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حزيران بال قتال

نظمي اجلعبة*

مقتطفات من يوميات فتى مقد�سي**

لم 
ر ال�ستقبالنا بعد مغادرتنا البلدة القديمة  تنتِه �سنة 1966 اإاّل وكان بيتنا الجديد قد تح�سّ

في القد�س حيث ولدت وترعرعت وعرفت تف�سيالتها واأزقتها ونا�سها. البيت الجديد يبعد 

اأقل من مئة متر اإلى الجنوب من اأ�سوار القد�س الجنوبية، في حي وادي حلوة االأخ�سر الذي تمتد 

فيه الب�ساتين ويت�سل بالنبع الوحيد في المدينة، والحي جزء من قرية �سلوان الوديعة التي ترقد 

في ظل اأ�سوار القد�س، ملت�سقة بها. وكان البيت الجديد بمثابة �سعود طبقي لعائلتي، اإذ توفرت 

فيه كل ما كنا نفتقده في البيت القديم: كهرباء، ومياه جارية، ومرحا�س خا�س بنا، وحديقة 

لم  فاأنا  ''دو�س''،  وحتى  ن�سكنه،  كنا  الذي  الكبير  الحو�س  يفتقدها  التي  والخ�سو�سية  �سغيرة، 

اأتخيل في حياتي اأنه يمكن اال�ستحمام خارج ''الط�ست'' اإلى اأن انتقلنا اإلى البيت الجديد.

يف حي املغاربة

ال�سريف على  اإلى م�ساري اليومي، مع محافظة الحرم  بعد انتقالنا، ان�سمت مناطق جديدة 

مكانته المرموقة والرفيعة في نف�سي وفي جدولي اليومي، الأن الو�سول اإلى مدر�ستي العمرية، 

المدينة(، يتطلب اجتياز  المغاربة )باب  ال�سريف، عبر باب  ال�سمالي للحرم  الجدار  الواقعة فوق 

جزء من حارة المغاربة، وخ�سو�سًا اأمام بيوت اآل اأبو ال�سعود، ودخول الحرم ال�سريف من باب 

اإلى دكان  الذهاب  البيت كانت تتطلب  اإلى  المدر�سة  العودة من  اأن  الحرم(، كما  )باب  المغاربة 

والدي في طريق باب ال�سل�سلة الإثبات الوجود قبل اأي �سيء، وهو �سرط ت�سدد الوالد في تطبيقه، 

باب  طريق  عن  العودة  ثم  انتظاري،  في  الغذائية  المواد  من  �سلة  هناك  كان  اإذا  ما  ولمعرفة 

ال�سل�سلة اإلى عقبة اأبو مدين الغوث، واختراق حارة المغاربة من ال�سمال اإلى الجنوب، ثم الهبوط 

عبر وادي حلوة اإلى البيت الجديد.

وبهذا دخلت حارة المغاربة في تجاربي اليومية واكت�سافاتي ال�سغيرة. ولفت نظري ب�سدة 

* اأ�ستاذ التاريخ في جامعة بير زيت.
** هذه مقتطفات من يوميات للكاتب غير من�سورة، وال ندري اإن كان �سين�سرها اأم ال، لكنه ب�سبب مرور خم�سة 
نون مذكراتهم 

ّ
عقود على احتالل مدينته، قرر ن�سر هذا الجزء الذي ربما يفيد في اإنعا�س ذاكرة اآخرين، فيدو

قبل اأن تتال�سى الذاكرة.



039 امللف

اللبا�س المغربي باألوانه المتنوعة ب�سكَليه ال�سيفي وال�ستوي، واأجمل ما فيه تلك الطاقية المتدلية على 

ني الطربو�س المغربي الذي يختلف عن طرابي�س االأفندية على الطريقة 
ّ
الكتف، اأو على الظهر. كما �سد

العثمانية، والذي كان منت�سراً في قد�س �ستينيات القرن الع�سرين، فهو لين وال يرتفع كثيراً، وال ي�ساهم 

اإذ ت�سكل   ،
ّ
اإلي ال�سيء بالن�سبة  المراأة المغربية كانت غريبة بع�س  اأن مالب�س  في ت�سخيم الب�سه. كما 

ا 
ّ
اللبا�س اأ�سا�سًا من جالبية، وهو اأمر غير ماألوف بالن�سبة اإلى الن�ساء المقد�سيات اللواتي كّن يلب�سن اإم

ا اللبا�س المحلي االأ�سود لن�ساء بالد ال�سام.
ّ
اللبا�س االإفرنجي الجديد، واإم

اللـهجة  على  معتادة  اأذني  واأ�سبحت  مغربية،  وم�سطلحات  عبارات  اأي�سًا،  قامو�سي  اإلى  ودخلت 

المغربية التي لم اأفهم بع�س تعابيرها، وال �سيما لهجة الزوار والمجاورين المغاربة، مع اأنني �سعرت 

واأن  ال�سيء،  لكنتهم مختلفة بع�س  اأن  اأنني الحظت  اإلى لهجتنا، غير  اأقرب  اللـهجات  تلك  باأن بع�س 

بع�س  يقر�سون  واأنهم  الكلمة،  مد  على  المعتادة  البطيئة  المقد�سية  واالأذن  تتما�سى  ال  نطقهم  �سرعة 

اأحرف الكلمات، االأمر الذي يتطلب تركيزاً اإ�سافيًا لفهم الجمل والمق�سود بها، ولهذا لم اأ�ستطع فهم كل 

�سيء، فاقت�سرت على المغزى. لكنني تعلمت التعرف اإلى المغاربة من خالل مالمحهم اأي�سًا.

وال اأ�ستطيع ن�سيان �سجرة التين ال�سخمة التي كانت ترتفع من خلف الجدران العالية لحديقة دار 

الم�سلوحي الكائنة على درج عقبة اأبو مدين الغوث، وكنت اأنتظر ثمارها في مطلع اأيلول/�سبتمبر من 

لذلك.  الفر�سة  وتحين  تن�سج  حين  اأقتن�سها  كي  بع�سها  واأُعّلم  تنمو،  وهي  الثمار  فاأراقب  عام،  كل 

وتعرفت اأي�سًا اإلى كثير من االأوالد في الحارة، ولم يكن م�سهداً غير ماألوف اأن اأ�سع حقيبتي المدر�سية 

اأو �سلة الخ�سار على قارعة الطريق الأنهمك في لعبة كرة قدم في اأزقة الحارة. وكنا نتابع الكرة اأحيانًا 

اإلى داخل �ساحات البيوت الداخلية، غير مكتفين بالطرقات وال�ساحات العامة، فتنهال علينا ال�ستائم 

واللعنات، باللـهجة المغربية.

