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‘‘�أق�صى ما ميكننا �أن ن�أمله لدى فراقنا الدنيا� ،أن يقول النا�س
�إنَّ هذا الرجل قد حاول ،و�إنَّ عائلته قد حاولت .هذا ُّ
كل
ما ينبغي ال�سعي �إليه يف هذا العامل’’.
طي َب اهلل ثراه
 -جاللة امللك احل�سني بن طالل َّ

عربيا’’.
‘‘اجلرمية الكاملة الوحيدة يف هذا الع�صر هي �أن تو َلد ًّ
 -حممد املاغوط

عمان.
خميم الوحدات َّللجئني
أردنية َّ
ِّ
الفل�سطينيني يف العا�صمة ال َّ
التقى والداي يف َّ
عمان اجلديد’’ ،وقد ت� َّأ�س�س عام 1948م،
خميم َّ
املخيم �أحيانًا ْ
با�سم ‘‘ َّ
و ُي َعرف هذا َّ
جدا من
عاليا ًّ
وي�ضم الآن ما يزيد على  50.000الجئ َّ
ُّ
م�سجل ،وتل ُّفه م�ستويات ًّ
للمخيم ي�ستطيع بو�ضوح �أن يرى الرجالَ من كلِّ الأعمار
البطالة والفقر .وكلُّ زائ ٍر َّ
يتوقون �إىل العمل.
ال�صديق
أي�ضا
تعرف والداي بع�ضهما �إىل بع�ض بوا�سطة خايل ،الذي كان � ً
َ
َّ
احلميم لوالدي .ومن املحزن �أ َّنه عندما حان وقت زواجهما ،كان خايل قد قُتل يف
َ
خميم
ِ�صدام وق َع بني منظَّ مة التحرير
أردين ،حيث دفن يف َّ
َّ
الفل�سطينية واجلي�ش ال ّ
الوحدات� ،إىل �أن جرى الح ًقا نقله ودفنه يف ٍ
مكان �آخر.
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تقريبا
مليون الجئ
هناك نحو َ
فل�سطيني يعي�شون يف الأردنِّ  ،و� 338أل ًفا منهم ً
ٍّ
أردنية ،على
الفل�سطينيني
معظم الالجئني
حظي ُ
ِّ
باجلن�سية ال َّ
َّ
يعي�شون يف َّ
املخيمات .وقد َ
اجلن�سية و�أ َّية حقوق ذات معنى.
خالف الو�ضع يف لبنان حيث ظلُّوا �أغرابًا حمرومني
َّ
أم�ضيت
خميم الوحدات حيث � ُ
كلَّما ُ
عدت �إىل َّ
عمان� ،ألتقي والدي ونزور م ًعا َّ
عدة �سنوات من طفولتي .و�أتذكَّ ر بو�ضوح كيف كانت �أ ِّمي تر�سلني و�أنا يف ال�سابعة
َّ
تقدمها �إ َّيل امر�أة ودود .ويف عام 2015م؛ وبعد م�ضي
من عمري ل�شراء ا ُخل َ�ضر حيث ِّ
ٍ
نف�سها ال تزال هناك ،تقف يف املكان
نف�سه ل َ
�سنوات طويلةُ ،
أجد املر�أ َة َ
زرت ال�سوق َ
رت
نف�سه الذي كانت تقف فيه منذ نحو ثالثني �سنة .تذكَّ رت �صو َتها ف ًَورا ،وتذكَّ ُ
معاملتها اللطيفة ووجهها اللطيف اجلميل .لقد كان عدد َّ
املخيم يف ما م�ضى
�سكان َّ
�أكرب ،لك َّنه ال يزال على حاله ،وال تزال �سوقه الن�شطة كما كانت.
عمان
خميم الوحدات على م�سافة ميكن قطعها َ�س ًريا على الأقدام من و�سط َّ
يق ُع َّ
باحليوية والن�شاط .وال يوجد �سياج وال جدران وال �أ�سالك �شائكة تف�صل
املفعم
َّ
املرورية على بع�ض
املخيم عن الأجزاء الأخرى من املدينة .وب�سبب االختناقات َّ
َّ
ومعدله �أعلى َّمما هو عليه يف الأجزاء
ال�شوارع
التلو َث ٌ
كثيفَّ ،
الرئي�سية املزدحمة ،ف� َّإن ُّ
َّ
ال�صح َّية ،فهي
عمان .ومن جهة اخلدمات العا َّمة وخدمات الرعاية ِّ
الأخرى من َّ
خميمات الالجئني يف الأردنِّ ك�أ َّنها جزء من
متاحة لالجئني
ِّ
الفل�سطينيني ،لذا تغدو َّ
الأحياء الفقرية يف املدينة.
