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  فيحاء عبد الهادي إعداد:

 العنف السياسي

  ضد املرأة الفلسطينية

الشهادات التي أقدمها يف هذه الورقة ليست سوى صورة مصغرة ملعاناة  هذه
الشعب الفلسطيني الكبيرة. أمّا املرأة الفلسطينية فتعاين معاناة مزدوجة: فهي، إضافة 
إىل معاناة الشعب كله، تعاين مشكالتها اخلاصة كامرأة؛ تعاين قيوداً فرضها اجملتمع، 

اإلنسانية والطبيعية التي كفلتها لها القوانين  إىل جانب حرمانها من أبسط حقوقها
  الدولية.

كلي ثقة بأن هذه الشهادات املدرجة أدناه تصور بشكل جلي التجارب الصعبة 
التي تمر بها املرأة الفلسطينية: إحباطها املتكرر، غضبها، خماوفها، كبرياءها، 

ي تعني حرية صمودها يف وجه أصعب احملن، ثم إصرارها على انتزاع حريتها الت
  شعب بأسره.

تناشد املرأة الفلسطينية من خالل شهاداتها اجملتمع الدويل أن يقوم بدور أكثر 
فعالية، وأن يمارس ضغطاً متواصالً إلجبار إسرائيل على االنسحاب من األراضي 

  الفلسطينية، واالنصياع لقرارات الشرعية الدولية.
تنفس، حقها يف احلياة احلرة الكريمة ال تطلب املرأة الفلسطينية سوى حقها يف ال

  يف دولة فلسطينية مستقلة حتترم حقوق اإلنسان على أرضها.
   

                                           

)(   باحثة يف التأريخ الشفوي الفلسطيني، شاعرة وناقدة أدبية، حماضرة غير متفرغة/جامعة بير
 زيت.

)(  ) 16/8/2002 - 12ورقة بحث قدمت باإلنكليزية يف املؤتمر الدويل التاســــع لصــــحة املرأة ،
 كندا)، ضمن حمور العنف ضد املرأة. -  جامعة يورك، تورونتو
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  الشهادة األوىل
  االسم: إيناس الصفدي

  1980تاريخ الوالدة: 
  مكان التسجيل: بيت الراوية

  3/7/2002؛ اجللسة الثانية: 29/6/2002تاريخ التسجيل: اجللسة األوىل: 
  عوريف/نابلسالعنوان: 

  اسم الباحثة امليدانية: سميّة الصفدي
  

مثاالً ملعاناة املرأة الفلسطينية بعد اندالع  -كما هي  -تقدم جتربة إيناس الصفدي 
 28االنتفاضة الثانية ضد االحتالل اإلسرائيلي ملناطق السلطة الفلسطينية يف 

  .2000أيلول/سبتمبر 
النجاح الوطنية يف نابلس، تتحدث عن  إيناس، طالبة يف كلية الصيدلة يف جامعة

معاناتها الكبيرة نتيجة العنف الذي تعرضت له على أيدي اجلنود اإلسرائيليين، 
وجرّاء نظرة اجملتمع إليها كامرأة، وبسبب األوضاع االقتصادية القاسية املفروضة 

  عليها.
 ناء فترةمن خالل روايتها نتبين األحداث التي سببت معاناتها خالل حملها يف أث

دراستها، بينما كانت مضطرة إىل التنقل بين اجلامعة وقريتها عوريف (قرب نابلس)، 
  واألحداث التي أدت إىل موت طفلها األول.

  تقول إيناس بعد حملها يف ولدها الثاين:
سؤال أود أن أوجهه إىل االحتالل اإلسرائيلي، يف نفس الوقت الذي أوجهه إىل "

ى سوف نعيش يف دوامة املعاناة؟ ننجب أوالداً، نربيهم، اجملتمع الدويل: إىل مت
  "ونشاهدهم بعد ذلك يقتلون بدم بارد؟

  رواية إيناس الصفدي،
29/6/2002  

ســنة، هاذا إذا بدكم  21أنا إيناس وجيه ســميح الصــفدي، من مواليد نابلس. عمري 
ي طفل عمري بالســـــنين، أمّا عمري بالتجربة فهو أكثر من خمســـــين ســـــنة، متزوجة، عند
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ســـــــــــنة  - كلية الصـــــــــــيدلة - دة، وأنا طالبة يف جامعة النجاحعمره أيام، حديث الوال
  ثانية.

ســـبتمبر، هاذا التاريخ بيذكّرين بشـــغالت كثيرة، بقايل متزوجة تقريباً شـــهرين،  28
حامل جديد، إيه (...) يف طفلي األول اللي مات يف بداية االنتفاضـــــــــة، إيه (...) بقيت قبل 

إشـــي، ما بعرفش كيف احلياة ماشـــية. بعرفش  يت بنت غشـــيمة، ما بعرفشما أتزوج، بق
صعوباتها. تزوجت، سجّلت أول كورس يف اجلامعة، كنت خملْصة توجيهي بعد زواجي، 

يف امليّة، وهوّ املعدل اللي أهّلني أخش كلية الصــــيدلة. بعدها  94,5حصــــلت على معدل 
ر صــــــــارت االنتفاضــــــــة، صــــــــارت املشــــــــاكل. قررت يف يوم من اجلامعة  )1(األيام إين أدشــــــــّ

عشــان طفلي، وعشــان األوضــاع بدت تســوء، وعشــان جوزي بقى مش القي شــغل وقســط 
ل  غْط األهــل وتــأثير األهــل وتشـــــــــــجيعهم، قررت أكمــّ اجلــامعــة عــايل. بعــدهــا قررت، بضـــــــــــَ
اجلامعة. ومن هان، ومن هان ِبدِي العذاب واملعاناة؛ معاناة الطريق، وأنا اللي حامل 

اف على اجلنين اللي يف بطني، وأخــاف على جوزي اللي يف الــدار. كيف بــدّي بقيــت أخــ
بقوا يأخْرونا بالساعات برّه، وأنا بنت قرية ووضعي حساس، والناس  )2(أتأخر برّه، هم

بيســــــــــــألوا كثير. من املواقف اللي مرّيت فيها: هيّ مواقف صـــــــــــعبة طبعاً على بنت زيّي، 
ه، و معظم األوقات يبقى معانا شـــباب، قليل ما نالقي خاصـــة إنّ )3(بنت زيّي صـــغيرة إســـّ

معانا نســـــــــــوان، بقيت أحس بإحراج كبير وضـــــــــــغط نفســـــــــــي كبير عليّ، وما أقدرش، يف 
يعني املواقف  )4(ســـــــــــاعات ما أقدرش أحتمّله، يعني وقت من األوقات شـــــــــــو بدّي أخرّف،
  أعبّر عنها.كثيرة كثيرة، بسْ بعض املواقف اللي بقدر أتذكّرها بقدر أكتبها وبقدر 

اللي بُمْرُق طريق عورتـــا بِتـــذكّرهـــا  ) 5(موقف من املواقف: بقينـــا على طريق عورتـــا،
وبِعرفها، أيام ما بقى يف ســــدّة تراب كبيرة، يومها أجا اجليش، وقفوا على ســــدّة التراب، 

يومها وقفت  )6(شو بدّي أساوي، وصاروا بدهم يطخّوا على الناس. يومها أنا ما عرفتش

                                           

  أترك.  )1(
  اجليش اإلسرائيلي.  )2(
  اآلن.  )3(
  أحكي.  )4(
  قرية شرقي نابلس.  )5(
  أتصرف.  )6(
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مـــــا عرفتش وين أروح، وين آجي. وقفـــــت واجليش قبـــــايل، يعني اللي وقف مرّة قبـــــال 
جندي بِعْرِفْ قدّيش أنا بقيت خايفة، وحملي بقى كبير، صار تقريباً ست شهور، حّسيت 
إنّو اللي يف بطني صار يتجمّع يف منطقة واحدة من اخلوف. شدّيت بسْ ما قدرتش غير 

عليّ وتقويلّ شــــــــو، اجننّيتي؟!  )7(للي ماســــــــكيتها وأوقف، والناس تندهإين أشــــــــدّ الشــــــــنطة ا
يعني الزم تعملي إشــــي!! وأنا مش قادرة أعمل  )8(شــــوصــــرلك؟ ليش واقفة؟ الزم تنهزمي،

وال إشي!! واقفة حلدّ ما إجت بنت احلالل وسحبتني ورحنا. يومها يف نفس اليوم رجعنا 
قْد  )9(صـــعبة بقوا يســـموها طريق الســـعادينعلى نابلس، ومرقنا طريق، طريق قد ما هي 

مــا هيّ صـــــــــــعبــة، قــدْ مــا هيّ وعرة. وأنــا بقيــت حــامــل، وخــايفــة على حملي يروح مني 
بسْ )10(وأتغّلب، ومرقنا يومها، مش بسْ هاذي الطريق، عدة طرق مرقناها وما همّناش،

  إيه (...). ارغم هيك كل طريق بقينا نمرقها تترك تأثير يف نفسيّتنا وتأثير يف معنوياتن
ويف موقف ثاين، حابّه كثير أحكي عنُّو ألنّو إيه (...) ألنّو بصـير كثير تسـاؤالت بين 

انتهى دوام اجلامعة تقريباً  )11(اجليران وبين األهل: مرّة بقينا مارقين عن طريق ســـــــامل.
مســـــــكَّرة وطريق عورتا مســـــــكَّرة، رحنا  )12(ورحنا طريق ســـــــامل، بقت طريق تلّ 2الســـــــاعة 

وإحنا واقفين. طبعاً الســيارة  9للســاعة  2ســامل، وقّفنا اجليش تقريباً من الســاعة  طريق
مش قادرة  )13(بليفون، كلها شـــــــــــباب، وما فيش غيري بنت، بنت وحيدة وما فيش معاي

شــــو أســــاوي؟ الناس اللي حوايلّ،  أتصــــل بأهلي، وأنا بنت خجولة يعني تقريباً!! بَعْرِفِشْ
يتطلّعوا عليّ غير شـــــــــــكــل!! حتى جترّأت، يعني، وطلبــت  حتى الشـــــــــــبــاب اللي معــاي بقوا

بليفون، واتصـــــــــــلــت بجوزي، وقلتلّو: أنــا على طريق ســـــــــــــامل. بسْ جوزي يعني شـــــــــــو بــدّو 
شـــــــي، ألنّو  يســـــــاويلي؟ أنا اتصـــــــلت فيه بسْ أطمْنه، بسْ جوزي مش راح يقدر يســـــــاويلي
ين مــا راح الطريق بقــت صـــــــــــعبــة، واجليش متروس ترس، الــدّنيــا جيش، وين مــا راح، و

 9، بعد الســـــــــــاعة 9للســـــــــــاعة  2الواحد يبقى اخلطر حواليه. يومها ضـــــــــــلّينا من الســـــــــــاعة 
                                           

  تنادي.  )7(
  تهربي.  )8(
  طريق ترابية جبلية صعبة تربط ما بين قرية تل وطريق قرية مادما.  )9(
  مل نهتم.  )10(
  قرية قرب نابلس.  )11(
  نابلس.قرية جنوبي   )12(
  هاتف نقّال.  )13(
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الشـــــــوفير قرّر يروح على احلاجز، حاجز اجليش. وقفنا على حاجز اجليش، وأجانا الدور 
بسْ أجانا  )14(بعد وقت طويل، بقى فيه ســـــــــــيارات كثير يومها على بيت فوريك وســـــــــــامل.

