىل املستشفى يف الرملة. إحدى البيارات القريبة

زوجي أبو كايد بالذنب ألنه ترك الرجال يذهبون إىل حتفهم يف تلّة شعر 
فينيسكي ومل يذهب معهم، وأصبح يهيىء يومياً حمولة حافلة تأخذهم إىل الرملة 

وقد تطلّب األمر تكلفة . لزيارة ابن عمه ومسؤوله حممد صالح يف املستشفى هناك
قته األرملة، أم عبدالله، أن وعندما طلب من شقي. عالية، فاستنزف ما لدينا من مال
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. تقرضه بضعة جنيهات لهذا األمر، وماطلت باالستجابة، هددها بإطالق النار عليها
وقفت وحتدته، فأطلق رصاصة على اجلدار خلفها، فتطايرت الشظايا وأصابتها من 

.. فأصبح يزورهما معاً.. اخللف وتم نقلها إىل املستشفى الذي يرقد فيه حممد صالح
  .ابن عمهأخته و

  "!جنونياته"كانت هذه واحدة من 
ثالثة، ويف ليلة من الليايل األوىل لشهر رمضان، وكانت .. بعد ذلك بشهرين

الدنيا يف عزّ الصيف، استقيظنا وقت السحور على أصوات قصف كانت تأتينا من جهة 
.. ةوالطير.. رنتية.. الساحل، فقدّرنا أن يكون موجهاً إىل القرى الساحلية القريبة

  ...واحلديثة.. والعباسية
وقريباً من السكة، كان اجملاهدون من . كانت املزيرعة تقع شرقي سكة احلديد

أبناء قريتنا قد تمترسوا يف االستحكامات التي ُأعدت ملثل هذا اليوم، مسلحين ببنادق 
أخمص حديدي، كان زوجي أبو كايد اشتراها من مصر قبل عام من ذلك " ستنّات"و"

ذهب إىل هناك متسلالً مع علي الداود، أحد رجال قريتنا، وسيف البرغوثي من . اليوم
دير غسانة، وبأمر من الشيخ حسن سالمة، تم توزيعها بأثمان رمزية على رجال 

  .قريتنا والقرى اجملاورة
املقاتلون من أهل القرية والقرى القريبة، وجدوا أنفسهم حماصرين يف 

حلركة، وكان زوجي ضمن قلّة من املسلحين الذين االستحكامات غير قادرين على ا
غير أن ذلك مل يرق له ولرجال . ظلوا يف القرية حلمايتها، وتوزعوا فوق سطوح املنازل

. احلراسة داخل القرية، فتوجهوا إىل منطقة االستحكامات ليكونوا مع الرجال هناك
القرية من  وقبل ذهابهم، وقف أبو كايد مع ابن عمه حممد العبد حمذرين أهل

  ."إن من يفكِّر يف الرحيل سيقتل برصاصنا: "مغادرتها، وقاال
وكنا نشاهد عن بعد أرتال . امتد القصف ليشمل قريتي طيرة دندن وبيت نباال

الدبابات اليهودية املتقدمة وهي تواصل قصفها واحتاللها قرى الساحل وتطوِّق، يف 
  .الوقت نفسه، املزيرعة وقولة واجملدل

غير أن ما أثار رعبنا . د الدبابات وأصوات قصفها مثيراً للرعبكان مشه
وقصص القتل ... احلقيقي هو ما تناهى إىل أسماعنا عن جمزرة جرت يف دير ياسين

أخذت ! كنت صغيرة وجميلة، فخفت على نفسي. والذبح واالغتصاب التي حدثت هناك
ن وموقعه املتواري كانا أوالدي وتوجهت إىل بيت أهلي وسط القرية، ألن بناءه املتي
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غير أنني وجدت هناك أن الشائعات قد فعلت فعلها، وكان . يشعرانني بأمان أكثر
فدب ... أكثرها تأثيراً تلك التي سرت لتردد أن جميع املقاتلين أبيدوا يف االستحكامات

عرفنا فيما بعد أن اثنين فقط من أبناء قريتنا (الرعب، وعمت الفوضى بين اخللق 
  ).مطيع العامر، وسعيد فطّم: ااستشهد

شرعت جموع البشر حتمل صررها وتتسلل من القرية متوجهة صوب مرج عبيد 
ورأس الطنّانة، على أمل العودة بعد قليل من الوقت، ومل يخطر يف بال أحد أن ذلك 

  .سيكون اخلروج األخير
كان خويف مما يمكن أن يحدث أكبر من تهديدات زوجي التي توعدت كل من 

مللمت أوالدي وحملت لهم ما تيسّر، رغيفين من اخلبز وصفيحة صغيرة من . رحلسي
ليأتِ ويقتلني ثم يدفنني يف مرج عبيد : "قلت يف نفسي. املاء، وسرت مع السائرين

  !"أهون عليّ من أن نلقى مصير أهايل دير ياسين
ناس بقينا يف العراء ساعات طويلة، وقد هدّنا التعب والعطش واجلوع، وكان ال