الت�سعينيات،
املخيم .وعند بداية
َّ
� َّإن هناك ما يزيد على �أل َفي م�شروع �صغري يف َّ
بالعائلية ،وب�أ َّنها ذات م�ستوى
وتو�صف
كانت معظم هذه امل�شاريع �صغرية وب�سيطة،
ُ
َّ
م�صارف وحمالَّ جواهر،
ت�ضم هذه امل�شاريع
َ
منخف�ض من اخلربة الف ِّن َّية� ،أ َّما الآن ُّ
ف�ضل عن �أعداد كبرية من
و�صيدليات ،ووكاالت �سفر ،وحمالَّ لبيع ال
إلكرتونياتً ،
َّ
َّ
ِّ
حمال البقالة ،ومتاجر املالب�س وبيع ا ُخل�ضر والفاكهة ،عالو ًة على منافذ بيع الوجبات
ال�سريعة الباقية على حالها.
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خميم الزرقاء لالجئني ،وكان املوت دائم
لقد كان ِّ
جدي لوالدي يعي�ش يف َّ
جدتي على نح ٍو مفاجئ وغري متوقَّع ،وكان والدي
احل�ضور يف عائلتي؛ فقد ماتت َّ
جدي ثاني ًة،
جلدي ،وله �أربعة �أ�ش َّقاء وثالث �شقيقات .بعدها تز َّوج ِّ
�أحد ثمانية �أوالد ِّ
و�ست بنات (من زواج �سابق) ،وهكذا كانت
وكان لدى زوجته اجلديدة ثمانية �أبناءُّ ،
َو�ض َّوية �إىل � ِ
حد.
احلياة ف َ
أبعد ّ
انتق َل ْت والدتي ووالدي �إىل الكويت � ًأمل يف احل�صول على حياة �أف�ضل ،وكانت
جدا عندما ُت ُوفِّيت والد ُتها،
�أ ِّمي قد عانت م�صاعب �سابقة هي الأخرى؛ �إذ كانت �صغرية ًّ
وظائف ،مثل َّ
موظف مبيعات
عدة َ
وتز َّوج والدها َّمرة �أخرى .ويف الكويت عمل والدي يف َّ
�سيما يف جتارة املالب�سَّ ،ثم عمل مد ِّر َب ِ�سياق ٍة يع ِّلم
يف عدد من منافذ بيع التجزئة ،وال َّ
�سائق �شاحنة ،و�أخذته رحالته
النا�س قيادة املركَبات ،لك َّنه �أم�ضى معظم وقته وهو يعمل َ
يف مركبته الكبرية غري املريحة م�سافات بعيدة �إىل العراق و�أحيانًا �إىل �أملانيا.
ال�ساملية ،وهي مدينة يف حمافظة ِّ
الكويتية .ويف
حول
وا�ستقر والداي يف مدينة
َّ
َّ
َّ
احلي �صارت املباين
جمم ًعا ،وكلَّما َّات َه ِت
ُ
هذه املدينة َّ 12
املجمعات �إىل داخل ِّ
جتارية،
العربي فهي َّ
�سكنية ،وغري َّ
جتارية� .أ َّما َّ
َّ
املجمعات الأقرب �إىل �ساحل اخلليج ِّ
وت�ضم �أعدا ًدا
ال�سكنية
�سكنية راقية ،غري � َّأن املناطق
الداخلية مكتظَّ ٌة ُّ
َّ
َّ
وفيها َع َقارات َّ
كبرية من َّ
عربية خارج
القارة َّ
�سكان �أتوا من �شبه َّ
الهندية ،ومن عرب �أتوا من دول َّ
كثريا من
ال�ساملية بو�صفها مدين ًة �صغري ًة ُّ
ت�ضم يف جنباتها ً
منظومة دول اخلليج .و�أتذكَّ ُر َّ
علميا ،وا�ستا َد كر ِة القدم ،وكني�سة لطائفة
امل�ساجد،
ً
املائية ،ومر َك ًزا ًّ
ومعر�ضا للأحياء َّ
جيد
لل�سيارات بتجهيز ِّ
الروم الكاثوليكً ،
املدنية واجلوازات ،ومر�أبًا َّ
ومكتبا للأحوال َّ
الدائري اخلام�س .و�أعتقد �أ َّنها تفخر الآن ُبوجود �سينما ذات �شا�شة
يقع قرب ال�شارع
ِّ
ال�ساملية ،وهو
الت�سوق الكربى (املوالت) ،فت�شمل �سوق
عر�ض عمالقة� .أ َّما مراكز ُّ
َّ
للت�سوق
العاملي ُّ
�أ َّول متجر من نوعه يف الكويت ،وكذلك متجر املارينا يف مركَز املارينا ِّ
العمرية.