وكان �سكان زاوية اأبو مدين الغوث )زاوية المغاربة( وباقي الحارة التي لم تقت�سر على المغاربة 

في  دائمين  �سكانًا  تقادمهم  بفعل  اأ�سبحوا  ن 
ّ
مم اأي  الدائمين،  المغاربة  �سنفين:  من  يت�سكلون  فقط، 

�سهر  يزداد عددهم في  والذين  قد تطول،  لفترات محدودة  المجاورين  المغاربة  اأو  ''تمقد�سوا''،  القد�س 

وطبعًا  ال�سير،  وطريقة  بالملب�س  ال�سنفين  بين  ز 
ّ
اأمي واأ�سبحت  الحج.  مو�سم  بعد  وكذلك  رم�سان، 

ا باقي �سكان الحارة فكانوا على االأغلب من المغاربة الذين ح�سروا اإلى القد�س قبل اأجيال 
ّ
باللـهجة. اأم

المجاورين  اأعداد قليلة من  اإليهم كل عام  البلد(، لكن كان ي�ساف  اأبناء  )اأ�سبحوا من  كثيرة وتبّلدوا 

الذين قرروا عدم العودة اإلى موطنهم االأ�سلي والبقاء في جوار الم�سجد االأق�سى. كما ازدادت معرفتي 

''المفتول''  اأو  ''الك�سك�سون''  باأنها  لي  ُف�سرت  اأن  بعد  ''ك�سك�س'' غريبة  تعد كلمة  فلم  المغربي،  بالمطبخ 

تقريبًا، مع حفظ الفوارق، الأن المغاربة كانوا ي�سرون على تمييز ك�سك�سهم من �سواه، واأ�سبح اأنفي يميز 

رائحة البهارات ال�سديدة التي تنبعث من مطابخ الحارة.

وهكذا �سارت تف�سيالت حارة المغاربة جزءاً من عالمي ال�سغير، فقد �سدني جداً االآخر )المغربي( 

تف�سير  االآن  اأ�ستطيع  ال  فاإنني  الحقيقة  وفي  عنه.  مزيد  معرفة  اإلى  تواقًا  وكنت  هناك،  ي�سكن  الذي 

�سداقاتي التي ت�سكلت ب�سرعة البرق في حارة المغاربة، اإاّل من باب تلك المحاوالت اال�ستك�سافية التي 

كانت تالحقني في اأزقة القد�س العتيقة كافة.

ت معرفتي بالحارة عبر الطريق العام المتفرع من طريق باب ال�سل�سلة نزواًل عبر عقبة اأبو مدين 
ّ
تعد

الغوث، والمتجه جنوبًا ب�سكل ملتف بين البيوت، والذي ينخف�س بالتدريج عبر كثير من االأدراج، اإذ اإن 

اآخر  الطريق بطريق فرعي  يلتقي هذا  ثم  انخفا�سًا،  القديمة  المدينة  اأكثر حارات  المغاربة هي  حارة 

الحرم  اإلى  وملحقاتها(  ال�سعود  اأبو  )زاوية  �سعود  اأبو  اآل  بيوت  بين  ويقود  ال�سرق،  اتجاه  في  ي�سعد 
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ال�سريف، كما يتفرع عن هذا الطريق زقاق يقود اإلى حائط البراق. لقد اكت�سفت اأزقة الحارة، واأتخيلها 

الم�ستقيمة،  الطرق  تقريبًا  فيها  انعدمت  فقد  االإطالق،  على  القديمة  البلدة  اأزقة  واأ�سيق  اأ�سغر  االآن 

حارة  بيوت  تكن  ولم  الحارة.  في  الطرق  �سبكة  على  االلتفاف  وال�سديدة  الملتوية  الطرق  و�سيطرت 

المغاربة اأجمل مباني البلدة القديمة، كما اأن ارتفاعاتها كانت اأقل ن�سبيًا من ارتفاعات مثيالتها في 

ان مقارنة 
ّ
الحارات االأُخرى. واأذكر االآن تعدد الحدائق ال�سغيرة في اأحوا�سها وكثرة اأ�سجار التين والرم

مراتع  من  مرتعًا  المغاربة  حارة  اأ�سبحت  عام  من  اأقل  خالل  وهكذا  القديمة،  البلدة  اأجزاء  بباقي 

الطفولة.

''اجلي�ص العراقي'' يهدم حارة املغاربة ويرق�ص على اأطاللها!!

لو  اأقل قلياًل، وكان بودي  اأو  العام   
ّ
لم تتعد المغاربة كثيراً، فهي  ا�ستك�سافاتي في حارة  لم تطل 

اإلى  تقود  والتي  للحارة،  ال�سمالية  الجدران  في  الكثيرة  الفتحات  وخ�سو�سًا  منها،  مزيد  اإلى  تعرفت 

المجهول الذي ي�ستفزني، كما اأن عالقاتي مع �سبية الحارة كانت في بواكيرها، واإن كنت ال اأزال اأذكر 

مالمح بع�س الوجوه التي لم اأعد اأراها.

على  االأردني  للجي�س  مع�سكر  وب�سبب وجود  اندالع حرب حزيران/يونيو 1967،  من  يومين  بعد 

والأن  الجديد،  بيتنا  عن  هوائي  متر   100 من  اأكثر  يبعد  ال  والذي  داود،  النبي  لجبل  ال�سرقي  ال�سفح 

قرر  الجوية،  الغارات  بع�س  و�سهد  االإ�سرائيلي،  الجي�س  مع  المدفعية  القذائف  يتبادل  كان  المع�سكر 

والدي االحتماء في البلدة القديمة في بيت جدي الذي كان يقع في حارة ال�سرف. لم نحمل معنا كثيراً 

من متاع الدنيا، فقد تم االأمر على عجل، وكان والدي على يقين باأن غيابه عن اإنجاز عمره لن يطول، 

لكنه اعتقد باأن البلدة القديمة باأ�سوارها وحرمتها قد تقينا االأ�سواأ، واأن االبتعاد عن المع�سكر �سيجّنبنا 

المخاطر المحتملة.

الغرفة اليتيمة التي كان يقطنها جدي، والواقعة في حارة ال�سرف المال�سقة لحارة المغاربة من 

الجهة الغربية، اكتظت بنا بم�سطبتها الداخلية التي تعلو ثالث درجات عن الم�ستوى االأدنى للغرفة، 

مثل بيوت الفالحين، وترتفع عنها بعلو عدة طبقات، لكن �ساحة الدار ال�سخمة وم�ستوياتها المتعددة، 

ا�ستوعبتنا جميعًا في اأثناء النهار، لننح�سر كلنا في الغرفة في اأثناء الليل.