  : ممنوع، يعني بدنا نرجع على نابلس!!الدور صار اجلندي يقول
تخيّلوا إنتو موقفي كيف لو رجعنا على نابلس؟ كليتنا زالم، وأنا بعرفش حدا يف 
نابلس، وبقاش يف ســكنات وناس تدبّر حالها. تخيّلوا موقفي إين أرجع على نابلس، أنا 

رجعوا بنت وحيدة. فيش معاي حدا، بعرفش حدا هيك ضــــــــــــايعة بالليل!! يومها قالوا: ا
على نابلس!! الشـــــــوفير صـــــــاحب الســـــــيارة صـــــــار يقولّو طيّب معانا واحدة، وحامل، بنت 

تاخدلها  صــــــبية!! اجلندي جاوبه جواب غير شــــــكل، قلّو: هيّ تنزل،وبتدبّر حالها، بتروح
ســـــيارة، والالّ أبصـــــر شـــــو؟ وإنتوابترجعوا. يومها ألول مرّة بحكي مع جندي، وألول مرّة 

يت حايل عن َجدْ، يا بَحْكي يا أدافع عن حايل يا أموت!! ويع )15(عينيّ ترغرغن، ني حســـــــــــّ
هيّ هيّ، رجعة على نابلس موتة، وقدّام اجلندي موتة. يومها نفرت يف اجلندي، يعني 
موش لهجـــة غير شـــــــــــكـــل، قلتلّو: وين أرجع؟ إنتـــاجننّيـــت؟ أنـــا بسْ بمرقش إالّ مع هـــاذا 

. يومها الشــــــــــوفير، أنا بَعْرِف إنّو هاذا الشــــــــــوفير بدّو  لني الدار، هيك أنا بعرف بسْ يوصــــــــــّ
الشـــوفير اســـتغرب، اجلندي والشـــوفير، حتى الناس اللي معانا اســـتغربوا من لهجتي ألين 
طول الوقت بقيت بنت، وما حكيتش مع حدا!! حتى يومها اتغدّوا هم، وأنا ما رْضـــــــــــيتش 

إشـــــــــي!! أوكل إشـــــــــي!! وأنا حامل ومنصـــــــــوبة من الصـــــــــبح لبعد منتصـــــــــف الليل، ما أكلت 
واحلـــامـــل بتعريف قـــديش بتبقى تعبـــانـــة وجيعـــانـــة. آه بعـــدهـــا، إيـــه (...) بعـــدهـــا بـــاملوت 

واتصـــــــــــلـــت بعمّي، وأجـــا أخـــذين. هـــاذا موقف من  ) 16(تَمَرَّقنـــا اجلنـــدي، ووصـــــــــــلـــت حوّارة،
املواقف الكثير صــــــــــعبة عليّ!! ومرّة ثانية على طريق ســــــــــامل برضــــــــــه، تخيّلوا مَرَهْ حامل 

ة يعني؟ مَرَهْ حامل بتركض، حامل بســــبع شــــهور بتركض، يعني كيف بدها  تبقى حاســــّ
  جيب جيش!! )17(بتركض، والحكها

ويف قصـــــــــــــة ثــانيــة مش بعيــدة عن طريق ســـــــــــــامل، طريق عورتــا، طريق عورتــا اللي 

                                           

  .قريتان قرب نابلس  )14(
  تدمع.  )15(
  نابلس.بلدة شرقي   )16(
 يالحقها.  )17(
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بيشوفهابيقول عنها طريق سهلة، بسْ اجليش بيخلّوها أصعب منها ما يف، مرّة إيه (...) 
أجو اجليش على الناس، كانت ســـــدّتين، يعني الســـــيارة تنقل مرتين، الناس من الترابات 

لناس ارجعوا، إيه (...) طبعاً الناس اجتمّعت وما والبلد. أجوا اجليش وصــــــــــــاروا يقولوا ل
رْضــــــيتش ترجع، ألنّو كل واحد بدّو يروح على داره، وكل واحد إلو دار ووراه مســــــؤولية. 
وأنا كانت املســــــؤولية اللي وراي مســــــؤولية كبيرة، وراي إنّو، زي ما قلت أنا، إنّو جوزي 

ي قسط جامعة. عشان هيك بقاش موظف. وحتى لو بعد ما توظف موش راح يقدر يدفعل
اشــــــترى بقرة وصــــــرنا نحلبها، وانروّب حليبها ونبيعه. يعني صــــــارت تســــــاعد، وصــــــرنا 
يعني تقريباً باملوت، صرنا نقدر ندفع قسط اجلامعة. ووقتها بقى عليّ مسؤولية كبيرة 

وخاصة إنّو اجلامعة  )18(يف الدار: مسؤولية بقرة، مسؤولية جوز، مسؤولية حمل، وقراية،
صــــــي كثير صــــــعب. يومها قراية كثير، خاصــــــة بدها صــــــي، تخصــــــّ خلّينا نرجع  -  تخصــــــّ

يومها أجا اجليش وصـــار يضـــرب مســـيل للدموع، وقنابل غاز، صـــرت أركض  - للجيش
أنا، وخايفة على إبني ليشـــــمّ غاز، وأنا لشـــــمّ غاز، وأدوخ وأوقع بين الناس!! تخيّلوا بنت 

ح يبقى موقفها؟ خاصــــــــــــة إنّو أهل بلدي شـــــــــــو را)19(واقعة بين الناس!! والناس زامّينها،
على احلواجز  )20(بيرحموش. يعني يقولوا: شــــــوهاي جمبرها تزمّ إبنها وتروح تتشــــــحطط

بس القرايــة كثير  ) 21(وعلى الــدنيــا؟ وتتعــب كــل هــالتعــب؟ يعني هيّ مضـــــــــــطرة هــالقــدّة؟
ع فيه لمليحة، وكثير مفيدة، وإبني اللي أصـــــالً بقيت خايفة عليه ليطلع مشـــــوّه، والالّ يط

اتني.  20يعني تخيّلوا واحدة عمرها )22(شــــغلة عملة، وأتغلّب معاه، وأنا بنت صــــغيرة لســــّ
  سنة أول طفل لها يطلع مشوّه!!

من إيش مشـــوّه؟ من قنبلة غاز ضـــربها جندي ال يعرف الرحمة، وال يعرف الشـــفقة، 
اوالد  وال يعرف قديش راح تأثر عليّ والّ تأثر على غيري، خاصــــــــــــة إنّو غيري بقى فيه

وكبار الســـــــــن ما بيتحمّلوش هاذا )23(صـــــــــغار، وفيه نســـــــــوان حوامل مثلي، وفيه ختايرة،

                                           

  قراءة.  )18(
  حاملينها.  )19(
  تواجه الصعوبات واملشقات.  )20(
  إىل هذا احلد.  )21(
  ما زلت.  )22(
  كبار يف السن.  )23(
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  الغاز اللي بيضربوه!!
هاذا الفصـــل األول يف اجلامعة، الفصـــل األول مرّ طبيعي، طبيعي تقريباً، الدوام ما 
تْقَلَّصـــــــــش، ظلّ زيّ ما هوّ، ظلينا نتأخر على الطريق. الفصـــــــــل األول حصـــــــــلت على معدّل 
ب عليــــه،  عــــايل ألنّو مــــا بقيتش تعبــــانــــة كثير، بقى حمــــل زغير، وقــــادرة يعني إين أتغلــــّ
خاصة إنهم بقوش عارفين أساليب العذاب وأساليب التفنّن. فش تسكير الطريق، تسكير 
الطريق ســـــــــاعة، واملطر ســـــــــاعة. مرّ، املهم مرّ الفصـــــــــل األول على خير، وخلص الفصـــــــــل 

  األول.
وصــــــــار  )24(الطريق تطول، خاصــــــــة طريق دير شــــــــرف،بدأ الفصــــــــل الثاين، وصــــــــارت 

اعف  اعف، تْضـــــــَ الطالب يتأخّروا إيه (...) تقريباً ســـــــاعة وربع، واألجار عليّ تقريباً تْضـــــــَ
األجار، واألوضــاع املادية بقتش مســاعْدِتنا، ال مســاعْدِتني وال مســاعْدِة جوزي، خاصــة 

فصل الثاين على هيك، وقرَّبَت إنّو مواصالتي غِلْيَت، ومواصالت جوزي غِلْيَت. وخلص ال
 )25(بالضـــــــــــبط بقى ظايل 28/5، 28/5االمتحانات. يف فترة االمتحانات، تقريباً آخر 

لالمتحانات يومين، نزلوا املســـــــــــتوطنين على البلد. بْقِيت أنا وجوزي قاعدين يف الدار، 
عَبِّر ما شــفنا إالّ صــوت إطالق نار، وناس من اخلوف صــارت تســكّر يف الدُّور، وصــارت تْ

يف اوالدها البيت، وتقول املســـتوطنين نزلوا على البلد!! مســـتوطنين مســـتوطنة يتســـهار، 
عليهم، ومن ضــــــــمن  )27(الشــــــــباب يحاجروا )26(اللي هيّ فوق البلد. نزلوا على البلد، طاحوا

الشــــــــــباب طلع جوزي. ضــــــــــربوا إطالق نار، بقيت يف الدار، بسْ ضــــــــــربوا إطالق نار، بسْ 
من اخلوف  )28(يع البلد صـــــــــاروا يقولوا، يقولويل أخوك تصـــــــــاوب.ضـــــــــربوا إطالق نار جم

وطلعت بســـــــرعة عند أهلي، أهلي  )29(والعجلة إنّو أخوي (تصـــــــاوب)، طلعت لبســـــــت أواعي،
املطرح اللي فيه مســـــــتوطنين. بسْ وصـــــــلت هناك، باســـــــأل عن  )30(مِشْ بعاد عن املطرح،

أخوي، يعني وين راح أخوي؟ إالّ همّ بيقولوا (...) بسْ اســـــــتوعبت، يعني خلص إنّو أخوي 
                                           

