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برنامج الدراسات العربية المعاصرة 

جامعة بيرزيت- فلسطين

المناقشة   20/ 1/ 13تاريخ 0 م5

إهداء 
 إلى كل الباحثين والمهتمين في شؤون المرأة؛ أهدي

هذه الرسالة ..

ربيحة علن علن 
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شكر وتقدير:

          أتقدم بالشكر والعرفان لساتذتي الكرام د. عبببد العزيببز عيبباد ود. صببالح عبببد

 الجواد على تشجيعهم لي عند اختيبباري لموضببوع هببذه الرسببالة. ود. شببريف كناعنببة

 على الجهببد الكبببير والتببوجيه المميببز الببذي حظيببت بببه خلل مببدة إشببرافه علببى هببذه

 الرسالة وأشكره جزيل الشكر على صبره وتفهمه لمكانياتي وتشجيعه لي المر الذي

 جعل من لقائي معه في هذه الرسالة محطة هامة فببي حيبباتي العلميببة أجببد فيهببا الخيببر

 الكثير. و د. صببالح عبببد الجببواد ود. عبببد الرحمببن المغربببي علببى مببا قببدماه لببي مببن

 ملحظات قيمة خلل مرحلة النقاش والمراجعببة. والسببتاذ الفاضببل نبيببل علقببم علببى

 تشجيعه لي وحماسه الكبببير لموضببوع الرسبالة. والسبتاذ الكريببم جبابر محمبد أحمببد

عطايا الذي قام بالتدقيق اللغوي لنص هذه الرسالة.

 وكل التقدير والمحبة والعرفان للمبحوثببات الفاضببلت وعببائلتهن وكببل مببن قببدم لببي

المساعدة في ميدان البحث، راجية من ا عز وجل أن يمدهن/هم بالصحة والعافية.  

 وللمهات والجدات الفاضلت من مبحوثات هذه الرسالة؛ اللواتي توفبباهن ابب تعببالى

حتى كتابة هذه الورقة: 

الحجة زريفة مصطفى النادي

الحاجة سعاد "أم مصطفى"

الحجة معزوزة محمد 
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الحجة زهرة محمود العالم

أسال ا تعالى لهن الرحمة وأن يسكنهن فسيح جنانه ويجزيهن عنا كل الخير. 

م2005-5-7ربيحة علن علن /

تعريف بهذه الرسالة:
 خلل دراستي لمجموعة كبيرة من الدبيات الهامة التي تناولت قضايا المجتمع الفلسطيني

ّية والمرأة  المعاصرة، وجدت قلة وضعفا في المعلومات المدونة حول وضع العائلة الفلسطين

ّية خلل نكبة فلسطين عام    وفي السنوات الولى من اللجوء. تزداد قلة هذه1948الفلسطين

ّية ّية اللجئة وأكثر فيما يخص المرأة الريف  المعلومات وضعفها في تناول قضايا العائلة الريف

 اللجئة، مما يشكل ثغرة في التاريخ الوطني والجتماعي الفلسطيني خاصة وأن الريفيين كانوا

 أغلبية سكان فلسطين وأغلبية اللجئين لحقا ومن أشد الفئات تضررا من حالة الحرب والتهجير

 حيث يعتمدون في مصادر دخلهم على الرض وحالة الستقرار وخلل عمليات الحرب عام

ّية ريفيي أكثر من أربعمئة قرية ففقدوا الرض والستقرار بل1948   هجرت العصابات الصهيون

ُهجرت أغلبيتهم الساحقة معدمين ماديا أو يكادون. والقليل مما ُتركوا في صراع مع البقاء حيث   و

 وفرته الدبيات السابقة بينت ضعفا في أدوار الرجال في عائلتهم في السنوات الولى من اللجوء

ّية وضعف الدخل المتوفر للجئين من جهة أخرى وغياب عدد من  لعدة أسباب منها: البطالة العال

 الرجال عن عائلتهم إما نتيجة الموت أو السر أو تشتت أفراد العائلة أو المرض أو الحباط

ّية اللجئة وضعف أدوار الرجال إلى  وغيره. فقادني الربط بين قلة ما كتب حول العائلة الريف

ّية اللجئة في الحفاظ على عائلتها في ّية الريف  البحث حول"الدور الذي قامت به المرأة الفلسطين

 م)". وحددت فترة الدراسة ببداية عمليات التهجير فحالة التنقل القلق1962-1948الفترة (

 وصول إلى درجة واضحة من "استقرار" اللجئين في المخيمات – فمعظم اللجئين الريفيين

 تجمعوا في المخيمات - في بداية الستينيات من القرن العشرين حيث حلت الوحدات السكنية

 الثابتة في أواخر الخمسينيات مكان الخيام وسادت مع بداية الستينيات حالة من الهدوء العسكري

 والسياسي في المنطقة (فلسطين وما حولها). وأهدف من خلل هذه الرسالة إلى المساهمة في

ّية اللجئة في عائلتها في أكثر فترات التاريخ الفلسطيني ّية الريف  الكشف عن دور المرأة الفلسطين

 المعاصر خطورة على مصير العائلة. وإلى المساهمة في كتابة التاريخ الجتماعي لهذه الفترة
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ّية  حيث ما كتب حتى الن هو التاريخ السياسي والعسكري. وإلى إشراك المرأة الفلسطينية -الريف

 اللجئة خاصة- في كتابة التاريخ الجتماعي والوطني الفلسطيني لخراجه من دائرة كونه تاريخ

 رجال عن رجال وتاريخ النخبة من النساء، وجعله تاريخا متكامل لجميع شرائح المجتمع

ّية اللجئة-  تفيد في استخلص صورة عامة  الفلسطيني. ويمكن اعتبارها دراسة حالة-المرأة الريف

ّية الرسمي والشفوي، ومنهج دراسة الحالة ّية .اعتمدت المنهج التاريخي بشق  للمرأة الفلسطين

 وتحليل المضمون. ونظرا لقلة ما وفرت الدبيات السابقة من مادة حول هذا الموضوع فقد شكل

 البحث الميداني المصدر الرئيس للمعلومات، ولذا اتبعت أسلوب المقابلت شبه المقننة لستخراج

ّية جمع سير الحياة. وقد ّية ممكنة من معلومات المبحوثة فكانت المقابلت أقرب إلى عمل  أكبر كم

ّية ضمن مفهوم البحث الكيفي وليس الكمي. وكتبت56أجريت –بفضل ا-    مقابلة شفو

ّية  الطروحة الناجمة عن هذا البحث في أربعة فصول تناول كل منها دور المرأة الفلسطينية الريف

 . ثالثا: عقب التهجير وقبل القامة48. وثانيا: دورها خلل حرب1948أول: قبيل الحرب عام 

 في المخيم. ورابعا:  دورها في السنوات الولى لنشأة المخيم. ثم وثقت مصادر ومراجع هذه

 الرسالة الشفوية منها والمكتبية وأرفقت ملحق جاء أهمها ملحق "عينة من نصوص المقابلت

ّية" تضمن   نصا. 15الشفو

 ويمكن القول أن هذه الرسالة هي الولى بين دراسات النكبة واللجوء والمرأة الفلسطينية التي

ّية اللجئة في الحفاظ على عائلتها ّية الريف  تجعل موضوع بحثها الرئيس عن دور المرأة الفلسطين

 م. ومهما كانت نسبة نجاح هذه الرسالة في1948في سنوات اللجوء الولى عقب نكبة فلسطين 

ّية إلى  إثراء هذا الجانب الهام من التاريخ الفلسطيني، إل أنها محاولة لزيادة الصوات الداع

 تعزيز هذه الدراسات الميدانية أمل في سد النقص في المعلومات المدونة حول قضايا المرأة

واللجوء ومواضيع وطنية واجتماعية مشابهة. 
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Introduction to this Thesis

During my study a large group of important literatures which addresses the 

Palestinian Contemporary issues, I found little weak information written about the 

status of the Palestinian family and the Palestinian woman during Palestine's 

Catastrophe of 1948. During the first years of refuge, the lack and weakness of this 

information increased in addressing the issues of the rural refugee family, and 

even more in what is related to the Palestinian rural refugee woman, and this 

makes a gap in the Palestinian national and social history, especially the rural 

people were the majority of the refugees, and they were mostly damaged by the 

state of war and deportation as they depended in their income resources on land 

and stable situation. During the operations of 1948 war, the Zionist gangs deported 

the rural people of more than 400 villages who lost land and stability ; and were 

left in conflict for survival.

Their whelming majority were deported very needy or were to be. The little which 

was provided by the previous literatures showed weakness in men's roles in their 

families in the first year of refuge for several reasons such as: high 

unemployment, poor available income of the refugees or absence of some men 

away from their families due to death, capture, dispersion of family members, 

illness or frustration, and otherwise. Linking between the little information written 

on the Palestinian refugee rural family and the weakness of men's roles led me to 

investigate the role played by the Palestinian refugee rural woman in maintaining 

her family within the period 1948-1962. I specified the period of study with the 

beginning of deportation operations from the state of movement and anxiety 

reaching to an apparent degree of "stability" of the refugees in the camps where 
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most of them gathered in early 1960's of the 20th century as content housing units 

replaced tents in late 1950's of 20th century; and with early 1960's of 20th century a 

state of military and political quietness prevailed the region (Palestine and around 

it). Through this Thesis, I want to contribute to discover the Palestinian refugee 

rural woman's role in her family during the most dangerous periods of the 

Palestinian history on the destiny of the family; to contribute to write the social 

history of this era because what has been written on it till now is the political 

history and to involve the Palestinian woman, the refugee rural woman in 

particular, in writing the Palestinian social and national history to take it out of the 

circle of its being a history of men about men and an elite of women and make it a 

comprehensive history of all the categories of the Palestinian community; and to 

consider this Thesis as a study on the situation of the Palestinian refugee rural 

woman, benefiting in deriving a general image of the Palestinian woman. I 

adopted the historical methodology with its two parts (the formal and oral), the 

methodology of case study and content analysis. Due to the fact that the previous 

literatures provided with little material on this subject, the field research formed 

the main source for information, Therefore, I followed the method of semi-

channeled interviews to obtain the largest possible information available.

So, interviews were closer to a process of gathering biographies. With the 

help of the Almighty God, I conducted 56 oral interviews within the context of 

qualitative research. I wrote the Thesis resulted from this research in four chapters: 

the first one handled the Palestinian woman's role before 1948 war; the second 

handled her role during 1948 war; the third handled her role after deportation and 

before stability in the camp and the fourth chapter handled her role during the first 

years of establishing the camp. Then I authenticated the sources and references of 

this oral and written Thesis , and I enclosed attachments the most important of 

which is a sample of the texts of the oral interview including 15 texts.

It can be said that this Thesis is the  first one of the studies on the 

Palestinian Catastrophe refuge and the Palestinian woman focusing its major 

research theme on the role of the Palestinian refugee rural woman in maintaining 

her family during the first years of Palestine  1948 Catastrophe.
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Whatever proportion of its success in enriching this important side of the 

Palestinian history, this Thesis is an attempt to increase the voices which call for 

enhancing such field studies hoping to fulfill the lack of information written on 

the issues of woman, refuge and similar national and  social subjects.

المحتويات: 

                                                                                                                             الصفحات
مقدمة __________________________________________________ي- خ 

31- 1الفصل الول: _____________________________________________

48دور المرأة الفلسطينية الريفية في عائلتها قبل عام 
                            الدور الجتماعي 
                            الدور القتصادي 

                            دور المرأة الريفية في النزاعات المسلحة

62- 32الفصل الثاني:_________________________________________

 1948 دور المرأة الفلسطينية الريفية في عائلتها خلل حرب 
                             من مشكلت الريف الفلسطيني الكبرى في هذه الحرب 

                              ماذا أخرج الريفيون المهجرون معهم خلل عمليات التهجير 

113- 63الفصل الثالث:___________________________________________

ّية اللجئة ُعقب التهجير وقبل القامة في المخيم  دور المرأة الفلسطينية الريف
التنقل وأسبابه                              

                              دور المرأة الريفية اللجئة في عائلتها
192-114الفصل الرابع: _________________________________________ 

ّية اللجئة في مرحلة القامة في المخيمات دور المرأة الفلسطينية الريف
                             نشأة المخيمات (مخيم الجلزون نموذجا)

                             دور المرأة الريفية اللجئة في عائلتها
194- 193خاتمة: النتائج والتوصيات _________________________________

202-195_____________________________________________المصادر والمراجع
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ّية                                  المصادر الشفو
ّية                                 المصادر والمراجع المكتب

 ___________________________________________________ الملحق
ّية لبعض الظروف المعيشية للجئين بعيد النكبة                                    207-203صور تاريخ

ّية المدمرة بعد حرب عام  208م       1948                            خريطة للقرى الفلسطين
213-209                            خطة المقابلة الميدانية                                                  

214                            بطاقة التعريف بالمبحوثة                                               
ّية                            307-215                               عينة من نصوص المقابلت الشفو

 مقدمة:
ّية اللجئة في الحفاظ على عائلتها خللتبحث هذه الرسالة   في دور المرأة الفلسطينية الريف

 م.  بدأت فكرة الكتابة لدي حول هذا1948السنوات الولى التي أعقبت نكبة فلسطين عام 

 الموضوع مع قيام "انتفاضة القصى"، وما أثارته في نفسي من آلم انتفاضة سابقة. ثم كانت

ّية التي ألمت بي وبالغالبية الساحقة من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، تدفعني  المعاناة اليوم

 للبحث حول قضايا تمس هذه المعاناة وجذورها. فوجهت دراستي -التي كنت قد بدأتها في قسم

 الدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت – نحو قضايا المجتمع الفلسطيني المعاصر من

 خلل اختياري لمساقات دراسية تخدم هذا التوجه. وفي هذه المساقات خاصة "النكبة"

 و"الصهيونية" و"الدب الفلسطيني المعاصر" ومن خلل المناقشات التي أثيرت فيها بدأت لدي

 . وظلت الفكرة تلح علّي وأنام1948فكرة البحث حول دور المرأة الفلسطينية خلل النكبة عام 

 أتأمل ثلثتنا وقد جمعتنا غرفة واحدة:" جدتي بثوبها القديم وغطاء رأسها "الوقاة" المحملة بنقود

ّية تكاد تختفي نقوشها العثمانية، أمي التي أضحت "مقعدة" منذ سنوات فانشغلت بتذكيرنا  فض

 ونفسها بماضي جسد قوي أكل اللجوء منه وشرب. وأنا ابنتهن وابنة انتفاضة القرن الواحد

 والعشرين بكل ما أحمل من تساؤلت حولهن وحولي. عرضت فكرة البحث هذه على أساتذتي د.
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ّياد ود. صالح عبد الجواد؛ ولقيت منهما ترحيبا وتشجيعا دفعني لتثبيت الفكرة  عبد العزيز ع

 والسعي نحو تحقيق دراسة حولها. حالت ظروف سفر د. صالح عبد الجواد إلى خارج فلسطين

 دون إشرافه على هذه الرسالة التي أبدى اهتماما بموضوعها. أشار علي د. صالح بالتوجه نحو

 أستاذ آخر من أساتذتنا الفاضل، فكان لي الشرف والحظ الكبير أن أنفذ هذه الدراسة تحت

 إشراف د. شريف كناعنة الذي تحمس لفكرة البحث أكثر من أي شخص آخر وساعدني في بلورة

ّية  الفكرة وتحديدها في مسار واضح وأكثر فائدة، فجاء البحث تحت عنوان:"دور المرأة الفلسطين

ّية اللجئة في الحفاظ على العائلة( م). 1962-1948الريف

  حول فكرة هذا البحث؛ قمت بدراسة العديد من الدبياتفي سبيل الوصول إلى معلومات

 الهامة. تمثل هذه الدبيات المادة المكتوبة التي تمكنت منها حول تاريخ النكبة الفلسطينية وفترة

ّية وقضايا مشابهة أخرى خاصة بالمجتمع الفلسطيني في القرن  اللجوء الولى والمرأة الفلسطين

 العشرين. ومن بين كافة هذه الدبيات تناول القليل منها جزءا من ظروف العائلة الفلسطينية ومن

  وفي السنوات الولى التي أعقبتها. وتقل هذه1948ثم المرأة الفلسطينية ودورها في فترة حرب 

ّية بالرغم من كون الريفيين ّية والمرأة الريف  الدبيات أكثر في مجال الحديث عن العائلة الريف

 يشكلون غالبية بين سكان فلسطين. ومن الدبيات القليلة التي عالجت جانبا من جوانب فكرة هذا

 THE PALESTINIAN EXODUS FROMالبحث أذكر: كتاب نافذ نزال"

GALILEE 1948 والذي جمع فيه نزال روايات شفوية لكثر من1978" والمنشور عام . 

  قرية من قرى الجليل الفلسطيني ممن أصبحوا لجئين في لبنان. ومن خلل32 من أبناء 100

ّين نزال أن القوة العسكرية والخديعة التي مارستها العصابات الصهيونية آنذاك؛  الروايات تلك ب

 بعنوان"74كانت سبب تهجير سكان تلك القرى، وفي نفس الطار كان نزال قد كتب مقالته عام 

THE ZIONIST OCCUPATION OF WESTERN GALILEE1948؛ وكانت" 

 رواياتها قيمة لنها جاءت من شهود عيان؛ ولكن نزال اكتفى بالبحث حول سبب التهجير ولم يقدم

 متابعة لحوال اللجئين فيما بعد. كما تغلبت لديه روايات الرجال على عدد روايات النساء،

 بالرغم من غزارة المعلومة التي قدمتها النساء في دراسته خاصة في وصف تفاصيل الحداث

التي مرت به عائلتها وقت التهجير. 

عالجت الكاتبة روز ماري صايغ في كتابها:"الفلحببون الفلسببطينيون مببن القتلع إلببى الثببورة"-

 ؛ الببذي أطلقببت48- قضببية الرحيببل الفلسببطيني عببام 1983أستخدم هنا طبعته العربية الثانية عام 

ّيما في مجال توضببيح وضببع العائلببة الفلسببطينية الريفيببة  عليه مصطلح "القتلع"، وجاء كتابها ق

 منذ فترة الحتلل البريطاني مرورا بالنكبة واللجوء وحتى قيبام الثبورة الفلسبطينية فبي السبتينات

 من القرن العشرين. ويعتبر كتاب روز ماري هذا من أكثر الدبيات تغطيببة لحيبباة العائلببة الريفيببة
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 قبيل النكبة وبعيدها، ولكن معالجة روز ماري لفبترة طويلبة مبن حيباة العائلبة الفلسبطينية الريفيبة

 جعلها تجنح إلى التعميم والختصار. واستخدمت روز ماري صايغ روايببات رجببال ونسبباء علببى

 حد سواء ومن مختلف العمار. ومع أنها تطرقت لحوال اللجئيببن ككبل ولكبن اسببتخدامها عينبة

دراسية من لجئي لبنان؛ أظهر أحوال لجئي لبنان أكثر من غيرهم من اللجئين. 

 وهناك أدبيات تطرقت للفترة الولى من عملية اللجبوء الفلسبطيني؛ أذكببر منهبا كتباب حسبين أببو

ّيببة وعسببكرية" والمنشببور1967-1948النمل "قطاع غزة    تطورات اقتصادية وسياسية واجتماع

  إلببى48، وتحدث أبو النمل عن التطورات العديدة في القطاع خلل المدة التي عينهببا -1979عام 

 -  وقدم صورة للوضاع  القتصادية والسياسية الصعبة التي عانى منها قطاع غزة؛ غيببر أن67

أبا النمل جنح نحو التعميم والتركيز على الوضاع القتصادية والسياسية الرسمية. 

  والجببزء1990وقدم لبيب عبد السلم فببي "موسببوعة المخيمببات الفلسببطينية" الجببزء الول عببام 

 ، معلومات عن المخيمات الفلسطينية ولكنها جاءت معلومات عامة ولببم تتطببرق1992الثاني عام 

 لتوضيح أوضاع اللجئين في الفترة الولى من اللجببوء إلببى المخيمببات باسببتثناء أعببداد اللجئيببن

ومساحة المخيمات وبعض الحداث الرئيسة في تلك الفترة. 

 ، ملبف حبول اللجئيبن الفلسبطينيين،1991 لعبام 83قدمت مجلة صبامد القتصبادي فبي عبددها 

 جاءت مقالته هامة، ولكنها لم تقدم معلومات كافية حول أحببوال اللجئيببن مببا بيببن خروجهببم مببن

 قراهم وفي الفترات الولى للجوء، كما تم إسقاط تصرف الرجال على تصرف العائلة. ومببن أهببم

 مقالت هذا الملف وأقربها لحوال العائلة اللجئة في المخيم؛ مقالة حسين أبو العل:"المخيم قراءة

 تاريخية". وهي دراسة لوضاع سكان إحدى مخيمات لبنان -برج البراجنة- عند تأسيسه، وكببانت

 من الدراسات القليلة التي اقتربت من واقع الحياة اليومية للعائلة اللجئة في مرحلة تأسيس المخيببم

 وبالرغم من قلة التفاصيل التي تقدمها إل أن الحاجبة لهببذا النبوع مبن الدراسبات جعلببت الكبثيرين

 يقتبسون من هذه المقالة ما يصفون من خللها أحوال اللجئيببن فببي مخيمببات أخببرى، ففببي كببتيب

 أنور حمام المعنون" الوضاع الجتماعية والديموغرافية للجئين فببي مخيمبات الضبفة الغربيببة"

 ، اقتبس حمام بعض مواصفات مخيم برج البراجنة ليصف مخيمببات الضبفة1999والمنشور عام 

الغربية. 

  (تاريببخ شببفوي)"؛ والمنشببور عببام1998-1948عادل يحيى في كتببابه "اللجئون الفلسببطينيون 

 ؛ تناول فترة طويلة من تاريخ اللجوء الفلسطيني وقد يكون ذلك سببا في ظهببور نتببائج هببذه1998

 الدراسة على شكل تعميمات ومقتطفات ونتائج بيانات كميببة، فلببم يقببدم الكتبباب اقترابببا جديببدا مببن

 واقع اللجئين الفلسطينيين، ولم يعالج الفترة الولى من اللجوء معالجة كافيببة وركببز علببى قضببايا

 معاصرة -سياسية على وجه الخصوص- في موضوع اللجئين كقضية "حق العودة". وفي بدايببة
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 كتابه؛ أشاد "يحيى" بأهمية التأريببخ الشببفوي كمكمبل ومصببحح للتاريببخ المكتببوب حيببث يسببتطيع

 التاريخ الشفوي إشراك الطبقات المسحوقة في روايببة التاريببخ بببدل عببن انفببراد النخبببة فببي كتابببة

 التاريخ الرسمي. كما لحظ "يحيى" النقص في روايات النساء أو ضعف بعض ما ورد منهببا فببي

 كتابه مقارنة مع العدد الكبر لروايات الرجال، وعزا السبب في ذلك إلى اعتمبباده علببى مسبباعدي

 بحث من الرجال في أغلب الحيان ممن يقومون بإجراء المقابلت الشفوية المر الببذي يقلببل مببن

رغبة النساء-كما يقول- في الستجابة أو الفاضة بمزيد من المعلومات لباحثين رجال. 

 ؛48هناك أدبيات اختصت بدراسة أحوال القرى الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني قبيل النكبة عببام 

ّية حببتى  فقدمت معلومات تاريخية (اجتماعية واقتصببادية وسياسببية وثقافيببة) عببن القببرى الفلسببطين

 ؛ واعتمدت في كثير من جوانبها على التاريخ الشفوي، أذكر هنا مبا قبدمه مركبز48احتللها عام 

 دراسببة وتوثيببق المجتمببع الفلسببطيني التببابع لجامعببة بيرزيببت فببي ثمانينيببات وتسببعينيات القببرن

 العشرين في سلسلة دراسبات تهتببم كبل واحبدة مببن هبذه الدراسبات بقريببة مبن القبرى الفلسبطينية

 ، وبرغم أن المشروع لم يقدم عددا كبيرا من تلك الدراسات حيببث أصببدر بضببعا48المهّجرة عام 

ُهجببرت عببام400وعشرين دراسة أي عالج حالة بضع وعشرين قرية فقط من ما يزيد عن    قرية 

 ، إل أن سياسببة مؤسسببي المركببز قببامت علببى اختيببار قببرى الدراسببة لتكببون ممثلببة للمنبباطق48

ّية المتعددة مما جعل هبذه الدراسبات هامبة وتمثبل قطاعبا واسبعا مبن الريبف الفلسبطيني  الفلسطين

 . عند متابعتي لدراسات هذه السلسلة وجدتها من حيث طريقة عرض مادتهببا علببى48المحتل عام 

 نمطين؛ الول هي الدراسات التي أخرجت تحت إشراف د. شريف كناعنة مصمم المشروع، فيها

 تم عرض مادة كل دراسة بلغة المبحوثين، حيث يسرد أبناء تلك القرية تاريخ قريتهببم الجتمبباعي

 ؛ بنبباء علببى المعلومببات الببتي48والسياسي والقتصادي منذ تأسيسببها حببتى تهجيببر سببكانها عببام 

 عايشوها أو تناقلوها. والنمط الثاني هو الدراسات التي قدمت تحت إشراف د. صببالح عبببد الجببواد

ُأخرجت بلغة الباحث أو الباحثين، وكانت شهادات أبناء تلك القرى تأتي ضببمن اقتببباس مببن  والتي 

 الباحث في موضع يستشهد فيه بقول المبحببوثين، كمببا تببم توسببيع دراسببات هببذا النمببط عببن الول

 فأدخلت الكتابات التاريخية الوثائقية في تحضير مببادة الدراسببة بالضببافة للمقببابلت الشببفوية مببع

 سكان القرية محل الدراسة، كما ظهر العتماد على الرواية السببرائيلية أو مناقشببتها فيمببا يخببص

 الحرب وتهجير سكان تلك القرى. وفي النمط الول كان ظهور المرأة الريفيببة ضببعيفا فببي مجببال

 استخدام روايتها (أي عدد الراويات النساء نسبببة لعببدد الببرواة الرجببال هببو أقببل بكببثير وأحيانببا ل

 تشارك المرأة في الرواية كمبا يظهبر مبن توثيبق رواة تلبك الدراسبة) وفبي مجبال الحبديث حبول

 وضعها في تلك القرى، باستثناء ذكر عابر لبعض النساء كالطبيبات الشعبيات والقابلت واللواتي

 توافهن ا في حوادث مشهورة كما كان يحببدث فببترات الجببوع أو فببي الحببروب ومببا شببابه.. فببي
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 النمط الثاني من هذه الدراسات؛ ظهر تحسن ملحوظ في استخدام عدد أكبر من الراويببات النسبائية

 ولكنه ظل أقل بكثير من عدد الرواة الذكور؛ فعلى سبيل المثال في دراسة قرية الدوايمة كببان مببن

  روايات نسائية فقط، كما شببهد هببذا النمببط تحسببنا فببي ذكببر أحببوال المببرأة9 رواية هناك 56بين 

 الريفية وبالتالي العائلة ولكن هذا الذكر كان إما ذكرا عابرا كخاطرة من المؤلببف وغيببر مدروسببة

 دراسة كافية كما في دراسة قرية بيت نبال، أو جاءت بعد أن فرض واقع القرية تلك الحبديث عبن

 المرأة كما حدث في دراسة قرية أبو شوشة التي ذكر فيها دور المرأة فببي أعقبباب مذبحببة الرجببال

 ، حيث كانت النساء هن من بقيببن يقببدن العائلببة48التي قامت بها العصابات الصهيونية في حرب 

 في القرية حتى تم تهجيرهن القسرّي لحقا. كما اشترك النمطان في أنهما تجاهل تجاهل مقصودا

 على ما يبدو ذكر أمور "حساسة" تمس "سمعة" سكان تلك القببرى؛ ففببي النمببط الول تببم تجاهببل

 دارسي قرية دير ياسين قضية إشاعة حدوث اغتصاب مبن قببل العصبابات الصبهيونية لعبدد مبن

  بالرغم من أن قضية الغتصاب في دير ياسين أو الشاعات حولها48نساء القرية وقت المذبحة 

 . وما هذا إل مثببال48كان لها أثر كبير على نفسية ومصير الكثير من الفلسطينيين في فترة حرب

 وهو ما تكرر في عدم الخوض في قضايا كبببيع أهببالي مببن القببرى –موضببع الدراسببة- أراضببيهم

لليهود وعلقتهم مع المقاومة وما شابه، واستمر هذا السلوك في النمط الثاني بشكل أو بآخر. 

 ؛ صببدرت منفببردة وعببادة48مجموعة أخرى من الدراسات حول القرى الفلسطينية المهجرة عام 

 عن أحد أبناء تلك القرى، أخص هنا كتاب عبد العزيببز أبببو هببذبا عببن قريتببه بعنببوان "قريببة ديببر

 ، وكتاب غالب سمرين عن قريته بعنوان:"قريبتي قالونيببا" والمنشببور1990أبان" والمنشور عام 

 . وتميببزت1993، وكتاب عباس نمر عن قريته:" ديببر أيببوب" والمنشببور أيضببا عببام 1993عام 

 أغلب هذه الدراسات بكونها قد جاءت من شهود عيببان عاشببوا طفبولتهم فببي تلببك القببرى وشببهدوا

 جوانب من حياة السكان في تلببك القببرى- الجببوانب التاريخيببة والجتماعيببة والسياسببية والثقافيببة-

 وظهر استخدام المؤلفين لوثائق مكتبية ولرواة من شهود العيان ولكنهببم وربمببا لكببونهم رجببال قببد

 جنحببوا للخببذ عبن الرجببال بصببورة أكبببر وضببعف إظهببارهم لصببورة المببرأة الريفيببة ونشبباطها

 اليومي، وكما ظهر تعاطفهم مع سكان قراهم حتى طغى الجانب العاطفي عند "عباس نمبر" علبى

 الكتابة الموضوعية عند حديثه عن قريته في حين اشترك الجميع في عدم إثببارة القضببايا الخلفيببة

 والحساسة في قراهم خوفا كما يظهر من إغضاب أبناء القرية، وهذه الدراسات تناولت تاريخ تلك

  دون الخوض في مصير هؤلء السكان في فترات48القرى منذ تأسيسها حتى تهجير سكانها عام 

اللجوء الولى على القل. 

 قدم الستاذ نبيل علقم كتابا قيما للمكتبة الفلسطينية بعنوان "النتداب البريطاني في ذاكببرة الشببعب

 ، وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يقبدم روايبة فبي التاريبخ البوطني2002الفلسطيني" نشر عام 
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  راو وراويببة ممببن عاصببروا فببترة الحتلل80والجتمبباعي للشببعب الفلسببطيني علببى ألسببنة 

 البريطاني لفلسطين، وهؤلء الرواة ينتمون إلى مختلف طبقات الشعب الفلسطيني واتجاهاته ومبن

  قرية ومدينة ومضرب بدو، وبالرغم مببن إعطبباء نبيببل علقببم للرجببل مثببل حببظ النببثيين فيمببا44

  امرأة، إل أنهبا مبن أكبثر المسباحات البتي26 رجل و54يخص عدد الرواة حيث كان من رواته 

 أعطيت لروايات النساء في كتب مماثلة، وظهرت أهمية روايات النساء في كتاب علقم في الفصل

 ، حيبث ببرزت فيبه الروايبات48العاشر منه وهو فصل يتنبباول عمليببة تهجيبر الفلسبطينيين عببام 

 النسائية. إل أن علقم يتوقف عند قضية التهجير ول يتعمق فيها ول يتابع مصير العائلة الريفية في

 المرحلة الشد خطورة وهي مرحلة اللجوء الولى، وذلك لن الكتبباب يعالببج فقببط فببترة النتببداب

البريطاني على فلسطين. 

 م وبعببض قضببايا اللجئات مببن1948وهناك أدبيات تناولت قضايا المرأة الفلسببطينية فببي حببرب 

 الفلسطينيات فيمببا بعبد الحبرب. مبن ذلببك كتباب خديجبة أببو علببي " مقببدمات حبول واقبع المبرأة

 . بدأت خديجبة كتابهبا ببإقرار تخلبف المبرأة1977وتجربتها في الثورة الفلسطينية" المنشور عام 

 العربية –كما رأت- وجعلته صفة التصقت بالمرأة العربيببة فببي العصببور التاريخيببة المختلفببة، ثببم

 تحدثت عن دور المرأة الفلسطينية في النتفاضات الشببعبية المختلفببة فببي فلسببطين خلل الحتلل

 البريطاني واستمرت بعد ذلك تصف مشاركة بعض النساء الفلسطينيات في القضايا الوطنية حببتى

 السبعينيات من القرن العشرين. وبينما عممت أبو علببي فببي البدايببة وصببف التخلببف علببى المببرأة

 العربية، فقد جعلت لحقا من عوامل فردية متفرقة وطبيعية تقول بهببا المببرأة للببدفاع عببن عائلتهببا

 ونفسها؛ أعمال وعي سياسي. ثم قامت أبو علي تجمع تلك العمال الفردية للنساء لتجعلهببا بمثابببة

 خط سياسي مدروس إلى حد كبير انتهجتببه المببرأة الفلسببطينية ونضببج فبي العمببل الثبوري لحقبا.

 وتركز اهتمام أبببو علببي علببى مشبباركات نسبباء النخبببة فببي العمببل الببوطني متجاهلببة دور المببرأة

 الريفية، هذا التجاهل وهذا التعميم للفكار حول واقع المرأة الفلسطينية هو حال معظم هببذا النببوع

 )" والمنشببور1990-21903من الدبيات، فكتاب عزت دراغمة "الحركة النسائية في فلسببطين (

 م، يجعل لغلف كتابه صورة للنساء الريفيات وهن يعملن في حين لم يتطرق في كتابه1991عام 

 إل لدور عدد محدود من نساء النخبببة وفببي فببترات تاريخيببة متباعببدة ل تقببدم صببورة عببن حقيقببة

 المرأة الفلسطينية وأوضاعها، وماريا هولت في كتابها" النساء في فلسطين المعاصرة" والمنشور

 ، أيضببا تكتببب تاريببخ نسبباء النخبببة وتعمببم أفكارهببا حببول واقببع المببرأة الفلسببطينية1996عببام 

 ، قببدم محاولببة1977وسلوكياتها. غازي الخليلي في كتابه "المرأة الفلسطينية والثببورة" المنشببور 

 أفضل في القتراب من واقع المرأة الفلسطينية ولكنه في النهاية عبباد يكتببب تاريببخ النخبببة منهببن.

 واشتركت هذه الدبيات في كونهببا أهملببت أو تخطببت تخطيببا غيببر منطقببي للفببترة الولببى للجببوء
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 الفلسطيني ودور المرأة خلل تلك الفترة؛ وذلك لن هذه الدبيات التي يمكننا أن نسببميها "أدبيببات

ّيببة حفبباظ  نسبباء النخبببة"؛ كببانت تلحببق دور نسبباء النخبببة ول تقببدم هببذه الدبيببات توضببيحا لكيف

ّية منها على وجودها في ظل السببنوات الولببى للجبوء الببتي تميببزت  العائلت اللجئة خاصة الريف

بكونها أخطر سنوات اللجوء على مصير العائلة وبقائها .. . 

 وبالرغم من المعلومات القيمة الببتي قببدمتها الدبيببات السببابقة فببي مجببال البحببث عبن دور المببرأة

 هننذه الدبيننات كننان فيهننا النننواقص والسببنوات الولببى للجبوء؛ إل أن 48الفلسطينية أثناء حببرب 

التالية:

 - لم تقدم -حتى القيمة منها ككتابات روز ماري صايغ- صورة كافية عن وضع المببرأة والعائلببة1

 الريفية في فترة الحرب واللجوء خاصببة السبنوات الولبى مبن اللجبوء والببتي هببي أشببد السببنوات

خطرا على مصير العائلة الفلسطينية اللجئة. 

 - لم تظهر هذه الدبيببات دور المببرأة الريفيببة قبببل اللجبوء وبعببده بالصببورة الكافيببة، وبقببي دور2

 المرأة في تلك الفترات يلفه الغموض وهو ما جعل العديد من دارسي الدبيات الفلسطينية ينتقببدون

 هذا الضعف في دراسة أدوار المرأة الريفية. كتبت حول ذلك ريما حمامة مقالة بعنبوان:"التشبكيل

 "1948الثقافي والجنس، العمل والثقافة- تذكر تجارب العمل لدى الفلسطينيات الريفيات قبل نكبة 

 ومقال إصلح جاد"التاريخ المنسي: من يتذكر أدوار النساء في السياسة" وكلهما منشورتان عام

1998 .

 - كبانت مشباركة المبرأة الفلسببطينية الريفيبة ضببعيفة فبي روايبة التاريببخ البوطني والجتمبباعي3

 الفلسطيني على الرغم من كون هذه المرأة فاعل وشاهدا هاما على هذا التاريببخ خاصببة فببي فببترة

 اللجوء الولى، ويحاول الباحثون الفلسطينيون حاليا وخاصة المهتمون في مجال التاريخ الشببفوي

 تدارك هذا الضعف وإشراك المرأة بصورة أفضل في الرواية لخراج تاريخنا من صفته "تاريببخ

 رجال عن رجال"، كما ركزت روز ماري صايغ في مقالتها الخيرة على أهمية مضاعفة جهود

PALESTINIANإشببراك المببرأة فببي الروايببة الفلسببطينية ومببن ذلببك مقالتهببا:"   CAMP 

WOMEN AS TELLERS OF HISTORY 1998"، والمنشورة عام .

ّية خللفي الدبيات السننابقة إن عدم توفر معلومات كافية   حببول وضببع العائلببة الفلسببطين

  وفي مرحلة اللجوء الولى وتقريبا حتى بداية الستينات من القرن العشرين؛ يشكل ثغرة48حرب 

ّية اللجئة فببي  في تاريخنا الوطني الجتماعي. ويثير تساؤل هاما حببول أوضبباع العائلببة الفلسببطين

ّية التي شببح أو انعببدم مصببدر دخلهببا ولببم  تلك الفترة الشد خطورة على بقائها خاصة العائلة الريف

 تمتلك في أغلب الحالت ما تسبد ببه حاجاتهبا الساسبية. وإذا ربطنبا هبذا التسباؤل مبع بعبض مبا

 جاءت في الدبيات السابقة حول أوضاع الرجال الفلسطينيين في الفترة محل الدراسة؛ حيث غاب
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ّية بيببن  الكثير منهم عن أداء أدوار فاعلة في عائلتهم إما بسبب البطالة التي استمرت ظاهرة طاغ

 1954% من اللجئين الفلسطينيين بل عمل حتى عببام 50الرجال خاصة الريفيين (بقي أكثر من 

 على القل) ومن وجد منهم فرصة عمل كانت بأجر متدن. تدنت الجببور لدرجببة ل تكفببي تحقيببق

 الحاجات الساسية لعائلة العامل، وهنالك الكثير من الرجال استشهدوا فببي الحببرب أو جرحببوا أو

 فقدوا أو أسروا أو تركوا عائلتهم وسافروا للبحث عن مصدر دخل أو لسببباب أخببرى (كالسبببب

 السياسي مثل).. هذا الربط بين ما نجهل عن العائلة اللجئة وما نعرف من ضببعف أدوار الرجببال

فيها خاصة بين اللجئين الريفيين؛ قادني إلى السؤال الجذري التالي:

ّية اللجئة في سبيل الحفاظ على  " ما هو الدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية الريف

)؟؟62-48عائلتها (

  في السعي للجابة عن هذا السؤال الجذري هو المساهمة في الكشف عن دور المببرأةهدفي وكان

  واللجبوء48الفلسطينية داخل عائلتها في أكثر فترات التاريخ الفلسببطيني خطببورة – فبترة حبرب 

 الولى- والمساهمة في كتابة التاريخ الجتماعي لهذه الفترة حيث أن ما كتب حتى الن هو تاريببخ

ّيبة اللجئة فبي كتاببة التاريبخ  سياسي وعسكري. كما هبدفت إلبى إشبراك المبرأة الفلسبطينية الريف

 الجتماعي الفلسطيني لخراجه من دائرة كونه تاريخ رجال عن رجال وتاريخ النخبة من النساء،

وجعله تاريخا حقيقيا متكامل لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني. 

ّية قبيل أحببداث ّية الريف ّية التالية: دور المرأة الفلسطين  واتجه البحث عن الجابة إلى المحاور الفرع

ّية التهجير) وفببي48، ودورها خلل أحداث حرب 48النكبة أي قبيل عام    (في القرية وخلل عمل

 مرحلة اللجوء الولى أي من حالة التنقل حتى الوصول إلى حالة مببن"السببتقرار". ودراسببة دور

 48 هو أساس لفهم طبيعة دورها بعد ذلك، أما دراسة دور المرأة منذ عببام 1948المرأة قبيل عام 

 فذلك لن عملية التهجير وبالتالي مرحلببة اللجببوء الفلسببطيني كببانت تحببدث مببع العمليببات الولببى

  فقبط، كمبا أن القبتراب مبن دور48للحرب ومن غير الدقة أن نعتبر اللجوء بدأ مع نهاية حبرب 

 المرأة خلل عملية التهجير ذاتها هو أمر بالغ الهمية والضرورة، وأما الستمرار فببي تتبببع دور

ّية اللجئة حتى بداية الستينيات من القرن العشرين فذلك لن مرحلببة رئيسببة مبن عببدم  المرأة الريف

 الستقرار في حياة اللجئين والريفيين منهم خاصة امتببدت حببتى نهايببة الخمسببينيات وفببي البدايببة

 كان التنقببل علببى أشببده قببل التحباق أغلبهبم فبي مخيمببات اللجئيببن - وبسبببب هببذا تتبعبت وضبع

 اللجئين من الريفيين في المخيم - ثم استمروا يسكنون الخيام حتى أواخر الخمسينيات حيث حلببت

 الوحدات السكنية مكان الخيام مما رمز لدرجة أوضح من "الستقرار" في حياة اللجئيببن مقارنببة

 ، هذا إضببافة إلببى أن بدايببة السببتينيات شببهدت نوعببا مببن الهببدوء48مع حالتهم منذ تهجيرهم عام 
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 السياسي والعسكري في المنطقة (فلسطين وما حولهببا) بعببد موجببات مببن الضببطراب العسببكري

 1962خاصة بسبب اشتعال جبهة الحرب في غببزة ومصببر ومشبباكل لبنببان.. وأمببا تحديببد السببنة 

 للوقوف عندها في هذا البحث؛ فهببو رمبز لبدايببة السببتينيات وليببس حبدا ذو مغببزى مفصبلي. ففببي

 ، والحاجببة62أرشيف مخيم الجلزون استمر تسليم العديد من الوحدات السكنية للجئين حتى عببام 

 إلى قدر من المقارنة واستمرار توضيح دور المرأة اللجئة في عائلتها في المخيم بعد القامببة فببي

 الوحدات السكنية احتاج مني توسيع الدائرة الزمنية إلى فترة ترمز إلى ظهور معالم هذه الوحببدات

 السكنية وتأثيرها في مدى استقرار اللجئين. وطبعا كلمة "الستقرار" هنا هي رمببز أيضببا لحالببة

 من عدم التنقل وأما الستقرار بالمعنى الحقيقي فهو لببم ولببن يتببم للجئيببن طالمببا ل يملكببون تنفيببذ

حقهم في العودة.

 إن القليببل الببذي جبباء فببي الدبيببات السببابقة- خصوصببا مببا جبباء فببي كتبباب روز مبباري صببايغ

 "الفلحون الفلسببطينيون مببن القتلع إلببى الثببورة"، ومببا جبباء فببي مقالببة إصببلح جبباد:"التاريببخ

 المنسي" ومقالة ريما حمامة:" التشكيل الثقافي للجنس" وكتاب نبيل علقم:"النتداب البريطاني في

ّيببة اللجئة فببي الحفبباظ علببى ّين أن دراسة معمقة "لببدور المببرأة الريف  ذاكرة الشعب الفلسطيني"- ب

 التالية والتي قمت باسببتعمالها كتوجهببات عريضببةالفرضيات )" قد تثبت صحة 62-48عائلتها (

قادت مسيرة دراستي، وهي:

 - على الرغم من الوضع غير المثالي للمرأة الفلسببطينية الريفيببة قبيببل نكبببة فلسببطين؛ فببإن هببذه1

 المرأة كانت ذات وضعية اجتماعية واقتصادية مؤثرة في عائلتها، وأن هذه الوضببعية مكنتهببا مببن

 الحفاظ على العائلة وأن تكون المسبباهم الهببم والفاعببل فببي تخطببي عائلتهببا للزمببة الكبببيرة الببتي

أوجدتها النكبة في وجه عائلتها . 

ّية دورا حيويا في مقاومة تأثير العدوان الصببهيوني علببى عائلتهببا2  - لعبت المرأة الفلسطينية الريف

أثناء النكبة (داخل القرية).

ّية بدور رئيس في الحفاظ على وحدة العائلة وبقائهببا أثنبباء عمليببة3  - قامت المرأة الفلسطينية الريف

التهجير وتحملت العبء الكبر من مصاعب هذه العملية.

ّية دورا رئيسا وجوهريا فببي تببأقلم العائلببة واسببتمرار أدوارهببا4  - مارست المرأة الفلسطينية الريف

 الجماعية وتوفير الضروريات (كالماء والطعام والملبس والوقود وحاجات السكن..) فببي المرحلببة

ّية حتى مرحلة الستقرار في المخيم، وقدمت جهودا اقتصببادية  التي تلت التهجير من القرية الصل

ونفسية واجتماعية كان لها أثر مباشر في بقاء العائلة.
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 للجابة على السؤال الجذري لهذا الرسالة؛ وعلى ضوء الفرضيات التي طرحتها، قمت بعون ابب

 التبباريخي بشببقيه الرسببمي والشببفوي، ومنهببج دراسببة المنهج بإجراء بحث موسع، معتمدة على

 الحالببة وتحليببل المضببمون. وعليببه فقببد جمعببت المعلومببات اللزمببة بعمليببتي: الجمببع المكتبببي

 (الوثائقي) والمقابلة الميدانية. بدأت أول بعملية الجمع المكتبي للمعلومببات اللزمببة للجابببة علببى

 سؤالي؛ غير أن قلة وضعف المعلومات المتوفرة مكتبيا دفعني للهتمام أكثر فأكثر بعمليببة الجمببع

-48الميداني أي عبر إجراء المقابلت الميدانيببة مببع نسباء شبهدن الفببترة موضبع البحبث (  62.( 

ّيببة  ولهمية هذه المقابلت الميدانية فقد اعتمدت طريقة "المقابلة شبه المقننة" لسببتخراج أكبببر كم

ممكنة من المعلومات.  فكانت المقابلت هنا أقرب إلى عملية جمع سير الحياة. 

 أجريت المقابلت الميدانية الخاصة بهذه الرسالة وفق خطة أعددتها بداية العمل الميداني ترتكز

  مقابلة معمقة،20على مبدأ الجمع الكيفي وليس الكمي، وبدأت العمل باقتراح يتضمن إجراء 

 وتركت المجال مفتوحا لمكانية توسيع عدد المقابلت الميدانية إذا وجدت حاجة لمزيد من

 المعلومات فالفيصل في عدد المقابلت لدي كان الوصول إلى حالة من الشباع أو الكتفاء من

 المعلومات اللزمة للدراسة والتحليل، وهذا بالفعل ما تم ميدانيا؛ فقد أجريت المزيد من المقابلت

  مقابلة. هذا إضافة37الميدانية حتى وصل عدد المقابلت الميدانية الرئيسية التي قمت بإجرائها 

  مقابلة ميدانية أخرى شكلت مع المقابلت الرئيسة المصدر  الهم لمعلومات هذه19إلى إجراء 

  مقابلة ميدانية توقفت عن القيام بالمزيد من المقابلت حيث وجدت أن إجراء56الرسالة. بعد 

مقابلت أخرى لن يقدم معلومات ضرورية لغرض التحليل والدراسة.

 ؛ التي قمت بإجرائها في هذا البحث قد أفادت إفادة56ومن المهم أن أذكر أن كافة المقابلت الب 

ّية التحليل والدراسة وغير أن المقابلت التي صنفتها بالرئيسية هنا وهي   37واضحة في عمل

 مقابلة قد تميزت بأنها حققت كافة الشروط التي كنت قد وضعتها عند تخطيطي للعمل الميداني

 لختيار المبحوثات اللواتي سيشكلن الساس لهذه الدراسة. وهذه الشروط هي: أن تكون المبحوثة

ّهجروا عام    أي خلل الحرب. وأن يكون48من سكان قرية فلسطينية مهجرة وأن تكون ممن 

  عاما فما فوق، وأن تتمتع وقت إجراء اللقاء معها بذاكرة13 قد بلغ 1948عمر المبحوثة عام 

 جيدة ورغبة في الحديث حول تجربتها وقدرة على الفصاح وأن تكون حاليا من سكان أحد

  التي صنفتها بالثانوية واحدا أو أكثر من هذه19مخيمات اللجئين. بينما لم تحقق المقابلت 

ّية ُهجرت من مدينة أو تكون لجئة ريف  الشروط، كأن تكون قد أجريت مع رجل مثل أو لجئة 

 مسيحية أو مسلمة تسكن الن في مدينة أو بلدة وليس في مخيم، أو أن يكون عمر المبحوثة أقل

 19... ولكن جوانب هامة وجوهرية قادتني لجراء هذه المقابلت الب 48 عاما عام 13من 
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 كمصدر لمعلومات لم تكن المصادر ول المراجع الخرى تفيد حولها. وبالتالي فإن جهد البحث

.56والتوثيق والتحليل والدراسة قد شمل كافة المقابلت الشفوية الب 

 وبالرغم من التقارب الكبير في وضع الريفيين الفلسببطينيين الجتمبباعي والثقببافي فقببد راعيببت أن

 تكون المبحوثات هنا ذات أوضاع اجتماعية متنوعة سواء من حيبث المسبتوى القتصبادي لعائلببة

 المبحوثببة أو مببن حيببث وضببعها الجتمبباعي مببن حيببث هببي متزوجببة أم ل، وقببد كببان مببن بيببن

 المبحوثات هنا عزباوات ومتزوجات وأرامل، وزوجات أسرى وجرحى ومرضى ومفقودين هببذا

 ، فقببد ذكببرت بعضببهن أنهببن كببن48، وبينما لم تذكر أي منهن أنها كانت مطلقببة عببام 48في عام 

 تاركات لبيت الزوج وملتحقات ببيت الب "حردانات" وقد خرجببن فببي التهجيببر مببع عائلببة الب

 وليس مع عائلبة البزوج. وكبان البحبث عبن التنبوع فبي الوضبع الجتمباعي والقتصبادي لعائلبة

 المبحوثة هو ما دفعني لختيار أكثر من مبحوثة من نفس القرية. في نفس الوقت راعيت فببي هببذا

ُهجببرت منهببا  البحث التنوع فببي القريبة الم للمبحوثبة وأقصببد بالقريببة الم هنببا تلببك القريبة الببتي 

 م. وقد تكون المبحوثة قد نشأت مثل في قرية "كدنا" ثم تزوجت في "ساقية"1948المبحوثة عام 

ّهجرت  وهجرت من "ساقية"، وعندها ل أذكر "كدنا" بل أذكر"ساقية" على اعتبارها القرية التي 

 منها فكانت هذه المبحوثة شاهدة على تهجير عائلتها من هذه القرية. وتعود مبحوثات هذه الرسببالة

 ،48 مبن عبدة أقضبية فلسبطينية قببل عبام 29م. هبذه القبرى البب 1948 قرية مهجرة عام 29إلى 

 وهي: قضاء حيفا ( ومنه القرى: أم الزينات، صبارين)، قضاء يافببا ( ومنبه القببرى: بيببار عبدس،

 رنتية، ساقية، سلمة، الشيخ مونس، العباسية، كفر عانة)، قضاء الرملة (ومنه القرى: أبو شوشببة،

 البرج، بيت جيز، بيت نبال، دانيال، دير أيوب، دير طريف، صببرفند الخببراب، عنابببة، النعبباني،

ّية من قرية السدرة) وقضاء الخليل ( ومنها القرى: الدوايمة، قبيبة ابببن  وادي حنين، وعرب الستر

ّلر، قالونيا). عواد) قضاء القدس ( ومنه القرى: إشوع، دير أبان، ساريس، صرعة، ع

 تم اختيار عينة الدراسة الميدانية من مخيمات الضفة الغربية وبالتحديد المخيمببات محيطببة بمدينببة

رام ا. وهي: 

(مخيم الجلزون، مخيم قلنديا، مخيم المعري، مخيم سلواد)

 غير أن المبحوثات – والمبحوثين- قضوا خلل الفترة الببتي يتناولهببا هببذا البحببث بالدراسببة وهببي

   أو جزء منها في عدد أكبر من المخيمات الربعة التي يسكنونها حاليا، ووصل عدد تلببك48-62

  مخيما ممن شكلت القامة فيها محطببة واضببحة16المخيمات بناء على ما ورد في المقابلت إلى 

  تتببوزع فببي منبباطق الضببفة الغربيببة وغببزة والردن16في حياة المبحوثات. وتلك المخيمات الببب 

 وهي المناطق التي كان فيها مجال لتحرك لجئي الضفة الغربية في السنوات الولى للجوء، حيث
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 تنقل بعض اللجئين بيببن هببذه المخيمببات لسبببب أو لخببر ، ولببذا يمكببن القببول أن مبحوثببات هببذه

ّية:  الرسالة لجأن بالضافة للمخيمات الربعة السابق ذكرها؛ المخيمات التال

 ( مخيم جنزور، مخيم نور شمس، مخيم النصيرات، مخيم النويعمة، مخيم عين السلطان، مخيم

خان يونس، مخيم دير عمار، مخيم الحسين، مخيم بيرزيت، مخيم عقبة جبر، مخيم عسكر، 

مخيم أبو شخيدم)

 بدأت العمل في جمع عينة لهذه الدراسة من لجئي مخيمات الضفة الغربية- حيث أسكن- فالضببفة

 ، ومخيماتهببا مببن أقببدم48الغربية استقبلت أعلى نسبة من اللجئين الريفيين في أعقاب النكبة عام 

 وقد واجهتني صعوبات عديدة أثناء إجرائي البحث الميدانيالمخيمات الفلسطينية من حيث النشأة. 

 وأثناء كتابة الطروحة التي نجمت عن هذا البحث. على رأس هذه الصعوبات تزامن فترة العمببل

 الميداني مع عمليات التضييق التي مارسها الحتلل السرائيلي على حركة تنقلنا كفلسطينيين فببي

 الراضببي المحتلببة، حيببث سياسببة الحببواجز العسببكرية السببرائيلية ومببا رافقهببا مببن اغلقببات

 واجتياحات ومنع التجوال وغيره من الممارسات؛ المر الذي جعل مببن حركببتي فببي البحببث عببن

 عناصر كعينة للدراسة من ضمن لجئي المخيمات أمرا يرافقه الكثير من الصعوبات. فقببد جبباءت

 م. ساهم هببذا الواقببع فببي قصببر اختيببار2003الفترة الرئيسة للزيارات الميدانية بين نيسان وتموز 

 عينة الدراسة على مخيمات منطقة رام ا؛ لكن الوصول إلى هذه المخيمببات اكتنفببه أيضببا العديببد

 من الصعوبات؛ فزيارة واحدة ولحوالي ساعتين فقط إلببى مخيببم سببلواد علببى سبببيل المثببال -وهببو

 القريب من مدينة رام ابب- كببان يتطلببب صببرف نهببار كامببل بيببن الببذهاب واليبباب عبببر الطببرق

 اللتفافية، وكان الوصول إلى مخيم قلنديا القريب من رام ابب كببذلك يتطلببب النتقببال عبببر حبباجز

 "سردا" العسكري أو حاجز "جوال"، هذا إضافة إلى حالت المنع التام من المرور عبر الحواجز

 وظروف المنع والجتياح العسكري المتكرر. وكان من توفيق ابب أن يكببون المخيببم القببرب إلببى

 سكني وهو مخيم الجلزون- والذي أمكنني الوصول إليه في الظروف المختلفة بسبب هببذا القبرب-

 ؛48% مبن سببكانه لجئيبن بعبد حبرب 99من أوائل مخيمات اللجئين من حيث سنة التأسببيس و

 كما تواجد فيه عدد كبير من اللواتي تنطبق عليهن الشروط التي وضعتها لختيار المبحوثات لهذه

 ومببعالرسالة مما شكل فرصة كبيرة لعملي الميداني كلما تعثر وصولي نحو المخيمببات الخببرى. 

 ذلك أبقيت الباب مفتوحا على احتمال توسبيع عينبة البحبث عبببر الوصبول إلببى مخيمبات أخببرى،

 ولكن العينبة الببتي تشببكلت مبن لجئي مخيمببات منطقببة رام اب أقنعتنببي بعمقهببا وكفايتهبا لثببات

فرضيات هذا البحث الذي اعتمد مبدأ "الكيف" وليس "الكم" فيما يخص عينة الدراسة. 

 من جهة ثانية وبعد الوصول إلى المبحوثات كانت هناك صعوبة تواجهني في العديد من الحببالت

 وهي صعوبة مرتبطة أيضا بوجود الحتلل السرائيلي ومببا أفببرزه مببن اشببكاليات فببي المجتمببع
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 الفلسطيني. ففي حيببن قببدمتني أوراقببي الجامعيببة لمسببؤولي المخيمببات والجهببات المعنيببة بقضببايا

 اللجئين فعرفتهم بي وسهلت مهمتي فببي البحببث الوثببائقي ووجهنببي بعضببهم نحببو لجئات يمكببن

 التعامل معهن كمبحوثات في رسالتي؛ فإن الدخول إلببى بيببت عائلبة المبحوثبة البتي تتعبرف علببّي

 لول مرة ودفعها للطمئنان إلى أهدافي وأن ترغب في البوح بتجربتها؛ كببان يتطلببب منببي صببنع

 جسور من الثقة بيني وبين هؤلء المبحوثببات فببي ظببل التخوفببات الببتي انتببابت الكببثير منهببن مببن

 وجودي والشكوك في أهداف بحببثي، وبينمبا رفضببت عائلبة إحبداهن – فببي أول المبر- وجبودي

 بحجة أن هناك من جاءت قبلي تجمع معلومات مغرضة من اللجئين كبار السن تؤدي إلى إعطاء

 معلومات تشير إلى تنازلهم عببن حببق العببودة، فقببد رفضببت مبحوثبة أخببرى التعامببل معببي – أول

 المر- عند زيارتي الثانية لها مدعية أن باحثا "مشبوها" زارها بين زيارتي الولى والثانيببة وقببام

 بسؤالها حول بيانات تهم أبناءها وهي تعتقد أنه أراد الضرار بأبنائها ولذا ثار الشك من قبلها فببي

 مدى صدقي معها في المرة السابقة. وفي نفس السياق كانت العديد من المبحوثات تتجنب الخوض

 في قضايا سياسية. وبينما ارتبطت هذه القضببية بببالظروف السياسببية للحيبباة الببتي يعيشببها مجتمببع

 البحث؛ فإن هناك قضايا أخرى اجتماعية كانت المبحوثببات تتجنببب الخببوض فيهببا أيضببا كقضببايا

 الشرف والظروف القاسية التي مرت بها هي وعائلتها في فترة اللجوء الولببى (سببنوات الجببوع).

 كل هذه التخوفات لدى المبحوثات وما شابهها كان علي التعامل معهببا بكببثير مببن الصبببر والتببأني

 وإقامة جسور من التفاهم والثقة بيني وبين المبحوثات سيما اللواتي يتعرفن علي لول مببرة. وفببي

 حالة المبحوثات من مخيم الجلزون فإن التعامل معهن كان أسهل بسبب علقات القرابة والصداقة

التي تجمع عائلتي والعديد من عائلت المخيم. 

 وبالرغم من أن وجودي كباحثة "أصيلة" في مجتمع البحث مسبباعد كبببير فيمببا نجحبت ببه – كمبا

 أعتقد- من إقامة جسور الثقة والتفاهم بيني وبين المبحوثات؛ إل أن هناك صعوبة كبببيرة ارتبطببت

 بهببذه "الصببالة" أل وهببي دوري فببي عببائلتي الممتببدة؛ وهببو دور تميببز بمحببوريته وارتببباطه

 بالتزامات عائلية قوية ومؤثرة المر الذي حال دون تفرغ متواصل مببع مجتمببع بحببثي وقضبباياه،

ّيبة  وحالت دون قدرتي على متابعة الكثير مبن الدراسبات النظريبة البتي تسباهم فبي تأسبيس الهيكل

 المتن للعمال البحثية القوية كهذا البحث، خاصة وظروف عملي في التدريس زاد من اسببتهلك

 وقتي وجهدي اليومي ولم يكن سهل البتعاد طوال فترة البحث عن عملببي فببي التببدريس لسببباب

اقتصادية ونفسية واجتماعية.  

 ومن الصعوبات التي واجهتني عند توثيق عملي الميداني وكتابة الطروحببة الناتجببة عنببه؛ كببانت

حجم الجهد والوقت الذي تطلبته عملية تفريغ النصوص الصوتية للمقابلت الشفوية التي بلغت الببب

  مقابلة تراوح مدة كل مقابلة منها بين ساعة إلى ست ساعات أجريت عادة فببي أكببثر مببن لقبباء56
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  سبباعات مبن العمببل4مع المبحوثة. علما بأن تفريغ ساعة مسجلة لنص صوتي متواصببل تتطلببب 

 المتواصل على القل، خاصة وأن الطريقة التي اعتمدتها في تفريغ النببص الصببوتي كببان تفريغببا

ّية عملية التفريغ كانت للمقابلت الرئيسة الب   ؛ ولكن الحاجببة37حرفيا أي كامل. وصحيح أن أولو

ّية تطلب العناية أيضا بالمقابلت "الثانوية" الب  . وبينما قمت بتسجيل19للمزيد من المصادر الشفو

 صوتي لكافة المبحوثات/المبحببوثين تسببجيل متواصببل لفبباداتهن حببول الظببروف المختلفببة الببتي

 مررن بها في الفترة التي يعالجها هذا البحث ولمدة تراوحت بين ساعة إلى ست ساعات متواصلة

 لكن هناك إفادات أخرى تحدثت حولها العديد من المبحوثات ورفضن تسجيلها صببوتيا أو تببدوينها

 كنت أقوم بتدوينها مباشرة بعد خروجي من لقائي بهن. 1كتابيا في بعض الحيان ولذ

 . الفصل الول منها يبحث فبي دور المبرأة الفلسبطينيةقسمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول

ّية في عائلتها قبيل عام   م، وهو فصل تمهيدي لكنببه هببام فببي توضببيح الدوار اللحقببة1948الريف

ّيببة ثببم  للمرأة في عائلتها، حيث يتناول هذا الفصببل الببدور الجتمبباعي ثببم القتصببادي للمببرأة الريف

ّيببة فببي عائلتهببا  دورها في النزاعات المسلحة. الفصل الثاني يبحث في دور المرأة الفلسطينية الريف

 م، مبن خلل دورهبا وسبط مشباكل الريبف الفلسبطيني الكببرى فبي هبذه1948خلل حرب عبام 

 الحرب ثم دورها فيما أخرج الريفيببون المهجببرون معهببم. الفصببل الثببالث يبحببث فببي دور المببرأة

ّية اللجئة عقب التهجير وقبل القامة في المخيم، وفي بداية هذا الفصل أبحث فببي ّية الريف  الفلسطين

ّية اللجئة في عائلتها خلل ذلك. الفصل  تنقل اللجئين الريفيين وأسبابه، ومن ثم دور المرأة الريف

ّية اللجئة في مرحلة القامة في المخيمات، أبحث فيه أول نشأة المخيمات  الرابع دور المرأة الريف

 متخذة من مخيم الجلزون نموذجا عن المخيمات سعيا للتعرف على أحوال المخيمات في السببنوات

ّية اللجئة في عائلتها فببي السببنوات  الولى من تأسيسها، وأرفقه ثانيا ببحث حول دور المرأة الريف

 الولى من إقامة المخيمات. في خاتمة هببذه الرسببالة أتنبباول النتببائج الببتي توصببلت إليهببا ومببن ثببم

 التوصيات التي خرجت بها. يتبع ذلك بيان بالمصادر والمراجع التي استخدمت في هببذه الرسببالة،

ّية وثالثهببا قائمببة بالمصببادر ّية الثانو  أولها قائمة المصادر الشفوية الرئيسة ثم قائمة المصادر الشفو

 والمراجع المكتبية. وأخيرا قسم الملحق الذي وضعته في نهاية الرسببالة ويتضببمن مجموعببة مببن

ّية التي تبين بعض الظروف المعيشية للجئين بعيببد النكبببة، يليهببا خريطببة  صور اللجئين التاريخ

 م ومشار فيها إلببى موضببع القببرى المهجببرة الببتي1948للقرى الفلسطينية المدمرة بعد حرب عام 

 جاءت منها مبحوثات هذه الرسالة. ثم أرفقت "خطببة المقابلببة الميدانيببة" والببتي احتببوت مجموعببة

 الستفسببارات الببتي سببعيت للحصببول علببى إجابببة حولهببا مببن المبحوثببات؛ وهببي خطببة صببممت

 لتذكيري كباحثة بمجرى الستفسارات وأهم نقاطهببا وليببس للحببوار المقنببن (سببؤال وجببواب) مببع

 المبحوثات. كما أرفقت نموذجا لبطاقببة التعريببف بالمبحوثببة والببتي اعتمببدتها لتوثيببق حببدوث كببل
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ّية" وهببو القسببم الببذي  مقابلة. وفي النهاية أرفقت ملحقا يحوي"عينة من نصوص المقابلت الشببفو

  مقابلة من المقببابلت15أعتبره من أهم أجزاء الرسالة وإن كان ملحقا، فهو يتضمن نصوص من 

  التي أجريتها في هذه الرسالة، وهذه النصوص اخترتها لتمثل مجتمع البحث ليكون لقاريء56الب 

 الرسالة أن يستمع إلى ما أفادت به بعض المبحوثببات حببول موضببوع هببذه الرسببالة، والنصببوص

 المرفقة أخذت حرفيا من أفواه المبحوثات حيث وضع هنا نصوصا مفرغة بالكامل من تسببجيلت

ّية متواصلة للمبحوثات ولم أدخل أي تعديل على ما ورد في افادات المبحوثات إل فيمببا لببزم  صوت

 من بعض أقواس التوضيح وأحيانا نقل قسم تعريف المبحوثة عن نفسها والفترة الولى من حياتها

 إلى مقدمة النص نظرا لن من المبحوثات من تبدأ البوح بشكل عفوي عببن جببزء مببن حياتهببا هببو

ّية كمأساة التهجير مثل. كما أرفقت توثيق اسم المبحوثة وتاريببخ  الكثر حضورا في ذاكرتها اليوم

 اللقاء بها وغيره في مقدمة نص كل مقابلة وردت في الملحببق إل فببي حببال رفضببت المبحوثببة أن

 يعلن عن اسمها فنوهت لها برمز واحتفظت بالتوثيق الصريح للسم. وهو ما ينطبق علببى القائمببة

ّية وقد تم اطلع الساتذة المشرفين في نسببخة  المرفقة بأسماء المبحوثات في قائمة المصادر الشفو

ّية على السماء الصريحة للمبحوثات كافة.   الرسالة الول

 إن موضوع هذه الرسالة لم يتم التطرق له كفاية بل ولم يتم تناوله كموضوع بحث رئيسي فببي أي

 من الدبيات السابقة. وهو ما يجعل لهذه الرسالة أهمية خاصة. وبغض النظر عببن مسببتوى نجبباح

ّيببة إلببى السببتفادة مببن  هذا البحث فهو في النهاية يصب في إطببار تعزيببز ومشبباركة الجهببود الرام

 الذاكرة الفلسطينية وعلببى وجببه الخصببوص ذاكببرة المببرأة -ومببن مختلببف فئات وطبقببات الشببعب

ّيببة  الفلسطيني- في كتابة تاريخ فلسطيني اجتماعي ووطني أكثر توازنا وأكببثر غنببى بالشببواهد الح

 1948الموثقة لمرحلة ينقصنا الكثير من المعلومببات الهامبة حولهبا أل وهببي مرحلببة حبرب عبام 

وسنوات اللجوء الولى. 

/ علن    علن 20ربيحة 0 م5
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48الفصل الول: دور المرأة الفلسطينية الريفية في عائلتها قبل عام 

الدور الجتماعي                       
                      الدور القتصادي 

                      دور المرأة الريفية في النزاعات المسلحة

نية المرأة دور" )"1962-1948 (العائلة على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطي

1



عام             قبيل عائلتها في الريفية الفلسطينية المرأة دور في دراسة الفصل  م؛1948هذا

في              التاريخ هذا بعيد المرأة هذه دور وتفسير لتتبع الرسالة، لهذه ضروري تمهيد  وهو

عام          فلسطين نكبة خلل ّجرت ُه التي الفلسطينية القرى قبيل.  "1948عائلت وفترة  م

والحتلل"           48عام  العثماني الحكم فترة نهاية بها يقصد الدراسة هذه تطرحها  التي

من             الرابع العقد نهايات وحتى عشر التاسع القرن نهاية منذ فلسطين في  البريطاني

       . الريفية  للمرأة والقتصادي الدورالجتماعي الفصل هذا ويتناول العشرين  القرن

 . المسلحة      النزاعات في وضعها ثم ومن

 : الجتماعي  الدور

 ، وهي تحوي1العائلة النووية في الريف الفلسطيني ذات وظيفة اجتماعية واقتصادية واسعة

 بالضافة إلى الزوجين والبناء (وفي حال تعدد الزوجات تحوي أكثر من زوجة)؛ كل الفراد

 الذين ل يستطيعون أو ليس مناسبا وفق العراف أن يكونوا ضمن عائلة أخرى؛ كما ل تسمح

 العراف الريفية أيضا ببقاء الفرد معزول أو مستقل عن عائلته أو بدون عائلة. وفي داخل هذه

 العائلة تقسم الدوار بين أفرادها بناء على الجنس والسن والمكانة الجتماعية والقدرة الجسمية

 والعقلية وكل ذلك في إطار من العوايد (العراف). وليس بالضرورة أن تكون هذه الدوار

 متوازنة ولكنها في النهاية تخدم الوظيفة الجتماعية والقتصادية للعائلة. وحدد الريفيون أدوار

 للمرأة ( وهي ابنة أو أخت، عمة، خالة، زوجة، أم، حماة ..) وأدوار للرجل ( وهو ابن، أخ، عم،

 خال، زوج، أب، جد...) وفي العادة ل يقوم فرد بدور آخر إل في حالة غياب الخير، وفي حالة

 تسمح العراف بقيام فرد بدور آخر، وكافة هذه الدوار تتكامل مكونة نسيج العلقات داخل

 العائلة الذي تميز في الريف الفلسطيني بمتانته. والدور الساسي للمرأة هو المشاركة في بناء

 العائلة؛ بل تعدى الريفيون الفلسطينيون ذلك ليعتبروا المرأة هي البناء ذاته، وعبروا عن ذلك في

 المثل الشعبي :"المرة بنا والزلمة جنا"، وهم بذلك ل يعترفون فقط بكون المرأة هي صاحبة

الدور الساسي في بناء العائلة، ولكنهم أيضا يحملونها مسؤولية نجاح أو فشل هذا البناء. 