والرتفيه ،وكذلك مركز َّ
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ولدي �سبعة �إخوة
ولدت يف الكويت يف َ 25حزيران/يونيو 1970مَّ ،
وع ِّني �أنا ،فقد ُ
حيث العمر ،و�أ�ش َّقائي هم ر�أفت ،وهو �أكربنا،
و�شقيقتان ،و�أنا الثاين بينهم من ُ
ومدحت (الذي يعي�ش الآن يف ويلز) ،وممدوح (الذي يقيم الآن يف ال�سويد) ،وبالل
عمان)،
(وهو يف ال�سويد � ً
عمان) ،و�صبحة (�شقيقتي يف َّ
أي�ضا) ،و�سعادة (يعي�ش يف َّ
وحممد (يعي�ش ويعمل يف لندن) ،و�سامية (�شقيقتي الأخرى وهي يف ال�سويد)� ،أ َّما
َّ
أي�ضا).
عمان � ً
�أخي الأ�صغر فهو �سالمة وعمره � 18سنة (يعي�ش يف َّ
ال�شجاعة ِ
واملج َّدة
وب�سبب �سفر والدي وغيابه
امل�ستمر عن املنزل ،فقد َّربتنا �أ ِّمي ُّ
ِّ
جدا .وما زاد الط َني ِب َّل ًةَّ � ،أن حافل ًة �صدمت �أخي الأكرب
�صعبا ًّ
مبفردها ،وكان ذلك ً
يف �أثناء عبوره ال�شارع ،وكان حينها يف ال�ساد�سة من العمر ،وكنت �أنا يف اخلام�سة،
وحينها قال والدي لل�سائق‘‘ :ال تقلق! نحن الطرف املخطئ لأ َّنه [� ِأي ال�صبي] كان
طر َد
يجتا ُز ال�شارع ً
راك�ضا’’ .مل يكن والدي يريد لل�سائق �أن يق َع يف م�أزق� ،أو �أن ُي َ
أي�ضا .وقد �أ َّد ِت احلادثة �إىل �إ�صاب ٍة يف ر�أ�س ر�أفت
من عمله؛ ل َّأن والدي يعمل �سائ ًقا � ً
يرتد �إىل عمر الطفولة الباكرة.
َّعر�ضته لفقدان النطق .وبدا َّملد ٍة طويلة كما لو �أ َّنه كان ُّ
حت�س َن ْت نو ًعا ما ،ف�إ َّنه مل َّ
يتمكن َقطُّ من �أداء � ِّأي عمل
حقيقي ،وظلَّ
ومع � َّأن حالته َّ
ٍّ
ٍ
والداي �أن يز ِّوجاه بفتا ٍة من عائلتنا (بعيدة
م�ضاعفات طويل َة الأمد .وعندما َّقرر
يعاين
َّ
ال�صلة) ،فقد ُده�شت الفتا ُة عندما قابلته �أ َّولَ َّمرة؛ �إذ مل يكن �أحد قد �أخربها �شي ًئا
ِّ
كنت �أحاول �أن �أ�ساعده
ب�ش�أن حالته
الع�صبية ،لك َّنهما تز َّوجا و�أجنَبا طفلَني رائ َعنيُ .
َّ
دائما ‘‘بالأخ
قادرا على �إعالة نف�سه ،وكانوا يدعونني ً
با�ستمرار؛ حيث �إ َّنه مل يكن ً
كنت � َّ
أتول القيام بالأمور الأخرى .وعالو ًة على م�ساعدة ر�أفت ،فقد
الأكرب’’؛ ل ِّأن ُ
�ساعدت عد ًدا من �إخوتي الآخرين يف دخول اململكة امل َّتحدة� ،أ َّما ر�أفت وزوجته فال
ُ
عمان.
يزاالن ميكثان مع َّ
والدي يف َّ
جدا ،وك َّنا نعي�ش فيها،
حار ًّ
وما �أتذكَّ ره من �إمار ِة الكويت �أ َّنها كانت ذات ُمناخ ٍّ
حا ُلنا ُ
�سكني
جممع
حال غرينا من
تقليدي ،حيث يحتوي كلُّ
ّ
الفل�سطينيني ،يف َّ
ِّ
ٍّ
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ي�ضم يف �أرجائه ما ال
جممع على ع�شر �شقق ،يف كلِّ �ش َّقة غرفتان ،وكان كلُّ َّ
َّ
جممع ُّ
�ساحات للَّعب ،وال
يقلُّ عن مئة طفل ،و�أعدا ًدا �أخرى من البالغني .مل تكن هناك
ٌ
طابقية قدمية
�أماكن ميكن �أن نذهب �إليها .فك َّنا ُن ُّ
�سر ٍة َّ
ر�ص بع�ضنا �إىل بع�ض ،وننام يف �أَ َّ
احلمامات ،بل ك َّنا نغت�سل مباء ن�سكبه من
وغري مريحة ،ومل تكن لدينا مرافق يف َّ
حتممنا’’ َّمر ًة واحد ًة يف الأ�سبوع مبر�شا�ش املاء ،كي تزيل الرمل
ِّ
الدالء ،وكانت �أ ِّمي ‘‘ ِّ
والأو�ساخ عن �أج�سادنا .وقد كانت حري�ص ًة على جعل البيت يلمع من النظافة،
و�أتذكَّ ر �أ َّنها كانت طَوالَ الوقت ِّ
البيت.