لكن شيخ القرية، يوسف العامل، وقف وأفتى للناس عدم الصيام يف هذا . صائمين
  .وكان أول من تناول جرعات من املاء حتت شمس الظهيرة العالية.. الظرف الصعب

قُتلت امرأة من قولة وبضعة رجال . طال قولة واملزيرعة. اشتد القصف واقترب
  ..آخرين، قتلوا أو جرحوا

تمالً يف العراء، فاكتروا لنا دابة حملتني وأوالدي إىل مل يكن الوضع حم
  !وقد ظل مصير زوجي جمهوالً بالنسبة إيلّ أياماً كثيرة، حسبت فيها أنه مات. رنتيس

يف اليوم التايل، جاءتنا األنباء عن سقوط اللد والرملة واملنطقة الساحلية 
جعل بعض أهلها يرحل بأسرها، األمر الذي أثار الرعب يف رنتيس، حيث التجأنا، و

  .فانتقلنا معهم إىل كراوة.. عنها
أخذ بعض الرجال من جماهدي قريتنا يتوافدون، باحثين عن عائالتهم 

كانوا قد يئسوا من املقاومة وتمكنوا من مغادرة االستحكامات . الهائمة على وجوهها
  .واالنسحاب العشوائي

وعاد وحيداً إىل املزيرعة أمّا زوجي فقد ركب رأسه واستحكم بعناده املعهود، 
. التي مل يكونوا احتلوها بعد، على الرغم من أنها كانت ساقطة عسكرياً ومطوّقة

ثالثة أيام . استحكم فوق سطح بيت خاله ليحرس القرية وقمحها املتروك على البيادر
بلياليها أمضاها هناك ببنطاله الكاكي القصير، وخوذته احلديدية، وسالحه املتأهب، 
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ولوال ذهاب عوض املنصور، أحد رجال قريتنا، الذي كان . برح فيها سطح البيتمل ي
تسلل إىل القرية والتقاه مصادفة هناك، وتمكن من إقناعه باستحالة التصدي بمفرده 
لقوات اليهود التي أخذت تضرب القرية استعداداً لدخولها، ثم تمكنهما معاً من مغادرة 

  .، لكان مصيره كما كنت أتوجس آنذاكالقرية بصعوبة حتت وابل النيران
كنت مع جموع املهاجرين يف كراوة، نلوذ بظالل األشجار، عندما رأيته قادمًا 

وعلى الرغم من . وقد لوّحت الشمس وجهه وساقيه، فبدا على هيئة أُخرى غير هيئته
م لو أن الله أخذكم إىل جهنم لكان أشرف لك.. إىل جهنّم: "همه وتعبه، بادرنا صارخاً

  ."من العيش هنا بهذا الشكل
معظمهم أقام إىل جانب عين . توزع أهايل قريتنا يف عدد من القرى القريبة

وكان أبو كايد . وبرنتيس.. الزرقاء بدير غسانة، وبعضهم أقام باللُّبَّن، وآخرون بعابود
لنا يتجوّل يومياً بين هذه األماكن حامالً بندقيته على كتفه من دون هدف، إىل أن انتق

  ..أخيراً إىل دير غسّانة
مع األيام، وحتت وطأة احلاجة واجلوع، مل جند بداً من بيع البندقية لنأكل 

  !بثمنها خبزاً، إذ مل نخرج من القرية إالّ بخمسة وثمانين قرشاً
قدمتها لنا عائلة " خشابية"عشنا يف دير غسّانة تسعة أعوام، سكنا خاللها يف 

  .الشاويش
مل . مل يجد الرجل عمالً، إىل أن التحق بمنظمة اجلهاد املقدس يف الفترة األوىل

يكن عملهم فيها سوى أن يأكلوا ويشربوا ويجلسوا يف اخليام، لكنه كان يتلقى ثالثة 
عدنا .. وعندما توقفت اجلهاد املقدس. جنيهات شهرياً يحرق واحداً منها يف السجائر

شاً، نضيف إليه طحيناً بقرش ونصف كان رطل القمح بثالثين قر. إىل اجلوع من جديد
اآلن، وبعد أن أصبح الرجل بال عمل، مل تعد حتى . قرش ونصنع أقراصاً يأكلها األوالد

  .هذه األقراص ممكنة
تدبر أبو كايد مبلغاً من شقيقته األرملة نفسها، وذهب إىل عمّان ليشارك ابن 

وقد مرت . جبل احلسينعمه حممد العبد، العائد من الكويت، يف فتح دكان صغير يف 
انتقلنا بعدها لنعيش جميعًا .. سبعة أعوام، هو يف عمّان وأنا واألوالد يف دير غسانة

  ..يف عمّان، إىل أن توفاه الله فيها
وبعدها .. مايو، يكون مرّ خمسة وعشرون عاماً على رحيله/يف شهر أيار

 ! بشهرين، ثالثة، يكون مرّ خمسون عاماً على رحيلنا نحن



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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