 وتنشأ النثى في الريف الفلسطيني على القيام بدورها الرئيس وهو بناء عائلتها والذي تبدأه فعليا

 وفق مفهوم هذا المجتمع عندما تصبح زوجة؛ حيث ينظر إلى دورها في العائلة بأنه ثانوي ما لم

 تكن زوجة وأما وحتى إن قدمت للعائلة كأخت أو إبنة أو عمة أو خالة.. أدوار هامة. وخلل

ّية في فلسطين النووية للعائلة صايغ ماري روز ترى 1 ّية وظيفة الريف  النووية العائلة لدى الحال هو مما بكثير أوسع واقتصادية اجتماع
.23ص.الفلسطينيون الفلحون. ماري روز: في أنظر. الغربية
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 عملية التنشئة يحرص الريفيون على إكساب بناتهم مهارات عملية وقيما تناسب الدور المطلوب

 منها أداؤه في المراحل المتعددة من دورها في العائلة. انها تنشأ معتقدة بأحقية الرجل وسلطته

 عليها مما يجعلها تقبل الكثير من تسلطه وممارسته لحقوق وامتيازات تمنع هي منها، بعض هذه

 الحقوق له أساس ديني وعملي وبعضها حصل عليه الرجل نتيجة لما أقرته العراف التي تشكلت

 نتيجة لظروف تاريخية اقتصادية وسياسية حكمت وضع المجتمع الريفي وحاجاته. وبينما تبدلت

 الظروف التي أنتجت تلك العراف إل أن هذه العراف بقيت راسخة وتسببت في خلل بين حجم

 العباء الملقاة على المرأة وحجمها على الرجل لصالح الرجل وسلطته. ومنذ الصغر عندما تدلل

 الطفلة أو يشاد بها يكون بوصفها الطائعة العاقلة والمجيدة لعملها فتنشأ معتقدة بأن مكانتها في

  كما تهيأ2عائلتها ومجتمعها يكون ايجابيا بقدر التزاماتها بالعراف واتقانها للمهام الموكلة اليها

لتكون زوجة في سن مبكرة. 

 الزواج المبكر شاع في الريف الفلسطيني وإن كان سن الزواج لكل الجنسين قد حكمته ظروف

 . وهو - زواج الذكر3العائلة والقرية والريف ككل مما أوجد قدرا من التنوع فيه ولكل الجنسين

 والنثى مبكرا أو أحدهما- انعكاس لرغبة الريفيين بمزيد من الولدات للعائلة وبشكل خاص ولدة

 الذكور ورفضهم بقاء الفرد دون عائلة خاصة به مادام في وضع يؤهله لذلك وفق مفهوم الريفيين

 لهذا التأهيل. وتزويج النثى مبكرا كان أعلى بدرجة واضحة ومؤثرة من تزويج الذكور مبكرا،

 وهو نتيجة للظروف القتصادية والسياسية التي عاشها الريف الفلسطيني أواخر العهد العثماني

 وخلل مدة الحتلل البريطاني المر الذي تسبب في غياب عدد كبير من الذكور –في التجنيد

 الجباري العثماني وفي فعاليات الثورة ضد البريطانيين ونتيجة للضيق القتصادي الذي عادت

 منه تمنع كانت ما بعض كنعان توفيق الدكتور  كانت تنشأ النثى في الريف الفلسطيني على سلسلة من الممنوعات والمحاذير، أورد 2
ّية المرأة  للمرأة يسمح ول منه، أعلى مقام في تجلس أن أو قبله، المنزل تدخل أن أو الرجل على تتقدم أن للمرأة يجوز ل:" وهو سابقا؛ الفلسطين

 أمام) تفرع (شعرها عن تكشف أن للمرأة يجوز ول شعرها، المرأة زينة أن وذلك رأسها، جلدة مرض حالة في إل شعرها تقص أن
 ول أخاها أو أباها كان لو حتى رجل، أي أمام تتجبد أن أو تتمدد أن للمرأة يجوز ول .. الغرباء أمام طفلها إمرأة ترضع أن العيب ومن ...الرجال

 يسمح ل النهار خلل وحتى.. إطلقا الليل في القرية حدود خارج لوحدها تمشي أن للمرأة يجوز ول.. الغريب من هدايا المحترمة المرأة تقبل
 وتمنع الجمل، إل تمتطي أن المسافرة للفلحة يسمح يكن لم السابق وفي.. المجاورة الحقول إلى متجهة كانت إذا إل لوحدها القرية بمغادرة لها
 عليها ويحرم زفتها خلل فحل تركب أن العروس على ويمنع ... تقريبا اليوم التحريم هذا انقرض وقد والحصان، والبغل الحمار امتطاء من

 لها يختارها ثيابا ترتدي أن عليها المناسبة هذه وفي وجهها عن الحجاب رفع حين عريسها إلى والنظر الزفاف حفلة في والضحك الكلم
 في ونجد .. فلحة امرأة تدخن أن المشين ومن) والبقر والماعز الخراف ( الحيوانات تذبح أن للمرأة يسمح ول. ذلك في لها خيار ول أقاربها
ّية تضع فل العزبة الرملة أما ... المتزوجات ولباس العذارى الفتيات لباس بين بشدة تميز تقاليد هناك أن المناطق بعض  أرادت إذا إل زينة أ

 بحاجاتها قيامها الرجال عن دائما تخفي أن المحترمة المرأة وعلى.. فاخرة ملبس تلبس وأن تتزين، أن حينذاك لها فيحق ثانية مرة الزواج
ّية  حتى الغرباء أمام الطعام عن تمسك أن عليها فإن رمضان شهر خلل تأكل أن للطامثة شرعا يسمح أنه ومع الحيض، فترة مجيء أو الطبيع

 كموت الشديد الحزن مناسبات في إل شعرها ترخي بأن للمرأة يسمح ول .. غريب رجل من مرآى على تأكل أن للمرأة يجوز ول حالتها، تخفي
  وفي ذات المقال يتحدث المؤلف أيضا كيف تبدأ النثى في العمل المنزلي في وقت.43-41ص .2ع. والمجتمع التراث. كنعان ".  حميم قريب

مبكر عن الذكر. 
 المقصود هنا الزواج الول للذكر والنثى، أما سن الزواج بشكل عام فهو غير ثابت، فالقاعدة أن يكون الذكر والنثى ضمن رابطة 3

 الزواج، وبصعوبات واضحة كان يستمر من لم يوفق بزواج أو مات أحد طرفي الزواج بالبقاء دون زواج ثان، حيث كان يتم وفق
 العراف الريفية بتزويج المطلقات والرامل وإن كن في سن متأخرة ورغم رفضهن –كما أظهرت دراستي الميدانية- ومن جهة أخرى
 فالقاعدة أن يتزوج الرجل الرمل والمطلق والعزب  والمتزوج أيضا إن أراد تعدد الزوجات مهما كان سنه من أنثى صغيرة كانت أو

كبيرة إذا كانت عائلتها قد وافقت على ذلك. 
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 ما لزم تلك المراحل- الذي أخر سن زواج الذكر، وبالرغم من أن هذه الحوال تسببت أيضا في

 جعل نسبة زواجهن4تأخر سن الزواج للناث؛ لكن رغبة الفلحين في التبكير في تزويج النثى

  المتعددة التي خففت الكثير من وطأة5أعلى بسبب شيوع تعدد الزوجات وأشكال الزواج

 اللتزامات المادية التي كان يفرضها إتمام الزواج على الزوج وعائلته. فمهر العروس

 واللتزامات المادية والخلقية التي تتبع إتمام هذا الزواج كانت أحد المعايير الهامة للموقع

 الجتماعي لعائلة العروس. وقرار بعض القرى الفلسطينية توحيد تكلفة العرس لدعم منظومة

ّية العائلة كنظام لدى الريفيين وأن السيطرة على مظاهر الغلو في  الزواج مثال حّي على أولو

 العراف كان يتم إن وصل هذا الغلو حدا يهدد السير في تأسيس نظام العائلة أو استمرارها. ومن

 اللفت للنظر أن محاولة بل وممارسة الريفيين لطرق ادت الى ترك أو التحايل على العوائق

ّية بل كان  المادية التي تحول دون إتمام الزواج لم يتبعه إقرار بمزيد من الحقوق للمرأة الريف

 طريقا لهضم جزء من حقوقها أو أغلبها تلك الحقوق التي أقرت في حالة التقسيم التاريخي لدوار

 وحقوق كل من الرجل والمرأة وما أقرته الشريعة ويظهر من ذلك أن ضعف الرجل الريفي في

 أداء مهامه التاريخية - من توفير الحماية والدخل للعائلة- انعكس في غلو السيطرة على المرأة

 كسبيل في الحفاظ على متانة الرابطة العائلية واستمرار قيامها بمهامها وهو ما يفسر أيضا

 مشاركة المرأة ذاتها في مرحلة من المراحل في دعم هذه السلطة وتعزيزها كحال "الحماة" أم

 الذكور في العائلة التي تمثل سلطة شديدة التأثير في مصير بقية نساء العائلة وتتوافق مع السلطة

 .6الذكورية
 لنهم رأوا التبكير في زواج النثى الساس في حفظ الشرف وزيادة عدد الولدات. فحيث أسرعوا في زواج النثى قلل ذلك وفق 4

 مفهومهم من تعرضها لما يخدش الحياء، حيث ربط الريفيون شرف العائلة ككل بشرف الناث فيها، كما أن تزويج الناث مبكرا كان له
 مردودا اقتصاديا لكل العائلتين، وإن كانت عائلة الزوج تعتبر نفسها المستفيد الكبر نظرا لن الناث كن طاقة عمل في مجال الزراعة

والعمال المنزلية إضافة إلى ما يعنيه الزواج من انجاب أطفال. 
  لم يكن تعدد الزوجات شائعا في القرى الفلسطينية بنفس النسبة بين قرية وأخرى، أما أشكال الزواج فمتعددة وبعضها متداخل وسواء 5

 قبل الريفيون شكل منه أو لم يقبل لكنهم في النهاية أقروه لن القاعدة المتفق عليها بين كافة الريفيين بضرورة قيام العائلة وتزويج النثى
 وسلطة العائلة في تقرير الزواج هي النافذة وليس قرار المرأة من قبول أو رفض كما أن الريفيين استفادوا من أشكال الزواج في قضايا

 أخرى كالتهرب من الخدمة العسكرية عند التزوج من المقطوعة أو الغريبة. ومن أشكال الزواج أذكر هنا: زواج القارب (وبالدرجة
 الولى تتزوج من ابن عمها "ابن العم بينزل عن ظهر الفرس")، الزواج من الغريبة (الغريبة درجات: منها من هي من حمولة أخرى،

 ومن هي من قري أخرى أو بلد آخر)، الزواج من المقطوعة (أي التي ل أقارب لها وبالدق ل ذكور لها في عائلتها من جهة أبيها
 بدرجة كافية ليمنحوها القوة كأن يكونوا قلة أو ضعفاء) زواج البدل (أن يبادل الشخص بأخته أو ابنته أو قريبته مقابل عروس له)

 وزواج النذر (أن تنذر العائلة تزويج ابنتها لشخص ما مقابل تمني وقوع حدث غيبي ما) وزواج العطية (أن يعطي ولي المر رجل آخر
 ابنته أو أخته تكريما له أو مقابل رغبة ما) زواج الجورة ( يشبه زواج العطية ولكنها تعطى لشخص منا منذ ولدتها) .. وبرغم تنوع
 أشكال الزواج لكنه ظل زواجا شرعية والتحايل كان يتم عند قيامه في تزوير سن النثى وفي مسألة اجبارها على الزواج وفي تحايل

البعض والستيلء على مهرها وما شابه ..........
ّية والقوانين العوايد لن وذلك مطلقة؛ سلطة تكن لم واضحة وهامة لكنها كانت وإن الذكر لسلطة النثى في الريف الفلسطيني خضوع 6  الدين

ّية  والجد كالب عائلتها، ذكور بإطاعة مطالبة فهي ذكر؛ لي خضوعها يعني ل الذكور لسلطة النثى وخضوع السلطة، هذه تحكم والُخلق
 البناء من أعلى سلطة له فالب الدرجة، بنفس ليس ولكن الحمولة، كبير وربما والخؤولة العمومة وأبناء الخوال وأحيانا والعمام والخوة

 كما تمارس المرأة الريفية سلطة على الذكور الصغار وعلى الناث وهكذا، زوجته على عليا سلطة له والزوج الب، على سلطة له والجد
ّية في العائلة ممن هن أقل منها سنا أو مكانة. والسلطة ّية العائلة داخل الذكور  فهم الناث، تجاه الذكور قبل من التزامات يتبعها الفلسطين

 كتابه في كايد خليل أحمد ويقول  أخرى، لعائلت وانتقالهن زواجهن بعد حتى لهن السند يظلون وهم حقوقهن، عن والدفاع بحمايتهن مطالبون
ّية المرأة:" أن "نبال بيت قرية"  أو الميت أخاها تصيب التي المسبة وكانت أخرى أسرة في زواجها بعد بأهلها تعلقها بشدة معروفة كانت النبال

 المثل في المرأة تقول وكما ،. (207 ص. نبال بيت قرية. حسين " )المسبة بتلك قذفها من مواجهة في وتستميت كثيرا، تؤلمها أمها أو أباها
ّية تأتي التي الخؤولة رابطة يعزز الزواج بعد حتى بالهل التعلق هذا إن". غنا عنهم ما الهل العجين؛ ملح يا الهل:"الشعبي  بعد بالهم

نية المرأة دور" )"1962-1948 (العائلة على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطي

4



المرأة  ّية ودور ّية بالعمال تقوم فهي كثيرة، مهام يشمل كزوجة الريف  لزوجها؛ الخدمات

ّية فروض وتقديم ونومه طعامه وتجهيز ملبسه غسل حيث من  يلزم ما وكل الزوج

 كانت وإن طعامها تحضير أو زوجته ملبس بغسل هو يقوم ل حين في الزوج، راحة

 العراف في العيب من فإنه لخر؛ أو لسبب خدماتها أداء على قادرة غير أو مريضة

ّية ّية بأعمال الرجل يقوم أن الريف ّية أو منزل  تستعين كانت ما وعادة لزوجته، خدمات

ّية العمال أداء في ليساعدنها بقريباتها المرأة  .بها القيام عن ضعفها حالة في المنزل

 والحمو الحماة تكون كأن والزوج الزوجة غير أفراد من مكونة العائلة كون حالة وفي

يتواجد  كانت أكثر شيوعا في الريف الفلسطيني) 7( العائلة الممتدة والسلفات والسلف  وقد

ّية العمال فإن الواحد، البيت في أو أكثر)ضرة (أخرى زوجة  النساء بين تقسم المنزل

ّية متمثلة في سلطةالمنزل ذات في المقيمات  ، وكان يشرف على هذا التقسيم سلطة أنثو

 الحماة (وفي حالت أقل زوجة أحد الخوة ذات المكانة الخاصة في العائلة أو أخت أو عمة لها

 سلطة..) وذكورية تتمثل برجال العائلة. وكانت شدة هذه السلطة هي التي تحكم تماسك العائلة

 واستمرارها، فقد كانت تلزم النساء بالقوة على العودة إلى التقسيم المفروض عندما تنشب

 النزاعات بينهن، وفي حال اختلل تلك السلطة (كضعف سلطة الحماة أو وفاتها أو غياب الذكور

 عن البيت كوفاة الزوج في حال الضرات) كانت العائلة الممتدة أو النووية ذات الضرات تنقسم

 إلى عائلت أصغر بسبب نزاعات النساء بالدرجة الولى وعندها تتحول نساء تلك العائلت من

 ذوات سلطة مهمشة أو ثانوية لسلطة أكثر نفاذ في عائلتهن خاصة مع بلوغهن مرحلة الحماة

 (أي ذات البناء المتزوجين). والقوة التي تلزم النساء بقبول تقسيم العمل بينهن ليست قوة جسدية

 وإن كان الرجال والنساء مارسوا العنف في حال تمرد أحد الفراد على تقسيم العمل الذي فرض

 له، وذلك لن قوة العراف (العوايد) كانت شديدة النفاذ ولها وقع القانون الملزم وينشأ كل من

 الذكر والنثى على قبوله، فالعيش ضمن عائلة ممتدة كان تقليدا رئيسا في الريف الفلسطيني،

 ):" إحنا عيب عنا زمان الواحد يطلع من دار العيلة، وكنا بركة7تقول الحجة حمدة(المقابلة 

 وحدة، وبقالنا طبون ونخبز هالرغيف.. بقينا سبع سلفات وحماتي.. كل وحدة منا السلفات يوم

 تشتغل تغسل وع العيلة وتشطف وتمسح و... بقينا زي الشيشان اللي شفنا دورهم في التلفزيون

 بقول هذول وا بيزكرونا في أيام زمان، سقايف سقايف". كما كانت المكانة التي تنشأ المرأة

 يزور أن الرجل من يتوقع :" كنعان توفيق ويقول. العلقة بهذه معهم يرتبطن اللتي الناث تجاه الذكور التزامات من تقل ل وهي العمومة،
ّية بنفس لها ينظر فل الذكور القارب زيارات أما هام عيد كل في وأخته أخيه بنات خالته عماته أخواته قريباته  تدفن أن يصح ول.. الهم
ّية في يعيشون كانوا ولو حتى الذكور أقاربها يبلغ حتى المتوفاة المرأة (43ص. 2ع. والمجتمع التراث. كنعان") ثانية قر
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 على احترامها للرجل وقبولها بسلطته عليها تجعلها تخضع لوامره، وتشيد المبحوثات في هذه

 الدراسة بهدوء العلقة بين "الضرات" زوجات آبائهن وتقسامهن المنتظم للعمل وخضوعهن إلى

 بس أربعة، اجوز أبوي:" 3رقم المقابلة/فايق أم الحجة تقولحد بعيد لسلطة الزوج. 

 يتقاتلن ول والبقر والغنم والجبن اللبن في ملتهيات بقن ملتهيات، بقن منيح، بقا أبوي

 اتقاتلن، شفتهن ما عمري ا بآيات قسما لبعض، يقولن اختي غير وا اشي، ول

 بعض، مع والمطبخ غرفتها وهاذ غرفتها هاذ بس الدار نفس في بقين اختي، يا غير

 أم قول وفي". ايديهن تحت إشي وكل ويوكلن وجبنة وحليب ويعجنن ويخبزن يطبخن

 نسائه على العليا السلطة صاحب كان والدها أن معنى" منيح بقا أبوي بس "فايق

 من حصتها يخص فيما أخرى دون واحدة محاباته عدم هو عندها المقصود والعدل

ّية وغير – المنزلية العمال يتقاسمن نسائه من يجعل وبسلطته العمل،  ويقبلن- المنزل

 الذي المر المرأة عاتق على الملقاة العباء حجمأيضا  النص ويظهر الواقع. بالمر

إلقاء  . إنجازه من تتمكن بالكاد يجعلها شكل  اجتماعية لعباء الريفي المجتمع لقد

لقبولها  المرأة على" مرهقة "واقتصادية  أداء في أخرى امرأة مشاركة بواقع مدخل

العائلة       تلك نساء من وغيرهن السلفات مع  للرجال مدخل كان ما وهو العمال،سواء

أم  قالته ما ذلك ومثال أخريات، من للزواج  امي كانت:"13رقم المقابلة/ طلل الحجة

 والل طحين كيس على وتنيمو حضنها على البنت والل الولد تحط الدكان، في تقعد

 :قالتلو عمر؟ إم يا: بيقولها اللهو المطعم، في) أبوي (وهو الناس اتبيع واتدور السكر

 والدار الدكانة في متعوبة وانتي خطاب جاييها خالي بنت: بيقولها اللهو حج؟ يا مالك

 الدكان، في ووحدة فوق وحدة وبتساعدك، يوخذها حدا ما بدل أوخذها بدي ولولد

 لما وبقا وولد، بنات وخلفت وياها هي خوات كأنهم وا وكانو خالو بنت اتجوز وقام

 تعالي يقلي- إمو اسم على عشني"- يمة "تعالي يقلي بقا إشي والل الخضرة يجيب

 عندها ما قد وهذيك أحطلها ولد عندها ما قد هذيك وإمك خالتك بين ما اقسمي يمة

 خصوصي غرفة عملو البنا في الدار زاد ليلة، وهان ليلة هان عادل، كان أحطلها، ولد

".شيء وكل واجباتو في قايمة اتظل اسبوعها تعرف وحدة كل اسبوع وحدة كل
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هو              زوجة؛ تصبح أن بعد تؤديها أن الريفية المرأة من تنتظر التي الرئيسة  والمهمة

المجتمع           ويبدأ الفلسطيني، الريف في الولى الزواج غاية وهو الطفال،  إنجاب

الرجل               دون السبب أنها يثبت لم وإن حتى النجاب تأخر إذا مبكرا المرأة بلوم  الريفي

النجاب   تأخر أيضا        8في يحملها فهو النجاب تأخر مسؤولية المجتمع يحملها  ،وكما

بانجاب           مقترنة الفلسطيني الريف في فيه والرغبة فالنجاب الطفل، جنس  مسؤولية

 . ولذا        الذكور من عدد وأكبر بل الناث، دون سعي   الذكور الريفية المزيد  فالمرأة  إلى

 العباء ارتفاع من وبالرغم الجسدية، صحتها على ذلك أثر من بالرغم الولدات من

 دور وأن سيما الطفال، من العديد تنجب عندما عاتقها على والقتصادية المنزلية

من  لم كأم المرأة أداؤها،  المطلوب الخرى بالعمال القيام يعفها  إن بل منها

ّية أعمال لداء يتحركن وهن يلدن كن بأنهن اشتهرن الفلسطينيات الريفيات  أو منزل

ّية  و المخاض خلل راحة بفترة يحظين يكن لموحتى  الحطب، أو للماء جلب أو زراع

 يسمح واقتصادي اجتماعي وضع في المرأة كانت قليلة حالت في إل الوضع بعد

. بذلك

ّية بالطفال والعناية ّية العناية هنا ونقصد الرجل؛ دون المرأة مسؤول  أي الخدمات

والفراش  والشراب الطعام تحضير  المور من وغيرها الطفال ونظافة والملبس

ّية، البيت حاجيات تأمين في المشاركة هو الرجل دور يعتبر بينما الحيوية،  القتصاد

 البيت عمل تقاسمن اللواتي والضرات السلفات أما الحفاد رعاية في الجدة وتشارك

 امرأة اتفقت فإن ذلك، على اتفقن إذا إل عام بشكل التقسيم ضمن الطفال يعتبر فل

 الم تلك تقوم أن مقابل الخرى أبناء برعاية إحداهن تقوم أن سلفتها أو ضرتها مع

 الخرى رعاية جهد ويكافئ يوازي العائلة في المشتركة العمال من ما بعمل

 المقدرة وهي الرجولة عناصر لهم" ناقص "أنه اعتبار على له المجتمع نظرة سوء من النجاب على القادر غير الفلسطيني الرجل يعاني 8
 كما فهي يحدث لم فإذا النجاب هي الساسية المرأة مهمة يرى المجتمع لن مشابهة؛ حالة في أشد معاناتها تكون المرأة أن غير النجاب، على

 الجتماعي وضعه صعوبة من تقلل أخرى ومهام أخرى مبررات الرجل يعطى المقابل في ،"قطعها حل ثمرة بل شجرة "الشعبي المثل ينعتها
" .. جيبو إلل بيعيبو ما الرجل :مثل من
ّية الفلحين إقناع السهل من يكن لم و  المسئولة، هي المرأة اعتبار كانت لديهم فالقاعدة حدوثه، عدم أو النجاب تأخر عن الرجل بمسئول

 بأن إجابتي قبول رفضت وقد للطفال، إنجابي عدم عن باهتمام تسألني وهي العنباري سعيد أم الراوية لي قالته ما هذا" إشي فيهم ما " فالرجال
 اقتناعها عدم أبدت هي بينما إل؛ ليس مجاملة أي لي مجاراة مجرد المر آخر كلمي على سكوتها وكان النجاب؛ تأخر سبب هو زوجي
 في للنساء كهذه خدمات بتقديمها مشهورة وهي لدي، النجاب تأخر سبب على لترشدني بفحصي تقوم أن علي عرضت أنها حتى بذلك،
.المخيم
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 رعاية بين بالجمع مطالبة كانت الريفية المرأة فإن التفاق هذا بدون للطفال،

 ولكن. العائلي التقسيم وفق أداؤها منها المطلوب الخرى العمال وسائر أطفالها

 قريبة تتزوج أن في المرأة رغبة في سببا هذا ويشكل الناث، بقريباتها تستعين المرأة

 بل وصغيرة كبيرة كل في بالخريات للستعانة يلجأن ل ونسبا،وهن سكنا أهلها من

ّية المرأة اشتهرت حيث الضرورة؛ عند  نفسها على الكبير باعتمادها الفلسطينية الريف

 ابني بحط" الفلسطيني الشعبي المثل في الم وتقول ،وأم كزوجة مهامها أداء في

 العمل وتؤدي عملها موقع إلى أطفالها تحمل أنها أي ،"لمي بعطي ول كمي في

 ، ويعكس هذا المثل عمق ثقافة العتماد على النفس الذي تنشأ النثى ناظريها تحت وطفلها

على اكتسابه لتتحول لعنصر قادر على العتماد على قدرته في أداء مهامه برغم صعوبتها. 

أعله   العوايد" " ذكرت  وكبار والطفال الذكور وخدمات المنزل أعمال جعلت كما

 تلك على بناتها بتعليم المرأة تبدأ لذا الذكور، دون الناث مهمة من والمرضى السن

ّية التنشئة أما مبكرا، المهام  العائلة أفراد فإن وإناثا اذكور للطفال والتربوية الثقاف

 التنشئة لن" ذلك الم، فقط وليس التنشئة بهذه بأخرى أو بصورة يشاركون

ّية  والبنت السائدة، الثقافة بمواصفات رجل ليكون الطفل إعداد هدفها الجتماع

ّية ليست فهي المواصفات، بهذه امرأة لتكون  هي وإنما فقط، والم الب مسؤول

ّية  الجيران ذلك في بما القارب وعلى والعمة والجدة والجد والخال العم مسؤول

 ليكون أشرت كما الثقافة بمتطلبات الفرد هذا إعداد في الجميع يشترك إذ أنفسهم،

 .9"فيه يعيش الذي المجتمع في كامل عضوا

ّية أدوار الفلسطيني الريف في المرأة وتؤدي  الريفيون يقول أخرى، اجتماع

ّية واجبات بأداء ملزمة فهي ،10"العيلة بتجوز المرة "الفلسطينيون  عائلة تجاه اجتماع

.46ص. النتداب البريطاني.  علقم 9
  في إطار العائلة الواحدة سواء كانت نووية أو ممتدة ليس هناك فصل بين الجنسين في البيت الواحد، وإن قول الريفيين أن المرأة 10

 عندما تتزوج تنتقل من كومة أبيها إلى كومة زوجها ل يعني فقط أن المرأة تنتقل من دائرة سلطة أبيها إلى دائرة سلطة زوجها، بل هو
 إشارة لحال البيت الريفي الفلسطيني الذي كانت فيه نساء العائلة الواحدة يعملن بتقاسم يكاد يتساوى في المهام (خاصة السلفات

 والضرات) كما هن يعملن ويتحركن في المنزل مع ذكور العائلة ل تقسيم حسب الجنس في البيت خلل تأدية العمل المنزلي والحقلي
ّية أي دون ضيوف كنا  وتناول الطعام وهم يأكلون معا ما لم يكن هناك غرباء. تقول سميحة خليل في مذكراتها:" في وقت الوجبة العاد

ّية مستديرة يوضع عليها الطعام ونأكل جميعا من إناء واحد"(كناعنة و  أبي وزوجة أبي وبناتها وأمي ونحن نجلس جميعا حول طبل
 ) ويتضح مما ترويه النساء أيضا عن تلك الفترة أن الذكور والناث الصغار كانوا يلعبون65. ص مناضلة من فلسطينالبرغوثي. 

 ويتحركون في البيت الواحد ويتشاركون المهام الموكلة إليهم دون فصل بين الجنسين. وقول الريفيين أن "الواحد ما كان يعرف مرتو إل
 عند النوم" تدل على أن الفصل يكون فقط في الخصوصيات، وفيما حّرم الشرع والعرف الختلط فيه حتى داخل العائلة، فالعلقة

ُيفصل بين الجنسين في العائلة (بين الخوة أو بين الب وبنته والم وابنها..) في ّية للزوجين لها احترامها وحرمتها، كذلك   الجنس
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 وكذلك ،"الحمو "ولوالده" الحماة "الزوج لم اللزمة الخدمات تقديم وعليها الزوج،

 في (الكبير البن زوجة كانت ما وكثيرا بعد، يتزوجوا لم الذين الزوج إخوان رعاية

 ويعيشون في مسكن .. الصغير أو الثاني يكون أن ممكن لكن الكبير؛ البن يكون العادة

 وهي أبناءها، تربي كما زوجها إخوة تربية في تساهم الممتدة العائلة في) واحد

عن  وتتميز بتقديرهم ذلك مقابل تحظى  الصغار الخوة زوجات سائر اجتماعيا

 "العم "لقب يطلقون الصغار الخوة زوجات أن حتى لحقا، العائلة يأتين اللواتي

 تتوقف وبينما. أزواجهن تنشئة في ساهما اللذاين وزوجته الكبير الخ على" العمة"و

ّية من خدمتهم وأصبحت تزوجوا الذين زوجها لخوة خدمات تقديم عن المرأة  مسؤول

 وفق عليها واجبا تعتبر بل تستمر، والحمو الحماة تجاه مسؤوليتها أن إل زوجاتهم؛

 للحماة كان وإن الحماة منزل عن بعيد بيت في تسكن الكنة كانت إنو حتىالعوايد 

. كنة من أكثر

 لهم، معيل ول للرعاية حاجتهم حالة في وإخوانها وأبيها لمها خدمات المرأة وتؤدي

 يؤيدون الريفيين إل أن سابقا، قلنا كما زوجها أهل برعاية الملزمة هي لكنةوإن كانت ا

  وذلك لن متانةغرباء، أو لها أقارب من زواجها كان سواء وأبيها لمها المرأة مساعدة

 العلقة العائلية في الريف الفلسطيني اساسها العلقة القوية بين البناء والباء والمكانة العليا التي

زواج  يضع المجتمع الريفي فيها الوالدين وكبار السن بشكل عام.   إلى يدفع القارب ولن

 الريفيين تفضيل أسباب أحد كان فقد أبيها لعائلة المرأة قبل من المساعدة من مزيد

. لقاربهم بناتهم تزويج

 تؤديها التي تلك من أكثرعادة هي  اجتماعيا المتزوجة المرأة تؤديها التي الدوار إن

 الدافع هو عائلتهن خلل من النساء دور إلى المجتمع وحاجة المتزوجة، غير المرأة

تؤدي . زواج دون) كذلك والرجل (المرأة بقاء لرفضه  خدمات المتزوجة غير المرأة وقد

ّية عائلتها،   اجتماع في ّية الفتاة كانتوعلى سبيل المثال  رئيسة  أو أمها ماتت التي الريف

 الدور هذا أداء في تستمر وكانت وأخواتها، إخوتها رعاية في الم بأعمال تقوم ُطلقت

 اجتماعية مسؤولية الريفي الشاب يتحمل مشابهة حالة وفي زواج، بل بقيت طالما
ّية وحّرم الدين أو العرف الختلط عند أدائه(أنظر أمثلة : عن توفيق  الخصوصيات كالستحمام وتغيير الملبس وكل ما له أبعاد جنس

) 7كنعان في الهامش رقم 
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ّية  في السلطة صاحب ويصبح غيابه؛ أو الب وفاة بعد وأخواته إخوته تجاه واقتصاد

 المنزل بأعمال يقوم ل ولكنه نفاذ، أكثر العمام أحد أو الجد سلطة تكن لم ما عائلته

 بالعمال تقوم أخرى امرأة من للزواج يلجأ لذا أيضا، أمه فقد إن الصغار ورعاية

ّية  الحيوانات رعايةعمال الزراعة التي تقوم بها المرأة وكأ بها المرتبطة والقتصادية (المنزل

  وفي الحقيقة فإن طبيعة الثقافة الريفية كانت تجعل من غياب المرأة (الم) أكثر ضررا على).

 مصير العائلة واستمرار أدوارها من غياب الرجل، فحيث تثقف المرأة وتمارس أدوار تجعلها

 تسد الفراغ الناجم عن غياب الرجل أو امرأة أخرى؛ فإن الرجل في المقابل ل يحظى بهذه التنشأة

 فينشأ معتمدا إلى حد مصيري على وجود المرأة إلى جواره وقد يكون ذلك أحد السباب التي

 جعلته يتمسك بسلطته و"تسلطه" عليها ليتمكن من الستعانة بها والستفادة من قدرتها على أداء

 الجتماعية الدوار أداء في تشارك المتزوجة غير والمرأةالدوار الحيوية في العائلة. 

 مع) المنزل وخارج (المنزلي العمل وتتقاسم المتزوجين، الخت وأحيانا الخ لعائلة

ّية واجباتها أن ومع الخريات، العائلة نساء  من أقل الساس في هي الجتماع

ّية مكانتها من التقليل أن إل المتزوجة؛ المرأة واجبات  غير كونها بسبب الجتماع

 الحيان أغلب عرضة يجعلها الخرون؛ يعيلها أرملة أم كانت أو أم وليست متزوجة

ّية العباء من المزيد وضع في العائلة نساء لستغلل  تضطر وهي عليها، المنزل

 الذي هو المنصف غير الوضع وهذا" بيراضيها أراضيها في بيقعد اللي "بمبدأ للقبول

 لن" الخوة نسوان أمر تحت "البقاء على الزواج فكرة لتفضيل عادة النساء يقود كان

ّرة بيتها في الوحدة"    وهو ل يعني أن مكانة".بيتعشى جوزها العمشة عملت ما شو"و" ح

 المرأة غير المتزوجة كانت دائما تقابل بانتقاص وبنفس الدرجة، ولكن ربط المرأة بضرورة

 وجود الرجل إلى جانبها بالعدد والقدرة القتصادية سواء كانوا أبناء أو إخوة أو زوج أو أقارب

 ترك أثرا كبيرا في تعامل الريفيين لها، إنه انعكاس لتاريخ المنطقة التي سادتها الفوضى

 القتصادية والسياسية واعتماد الريفيين على القوي لتحصيل المن والحاجات الساسية. وعليه

 فقد كانت المرأة التي تولد لعائلة تحوي العديد من الذكور تستقبل استقبال حسنا وتظل ذات مكانة

 مقدرة وإن لم تتزوج لنها ابنة عائلة ذات رجال يقدمون لها الحماية والكفاية بالمفهوم الريفي.

 وإن ربط مكانة المرأة بالرجال في عائلتها جعل المرأة تلوم أمها في هذه الترويدة الشعبية لنها لم

تنجب لها أخ "ليحميها:
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ل عاش بطن امي جافاني            ما خلفلي خي حاماني

 وهو ذاته القناعة التي كانت تجعل النساء تقبل واقع زواج زوجها من أخرى لينجب الذكور بل ان

 المرأة الريفية اشتهرت بأنها كانت تسعى لتزويج زوجها بنفسها من أخرى في حال عدم انجابها

 للذكور، وهو الذي كان يساهم في إقناع المرأة بضرر الزواج غريبة بعيدة عن حماية رجال

 عائلتها، إن ثقافة النقاص من قدر المرأة التي ليس لها عدد من الذكور في العائلة وقريبين منها

 هو ما جعل السلطة الذكورية في محيط المرأة تغض النظر عن حقوقها وبالتالي أمكن السلطة

 النثوية ذات الدعم الذكوري من ممارسة التسلط أو محاولته ضد النثى غير المدعومة ذكوريا

ّية لم تكن فقط مرتبطة بدعم سلطة  وهذا جزء ترتيب القوى في الريف. غير أن مكانة المرأة الريف

 الذكور لها، فقد اختلف الريفيون في طريقة تعاملهم مع زوجاتهم وأرحامهم، وكانت كفاءة المرأة

في العمل وحسن خلقها وخلقتها من المعايير الهامة في التفريق بين النساء في المعاملة.

 تمثله الذي الجتماعي الدور إلى إشارة في ؛"شبكة المرة:" يقال الشعبي المثل في

 عنهم عرف الفلسطينيون فالريفيون ببعض، بعضها العائلت ربط في المرأة

 بين قوي حلف رابطة المصاهرة رابطة من يجعلون وهم ،"بأرحامهم "الهتمام

ّية العلقات من شبكة المرأة شكلت لذا العائلتين،  عائلت بين المتينة الجتماع

 ومدن قرى وبين الواحدة القرية في ببعض بعضها الحمائل وبين الواحدة الحمولة

 نتيجة نشأت روابط على الحفاظ في يستمرون والفلحون متباعدة، تكون قد

  مما يعكس مكانة المرأة وفق العراف الريفية ومدىالجداد منذ كانت وإن حتى المصاهرة،

 اللتزامات المفروضة على الرجال تجاه أرحامهم؛ والمثل الشعبي "هم البنات للممات" يعكس

 مدى اللتزام المفروض على الرجال في الريف تجاه أرحامهم و"هم البنات" يشمل تبعات وجود

 المرأة في عائلة أخرى فالمرأة وعائلتها الجديدة "عائلة زوجها" تصبح من هموم عائلة أبيها

 واهتمامهم ولذا فالمرأة شبكة في الخير والشر على حد سواء. والقول في المثل الشعبي "الخال

 مخلى والعم مولى" أي أن درجة المسؤولية على الخال تجاه أبناء الخت غير ملزمة بينما ملزمة

 للعم أخ الب؛ بينما المسؤولية تجاه الخت تظل قوية وإن ضعفت تجاه أبنائها –بدرجة ما - إن

كان زوجها غريب، ويعزز ذلك أن تقدير الخت يكون عبر تقدير أبنائها وزوجها وأقاربه.

ّية المرأة دور يتمثل ول  عائلتين، ربط في سبب هناك أو هنا زواجها كون فيفقط  الريف

 أو المكلفة فهي الربط، هذا اتمام في أساسيا كان ما غالبا دورا تلعب المرأة ولكن

البحث    في أصل  تكون حيث ، الفعلية"الخاطبة "وهي تزكيتها و العروس عن الساعية
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 الرجال لقاء يتم ول العروس، عائلة مع الزواج موضوع يفتتحن اللواتي هن النساء

 أهل من مبدئية موافقة على وحصلن الطريق مهدن قد النساء تكون أن بعد إل عادة

 بالمهمة ويقمن العروس قبل من نساء العريس قبل من نساء تزور حيث العروس؛

ّية العلقات شبكة فإن وعليه ،)ايجابا أو كان سلبا(  ..القرية وفي الحمولة في الجتماع

  (ففي نسبة أقل يخطب الرجل لنفسه مباشرة ولكنهالرجل دور منها أكثر المرأة دور نتاج هي

 يظل بحاجة إلى تدخل النساء لتمام الزواج خاصة بسبب حدود الختلط بين الجنسين من خارج

( . العائلة الواحدة

 ليست وأخرى قرية وبين القرية في العائلت وبين العائلة في الجتماعية والعلقات

 أبعاد ولها (اجتماعية نشاطات سلسلة عن أيضا تنتج بل فقط؛ المصاهرة نتاج من

 تلك في حيويا دورا لعبن وقد النساء ونجد والرجال، النساء بها تقوم) اقتصادية

ّية، النشاطات  في ويجتمعن والتراح، الفراح في بعضهن يشاركن فهن الجتماع

ّية المناسبات وفي المزارات  وفي الماء وعيون والطوابين الحارات وفي الدين

 كن ذلك وفي.. المدن في البيع أو الزراعي والعمل للتحطيب جماعات خروجهن

 الرجال في مؤثر هو ما بينهن يجري لما وكان والخبار والقصص الحاديث يتبادلن

 فكن ما، عمل إنجاز في البعض بعضهن تشارك النساء كانت كما الخريات، والنساء

ّية والمواد الطعام يقدمن  وللمحتاجين للجيران خضروات أو حليب أو بيض من التموين

) خيري كعمل ) ، العونة  الطابون بناء في كمساعدة في جهدهن يقدم وكن متبادل

 لهن كان نساء وهناك. (والعمل الزراعي) الحصيدة أو الماء جلب أو البيت أو(فرن النار) 

 في عملية تساعد التي القابلة أي" كالداية "العائلة، دائرة من أوسع للعائلة ويؤدينها أدوار

 لقرى يتعداه وقد القرية في واسع لقطاع خدمات تؤدي فإنها أخرى، امرأة ولدة

 تقوم كونها الخدمات، لهم تقدم ل من لدى حتى وتقدير باحترام الداية وتحظى أخرى،

العائلة،   هام بدور بقاء ّية في ما داية مكانة وترتفع يخدم  بمهارتها تشتهر عندما قر

ّية أعمالها وتوسع ّل في تساعد كأن للمرأة الخدم  وحصلت. مثل الحمل تأخر مشاكل ح

 كتجبير الشعبي، الطب في عارفات كونهن خلل من مميزة مكانة على أخريات نساء

 مهمل كان الفلسطيني الريف إن الخرى، والمراض العيون مشاكل وعلج الكسور،
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مثل،  الخدمات معظم يخص فيما العثمانية السلطة قبل من ّية  فترة وخلل كالصح

ّية الخدمات إهمال استمر البريطاني الحتلل  ولذا الحتلل، حكومة قبل من الصح

ّل الفلحون لجأ ّية مشاكلهم لح  شعبية، ووصفات شعبي طب من عرفوا بما الصح

الضرر،      يفيد ل كان وأغلبها يفيد كان ما منها من مزيدا سبب ما  العارفون وكان ومنها

مكانة  السواء على ونساء رجال من الشعبي الطب في  الفلحين بين مميزة أصحاب

 مسموع صدى وتوجيهاتهم لكلماتهم فكان أيضا الحكمة صفة عليهم أصبغت ما وكثيرا

ّيةالفلحين لدى ّية الروايات خلل من ونلحظ.  حتى في القضايا غير الصح  أن الشفو

ّية بقدرات بتمتعهن قراهن في ُعرفن نساء هناك  يعرف بما المرضى شفاء في غيب

 من    )2/3(المقابلت رقم  فايق  أمو معزوزة الحجة كانت المثال سبيل وعلى بالبركة،

 وهن لهم علج ووصف المرضى تمليس) يمارسن ومازلن ( مارسن اللواتي النسوة

ّية جهات من المرضى بشفاء عهد على بحصولهن يدعين  ).الصالح الجن من (خف

ّيون  من المشايخ بركة "وصدقوا المهارات هذه بمثل اهتموا 1948 عام قبل والفلسطين

ّية ثقافة ظل في" والرجال النساء ّية دين  مستويات  من جانب آخر كان هناكضحلة، وعلم

ّية بالقدرات) والمدعين (المدعيات من أخرى المشعوذون   الغيب يمثله  كان

 .والتطبيب للتنجيم كما الجن مع يدعين التعاون اللواتي الفتاحات)(والمشعوذات 

 اختلف عليهن السخط أو الحترام حيث من ومكانتهن" الفتاحات "هؤلء من والموقف

 من ومنهم الزواج بين والتفريق للشر صانعات فيهن رأوا من فمنهم الريفيين بين

ّل على مساعدات وجدهن دور  كونهن على اتفقوا لكنهم مشاكلهم ح  مؤثرة ذوات

ّية وسعادتهن النساء مصير في خاصة  يكن لم إن بحذر" الفتاحات"عوملت لذا  الزوج

  وأما الدور الديني من تثقيف ديني – كان سطحيا ومحدودا- فقد مارسته. والطاعة بالسمع

 المرأة الريفية على مستوى العائلة وأحيانا أبعد من ذلك كإفادة لنساء القرية خاصة قبيل المناسبات

زيارة  الدينية كالحج مثل،  الريفيون  تقامكانت  حيث والضرحة المقامات وعرف

 وجود كنعان توفيق الدكتور رصد ذلك ومن بها، ويتبرك أماكنها قرب متنوعة احتفالت

ّية المزارات بين ومن:" فقال فلسطين؛ في الولياء بين نساء  زرتها التي الفلسطين

 وكان إناث، أولياء أضرحة على أقيمت منها بالمئة 13،2 أن نرى شخصيا، وتفحصتها
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 وما. الذكور الولياء من بالمائة 31 ويقابلها واسعة شهرة هؤلء من بالمائة لستين

 وتنفذ رغباتهن تحترم حيث فلسطين في معروفات) درويش مؤنث (الدرويشات زالت

 . 11"أوامرهن

الدور القتصادي:

وأخرى                 ريفية عائلة بين القتصادية الحالة في الفروق بعض وجود من  بالرغم

عام        قبل فلسطين في وأخرى قرية جوهر       48وبين تمس لم محدودة فروق أنها إل  ؛

الريفية      المرأة مارستها التي القتصادية   داخل البيوت وخارجها وفق إطار عائليالدوار

 محكوم بالعراف والتقاليد. ومن هذه الدوار ما كان مفروضا على المرأة أداؤه وفق النظام

 العائلي القائم ومنها ما كان اختيار المرأة هدفت من خلله تحسين وضع عائلتها اقتصاديا

 واجتماعيا وتحسين وضعها الخاص إذ اقترن بالنشاط القتصادي غير المفروض وفق النظام

ّية.   العائلي مكاسب اقتصادية واجتماعية ذات أثر ايجابي واضح في تحسين وضع المرأة الريف

ّيةكانت  ّية المهام غالب بها  التي المنزل ّية أدوار هيالريفية  المرأة قامت ّية اقتصاد  إنتاج

ّية المادة وهو المثال سبيل على فالخبز. خدماتية أو  الريف في الرئيسة الغذائ

ّية المرأة أن العتبار بعين أخذنا وإذا نسائيا، إنتاجا كان الفلسطيني؛  تشارك الريف

 والشعير، القمح إنتاج في ساهمت قد تكون المرأة فإن الزراعي العمل في الرجل

بمراحل   المرأة تنفرد ذلك بعد الريف  وتنقيته؛ القمح بتنخيل فتقوم الخبز، تصنيع في

ّية آلة على طحنه ثم  حتى استعمالها استمر وقد"- الجروشة "تسمى كانت حجرية يدو

ّية المرأة تقوم ثم- اللية المطاحن ظهور بعد  مستخدمة الخبز ثم العجن بعمل

 القرى من العديد في استخدامه يشيع للخبز فرن والطابون. الصاج أو" الطابون"

ّية،  الطابون هذا ببناء يقمن من هن فالنساء أيضا، نسائي انتاج وهو الفلسطين

وهو  والعناية  وهو فيه كوقود الحطب يستخدم أي النار" طابون": نوعين على به،

 الزبل" طابون" هو واستخداما شيوعا الكثر الثاني والنوع فقط، الخبز قبل يشعل

 له، كوقود الحيوانات بروث المخلوطة الجافة والنباتات الحيوانات روث يستخدم الذي

. 38ص . 2ع.التراث والمجتمع.. كنعان 11
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 مما حرارته، على ليحافظ ومتواصلة خاصة لعناية الخبز أفران من النوع هذا ويحتاج

ّية المرأة تقوم ما وعادة.. واحد طابون في للشتراك النساء من بكثير أدى  الريف

ّية  .أخرى مرة الفرن في وشريكتها مرة هي أو الواحد، اليوم في مرتين الخبز بعمل

 إلى بالنساء أدى مما غيرهن؛ من أكثر الطابون بناء بإتقانهن نساء اشتهرت وقد

 وكانت وأخرى، قرية بين أو الواحدة القرية في سواء الطابون بناء مجال في التعاون

ّية من الناتج التبن من الطابون تصنع النساء  بها يعلق عما الحنطة لفصل التذرية عمل

 تراب وهي "النساء تعرفها تربة مع وتخلطها القصول ومن وغيرها صغيره عيدان من

 منطقة من ولو يجدنها حيث من النساء تحضرها" عرق لها والتي المبيضة له بنقول

 قطعة عن عبارة فهو للخبز كفرن الصاج وأما. 12الطابون منها ويكون يعجنها ثم بعيدة،

 فوق الحديد هذا ويوضع نار تحته يجعل بحيث محدبا، شكل تأخذ الحديد من سميكة

 هذا فوق أرغفتهن بخبز النساء وتقوم العلى إلى المحدبة جهته ظهرت وقد النار

 الفلسطينية القرى من أقل عدد في يستخدم كان للخبز كفرن" الصاج "أن غير الحديد،

 الكروم، في" معزبة "العائلة تكون كأن التنقل أثناء في استخدامه يكون ما وعادة

  خاصة طابون الزبل الذي يتوفر وقودهالطابون يحملها التي متعددة فوائد يحمل ل الصاج,

 بشكل أقل تكلفة وأكثر كمية فهو من روث الحيوانات المنزلية في الريف الذي تقوم المرأة يوميا

 بإخراجه من منزلها عند عملية التنظيف اليومي في مكان الحيوانات وبدل من أن يشكل هذا

الطابون   ،الروث عبئا شكل مادة وقود رئيسية أن  طهيفهو ل للخبز فرنإضافة اكونه  كما

 .. وللدفء الطعام

ّية المرأة وتصنع كوانين  لبيتها الريف  الباريق ومقاعد والخوابي والموقد النار أيضا

 الحيوانات، روث ومن والنتش الحطب من للبيت الوقود المرأة وتوفر. البقر ومداود

. التحطيب مواسم في خاصة الحطب جمع في أحيانا الرجال ساهم وإن

ّية المرأة تقوم   حرصوا الفلسطينيين الريفيين أن ومع المنزل، في الماء بتوفير الريف

 عديدة فلسطينية قرى أن إل القرية؛ في المياه مصادر على والحفاظ القتراب على

 أدى مما عموما، بالجفاف يتسم الذي الصيف موسم في خاصة المياه شح من عانت

. 174ص. شوشة أبو قرية. وشلبي يعقوب  12
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 ماء جرة لملء الغلب في حافيات القدام على مشيا طويلة مسافات للسير بالنساء

 جلب عند المعاناة أشد نساؤها تعاني المياه شح من تعاني التي القرى فكانت. للبيت

 حملهن يفقدن كن النساء من اكثير أن ويعلمون ذلك يعلمون الرجال وكان الماء،

 كن اللواتي النساء اختصاص من بقيت المهمة لكن الرهاق؛ شدة من(الجنة) 

 إن الماء" نشل "في أو الطرقات في معا السير عبر سواء الماء، جلب في يتعاون

. عميقة البئر كانت

 منه، الوجبة إعداد على يقتصر فلم المنزل في الغذاء يخص ما في المرأة دور وأما

) الخضروات بزراعة تقوم فالمرأة اتساعا، أكثر ولكنها )،  من الثمار وتجمع المقاثي

 كالحمص والحبوب البقول زراعة في الرجل عن تنفرد أو وتشارك والكروم، الحقول

 النباتات وتجمع الحبوب، بعض وتجرش والعدس القمح وتغربل .. والقمح والفول

 والبقيلة كالخبيزة ؛ وجوارهاالقرية في القريبة الحقول من للطبخ الصالحة البرية

 المنزلية والحيوانات بالطيور وتعتني الزيتون؛ قطف في وتشارك.. واللوف والهندبة

 بحفظ وتقوم.. والجميد كالجبن الحليب مشتقات وتنتج والحليب واللحوم البيض فتوفر

 غذائية مادة لتشكل مثل، كالتجفيف أجيال عبر ومجربة متعددة بطرق الطعمة

 الظروف تكون أو الطعمة تلك فيها تتوفر ل أوقات في أو الشتاء في للعائلة

 في يتعاون فإنهن امرأة من أكثر العائلة في يكون وعندما. صعبة للعائلة القتصادية

 المرأة إن. السن صغار الذكور أبنائها ثم ببناتها المرأة وتستعين المهمة، هذه أداء

ّية  تقدم هي بل فقط لعائلتها خدمة تقدم ل الغذائية للمواد وتخزينها توفيرها في الريف

 تقول وأقارب، جيران من الخرى للعائلت كمساعدة الغذائية المواد هذه من جزء

 هذولة نعنعات فلفلت الدار ذيال نزرع بقينا:" 23رقم المقابلة/ جميل أم المبحوثة

 ..الفقوس الكسى البندورة الدار، عن بعيد المكاثي نزرع بقينا أما قريبات يبقين تقولي

 هذا للبيع مش هذا برة، من نشتري نرحش ما اللي الدار، قضية يعني" قضية "نزرعها

 زارع أنا وكذلك عندهاش ما هذيكا خذي، تعالي أقولك عندكيش ما إنتي.. للدار
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 تطبخ بدها هالحليبات خذي تعالي انقولها تعتاز الوحدة يوم.. خذي وتعالي مكاثي

".بعضنا نعطي خذي، تعالي نقولها الفلنية الشغلة

بدور  الريفية المرأة تقوم  تشارك فهي. العائلة تسكنه الذي البيت عمارة في كبير أيضا

 نساء تعاون أي" العونة "بنظام عادة تبنى القرى في البيوت كانت حيث بنائه؛ في

 بذلك تقوم كانت المرأة أن فالغلب بعد فيما وتحسينه البيت ترميم أما القرية، ورجال

 من محدودة بمعونة البيوت أحد ترميم في معا النساء تتعاون حيث الشتاء قبل خاصة

 لما يتجمعن النسوان بقين:"النساء إحدى تقول ؛"البلة"بـ الترميم هذا ويعرف الرجال،

 يناقل واشي يجبل اشي.. الدور تندف ما خوف الشتا قبل" .. البلة "الدور نبيض بدنا بقينا

. 13"السقف على والنتش الخشب على يدير يبقى واشي

 والفرشات والوسائد اللحافات نسائية، صناعة الغلب في هو للبيت اللزم الفراش

 العوالق من والتنقية بالتنظيف المرأة تعالجه الذي الحيواني بالصوف المحشوة

 بصناعتها النساء اشتهرت التي والحصر يستخدمه، لم مريحا ليكون والتنفيش

 .. الكثير وغيره الملبس وخياطة الصوف وحياكة القش؛ وأواني والسلل

 الريفيون ربى وقد أيضا، المرأة مهام من) والطيور (المنزلية بالحيوانات العناية وكانت

 مساحة صغر من بالرغم ، الجمال والحمير وما شابهوالبقار كالغنام منزلية حيوانات

معظمهم،   في والغنمات احنا بقينا:" 2رقم المقابلة/معزوزة المبحوثة تقول بيوت

 كانت". هالدار في كلنا وستي وأبوي وإمي الدار في أربعة بيجوا اخوتي بقينا الدار،

ّية الحيوانات بإطعام المرأة تقوم  ما أو القش، أو الموسمية الحبوب من إما المنزل

 إن الخريات البيت نساء أو أبناؤها ذلك في يعاونها صباحا الحشائش من تجمع

 البقار بحلب وتقوم الماء، وتجلب الحيوانات، روث من المنزل وتنظف وجدن،

  وأما رعيها فكانت تقوم بها المرأة في حال كون عددها قليل وفي حال الحيوانات..والغنام

 العديدة كان يوكل إلى الذكور البالغين في العائلة أو إلى رجل مختص يسمى "العجال" مهمة

 رعي البقار، وأما الحيوانات القل حجما وعددا فتقسم بين الذكور والناث بين البناء فيعطى

 الذكر الحيوانات الكبر حجما والتي تحتاج لمطاردة أو اهتمام جسدي خاص بها وتترك للناث

.174ص. شوشة أبو قرية. شلبي و يعقوب  13

نية المرأة دور" )"1962-1948 (العائلة على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطي

17



 رعي الحيوانات القل حاجة للمطاردة والقوة الجسدية، كما أن هذا الفصل بين حيوانات المرعى

هو نتيجة أيضا لرغبة الريفيين في المواسم بعزل ذكور الحيوانات عن اناثها الحوامل.

ّية منزلية أعمال الريفية المرأة أدت     كما  المنزلية بالحيوانات المرأة اهتمام مع: إنتاج

ّية كانت وإذا الحيوانات، هذه من الحليب بإنتاج تعتني كانت .. وماعز أبقار من  كم

 أن فبعد. الرجل دون العادة في بذلك تقوم التي هي كانت للتسويق تصلح الحليب

 إلى يأتون لوسطاء إما ببيعه تقوم" الرائب اللبن "خاصة الحليب مشتقات بصناعة تقوم

 أو المجاورة المدينة في أو القرية في تبيعه بنفسها هي أو الحليب ويجمعون القرية

 مالك كان إن زوجها لحساب تبيعه وقد. البريطاني الجيش معسكرات أو المستوطنات

 نقدا إما الثمن وتتقاضى الحيوانات صاحبة هي كانت إن الخاص لحسابها أو الحيوانات

 في ومشارك عائلتها في منتج عضو أنها تعتبر حيث لعائلتها بحاجيات مقايضة أو

 أبنائها مع ومشتقاته الحليب تسويق في المرأة تتعاون وقد. عائلتها وضع تحسين

 فإنهن زوجهن لحساب ويبعن ضرات كن وإن أخريات نساء مع أو الفتية الذكور

معزوزة  تقول. العمل هذا يتقاسمن  تحلب) البلد في (بقت إمي:" 2رقم المقابلة/الحجة

 تغلي المغرب من تروبوا هالقنينة زي طوس اللد في اتبيع وتروح وتروبهن الغنمات

 مشي؛ اللد ع وتروح وتحملهن الصبح هالسلة في وتصفهن هالطواس، في واتصبوا

 حد من لطواس، وبيرجعولها بيفضوا بيروحوا اللبن، بتبيع مروب لبن فيه فخار طواس

 ..الوقعة ع ليرات 8-7 أبو اتجيب طواس 10 قامتلها إذا بقت يتناولوهن، يم تروح ما

 اتجيبهن اللي والمصريات لهالشغلة، بقت هي هيك، اتبيع بقت مجوزة هي ما وطول

 مشي، تروح ومشي وهالتين، هالتوت هالطواس تملي مروحة وهي لبوي تعطيهن

 يشتروا الناس ويجوا ويحطن المطرح ع بيقعدن يبعن، يروحن مثلها في وبقى

 عليكي الدور انتي يوم وحدة كل صارن] أبوي اجوز يوم..[بيقعدوا وين هنة عارفين

". مشي ويجين يبعن عليهن، مقسم والشغل يوم والحليب يوم والبيع يوم تطبخي

 عديدة، اقتصادية أبعاد المنزل في والرانب الطيور بتربية المرأة لهتمام كان

 للجيران يقدم كان وما والبيض، البيضاء اللحوم من المنزل حاجات سد إلى فبالضافة

 الطيور بتسويق اهتممن اللواتي النساء من العديد هناك كانت كعونة؛ منها والقارب
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ُل ولم. خاصة الدجاج وبيض والرانب  الشارة من الرسالة هذه في نسائية مقابلة تخ

ّية والطيور البيض فائدة إلى  في الطيور تربية شكل فقد.  العائلي وللستهلك التسويق

 منه، والستفاده تطويره استطاعت ما كثيرا بالمرأة خاص مال لرأس مدخل المنزل

 مقارنة الثمن رخيص فالطير بسيطا، يبدأ وبيضها؛ الطيور امتلك في المرأة وطريق

 تترك أن يمكن أو الجيران، طيور من ذكر عبر منه النثى تلقيح ويمكن.. و والبقر بالغنم

 الطير خفرا فينتج" ترقيد "للجيران طير تحت عليه تحصل أو تشتريه الذي البيض المرأة

ّية؛ المرأة من مجهدة لرعاية الطيور تحتاج ول حمام أو دجاج من المقصود  لن الريف

 وعلى وهناك هنا من الحب وتلتقط البيت أروقة في تتنقل) شابه وما والرانب (الطيور

 وهكذا لمبيتها، مكان وتخصيص طيورها إلى بالتعرف تهتم أن الطيور صاحبة المرأة

 ؛ والمجتمع الريفيالطيور تربية أساسه مال لرأس مالكات النساء من كثير أصبحت

 إما) والطيور (البيض تبيع النساء ). فكانت14الفلسطيني كان يعترف بالملكية الخاصة للمرأة

 والقرى للمدن وذلك(عادة ما يكون رجل)  وسيط عبر أو بأنفسن مباشرة

ّية (والمستوطنات  الحتلل زمن البريطاني الجيش ولمعسكرات ؛)وغيرها يهود

 وأبيع جاج وأبيع جاج أربي:"18رقم المقابلة/العالم زهرة الراوية تقول..البريطاني

وأربي   تل مقدين اسمها بلد هاظ، لليهود" مقدين "ع أبيع أوخذهن وأروح.. أرانب بيض،

 هاتي حجة يا هاتي يقولنلي أبيع وأوح.. وأوخذ البيض وأوخذ الجاج أوخذ عدس بيار

ّي، يمتن يمنيات يهوديات هاليهوديات؛  هالخبزات وأقيم وأبيع زينا وقلنا قال ويقلن عل

 نشاط حالة والبيض بالطيور المرأة اهتمام شكل وهكذا". ولدي وأطعم راسي على
  وهنايعترف الريفيون الفلسطينيون بحق المرأة في التملك، فهناك ممتلكات تعود للمرأة سواء مما تحصل عليه من عملها أو نتيجة لما 14

 تكتسبه من زواجها أو أهلها بطرق مختلفة، وأتفق مع السيد سليم تماري فيما ذهب إليه من نقد للدكتور توفيق كنعان الذي اعتبر أن
 "البنات والزوجات ملك آبائهن وأزواجه". فهو هنا يخلط بين الملكية والسيطرة؛ فالسلطة الذكورية سواء كانت من الب أو الزوج كانت

ّية  سيطرة مهيمنة في أغلب الحيان لكنها لم تكن تملك للمرأة، إذ كيف تعد المرأة ملكا للذكور وفي نفس الوقت يعترف لها بذمة مال
 مستقلة؟!! والقول للمرأة في المثل الشعبي:" العاقلة والمجنونة عند جوزها بالمونة" أو "خدمتك بلقمتك" هو ينطبق على نساء المدن

 أكثر مما ينطبق على نساء الريف؛ ذلك أن نساء المدن قلما بل ندر أن يعملن ويكسبن من أعمالهن، وهي تأتي للمبالغة في مدى سيطرة
 الرجل على المرأة وإلى امتهان كثير من الرجال للمرأة، وهناك المثل القائل " اللي بيقعد في أراضيها بيراضيها" وهو يستخدم لوصف
 حال المرأة والرجل الموجودين تحت رعاية شخص آخر فعليه أن يراضي من يرعاه ويجامله طالما هو بحاجة إليه، وواضح أن النساء

ّية ولسن عالة على الخرين؛ فيعملن في  الريفيات يتنبهن لهذه المعادلة لذا فهن يسارعن ويجتهدن في العمل ليثبتن أنهن ذات قيمة فعل
 المجالت المتوفرة لهن وينتجن ويكسبن ماديا من إنتاجهن، ويعود الدكتور توفيق كنعان ليتبين ذلك بقوله:" ومع ذلك فهناك تقاليد تظهر

ّية وحماية القانون لملكيتها إذ يبقى في حوزة العروس كل ما تجلبه معها من بيت أبيها ونصيبها من المهر  حق المرأة في الملك
 و"نقوطها" ول يحق لحد بما في ذلك الزوج أن يمس هذه الملك، لهذا السبب وكما تظهر حكمة المثل تحاول العروس أن تجلب معها

 كل ما تستطيع من بيت أبيها"اللي ما بيطلع مع العروس ما بيلحقعا". وإذا ما فسخ الشاب خطوبته يحق لخطيبته إن أرادت أن تحتفظ
 بهداياه، كذلك يحق لها أن تحتفظ بثياب الزفاف التي أعدت مسبقا من النقود التي أعطاها إياها والدها والتية أصل من المهر المدفوع..