ت�سكلت تلقائيًا ثالث حلقات من �سكان الدار الكبيرة و�سيوفها الكثر: االأولى من الرجال واالأطفال 

اليافعين الذين تحلقوا حول المذياع لمعرفة اآخر ''انت�سارات'' الجيو�س العربية واأين و�سلت في عملية 

الدار  �سطح  فوق  الميداني عن كثب من  الع�سكري  الو�سع  يتابعون  كانوا  اأنهم  كما  فل�سطين''،  ''تحرير 

مراقبة  يمكنهم  وكان  العبرية،  الجامعة  ومجمع  الزيتون  جبل  يظهر  حيث  ال�سرق،  على  المطلة 

ر الواقع على بعد اأكثر 
ّ
اال�ستباكات التي كانت تتم بين الجي�سين االأردني واالإ�سرائيلي على جبل المكب

من �ستة كيلومترات جنوبي البلدة القديمة. الحلقة الثانية ت�سكلت من الن�ساء والبنات، وقد ات�سفت هذه 

من  كثير  تح�سير  طبعًا،  وتخللـها،  والت�سبيح،  الكريم  القراآن  وقراءة  واالأدعية  ال�سلوات  بكثرة  الحلقة 

ال�ساي والقهوة لمرات ال ُتح�سى خالل اليوم، والقيام باإعداد الطعام لهذا الكم الكبير من االأفواه التي 

ا الحلقة الثالثة، فت�سكلت من االأطفال الكثر الذين لم ين�سموا اإلى 
ّ
ال �سغل لها �سوى االأكل وال�سرب. اأم

اأي من الحلقتين ال�سابقتين، واعتبروا ما يدور احتفااًل كرنفاليًا يطيب خالله اللعب والقفز وال�سراخ 

الكبيرة لمراقبة حدث ما  الدار  اإلى �سطح  البهلوانية عندما كانوا يهرعون  الكبار بحركاتهم  ومتابعة 

البنايات  من  م�سامعهم  اإلى  ترامى  اأو  حربية،  طائرة  هدير  اأو  انفجار  �سوت  ال�سمع  اإلى  تبادر  كلما 
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المجاورة خبر عاجل، اأو تقرير مف�سل وموؤكد وموثوق به ب�ساأن ما يدور، وب�ساأن تطورات المعارك على 

مختلف الجبهات.

بيت جدي، الذي ال يبعد كثيراً عن بيتنا ال�سابق في البلدة القديمة، والذي يقع في مبنى �سخم كان 

ته بعد اأربعين 
ْ
اأ�سا�سًا نزاًل كبيراً يعود اإلى فترة الفرنجة )القرن الثاني ع�سر للميالد(، طبعًا هذا ما عِلم

تقطنه  الالحقة من غرف، كانت  القرون  اإليه في  اأ�سيف  وب�سبب كبره، وبما  االأحداث،  عامًا من هذه 

االأر�سية من  الطبقة  احتل وجدتي غرفة في  الذي  اإحداها عائلة جدي  العائالت  كبيرة من  مجموعة 

المبنى. ولم يكن للغرفة مطبخ، واإنما جرى اقتطاع زاوية منها وتحويلها اإلى مطبخ، في حين ت�سارك 

جدي وعائالت اأُخرى المرحا�س. والبيت من طبقتين، وفوق جزء من المبنى هناك طبقة ثالثة ي�سكنها 

اأقرباء لنا، ويبدو اأن بع�س العائالت ل�سبب اأو الآخر التجاأ اإلى هذه الدار مثلنا، فتحولت الدار اإلى �سكل 

من اأ�سكال مخيمات الالجئين.

وكانت عائلتي الم�سكلة من 13 فرداً قد زادت ب�سبب زواج اأخي االأكبر وان�سمام زوجته اإلى العائلة، 

لكن �سقيقي االأ�سغر منه �سنًا كان قد غادرنا للدرا�سة في دم�سق، لكننا لم ن�ستطع المحافظة على رقم 

الحرب  وقد جرت  االأردن.  �سرق  في  ال�سكن  اإلى  وانتقالها  الكبرى  �سقيقتي  زواج  ب�سبب  ال�سحري،   13

ب قلقًا غير عادي لدى كل اأفراد العائلة ب�ساأن م�سيره، 
ّ
و�سقيقي الثاني ما زال في دم�سق، االأمر الذي �سب

ان ثم �سيراً على االأقدام.
ّ
ولم يتبدد اإاّل بعدما و�سل اإلى القد�س بعد اأ�سبوعين من انتهاء الحرب، عبر عم

ا دار في تلك الدار خالل االأيام القليلة التي ق�سيناها 
ّ
كثيرة هي الق�س�س التي يمكن اأن تروى عم

فيها، لكن المجال هنا ال يت�سع لروايتها. وفي خ�سم النقا�س ال�ساخب الذي كان يدور في حلقة الرجال 

المحللين لالأو�ساع والخبراء في ال�سوؤون الع�سكرية واال�ستراتيجية، اأعلن ''برج المراقبة'' من فوق اأعلى 

البلدة  اتجاه  في  �سيرها  وبدء  الزيتون،  جبل  اإلى  العراقية''  ''الدبابات  و�سول  الدار  �سطح  على  نقطة 

القديمة، فاأطلقت حلقة الن�ساء زخات من وابل الزغاريد، تالها الت�سفيق الذي ا�ستمر دقائق ب�سبب عدم 

والبدائية  القليلة  اأ�سلحتهم  با�ستالل  الرجال   
ّ
وهم ذلك،  عن  بالكّف  الكبار  الأوامر  االأطفال  ان�سياع 

المتحفزة للم�ساركة في هذا العر�س الوطني الذي كثيراً ما انتظروه، اأو تح�سروا لالنق�سا�س على ال�سطر 

الغربي من المدينة، وبداأت الخطط واالأولويات ُتر�سم، علمًا باأن اأيًا منهم لم يكن قد تدرب على ا�ستعمال 

ر بع�س �سكان الدار اأو زوارها، لم اأعد  ال�سالح، اإاّل اإن النخوة والحما�سة كانتا �سيدَتي الموقف. وتح�سّ

اأذكر، للعودة اإلى بيوتهم في القد�س الغربية، والتي �ُسردوا منها في �سنة 1948، لكن حكمة جدي االأكبر 

عمراً بين الح�سور وتجربته الحياتية انت�سرتا، فقد اأمر الجميع بالتروي، ريثما ينق�سع غبار المعركة، 

م�ساهدة  على  قليلة  �سويعات  تم�س  ولم  مطالب.  وراءه  حق  ي�سيع  ولن  مقال،  مقام  لكل  وبعدها 

''الدبابات العراقية'' على جبل الزيتون، حتى �سمعنا جلبة كبيرة في الطريق العام اأمام الدار، فان�سرح 

�سدر جدي وابتهج وعلت على وجهه مالمح االنت�سار الذي ال ريب فيه، وقرر م�سادرة اإبريق ال�ساي 

''الجي�س العراقي'' المنهك  اإلى  اإلى الطريق لتقديمه  ر لنزالء الدار، وخرج به  �سّ ُ
ال�سخم الذي كان قد ح

ب�سبب طول الطريق من بغداد اإلى القد�س، وهو بالتاأكيد بحاجة اإلى كاأ�س من ال�ساي الذي هو م�سروب 

العراق المف�سل، واإن كان ال�ساي معتقًا ف�سيرحب به العراقيون اأكثر، الأن ''�سايهم اأثقل من �ساينا.''

لم يغب جدي �سوى ثوان معدودات، حتى ارتد اإلى داخل الدار، و�سمعنا باب الدار الحديدي ال�سخم 

يرتد وراءه بعنف و�سخب مطلقًا �سدى هائاًل بين اأروقة الدار، و�سقط االإبريق وفناجين ال�ساي من بين 

ي جدي مطلقًا كلمة واحدة فقط هي ''هود''، وهي في لهجة جدي تعني ''يهود''، و�سقط مغ�سيًا عليه. 
َ
يد

وهنا فهمنا اأن البلدة القديمة �سقطت بيد االحتالل االإ�سرائيلي، واأن ''العراقيين'' ودباباتهم هم ''يهود''. 