  قرية غربي نابلس.  )24(
  بقي.  )25(
  هجموا.  )26(
  يرشقون احلجارة.  )27(
  أصيب.  )28(
  مالبس.  )29(
  املكان.  )30(
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تصــــــاوب، وأخذوه على املســــــتشــــــفى، نقلوه على املســــــتشــــــفى، صــــــرت أقول: وين أخوي؟ 
همّ بيقولويل: أخوك وعمّك  باســــأل عنّو، همّ نقلوه على املســــتشــــفى والالّ وين راح؟ والالّ

شو إنّو  أخذوهم معاه!! بقولهم إنّو معاه، يعني معاه؟ يعني يف واحد ثالث، هم بيقولويل
أخوي وعمّي متصاوبين إصابة  )31(معاه؟ مع نصر!! يعني نصر جوزي!! والالّ هو أتاري

يف قعد  )32(خفيفة، وجوزي هوّ اإلصــــــــــابة اخلطيرة!! نقلوه على املســــــــــتشــــــــــفى يف رفيديا.
رفيديا ســـــــاعة، وبعد رفيديا نقلوه على مســـــــتشـــــــفى االحتاد. ويف االحتاد عملولو عملية، 
عملية صــــعبة، هو إصــــابته بقت يف الفخذ، أصــــاب الوريد الفخذي بجروح خطيرة، يعني 

بعدها قعد يف العناية املكثفة )33(راح الوريد جميعه، زرعولو وريد زراعة، فتحوا إجرُه،
وهوّ يف العنــايــة املكثفــة، منهــا أســـــــــــبوع وهوّ يف غيبوبــة، مــا  يوم 15يوم،  15تقريبــاً 

يدريش عن الدنيا شـــــــــــو صــــــــــــارت!! هاذا جوزي، فما بالكم أنا شـــــــــــو صــــــــــــار يفّ؟ أنا ما 
يت إنّو الدنيا بطّلت  تتصـــوّروش !! بعد ما عرفت إنّو جوزي متصـــاوب، حســـّ شـــو صـــار يفّ

صــــــــالً، وجودي يف تســــــــاعني، يعني بطّلت تقدر تســــــــتوعبني، إنّو خلص صــــــــار وجودي أ
يت!! يعني ما بتتخيّلوش واحدة هيك  الدنيا مش مقبول، أو مش مســـــتوعب، هيك أنا حســـــّ
جوزها يف املســـتشـــفى فوق كل تعبها وتعب الطريق من اليهود، أخرى من املســـتوطنين، 
أخرى بييجوا يطخّوا، تخيّلوا قـديش، تخيّلوا قـديش تعبـت وتغلّبـت معـاه. بعـدهـا قعـد يف 

يوم، أنا عندي بقت فترة امتحانات، امتحانات  15  يوم. يف هذواللـ 15اً اإلنعاش تقريب
يف اجلامعة، اضـــــــــطرّيت، يعني، وكانت الطريق صـــــــــعبة، اضـــــــــطرّيت، وبقيت بين اللحظة 
دْ بُكرا. وجوزي يف املســـــــــــتشـــــــــــفى، وعلّي  دْ اليوم يــا بَوْلــِ والثــانيــة بــدّي أولــد، يعني يــا بَوْلــِ

ن يف املدينة. ســــــــــكنت، وصــــــــــرت أقرأ وأروح أقرأ امتحانات!! وعشــــــــــان هيك قرّرت أســــــــــك
و(أروح) على االمتحان، وأروح على املســــــــــتشــــــــــفى. تخيّلي شــــــــــو بدّي أجيب؟ قديش بدّي 
أجيـب عالمـات؟ اللي واحـدة جوزهـا بين اللحظـة والثـانيـة بـدّو يموت، والالّ بـدّو يعيش!! 

تْ االمتحــانــات، وعــدَّت على  مش عــارفــة قــديش بــدّي أجيــب عالمــات. املهم قرأت ومَشــــــــــــَ
خير. بعدها، بعدما روّح جوزي بيوم على الدار، أنا اولدت بُكرا، هيك على طول اولدت. 

                                           

  وإذا بـ.  )31(
  منطقة يف نابلس.  )32(
  رجله.  )33(
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ليش حجمه زغير؟ يعني ما إنتو عارفين!! قال  جبت ولد بقى حجمه زغير، ما تســـــألوش
الناس يســـــألوين ليش جبتيه حجمه زغير؟ تخيّلوا واحدة جوزها مرمي يف املســـــتشـــــفى، 

ه ما خلّصـــــــــناش حكي عن صـــــــــعوبة بتأدّي امتحانات،  والطريق صـــــــــعبة، صـــــــــعبة ولســـــــــّ
ه مــا أثّرش  ه يعني وزنــه كيلوين، ووزنــُ الطريق، ومعروف ليش جبتــه زغير، جبــت حجمــُ
على عيشــــــــتُه، ما أثّرش على حياتُه، ما أثّرش عليه، وال بشــــــــكل من األشــــــــكال، ألنّو وزُنه 

يوم حياة طبيعية، وال صار  زاد، زاد بشكل طبيعي، زيّ أي ولد زغير. عاش إبني عشرين
بَرَدْ  )34(فيه إشــــــي، وال اشــــــتكى من إشــــــي. يوم من األيام، يوم عصــــــر، صــــــار الولد يْراجِع،

وصار يراجع بقوّة. أخذناه على املستشفى، على الدكتور اللي بقى يف البلد يعني، صار 
 ري.يقول الدكتور إنّو هالولدبِلْزمُه حضــــــــانة، يعني الزم يروح على املســــــــتشــــــــفى ضــــــــرو

عشـــان هيك، نقلنا الدكتور نفســـه يف ســـيارته على احلاجز، أنا وعمّة الولد والدكتور بْس 
يف الســــيارة بقينا. رحنا على احلاجز الســــاعة تقريباً واحدة بالليل، بقت الســــاعة واحدة 
ا شـــــــــــــافونــا وشـــــــــــرحلو الــدكتور احلــالــة، وإنّو ولــد زغير،  ا وصـــــــــــلنــا احلــاجز، ملــّ بــالليــل ملــّ

حلوا إنّو و صــــــار يقول: إرجعوا  )35(لد زغير كمان، بسْ اجلندي ما رضــــــيش يمرّقنا،ووضــــــّ
بســــــــيارة اإلســــــــعاف!! وبعدها رجعنا على الدار،  )36(وأطلبوا ســــــــيارة اإلســــــــعاف، وبنمرْكو

اإلسعاف حتى ييجي. وقعدنا  )37(والولد بَدَت حالتُه تسوء، واتصلنا باإلسعاف واستنّينا
يَتْنا ســيار ة اإلســعاف، وإحنا شــايفين أمام أعيننا الولد بدّو نســتنّا ســيارة اإلســعاف، نِســْ

ها بســـــنة!! تمرّ علينا ســـــنة، وخاصـــــة إنّو فيش غير ســـــيارة  يموت!! والدقيقة صـــــرنا نْحِســـــّ
بقى عليه [الســـــــــائق] نقلة  )38(إســـــــــعاف واحدة بسْ يف منطقتنا، ســـــــــيارة إســـــــــعاف عقربا.

أكثر يقول: القونا ثانية، حتى يومها ما وصـــلش البلد، صـــار من العجلة، حتى يســـتعجل 
ومن عينابوسنوخذكم. وصل املهمّ الساعة خمسة، من الساعة واحدة  )39(على عينابوس.

للســاعة خمســة، والولد حالْتُه تتدهور وتســوء، من الســاعة واحدة للســاعة خمســة، طلعت 

                                           

  يستفرغ.  )34(
  يجعلنا نمر.  )35(
  نسمح له باملرور.  )36(
  انتظرنا.  )37(
  قرية قرب نابلس.  )38(
  قرية قرب نابلس.  )39(
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ورحنا على املســــتشــــفى. وصــــلنا املســــتشــــفى الوطني،  )40(أنا والولد حلالنا يف األنبلنص،
لى الطوارئ، صــــــــــــارت تقول الــدكتورة املنــاوبــة هنــاك: احلــالــة كثير صـــــــــــعبــة ع ) 41(وفتنــا

ا تــأخرنــا على الولــد، وهوّ احتمــال بين اللحظــة والثــانيــة يموت. إذا عــاش  ومتــأخرة!! وإنــّ
الســــاعة ما بعيش أربع وعشــــرين ســــاعة!! هيك قالت الدكتورة!! بعدها صــــرنا اندوّر على 

انة، طبعاً أنا حلايل يف نصْ الليل. فيش حدا معي، أنا وإبني حلايل، بعدين نقلونا  حضـــــّ
ملســــتشــــفى االحتاد، أنا والولد رحنا على مســــتشــــفى االحتاد. نمنا تقريباً يوم، قعدنا يف 
مستشفى االحتاد وبعدها رجعنا على الوطني، ويف الوطني مات الولد!! مات الولد!! بسْ 

اه تعبنــا تعــب الــدنيــا من اليهود، فوق مــا هو يف  )42(بعــد إيش؟ بعــد مــا فرّينــا، بعــد أنــا وايــّ
ه!! رينــُ ه وموش مــدشـــــــــــْ ه!! وكمــان من بعــد مــا انولــد موش راحمينــُ  ) 43(بطني موش راحمينــُ

يعني هاذا ضــــــحية من ضــــــحايا االنتفاضــــــة، ضــــــحية من ضــــــحايا جنود االحتالل، بسْ 
مع اليهود، ألنّو أصــــالً هيك أنا بقدر أقول. يعني هاذا الولد هاش ومات وهو يف صــــراع 

يوم ما روّحت فيه من املســـــــــــتشـــــــــــفى وقّفوين على احلاجز تقريباً ثالث ســـــــــــاعات، ثالث 
، يعني يف حموة 2للســاعة  11ســاعات هذول يف شــهر ســتة، ثالث ســاعات، من الســاعة 

وب، يعني بسْ هـــالولـــد بقى بـــدّو يموت من أول مـــا جبتـــه، يعني مش مكتوبلو  ) 44(الشـــــــــــُّ
ش خملّيينو يعيش!! يعني شـــــــــــو ذنـــب طفـــل زغير عمره أيـــام!! تمر فترة احليـــاة، أو هم م

حمله تعب!! ينولد تعب!! ويروّح من املســـتشـــفى تعب!! ويموت برضـــه تعب!! واتخيّلو بني 
آدم، مش بنـــت وال زملـــة، بني آدم يوقف املوقف اللي أنـــا وقفتـــه! يعني صـــــــــــراع كبير: 

و مين يســـــاعده، ويعاونه، وإبني جوزي مصـــــاوب، معاق تقريباً، يعني نصـــــف إعاقة، بدّ
مات وأنا واقفة، ضــــغط نفســــي رهيب، رهيب، رهيب كثير. مرّت هالفترة، مرّت هالفترة، 
وبعدها حملت يف الطفل الثاين، وقرأت الفصــل األول. بقى حملي زغير، رغم هيك عِدْتها 

الفصـــــــــــــل  وردّيـــت حملـــت، وردّيـــت قرأت، بسْ قرّرت إين مـــا أكرر الغلطـــة األوّالنيـــة وأقرأ
الثاين، ألنّو أصــالً إحنا بقى وضــعنا املادي مش مســاعدنا إين أقرأ الفصــل الثاين، وإبني 

                                           

  سيارة اإلسعاف.  )40(
  دخلنا.  )41(
  تنقلنا كثيراً من مكان إىل آخر.  )42(
  يتركوه لشأنه.  )43(
  شدة احلر.  )44(
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بقيت حامل فيه، ما حبّيت أشـــــــحططه. الفصـــــــل األول ســـــــكنته يف املدينة، تخيّلي واحدة 
تسكن وتْدشر جوزها اللي بدّو مين يساعده، ومين يعاونه، ودارها ومسؤوليتها وراها، 

واألســـــــــابيع، وترجع على الدار، هاذا غير عن حكي الناس يعني. ورغم وتســـــــــكن باأليام 
أمّا الفصــل الثاين فأنا بقيت عارفة  )45(هيك، الفصــل األول كمّلته وأنا ســكنته جميعيّاته.