 وتعطي الشريعة السلمية العروس الحق في أخذ كل مهرها ولكن التقاليد تحرمها من معظمها وفي أغلب الحوال تحصل فتيات
.43. ص 2التراث والمجتمع . عالفلحين والبدو على ربع مهرهن.." كنعان.
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ّية المرأة كانت حولها؛ وما القرية مستوى على واضحة تجاري  في رئيسا سببا الريف

 .15النشاط هذا

ّية المرأة مارست  من كبيرا اهتماما المقابلت وتظهر الخياطة، مهنة بيتها في الريف

 مهنة المرأة اتخذته سواء امحمود كان تعلمها لن المهارة ولنقل المهنة بهذه الريفيات

 كانوا وا:" 13رقم المقابلة/طلل أم تقول .عائلتها أفراد حاجات قضاء لصالح أو

 رقبتك في خطيتهم حرام إمي اتقولي يرضى، كانش ما أبوي بس مدارس فاتحين

 بكرة ولكتابة لقراي من أحسن خياطة كار أعلمهم بدي ل، يقلها يتعلمن خليهن هذول

 الريفيين وعليه فإن ".مدارس ع بوديش ل في اتكاتب اتدور واحد على تلتفلها الوحدة

ّية، ومهارة وضعا يكسبهن أنه يرون ما بناتهم بتعليم اهتموا  الخياطة كأعمال عمل

 هي بسيطة دينية معلومات تلقينهن وتم.. والتوليد الشعبي والتطبيب الحصر وصناعة

ّية أساسيات  الرسال عبر التعليم أما بالدين، العارفة" الشيخة "أو الجدة أو الم عبر دين

 قبل كفاية تنضج لم الفلسطيني الريف في به القناعة فإن المتخصصة المدارس إلى

 قرى نجد وإننا المدارس، عرفن الريفيات من جدا محدودة نسبة فإن لذا ،1948 عام

 مدارس عرفت قد القرى بعض ونجد المدارس في واحدة فتاة فيها تتعلم لم بأكملها

ّية لثقافة نتيجة يكن لم ذلك ولكن صفوفها، في الطالبات من عدد وانتظام البنات  ريف

 العثماني العهد ففي الريفي، الواقع وليدة ثقافة كانت إنها المرأة، لتعليم معادية

ّية الخدمات ُأهملت  المشايخ بعض على تقتصر كانت حتى كامل شبه بشكل التعليم

ُكتاب بنظام يعرف ما أقاموا الذين ّية، القرى في ال  البريطاني الحتلل وجاء الفلسطين

 قليلة 16البريطانيين زمن الريف في المقامة المدارس فكانت وخدماته الريف ليهمل

 الكثير جعل مما لشرائها يحضرون المجاورة القرى تجار كان التي والطيور الدجاج بتربية اشتهرت قريتهم أن الفالوجة قرية أهالي يذكر 15
 أهل من النسوان وكانت بطيورها اشتهرت الفالوجة:" وائل أبو وهو الفالوجة أهالي أحد ويقول الوفير؛ الربح على يحصلون القرية أهالي من

 الحمام وغير حمام جوز لخمسين أربعين من تربي كانت وحدة أقل ، وغيرها والوز والبط والدجاج الحمام مثل الطيور بتربية مهتمة الفالوجة
 من الطيور وبيشتري بيجي معروف تاجر فيه وكان الخميس يوم يبيعوا السوق على يروحوا كانوا النسوان نفس وجاج وأرانب جبش

.11ص. الفالوجة قرية. ومدني كناعنة: عن". البلدي البيض بكثرة مشهورة الفالوجة وكانت.. الفالوجة خارج ويبيعها النسوان،
 في التوسع أو جديدة مدارس فتح على تساعد ول للتعليم جدا ضئيلة ميزانية تقر كانت) البريطاني (النتداب حكومة  " 16

 %41 الحكومة رفضت مثل م1935 عام ففي العلم لطلب المتقدمين نصف حوالي إل مدارسها في تقبل تكن ولم التعليم،
 م1935 العام في فلسطين في موجودة كانت عربية قرية 800 وفي العرب قدمها التي المدارس في اللتحاق طلبات من
ّية فتاة 15 ووصلت للصبيان 269و فقط للبنات مدرسة 15 هناك كان  517 هناك وكان البتدائي السابع الصف إلى فقط قرو

 المرأة. الخليلي: عن. العربية القرى في ثانوية مدرسة أي توجد تكن ولم للناث، ول للذكور فيها مدارس ل عربية قرية
ّية ن . 72 ص. والثورة الفلسطي
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 وقدم ،17الهالي نفقة على ُتنشأ ما كثيرا كانت كما السكان لحاجة كافية وغير

 الغالب في كانت الفلسطيني التعليم لصالح للبريطانيين عديدة طلبات الريفيون

 محدود عدد توفير سوى يكن لم الريف في التعليم من البريطاني الهدف لن ترفض،

 الحتلل حكومة لدى يعملون الذين الكفاءة محدودي الداريين الموظفين من

 حكومة عن للستقلل له المجال وترك الصهيوني التعليم تعزيز تم بينما البريطاني،

 فقراء الغالب في كانوا الريفيين إن الممكنة، الدرجات لعلى نفسه وتطوير الحتلل

 مصاريف كانت كما الزراعة في للعمل لبنائهم بحاجة فهم الزراعة في يعملون

 ينتقل أن الطالب على وكان المدارس من خلت قرى وهناك الكثيرين تريح ل الدراسة

 الغالب في ممهدة غير وعرة الطرق وكانت بالمدرسة لللتحاق المجاورة للقرية

 القدام، على سيرا الماطر والشتاء الحار الصيف في المدرسة إلى الطالب ويذهب

 بالدرجة مشجعا أو واضحا يبدو ل تعليمه إنهاء بعد فيما الطالب مستقبل وكان

وقتا  التعليم كان الريفيين، من للكثيرين المقنعة  لم لذا ماديا ومكلفا طويل يستهلك

 الفتاة تعليم فإن وعليه الريف، أبناء من المحظوظين من القليلة القلة سوى يكمله

 الناث مدارس في ندرة وهناك الفتى، تعليم من بكثير أكثر بالمعوقات محفوفا كان

 مدرسة؛ عن للبحث بعيدة قرى إلى يتوجهن بناتهم لجعل الفلحين يدفع ما يكن ولم

 يكن لم الفتاة تعليم نحو تحولهم فإن القرية في للبنات المدرسة توفرت إن ولكن

 قراهم في للناث مدارس إقامة في الريفيين اهتمام من نلمسه ما وهذا صعبا،

 للذكور المدارس إنشاء بين ما الفترة وإن جيدا، المادي القرية وضع يكون عندما

 مبدأ ضد يكونوا لم الريفيين أن يثبت مما الهوة، بعيدة تكن لم للناث مدارس وإنشاء

 للتعليم، الفتاة بحاجة مقتنعين تلك ظروفهم في يكونوا لم أنهم غير الفتاة، تعليم

ّية جدوى يرون ل وهم الذكور؛ أبنائهم من محظوظة قلة يعلمون بالكاد إنهم  اقتصاد

 الغالب في مبكرا الفتاة زواج كان كما الناث؟؟ بتعليم فكيف الذكور تعليم من قريبة

 على فعل فتحها تم وقد) ياسين دير قرية في (إناث مدرسة لفتح ريعها رصد حفلة النهضة نادي أسس 1943 العام في  " 17
 .وزيتاوي كناعنة: عن" فيها للتدريس البلبيسي حياة المعلمة تعيين وتم ياسين الشيخ جامع في مقرها وكان النادي نفقة

. . 30 ص. ياسين دير قرية
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 للمساعدة الفتاة يحتاجون كانوا أيضا وهم بيتها، مصيرها الفتاة أن رؤيتهم في سببا

ّية المنزلية العمال في  .العائلة ذكور لبعض حاجتهم يفوق قد بقدر الخرى والزراع

ّية أما  استخدامها من والخوف الفتاة لتعلم نتيجة الشرف على والخوف" العيب "قض

يرضيهم    ل بشكل  مراسلة-  التصال –أو الذكورية السلطة على كالتمرد (التعليم

الخر  الكتابة  الجنس ّية الفتاة تعليم يعيق جوهري تأثير ذات تكن فلم) عبر  لن الريف

 عندما عليه، المتعارف حدوده في مباحا دائما كان الفلسطينية القرى في الختلط

. مقبول اجتماعي أو اقتصادي مردود للختلط يكون

الخياطة     مهنة إلى أنها  وبالعود  النساء من وزبائنها البيت خارج التنقل تستلزم ل نتبين

 مهنة تتعلم النساء وكانت. النساء تكون الواسطة فإن الرجال ملبس خياطة حتى

 أبوي:" 23رقم المقابلة/ جميل أم تقول لهن، قريبات أخريات نساء من الخياطة

 شرالي راح ماشي، هالمعاش ع يعني وأبوي كثير، بنات عندو وأبوي) برجل(مدعوس

 ع تتعلم خليها قال عمي، مرة عند وحطني بنت، وأنا لخوتك خيطي: وقلي ماكنة،

 اللي ويجيبلي الرملة ع) أبوي (يروح بقا.. خياطة عمي مرة الماكينة، ع وتتعلم التفصيل

 أطرقي وتقلي تفصلي عمي مرة حاجات لبسات فساتين وخواتي إخوتي اياه بدهم

 يشتهرن اللواتي النساء وكانت.." أخيط ودرت وعلمتني هان ومن هان ومن هان من

ّية الحاجات بساطة ولكن لها والمجيدات البارعات هن المهنة بهذه  الملبس من الريف

 للتفصيل الساسية الصول معرفتهن بمجرد المهنة هذه من يتكسبن الكثيرات جعلت

 من أمام حقيقية عقبة الماكينة على الحصول وكان الماكنة، استخدام ومعرفتهن

 في كعائلتهن كن الريفيات وأن خاصة منها، للتكسب أو للمنزل سواء للخياطة تسعى

 تقوم أن ابنته أو لزوجته يريد الذي الرجل وكان الغالب، في صعبة اقتصادية ظروف

 ظرفها لتحسين تسعى التي المرأة أما خياطة، ماكنة لها يؤمن الخياطة بعملية

 أم والحاجة الماكنة، ثمن توفير في نفسها على تعتمد فإنها بنفسها القتصادي

ّي مثال ؛4رقم المقابلة/عيسى ّية على ح  تحسين سبيل في والمكافحة العنيدة الريف

 من لها بد ل كان زوجها؛ بها يتميز كان التي واللمبالة الكسل برغم القتصادي وضعها
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 فتصبح فراخ لتفقص قريبتها عند البيض بعض وترقيد بقرة ثمن لتوفير والكد العمل

 تراقب ثم فتشتريها بخس بثمن ماكنتها لبيع امرأة حاجة فرصة واستغللها دجاج مربية

نشاطاتها  بالضافة هذا الثوب ُيفصل كيف لتتعلم صعوبة بكل جارتها ّية إلى  القتصاد

. (أنظر ملحق عينة الروايات). المتعددة

 امتهن وبعضهن الريفيات بأدائها مهرت التي الخرى البرة أشغال من العديد وهناك

 أو القرية طابع ويعكس الفلسطيني الريف في شائع وهو مثل، كالتطريز بها، العمل

 الثوب على التطريز ومزايا المخيط الثوب شكل في بعض عن بعضه تميز بما القضاء

ّية للمرأة الخارجي الثوب تطرز الريفيات وكانت.. وألوانه وحجمه  والوقاة والشال الريف

ّية وبعض الوسائد تجميل يتم وكان والسروال،  وكانت.. التطريز ببعض الغط

  ..ثوب من أكثر تجهز وقد للزفاف مطرز بثوب نفسها تجهيز على تحرص العروس

 البرة وجود سوى يحتاج ل لنه الحمل خفيف النقل سهل لكنه فردي عمل والتطريز

 بقضائهن تتميز الريفيات كانت لذا اللزمة الخيط وبعض تطريزها المطلوب والقطعة

 حيث والمراعي والكروم للحقول يطرزن ما يحملن أو يطرزن، وهن راحتهن وقت

 التطريز يتعلمن من نسبة كانت وبذلك أيضا، للتطريز بوقت يسمح هناك عملهن يكون

 نجد ما نادرا أننا حتى الماكنة، على الخياطة بمهنة مقارنة جدا مرتفعة الريفيات من

ّية  التطريز تستخدم كانت التي القرى في التطريز مهنة تتعلم لم الفترة هذه من ريف

فيما  خاص دخل على للحصول للمرأة مساعدا ذلك كان كما. النساء ثياب لتزيين  بهن

 أنا:" 14رقم المقابلة/الزحلف طلل أم تقول أخرى، أعمال في عائلتهن مع يعملن

 حواض تاينتلين شجرات، أربع على أفتح لناس، أخيط وبقيت أسقي، أروح بقيت

 ثياب أخيط بقيت.. غيرهن ع وأفتح أسدهن، أنط تاينتلين بالجار أخيط وأنا الربعة

". شي كل وأسوي وأرشق فلحي وقايا، أخيط) تطريز(

ّية إنتاجية مهن وهناك  أو (كصناعة أخرى دون قرى في الريفيات فيها برعت منزل

..) نسيج الصيد    وشباك السلل  القش، من أرضي بساط هي والحصيرة الحصر

 النساء لدى تعزز وقد المهنة بهذه 1948 عام قبل ونساؤها العباسية قرية واشتهرت
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 والمناطق القرى من ككثير قريتهم بها مرت التي العصيبة الظروف بسبب ممارستها

ّية  محاصيل وأتلف الزراعي العمل عطل مما البريطاني الحتلل إبان الفلسطين

 الرجال من العمل عن العاطلين عدد ليزداد بالخسائر للفلحين وتسبب زراعية

ّية بالمهن تساعد النساء فكانت  فواز أم ذلك حول تقول العائلة، دخل في المنزل

 هي البلد في جارتنا بقت إمي وإمي، أنا حصر أساوي بقيت:" 20رقم المقابلة/البعراوي

 الحصر حصر، يشتغلوا بقوا وكثير حصر، ونشتغل نجيب بس حارة في واحنا حارة في

 وهاظا مضرب وبيجيبوا هان من وكبسة غاد من كبسة كبستين بيجبولك هذولة

 على بتقعد بتشتغل اللي عليها وبتقعد تستا، العدة وبيستوا خزوق الى المضرب

 وفي الكرسي ع وبنقعد الحصيرة تخلص تا الكشة بالكشة تشتغل وبتظل الكرسي

 أشتغل بقيت يوم الحصيرة، وبنخلص بعضو، يلحق تا القش بنضرب المضرب

 بيارة عنا بقا جوزي، وأساعد أشتغل وبقيت.. حصيرة أشتغل بقيت يوم حصيرتين

 بقر جاب كب، راح سنة احدعشر والبرتقان البرتقان، انبيع ميخلوناش وهالبيارة

 ما زي إل فش،.. إشي ول البرتقان انبيع يخلونا ل البرتقان البقر وأطعم هولنديات

 يطعم وطا عندوش ما واللي.. باتنجان يزرعوا فقوس يزرعوا بطيخ يزرعوا بقوا بقلك

..". بعض يساعدو وطاطو، من خضرة ينطو يا الثاني

ّية المرأة أدت: المنزل خارج اقتصادية ادوار ّية الفلسطين ّية أعمال الريف  اقتصاد

 أو المنزل حاجات لسد (والخدماتي النتاجي المنزلي العمل كان حيث المنزل، خارج

ّية نشاط من فقط اجزء يشكل) للبيع  أعمال أمامهن كان اللواتي الريفيات غالب

ّية ّية. المنزل خارج اقتصاد  كانت المنزل خارج المرأة بها قامت التي العمال وغالب

ّية أعمال ّية للعائلة الساسي الدخل فمصدر. زراع  وكان الزراعي، العمل هو الريف

 18العام مدار وعلى الفلحين من متواصل جهدا يتطلب فلسطين في الزراعي العمل

ّية للعمال مبسطا جدول الولى؛ العالمية الحرب قبل الفلسطيني الريف عن له مقالة في بدران نبيل السيد لنا يقدم 18  كان التي الرئيسة الزراع
ّية الحراثة من بدأ العام، مدار على بها القيام الفلسطيني الفلح على ّية البذار وزراعة حراثة) الول كانون-الثاني تشرين (التمهيد  كانون (الشتو

ّية للبذار الثانية التمهيدية الحراثة) شباط (الصيفية للبذار الولى التمهيدية الحراثة) الثاني كانون- الول  )آذار (الحمص زرع) آذار (الصيف
ّية النباتات بين الرض ونكش المضرة العشاب اقتلع ّية الحراثة) نيسان (الذرة زرع) نيسان – آذار (الشتو  )نيسان (للسمسم الثالثة التمهيد
ّية البذور أمام الرض ونكش العشب قلع) أيار (السمسم زرع  الحلبة حصاد) حزيران (الفول قلع) حزيران (الشعير حصاد) أيار (الصيف

 حتى حزيران (والحلبة والحمص والفول والشعير القمح درس) تموز – حزيران (الحمص حصاد) تموز – حزيران (القمح حصاد) حزيران(
 ).الول تشرين حتى تموز (القمح وغربلة تذرية) الول تشرين – أيلول (والسمسم الذرة درس) أيلول (السمسم حصاد) آب (الذرة حصاد) أيلول
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ّية الرض إنتاجية على للحفاظ  والتضاريسية المناخية الظروف لطبيعة نظرا الزراع

 محل الفترة في الفلسطينيين للفلحين المحدودة المكانات ولحجم فلسطين في

 تسويقه؛ تخزينه، (الزراعي وبالنتاج بالشجار العناية إلى بالضافة هذا. هنا الدراسة

 العائلة كانت لذا جماعيا، جهدا يتطلب وهذا ،)غيره أو الدرس أو بالتجفيف معالجته

ّية  العائلة فنجد للعائلة، الزراعي العمل لنجاز البشرية طاقاتها بكامل تعمل الريف

 حديث رضيعها تحمل المرأة كانت فإذا اليومي، الزراعي للعمل بكاملها تخرج النووية

 للحياة يتفتحون العائلة أبناء كل أن يعني ذلك فإن الزراعي الحقل إلى معها الولدة

 يخرجون كانوا السن كبار أن على دليل وهو فيه، والمشاركة الزراعي العمل على

أحيانا   الزراعي للعمل أيضا واليومي  القوة حسب توزع الدوار وكانت. الموسمي

ّية  يتطلب الذي بالعمل يقوم كان) الشاب (الرجل أن ويظهر والجنس، والعمر الجسد

 العمل خاصة للرجل التالي بالعمل المرأة تقوم بينما النجاز، في وسرعة اكبير اجهد

 فإن الرجل غياب حالة وفي والصبر، الحتمال على وقدرة خبرة إلى يحتاج الذي

ّية المرأة  السن وكبار السن صغار أما. واحد آن في ودورها الرجل بدور قامت الريف

 الكروم وحراسة النساء ومساعدة كالتعشيب جسديا تناسبهم أدوار أعطوا فقد

 الثمار التقاط في والمساعدة الحقول، في للعاملين الطعام ونقل الحطب وحمل

 في والصغار النساء دور عن الستغناء الغالب في الممكن من يكن ولم.. ونقلها

ّية العمال  الصهاينة المستوطنين أن حتى التقليدية؛ الفلحين أدوات ظل في الزراع

 الريفيين خبرة من يستفيدوا أن قبل يمارسوه ولم الصيفي العمل في فشلوا

 الصيفي المحصول لجني والصغار بالنساء يستعينون كانوا الذين الفلسطينيين

. 19مناسبة بسرعة

ّية الرجل بأعمال المرأة تقوم كانت حين في أنه نلحظ  آخر، أو لسبب غاب إن الزراع

 على الريفيات النساء قدرة إن المرأة، وعمل عمله بين بالجمع يقم لم الرجل فإن

 وسعي للذكور الخضوع وثقافة الرجال غياب وكثرة جسديا مرهقة بأعمال القيام

.122-121 ص. 7 رقم. فلسطينية شؤون. بدران: أنظر
. 127ص. 7 رقم. فلسطينية شؤون. بدران  19
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 منهن كثير وحرص الممكنة، الطرق بكل القتصادي عائلتهن أوضاع لتحسين النساء

 للعمل أداء أكثر النساء جعل الخاص؛ لحسابهن الزراعي العمل من الستفادة على

. الرجال من الفلسطيني الريف في الزراعي

ّية العمال ترهقهن كانت كم المبحوثات تتذكر  وأن خاصة الفترة؛ تلك في الزراع

 بكثير أقل المنزل أعمال أن تؤكد منهن وكثير المنزل، في أخرى أساسية أعمال لديهن

 فكرة على يجمعون والريفيون. الزراعة العمال في أداؤه منهن المطلوب الجهد من

 يترك حيث بعده؛ تعود وربما معه تخرج أي" بإيد إيد" "للرجل مكاتفة "كانت المرأة أن

 يتركها حتى أو مثل كالتعشيب صغيرة، يعتبرها التي العمال والصغار للمرأة الرجل

 تين، نلقط صبر نلقط بقينا:" 15رقم المقابلة/زريفة المبحوثة تقول.. شاقة أعمال تنجز

 من بقيت لكن لحالي، أدرسها بقيت وا لحالي، أدرسها لحاليأ أنقلها الفلحة بقت شو

 ثلثتعشر شبكة اتنعشر أقولك بدي الشو انسويها وبقينا.. اللوح على أركب التعب

 مهن!! الزرع؟ في يشتغل بقا ومين:" 2رقم المقابلة/معزوزة المبحوثة وتقول.." شبكة

 تحت ابنها تحط راسها، على الوحدة وابنها الصبح وذان من يطلعن بقن النسوان،

 وتسويهن الزرع، في اتغمر اتدور تحصد ما وبعد تحصد، وتدور الزرع، حلة الحلة،

ّية سعيد أم وتقول ،"يروحوا الظهر بعد وبعدين اضمم  دار أنو:"9رقم المقابلة/العنبار

أبوي [الصبح ايصلي ايصبح الصبحيات لليل، فيها الدار!! ؟)لنسوان (إيش دار كشل، وأنو

 واتقوم الليل في عاجنة تبقى محمود ام اتقوم ،]لمي [محمود يم ا وحدي ويقول] 

 الظهر بعد تيجي وتصرح، حالها وتسحب الطابون، وتزبل جديد خبز الطابون في تخبز

 مروة ومعاهن اليوم من أحسن بقين وا المهم، يا ترمس يا بطيخ يا حصيدة يا

 أخرى تعجن) العصر (هالقيت ومثل تشتغلها شغلة وبعدها ويتغدو اليوم، من أحسن

 إلى الحقول من يعودون كانوا الرجال أن الرواة وصف خلل من ونرى". عجنة

 كذلك جسديا، جهدا تتطلب ل عادة التي شؤونهم ومتابعة المضافات في الجلوس

 يتبادلن بيوتهن قرب ويتجمعن الراحة من قسطا يأخذن النساء من السن كبار نرى

 في الصغيرات الناث معظم تبقى بينما وهناك هنا للعب الصغار وينتشر الحاديث
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 نسائية، مهارات من شابه ما أو التطريز لتعلم يتجمعن أو المنزل أعمال يتابعن البيوت

 الماء وجلب الحطب جمع بين اليوم مدار على دؤوب عمل في الشابات النساء وتبقى

ّية بالمهام والقيام . سابقا بعضها ذكرنا التي المنزل

 خلل الوقات من كثير في الفلسطيني الريف عاشها التي الصعبة الوضاع ظل في

 الحتلل وخلل العثماني الحكم نهايات -الفصل هذا في الدراسة محل الفترة

ّية العائلة لستمرار أساسية وركيزة رئيس المرأة عمل كان- البريطاني  والحفاظ الريف

 التجنيد نظام شكل المثال سبيل وعلى والجتماعي، القتصادي تماسكها على

ّية، للعائلة كبيرة مشكلة العثماني العهد نهايات في الجباري  ماري روز ونرى الريف

 الفلسطيني الريف كان رجل آلف عشرة إلى عشرين أن مفاده رقم تنقل صايغ

 على للحفاظ مضاعفة اجهود تبذل النساء كانت. 20تركيا حروب في سنويا يخسرهم

 الصعاب من الكثير حملت التركي العهد نهايات وأن خاصة للنتاج، صالحة الرض

 وقلة الريف في المتدهور الصحي فالمستوى التجنيد، لمشكلة إضافة للفلحين

 بشكل للفلحين تركيا حكومة وارهاق انعدامها؛ أو الدولة تقدمها التي الخدمات

 معظم على التراك الجنود استولى حيث الولى العالمية الحرب وقت مضاعف

 كقطع انتاج؛ أدوات من أو البيوت في تموينية مواد من البسطاء الفلحين ممتلكات

 رجل يقول..الفحم على تسير التي للقطارات اوقود لتكون المثمرة للشجار الجنود

 التراك كانوا زتون، كلها كانت البلد جبال:" التركي العهد نهايات عن الدوايمة قرية من

 تشد كانت النسوان الرجال؛ من فظت البلد فحم، يصنعوا أجل من الزتون يقلعوا

 كانت النشيطة المرأة تموت، ول قوت حال كل على الغنم، وترعى وتحرث السكة

 فاطس حمار يوكل بدو مين على وتشاجروا جاعت الناس الرض من بالها توخذ

 الكثير الفلسطينيين للفلحين كان كذلك. 21"الفقوس مثل الصبر لوح يوكلوا كانوا) ميت(

 الفلسطيني الريف اشتهر حيث البريطاني الحتلل ظل في الصعبة الوقات من

 الفردي العقاب أساليب بأشد للريفيين المحتل قمع رافقها التي المتلحقة بالثورات

. 32 ص. الفلسطينيون الفلحون. ماري روز 20
. 51 ص.  . الدوايمة قرية. العداربة  21
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 سوء مع و معتقلين أو كشهداء أو الجبال في كثوار الرجال غياب ومع والجماعي؛

ّية الحوال  الفلسطيني؛ الريف لقتصاد البريطاني المحتل ضرب سببها التي القتصاد

ّية المرأة من يستلزم كان ذلك كل  هذا عائلتها، حاجات لسد مضاعفة اجهود الريف

ّية الرعاية غياب في ظل طبيعيا موتا الرجل موت حالت إلى إضافة  للمرضى الصح

ّية المرأة قدرة بوضوح نرى إننا. أطفالها تعيل أرملة زوجته وتركه  مع التأقلم على الريف

 المجال في الغياب هذا عن الناجم النقص لسد وسعيها الرجل غياب ظروف

 عاد إذ -زوجها يموت عندما زواج دون البقاء من المرأة تتمكن وعندما. القتصادي

 إننا. أولدها وإرث إرثها على للحصول بالسعي تبدأ فإنها- أخرى مرة الهل يزوجها

ّية القتصادية شؤونهن إدارة في الرامل نجاح على وواضحة عديدة أمثلة نرى  الزراع

/ مضاعفة من وتمكنت زوجها، أداء على تفوقت من ومنهن بل عايشة (  الحجة  أملكها

(   ، رقم  أزواجهن عن ورثن ما على الحصول يستطعن لم اللواتي والرامل المقابلة

 على يبقين نراهن الرض انتاج في حقهن بإعطائهن القارب تعهد ولكن أرض من

ّية بأدوار يقمن بالرض اتصال  كن أرض بل أزواجهن تركهن أرامل وهناك. إنتاج

 نساء وكانت نقدي، أو عيني أجر مقابل أخرى عائلت مع الزراعي بالعمل يقمن

ّية عرف بما يقمن وصغارهن والرمل الفقراء  ترك ما يلتقطن أي ،"التصييف "بعمل

 ما حبوب يستخرجن) الحصاد موسم في (يوم كل مساء وتراهن "ورائهم الحصادون

ّيف من قليلة أسابيع بعد واستطعن ..العصي أو الحجارة بين من بدقة التقطنه  أن التص

. 22"السنة لمؤونة يكفي ما الحبوب من جمعن وقد بيوتهن إلى يعدن

 وقد الزراعي؛ النتاج بقايا من يمكن ما استغلل أشكال من شكل هو والتصييف؛

 اعتباره على منهن الفقيرات غير حتى يتصيفن وكن بذلك الريفيات النساء اهتمت

 ما كان فقد وعليه يجمعه، لمن ملك وهو والعائلة الرجل ملكية خارج من انتاجا

 جمعته ما ثمن المرأة تملكت فقد وعليه لها؛ ملكا يعتبر الطريقة بهذه المرأة تجمعه

.23شتى محاصيل مخلفات من

. 72 ص. 21ع. والمجتمع التراث. كلين 22
أم  تقوله ما ذلك من  23  :"فتقول الترمس جمع موسم في تعمل كانت التي والدتها عن نقل 9رقم المقابلة/سعيد الحجة

ّمل انو يما تقول وا  يلقطن الغمر يقيمن يفقع، يصير – يطقطق الدنيا اتشوب ويومنو الترمس نلقط ونقعد الجمل، نح
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 النساء استخدام الزراعي، النتاج لمخلفات القتصادي النساء الستغلل أشكال ومن

 لصناعة طينية تربة مع والتبن القش وخلط والحصر، الصواني نسج في للقش

 المرأة به تقوم الذي والتعشيب.. الكثير وغيره والخوابي النار وكوانين الطابون

 نفسه الزرع لصالح فقط ليس اقتصادي عمل هو أبنائها من الصغار فيه ويعاونها

.. الحشائش هذه من المنزل حيوانات تطعم لنها ولكن

 في التعاون أي الحقول، في العونة نظام في ورئيسا أساسيا عنصرا يشكلن والنساء

 في تأخر من معاونة القرية أهل يقرر ما عادة حيث القرية، في الزراعي العمل

 للمعاونة النساء من مجموعة بإرسال شابه وما معينة اثمار جمع أو أرضه حصاد

.. أواصرها ويقوي القرية أبناء بين العلقات يدعم ما وهو المجانية الخيرية

 النشاط إن بل الرجال؛ دور تجاهل إلى يهدف ل النساء دور إظهار على هنا التركيز

ّية المرأة به تقوم كانت الذي الكبير ّية الفلسطين  الدور تتصدر جعلها الذي هو الريف

 بأعمال تقوم وهي القتصادي؛ عمله في للرجل شريكة نراها إننا النتاج؛ في الول

ّية  المقابلة/الزحلف طلل أم تقول والنوم؛ الراحة وقت في الخاص لحسابها انتاج

 يطقتق ول بالجار،.. أخيط أصير الباب ورا وأقعد البيدر، ع) جوزي (ينام وا:" 14رقم

 ". نايم وأظل علي

أوافق  أن   من إليه ذهب فيما" كلين. أ.ف اللكليركي"ول مفاده  الريف تعميم

 الكسل أما نعم، فقير هو ،24كسول كان) العثماني الحكم نهايات في (الفلسطيني

الزراعي     الريفيات، بحقالقل  على  مجحفةفصفة العمل في نشطن  اللواتي

 المنتجات ببيعها التسويقي التجاري العمل من نماذج وذكرت أيضا، والتسويقي

 الراضي شراء في ومشاركة للرضي نساء تملك وكذلك ؛)ونباتية حيوانية (الزراعية

 تقول القرى، في الصغيرة المحلت في البيع في أزواجهن نسوة شاركت كما وبيعها،

 الترك في يحمل ترك، عندو بقا أبوي:" والدتها عن 7رقم المقابلة/ حمدة المبحوثة

 الوحدة في الل ويرجع البيدر ع يودي ويروح الجمل يحمل ما الهن، هاظا قال، الهن هاظا حب، حفنة الغمر تحت من
 المرأة أن يتضح العديدة المقابلت ومن". هاظ إلها فيها، تحط خابية خابية، ظابة وحدة وكل ترمس، كيلو قد إلها ملقطا
. للخرين بنفسها قدمته إذا إل لها هو كسبته وما الرجل سلطة عن مستقل بشكل انتاجها تبيع كانت

69 ص. 21ع. والمجتمع التراث.  كلين 24
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 ..اليهود كبابين على ايودوا .. غيرها ومن البلد دور من زبل كيس خمسمية كيس ميتين

 عندها وامي ...،كرافوت، برتقان كنابايات، خزانات؛اتخوت؛ يجيب الشو؟ بدالو ايجيب

 إمي أبوي، يجيبوا اللي في اتاجر..وتشتري اتبيع غرف، ست خمس بطلع الحوش في

 تشتري وهي تبيع هي زلم عشر قد بقت البلد؛ أرض نص شرت.. تبيع مشمرة اللي

 بعرف ما وهو هيك واشتري هاذ واشتري عمك ابن أرض اشتري اتقولوا وهي

 دكان في للبيع أمهاتهن اتقان عن يتحدثن هنا المبحوثات من العديد ونسمع". إشي

. الخرى أعمالهن جانب إلى القرية في والدهن

ّية للمرأة الخارجي العمل مجال كان  عمل، فرص من متوفر هو ما بحسب يتسع الريف

 زمن الرجال مع الخنادق حفر في النساء عملت لقد للتسويق، صالحة مادة أو

 مسافات بقطع وقامت الحطب وجمعت. 25النهار طول برغل كيلو مقابل العثمانيين

 وتحميل الحجارة قلع في النساء وعملت. 26القتصادي العوز أوقات في لبيعه بعيدة

 ع ينبشن نسوان في بقى:" 2رقم المقابلة/معزوزة المبحوثة تقول للبيع؛ بها الجمال

 الصبح وذان من يشتغلن الكسارات، ع يرحن اللي لجمال ويعبين لجمال ورى لحجار

 المبحشة عليهن هالت نسوان وفي وينبشن هالكزمات معاهن كان الظهر لوذان

 قلع في العمل هذا". لعيالهن أو لخوهن أو لبوهن إما لجمال وكانن.. يبحشن وهنة

ّية الرجال بأعمال النساء وقيام الحجارة  عمل على دليل هو اللزوم وقت الزراع

.عادة الرجل به يقوم كان الذي المرهق الجسدي العمل أشكال بعدة المرأة

 اقتصادية أعمال في عملن قد 48 عام قبل الفلسطينيات الريفيات أن كيف نلحظ

 الليل، من وساعات النهار خلل بالتواصل اتسم عمل وداخله، المنزل خارج

 إشراف يكون أو الزراعي بالعمل منشغلت فيها يكن ل التي للوقات واستغللهن

.آخر عمل لداء الفراد بعض ليغادر كافيا الزراعي العمل على العائلة من مجموعة

 الذين فحتى الزراعي، العمل تركت الفلسطيني الريف في عائلة نجد أن النادر ومن

 الجيش معسكرات في كالعمل وضعهم تحسين في تساعدهم قد أخرى مهنا وجدوا

. 45 ص. ياسين دير قرية. وزيتاوي كناعنة  25
.51 ص. الدوايمة قرية. العداربة 26
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 حكومة في أو البريطاني، الحتلل كونه الذي الضافي البلويس وفي البريطاني

 قديمة مهنة وهي (كنجار عمل أو الحديد سكة في العمل أو بلدية، كموظفي النتداب

 والذكور النساء تبقى ما فعادت الزراعي، العمل تركه يعني ل ذلك فإن).. الريف في

 وآخر بشكل الزراعي العمل من نيستفيدو أو الرض يفلحون العائلة في الخرين

 العائلة، وضع تحسين في الجديد الدخل يصب بينما فيه، رئيسي دور للمرأة يكون

 المدحلة، على يشتغل بقا جوزي أخو:" 23رقم المقابلة/ جميل أم عائلة مثال نأخذ

 بدنا ذياله، نبحش بدنا وسلفتي، أنا وراه، واحنا ويروح يصرح للفلحة، بقا وجوزي

 هالمدحلة، ع الحكومة في متوظف وسلفي زيه، زينا معاه، نسوي ما شو.. نعشب

 هالمصاري يجيب يوم بعضنا بين بيطلع هاللي نقسم وبعدين الفلحة على وجوزي

ّية أخوه يعطي ّية وهو شو  عن حياتهن من فترة في توقفن الريفيات من وقلة". شو

 والمستقرين العاملين أزواجهن خلف القرى غادرن كاللواتي الشاق، الزراعي العمل

ّية من نساء ذلك ومثال. المدن في) مؤقتا(  بأزواجهن لحق اللواتي الزنات أم قر

 عن ابتعادهن في سببا ذلك فكان البريطاني، الحتلل زمن حيفا مدينة في العاملين

 التمسك وأن القرية في الممتدة العائلة يرضي يكن لم ذلك أن ويبدو الزراعي، العمل

 العمل يكون عندما المرأة خروج يتبعه أن يقبل ل الرجل وخروج قوي الزراعة بمهنة

 عنهن يخففوا أن رجالهن قرر نساء وهناك. الممتدة العائلة في مشتركا الزراعي

 ذلك ويحدث أطفالها وصحة بصحتها ومضرا للمرأة مرهقا كان لما الزراعي العبء

 ل أي الزراعي، العمل عن) نسبيا (بعيدين الرجال هؤلء يكون عندما يظهر كما

 صاحب أو النتداب، معسكرات إحدى في موظفا يكون كأن بنفسه، الرجل يمارسه

 القتصادي وضعهم ويكون به، الهتمام في وقته يقضي الماشية من كبير قطيع

 الضيق زوجاتهم أحوال من يروا أن بعد الرجال هؤلء يقوم عندها مقبول، أو جيدا،

 والنتاج المنزلية بالعمال المرأة وتكتفي آخرين، لفلحين الرض بتأجير الشديد

 المقابلة/ معزوزة المبحوثة ذكرته ما ذلك مثال. كبير لجهد يحتاج أيضا هو الذي المنزلي

 وهاذا تحصد، وراحت السرير في حاطتو تحصد، وهي ولد ماتلها إمي أقولك:" 2رقم
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 أجت لبعيدة، ملتهية وهي عليه، دابش يم باقي العنطرة، بيقولولها لسمر القارص

 أخوي، مات لمن أبوي بعدها من عليه، ودابش مقرصو كلو لسمر، هالبكيت كيف لقتوا

 ول وخذه، الثلث أعطيني بس ل النص ع الرض توخذ ما ايقول دار الرض بديش قال

". تدرس ول تحصد تطلع بدها واحدة

لها            ماديا مقابل وتلقت للخرين الريفية المرأة قدمتها عديدة خدماتية أعمال  وهناك

     " وذوات      " الشعبي بالطب والعارفة والشيخة الداية عمل ذلك ومن بآخر؛ أو  بشكل

ما،              مقابل تتلقى كانت الغلبية أن غير مقابل تلقي رفض بعضهن كان وإن  البركة

         ..( وهناك  ( الميسورين بيوت في عملن من هناك أن كما الفتاحات المشعوذات  وخاصة

شابه       ...  وما الطابون انشاء مقابل تلقين من

ّية في النزاعات المسلحة:  دور المرأة الريف

 على يعتدى أن) الفلسطيني المجتمع شرائح سائر وفي ( الريف في العراف تسمح ل

ّيد ولذا وحقيرا، جبانا يعد يمسهن ومن المحرمات، من فالمرأة المرأة، حياة  المرأة تح

المسلحة  في  إن السلحة حمل من وتمنع الفعلي بالقتال ُتشرك ل وهي(27النزاعات

 ل الخصوم حتى النزاعات أماكن في بسهولة تتحرك وهي النزاع مكان في تواجدت

 بقتل المرأة قامت وإن .)28المرأة على العتداء المحرمة العراف بسبب يمسوهن

 من فإن امرأة قتلت وإذا. الذكور  المرأة هذه أقارب من يؤخذ للمغدور الثأر فإن رجل

 المرأة أو الرجل المقتول ويساوي المقتول للذكر يثأر كما لها الثأر عائلتها ذكور واجب

 ل القاتل لعائلة التسليم أن على تعارفوا قد الريفيون كان وإذا. القاتل عائلة من أربعة

 أنفسهن يسلمن اللواتي للنساء إهانة هو فما مهورهن أو عرائس أربع بإرسال إل تتم

 فقط يتوقفون القتيل أهل أن أي القاتل عائلة هي التي عائلتهن إهانة في إمعانا بل

 وأشد مؤلم ثمن وهو بناتهم، إهانة عبر القاتل عائلة على والتحقير الذل إسدال عبر

 الرئيسة السباب أحد هذا يكون وربما القتل عمليات استمرار من الكثيرين على إلما

. 204. صالدار دار أبونا كناعنة.  27
.كنعان  . 28 ع  والمجتمع .45ص. 2التراث
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 على فالحفاظ. ومداها مدتها واتساع بالثأر الخذ مشكلة تعميق وراء تقف كانت التي

 في حياتهم تكلفهم العائلة ذكور لدى رئيسة مهمة هي والحمولة العائلة نساء حرمة

 بيت إلى للقتل معرض رجل التجاء وإن. ككل العائلة شرف وتعني عديدة حالت

 عقاله واضعا البيت ذلك في مكانة النساء أعلى حماية ويطلب الوجهاء من عائلة

. الثمن كلف مهما حمايته العائلة تلك جاللر ملزما يكون رقبتها حول

 وتحييد المرأة في النزاعات المسلحة؛ الذي كان يعني منعها من حمل السلح وفي المقابل منع

 العتداء عليها بغض النظر عن الجهة التي تؤيدها أو تنتمي اليها هذه المرأة، لم يكن يعني أن

 مشاركة المرأة كانت معدومة أو حتى ضعيفة وذلك لن مشاركتها حتى بدون استخدام السلح

 (البيض أو الناري) كان هاما وأحيانا كان يلعب دورا رئيسا أو يكاد يكون. ومن أمثلة ذلك

 مشاركتها في النزاعات التي نشبت في الريف الفلسطيني في الفترة محل الدراسة بين القيسية

 واليمنية فكانت المرأة تلعب دورا هاما في التحريض وإظهار الغلبة للجهة التي تنتمي اليها فقد

 كانت ترتدي لون الجهة التي تؤيدها، وكانت تبدع الغاني والقاويل التي تنادي بنصرة الطرف

 الذي تؤيده، وكانت تشارك في النزاعات بقذف الحجارة وبالعراك الجسدي ضد نساء الطرف

 الخر وما شابه من عنف لفظي أو جسدي دون السلح؛ ومن خلل مساهمتها المادية (من

مدخراتها ومصاغها) كانت الكثير من النساء من مون شراء السلح لرجالهن. 

 ولذا ركزت المرأة الريفية ،الفلحين في التأثير شديد التغيير على كمحرضات النساء دور

ّية على  وأنا:" مفاخرين الهجوم عند يصرخون ما كثيرا الرجال هذا. فنرى دورها فاعل

وعلى   (ونرى. 29"الخت اسم ذاكرين. فلنة يا أخوك  بأكملها قرية) المثال سبيل أيضا

 لخدمة الفلحين طاقات فيها يسخر محلي حاكم لجبروت طويلة سنوات تخضع

 بعد إل يثورون ول) الرجال (الفلحين قبل من الحاسم التغيير يكون فل مصالحه؛

29 . والمجتمع كنعان  . 45ص.2ع. التراث
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ّية والمرأة. 30امرأة تحريض  مختلف على النزاع في التحريضي الدور تمارس الريف

. 31بذلك تقوم وأخرى عائلة بين" الطوش "الصغيرة النزاعات في فنراها مستوياته؛

من  المرأة أبدعته وما ّية  العهد أواخر الجباري التجنيد ظاهرة حول أغان الريف

 هي بل الجائرة، الجباري التجنيد سياسة ضد احتجاج عريضة بمثابة كان العثماني

ّية الحتجاج عرائض من أقوى  تهملها، أو فيها فتنظر للحكومات تقدم التي الورق

 الريفيين قلوب يصل كان قويا واحتجاجا تحريضا حملت وأغانيهن النساء فأقوال

.. وعقولهم

 يكن لم أنه يرى البريطاني الحتلل فترة خلل الفلسطيني الريف لتاريخ والمتتبع

 والقرية العائلة دعم دون المتلحقة ثوراتهم في والستمرار الصمود الريفيين بمقدور

 للثوار رئيس كداعم والقرية الريفية العائلة دور عن نتكلم كنا وإذا الريفيين، للثوار ككل

ّية المرأة دور عن الحقيقة في نتكلم فنحن . الريف

ّية المرأة بكفاءة وقناعتهم الفلحين إدراك إن  وأملكها العائلة على الحفاظ في الريف

 في الفلحين الرجال لمشاركة رئيسا دافعا شكل الرجل غياب حال في ومصالحها

 الثائرون الرجال قضى لقد خطورتها، وشدة أمدها بطول تميزت التي الثورة أعمال

 هؤلء اضطر مما الحتلل قوات من مطاردين وسنواتها الثورة أيام الريف في

ّية المهن وسائر اليومي الزراعي العمل عن للبتعاد الرجال  العائلة وترك النتاج

ّية المرأة كثيرة،وكانت أوقات والقرية  غياب يحدثه الذي النقص بسد الكفيلة الريف

. وأعمالهم وأراضيهم عائلتهم عن الرجال

 لخدمته، الفلحين يسخر وكان العصفوري؛ يسمى شخص عليها يسيطر كان التي جبرين بيت قرية قصة هنا المقصود  30
 بينما نفسها عن فتكشف قريتها رجل عن تمر كانت فقد الوقت؛ نفس في وبسيطة ذكية تحريض بعملية امرأة فقامت

 أمامهم؟ وتتكشف العصفوري أمام نفسها تستر لماذا قريتها من رجال لها فقال وجهها، فتغطي العصفوري عن تمر
 بهم يتحكم العصفوري لن رجال فليسوا) الفلحون (هم وأما القرية في الوحيد الرجل هو العصفوري أن فأجابت

 أسرع في العصفوري على قضوا حتى تهدأ لم قريتها رجال لدى ثورة المرأة ه1هذ كلم أثار. يشاء كيفما ويسخرهم
. 158 ص. جبرين بيت قرية. عرار: في القصة هذه حول أنظر... وقت

 في كن 48 عام قبل نبال بيت قريتها في النساء أن جدتها عن نقل الجلزون مخيم من العرابي نوال السيدة لي ذكرت 31
:يقلن كن ومما عائلتهن، لصالح ويحرضن بالجبن؛ أخرى عائلة من معه عداء على يكن من يصفن
 طريف دير وصلناهم طاردناهم ولما        تعاريف عمو حامل لمون يما لمون

 المحاكمة في الموقوفون الرجال أقاربهن لصالح بالشهادة ليقمن المدن في المحاكم إلى يذهبن كن النساء وأن
:المحلية النزاعات بسبب

الشكايا في أهالينا حض يسند         الوقايا في السرايا على نزلنا
 الدولة عند أهالينا حظ يسند       هول بذهب السرايا على نزلنا
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 عدد فكان ككل؛ والريف القرية امتداد على واسعة الفلسطيني الريف ثورات وكانت

 التموين إلى وحيوية ماسة بحاجة وكانوا كبيرا، الثورة في المشاركين الرجال

 أن المحتل قبل من مكان كل في المطاردون وهم الثوار بامكان يكن ولم ،)الغذائي(

ّية وإلى التنقل في الخفة إلى بحاجة كانوا الغذائية؛ المواد من بكميات يحتفظوا  السر

 عن المسؤول إنها لهم، الممون بدور القيام على القدر الريفية المرأة وكانت التامة،

 بطبيعة وكانت وكفاءة، بدراية الغذائية المواد أغلب تنتج التي وهي العائلة تغذية

ّية مهامها لداء وخارجها القرية في تتحرك اليومي نشاطها  المرأة فاستغلت العائل

ّية ّية حركتها الريف ّية اليوم ّية اختبائهم مناطق في الثوار بتموين للقيام الطبيع  بسر

.وكفاءة

ّية المرأة وانفردت  الجراءات وشراسة شدة برغم الثوار تموين بحركة تكاد أو الريف

 تقول. تموينهم طرق وقطع بالثوار للمساك المحتلون يتبعها كان التي العسكرية

ّي تنكات نحمل بقينا وا هلحراش، في طالعين الشباب يبقوا:"32فخري أم السيدة  الم

 أيام يطلعوا بقوا اللي البلد شباب هذولة يعطشوش، ما مشان الخل على ونلحقهم

ّي نحمل بقينا النجليز، ّي تنكت أحمل بقيت وا ونلحقهم، روسنا على والخبز الم  الم

 بقين البلد بنات كل عينها، على يزلق ما المدفع بقت الوحدة ونلحقهم، راسي على

 ملن، جدادها واللي خرقة راسها على واللي ومحملت حاملت] الثوار على [يرجن

 عايشة المبحوثة وتقول ،"تعريفة بسواش اليوم جيل زمان أيام على ا سق

 هن الفلني، المكان في إحنا يقولولهن يتخبوا ما الثوار يوم:" 5رقم المقابلة/عيشة

 بقوا النجليز مهمة صرة زي عقدة ويلفن هالسياق ويجبن ويطبخن ويخبزن يعجنن

 أعمال تقضي [هيذ رايحة تقولهم رايحة، وين يقولولها الوحدة طلعت ومن البلد في

 إتقول اتخرفني امي حياة.. عجب الناس في عجبوا يسكرهم ا النجليز وا] منزلية

 بدنا ويقلن حالنا ونسحب مخالي الحمير ع انحط وتقول أكل، نوخذلهم نروح بقينا

 ع يرحن لحقوهنش ما ومن الحصيدة ع يرحن النجليز لحقوهن من نحصد، نروح

 مع مقابلت لجراء المخيم على ترددي أثناء قابلتها قد وكنت قلنديا مخيم حاليا تسكن الفلسطينية يالو قرية من إمرأة  32
 على يزيد ما الن العمر من وتبلغ 36 ثورة أحداث عن واضحة وتجربة قوية بذاكرة تتمتع فخري وأم ،48 قرى من مبحوثات
. عاما التسعين
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 بقين النهار في:" 7رقم المقابلة/حمدة المبحوثة تقول". ويجين الكل يحطن الثوار

 نودي انروح بقينا، متراسلين النجليز، يعرفوناش ما مشان اسرب اسرب النسوان

 في نحط .. للثوار انودي بنروح واحنا بنحطب اسمنا روسنا ع نحط عليق ونجيب ونجيب

...". نسلقوا والبيض والجبنة واللبن الخبز المغر؛ في الجبال

 لم وإن الخؤولة أو العمومة أبناء هم الثورة في ورفاقهم عائلتها؛ أبناء هم والثائرون

 المناضلون هم والكفاح الدم رفاق الشدائد في الهل رفاق فهم ذاك أو هذا يكن

ّية المرأة نرى لذا والعرض، والرض الحق لجل  مع كامل التحام حالة في الريف

 بل فقط؛ مخابئهم في الثوار لتموين رفيقاتها مع تخاطر ل إنها الثوار، هؤلء مصائر

ّر إن القرية في بيتها في تستقبلهم هي  ل وهي اختباء، أو غذاء من لحاجة الثائرون م

 وعلى المقاومة في حقهم على اتفقوا الريفيين إن بل فردي، بشكل بذلك تقوم

ّية ضرورة  للثوار المادي للتموين مصدرا تشكل النساء وكانت. الثوار حماية وأولو

 من النادر فمن الخاص، مالهم من للسلح شرائهم الريفيين عن ُعرف لقد أيضا،

ّية، جهة من سلحه على حصل ّية بعضهم حال توسط أو الفلحين وفقر خارج  الماد

ّية، المرأة من مساهمة دون السلح بشراء لهم لتسمح تكن لم  من كثير فقدمت الريف

 لعملية دعما أبنائهن أو إخوانهن أو لزواجهن مال من ادخرن ما أو مصاغهن الريفيات

. سلح قطعة شراء

 في خاصة الفلسطينيين؛ الثوار ضد شديدة قمع إجراءات البريطاني المحتل اتبع

 أهم الثوار حماية في خاصة والريفي الفلسطيني المجتمع تكاثف وكان الريف،

 فهي للثوار، الحامي المجتمعي النظام رأس على المرأة وكانت الثورة، صمود عناصر

ّر حافظة  عمليات من الكثير بمواعيد تعلم كانت بل الثوار، بأماكن يتعلق فيما الس

 ودينا إحنا:" 7رقم المقابلة/حمدة المبحوثة تقول. المهمة اتمام في وتساهم الثورة

 يجي بدو هيو كمين، في متجنش، روحن، بيقولولنا الثوار والل الشمس، غياب الخبز

 ودباباتهم انجليز الدوايمة، ع هانا من يمرقوا بدهم الخليل طريق من جبرين بيت من

 وكانت أسلحتهم، أماكن يخص فيما أيضا الثوار أسرار تحفظ النساء وكانت..". ويهود
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ّية المرأة  القرية أو البيت في السلح وجود انكار على الحرص أشد تحرص الريف

 الذي القمع شدة من بالرغم خاصة الثوار مصلحة على حرصا منه وجد ما وتخفي

 ليل يأتون كانوا الثوار أن المبحوثات من نسمع اننا السلح، يخفي من له يتعرض كان

 أن يعني ومما للسلح مخابئ كانت البيوت أن على يدل مما السلح على للحصول

 الل شفنا ما هانا:" فخري أم تقول السلح، وتسليم إخفاء في رئيس عنصر المرأة

 فشكها، ومعها ألمانية بارودة عنا بقت جايات ثنتين عماتي حياة الل.. مطوقة هالبلد

 عقد شمعة بقت-الرض تحت -يبحشن بقين أرانب في فيهن؟؟ اندور بدنا وين فقالن

 تحت الرانب خزق في وزرقتها هالكيس في هالبرودة لفيت أجيت زمان، من تتحمل

 وبقينا الوقت، هذاكا في دورنا كل هددوا كان ويلقوها، النجليز يجوا خوف العقد،

 الفشك؛ في انروح بدنا وين عماتي قالن خمال، صوف بشدايد يشددن زمان من

 واتشددت الشداد جوة في صفيتهن جاي، هاتنا قلتلهن الطابون؟؟ ساس في إنحطا

 ع الناس النجليز أطلعوا ويومن..ثياب نلبس وبقينا الجرزاية، عليه والبست عليه

 ملغوم، أنا قلت مالك؟ قلن عليه، تعالن هااااا وقرباتي؛ عمي لبنات قلت لجرون،

 أحرقوا يعني، قرباتي البعض، بعضنا مع بنات يا كلنا قعدنا ذيالي، كلكن أقعدن

 والزيت الطحين عليه يديروا الحوايج يفرشوا أوليش الطحين، كبوا الدور النجليز

.."والزتون يطلعوا..        يومن الدار في النار يديروا وبعدين

ّية المرأة به تقوم كانت الذي والمعنوي المادي الدعم حركة  يقتصر لم للثوار الريف

 اتفقت كيف نرى واحد، آن في وفردية جماعية مشاركة إنها أخرى، دون امرأة على

 هو الذي الثوار مع المصيري والتضامن معا السرار وحفظ معا العمل على النساء

ّية العائلية للروابط انعكاس  العمل أشكال من وشكل لها، إضافي وداعم الريف

 بحفلة القيام على مثل تتفق ككل القرية فنرى الثوار حماية في القرية لكل الجماعي

ّية عرس  من البريطانيين تمكن من خوفا للقرية زيارتهم أو الثوار مرور عند وهم

 بقين الطيارات احنا النجليز، أيام حضرت أنا:" تقول فخري أم نسمع الثوار، اعتقال

 القيادة تطلع بقت يومن البيض، الرايات وارفعوا سلموا إنو النجليز زمان على يطلعن
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 عرس، الناس يسووا علينا النجليز يجوا ويومن نذبح خرفان البلد على] الثوار [علينا

 شو شفتي زفة، هاذي يقولوا النجليز أجو من منشان تغني والنسوان ترقص الشباب

 من تطلع ما والناس إضراب تشهر ست إنا أزل "ما العظيم وا زمان من نسوي بقينا

 منشان عرس نعل البلد ع الثوار ينزلوا ولمن الثوار، زمان على هذا وبرة الباب

". نمرقهم

ّية للقوةونتيجة   كان البريطانيين، المحتلين بها الريفية المرأة تواجه كانت التي المعنو

 عليهن المحتلون يعرض عندما أقاربهن بجثث معرفتهن  أنكرنريفيات نساءهناك 

 أمام ساكنة تقف ل النساء وكانت ،33لقريتهن الجماعي العقاب من خوفا الجثث

 المحتلين تصد نراها فنحن وقريتها، عائلتها وأفراد بيتها على المحتلين اعتداءات

 تعمل إمي بقت:" 5رقم المقابلة/ عيشة عايشة تقول معهم؛ تتشاجر فنراها بالقوة؛

 اتقاتل واتصير الدور في يكسروا ويصيروا الدور على يجوا النجليز بقوا.. هيذ من أزود

 ،"اليوم اليهود زي يطخوهن بدهم ويصيروا] والنسوان لمي [يضربوهن وبقا فيهم

 انقاذ عن القرية رجال من حضر ومن هو عجز أن بعد ياسين دير قرية مختار ونسمع

 يؤدي ان كاد ضربا وضربه عليه البريطانيين الجنود إعتداءات من القرية رجال أحد

 الجنود على فاجتمعن القرية من نساء المختار فحرض الرجل، لموت استمراره

 المصادر لنا وتسجل. 34أيديهم بين من الرجل أنقذن حتى الجنود يضربن وأخذن

ّية  قيامهن نتوقع ونحن بريطانيين جنودا الريفيات النساء فيها قتلت حوادث التاريخ

 الحداث لن حدث، قد لنعتبره ذلك تسجل محددة وقائع لوجود نحتاج ول بذلك

 خليل سميحة السيدة لنا وتذكر. تسجيلها تم ما نادرا الفلسطيني الريف في الداخلية

 غسانة دير قرية في الثورة أثناء أبنائها أحد قتل "التي عمها زوجة قصة مذكراتها في

 عمي زوجة فقامت عنبتا، إلى الجثة بأخذ لعائلته السماح البريطاني الجيش ورفض

 بحرام ولفتها البريطانية السلطات من الجثة وسرقة غسانة دير إلى بالذهاب سليمان

 القارب حديث من أسمع وكنت نهار، وتختبئ ليل بها تسير وكانت ظهرها على وحملتها

. 321 ص  .النساء زمن. جاد 33
.48ص. ياسين دير قرية. وزيتاوي كناعنة 34
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 المشاركة على آخر ومثال. 35"عنبتا في دفنها وجرى أيام ثةثل بعد بالجثة وصلت أنها

المسلحة  ّية للمرأة غير ّية الثورة إبان الريف في ) 39-36 (الكبرى الفلسطين  الضراب كانت

 الغذائية منتجاتهن تسويق عن النساء امتناع المشاركة هذه مظاهر ومن العام،

 عن الضراب هذا خلل الريفيين مقاطعة عن تحدثت قد المصادر كانت وإذا وغيرها؛

 جله في كان وتسويقه البيض إنتاج أن نعلم ونحن الصهيونية، للمستوطنات البيض بيع

 فعاليات في نسائية مشاركة كانت المقاطعة هذه أن ذلك من نعلم نسائيا؛ عمل

 وهي مشاركة حكمتها إلتزام المرأة بقرارات العائلة والقرية. ومن الجد والمقاطعة الضراب

 ير ذكره أخيرا أن حاجة الريفيين للحماية كان بامكانها دفع مسألة مشاركة الريفيات في النزاعات

 المسلحة بحمل السلح ولكن قلة السلح في الريف الفلسطيني حيث كان يتوفر لقلة من الرجال

 وبعد جهد كبير وبثمن مرتفع مقارنة مع مستوى المعيشة في الريف وكذلك كانت نوعياته سيئة ..

 كل ذلك أعتقده لعب دورا رئيسا في استمرار جهل المرأة في مجال استخدام السلح والمشاركة

 به فعليا في ساحات القتال. ومن جانب آخر يظهر توجس الريفيين من دخول النساء في نزاعات

 مسلحة مع الغرباء (البريطانيين) ذوي الثقافة المختلفة، خاصة في "مفهوم الشرف وتحييد النساء

 ؛ وإن كان البريطانيون لم يذهبوا بعيدا في إثارة مخاوف الريفيين من هذا36وقد النزاعات"

 الجانب الذي كان البريطانيون يعرفون حجم تأثيره في الريفيين، لكن بعضا من هذه المخاوف

 كان يقع أو يتم التهديد بوقوعه خاصة في أوقات التوتر الشديد إبان الثورات، وقد تحدثت بعض

  التي تحمل دلئل حول هذه المسألة39-36المبحوثات في هذه الدراسة عن تجاربهن خلل ثورة 

). 7(الحجة حمدة/ رقم 

60-59 ص. فلسطين من مناضلة. البرغوثي و كناعنة 35
 وحدود الختلط بين الجنسين الذي حدده العرف الريفي حكم دائرة المشاركة وطبيعتها للمرأة والرجل الريفي، فبينما الختلط  36

 مسموع بين الجنسين في العائلة الواحدة (في البيت ومجال العمل العائلي أي الحقل وغيره) وفي كل نشاطات اليوم ما عدا ما له أبعاد
 وخصوصية جنسية، فإن دائرة الختلط هذه تنحسر شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن اطار العائلة لتصبح محددة بضوابط تزداد شدة في

 مسائل الختلط بالغرباء في القرية وأكثر في المناطق المجاورة وأكثر في المناطق البعد وكان هذا العرف يناسب حاجة المرأة الريفية
 ونلحظ أن حدود الختلط بين الجنسين صارمة، ولكنها حدود للختلط في مجال العمل الريفي التقليدي والحاجات الساسية الخرى.

 متعارف عليها اجتماعيا ومتفق عليها وينشأ كل من الذكر والنثى على تفهمها؛  وتهدف لحفظ "شرف" العائلة، وشرف العائلة مرتبط
ّية مع أي ذكر. غير أن الفلحين (وسواهم في المجتمع الفلسطيني) كانوا  بشرف النثى ويقصد به عدم إقامتها لي علقة غير شرع

ّية الشرف من  يتشددون في قضية الشرف هذه حتى أصبحت تحركات كل أنثى محسوبة عليها،  ورغم ما كان يلقي هذا التشدد تجاه قض
ّية للتحرك والعمل ومخالطة  أعباء على النثى والتزام الحذر الشديد في علقتها بالذكور،  لكن ذلك لم يكن عائقا في وجه المرأة الريف
 الرجال في العمل لن القاعدة الوسع في المجتمع هي الثقة في النثى وليس الشك، فهي تتربى وتثقف على الخلق العالية والتزام

 العوايد؛ والريفيون يشتهرون كما يقول الدكتور توفيق كنعان بأخلقهم العالية ويثقون بزوجاتهم ورجالهم. أنظر حول المزيد من القوانين
.40. ص2.عالتراث والمجتمعغير المكتوبة التي مورست لحفظ شرف الفتاة ومنع العتداء عليها في: كنعان. 
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خلل      الفصل الثاني:  عائلتها في الريفية نية الفلسطي المرأة  دور
 1948حرب 

                        
الحرب                                 الكبرىفيهذه الريفالفلسطيني منمشكلت

التهجير                                المهجرونمعهمخللعمليات الريفيون أخرج ماذا
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أدت            سياسة منوجوده ثلثينعاما وخلل البريطانيعلىفلسطين؛  مارسالحتلل

وفيالمقابل           والسياسية القتصادية الفلسطينيين فيقدرات خطير  ساهمإلىتدهور

 هذا الحتلل وسمح ببناء قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية واستيطانية ضخمة لصالح إنشاء

الوطن القومي اليهودي في فلسطين وكما جاء في وعد بلفور البريطاني للحركة الصهيونية. 

 )؛ فرصة كبيرة للحتلل البريطاني39-36وشكل قمع الحتلل البريطاني للثورة الفلسطينية(

 لستنزاف قدرات الفلسطينيين المقاومة خاصة قدرات الريف الفلسطيني منبع الثورات ومصدر

 استمرارها، وشكل هذا القمع من جهة أخرى فرصة هامة لتنظيمات الحركة الصهيونية في

 فلسطين لدراسة أحوال الريف الفلسطيني وتدريب عصاباتها على طرق التعامل مع الريف في

 الحرب التي خطط الجانب الصهيوني لخوضها بهدف السيطرة على الرض الفلسطينية وإقامة

 م وإعلن بريطانيا عن1947-11-29الدولة اليهودية فوقها. وفي أعقاب صدور قرار التقسيم في 

 م؛ كانت تنظيمات1948-5-15قرارها سحب إدارتها وجيشها من فلسطين وإنهاء النتداب 

 الحركة الصهيونية في فلسطين مبادرة إلى العمل العسكري كسبا للوقت لتحقيق أكبر قدر من

 اليهود صاروا" النجاز خاصة في مجال تفريغ الرض العربية من سكانها والستيلء عليها.

 حوالي بيقدر اللي هالشباب يتسلحوا أسلحة يشتروا البلد أهل صاروا يهجموا يطلعوا

 حديث هذا كان ؛"الخاص مالهم من شروهم بوريد معاهم مسلحين واحد 20 بيجي

 إنه التقسيم، قرار عقب قريتها رجال فعل ردة عن 44رقم المقابلة/نعمة المبحوثة

 المخطط ومواجهة للدفاع نفسها تعد بدأت التي الفلسطينية القرى حال على مثال

 المستمر الصهيوني الستعداد مع مقارنة وضعيف متأخر استعداد لكنه الصهيوني؛

 خطط لقد. والعتاد العدة وحجم المقاتلين وأعداد الخبرة فيها تراكمت سنوات منذ

 نسبة جعلوا بحيث فلسطين إلى اليهودية الهجرة من للستفادة الصهيوني الجانب

 العادية، المجتمعات في عليه هي مما أكثر العسكرية الخدمة أداء على القادرين

 الذين اليهود الذكور عدد كان 47 عام نهاية في أجرته اليهودية للوكالة إحصاء وفي

 الهاغانا منظمة بإمكان كان ولذا. شخص 185000 هو عاما 50و 16 بين أعمارهم تتراوح

 إلى عام 25 و 17 بين العمار فئة دعوة التقسيم قرار لصدور التالي اليوم في الصهيونية

 خطة وفق مقسمة ألوية في القوات هذه حشد أماكن وعينت العسكرية، الخدمة
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 الصهيوني الجانب بحوزة كانت التي المتطورة السلحة من الكبير الكم إن. 1مدروسة

 دولر مليون 250 بقيمة مالية تبرعات لجمع حملة فبدأت يكفها لم فلسطين أرض على

 إنتاج من لمزيد الصهيونية العسكرية الصناعات دفع إلى إضافة هذا أمريكا، يهود من

.. الخارج من أسلحة شراء صفقات وعقد السلحة

 الجامعة شكلته الذي المتطوعين جيش من الفلسطينية القرى تنتفع لم حين في

 الفلسطينية الراضي دخل والذي - تضررت قد تكن لم إن - النقاذ جيش باسم العربية

 الهيئة شكلته الذي الفلسطيني المقدس الجهاد جيش بمقدور يكن لم كذلك. 8/1/48 في

 من الفلسطيني الريف حاجات يغطي أن الحسيني القادر عبد بقيادة العليا العربية

ّية  بالرجال الريفيين دعم إلى ملحة بحاجة الدوام على كان بل العسكرية الناح

 للريف يكن ولم. العربية القيادات من التنظيم هذا وتأييد تموين لضعف نتيجة والسلح

 قدوم انتظار في الرهابية الصهيونية العتداءات أمام ساكنا يقف أن الفلسطيني

 أن بعد إل ؛48 عام من أيار 15 في فلسطين تدخل لم التي" المخلصة "العربية الجيوش

 غالبية وشردت مخططها من هامة أجزاء نفذت قد الصهيونية تالقوا كانت

 أنفسهم عن دفاعا العمل إلى الفلسطينيون بادر لذا قراهم، عن الفلسطينيين

. واجهوها التي الخطيرة المشاكل برغم وأراضيهم

 ويستعرض هذا الفصل المشاكل الكبرى التي واجهت الريفيين الفلسطينيين خلل هذه الحرب

 بهدف القتراب من دور المرأة الريفية في الحفاظ على عائلتها خلل هذه المرحلة الخطرة من

ّية التي أضحت لجئة نتيجة لهذه ّية الفلسطينية، ونخص هنا المرأة الريف  تاريخ العائلة الريف

 الحرب، وهو استعراض هام لستكمال تحليل أدوارها في السنوات الولى من اللجوء. كما يتابع

 هذا الفصل البحث حول ما أخرج الريفيون اللجئون معهم من بيوتهم مبينا دور المرأة الريفية

ُتهّجر، لما له من تأثير مباشر في ظروف  اللجئة فيما أخرجت عائلتها من ممتلكاتها وهي 

المعيشة للعائلة اللجئة في السنوات الولى للجوء. 

.102. صخمسون عاماالخالدي .   1
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هذه      في الكبرى الفلسطيني الريف  مشكلت

: الحرب

أول: مشكلة التسليح؛ التنظيم، والتدريب:  

 .السلح توفير مشكلة الريفيين؛ خاصة الفلسطينيين واجهت التي المشاكل منأهم 

 لدى ابسيط ولو تسليح أي منع في شديدة البريطاني الحتلل سياسة كانت

 الحرب واندلعت التقسيم قرار كان فلما احتللها، من عاما ثلثين وطوال الفلسطينيين

 في النتداب حكومة من التغاضي أو المراقبة ضعف من جو توفر فلسطين في

 التسليح حجم أن تدرك بريطانيا كانت فقد السلح، على الفلسطينيين حصول مسألة

 واستغل. العربية الجيوش وحتى الفلسطينيين لدى التسليح قدرة يفوق الصهيوني

 تمكنوا الذي السلح لكن أنفسهم، تسليح نحو للسعي النتداب نهاية وضع الريفييون

 متوفرة غير وذخيرته تالف وأغلبه العدد قليل قديما وكان عليه الحصول من كبير بجهد

 أيضا كان فقد السلح هذا فاعلية ضعف من الرغم وعلى. تصليح إلى احتاج ما ومنه

 سلح معانا ما والل:"20رقم المقابلة/فواز أم تقول عليه، يحصلون الريفيين من قلة

 فيهن بيطيروا اللي هذولك من برودات عشر فيها يبقى البلد كل إشي؛ والل

 وقت حاد ارتفاعا ارتفع قد السلح سعر وكان!!". برودات عشر كلها البلد العصافير،

 ولذا قدمه، من بالرغم السلح ثمن في الشديد للستغلل الريفيون وتعرض الحرب

 .القريةأهالي  أموال من غالبا سلح قطع 10-15 توفير في تشترك ككل القرية نجد

مصاريف   تتحمل  الواحدةالقرية في الحمائل نرى الريفيين؛ فقر وبسبب منها  برودة كل

 قطع بعض وصول عدم يعني ل هذا. 2الحمولة نفس من مقاوم تقديم مع اثنتين أو

 كالجهاد تنظيم ضمن المقاوم يكون كأن ،3أخرى مصادر من للريفيين السلح
  بارودة، قد ما تستيهل البلد" و" كل من يشتري سلحه بيده بقببت فببي حامولتنببا بببارودة15  " البلد بقوا فارظين عليها عشرين بارودة، 2

 وحدة يعني بيعدولهم عشرين زلمة بس معهم برودة وحدة، كل واحد يقعد له ساعتين ثلث في الستقامات ويطلع البرودة لمليحببة تسببوي
 ميت ليرة أردن، إرتفع سعر السلح بقى بعشرة وبخمس تعشر ليرة قبل، والناس بقت فقيرة مش هول هول، هبباللي قببدرته يلقببى بببرودة،
 الحامولة اشترت البارودة هذا بيطلع عليه خمس ليرات يحطوهن ويجمعوهن ويشتروا الزلمببة معببش مصبباري تبببيع مرتببه دبوسببها تبببيع

207. لنتداب البريطانيخاتمها تبيع حلقها وتشتري وصمدوا وا".. عن: علقم. ا
 على رأسه السيد اسماعيل1947 فقال:" كانت قريتنا قد أوفدت وفدا في تشرين أول قريتي قالونيا  تحدث السيد غالب سمرين في كتابه 3

 خليل رمضان فيمم الوفد وجهه شطر اللجنة العسكرية في دمشق محاول اقناعها أن تمدهم بالسلح والذخيرة، ولكن من أين وفاقد الشيء
 ل يعطيه فاللجنة ل تملك من السلح شيئا ومن ثم لم تستطع أن تلبي رغبة السيد اسماعيل خليل ورفاقه، انتقل الوفد القببالوني مببن دمشببق
 إلى بيروت إلى مكاتب الهيئة العربية العليا لفلسطين من أجل الدفاع عن القرية أمام أقدم المستوطنات اليهوديبة فبي فلسبطين، عباد السبيد
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 حتى أنه إل عربية، جهة من الدعم بعض على يحصلون آخرين متطوعين أو المقدس

 لتوفير الخاص دخله على للعتماد يضطر كانمنهممن   المتطوعين لفرق المنتسبين

من  نجد الريف في السلح مصادر ومن. السلح  التابع العربي البوليس أفراد قلة

 إعلن عند سرق أنه الدعاء أو بسلحهم بالهرب قاموا البريطاني النتداب لشرطة

 الجيش أفراد من السلح خطف إلى عمد من أيضا الفلحين ومن. النتداب نهاية قرب

 العربية الدول نحو بالسفر فكانت السلح شراء جهات وأما. 4البريطاني والبوليس

 في تجار من محليا عليه بالحصول أو.. وسوريا ولبنان والردن الليبية والصحراء كمصر

 من سلحه بيع يريد وممن المتفرقين التجار وبعض ،5الرملة كسوق الداخل

. 7العربية الجيوش من أفراد أو 6البريطاني الجيش في أفراد ومن المقاومين

ّية الروايات وتجمع  للمرأة الكبير الدور على سواء حد على والنساء للرجال الشفو

ّية  مصاغ كانت الفلسطيني، الريف في السلحة لشراء المادي التمويل توفير في الريف

 قطع أغلب ثمن وفر من والطيور الليفة كالحيوانات وممتلكاتها النساء ومدخرات

 في يدل ما أو واحدة مبحوثة أجد لم أني غير الريفيين، المقاومين يد في السلح

ّية المرأة قيام على المكتوبة الوثائق  مستخدمة الحرب معارك في بالمشاركة الريف

 خليل ورفاقه واللم يعتصر قلوبهم وخيبة اللم مرتسمة فوق جباههم، كل ما استطاعته الهيئة العربية حيال ذلك هو أن قامت بالطلب مببن
 أحد رجالها السيد رجائي بك الحسيني بالتوسط لدى صديقه فايز الدريسببي (مببن المغببرب) وقببائد شببرطة القببدس وقراهببا أيببام النتببداب
 البريطاني بالتوسط لديه للسراع في تسليم أهالي قرية قالونيا البنادق الخاصبة بهبا للبدفاع عبن نفسببها فبي نطباق أمبر حكومببة النتبداب
ّية علبى  بتوزيع بعض السلحة على أهل القرية للدفاع عن أنفسهم فوزع الدريسي عشر بنادق مع عتاد قليل لكل بندقية وزعت تلك البندق

  وفدا آخر إلى1947رجال مختارين من حمائلها السبع...لم يكتف أهل قالونيا بهذا القدر الضئيل من السلح فإوفدوا في تشرين ثاني سنة 
ّيببة المطلوبببة مببن البنببادق وعتادهببا مببن  الهيئة العربية العليا في مصر .. وعادوا من مصر بعد أن تمكنوا من الحصول علبى نصببف الكم
 الطلقات، وفي هذه المرة استطاع الوفد الحصول على بعببض الرشاشببات مببن فئة طببومي وفئة سببتن مببع بضببعة مئات مببن ذخيرتهببا.....