تنظ ُف َ
� َّإل � َّأن طفولتي ،حا ُلها ُ
�سارة مبا يكفي ،ومل
حال معظم الأطفال كما � ّ
أظن ،كانت َّ
ترج ًحا حا ًّدا بني �صعود وهبوط (ما عدا احلادث
أ�ساوية َّ
حمددة ،وال ُّ
ت�ش َه ْد �أحدا ًثا م� َّ
مواطن من الدرجة الثانية ،وكان � ًأمرا
تعر�ض له ر�أفت) .و�سرعان ما � ُ
أدركت � ِّأن ٌ
الذي َّ
وعلنيا �أن �أُدعى بلقب ‘‘بلجيكي’’َّ ،ربا ن�سب ًة �إىل بلجيكا ،ذلك البلد الذي كان
معتا ًدا ًّ
�صرت �أدرك � ِّأن �أذهب �إىل مدار�س خمتلفة
تاريخيا م�ؤ ِّي ًدا لل�شعب
الفل�سطيني .كما ُ
ًّ
ِّ
العاديون .وك َّنا نحن� -أطفالَ عائلتنا-
عن تلك الذي يرتا ُدها الأطفال
الكويتيون ُّ
ُّ
مدار�س تداو ُم على فرت َتني ،حيث يذهب بع�ضنا يف ال�صباح ،ويذهب
نذهب �إىل
َ
�آخرون �إىل مدار�سهم بعد الغداء .لقد كانت عائلتي فقري ًة ،لك َّنها فخورة .ومل ن�ستطع
�أن نوفِّر � َّأية َّمد َخ ٍ
مالية ،لك َّننا ك َّنا ،بو�صفنا � ً
أطفال ،وبو�صفنا عائل ًة ،نح�صل على ما
رات َّ
نكافح ح ًّقا.
نحتاج �إليه ،لك َّننا ك َّنا ُ
كنت �أحتاج �إىل �شهر لأوفِّر كلَّ ما �أح�صل عليه من نقود كي
ويف مرحلة املرا َهقةُ ،
أ�شرتي
أتدبر �أمر الذهاب �إىل مطعم ماكدونالدز ل�شراء �شطرية برغر واحدة ،ودون �أن � َ
� َّ
حلوى .وكان والداي �صار َمني ،ح َّتى � َّإن �أبي كان ي�ضربني بني احلني والآخر ،وذلك
أ�ستحق’’ ذلك .رغم ذلك ،فقد ك َّنا نتم َّتع بالكثري من ال�ضحك
عندما ي�شعر ب� ِّأن ‘‘� ُّ
ويحباننا بغري حدود.
واملزاح ،وكان والداي َ
فخورين بناَّ ،
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وكما ذكرت ،ف�إ َّنه مل يكن لدينا �أماكن نلعب فيها ،با�ستثناء ال�شارع ،حيث كان
ميكننا �أن نلعب بالكرة يف ٍ
مكان ما� ،أو ك َّنا جنمع كلَّ ما ن�ستطيع جمعه من ب�صل وبطاطا
�أ َّيام اخلمي�س كي نخرج ون�شويها يف ال�شارع .ومن املحزن �أنَّ الذهاب �إىل بركة ال�سباحة
العا َّمة املح ِّل َّية كان يك ِّلف الكثري ،لذا مل ي�سبق �أن حظينا بزيارات منتظمة �إليها.
vvv

ومل يكن والداي متد ِّي َنني ،وي�س ُعني �أن �أُق�سم و�أقول ب�صدق � ِّإن مل �أذهب مع والدي
ذهبت فيها �إىل امل�سجد كانت
واملرات القليلة التي ُ
�إىل امل�سجد َقطّ  ،ح َّتى � َّأيام ا ُجل َمعَّ .
للطلب وعائلتهم .ويف املقابل ،ك َّنا نذهب � َّأيام
�ضمن الأن�شطة
الالمنهجية التي ُتنظَّ ُم َّ
َّ
ا ُجل َمع �أحيانًا مع والدي �أو والدتي �إىل ال�صحراء� ،أو ح َّتى �إىل �أبعد من ذلك� ،أي �إىل
�شاطئ البحر.