اليوم، وذلك بعد مرور خم�سة  اأذني حتى  الكبيرة هرج وبكاء وعويل ال تزال تطّن في  الدار   في 
ّ

ودب
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عقود على �سقوط اإبريق ال�ساي ال�سخم من يدي جدي، لكني �ساأعفيكم واأعفي نف�سي من بقية ذكريات 

الهزيمة ووقعها في النفو�س التي كانت متاأكدة من الن�سر المبين.

وكيف  العائلة،  من  الكبير  العدد  هذا  م�سوؤولية  �سيتحمل  كيف  والدي.  على  ال�سديد  القلق  �سيطر 

�سيت�سرف في ظل االأو�ساع الجديدة، وخ�سو�سًا بعد �سماع مكبرات ال�سوت باللكنة العبرية معلنة منع 

التجوال وت�سليم االأ�سلحة اأو اإلقاءها في ال�سوارع؟ وازداد قلقًا على بيته الجديد في وادي حلوة، وهل 

ل لون وجهه الوردي اإلى لون اأقرب اإلى الزرقة، 
ّ
من الممكن العودة اإلى البيت؟ ف�ساقت به الدنيا، وتحو

واختفت ب�سمته الدائمة.

والدي  اندفع  الغذائية،  بالمواد  للتزود  فقط  �ساعة  ولمدة  االأول،  التجوال  منع  رفع  اإعالن  ولحظة 

يجمعنا من اأرجاء الدار، كراٍع يجمع قطيعه المنت�سر، معلنًا الرحيل اإلى بيتنا في وادي حلوة )�سلوان( 

اتخذه  الذي  الم�سوؤول  وغير  الطائ�س  للقرار  ت�سديقهم  وعدم  الجميع  احتجاج  و�سط  االأ�سوار،  خارج 

والدي. لقد انتاب والدي الخوف ال�سديد على بيته الجديد الذي لم يهناأ به بعد، كما اأنه �سمم معلنًا اأنه 

لن يموت اإاّل في بيته، واأنه لن يرحل ولن ي�سبح ال هو وال اأي من اأبنائه الجئًا في اأي مكان.

المجهول، واتجهنا بخطى بطيئة ثقيلة وغير واثقة  اإلى  الدار ب�سرعة وخوف �سديدين  خرجنا من 

�سمااًل اإلى طريق باب ال�سل�سلة، ونزلنا الدرجات التي عبرناها اآالف المرات في الما�سي، والتي يعرفها 

جميع اأفراد عائلتي بالتف�سيل، حتى اإننا ن�ستطيع ال�سير عليها ونحن مغم�سو العيون. ولم ن�ساهد اأي 

�سيء يدعو اإلى اال�ستغراب اأو الريبة، ولم ن�ساهد اأي جندي وال دمار على الرغم من �سماعنا انفجارات 

يهرولون  النا�س،  من  بع�س  الطريق  على  وكان  جدي.  بيت  في  وجودنا  اأثناء  في  جرافات  واأ�سوات 

بهدوء ومن دون اأي كالم، لكن الغ�سب والقلق باديًا على محياهم. كان بع�سهم يحمل حقائب ثقيلة، 

اأو حتى يحمل عجوزاً طاعنة بال�سن وال تقوى على ال�سير، لكن كل �سيء  وبع�سهم االآخر يجر �سبية، 

يمكن اعتباره في مثل تلك الظروف عاديًا.

لدى و�سولنا اإلى طريق باب ال�سل�سلة انعطفنا يمينًا )اإلى ال�سرق( و�سرنا 50 متراً تقريبًا، ثم انعطفنا 

اأمتار قبل نزول  اأبو مدين حيث �سرنا في الزقاق ب�سعة  اأُخرى )اإلى الجنوب( لندخل عقبة  يمينًا مرة 

ال�سرق، حتى  اتجاه  واأ�سبح وجهنا في  الغوث،  اأبو مدين  زاوية  اإلى  اإن و�سلنا  االأولى، وما  الدرجات 

من  هائلة  اأعداد  تراكمت  الدرجات  تحت  مبا�سرة  ت�سور.  كل  يفوق  مرعب  م�سهد  اأنظارنا  اأمام  انفتح 

اأنغام المو�سيقى بلغة غير  اأقدامهم، يرق�سون ويغنون على  اأخم�س  الجنود المدججين بال�سالح حتى 

مفهومة، وخلفهم لم يعد لحارة المغاربة وجود، فقد اختفت التينة والرمانة، واختفت االأزقة التي كنت 

واختفى  يو�سف،  و�سي  و�سعيد،  محمد،  اختفى  ا�ستعمالها؛  اعتدت  التي  الممرات  واختفت  بينها،  األعب 

الم�سلوحي وتينته... كل �سيء بات ركامًا يت�ساعد منه غبار الدمار تحت اأ�سعة �سم�س حزيران/يونيو 

اأ�ساهدها في حياتي من قبل، ما زالت تهدر بجنازيرها الحديدية على  التي لم  الحارقة، والجرافات 

الحاخامات  من  مجموعة  كذلك  هناك  وكان  بعد.  تنتِه  لم  مهمة  وتكمل  االنت�سار،  مو�سيقى  اأنغام 

االأ�سكيناز الذين كنت اأ�ساهدهم الأول مرة في حياتي اأي�سًا، بردائهم االأ�سود وقبعاتهم الغريبة، وكانوا 

يرق�سون فوق الدمار، وفوق ذكرياتي، وفوق بيوت اأ�سدقائي، وفوق ممرات كثيراً ما �سرت عليها. وبرز 

اإذ كان الجدار �سغيراً وغير  اأعتد هذا المنظر من قبل،  اأمامي، واأنا لم  حائط البراق الأول مرة �سخمًا 

الجدار  احتل  فجاأة  وباب.  زقاق  بدخول  اإاّل  م�ساهدته  ممكنًا  يكن  ولم  �سيق،  زقاق  في  ويقع  مرتفع 

ين من هذه النقطة، بينما كانا في الما�سي 
َّ
الم�سهد كله، واأ�سبحت قبة ال�سخرة والم�سجد االأق�سى مرئي

ين عن االأنظار ب�سبب االأبنية المكتظة في حارة المغاربة.
َ
محجوب

ال اأ�ستطيع القول اإن اأيًا من االثني ع�سر ال�سائرين على اأنقا�س حارة المغاربة قد ا�ستوعب اأي �سيء 



043 امللف مقتطفات من يوميات فتى مقدسي

لالأ�سواأ.  ر  تح�سّ الجميع  اأن  ويبدو  علينا،  غ�َس 
ُ
ي لم  االآن كيف  اأعرف حتى  وال  الجديد،  الم�سهد  هذا  من 

غير  الكلمات  من  زخات  ومطلقين  اأ�سلحتهم،  �ساهرين  الجنود  من  عدد  حولنا  التّف  ثوان،  فخالل 

اأحدهم نظره علينا ب�سكل مدقق ومتاأّن ومتعال،  ر 
ّ
التوقف. مر اأن علينا  المفهومة، لكننا فهمنا منها 