ّية محمود حسن خليل في آذار من عام الشتات    عادوا قبل أن يتممببوا المأموريبة1948فعادوا وأرسلوا وفدا آخر إلى القاهرة تحت مسؤول
 الهامة التي جاؤوا من أجلها عادوا وفي معيتهم من السلح ما ل يمكن من الدفاع والصمود فضل عن أخذ زمام المبادرة بالهجوم" . عن:

192-191.قريتي قالونياسمرين. 
 ؟ فأجبباب:" أنببا كببان عنببدي بببرودة48 إن كان قببد تببوفر معببه سببلح إبببان حببرب عببام 50 سألت السيد سعيد محمد عطية/ المقابلة رقم4

 .. جبتها منو، رحت على العسكري عسببكري قاعببد علببى7اشتريتها من العسكر – النجليز، برودة إنجليزي، اشتريتها بإيش؟ بفرد نمرة 
 الباب حرس عسكري من العرب على حساب النجليز هاذ، قلتله أنا الفرد هاذ ما بدي إيباه، هبذا للغتيبالت، وببديش هببالقيت اغتيبالت
 بدي برودة أنا اتعلمت على ضرب البارود – النار، بدي إيش؟ بدي البرودة، قالي: وكيف بدي أجبباوب الشبباويش تبببع المغفببر لمببا توخببذ
 البارودة مني؟ قلتله أنا بدبرك بعملك دبارة، قلي إيش، قلتله أنا بفتلك وجهك وبقطعلك أزرار السترة تبعك، وإنتا على طول بتوخببذ الفببرد
 وبتخبي في جيبك وبتحكيش للعسكر،إلك هاظ، وأنا بوخذ البرودة وإنتا بتروح على المغفر رأسا صيح وقول يا شاويش يا عسكر هجمببوا
 الثوار علينا أخذو، إيش أخذو؟ هيك أنا علمتا يقول: أخذوا اللي بدهم إيباه منبا وضبربوني وسبحبوا حبالهم وراحبو. ويبن راحبوا؟ راحبوا

الشارع هاذا إطلعوا في هالدبابات وروحوا الشارع دير بالك ها، أنا أخذت البرودة منه وخبيتها جوة عندي، هي هاظا، هاظا الشغل". 
192. قرية أبو شوشة  يعقوب وشلبي. 5
  سألت سعيد محمد عطية أيضا عن مصدر الرصاص لبرودته فأجاب:" بقينا نشتريه يابا من النجليببز فببي انجليببز كببانوا يبببيعوا، يعنببي6

يهربوا تهريب" 
   " الفشك من الجيش المصري كان يجيب كل أنواع الفشك واللي ما ينواجدش شايف يروح صاحبه يدور في القرى ويشببتري هببذا زي7

 النتتتدابمحمد حسن ابن عمي ما كانش موجود فشك كان يشتري على حسابه أبدا الطليبباني بقببى يشببتريه مشببترى الفشببك" عببن: علقببم. 
208. البريطاني
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 القرى داخل الدفاع وعمليات" الفزعات "في ظهورها من بالرغم ناريا، سلحا

 البدنية طاقاتها مستخدمة الدامي؛ والعدوان للمذابح تعرضت التي والقرى المحاصرة

 تجده ما وجامعة.. والفؤوس والعصي كالحجارة البيض بالسلح ومشاركة واللفظية

 بدورها قامت كما جلدتها، أبناء من للمقاومين وتسليمه الموتى خلف ناري سلح من

 معهم والتواجد والهتاف بالزغاريد المقاومين معنويات رفع في والمؤثر الهام

 الفصل في وذكرت. والشهادة والعراض والملك والرض بالفداء وتذكيرهم

ّية" العوايد "أن السابق ّية الريف  السلح استخدام مجال من المرأة تستبعد الفلسطين

 السبب هو هذا أجد ل أني إل المسلح؛ النزاع وقوع حال في المرأة وتحييد الناري،

  أو ضعف هذه المشاركةالحرب هذه في الناري بالسلح المرأة مشاركة لعدم الوحيد

 بيد السلح قلة أهمها التأثير قوية أسباب فهناك ،لدرجة عدم وجود أمثلة كافية حولها

 الحتلل مدة خلل ممنوعا ظل باعتباره البعض لدى النسبي توفره وحداثة الفلحين

 عليه؛ يحصلون الرجال الفلحين من قلة كان السلح ثمن ارتفاع ومع البريطاني،

 معظم ويبقى حموله، لكل يقاربها ما أو واحدة سلح قطعة تتوفر كانت ما فغالبا

 وظروف والتقاليد العادات مع وتمشيا" الطبيعي "من كان لذا سلح، بل الحمولة رجال

ّية الحياة  كما. النساء من الناري السلح  دور حاملأقربإلى   الرجال يكون أن الريف

 خاصة 48 عام حرب إبان الفلسطينيون منها عانى التي والتدريب التنظيم مشكلة لعبت

 بالسلح المقاومة ساحة على المرأة ظهور استبعاد في دورا الفلسطيني؛ الريف في

ودون  قيامها يمكن كان الحرب هذه في لها أخرى مشاركات ضعف وإلى الناري  بها

" "  ، العوايد  الثورة إبان تفعله كانت ما وهو بالغذاء المقاتلين كتموين اعتراضمن

 الريف لثورات القامع البريطاني الحتلل منعاما  ثلثين فمع .39-36 الولى الفلسطينية

 للفلسطينيين ممكنا يكن لم الفلسطينيين، السياسيين لصفوف والمفرق المتتالية

 مع خاصة الحربعمليات  بدأ مع بسهولة موحدة قيادة وإيجاد الداخلي صفهم ترتيب

ّية، داخلية عربية أطراف مصالح تضارب  تنظيم فلسطين في يظهر لم ولذا وخارج

 وتدريب الثر بعيدة خطط وبناء الصفوف رص على قادرة شاملة عامة وقيادة موحد
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ّية بخطط ومعد مدرب فتي عدو لمواجهة السلح حمل على القادرين  منذ استراتيج

أن . سنوات  لها كان قيادات أبرزت وأرضهم أنفسهم عن للدفاع الفلسطينيين حاجة إل

 سلمة وحسن غربية أبو وبهجت الحسيني القادر كعبد الحرب هذه في مشرفة أدوار

 لم جهوده برغم الذي المقدس، الجهاد المسمى الفلسطيني التنظيم وظهر وغيرهم،

ّية يستطع ّية تنظيمات فظهرت النفس، عن للدفاع الفلسطينيين حاجة تغط  في محل

 العدو مع التماس نقاط من القريبة خاصةالفلسطينية  والحياء والمدن القرى من كثير

 أو التنظيم حيث من أسوأ حالة في التماس هذا عن البعيدة القرى بقيت حين في

 أو تنظيم دون غالبا القتال مناطق نحو" يفزعون "منها القادرون وكان الستعداد

. 8سلحا يملك ل وهو يفزع كان من ومنهم تدريب

ّية شكلت ّية وهي" الفزعة "عمل ّية تحرك عمل  الريفيون بها يقوم عفوية جماع

 العمال على الطاغي العنصر شكلت النزاعات؛ وقت المحتاجين لمساعدة

ّية والمشاركات  استعداد مدى عن قوي تعبير وهي الحرب، هذه في للريفيين العسكر

 وأراضيهم، أنفسهم عن وللدفاع للمساعدة وصغار كبار ونساء رجال ككل الريفيين

ّية أن ومع ّية الفزعات أغلب  النساء  إل أنالنساء دون الرجال بها يقوم كان الخارج

 لخطر  وأبنائهاالقرية تعرض عند وقربها القرية داخل الفزعات في شاركن الريفيات

ّية خسائر كلفهم للريفيين والنفعالي المنظم غير الشكل هذا ولكن. 9مباشر  بشر

ّية ثمار ذا يكن ولم كبيرة  وفي عدوهم؛ قوة بحجم منظمة عسكرية قوة لردع كاف

 الحمولة، بقت زمان إهل وبينك بيني:" 7رقم المقابلة/حمدة المبحوثة تقول ذلك

 أجونا اليهود هي قالوا برودتين، فيها حمولة كل برودتين يعطوهم!! إيه قال الحمولة،

 شباب أربعة إلى عم ولد في وا اليهود، لقوا إفزعوا المقحز عند من السبع تل من

 ثلثين عشرين بيجي حوالي وراحوا هالترك في حالهم دبو راحوا، شو شباب، وطعم

ّية معاه واحد كل واحد  والدبابات والهاغانا القوة لقوا إشو وبرودته فشك شو

   " بقى يقف واحد في قاع البلد من نازل، ويقول جاي يا مسلحين جاي، تهيل البلد كلها اللي معه سلح واللببي مببا معببه سببلح طيببب يببا8
 عمي ما معك سلح وين بدك تروح يقول أنا بدي أروح يجوز انو ربنا يعيني وأقببدر أوخببذ بببرودة مببن اليهببود، ويمشببوا معنببا بل سببلح

212.النتداب البريطانييروحوا يساعدوا الناس لو انجرح واحد يسعفوه لو انقتل واحد يوخذوا بروته" .. عن: علقم. 
  " وا يا ناس الشباب عندهم شومة بقوا وا يطلعوا وابب يقولببوا اليهببود يهجمببوا فببي الليببل ويهجمببوا علببى بلببدنا انهببن البنببات يببدرن9

 يزغردن ويدرن يقولن عليهم عليهم عندكم اياهم وين راحوا أهل بيت صفافا ينتخوا من هان وأهل بلدنا ينتخوا من هان وا وقيمة لببولد
218.النتداب البريطانيلصغار يحملوا عصي وا وبقوا يفزعوا" .عن: علقم. 
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 اتستي ما زي روحوا وا معاهم اللي الفشكات خلصوا طخ طخ طخ.. والسخامات

 حدا ما مستين الترك في روحوا واحد ثلثين بيطلع روحوا الترك في الخشب إلواح

". جابوهم راحوا الهاغانا راحت ما بعد البلد من فزعوا يجيبهم، تا منهم ملص

 القلة فحتى العسكري، التدريب ينقصهم الريفيين خاصة الفلسطينين غالبية وكان

 وخوض العسكري التنظيم عن شيئا تعلم كانتفيالغلبل    سلحا امتلكت التي

 ثورة في ممنشاركوا  أحياء بقوا الذين بعض خبرات على يعتمدون وكانوا المعارك،

 البريطاني العهد في وظائفهم ضمن تدربوا الذين بعض خبرات على أو 1936 عام

 المتطوعين بعض يد على بسيطا تدريبا البعض وتدرب البوليس، في كالعاملين

 ولذا فلسطين، إلى متأخر وقت في جاءت التي العربية الجيوش من أفراد أو العرب

 سعيد يقول التدريب؛ في أنفسهم على يعتمدوا أن المقاومين من الكثير على كان

 ما قبل هذا الجبل، ع نطلع كنا لحالنا، ادربنا إحنا:"قالونيا من مقاوم وهو عطية محمد

 تعلمنا لعلم ع نضرب ونصير علم نحط ونصير الجبل ع نطلع كنا لبلد، ع الهجوم صار

". علمنا واحد فش ايدينا على احنا

 عملية دون القرى من العديد وبقيت ضعيفا؛ الريف في الميداني الستعداد كان كذلك

 أحيانا والستفادة" السناسل "بعض من إل للستحكام خاصة مواقع بناء أو تحصين

 من امتلكت بما واستحكامات تحصينات عملت القرى من والقليل البيوت؛ جداران من

ّية في حدث كما شابه وما خنادق حفر فتم بسيطة امكانات ّية، قر  أبو يقول العباس

ّية بقت:" 10العباسية من عمر  لبرة طالع والتراب استحكام ايدور ما داير مفتوحة العباس

 ما داير- الخندق زي- هاي الستكامات في لمسلحين كل لبرة طالع البحش اتراب

 كل بلدنا بقا..اليهود ع وبيبينش الستحكام قلب في ايدور ما داير بيفر ولمسلح ايدور

 يطلع ولمن الرتفاع في متر نفر كل الحفر في متر عليه نفر كل متر، نفر كل عليه عيلة

 تحصين في أيضا الخاصة الريفيين محاولت ومن". مترين كأنوا بيصير لبرة ترابه

 الحرب قبل كان الذي زوجها أن من 9رقم المقابلة/العنباري سعيد أم تذكره ما قراهم

  فقد كان أبو عمر زوج المبحوثة أحد حضور31 حديث أبي عمر هذا جاء خلل حديثي مع زوجته أم عمر الهودلي / المقابلة رقم 10
اللقاء الول معها. 
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 على التدريب في شوشة أبو قريته لبناء خبرته قدم البريطاني البوليس في يعمل

 فقام القرية قرب الصهيونية العصابات تركتها التي اللغام من الستفادة وفي السلح

. الحماية من كنوع القرية حول اللغام هذه بزرع

 جيش رأسهم على فلسطين إلى التقسيم قرار بعد العرب المتطوعين قدوم جاء

 شرق من جازي بن هارون وجماعة ومصر سوريا من المسلمين والخوان النقاذ

 أول للريفيين مطمئنا عامل أيار؛ أواسط العربية الجيوش ودخول .. وغيرهم الردن

 حالة بسبب القل على الفلسطينيين صالح غير في ظهر ما سرعان لكنه المر

 وتضارب الجهات هذه لكل موحدة حقيقية قيادة وجود وعدم النظام وقلة الفوضى

 العربي الموقف في التراجع من اومزيد التخريب إل يثمر لم الذي وتنافسها مصالحها

 استطاعت المسلحين بين التنسيق وعدم الفوضى هذه وجود ومع. الحرب هذه في

 على والحصول ما عربية جهة شخصية منتحلة قرى لعدة النفاذ الصهيونية العصابات

 "المستعربون "استطاع كما.. وغيره ومواقعهم المقاومين عدد عن خطيرة معلومات

 نفسيا السكان إرهاب في والمشاركة المختلفة العربية الجهات بين الشقاق بث

 القرى داخل مسلحين إلى الوصول واستطاعوا. قراهم من للخروج ودفعهم

 عن الدفاع في القرية نفس في الخرون المسلحون يتدخل أن دون وتدميرهم

. 11العرب المسلحين بين والتعاون التنسيق انعدام نتيجة إخوانهم

 أل التنظيم بسوء مرتبطة الحرب هذه في كبيرة مشكلة الريفيون المقاومون وواجه

 ما تخزين على حريصين بطبيعتهم الريفيون وكان. الغذائي التموين مشكلة وهي

ّية؛ مواد من أمكنهم  36 ثورة أثناء في حدث لما مماثلة ظروفا بعضهم توقع كما غذائ

 ذهباتها باع راح أبوية:" 43رقم المقابلة/زينب المبحوثة تقول الغذاء؛ من المزيد فخزن

 عارفين مش بلكي بيقول.. إشي الواحد خلش وما الدار، في وحطهن وجاب لمي

 كان وعندما". تسكر زيها خافو 36 الـ سنة السنة هذيكا تشهر ست سادة لنها بتسد

ّية، بالمدفعية وبالرشاشببات وبواريببدهم معهببم،11   " قبل ما أجو اليهود .. هذا جيش النقاذ بدهم ليلتها بالنفس وجه الصبح يطيحوا ع الكبان
 جيش النقاذ ليلتها اخوانا ناموا يعني سهرانيين كثير ناموا بدل ما يحطوا حرس حرسين ثلثة ذيال الدار حطوا واحد باب الدار من الدار
 وجوة، حطو حرس واحد الحرس مش كفاية الحرس غفا أجو اليهود جماعتنا انسحبوا لورا لما انسحبوا لببورا الحببرس تبببع جيببش النقبباذ
ّية وبالكل، إحنببا بقينببا ، بببس انسببحبنا  باقي يغفي محكوش معاه راحوا جابوا لغم وحطوا في قاع الدار جيش النقاذ نايم فوق، كلهم بالمدفع

. 50سعيد محمد عطية/ المقابلة رقم لورا واحنا فكرنا قاعدين جيش النقاذ وكل واحد قايم في حاله، هه" . من: 
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ّية داخل في يعملون المقاومون  الغذائي. التموين لهم توفر القرية نساء كانت القر

 عموما القرية وأهالي النساء على كبيرا ضغطا التموين هذا شكل القرى بعض في

  المتجمعين من عدة مناطق في قرية معينة بهدف هجوم أو صد هجومالمقاتلين عدد لتزايد

ّية القرى سكان وكان معاد.  المثال سبيل فعلى ضعيف، اقتصادي وضع في الفلسطين

لقربها  400 إلى أحيانا يصل فيها المسلحين عدد كان قالونيا مثل صغيرة قرية  مقاتل

بالحرب؛        والقسطلوهيمناطقاشتعال الواد باب  بالسكن تزويدهم كان من

ّية أهالي عاتق على يقع والشراب والطعام والفراش  التي القرى وفي. 12القر

ّية المرأة قدمت القرية؛ داخل والمقاومون السكان وكان للحصار تعرضت  الريف

وهامة    في بوضوح ذلك نلحظ للمقاومين؛ التموين توفير في مساهماترئيسة

 الجيش نساعد كنا إحنا:" الفالوجة نساء إحدى تقول الفالوجة، أهالي روايات

 يجيبوا كانوا ونخبز، نعجن كنا عقيلن حارة حارتنا في وحدة 25 حوالي كنا) المصري(

 وأعجنه آخذه يطحنوه ما بعد يطحنوه، هم وبعدين وأنظفه أغربله وأنا القمح لي

 في علينا ترمي الطيارات كانت محاصرين، احنا ما طول كدة على وظليت وأخبزه،

 كل أخذوا اليهود:" أيضا الفالوجة من أخرى رواية وفي. .. 13."قيزان سبعين اليوم

 محصورين وحنا سنة قدروش ما تيذبحوها تيوخذوها بلدنا ع عليها، ويهجموا المنطقة

 ظربوا بالطيارات البلد ظربوا ما أول همة هاذا الطواحين، على نطحن وياهم إحنا

 صارت الجيش، ونطعم ونخبز ونعجن إيدينا، على نطحن صرنا الطحين بابور البابور،

 كو هاذا: تقوله حاجة، يا بيض بدي قال كن الجندي، يخش إمي وا ... عنا، مجاعة زي

ّية ويشلح الخم، ّية من الواحد وا ويروح راسه عن هالطاق  ويظله بيظ يدبها المدفع

 بنقله طحين جرم حملت إمي وا ومشترى، بيع يعرف حدا ول غل يعرف حدا ل رايح

 !؟ متغلب براسي أنا. آكل ما يجعلني ا: بتقول الل برغل، ملن هالطول نحل، جرم

ّي، قيمي أحمله، غير وا! يتغلب؟ بدوش الجيش أما ّية يا: قلت عل  :قالت خليكي، ول

 بتقول إل الجيش مطبخ على وراحت عليها وقمنا مدورة عنها بنقول هالحواه حوت ل،

193.قريتي قالونيا   سمرين. 12
 73. قرية الفالوجة كناعنة ومدني. 13
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 خوي يا حاملة قالت حجة يا حامله شو بيقول ا الناصر، عبد لجمال طيحني خوي يا

ّية  ميت: قالت وطيحه، راسها عن هالجرن مسك يم حجة، يا شكرا قالها برغل، شو

ّية، صحة ألف  مفقود، كان والملح ملح، عندها كان ثلثة بنهارين بيجي بعدها وعاف

 منا، أبدى الجيش هذا ملح، عندوش ما والجيش ملح أوكل أنا أموت اجعلني يما: قالت

.14"الطبيخ يملح خليه

 متوقع هجوم من للحتماء القرية خارج إلى التوجه القرى بعض أهالي قرر وعندما

ّية في يبقون المقاومون وكان  نرىفيرواياتبعضالقرىأن      الهجوم هذا لصد القر

 تقول معنواياتهم، ورفع للمقاومين الغذائي التموين لتقديم تبقى النساء من عددا

 أبوي مرة خالتي الثوار، يساعدن نسوان في بقى:"3رقم المقابلة/فايق أم المبحوثة

 وحدة وأخرى عمي مرة وحدة وأخرى أرض، وإلهم بيارة إلهم بلدنا من وحدة وأخرى

 هاذي إنها قال فايق أبو وا ظلين، أربعة بعرفهن اللي هذولة عمي، نسوان من

 اتطارد وهي الشوارع في اطارد وهي عليها والطخ هيك اتقول- ُحسن إسمها – المرة

 -راسها عن يمرق اللي الفشك اتك قال – فيها تنفظ- شاشتها في هيك واتقول وتصرخ

 ظلن ويطعمنهم، يطبخن النسوان هذول بقين لخضر الخضر معاهم وقف ا

 يا دارنا يا بيارتنا يا.. ولدي يا دارنا يا بيارتنا يا: اتقول بعدين الشباب، يطعمن عشان

 كان القرية من النساء خروج حال وفي". يخرفني فايق أبو حياة كان واتصرخ.. ولدي

ّية المرأة مخزون البيوت    الغذائي للتموين مصدرا الغذائي وانتاجها الريف  لمنبقيفي

وللمقاتلين   القرى كل في بقي فقد قربها، أو القرى في المتمركزة والجيوش والقرية

كبيرة  البيوت في المحفوظ الطعام مخزون . الدواجن من وأعداد

 حدثت الحرب؛ هذه في الريفيون المقاومون منها عانى التي الكبيرة المشكلة لكن

 "الفزعات "في خاصة حدث ما غالبا وهو قراهم عن بعيدا للقتال خروجهم عند

 قول منها المشكلة هذه حول الروايات من العديد علقم نبيل السيد ويورد الكثيرة،

 حدا ول يطعمنا حدا ل أخضر، لوز نوكل كنا بالجوع، تيام خمس إلنا:" المقاومين أحد

235. النتداب البريطاني  علقم. 14
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 استفاد حيث ،36 ثورة في كان عما اختلف وهذا. 15"هالليل في وبرد وجوع يسقينا،

 الثوار لمواقع وايصاله الطعام توفير على الريفيات النساء قدرة من سابقا الثوار

 تقديم يتم بأن يقضي 36 ثورة في الريفي التفاق كان كما كبيرة؛ وكفاءة بسرية

 في اختلف الوضع هذا لكن وقت، كل وفي فيها ينزلوا التي القرى في للثوار الطعام

 غير ولوقات محددة غير أماكن إلى يغادرون المقاومون أصبح حيث ،48 عام حرب

 ليست المبادرة وزمام القتالية للعمال وتواصل شديدة مخاطر وسط محددة

 السعي في للنساء فرصة يوفر لم الذي المر.. القتال جبهات اتسعت كما بأيديهم،

 بتقديم للسكان ملزمة قيادات هناك يعد ولم بالطعام، لتموينهم المقاومين خلف

 بتقديم يأبهون ل الريفيين بعض فكان ،36 ثورة في كان كما للمقاومين المعونة

ّية خارج من لمقاومين الغذائي التموين . القر

 التنظيم بسوء ارتبطت والتي الحرب هذه في العديدة الفلسطينيين مشكلت ومن

ّية، الخدمات وندرة الجرحى إسعاف مشكلة نذكر أيضا  الفلسطيني الريف وفي الطب

انعدام  أو تدن بسبب تعقيدا أكثر الوضع ّية الخدمات بالصح  توفير يتم ولماللزمة.  الطب

 يوم، بعد يوما يزداد والقتلى الجرحى عدد وكان الحرب، حالة لمجابهة طبية جهود

 في) المدن من قلة ومتطوعات (وغيرهم أطباء من المتطوعين بعض فساهم

ّية والمرأة المساعدة، محاولة ّية مشاركة شاركت الريف  اسعاف قضية في محل

 وحصار لعدوان تعرضت التي القرى في بوضوح ذلك نرى الموتى، ودفن الجرحى

ّية بدائية اسعاف عمليات لكنها شوشة؛ وأبو والفالوجة 16ياسين كدير ومذابح . عفو

 بين والمواصلت التصال وسائل ضعف من أيضا يعاني الفلسطيني الريف وكان

 عن أو" البعض بعضهم "من للسكان تتوفر الغالب في المعلومات فكانت أجزائه،

 "المزبوط مبتجبش بس "المختار مضافة في نيتواجدا ما عادة مذياع أو جريدة طريق

ّية أكثرالنساء  تقول كما" للنسوان مش للزلم "وهي الرجال برأي  مما جعل المرأة الريف

. من الرجل الريفي عرضة للشائعات حول مجريات الحرب 

203 . النتداب البريطاني  علقم. 15
   "خالتي بقت تسعف الجرحى مع المقاتلين ولما انقتل جوزها صارت اتزغرت وتقول فدى الوطن يا شباب بتيجي نجدة بعدين استشهد16

 53. قرية دير ياسينابنها وزغرتت وقالت فدى الوطن يا شباب وبعدين استشهدت هي" . عن : كناعنة وزيتاوي. 
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ثانيا: مشكلة أمن المدنيين، التهجير، ومنع العودة: 

 العصابات من لعتداء يتعرض الفلسطيني الريف كان الحرب أعمال تصاعد مع

 وتغيير الوقت لكسب الصهيوني الجانب من سعيا يوم بعد يوما يتكثف الصهيونية

 المم هيئة قبل من له ُأقرت التي المناطق على التامة سيطرته لصالح الوضع

ّية العصابات سعت كما. دولته لنشاء كمناطق المتحدة  مناطق كسب إلى الصهيون

 المعركة ساحة من القريبة الفلسطينية القرى وكانت تحتسيطرتهم؛  أرادوها أخرى

 تقول العامة؛ الحياة من كثيرة مناحي فيها تتعطل معارك أرضها على تجري التي أو

 سكرو سكرو إضراب زي صار والل آه فش، شغل " 43رقم المقابلة/زينب المبحوثة

ّية المرأة وكانت..". حال على خاف واحد وكل يجي ول يروح حدا يخلوا بطلوا  كما الريف

ّية المقابلت تظهر  الماء كجلب القرية داخل اليومي نشاطها في تستمر الشفو

 من للقتل عرضة أكثر جعلها الذي المر الزراعي والعمل الطابون وتتفقد والحطب

للقتل   ما فكثيرا المقاومين غير بين وهي    تعرضتنساء  برصاصالعصاباتالصهيونية

 من كثير وتوقع الحربية؛ العمال تواصل إن. الحقل فيتقوم بعملها  أو الماء تجلب

 والتناقص السلح شح ازدياد مع العزل للريفيين القتل وأعمال عليها الهجوم القرى

 غير. عدة بطرق المان عن يبحثون الريفيين جعل المقاومين ذخيرة حجم في الخطير

 بنفسها لوضعها وتقريرها الفردي  أو مجموعة متقاربة من العائلت-العائلة تصرف نأ

 كان منتشرا وذا أثر سلبيالسكان  لحركة والضابطة المنظمة القيادة دور غياب ظل في

.على مستقبل العديد من القرى الفلسطينية

 العائلة مع التجمع كان المان عن البحث في للريفيين الولى المحاولت ومن 

 النساء فنرى. أمنا أكثر أنه اعتقدوا مكان في الجيران أو الحمولة أو الممتدة

 البيوت وفي البيارات في أو القرية أطراف على يسكن كن اللواتي) وعائلتهن(

 بيت إلى عودتهن يذكرن- للنتداب الخيرة السنوات في بناؤها انتشر التي -الجديدة

 المقابلة/عمر أم تقول للقرية، الرئيس التجمع داخل في تسكن التي الممتدة العائلة

 في وسكنوا روحوا خوف في صار ولمن البيارات في ساكنين بقوا أهلي:" 31رقم
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 أم وتقول". بالسرقة بياراتنا ع نروح صرنا نخاف صرنا البلد، ع وأنا أهلي ورحلوا البلد،

 البيت، تحت التلميد يحطوا يجوا هاغانا يقولولهم بقوا هاغانا:"14رقم المقابلة/طلل

ّية الدار من أنا نقلت وا  وولدي، وزلمتي أنا حماتي، عند عمي دار ع ورحت البران

ّي يا البلد جوا ونص شهرين عندهم قعدنا  الطخ صار علي، بيصير عليهم بيصير اللي خ

 وقمت الولد حملت قمت خالد أبو إحمد بيارة في إحنا البلد في أبوي دار وقمت علينا

 قلت هاظ؟ أنو قالت مسكرة، الطخ صار يوم عليها بطقطق إمي الل أبوي دار ع رحت

 وراسو لفوق رجليه حاطا يسخمك ا: بتقول هي الل الولد أخذت افتحيلي، يما أنا

 ع ورحت كليتو غراضي وأخذت خوف، خوف، معي يرمحوا وولدي!! امدندلتي لتحت

".أأمن البلد في اللي الدار

 أو نسب علقة تربطها عائلت بتجمع كان المان عن البحث أشكال من أخر وشكل

 المتوقعة، الهجوم مناطق عن البعد شرط فيه يتوفر الحمولة بيوت من بيت في قرابة

ّية من يجوا كلهم:"17رقم المقابلة/محمود أم تقول  ومنهم". الطخ من عنا يباتوا العصر

 التي 23رقم المقابلة/جميل أم عائلة مثل المجاورة، القرى في ليل للمبيت توجه من

ّية زي اتقولي يجو بقوا مهم:"فيها تقول  ويشردوا الليل في يضربوا يجوا البلد على حرم

 وراهم يطخوا فيهم يحسوا لمن يجوا هالبرودة خلقت معاهم بقا البلد في إحنا

 بقوا الليل لنص يخلوهم هـ يشردوا كن وراهم يضربوا اليهود، يشردوا ثلث طلقتين

 هاذي الشقة من أجوا يقولوا فيهم يحسوا يومن- لبلد في حرس يطلعوا الشباب

 والل البلد طرف في هيذ دار في إنام البلد إهل يا إحنا يصيحوا، اتقولي ما مثل همة

ّية من اليهود من.. إنام" يالو "اسمها بلد على نقطع  من الناس عاد يطلعوا.. اليهود الحرم

 الدور في يباتوا يطلعوش ما أوقات في يطلعوا أوقات في اتقولي ما مثل المغرب

 ".اليهود بتيجيها اللي الشقة عن وبعيدة البلد عن وبعيدة دار في هيذ ينجمعوا بس

ّية العائلت بعض لجأت وهكذا  المان؛ في طمعا قريتها من قريبة مناطق إلى القرو

 هيجر تقول ليل، للحتماء وأغلبه الروايات تظهره كما مؤقت اللجوء هذا ولكن
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 يوخذنا الدار في إنام بدل أبوي صار ايطخطخوا، اليهود صاروا أنا وعيي ع:" 17العالم

". متر 200 حوالي ابعيدة جيرانا بيارة البيارة في انام

 قريبا (وخارجها القرية داخل الريفيين حركة أن نجد العديدة؛ المقابلت خلل ومن

 وكما توقعته، أو مباشر لعدوان تعرضت التي القرى في كان المان؛ عن للبحث) منها

 منها وقريبا القرية خارج المان عن للبحث تحركوا الذين الريفيين أن المقابلت تظهر

 حتى اليام تتعدى ل مؤقتة عملية اعتبروها بل الطلق على هجرة هذه يعتبروا لم

 عيالنا بقوا "و" لعيال رفعنا "فيقولون الخروج، وليس" الترفيع "اسم عليها أطلقوا أنهم

 بساطة إن. الخطر عن بعيد" عال " "مرتفع" أيمكان في وضعوهم أنهم أي ،"مرفعين

 -في المراحل الولى للحرب خاصة-القرية خارج تحركهم أثناء معهم الريفيون حمل ما

 غطاء كونها تعدو ل بسيطة حاجيات سوى معهم يحملون نراهم فل هذا، قولهم تؤكد

 اعتاد التي الحاجيات تلك- الحالت أفضل في –تشبه إنها.. الغذاء وبعض للنوم

رقم المقابلة/فايق أم تقول الكروم؛ في التعزيب مواسم في حملها على الريفيون

 بدنا إحنا خالتي يا ل: قالتلي أبوي مرة هي اللي خالتي قالتلي لسرير تأقيم جيت:"3

 الخطر يكون عندما معهم تخرج الحيوانات وكانت". تقيمي ل بنرجع بكرة ل،!! نطول؟

ّية في بقاؤها يكون وعندماا شديد  بالفعل يحدث كان ما وهذا للقتل يعرضها قد القر

للسرقة    على الهجوم حوادث في منزلية حيوانات قتل يتم كان فقد يعرضها أو  القرى

الحرب    ولذا اليوم مدار على رعاية إلى تحتاج المنزلية الحيوانات أن كما. فيفوضى

 ومدخراتهن لمصاغهن النساء حمل عملية أما. ملزمتها على الريفيون اعتاد

 حرصا منها وقريبا معها الشياء هذه تحمل بالعادة فالمرأة المالية العائلة ومدخرات

 في المدخرات هذه تركن النساء من العديد نرى ذلك مع ولكننا السرقة من عليها

. قريبا عائدون أنهم باعتبار بيوتهن؛ في آمن ظننه مكان

 اعتقد الريفيون في بداية المر أن الرجال سيتعرضون أول ودون باقي أفراد السرة لعتداء

 كل يمس أصبح الخطر بأن الريفيين أقنعت الحرب مجريات لكنالعصابات الصهيونية، 

ّية العراف في لما خلفا النساء خصوصا العائلة أفراد ّية الريف  يتم حيث الفلسطين
 ، وقد تحدثت هيجر بذلك أثناء حضورها جزء من اللقاء الثاني لي مع أمها، وكانت هيجر18 ابنة المبحوثة زهرة العالم/المقابلة رقم 17

. 48 سنوات وقت التهجير عام 9تبلغ من العمر 
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 النزاع حالة في  والطفال والمسنين ومن في حكمهم من غير المحاربينالنساء تجنيب

 حواسة منطقة يسكنون الزنات أم قرية من رجال المثال سبيل على فنرى المسلح؛

 نساءهم تاركين الرجال من كثير هرب هناك المذبحة وقعت عندما حيفا قرب

 ع شردوا الزلم قاموا المشاكل صارت لما:" 11رقم المقابلة/طلل أم تقول خلفهم،

 والنسوان بيتقتلوا الزلم قالوا مهو – راسي يا سلمتك واحد كل – التحتا حواسة

 العائلة من اأحد يستثني ل عدو أمام أنفسهم الريفيون وجد ما سرعان لكن ،"بيظلين

ممتلكاتها،   تعرضت التي الزنات أم قرية في وأقرانهم الرجال هؤلء نجد لذا أو

 والطفال النساء خاصة العائلة أفراد معظم" ُيرفعون "بمدة؛ حواسة بعد للرهاب

 لقد شكلت حالت الرهاب الذي تعرض لها النسان. قريتهم على هجوما توقعوا عندما

 الفلسطيني من قبل العصابات الصهيونية وخلل أحداث الحرب رسالة إلى الريفيين خاصة بأنه ل

 أحد مستثنى من العدوان عليه، وقد مورست اعتداءات وحشية على النساء والطفال وكبار السن

 في مجموعة من القرى الفلسطينية لتكون رسائل قوية للقرويين بأن أبشع الممارسات في العرف

الريفي ستمارسها العصابات الصهيونية في هذه الحرب. 

 فهم الريفيين على جديدة الحربية العمال من للحماية المؤقتة الخروج فكرة تكن لم

 وهي أل ؛48 عام حرب سبقت حرب آخر في القرى من العديد تجربة يستذكرون

ّية الحرب  المقابلة/عمر أم تقول ،181914 الولى العالمية الحرب أثناء البريطانية العثمان

 ومش وبقر دواب عنا عنك بعيد يطلع مرضيش الدار في بقا عمي حياة:" 31رقم

 هيي: يقول يشوفوا صار واحد ثاني ويطلع عيلته يوخذ واحد كل صار..يرحل راضي

 تل هيك فيهم واطلع هلولد خذ عمر بو يا خذ قال حماي إحنا وا قاعدين، إحنا ليش

 ظلينا ما إرجعنا وعاودنا تيام أربع طلعنا قال تركيا سنة بتقعدوا، تيام أربع اللد

 نص من أطلع كنت أنا ليش والل . وبترجعوا تيام أربع فيهم أقعد روح .. مهاجرين

 وأزبل البقرة أحلب الصبح من مشي أطلع مشي دارنا ع البلد وعلى اللد من المطار

 أقولهم اللد على أروح ورد راسي على الحليب بريق وآخذ وأنظف وأكنس الطابون

 الكيس من عبيتهن طحين صرة هالقد معاي طلعت جيرانكم، واسقوا واشربوا خذوا
   هناك العديد من الدلة على هذا الحدث منها قرية عنابة "في الحرب العالمية الولى كان بجانب القرية تجمع عسكري تركببي ونتيجببة18

  يببوم هنبباك ثببم عبادوا إلبى25لنذار بريطاني لهالي القرية اضطر السكان للهجرة عن قريتهم قاصدين اللبد والرملبة حيببث مكثببوا مبدة 
. 7 .  قرية عنابةقريتهم". أنظر: كناعنة.
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 منهن وعجنت اطلعنا ما أول هذا تيام أربع مؤونة هذول قلت راسي على وحملتهن

 بتطلعوا زينا وانتوا تركيا سنة طلعوا تيام أربع قال آه.. اللد فرن في خبزتهن ورحت

 وأسحب الشغلة هذي وأسوي الدار على وأروح تيام أربع وا وبترجعوا، تيام أربع

 يا يقلي خليهن يقلي لختيار إيدي من يكتهن وشغلت المعالق أقيم تا آجي حالي،

 يا منتي شغلت راجعين، عمي يا منتي يقول فراش أطلع بدي راجعين، منتو عمي

". راجعين عمي

 في ينجحون عدة مناطق في القرى أبناء ومن متطوعين من المقاومون كان

 فكانت قراهم على الصهيونية العصابات هجوم صد في الحرب من الولى المرحلة

 تلك عن العدوان يرد ثم للهجوم تعرضت أخرى قرى عائلت قدوم تشهد عديدة قرى

 صد بعد والمباشرة المؤكدة العودة فكرة عزز الذي المر لصحابها فتعود القرية

. الحربية العمال توقف أو العدوان

 المنزلي للعمل وتعود قريب مكان في للمبيت يوميا تخرج القرى بعض عائلت نرى

 فيها أصبح التي القرى في أما العامة، الحياة فيها تتعطل لم التي القرية في هذا

 ما لعمل يترددون أفرادها ظل فقد الحقلي اليومي للعمل بالنسبة سيئا الوضع

 القادم للموسم البذار ولزراعة الشجر ولسقي الزراعي المحصول تلف لمنع أمكنهم

.المؤقت" بخروجهم "جازمين معتقدين

 القاسية، الظروف برغم تستمر الواحد اليوم ساعات في الريفيين نشاط ونرى

 الذي الرض وصاحب بها يعتنون أو المنزلية الحيوانات يرعون والفتيات فالفتيان

 الشفوية المقابلت لنا وتقدم. يفعل فهو بمزروعاتها، والهتمام منها القتراب يمكنه

 الزمة هذه خلل اليوم مدار على والرجل المرأة نشاط بين تفاوت تظهر مشاهد

 ،الرجل من أكبر بصورة اليومي نشاطها مع تواصل على تظل فالمرأة الخطيرة،

ّية بين مستلزمات البيت والحقل وغيرها من  ويعود ذلك إلى تنوع الدوار الموكلة الى المرأة الريف

ّية بينما كانت أدوار الرجال أقل تنوعا ومرتبطة بشكل  النشاطات التي كانت تمارسها المرأة الريف

 المقابلة/طلل أم تقول. رئيس بالعمل خارج المنزل الذي تعطل إلى حد بعيد بسبب الحرب

 وبعدين:" طريف دير قرية إلى لجأت وقد نفسها عن عانة كفر قرية من وهي 14رقم
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 البلد ع رحت والسمسم لذرة يما إنخطط نروح بدنا قلتلها نعم؟: قالت هايختي؟ قلت

 مهي إذرة إنخطط مشان إذرة السطل حامل أختي وأخذت نبال بيت كنب عن مرقت

ّية، من خيل جوز أكريت وسمسم، الخميس شهر في ّية في بتت العباس  هناك العباس

 دار عند بتت يوم رحت خالي دار عند وختي أنا بنام وقلت العباسية في اخوالي بقوا

 خيل جوز شافولنا راحوا الوطا يخططولي إيروحوا خيل جوز شوفولي قلتلهم خالي

 العباسية من الطنايب دار في بتت وجيت الموارس وريتهم رحت معاهم ورحت

 روحنا تا وختي أنا عليهم رحت البيادر ع دارهم إمي خوال من الطنايب دار إسمهم

 حرثلنا أبوي روحت، والصبح وبتنا وجيت خططت رحت شورين وراه خيل جوز العصر

 احنا: "قريتها إلى يوميا تعود كانت 31رقم المقابلة/عمر أمو". وطاطو طول مع إياهن

 البقرة أحلب) العباسية (بلدنا ع اللد من أطلع كنت أنا اللد، في تيام أربع في قعدنا

 من عيسى وأم ،"تيام أربع بعد نرجع تا حامي يظل مشان الطابون وأزبل الدار وكنس

 وهي القرية على أولي هجوم عن الناجم الفزع أخرجها 4رقم المقابلة/نبال بيت

 عملية في واستمرت قريب جبل إلى حاجياتها ببعض فانتقلت قمحها بغربلة تقوم

 عجينها لتخبز القرية إلى العودة في وشرعت الطحين وعجنت حبوبا وطحنت الغربلة،

 بنرجع قلت الصبح زبلنا محنا والطابون بنعاود وقلت عجنت:"تقول بيتها؛ طابون في

 في أخبز أروح بدي قلت أغربل قاعد وأنا العجين خمر الغرس في وأنا عجنت نخبز

 لسا أنا أجو قاموا..  وابنه الزلمة يدرسوات تامنهم وراحوا البقر أخذوا اللهمة الطابون

 الخربة من بيجن) القنابل (لقلل: بيقول اللهو راجعين اللهم أخبز أروح بدي الزتون عند

.." . فيها النار بدهرب فيها القلة بتيجي اللي والنادري النوادرات في بيحطن الشمالية

 فريسة القرية ووقعت القرية، خارج عائلتها تحريك عن امتنعت التي القرى حال وفي

 أدوارها تمامل تسعى المرأة استمرت وطرد، وحصار ومذبحة هجوم من الرهاب

 على مؤثرة بأدوار وقامت بل القرية في الوضع خطورة برغم عائلتها في الحيوية

 على ومحرضة القرية، عن الهجوم لسد الفزعات في مشاركة فكانت القرية، مستوى

 كانت أنها حتى المقاومين صفوف لزيادة والقدرة الهمم بذوي مستنجدة المقاومة
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 يحركون ل كانوا الذين – العربية الجيوش من أفراد على التأثير في الرجال من أنجح

 "تنتخي"و تستنجد وهي بها فكيف.. العدو هجوم من القرية لنجدة لدفعهم- ساكنا

 فاعل دورا نرى كنا القرى تحاصر كانت وعندما.. المجاورة والقرى قريتها أبناء همم

 وفي بل بيتها داخل أدوارها أدائها استمرار في فقط ليس الريفية للمرأة ومؤثرا

المراجع     . والمقاومين القرية صمود نقلعن نوهتسابقا  وثقت التي العديدة وكما

 للمقاومين الغذائي التموين في" الفالوجية "المرأة مساهمة مدى الفالوجة لحصار

 في وليس.. وغيره الجثث ودفن الجرحى واسعاف والتحريض الفزعات في وكذلك

 الشفوية المقابلت خلل من برز حصارها تم التي القرى كل ففي فقط الفالوجة

ّية للمرأة الفاعل الدور  أهمية مستوى ويرتفع ،)شوشة أبو على سبيل المثال: قرية (الريف

ّية المرأة أدوار  عن المدافعة فنراها لقريتها،أو حصار  مذبحة حدوث حال في الريف

 أدوار الريفيين للرجال أر ولم.. للجرحى المسعفة المقاومة، على المحرضة عائلتها،

الحصارعلى  المذبحة لتبعات التصدي مسألة في النساء أدوار من أقوى  أهالي أو

 الرجال وأما يذبحون كانوا العدو قبل من بهم يمسك كان الذين فالمقاومون القرية،

 من رجال لفرار عديدة حالت شهدنا وعليه يؤسروا، أو يذبحوا أن فإما المسلحين غير

 لمن المنجد هي المرأة فكانت نسائهم، مسؤولية في عائلتهم تاركين العدو وجه

 شمل يجمع ومن الجثث يدفن من وكانت المختبئين، الرجال أو الجرحى من حيا بقي

وهي  وما وكساء وشراب طعام من الخدمات لها يقدم ومن العائلة  تصمد التي شابه

 حماية في النساء أدوار أن شك ول.. لمغادرتها العدو يضطرها أن إلى القرية في

 لها لما للهتمام مثيرة أدوار هي القرى؛ في والمذابح الحصار عمليات وسط العائلة

 . ننظر مثال من قرية أبوشوشة في النص الخامسالقرى أهالي صمود في وفاعلية تأثير من

.19للمبحوثة أم سعيد في الملحق

 تجارب وفي الحرب هذه في وهم بقراهم التعلق شديدو الفلسطينيون والريفيون

 الدوام على اختاروا بيوتهم عن بعيدا للتحرك بعضهم اضطر وعندما السابقة الحروب

 تواصل على وليظلوا ممكن وقت أسرع في إليها ليعودوا لقراهم القرب المكان

. 215. قرية أبو شوشة ننظر أيضا في: يعقوب وشلبي. 19
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 أخرجت التي الرملة والدتها عن 5رقم المقابلة/عيشة عايشة تقول. 20معها يومي

 خليكو يما قالت لمغارة، في معنا نامتش ما إمي:"عنابة قريتها قرب الخطر عند عائلتها

 وخبزت طبخت إمي راحت فعل خبز، وبجيبلكو وبعجن الدار في أطبخ بروح أنا هان

 من طردوناش ما لسا يرجع البلد ع يرجع بدو اللي بقوا اليوم نفس في علينا وجابت

 علينا ضاربة بقت مرة بس البطال، الشي يسووا ما خوف من شاردين بس البلد

 وقعدت لمغارة في الصبح حطتنا إمي البلد من إجلوا اطلعوا قالت مناشير الطيارات

ّية عنا  والبقر، ولحاف فرشة إل معانا وما وأجيبلكوا وأخبز أعجن أروح بدي وقالت شو

 وأنا يرعيهن أخوي يروح لمغارة في عنا والبقر شيء كل واتجبلنا البلد ع تروح إمي

 ويرحلوا يحملوا يرحلوا الناس وصاروا أسبوعين بيجي وقعدنا لصغير الولد في أقعد

 وخلت بدشرهاش داري أنا عليهم يسهل ا يرحلوا خليهم اتقول ؟؟ يما انقلها

".ومالهم مالنا: اتقول بيرحلوا؟ يما انقولها تنهد، البلد بالهاش ما شيء وكل المصريات

ّية وجماعات اأفراد أن الشفوية المقابلت وتظهر  المان عن البحث رفضوا عدة ريف

 العالمية الحرب في المؤقت التهجير تجارب عاشت التي القرى تلك حتى قراهم خارج

 والذي مؤكد عدواني هجوم توقعت التي القرى تلك وحتى ياسين، دير كقرية الولى

 بقي لمن بالطرد صريحة وأوامر لمذبحة تعرضت التي شوشة أبو كقرية بالفعل تم

 فقد. القرية داخل الموجودة المغر في الحتماء شوشة أبو قرية أهالي قرر حيث حيا؛

 إلى عودتهم على مؤكدا خطرا الريفيين خروج في أن إلى القرى أبناء بعض تنبه

 فلسطين؛ في لليهود قومي وطن بإقامة القاضي الصهيوني المشروع وأن قراهم

 بطرد يقضي احتلل بل البريطاني كالحتلل واحتلل عسكرية سيطرة مجرد ليس

ّماد سارة تقول.  أراضيهم من الفلسطينيين  من مقاوم زوجة [27 رقم المقابلة/ح

 هان، من وصندوق هان من صندوق حمل فشك أخذ يقاوموا وهمة ليلتها]:" ساريس

 ترجعن، رح ما عمركن وا تطلعن؟؟ بدكن قلهن يطلعن؛ بدهن نسوان في

 قاوموا لمن ساريس، قاوموا.. السيارات الن لحد الن يقاوموا أشهر ست ..تطلعنش

 ) أن تقع طلب التراك من سكان قرية دير ياسين مغادرة القرية حفاظا على أرواحهببم1914    بعد أن تم التحضير وأوشكت الحرب (20
ّية وطلبوا منهم الذهاب إلى جنين لكن أهالي دير ياسين "سببكنوا فبي المغببر وفببي  إذ أنه كان من المتوقع أن تكون طريق النجليز من القر

. 45. . قرية دير ياسينالقرى وهان وهان" – عن : كناعنة وزيتاوي
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 اللي للبرود فشك.. سينيا عين من سلح يجيبلهم رايح محمد أبو حياة قام هاذا الجمعة

 لحماي واحد قام الفشك معهم خلص الصبح وجه الصبح لوجه يقاوموا ظلوا معاهم

 لما الجمال ع الفشك حملوا محمد وأبو .. جاي هيو: قلو فشك؟؟ خلصنا نافع يا: قلوا

 أجوا عليهم اقدرنا ما قالوا ؟؟؟ ساريس راحت ليش قال] محسير بيت في صرنا [أجا

 ]ساريس في[البلد في بقينا يقاوموا بقوا لما وإحنا.. عليهم مقدرناش طرق أربع من

 الدار في كانت حماتي طول على الدور ينسفوا صاروا مهما دخلت اليهود حسينا ولمن

 طول على ينسفوا الشباك من فيهن ينسفوا وهمة الدور في تبحر حطب، عليها والدار

 صاروا وخلصوا نسفوا لمن بينسفوا تلقيهم وقبلة منها وشرقة منها وغربة منها تبحر

 البلد يدخلوا بدهم حسنا لمن) النسوان (إحنا .. الحطب في النار ولعوا الدار قبال

 خلقة على متحكلش مفرعة طلعت الوحدة هيك، لجبال على اتقولي ما زي طشينا

 ..محسير بيت على رحنا وبعدين هالجبال في ونمنا ولدها مع طلعت شريطة والل

 اليهود البلد دخلوا لمن احتلوها لمن ظلينا ساريس من نطلع ميخلوناش الشباب بقوا

 اختيارات ثلث يعني بعضنا مع واطلعنا السلح خلصوا الشباب مهمة نطلع بدينا إحنا

 ووحدة عينيهن، في وين؟ وطخوهن بعض عند قاموهن ثنتين البلد في تأخرن

".عليها الدار نسفوا

نرىأنبعض     القرية، خارج بالتحرك عائلتهم قرار ضد كانوا المقاومين وهكذا

 البيت إلى وعدن عائلتهن أخرجن أو" قبري بيتي:"وقلن الخروج رفضن نساء وهناك

 لكن وفي النهاية كان التفاق على الخروج أو. الرجال بعض حال كان وكذلك القرية، في

 البقاء يتم بموافقة العضاء الكثر تأثيرا في العائلة الواحدة سواء كانت المرأة أو الرجل، وبالتالي

 بقرار أفرادها تخرج لم قرى هناك أن غيرتتحرك العائلة أو تبقى  بناء على اتفاق عائلي. 

 أفرادها وأرغم مباشرة العائلة أصاب الرهاب من جو في خرجت بل عدمه أو العائلة

العائلة            عن الرحيل على من أفراد تشتت الحيان من سببتفيكثير درجة إل  القرية

ذلكنلحظ  . الواحدة  الهجوم بدء قبل سكانها تحرك التي القرى حال في وبرغم

 كانعامل - الخروج قرار صاحب عن النظر بغض منها النساء أنخروج  عليها؛ المعادي

 اجتياح في العدو لعمليات ميسرا وكان سكانها من فشيئا شيئا القرية تفريغ في رئيسيا
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 يكون ل الريفية المرأة خروج أن ذلك سكانها، من تبقى ما وطرد واحتللها القرية

 صغيرة كانت سواء فالمرأة العائلة، أفراد من الكبر القسم خروج عن منفصل خروجا

 خروج بعكس أطفالها أو إخوتها دون تخرج ل) زوجة أو أم (كبيرة أو) إبنة أو اخت(

 النساء خروج كان لذا العائلة، من أفراد خروج بالضرورة يصاحبه ل الذي الرجال

 لم إن العائلة أفراد أغلب لخروج- أو مسببا به في حال الرغبة في اخراج الطفال- مسببا

وإنكان   القرية، في المتبقين عدد في النقاص عوامل من وكان جميعهم يكن  هذا

يمنع  القرية في)  خاصةالنساء (العائلت بقاء  واحتللها، قرى اجتياح من العدو لم

ولم  سكانها وذبح  المحتل وجه من الفرار من أيضا المقاومون الرجاليمنع  وطردهم،

 حدث ما بينها من مثال من أكثر في واضح والحال المقاومة؛ من جدوى يرون ل عندما

ّر حيث شوشة، أبو قرية في  عليها الهجوم بدأ مع القرية من رجل 100 من يقرب ما ف

 وقت بعد القرية من والطفال النساء وطردت الصهيوني المحتل يد على الباقي وذبح

 ذلك أن أساليب تفريغ الرض الفلسطينية من سكانها العرب. والحصار والذلل الهانة من

 والذي مارسته العصابات الصهيونية تنوع بين استنزاف قدرات الريف والمذابح والطرد بالوامر

الصريحة وتحت تهديد السلم وبأشكال من الحرب النفسية .... 

 مذبحة زي [هيكد زي وذبح لبلد في الناس قعدت لو وا الخيرة هجرتنا وباقي"

 بس بظل والباقي الثلث بذبحوا النص بذبحوا اليهود؟؟ يذبحوا بدهم شو] الدوايمة

 زي نشوفها بقينا لو اليهود والل سمع اليهود في نسمع باقيين فينا تياسي فينا تياسي

 وبيعمل، بيسخم الهاغانا الجيش يقولوا بقوا بس اطلعنا ما وحياتكي والل هيك

 قالتها عبارة" وبتمنى بقول دايما ومطلعناش لبلد في ومتنا اليهود طخونا لو عاليوم

 ومازالوا اللجئين آلف قالها كما قالتها ؛30رقم المقابلة/عواد إبن قبيبة من أنيس أم

المباشر  أهو الخروج هذا سبب كان مهما ولكن يقولونها،  و الخوف من حدوثه؛أ العدوان

 يسلبهم أن لحد يحق ول ليعودوا إل يخرجوا ولم مضطرين إل يخرجوا لم فإنهم

 الحرب وهي فكيف لخر؛ أو لسبب منها خرجوا لنهم وبيوتهم أراضيهم في حقهم

 الحربية، العمليات نيران من فارون لجئون- العالم في مكان كل في – فيها يخرج التي

 المحاربات غير والنساء (الطفال من المستوطنات يخلي الصهيوني العدو كان لقد
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 ولكن لحمايتهم، الحرب عمليات من عديدة فترات في) محاربات وأغلبهن

 تواجه ولم بالمقاتلين ومحمية محصنة لنها وزادوا، سكانها إليها عاد المستوطنات

 واجهته ما وكل المستوطنات، مواقع لحتلل ومستعدا منظما مهاجما عربيا جيشا

 والريفيين البواسل والمتطوعين الريفيين من أغلبهم المقاومين مع المعارك بعض

 فليس كالقرى المستوطنات وليست. المستوطنات سكان اعتداءات لصد الفزعين

 ومعدات قوي بجيش المحصنون هؤلء حتى أنه أنوه كنت أني غير كالحق الباطل

 وقت منها ينسحبون المحاربون حتى و المحاربين غير من سكانها ُيخلون كانوا فتاكة

 ويلم مستعمرتهم إلى العودة في الحق لهم يعطى فلما المحدق؛ الخطر

 حقول ل الزراعية بالحقول المحاطة المفتوحة القرى أصحاب العزل الفلسطينيون

!!اللغام؟

 إلى بالعودة الفلسطينيين للمهجرين الصهاينة المستعمرين قبل من السماح يتم لم

 الكيان دفع في برنادوت الدولي الوسيط جهود تسفر ولم وأراضيهم؛ بيوتهم

 تكن لم برنادوت جهود كون من بالرغم – اللجئين بحق للعتراف الوليد الصهيوني

 الصهيونية العصابات قبل من اغتياله عن أسفرت لكنها –الفلسطيني الحق بحجم

بحق  الصوات إسكات خطوات من كواحدة  قبل ومبكرا للفلسطينيين العودة المنادية

الوليد   . الحق هذا قبول على اسرائيل وتجبر المر يستفحل أن الصهيوني الكيان  ونفذ

تزيد  خطوات  انفكوا ما اللجئين وأن خاصة اللجئين لعودة جهود أي عرقلة في عدة

 العودة محاولت عبر عمليا بذلك ويقومون ومناطقهم، قراهم إلى بالعودة يطالبون

 متزامنا الصهيوني المستعمر بها عمل التي المبكرة الخطوات ومن. متنوعة بأشكال

 للجئين؛ والملحقة الطرد وعمليات القرى على الرهابية العسكرية العمليات مع

ّية القرى بتدمير البدء عملية جاءت  لصالح محاصيلها وحصاد المهجرة الفلسطين

 القرية أهالي لمنع بالقرية المحيطة المناطق في اللغام وزرع حرقها أو المستعمر

. العودة من

 (العائلة على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة دور                                                     "
1948-1962"(

53



 وخلل ؛1949- 1948 سنتي في الحرب خلل:" موريس بني السرائيلي المؤرخ يقول

 وحتى عربية قرية 370 حوالي سكانها من أفرغت الحرب انتهاء أعقبت التي الشهر

 يعد ولم مدمرة شبه أو نهائيا مدمرة القرى هذه معظم كانت 1949 عام منتصف

 أن الفلسطينيين مؤرخينا عبر اليوم نعلم ونحن. 21"فيها والسكن إليها العودة بالمكان

 بني يذكر مما أكبر كان ،48 حرب خلل قسرا سكانها هجر التي الفلسطينية القرى عدد

 ما الهم ولكن الرقم، هذا من أعلى آخرين وعند 418 الخالدي عند وهي موريس

 دمر منها% 70 الخالدي وفي نهائيا تدميرها تم القرى أغلبية أن من موريس بني يقدمه

 11 كناعنة شريف الدكتور وميز ،22النطاق واسع تدميرا دمرت% 22 بينما تاما، تدميرا

 عام هجرت التي الفلسطينية والقرى المدن واستعمال لتدمير مختلفا نمطا أو أسلوبا

 السابق النص في موريس بني قول أما. 23الكامل شبه والطمس التدمير عليها غلب ؛48

 طبيعة من ليس فهو فيها؛ والسكن إليها العودة بالمكان يعد لم القرى هذه بأن

 قضية في الصهيوني المستعمر اتبعها التي الرهابية الجراءات جراء من بل الشياء

 إليها عائدا قريته من يقترب كان من كل لن إليها العودة بالمكان يعد فلم العودة،

 فقد فيها؛ السكن أما. السر أو- الغلب وهو -للقتل إما يتعرض كان كان، سبب لي

 الحقول وإتلف للمهجرين المنقولة الممتلكات كل وسرقة البيوت تدمير هدف جاء

 معنوياتهم فتهبط اللجئين من القرية أهالي باقي العائدون يخبر لكي والمحاصيل

 لطمس التدمير هذا جاء كما. عائد لكل والقتل الرهاب ظل في العودة في ورغبتهم

أرض " وتحقيق القرى معالم  بني ويكمل. أرض" بل لشعب شعب بل لدعائهم

 والتنظيم التخطيط عن وضوح وبكل فيخبرنا القرى تدمير موضوع في حديثه موريس

 الحتلل لفترة تعود القرويين منازل مدمري خبرة أن ويبين القرى تدمير قضية في

 الريفيين ضد البريطانية القمع عمليات في الهاجاناه مشاركة عبر وخاصة البريطاني

 بيوت تدمير سياسة أن موريس بني ويبين ،)39-36 (الفلسطينية الثورة إبان الثوار

 مع السياسة هذه كثفوا الصهاينة وأن الريفية الثورة نهاية بعد حتى تتوقف لم الريفيين

151. طرد الفلسطينيين  بني موريس. 21
XXVالتمهيد كي ل ننسى-.  الخالدي. 22
55- 53. هجرة أم تهجير  كناعنة. 23
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 طويلة لمدة استمرت الريفيين منازل هدم عمليات أن نرى وعندما ؛4824 حرب بداية

 خلل بأخرى أو بنسبة استمرت ثم المهجرة القرى من% 70 تدمير من النتهاء تم حتى

 حدث كما الصهيوني المستعمر حدود على الفلسطينية القرى على العتداء عمليات

 المنازل هدم سياسة أن نرى هذا يومنا حتى ذلك تل ما ثم وغيرها قبية قرية في

 القتصادي والتدمير التهجير وأهدافها وثابتة مدروسة سياسة هي الفلسطينية

. للفلسطيني والنفسي

 في أطراف قبل من معارضة لقت قد المهجرة الفلسطينية القرى تدمير سياسة كانت

 القتصادية الخسارة قبيل من ولكن الحق إحقاق قبيل من ليس الصهيونية، الحكومة

 بالمكان أنه القرى تدمير عمليات على المعترضون اعتبر فقد الصهيوني، للكيان

 العشوائية النهب عمليات فبدل. مختلفة وبطرق .. 25وعسكريا اقتصاديا منها الستفادة

 عملية تكون أن طلب وحقولهم الريفيين لمنازل المحتلون الصهاينة مارسها التي

 الصهاينة المسؤولين أحد قال فقد الصهيوني، الكيان لخزينة وموجهة منظمة النهب

 ذلك وغير والقفال البواب، يفككون التدمير، قبل أنهم لو الفضل من يكن ألم:" وقتها

 نعمة المبحوثة تقول بالفعل، تم ما وهذا.  26"بالفائدة علينا تعود قد التي الشياء من

 يروحوا صاروا بلدنا، في يسووا صاروا إيش بتعرفي:" 44رقم المقابلة/قالونيا قرية من

 ونظمت". للمستوطنين ويوخذوها والشبابيك ولبواب البلط ويقلعوا الدور على

 وما - القرى استخدامات تصنيف وتم الفلسطينية والممتلكات للمنازل نهب عمليات

 منذ له كأملك المستعمر ضمها فقد القرى أراضي أما- يدمر أو يظل أن منها يمكن

.27الحرب بداية

 منذ الفلسطينيين أراضي من الزراعي المحصول بجمع الصهاينة المستعمرون بدأ

ّية المحاصيل جمع وواصلوا البريطانية، القوات وجود ورغم 48 عام ربيع  التي الزراع

152. .طرد الفلسطينيين  بني موريس24
   قامت القوات الصهيونية بإرجاء تدمير القسم الذي تبقى من قرية الكفرين مؤقتاح ريثما استخدمتها لتدريب وحداتها على القتال في25

134. كي ل ننسىالمناطق المبنية .  عن : الخالدي .
155  القائل : اسحق جفيرتس عضو كيبوتس سفايم وضابط استخبارات سابق في الهاغاناه .. عن بني موريس ص 26
 ، في خطاب ألقاه أمام مجلس حزب1948 شباط 7  يقول بني موريس:" أعطى بن غوريون أول تلميح  عن سياسته بهذا الشأن في 27

 مباي، إذ عندما تحدث بن غوريون عن ضرورة التواجد اليهودي في تلل القدس قاطعه أحد الحضور قائل: ليس لدينا أرض هناك،
.161. طرد الفلسطينيينعندئذ رد عليه بن غوريون بقوله:" الحرب ستوفر لنا الرض" عن:بني موريس. 
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 الصهاينة وواصل- فقدها نتيجة أكثر وعانوا زراعتها في الفلسطينيون الريفيون عانى

 مزارع كل على النار تطلق بأن لقواتها مشددة أوامر ظل في ،48 العام طوال جمعها

ّية المحاصيل بإحراق الصهاينة قام كما حقله، من يقترب عربي  يتمكنوا لم التي الزراع

 هاذي الذرة أطلعنا لما:" 31رقم المقابلة/عمر أم تقول. 28خرل أو لسبب حصادها من

 يقرطوا أجوا العرب تاشافوا اليهود القمح، قطعها، واحد ما خلناها البيت، طول بقت

 عشان وحدة مرة حرقوا القمح وحرقوا اليهود أجوا يعيشوا وبدهم قمحهم من

". يرجعوش ما العرب

 على استيلئهم نتيجة كبيرة اقتصادية أرباحا الوليد كيانهم لخزينة الصهاينة حقق لقد

ّجرين ممتلكات  ينشغل حتى يكادون أو معدمين وهجروهم الفلسطينيين، المه

 أن المحتل من إعتقادا الشتات ظلم في ويغيبوا البقاء مع صراعهم في اللجئون

يفقد  . العودة في المل وبالتالي الكفاح على القدرة اللجئين ذلك

خلل      معهم المهجرون الريفيون أخرج  ماذا

 : لتهجير  ا عمليات

البحث             هذا أثناء الريفيينفي المهجرين وجهتسؤاليلكلمنقابلتهممن  عندما

وجدت            التهجير؛ ّية عمل معهممنقراهمخلل التيحملوها عنالشياء  مستفسرة

من                أشياء عدة أو واحدا علىالطلقومنهممنحملشيئا يحملشيئا لم  منهممن

: التاليذكرها 

 مثل (أجسادهم حملت ما إلى تضاف واحدة ملبس قطعة رضيع، لطفل سرير"

ّرة أو كيس ،)طفلها الم فيها تغطي عباءة - ص المرة-   كسوة  كيس ملبسأهمها

ّية، صغير، طحين  هذه في المبحوثات وكل –نسائية خياطة ماكنة كروانة، باطية، صن

 -باليد حملها ويمكن الحجم صغيرة أي باليد تدار خياطة ماكنة عن تحدثن الرسالة

163 طرد الفلسطينيين.  بني موريس. 28
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 طاحونة ،"خياطتها أو" تطريزها "لكمال تحتاج قماش قطعة خيوط، خياطة، مقص

قديمة،  دلة شاي، بريق جبنة، تنكة سمنة، بوشة لجن، غربال، ،)جروشة (يدوية  قهوة

 من بضع أو واحدة عجين، الخبز، أرغفة من عدد مطبوخ، طعام زيت، مطرة

ُع الى واحدة الدواجن من ،)جمل بغل، حمار، غنم، بقر،: التالية المنزلية الحيوانات  بض

 أو فضة (مصاغ وسادة، لحاف، فرشة، مثل الفراش من قطع عدة أو قطعة منها،

 قمح،: الزراعي المحصول من حبوب (الغلل بعض وجد، إن العائلة ومدخرات) ذهب

 الهامة الوثائق بعض أكياس، عدة إلى كيس بين تراوحت ..) سمسم ذرة، شعير،

 عربة أخرجوا قلة البيت، مفتاح ،)الكوشان (الرض وملكية البيت بناء كرخصة للعائلة

 أخرج رجل اخراجها، من وتمكن سيارة منهم امتلك من ذلك من وأقل البغال تجرها

 احتفظوا الناجين المقاومين بعض مجاورة، قرية إلى قريته من دكانه تحويه ما

". الحرب خلل غنموه ما أو بهم الخاصة بالسلح

 وبالرغم من وجود مسميات لشياء أخرجها مهجرون آخرون -غير المبحوثات / والمبحوثين في

 هذه الدراسة- كالصاج مثل الذي كان يستخدم كفرن خبز متنقل في بعض القرى الفلسطينية؛ إل

 أن ما ذكر أعله يمثل إلى حد بعيد ما تم اخراجه من ممتلكات الريفيين المهجرين معهم خلل

ّية الشياء المذكورة أعله تعكس جزءا واضحا منعمليات تهجيرهم.    إن قراءة في طبيعة وكم

 ظروف عمليات التهجير، ونظرة الريفيين المهجرين إلى ما ستؤول إليه أوضاعهم قبيل عملية

ّية التهجير والى حد أكبر وضعهم  التهجير وخللها، والوضع القتصادي للمهجرين قبيل عمل

ّية على ما خرج معهم.  بعيد هذه العملية، وأثر تقسيم الدوار تقليديا بين أفراد العائلة الريف

 من خلل الروايات العديدة فببي هببذا البحببث ومببا ظهببر فببي بعببض أدبيببات النكبببة؛ أن العديببد مببن

 اللجئين خرجوا معدمين أو يكادون من القرى التي تعرضت لهجوم مفاجيء أولحصار ولمذبحببة

 أوالطببرد بببالوامر العسببكرية المباشببرة. فخلل عمليببات الهجببوم العسببكري المفبباجيء مببن قبببل

 العصابات الصهيونية نجد قلة من الريفيين أسعفهم الحظ لحمل شيء أو أكثر بينما لم يكن يستطيع

 كثيرون حمل شيء مطلقا واهتم ما أمكنه بنجاته وذويه خاصة ما فعلته المهات. وفي القرى التي

 تعرضت للمذابح خرج الناجون غالبا معدمين فمببن فببّر مببن المقبباومين بقببي يحمببل قطعببة سببلحه

 أحيانا، ومن فر من المدنيين بعيدا عن أعين المعتدين كان يحمل شيئا إن أمكنه كالم تحمل طعامببا

 وملبس ومصاغها مثل لعائلتها وأما من أمسك بهم المعتدون فقد نكلوا بهم كمببا حببدث فببي نبباجي

 دير ياسين التي طافت بهم سيارات العصابات الصهيونية لتشهر بهم وتشيد بانتصبباراتها فببي قتببل
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 العزل من الفلسطينيين، وفي قرية أبو شوشة تم حصار القرية حصارا شديدا فببي أعقبباب المذبحببة

 المــر جــاءثببم جمببع السببكان وطببردوا معببدمين مببن أي شببيء وتحببت التهديببد بالقتببل، فقببد " 

 ،"القبـاب علـى اـ عبـد الملـك علـى- الصـفين بيـن- دغـري هون من امشوا:"للسكان

 بدأت. الردني العربي للجيش تابعة قوات شوشة أبو شرقي القباب في تراقب وكانت

 لـم ولكـن الغـراض بعـض لخـذ لسـاعة ولـو للـبيوت العـودة وطلبن بالتذمر النساء

2"القباب باتجاه السير على وأرغمن لهن، يسمح 9  في حالة أخرى تم حصببار قريببة وأعطببي. 

 سكانها بعض الوقت – ما يقارب الساعة عادة- لحمل ما يريدون من بيببوتهم كمببا ذكببرت مبحوثببة

 من قرية أم الزنات ولكنها تذكر أنها لم تستطع من مرارة عملية التهجير وظروفها أن تحمل شببيئا

 هالدار؛ في حطونا:" 6باستثناء حملها لمصاغها ومدخرات عائلتها، تقول أم فريد/المقابلة رقم

 عبــد عنــد الفخم إم على:" يقولوا بقوا اليهود هيك الفخم إم على إتروحوا بدكم قالولنا

 !!يحمـل بـدو وأنـو يقيم، داروا من غراض يقيم بقدر واللي- الملك عن – الطبيخ أبو ا

ّيـة اللــي الثوب غير وا علينا اللي الثياب في الدار من إطلعنا ا كتاب  فــي طلعـت عل

ــن هان مثل اليهود وهذولة) عليه دروب سبع تبعنا.. الـ هذا (البلد، أهل كل كلياتنا،  والعي

 نيجــي بــدنا إحنا هالدرب على يفتشوا ناس إلوا الزلمة وهاكمي ترمبيلت هاذي التحتا

 إلهـن البنـات وبيفتشـوا، غـاد، بلد علـى يوخذنا بدوا اللي البير على هاي هالدرب على

 إحنـا إربحنـا مـن قـالوا السـلمة مـع وقـالوا وفتشـونا طلعونا زلم؛ إلهن والزلم بنات

 يــم بتوخــذوها اخســرتوها من صحار قشة ا إنشا إنتوا إربحتونا وإن إشي، ملقمش

 كــل إربحتونــا مــن هيك، الزلمة بيهم يخرف إنو محيي دكانة باب وا بينا، يخرف هيك

 إغـراض يحمـل بـدوا وأنـو. قللنا هيك يم إشي ول إحنا اربحناكم ومن بيرجعلكم شي

 لقـدام ظلينـا الظهـر قبـل مـن مثل إطلعنا محنا وعرعرة، عارة وصلنا تنا الزنات إم من

 ولدي معــايي مــش ولدي أنـا .. عارة على جينا ما أول وعرعرة، عارة تاوصلنا) لعشا(

 مـا اللـي يعنـي إجـزم، علـى هزمـوا النـاس هزمـوا بـس.. إمـي عنـد الـوعر ع وديتهم

 الزنـات إم سـقطت ولمـن علينـا قريبة إجزم على أجا سماكة على طلع يعني صدقش

 علـى يجـوا عـارة علـى يجـوا الفحـم إم علـى يجـوا سـلم بقـت قبلـي مهي قبلي، قبوا

. 215. قرية أبو شوشة  نصر يعقوب وآخرون. 29
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 معـي وذهـبي  خـالي، مـرت ومـع إمـي مـع الوعر في وراي دشرتهم ولدي.. عرعرة

 معاهـا مصـاريها مصـاري معاهـا اللي فيهن، مزنرا قرشين معها بقا اللي والمصاري،

 يـا معـاهم اـ مصـاري واـ عمر لم قرايبها من جماعتنا من ناس في معاي، ظلن

وراحن".  دشروهن وا قشيلي

مذبحـة،        (   مفـاجيء، هجـوم هـذه التهجيـر وسطعمليـات تمكنوا الذين الناجون  ونرى

          ( الحاجيـاتالساسـية  مـن القليـل القليـل حملـوا قـد مـنحمـلشـيء وطـرد  حصـار

    . القـرى      عـدد نتتبـع وعنـدما والمدخراتوالملبسوالطعـام كالمصاغ الوزن  الخفيفة

بـالريفيين           الـتيحلـت القتصـادية المأسـاة نسـتنتجحجـم الطريقة بهذه ّجرت  التيه

للسـفحـتىالنحصـر              يجـر لـم اللحقوإن فيمستقبلهم الثر وبالغة كبيرة  وهي

 . علىالقل          المأساة كافلتأريخهذه بشكل الخسائر حجمهذه

أن               الدراسة منخللهذه يظهر والتيعلىما عليها الهجوم توقعت التي القرى  وفي

بعــض             أخــذ فحــاولوا قبلهــم مــن بمآســيقــرىمهجــرة ســمعوا أو رأوا قــد  ســكانها

أخرجوا     قد الهجـوم        –الحاجياتمعهم تـوقعت الخـروجلنهنـاكقـرى منهم أراد  من

      - ومـا      والغنـام البقـار مـن المنزلية حيواناتهم الخروج بعضهم أو  ولكنرفضسكانها

وبعـض          كبعـضالفـراشوأوانـيالطعـام المنزليـة والحاجيـات وبعضالغلل  شابه

الطعام.. 