إين رايحة أولد أصــــــالً يف آخره، وهو ما بقاش معانا قســــــط اجلامعة، عشــــــان هيك قرّرت 
البنات اللي يســـــــكنن، كيف هنّ مســـــــكَّر  إين أقعد. وصـــــــرت أســـــــمع ســـــــمعات غير شـــــــكل من

عليهن يف السـكن مش قادرات يوفرن أكلهن وال شـربهن، وال قادرات يِطْلَعِنْ وال قادرات 
يشــــفن أهلهن، هاذا غير إنهن ميتات من اخلوف. وصــــرت أســــمع ســــمعات، هاي يف فترة 

عن اللي ما بِدّي أولد، صرت أسمع سمعات عن اللي راحت تولد وطخّوها على احلاجز، و
ولدت يف الدار ووالدتها ما بقتش ســـــــــــهلة!! عن اللي راحت على نابلس تولد، ورجّعوها، 
وولدت على احلاجز!! عشان هيك، أنا اختصرت جميع هاملشاكل، ورحت سكنت. برضه 
حملي هاذا خفت فيه، ومر فيه فترة خوف، خوف من كيف بدّي أولد!! يعني كيف بدّي 

!! عشـــــان أريّح الناس اللي حوايلّ، وأريّح حايل، رحت ســـــكنت أولد!! كيف بدّي أدبّر حايل
تقريباً عشــر أيام على بين ما ولدت. واحلمد لله ولدت وجبت ولد طبيعي، وســليم، ووزنه 

بَسْأل يعني إذا إبني هاذا مِرِضْ هل يا ترى بيمرْقونا على احلاجز، )46(مليح!! بسْ برضه،
ال سمح الله؟ مش عارفة. يعني هاذا السؤال بحبْ  األوّالين والالّ راح يصير فيه زيّ إبني

نظلْنا  رايحين)47(أســـــأله مش بسْ إلكُم، بحبْ أســـــأله أصـــــالً لالحتالل نفســـــه: يعني إلَمْتى
نظلْنــا هيــك؟ إلمتى راح نظلْنــا جنيــب اوالد ونتعــب فيهم ونربّيهم،  رايحين هيــك؟ إلمتى

  وهمّ ببرودة أعصاب، وبرودة قلب يموْتموهم؟
   

                                           

  كله.  )45(
)46(  .   أيضاً
  إىل متى.  )47(



ة شهادات   89)، ص 2003(صیف  55، العدد 14جلد الم  مجلة الدراسات الفلسطین

 

12 

 

  الشهادة الثانية
  االسم: إيمان حممد موسى قنام

  1965تاريخ الوالدة: 
  مكان التسجيل: بيت الراوية/خميم العروب

  11/7/2002تاريخ التسجيل: 
  العنوان: خميم العروب/اخلليل/فلسطين

  اسم الباحثة امليدانية: ملياء شاللدة
  

كبيرة يف أثناء إيمان قنام، ربة بيت، لديها خمسة أطفال بنات. عانت صعوبات 
حملها اضطرتها إىل النوم على ظهرها طوال فترات احلمل، األمر الذي ترتّب عليه 

إجراء عملية قيصرية يف كل حالة والدة جتنباً لتعرّضها للطلق الذي يمكن أن يسبب 
  لها نزيفاً يعرض حياتها وحياة اجلنين للخطر.

سبة إليها. كان أمالً ورجاء، حملت إيمان بمولود سادس ذكر، كان ثميناً جداً بالن
ال بالنسبة إليها فحسب، بل أيضاً بالنسبة إىل زوجها والعائلة جميعها. وعندما مات 

الولد بسبب اإلغالق املستمر وصعوبة الوصول إىل املستشفى يف املوعد احملدد، 
  انطفأ األمل واشتعلت نفس إيمان غضباً ولوعة وحسرة.

  لعارم بقولها:عبّرت إيمان عن حزنها وغضبها ا
يف ذلك الوقت، ويف طريقنا إىل املستشفى، عبر تلك الطرق اجلبلية الوعرة، "

أحسست أن بطني على وشك االنفجار، كان وجع الطلق واألمل رهيبًا، تمنيت أن يكون 
معي ما يمكن أن أفجّر نفسي به مع اجلنود الذين كانوا يسّدون الطريق علينا، 

  "ملستشفى.ويمنعوننا من الوصول إىل ا

  رواية إيمان قنام،
11/7/2002  

كنت حامل. كمّلت حملي تســــــــعة اشــــــــهر، ما قدرتش أصــــــــل )48(خالل الســــــــنتين هذول

                                           

  هاتين.  )48(
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الدكتور إالّ مرتين طول الســـنة، عشـــان ممنوع أحترك. الزم أظل نايمة على ظهري عشـــان 
خضّ الســـــــــيارات. كمّلت الوضـــــــــع طبيعي. كنت أول عاملة عملية، يعني غلطوا معاي يف 

ه لهيــكمســـــــــــت الزم ألــد بعمليــة، مــا  ) 49(شـــــــــــفى املطلع، خزقوا الرحم، خزقوا األمعــاء. نتيجــِ
نتيجة تســــكير الطرق، صــــار معاي طلق.  )50(تعرضــــش لطلق، وال تنفتح القُطَبْ األَولنيات.

ة وقــت كثير، صــــــــــــار معــاي زي نزيف، ) 51(ولفيــت يف طريق خاليــل اللوز. اســـــــــــتغرقــت اللفــّ
قطب األمعاء. وصــلت املســتشــفى إالّ هوّ البيبي متويف. وانفتحن قطب الرحم األَولنيات و

حكويل، يعني من حد ما خشـــــــــيت، عملويل تصـــــــــوير، قالويل فش نبض للجنين. وبعدين 
. بَقَتْ أختي وعمتي معاي، صــــــرت أصــــــوّت  )53(ومعطت )52(كانت زي الصــــــاعقة نزلت عليّ

وعملويل باملســـــــتشـــــــفى،  )54(شـــــــعري، وأختي طلّعوها برّه. وكان جوزي كمان ودشـــــــروين
عمليـــــة جراحـــــة ســـــــــــريعـــــة، طلّعوا البيبي، وصـــــــــــلّحوا الشـــــــــــي. وخيطوا الرحم واألمعـــــاء، 

خمســـــــــة كيلو وحدات دم، ظليت تســـــــــعة ايام يف املســـــــــتشـــــــــفى. أربعة ايام ما  )55(وحطّويل
وال حاجة غير احمللول عشــــــــــان ينظفوا األمعاء. وكان يعني خبر لَبَناتي!! كان  )56(ذقتش

  عليهن امتحانات نصف السنة.
جابوا اخلبر على البنات يف املدرســـــــــــة املدرســـــــــــات والبنات، صـــــــــــرخن وعيطن، ما 

حتى امتحــانــات وروّحوهن. كــانــت عمتي جــايــه عشـــــــــــــان حتضـــــــــــر والدتي.  ) 57(قــدمنــاش
الولد ورايحين  )58(حماتي وأنا يف املســــــــتشــــــــفى، وهيّ نازلة من الســــــــيارة كانوا ميخذين

جايات يشـــوفنّي بطلع من  ابهميدفنوه. شـــافتهم متجمهرين على باب دار ســـلفي، بتحســـ
املســـــتشـــــفى، فقالولها قرابينا هيك هيك، فكان شـــــديد عليها اخلبر. صـــــارت تلطم وتعيّط 
وســـــــــــكّتوها. كمان جوزي ثمان أشـــــــــــهر كان قاعد أيامها، فترتها كان الوضـــــــــــع املادي 

                                           

  لهذا األمر.  )49(
  األوىل.  )50(
  منطقة وعرة.  )51(
  أصرخ.  )52(
  شددت.  )53(
  تركوين.  )54(
  زودوين.  )55(
  مل أذق.  )56(
  مل يقدمن.  )57(
  آخذين.  )58(
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صعب. طلع ثالث آالف شيكل للمستشفى. غطت الوكالة شويّه، وأنا دفعت ألف وثمنمية. 
دم جابهن سلفي، شراهن من مستشفى املقاصد. قالُّن بِدْهُنْ وحدتين. وبعدين  وحدتين

حلدّ اآلن بعاين!! ممنوع أحمل  )60(وهيّني )59(ثالث وحدات ثاين مرّة برضــو شــراهن شــريه.
  من هان لسنة ونص، عشان العملية، عشان يتريّح الرحم...

تّي الله يعوضـــــــــــك!! ويعني عارِفة كنت حابِّ  الباحثة: ه أســـــــــــألك: هيك إنتِ ّملا يا ســـــــــــِ
طبعــاً عــارفــة إنــك ممكن جتيبي ولــد أو بنــت،  ) 61(حْمِلْتي يف الولــد احلمــل األخير، مكنتيش

  بس كان هاذا القرار مشترك، يعني إنك إنتِ وجوزك متفقين إنك حتملي؟
  آه، آه، كان يف اتفاق. آه، قلنا الله يعطينا. الراوية:

  يتابع حالتك؟ مكانش يف اخمليم دكتور ممكنالباحثة:
الشــهر  )62(عالعيادة أول شــهر. تيصــير العيادة بتروحيلها كل شــهر. بتروحي الراوية:

الرابع بفحصـــك الدكتور، بس مرّة يف العيادة، ومرّة آخر التســـع أشـــهر، والباقي كله على 
نبضـــــــــات القلب، فش جهاز تيشـــــــــوف املولود!! بقيت  )64(فش جهاز إالّ تاع)63(النارســـــــــات.