ومل �أكن قد �سمعت م�صطلح ‘‘اجلهاد’’ بتا ًتا ،ال يف البيت وال يف املدر�سة وال
أي�ضا مل �أ�سمع َقطُّ م�صطلح ‘‘ ُ�س َّنة’’ �أو ‘‘�شيعة’’� .أ َّما يف
يف ال�شارع .وعلى نح ٍو م�شابه � ً
تتكون من تالوة كلِّ طفل للقر�آن دون فهم
الدينية َّ
املدر�سة ،فقد كانت ما َّدة الرتبية َّ
ما ُيقال .و�إذا �أخط�أ الطالب يف � َّأية �آية ،فيمكن �أن يتل َّقى �صفع ًة م�ؤمل ًة على الوجه ،ومل
ف�ضل عن عدم تع ِّلم � ِّأي �شيء
نتعلَّم يف املدر�سة � َّأي �شيء ذي قيم ٍة عن الإ�سالمً ،
عن الديانات الأخرى.
vvv

وعند بلوغ كلِّ
كويتيا
يجد لنف�سه ‘‘ ً
�سن الثامنة ع�شرة ،ف� َّإن عليه �أن َ
فل�سطيني َّ
كفيل’’ ًّ
ٍّ
�إذا �أراد احل�صول على نوع ما من التعليم �أو التدريب �أو العمل .وعليه �أن يغادر البالد
فل�سطيني اجلامع َة،
�إذا �أخفق يف العثور على واحد� .أ َّما من جه ِة التفكري يف دخول
ٍّ
جيد ًة يل؛ فقد
فكان ُي ُّ
وعلي هنا �أن �أقول � َّإن الكويت كانت ِّ
عد � ًأمرا ال جدوى منهَّ .
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أ�سا�سي ،لك ِّني عندما � ِّأفكر يف ال�سنوات
ح�صلت هناك على تعليمي
ُ
ِّ
االبتدائي ال ّ
الأوىل من حياتي ،ف� ِّإن �أظلُّ �أ�س�أل نف�سيَّ �‘‘ :أيتها الكويت! لقد منح ِتنا التعليم
املدر�سي ،فلماذا مل متنحينا � َّأية حقوق؟’’.
ّ
vvv

والتحيز التي ع�ش ُتها يف حياتي املبكرة ،فقد راحت ثقتي
والعن�صرية
ورغم امل�شاقِّ
َّ
ُّ
الفل�سطينيني من
كنت �أنظر يف �أحوال بع�ض
تتكون رغم ِّ
تدن احلال .وملَّا ُ
بنف�سي َّ
ِّ
حويل َّممن �سافروا �إىل �أمريكا لتحقيق النجاح ،والذين ازدهرت حياة عائالتهم ب�سبب
يحولونه �إليهم بانتظام من الواليات امل َّتحدة ومن غريها ،1وقد
املال الذي كانوا ِّ
خذت من انت�صاراتهم م�ؤ�شِّ ًرا �إىل � ِّأن �أ�ستطيع �أن �أغادر البالد و�أجنح يف مكان �آخر،
ا َّت ُ
اللوعي ،لك َّنه كان
رغم كوين
جزئيا عن تفكري يف َّ
فل�سطينياَّ .
ولربا كان هذا ً
ناجما ًّ
ًّ
أي�ضا نا�شطًا يف عقلي الواعي.
� ً
vvv

تركت
كنت ياف ًعا
و�ساذجا يف الثامنة ع�شرة من العمر؛ وبقلب مث َقل باحلزنُ ،
عندما ُ
ً
أردن .كان لدينا القليل من املال ،ولذلك مل
عائلتي وغادرت الكويت م َّتج ًها �إىل ال ّ
يكن يف ُو�سعي �أن �أ�شرتي تذكر َة طائر ٍة بدل القيام بهذه الرحلة على منت حافلة غري
جدا و�سط حرارة خانقة.
مريحة ،ومكتظَّ ة ًّ
علي
�صرت وحي ًدا دون عائلتي ،وقد ُ
لقد ُ
كرهت ذلكَّ .ربا يعود ذلك �إىل �أ َّنه كان َّ
كنت
�أن � َ
عمتي انت�صار ،التي مل ي�سبق يل �أن قابل ُتها من قبل ،كما � ِّأن ُ
أعي�ش مع َّ
ولدي اهتماماتي وان�شغاالتي املعتادة ،لذا كان من
� ُ
أفتقد عائلتيُ .
عادياَّ ،
�شابا ًّ
كنت ًّ
خا�صة.
الطبيعي �أن �أرغب �أن َ
تكون يل غرف ٌة َّ
ِّ
اقت�صاديات بع�ض الدول مثل لبنان وم�صر.