أقل              كانوا قادم لهجوم توقعا الذينخرجوا الريفين أعداد أن الدراسة  ونرىفيهذه

من               التيأخرجها الحاجيات أنحجم كما بدايته، أو هجوم عند والعلىمنخرج  نسبة

منهذه               المزيد منهممنخسر لن يبقعلىحاله لم علىقراهم الهجوم  توقعوا

   . حيثتعرضاللجئون        إلىآلفالمعدمين لينضم كلها والبعضخسرها  الحاجيات

  - تهجير             لعملية احتلتبعد تكنقد التيلم القرى أو المدن إلى توجهوا الذين  الريفيون

الراويات                فكممن يكادون، أو الثانية المرة في كلشيء منذلكففقدوا أكثر أو  ثانية

بحاجياتمن           محملة بسيارة أنهنوعائلتهنخرجنمنقراهن  اللواتيذكرن

أن                إل كان فما مناعة أكثر أنها أخرىظنا فلسطينية مدينة أو إلىقرية  منازلهنوتوجهن
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أخرجوا              ما أفقدهم مما عنفا وأكثر ضررا أشد مباشر أخرىفيهجوم مرة  خرجوا

المقابلت             يكادون، أو إلمنملبسهم تماما إلىمعدمين ليتحولوا الم  منقريتهم

24رقم  9 15 17، ، ،  . هذا إضافة إلى من فقدوا أشياء لهم خلل عمليات التهجير نتيجة لحالة19،

 الفزع وسط العمال العسكرية ضدهم وصعوبة الطرق وظروفها كإطلق النار على سيارات

المهجرين فيخسر المهجرون كل ما فيها أو بعضها أو السيارة ذاتها تقول أم سعيد/ المقابلة رقم

ّمل ،)شحن سيارة (ترك معاه خالتي إبن:"9  عمي يا بيقوله أبوي وطلع، عيالو ح

 هيك يدور طريق، ليقيش ما لما أرجعلكم، بدي قال معاك، خالتك بنت خذ بترجع

 قدحوا ما سيارتوأول دشر سيارتو، يمرق معرفش جبال يلقي هيك يدور جبال يلقي

 محملة والسيارة الواد في وسبح واندب السيارة دشر) اليهود (لعجال من السيارة

 وحمل السيارة على ونزل بدرس، من جمال أخذ الليل وفي دارنا، من أطول فراش

 في حالت مشابهة قامت العصابات الصهيونية بإطلق النار على وأجا". ولحمولتو إلو فراشو

 طلع عم إبن إلي :"7حيوانات (أبقار وأغنام..) المهجرين تقول الحجة ف.ح./المقابلة رقم

 وطالع البقر، سايق ، بقر عندهم بقا انهار؛ ثاني وهو اليوم قولي اطلعنا إحنا بعدنا،

 على ولد إلو حامل البقر سايق وهو – اليهود الل بلدنا وبين جبرين بيت بين يلحقنا، بدو

 عمي ابن شوفوا اليهود يا وانتو ، يلحق ما قبل قدام شاردات ومرتو وأمو حضنو

  وحتى التهديد بالقتلالبقر". كل قتلوا ؛ البقر ع طخوا ؟ مين ع طخوا البقر في بيسوق

 وإثارة الفزع بين صفوف الريفيين خلل عمليات التهجير والتي لم تصل في النهاية للقتل وكانت

ّية لكنها كانت مؤثرة في حال الريفيين قليلي الخبرة في مواقف كهذه، تقول الحجة  استعراض

 الفرن يقع ( الفرن عند يدبين والطيارات هان ماشين إحنا :"19عزيزة/المقابلة رقم

 بعض على يخبطوا بعض، فوق الناس ورماح،) الراوية بيت عن متر خمسين حوالي

 كل قتلت تقتل بدها لو والل) الناس ُتخيف مجرد أي (تهبيك اتهبك كنها والطيارة الناس،

 فقير دار؟ وين زلمتي اللهو فوقنا، قنابل اطيح الطيارة وبعدين ، وطخ طلعوا، اللي

 اليهود في استلحقوا ولمن نبال بيت نحيت دار كام زيت، ومطرت قمح كيس محمل

 قال بلزق القمح وكيس الزيت مطرت حط كام براسو هزم لما براسو، وهزم حطهن

 فينا استلحقوا مهمي مسروقات، ملقهنش؛ رجع يوم ثاني ايجيبهن؛ يروح تنو يوم ثاني
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 بيقولوا هالناس اللهمي التبن؛ في اناقل وحنا قمح في يناقل اطلعنا يوم وهو اليهود؛

 . وبذلك ترتفع نسبة ما فقدوا من الشياء التي.."إهزموا.. إهزموا) قوي بصراخ (بييي يا" 

أخرجوها معهم من قراهم.

  ومصيرهم عقبها -التي أسفرت عن تهجيرهم آخببر المببر –أثرت نظرة الريفيين لعمليات الحرب

 بنـت جـايب وبقيـت هاجرنافيما أخرجوا معهم من قراهم. تقول الحجة أم فببايق/المقابلببة رقببم:"

 اللـي خـالتي قـالتلي لسرير تاقيم جيت هاجرنا لما هاذي أشهر، ست وعمرها هاجرنا

 ".اتكيمـي ل بنرجـع بكـرة ل؛ إنطـول؟ بـدنا إحنـا خـالتي يـا ل: قالتلي – أبوي مرت هي

 وبذلك لم تخرج أم فايق معها سوى القليل مببن ملبببس الطفببال الببتي تحملهببا معهببا كببل أم عنببدما

 تخرج في مشوار قصير ليوم أو بضع أيببام، بينمببا والببدها الكببثر خبببرة وأكببثر مببال ولببديه دكببان

 يخشى عليه خلل فوضى الحرب أن يسرق أو يتعطل عمله فقد أخرج محتوياته لبيعها في القريببة

 علينـا اللـي أوعينـا إشـي، ول اـ حـد إشـي، ول معنـا أخذنا ما المجاورة، تقول أم فايق:"

 اصــحون ول طناجر ول فراش ل أخذنا ما ظل، وكله ألبسهم؛ بدي اللي ولدي وأواعي

 شـاطر؛ أبـوي -  نعـم – آه أبـوي ولدي، وغيارات بس علينا اللي الدنيا، دار في شي ول

 نقله الملح حتى ، نقل شي كل ؛ الدكانة من نقلت ثلث بيجي وناقل العرباية على شد

 مليانــة؛ الدكانــة بــس ؛ عليهن خوف مش يبيع مشان أخذهن ، جلجولية في وحطهن ،

 نـاقلهن، – أخـذهن لحروبـات ومجـرب زمـان تركيا حرب حظر وأبوي .. بيظلن الل كلك

 فـي احنـا يابـا تخـافيش مـا يقول يرجع وخطرات خطرات؛ ولدي معاي ويحمل ينقل

 ". ترى أم فببايق أن تجربببةجلجولية في أختي ، جلجولية في أختي بلد على يودي اذيالك،

 أبيها في حرب تركيا أو معرفته بها قد جعله ذا معرفة بظروف الحروب، وفببي الحقيقببة فببإن هببذه

 التجربة عند الفلحين أي تجربتهم في فترة الحرب التركية البريطانية –الحبرب العالميبة الولببى-

 كانت من السباب التي جعلت الريفيين يطمئنون للعودة لن منهم من هبباجر وعبباد خلل الحببرب

  سببوى48العالمية الولى وبذلك لم يحمل الريفيون معهم وهم يخرجون للمان من عمليات حرب 

/  القليببل القليببل.  رقـم   المقابلـة أمطلل  يعنـي اغراضـهم كـل-أهلببي-  وأطلعوا:"11تقول

 والدلـة القهـوة أبريـق.. البلد في دشروها لمنيحة ولغراض أطلعوها العاطلة لغراض

ــوف من ودفنهن الرض في بحشلهن أبوي دفنهن خلوه؛ جديد إشي وكل ولجرونة  خ

 مهــي – قهــوة ابريق أخذوا الدلة ومن العتيق المحماس خلق وأخذوا.يسرقهن حدا ما
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 خمـس أربـع بيجـي أخـذ السـادة والفناجين دفنهن؛ – قهوة أباريق خمس بيطلع الدلة

 سـبع هنـة: أبوي حياة قال.. العتيق وأخذ دفنه جديد كبير جرن دفنهن؛ والباقي فناجين

 ". وبنفس المنطق أخرج معظم الريفيين أشببياءهم عنببدما كببان بإمكببانهم تيام سبع وبنرجع؛ تيام

 أن يختاروا ما يخرجون، فكان بعض الطعام وأدوات بسيطة تستخدمها النسبباء فببي إعببداد الطعببام

 وبعض الفراش بكمية مشابهة لتلك التي كانوا يخرجونها عندما يخرجون للتعزيب في الكروم فببي

 مواسم نضج الثمار. وعندما ارتفعت المخاوف خلل المراحل المتقدمة من هببذه الحببرب وبعببد أن

 خرج معظم أفراد العائلة إلى مكان آمن وأصبحت القرى معرضة أكثر للسببرقات نتيجببة للفوضببى

ّية كلما أمكنهببم ذلببك. ّية أخرجوا معهم المصاغ والمدخرات وبعض الغلل والحيوانات المنزل  المن

 والغنـام البقاروالمقصود بالحيوانات التي أخرجوهببا معهببم وحرصببوا دائمببا علببى ذلببك هببي 

 الريفيـون يحركهـا فلـم الـدواجن أمـا شـابه، ومـا والجمال والبغال والحمير والخراف

 أخرجــت فقــد يوم بعض أو يوم لطعام يكفي ما إل منها يأخذوا ولم ذهبوا أينما معهم

 فــي والســبب. أيام لعدة العائلة لغذاء هي دجاجات عدة أو دجاجة النساء من العديد

 حيوانات هي شابه وما والجمل والغنم كالبقر الحجم كبيرة المنزلية الحيوانات أن ذلك

 مصــدر الحيوانــات هــذه كانت من وكثير الكثير، الشيء اقتصاديا للريفيين وتعني ثمينة

 الهجمـات بسـبب والسـرقة للقتـل تتعـرض الحيوانـات هـذه وكـانت الرئيـس؛ دخلهـم

 مـع عـادة يخرجونهـا فكـانوا حمايتها ضرورة على يجمعون الريفيون وكان الصهيونية

 مـن أحـد بقـي إذا إل المعاديـة، الهجمـات عـن بعيدا الحتماء أماكن في العائلة أفراد

 لعنايـة تحتـاج الحيوانـات فهـذه ويحرسـها، بهـا يهتم وكان القرية في البيت في العائلة

 سـهلة وكـانت والمـاء، الطعـام مـن لكميـة وتحتـاج الواحـد اليـوم مـدار على مستمرة

 فادحــة الريفــي خســارة تكون وبذلك يحرسها من دون تركت ما إذا الضياع أو السرقة

 وفـي النتـاج قيمـة فـي أقـل لكنها أهميتها برغم الدواجن كانت المقابل في لفقدها،

 فهـي بهـا يوميـة لعناية حاجة دون طويل لوقت البيت في تركها يمكن والدواجن ثمنه،

 كمية تحتاج ل حيث متوفر هو مما وتشرب فتأكل القرية في بل البيت أنحاء في تتحرك

 ثـم ومـن القـرى، أراضي بها تعمر التي الحبوب بقايا وتلتقط والماء الطعام من كبيرة

 إلـى النهايـة فـي وتعـود طـويل تفـارقه فل صاحبها بيت تعتاد أنها وهي هامة ميزة لها
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 معهـم يحملـوا فلمـا الـبيت مـن مؤقتـا الريفييـن خروج أن وبما. صاحبها بيت في مبيتها

 والمـرأة للمـرأة، ممتلكـات بـالغلب كـانت أنهـا كمـا ذلك؟ من الجدوى وما الدواجن؟

 بقيـت لـذا وأهميـة إلحاحـا أكـثر هـو مـا وإخـراج عائلتهـا حيـاة أهـم؛ هـو بمـا منشغلة

 والغنـام البقـار إخـراج فـي انشـغلوا الرجـال نجد بينما الفلحين؛ بيوت في الدواجن

 كـان مـا حـتى لـذا العائلـة دخـل في بشدة وتؤثر للرجال ممتلكات بالمجمل هي التي

 القـول ويمكننـا عليهـا، ويحرصـون لمرهـا يهتمون العائلة رجال كان للنساء ملكا منها

 ســائر ذهب كما وذهبت البيوت في بقيت الفلحين؛ بيوت بها زخرت التي الدواجن بأن

. ممتلكات من القرى في بقي ما

 تعكس الشياء التي أخرجها الريفيون المهجرون معهببم خلل عمليببات التهجيببر بدرجببة ملحوظببة

ّية قبيل عملية التهجير وبعيدها. وهذا ينطبببق علببى العببائلت الببتي  الوضع القتصادي للعائلة الريف

 تمكنت من اختيار الشياء التي تخرجها. فقد امتلكببت أغلببب النسبباء الريفيببات كميببات بسببيطة مببن

 المصاغ وأخريات لم يمتلكن أي مصاغ (فضة أو ذهببب) وقببت التهجيببر أو كببان قليل للغايببة ذلببك

 لن منهن كن من عائلت فقيرة أو كن قد صرفن هذه المصاغ لشراء سلح لحببد رجببال عائلتهببا

 المقاومين أو تموين غبذائي لفبترة الحبرب أو فبي بنباء بيبت جديبد حيبث ذكبرت أغلبب الريفيبات

 المبحوثببات فببي هببذه الرسببالة أنهببن بنيببن وعببائلتهن بيتببا جديببدا قبيببل الحببرب. وكببذلك بالنسبببة

ّية إل قليل، والذين امتلكوا منها كمية جيببدة  للمدخرات حيث أغلب الريفيين لم يمتلكوا مدخرات نقد

 كانوا من المبوظفين السببابقين فبي البلديببة ومعسببكرات الجيبش البريطباني والبببوليس العرببي فببي

 حكومة النتداب، وممن يمارسون مهنا تدر مبالغ نقدية ومن التجارة ومن مقدم بيع محصول العام

 أو ضمان الرض لمن أسعفهم الحظ في ذلك. والوضع القتصببادي للعائلببة ظهببر أيضببا فببي عببدد

 وسيلةالحيوانات التي أخرجوها والغلل ووسائل النقل وما تمكنوا من استئجاره من وسائل نقل. 

 مـن ويظهـر ُيهجرون، وهم حمله من الريفيون تمكن فيما هاما دورا أيضا لعبت النقل

 علـى سـيرا خرجـوا المهجريـن أغلبيـة أن الرسـالة هذه في الشفوية المقابلت خلل

 علـى حاجيـاتهم مـن اسـتطاعوا مـا وحملـوا الشـديد والخـوف الهلـع وسـط القـدام

 لـديهم تـوفرت المهجريـن مـن أقـل نسـبة تـأتي ثم أيديهم، وفي وظهورهم رؤوسهم

 العـائلت كـل تكـن ولـم.. فالجمال فالبغال الحمير أولها الحيوانات على الحمل فرصة

 اثنيـن أو واحـدا يمتلـك كـان منهـا امتلـك مـن لكـن الحيوانـات هـذه مثل تمتلك الريفية
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 أن جمل اسـتأجر أو جمل امتلـك مـن واسـتطاع جيدة نقل وسيلة الجمل كان بالعادة،

 امتلـك مـن وكـذلك وأقـاربه، جيرانـه ويسـاعد بـل عائلته حاجيات من أكبر كمية يحمل

 يكفي بالكاد فكان واحدا حمارا امتلكوا الريفيين وأغلب البغال أو الحمير تجرها عربة

 فـي واسـعة منـاطق يقطعون غالبا المهجرون وكان.. العائلة حاجيات من ضئيل لقدر

 كالحمير نقل وسيلة توفر حال في حتى أقدامهم على يسيرون وهم وجزع خوف ظل

 هناك يكون وعندما منها بعض أو أغراضهم لحمل تكفي كانت فقلما والجمل والبغال

 ومـا الجرحـى أو السـير علـى القـادرين غيـر مـن السـن كبار أو الطفال ُيحمل فرصة

 ..البغـال تجرهـا عربـة فـي تركـب أن للعائلـة يمكـن كـان بكثير أقل فرص وفي. شابه

" 7رقم المقابلة/حمدة الحجة تقول  يـوم يـوم نمشـي، واحنـا الليل علينا تمشي بقت:

 الببـوج وربـط منهـا قـديت شاشـة راسـي علـى انقطـع انملـع، ببـوج إجري في نمشي

 ". ايدي على يعيط والولد مشي نهار ليل سيارات فش مشي ومشينا

 وحاجياتهم الشخاص نقل بإمكانها فكان توفرت إن ممتازة نقل وسيلة السيارة كانت

 قليلـة الفلسـطيني الريف في سيارات امتلكوا من نسبة وكانت نسبيا، ومريح كاف بقدر

 نقـل تجـارة وفـي البيـارات فـي عملهـم في يستخدمونها كانوا من عادة وهم للغاية،

 منهـا فكـثير التهجيـر عنـد لصـحابها كلهـا تسـلم لـم السيارات هذه الزراعية، المنتجات

 الجيـوش رجـال صـادره مـا ومنهـا الصـهيوني، العدو يد على التدمير أو للسلب تعرض

 الكــثير لنقــل الريفيون استخدمه ذلك من نجا وما تحركاتهم، في واستخدموها العربية

 إلــى لجأ الريفيين وبعض ،"محظوظين "يعتبرون هؤلء وكان وأهليهم، حاجياتهم من

 علـى كـان الـتي الجـرة أن بوضـوح ويظهـر. سـيارة أو كجمـل نقـل وسـيلة اسـتئجار

 الحرب، هذه في القتصادي ووضعه الريفي بدخل مقارنة كبيرة يدفعها أن المستأجر

 المهجريـن حاجـة يسـتغلون الروايـات مـن يظهـر كمـا كانوا تلك النقل وسائل أصحاب

 "ذهبـة "تدفع كانت أنها 3رقم المقابلة/فايق أم فتقول السعر، فيرفعون الوسيلة لهذه

 شيئا تملك تكن لم المخيم وصلت إذا حتى ينقلهم، حتى للجمال مرة كل كأجرة واحدة

1رقم المقابلة/زريفة المبحوثة وتقول. مصاغها من  الجيــران مع اشتركت عائلتها أن 5
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 عن 31رقم المقابلة/عمر أم وتقول. وحاجياتهم ستنقلهم التي السيارة أجرة دفع في

 حطينـا هذولـة "دائمـا يقول وهو أخرجوها التي حاجياتهم على" حماها "حرص مدى

 السيارة لصاحب كأجرة فقط يرى كما كبيرا مبلغا دفع أي" لهان تنقلناهن ليرة 25 فيهم

 فقـد نقـل وسـيلة استئجار استطاعوا الذين حتى أنه لحظت فقد ولذا. بنقلها قام حتى

 وصـعوبة التنقـل وسـيلة ثمـن بسـبب كله وليس الطريق من جزء في غالبا ذلك فعلوا

. الحيان بعض في نقل وسيلة ايجاد

 فاعلية بيوتهم من معهم المهجرون الريفيون أخرج ما حول الدراسة تظهر

ليستطعن   الريفية، للمرأة التقليدية للدوار واستمرارية  الخلل تدارك ونشاطأكثر

 اللجئة الريفية المرأة دور بروز أمثلة ومن دوره، ضعف أو الرجل غياب عن الناجم

حملن  منها عديدة المجال هذا في  هامة، ووثائق ومدخرات مصاغمن  معهن ما

- – الريفية والمرأة كانت      الرسالة مقابلتهذه  الحاجيات لهذه الحامل هي فيجميع

 الذين الرجال وحتى.. الحماة أو الخت أو الم أو الزوجة كانت سواء عائلة، كل في

 حفظ مهمة أوكلوا- وبعده – التهجير قبل بأنفسهم بمدخراتهم يحتفظون كانوا

 الكثر بالفعل المرأة وكانت للمرأة، التهجير عملية خلل الهامة وأوراقهم مدخراتهم

 ول تنساها ل عليها الحرص شديدة فهي الحاجيات هذه حفظ في وكفاءة حرصا

 ملبسها وسط تضعها أو"- تزنر فيهن تتزنر – "الحزام في (جسدها على وتحملها تتركها

 طريقة أو بمكان أو"- الجوانية وشلحتها سروالها على بالخيطان تقطبهن- الداخلية

 التنقل فوضى وسط منها تسقط أن على أو إنتشالها السارق على عصيا تكون

 كيس وسط المرأة تضعها وقد- 9رقم المقابلة أنظر"– الراس ع لوقاة في تحطهن–"

 لنهن للمدخرات المرأة لحفظ مطمئنين كانوا والرجال.. وهكذا ملبسها صرة أو

 في عائلتهم عن بعيدون مقاومون فالرجال والسلب، للقتل عرضة أقل بالعادة

 من كثير في فرادى الرجال يتنقل كما العدو من السر أو للقتل عرضة هم أو العادة،

 أما آخر أو بشكل متوقع الرجال غياب أن كما للصوص، عرضة نفيكونو الحيان

 بها تتصرف بأن لها تفويض فيه للمدخرات وحملها بعائلتها، ملتصقة فهي المرأة
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 كانت لذا- للرجل ملكا المدخرات كانت إن -طويل الرجل غاب إن العائلة لمصلحة

 إلى المرأة نجحت وقد التهجير، معمعة أثناء في ومتانة أمانا الكثر الخزنة هي المرأة

 .الدور هذا أداء في بعيد حد

 ونـوم وشـراب لطعـام أساسـية حاجيـات بحمـل اهتمـام أشد الريفية المرأة واهتمت

 أو هجـوم قبيـل عائلتهـا لتـأمين التحرك وتنوي الفرصة لها تسنح عندما فنراها عائلتها،

 وملبس) الستحمام (تنظيف من وتهيئهم عائلتها تطعم فهي متردية، أمنية حالة وسط

 للعائلـة ملبـس مـن حمله استطاعت ما فيه الملبس كيس وتحمل أمكن إن وفراش

 أكـثر أو دجـاجتين تحمـل وقـد للطريـق طعامـا وتطهـو الرغفـة من كبيرا عددا وتخبز

 والسـمن الطحيـن بعـض كيـس أو لجـن فـي وتضع العائلة، لطعام بعد فيما لذبحهن

.. شابه وما العجين وصحن الطنجرة تحمل وكذلك.. حمله أمكنها وما والزيت والجبن

 تظهروبالرغم مببن وجببود أدوار أشببمل لرجببال فببي العديببد مببن العببائلت لكببن الصببورة الغالبببة 

الرجالفي    معظم  ذات المنقولـة الممتلكـات اخـراج علـى التهجير عملية أثناء اهتمام

 واهتمـوا.. و وجمـال وبغـال وأغنـام أبقـار مـن المنزليـة كالحيوانـات الكـبيرة؛ القيمـة

 لـم بينمـا.. حكمهـا بمثـل هـو وما بالغلل اهتمامهم جاء ثم ومن والمدخرات للمصاغ

المعظم  ّيـة لحمل ول العائلة لطعام ينشغل  الـبيت فـي النسـاء تسـتعملها الـتي الوع

 المـر هـذا تـرك بـل الخطـر وسط من العائلة خروج في يشاركوا لم عدة حالت وفي

 يعتـبر كـان مـا وحـتى حمله يمكن ما كل في اهتمام لها فكان المرأة أما ،)الم (للمرأة

 فقـد وجـوده أثنـاء وحـتى غيـابه حـال فـي به قامت فقد الرجال اهتمامات ضمن من

 المهم من أولوياتها رتبت ولكنها.. المدخرات وحملت.. والغنام والبقار الغلل أخرجت

 زوجهــا تســتذكر وهي الرجال طبيعة من 9رقم المقابلة/سعيد أم وتستغرب فالهم،

 بـل" السـلمة ع ا بالحمد "لها نطق حتى ول وجدته يوم سلمتها عن يسألها لم الذي

 خرجــت الــتي وهي ل، أم المالية المدخرات معها أخرجت قد كانت إذا عما بسؤالها بدأ

 أن بعد زوجها عن أي عنه تبحث ألغام حقل وسط ومن بشدة محاصرة قرية قلب من

 عـن سـعيد أم تحـدثت كـذلك القرية، في ذبحوا الذين الرجال جثث بين له جثة تجد لم

 (العائلة على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة دور                                                     "
1948-1962"(

66



 سـألها مـا أول فكـان المحاصرة قريتها من تفر وهي بها مرت مجاورة قرية من رجال

 علـى اعتـدوا قـد الصـهاينة كان إذا ما أي" مصون؟ كان إن عرضها "عن الرجال هؤلء

 يشـغل كـان مـا بوضـوح أظهـرت روايـات عدة من مثال وهذا.. قريتها في ل أم النساء

 مـن مطلـوب بأشـياء أنفسـهم يشـغلون كـانوا لقد. التهجير عملية أثناء الرجال اهتمام

. .. مدخراتهم حمل وفي الموت، من فارين غيابهم في شرفها كحفظ تؤديها أن المرأة

 أن في دور عائلتها في الحيوي دورها أداء في لستمرارها كان فقد الريفية المرأة أما

 للحفـاظ وجاهـدت منهـا اسـتطاعت مـا فحملت الساسية، الحاجيات تلك عن تغفل ل

 عنـدما الرجـال مـن كـثير يفكـر كـان كمـا بسـهولة الطريـق فـي لتلقيها تكن فلم عليها

 لصعوبة يتعرضون وعندما بعضها أو الملبس رمي في مثل فيفكرون التعب يرهقهم

 علـى الحـرص شـديدات كـن فقـد النساء أما.. ويفرون فيها وما الطعام أوعية يتركون

2رقـم المقابلة/حماتها عن أنور أم تقول الساسية الحاجيات تلك 5 "  شـاطرة، بقـت:

 مرصوصـة جبنـة وتنكـت لمقص وطلعت اللجونة، في معها ميخذيتها الباطية وأطلعت

 نيمتــا ينشـم، خوف حظنها في حطتا حماتي الخل، في ورحنا.. سمنة مطربان- وبوشة

 الحيايـا مـا خـوف مـن الخل في هالليلة نايمين واحنا بشريطة عليه وغطت حظنها في

..". وغطتا خرقتها حماتي شلحت السمنة، يشمان يشمينا،

2رقم المقابلة /المبحوثة وبكت  ومـاتت الوسـائد احتضـنت الـتي حماتها تتذكر وهي 4

ــة وسط النار عليها العدو أطلق عندما" لولدي هذول لولدي هذول:"تقول وهي  عملي

 هـذه الشـهيدة المـرأة هـذه أخرجـت فقـد اللـد، مدينـة في حدثت التي الكبيرة الطرد

 فـي تتركهـا، أن أبـت اللد في اللجئين ملحقة كانت فلما قريتها في بيتها من" الوسائد"

. الحاجيات تلك من أي لحمل بالعودة منشغلين غير أبناؤها كان حين

العجين،  النساء بعض تحمل أن للنظر اللفت ومن  أن قبـل عجـن قـد كن حيث معهن

 للخـروج لحـاجتهن نظـرا القريـة في يخبزنه أن لهن يتسن ولم للهجوم القرية تتعرض

 فـي يخـبزنه أن أمـل علـى العجين يحملن فكن الخطر عن وعائلتهن بعيدا مسرعات

 لـم الفعـل هـذا أن العديـدة المقابلت في وجدت وقد عائلتهن، ويطعمن آخر مكان
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 فــي صــغيرات مــن أيضا ولكن الحياة في متمرسات السن كبيرات نساء من فقط يأت

 وتحتفــظ الطريق في وتخبزه العجين تحمل عمرها من العاشرة تبلغ ل ففتاة السن،

 ،-2رقم المقابلة-سنا منها أكبر نساء فعلت كما تماما ،-9رقم المقابلة –العجن بأواني

ــد مرة يتعثرن الطرقات في به وسرن" الحي "الدجاج الصغيرات الفتيات حملت كما  بع

 المقابلـة-ايـديهن مـن يفلتنـه أن دون لكـن أيديهن بين" يقاقي "والدجاج فيقعن أخرى

.38رقم

أخرجـت              ممـا أكـبر وكميـة عـدد اخراج وفر الممتدة العائلة الخروجضمن أن أيضا  نجد

فـي             المـرأة حمـل عـنعـائلتهمممـا كـثر الرجـال وأنغيـاب خاصـة النووية،  العائلة

النووية    عبئا كبيرا في القيام بالعديد من المهام الرئيسبة البتي تحتاجهبا العائلبة، ولببذا نجبدالعائلة

 أمهات لم يستطعن حمل شيء سوى الهتمام بأطفببالهن وقببت الهجببوم المفبباجيء والببزوج غبائب،

 بينما في عائلت ممتدة فقد  أخرج أفراد آخرون حاجيات لزوجة الخ كالحيوانببات المنزليببة الببتي

 أخرجها عادة إخوة الزوج وكالطعام والواني والفراش كما كانت تفعل الحماة على سبيل المثال..

 مـن الكـثير جعـل أمـر عائلتهـا مصـلحة علـى وحرصـها لطفالهـا الريفيـة المـرأة حـب

 وهـم لـه تعرضـوا الـذي والجـزع الخـوف حالـة لوصـف قويـا مثل يضـربون اللجئيـن

ّجرون  فقــدته أو طفلها، تحمل أن بدل وسادة حملت أو ،"طفلها نسيت ما امرأة "بأن ُيه

 أم فيهــا نســيت حــالت بالفعــل وحدثت.. الخرين بأطفالها منشغله وهي الطريق في

 ذكـرت وقـد التهجيـر، عمليـة خلل والفوضـى الخـوف حالـة وسط أطفالها، من طفل

رقـم المقابلـة/العـالم زهـرة: هن ومن معهن ذلك حدوث الرسالة هذه في مبحوثات

1 2رقم المقابلة/علي أم ،8 1رقـم المقابلـة/لولية أم ،6رقم المقابلة/فريد أم ،8  أم ،6

 ورجال نساء عن قصص الشفوية المقابلت في ظهر كذلك ،1رقم المقابلة/مصطفى

 المعظــم أن: أول الحــوادث هذه بين المشترك والقاسم لهم، طفل تركوا ممن آخرين

 عائلـة مـن فـرد عـاد الحـوال كـل فـي أنـه: وثانيا نسي، أو فقد واحد طفل عن تحدث

 الـذي المكـان إلـى آخـر فرد ثم ومن الب ثم ومن الم يكون وعادة الطفلة أو الطفل

 الرسـالة هذه مبحوثات حال ففي الغالب، في استعادته ويتم الطفل فيه نسي أو فقد

 جلــب مــن وتمكــن عدن ما؛ لسبب تركنهم أو أطفالهن نسين اللواتي المبحوثات جميع
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 صـغيرات بكـونهن أطفـالهن فقـدن اللـواتي المبحوثـات تشترك: ثالثا. الطفال هؤلء

1علي أم السن، 1لولية أم عام،6 1 مصطفى أم عام، 5  أو الطفـل هـذا وكـان عـام، 6

 6 -كبيرا أطفالها عدد كان فقد عام 28 عمرها وكان العالم زهرة أما للم، الول الطفلة

 حمـل أنسـاها قد لخر مكان من الطفال نقل وكان السن، كبير رجل وزوجها- أطفال

 وكانت طفلن، ولها عاما 20 العمر من تبلغ كانت فريد أم. يحمله والده أن ظنا الصغير

 أن معتقدة تركتهما قد تكون وقد حواسة، مذبحة من هروبها خلل الطفلين نسيت قد

 فعادت) وأنثى ذكر (للطفلين تركها خطر إلى زوجها نبهها وقد يمسوهما، لن المعتدين

 حملهـا أن فريـد أم وتـدعي المذبحـة، أحداث وسط وذلك النثى وتركت الذكر وحملت

 كـان بينمـا الطفلـة إفـزاع فـي رغبتها وعدم أيضا للفزع نتيجة كان الطفلة دون للطفل

 وبينمـا. بالطفـل وخرجـت نائمـة الطفلـة تركت وبذلك أكثر، لمه ويحتاج رضيعا الطفل

  –الم بجعـل تسـبب الـذي العامـل بالفعـل كـان الشـديد والفـزع الخوف حالة أن نجد

 أطفالهم، يتركون أو ينسون- 7رقم المقابلة أطفالهم؛أنظر حملوا الذين الباء وبعض

 ذهــول حالــة في وهو طفله فقد أو نسي قد المقابلت تظهر كما الغلبية كون وبرغم

رقـم المقابلـة/لوليـة أم حـال مثـل: الصغيرات النساء كحال هستيريا نقول أن ويمكن(

1  مـا فكـرة عن الطفلة أو الطفل ترك قد السرة من وأفراد وأمهات آباء منهم ،فإن)6

 الطفلــة /الطفــل وترك بنفسه النجاة أراد هؤلء فبعض الحالة، تلك في وهو له لحت

 الـتي الريفيـة العقلية في يبرره ما له اعتقاد وهو للطفل يتعرض لن  العدو أن معتقدا

ّيـة الشتباكات وسط الطفال تحييد اعتادت  أن القـول نسـتطيع ثانيـة جهـة مـن. الدمو

 لجئيـن دفـع فـي هامـا دورا لعـب قـد النـاث علـى للـذكور الريفـي المجتمـع تفضيل

 هـذه مقـابلت في للنظر اللفت الشيء وإن النثى، وترك الذكر الطفل انقاذ لتفضيل

 ويظهــر ذاتهــا المــرأة فعل من كان النثى وترك الذكر الطفل انقاذ تفضيل أن الرسالة

 حـدوثه وقـت الرجـل بـه يعـرف ولـم نفسـها تلقـاء من المرأة به قامت الفعل هذا أن

 عـادت قـد الم تكـن لـم إن ابنتـه وأحضـر وعـاد بـه معرفتـه عنـد الرجل رفضه والذي
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3رحيلة السيدة ترك قصة إن- 28رقم المقابلة أنظر-بنفسها طفلتها وأحضرت بسرعة 0  

ــد النثى على الذكر تفضيل أن يبين الولدة حديثة طفلة تزال ما وهي نبال بيت من  وج

 الــتي ابنتهــا رحيلة أم ولدت فقد الرجال، ل النساء قبل ومن التهجير عملية خلل مكانه

 فـي ولـدتها نبـال، بيـت قريتهـا أهـالي عليـه كـان الذي الرحيل لحال نسبة رحيلة دعيت

 كـان ومـا الطريق وفي تطلق وهي البلد من طلعت إمي:"رحيلة تقول الطريق؛ وسط

ّسرة وقطعت وولدتني جهة في قعدت حد معها  ع وحطتني بسروالها ولفتني بحجر ال

 قلتلهــا بنــت، قالت جبتي؟ شو: ستي قلتلها أبوي، إم بستي التقت ماشية، وظلت الصنية

 قعــدت شــوي بعـد جهـة، في وستي جهة في امي راحت وبعدين عنك، أحملها هاتيها

 كنـك: لمـي وقـال قريبنـا واحـد وأجـا البنت؟؟ وين البنت، اتمصص بدها وصارت امي

 قلتلهـا سـتي البنـت؟؟ ويـن لسـتي قـالت إمـي بنتـك؟؟ ويـن قال نعم، قالت ؟ مخلفة

 صـارت فـي، احنـا اللـي في خلينا مطروح وين تروح بايش، وانتي بإيش إحنا بعرفش،

 مـن لواحـد قـالت حطتنـي، وين قالت ستي لمن ووجاه جاه وميت وتصرخ تعيط إمي

 وجـابني فـراح لفلنيـة الزتونـة تحـت ظنـي لفلنـي المطـرح في حطيتها هيني قرايبنا

".لمي

ّية المرأة مارسته آخر دور إلى" رحيلة "قصة وتقودنا  وهو أل التهجير؛ عملية خلل الريف

 حفيـدتها بالطفلـة تلقـي أن فقـط تقـرر لم رحيلة فجدة العائلة، من أفراد مصير تقرير

 في ابنها كاهل عن النثى تربية عبء ولتسقط أنثى لكونها الطريق في الولدة حديثة

 مصــير قــررت أيضــا فإنها- الجدة تعتقد وكما – ريفي كل بها يمر التي القاسية الظروف

 سـيدي:" بـأن تفيـد والـتي أيضـا الحادثـة هـذه رحيلـة السـيدة تذكر. أولدها أب زوجها

 الـدور علـى اليهـود ودخلـوا النـاس كل طلعوا لمن الول، في البلد من يطلع مرضيش

 مـن يطلعـوني ولدي جيبي روحي قلها ستي، عندو بقت يخاف، بدا سيدي انو الظاهر

 وقربتلــو جنبــوا الكــل حطت ستي يمشي، ميقدرش بقا سيدي ؛ أطلع بدي خلص البلد

  السيدة رحيلة، ولدت خلل التهجير وأطلق عليها اسم رحيلة نسبة لحال أهلها وقتها، تقيم حاليا في كندا، وكانت في زيارة لفلسطين –30
 مخيم الجلزون- وقامت بزيارتنا وهي قريبة لي، وسألتها حول ما أعرف عن قصة تركها وهي صغيرة فأخبرتني التفاصيل التي طالما
 تحدثوا بها في البيت خاصة مع جدتها التي كادت تتسبب بفقد السيدة رحيلة وهي طفلة حديثة الولدة، كما تسببت في عدم عودة أبنائها

 لنقل زوجها العاجز عن الحركة من داخل القرية خوفا من هذه الزوجة على حياة أولدها حيث كانت قرية بيت نبال قد وقعت تحت
م.2004-8-2السيطرة الصهيونية التامة. تاريخ اللقاء مع رحيلة كان يوم الثنين
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 لحـدا قـالت ما عمامي وصلت ولمن مقتلين، زلم شافت الطريق وفي وطلعت، المي

 خطرة بقت البلد يتقتلوا، ولدي أودي مجبورة مش أنا: حالها في قالت أبوك، جيب روح

 ول لقهوش ما عليه يدوروا عمامي راحوا سيدي طول لمن وبعدين ينقتل، يروح واللي

 :وتقـول تعيـط وتظـل تقعـد وكـانت كـبرت لمن عجزت ستي.. أبدا مصيروا الشو عرفنا

".سيدك وخطيت ستي يا خطيتك هاظا

ّيببة المهجببرة وخاصببة  نعود ونؤكد على ما ناقشناه سابقا أنه وبالرغم من جهود أفببراد العائلببة الريف

 فقـدوا المهجريـن الريفييـن كـلالمببرأة فيمببا خببرج مببع العائلببة إل أننببا نلحببظ بوضببوح أن 

 وفــق الراضــي مــن النتفــاع ميــزة أو وأراض بيــوت مــن المنقولــة غيــر ممتلكــاتهم

 احتــوت مــا فقدوا كما الفلسطيني، الريف في الراضي بعض في العرفية التقسيمات

 فـرن وهـو مثل كالطـابون النقـل صـعبة أو منقولة غير ممتلكات من وأراضيهم بيوتهم

ــابور (والطحــن المــاء ســحب ومحركــات الشــهر، الريفــي الخــبز ــارات فــي) الب  البي

 والوظـائف الرض، رأسـها علـى دخلهـم مصـادر فقـدوا كمـا .. شـابه ومـا والمطاحن

ــال من العديد لنشاط اللزمة الجواء فقدهم إلى إضافة.. الخدمات فيوالعمل   العم

 فـي العمـل أدوات فقـدهم إلـى إضـافة شـابه، وما والتجارة والنجارة كالبناء والمهن

ّييــن ممتلكــات معظم إن ... وغيره النجارة وفي..) والمحاريث كالفؤوس (الزراعة  الريف

ّية المعيشة ترتبط حيث منقولة غير ممتلكات هي  زادهــا جــذريا ارتباطــا بالمكان الريف

 ضـعف فـي انعكـس ممـا الفلسـطينيين للريفييـن الضـعيفة القتصادية الحالة ارتباطا

 ذلـك أخـذنا فـإذا الفلسـطيني، الريفـي لـدى النقديـة السيولة في شديد ضعف وأحيانا

  ونتسبباءل عببن المهجريـن بـالريفيين ألمـت الـتي الفادحة الخسارة نلحظ العتبار بعين

 جدوى ما أخببرج بعببض الريفييببن المهجريببن معهببم؟ وكيببف يمكنهببم تببدبر الحتياجببات الساسببية

ّيبة اللجئة تبأثير فبي بقباء عائلتهبا  العديدة التي تنقصهم؟ وإلى أي مدى سيكون لبدور المبرأة الريف

واستمرار مهامها الحيوية؟ 
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ّية اللجئة : الفصل الثالث ُعقب التهجير وقبل القامة في المخيمدور المرأة الفلسطينية الريف
                           

                              التنقل وأسبابه
                              بروز دور المرأة الريفية في تأمين أساسيات الحياة لعائلتها
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  كارثيععة علععى الشعععب العربععي الفلسععطيني بععل وعلععى المععة العربيععة1948كععانت آثععار حععرب عععام 

 والسلمية. فمععن النتععائج الوليععة "لنجععاح" المسععتعمر الصععهيوني فععي اغتصععاب أرض فلسععطين، أن

 % من المساحة السطحية لفلسطين أصبح تحعت السعيطرة الصعهيونية، أمعا النسعبة المتبقيعة80حوالي 

  عنععدما أعععاد المسععتعمر الكععرة واسععتطاع إكمععال1967% فقد ظلت عربية حتى عام 20وهي حوالي 

 سيطرته على كامل فلسطين وأجزاء من المناطق العربية المجععاورة. مليععون وربععع المليععون فلسععطيني

  ألععف فلسععطيني إلععى800؛ لجأ منهععم حععوالي 48كانوا يسكنون فلسطين قبل استعمارها صهيونيا عام 

 ألععف فلسععطيني مععن الععع30مناطق تقع خارج سيطرة المستعمر الصهيوني، وفي نفععس الععوقت تحععول 

  ألععف إلععى لجئيععن30 ألف الذين استمر تواجدهم في مناطق سيطرة المستعمر- تحول هؤلء الععع150

 % من مجموع الشعب الفلسعطيني إلعى لجئيعن فعي أعقعاب70في بلدهم. وعليه فقد تحول ما يقارب 

  تشتتوا في مناطق عدة من العععالم. النسععبة الكععبر مععن اللجئيععن الفلسععطينيين تواجععدوا فععي481حرب 

 ، والعتي أصعبحت تعععرف بالضعفة48المناطق الفلسطينية التي لم تخضع للسععتعمار الصععهيوني ععام 

 الغربية وقطاع غزة، أما الباقون فقد وجدوا أنفسهم مشتتين خارج حععدود فلسععطين، غععالبيتهم لجععأ إلععى

 لبنان والردن وسوريا، ونسبة أقل لجأت إلى دول عربيععة كععالعراق ومصععر وليبيععا والسعععودية ودول

. 2أجنبية أخرى

أول: التنقل وأسبابه
 كان على هؤلء اللجئين أن يجدوا لهم مكانا "يستقرون" فيه. وعملية الستقرار للجئ عملية صعععبة

  مصدر استقراره -الرض والبيت والعمل-.. كما أن هؤلء اللجئين لم48لن اللجئ فقد بعد حرب 

 يقروا الستقرار بعيدا عن بيوتهم وظلوا يأملون في العودة. وظلععت مشععكلة عععدم السععتقرار فععي حيععاة

 اللجئين الفلسطينيين على أشدها في المرحلة الولى من عملية اللجوء، وتظهر المقابلت الشفوية في

 هذه الرسالة أن مرحلة من التنقل المستمر في مكان معيشة اللجيء تراوحععت مععدتها بيععن عععام وعععدة

 أعوام في أعقاب النكبة، إلى أن تمكن اللجئون من "الستقرار" في منطقة محددة سواء كانت مخيمععا

 أو غيره. ومصطلح "استقرار" اللجئ هنا هو تعبير مجازي عن حالة ثبات نسععبية فععي حععال اللجععئ

ّية، حيث ل تعتبر حالة اللجئ قد استقرت بالفعل إل إذا أزيلت عنه صفة لجئ أي عندما يعععود  المكان

إلى أرضه أو يمنح الحق الكامل والفعلي في العودة إلى بيته وأرضه متى أراد ذلك.

. 87-86. هجرة أم تهجير كناعنة. 1
.123. الفلحون الفلسطينيون  روز ماري. 2
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في مرحلة ما قبل الستقرار في المخيم – غالبية من توجه إلى المخيم فيمععا بعععد هععم لجئون ريفيععون-

 تنقل اللجئون "الريفيون" في مناطق متعددة وتبعا لظروف متعددة. من خلل المقابلت الشععفوية فععي

 )، وأنهععم7-5هذه الرسالة نجد أن اللجئين تنقلوا في مناطق عدة بما معدله خمععس إلععى سععبع مععرات (

 تنقلوا بهذه النسبة سواء قضوا أقل من عععام أو عععدة أعععوام قبععل السععتقرار فععي المخيععم. مععن الريفييععن

  مرات في مناطق مختلفة من قرية ومدينععة وناحيععة ..) عععدة7 أو 5اللجئين من تنقل أيضا (إضافة لع

  تنقلععت50مرات وصلت لخمس مرات أحيانا في داخل منطقة واحدة، كعائلة من قالونيا/المقابلععة رقععم

 في مدينة نابلس خمس مرات قبل أن تستقر في مخيم عسكر، وإذا أخذنا هذا بعين العتبععار أي التنقععل

 في عدد المساكن وليس المناطق فإن معدل عملية التنقل لسكن كععل لجيععء تصععبح أعلععى ممععا ذكععرت

 ). وفي بحثي هذا اكتفيت بتدوين المناطق الرئيسة (من مدينة أو قرية7-5سابقا (أي أعلى من المعدل 

 أو ناحية) سكن فيها اللجئ سواء تنقل داخلها أم لم يتنقل، ولم أتطرق أيضا إلى المناطق التي مّر بهععا

اللجيء خلل تنقله ولم يحاول الستقرار فيها. 

أسباب التنقل: 

 في أثناء الحرب، ومع تنفيذ العصابات الصهيونية لعمليععات تهجيععر عدوانيععة وبأشععكال متنوععة؛ وجععد

 الريفيون أنفسهم يبحثون عن المان؛ فكان السعي نحو مكان يحقق لهععم قععدرا معقععول مععن المععان هععو

 الهععدف الول لتنقععل اللجئيععن. كععان اللجئون يتجهععون فععي سععيرهم خععارج قراهععم – إذا لععم يكونععوا

 مطاردين وكانوا يوجهون سيرهم- بناءا على أولويات، أولها أن يتحقق شرط المان والقرب ما أمكعن

 من القرية الم، وقد يكون المكان الذي ينتقععل إليععه اللجئون جبل أو سععهل أو مدينععة أو قريععة.. ثععم إن

 كان هذا المكان القرب والكثر أمنا من قريتهم مأهول بالسكان-لنهم أحيانا سكنوا الجبععال والمغععاور

 غير المأهولة- وكان فيه نسب أو معارف لهم فقد كانوا يختارون النزول لدى أقععاربهم ومعععارفهم. أمععا

 إذا توفر مكان جيد قريب من القرية الم فاللجئون كانوا يبدأون به مفضلينه على المكان البعععد. كمععا

 فضلوا اللجوء إلى المعارف على القارب في حالة قععرب المعععارف المكععاني رغععم أن علقععة القربععى

 أقوى من علقة المعرفة والصداقة. فالمبدأ الرئيس الذي كان يرتكز عليه اللجئون عند اختيععار مكععان

لجوئهم في الفترة الولى وخلل الحرب خاصة؛ هو البقاء قريبا من القرية الم. 

ّية تجعل"القربون أولععى بععالمعروف" والصععدقاء أولععى ببعضععهم. والريفيععون  الخلق والعوايد الريف

يحترمون علقاتهم هذه حتى وإن كانت قد عقدت من مدة طويلة. لجئ من صبارين/ في المقابلة رقععم

 ؛ يتذكر أن له إحدى القريبات من ناحية أمععه فععي قريععة أخععرى فيقععرر الععذهاب إليهععا هعو وعععائلته،38
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 ويسأل عنها أهالي القرية وعن زوجها وواضح من رواية ابنته أنعه كعان ل يععرف شععكل قريبتععه هعذه

 لكنها تستقبله بكل حفاوة وتقول له "يا خالي" لنه قريب من جهة أمها وتسكنه في بيتهععا. والعديععد مععن

 الراويات تحدثن عن اتجاه سير عائلتهن في بداية عمليععة اللجععوء نحععو أنسععاب ومعععارف لهععم، تقععول

 :" وبعدين مهو أبوي إمه من أبو قش، قال يا الل على بععو قععش"، تقععول2الحجة معزوزة/المقابلة رقم

 :" قال حياة أبوي- أبوي معايا- بدنا انروح عند أخععتي جوزهععا فععي عنيععن وبععدنا6أم فريد/المقابلة رقم

 ننفد على عنين، نفدنا على عنين وجينا عند إم حكم، وقعدنا عند إم حكم.." وتقعول أم طلل ععن سعبب

 :" وهاذي مهععي إمهععا لقشععتة [المععرة اللععي مععن ديععر14توجهها من كفر عانة لدير طريف/المقابلة رقم

 طريف] بقت تقول لحماتي يا بنت خالتي، مهي من السافرية وحماتي إمها من السافرية بنات خععالت،

 قلت يابا بدي أقعد – في بلدي- قالت حماتي أبدا ما بقعد هينا أنا بدي أروح علععى دار بنععت خععالتي.." .

 :" اللي رحلوا عليهم دار أبويا مهم بيعرفوهم يعني مية [يعطونا28وتقول أم علي سجدية/المقابلة رقم

مي] وكل إشي يجيبولنا وأهل وسهل بقوا يعرفوا حياة أبوي". 

 ونرى من خلل المقابلت الشفوية أن اللجئين كانوا يفضلون التوجه نحو المعارف أو القعارب، لمعا

 فيه من حفظ لقدر من كرامة اللجيء، فالمساعدات التي يقدمها هؤلء المعارف والقارب هي واجب

ّية. ولكننا ل نجد لكل عائلة لجئة مأوى عند عائلة أخرى من قريععة  عليهم وفق العوايد والخلق الريف

 أو منطقة أخرى وذلك لن حجم العلقات بين الفلسطينيين خاصة الريفيين لععم تكععن بهععذه الدرجععة مععن

ّية عادة مركزة داخل القرية الواحدة ومع القرى القرب لها، وكان عدد  التساع وكانت العلقات الريف

 اللجئين يزداد بشكل متواصل، حتى أصبحت مناطق كاملة – قرى متعددة يتم تهجيرها – فحععتى مععن

كان بينهم معارف ونسب أصبحوا أيضا لجئين. 

  مشععكلة اللجئيععن اتسعععت مععع تواصععل عمليععات التهجيععر والمطععاردة مععن قبععل المسععتعمر، لقععد طععرد

 اللجئون من القرى الصديقة والقريبة التي تجمعوا فيها إما طردا دون سكان تلك القرية أو طععردا مععع

 سكان تلك القرية. أصبح اللجئون أكعثر فقععرا وأعععدادهم تعزداد، فبععدأت العععائلت اللجئة تفضععل معع

 الوقت اللتحاق بجموع اللجئين مفترشي الشعوارع والجبعال والسعاكنين تحعت الشعجر وقعرب عيعون

 الماء.. أكثر من الذهاب نحو النساب والمعارف في ظععل الوضععاع القتصععادية القاسععية خاصععة وقععد

ظهر أن مدة اللجوء قد تطول أكثر مما توقع أغلبهم في بداية التهجير. 

 في أعقاب عمليات التهجير والحرب ما تزال سجال وبعد انتهائها؛ وجد اللجئون أنفسهم أمام تحديات

ّية ل تقل خطورة على حياتهم من مشكلة العدوان الذي أخرجهععم مععن ديععارهم. وهععذه التحععديات  مصير

 تكمن في المشكلت الرئيسة التي واجهتهم على رأسها مشععكلة المععاء، العمععل، السععكن، تشععتت العائلععة
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 (والقرية)؛ المناخ، وغيرها. من اللجئين من واجهتهم كل هذه المشاكل مجتمعععة ومنهععم مععن واجهتععه

 مشاكل منها دون أخرى. وهذه المشاكل سنناقشها خلل هذا الفصل مرتبة بنععاء علععى أكثرهععا انتشععارا

بين اللجئين وأكثرها خطورة على حياتهم. 

أول: مشكلة المياه: 

 تعاني فلسطين بشكل عام معن مشعكلة شعح الميعاه، وقعد اتخعذ الريفيعون وسعائل عديعدة ععبر العصعور

 المختلفة لحماية أنفسهم وحيواناتهم ومزروعاتهم من هذه المشكلة، ولذا اهتموا بما تععوفر مععن مصععادر

 مياه كالينابيع والبار وبعض النهار وأقاموا آبار الجمع .. كما تعارفوا على أنظمة بينهم فيمععا يخععص

 اشععتراكهم فععي مصععادر الميععاه فععي القريععة. وعنععدما كععانت فلسععطين تتعععرض للمخطععط السععتعماري

 الصهيوني؛ كانت أولى اهتمامات المستعمر السيطرة على مصادر المياه وما حولهععا مععن أرض، وقععد

  وخلل عمليععات48، وفععي العععام 48حقق المسععتعمر الصععهيوني جععزءا مععن مخططععه هععذا قبععل عععام 

 الحرب. وكانت مصادر المياه في المناطق العربية من أولى الهععداف الععتي اهتععم المسععتعمر بحرمععان

 الفلسطينيين منها، فكان نسف البار وقتل نساء خرجن لجلب المياه واحدا من رسائل التهديد للريفييععن

 لدفعهم إلععى الرحيععل مععن قراهععم. وأثنععاء عمليععات تهجيععر الفلسععطينيين؛ كععان العطععش الرديععف الخععر

 للرصاص في تهديده لحياة المهجرين. ولن غالبية الفلسععطينيين هجععروا بععالقوة وعععبر مسععالك وعععرة

 كان توفر المياه فيها قليل، كان عثورهم على نبع مععاء صععغير أو بئر مصععدرا لععتزاحمهم وتصععارعهم

 للحصول على بعض الماء لهم ولعائلتهم، شح المياه اضطر بعض اللجئين لشرب البععول، بصعععوبة

 -وطبعا ببعض الرمز- أخبرتني احدى المبحوثات أنهعا شعربت بعول فعي أثنعاء عمليعة التهجيعر، بينمعا

 أخبرتني أخرى كيععف قضععت يعومين بعععد ولدتهععا تحععت شععجرة وسععط الطريععق وقعت التهجيععر وهععي

ُهجرت وهي في حالة مخاض- فلما كان اليوم الثالث وأحضروا لها "دلععو" مععاء وسععخ كععانت  عطشى-

 تشرب منه البقار والغنام ما كان منها إل أن غرست رأسها وسط هععذا الععدلو لععتروي عطشععها حععتى

 أغمي عليها، وكيف هاجم النمل طفلها الوليد بسبب ما بقي عليه من دماء المخاض حيث لم يجدوا ماء

لغسل الطفل. 

 كانت المشكلة الكبر والخطر أن هؤلء اللجئين هجروا نحو منعاطق أكعثر فقععرا بالميععاه معن قراهععم

 الم، وعلى وجه الخصوص اللجئين المتوجهين نحو الضفة الغربية، وكان سكان الضفة الغربية قبل

 ،48 أشد حرصا على مصادر مياههم من الفلسطينيين الذين سكنوا المناطق التي احتلععت ععام 48عام 

 فباستثناء مناطق النقب وما قاربها، كان الساحل الفلسطيني فععي وضععع أفضععل مععن حيععث كميععة الميععاه
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 الصالحة للشرب، لذا شكل قدوم اللجئين بهذه العداد الضخمة نحو الضفة الغربية والذي قارب عععدد

 سكان الضفة الصليين مصدر قلق شععديد لسععكان الضععفة، فحيععث كععانت الميععاه بالكععاد تكفيهععم، أصععبح

 مستهلكو الماء ضعف ما كان. وبالرغم من تعاطف الكععثير مععن سععكان الضععفة مععع إخععوانهم اللجئيععن

 ومحاولتهم تقديم يد العون؛ إل أن عدد الذين وقفعوا مسععتائين مععن قععدوم الشععركاء الجععدد فععي مصععادر

 المياه كان يتصاعد باستمرار؛ حتى أصبحت مشكلة المياه أسعرع وأخطعر مشعكلة سعببت تعكعر صعفو

 الخوة الفلسطينية وأصبح رفض السكان الصليين لوجود إخوانهم اللجئين يتخععذ تععبريرات كععثيرة –

 كالقول أن هؤلء اللجئين باعوا وطنهم وأنهم جبناء ..- وهي ادعاءات كثير منها جاء انعكاس لوجود

مشاكل اقتصادية حيوية أهمها مشكلة قلة المياه. 

  وكان اللجئون القادمون معن السععاحل الفلسععطيني خاصععة يطلقعون علععى سععكان الضععفة الغربيععة اسععم

ّية"؛ نظرا لتميز مناطق الضفة بالجبال، وهذا السم أو اللقب لم يظهر بعد الحععرب عععام    بععل48"الجبل

 سبقه، وهو تمييز جغرافي كما يظهر غير أنه حمل تمييزا اجتماعيعا واقتصعاديا نظعرا لعتبعار سعكان

 ؛48م. وفععي أعقععاب حععرب 1948الساحل الفلسطيني أنفسهم أفضل من حيث الوضع المادي قبل عام 

 ظهر مصطلح جديد يدل على الفلسطينيين غير المهجرين، ميز به اللجئون أنفسهم عن السكان الععذين

ُيهجروا وهو مصطلح ذو مغزى سياسي مرادف لمصطلح اللجئ أل هو مصطلح "الوطنية"، فقععد  لم 

 أصبح اللجئون يطلقون على السكان مضيفيهم الذين لم يهاجروا اسم "الوطنية"، ويتكرر ظهور هععذه

المصطلحات –الجبلية والوطنية - في روايات اللجئين عن مرحلة اللجوء، تقول أم سعيد/المقابلة رقم

  عن إقامتها القصيرة في قرية عين أيوب بعد أن قدمت مهجرة مععن قريععة أبععو شوشععة:" مرضععيوش9

ّيععة، ّية، [على قول المثل] من حبلت حمارتك من الجبل طرحها، مرضععيوش يسععقونا م  الجلية يسقونا م

 العين عليها واحد حارس؛ ونتفة حووز وبيجيبوا في التنك وبيديروا فيها؛ هيك تلقى النععاس عليهععا [أي

 كثيري الزحام] وهناك في الجبال مسععاويين عيععون وسععادين بععوابهن فععي حجععار، الجبليععات بيهمهنععش

ّية، طب احنا برضينا هاظ؟! يروحععوا ولدنععا علععى لبيععار ايزيحععوا  الوسخ، كل قديش تا تعبرلها تنكة م

ّية، عاودنا قلنا بدناش هالبلد، ظلينا نمشي تععا وصععلنا  لحجار ويملوا من لعيون، بدهم يقتلوا ولدنا الجبل

 لعند لبلد هاذ، أهل عين سينيا مليحين، قسموا العين، مهم بسرحوا على شغلهم، قععالوا يععا عععم انتععو يععا

 لمهاجرين ملوا الصبح واحنا بنملي بعد الظهر... وبعدين في في عين سعنيا علعى جنعب الطريععق عيعن

 قبل ما تصلي البلد، في عين ماشية في الواد، العين اللي في البلد للشرب وهاذي بسقوا عنهععا الععدواب،

 مثل ما تقولي بتفر [تنبع] مععن جنععب هلعععراق ومسععاوينلها حععوض يعنععي ماسععحين هالخمععة وهالطينععة

 وهالشي وبينت بلطة نظيفة وبنوا ع ذيالها والميات يقفن فيها ونوخذ هالكيلة ونروح انملي، الوحععدة
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 توخذلها كيلة وتغرف من هالعين وتملي هالتنكة، الوحدة ساعة زمععان تععا يصععحلها دور عععاودوا قععالوا

هاذي البلد ما ابتنفعكمش، إطلعوا على عين الجلزون". 

 كان تجمهر اللجئين في مناطق معينة حول مصدر ماء أو أكثر يشكل ضغطا ليععس فقععط علععى سععكان

 المنطقة "الوطنيين" بل أيضا على اللجئين أنفسهم حيث كان التنافس على أشده بينهم وعلععى قطععرات

 :" بتنا ليلة في الشارع وبعدين حوونا [أهععل الخليععل]، وبعععدين7الماء، تقول الحجة حمدة/المقابلة رقم

 وظلينا نمشي تا اوصلنا جفنا... والقيناهم على طريق عين سسسينياأجينا على بيت لحم ومشينا ومشينا 

  [أي عددهم كععثير] بقععا كععل تينععة كععل زتونععةبقوا دود الناس، واقفينلنا أهل جفنا؛ مرضوش ايعبرونا

 تحتيها خمس ست عيل .. سهل عين سينيا ملن سهل دورة ملن .. وتحت الشجر قعدنا وتحت السععما

 والطارق، ل مع الناس إشي .. وا اني سكنت في جفنا وهاذا السهل هععاذ وانععتي امهععودي علععى جفنععا

 هاذ ملن ، شو عين جفنا ما تقضيش الناس ، إطلعت على عين الجلزون هان ، إني قعععدت أكععثر مععن

 ساعة ونص وعين الجلزون اتنقط في هالتنكة تملتها حملتها على راسي؛ بقيت يعنععي حععوالي الخمسععة

 وعشرين سنة حملتها على راسي وروحت وأنا امهودة العقبة هاذ [تقصد النزلة بين الجلععزون وجفنععا]

 مععا شععفت الل هالشععب شععلفها عععن راسععي وراح؛ خطععف التنكععة وراح ، صععرت أرمععح وراح وأفغععر

 [أصيح] الششششششو قعديش في عالم؛ الشو ناس وقفت الناس تطلع علّي وأنا أفغعر ع هالشعب، اللنعا

 رحتلوا؛ اللهو مسكها هيك – عاد أنا برمح وراه- وقام دارها؛ الل إشي بطلع زي النار معن الطنجععرة،

 اللهي شو هي ؟ تبعت حمص من النحاس هذولة، اللهو يا حرام بدو يطبخ ايععبيع حمععص فعي اصععحون

 حمص ما عندوش ميي بدها تنحرق، الناس ميععتين مععن الحسععرة ميععتين مععن العطععش، شععلفها ودارهععا؛

 الحقتوا (أقول) يععا منعععون أبععع.. قلععي يخععتي: يخععتي شععفتي ابعينكععي كيععف النععار بععدها تطلععع مععن جععرة

 الحمص،طنيب عليكي، يختي: هي قرشين بدال المية اللي أخذتهن وخذي هععي تنكتكععي، شععو أنععا قلععت

القرشين زي عشر لرات شفتهن".

 :" وا وا ما حملنععا إل دمايععة جععوزي وابريععق شععرينا بقرشععين15وتقول الحجة زريفة/المقابلة رقم

 ونص من هاظا الفخار لسمر، وصرنا نروح نشحد مّي، يمععاااا يمععاااا الشععو دبععن حععالهن النسععوان فععي

ّية يتقاتلن ويدبن، أنا ميخلنيش أروح [جوزي] يروح ايملي بالجار، شعرى بالجعار ويعروح يملعي  الم

ّية بدك تشتريها مشترى، والل بععدك اتروحععي تتقععاتلي تععا  بالجار.. ييييييييي يابي شو شفنا أيام نتفة الم

ّية وهاذي تخطعف وهععاذي تخطععف يعنععي يتقععاتلن تعا  اتملين والنسوان يربطن الدلو بالشاشات يملين م

ّية". وقالت أم لولية/المقابلة رقم  :" وا يا ربي رحت على وحدة من البيرة، واعع معععي16يوخذن الم

 تنكة سمنة [تشير الراوية أنها من الحجم المتوسط] شاريها زلمتي مععن هذولععة اللععي بيشععتروا، ليفتهععا،
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 وقال بدي أعبي فيها مّي عشان نشرب، علبة بتسع بريقين مّي بس بريقين، إنها ما رضيت [البيروية]

 تمليلي إياها، يا خالتي أقولها [بمسكنة وحزن] تقول: يلعن أبوكم بعتوا بلدكم وجيتوا علععى هيععن واعع

 غير تخربوا بلدنا، عاودت قلت لجوزي مش راضية تمليها إلنا، وين راح، فتح البير – هعي سعكرتوا

وحطت عليه حجر – فتح البير وملها وراح". 

 وباستناء حعالت قليلعة – كمعا ذكعر فعي المثعالين السعابقين- تعرك الرجعال مهمعة جلعب المعاء للنسعاء،

 وتزايدت مع الوقت مسؤولية المرأة تجاه العائلة فيما يخص جلب الماء، وهو وإن كان استكمال للدور

 التقليدي للمرأة الريفية في جلب الماء فهو هنا شمل قطاعا أوسع من النساء حتى اللواتي لم يضطررن

 لجلب الماء قبل الحرب؛ كما أن مهمة جلب الماء أصبحت أكثر مشقة ممععا كععانت عليععه قبععل الحععرب،

 وكان على المرأة بالضافة إلى مشكلة قلة الماء وشدة الزحام وقلة حصتها مععن المععاء؛ كععان عليهععا أن

 تواجه في كثير من الحيان مشكلة وعورة الطرق نحو مصدر الماء وصعوبة استخراج المععاء؛ تقععول

 ؛ عن حياتها وقد لجأت إلى مغارة قرب قرية دير عمار:"ونروح انملععي19الحجة عزيزة/المقابلة رقم

 بعيد عنك ع جحش والل ع راسنا وا بيقولولها "عقبة عزرين" [تقصد طريق عين الماء هنععاك] لععو

 حدا يخرفك عنها انك لتخافي وانتي في الدار بس، انحط اجرينا هيك [تقصد أن الصعود والنزول حاد

 لدرجة يضعن قدم قدم للتحرك على هذه الطريق الخطرة] درجات درجات تا تطلعي، تععا انجيععب نقلععة

ّية، طيحات وطلعات طيحات وطلعات وطيحات وطلعات وهيك اسنود واطيحي سععنود واطيحععي".  الم

 وكان على المرأة الريفية اللجئة أن تحصل على قدر من الماء ليس فقط للشععرب بععل ولطهععي الطعععام

 وللستحمام لكل أفراد العائلة ولغسيل الملبس، لذا كان عليها أن تكرر جلب المعاء أقصعى معا يمكنهعا

 مععن عععدد المععرات وتحععاول أن تجلععب فععي كععل مععرة أقصععى مععا تسععتطيع حملععه مععن كميععة الميععاه. أم

  تقول أن ا تعالى حمى النسان بعظععام جمجمععة الععرأس الصععلبة وأنععه لععول41اسماعيل/المقابلة رقم

 ذلك لتهشمت رأسها ورأس صويحباتها وهععن يقطعععن مسععافات طويلععة سععيرا علععى القععدام فععي طععرق

 :"25وعرة ويحملن على رؤوسهن أوعية كبيرة مليئة بالمععاء، وقععالت أم أنععور الععبرجي/المقابلععة رقععم

 رحنا على قرايبنا في رمون؛ بس متحملوناش وا يا بنيتي، الميات كل يععومين والثععاني تنهععم يعطونععا

 أربع جلن مية، وحملت البل لمن انروح انملي المية، هيذ هودة وعلى راسي وطلعععي هالسععندة، وأنععا

 وسلفتي بقينا نروح انملي، بيار رمون بقن مقسمات لكل حمولة وهععاذ مععن الحمولععة اللععي احنععا عنععدها

 قالولنا بدنا نفتح البير تعالوا خذولكم جلنين مية، هيذ بس، يعني مععش ع خاطرنععا نملععي، واعع صععارت

 حالتنا اغراب البين، انلملم من بيار "الزبالة" في الحارة ونغسل حوايجنا، هاذي ميععة "الزبالععة" يعنععي

 من التصاريف، مية اشتا، بس جاي من الشوارع؛ عكععرة يعنععي، نسععتنا تععا تتصععفا مععن فععوق وننحععض
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ّية نفسها وعائلتها فععي مشععكلة  الصافي ونغسل فيه، هذاي مي مش للشرب". وهكذا وجدت المرأة الريف

 متعددة الثار؛ حيث هي بحاجة للماء معن أجعل نظافعة العائلعة، وبععض النسعاء حملعن أطفعالهن قعرب

 ينابيع الماء واستحم الصغار وأحيانا تستحم الم إن وجدت معاونا "يسترها" بأن يراقععب لهععا الطريععق

 وبعد أن تلف حولها قطعة قماش ولذا فضلت الستحمام في المغائر وفي الخيام وبيوت الشعععر أي فععي

 مكان سكنها إن توفر قدر من الستر من عيون الخرين، أما غسل الملبععس فععأغلبه تععم كمععا نععرى مععن

 المبحوثات قرب ينابيع المياه، وكانت المشععكلة الكععبر عنععد العععودة بععالملبس واللحافععات ذات الععوزن

 الكبير وهي مبتلة لتنشرها قرب سكنها خوف أن تسرق فكععانت النسععاء تعععاني مععن العوزن المضععاعف

 ؛ تأثرا كبيرا وهي تجيب على سؤالي لها19للحافات وهي مبتلة. وقد أبدت الحجة عزيزة/المقابلة رقم

 أين كانت تستحم وبناتها في المغارة قرب دير عمار؛ فقالت:" آه ، يمااااااااا، لما بدنا نتحمم كععل وحععدة

 في الخسفة اللي هي فيها؛ تقول في هالبطانية هيععك [تجعلهععا سععتار حولهععا] واتمرمععط حالهععا، وتحتععك

ّية ل تروح هيك ول هيك [تتسرب في الرض] وبقينا في لجونة؛ هيك الجونععة نغسععل  تراب، يعني الم

ّية تكبي [كععثير]، ونسععخن  فيهن ونقعد في جواهن، وبعدين مش زي اليوم بعيد عنك من طيرتي نتفة م

ّيععة، ونوخعذ لحرامعات والبطععاطين، لكععن ععاد لمعن ّية لمن نروح ع العيععن نوخعذ السععخان ونسعخن م  م

 اتروحي؛ بدك تقعدي جمعة وانتي مريضة، تا تروحي في الغسلت، وع الشجر اتستي شوي، وهذيكا

 :" بقينععا23تغسل من شقة، وهذيكا من شقة وع الشجر[نعلق الغسيل]..". تقول أم جميل/المقابلععة رقععم

ّيععة تحمععل الوحععدة "الجلععن" ونمشععي  في خربثة [لجئين] ونروح انملي من عين أيوب، لمن انجيب الم

 مثل هان و.. شو بدي أقولك، واتحط تنها تستريح وا وأوقات عين أيععوب هععاذي، هيععذ عليهععا سععور،

 مثل مععا اتقعولي نوخعذ الصعبحيات هلعولد ونوخعذ هعالغيرات الوسععخات ونوخعذ هعاللجن وهالسععخان،

 وانروح هناك نحطب من اذيال عيععن أيععوب وانسععخن ونغسععل ونحمععم ولدنععا ونتحمععم إذيععال هالسععور

 [تقولها المبحوثة بصوت منخفض] ونسحب حالنا ونروح والل يا بنيتي شععفنا.. والل القمععل يوكلنععا؟!!