أروح كل شــــهر، يوخذو ضــــغط، يوخذو فحص ســــكري، يشــــوفن النيرســــات وضــــع اجلنين 
  بس، وهاذا يعني من غير جهاز. الدكتور يشوفك أول احلمل وآخر احلمل.

  طَبْ حالتك كانت تستدعي دكتور أخصائي؟ الباحثة:
  آه!! الزم، الزم. الراوية:

  يف اخمليم؟ فش الباحثة:
فش. يف اخمليم فش. كان الدكتور ســـــــــــالمة فاحت يف اخمليم، وبعدين انتقل  الراوية:

على بيت حلم. من أول االنتفاضــــــــــــة انتقل على بيت حلم عشــــــــــــان الطرق. يف بنتي اللي 
 )65(جبتها يف احلمل األوالين، كل عشـــــــرين يوم أروح على الدكتور. كانت الطريق كويســـــــة

                                           

  شراء.  )59(
  ها أنذا.  )60(
  مل تكوين.  )61(
  ليصبح.  )62(
  املمرضات.  )63(
  يخص.الذي   )64(
  جيدة.  )65(
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ا يف هــــاذا أل!! مــــا إالّ مرتين، عن طريق خاليــــا اللوز، هو [الــــدكتور] قلّي  ) 66(رحتش أمــــّ
  عشان الطريق ممنوع. )67(ماجتينيش

  عشان الطرق واحلواجز؟ الباحثة:
  احتمّل كل الطرق هاذي. عشان احلواجز والطرق. ما بَقْدَرِشْ الراوية:

لِك بشـــــكل  الباحثة: طب ما فكرتيش مثالً تتصـــــلوا على ســـــيارة إســـــعاف ممكن تْوَصـــــْ
  أسرع؟

بدها توخذ الوقت نفســـــــه، نفس الشـــــــي، ألن عندنا يف )68(لو اتصـــــــلت برضـــــــه الراوية:
كْرين الطرق، الطرق والســــــدات الترابية. لو بدها تيجي الســــــيارة، بدّي أمشــــــي  اخمليم مْســــــَ

  للخط نفس الشي. معاي طلق ما بقدرش.املسافة، أنا يف نص اخمليم. بدّي أوصل 
  طَبْ أنا حابِّةتوصفيلي بشكل أكثر اللي صار معك.  الباحثة:
يف هاذا  )69(كيف بدي أقولِّك؟ وَحْدِه إلها أكثر من أربعتاشــــــــر ســــــــنة بتســــــــتنا الراوية:

الشــي، فجأة يروح هيك، مع تعب تســعة اشــهر!! وأنا تعبانة، صــاحباتي وجاراتي وبنات 
اللي يســـــــاعدين يف آخر فترة من ناحية شـــــــغل البيت. أنا ممنوع إين أتعب عمي كلهن من 

ك؟ كــانــت زي كــارثــة، إيش الواحــد بــدّو  والزم ألــد قبــل املوعــد الطبيعي. شـــــــــــو بــدّي أقولــِّ
  يحكي؟

الدكتور ملّا أول ما وصـــــلتي املســـــتشـــــفى فحصـــــك، تأكد إنّو كان يف نزيف  الباحثة:
  أثناء الطريق؟
مــــا اســـــــــــتنوش عليّ، يعني خــــدروين جراي  ) 70(العــــادة جْرَايآه، آه، نزيف  الراويــــة:

مرقوين للعملية، ألن الطلق لو ظل شـــــــــــوّيه كان انفجر الرحم. يعني أي دكتور يف العامل 
بعرف إنّو الرحم اللي خميط ممنوع يتعرض لطلق، بنفتح فوراً وإن انفتحــــــت القطــــــب 

  العملية األوىل بيصير نزيف. )71(تعات كلهيتهن
                                           

  مل أذهب.  )66(
  ال تأتي إيل.  )67(
)68(  .   أيضاً
  تنتظر.  )69(
  بسرعة.  )70(
  التي تخص.  )71(
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  ني الدكتور ليه ما حوّلك إنِّكْ تعملي مثالً حالة والدة قبل موعدها؟يع الباحثة:
كـــانـــت بيـــت حلم مســـــــــــكَّرَه، وعنـــدُه عيـــادة ومفش طرق، وهو قَلِّي بقـــدرش،  الراويــة:

  معيدين ومْسَكْرين الطرق، آه قلت يمكن تفتح، صار طلق فوراً وأنا قاعدة...
بْ يعني بــدّي أســـــــــــــألــك: حكيتيلي  البــاحثــة: إنّو بنــاتــك ســـــــــــمعوا اخلبر يف إيمــان، طــَ

  املدرسة، كانوا مستنيين يعني الولد البيبي، كانوا يعرفوا إنّو ولد مثالً؟
كانوا يعرفوا. أنا قلِّي الدكتور من الشـــــــهرين ونص، حتى أنا ما ســـــــألتوش،  الراوية:

فْليايّاه وْقَلِّي. من شـــهرين ونص بعرف إنّو ولد، آه، من دون ما أســـأله، وعشـــان كمان  شـــَ
  تروحي وتيجي يف الطرق وما تتعبيش. وبعد ما سمعوا البنات  )72(لد قَلِّي ما تظلكيشو

  عارفات، وأبوه عارف. كل قرايبينا عارفين إنّو ولد بقا، والكل يستنّا. )73(باقن
  طب بعدها كيف كان أثر اللي صار على الوضع األسري؟ لو توصفيلي. الباحثة:
يعني شــــو بدّي أقولِّكْ على بنات بســــتنوا أخوهن إلهن خمس ســــنين!! عمتي  الراوية:

وجوزي وأنا وقرايبيني كانوا يعني بقولِّكْ كأنك دافنة شـــــــــــاب اثنين وعشـــــــــــرين ســـــــــــنة!! 
  )74(وضع حزين فش حد يف اخمليم ظل ما أجاش.

  كيف وضعك الصحي والنفسي؟ )75(طب إنتهاحلين، الباحثة:
أســـــــــــترد صـــــــــــحتي النفســـــــــــيــة هــا،  ) 76(للــه. بــديــت وضـــــــــــعي الصـــــــــــحي احلمــد الراويــة:

خــايفــة أعيــد احلمــل ترجع بنــت بصـــــــــــحيح، وأعــاود أرجع لعمليــة. شـــــــــــويف، يعني ) 77(وهــا.
  هاذي سادس عملية بعملها. لكن الواحد رامي حمله على الله.

  طب حياتكم تغيرت هيك على مستوى جلساتكم بعد ما صار احلدث؟ الباحثة:
حد يتمنى. كان هاحلين بقول عمره ســــــــبع أشــــــــهر، كان كثير كثير. كان الوا الراوية:

  هاحلين بِينّا. أولها كانت البنات، وعليّ كل إشي تغير. (....)

                                           

  ال تستمري.  )72(
)73(  .   كُنَّ
  إال وأتى.  )74(
  هذا الوقت.  )75(
  بدأت.  )76(
  بين بين، وسط.  )77(
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ثمان أشـــــهر،  )78(بالرغم من كل اللي حصـــــل كمان برضـــــه جوزي كان إلو فترة قاعد
مرّة  )79(ومن حوايل شهر رجع يشتغل. بس برضه كل أسبوعين، كل ثالث أسابيع، بجينا

ييجي ويروح كل  بوع. وبشـــــــــتغل يف رام الله واملســـــــــافة بعيدة، يعني بيقدرشيف األســـــــــ
يوم. وتغير علينا الوضـــــع كله. قبل االنتفاضـــــة، قبل التســـــكير كنا عايشـــــين حياة ثانية. 
لْ بناتي يف بيتهن يف اخلليل، واحلين بقدرش. كمان البنات  بقدر أطلع يف الســــيارة أصــــِ

يف العامل، يطلع يتفســـــح، يشـــــوف إشـــــي!! هاذا  معطالت. من حقهن كأي طفلة، كأي طفل
أهلي يف غزة. بقيت كل ســـــــــــنة أخذهن نقضـــــــــــي  )80(كله حمرومين مِنّو. البنات زهقنات.

عشـــــــــرين يوم، شـــــــــهر، نغير جو، أرجع أنا وياهن. أثناء والدتي، وأثناء عمليتي، كنت يف 
مشـــــــــــفتش  احتياج ألقرب الناس إيل، ألمي وإخواتي وأهلي. فأنا إيل ســـــــــــنتين حمرومة،

أقدر أحكي معهم، وحمرومين  )81(حد، وال شـــــفت حد منهم غير على التلفون، حتى بقيتش
من كل حاجة. أكثر من هيك مَيْشوفش أهله يف السنتين، وصل حلد املوت ميشوفش حد 

  الواحد باحتياج أكثر إشي ألهله. )82(منهم. ببقى
  تيهم؟إنت يعني أهلك يف غزة ست إيمان. زمان صارلك ما شفالباحثة:
ســـــنتين، من أول االنتفاضـــــة، ماشـــــفتش حدا. ال إحنا بنيجي وال هم بيجوا،  الراوية:

بس على التلفون. حتى أمي مريضــــــة صــــــارلها فترة، يعني لو بصــــــحلِّي أروح عن عمان 
  بس كل شي ممنوع!! )83(وعن طريق مصر وأروح أشوفها بوفِّرش،

  ماشفتيهاش برضه يف حالة الوالدة؟الباحثة:
  أل، أل، ال أمي وال خواتي، وال حدا.الراوية:

  كيف هاذي اللحظة بتوصفيها؟ الباحثة:
شـــــــــو بدّي أقولِّك؟ طول نهارها تعيّط!! كانت هِيِّ حضـــــــــرت والدتي يف بنتي الراوية:

وشافت قديش بتعب!! برضه الناس عوضوين، جيرانّا، وأهل اخمليم. برضه الناس، كلنا 

                                           

  عاطل عن العمل.  )78(
  يأتي إلينا.  )79(
  أصابهن امللل.  )80(
  ال أستطيع.  )81(
  يبقى.  )82(
  لن أتوانى.  )83(
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  كويسين مع بعض، وقفوا معاي...
  إحنا متأسفين إيمان، إيشبتحبي تكملي كمان ست إيمان؟ ة:الباحث

انشاء الله ربنا يفرجها، ويرجع الوضع طبيعي، ويزيح هاالحتالل، يرجعوا الراوية:
يفتحوا الطرق. بس نعيش عيشــــــــة كأي إنســــــــان، كأي واحدة يف العامل، ويرجعوا الرجال 

اوالده، لدرجة إنّو الليلة اللي بِروح كل أســـــــبوع، كل شـــــــهر على بيته، بِشـــــــوفشـــــــ )84(تعونا،
يف الليل، غير  )85(بنتي صـــــــابها مغص، مَعْرِفتش وين أروح فيها الســـــــاعة اطنعش ونص

أخذتها على الصــيديل عندنا هان يف اخمليم، أعطاها مســكن. إن شــاء الله برجع الوضــع 
  طبيعي.