ن مالمحه االأ�سلية، ووقع اختياره 
ّ
ر لونه، بحيث ال يمكن تبي

ّ
وكان الغبار قد غطى مالمح وجهه وغي

ه من بيننا، وع�سب 
ّ
على �سقيقي االأكبر )رقم 1(، الذي كان في منت�سف العقد الثالث من عمره، وجر

المغاربة،  باب  اتجاه  في  �سقيقي  دون  من  جميعًا  �سرنا  الم�سير.  با�ستكمال  واأمرنا  بع�سابة،  عينيه 

يهزون  وحاخامات  ومت�سلطنًا،  مهيمنًا  وجداراً  يرق�سون،  وجنوداً  محطمة،  حارة  وراءنا  تاركين 

روؤو�سهم في اتجاه الجدار، وجرافات تلتهم ما تبّقى من الحارة، و�سقيقًا معتقاًل بيد الجنود ال نعرف 

الوراء، مطاأطئين  اإلى  الذل والمهانة والدموع والهزيمة والتفاتات  ماذا �سيكون م�سيره. حملنا معنا 

الروؤو�س حتى غاب الم�سهد من خلفنا ونحن ننزل اإلى المجهول من خالل االنحدار الموؤدي اإلى ال�سور 

الجنوبي للخروج من البلدة القديمة عبر باب المغاربة، ورافقتنا في تلك االأمتار القليلة التي ال تزيد 

على المئة، عيون الجنود المنت�سرين في كل مكان، واآليات ع�سكرية ا�سطفت على طرَفي الطريق، وبدا 

لي اأنه لي�س لها نهاية.

لم تغب الجرافات عن الم�سهد بعد ذلك اليوم، فقد راقبتها وهي تزيل الحجارة التي اأغلقت ما بين 

�سنة 1948 حتى �سنة 1967 بوابات الخليل والجديد والنبي داود؛ راقبتها بتمعن وهي تزيل االأبنية 

يافا من جهة  و�سارع  ماميال من جهة،  مقبرة  الخليل حتى  باب  منت�سرة خارج  كانت  التي  العربية 

منطقة  في  المباني  ع�سرات  تزيل  وهي  راقبتها  الحرام.  المنطقة  في  تقع  اأغلبيتها  وكانت  اأُخرى، 

ي المدينة. بقيت الجرافات وال تزال �ساخ�سة في 
َ
الم�سرارة؛ راقبتها وهي تفر�س توحيداً قهريًا ل�سطر

ذهني  في  يعد  ولم  المغاربة،  حارة  تدمير  م�سهد  االأول،  بالم�سهد  زالت  وما  ارتبطت  لكنها  حياتي، 

ا�ستعمال للجرافة اإاّل للدمار.

في اأيلول/�سبتمبر من العام نف�سه، وبعد اأن اكتملت العائلة من جديد، التحقت بمدر�ستي العمرية، 

 تغييرات كثيرة، اإذ وعلى بالرغم من اأن طريقي اإلى المدر�سة واإلى دكان والدي لم يتغير، فاإنه 
ُ

و�سهدت

ا الطريق الموؤدي اإلى الحرم فلم يعد يلتف 
ّ
اأ�سبح فوق اأنقا�س حارة المغاربة عبر ال�ساحة ال�سخمة، اأم

بين اأزقة الحارة، واإنما اأ�سبح مجرد تلة ترابية مكونة من بقايا اأبنية حارة المغاربة، كما اأن الدخول 

اإلى الحرم من باب المغاربة اأ�سبح يعني المرور عبر نقطة ال�سرطة الع�سكرية االإ�سرائيلية التي �سيطرت 

على هذا الباب وانتزعت مفتاحه من االأوقاف االإ�سالمية. ولم تعد �ساحات الحرم محافظة على هدوئها 

''عاديًا''  واأ�سبح  �سيء،  المحدقين بكل  االإ�سرائيليين  بالزوار من  باتت مكتظة  بل  المعهود،  ال�سباحي 

ن يلب�سون الزي الع�سكري، اأو حتى من ''المدنيين'' 
ّ
م�سهد زوار الحرم من حملة االأ�سلحة االأوتوماتيكية مم

الذين يتمنطقون باأ�سلحتهم ويتباهون بها اأمام اأنظارنا.

لم يعد في الحقيقة اأي �سيء كما كان، ولم تعد المدينة مدينة، وال القد�س قد�سًا، ولم يعد هدوئي 

وتاأمالتي كما هي، واإنما اأ�سبحت دائمًا على عجلة من اأمري، اأرك�س في كل اتجاه من دون �سبب وال 

حارة  ا�ستذكار  من  واأهرب  اإ�سرائيلي،  بعيَني  عيناي  تلتقي  اأن  من  واأهرب  نف�سي،  من  اأهرب  حاجة؛ 

المغاربة، حتى اإن �سكان القبور المملوكية في طريق باب ال�سل�سلة لم يعودوا ي�ستحوذون على فاتحتي، 

بل اأ�سبحت اأرمقهم بنظرة �سريعة ال تحتوي حتى على اعتذار.

اإلى المدر�سة معظم المدر�سين القدامى الذي  اإذ لم يعد  وكانت التغيرات في المدر�سة كبيرة اأي�سًا، 

وحل  االإ�سرائيلية،  االحتالل  �سلطة  عليها  ت�سيطر  مدار�س  في  االحتالل،  ظل  في  التدري�س  من  امتنعوا 

اإن  العامة، حتى  الثانوية  ن يحمل �سهادة 
َ
اإذ جرى توظيف كل م ال�سباب،  المدر�سين  محلهم كثير من 
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ن 
َ
اإلى �سفي ن�سف الطالب تقريبًا، فمنهم م الت�سدد في هذا ال�سرط لم يتكلل بالنجاح دائمًا. ولم يعد 

ن لم اأعرف م�سيره 
َ
ن ترك المدر�سة كي يلتحق ب�سوق العمل، ومنهم م

َ
ترك المدينة اإلى االأردن، ومنهم م

قط.

لقد قرر االحتالل التظاهر كاأن الحياة عادية، وباأن االأمور في القد�س ت�سير على خير وجه، واأن 

لوا الو�سع الجديد، واأن ال تغير دراميًا على الحياة، ولذلك ال بد من فتح 
ّ
�سكان القد�س من العرب تقب

المدار�س في موعدها في اأيلول/�سبتمبر، معلنًا اأن االإجازة ال�سيفية العادية التي تمتد من حزيران/

يونيو حتى اأيلول/�سبتمبر انتهت، واأن في اإمكان الجميع مزاولة حياتهم كالمعتاد.