نغسل ونغسل ونتحمم". 

 وبرغم ما بذلت المرأة الريفية من عناء؛ إل أن "القمل" كععان أحعد الفعات العديعدة العتي انتشعرت بيععن

 اللجئين –والمواطنين إلى حد كبير- فقد كانت كارثة أخرى تنتظر اللجئين بعد وقت قصير من حياة

ّية حيععث انتشعرت المععراض والفعات كالقمعل  اللجوء والحرمعان والعطععش، أل وهعي الكارثععة الصععح

 والبراغيث..، وكان شح المياه سببا رئيسا في عدم قدرة المرأة الريفية على الحفاظ على قدر كاف مععن

  التي فقدت أحد أبنائها اليافعين وكادت18نظافة بيتها وأجساد عائلتها، تقول الحجة زهرة/المقابلة رقم

 تفقد ابنتها أيضا بسبب هذه الفات في تلك الفترة:" شوفي!! ايصحلنا ميات بععس نشععرب!! بقينععا نملععي
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 من دورا [قرية دورا القرع] وحنا ويين عنها، هالقمععل علينععا وهالسعيبان وييييعي وانععتي سعالمة واحنعا

 ماشيين يسبح على وجهك القمل يسبح على رجليك، القمل، بعيد عنععك، يييييييييععي هععذيكا اليععام اعع ل

 يوريها لحدا.. بقينا كل شهر والل شهرين والل ثلثة عمنو القمل علينعا تنعا نتحمعم، والقمعل بيروحعش

 عنا القمل والبراغيث.. يا خيبتي ييييييي والقملة أكبر من الذبانة، وبقا الوسخ اللي علينا ما يعلم فيعه ال

ا، منتي تمليلك جلن المية من دورا وكيف بدك تتحممي!!! أمانة هه!!". 

 وحتى المناطق التي توفر فيها الماء فإنه يظهر من خلل المقابلت أن المياه في مناطق اللجئين تلععك

قد تلوثت من كثرة مستخدميها وعدم تصريف المياه المتسخة بعيدا عن المصدر المائي النظيف.

 ولكل ذلك نجد أن الماء كان سببا رئيسا في تواجد اللجئين في منطقة، وكععان سععببا فععي الرحيععل منهععا

 طمعا في مكان اعتقد اللجئون أن وضع الماء فيععه أفضععل، ولهععذا انتقلععت عععائلت لجئة مععن الضععفة

 باتجاه غزة، ومن منطقة لخرى داخل الضفة. لقد اختاروا النتقال حتى وإن كان الهععالي "الوطنيععة"

  من قرية23يرحبون بهم ويوفرون لهم فرصا جيدة للستقرار بينهم، فقد رحلت أم جميل/المقابلة رقم

 بيت نوبا إلى قرية يالو بسبب رئيسي هو صعوبة استخراج مياه الشرب ونقلها:"وا الحيععاة فععي بيععت

 نوبا الجيران مليحين، الناس مليحة مليحة، بس أنا بقولك بقاش فيها مّي، بقينا نطيععح ع البيععارة، يجبععن

 حبل الجمل اللي بقوا يحبلوا عليه على الجمل في الحصعيدة، هيعذ خملعه(عريعض) وشعوفي قعديش بقعا

 يطيق على الكش وع الجمل، ثلث نقيف على البيارة، إنتي توخذي مني وأنا أوخذ منك وهذيكا توخععذ

 مني وآه آه آه تا نطلع الدلو.. البير غميق غميق غميق غميعق؛ هعول غميعق، الثلثعة نقبعا علعى بسعوى

 بعضنا نقيف منتي بتقدريش تسحبي حبل الجمل انتي توخععذي منععي وأنععا أوخععذ منععك و.. عشععان الععدلو

 كبير، تنك تملي الجرة، بقينا في جرة نملي وكل وحدة تملي جرة ونروح نععوديهن ونععرد نعععاود، الميععة

 قليلة في بيت نوبا أما بقلك قعدنا اللي قعدنا ومتنا وبقوا نسايبنا في بيت نوبا قععايلين تعععالوا ومرحبععابكم

 اقعدوا عنا، احنا ودار سلفي، قعدنا هناك بيجي سنة، وبقا إلي عم إله سيارة.. بقا يشتغل ع هععالطريق،

ّية زهقت متت قلتل يا عمي: شفلي دار في يالو؟ قلععي: آه، بشععفلك، واعع ثععاني  لقيتا يوم، زهقت من الم

 يوم اللهو بيقولي حضريلي غراضاتك هان ع الطريق خليني أوخذلك إياهن العصريات وأنا مروح ع

الدار، وا أنا ميعاد ما بدى يروح محظرة لغراضات حملني حياة عمي وروحني على يالو". 

 وكانت مشكلة قلة مياه الشرب أكثر خطورة في حال اللجيئن الذين أخرجوا معهم حيواناتهم المنزليععة

 كالبقار والغنعام والحميعر والبغعال ... وسعتكون هعذه المشعكلة ععامل رئيسعا فعي بيعع أغلعب هعؤلء

 لحيواناتهم تلك حتى لو كانت بقرة واحدة أو حتى غنمة لنها بحاجة الى كميععة مععن المععاء وإل تمععوت،

 فبيعت بثمن رخيص وصل في روايات المبحوثات إلععى أقععل مععن ثلععث قيمتهععا الحقيقيععة، أمععا اللجئون
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 الذين حاولوا الستمرار في اقتناء تلك الحيوانات فقد كان عليهم اللجوء نحو مناطق تتوفر فيهععا الميععاه

  عن سبب قرار والدها الرحيل من بيععت نععتيف برغععم28لحيواناتهم. تقول أم علي سجدية/المقابلة رقم

 ترحيب أهلها به وإكرامهم له وهو ممن أخرجوا أبقارهم وأغنامهم:"رحلنا من بيت نععتيف علععى بتولععة

ّية، قالوا في بير في بتولة بيروي قديش، كل العالم أجت عليه".  بدنا م

 وبرغم محاولت اللجئين التنقل من أجل الماء؛ فإن المشكلة لم تحل جذريا بل اسععتمرت مععن أصعععب

 المشاكل التي واجهت اللجئ [في الضفة الغربية على القل] سواء في مرحلة ما قبععل المخيععم أو فععي

 مرحلة "استقراره" في المخيم، وكانت المرأة الريفيععة اللجئة هععي الععتي تحملععت بععل وانفععردت أغلععب

الوقت في تحمل مشاق علج هذه المشكلة. 

ثانيا: مشكلة العمل (مصدر الدخل):

 ؛ لم يفقد المهجرون الفلسطينيون أرضهم وبيوتهم وحسب، بععل فقععدو أيضععا مصععادر48في إثر حرب 

 دخلهم والسباب التي كانت تنجح أعمالهم القتصادية وكذلك الدوات التي اسععتخدموها فععي أعمععالهم.

 وهنععاك عععدد كععبير مععن الفلسععطينيين الععذين لععم يهجععروا مععن أراضععيهم لكنهععم فقععدوا مصععادر دخلهععم

 والرتباطات القتصادية التي كانت تنجح أعمالهم، كذلك كانت الحالة القتصادية العامععة مترديععة فععي

مناطق اللجوء في أعقاب الحرب. 

 وفي أثر هذه الحرب وبعد موجات العدوان الذي أخرجهم من أراضععيهم وبيععوتهم، وبعععد التحععرك مععن

 أجل مكان آمن أول ثم التحرك نحو مصادر الماء؛ كان البحث عن مصدر دخععل يسععدون بععه حاجععاتهم

وحاجات عائلتهم الساسية من طعام وشراب وملبس ومسكن.. هو الشغل الشاغل للجئين. 

 اشتدت الزمة القتصادية لدى غالبية اللجئين الريفيين مباشرة بعد تهجيرهم مععن ديععارهم، قلععة منهععم

 تأخر اشتداد هذه الزمة لديهم  بسبب إخراجهم لحيواناتهم المنزليععة (بقععرة ، غنععم، حمععار، جمععل..) أو

 مدخرات ومصاغ.. إل أنه وبعد وقت قصير بدأ عددهم بالتناقص أيضا لينضموا إلى جموع المعععدمين

 اقتصاديا، حيث باع أغلبهم حيواناته المنزلية إما مباشرة خلل الحرب والتهجير وإما بعد ذلععك بععوقت

 :" عمي طلع بالبقرة وبالعجلععة31قصير، وكانت خسارتهم في ثمنها كبيرة؛ تقول أم عمر/المقابلة رقم

 وبعيدن عنك بالبغلة، طلع فيهن ع اللعد، بقعا قعال معدفوع فيهعن ميعتين ميعتين، تنعو راح ع اللعد؛ خعذوا

 اشتروا يا جماعة؟؟ هذول بدي أبيعهن، وين بدي أروح فيهن بعد ما خلصععت الهدنععة، صععاروا يقولععوا

 وين بدنا نشتريهن!!  ما بدنا نصير زيكم ويمكن نطلع، يدللوا علينا إم المتين جععابت ثلثيععن ليععرة ومععا
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 رضيوش يشتروها إل تا جبنا الدست وحلبنا فيه وانتلى حليب هيععك كلععو أخععذوها بثلثيععن ليععرة وبعيععد

عنك البغلة بعثلثين والعجلة بثلثين ". 

 لم يكن وضع اللجئين يساعدهم وهم كثيرو الترحال ويسععكنون عععروق الشععجر أو المغععاور أو بيععوت

 المحسنين؛ ليتمكنوا من العتنععاء بحيوانععاتهم المنزليععة، وكععان المععاء بالكععاد يحصععلون عليععه مععن أجععل

 الشرب، فكيف سيوفرون للحيوانات كمية ماء وطعام، والقلة التي نجحت في الحفععاظ علععى حيوانععاتهم

 المنزلية مدة من الوقت -بعضهم القليل اسععتمر برغععم الصعععوبة فععي الحفعاظ عليهععا طععويل- هعم الععذين

 توجهوا نحو مناطق لجوء توفر فيهععا مععا يلععزم هععذه الحيوانععات، وغيععر أن مععا كععان يمنععع الغالبيععة مععن

 الستمرار في العناية بالحيوانات المنزلية كمصدر دخل ليس فقط إيجاد مكان مناسععب لهععا، بععل كععانت

 مشععكلة الجععدوى القتصععادية معن اسععتمرار الحفععاظ عليهععا، فسععابقا وقبععل تهجيرهععم معن قراهععم كععانوا

 يطعمونها من انتاجهم الزراعي ومن المراعي في قراهم، الن ليست الراضي الععتي لجععأوا اليهععا ول

  كان هناك دخل ل بأس به من بيع حليب البقار ومشتقاتها، وكانت48المحاصيل ملكهم، وقبل حرب 

 أسعار هذه الحيوانات أعلى بكثير ممععا أصععبحت عليععه بعععد الحععرب، كمععا أن اللجئيععن الععذين حععاولوا

 الحفاظ على حيواناتهم في فترة اللجوء الولى اشتكوا من أن منععاطق الضععفة الغربيععة لععم تكععن مناسععبة

 لتربية الحيوانات كما كانت قراهم الساحلية. وعليه فقد آثر عدد أكبر ممن أبقى على حيواناته المنزليععة

لبعض الوقت القيام ببيعها أو بيع معظمها. 

 لقد كانت محاولة الحفاظ على تربية الحيوانات سببا في تنقل أصحابها نحو مناطق مناسععبة، كمععا كععان

  المهجععرة مععن25بيعها سببا في بحثهم عن مصدر دخل آخر. ونأخذ مثال؛ عائلة أم أنور/المقابلة رقععم

 قرية البرج اتجهت نحو مناطق قريبة ريثما تم العودة للقرية الم فلما طال بهم المقام وسقطت قريتهععم

 توجهععوا نحععو أقععارب لهععم مععن قريععة رمععون فععي الضععفة الغربيععة علععى أمععل السععتمرار فععي نشععاطهم

 القتصادي ولو جزئيا واستمروا في الحفاظ على أبقارهم حتى أصبح من غير الممكن السععتمرار فععي

 ذلك فالماء بالكاد يكفي لشععرب العائلععة، وطعععام الحيوانععات يععوفرونه بصعععوبة والسععكن غيععر مناسععب

 وجاءت موجة الثلج التي كادت تفتك بالبقار، فقرروا بيعها، حاول رجال هذه العائلة البحث عن عمل

 فكانوا يخرجون يوميا للعمل ويعودون بقععروش بالكعاد تسععد جععوع العائلعة، فلمعا وجعدوا فرصععة عمععل

 زراعية في قرية الطيبة انتقلت العائلة على الفور للسكن هناك قرب فرصععة العمععل وأسععهم كععل أفععراد

العائلة حتى كبار السن في جهدهم للحفاظ على هذا العمل. 

 ومن الملحظ أن حركة انتقال اللجئين نحو فرصة عمل، لم يكن بشكل موجععات وبأعععداد كععبيرة كمععا

  كانت ضعيفة، فاللجئون48كان في حال البحث عن المان والماء، وذلك لن فرص العمل بعد عام 
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  من ضعف اقتصادي وكان يأتي منها طالبوا48الفلسطينيون لجأوا إلى مناطق تعاني أصل وقبل عام 

 48. وجععاءت حععرب عععام 48العمل نحععو منععاطق فلسععطين السععاحلية قبععل اسععتعمارها صععهيونيا عععام 

 بالضافة إلى التهجير والسيطرة على الرض، بآثار اقتصععادية مععدمرة أيضععا علععى المنععاطق العربيععة

 ، لدرجة أن بعض اللجئين الذين خرجوا بمدخرات أو غلل أو حيوانات تحدثوا48التي لم تحتل عام 

 ؛17عن أنهم كانوا "أغنى" من أهل القرى التي لجأوا اليها. وتحدثت لجئات/أنظر فععي المقابلععة رقععم

 عملن كخادمات في بيوت "الوطنية" عن الدخل المحدود لمن عملن عندهم عند بدايععة عمليععة اللجععوء.

 ونتيجة لهذه الظروف القتصادية لم تستطع -علععى سععبيل المثععال- قريععة سععلواد(قضععاء رام اعع) الععتي

 استقبلت أبناءها المهجرين؛ أن توفر لهم مصعدر دخعل كعاف. فقعد كعان العديعد معن أبنعاء قريعة سعلواد

  عععادوا إلععى قريتهععم48م للعمل في مدينة حيفا، فلما هجروا عام 1948وعائلتهم قد توجهوا قبل عام 

 معدمين أو كادوا فأصبحت أوضاعهم في غاية السوء، المر الذي ترك آثارا قاسية علععى أهععالي قريععة

 سلواد في فترة اللجوء الولى ويكفي أن أذكر كيف اندفع العديد من أبناء تلك القرية خاصة المهجرون

 من حيفا إلى التسلل نحو الكويت عبر الصحراء التي قضت على العديد من رجالهم وفي إحداها مععات

 تسعة تحت شمس تلك الصحراء. وإذا كانت قرية سلواد لم تستطع استيعاب أبنائها المهجريععن، فكيععف

الحال مع آلف اللجئين الذين توجهوا إلى قرى ليست قراهم؟! 

 كان العمل في الزراعة فرصة للجئين إن وجد، وكان أغلبه أعمععال موسععمية عععادة مععا كععانت النسععاء

 عنصر رئيس في أدائه كالحصاد وقطف الزيتععون.. وكععانت العائلععة الععتي تجععد فرصععة عمععل زراعيععة

 تتوجه إلى ذلك المكان حتى لو كانت ظروف السكن فيععه أصعععب مععن سععابقه، فالعمععل أهععم مععن مكععان

 السععكن لن العمععل هععو الععذي سععيوفر أجععرة السععكن وقبلهععا الطعععام والشععراب، لقععد تركععت عائلععة أم

 ؛ قرية السموع بعد أن عملوا في موسم الحصاد هناك وسععط ترحيععب عائلععة مععن30أنيس/المقابلة رقم

 سكانها وتقديمهم بيت جيد واسع لعائلة أم أنيس واشراكهم في المنفعة في الماء والطععابون، لكععن عائلععة

 أم أنيس انتقلت إلى قرية إذنا وسكنت في مغارة استصلحها أفراد العائلة مععن أجععل البقععاء قععرب قطعععة

أرض سمح لهم بفلحتها، أي تركوا السكن الجيد من أجل فرصة العمل الجيدة. 

 %،50 أكععثر مععن 1954، أن نسبة البطالة بيععن اللجئيععن كععانت حععتى عععام 3تذكر الكاتبة ماريا هولت

 وهذه النسبة الكبيرة من العاطلين عن العمل تتحععدث عععن الوضععع الكلععي، وهععي أعلععى مععن ذلععك لععدى

 اللجئين الريفيين،الذين فقدوا الرض التي كانت مصدر دخلهم، في حين انخرط بعض من المتعلميععن

 والتجار والمهنيين من أبناء المدن الفلسطينية في أعمال وسط المناطق العربية فععي داخععل فلسععطين أو

. 30. النساء في فلسطين المعاصرة  هولت. 3
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 خارجها، أما المهنيون والمتعلمون الريفيون فقد كانوا من القلة بحيث ل يمكن الحديث عن تأثيرهم في

ارتفاع نسبة البطالة بين الريفيين أكثر من غيرهم. 

 حاول الكثير من الرجال اللجئين من أبناء الريف البحث عن فرص عمل في أي مجال يتوفر، لقد بدأ

 المعدمون منهم مبكرا في هذا البحث في حين تباطأ مععن حملععوا بعععض المععدخرات ظنععا أنهععم عععائدون

 قريبا إلى بيوتهم وأراضيهم. فلما وجدوا أنفسهم قد أنفقوا ما لديهم؛ انضموا إلععى جمععوع البععاحثين عععن

 عمل. ومن الملحظ أن العمال التي كان يجدها الرجال في السنوات الولعى للجعوء كعانت بالضعافة

 إلى شحها؛ أعمال أغلبها مؤقتة وذات دخل متدن، كما كععان أغلبهععا يتطلععب مسععاعدة كععبيرة مععن نسععاء

 العائلة، بل إن منها أعمال كانت تقوم بها النساء دون الرجال من عائلتها؛ فالعمل مثل في جمع جذوع

 الشجار الذي انتشر العمل به في أكثر من موقع في فلسطين فععي السععنوات الولععى للجععوء كععان عمل

 شاقا شاركت فيه المرأة مشاركة رئيسة مع رجال مععن عائلتهععا أو عملععت فيععه دون وجععود رجععال مععن

 :"دار زلمتنا يكرمل كرامي؛ واعع مثععل هععان [الجلععزون]19عائلتها؛ تقول الحجة عزيزة/المقابلة رقم

 والبلوع والل أبعد من البلوع أبعد، في اليوم هالعبدة اللي قبالك قنطار تععودي، قنطععار كرامععي أنععاقلوا،

 وهاذي أنيسة وأختها بقين يناقلن مع أبو البصبوص، بقا أبوهن اختيععار ينععاقلن ورا ابععن البصععبوص ع

 النص، هو يكرمل وهنة يرحن يلمن وهنة ع النص، بدهن رزقة أبوهن يا حععرام بيععش القنطععار؟ واعع

 :"صععرنا نعمععل مشععاحم (فحععم)؛11غير بخمس ليرات يا حجة". وتقول أم طلل البياري/المقابلة رقم

 وا حياة أبو طلل عشان ايديه مش ضاري، إيديه بكبشن، لنه يقطع الشععجر ويعملععوا فحععم، وأنععا يععا

 ناري من جهلي، وا أنا يا ربي هيك راسي فلخ، فلخ راسي لني أحمل الكرامي على راسي وأوديها

مشان يسوي فحم، نسوي فحم مشان نعيش". 

 عندما كانت العمال التي تتوفر تتطلب مساعدة المرأة للرجل وكانت بعيدة ععن سعكنهم؛ كعانت تنتقعل

 العائلة ككل إلى ذلك المكان وعندما كانت أعمال يقوم بهععا الرجععل وحععده وكععانت تتطلععب ابتعععاده عععن

 مكان سكن العائلة فقد كان يذهب وحده تاركا العائلة تحت مسؤولية المرأة ومن بقي من رجال آخرين

في العائلة إن كانت ممتدة، وكان هذا يترك عبئا كبيرا على العائلة الريفية خاصة المرأة. 

 وبين قلة توفر فرص العمل وضعف الدخل الذي يحصععل عليععه العامععل، كععان هنععاك آلف مؤلفععة مععن

 اللجئين الريفيين ل يجدون فرصة عمل ولم تستطع الغلبية من الرجال التأقلم مع الظععروف الجديععدة

 للعمل وتركوا أنفسهم يغرقون في بحر من الضياع والحيرة في أمرهم، بينما كانت النساء تنشععغل فععي

 السعي بنشاط نحو توفير لقمة العيش وشربة الماء والكساء والمسكن والدفء وغيره لصععالح عائلتهععا؛
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 واستخدمت خبراتها السابقة لتقوم بتوفير ذلك كما ابتكرت طرقا جديدة للعمل أدتها بالتعاون مع الرجل

أو دونه. 

 كان انتقال المرأة نحو مكان توفرت فيه فرصة عمل يعني انتقععال العائلععة؛ ومثععال علععى ذلععك عائلعة أم

 ؛ التي قضى رجالها تسعة أشهر ينتقلون فعي القعرى المتعععددة حععتى صععرفوا كعل31عمر/المقابلة رقم

  دينععار، ثععم أخععذوا يصععرفون ذهععب نسععائهم،400المدخرات التي أخرجوها وهو مبلغ ضمان البيععارة 

 واستهلكوا الغلل التي حملوها معهم من قريتهم الم، فلما أصبحوا معدمين انتقلوا نحو مكان تسععتطيع

 فيه نساؤهم عمل"الحصر" أي نسيج البسط من القش، وأصبح هذا العمععل مصععدر دخلهععم الوحيععد فععي

 الفترة الولى للجوء. حركة النساء نحو فرصة عمل لم تكن حركة كبيرة ولم تشعكل ظعاهرة واضعحة،

 وذلك لن المرأة أكثر التصاقا بالمكان الذي فيه عائلتهعا وليععس معن السععهل تنقلهععا، كمعا كعانت فعرص

 العمل للرجال نادرة فكيف ستكون للنساء؟!! لذا كان تحعرك المعرأة يعأتي فعي داخعل المنطقعة الواحعدة

 لتوفير إمكانية عمل ما، كأن تتجه لمكان فيه بعض الماء لععتزرع مععا حولهععا مععن أرض. وكععانت قععدرة

 المرأة الريفية اللجئة على العمل في منطقة سكنها سببا لعدم حدوث سععيل مععن تحععرك اللجئيععن نحععو

العمل كما حدث في حالة المن والماء، وكان من أسباب استقرار العائلة في مكان دون غيره. 

ثالثا: مشكلة السكن:

 كان تدمير بيت الفلسطيني خاصة الريفي؛ من الخطوات الولى التي جرى إتباعها من قبل العصابات

 الصهيونية العاملة في الراضي الفلسطينية إبععان الحتلل البريطععاني، وذلععك بهععدف دفععع الفلسععطيني

 لترك أرضه، وقد ناقشت فععي الفصععل السععابق مععا أورده بنععي معوريس المععؤرخ السععرائيلي عععن قيععام

 العصابات الصهيونية بعمليات تدمير بيوت الريفيين في ظل تعععاون بريطععاني صععهيوني ضععد الريععف

 ، وأنهعا39، وأن هذه العمليعات لعم تتوقعف حعتى بععد انتهعاء الثعورة ععام 1939الفلسطيني إبان ثورة 

 ؛ وعنععدها شععهدت عمليعات تعدمير بيععوت الريفييععن48استمرت بأشكالها الخفية حتى قيام الحرب ععام 

 الفلسطينيين تكثيفا لم يسبق له مثيل فكانت عملية تدمير بيوت الريفيين تععأتي إمععا بععالتزامن مععع احتلل

 القرية من خلل القوات المهاجمة أو وحدات تدمير خاصععة ترافععق أو تلحععق بتلععك القععوات المهاجمععة.

 وسياسة تدمير البيت الريفي تهدف إلى قطع المل لدى اللجئين الريفيين فععي العععودة وإلععى تشععريدهم

بعيدا حيث ل يعرفون الستقرار وتضعف القدرة على المقاومة والصمود. 

 قضى اللجئون الريفيون وقتا طويل وصل إلى عدة سنوات وهم يتنقلون من مسكن لخر، سععواء مععن

 منطقة لخرى أو في داخل المنطقة الواحدة، وعندما تتبعت الماكن التي سكنتها راويععات هععذا البحععث
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 وعائلتهن في مرحلة ما قبل "الستقرار" في المخيم (أو مكان آخر) وجععدت كععل منهععن سععكنت علععى

القل أربعة من أنواع المساكن التالية: 

- السكن في الراضي المشجرة والراضي الجرداء: 1

 كانت الراضي المشجرة أو الجرداء القريبة من القعرى العتي يتعم الهجعوم عليهععا مععن قبعل العصعابات

 الصهيونية أو المهددة بالهجوم؛ من أولى وأكثر مناطق لجوء الريفيين اعتقادا منهم أنهععم عععائدون إلععى

 بيوتهم بمجرد انتهاء العمليات المعادية. لكنهم سرعان ما أصبحوا هدفا للعمليات العسكرية الصهيونية

  السيطرة الصهيونية. وبعد انتهاءمناطقمباشرة خلل الحرب من أجل طردهم بعيدا عن قراهم وعن 

 الحرب ومع تدفق اللف من اللجئين إلى مناطق اللجوء المتعددة؛ ظلععت الرض المشععجرة المسععكن

 الوحيد الذي توفر لغلب اللجئين في الشهر والسنوات الولى من اللجوء خاصة في منطقععة الضععفة

 الغربية. فكانت نسبة الذين تمكنوا من السععكن فععي بيععوت أنسععابهم أو معععارفهم أو بيععوت المحسععنين أو

 بيوت استأجروها من مالهم؛ قليلة مقارنة مع نسبة من سععكنوا تحععت الشععجار أو فععي الرض الخلء،

 فقد كعان ععدد اللجئيعن كعبيرا ول تسعتطيع المكانعات السعكنية المحعدودة للمنعاطق العتي لجعأوا إليهعا

 استيعابهم، فقليل ما توفر بيت (أي غرفة سكنية) فارغ يمكن لصحابه إسكان لجئين فيه. لقد لجأ إلى

 الضفة الغربية عدد من الشخاص يقارب عدد سكان الضفة الصععليين، وفععي غععزة لجععأ ضعععفي عععدد

 السكان الصلين، وحتى إن افترضنا مجعازا أن سعكان هعذه المنعاطق قعاموا بتقععديم كعل مععا لععديهم معن

 مساحة فارغة في مساكنهم لسكان اللجئين فلم يكن ذلك ليحل مشكلة ضخمة كمشكلة سكن اللجئين.

 غالبية من المبحوثات في هذه الرسالة سكن وعائلتهن تحت الشععجار وفععي المنععاطق الخلء لفععترات

 متفاوتة تبعا لظروف كل عائلة لجئة وما توفر لها معن فعرص السعكن. وكعانت نسعبة السعاكنين تحعت

 الشجار ترتفع في فصل الصيف حيث يلتجئ أغلب اللجئين في فصل الشتاء إلى المغاور وما يتععوفر

 من بيوت، وإلى المعاكن العامععة كالمسعاجد والكنععائس والمععدارس.. وتععذكر المبحوثععات أن منهعن معن

مكثت وعائلتهن عاما وعامين وحتى أربعة أعوام تحت الشجار. 

 من سكنوا تحت الشجار كانوا إما من المعدمين ماديا -أو يكادون- الذين لععم يسععتطيعوا اسععتئجار بيععت

 أو بناء سقيفة والذين لم يسعفهم الحظ في المكوث مدة لدى أقعارب ومععارف ومحسعنين ول الحصعول

 على سكن في مغارة، أو من اللجئين الذين خرجوا بمواشيهم من قراهم الم ولم يجدوا أمععاكن أفضععل

 لمواشيهم. كما التحق بالسكن تحت الشجار عدد آخر من اللجئين الذين كان لديهم بعععض المععدخرات

 فاستأجروا بيوتا في بداية اللجوء ولكن مع الوقت بععدأت نقععودهم بالنفععاذ فسععكنوا تحععت الشععجار علععى

القل فترة الصيف. 
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 كان السكن تحت الشجار وفي الراضي الخلء يجري غالبا وسععط تجمععع عععدد كععبير مععن اللجئيععن،

 بحيث يكون العدد الكبير هذا بمثابة نوع من المان للعائلة اللجئة في تلك الماكن التي ل توفر حماية

 حععتى مععن الحيوانععات الضععالة وزواحععف الرض، ولععم تسععكن عائلععة لجئة تحععت أشععجار بعيععدة عععن

 اللجئين إل في حال من سكنوا في أراضي قرب مناطق مأهولة بالسكان الصليين كأن تعطععي عائلععة

من "الوطنية" عائلة أو عدة عائلت الحق في السكن قرب بيت العائلة الوطنية. 

 وجععد اللجئون أنفسععهم فععي وضععع بععالغ السععوء إذ تنكشععف العائلععة علععى عععائلت أخععرى خاصععة مععن

ّية التي تميععزت بحفععظ  العائلت "الغريبة" أي المهجرة من قرى أخرى، وهو أمر ل تقبله العقلية الريف

 كل عائلة لخصوصياتها؛ لكنها اضطرت للسكن في تلك الظروف طالمععا لععم يكعن هنععاك بععديل أفضععل.

 وبينما بقيت عائلت مععن اللجئيععن تحععت الشععجار "بيععن السععماء والطععارق" كمععا تصععف المبحوثععات

 أحوالهن؛ أي دون شيء يمنع أعين العشرات من مراقبتها، مكتفية بالليل ليسترها فتقضي فيه حاجاتها

 الخاصة؛ تمكنت الغلبية من الختباء الجزئي عن أعين الخرين مععن خلل وضععع سععاتر مععن قمععاش

 (لحاف، بطانية،أكياس خيش، قطعة شادر..) أو من أغصان النباتات بحيث يتم عمل "عريشععة" أو مععا

 يشابه حول العائلة تحت الشجرة. ولن هؤلء اللجئين كانوا معدمين ماديا أو يكادون فقد لجأ بعضهم

 إلى وضع اللحاف أو البطانيات في النهار وفي الليل- "مهععو الليععل سععتار" – يلتحفععون بهععا أو ينععامون

 فوقها. وتحت هذه الشجار وبرغم ازدحام المكععان وانكشععافه فقععد حععاولت كععل عائلععة أن تحععافظ علععى

 خصوصيتها في الطعام وقضاء شؤونها الخاصة، ولم يخُل المر من تدخل البعض في شععؤون الخععر

 المر الذي سبب صدامات خاصة بين النساء، إل أن النساء اشععتركن كعععادتهم فععي مهععام أفععادة العائلععة

 كجمع الحطب وعمل أفران النار وغيره من العمال التي تكون مجديععة عنععدما تكععون جماعيععة. ومععن

 هؤلء الساكنين تحت الشجار من صنعوا من الشوك فرشة للنوم، وكانت النساء غالبا من تقوم بذلك،

 وهم يحضرون الشوك-في الضفة الغربية ينتشر شوك بري كثيف يسععمى النتععش يسععتخدمونه فععي هععذا

 العمل- يقومون برصه حتى يتماسك ثم يغطونه بالغصان الخضراء وأوراق الشجر وبعض الحيععان

 بقطعة خيش ثم ينامون فوقه، وكذلك صنعت النساء للطفععال فرشععة مكونععة مععن طبقععة مععن الحشععائش

الخضراء. 

 وفي ظل الفقر والحرمان الذي عاناه الساكنون تحععت الشععجار فقععد كععان شععغلهم الشععاغل البحععث عععن

مصدر دخل يتمكنون من خلله توفير الطعام لعائلتهم وإيجاد أجرة "سقف"في فترة الشتاء. 

- السكن في المغاور وشقوق الرض: 2

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

78



 كانت المغاور أيضا – إضعافة إلعى الراضعي المشعجرة والخلء- معن أولعى المعاكن العتي لجعأ إليهعا

 الريفيون، طلبا للمان من العمليات العسعكرية الصعهيونية خلل الحعرب وبعيعدها. وتسعابق اللجئون

 إلى المغاور باعتبار أن فيها قدرا من الحماية الطبيعية أكثر مععن السععكن تحععت الشععجار وفععي الخلء.

 ولكن محدودية عدد المغاور والشقوق الرضية في أماكن اللجوء المختلفععة لععم تسععمح باسععتيعاب عععدد

 كبير من اللجئين، لذلك كانت المغاور والشقوق خاصة في فترات اللجععوء الولععى تلقععى اهتمامععا مععن

 اللجئين حيث يقومون بفتح وحفر الشقوق الظاهرة في الرض حتى تصبح مكانععا يمكععن اللجععوء إليععه

 ويقومون بتنظيف العشاب والشجيرات التي تغطي أبواب المغاور العتيقة.  كان يصععل الزحععام علععى

 المغاور أوجه في مناطق اللجوء في الضفة الغربية في فعترة الشعتاء حيعث كعان اللف معن اللجئيعن

 الساكنين تحت الشجار يجدون أنفسهم في مواجهة المطر والثلج دون مععأوى فيلجععأ الكععثير منهععم إلععى

 المغاور. كانت المغارة ذات المساحة الععتي تسععاوي مسععاحة غرفععة، تسععتقبل ثلث إلععى أربععع عععائلت

 :" مطعرت الععدنيا واحنعا فعي بتولعة تحععت28بأغراضهم وأحيانا بحيواناتهم. تقول أم علي/المقابلة رقم

 الشجر، زحق الشرايط وزحق العالم يييي، رحنا سكنا في مغارة من المطر، أنا ودار سلفي ودار بنت

 حماية وأربع خمس عيال، ومطر، وبقا فيها غنم، وتلم هاظا اللي بيقرص، هاظا مثل البق يا حصرتي

علينا وظلينا تنها راقت الدنيا". 

 لم يكن السكن في المغاور حل سهل لدى اللجئين، لكنهم اضطروا لذلك لن من سععكن المغععاور كععان

 :"تععا16ل يملك أجرة بيت أو سقيفة فيسكنها على القل في فترة الشععتاء، تقععول أم لوليععة/المقابلععة رقععم

 اللهسسوجينا على رام ا هناك؛ محنا غشيمين، هانا إعمدنا هالزلمة قلنالوا خلينا نقعععد فععي هالوظععة... 

 مهاجرين واحنا فلحين؛ فلحين فش معانسسا مصسساري إل إزرع؛ قلوا زلمتي احنا بيقول خمس ليرات

 ، .. وقلوا هي ليرتين – واحنا اتلقينا لشتا والمطر- واعع يععا حبيبععتي مععا رضععيش الزلمععة، ومععشواقلع

 اسمعتي انو في إذاعة هذولة العمدان لطوال في رام ا الذاعة اللي بيقولوا عنهن من رام اعع بيلفتععوا

 عنهن ع بلدنا بيشوفوها... أجا لختيار شو بيقول؛ إحنا عاد ثلث عيال أنا وزلمتي وواحد بيقربلى ابععن

 عمتا ولخري الثاني من البلد الثلث من البلد، معاهم جمل ومععاهم بعيعد عنعك حمعار؛ اللهعو قلعو تنعي

 أقولعك هيعو فعي مغعارة.. أنعا قلعت ويعن بعدي أروح فعي هلمغعارة؟ [تتكلعم المبحوثعة بلغعة المسعتغرب

 المرعوب الضعيف] قلي (جوزي) زيك زي هالناس.. طحنعا هلمغعارة، هاظعا فعي يبنيعتي فعي إذيالهعا

 شومر زي هالباب داروا يقرطوا الزلم في وعزلناها وسوينا الواحععد مقعععدة يعنععي مطععرح منععام إحنععا

 الثلث أنا وياه وهالبنت ولخريين بالمثل كبيرة هي، هاظا الجمل سععووا ودار يشععحط شععحط تععا حطععوا

 في لمغارة عالي الباب بس علمك الجمل ععالي، وهععذيكا لحمععارة لخريععة حطععوا اجريهععا أبصععر كيععف
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 ودخلوها الحاصلوا أنا موكد ومععش موكععد؛ وخششععوها، وقعععدنا هنععاك هنععة شععهرين داري ثلث؛ فععي

 لمغارة؛ بعدين اندلوا علينا هذولة النواطير تبعين البيرة، صاروا يطيحوا يجيبوا من هععالزتون اليععابس

ّية هععالعجين  والشي يطيحوا يجيبوا في هلكياس ويكوموا فيهن على الرض انولع نار مشان نخبز شو

ّبة هالبندور و.. يطلعوا على رام ا يجيبولنا اياهن، والحالععة ّية هالطبيخ؛ ح  نلخها لخ؛ مشان نطبخ شو

 أعطتنسسا؛ وسنتها جابت مطر خافا اعع ول عشععر تيععام وبعععدين ثلث تشهرمضناها، قعدنا هناك بيجي 

 ؛ ثلج يما لهان (نص الزلمة) وا لهان من طلع زلمتنععا يجيبلنععا إشععي.. إتقععولي شمسععت هالععدنياهالثلج

". في رام ا حاطيهم في الجامعاللهم بيقولوا انهم حاطين اللجئين اللي 

 ثلث عائلت في المتوسط سكنت مغارة واحععدة بحجععم غرفععة الععبيت العاديععة، فكععان مععن الطععبيعي أن

 تنحدر خصوصععية الفععرد السععاكن فيهععا، والظععروف القاسععية الععتي عاشععها أغلععب الريفييععن اضععطرتهم

 للستمرار في سكن المغاور خاصة في موسم الشتاء، ولمدة وصلت بحسب ما أوردت مبحوثات هععذه

 ، حتى تمكنععوا مععن النتقععال إلععى سععكن8 ورقم19الرسالة إلى ثلث وأربع سنوات/أنظر المقابلة رقم

آخر. 

- السكن في البيوت: 3

 لجأ كثير من الريفيين نحو بيوت أقاربهم ومعارفهم؛ خاصة في الفترة الولى من الحرب، حيث كانت

 القرى القريبة من بعضها ترتبط بعلقات عديدة مععن النسععب والمعرفععة الشخصععية بيععن عائلتهععا، مععع

 الوقت لم يعد اللجوء نحو بيوت القارب والمعارف مجديا، بسععبب تهجيععر العععدو لعععداد ضععخمة مععن

 الفلسطينيين، وتهجير قرى عديدة متجاورة، فالععذي لجععأ لقععاربه أو معععارفه خلل الحععرب؛ كععثيرا مععا

 وجد نفسه ومن لجأ إليهم مهجّرين بعيدا عن أراضيهم، كما أن العديد مععن المبحوثععات اشععتكين مععن أن

 القارب والمعارف لم يقدموا لعائلتهن المساعدة المنتظرة أو لم يكن بمقدورهم القيام بععذلك، والسععبب

 في هذا الوضعع أن الريفييعن العذين كعانوا يسعكنون الضعفة كعانوا بالفععل فقعراء فعي الغعالب ولعم يكعن

 بمقدورهم تقديم مساعدة طويلة المد لعدد كبير من القارب المعدمين، ومع الوقت كان غالبية من لجأ

 إلى بيت القارب والمعارف ينتقلون إلى أماكن أخرى طلبا لسكن أفضعل حعال، فقعد اشعتكى اللجئون

 إلى بيوت القارب أنهم وضعوا في بيوت ضيقة خاصة مع كعون العائلعة الريفيعة اللجئة ععادة كعبيرة

 الفراد والمر أصعب في حال العائلة الممتدة، وكثيرا ما حدث أن البيوت التي سكنها اللجئون كانت

أيضا خربة أو مهدمة أو غير مكتملة البناء. 

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

80



 أما عملية استئجار البيوت فقد كان يقوم بها القلة ممععن ملكععوا مععدخرات ماليععة مكنتهععم مععن دفععع أجععرة

 السكن التي كانت غالية نسبة إلى وضع اللجئين الريفيين. ومن خلل المقابلت نجد أن لجئين ممععن

 ملكوا مدخرات عند تهجيرهم وهم يظنون أنهم عائدون في وقت قريب إلى قراهم؛ قد قاموا باسععتئجار

 بيوت جيدة المساحة وبأسعار عالية، وما لبثوا أن انتقلوا إلى بيوت أقل مساحة وأقل أجرا ثم اضطروا

 للشتراك مع آخرين في استئجار بيت واحد، ثم نجدهم انتقلوا إلى السكن تحت الشععجار والخيععام بعععد

 . بعععض اللجئيععن الععذين31أن فقدوا مدخراتهم في الشهر الولى من لجوئهم/مثال فععي المقابلععة رقععم

 فطنوا لعمق أزمة لجوئهم مبكرا وحاولوا الحرص على ما لديهم من مدخرات أخذوا يستأجرون بيوتععا

 بالشععتراك مععع آخريععن وعععادة فععي فععترة الشععتاء فقععط وبعععدها ينتقلععون إلععى السععكن تحععت الشععجار

 . ويكننععا القععول أن غالبيععة عمليععات السععتئجار للععبيوت فععي السععنوات14والخيام/مثال في المقابلة رقم

 الولى للجوء كانت تتم في الشتاء فقط، وتشترك في عملية استئجار بيت واحد أكثر من عائلتين بحيث

 :" سععكنا فععي14يكون الزحام شديدا داخل البيت وتنحدر خصوصية الفرد، تقول أم طلل/المقابلة رقم

 الشتا في بيت بالجار، أربع عيال في بيت؟!! [غرفععة] صععرنا اللععي بععدوا يتغسععل يطلععع العيلععة هععذيك

 ويييي والل تعرفي انتلينا ذبان وقمل.. أربع عيال بقينععان إحنععا مععن كفععر عانععة عيلععتين ومععن العباسععية

عليتين وكل واحد عندو أواعي، كلنا بخمس ليرات هالخمس ليرات انقسم اللي يطلع عليه يحط ". 

- السكن في السقايف: 4

 السقيفة عند الريفيين الفلسطينيين بنععاء جععدرانه مععن الخشععب أو الحجععارة العاديععة وسععطحها عععادة مععن

 المعدن -"الزينكو"، وهي بناء أفضل للسكن من الخيمة والعرائش وبيعت الشعععر؛ ولكنهعا بعالطبع أقععل

 بكثير من متانة البيت العادي. وكان الريفيععون عععادة يبنععون السععقايف لمععبيت حيوانععاتهم وحفععظ بعععض

 غللهم وما شابه.. في بداية عملية التهجير كععان بعععض اللجئيععن إلععى قععرى قريبععة مععن قراهععم يبنععون

 سقايف مؤقتة إلى حين العودة إلى القرية الم. وبناء السقيفة مكلععف ماديععا؛ حيععث يلععزم شععراء الخشععب

 والزينكو، والذين بنوا تلك السقايف كانوا يعتقععدون أنهععم عنععدما يعععودون إلععى قراهععم سععيحملون مععواد

 السقيفة من خشب وزينكو ويستعملون هذه المواد مرة أخععرى. ومععع اسععتمرار عمليععات التهجيععر ومععع

 مزيد من الفقار للفلحين وكثرة المطاردة، قلة مععن اللجئيععن قععام ببنععاء سععقيفة ليسععكنها، ونلحععظ أن

 العائلة التي كانت تقرر بناء سقيفة فععي مكععان مععا كععانت أول تمتلععك بعععض النقععود وثانيععا كععانت تنععوى

 الستقرار ولو جزئيا في المكان الذي تبني فيه السقيفة، حيث السقيفة أكثر ثباتا من الخيمة والعريشععة،

 وفي روايات المبحوثات في هذه الرسالة نجد الذين بنوا السقايف لم يتكرر تنقلهم بعد بناء السقيفة وإذا
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 قرروا النتقال بعد فترة من "الستقرار" فإنهم يقومون بتفكيك هععذه السععقيفة أو بيعهعا لسععكان المنطقعة

التي انتقلوا منها.

 كما نجد في رواية المبحوثات شيوع استئجار اللجئين للسقايف في موسععم الشععتاء، ولن أجرتهععا أقععل

 من أجرة البيت كانت العائلة اللجئة التي توفر لديها بعض النقود تسكنها وحدها دون حاجة للشتراك

مع آخرين لتقاسم أجرة السكن. 

- السكن في الماكن العامة:5

   وبالضافة لما ذكرت، فقد سكن اللجئون في الماكن العامة كالمساجد والكنائس والمدارس، وكانوا

 يسكنون هذه الماكن في الشتاء عادة، وكانت هذه الماكن العامععة تسععتقبل عشععرات العععائلت الععتي ل

 تستطيع دفع أجرة خاصة في فصل الشتاء، غير أن اكتظاظها بالسععاكنين شععكل ضععغطا جعععل محاولععة

 البحث عن مكان آخر أمل تسعى إليه كل عائلة من هؤلء اللجئين. وعندما يتوقععف المطععر حععتى مععع

 استمرار فصل الشتاء يتم إخراج هذه العائلت تحت الشجار وفعي السعاحات. تقعول أم لوليعة/المقابلعة

ّيسسة وعشسسرين عيلسسة،:"قديش حطونا في الجامع [اللي عند المنتزه في الععبيرة] حطونععا16رقم  بقينسسا  م

". تقعول أم طلل/المقابلعة رقعمكوام كسسوام زلم ونسسسوان واتلقينسسا عنسسد النسسوم نقعسسد هيسسك مقرفصسسين

:"رحنا قعدنا في الكنايس في الشتا، نقلنا أواعينا في الكنايس هينا كوم وهينا كوم، في بيرزيت". 14

 - السكن في الخرائب وأبنية من مخلفات ادارة الحتلل البريطاني - كمعسكرات الجيش والسجون-6

  السكن في الخيام التي اشتراها البعض بماله، أو خيام المتبرعين من هيئات دوليعة وعربيععة، كععذلك-7

 السكن في بيوت الشعر التي توفرت عادة لدى بعض تجار المواشي الذين كعانوا "يعزبععون" فيهعا قبععل

 ،  كمععا سععكن اللجئون فععي إسععطبلت الحيوانععات28 ورقععم11الحععرب فععي المراعععي/المقابلععة رقععم

.11المنزلية/ المقابلة رقم

هذه المساكن جميعها اشتركت في خصائص منها:

 أ- أنها مساكن مؤقتة ول تسكن إل للضرورة ونتيجة لعدم توفر بديل. 

ّية وكانت سببا من أسباب انتشار المراض والفات.  ب- أنها مساكن غير صح

ج- أنها تنحدر في خصوصية الفراد والعائلة وتشكل ضغطا شديدا على المرأة بشكل خاص.

 ء- ل تتوفر فيها الشرط الساسية للمسكن بل وتنعععدم هععذه الشععروط أحيانععا كمععا فععي حععال السععكن فععي

الرض الخلء وتحت الشجار. 
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هع- تنم عن حالة الفقر المدقع الذي وصل إليه حال اللجئين الفلسطينيين.

و- تنم عن ضعف خطير وأحيانا كامل في المساعدات النسانية التي قدمت للجئين الريفيين. 

رابعا: مشكلة تفرق أبناء العائلة والقرية الواحدة: 

 في أعقاب عملية التهجير التي خلفت الشتات لفراد القرى الفلسععطينية المهجععرة، أصععبح السعععي نحععو

 جمع شمل العائلة ومن ثم القرية واحدا من السباب الهامععة للتنقععل. وكععان النتقععال بهععدف جمععع شععمل

 العائلة أكثر إلحاحا وضرورة في حال تفرق أفراد من العائلة النووية، وقد حععدثت أشععكال متعععددة مععن

 عمليات تشتت العائلة الواحدة بالرغم من حرص العائلة الفلسطينية النووية بشدة على وحدة مصععيرها

 وتواجدها معا، فقد كان يحدث أن تخرج العائلة من القرية قبيل الهجوم المعادي أو خللععه تاركععة أحععد

 ؛ بعد أن التقت بأخيها وضمته إليها وهي تتنقل بحثا عععن زوجهععا9أفرادها، تقول أم سعيد/المقابلة رقم

 أول ثم عائلة أبيها:" طالع أبوي وإمي وإخععواتي ومدشععرين أخععوي وراهععم، أخععوي الكععبير مدشععرينوا

 وراهم ولسة عمروا بطلع خمستعشر سنة ستعشر سععنة"؛ وكععان هععذا الخ فععي أرض زراعيععة للعائلععة

 لحظة خرجت العائلة معن القريعة، وأمعا زوج أم سععيد العذي خرجعت للبحعث عنعه؛ فهعو كالعديعد معن

 المقاومين الذين فروا خارج قراهععم فععي أعقعاب الهجععوم المععادي علععى قريتهععم بعععد أن وجععدوا أنعه ل

 جدوى من المقاومة فاتجهوا بعيدا عن سكنى عائلتهم هربا مععن القععوات المهاجمععة. ونجععد المععرأة فععي

 رواية المبحوثات في هذه الرسالة أكثر حرصا ونشاطا لجمع شمل عائلتها النووية خاصة البحث عععن

الزوج في حين يظهر أن الرجال كانوا مطمئنين إلى مصير عائلتهم في ظل قيادة الزوجة.

 ومن الشععكال الكععثر قسععوة لتشععتت العائلععة كععان تفععرق الم عععن أبنائهععا، ورغععم أن ذلععك كععان نععادرا

 بالمقارنة مع تفرق الب عن أبنائه؛ غير أنه كان يحدث لسبب أو لخر في ظل فوضى عملية التهجير

 ؛ التي أصرت على البقاء في القريعة بععد الهجعوم الول علعى5وقسوتها. كحال أم عائشة/المقابلة رقم

 القرية وقد أّمنت أبناءها في مغارة قريبة من القرية، فلما حدث الهجوم الكععبير علععى القريععة وجععدت أم

 عائشة نفسها في اتجاه وأبناءها في اتجاه آخر ليلتقوا بعد أسابيع وقد جاءت الم ومعها طفل وجدته قععد

 ضّل عن أمه ثم اعتنت بهذا الطفل مدة حتى وجدت أم الطفل وأعادته إليها. مثال آخر أم فريد/المقابلععة

 ؛ التي خرجت من قريتها في الهجوم الخير على القرية وبعيدا ععن أطفالهعا العذين خرجعوا معع6رقم

جدتهم قبل الهجوم وفي اتجاه آخر. 
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 في حال العائلت الممتدة عادة ما جرى جمعها أو محاولة جمعها من جديد. وأبناء القرية ككل حععاولوا

 التواجد في مكان واحد بعد التهجير إل أن هذا لم يكن ممكنا بسبب عمليات التهجير ذاتهععا الععتي سععببت

 فوضى النتقال من مكان لخر وبسبب حالععة الضععنك الشععديد الععتي عاشععتها العععائلت الريفيععة اللجئة

 والتي جعلت عائلت عدة تتفرق في القرى بحثا عن أقارب أو معارف أو أمععاكن جيععدة يمكععن اللجععوء

 ؛ وهععي عائلععة ممتععدة خععرج كععل أفرادهععا معععا؛14إليها، نأخذ مثال حالة عائلعة أم طلل/المقابلععة رقععم

 توجهت قاصدة مكان تواجد اللجئين من أبناء قريتهم، غيععر أن تخعوفهم معن ععدم وجعود أمعان هنععاك

 واقتراح سائق السيارة عليهم التوجه نحو مكان أفضل قرروا العودة مععن وسععط الطريععق نحععو المكععان

الذي اقترحه السائق.

  وبرغم عدم قدرة أبناء القرية الواحدة التواجد بكليتهم في مكان واحد؛ إل أن أعدادا كبيرة منهم كععانت

 تحرص على التواجد في منطقة واحدة، وتبقى آمال العائلت الخرى التي تفرقت لسبب أو لخر فععي

  تقول عن سبب رحيلها31أماكن لجوء عديدة اللتحاق بمكان تجمع أبناء قريتهم. أم عمر/المقابلة رقم

 إلى قرية مزارع النوباني في إحععدى عمليععات تنقعل عائلتهععا:"قعالوا هنععاك أحسععن بتقربعوا ع اللجئيععن

 أكثر". وعندما انتقلت عائلة أم عمر بعد ذلك نحو قرية دورا القرع ثم الجلزون كان البسبب هو رغبة

 عائلتها في اللحاق بأبناء قريتهم الم (العباسية). وهناك العديد من المبحوثات في هذا البحث تحدثن أن

 سبب انتقال عائلتهم لمناطق بعيدة مثل النتقال من الضفة إلى الردن أو العكععس أو مععن الضععفة إلععى

 غععزة أو العكععس؛ كععان إمععا بهععدف جمععع شععمل العائلععة الواحععدة أو السععكن قععرب عععائلت مععن القريععة

 وغيرها. 42 ورقم29 ورقم26 ورقم13الم/المقابلة رقم

خامسا: مشكلة المناخ الطبيعي ومشاكل أخرى:

 كان المناخ الطبيعي مؤثرا وفاعل في عملية تنقل اللجئين بين منطقة وأخرى وفي المنطقة نفسها في

 السنوات الولى لعملية اللجوء بسبب فقدان اللجئين –أغلبهععم- للمسععكن الملئم الععذي يسععتطيع حمايععة

 سععاكنيه مععن حععر الصععيف ومطععر وثلعج الشععتاء. كمععا ادعععى اللجئون القععادمون مععن منععاطق السععاحل

  أنهم تفاجأوا بمناخ الضفة الغربية ولم يكن لديهم خبرة في التعامل معه لن المنععاخ48الفلسطيني قبل 

 في مناطقهم كان مختلفا. وذكرت سابقا كيف كععان اللجئون ينتقلععون للسععكن فععي المغععاور أو المسععاجد

 والكنائس والمدارس والبيوت المستأجرة في الشتاء ثم يعودون تحت الشجار والعرائش في الصععيف.

 وكان المر ل يتوقف على ذلك فقد كانت عائلت عدة تنتقل من منطقة إلى أخرى تبعا للموسععم، فمثل
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 في الشتاء تذهب العائلة إلى أريحا طلبا للدفء وفعي الصعيف تهععرب معن حععّر أريحعا إلعى منطقعة رام

 وغيرها. 10ا/المقابلة رقم

مشاكل أخرى سببت عمليات تنقل اللجئين:

 منها سوء العلقة بين بعض العائلت اللجئة وعائلت " وطنيععة" تسععببت فععي دفععع العععائلت اللجئة

 للنتقال من مكان النزاع. كذلك بقيت الحالة المنية سيئة في بعض القرى والمععدن الفلسععطينية القريبععة

 من "حدود الكيان الصهيوني الوليد"، وكان عدد من العائلت اللجئة تنتقل من أماكن التوتر تلك، فقد

 كانت العمليات العدوانية للمستعمر تخترق قرى عدة على حدوده وتروع سكانها بل وترتكععب مجععازر

مثال حال قرية قبية في بداية الخمسينيات من القرن العشرين. 

ظروف عمليات تنقل اللجئين: 

 عملية تنقل اللجئين لم تكن عملية اختيارية في حقيقتها، بل حكمتها ظروف عدة سواء كععان تنقععل فععي

 داخل المنطقة الواحدة أو بين منطقة وأخرى. فالنتقععال للسععكن فععي المغععاور أو الععبيوت أو المسععاجد..

 شتاء منوطا بتوفر إمكانية المكوث في أحد تلك المكنة وعليععه فععإن عععائلت ريفيععة عععدة قضععت أيامععا

 وشهورا تحت الشعجار برغعم المطعار والثلعج. كمععا أن بقعاء ععائلت سععنوات تحعت الشععجار وفععي

 المغاور هو بسبب عدم قدرتهم النتقال لمسكن أفضل. والنتقال بين منطقة وأخععرى خاصععة المنععاطق

 البعيدة يتطلب توفر وسيلة للنتقال من حيوانات أو سيارة وبسبب عدم توفرهععا للغالبيععة مععن اللجئيععن

 ؛ اللجئة أصل من قبيبة7الريفيين فقد قاموا بالتنقل سيرا على القدام. تقول الحجة حمدة/المقابلة رقم

 ابن عواد وهي تنتقل من منطقة الخليل إلى منطقة رام ا:" بقينا يوم يوم نمشي بقت تمشي علينا الليل

 واحنا نمشين في إجري ببوج انملع، انقطع، على راسي شاشععة قععديت منهععا وربطععت الببععوج ومشععينا،

 42ماشين فش سيارات ليل نهار مشي والولد يعيط على دي". وتقول أم فتحي القطععري/المقابلععة رقععم

ّية انتقال عائلتها مععن غععزة إلععى أريحععا:"  اللجئة من قرية النعانة إلى الرملة وأبو شخيدم فغزة عن كيف

 وا تعبنا، كليتنا تعبنا، يعني لمن أنا جابوني من خان يونس ع الخليل من الخليل على عقبة جبر ومن

 عقبة جبر ع النويعمة وأنا بقيت ماسك بذنية الجمل، بعيد عنك، وأجري، معا أنععا مرحتععش معع اللععي ع

 الحمير رحت مع الزلم مسكت ذنبة الجمل والجمل يجري وأنا أجري وراه مشي، من خععان يععونس ع

الخليل ع القرى هيك هيك تاجينا".
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  أغلب العائلت كانت ل تمتلك أجرة النتقال من منطقة إلى أخرى بعيدة ولعذا فإنهعا آثعرت البقعاء فعي

 مكانها ريثما يقضي ا أمرا كان مفعول، أو أن تذهب سيرا على القدام كما حدث مع راوياتنا أعله،

 غير أن مشكلة النتقال ليست في أجرة النقل ووسيلتها فقععط، بععل وفععي تععوفر إمكانيععة النتقععال أصععل،

 ففيما يخص الضفة الغربية في تلك الفترة فإنه يظهر أن مناطق الردن كان يمكن النتقعال إليهعا للعذي

 يرغب وتتوفر له أجرة الطريق ولذلك كان هناك حركة تنقل خاصة للعمعل -المعؤقت أو العدائم للعائلعة

 ككل أو لفراد- أما النتقال عبر "حدود" المحتل الصهيوني فقد كان أمرا غير مسموح به لكن بعععض

 الفراد القلئل خاطروا بحياتهم وانتقلوا في الفترة الولى للجععوء، وكععذلك كععانت عمليععة النتقععال بيععن

 غزة والضفة الغربيععة عمليعة خطععرة تقعوم بهععا العععائلت العديععدة ولكععن بمخععاطرة حيععث كععان يجععري

 :" قععدوا أهلعي فعي29العتداء على اللجئين المتنقلين بيعن الضععفة وغعزة. ونعرى فعي المقابلعة رقععم

ّيعة فععي  بيرزيت جهت عين الحمام، وفي بعض اللدادوة صحاب أبعوي قععالوا يععا أبععو العبععد هععان فععش م

 منطقة الضفة الغربية وإش رأيك انروح ع غزة، غزة فيها مية، فسععحبوا حععالهم وأخععذوا معععاهم علععى

 غزة، ع الخليل أول قعدوا بيجي شهرين لمن عرفوا ينفدوا على غزة قعدوا في جامع لقععزاز اللععي فععي

 الخليل شهرين وبعد الشهرين اتهربوا على غزة من جهة بيت جبرين وبير السبع وطلعوا على غزة".

 ؛ مدى المعاناة التي لقيها اللجئون وعائلتها من ضععمنهم عنععد13ووصفت أم طلل سلمة/المقابلة رقم

 انتقالهم من غزة إلى الضفة الغربية في بداية عمليععة اللجععوء، فقععد تعرضععت قافلععة اللجئيععن هععذه إلععى

عدوان من قبل القوات الصهيونية وإلى حالة بالغة السوء نتيجة للعطش والرهاق.

من قدم المساعدة للجئين: 
 ؛ قععد خلفععت حالععة مععن الفوضععى بيععن48كانت عملية التهجيععر الععتي أصععابت الفلسععطينيين فععي حععرب 

ّظم لبناء القرية الواحدة وأحيانا لبناء العائلة الواحدة، وكانت حالة  المهجرين أدت إلى خروج غير من

 الفزع التي خلفتها عمليعات التهجيعر هعذه والعتي جعلعت بععض المهعات ينسعين حمعل أطفعالهن وهعن

 ُيهجرن، قد جعلت المهجرين ينشغل كل منهم بنجاته الشخصية ونجاة عائلته مما قلل من قدرتهم علععى

 مساعدة أهالي قريتهم - وحتى أبناء عائلتهم الممتدة في بعض الحيععان- هععؤلء الععذين اعتععادوا علععى

 مساعدة بعضهم في الشدائد، وبرغم ذلك فإن قدرا هاما ومعؤثرا معن المسعاعدة تلقاهعا المهجعرون معن

 بعضهم البعض أثناء عمليات التهجير، سواء كانوا أفراد من نفععس العائلععة الممتععدة أو الحمولععة أو مععن

 الجيران وغيرهم من أبناء قريتهم. ولقد قدموا لبعضهم مساعدة في الحماية وحمل أغراض وأشخاص
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 –عععادة مععا يكونععون الطفععال وكبععار السععن والحوامععل-وفععي تقععديم الطعععام والشععراب؛ تقععول الحجععة

 :"يوم ما هاجرنا بقا إلنا جار- إحمد طبطب- وعندو جمل، غنماتنا طالعات قبل2معزوزة/المقابلة رقم

 بيوم على شقبة وأبوي بقا هو ولد معاه صغير طالع ما بالوش إنا نهاجر أبوي طلععع عنععد ارفيقععو علععى

 شقبة؛ لما داروا يقولوا اليهود اليهود أجو يوخذوا الناس؛ طيب كيعف بعدنا نسعوي بعدنا نوخعذلنا فرشعة

 لحاف.. اللهو جارنا جزاه ا خير جارنا الحيط بالحيط دار يقعول هعاتو جعاي حطععولي، حطينعا بيجععي

 ثلث فرشات داري أربعة و..". ولم تقتصععر مسععاعدة اللجئيععن علععى أبنععاء قريتهععم الم بععل للجئيععن

 آخرين طالما كان هناك إمكانية، فكان منهم من يحمل على عربته أو فععي سععيارته واحععدا أو أكععثر مععن

 المهجريععن التعععبين، وقععد ذكععرت المبحوثععات عععن لجئيععن سععاعدوهن فععي عمليععة التنقععل وفععي إطعععام

 أطفالهن. وكان هدف اللجئين بالتجمع قدر المستطاع قريبا من بعضهم هو لمساعدة بعضععهم البعععض

 والوقوف معا أمام التحعديات الخطيعرة العتي تعواجههم، وقعد قعدموا بالفععل لبعضعهم مسعاعدات برغعم

  اللجععئ إلععى مدينععة50صعوبة ظروفهم وقسوتها، فها هو الععراوي سعععيد محمععد عطيععة/المقابلععة رقععم

 نابلس يترك وعائلته المغارة التي لجأ إليها ليسكن فيها عائلععة أحععد أبنععاء قريتععه الجريععح منععذ المقاومعة

ُهجروا في وقت مبكر يقدمون مسععاعدة لهععالي قريععة  الخيرة في القرية. وهاهم أهالي قرية لفتا الذين 

 .43قالونيا -وربما غيرها الكثير- عندما التقوا بهم في تجمع للجئين وسط مدينة رام ا/المقابلة رقععم

 وترتفع درجة المساعدة بين اللجئين بالطبع  بيععن أفععراد الحمولععة الواحععدة والعائلععة الواحععدة؛ وبرغععم

 الظروف القاسية التي وصلت لحالة العدم المادي لدى البعض، إل أن الشععتراك فععي تحمععل مسععؤولية

 أطفال أيتام من أبناء الحمولة - والكثر من قبل العائلة الممتدة- أمر ل مفر منه، كمععا نععرى مععن خلل

ّية مساعدة كبيرة من قبل الب تجاه عائلة ابنته خاصة في حعال غيععاب العزوج كشعهيد  المقابلت الشفو

 وغيرهن. 12،22، 10، 3، 9أو أسير أو في حال كونه جريحا أو عاطل عن العمل/المقابلة رقم

 وقدمت النساء اللجئات دورا فاعل وهاما في مساعدة اللجئات الخريات سواء معن نسععاء القريععة أو

 قرى أخرى، وكانت هذه المساعدات متنوعة مثل خدمة التوليد والعناية بالطفال، تقديم بعض الطعام،

والشتراك معا في السعي إلى تحقيق كثير من العمال التي تؤمن أساسيات الحياة لعائلتهن.

 أما أهم من قدم مسععاعدة للجئيعن غيععر اللجئيععن أنفسعهم فهععم أبنعاء المنععاطق العربيععة الععتي لجععأ إليهعا

 المهجععرون الفلسععطينيون، وقععد كععانت هععذه المسععاعدة أقععوى خلل موجععات اللجععوء الولععى أي خلل

 الحرب، فبالضافة للمساعدة في الفزوععات حيعث يعذهب كعثير معن الرجعال للنضعمام إلعى صعفوف

 المقاومة؛ فهناك استقبال للجئين في البيوت أو يسمح لهم فععي القامععة فععي أراضععي القريععة واسععتخدام

 المياه والتعاطف الوجداني معهم، غير أنه ومع الععوقت وفععي المراحععل المتقدمععة مععن عمليععات الحععرب
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 بدأت العلقة بين سكان المناطق العربية التي لم تهجر- والععذين سععماهم اللجئون بالععع" الوطنيععة" كمععا

 ذكرت سابقا- ومن يلجأ إليها من المهجرين تتخذ منحى سلبيا حععتى أصععبحت ظععاهرة رفععض مسععاعدة

 اللجئين من قبعل بععض "الوطنيعة" تطغعى علعى أشعكال المسعاعدة الخيعرة العتي قعام بهعا الكعثير معن

 "الوطنيين" لخوانهم "اللجئين". لقد عانى اللجئون نفسيا أكثر منها اقتصادية جراء تصاعد ظاهرة

 رفض الوطنيين مساعدة اللجئين أو تغليف عععدم قععدرتهم علععى مسععاعدة اللجئيععن بععالرفض والزجععر

 متذرعين بحجج جلها تتهم اللجئيعن بالمسععؤولية عمعا حعدث لهععم مععن تشعتت وبكعونهم جبنععاء وخونعة

 وفرطوا في أرضهم التي تساوي عرضهم أو تسبقه في العرف الريفي، وأنهم المسئولون عن الكارثععة

 والعار الذي لحق بالعرب ككععل والفلسععطينيين خاصععة، ومععن المثلععة العديععدة علععى ظععاهرة مععن أكععثر

 الظواهر سلبية فععي العلقععات العربيععة العربيععة بعععد الحععرب نأخععذ المثععال الععذي تحععدثت بععه المبحوثععة

 :" ميلت على الخليل قععدت فعي الكعراج اسعتحيت حملعت الولعد، تحعط أمصصعوا فعي7حمدة/المقابلة 

 الحاكورة، أجا ختيار قلي: إطلعي [ طرد بصوت زجر مرتفع] يلعععن أبععوكم يععا اللجئيععن إطلعععي مععن

 الحكورة قلت يا عمي بدي أمصص الولد، قععال: يععا الل يععا الل [طععرد وزجععر] صععاروا اللجئيععن فععي

 الشوارع في الخليل الخليلععة بقععوا يحملععوا ع الحميععر أكععثرهم صععاروا يمرقععوا عنععا الخليلععة ويقولعوا

 للحمار حي وجهك زي وجه اللجئ، طيب جينا من الخليل وين بدنا نروح؟ ع جفنا، في جفنا وقفولنععا

 أهل جفنا على قوربة عين سينيا قالوا: فش فش تخشوا جفنا إطلعوا اتقلعوا غاد روحوا روحععوا". هععذا

 المثال والقول الخرى المشابهة كالقول:" يلعن أبوكوا يا اللجئين بعتوا أرضكم وجيتوا هان تتخلونا

 ؛ تكععررت كمععا قلنععا بععل16نبيع أراضينا" و"خربتوا بلدكم وغير تخربوا أراضينا"/من المقابلة رقععم

ُبععدا طبقيعا طاغيعة علعى  وارتفعت نسبة قائليها وارتفعت حدة التوتر بين اللجئين والعوطنين وأخعذت 

 أصوات وأفعال الخير العديدة التي قام بها وطنيون عرب، وعندما نتتبع المقابلت ذاتها نرى من أبناء

 القرى نفسها التي ذكرت المبحوثات أنهم رفضوا مساعدة اللجئين نراهم يقدمون مساعدة، فالمبحوثععة

 حمدة التي كانت ضمن الجموع التي حاولوا طردها من اللجععوء إلععى القريععة-جفنععا- سععوف تكععون مععن

  عاما- كمععا وجععدت المسععاعدة مععن العديععد مععن14الذين استقروا في تلك القرية –مكثت فيها ما يقارب 

 أبناء تلك القرية. كما أن هناك مناطق لععم يتعععرض فيهععا اللجئون لهععذا الرفععض والشععتم، فقععد تحععدثت

 ؛ المهجرة من بيار عدس عن تنقلتها العديدة قبل وصععولها إلععى مخيععم3المبحوثة أم فايق/المقابلة رقم

 الجلزون ذاكرة المعاملة الحسنة والمساعدة التي تلقتها عائلتها في القععرى الععتي مععرت بهععا وأن تجربععة

 الهانة والرفض سمعت أنها حدثت مع أقارب لها هاجروا من طرق مختلفة وليس من نفععس طريقهععا.

 وهذا إضافة لعدد الشبان الذين تطوعوا لخدمة اللجئين في رام ا وغيرها والمحسنين الذين تععبرعوا
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 بأرض أو بيت وكذلك المساجد والكنائس والمضافات والمدارس التي فتحت للجئين من قبل الوطنية.

 وهذه الظاهرة السلبية-ظاهرة رفض اللجئين- التي ابتلي بهععا مجمععوع اللجئيععن الفلسععطينيين خاصععة

 الريفيين المعدمين منهم؛ مردها مجموعة من العوامل التي تطرقت إلى بعضها سععابقا وأولهععا: العامععل

 القتصادي؛ فقد تم تهجير الفلسطينيين معدمين اقتصاديا أو يكادون إلى مناطق ذات أوضاع اقتصادية

  بالضعععف القتصععادي، ثععم ازداد ضعععفها القتصععادي فععي48بالغة الصعوبة؛ اتسمت حتى قبععل عععام 

 أعقاب الحرب، فجاء تهجير هعذا الكعم الهعائل معن اللجئيعن المععدمين إليهعا (خاصعة الضعفة الغربيعة

ُهجر إليها   ) بمثابة كارثععة اقتصععادية4 ألف من الوطنيين500 ألف لجئ مقابل 590وقطاع غزة التي 

 تمس أساسيات الحياة. لقد كان عدم قدرة الوطنيين على مساعدة اللجئين بععل والخععوف مععن أن يفقععدوا

 مصادر دخلهم ومواردهم المحدودة؛ هو السبب الرئيسي لهذا الرفععض الععذي ُغلععف بتععبريرات عديععدة،

 ؛ عن مسععاعدات أهععالي نععابلس للجئيععن أول المععر، ثععم50وقد تحدث سعيد محمد عطية/المقابلة رقم

 وجد لهم عذرا في ما أصبحوا عليه من رفض للجئين بعععدها نتيجععة طععول مععدة إقامععة اللجئيععن وقلعة

 المل في حّل قريب لزماتهم خاصة في مجال العودة، وقد استخدم سعيد مصطلح" كزونا"، "خلععص

كزونا يابا النابلسيي، بطلوا يقدروا يطلعوا فينا". 