طب ســـــــــــت إيمان مفكرتيش تعملي أي ردة فعل، أو حتى جمرد تفكير، للي  الباحثة:
  لك جتاه أي حدا كان؟صار

والله العظيم قلت ألختي: من كثر  -)87(وأنا على احملســـــــــــوم )86(لو صـــــــــــحّلّي الراوية:
ن معايإشـــــــــــي يعني لو كا -الواحد ما بشـــــــــــوف، إلالّ بعمل عملية انتحارية وبفجِّر حاله 

  لفجرتهم على احملسوم.
   

                                           

  رجالنا.  )84(
  اثنتا عشرة ونصف.  )85(
  لو أتيح يل.  )86(
  كلمة عبرية تعني احلاجز.  )87(
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  الشهادة الثالثة
  االسم: نعمه حسين (أم نادر)

  8193تاريخ الوالدة: 
  7/7/2002تاريخ التسجيل: 

  العنوان: كفر قليل/نابلس/فلسطين
  اسم الباحثة امليدانية: سميّة الصفدي

  
عاماً، زوجة وأم لتسعة صبيان وأربع بنات، وهي جّدة  64أم نادر، تبلغ من العمر 

عاماً  18أيضاً. قتل اإلسرائيليون ولديها سامي وناهد، أمّا عالء الذي يبلغ من العمر 
  فهو سجين لدى اجليش اإلسرائيلي منذ ثالثة أشهر.

  قالت أم نادر بينما الدموع تنهمر من عينيها:
عندما سمعت نبأ استشهاد ولديّ زغردت كما تفعل أمهات الشهداء جميعهن. "

بالنسبة إلينا تعبّر الزغرودة عن أسى عميق وحزن ال يمكن وصفه، بالرغم من أننا 
سها أثناء األعراس. كيف يمكن أن تشعر أم عند فقدان ابنها؟ نستخدم الزغرودة نف

وماذا عن فقدها اثنين؟ كيف يمكن أن يصدق عاقل أن األم يمكن أن ترسل ابنها إىل 
  "املوت، وأن تكون سعيدة بذلك؟

  رواية نعمة حسين (أم نادر)،
7/7/2002  

اللــه يخلينــا نعم أنــا أم نــادر، أم الشـــــــــــهــداء، أم ســـــــــــــامي ونــاهــد [تبكي]. ويف عنــدي 
ويخليكم نادر الكبير، ويف كمان اثنين: واحد اســــــــمه طايل وواحد اســــــــمه وائل، واحد يف 
أميركا، وواحد يف الكويت؛ طايل يف الكويت، ووائل يف أميركا. أنا عندي تســـــــــــعة اوالد: 
يف عندي هون نائل، بيجي بعده ســـــــــــامي الله يرضـــــــــــى عليه ويرحمه، بيجي بعده عايد 

بيجي الشــــــــــهيد ناهد على راس عايد، الله يرضــــــــــى عليهم، ويف عندي موجود احلمد لله، 
  ماهر وأصغر شي عالء. وفيه عندي أربع بنات هون.

يعني ملّا مثل اوالدي هيك شــــباب واســــتشــــهدوا، الله يرضــــى عليهم، شــــو بدها تبقى 
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عايشــين على أعصــابنا، شــو بدّو يبقى حالنا! الله يرضــى )88(حياتنا! كلها مقت يف مقت،
! عليهم،   الله يساحمهم! شو بدّي أقول؟ شو بدّي أحكيلِكْ

ممكن حتكيلي عن األحداث اللي كان يقوم بها اوالدك، وعن املعاناة اللي  الباحثة:
  كنت بتحسّي فيها. ممكن حتكيلنااياها؟

والله كانوا يطلعوا ويروحوا وييجوا وإحنا عايشـــــــــــين على أعصـــــــــــابنا! الله  الراوية:
وا يحكولنا، إالّ ندري من الناس إنهم رايحين والّ جايين! وين يرضــى عليهم، والله ما بق

ما يف مواجهات بطلعوا. بدّي أحكيِلكْ يوم ما اســـــــــــتشـــــــــــهدوا: هذاك النهار، ســـــــــــامي كان 
يشـــــــــــتغل يف الدار. كان عنده شـــــــــــغل خاص إلو، ظل تقريباً لبعد الظهر. طلعت أنا هذاك 

اك، وروّحنا العصـــــــــــر. فيه أخوه اللي النهار على دار أخته حدنا. البيت قريب. تغذينا هن
بالكويت اتصل فينا يحكي معنا، وقلّي: وين إخوتي، وين الشباب؟ قلتلّو والله يمّا كلهم 

يين، فش حدا يف الدار! بعد ما حكى أخوه، إالّ هوّ جاي ســــــامي. قلتلّو يمّا أخوك  )89(طاشــــــّ
ه، لله، وبســلّم عليكم. قعد  وبســأل عنكم. قال: شــو أخباره؟ قلتلّو والله احلمد)90(اتصــل هســّ

ما غاب تقريباً، الله أعلم بعد العصـــــــــــر غاب بيجي ســــــــــــاعة. طلع، أجا قبل املغرب، أجا 
ا راســـــــــــي بوجعني، اعمليلي كـــــاســــــــــــــــة ليمون، وعَبَرْ وتمـــــدد على التخـــــت.  يحكيلي: يمـــــّ

عملتلّوكاســــــــــة ليمون، شــــــــــربها وحط راســــــــــه ونام على التخت، تقريباً لبعد املغرب، أجوا 
فيك. نزل عندهم، عِنّا  )92(عليه، وقلولو: يف عندك ناس حتت بســـــتنوا )91(دهوابن اصـــــحابه

  ديوان حتت بقعدوا فيه بشتغلوا.
الشــهيد ناهد بدّو يروح يشــتغل بداره، بيته جديد بصــلّح فيه. قاعدة أنا بصــلّي، قلّي 
يمّا بدّك تطلعي معنا، ظل واقف تخلصــــــــت صــــــــاله. قلتلّو: يمّا أخوك بدّو يحكي معنا من 
الكويت. اتصل فينا. إن صار إيل نصيب برجع ماشية. نزل أخذ والده ومرته وظل نازل، 
وظل لبعد املغرب وهو يشـــــــــتغل بالدار، وجاب اوالد أخوه: اوالد الشـــــــــهيد ســـــــــامي، وأجا، 
وبدّو يروح يحلق راســـــــــه، وقال ملرته: بدي أغســـــــــل وأروح أحلق. ولقيهم يف الدار عندهم 

                                           

  حزن.  )88(
  متفرقين.  )89(
  اآلن.  )90(
  ينادون.  )91(
  ينتظرونك.  )92(
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معاهم. شـــــــــربوا قهوة وقعدوا وانبســـــــــطوا، وردوا جابوا )93(جمموعة شـــــــــباب، تأخر، التهى
والشـــــــــباب، وما شـــــــــاء الله عنهم. إحنا يا غافل إلَكْ الله،  )94(حليب، غلوهم وشـــــــــربوا، همّه

علينـــا، على البلـــد.  ) 95(قـــاعـــدين ومـــا نعرف شـــــــــــي! فيـــه عنـــا املســـــــــــتوطنـــة، بتصـــــــــــير تطخ
ى أخوه، بدّ و غرض من الدار مع بروحواوبطلعوا الشـــــــباب بيصـــــــيروا يراقبوا فيهم. وصـــــــّ

غرض مع الولد، مع صاحبه،  )96(ولد. قلّو: أل أنا اللي بدّي أطلع. وصّى سامي قال: ودُّويل
قلهم: أل، أنا اللي بدّي أطلع عنده. قال ألبوه خلّيك يف الســــــــيارة، اســــــــتنّا هون باب الدار، 

للــه إحنــا تــأرجع. طلع عنــد أخوه فوق البلــد، فوق الــدار اللي إحنــا فيهــا. وا) 97(مــا ترحش
يت  قاعدين، أنا نايمة، ما ســــمعت إالّ هالضــــربة طلعت! ســــبحان الله، ربنا كريم! ما حســــّ
بشـــــي، وال كإين بعلم بشـــــي! طْلِعت ومســـــكت االوالد الصـــــغار، خايفين وبدّي أنزّلهم على 
ه  البيت، حتت عنّا بيت ثاين. وين الشــــــباب يا أبو نادر؟ بقُلّي: بِقولوا يف إصــــــابات وهســــــّ

ت عاحلارة، طلعت عند هالناس، كل الناس متجمعة، وفيه سيارات اإلسعاف بيجو. طلع
واقفة، قلتلهم: خلّوين أطلع أشـــــــــــوف شـــــــــــو فيه. قلويل: ال يا حّجة ما بتقدري، يف يهود، 
ومش عــــارفــــة إيش. رديــــت رجعــــت على البيــــت، رديــــت نزلــــت عن طريق ثــــانيــــة، قلتلهم 

تبكي]. قالوا: يا حجّة بنقدرش. خذوين خلّوين أشـــــــــــوف، خلص قلبي ماكلني [)98(دخيلكم
أجا إبني الكبير، داره على الضـــــاحية، ســـــمع يف اخلبر، وســـــمع الصـــــوت، وســـــمع يف اللي 
صــــــــــــار. أجا طلع لقيهم صــــــــــــاروا ماخذين الشـــــــــــباب ورايحين. حلقهم على نابلس، على 
املستشفى. وراح شاف إخوته، ورجع أجا عليّ وقلّي: يمّا، زغردي يمّا، إلك شهيدين عن 

البلد، من الضـــــــــــاحية،  )99(لبلد. كل البلد حاضـــــــــــرة، وجامعة، وكل الناس، من بالطةكل ا
ومن اخمليم متجمعين، وأنا مش دارِيهْ وال حدا قلّي. كل هالناس طرش خرس، ما حدا 
بيحكي وال حدا قادر يلفظ. شـــــــــــو بدّي أعمل! احلمد لله على اللّي منّ الله، الله يرضـــــــــــى 

 كل ســـــــــــاعة. بقول احلمد لله، إن شـــــــــــاء الله من عبيده عليهم، احلمد لله يف كل وقت ويف
                                           

  انشغل.  )93(
  هم.  )94(
  تطلق النار.  )95(
  أرسلوا يل.  )96(
  ال تذهب.  )97(
  أرجوكم.  )98(
  ضاحية من ضواحي نابلس.  )99(



ة شهادات   89)، ص 2003(صیف  55، العدد 14جلد الم  مجلة الدراسات الفلسطین

 

22 

 

الصـــــــــابرين، ونحنا صـــــــــابرين، واحلمد لله، الله يرضـــــــــى عليهم! شـــــــــو بدّي أقول أكثر من 
مش قادرة أحكي أكثر من هالقد! احلمد لله على كل حال، احلمد لله. شــــــو بدّي )100(هالقد.