أهم َّي ًة قُ�صوى يف
 )1كما هو معلوم ،ف�إنَّ للتحويالت � ِّ
َّ
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طفل ال
أعي�ش عندها ،كان هناك ً 14
عمتي ً 18
ذهبت ل َ
طفل .وعندما ُ
� ْ
أجنبت َّ
اعتدت
كبري ًّ
جدا م َّنا ،ح َّتى � ِّإن ُ
يزالون يعي�شون معها يف املنزل نف�سه .كان هناك عد ٌد ٌ
أقطن يف منطقة
�أن �أنا َم على �سطح املنزل .بعد ذلك ُ
عمتي ل َ
رحلت الح ًقا من منزل َّ
الفل�سطينيني .ا�ست�أجرت
الكثري من
‘‘الها�شمي ال�شمايل’’ يف َّ
ِّ
حي ُّ
ي�ضم َ
عمان ،وهو ٌّ
خمزن ٍ
ومنزلية.
علوية كانت يف الواقع َ
هناك غرف ًة َّ
بيت ،لك ِّني َّزينتها وجعل ُتها جميل ًة َّ
حمتاجا ح ًّقا �إىل خلق ذلك ال�شعور ‘‘بالعائلة’’.
لقد ُ
كنت ً
أي�ضا �إىل نوع من التعليم �أو التدريب ،وهكذا
كنت �أحتاج � ً
�شعرت ب� ِّأن ُ
و�سرعان ما ُ
وال�سياحي،
الفندقي
عمون للتعليم
َّ
�سجلت يف برنامج �شهادة َّ
الثانوية العا َّمة يف ك ِّل َّية ُّ
ِّ
ِّ
وال�سياحي،
الفندقي
التطبيقية للتعليم
اجلامعية
والتي �صارت اليوم ك ِّل َّية الأردنِّ
َّ
َّ
ِّ
ّ
متخ�ص�صة يف التدريب على الإدارة
دائما �أف�ضل ك ِّل َّية على امل�ستوى
اجلامعي ِّ
وكانت ً
ِّ
تتبو�أ
الفندقية
وال�سياحية .وكانت قد ت� َّأ�س�ست هذه الك ِّل َّية عام 1980م ،وظلَّت ً
دائما َّ
َّ
َّ
التعليمية يف ال�شرق الأو�سط .ومل يكن لدى والدي
مر َك ًزا مرموقًا بني امل� َّؤ�س�سات
َّ
عمون
ما ير�سله �إ َّيل من مال يكفي لإر�سايل �إىل جامعة ،لذا كانت تكاليف ك ِّل َّية ُّ
أ�سجلَ فيها.
ن�سبيا) مالئم ًة ل ِّ
(الرخي�صة ًّ
�ساقيا،
طالباُ ،
عندما ُ
كنت ً
عملت يف كث ٍري من املقاهي واملطاعم ،فعملت يف بداية الأمر ً
�صرت ً
أردنية
َّثم ُ
نادل .ورغم � ِّأن �أحمل جوا َز �سف ٍر � ًّ
أردنيا -حيث كانت �سيا�سة احلكومة ال َّ
للفل�سطينيني بالعمل وال�سفر َّ
لئل يكونوا عب ًئا -ف� ِّإن مل � َّأمتكن من اخلروج �إىل �أ َّية
ت�سمح
ِّ
أ�شخا�ص يف احلكومة
وجه ٍة ،ومل تكن احلال مواتي ًة من حيث عدم وجود ‘‘وا�سطة’’ قو َّية من � ً
احلد و�صل بي �إىل
تي�س ُر حياة النا�س يف الأردنِّ عمو ًما 2.و�أقول �إنَّ َّ
كثريا ما ِّ
واملجتمع ،وهي ً
عدم معرف ِة � ٍ
أحد � ً
حقيقي .وحيث �إنَّ اله َّوة بني الفقراء والأغنياء
أ�صل ،لذا ُ
كنت بال ت�أثري ّ
جدا.
جعلت ق َّلة ‘‘الوا�سطة’’ و�ضعي �أ�سو�أ ًّ
كانت وا�سع ًة يف الأردنِّ حينها ،فقد ْ
2) Robert B. Cunningham and Yasin K. Sarayrah (1993), Wasta: The Hidden Force in Middle Eastern Society,
London: Praeger.
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�سيا�سي وثقا ّيف؛ فرغم
�شخ�صا بطموح
أذكر هنا حقيقة � َّأن والدي ،كان ً
�أو ُّد �أن � َ
ٍّ
�ضيق،
م�سرحيات
أنتج
�أ َّنه كان يعمل َ
�سائق �شاحنة ،فقد � َ
فل�سطينية على م�ستوى ِّ
َّ
َّ
بع�ضها �أحيانًا .وح َّتى �أ�ض َع هذا الأمر يف �سياقه ،فال َّبد �أن نتذكَّ ر �أ َّنه � َّإبان
بل �أخرج َ
�شكل ب�سيطًا
وثمانينياته ،كان امل�سرح
�سبعينيات القرن الع�شرين
عد ً
الفل�سطيني ُي ُّ
َّ
َّ
ُّ
الوطنية ،وقد كان هو
من �أ�شكال املقا َومة .وكان كذلك
ً
م�صدرا من م�صادر ال ُهو َِّية َّ
املتحم�سون مثله
م�سرح منظَّ مة التحرير
الفل�سطينية .كان والدي و�أ�صدقا�ؤه الكثريون ِّ
َ
َّ
حيث
قد � َّأ�س�سوا جمموعة م�سرح يف الكويتَّ ،ثم يف الأردنِّ  ،عندما انتقل �إليها ُ
يلعب كلَّ الأدوار :مي ِّثل و ُيخرج و ُينتج وير�سم امل�شاهد ،ويقوم
وا�صلَ العمل .وكان ُ
يراعي �أق�صى درجات احلر�ص
ب� ِّأي �شيء �آخر تدعو �إليه احلاجةْ .