وهو  المدر�سي،  منهاجه  االحتالل  فر�س  اإذ  المنهاج،  في  فكان  المدر�سة  في  الثاني  التغير  ا 
ّ
اأم

المنهاج نف�سه الذي كان مفرو�سًا على فل�سطينيي االأر�س المحتلة منذ �سنة 1948. ومن االأمور المثيرة 

في ذلك المنهاج هو اختفاء �سورة الملك ح�سين بن طالل التي كانت ت�ستهل جميع الكتب المدر�سية 

قبل ذلك، كما اختفى ا�سم المملكة والتاج الملكي من غالف الكتب. ومن اأكثر االأمور اإثارة كان ظهور 

ا االأمر 
ّ
�سة يهودية تلب�س تنورة ق�سيرة كي تعّلمنا اللغة العبرية، وما زلت اأذكر ا�سمها ''مريم''. اأم

ّ
مدر

لم  اأنكم  ''اعتبروا  لنا:  قال  ال�سف  مربي  اأن  واأذكر  اإ�سرائيل''،  ''مدنيات  ا�سم  يحمل  كتابًا  فكان  االآخر 

ت�ستلموه، وال داعي الإح�ساره اإلى المدر�سة.'' لم تعد العمرية عمرية، تمامًا، مثلها مثل القد�س.

لم يطل هذا االأمر كثيراً، فاالأ�ساتذة، ومن خلفهم اأولياء االأمور، رف�سوا اال�ستمرار في تدري�س منهاج 

العامة  الثانوية  اإنهائهم  بعد  الطالب  واأن  االأردني،  المنهاج  من  جزء  اأننا  على  واأ�سروا  االحتالل، 

العامة  الثانوية  بامتحانات  اإاّل  تعترف  ال  الجامعات  وهذه  العربية،  الجامعات  اإلى  �سيتوجهون 

االأردنية. لم اأنتظر تلك التغيرات، واإنما قررت اأخذ زمام المبادرة، فا�ستعدت المنهاج االأردني بالتدريج، 

لكن ذلك جرى على مراحل ا�ستمرت اأعوامًا طويلة. لقد بقيت طالبًا في المدار�س التابعة لالحتالل حتى 

ين في مدر�سة عبد اللـه بن الح�سين الكائنة في 
َ
اأنهيت الثاني االإعدادي )ال�سف الثامن(، واأم�سيت عام

اأربعة كيلومترات �سمالي البلدة القديمة، الأن المدر�سة العمرية تنتهي عند  حي ال�سيخ جراح على بعد 

 من �سلوان عبر البلدة القديمة كلها حتى الخروج 
ّ
ي

َ
ال�سف ال�ساد�س، وبالتالي اأ�سبحت اأ�سير على قدم

ال�سبان  االأميركية وجمعية  بالقن�سلية  مروراً  نابل�س  �سارع  عبر  الم�سير  اأ�ستكمل  ثم  العمود،  باب  من 

اإلى  الو�سول  وبعد  ال�سيخ جراح،  وزاوية  كولوني''  ''االأميركان  بـ  مروراً  المطران،  فمدر�سة  الم�سيحية، 

اأخف�س نقطة في تلك المنطقة، كنت اأ�سعد ب�سكل حاد من اأمام بيوت اآل غو�سة وجار اللـه و�سواًل اإلى 

مدر�سة عبد اللـه بن الح�سين، وبعد الظهر كنت اآخذ الطريق نف�سه، لكن مروراً بدكان والدي في طريق 

ال�سل�سلة عبر �سوق خان الزيت و�سوق العطارين لحمل مزيد من االأثقال فوق حقيبتي المدر�سية  باب 

الثقيلة.

وجاء التغيير االإ�سافي على حياتي المدر�سية، بعد اأن بداأ االإح�سا�س الفطري بالوطنية يت�سكل في 

�سنة  في  وذلك  م�سامعي،  اإلى  و�سل  وكيف  اأطلقه  ن 
َ
م اأذكر  اأعد  لم  نداء  �سمعت  فقد  ال�سغيرة،  نف�سي 

مع�سكر  اإلى  ولتحويلها  للم�سادرة  عر�سة  دي�س  اأبو  في  الكويتي  العربي  المعهد  مباني  باأن   ،1970

الح�سين  بن  اللـه  عبد  مدر�سة  فتركت  الإنقاذها،  مدر�سة  اإلى  تحويلها  �سيتم  واأنه  االإ�سرائيلي،  للجي�س 

وذهبت و�سجلت ا�سمي في المدر�سة الجديدة، حتى من دون م�ساورة والدي، و�سعرت حينها باأنني اأقوم 

الوا�سعة غير مجهزة  ال�ساحات  ال�سخمة ذات  الجديدة  المدر�سة  اأن مباني  اكت�سفت  بعمل بطولي. وقد 

داخل  من  الركام  اإزالة  على  والمتطوعين  والموظفين  المدر�سين  مع  فعملنا  بعد،  الطالب  ال�ستقبال 

المباني وتنظيفها، وا�ستمر عملنا عدة اأيام حتى ا�ستطعنا و�سع المقاعد المدر�سية وتوفير الحد االأدنى 

من ال�سروط لبدء العام الدرا�سي.
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لقد اأدى ان�سمامي اإلى المعهد العربي في اأبو دي�س لي�س فقط اإلى تغير اإ�سافي بعالقتي بالمكان، 

اإليها في  ان�سممت  التي  الوطنية  الحركة  اكت�ساف  اأي�سًا، وكذلك  الوطنية  اأحا�سي�سي  اكت�سافي  اإلى  بل 

 في تلك المدر�سة هو مدر�س 
ّ
العام نف�سه، وكان عمري لم يتجاوز الرابعة ع�سرة. وكان اأ�سد ما اأّثر في

اللغة العربية االأديب محمود �سقير، الذي �ساهم اإلى حد كبير في ت�سكيل م�ستقبلي، وال اأعرف اإن كان 

مميز،  طالب  باأنني  والعتقادي  نف�سي.  في  فعلها  فعلت  الوطنية  وتوجيهاته  كلماته  لكن  ذلك،  يعلم 

ال�سفين  ت�سم  التي  البيرة  في  الها�سمية  المدر�سة  وهي  حينها،  في  المدرا�س  باأهم  االلتحاق  قررت 

الثاني الثانوي والثالث الثانوي العلمي فقط، وقد احتوت على خم�س �سعب من كل �سف، وهي الوحيدة 

في ال�سفة الغربية المنظمة على هذا المنوال.

التحاقي  بعد  اأي  معدودات،  اأ�سهر  �سوى  ع�سرة  ال�ساد�سة  بلوغي  على  يم�ِس  لم  حال،  اأي  على 

نف�سي  الحادي ع�سر(، حتى وجدت  )ال�سف  الثانوي  الثاني  ال�سف  اأ�سهر، وكنت في  ب�ستة  بالها�سمية 

ن دمر حارة المغاربة من وجوه اأُخرى.
َ
معتقاًل، وهكذا عرفت م

القراءة على الأ�سوار واإلقاء احلجارة من خلف اجلدران

من ذكرياتي االأُخرى التي �سبقت االحتالل، اأنني تعرفت، بل اأدمنت، وال اأعرف ال�سبب، على القراءة 

ب�سن مبكرة؛ لكن الأن القد�س لم تكن تنعم بمكتبات عامة متاحة اأمامي على االأقل، فقد اهتديت في �سن 

ي�سمى  كان  االأول  العمود.  باب  في  يقع  كالهما  والمجالت،  للكتب  م�سدرين  اإلى  التا�سعة  اأو  الثامنة 