ده ثالث بنات، والصــغير، أحكي! هَيْنا عايشــين يف مقت! على أعصــابنا. الشــهيد ناهد عن
  سامي الله يرحمه، ولدين وبنت! الله بعلم فينا كيف عايشين!

  حجّة، لو كنتِ تعريف إنهم بدهم يستشهدوا شوبتعملي؟ الباحثة:
والله يا حبيبتي أنا لو بدّي أقدر، ما بقدر أمنع حدا، ألنه املقدَّر وارد. فش  الراوية:

األم. فش أعز من إبنها إالّ اللي خلقه. بس شــو؟ ما  أعز من الولد على أمه! وال إشــي بعزّي
باليد حيلة، قدر الله! واحلمد لله. والله القدر املقدَّر ال بد منّو. والله يا حبيبتي ما بقدر! 
والله لو بقدر أمنعهم ألمنعهم! بس ما بقدر، خلص، نصيبهم ناداهم! الله يرضى عليهم. 

! آه يا حبيبتي يمّا شـــــــو بدّي أســـــــاوي! شـــــــو بدّي الله يرحمهم. إجعل مثواهم اجلنة يا رب
  أحكي! شو بدّي أقولِّكْ أكثر؟

ة، هألْ متــذكرة، يف إم حممود العــابــد اللي من غزة، اللي ودّعــت ابنهــا  البــاحثــة: حجــّ
  من شان يروح يعمل عملية استشهادية، شو رأيك يف املوقف هاذا؟

 )101(قـادرة أوصـــــــــــف هـذيكـاملَرَه.اللـه يجبرهـا ويكون إلهـا معين! أنـا مـا أنـا  الراوية:
يعني الواحــد طــالع من إيــده، بسْ خلص مــا بتقــدرش غير هيــك تقول! مــا منقــدر إالّ هيــك 
نحكي! ألنهم طالعين وربنا رايدلهم. إحنا ما باليد حيلة، بسْ هاذا اللي بنقوله. إالّ يف 

كثر من إبنها؟ يف إم بتصـــــــــــفتإبنها يروح قدّامها؟ بس إرادة ربنا هيك. أ)102(إم بتصـــــــــــفت
  هالقد ما بحكي [تبكي].

حجّة، كفر قليل يف هاي االنتفاضــــة تعرضــــت لقصــــف كثير، بدّي حتكيلي  الباحثة:
  كيف كنتوا تتصرفوا يف وقت القصف؟

هاالوالد، على أعصـــــــابنا، بدون )103(والله يا حبيبتي مثل املصـــــــروعين نزمّ الراوية:
حالنا  )104(هاالوالد، ونظب عقل، وبدون وعي، وين يف بيت، وين يف مطرح نقعد ونخبّي

                                           

  القدر.هذا   )100(
  املرأة.  )101(
  يهون عليها.  )102(
  جنمع.  )103(
  نتوارى داخله.  )104(
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فيه. والله يا ســـــــــتي غير هيك ما بنقدر! شـــــــــو بدنا نعمل. وهاي الواحد يف هاي األوقات 
إللي إحنــا فيهــا حرجــة. اللــه بِعلم، الواحــد شـــــــــــو بــدّو يبقى حــالــه، كلهم عــايشـــــــــــين على 
أعصــابهم. يعني أكثر من اللي شــفناه شــو بدّو يصــير أكثر؟ والله يا خالتي حتمّلنا كثير، 

بِعْلم فينا! احلمد لله. بس شــــــــو بدنا نعمل؟ والله لو ما يف خيانة، الله  وشــــــــفنا كثير! الله
يخونهم اوالد احلرام! اللــه يخونهم! خيــانــة! اخليــانــة إللي ذبحتهم. ولو كلهم يــد واحــدة 

  ومستعدين ما صار هاللي صار! شو بدّي أقول؟ الله يغضب عليهم!
  متذكرة حجّة تاريخ استشهاد اوالدك؟ الباحثة:

صــــــــارلنا يف الســــــــنة الثانية، أول األحداث، )105(. هيه!24/11آه يا حبيبتي،  ة:الراوي
  ، يف أولها، الله يرضى عليهم.24/11، اوالدي يف 28/9االنتفاضة يف 

  حجّة، تعرضتوا ملضايقات من جيش االحتالل بعدما استشهدوا اوالدك؟ الباحثة:
عوا على البلد. ما نحس، ما علينا، أّما يطل )106(والله إحنا على البيت جموش الراوية:

ا اوالد طبعــــــاً بنخــــــاف عليهم، ألنهم بيحكوا بيجوا على بيوت الشـــــــــــهــــــداء  نشـــــــــــعر. عنــــــّ
عالشـــــــــــباب، وإحنا يعني انقرصـــــــــــنا. املقروص بخاف من جرة احلبل، زي ما )107(بدوْروا

ســــــنة،  18بقولوا. يعني أكثر من اللي صــــــارلناشــــــو راح يصــــــير؟ هيه. إبني الزغير، عمره 
زمّ ســــــــكّينُه، وطلع، قلّي: يمّا بدّي أروح عند  8/5لى إخوته، طلع من يوم ع )108(تصــــــــروع

جيرانا أعملهم شـــــــــــغله. مش عارفه إيش. طلع على املســـــــــــتوطنة، طالع بدّو يروح يعمل 
عملية، بدّو يطلع على املســـــــــــتوطنة، وإحنا منعرف الولد بقى يروح يتعلم ويوخذ دورة 

الدنيا ومرجعش، وصــــرنا نســــأل يف احلارة،  الســــواقة، ونعرف هالولد راح يتعلم. أغربت
الرايح نســـــأل واجلاي نســـــأل، وهاالوالدبقولوا إنّو عالء طلع على املســـــتوطنة اللي فوق، 

صرت أحكي بدون وعي،  )109(يف الليل، وين أروح؟ ويلي! قعدت أعيّط! 8وصارت الساعة 
س، أو جرزيم، من أدور أســــــأل، إالّ بقولوا اجليش ماخذينه من الطور، جبل الطور يف نابل

                                           

  تتنهد.  )105(
  مل يأتوا.  )106(
  يبحثون.  )107(
  جن جنونه.  )108(
  أصرخ.  )109(
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حابسينه، ضاربينه، الله أعلم شو اللي صار معاه. هَيْ )110(فوق البلد أخذوه على حوّارة،
بطّلنا نشــــوف! غير الســــكري وغير  )111(إلو الشــــهر الثالث، وشــــو بدّو يصــــير؟ هَيْنا انعمينا،

الضـــغط، وكل يوم يف املســـتشـــفى، وما بعلم شـــو بدنا نتحمل أكثر! شـــو بدنا نتحمل أكثر 
هالقد! اجلبل بنهار. الله يرضــى عليهم. والله يمّا إين من العبيد الصــابرين. والله من  من

العبيد الصـــــــــــابرين. هَيْنا صـــــــــــابرين على وعد الله. آه، آه، احلمد لله على كل حال. نحمد 
  الله. شو بدِّك أكثر من هيك أقول!

  اوالدك؟ دواهحجّة، مرض السكري هاد صار معك بعد ما استش الباحثة:
واللــه عنــدي من أول وزاد، بقيــت يعني إشـــــــــــي بســـــــــــيط، بس اليوم كــل يوم  الراويــة:

جايّه، وعيني اليمين بطَّلْتْ أشوف فيها. آه شو  والثاين ماخذيني على املستشفى، رايحه
وّي! يعني أقُلِّكْ: فيه واحد بصـــــــــــفت إبنه؟ ما حدا. يف حدا بصـــــــــــفت اوالده؟ قال  بدّي أســـــــــــَ

ملّا صــــرنا ندوّر عليه ونســــأل  )112(إللي رحمه، يعني ظايلو عمر. اثنين، والثالث هاذا ربنا
ضــــربوا مضــــيئات، وهالطخ على   )113(عنه، قالوا: طلع على الطور هذيك الليلة، مناموش.

البلــد، وعلى فوق البلــد، واللي عملوه مــا حــدا عملــه. والالّ قلنــا الولــد راح! يعني صــــــــــــاروا 
  ويقولوا: إبنكم مَسَكو اجليش. وين نروح؟بسمعوا األخبار يتصلوا فينا،  إللي هالناس

  هل أهون عليكِ يمسكو اجليش، والالّ يروح ينفذ عملية يف املستعمرة؟ الباحثة:
والله يا خالتي أنا انكســـــــــــر قلبي. والله، والله، إين حمدت الله اللّي مســـــــــــكو  الراوية:

لت: يمســـــــــــكو اجليش. آه، يعني اوالديهذوك االثنين شـــــــــــباب إللي راحوا، كســـــــــــروا قلبي. ق
اجليش وال يطخّو! ألنّوهـالشـــــــــــبـاب كلهـا راحـت مثـل الـذبـايح ورا بعضـــــــــــهم. اللـه يجبرنا 
ويعيّنا على حياتهم! إحنا هالشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني انكســـــــــــرنا، واللّي بنكســـــــــــر عمره ما 

ورايحين على وجوههم يف  طايشـــــــــين ضـــــــــيعوا هالشـــــــــباب. راحوا هالشـــــــــباب )114(بنجبر.
 كل هالشـــــــــــباب "توكل جاج وناس تقع يف الســـــــــــياج.ناس ب"اجلال! مثل ما قالوا ناس: 

                                           

  قرية قرب نابلس.  )110(
  أصبحنا ال نرى من شدة البكاء.  )111(
  باقي له عمر.  )112(
  مل يناموا.  )113(
  ما كُسر لن يصلح بعد ذلك.  )114(
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قاعده، وناس قاعده بتطلب يف كراســـــــــــي. شـــــــــــو العمل؟ الله ال يســــــــــــاحمهم  )115(بتطبطح
  البعيدين. الله ال يساحمهم. بس غير هيك ما بقول. شو بدنا نحكي؟

  حجّة، اوالدكشو كانوا يشتغلوا؟ الباحثة:
، كان تقريباً بطلعلو 17 القوة والله إبني ســـــامي الله يرضـــــى عليه كان يف الراوية:

. حصــــل عندهم هناك مشــــاكل، زعل، مشــــاكل، الله أعلم. 17ســــنتين ثالثة وهو يف القوة 
فراح صار يشتغل يف مصنع حديد، كراسي. والشهيد ناهد بشتغل يف الطراشة،  )116(دشّر،

 سنين، مطلوب 4الدهان. هاي شغلهم. الشهيد سامي، الله يرضى عليه، كان مطلوب إلو 
ر شـــغلك، الله  ر املصـــنع، دشـــّ للجيش، وين ما راح بيقولولو: إســـمك مطلوب يا ســـامي، دشـــّ
يرحمه. والشــــهيد ناهد نفس الشــــيء، بقي ينزل يشــــتغل يف الدهان يف إســــرائيل. قلولهم: 
هذول كل واحد يطّلع إسمه وصورته على احلاجز، والله اثنين دّشروا شغلهم وقعدوا من 

لص، والتهوا مع الشباب، وصاروا يروحوا وييجوا، والرزق أول ما صارت االنتفاضة، خ
  على الله.