لكن كان عليه �أن َ
يف ما يقوله.
املهم تذ ُّك َر ال�سياق الأ�شمل؛ فمنذ عام 194٨م وما
و�أقول هنا ثاني ًة � َّإن من ِّ
إ�سرائيلية
تالها� ،أُجرب
الفل�سطينيون على االختيار ما بني احل�صول على ال ُهو َِّية ال َّ
ُّ
لتكون حا ُلهم
الزرقاء� ،أو �أن يغادروا وطنهم للعي�ش ب�صفة الجئني خارج بالدهمَ ،
املخيمات حول العامل .وحيث � َّإن
هي حال بقية �أخواتهم و�إخوانهم النازحني يف َّ
الفل�سطيني كان خا�ض ًعا ل�سلطة الدولة التي يوجد فيها -وهي �إ�سرائيل يف
امل�سرح
َّ
بجد من �أجل �ضمان �أن يبقى امل�سرح
هذه احلالة -ف� َّإن والدي ،وكثريين غريه عملوا ٍّ
والعربية.
الفل�سطينية
بقوة بجذوره
فل�سطينيا ب ُهو َِّيته َّ
اخلا�صة ،ومرتبطًا َّ
ًّ
َّ
َّ
ينيات القرن
لقد كانت هناك نه�ضة
وعربية َّ
خلقة منذ �أواخر �س ِّت َّ
فل�سطينية َّ
َّ
الثقافية
كثريا من املجاالت
�سيما يف �أوا�سط
ال�سبعينيات �شملت ً
َّ
َّ
الع�شرين ،وال َّ
إ�سرائيلية ال�صارمة ،فقد كانت هناك
والوطنية ،مبا يف ذلك امل�سرح .ورغم ال�سيطرة ال َّ
َّ
م�سرحي ٌة منت�شر ٌة يف كث ٍري من القرى ،ومنها امل�سرح الناه�ض يف مدينة حيفا،
فرقٌ
َّ
وامل�سرح احلديث يف مدينة النا�صرة ،كما وجد بع�ضها يف مدينة القد�س منذ عام
الفل�سطيني’’.
1967م� ،إىل �أن ت� َّأ�س�س امل�سرح ال�شهري ِب ْا�سم ‘‘احلكواتي
ّ
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كثريا �أعدا ُد
وبحلول الن�صف الثاين من
ثمانينيات القرن الع�شرين ،تنامت ً
َّ
التعليمية ،وح�صلوا على
للفن وامل�سرح ،والتحق كثريون باملعاهد
املتحم�سني ِّ
ِّ
َّ
�شهاداتَّ ،مما �أ َّدى �إىل حدوث ازدهار يف هذا املجال .ويف عام 2015م ،كان هناك نحو
إ�سرائيلية ،وتكاد ال
ع�شرون فري ًقا
ً
وم�سرحا ،معظمها يتل َّقى ً
دعما من وزارة الثقافة ال َّ
م�سرحا
دعما من امل� َّؤ�س�سات
احلكومية ،ما عدا ً
توجد هناك م�سارح م�ستقلَّة ال تتل َّقى ً
َّ
م�سرحني يرف�ضان العمل مع تلك امل� َّؤ�س�سات.
�أو َ
املقدمة �إىل الفرق وامل�سارح
ورغم ذلك ،ف� َّإن عدم امل�ساواة من ُ
حيث مبالغ الدعم َّ
ال�سيا�سي؛ ل َّأن %97
الفل�سطينية يك�شف عن التمييز القائم على �أ�سا�س االنتماء
َّ
ّ
خ�ص�ص ن�سبة  %3فقط
من مبالغ الدعم تذهب �إىل امل�سارح والفرق
اليهودية ،بينما ُت َّ
َّ
أ�صل من ال�ضرائب والأموال التي تدفع �إىل
العربيةُ .وت َم ُع املوازن ُة � ً
للم�سارح والفرق َّ
حاليا  %20من َّ
�سكان الداخل،
إ�سرائيلية ،ف�إذا ك َّنا ،نحن
ِّ
الفل�سطينيني ،من ِّثل ًّ
الدوائر ال َّ
املخ�ص�صة للم�سرح.