''ب�سطة �سبانة''، و�ساحبها من عائلة احترف كثير من اأبنائها بيع الجرائد اليومية والمجالت، وقد اتخذ 

زاوية باب العمود من الخارج مكانًا لب�سط ب�ساعته، وكان يتعاقد معي على �سكلين: االأول اأن اأ�ستعير 

اأنتهي منها  العمود، حتى  اأي في مبنى باب  االأر�س بجانب ب�سطته،  المجالت بن�سف قر�س واأفتر�س 

واأعيدها له ب�سرط عدم تو�سيخها اأو تمزيق اأي من اأوراقها اأو ''جعلكتها''، وكانت جل�ستي ت�ستمر �ساعة 

اأو عدة �ساعات اإلى اأن ينتابني التعب اأو العط�س والجوع؛ الخيار الثاني كان يكلف قر�سًا كاماًل، ويبيح 

في  اإنهائها  اأ�ستطيع  ال  الأنني  كامل،  ليوم  العربي''  ''مجلة  مثل  والد�سمة  الكبيرة  المجلة  ا�ستعارة  لي 

مفتر�س باب العمود، وبالتالي كنت اأ�سطحبها وبكل فخر واعتزاز اإلى البيت، على اأن اأعيدها في اليوم 

التالي.

ا الم�سدر الثاني لمناهل ''ثقافتي''، فكان ال يبعد كثيراً عن االأول، ويقع داخل باب العمود اأمام 
ّ
اأم

ن 
ّ
ى ''المنا�سل الجريح''، واأح�سب اأن �ساحبه كان مم

ّ
م�سجد ال�سيخ لولو )الزاوية اللوؤلوؤية(، وكان ي�سم

باأ�سبعين  يد  له  وكان  الح�سيني.  القادر  عبد  ال�سهيد  بقيادة  المقد�س  الجهاد  �سفوف  في  قاتلوا 

ا�سطناعيين بعد اأن فقد ذراعه كلها في الحرب، فرّكب ذراعًا ا�سطناعية لم اأ�ساهدها قط، لكنني كنت 

 قمي�سه، ومحله كان 
ّ
اأ�ساهد االأ�سبعين ال�سناعيين المغلفين باأنابيب مطاطية �سوداء يخرجان من ُكم

عبارة عن ك�سك )�سندوق( معدني، يبيع فيه الكتب الم�ستعملة فقط، وكان يعيرني الكتاب الذي اأختار 

بقر�س لمدة ثالثة اأيام. وفي هذه المرحلة بداأت رحلتي مع نجيب محفوظ، ومحمد عبد الحليم عبد اللـه، 

االحتالل  بعد  ا�ستمرت  ثقافتي  دي 
ّ
بمزو عالقتي  فاإن  الحقيقة  وفي  واآخرين.  القدو�س  عبد  واإح�سان 

 من اأن�سط زبائنها، ف�سبانة ما 
ُ
باأنماط متنوعة، حتى بعد اأن افُتتحت مكتبة القد�س العامة، واأ�سبحت

زال يفتر�س باب العمود حتى اليوم، في حين لم اأعرف م�سير المنا�سل الجريح، وال اأذكر كيف اختفى 

ك�سكه.

�سور  كان  واإنما  القديمة،  البلدة  في  المكتظ  بيتنا  يكن  لم  فبالتاأكيد  للقراءة،  المف�سل  مكاني  ا 
ّ
اأم
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المنطقة ال  المدينة في هذه  ال�سرف. و�سور  الجنوبي، وكان ال يبعد كثيراً عن بيتنا في حارة  القد�س 

يرتفع عن م�ستوى االأر�س من داخل المدينة اإاّل ب�سع درجات في المنطقة الموازية لحارة اليهود. فقد 

، اإن و�سلتا اأ�ساًل، حتى 
ّ
ي

َ
 قدم

ّ
كنت اأجل�س بين اأ�سنان ال�سور حيث اأركن ظهري اإلى اإحدى م�سنناته، واأمد

ا اأ�سفل ال�سور من خارج المدينة، فكان ارتفاعه يزيد على ع�سرة اأمتار، وكان 
ّ
حدود الم�سننة التالية. اأم

المنظر خالبًا بقدر ما كان مخيفًا، اإذ كانت تنب�سط اأمامي م�ساحات �سا�سعة من �سلوان وراأ�س العمود 

الفريدي�س  البعيد جبل  االأفق  في  اأرى  كنت  ما  واأجمل  ال�سواحرة،  ر وحتى 
ّ
المكب الزيتون وجبل  وجبل 

الم�سمى هيروديون، اأو ق�سر هيرودو�س، الذي يقع اإلى ال�سرق من مدينة بيت �ساحور، حيث كان يظهر 

مثل فوهة البركان، ولم ُتكتب لي زيارته اإاّل بعد ذلك بعقود.

كنت اأ�سل اإلى نقطتي المف�سلة وال اأبرحها حتى اأنتهي من قراءة ما اأح�سرت معي. وكانت جل�ستي 

ا تي�سر في البيت من لبنة اأو 
ّ
هذه ت�ستمر �ساعات، وقد اأُح�سر اإلى جانب الكتاب �ساندوي�سًا �سغيراً مم

اأو اأنني اأعدت كتابًا لم اأقراأه، وال  مربى اأو دب�س العنب. وال اأذكر يومًا اأنني تاأخرت عن اإعادة كتاب، 

ي حتى نهايته، 
َ
عي باأني كنت اأفهم كل ما اأقراأ، لكنني كنت م�سراً على قراءة كل ما كان يقع بين يد

ّ
اأد

على اأاّل تزيد تكلفته على قر�س، الأن القر�س على االأغلب �سّكل م�سروفي ليومين. ولم اأتردد في اأن اأخفي 

قر�سًا اأحيانًا الأ�سعه في يدي المنا�سل الجريح، وقد تمتد يدي اإلى جارور دكان والدي ال�ستالل قر�س 

اإاّل  اإح�سا�سًا بالذنب الأيام، ال ينتهي  من دون معرفته تحقيقًا للغر�س نف�سه، االأمر الذي كان يكلفني 

باإقناع النف�س ب�سرعية ما اقترفته، وباأنني لن اأدخل النار ب�سبب هفوة �سغيرة.

وبعد االنتقال اإلى البيت الجديد، تغير مكان ''مكتبي''، وانتقل اإلى حر�س �سغير موجود على ال�سفح 

ال�سرقي لجبل النبي داود الذي ال يبعد كثيراً عن بيتنا الجديد، وهناك تعرفت اإلى عدد من جنود الجي�س 

العربي االأردني، وكانوا كلهم من �سرق االأردن، وخ�سو�سًا من منطقة الكرك، وكانوا يحبون وفادتي 

 
ّ
في ا�ستكبروا  الأنهم  اأو  باأطفالهم  اأذّكرهم  اأنني  ال�سبب  يكون  وقد  بال�سوكوالتة،  فيكرمونني  اإليهم، 

بين  وكان  اأن�ساها.  لن  التي  وب�ساطتهم  ولطفهم  كرمهم  فيهم  ا�ستكبرت  واأنا  القراءة،  على  تركيزي 

االأ�سجار مجموعة من الخنادق والممرات التي حفرها الجي�س االأردني تح�سيراً لمعركة القد�س، ودفاعًا 

عن النف�س.