  هألْ كل واحد كان عنده عيله، مين كان يصرف عليهم؟الباحثة:
بيعوا أرض وبيعوا زيــت، واللي  ) 117(واللــه أبوهم، واللــه أبوهم قــالهم: يــابــا الراويــة:

  بدكمايّاه، بديش تروحوا. هاي كل إشي عندكم، روحوا بيعوه واصرفوا وال تنزلوا.
  أبوهم شوبشتغل؟ الباحثة:
إشـــــــي. إحنا كنا يف الكويت كلنا. يف إلنا هناك ابن  أبوهم والله ما بشـــــــتغل الراوية:

رض، يعني غير هيك بس وهاأل ببعثلنا مصـــــــــــروف، ورزقنا هون واحلمد لله، هالزيتون
ما يف عنده شـــــغل، هَيْنا عايشـــــين واحلمد لله. كافيين حالنا. كانوا عايشـــــين يف الكويت 

  مدللين مرفهين. شو بدنا نعمل. احلمد لله. الله جابنا لنصيبنا، الله يرضى عليهم يمّا.
  زمان جيتوا من الكويت؟ الباحثة:
إيه والله، قبل أحداث الكويت، قبل ما صـــــــــارت أحداث الكويت. ســـــــــامي أجا  الراوية:

بعد األحداث. صـــــــارت وهوّ بالكويت، بقى يشـــــــتغل هناك بشـــــــركة اخلليج، شـــــــركة تأمين 
                                           

  تُقتل.  )115(
  عمله. ترك  )116(
  يا أوالدي.  )117(
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ســــيارات. كان متوظف هناك ويشــــتغل. ناهد كان عنا هون يف البلد يشــــتغل، هون يروح 
ار يروح ويجي، شــــو بدنا نعمل؟ ويشــــتغل يف الدهان، ويتعلم شــــغلة الدهان، ونزل، وصــــ

  احلمد لله.
  تأثرت حياتكم االجتماعية بعد استشهاد اوالدك؟ الباحثة:
والله يا حبيبتي يمّا، مَرْةْ الشهيد سامي بسْ توفى وبعد أربع شهور العدة،  الراوية:

أخذوها إخوتها. ومَرْةْ ناهد عندي يف البيت، بقت حامل بقالها شـــــــــــهرين، وهاذي هّي 
بنت عمرها ســــــنة. واوالد ســــــامي الله يرضــــــى عليهم، والله بروحوا وبيجوا على جابتها 

أعصــــــــــــــابنـــا. بيجوا بقعـــدوا عنـــا أســـــــــــبوعين، هـــالثالث شـــــــــــهور هـــذول، من أول مـــا أجوا 
هذول اليهود، ممنقدرش جنيبهم. صــــار منع عليهم. الله يرضــــى عليهم. الله  اخملســــوفين

ا بيجوا علينا، بروحوا وبيجوا، وإحنا نعيّط. بعلم فينا، روحنا مْعَلَْقة فيهم. هاالوالد ملّ 
ا نوديهم عنــــد أهــــل أمهم. هــــذهِنْ دورهم مســـــــــــكرات، بنوهن مــــا  واللــــه بعلم بحــــالنــــا ملــــّ
ســـــــــــكنوهن. مليح إللي الواحــد بقــدر يوقف. مليح إللي الواحــد بقــدر يحكي. آه! أنــا بروح 

ر، ويا رب نطلب أشـــــوف الدور مســـــكرة مفش حدا [تبكي].. آخ! الصـــــبر لله، ويا رب الصـــــب
الصـــبر منك، احلمد لله، احلمد لله على كل حال، والله يا خالتي عايشـــين من قلة املوت، 

  الواحد عايش على أعصابه.
بخصـــــوص وضـــــعكم االقتصـــــادي، تأثر وضـــــعكم حجّة بعد ما اســـــتشـــــهدوا  الباحثة:

  اوالدك؟
ا ويجوا. بقوا يشـــــــــــتغلوا ويروحوا، شـــــــــــباب ويجيبو )118(طبعاً يا ســـــــــــتي، والّ، الراوية:

واليوم يعني أبوهم قاعد، ويف عندي عزّابية، أنا وأبوهم وعيالهم، وإنت بتعريف شـــــــــــو 
يعني هاذا. مش قليل علينا، الله يرضــــــــــى عليهم، شــــــــــو بدنا نعمل؟ نصــــــــــيبنا هيك. والله 
انْهرنا يمّا، والله انهدِّينا، آخ يا حبيبتي يمّا. شـــــــــــو بدّي أســـــــــــوّي يا حبيبتي؟ خلص مش 

  قادرة أكمِّل.
  غنّيتيلهم، والالّ عيّطت، والالّ نوّحت عليهم؟ ملّا استشهدوا اوالدك الباحثة:
واللــه نوّحــت يــا خــالتي. واللــه أقول: يــا أبو الزغــار، وين بــدّك ألكون على  الراويــة:

                                           

  كيف ال.  )118(
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ا [تبكي]، وين رايح يـــا حبيبي يـــا أبو االوالد؟ وين رايح يـــا عنبره، يـــا  دربـــك واردّك يمـــّ
ا يمّا يا سامي، بارودتك إيد الدالل يمّا، تهلهلوا عليّ يمّا إللي مسك فايح، يا حبيبي؟ يمّ

ما شــــــــــربتها من روس اجلبال، يمّا من روس اجلبال صــــــــــار غنم وروس غزالن. والله ما 
خلّيت إشي إالّ قلته. ربّي يساحمني. حجّينا، والله بعلم بحالنا. ربما يغفرلنا ويساحمنا. 

آخ يا حبيبتي، الله يرضــــــــــى عليهم شــــــــــبابي يمّا، والله كل إشــــــــــي قلنا. شــــــــــو بدنا نعمل؟ 
شـــــــبابي يمّا، يا شـــــــباب طلعوا على البالكين، يمّا، هبّ الهوى ترمي املناديل يا حبيبتي 
. آخ  ا منين أكـــبّ ومنين أنـــادي ومنين تتردّ عليّ ا! واللـــه قبـــايل حطّوهم بقولهم: يمـــّ يمـــّ

بدّي أقول؟ شـــــــــــو قلت؟ والله ما  منين تتردّ عليّ يّما. منين يّما، آخ يا حبيبي يّما. شـــــــــــو
خلّيت إالّ قلت! مش قادرة أزورهم! صاروا يقولوا حرام. صرت كل اثنين وخميس بمّسي 

ة خالّهــــــا  عليهم، وبقرألهم الفــــــاحتــــــة أنــــــا وأبوهم. وأبوهم زارعلهم هــــــالشــــــــــــجر جنــــــّ
ة يف اآلخرة. إن شـــــــــــــاء اللــه منطلع ومنروح، ) 119(بــذيــالهم، ة يف الــدنيــا وجنــّ قلنــالهم: جنــّ

قعد عندهم، وما إيل خاطر أنزل من عندهم. آخ، والله يّما بقلهم يّما. وما بنادي ما ون
تردّوا. تقلق علينا يمّا. بقول وبخرّفهم وبحكي معاهم، شــــو بدّي أســــوّي؟ [تبكي].. احلمد 
ا بــدنــا نطلع الصـــــــــــبح، بــدّو يجي الظالم وأنــا نــايمــة فوق  للــه. [بــدايــة حلم:] صــــــــــــدّقي، ملــّ

 دار مبنيــة إلنــا، أنــا قــاعــدة فيهــا، طلعــت على هــالــدرج، عنــدي هــالــدرجالقبور! والالّهــالــ
هالبالط رخام بشــــرح القلب، فجأه واحد جاي عندي يعزّيني، وجايب معه شــــوال ســــكر. 
يف واحد واقف أشّر تأشيرة وقال: هاذا إللي ضرب على الشباب، ويف واحد واقف عندي 

الصـــــــبح، جابوا البالط، بالط  وحامل مقص شـــــــجر، ومن وراه وْبِقُلِّي أضـــــــربه. صـــــــحيت
رخام بدّي أعمله الوالدي عند القبور. شــفتها دار مبنية هالبالط الرخام إللّي إلها، قلت: 
والله يا جماعة، هالدار شـــــــــــفتها مبنية يف احللم، هاي دار احلق ودار الشـــــــــــباب. آه يّما، 

أنا ر أختي، ووقبل ما اســــتشــــهدوا بيومين شــــفت منام: إبني اللي أكبر منهم متويف يف دا
بذياله، وبصــيح، وصــوتي مش قادر يطلع، مش طالع. شــو بدّي أقول؟ احلمد لله،  )120(بفرّ

  احلمد لله على كل حال، شو بدّي أحكيلك؟
  هم؟معاهم، شوبتقوليل قُلْتيلي إنك بتزوريهم كل اثنين وخميس وبتخرْيفالباحثة:

                                           

  بجانبهم.  )119(
  أمشي.  )120(
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شــــوفكم يمّا. يفشّ قلبي! شــــو بقلهم يمّا هَيْ اوالدكم، باجي أزوركم، وبدّي أ الراوية:
بدّي أقول؟ ببقى أخرّف فيهم وكأنهم قاعدين عندي تاطِلعإبني! هاذي داره، قلتلّو: يا 

ك هـــالـــدار. قلتلهم: حطُّوا، حطُّوا لكـــل واحـــد،  حبيبي يـــا أبو أحمـــد منعمِّرلـــك، ونصـــــــــــلّحلـــَ
ا، فيهن. كان يصــــلْحوا ويبنو )122(لقصــــر ســــامي، وواحدة لقصــــر ناهد، مقعدوش )121(كرمه

  شو بدّي أساوي؟ احلمد لله.
 

                                           

  عريشة عنب.  )121(
  مل يسكنوا.  )122(
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