 أما العامل الثاني: فهو الخسارة الوطنية الفادحععة الععتي منععي بهععا الفلسععطينيون ككععل نتيجععة للسععتعمار

 % من أراضي فلسطين، لقعد كعانت كارثعة فلسعطين مؤلمعة وموجععة لكعل فلسعطيني80الصهيوني لع 

 وعربي وأصبح كل طرف يلقي اللوم على الخر في هذا الحدث الجلل، فالوطنيون يتهمععون اللجئيععن

 بالمسئولية عن ذلك بنعتهم بالجبن تارة، وببيع أراضيهم وغيره.. وحععتى اللجئون أنفسععهم كععانوا ومععا

 زالوا يلقون مسئولية كبيرة على بعضهم البعض، فتتهم قرى قرى أخرى بالجبن والخيانة ويتهم أفععراد

 أفراد وجماعات بصفات من هذا النوع. غير أن عمليععة إلقععاء اللععوم بععل والتهععام الجععارح مععن طععرف

 عربي للجئين والعزوف عن مساعدتهم ليععس مععرده فقععط الشعععور بععاللم مععن جععراء كارثععة فلسععطين

 فاللجئون أنفسهم كما ذكرت كانوا يشعرون بععذلك بيععن بعضععهم البعععض، لكععن هععذه الظععاهرة السععلبية

 غذتها بل وأشعلتها جهات مغرضة عديدة على رأسها الدعاية الصهيونية التي هدفت إلى زيادة تفريععق

 شمل العرب ومنع اللتفاف الشعبي العربي المتوقععع حعول قضععية اللجئيععن وحقعوقهم، وتفريععق شعمل

 اللجئين أنفسهم وزيادة في إحباطهم، وكذلك قامت قيععادات الععدول العربيععة الععتي شععاركت فععي تمثيليععة

 الحرب في فلسطين، كانت هذه القيادات تبث الشاعات للتحريض ضععد اللجئيععن ومععا سععيحملون مععن

 معلومات عن الحرب وظروفها لسائر العرب، مما يعزز ذرائع القيادات العربية في تبرير فشععلها فععي

. 123.  الفلحون الفلسطينيون  روز ماري.4
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  إلعى48حماية فلسطين. المناضل بهجت أبو غربية تحدث في مذكراته عن سفرة لعه فعي فععترة حععرب

 إحععدى الععدول العربيععة المجععاورة فكععاد الجنععود يمنعععونه مععن العبععور وتععم تعطيلععه مععدة بحجععة أن كععل

 الفلسطينيين خونة ويخشى منهم على الدول العربية المجاورة، كانت هذه الشاعات يتحدث بهععا جنععود

حدود عرب وخلل الحرب نفسها ويمكننا الستنتاج أن مصدرها كان قياداتهم، وأنها لم تكن عفوية. 

 عامل ثالث كان له دور مهم في حدوث هذه الظاهرة السلبية؛ أل وهو القيادة الفلسععطينية- إذا صععح لنععا

 القول أن هناك قيادة فلسطينية حقيقية في تلك الفترة- فلم تبذل الجهععات الفلسععطينية الععتي يفععترض فيهععا

 المسؤولية والتنظيم جهدا مؤثرا في رص صفوف الفلسععطينيين ول فععي تنظيععم قضععايا اللجئيععن، كمععا

 اتسمت السنوات الولى من اللجوء بغياب دور عدة مؤسسات فلسطينية كان يؤمل أن يكون لها فاعلية

 في التخفيف من أزمات اللجئين والفلسععطينيين ككععل، كمععا كععان الفلسععطينيون خاصععة منهععم اللجئون

 بحاجة إلى غذاء روحي وتوعية وليس فقط غذاء جسععدي ليتمكنععوا مععن مواجهععة هععذه الكارثععة متعععددة

الجوانب. 

 نعود إلى البحث حول الجهات التي قدمت المساعدة للجئين؛ ونبدأ بذكر مسععاعدات جنععود عععرب مععن

 عراقيين وسورين وفي بعض الحيان أردنيين – تظهر الروايات في هذا البحث أن الجنود الردنييععن

 كانوا مقيعدين بتعليمععات قيعادتهم أكعثر معن غيرهععم مععن الجنعود العععرب العععاملين فعي فلسععطين- تقعول

 :"العراقية حععاربوا، وبقععوا يطعمونععا ويمرقععوا علععى أبععوي اختيععار أبععوي18المبحوثة في المقابلة رقم

 ويشوفونا وحنا صغار، ايقولولوا يا ختيار انتا تمشيش خليك في الخععص يعنععي الخععص الحشععيش اللععي

 انتا في واحنا بنجيبلك الكل إلك ولولد، هذا وحنا مهاجرين فععي قلقيليععة فععي صععوفين فععي ظهععر جبععل

 قلقيلية ومرمين احنعا غعاد". لكعن هعؤلء الجنعود أيضعا كعانوا فعي بععض الحيعان يحتعاجون مسعاعدة

  عما حدث معها يوم تهجيرهم:"بتعرفي، وأنا ماشععي عنععدي17اللجئين، تقول أم محمود/المقابلة رقم

 قفة خبز من الليل خبزتو، لقوني الجيش، جيش العععرب، والل يععا حجععة دخيلكععي، خععذ، هاظععا ارغيععف

 وهاظا ارغيف هاظا ارغيف كل وأنا ماشي أعطيهم خبز تنعي خلصعت القفعة اللعي مععي، يطلعع ثلث

أربع ترطال، هاظا خبز وأنا ماشي وخابز في الليل". 

 كانت أحوال اللجئين الصعبة تحتاج لتدخل سععريع وكععبير ومنظععم بامكانععات دولععة بععل دول، غيععر أن

 ظروف اللجئين في تلك الفترة وأقوالهم تدل على أنهم لم يتلقععوا المسععاعدة تلععك خاصععة فععي السععنوات

 الولى لتهجيرهم والتي هي السنوات الكععثر خطععرا -هععذا ينطبععق علععى أحععوال اللجئيععن فععي الضععفة

 الغربية على وجه الخصوص، أما في مناطق أخععرى كلبنععان مثل؛ كععان هنععاك جهععود حكوميععة ولكععن

 أحوال اللجئين دلت وفي كل مناطق تواجدهم أن مساعدة فاعلة وحقيقيععة مععن قبععل قيععادات عربيععة لععم
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 تحدث-، روز ماري صايغ تحععدثت عععن هععذه النقطععة فأوضععحت أن الحكومععات العربيععة قصععدت هععذا

. 5الهمال في أحوال اللجئين لدفع هيئة المم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه اللجئين

 في منطقة الضفة الغربية ميدان هذا البحث؛ كانت الجهة الدولية أو الجنبية الكثر شععهرة الععتي ظهععر

 أنها قدمت مساعدة للجئين في مرحلة ما قبل المخيم هي "الصليب الحمر الدولي"، ويظهر الصليب

ّيععة اغاثيععة وتموينيععة  الحمر الدولي من خلل روايات لجئي تلك الفترة وقد قدم مساعدات إنسانية طب

 غذائية وقدم خياما وكتب تقارير عن أحوالهم، لكن مساعداته تلك لععم تصععل إلععى الكععثير مععن اللجئيععن

ّية مقارنة مععع متطلبععات  ووصلت لخرين متأخرة وكانت غير كافية ويصح أن نسميها مساعدات رمز

 وضع اللجئين. وظهر دور الصليب الحمر بشكل أكععثر وضععوحا وانتظامععا فععي تأسيسععه للعديععد مععن

 المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. وعند الحديث عن مرحلة المخيم في حياة اللجئيععن؛ سععنكمل

 إن شاء ا طرح دور الصليب الحمر في مجال مساعدة اللجئين وكذلك دور وكالععة غععوث وتشععغيل

 الفلسطينيين الدولية (النروا)، الععتي سععيكون لهععا دور واضععح فععي قضععايا اللجئيععن داخععل المخيمععات

 وخارجها. وبالطبع هناك عشرات الف من اللجئين لم يلتحقوا بالمخيمات إل في فترات متباعدة عن

 نشأة تلك المخيمات -هذا إضافة إلى اللف الذين لعم يلتحقعوا نهائيعا بالمخيمعات- أي أن فعترة معا قبعل

 المخيععم سععتكون عنععد البعععض أطععول منهععا عنععد آخريععن وهععذا ينعكععس فععي اختلف نسععبة ومصععدر

المساعدات التي تلقاها لجئون في مرحلة ما قبل المخيم. 

وخلصة الحديث عن المساعدات التي تلقاها اللجئون في مرحلة ما قبل المخيم يمكنني القول:

 - أهععم المسععاعدات الععتي تلقاهععا اللجئون الريفيععون خاصععة كععانت مععن الععوطنيين العععرب أي سععكان1

المناطق العربية التي لجأوا إليها.

- مساعدات اللجئين بعضهم لبعض كانت مؤثرة رغم بؤس أحوالهم.2

 - جل المساعدات التي قدمت كانت في الجانب النساني الغاثي فقط بالضافة إلى أنها لم تكن كافية3

حتى لغاثتهم، وكان على اللجئين أن يواجهوا ظروفهم القاسية بجهودهم الخاصة.

 - تعمدت القيادات العربية والمؤسسات الدولية ترك اللجئين الفلسطينيين في صععراع معع البقععاء فعي4

 سعبيل تحقيعق مزيععد معن التشعتيت والتفععتيت لقضعية اللجئيععن وتحميعل كعل منهععم (العربيععة والدوليععة)

مسؤولية تصفية قضية اللجئين على بعضهم البعض. 

5 

 

.134.  الفلحون الفلسطينيون  روز ماري.
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 بروز دور المرأة الريفية اللجئة في تأمين أساسيات الحياة لعائلتها ثانيا:

 كانت السنوات الولى من حياة اللجوء الفلسطيني أشد السنوات قسععوة وخطععورة علععى حيععاة اللجئيععن

 ) الععتي سععماها العديععد مععن البععاحثين51-48الريفيين وعلى وجه الخصوص السنوات الثلث الولععى (

 سنوات "الجوع"، حيث لم تقدم لهم المساعدات الدولية التي يفترض أن تقدم في حالة مماثلة ولععم تكععن

 وكالة الغوث الدولية قد قامت بدور مؤثر بعد. وألحق العديد من الباحثين فععي شعؤون اللجئيععن وصعفا

 آخر لهذه السنوات الثلث الولى من حياة اللجئين الفلسععطينيين مععن مثععل سععنوات الضععياع وسععنوات

 . وعند إطلعي على أحوال اللجئين الفلسععطينيين خاصععة الريفييععن منهععم وجععدت أن وصععف6الركود

 السنوات الولى من اللجوء بأنها سنوات ضياع وركود هو وصف يصح فععي أحععوال الرجععال منهععم ل

 النساء، فالرجال وجدوا أنفسهم وقد فشععلوا فععي أداء أدوار رئيسععة فععي العائلععة (والمجتمععع) – أو هكععذا

 كانت النتيجة- خاصة دورهم في حفظ الرض والبيت والعائلة، كما وجدوا أنفسهم فععي الفععترة الولععى

 من حياتهم كلجئين غير قادرين على توفير دخل كاف للعائلة يكفيها حاجياتها الساسية وشر الحاجععة

 إلى الخرين. فكانت هذه الفترة سنوات ضياع وركود فيما يخععص أداء أغلععب الرجععال لدوارهععم فععي

ّيععات اللجئات فعي الغلعب يواصعلن أداء أدوارهععن الحيويعة فعي  العائلة، في حيععن كعانت النسعاء الريف

 عائلتهن برغم قسوة ظروف اللجوء وفي السنوات الولى خاصة. ويصح تسمية السنوات الولععى مععن

ّية اللجئة". وفيما يلي بعض مسععاهمات المععرأة  اللجوء "سنوات الجوع والعمل المتواصل للمرأة الريف

 في حل مشاكل رئيسية واجهت عائلتها، مثل: توفير المياه، توفير الطعام، توفير أواني الطعام، تععوفير

نار الطهي وفرن الخبز، توفير السكن، توفير الملبس، توفير دخل للعائلة....

أ- توفير المياه: 

 من الدوار البارزة للمرأة الريفية في السنوات الولى للجوء؛ دورها في توفير الميععاه لعائلتهععا. كععانت

 مشكلة المياه التي تحدثنا عنها سابقا مشكلة رئيسة واجهت اللجئين منذ السععاعات الولععى لتهجيرهععم.

 واستمرت مشكلة شح المياه والزحام الشديد على المصادر المتععوفرة منهععا (فععي الضععفة الغربيععة علععى

 وجه الخصوص) وكان الحصول على المععاء وحععتى بالكميععة القععل مععن المطلععوب لحيععاة كريمععة، يتععم

 بمشقة بالغة، واستمرت المرأة الريفية صاحبة الدور الرئيس ( وكثيرا ما كان الوحيد) فععي نقععل الميععاه

  منوطعة أيضعا بالنسعاء48لمكان سكن العائلة. وكانت عملية نقل المياه في الريف الفلسطيني قبل ععام 

 إل في حالت قليلة. استمرت المرأة الريفية في أداء هذه المهمععة فععي مرحلععة اللجععوء بععل وازداد عععدد

. وآخرون .. الفلحون الفلسطينيون. وروز ماري. 33. قطاع غزة  أنظر: أبو النمل . 6
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 النساء اللواتي أخذن يجلبن المياه فالنساء اللواتي كان وضعهن أفضل في قراهن وكععان جلععب المععاء ل

 يشكل مشكلة لديهن كتوفر وسائل نقل الماء، انضممن بعد التهجير لجمععوع الريفيعات المععدمات ماديععا

 أو يكدن واللواتي قمن بجلب الماء، كما أن مشقة الحصول علععى المععاء وحملععه أصععبحت أضعععاف مععا

 كانت عليه قبل التهجير، واستمر الرجال بترك هذه المهمة للنساء بالرغم من معرفتهم بدرجععة المشععقة

 التي عانت منها النساء وهن يجلبن الماء وبرغم كون أغلب الرجال في السنوات الولى الكععثر مشععقة

 على المرأة اللجئة- كانوا عاطلين عن العمل وكان بإمكانهم مساعدة النساء في هعذه المهمععة، ويظهعر

 أن قدرة المرأة على جلب المياه وسط الظروف المختلفة كانت أعلى معن قعدرة الرجعل وطريقعة حمعل

 المرأة للماء على رؤسهن خاصة ل يقوم بها الرجل؛ وهي طريقة عملية في حمل الماء، وأما الرجععال

 القلة الذين قاموا بنقل المياه لعائلتهم أو لبيعها هم عادة نقلوها على ظهور الحيوانات (كععالحمير). مععن

 جانب آخر لم يكن للرجال أخلقيا مزاحمة النساء عند ينابيع المياه. وقععد تكععون الفوضععى وشععح الميععاه

 حالت دون التفاق على ساعات لستخدام الرجعال للمعاء وسعاعات للنسعاء أو تخصعيص مصعدر معاء

 . ومع ذلععك كععان باسععتطاعة الرجععال48للرجال ومصدر آخر للنساء كما كان في قرى عديدة قبل عام 

 تخصيص وقت لهم أو ساعات معينة أو مصادر مياه معينة ولكنهععم لععم يفعلععوا وحععتى عنععد اسععتعمالهم

 للمياه ليل حيث يخف الزحام فهم يأخذون معهم نسععاءهم لسععتخراج المععاء وحملععه ومععا علععى الرجععال

. 10سوى مرافقة النساء لجل حمايتهن من ظلم الليل "وغربائه"/المقابلة رقم 

ب-  توفير الطعام:

 مشكلة الجوع كانت التالية للجئين بعد مشكلة العطش، وتحضير الطعام للعائلة دور أنيط على الععدوام

 بالمرأة، وقععد تواصععلت المععرأة مععع هععذا الععدور حععتى أثنععاء عمليععات التهجيععر. وبرغععم أن اللف مععن

 اللجئين هجروا ولم يستطيعوا حمل الطعععام معهععم، غيععر أن النسععاء اللعواتي تعوقعن التهجيععر أو كععان

 لديهن بعض الوقت لحمل طعام فعلن ذلك؛ حتى أننا رأينا أن منهععن معن حملععت العجيعن علعى أمعل أن

 تخبزه لحقا لطعام عائلتها. وكانت تتراوح كمية ما حملت بعض النساء من طعام بين ما يكفي لوجبة

 واحدة أو ليوم أو ليام معدودة، والقليعل القليعل معن الحعالت كعان معا حملعه اللجئون يكفعي لشعهر أو

 شهرين وهي كفاية في بعض المواد الغذائية وليععس جميعهععا كالقمععح والجبععن ومثيلتهععا مععن الطعمععة

 المحفوظة بالطرق التقليدية، وكان في الحالت القليلععة الععتي أخععرج هععؤلء اللجئون فيهععا أكياسععا مععن

ّية  الغلل وكمية من الجبن (تنكة) والسمن (بوشة سمنة) وهكذا.. ومن المثلة على حرص المرأة الريف

 ؛ الععتي خرجععت مععن قريتهععا المحاصععرة9على طعام عائلتها نرى حال المبحوثة أم سعيد/المقابلة رقععم
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 حصارا شديدا ومن وسط حقل ألغام وبعد مذبحة أرتكبها المستعمر الصهيوني في قريتها أبععو شوشععة،

 خرجت أم سعيد قبل طرد المستعمرين لنساء القرية؛ خرجت للبحث عن زوجها الذي لم تجد جثته بين

 جثث الشهداء؛ تقول:" لمن اطلعنا من البلد بقت غراضنا على روسنا- اللي معها أواعي يعني- الزلمة

 [اللي بيدل فينا ع الطريق] قال اللي بتقع مبقيمهاش- يعني اللي بيطلع فيها لغم – معععاي كيععس أواعععي

 ملن، وفي عبي ذبحت جاجتين، وطبختهن واتعشيت أنععا واخععتي وولد سععلفي حطيععت إرغيععف هععان

 [في عبِي] وبطلع شقفتين ثلث لحمة وارغيعف هعان وبطلعع شعقفتين ثلث لحمعة [فعي صعدري علعى

 الجهععتين] وسععحبت حععالي وطحنععا وحععدة ورا الثانيععة أنععا أول وحععدة ورا الععدلول". أمععا المبحوثععة أم

 ؛ فقد اختارت أن تحمل من بيتها عندما عادت في آخر وقت ممكن قبعل السعيطرة31عمر/المقابلة رقم

 8التامة للمستعمرين على القرية وهي تتوقع هجوما كبيرا على القرية – حملت في سيارة أقععارب لهععا 

أكياس قمح دون غيره من الغراض وقالت:"قلت القمح أحسن إشي". 

 كمية الطعام التي أخرجها بعض اللجئين معهععم معن قراهععم قلععت أم كععثرت اسععتهلكت وانضععم هعؤلء

 اللجئين بسرعة إلى آلف اللجئين الذين يتضورون جوعا، فكععانت المععرأة الريفيععة السععبق والكععثر

فاعلية في التعامل مع مشكلة الجوع. ومن طرق الحصول على شيء من الطعام نذكر: 

- انضمام المرأة وعائلتها إلى عائلة أبيها خاصة في حال الب المقتدر ماديععا حيععث تتلقععى الطعععام –1

 وغيره- من خلل وجودها في عائلة الب أو قريبا منها. وكذلك انضمام العائلة إلى العائلة الممتععدة أو

 تلقي دعم منها وأغلب هذه الحالت تكون في العععائلت الععتي كععانت فعي القريعة الم مرتبطععة معععا فععي

 المسكن والدخل وخرج بعضهم وهو يحمععل بعععض الحاجيععات المشععتركة للعائلععة، كععذلك اللجععوء نحععو

 وغيرها.25 و24 و22 و 1 و 3 و 11القارب والمعارف/ أنظر المقابلت رقم 

 - اسععتفادة العائلععة مععن المععدخرات الععتي حملتهععا بعععض النسععاء معهععن أثنععاء التهجيععر فتععم شععراء2

 وغيرها.14 و31طعام/المقابلة

- بيع بعض النساء لكل أو جزء من مصاغهن (فضة أو ذهب)  للحصععول علععى طعععام/المقابلععة رقععم3

 وغيرها.  39 و 3 و 9 و 11

 - استفاد البعض من إخراجهم (نساء ورجال) للحيوانات المنزلية وبعض الممتلكات المنقولة كقطعععة4

  و5السلح والسيارة وذلك إما عبر بيعها والستفادة من ثمنها أو عبر العمل من خللها/المقابلععة رقععم

 وغيرها.27 و 28 و 2 و 4
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ّية بعملية "التصيف" أي الخروج خلف الحصععادين –معن "العوطنيين"- وجمعع معا5  - قيام المرأة الريف

 تبقععى خلفهععم مععن قمععح وشعععير واسععتخدامه لعمععل الخععبز، وكععذلك جمععع نباتععات بريععة يمكععن تناولهععا

 وغيرها.24 و28 و 11 و17كطعام/المقابلة

ّية الطعام عن طريق العمل فالحصول على مقابل لجهدها بكمية من الطعام6  - كما تدبرت المرأة الريف

ّيععة لفرصععة عمععل  أو ببعض النقود التي تشتري بها غذاء لعائلتها، وسععنتناول مسععألة تععدبر المععرأة الريف

لحقا.

 - باعت العديد من النساء ما أخرجن معهن من ملبسهن؛ والمقصود هنا ملبس العرس والمناسبات7

 الذي تسميه الريفيات "الكسعوة" لن أهعم الملبعس وأفضعلها لعدى المعرأة الريفيعة هعي العتي ععادة معا

 تحصل عليها عند زواجهععا وتسععميه "الكسععوة"، وتتميععز الكسععوة بكونهععا ملبععس- الثيععاب والسععراويل

 والشاشات- مطرزة برعت الريفيات في "تطريزها"، وباعتهععا الريفيععات اللجئات فععي الغععالب مقابععل

 بعض الطعام أو للحصول على أواني طعام أساسية رخيصة، باعتهععا لتجععار كععانوا يععأتون لشععرائها أو

 وغيرها.19 و7استبدالها بشي من حاجات اللجئين/ المقابلة رقم

ُفرش مععن قريتهععن الم- صععوف الفععراش واشععترين8  - بيع بعض النساء -ممن أخرجن معهن بعض ال

 وغيرها. 2بالمقابل طعاما أو حاجيات أخرى للعائلة/المقابلة رقم 

  وجلب منتوجات زراعية وحاجيات تسععاعد علععى إطعععام48- العودة إلى داخل الرض المحتلة عام 9

 عائلتهن، وهذه المخاطرة بالعودة إلى العداخل حيعث كعان يتععرض كعل معن يفععل ذلعك إمعا للقتعل أو

 السر- قامت به النساء كما الرجال، ولكن نسبة النساء العائدات إلى الداخل كان يقل مع الوقت مقارنة

 بالرجال، نظرا لرتباط مصير المرأة (إذا أسرت أو قتلت) بمصير عائلتها وخاصة الطفال أكثر مععن

 ارتباط الرجال بها ولن مخاطر العودة كانت ترتفع مع الععوقت وتقععل امكانيععة جلععب حاجيععات لصععالح

 وغيرها. 17 و 3العائلة مع العودة/ المقابلة رقم 

 - التسول: ظاهرة سلوكية انتشرت بين اللجئين في السنوات الولى للجوء مععن أجععل لقمععة العيععش10

 أول ثم امتدت لتسول بعض الحاجيات الساسية الخرى للعائلة. كان المتسولون هم عادة من بيععن فئة

 اللجئين المعدمين والذين افتقدوا طريقة أخرى للحصول على الطعععام، ويظهععر أن التسععول شععاع فععي

 اليام الولى للجوء بين المعدمين ثم أخذ يقل شيئا فشععيئا بيععن مععن وجععدوا طريقععة أخععرى تكفيهععم شععر

 السؤال. كانت المرأة أكثر من قام بعملية التسول يليها الطفال الصغار فالفتيان والفتيات ومن ثم كبععار

 السن وأخيرا الرجال، وكانت المرأة تنععدفع للتسععول واسععتعطاف الخريععن لجععل أطفالهععا. ويظهععر أن

 بعض الزواج دفعوا نساءهم وبناتهم إلى التسععول إمععا لنهععم نععأوا بأنفسععهم عععن مزيععد مععن الععذل وهععم
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 يتسولون أو لن نسبة قبول المحسنين لتسول رجل لم تكن بدرجة قبولهم لتسععول إمععرأة وخاصععة الم؛

 وذلك للنظرة التقليدية من أن الم هي شخص ُمضح مقهور عادة ويستحق المساعدة بينما الرجل فعليه

 العمل وتحمل المسئولية تجاه عائلته، يضاف إلى ذلك انتشار ظاهرة رفض مساعدة اللجئين من قبععل

 "الوطنية" المر الذي كععان بنسعبة أكععبر رفعض للرجعال منعه للنسععاء اللعواتي ظعل ينظعر إليهععن أنهعن

 العنصر المقهور الذي يستحق الحسان، كما كان تسول الطعام خاصععة يععأتي عععبر اسععتعطاف النسععاء

 اللععواتي هععن مععن يجهععز الطعععام فععي عععائلتهن واسععتعطاف امععرأة لمععرأة أخععرى أقععرب للقبععول مععن

 استعطاف رجل لمرأة كما أن هناك حدودا تقليدية أخلقية تحول دون توجه الرجل إلى مكععان المععرأة

 لستعطافها. في احدى المقابلت هنا تذكر إمرأة كيف طلب منها زوجها أن تتسععول رغيععف خععبز مععن

 امرأة أخرى؛ كان هذا خلل عملية التهجيععر؛ كععانت الزوجععة مععا تععزال ل تقععوى علععى قبععول فكععرة أن

 تتسول من الخرين لي سبب كان، فرفضت أن تفعل فذهب هو ليتوسل المرأة أن تعطيه رغيف خبز

 . في مكان آخر وأيضا خلل13فرفضت ونهرته وشتمته واتهمته بأنه جبان وباع أرضه/المقابلة رقم

 عملية التهجير كان منظر امرأة أخرى من مبحوثاتنا تبكي في حيرة من أمرها بما حععل بهععا وبأطفالهععا

 الذين اصطفوا حولها- كان منظرا أثار استعطاف النساء فقمن بوضع الخبز جانبها شععفقة علععى حالهععا

 :" حملت ولدي أنا وجوزي واطلعنا في الليععل شععردنا جينععا علععى29تقول مريم الرياحي/المقابلة رقم

 بلد اسمها المدية وعلى كفر نعمة وأنيم ولد هان وولد هان في حضععني يمرقععن النسععوان يععدرن يعيطععن

 علّي؛ ويقلن يا ويلي عليكي يا هالبنت، صغيرة بقيت يقولوا بنتك بنتك لجوزي يجبن خبز ويحطععن مععا

 أجا المغرب إلل صفطت خبز هالقد جنبي [كبيرة] وأنا أعيط أعيط أقول وين بدي أروح أنا". غير أن

 النساء كن يتعرضن أيضا للرفض والطرد فمبحوثتنا مريم المذكورة أخيرا والتي وجدت التسول الحل

 الوحيد أمامها في الفترة الولى للجوء حيث خرجت معدمععة مععن قريتهععا ولععديها أطفععال كععثر وزوج ل

 يحرك ساكنا للعمل، ولكن تسولها لم يكن سهل، فقد كشفت لي عن ساقيها وهي تحدثني عععن تجاربهععا

 تلك لرى آثار عضات الكلب التي كانت تنهش لحمها وهي تخاطر للقتراب نحو بيوت "الوطنيين"

 للتسول تقول:" هي عضات لكلب لوريكععي ايععاهن.. آجععي ع هععالبيت، رزقينععي يععا خععالتين يطلعنلععي

 بهالعصى البدويات؛ يقلن لي انتن حرميات سراقين انتو يا مهاجرين، يععا الل [تطردنععي]، جيععت علععى

 هالبيت اللهو أنا بقول: رزقيني يا خالتين على ايععدي بنععت والل هععو ولععد وأصععير أعيععط، لمععا عضععني

 الكلب ارتميت على الرض صرت أعيط، طلعت جابت زيت وطحين، جبلتو وحطتلي قال مشععان مععا

 يسميش الجرح قالت ما تخافي هاي ما هي مسعورة هاي كلبة مجريععة – يعنععي والععدة- هععاذي مجريععة

مجرية تقلي ما تخافيش". 

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

96



 التسول من أجل طعام وحاجيات العائلة والذي قامت به المرأة الريفية مدفوعة بصراعها مع البقاء؛ لم

 يكن من طبيعععة الريفييععن الععذين اعتععادوا الكعرم والعتمععاد علععى النفععس وإدارة معواردهم مهمععا كعانت

 شحيحة حتى تكفيهم شر العععوز، وحععتى الفقععراء الععذين كععانوا بحاجععة لمسععاعدة أبنععاء قريتهععم والقععرى

 الخرى كان يتم ذلك ضمن نظام تكافل اجتماعي، فكانت العونة من نساء لنساء ومن عائلت لعائلت

 وأفراد كما كان يتم تقديم نصيب من الرزق في المواسم للفقراء. ذا فإن اللجئات ما لبثن يعتمدن علععى

 أنفسهن ويبتكرن طرق عمل للحصول على ما يكفيهن شر الحاجة للخرين، فالمبحوثة مريم الرياحي

 الخيرة التي عضتها الكلب وهي تتوسل؛ أخذت مع الوقت تبتكر طرق عمل متنوعععة لهععا ولزوجهععا

 كان أولها بيع صوف اللحاف الصغير الذي غطت به طفلها وقت التهجير وكان الوحيد بين أغراضععها

 الذي حملته معها، باعت الصوف واشترت صنية حلوة ودفعت زوجهععا لععبيع الحلوة ورافقتععه وهععي

 ؛ قضععت فععترة تتصععدق عليهععا النسععاء مععن18تشجعه على العمل. المبحوثة زهرة العالم/المقابلععة رقععم

 القرية التي لجأت قربها فقامت بأخذ جانب من أرض قريبععة مععن المععاء وبععدأت تععزرع وتحععاول إنتععاج

 مزروعات تساعدها في التخفيف من الحاجة والتسول، تقول:"مخععذناش معنعا إشعي يعوم هاجرنعا، ول

 فرشة ول لحاف ول ول ول منديل ول أواعي ولد ول إشي هو حمل لولد واحد من هانا وواحد مععن

 هنا وأنا حملت واحد وبقا واحد متفج هيك يمشي ورانا ايدرج ووين رحنا قعدنا؟ في ريحا،بعدين ريحا

 منفعتش، ردينا ارجعنا على عين سينيا، ا ايمسكي بالخير ويمسيهن بالخير مطرح مععا هنععة قاعععدات

 هالساعة ودايرات اوجوههن، بنات عين سينيا، يماااااا يمااا محسنهن يا خيبتي، إلهن ملك علععى كتفععي

 حرام علّي، يجيبنلي الخبز يجيبنلي الطبيخ يجيبنلي كل إشععين وبعععدين قلععت: ولوقععتيش بععدي أظلنععي ..

ّيعة تعدحل، قلعت طيعب معا أنعا قاععد  تعالي جاي [قالت لنفسها] قعدنا في حفة واد؛ في واد هناك، وهالم

ّية اللي بدي إياه؟؟ ومني ظاري ع الشععغلة، ويكفيكععي شععر لهععواة، وأجععي يععا  وليش ما أزرع حولين الم

 حبيبتي أزرع البتنجان يزرع من اللي اتحبيهم يا رب وحياة محمد يا حجة أزرع باتنجان أزرع كساية

 أزرع يا حبيبتي خيار أزرع اللي ا بيطعيني إياه، وعينك فيها النور تلقيها هالزريعة، ايقلن يا حعافيظ

 – بنات عين سينيا- الصل ع النبي عنك، حوطك بال يخزي العين عنك، والشو بدي أقولععك ويصععرن

 ايقلن هيك على راسي [يحوطن بايديهن] – ما عععاوم عليععك إل بععالخير- أزرع اللععي بععدي ايععاه؛ يجيععن

 ايقلن يا بنت بدنا هيك من هيعك، أبيععع خضعرة، صعرت أبيعع خضعرة، يجعن يشعترن منععي هالنسععوان،

يعطني إزيادة ما يوخذنش هاذا، آه وا ما بظلمهن حرام مناح".

 - الستيلء: سلوك سلبي آخر أنتجته ظروف اللجوء الولى؛ حيث الجوع والحرمان من أساسيات11

 الحياة دفع ببعض اللجئين إلى الستيلء على حاجيات آخرين وبمعنى آخر السععرقة. بععدأت السععرقات
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 كظاهرة مع عمليات التهجير؛ فقام المعععدمون بالسععتيلء علععى مععا وجععدوا فععي الطععرق معن فععراش أو

 حاجيات لخرين تركوها نهائيا ولو لبعععض العوقت، وتحعدث اللجئون العذين قععاموا بهععذا العمععل أنهععم

 مارسوا بالفعل السرقة معتبرين اعتبروا استيلئهم على المتروك سرقة أيضععا وهععي تحمععل نوعععا مععن

 المبالغة التي تؤكد على كون هذا السلوك شاذ ولم يقبلوه في حياتهم قبل أزمة لجوئهم. ومع الوقت أخذ

 السلوك غير المقبول هذا يتطععور للسععوأ فأصععبحت حععالت مععن السععرقة تنتشععر أكععثر بيععن اللجئيععن.

 المبحوثات في هذه الرسالة يبررن ذلك بسوء أحععوالهم وقععت التهجيععر وفععي السععنوات الولععى للجععوء.

 ومما يدعم قول اللجئين أن سلوك السرقة كان نتيجة للحاجة وشدة الفقر هو أن أغلععب هععذه السععرقات

 كان لطعام وبكميات قليلععة-لوجبععة طعععام واحععدة أحيانععا - لسععد الجععوع. وكععان أغلععب المسععروقات مععن

ّيععة تمنععع  محاصيل زراعية حيث يسرق اللجئون المعدمون من الحقول ما يقتاتون به. والخلق الريف

 الفعراد والجماعععات معن العتعداء علعى مزروععات الخريععن وتعطععي الحععق لصعاحب المزروععات

ّية هنععا نجععد كيععف حععاولت عععائلت مععن طلئع  بالدافع عن أرضه ومزروعععاته. فععي المقععابلت الشععفو

 اللجئين البتعاد عن الشجار المثمرة في مكان اللجوء حتى ل يعتدي أفراد منهم على أملك السععكان

 ، فلما تدافعت موجات اللجئين المعدمين وأصععبحوا كععثرة تأكععل10الصليين (الوطنيين)/المقابلة رقم

 "الخضر واليابس" من الجعوع كععان معن الصعععب منعهععا مععن العتععداء علعى مزروععات وممتلكعات

 الخرين، ويتضح أن "الوطنية" قاموا بوضع حعراس للمزروععات أكعثر معن ذي قبعل (أي أكعثر معن

 فترة ما قبل التهجير) غير أن ذلك لم يوقف بشكل كبير عمليعة سععرقة المزروععات مععن الحقعول سععيما

وأن النساء والطفال هم أكثر من قام بهذا الفعل. 

 ول يعني ذلك أن جميع اللجئين قاموا بعمليععات سععرقة أو اسععتيلء، لكععن الحاجععة دفعععت البعععض إلععى

 أشكال من هذا السلوك؛ خاصة أولئك الذين لم يقبلوا التسول المذل وفضلوا السععرقة كحععل فيععه إظهععار

 للقوة والجرأة، ولذا نجد أن نسبة من قام بالسرقات الكععبيرة (كسععرقة البقععار وأشععياء ثمينععة ذات قيمععة

 وتصلح للبيع وسرقتها فيها مخاطرة) هم الرجال بينما قامت النساء والطفال بسرقات بسعيطة كسعرقة

 :" واحنععا ظلينععا تحععت الشععجر أنععا28المنتوجات الزراعية مععن الحقعول. تقععول أم علععي/ المقابلعة رقععم

 وعيالي وكل بلدنا، مع بقر مع غنم مع طوش مع هااا، حالة وقايمة، وسوينا طبعون أنعا وبنعت حمايعة،

 صرنا من تحت هالشجر – هاذا الشجر هول – صرنا انسوي كيشة وانصوي طوبين ونخبز ع صععاج

 ونطبخ، وحياتك يا ربي نقلي للطبيخ وحياة ا بخبزة من قلعة البصعل، نطبعخ الطبخعة ونفعرك الخعبزة

 ومن قلت البصل نقلي فيها، ويروحوا هذولة ولد سلفي يجيبوا بندورة مععن هععالكروم يسععرقوا بنععدورة

 خضرة نسويها "الطرشة"؛ فشععي إشععي نوكععل، ل مصععاري ول إشععي نشععتري أخععرى، يروحععوا ولد

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

98



 ؛هالبندورة الخضرة من الحسسوكير يسسسرقوهاسلفي ومعهم بعيد عنك هالجحشة يرعوها ويجيبوا شوية 

 خضرة خضرة، نشقحها بملح، طرشة اسمها، ونسويها ونغمس وتبقا حامضة واشو بدي أقولك عيشععة

 الهوان عشناها". وتقول في مقطع آخر:" وبعدين بقينا نميل ع هالبيارة تا نسععرقلنا هالبتنجانععات زرار

 بتنجان الواحد يقرش قرش من القلة والفقر يعني الشو بدي أقولك بقينا هااي هععاااي!! هاظععا إشععي مععّر

علينا وعلى كل اللي بقوا حولينا". 

 أما المساعدات الغذائية التي قدمها الصليب الحمر الدولي لبعض اللجئين في مرحلة ما قبل المخيععم؛

 فقد كانت مساعدات قليلة تساند في بعض الحيان فعي طععام العائلعة لكنهعا لعم تغعن العائلعة ععن القيعام

 بالطرق التي سبق ذكرها أو ما شابهها لسد الجوع، كما لم تصل مسععاعدات الصععليب الحمععر الععدولي

لعداد كبيرة من اللجئين في هذه الفترة أو وصلت متأخرة أحيانا شهورا بعد التهجير. 

جس- توفير أواني  الطعام: 

 في الفصل السابق وعند الحديث ععن"ما أخرج القرويون معهعم معن بيععوتهم"؛ جععاء أن بعععض النسعاء

 تمكنت من إخراج آنية طعام؛ مثل: صحن العجيععن، الطنجععرة، الجروشععة، الكروانععة، الغربععال... وقععد

 كان لهذه الواني والدوات المنزلية أهمية كبيرة للعائلة التي امتلكتها فععي مرحلععة اللجععوء خاصععة فععي

 السنوات الولى الذي كانت فيه امكانيات العائلة اللجئة من البؤس بحيث أصبح حصول العائلعة علعى

 طنجرة ولو متواضعة وقديمة مشكلة. وكان على غالبية النساء الريفيععات اللجئات اللععواتي لععم يتمكععن

 من اخراج آنية للطعام أو أخرجن ما لم يكفهن واحتجن لقطعة أخرى كالطنجرة مثل أن يتدبرن المعر

بالتعاون مع أفراد العائلة أو بجهودهن (وهو الغلب) وقد قمن بذلك باحدى الطرق التالية:

 - الذين كان لديهم بعض المدخرات استطاعوا شراء قطعة أو قطعتين من آنيععة الطعععام وكععثير منهععم1

 اشتروا آنية قديمة من الباعة الذين انتشروا يبيعون اللجئين حاجيات مستعملة وقديمة، أو من لجئيععن

آخرين يريدون بيع بعض حاجياتهم لجل بضع قروش.

- بيع المرأة لبعض مصاغها (أو كله) مقابل أواني طعام.2

 - تبيع المرأة "كسوتها" مقابل آنية للطعام، أو تقوم بععبيع صععوف الفععراش الععذي أخرجععوه معهععم مععن3

ّلعععي [أي أنظععري إلععّي]: مهععو هععاذا تاريععخ وبععدنا7القرية الم، قالت المبحوثة حمدة/المقابلة رقم  :"إط

 انقوله، بقيت متراجع شععوي [تقصعد معترددة فعي البعوح لععي ولكنهعا سعتفعل الن] مهععي فوضععى اللعي

 صارت وا ل يجيب هذيك اليام؛ بقا عندي إثياب ع زمان لبلد امطرزات صاروا يجوا إهل نععابلس
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 مهم نابلس وطنية، صاروا يجوا علينا إهل نابلس شو يبيعونا الصحون والطناجر يععا يوخععذوا فرشععات

 صوف منا يا يوخععذوا الثيععاب، قلتلععوا يمععا احنععا مطلعنععاش مععن لبلد معنععا فرشععات إمععا اثيععابي – بقععن

 مطرزات والساع صبية بقينا مسعدين في لبلد وشععغلتنا الثيععاب والطععرز والشاشععات، وأطلعععت معععي

 ثلث اثياب وشاشي – شاشتي امطرزة- قلتلوا ياخويي: طنيععب عليععك بععدي طنجععرة وصععحون .. أخععذ

 الثيعاب اللعي بسععطلن وأعطعاني سععت اصعحون وجعاط وطنجعرة وجععاط امجععور هيعك امعدور ألمنيعوم

للطحين". 

- حصلت بعض النساء على بعض النية من عائلة أبيها أومن القارب.4

- وكانت بعض النساء تتسول هذه النية من آخرين يملكون منها حيث يعطونها القديم.5

- ومن اللجئات (واللجئين الرجال) من قام بالستيلء على آنية متروكة أو سرقتها. 6

 - كانت النساء تستعير هعذه النيعة معن بعضعهن البععض وفعي أوقعات متفرقعة. كاسعتعارة الجروشعة7

والغربال وحتى الطناجر.. 

 ومن المهم أن نبين أن النساء الريفيات اللجئات اكتفين بقدر محدود من آنيععة الطعععام وحععافظن عليهععا

 مدة طويلة وكن يستخدمنها حتى وهي مهترئة وكن "يرقعن" ثقوبها، حتى ظهرت تلك النية كملبس

الريفيات مليئة بالرقع. 

د- توفير نار الطهو وفرن الخبز: 

 عملية طهو الطعام وتسخين المياه والدفء وما شابه كانت تتم للجئين على نار الحطب أو "النتععش"،

 والنتش هو الشوك البري سريع الشتعال والذي يكثر في جبال الضععفة الغربيععة وينمععو بشععكل طععبيعي

 ويتجدد بععوقت قصععير ويجععف بسععرعة المععر الععذي جعععل النسععاء (والرجععال بدرجععة أقععل) يسععتخدمنه

 لغراض عدة كعادتهن في استثمار ما توفره الطبيعة (فهو نبععات "سععريع الشععتعال" صععالح للوقععود،

كما صنعن منه المكانس لتنظيف مساكنهن وحتى عمل فرشات للتوم في فترات اللجوء الولى). 

 مارس الرجال الريفيون (كما النساء) في القرى قبل التهجير وفي مرحلة اللجوء عملية التحطيععب فععي

 المواسم وفي فترة الشتاء خاصة، غير أن جمع الحطب والنتش للسعتعمال المنزلععي اليعومي ظعل مععن

 مهام النساء اللواتي شعكل جمعع الحطعب والنتعش لعديهن عمل يوميعا أو شعبه يعومي يضعاف للعمعال

 اليوميععة فععي نقععل المععاء ومععا شععابه. وكععانت المععرأة الريفيععة اللجئة تسععتعين بأطفالهععا وبناتهععا غيععر

المتزوجات لمساعدتها في جمع الحطب والنتش. 

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

100



 وتأتي عملية "الخبز" لرغفة الخبز المكونة من القمح أو الشعير أو الععذرة أو خليععط ممععا تععوفر منهععا؛

 أهم جزء في عملية تحضععير المععرأة لطعععام عائلتهععا وذلععك لن "الخععبز" هععو المععادة الغذائيععة الرئيسععة

 للفلسطينيين خاصة سكان الريف، واعتادت المععرأة الريفيععة الفلسععطينية علععى إنتععاج يععومي مععن الخععبز

 . وفععي مرحلععة اللجععوء خاصععة فععي48ومنهن من كن يخبزن مرتين في اليوم الواحد قبل التهجير عام 

 سنوات الجوع لم يتوفر للعائلة الريفية كما من الطحين لخبز الكمية التي اعتادت عليها العائلععة الريفيععة

من قبل، وأصبحت تواجه الريفيات اللجئات بعد حل مشكلة الطحين؛ مشكلة أين يتم الخبز؟ .. 

 كان "طابون الزبل" أحد ابداعات المرأة الفلسطينية الريفية كمععا ذكرنععا فععي فصععل سععابق، وكععان هععذا

ُهجر سععكانها ععام   . كععانت النسععاء تبنععي48الطابون هو فرن الخبز الرئيس في القرى الفلسطينية التي 

 هذا الطابون بنفسها مستعينة أحيانا بمهارات نساء أخريات، ويعتبر بناء الطابون ابداعا نسععائيا، حيععث

 تبني النساء مخبزا هو عبارة عن تجويف من طين مقععاوم للحععرارة، ثععم تعمععل علععى وضععع "أقععراص

 الجلة" المجففة – أقراص من روث الحيوانات التي تقوم النساء بتجفيفها تحععت أشعععة الشععمس- والععتي

 يتم إشعالها لحقا على السطح الخارجي للمخبز بحيث تتوفر حرارة تؤدي إلى نضععج أرغفععة العجيععن.

 وهذا الفرن "الطابون" يشترط أن يظل مشععتعل علععى مععدار سععاعات اليععوم الواحععد ولععذا تقععوم النسععاء

 بتزبيله يوميا مرتين أو أكثر لتحععافظ علععى حرارتععه، وتخععبز مرتيععن أو أكععثر للسععتفادة مععن الحععرارة

 الناتجة فيه، وإذا كانت العائلة الواحد ل تحتاج للخبز مرتين في اليوم الواحد ويرهق المععرأة أن تعتنععي

 بالطابون مرتين على القل في اليوم أو توفير أقراص الجلة فإن أكثر مععن امععرأة تشععترك فععي طععابون

 واحد وهذا ما كان أمرا شائعا في الريف الفلسطيني، ويعتبر هذا الفرن "طععابون الزبععل" ابععداعا بحععق

 للمرأة الريفية ليس فقط لمزاياه التي ذكرناها بل أيضا لن المرأة تستثمر "روث الحيوانات" –الزبععل-

 التي تنتج يوميا عن الحيوانات المنزلية في الريععف الفلسععطينية والععتي هععي فععي متنععاول يععد المععرأة ول

 تحتاج النتقال بعيدا ليجادها كما هو الحال في الحطب والنتش. هذا إضععافة إلععى أن روث الحيوانععات

 يتوفر دائما على مدار العام بل وعلى مدار اليوم الواحد وهي بذلك مادة تعتبر غير منقطعة في الريف

 مما يسهل على المرأة استخدامها؛ وهكذا حولت المرأة الريفية مادة روث الحيوانات من عبععء عليهععا

وهي تقوم بتنظيف اسطبلت وأروقة الحيوانات المنزلية إلى مادة مفيدة ل غنى عنها كوقود. 

 كان "طابون الزبل" من بين ممتلكات العائلة الريفيععة غيععر المنقولععة الععتي فقععدوها وهععم يهّجععرون مععن

 قراهم كما فقدوا بيوتهم وأراضيهم.. فطابون الزبل ثابت ول يتم تحريكه مععع التنقععل وهععو يحتععاج إلععى

 حالة كافية من الستقرار وكان وجوده في القريععة الفلسععطينية أصععل مععن علمععات السععتقرار وثبععات

 السكن فيها، ولنه يحتاج إلى روث الحيوانات فهو يحتاج وجود هذه الحيوانات في بيوت الريفيين. لذا
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 ففي السنوات الولى من اللجوء والتي تميزت بكثرة تنقل العائلة الريفية وسوء أوضععاعها القتصععادية

 وحرمانها من سكن مناسب ومن قدرتها على تربية الحيوانععات فقععد كععان بنععاء المععرأة الريفيععة لطععابون

 الزبل أمرا غير مجد اقتصاديا بل كثيرا ما كان غير ممكن أصل، وكان علععى المععرأة الريفيععة أن تجععد

بديل عنه. 

ّية اللجوء لم يعد الخبز عمل يوميا للجئين الريفيين بسبب قلععة الطحيععن، ومععع ذلععك فععإنه  في بداية عمل

 بقي أي "الخبز"المادة الغذائية الرئيسة للجععئ الريفععي وعليعه فقعد اسعتمر الهتمععام بتعوفير كميععة معن

 الطحين، وكلما توفرت كانت العائلة اللجئة تسععتهلكها ولكععن باقتصععاد شععديد. وبرغععم ذلععك فقععد بععدأت

ّية مشكلة في ايجاد فرن لخبز أرغفتها وذلك منذ بدء عمليععة اللجعوء، بععل منععذ اليععوم  تواجه المرأة الريف

 الول للجوء في بعض الحالت حيث أخرجت بعض النساء كمععا ذكععرت سععابقا عجينهععا علععى أمععل أن

 تخبزه في الطريق، وكان الحل في هذه الحالة أن تتوجه المرأة أو الفتاة التي تحمل العجين إلععى إحععدى

 طوابين القرى التي مرت بها لتخبزه. وكععان هنععاك فرصععة للجئات اللععواتي تععوجهن وعععائلتهن إلععى

 حيث القارب والمعارف بالخبز في طوابين تلك القرى، غير أن هععذا لععم يكععن حل طويععل المععد، إمععا

 بسبب انتقال العائلة اللجئة مرة أخرى إلى مكان آخر قد ل يكون لهم فيه معارف أو أقارب أو بسععبب

 رفض نساء القرى التي تخبز عندهن اللجئات لمزيد من الخبز لهععؤلء اللجئيععن، وذلععك لن طععابون

 الزبل كما قلنا يحتاج لعناية منتظمة وفيها مشقة، فتضايقت كثير من النساء "الوطنيات" من وجود من

 :" صرنا نروح نخبز ع الطوابين حوونا، قالوا انتععوا25يشاركهن أفرانهن. تقول أم أنور/المقابلة رقم

 بتعجنوا كثير، ا يقطعكم شو كثير!! نخبز أربع طرحات ثلث طرحات كل يوم بعد يوم بدهنش، شو

 بدنا نسوي قالوا فش طوابين، مخلوناش نخبز، طردونا". ولذا كان على المرأة الريفية البحث عن حل

 آخر، وفي حال أم أنور التي منعت وعائلتها من طوابين أهل القرية أو ُضيق عليها في الخععبز، أحسععن

 إليها أحد أبناء نفس القرية وقدم لها "صاج" لتخبز عليه، والصاج هو قطعة معدنية على شكل صععينية

 كبيرة محدبة وسميكة بحيث يوضع على الرض أو فوق بعض الحجارة ويتم إيقعاد حطعب أسعفل منعه

 ويتم الخبز على سطحه المحدب. وهذا الصاج استمله الريفيون الفلسععطينيون بدرجععة أقععل مععن طععابون

 الزبل وكان يناسب التنقل، فهو يحمل كأواني الطبععخ الخععرى عنععد التنقععل، غيععر أن جهععل العديععد معن

 الريفيات باستخدامه جعلهن بحاجة إلى مساعدة نساء يعرفن استخدامه على القععل فععي المععرة الولععى؛

 تقول أم أنور عن أول مرة استخدمت فيها الصاج وقت سقوط الثلوج على القرية التي لجأت وعائلتهععا

 اليها:" وعجنا هالعجينات وبدنا نخبز!! وين بدنا نخبز! لحنا عارفين ندخل ع الطععابون نخععبز فععي ول

 احنا عارفين نتسعخمط، شعو قعال لختيعار- عنعا- قعال بعدي أروح أجبلعك هالصعاج تتخعبزن؛ قعالتلوا أم
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 صبحي [سلفتي] وا يا عمي احنا مععا بنعععرف نخععبز ع الصععاج، احنععا عمرنععا مععا خبزنععا شععراك قععال

 بجبلكن هععالقيتي معععاي بنععتي وهععي بتخععبزلكن هععالخبزات، اللهععو جعايب بنتععا وجععاي، لقعت العجينعات

 خامرات حطينا حجر من هان وحجععر مععن هععان وحجععر مععن هععان وحجععر مععن هععان، وقفنععا هالصععاج

 وصرنا نخبز، وهي تقول حطين تحتا [حطب] تا خبزناهن قال احسععبن احسععابكن يععا بنععات العجينععات

 يكفينكن يومين هذا الثلج بدا أسبوع تا يذوب.." وكان هذا الصاج كما رأينا تم اسععتعارته لععوقت الخععبز

 ثم يعاد إلى أصحابه وهذا ليس حل لمن يعتبر الخبز الجزء الرئيس والهم في طعامهم، ولععذا قععام قلععة

 من الريفيين الذين امتلكوا بعض المدخرات بشراء "صاج" لعائلتهم، نأخذ مثال حال أم فايق/المقابلععة

 ؛ التي اشترى والدها الععذي كععان وضعععه المععادي جيععدا صععاجا واحععدا للخععبز لكععل أفععراد عععائلته3رقم

 الممتدة، تقول أم فايق:" بقيت واحنا مهاجرين آخذ البنات معععي وأخلععع النتععش - بقععن البنععات شععتلت-

وأحط الصاج وأخبز إلنا ولدار أبوي، أبوي اشترى الصاج، اشتراه من قلقيلية". 

 شراء الصاج للكثيرين مشكلة أكثر تعقيدا من استعارته، فأكثرية العائلت اللجئة لم تكععن تمتلععك ثمععن

 شراء "صاج"، فقامت العديد من الريفيات اللجئات بحل مقتبس عععن فكععرة الصععاج وهععو أن يخععبزن

 فوق قطعة معدنية عادية مما يتوفر كجزء من تنكة، أو غطاء برميل.. وهذه القطع المعدنية قد يجععدنها

 في الطرق (مرمية) أو يقمن بتسولها، أو الستيلء عليها، ويعبر ذلك أقسى تععبير ععن الواقععع المععؤلم

 وشدة الفقر الذي وصل إليه اللجئون في السنوات الولى للجععوء، وتتكلععم المبحوثععة أم سعععيد/المقابلععة

 ؛ بكثير من المرارة كيف قامت بالستيلء على "لجن" وهععو أقععرب "لتنكععة" قديمععة كععانت أحععد9رقم

 نساء القرية التي لجأوا اليها قد وضعت عليها طعاما للعصافير خارج البيت، وتعتبر أم سعيد نفسها قد

 سرقت هذه القطعة المعدنية القديمة لنها أخذتها خلسة ودون استئذان صععاحبتها. وعلععى هععذا "التنععك"

خبزت العديد من الريفيات أرغفتها وبعضهن بقي سنوات على هذا الحال. 

 حل آخر لجأت إليه بعض اللجئات الريفيات، وهو عمل طابون ولكن ليععس طععابون زبععل بععل طععابون

 نار، والذي تسميه النساء "بالعرصععة". "فالعرصععة" هعي فعرن للخعبز لكعن باسععتخدام نيععران الحطععب

 و"النتش" وما يمكن إشعاله.. وهو ل يحتاج لرعاية دائمة والبقاء على حرارته على امتداد اليوم كمععا

 في طابون الزبل، فل يتم اشعاله إل عند تحضير العجن والقيام بعملية الخبز، ول يستهلك من الحطب

 أو النتش أو غيره مما يشتعل إل ما يكفي لكمية الرغفة التي يتم خبزها، وعمله أي بناؤه أكثر سهولة

 من بناء طابون الزبل، فهو يبنى من طابقين من الحجارة؛ بحيث يكون في القسم السععفلي منععه تجويععف

 لشعععار النيععران وأمععا القسععم العلععوي ففيععه تجويععف لخععبز الرغفععة فععوق حجععارة صععغيرة –تسععمى

 "الرضف"-تعلو قطعة معدنية تمسك الطبقتين أي تفصعل بيعن النعار والرغيعف ويجععل للفعرن غطعاء
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 يحفظ حرارته ويعمل له فتحة لخروج دخان الحطب المشتعل.. وكما يظهر فإن هذا الطابون - والععذي

 عرف أيضا قبل التهجير ولكن أقل شهرة واستخداما مععن طععابون الزبععل- يحتععاج أيضععا إلععى قععدر مععن

 الستقرار ولكن ليس بحجم حاجععة طععابون الزبععل للسععتقرار وذلععك لن إعععادة انشععاء "العرصععة" أي

 طابون النار أسهل بكثير من طابون الزبل- ولذا نجد المبحوثات في هذه الرسعالة قعد قمعن بصعنع هعذا

 النوع من الطوابين عندما مكثن مدة كافية -أشهرا وما فععوق- فععي مكععان اللجععوء. ويقبععل هععذا الطععابون

 –"العرصة"- أيضا اشتراك أكثر من امرأة -أي أكثر من عائلة- فععي اسعتخدام واحعد منهعا، فكعان مععن

وسائل المشاركة بين النساء القريبات في السكن. 

 واللجئات الريفيات اللواتي توقعن إقامة طويلة (درجة من الستقرار) في القرى التي لجأن إليها -في

 مرحلة ما قبل التحاقهن في المخيم- خاصة اللواتي ارتبطن أو ارتبط أزواجهععن بعمععل ظهععر فيععه نععوع

 من الستقرار في تلك القعرى؛ قعام بعضعهن ببنعاء طعابون زبعل، مسعتفيدات إمعا معن روث حيوانعاتهم

 المنزلية إن وجدت أو معتمدات على الخروج لجمع روث الحيوانات من القريععة ومععن المراعععي الععتي

. 25 و 4 و 9 و 19تخرج إليها الحيوانات المنزلية للرعي/المقابلة رقم 

 ومع ظهور حالة أولية من استقرار اللجئين في مناطق محددة بدأت تظهر أفران عامة، أنشععأها عععادة

 ، ول يشترط أن يكونوا من أصععول مدنيععة48رجال ممن عرفوا العمل في الفران في المدن قبل عام 

 أي من سكان المدن، لن هناك من أبناء القرى الفلسطينية المهجعرة معن ععرف "صعنعة الخبعاز" فعي

 . وهذا الفران "العامة" بدأت في وقععت لحععق وبعععد ظهععور أزمععة25المدن قبل التهجير/المقابلة رقم

 "أفران الخبز" لدى اللجئين وبعد أن ظهرت حالة من الستقرار النسبي في مناطق تجمععع اللجئيععن،

 وكان عدد هذه الفران قليل لكنه أخذ بالتزايد مع الوقت وظهر دور هذه الفران العامة أكثر وضوحا

 في مرحلة المخيم حيث "الستقرار" يكون أكثر وضععوحا. ويكععون الخععبز فععي فععرن عععام مقابععل مبلععغ

 بسيط "تعريفة" مثل، إل أن كثيرا من اللجئات الريفيات كن في أغلب الوقت ومنذ بداية هذه الفران

 ولحقا يخبزن مقابل جلب كمية من الحطب أو النتش لهذا الفرن، ثم تطور المر ليصبح بيععع الحطععب

 والنتش للفرن أحد العمال المدرة للدخل للمرأة خاصة ولبعض الرجال أيضا الذين مارسوا أيضا بيععع

الحطب والنتش للفران العامة. 

 ومن المهم أن أشير وأنا أختم الحديث هنا عن دور المرأة في توفير الطعععام للعائلععة، أن أشععير إلععى أن

 كل امرأة (عائلة) كانت حريصة على استقللية أدائها لمهامها العائلية فيما يخص الطعام أيضا، فتذكر

 المبحوثات أنه برغم حالة الفوضى والزحام بين اللجئين فقد كانت كععل امععرأة تسععتقل بطبععخ مععا يلععزم

 عائلتها عن العائلت الخرى، فقد كانت اللجئات يتنافسن فيمععا بينهععن علععى أكععثرهن اجتهععاد لصععالح
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 عائلتهن. وهو بل شك كان من عوامل ازدياد نشاط المرأة واعتمادها على نفسها. لكن ذلععك لععم يمنععع

 النسععاء مععن التعععاون فععي نععواح كععثيرة كالععذهاب معععا لجلععب المععاء وجمععع الحطععب والتصععيف خلععف

 الحصادين، وعمليععة الخععبز، وكععن يقععدم الطعععام عنععدما يكععون بكميععة كافيععة كمسععاعدة للخريععن وهععو

 استمرار لنظام العونة وفي أكثر من شكل لكن بشكل ضعيف في هذه الفترة بحجععم امكانععات اللجئيععن

 وظروفهم. وقد كانت اللجئات يستعرن العديد من الغراض من بعضهن ويتبادلن الخبرات والفكععار

 التي مكنتهن من تطويع المكانيات الشحيحة للطبيعة المحيطة بهن في سبيل بقععاء عععائلتهن. وبسععبب

 ؛ من عمل29ذلك كانت تتمكن نساء لجئات ذوات عائلت معدمة تماما كالمبحوثة مريم/المقابلة رقم

 المفتول لطفالها وهي تسكن تحععت الشععجر ل تملععك شععيئا فكععان الطحيععن الععذي صععنعت منععه المفتععول

 والمنخل والوعاء المعدني الذي استخدمته لطهي المفتول بدل طنجرة المفتول الخاصة واللحم وغيره؛

 إما مما تصدق به المحيطون من لحم وطحين أو ما استعارته من آنيععة مععن النسععوة اللجئات جاراتهععا.

 والعون في الخبرة كان هاما كما العون في غيره؛ فقد تمكنت لجئات صغيرات السن حديثات الععزواج

 تشتتن عن أماتهن وأخواتهن معن اكتسعاب طععرق فعي الطبععخ والمهععارات اليدويعة معن النسعاء اللعواتي

 جاورنهن في اللجوء. كما شكلت الخبرة المتنوعة للجئات فععي مجععال التععدبير المنزلععي إثععراء لفكععار

اللجئات الخريات ترك أثرا هاما في استثمار اللجئة للمكانات المتاحة.

 من المهم الشارة إلى أن نوعية الطعام الذي كان يتناوله اللجئون في هعذه الفعترة قليعل الكميعة بالكعاد

 يسد الجوع، الخبز خليط من القمح والشعير وما يتوفر، وتم طبخ طعام بععدون عناصععر غذائيععة عديععدة

 اعتادت المرأة الريفية استخدامها كالسمن واللحم.. وتذكر بعض المبحوثات فععي هععذه الرسععالة أن ذلععك

ترك أثرا على صحة الحوامل والمرضعات والطفال وكبار السن. 

هس - توفير السكن: 

 يمكننا أن نلمس بروز دور المرأة اللجئة في التعامل مع مشكلة السععكن مععن خلل تتبععع الحلععول الععتي

قامت بها العائلت الريفية اللجئة في السنوات الولى للجوء: 

 - مععن أولععى محععاولت البحععث عععن مكععان للسععكن كععان بععالتوجه إلععى حيععث قريبععات أفععراد العائلععة1

ُتهّجر. يلي ذلعك التعوجه نحععو مععارف وأصععدقاء  المتزوجات أو أقارب نساء العائلة في القرى التي لم 

لرجال العائلة. 
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 - السكن في بيت المحسنين وكانت العائلت اللجئة التي تقع تحت مسؤولية امرأة كعائلت الرامل2

أكثر قبول في بيوت المحسنين من العائلت التي لم يغب رجالها خلل تلك الفترة.

 - استئجار بيت: وكانت تقوم به العائلت التي استطاعت نسععاؤها إخععراج مععدخراتهم ومصععاغهن أو3

 أي منها، فقد كان يدفع من هذه المدخرات والمصاغ أجرة للبيت. وعندما تصرف العائلععة اللجئة هععذه

 المدخرات والمصاغ كانت تضطر لترك البيت أو تفعععل كمععا فعلععت عععائلت لععم تمتلععك أي مصععاغ أو

 مدخرات وذلك بأن تعمل المرأة من العائلة اللجئة في خدمععة أهععل الععبيت الععذي يععؤجر السععكن؛ تقععول

 :" في الثمانية وأربعين سكنت جفنا، ظليت أتسحسععل خشععيت ع جفنععا، فععي7الحجة حمدة/المقابلة رقم

 جفنا استكرينا [استأجرنا] هالدار، بقينا نضويها في النهار، ويجخوا علينا الناس، اسععتكريناها، قلتلهععم،

 ياعمي شهر بشهر، بشتغللكوا شهر بشهر، يعني أقعد فيها شهر وأشععتغللكوا شععهر". أو تسععكن العائلععة

 مقابععل نقععل امععرأة مععن العائلععة اللجئة للمععاء لصععالح أصععحاب الععدار، ومععن المثلععة مععا ذكععره سعععيد

  عن سكنه في نابلس بعد اللجوء:" قعدنا هناك شو في قاع دار بيت درج يعنععي،50عطية/المقابلة رقم

ّية من العيععن بععدل  أنيم لولد وأنا ومرتي إنام برة.. وبقت مرتي تجيبلهم بدل ما احنا قاعدين، اتجبلهم م

ّية على بعضهم تحملهم المسكينة حياة مرتي من الوديان، وأنععا وياهععا ننععام بععرة".  أجار الدار، تنكتين م

 هذا إضافة إلى اعتماد بعض العععائلت علعى دخعل معن عمعل المععرأة؛ أو مشعاركة المععرأة الرجعل فعي

تحصيله للدخل. 

 - بناء السقيفة أو استئجارها: كانت تشارك أو تنفرد المرأة بالحصول على هذا السكن أيضععا/المقابلععة4

 وغيرها. 14 و 4رقم 

 - السيطرة على مكان يصلح للسكن: كانت المرأة أفضل من يستطيع حماية مكععان يمكععن السععكن فيععه5

 واستخلصه من الجموع المتنافسة لصالح عائلتها، وتسمي ذلك النساء اللجئات "حمايععة" أي فععرض

 المر الواقع على الخرين بأنه لعائلتها، كانت المرأة اللجئة تقوم بهذا العمل عنععدما تعلععم عععن وجععود

 سكن مجعاني مناسعب أو أفضعل معا تعوفر وكعانت جمعوع النسعاء اللجئات يتعدفقن علعى ذلعك المكعان

 "الشاطرة فيهن" تستخلصه لعائلتها، وهذه الماكن التي تتنافس عليها النساء كانت ععادة بيعت قعديم أو

 شبه مهدوم أو سقيفة أو مغارة أو زاوية من سجن قديم أو بناء تاريخي عام ومععتروك وهكععذا/ المقابلععة

 . 4 و 11 و 29رقم: 

 - قيام المرأة الريفية اللجئة بالجهد الرئيس فععي محاولععة تحسععين أوضععاع السععكن الععذي تتواجععد فيععه6

 عائلتها، سواء عبر تنظيف المكان والمشاركة أو النفراد في اكمال بنائه إن هو مهدم أو وضععع سععاتر

 مععن قمععاش أو خيععش أو أغصععان نباتععات ومععا شععابه حععوله أو فععي الجععزاء المكشععوفة منععه، تقععول أم
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 :"كنت قاعد تحت الشجر.. رحنا لهلخروبة وعزلنا تحتهععا هلحجععار وسععهمدناها11طلل/المقابلة رقم

 وقعدنا تحتها، وصرنا نقطع إحزم ونلف فيها زي دار عملناها، أنا إعملتها، جيعت لهلخروبعة وقطععت

 بلوط وصرت أعملوا إحعزم وأصعفه جنعب بععض، عملتهعا زي دار، وعملعت إلهعا زي بعاب، وقععدنا

 فيها". وفي داخل هذه المساكن قامت المرأة  الريفية بدور رئيسي أيضا في تهيئة مكان النععوم والطبععخ

 وغيععره ممععا يلععزم الحيععاة اليوميععة، واللععواتي لععم يخرجععن معهععن فععراش مععن القريععة الم ول اسععتطعن

 الحصول على شيء منه من الهل والقععارب أو المحسععنين فقععد بحثععن عععن حلععول أخععرى مثععل أنهععن

 :" مععا وصععل مععاي ل فرشععة ول17صنعن فرشا من الشوك –"النتش"- تقول أم محمود/المقابلة رقم

 لحاف ول شيء، كسروا ضلوعنا لحجار، صرنا نحط نتش هيك [تشير إلعى الرض] ونعام عليعه [أي

 فرشات نتش]، ونحط شوية هاظا من الزتون من خوف ما يشععوكنا النتععش نحععط كععم زتععون كععم عععرق

 وانحط كياس.. أنا اللي بقيت أسويهن، جوزي بيّسويش حاجة، أنعا اللعي بسعوي وبعمعل وبقيعم وبحعط،

 شوفي المرة شو بتسوي،أنا الزلمة وأنا المرة، زي ما بخرفكي". هذا بينما كانت أم علي/المقابلععة رقععم

 ؛ تصنع لطفلتها فرشة من العشب الخضر، تقول:" شو بدي أحكيلك؟ وا بقت معاي البنععت اللععي28

 بخرفك عنها، وبقا في سرر [أسرة] هذولة اللي بيهزن هيذ وانتي نايمة تبقي بتبقي تقولي وهية نايمة،

 وهالشرايط وقلعنا عشب وحطينا في قاع هالسرير وشو بدي أخرفكي.. بقا الواحد يشخ يتشععخم يعملععه

 خربوشة هيك شوية حاجعة، ونعايمين هيععك ع الرمععا، أنععا علعى رمععة وسعلفتي علععى رمععة، وهعالطوش

قايمات طوش..". 

 كانت تقوم "الطوش" بين النساء كما تقول أم علي بسبب رغبة كل امرأة بالسععتقلل بشععؤون عائلتهععا

 عن العائلت الخرى حتى لو كانوا في نفععس الرقعععة مععن الرض تحععت الشععجار أو فععي المغععر لن

 المرأة كانت تريد الستقلل بمكتسبات عائلتها تلك المكتسبات البسيطة من طعععام أو أدوات أم "جلععن"

 ماء.. لن المرأة كانت تبذل جهدا كبيرا للحصول عليها.. كما كان الستقلل في المسكن ومنععع تععدخل

 الخرين يحفظ للمرأة وعائلتها شيئا من الخصوصية وسط زحام اللجئين. وحرص المرأة على أكععبر

 قدر من الستقللية في المسكن لنها المتضرر الكثر في وسط هذا الزحام فهي الععتي تلععد وهععي الععتي

 ترضععع وهععي الععتي تحتععاج مكانععا سععاترا للسععتحمام والنععوم وقضععاء حاجاتهععا الشخصععية.. وتتحععدث

 المبحوثات عن ذكرياتها حول هذا الوضع بالكثير من المرارة مبينات أنهن كن في حالة نفسية صعععبة

  وغيرها، خاصة18 و 10 و 39 و 31 و 29 و21وبكاء لهذا الوضع الذي أصبحن فيه/المقابلة رقم 

  وقد كانت جديدة – بسععبب انتشععار حركععة التعميععر48وأن أغلبهن ذكرن أنهن هجرن من بيوتهن عام 

 :" كععل شعي ع النععار وكععل واحععد إلعو موقعدة وع31في القرى الفلسطينية- تقول أم عمر/المقابلعة رقععم
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ّية ويصيروا يتفرجوا ونقول  الشارع، ع الشارع حوطنا شوية هلحجار وصرنا نقعد ويمرقوا عنا الجبل

 يا الل نصيبنا وانقهرنا وبقينا نشوف إيام ..يييييي.. والل الوحدة تسععتجري تشععلح والل اشععي سععروالها

ّية شافوا!! خسروا أراضيهم وخسروا دورهم..".  متعرفش تغيروا؛ والل قليل اللي الفلسطين

ك- توفير الملبس:

 الملبس التي تمكنععت بعععض النسععوة اللجئات مععن إخراجهععا معهععا معن قريتهععا؛ شععكلت عونععا للعائلععة

 اللجئة في محنتها القاسية في الفترة الولى للجعوء، ونظععرا للفقععر المععدقع العذي انتشعر بيععن اللجئيعن

 الريفيين فقد قامت المرأة الريفية باستغلل كل قطعة قماش مععن تلععك الملبععس فصععنعت منهععا ملبععس

 للمواليد الجدد وقامت بترقيع الملبس الممزقععة. كمععا اسععتفادت المععرأة مععن بيععع "كسععوتها" فععي شععراء

 الطعام، وغيره فقد استفادت منها أيضا لشراء كمية من القماش الرخيص لعمل ملبس لفراد عدة من

 عائلتها. وحصلت المرأة اللجئة على ملبس بشراء قماش وهععي تخيطععه بنفسععها وأيضععا عععن طريععق

 الهل والقارب عندما كان لديهم ما يزيد، وكما تسولت أو استولت وأحيانا سععرقت بعععض الملبععس..