منطقيا �أن تر َّد �إلينا الدولة  %20من الأموال َّ
ُفيف َرت�ض ًّ
vvv

غادر والداي ومعهما �أ�ش َّقائي الكويت عند اندالع حرب
مع نهاية عام 1990مَ ،
علمت �أ َّنهم ِّ
يخططون لاللتحاق بي،
اخلليج الثانية ،3والتحقوا بي يف ال ّ
أردن .وعندما ُ
أبحث عن ٍ
وعرثت على �ش َّقة يف منطقة الد َّوار الأ َّول،
مكان نعي�ش فيه م ًعا،
رحت � ُ
ُ
ُ
عمان.
جبل َّ
ال�شخ�صية
وكان والدي قد خ�سر كلَّ �أمواله يف الكويت ،وخ�سر كذلك مقتنياته
َّ
ع�ضوا يف
�سيارات ال�شحن التي كان قد ا�شرتاها ،وال َ
أثاث كلَّه؛ فقد كان والدي ً
من َّ
عراقي الكويت ،وانتهت يف � 28شباط/
 )3بد�أت احلرب بتاريخ � 2آب�/أغ�سط�س 1990م ،عندما غزا � 100ألف ٍّ
جندي ٍّ
فرباير 1991م.
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الفدائي،4
الفل�سطينية ،وكان � َأح ُد �إخوتي بني الذين التحقوا بالعمل
منظَّ مة التحرير
َّ
ّ
جدا يف �أثناء احلرب ِحيال
تدرب يف ليبيا ،لذا كان �أفراد عائلتي قلقني ًّ
وكان قد َّ
مت�سكوا
العواقب املحتملة التي قد تنجم عن معتقداتهم وانتماءاتهم
ال�سيا�سية التي َّ
َّ
غادر والداي ب�سرع ٍة ،ومعهما جميع �أفراد العائلة.
بها َّ
ب�شدة .وهكذا َ
�صالت
أقارب تربطهم بنا ٌ
عندما ك َّنا نعي�ش يف الكويت ،ك َّنا نزور بني احلني والآخر � َ
�سيما العا�صمة بغداد،
قُربى بعيدة ويقيمون يف الأردنّ  .وك َّنا ن�سافر �إىل العراق � ً
أي�ضا ،وال َّ
�ستحب
حيث كان لوالدي �أ�صدقاء ك ٌرث هناك .وك َّنا حينها نعتقد �أنَّ الأردنَّ مكانٌ ُي ُّ
م�ستمرة.
لكن اللجوء والفقر يعنيان وجو َد م�شاقَّ
العي�ش فيه ،وهو ح ًّقا كذلكَّ ،
َّ
أردن ،ف� َّإن قلبي كان يراودين كي
ومع � َّأن جميع �أفراد عائلتي كانوا م ًعا يف ال ّ
�أغادر للعثور على حيا ٍة �أف�ضلَ يف ٍ
أحلم بالعي�ش يف
مكان �آخر ،وكنت حينها � ُ
أتخيلها تعود يف كثري منها �إىل �صفحات �شك�سپري
�إنكلرتا .و‘‘�إنكلرتا’’ التي كنت � َّ
5
( ،)Shakespeareوكنت �أعرف � ِّأن �إذا و�صلت �إىل ‘‘منحدرات دوڤر البي�ضاء’’ (The
تتغي ،وجاءت ال�صدفة على �شكل لقاء مع
 )White Cliffs of Doverف� َّإن حياتي �سوف َّ
م�ست�شارا جلاللة امللك الراحل احل�سني بن طالل.
حممد العدوان ،الذي كان يعمل
َّ
ً
تطبخه �أ ِّمي .ونتيجة ذلك،
وحتب تذ ُّوقَ ما ُ
أمريكيةُّ ،
وكانت زوجة َّ
حممد العدوان � َّ
كانت �أ ِّمي تر�سل �أطباقًا �إىل منزلهم ،وكنت �أنا �أقوم على ال�ضيافة عندهم عندما
ٍ
�شقيق ال�سفري
ي�ست�ضيفون
قابلت َ
منا�سبات كربى .ويف �إحدى تلك املنا�سباتُ ،
ين يف لندن ،والذي �أخربين ب� َّأن �شقي َقه يبحث عن �شخ�ص ما يعمل عنده يف
الأرد ِّ
اللندين ،وعندها قلت على الفور‘‘ :ح�س ًنا� ،أريد هذا العمل’’.
مطبخ منزله
ِّ
الفدائيني انظر:
 )4ملناق�شة تاريخ
ِّ
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 )5منطقة تقع جنوب اململكة امل َّتحدة مبحاذاة م�ضيق دوڤر الذي يقع ما بني �إنكلرتا وفرن�سا .وهناك �أغنية م�شهورة حتمل
العنوان نف�سه (النا�شر).
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