وفي الحقيقة، فاإنه عند اندالع الحرب و�سماعنا اأ�سوات االنفجارات في مع�سكر اأولئك الجنود، �سرع 

�سنحت لي  اإن  الحرب، ولهذا ما  اأثناء  واأنا في بيت جدي في  وا�ستد قلقي  م�سيرهم يق�ّس م�سجعي، 

الفر�سة بعد عودتنا من البلدة القديمة، حتى ت�سللت خفية اإلى جبل النبي داود، وبحثت بين الخنادق 

على  اأيام  مرور  بعد  الجنود،  الأ�سدقائي  اأنها  لي  اأ 
ّ
تهي منتفخة  جثث  خم�س  وجدت  حيث  المحترقة 

ا�ست�سهادهم، فجررتهم جثة بعد االأُخرى وو�سعتهم معًا في اأحد الخنادق واأهلت التراب وبقايا ال�سجر 

اء غارة جوية عليهم با�ستعمال قنابل 
ّ
عليهم، من دون اأن اأتمعن في اأي منهم، ويبدو اأنهم ا�ست�سهدوا جر

باب  طريق  في  اعتدت  كما  اأرواحهم  على  الفاتحة  قراأت  مواقعهم.  التهم  حريقًا  اأن  يبدو  اإذ  النابالم، 

على  اأذكرهم  وبقيت  كليًا،  ذاكرتي  من  �سورتهم  وطردت  حلقي،  جف  وقد  المكان  وغادرت  ال�سل�سلة، 

الم�سير  لقوا  قد  اإن كانوا  االآخرين،  الجنود  اأعرف م�سير  الحرب. ولم  التي تركتهم عليها قبل  حالهم 

نف�سه، اأو اإن كان اآخرون قاموا بدفنهم كما فعلت اأنا، اأو اأنهم نجوا من هذا الم�سير وانتقلوا اإلى االأردن. 

ال اأذكر اأ�سماء وال عناوين، واأعتقد اأنني اأذكر وجوههم فقط، لكنني لم اأعد متاأكداً من ذلك اأي�سًا، فقد 

تذّكر وجوههم، وقد  اأريد  ال  اأني ما زلت  المعالم، غير  الحروق غيرت  اأن  بالنابل، كما  الحابل  اختلط 

فنوا بطريقة ال تليق بمدافعين عن القد�س. اأ�سعر بالندم 
ُ
ُتركوا وحدهم يموتون بعيدين عن عائالتهم، ود

تلك  على  م�ساهدتهم  �سدمة  هول  لكن  والأهلهم،  لي  ذكراهم  الأحفظ  اأغرا�سهم  تفتي�سي  لعدم  الدائم 
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ال�ساكلة، و�سغر �سني، حاال دون القيام باأي �سيء �سوى اإكرامهم عبر دفنهم.

الذي لم يحَظ حتى ب�ساهدة قبر، كما لم يحَظ بفاتحة غير  الجماعي  اأعرف ماذا جرى لقبرهم  ال 

فاتحتي، لكن �سلطات االحتالل قامت الحقًا بتجريف المنطقة واإن�ساء موقف للحافالت في مقابل باب 

النبي داود من الخارج، بحيث لم اأ�ستطع الحقًا حتى قراءة الفاتحة على قبرهم، الأنني لم اأعد اأ�ستطيع 

ت�سخي�س موقعه. لم اأرِو هذه الق�سة حتى الأهلي، وال اأعرف ال�سبب، لكنني اأثبتها هنا الأول مرة.

''وعيا''، فجرى  ذلك  ت�سمية  الممكن  اإن كان من  �سنة 1967،  قبل  باإ�سرائيل  ''وعيي''  اإلى  بالن�سبة 

ب�سبب اأ�سئلتي الكثيرة، وتجوالي الذي ال ينتهي بين اأزقة البلدة القديمة، فقد ت�ساءلت اأكثر من مرة عن 

الجي�س  وانت�سار  داود،  النبي  الجديد، وباب  الخليل، وباب  المدينة: باب  اأبواب  اإغالق ثالثة من  �سبب 

االأردني فوق ال�سور الرابط بين هذه االأبواب، والممتد من باب العمود اإلى باب المغاربة محتاًل الن�سف 

ال�سور  من  وجزءاً  كله،  الغربي  وال�سور  العمود،  باب  من  الغرب  اإلى  اأي  ال�سمالي،  ال�سور  من  الغربي 

اأقل قلياًل. كان منظر هذه البوابات من داخل  اأو  الجنوبي، وهذه مجتمعة ت�سكل ن�سف امتداد ال�سور، 

ب�سكل ع�سوائي منّفر وعلى  نيت 
ُ
وب االأ�سمنت،  دت بحجارة غير مهذبة وبا�ستعمال 

ُ
�س اإذ  ب�سعًا،  المدينة 

الذي  العالم   نهاية 
ّ
اإلي بالن�سبة  البوابات  البديعة، وكانت هذه  العثمانية  البوابات  عجل، وذلك داخل 

خفي وراءه ما ال اأعرف وال اأفهم. وكان وراء ذلك ال�سور اأي�سًا بيوت جيراننا في البلدة القديمة، وكان 
ُ
ي

اأوالد الالجئين من جيراننا يقولون لي اإن بيتهم خلف باب الخليل، من الجهة االأُخرى. وفي الحقيقة 

اأعرف  ال  الغربي؛  ال�سور  وراء  بتمعن ما يوجد  اأرى  اأن  القديمة  البلدة  داخل  لي في طفولتي  يت�سّن  لم 

ال�سبب، لكن ذاكرتي ال تكتنز من هذا المنظر �سيئًا.

العمود، فتدربت على  ال�سمال من باب  اإلى  الكائن مبا�سرة  الم�سرارة،  االأ�سوار في حي  ا خارج 
ّ
اأم

ركوب الدراجة الهوائية، اإذ كان ''البازيان'' يوؤجر الدراجات. وفي نهاية الحي كان ثمة �سور غير مرتفع 

لكنه يمنع الروؤيا، وقد انت�سر عليه بع�س من جنود الجي�س العربي االأردني، وكان فيه فتحات �سغيرة 

ت�سبه كوات )''مزاغل''( �سور القد�س، فكنت اأطل من خاللها اإلى ''عالم االآخر''، وقد �ساركت اأكثر من مرة 

جنود  مراأى  على  وذلك  االآخر،  الجانب  على  الحجارة  اإلقاء  في  �سني  مثل  في  االأطفال  من  مجموعة 

مرة  من  اأكثر  وا�ستطعت  الحجارة،  اإلقاء  يبادلنا  ''االآخر''  وكان  وت�سجيعهم،  االأردني  العربي  الجي�س 

م�ساهدة اأطفال ''االآخر'' في اأثناء تبادل قذف الحجارة. وفوق ركام حارة المغاربة راأيت االآخر كاماًل 

الأول مرة منت�سراً وراق�سًا ومدججًا بال�سالح ومو�سحًا بال�سواد والقبعات. 