 ومع الوقت كانت ملبس اللجئيععن المعععدمين والفئات الععتي ظععل دخلهععا فععي أدنععى مسععتوى- أصععبحت

مهترئة، فكانت النساء من يقوم بترقيعها. 

 لكن ملبس اللجئين عموما كانت غير كافية وهي "غيار" واحد وأحيانا"غيارين"، وكان السوأ فععي

 المر هو ملبس النساء، فقد كانت بسبب عمل المرأة المتواصل تتعرض للتمزق أسععرع مععن غيرهععا،

ّية، فش علينععا السععاترة، السععاترة18تقول الحجة زهرة/المقابلة رقم  :" يكفيكي شرنا بقينا مشلحين يا ول

 شو الساترة؟؟ فش والواحد حرام يبين شعروا حرام يبين ايديه والسع اجرك من بينتيها حرام..". كععان

 المر بالنسبة للنساء أكثر صعوبة لنهععن فععي محيععط مزدحععم "بععالغراب" – لجئيععن مععن قععرى عععدة

 متلصقين في المكان - المر الذي جعل نساء قرى عدة تتجه لتغيير عاداتها في اللباس لتكون ملئمععة

 للوضع الجديد، فعلى سبيل المثال؛ يظهععر أن نسععاء قريععة صععرفند الخععراب كععن ل يرتععدين السععراويل

 الطويلة ولذا كانت سيقانهن دون غطاء سوى الثوب المنسدل، وعند اللجععوء بععدأ الرجععال مععن قريتهععن

 والنسععاء مععن قععرى أخععرى يطلبععون منهععن ارتععداء السععراويل الطويلععة، ففعععل ذلععك بعضععهن بالقنععاع

 وبعضهن تعرض للجبار -للضرب أحيانا- للقيام بذلك، وهذا ما حدث لبعض نساء المععدن وللريفيععات

  بين جمهععور معن "الغربععاء".48 واللواتي وجدن أنفسهن بعد عام 48اللواتي نشأن في المدن قبل عام

  من صرفند الخراب والتي نشأت في المدينة وتزوجت قبيل النكبة بقليععل10تقول أم غياز/المقابلة رقم
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 في قرية صرفند:" يعني شو أقلك شو شفنا؛ بقيت ألبس مدني؛ اللععي زيععي لععو يحطععوا مليععون ليععرة مععا

 يشوفوها؛ هذا الشارع في قهوة ما يمرقوناش منه يعني إحترام وإشي كويس كانت الناس منيحععة؛ هععذا

 وثسساني وثسسالث مسسرةدرب في شباب ل ممنوع؛ هالقيت صارت هالناس هيك؛ قام أبوي قتلني أول مرة 

 ؛ بنعرفش بقينععا نلبععس شععرطات – كلسععين صععغار – ونلبععس مععدني ونغطععيقلي إلبسي سروال طويل

 وجوهنا؛ ولبسنا ثواب ووقفنا المدني؛ صارت حماتي تلطم وتقول يا كشلي هععاذ ع ميععن حععادة ولبسععة

ثوب اسمر؛ طرزي؛ بنعرفش انطرز ..".  

 أصبح النساء اللواتي لم يتمكن بسبب الفقر من ارتداء سوى ثوب واحد يضعن قطعة قماش –يخطنها-

 في الخلف عند منطقة حوض المرأة حتى ل يرى الخرون جسععد المععرأة إن شععف الثععوب، كمععا كععانت

 نساء ل تجد حزام تلفه على خصرها لتجمع به الثوب وهي تتحععرك للعمععل فكععانت تضععع حبععل، تقعول

 : "وا إمي فقيرة إنها تشددت بالحبل مشان تربينععا، مععن الفقععر مععا لقععت2الحجة معزوزة/المقابلة رقم

 غير الحبل تتشدد في". ل شك أن هذا الوضع كان شديدا في أثره النفسي علععى المععرأة الريفيععة اللجئة

 التي أبدعت في قريتها في تطريز الثياب وزخرفتها، لقد حملتها معها وهي تخرج من بيتها عام النكبة

 كدليل قوي على مدى اعتزازها بهذه الثياب وقيمتها لععديها، لكنهععا اضععطرت لبيعهععا فععي بدايعة اللجعوء

 واكتفت بثياب رثة. كانت كثير من النساء بثععوب رث واحععد عنععدما تغسععله تختععبيء وتنتظععر أن يجععف

 . ويمكععن لنععا أن نسععتنتج مععدى الخطععر الععذي تعععرض لععه اللجئون وهععم12وترتديه ثانية/المقابلة رقم

 يواجهون فصول الشتاء بهذه الثياب مع ما كععان مععن حععال السععكن والطعععام والععدفء.. ونسععتنتج مععدى

 صعوبة الوضع بالنسبة للمرأة التي ل تملك أن تستحم أو تبدل ثيابها كما يجععب وهععي المععرأة الععتي تلععد

 وتتعرض شهريا للطمث، وهي أم الطفال الذين يتسخون ويسببون التساخ للم ومن تعتنععي بهععم مععن

نساء العائلة. 

م- توفير دخل للعائلة: 

 بسبب ما تحدثنا حوله من صعوبات تواجه العائلة الريفية اللجئة في توفير الساسيات اللزمة للبقععاء

 من طعام وملبس وسكن ودفء..؛ كان على العائلة الريفيععة اللجئة ايجععاد مصععدر دخععل يمكنهععا مععن

 توفير هذه الساسيات، وقد قامت المرأة الريفية اللجئة بدور رئيععس وأحيانععا وحيععد فععي تقععديم الععدخل

 لعائلتها في السنوات الولى للجوء. ذكرت سععابقا أن نسععبة البطالععة بيععن الرجععال اللجئيععن كععانت عععام

 % وأنها بين الريفيين منهم كانت أعلى بكثير. وأن ما تععوفر مععن أعمععال للرجععال50 تزيد على 1954

 كان في أغلب الوقات بحاجة إلى مساعدة من المرأة، وأن ما انفرد الرجال بالقيععام بععه مععن أعمععال لععم

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

109



 تكن تدر دخل يكفي العائلة ولذا كان الرجل بحاجععة إلععى مسععاندة فععي الععدخل مععن جععانب المععرأة. ومعن

 ؛ التي كان زوجها رجل نشيطا في البحث عن فرص العمل11المثل نأخذ حال أم طلل/المقابلة رقم

 وينتقل من عمل لخر، ولكنه كما يبدو لم يكن يحصل على دخععل يسععتطيع مععن خللععه تععأمين مععا يلععزم

لعائلته النووية المكونة منه وزوجته الحامل وجدته، ولذا كانت أم طلل رغم صغر سنها وقععت ذاك -

  عام- والحامل؛ تنقل من عمل لخر وأحيانا بأكثر من عمل في اليوم الواحد من أجععل دخععل لجععل15

 ، بدنا نعيش؛ أجار الدار، وبدناصرفت الذهبات اللي معايالطعام وأجرة السكن، تقول أم طلل:"هانا 

 نوكل.. قعدت فععي إم الفحعم، فععي الشعهر مععا قععدتش فيعه يعوم، كععل يعوم كععل يعوم، أروح أجيعب كيعس

 "عكوب"، أجيب كيس عكععوب، أبيععع الرطععل بقععرش ونععص وقرشععين – مععن أرض إسععرائيل وأرض

 بلدنا نطش- من أرض بلدنا نطش ومعاي نسوان؛ نسوان مثل التراب، وأنا أصغر وحدة فيهن، أنععط

 وأنا شهري، وا يا ربي وكأني ما أنا حبلعة، أجيعب كيعس العكعوب مثعل كيعس السعكر هعذول؛ ملن،

 وأجيب فوقيه نعنع، أجيب فوقيه شومر من أرض بلدنا، وأجيب الفقع، وبقا في خوف مهو بقا هععذول

 لليهود، وبقينا مهربين، بس يقولوا أجو اليهود نشرد، نحط العكوبات بأرض العرب ونرد نروح علععى

 أرض إسرائيل؛ نسرق ونجيب ونروح، أغسل العكوبات ونروح انبيع، أغسل العكوبععات مععن الععتراب

 وأروح أبيعهن، أخليلنا طبخععة طبختععان والبععاقي أبيعععه، أجيععب عشععرين قععرش ثلثيععن قععرش. بعععد مععا

 خلصت هاذ، ولدت طلل إبني، خلصت العكوبات من هين وبدا فّي الوجع من هيععن، بقععت فععي وحععدة

 زي حلتك تقولي: يا خايبة منتي حبلة؛ أقولها أبصر فّي حبل ول ل؛ مش حبل.. وأظل طاشش، بععدي

 أجيب، بدي أوكل، فش إشي نوكلو، فش طحين فش خبز فش مصاري فش قرش اللي توكلي فيععه، إن

 مععا أركنععتيش علععى ذراعععك بتمععوتي جععوع... كععان أول هععو يععروح يقطععع الععزرع ويكععوم وأنععا بقيععت

 العصريات أروح أنقل الكرامي اللي يكومها كوم؛ الصبح أروح أتصيف قمععح؛ أتصععيف الصععبح قمععح

 مع الندى؛ وبس (يطير) الندى أروح، آخذ كنت السبل وأروح أتغدى وأتريح وأروح ع الجبال أصععير

 أحمل، أحمل قرط الخشب اللي يقطعوه في هاللجونة كوام الكرامي ونكععوم مشععان نعمععل فحععم، المهععم:

ليل نهار شغالين، والحمد ل رب العالمين، وعملت أسرة وبقيت صغيرة وأنععا بنععت خمستاشععر سععنة (

) بقى على إيدي طلل. وولدت طلل في إم الفحم".15

 ولم يكن الوضع الخطير والمصيري الذي عاشته العائلة اللجئة في السععنوات الولععى للجععوء؛ يحتمععل

 وضع سوق العمل (العرض والطلب على اليدي العاملة) الذي كان سععائدا فععي منععاطق اللجععوء، ولععذا

كانت أغلب العمال (فرص العمل) تأتي بمبادرة من اللجئين أنفسهم وخاصة من قبل النساء. 
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 ففي حال أخرجت عائلة ريفية لجئة حيواناتها المنزلية فقد كانت العناية بها وتحقيق دخل مععن خللهععا

 يقع على عاتق المرأة الريفية أكثر منه على عاتق الرجععل، بالضععافة إلععى نجععاح العديععد مععن الرامععل

 وزوجات السرى والمفقودين - وغيرهم ممن غععابوا عععن العائلععة فععي تلععك الفععترة- فععي الحفععاظ علععى

الحيوانات المنزلية أو بعضها كمصدر دخل.

 وكذلك شكل مصععاغ المععرأة الريفيععة اللجئة مصععدرا للععدخل المسععتمر فععي بعععض الحيععان، مععن مثععل

 الحالت التي واجهتني في بحثي وهو قيام المرأة بالتعاون مع زوجها ببيع مصاغها أو بعضه وشععراء

 بعععض المععواد التموينيععة وأساسععيات للعائلععة الريفيععة والقيععام بععالبيع أول بعمععل "دكععان" صععغير تحععت

 الشجار، وكان منها ما نجح واستمر البناء والحفاد حععتى اليععوم بهععذه "الععدكان" الععتي تطععورت مععن

 تحت الشجرة إلى محال تجارية وأموال تتداول.. وفي حالت أخرى تععوقفت هعذه المحاولعة أو فشععلت.

 ومن اللفت للنظر أن إحدى المبحوثات في هذه الرسالة ممن مررن بهذه التجربة وفشلن فيها يعتعبرن

 أن الفشل كان بسبب الزوج ل بسببها لنه كان يأخععذ الربععح ويتصععرف بععه بشععكل غيععر مسععؤول (فععي

.9شرب الخمر مثل) حين كانت هي تعمل بشكل جيد في البيع/المقابلة رقم

 كما ابتكرت العديد من النساء الريفيات طرقا للعمل لم يعمل بها رجالهن مععن قبععل ودفعنهععم للقيععام بهععا

  مثال واضحا علععى ذلععك. فقععد كععانت تتسععول29برغم ترددهم. وفي رواية مريم الرياحي/المقابلة رقم

 لتطعم أطفالها وزوجها العاطل عععن العمععل ثععم رأت بععائع حلععوى فخطععرت لهععا فكععرة مفادهععا أن تععبيع

 صوف اللحاف الصغير وهو الشيء الوحيد الذي حملته معها (لفت به طفلها) وهي تهجععر مععن قريتهععا

 ، واشترت بثمن الصوف حلوة من الرجل الذي كان يبيعها وطلبت من زوجها أن يسير معها48عام 

 ودفعته للمناداة على الصغار بأنه يبيع حلوة، وتقول له كل مععرة أن يقععول:" هععي حلوة مكععة يععا ولد

 هي حلوة مكة يا ولد" وهو معا سععمعت بععائع الحلععوى يقعول، ولمعا وجععدت أنهععم بععاعوا الحلعوى فعي

 منتصف الطريق وربحوا النصف قررت العععودة لبععائع الحلععوى بععالرغم مععن اعععتراض زوجهععا الععذي

 إكتفى بالربح الزهيد والعمل القليل، فعادت تشتري حلوة، كان بائع الحلوى ل يملك من الحلوى شععيئا

 فطلب من المبحوثة مريم أن تنتظر في الخارج ريثما يصنع لها حلوة كما تطلب، فدخل وأغلق الباب

 حتى ل تراه، فقامت بالتلصص من شق في الباب فشاهدته كيف يصنع، فلما عادت إلى زوجهععا قععالت

 له أنها ستعمل حلوى مثلها فاعترض خوفا أن تذهب القروش التي ربحوهععا دون فععائدة لكنهععا أصععرت

 وصنعت مثلها وأصبحت تصنع لزوجها وهو يبيع، وفي نفس الوقت كانت دائما تدفعه للبيع وتهون ما

 يجد من صعوبات بسبب تذمره، وبعد أن وجدت أن دخل الحلوة لم يعد كافيا فكرت بفكععرة أخععرى ل

 يعمل بها الناس من حولهم وهم بحاجة لها فجمعت نبات المرمية مععن الجبععال وجعلتهععا فععي مجوعععات
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 صغيرة وطلبت منه أن يبيعها وهي تشجعه كعادتهعا قائلعة:" بيعع بيعع تسعتحيش بيعع"، ثعم صعنعت لعه

 "ُخرج" أي كيس قماش وجعلته بائعا متجول ثم اشترت لععه عربععة وهكععذا.. فععي حيععن كععانت هععي مععن

 جانبها ل تكتفي بذلك بل تعمل وتسعى وقد صنعت المناديل المطرزة واشععترت ماكنععة خياطععة وغيععره

الكثير مما سنتابعه معها في حياتها في المخيم.  

ّية اللجئة أقصى استفادة – كما ظهر من الروايات- من خبراتهن السابقة في  وقد استفادت المرأة الريف

 مجالت العمل المختلفة (البيتي والحقلي والشغال اليدوية..) ولذا نرى أن نسععاء عععدة قمععن بواحععدة أو

أكثر من العمال التالية التي تدر الدخل:

 - الخدمة في بيوت "المواطنين": وكان ذلك إما مقابععل أجععرة السععكن أو مقابععل المونععة (الطعععام)، أو1

. 39 و 17 و 7مقابل مبلغ من المال (بعض القروش)/المقابلة رقم

 - نقل المياه إلى بيوت "المواطنين": أيضا مقابل السععكن أو المونعة أو قعروش كعأجرة. تقعول الحجعة2

 :" بالعربي؛ صرت أروح، مهمة أهل جفنا ماهاجروش وطنيين، صرت أغسععل،7حمدة/ المقابلة رقم

  تنكععة مععّي،250أغسل بالمونة أغسل بالكل، بقى رطل السكر بقرش ونععص بقيععت أملععي فععي النهععار 

والست تنكات بقرش تمشينا هذيكا الدنيا.."

 - صناعات يدوية: وقد اشتهرت نساء بعض القرى بصناعاتها اليدوية مثل صناعة "الحصععر" الععذي3

 كانت تقوم به نساء قرية العباسية، ولذا قمن بمباشرة العمل في الحصر في بدايععة اللجععوء، وكععان دور

 الرجال في هععذا العمععل بععأن يصععنعوا أحيانععا النععول الخشععبي لنسععائهم ونقععل القععش اللزم وتسععويق مععا

 يصنعن، وقد كانت هذه معن العمعال المعدرة لعدخل جيعد حعتى أن عائلعة ممتعدة معن قريعة كفعر عانعة

 استأجرت إمرأة من قرية العباسية وقامت بتعليم نساء العائلععة علععى عمععل الحصععر وأصععبحت مصععدر

 :" قعععدنا عنععد أهععل14الدخل الرئيسي للعائلة في تلك الفترة (قبل المخيم)، تقول أم طلل/المقابلة رقععم

 العباسية، إلي خوات ثنتين – راح أبوي شرى قش وأكرينا وحدة حتى بقا اسمها إم غسان من العباسية

 قروش، وصرنا نشتغل وحدة ع اليمين ووحدة ع الشمال". 8تا تعلمنا، الحصيرة بيش انبيعها؟ بع 

  تخبرنععا كيععف رحلععت كععل عائلتهععا لجععل اشععتغال نسععاء العائلععة فععي صععناعة31أم عمر/المقابلة رقععم

 الحصر:"كانت أختو لبو عمر في دورا القرع ساكنة، قالت يا خوي إرحل ورحل عيالك علععى دورا،

ّية وهي  كل أهل بلدنا في دورا، وهي بيجوا من نابلس يوخذوا الحصر اللي بنشتغلهن وهي شغلتنا ماش

ّلع مؤونة أولدنا... قد ما يطلع يكفي، نطلع مصروف هالععدار مععن هالحصععر..  إحنا الحمد ل صرنا نط

 سوينا هالعّدة تحت هالخيمة حتى تحت الشعجر هيعك كشعف نحعط هاللمبعة قعدامنا ونصعير نشعتغل فعي

ّقة..".  ّقة وهي على ش الليل... بقت لختيارة [حماتي] تشتغل معاي أنا على ش
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 - عمل طابون الزبل والسماح للخريععات باسعتخدامه مقابععل مبلعغ معن المعال أو خدمععة معا، تقعول أم4

  وبنيسست طسسابون، واسس التي أقامت السنوات الولى من اللجوء فععي قريععة شععقبة:"4عيس/المقابلة رقم

  الشهر، وبقيععن نسععوان لخععري، فععي شععقبة،بقت مرة مختار المصاروة تخبز عندي بثلثين قرش فسسي

 اعملت اسقيفة واعملت في جنبو طابون، تخبز وحدة من شقبة ست انفار بسععت اشععلومي، ووحععدة مععن

بدرس.. هنة يخبزن، بس أجار الطابون وأنا أسوي الطابون والمخابز أنا بدياتي". 

. 34 و 23 و 13- أشغال البرة والخياطة/المقابلة رقم5

 ..18 و25 و 39- الحصاد في المواسم والقيام بالعمال الزراعية الخرى عند توفرها/المقابلة رقم6

. 17 و 7بعض الرجال العاطلين عن العمل مارسوا العتناء بالطفال في غياب الم/ المقابلة رقم

 ويتضح من المقابلت الشفوية أن مستوى الدخل الذي كان ينتج من عمل المرأة يفوق مسععتوى الععدخل

 الذي كععان ينتععج مععن عمععل الرجععل، ويظهععر أن السععبب يكمععن فععي أن أعمععال النسععاء كععانت متواصععلة

 ومتنوعة أي أن المرأة كثيرا ما تعمل فععي أكععثر مععن عمععل فععي اليععوم نفسععه ومععدة العمععل أطععول وفيععه

 ديمومة أكثر من أعمال الرجال التي غلب عليها صفة أعمال مؤقتة، وهو ما يجعل المبحوثات يكررن

 التأكيد على قيامهن بأعمال متواصلة في تلك الوقات وعدم أخذهن وقتا للراحة إل القليل من النوم في

:" أنا بعت حياتي وأحييت ولدي". 7الليل؛ تقول الحجة حمدة/المقابلة رقم

 وفي الفصل القادم نتابع دور المرأة في عائلتها في مرحلة اللتحاق في المخيم. ونحاول التعرف علععى

ّيععة اللجئة، وعلععى مسععتوى الععدور  مدى التأثير الذي عناه السكن في المخيمات في مصير العائلة الريف

ّية لجل عائلتها.  الذي أدته المرأة الريف
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ّية اللجئة مرحلة القامة في المخيمات الفصل الرابع: دور المرأة الفلسطينية الريف
                 

(مخيم الجلزون نموذجا)                             نشأة المخيمات 

                             دور المرأة الريفية اللجئة في عائلتها
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نشأة المخيمات:  
 بدأت عملية إنشاء المخيمات التي تم فيها تجميع عدد كبير من اللجئين الفلسطينيين في السللنة الولللى

 من اللجوء الفلسطيني، وساهم في إنشائها أول المر جهات دولية كالصليب الحمر الدولي وجمعيللات

 أجنبية كجمعية الصدقاء المريكية (الويكرز) في غزة، وجهات عربية رسللمية وبعضللها بمسللاهمات

 شعبية كما في لبنان.. وفللي مرحلللة لحقللة جللاء دور وكاللة المللم المتحللدة لغاثللة وتشللغيل اللجئيللن

ّية (النروا) التي قامت بتسلم المخيمات التي تم انشاؤها سابقا وانشاء مخيمات أخرى.  الفلسطين

 ؛ تعلللق بإنشلاء صلندوق19/11/48وكانت الجمعية العامة للمم المتحللدة قللد أصللدرت قلرار بتاريلخ 

  ونللص علللى حللق اللجئيللن فللي11/12/481 في 194خاص للجئين الفلسطينيينن ثم جاء قرار رقم 

 العودة والتعويض. ومع جهللود الكيللان الصللهيوني الوليللد والللدول السللتعمارية الحليفللة للله (بريطانيللا

 والوليات المتحدة المريكية) في رفلض علودة اللجئيللن الفلسللطينيين فقلد أصلدرت الجمعيللة العامللة

  جللاء فلي البنللد السللابع منلله قلرار بانشلاء وكاللة غلوث8/12/49 في 302للمم المتحدة قرارها رقم 

 وتشللغيل اللجئيللن الفلسللطينيين (الونللروا). وتللذكر مراجللع أن وكالللة غللوث وتشللغيل اللجئيللن

 ، في حين تذكر مراجع أخرى أن تقديم الوكالة لخدماتها19502الفلسطينيين قد باشرت عملها في أيار 

. 19513فعليا للجئين كان في العام التالي وهو عام 

 عّرفت وكالة الغوث "اللجيء" بأنه الشخص الذي كانت فلسطين محل إقامته العادية مدة ل تقل عللن

  إلللى إحللدى الللدول1/7/1952 والذي فقد أرضه وموارد رزقه ولجأ قبللل 48عامين قبل الحرب عام 

 التي توفر فيها الوكالة الغاثة. وهذا التعريف يستثني اللجئين الللذين شللردهم الكيللان الصللهيوني بعللد

ُهجللروا بعللد حللرب عللام 1952عام   ، والفلسللطينيين الللذين لللم يسللجلوا أسللماءهم فللي1967، والللذين 

 سجلت وكالة الغوث وكذلك الذين أقاموا في بلد أخرى غير تلك التي تقدم فيهللا الوكالللة المسللاعدات

.464للجئين، ويستثني التعريف أيضا الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين لسبب أو لخر قبل عام 

 ويظهر أن هناك شروطا وضعتها الوكالة والجهات السابقة لها عند اختيارهللا موقللع إنشللاء المخيمللات

 منها أول: أن تكون هذه المخيمات بالقرب من المدن الكبيرة والشوارع الرئيسة لتسهيل عملية إيصللال

 ، ثانيا: أن تكون بعيدة عن حدود الكيان الصهيوني ليس حرصا على مصلحة اللجئيللن5الخدمات إليها

 وإنما حرصا على مصالح الكيان الصهيوني أو تلبية لتفاقيات مبرمة معه من قبل منشئي المخيمللات،

. 58 .83صامد. ع   أبو عون. 1
.40 .83صامد. ع   عزمي. 2
. 65. اللجئون الفلسطينيون  يحيى. 3
.3-122. 83صامد. ع   أبو العل. 4
. 14. 83. صامد. ع   الصوباني5
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 وكان يمكن تحقيق الكثير من حقوق اللجئين لو لم يمنعوا من التمركز على حللدود الكيللان الصللهيوني

 حيث يكونوا أقرب ما يمكن لمناطقهم التي هجروا منها. وثالثا: كان توفر المللاء فللي منطقللة مللا واحللدا

 من أسباب اختيارها كموقع لمخيم لجئين خاصة في مناطق الضفة الغربية التي تعاني مللن نقلص فللي

مصادر المياه، رابعا: إيجاد قطعة أرض يتم استئجارها من قبل الوكالة أو يتبرع بها المواطنون.

 59وتعترف وكالة الغوث الدولية في الوقت الحالي – وكما جاء في موقعها عبر شللبكة النللترنت- بللل 

 مخيما فلسطينيا فقط من التجمعللات الفلسللطينية العديللدة المقامللة فللي المنللاطق الللتي تقللدم فيهللا الوكالللة

 الخدمات؛ وهي الضفة الغربية وقطاع غللزة والردن وسللوريا ولبنللان. وكللانت الضللفة الغربيللة أكللثر

 ، والقسللم الكللبر مللن هللؤلء6مناطق اللجوء من حيث عدد اللجئين إليهللا مباشللرة فللي أعقللاب النكبللة

 التي كانت من أوائل المخيمات التي تم إنشاؤها. 7اللجئين أقاموا في مخيمات الضفة

  مخيما فلسطينيا فللي الضللفة الغربيللة، علمللا بللأن هنللاك19وتعترف وكالة الغوث في الوقت الحالي بل

 عددا آخر من المخيمات الفلسلطينية فلي الضللفة الغربيللة ل تعلترف بهللا وكاللة الغلوث. أمللا مخيمللات

: 8 المعترف بها ففي الجدول التالي19الضفة الغربية الل 

تاريخ التأسيسالمنطقةاسم المخيمالرقم
1948نابلسبلطة1
1950طولكرمطولكرم2
1953جنينجنين3
1950نابلسعسكر4
1949بيت لحمالدهيشة5
1965/1966القدسشعفاط6
1949رام االجلزون7
1949القدسقلنديا8
1948الخليلالعّروب9
1948رام االمعري10
1952طولكرمنور شمس11
1950نابلسالفارعة12
1958الخليلالفوار13
1950نابلسالعين14
1948أريحاعقبة جبر15
1948بيت لحمعايدة16
1949رام ادير عمار17
1949بيت لحمبيت جبرين18
1948أريحاعين السلطان19

   اختلفت الرقام فيما يخص عدد اللجئين إلى الضفة الغربية ضمن نفس سياق اختلف الرقام التي تحدثت عن أعداد اللجئين الفلسطينيين6
 ككل، ولكنها تجمع على أن النسبة العلى من اللجئين تواجدوا في منطقة الضفة الغربية، فقد ورد في مقال أحمد يونس في مجلة صامد العدد

 4 ألف، العراق: 7 ألف، مصر 70 ألف، الردن 100 ألف، لبنان: 190 ألف، قطاع غزة: 280 ما يلي:" الضفة الغربية: 97 والصفحة 83
 ، رقم مفاده أن اللجئين113 ألف". بينما وضعت روز ماري صايغ في كتابها "الفلحون الفلسطينيون" الصفحة 85اللف، سوريا: 

 ألف من سكان الضفة ممن فقدوا مصادر رزقهم نتيجة الحرب. 40 ألف وأضافت رقم مقداره 360الفلسطينيين إلى الضفة الغربية كانوا 
 % من اللجئين إلى الضفة الغربية سكنوا في54، أن حوالي 83  ذكر الكاتب صلح الصوباني في مقالته المنشورة في مجلة صامد العدد 7

مخيماتها، غير أنه لم يوضح هل هذه النسبة للذين سكنوا مخيمات الضفة بعد اللجوء مباشرة، أو للجئين الساكنين حاليا في هذه المخيمات.
 .16. صالوضاع الجتماعية والديموغرافية للجئين في مخيمات الضفة الغربية  جمعت معلومات هذا الجدول من مصدرين هما: حمام. 8

. 15. 83صامد. ع ومن: الصوباني.
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وأما المخيمات التي ل تعترف بها وكالة الغوث فهي على سبيل المثال ل الحصر:

 مخيم قدورة، سلواد، عين عريك، بيرزيت من قضاء رام ا، ومخيم النويعمة والعوجا قضاء أريحللا،

.. 9وخربة جال قضاء الخليل، ومخيم عسكر الجديد قضاء نابلس وغيرها

 وهناك مخيمات تم إنشاؤها في الفترة الولى للجوء وقامت وكالة الغوث بإزالتها لسبب أو لخر وفللي

 فترات مختلفة وتم إنشاء مخيمات بللدل عنهللا فللي منللاطق أخللرى أو ضللم لجئي تلللك المخيمللات إلللى

لجئي مخيمات أخرى، ومن المثلة على هذا الجراء: 

  وتم تحويل لجئيه إلى65/66- مخيم المعسكر؛ الذي أزيل من حارة الشرف في القدس القديمة سنة 1

. 10ضاحية في القدس وسمي تجمعهم الجديد بمخيم شعفاط

 - مخيم جنزور: وكان يقع قرب قباطية، وقد دمرتلله ميللاه المطللار والثلللوج، فأنشللئ بللدل عنلله علام2

. 11 مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم1952

  وتللم ضللم67- مخيم أبو شخيدم: وكان قرب قرية أبو شخيدم قضاء رام ا، وقد تم إزالته قبيل عام 3

 ؛ الللتي كللانت30لجئيه إلى لجئي مخيم قلنديا قضاء القدس، كما تذكر المبحوثة أم أنيس/المقابلة رقم

 أحد سكانه فتقول:"حطوا مخيمات، حطوا مخيم السفلة بين اذنا وبين ترقوميللا.. إحنللا متبعنللاش، سللكنا

 في القرى وصرنا فلحين.. ولمن اجوزت بعد خمس سنين جيللت علللى بللو شللخيدم.. محنللا مخيللم أبللو

 شخيدم..الدور عتق اللي قعدنا فيهن وعنا حلل أهل لمخيم وخربوا الزتون والتين أكلوا الحلل، يعنللي

 زي ما اتقولي اثقلوا منا أهل بيرزيت وأبو شخيدم والمزرعة حطوا حطللاطت المخيللم، بقللا عنللا حلل

 كثير.. نقلنا هانا [على مخيم قلنديا] قبل حرب الستة بثمن تشهر، وكل الحارة هاي هي لقبيبة هو مخيم

 أبو شخيدم هو حارة أبو شخيدم هو مخيم أبو شخيدم، ظلوا ثلث أربع عيال معهم حلل باعوه ونفللدوا

على عمان".  

هناك عوامل –كما رأينا جزءا منها- لعبت دورا في تحريك مواقع مخيمات أو إزالتها؛ منها: 

- رغبة المشرفين على المخيم في إبعاده عن حدود الكيان الصهيوني. 1

- نتيجة لعتراض "المواطنين" على مكان المخيم لسباب اقتصادية. 2

- نتيجة لعدم قدرة لجئي المخيم على تحمل مساوئ الظروف الجوية في منطقة المخيم.3

 الوضاع الجتماعية والديموغرافية للجئين في مخيمات.  ومن: حمام. 9 اللجئون الفلسطينيون.   جمعت هذه المعلومة من: يحيى.9
. 17.الضفة الغربية

. 18 .83صامد. ع   الصوباني. 10
. 32 .83صامد. ع   الصوباني. 11
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 ، ولكللن السللكان مللن48وتميزت المخيمات بتنوع لجئيها من حيث المنطقللة الللتي هّجللروا منهللا عللام 

 أصل ريفي كانوا الغالبية العظمى بين لجئي المخيمات، يليهم ذوي أصل مدني وهم عللادة مللن فقللراء

 المللدن أو مللن كللانوا ذوي دخللل محللدود والللذين هجللروا معللدمين أو يكللادون كحللال أغلللب اللجئيللن

 الريفيين. وبينما كان المخيم الواحد بالكاد يحوي عائلت لجئة من مدينتين فقد كانت العائلت اللجئة

 ، وعلى سبيل المثال ل الحصر فقد تواجللد48من أصل ريفي تعود إلى العديد من القرى المهجرة عام 

  قرية، وفي مخيم الدهيشللة يعللودون لكللثر مللن46في مخيم قلنديا عائلت ريفية مهجرة من أكثر من 

  قريللة.... أمللا مخيللم60 قرية، وفي مخيم طللولكرم أكللثر مللن 17 قرية، وفي مخيم العين أكثر من 50

  قريلة جلاء منهلا المهّجريلن، وقلد رصلدت تللك36الجلزون فقد رصدت في أرشليف المخيلم أسلماء 

 السماء من سجلت تسليم الوحدات السكنية التي تمت في نهاية الخمسينيات وبداية السلليتينيات المللر

 الذي يمكن معه قبول رواية سكان من المخيم أن مخيمهم الصغير نسبيا احتوى فللي بدايللة نشللأته علللى

. 48 "منطقة" فلسطينية هجرت عام 45لجئين يعودون لحوالي 

 وللتعرف على بعض من أحوال اللجئين الفلسطينيين في بداية عمليللة تأسلليس المخيمللات فللي الضللفة

 الغربية، اخترت حالة مخيم الجلللزون كنمللوذج، لكللونه واحللدا مللن أوائل المخيمللات الللتي أنشللئت فللي

. 48% من لجئيه هم من مهجري عام 99)، ولن1949الضفة (

"مخيم الجلزون":
 تقع منطقة الجلزون إلى الشمال من مدينة رام ا وإلى الغرب من الطريق الرئيسي الواصل بيللن رام

 ا ونابلس، ومنطقة الجلزون مملوكة لهالي قرية جفنلا المجلاورة، ويحيلط بهلا بالضلافة إللى قريلة

 جفنا من الشمال؛ أراضي قرية عين سينيا وبلللدة بيرزيللت، ومللن الشللرق أراضللي قريللة دورا القللرع.

 ، واشللتهرت بالشللجار الحرجيللة والمثمللرة12وعرفت المنطقة باسم الجلزون قبل تأسيس المخيللم فيهللا

  التي سللكنت خربللة فللي13ووجود ينابيع الماء فيها مما جعلها مقصدا للمتنزهين بحسب رواية أم الياس

ّية"،  الجبل المقابل (شرقا) لمنطقة الجلزون والتي تسمى بحسب اللفظ والتسمية العامية خربة"عرموط

   جاء في موقع مخيم الجلزون –الذي صمم مؤخراعلى شبكة المعلومات الدولية "النترنت"- ما يلي:" سمي المخيم هذا السم (الجلزون)12
ّية وموجودة لغاية الن. وأما المصدر الثاني نسبة إلى واد الحلزون الكبير  نسبة إلى عين الجلزون الكبيرة المشهورة والتي ل زالت آثارها ح

 ثم حرفت فيما بعد إلى الجلزون، وهذه الرواية ضعيفة الن. وأما الرواية الصح وهي أرض الينابيع الوافرة. ويعود ذلك لكون كلمة الجلزون
 ) وتعني منطقة وإذا جمعنا المقطعين يصبح اسمها أرضzone) وتعني الينابيع الوافرة وثاني (Jalazكلمة يونانية مكونة من مقطعين الول (

ّية الكثيرة التي يزيد تعدادها عن ( www.jalazon.ps) هي أكبر داعما لهذا القول.."  300الينابيع الوفيرة. وانتشار آبار المياه الجوف
  عاما، وكانت تسكن مع عائلة أبيها في أحد بيوت خربة عرموطية المقابلة لمنطقة13 حوالي 48 أم الياس: كانت تبلغ من العمر عام 13

 الجلزون، كان والدها ناطورا (حارسا) للخربة، وأم الياس ذات معرفة بالمنطقة قبيل قدوم اللجئين إليه وقدمت لي معلومات عن وضع
 م ولمدة ساعة، وتسكن أم الياس حاليا قرية دورا القرع القريبة من مخيم2004-3-17المنطقة قبل إنشاء المخيم فيها، قابلتها في بيتي بتاريخ

الجلزون.
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 وتذكر أم الياس أحوال منطقة الجلزون قبل تأسيس المخيم فيها فتقول:" سكنا في الخربة –بللس عيلتنللا

 لحالها- أبوي أخذها من واحد يوناني، وتأهلنا فيها وولدنا كلنا فيها؛ إمي مللن عجللور وأبللوي مغربللي،

 وبقت دار كبيرة فيهللا، بقينللا انللام فيهللا ونوكللل ونشللرب وبقللت صللاغ [ يعنللي منيحللة الللدار اللللي فللي

 عرموطيا] من تحت هاي بقللت لربللط الغنللم والللدواب، هللاذا اليونللاني بللاقي شللاريها أبصللر مللن ميللن

 شاريها، بعدين باعها للخوري تبع جفنا؛ هلقيت هاذي للخوري، فيها مغاير وشجر، يعني مللش قاطبللة

 بس يعني، أبوي كلو زرعا احنا أخذناها وهي باقية خراب، أبلوي اللللي زرعهلا، وأبلوي ضلمنها مللن

  سنة، وا باقيين في هالدار ما احسلنها بقينلا15الخوري ضمانة اضمنها. قعدنا فيها بيجي خمستعشر 

 امان وفش خوف؛ أبوي بخفش، أبوي مغربللي المغاربللة بيخللافوش، بيخوفللوا مللا بيخللافوا بقللوا النللاس

 يخافوا منا ..بقت الشجرة لو يقعد قديش الشي تحتها ما حدا يلقط.. وبقيت أروح أملي من الجلللزون –

 فش مية في الخربة – المية في الخربة اجور ومش نظيفة، إنطيح ع الجلزون، كل ميتنا من الجلزون،

  سنة بقيت أحمل صحارتين عنب على فوق بعض وا اللي بقوا يجوا يوخذوا العنللب12بقيت عمري 

 يقولولي: كلك هالطولة كيف بدك تحملي هالصحارتين أقولهم آه بحمل أنا بوكل عنب والعنب بيقللوي،

 والعنب من الجبل، بقت في حبلة لللدار شللطارة يقولولهللا حبلللة شللطارة، والل خمسللين صللحارة عنللب

 قطعنا منها، هالقد القطف، وبقينا انكبا وانعبي بالصحارات وانزل على السلفلت ويجلوا ياخلذوا عللى

 تل ابيب.. وفش حدا بقا في الجلزون، ول شوارع ول طرق – طرق خراب؛ بقا فيه شجر شجر بلوط

 وشجر بطم وهيك إشي، مش يعني زراعة، بس بقت في تينة على فوق العين؛ التينة هاذي بقوا النللاس

 يقعدوا تحتها، يعني اللي يجوا يشموا الهوى، العين اللي في السوق هالقيت؛ في نص الجلللزون العيللن،

 الجلزون كلوا نبع مي، بقينا نملي من العين الرئيسية لكبيرة في نص الجلزون باقي واحد في الزمنللات

ّيللة؛ دايللرة اتقللول: يللا راكللب  مارق من هناك زمان هاذا زمان زمان اللهو ملقي هالبنت في جوى الم

 فرسك يا مطنطر .. قل للزين وقعت في العين ... منداري كيف، قال هلذاك الزلملة حاملهلا وماخلذها،

 وقايلتل خذني وبغنيك، قال ماخذها الزلمة ومغنيتا، أبصللر هلي بسللم ال الرجمللن الرحيللم قلردة والل

 غولة والل الشو هي، بقوا لمن خرفونا صرنا نخاف ننزل ع العين نوخذ أبوي معنللا انقللول فللي جنيللة

 في جوة العين أبوية يدور يقول – مهو مغربي- جنية تلبسكم ولكم انتوا بتخافوا؟؟ يالل قدامي ع العين

 يا الل، يقفلنا ع الطريق ونهود.. بقينا ننزل من هانا.. بقا مثل هان وهناك شجرة، وبطم وزتللون لهللل

 جفنا، .. بقوا يجوا يشموا الهوى عليها – عين الجلزون – من بيرزيلت ملن جفنلا ملن رام ال، يظللوا

يغنوا ويقولوا : 

على دلعونا وعلى دلعونا             يا الل انشم الهوى ع الجلزونا
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 بقاش عليه نواطير، واحنا قاعدين في الخربللة عمرنللا ماشللفنا واحللد مللن جفنللا فللي أرضللو، النللواطير

 عمرنا ما شفناهم، وا بقا أمان بقاش حدا يخرب، بقوا يجوا السواح من رام ا وا مللن القللدس بقللوا

 يجوا يشموا الهوا هانا ع الجلزون، يظلوا طول النهار، يوكلوا ويشربوا ويروحوا، كلو نبع وشجر..".

 وبالضافة إلى ما ذكرته أم الياس فإن عدة مبحوثات ومبحوثين أجمعوا أن منطقة الجلزون كانت غير

ّيللة فللي شلمالي ُقبيل تأسيس المخيللم فيهلا؛ غيلر أن وجلود ينلابيع المللاء ومغلاور طبيع  مأهولة بالسكان 

 الجلزون -في منطقة منخفضة منه وعلى أطراف قرية جفنا- جعل عائلت من قرية الدوايمللة -قضللاء

 الخليل- تسكن هذه المغاور مؤقتا قبيل النكبة؛ حيث كانت تلك العائلت مللن قريللة الدوايمللة تللأتي قبللل

ّيف؛ كمللا ذكللرت أم غللازي/المقابلللة رقللم48عام   ؛ الللتي جللاءت منطقللة8 في المواسم الزراعية للتص

 الجلزون قبيل النكبة:" جينا ع الجلزون [قبل التهجير] مشان الزتون بلدنا بش بيها زتون، في ناس إلو

 وفي ناس فش إلو، اللي ملوش يجي هان يسويلو زتات ويروح بقينا يسرحوا بمصاري ويمن يروحللوا

 يشتروا زيت ونروح، والل احنا بقينا نتصيف نسوي زتون نسوي تنكة تنكتين ونللروح، وبقينللا نللروح

 في العروب فيها تين وفيها، إحنا في أول طلعتنا ضمنا في العروب تين وعنللب وسللوينا ملبللن وسللوينا

 تين –قطين- وسوينا زبيب وسوينا دبس وسللوينا اللللي سللوينا وحطنللا أجللا الختيللار قللال بللدنا نللودي ع

 البلد.. راح وداهن لقي البلد بترحل وراميين مناشير .. قلولوا رحل أواعيللك هللي النللاس بترحللل، قللال

 وا من الدوايمة بتروح عمر ما بلد بتظل، أنا مللبرحلش، قللال سللكر عليهللن وأعطللى إملو المفتللاح..

 أجينا من العروب ع الجلزون أجينا تحت الزتونات هذول اللي فوق لمغللارة قعللدنا فيهللن، بقللوا بيجللي

 أربع إعيل خمس إعيل بقوا في لمغارة هاي اللي عملها أبو دهود حمام، قلنالهم يللا جماعللة بللدنا نيجللي

 انام عندكم؛ قالوا ل يا عمي ذياق هانا دوبها واسعيتنا، قعدنا إنام تحللت الزتونللات وبعللدين قلنللا لليللش،

 شفنا هالشقاق زيها وقعدنا نفحش الل هي مغارة بس مغارة مش كبيرة يعنللي، وقعللدنا انللام فيهللا ثلث

إعيل". 

  علائلت ملن قريلة الدوايملة سلكنوا8 إللى 7وبحسب رواية أم غازي فقد تواجد في الجلزون ما بيلن 

 مغارتين إحداهما كبيرة وتحوي أنفاقا تدل على أن لها اتساعا في عمق الجلزون غربا وجنوبا، وثانيها

ّية" التي جاءت تبحث عللن رزق  مغارة صغيرة بالكاد اتسعت لثلث عائلت، وهذه العائلت "الدوايم

 لها في موسم الزيتون والتين وجدت نفسها مضطرة للبقاء في تلك المغللاور عنللدما حللدثت النكبللة عللام

 م وقد تحولت كسائر أبناء قريتها إلى حياة اللجوء، تقول أم غازي:" بقينا هانللا فحشللنا هلمغللارة1948

 وقعدنا وبقينا نتصيف زتون ولمن خلصنا بقت البلد رايحة وين بدنا نروح؟! ظلينا فللي هلمغللارة قعللدنا
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 إحنا وعيلتين دار أبوها لكوثر كنتي وأخرى عيلة من بلدنا بقينا في المطر إنام فيها وفي الصيف نطلع

تحت هالزتونات إنام". 

 وخلل ذلك كانت قد بدأت مساعي الصليب الحمر الدولي بالتعاون مع الحكومة الردنية ليجاد حللّل

 لمشكلة اللجئين المتجمعين تحت الشللجار وفللي السللاحات والجوامللع و.. خاصللة مللع مللرور الللوقت

 وتزايد أوضاع اللجئين سللوءا وتزايللد تللذمر "الللوطنيين" وكللان الجللانب العربللي الرسللمي والجللانب

 الدولي كّل منهم يقذف مسؤولية حّل مشكلة اللجئين تجاه الخر والنتيجة تعاون مشترك بينهما لنشاء

 المخيمات في إطار محاولت إنهاء قضية اللجئين عبر توطينهم.. ويظهر أن النهج الول في محاولة

 توطين اللجئيلن كللان السلعي الللى دمجهلم فللي الملاكن اللتي لجلأوا إليهلا، ولللذا تلرك اللجئون دون

 مساعدات حقيقية في العام الول – على القل- من لجوئهم، تركوا ليتدبروا أساسيات حياتهم معتمدين

ّيللف مللع  على المساعدات المحدودة التي قدمها لهم بعض الوطنيين وعلللى قللدرة اللجئيللن أنفسللهم للتك

 الظرف الجديد، وبعد فشل هذه المحاولة-في مراحلها الولى- بدأ بتأسيس المخيمات-كخطوة أخللرى-.

 وكان اختيار موقع المخيم المراد إقامته يخضع لعدة اعتبارات، وبالنسبة لمنطقللة الجلللزون فيظهللر أن

اختيارها كموقع لمخيم لجئين جاء لسباب منها:

 - المنطقة قريبة من تجمعات رئيسية للجئين؛ وهي "تجمعات قلقة" تحتاج لحّل سريع، وهي تجمللع1

اللجئين في البيرة وفي قرية عين سينيا وجفنا ودورا القرع وبيرزيت.. 

 - منطقة الجلزون غير مأهولة بالسكان وبالتالي لن يخلق ذلك معارضة مللن الللوطنيين علللى إسللكان2

اللجئين على أراضيهم. 

 عاما. 90- تم استئجار منطقة المخيم من مالكيها وهم من أهالي قرية جفنا القريبة ولمدة 3

- تميز موقع المخيم (الجلزون) بوجود ينابيع الماء فيه، وهو اعتبار رئيس يحكم اختيار الموقع.4

 - يمر بمحاذاة منطقة الجلزون (شرقه) طريللق رئيللس وهللو طريللق رام الل- نللابلس؛ وهللو أمللر للله5

 اعتباره لدى المشرفين على إنشاء المخيم، حيث يشللكل وقللوع المنطقللة قللرب طريللق رئيسللي تسللهيل

لعملية نقل اللجئين إليه، وإيصال الخدمات الغاثية لسكانه وسائر مستلزمات إدارة المخيم. 

 وكان موظفو الصليب الحمر الدولي قد زاروا موقع الجلللزون وتفقللدوا إمكانللاته لسللتقبال اللجئيللن،

 تقول أم غازي الدوايمة التي استمعنا لروايتهللا سللابقا وكللانت تسللكن إحللدى مغللاور المخيللم قبللل قللدوم

 اللجئين إليه:"ظلينا والل يوم من ذات ليام إحنا قاعدين، احنا قاعللدين بنملللي ع العيللن ع النبعللة هللاي

 اللهم بيقولوا يا جماعة الخير إل أربعة إنجليز كنهم والل أبصر الشللو، حطللوا السلليارة علللى السللفلت

 الفوقاني وطاحوا علينللا واحنللا قاعللدين بنغسللل، كللل وحللدة معهللا هالخلقللات وقاعللدين بنغسللل، قعللدوا
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 يصوروا فينا واحنا نغسل واحنا انظف، قالوا يعني مبسوطين في هالقعدة، قلنللا الحمللد للل مبسللوطين،

 حدا من جفنا بيثقل عليكو؟ قلنا ل، حدا بيقاتل عليكلوا؟ قلنلا ل، قلالوا بتحبلوا يجيكلوا نلاس يعنلي هانلا

 يسكنوا، قلنا ليش ل، من أجا نللاس يونسللنا هانللا ليللش ل، إحنللا بللدنا نللاس يونسللنا، بعللدها بيللومين الل

 هالسيارات بدبن في هلخيام، وصاروا ينصبوا في هلخيام من عند الجامع وفوق ومن نحيللت الدوايمللة

 وهان، وصاروا يجيبوا من هالقرى مهاجرين ويدبوا في هلمخيم، من وين مكان يجيبوا ويسكنوا هانا،

يعطوهم هالزعموطة [خيمة صغيرة]". 

 م، ومساحة المنطقة التي تم اسلتئجارها -ملن منطقلة الجللزون-1949وأنشئ مخيم الجلزون في العام 

 2877م؛ 1955 دونما، وسللكن المخيللم وفللق إحصللائيات عللام 240لقامة المخيم عليها كانت حوالي 

. 14لجئ

 عملية نقل اللجئين إلى مخيم الجلزون بدأت باستخدام القوة؛ وقد بدئ بجلب لجئين من إحدى مناطق

 16تجمعهلللم وسلللط مدينلللة اللللبيرة قبلللل غيرهلللا مللن المنلللاطق، والراويللة أم لوليلللة/المقابللللة رقلللم

 ؛ كانا من أوائل اللجئين الذين جلبوا إلى مخيم الجلزون. تقللول أم لوليللة عللن49وزوجها/المقابلة رقم

 يوم قدومها إلى المخيم:" المخيم، اللهم صلي على الحبيب محمد؛ جابونا من "البيرة"، بقينا في عرش

 هددوا هالعرش علينا، وا حتى أجونا من الصبح؛ هدتها البلدية وصارت اتغفف فلي هالنلاس واتحلط

 فيهم في هالسيارات؛ درنا انعيط وين بدكم تودونللا ويللن بللدكم تجيبونللا؛ قللالوا ع الجلللزون، الل يقطللع

 الجلزون واصحابوا وين هاظا الجلزون درنا إنعيط، بنلتي اصللغيرة يللا حللرام فلش عنللدي حللدا، درنلا

 انعيط، أتخافوش أتخافوش، اللي امسويل إبطانية عريش واللللي قاعللد فللي الشللمس واللللي قاعللد تحللت

 الشجر، وأجوا هالناس وهددوا هالعرش علينا حتى زلمتنا بقا مش عندي، بقا حللتى فللي رام الل رايللح

 زي هلزلم إلي بيروحللوا بيطشللوا؛ قمنللا خلقللت هاللحللاف وهالصللحنين ونتفللت هللالطنجرة لملمنللاهن

 وأجت هالسيارة وقفت داروا يحملوا ويعزقوا فيهن في هالسلليارة، فللي جينتلا حملل البنلت فللي حضلنه

 وصاروا يطلعوا فينا من أدينا يشدوا فينا من أدينا يسحبوا في أدينا تا نطلع فللي السلليارة؛ جابونللا علللى

 الجلزون؛ وين الجلزون؟ هي الجلزون؛ الجلزون فلي شلجر بخيلت الجللزون؛ الجللزون كلرم اكلبير،

 زيتون وعنب وتين والشو بللاقيين النللواطير مللا يسللتجروش إيطيحللوا فللي فللي النهللار؛ فللي النهللار مللا

ّيللة عنلدهم، حطونلا قعلدنا فللي ّيللة بللاقي فلي حرم  يستجروش إيطيحوا فلي، ملن الضللباعة وملن الحرم

 هالشمس أنا وحياة مرة أخويه ا يرحمها؛إبديلتي، إبن أخوية ربعن تحت الزتونات، أنا جبت بنتي في

ّية، حطيتها في حضني وقاعد أنللا؛ الهللم جللايين  البلد واطلعنا إصغيرة، في حضني منيمها هالقدة قد الد

.15. 83. ع صامد  الصوباني.14
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ّياد):"أول ما هاجرنا سللكنا فللي الللبيرة فللي منللتزه الللبيرة،  النواطير". ويقول أبو لولية (محمد حسين ع

  سنة- بقيت مزوج والولى جاي (بنتي) ومش موفية24عند منتزه البيرة، نصبنا شوادر – بقا عمري 

 السنة لما هاجرنا، عملنا معرش في البيرة وبعدين مطرت الدنيا، إنزلنا سللكنا فللي اشللقاق مللن رام الل

 وغربة، من مركز رام ا وغربة وعاودنا ارجعنا تا أصحت الدنيا سكنا في العرش اللي فللي الللبيرة..

  وحكومللة16؛ مهو هّل لشتا علينا مطللرت علينللا أجللت طوقتنللا الوكالللة15قعدنا كل الصيفية، تا هّل لشتا

 الردن مهم بقوا هان الردنية في الضفة الغربية؛ وبعدين أخذونا وجابونا بالقوة على الجلزون؛ مخيلم

  فيه طول الجمال، والتين والعنب والشجر ملن، أول ماجينا هانللا نصللبنا17الجلزون أجينا لقينا الهيش

 الشوادر؛ أول شادر نصبتا في مخيم الجلزون أنا، بعدين انتصبت هالشوادر قعدنا فيهللن، صللاروا كللل

 يوم يجيبولنا مثل أربع خمس إعيال؛ بقوا يحطونا ثلث اعيال وعيلتين وثلث اعيال في شادر واحللد،

 في شادر واحد يحطونا.. إحنا جبونا بالقوة في الليل على الجلزون طوقونا وجبونا في الليل بالقوة، في

  في الليل ورمونا هان في الهيش، اللي جابتنا الحكومة الردنية والوكالة وكان الشوك12الليل الساعة 

 فيه وا العظيم كان الشوك فيه طول الجمل، في الجلزون، والتين والشجر، فللا قعللدنا وأخللذنا شللوادر

 وقعدنا في المخيم، وما خيرونا أبدا أبدا، قلولنا بدكم ترحلوا من البيرة، في نللاس شللردت وسللكنت فللي

 البيرة في دور وإحنا مع اللي مسكنش لنا مفش وقتها معنا مصاري اللي نقعد في الللبيرة نسلكن فجينلا

هان مع الوكالة، بالقوة جابونا". 

 المجموعة الولى من اللجئين الذين استقدموا إلى منطقة الجلزون بالقوة؛ وصفوا الجلزون بللأنه كللان

 منطقة مليئة بالشجار والنباتات البرية وخالي من السكان، ولم يكونوا على علم بعللد بوجللود عللائلت

 من قريللة الدوايمللة تسللكن مغللاور فللي شللمالي المخيللم حيللث المنطقللة المتواجللد فيهللا المغللاور منطقللة

 منخفضة وغير ظاهرة للقادم من جنوبي المخيلم وشلرقة كحلال ملن اسلتقدم ملن اللجئيلن أول الملر

 :"جبونللا مللن الشللارع الرئيللس وطيحونللا مللن عنللد المللدارس (اليللوم)49يقول أبو لولية/المقابلللة رقللم

 وطاحت السيارة فينا لعند الدوار – اللي صار اليوم دوار- لعنللد بللاب النللادي لعنللد بللاب العيللادة وكلللى

 شجر متعرفيش تقعدي من مرة وكان الشجر والعنب والتين والشللي". كمللا أن نبللع المللاء الللذي تللرك

 عنده اللجئون الوائل كان النبع المتواجد تقريبا وسط الجلزون الى المنطقة الشرقية وليللس عنللد نبللع

 الماء الرئيس المتواجد قرب المغاور فللي الشللمال، وكلان نبللع الملاء الللذي وضلع عنلده اللجئون أول

ّية تقابل الفعل "جاء". 15  أي حتى جاء فصل الشتاء، وهّل بالعام
  تم انشاء مخيم الجلزون قبل مباشرة وكالة الغوث لعملها، والراوي اختلط عليه المر بين موظفي الصليب الحمر التي اشرفت على المخيم16

أول المر وبين موظفي الوكالة لحقا. 
ّية تعني النباتات البرية (خاصة العشب) المتسمة بالطول والكثافة، والتي تنتشر في الربيع وتصبح صفراء ويابسة في17   الهيش: كلمة عام

الصيف وتكون مرتعا للحشرات والزواحف بسبب كثافتها. 
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 المللر نبعللا مغطللى بكللثير مللن العشللاب والحجللارة ويحتللاج لتنظيفلله وتحسللين مجللراه، تقللول أم

 لولية:"وبقينا انقول فيها هيك نحاوي الشوك اللي عليها والربيع والشي واللي معهللا صللحن اتقيللم فللي

الصحن واللي معهاش صحن تسقي ولدها بيديها".

 اللجئون الوائل إصطدموا أو كادوا "بالنواطير" اللذين كللانوا يحرسلون أشللجار المنطقللة والللذين للم

ُأّجللر لجهللة دوليللة لسللكان اللجئيللن فيلله، تقللول أم ُأبلغوا بعللد بللأن الجلللزون قللد   يكونوا كما يظهر قد 

 لولية:"الجلزون كرم اكبير، زيتون وعنب وتين والشو باقيين النواطير ما يستجروش إيطيحوا في في

ّيللة عنللدهم، ّيللة بللاقي فللي حرم  النهار؛ في النهار ما يستجروش إيطيحوا في، من الضباعة ومللن الحرم

 حطونا قعلدنا فلي هالشلمس أنلا وحيلاة ملرت أخلويه ال يرحمهلا؛ إبلديلتي، إبلن أخويلة ربعلن تحلت

ّيلة، حطيتهللا فللي  الزتونات، أنا جبت بنتي في البلد واطلعنا إصغيرة، في حضني منيمهللا هالقللدة قللد الد

 حضني وقاعد أنا؛ الهم جايين النواطير، بقول يا خويى قال نعم، بقول يا خوي ا يخلي ولدك إتخلينا

  اللهو بيقول: إحنا إنخليكم تقعدوا في فّي هالزتونة؟؟!! قلتل ليش يا خوية إحنا18نقعد في فّي هالزتونة 

 مالنا؟ إنتوا بعتوا بلدكم بعتوا بلدكم وجيتوا علينا بدكم اتخلونا انبيع بلدنا، قلتل إحنا بعنا بلدنا؟ قال

 آه، قلت: إنتوا بقيتوا تيجوا على بلدنا تحصدوا معانا وتقطعللوا إذرة واتبيعونللا القطيللن بقمللح واشللعير

 واذرة إنتللوا بقيتللوا تيجللوا فللي الحللارات واتحطللوا واتبيعونللا هللالقيتي انتللوا بطللروا فينللا مللن تحللت

 الشجرات!!! قال آه قلت أنا بقلك في لمنيح خلينا نقعد في هلطفال تحللت هالشللجرة فللي هللالفّي – الشللو

 عنيهم مغمظات هلولد والواحد وجها هالقدة اصغار يا حرام – قللال يلعللن أبللوكم بعتللوا بلدكللم بعتللوا

 بلدكم وجايين علينا بدكم تقعدوا في بلدنا، قلت أخرى بترحم علينا!! وا يا ملعون أبو لحيتك وأبدى

 بهلحجارة مليت ديتي إحجار؛ أخرى بترحم علينللا ملعللون أبللوك علللى أبلو بلللدك؛ ودرت أنللادي علللي

 بيدقوا في لخيام؛ أبو إحسين وأخرى واحد؛ بيدقوا في العمدان للخيام، تعللالوا تعللالوا شللوفوا النللواطير

 اللي بيطروا فينا بيقتلوا فينا قال إحنا بعنا بلدنا وجينا عليهم، أجولهم في هالعصي؛ يا ملعللون أبللوكم،

  مللا اتظللل ل زتونللة ول اتظللل تينللة ول اتظللل عنبللة ول اتظللل19قلت وا والطرباق من شارب أبويا

 شجرة، عللّدنا إحنللا بعنللا بلدنللا وانتلوا بطلتللوا تحصللدوا وتدرسللوا وخللّدامين عنللا واتروحلوا اتحملللوا

  قمح واتحملوا واتروحوا، وهالقيت مش حاملينا نقعد تحت الشللجر، الل يللا حبيبللتي صللاروا20قرداتكم

 ايدقوا في هلوتاد كل ثلث إعيال يحطوهم في شادر هذولة شوادر يحطوا فيهن خمس عمدان يسللوهن

 ثلث إقرن هيك إقرن إقرن، إحنا قعدنا في قرنة... يدقوا في هالعمللدان يللدقوا فللي هالعمللدان؛ ويييييللن

  الفّي أي الظل.18
 "والطرباق من شارب أبويا" تعني أحلف بشارب أبي الذي هو رمز لرجولة أبي ورجولتي بالتالي. 19
 قرادتكم تعني 20
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ّية خللبز،  غابت الشمس إسمعنا وذان سردا، واحنا قاعدين، بقللا طللالع واحللد علللى رام الل شللرالنا شللو

 شوية خبز شرالنا وأجا محنا في القلة قاعدين، وصاروا يعبروا كل ثلث إعيال في شادر، أنا وزلمتي

 وبنتي، ومرة أخويا وأخويا والولد معاهم الولد لصغير واختيار واختيارة معانا من كفرعانة، كل واحد

في قرنة وقعدنا، والشو جابت مطر علينا، جابت ثلج – عايرونا بالثلج قالوا اللجئين جابولنا الثلج".

 وكعادة الفلحين؛ فإنهم يستأجرون حراسا للراضي المزروعة في المواسم "نواطير" أو يتللولى ذلللك

 بعض من أصحاب الرض المزروعة خوفا من سللرقة المحصللول قبللل قطللافه؛ ويظهللر أن أصللحاب

 أرض الجلزون وهم من أهالي قرية جفنا المجاورة قد زادوا مللن اسللتخدام نللواطير لراضلليهم بسللبب

 تواجد أعداد كبيرة من اللجئين المعدمين في أراضي قرية جفنا وبيرزيت ودورا القللرع وعيلن سللينيا

ّين الحوار الذي دار بين أم لولية والنواطير أنهم من الللوطنيين حيللث  ومناطق أخرى مجاورة، وبينما ب

 أخذوا ينتقدون اللجئين على تركهم لراضيهم، فإن رواية أبو لولية تبين أن النواطير أو بعضللا منهللم

 على القل هم من أهالي قرية الدوايمة اللجئين، ويظهر أنهلم ملن القلادمين إللى المنطقلة قبلل سلقوط

 قرية الدوايملة وتللم تكليفهلم ملن قبللل أهلالي جفنللا بحراسللة مزروعللاتهم فلي الجلللزون؛ وقلد أظهلرت

 الروايات الخرى أن "اللوطنيين" كلانوا يسلتأجرون نلواطير ملن اللجئيلن أنفسلهم فلي بدايلة عمليلة

 اللجوء حيث يسكنونهم في تلك الراضي مقابل الحفاظ على مزروعاتهللا، يقللول أبللو لوليللة:"أبللدا أبللدا

 فش من مرة ناس في الجلزون أول ما جينا؛ بقا في بس نواطير بقوا في من الدوايمة، نللواطير، ولمللن

 جينا هانا بقوا بدهم يطرونا وبعدين أجت ناس من الوكالة وقللايلين يللا عمللي هللذا المخيللم اسللتكرنا مللن

 ، بعدين النواطير لمن عرفوا وطاحوا على جفنللا وقللالولهم21أصحاب الرض تسعين سنة، تسعين سنة

يا عمي هذل استكرتا الوكالة، فبطلوا يجوا فينا ول نيجي فيهم..".

ُتخدم  وبدأت عملية نصب الخيام بعد جلب الدفعة الولى ملن اللجئيلن إللى منطقلة الجللزون؛ وقلد إسل

ّيللة:"أول  رجال من أوائل اللجئين القادمين إلى المخيم فللي العمللل علللى نصللب الخيللام، يقللول أبللو لول

  في الليل الحكومة الردنية والوكالة، أنللا وعيلللتي12) جبونا الساعة 12سيارة نزلت الساعة اتنعش (

 وبيطلع أربع خمس إعيال، أول شادر نصبتا قعدت فيه أنا، أجينا لقينا الشوادر رامينهن هانا جللايبينهن

 قبل بيوم، من يومها صرت أشتغل في الوكالة، نشتغل في الوكالة يعطونا طحين أجارنا.. قلولنللا بللدكم

 تنصبوا الشوادر أجو ناس مراقبين من الوكالة، ونصللبنا الشللوادر، كللان فللي واحللد اسللمى القفللزا مللن

  ) متر مربع ، وهي أرضي يعود253  جاء في موقع مخيم الجلزون أيضا ما يلي:" تبلغ مساحة الرضي المقام عليها مخيم الجلزون ( 21
 ملكها إلي أهالي قرية جفنا وجزء قليل إلي قرية دورا وهي أرض تم أستاجارها من ملكيها من قبل وكالة الغوث الدولية كراعية لشؤون

 اللجئين ووزارة النشاء والتعمير الردنية باعتبارها دولة مضيفة للجئين الفلسطينين في ذلك الوقت ، ضمن اتفاقية لمدة مائة عام مقابل
 رسوم استئجار شهري قدرة خمسة وستون قرشا أردنيا عن كل دونم في ذلك الوقت . وللحقيقة فان اللجئ في المخيم يعرف بشكل قاطع بانه

 www.jalazon.psمنتفع من الرض وليس مالك لها " 
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 طرف الوكالة وكان في واحد اسمى ادوارد مساعد إلى وواحد البرغوثي واحد من دير غسللان اسللمى

 البرغوثي؛ كانوا يعطونا شوادر ننصب ويقولوا للواحد انتا روح على رقم واحللد انتللا روح علللى رقللم

اثنين روح على رقم ثلث..".

 واستمرت عملية جلب اللجئين إلى منطقة الجلزون، واتخلذت عمليلة الجللب هللذه علدة أشللكال، ففللي

 البداية كان الجلب بالقوة كما رأينا من رواية أوائل القادمين إلى المخيم، ومن أشكال القللوة المسللتخدمة

 من قبل منشئي المخيم كان تهديد اللجئين الذين يرفضون النتقال إلى المخيم بقطع المساعدات عنهم؛

 :"بقللت كللل القللرى هللان ملنللي7غير أنه تهديد لم ينفذ كما يظهر؛ تقول المبحوثة حمدة/المقابلللة رقللم

 ، شللو بقللوا يعطللوا؟ أنللا22لجئين، بقت الوكالة إتفر عليهم واتقول اللي بيطلعش ع المخيم ملوش ُمللَون

 وجوزي يعطونا كل واحد رطل أونص طحين، يوزنوا تللوزين كللل شللهر لمللن تيجللي الملون، قللالولي

 تعالي إطلعي – من جفنا ع الجلزون- قلت بطلعش، قالوا بنعطيكي زعميطة، قلللت: أنللا قاعللد فللي دار

 في الجار قالوا: بنقطع مونكي؟ قلت: إقطعوا محنا من غير هالواسطة شللحادين مللن غيللر مللون هينللا

إحنا بنشتغل وبنوكل". 

 مع الوقت وبعد أن أصبحت منطقة الجلزون مأهولة باللجئين الى خيامه؛ أخللذت أسللبابا أخللرى تللدفع

 بمزيد من اللجئين للقدوم إلى المخيللم، فقللد كللانت أحللوال غالبيللة اللجئيللن فللي المنللاطق القريبللة مللن

 الجلزون؛ بالغة الصعوبة وأغلبهم يأوي إلى شللجرة أو مغللارة أو بيللت مهللتريء.. وهكللذا شللكل تللوفر

 خيمة وبطانية حافزا لهؤلء اللجئين المعدمين وشللبه المعللدمين للقللدوم إلللى المخيللم، تقللول المبحوثللة

 :" لما مات أبوية والدار اللي قعدنا فيها في أبو كش بتهري، شللو بللدنا نسللاوي؛2معزوزة/المقابلة رقم

 داروا يقولوا إنو في الجلزون في مخيمات، هيم بيسووا في مخيم وبعطللوا زعللاميط، قللالت إمللي: بللدل

 محنا قاعدين هان تحت هالدلف، بدنا نللروح ع الجلللزون اللللي بيقولللوا عنللو، يللا الل إحملللوا يللا ولد،

 حملتنا هاذي فرشة وهاذي شغلت وبقاش الجبل مفتوح من هان، فجينا مللن اللفلة هيللك هيللك هيللك تللا

 جينا ولقينا هان كلو مرشوم خيم والناس قاعدين فيه، أعطونا الخيمة هناك آخللر الجبللل وقعللدنا فيهللا".

 وأم المبحوثة معزوزة عزمت على القدوم إلى المخيم ليس فقط بسبب ظروف سكنها في أبو كش، بللل

 أيضا حلتى تكلون إللى جلوار أقاربهلا أبنلاء قريتهلا (بيلت نبلال) حيلث سلكن الكلثير منهلم فلي مخيلم

 الجلزون، والتوجه حيث يتجمع أقارب ومعارف من نفس القرية الم أضحى واحدا من السباب الللتي

 دفعت بالكثيرين للمجيء إلى مخيم الجلزون، كذلك دفعللت الرغبللة لللدى الكللثير مللن العللائلت اللجئة

 للتواجد حيث اللجئين مفضلين- إلى حد كبير- المعيشة بينهم برغلم الظلروف القاسلية فللي المخيملات

  مون أي مؤن وهو التموين الغذائي. 22
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 وتجمعات اللجئين على المعيشة بين "الوطنيين"؛ نتيجة للمشاحنات التي أخذت تنتشر بيللن الللوطنيين

 واللجئين والتي مردها الوضع القتصادي في الدرجة الولى وكما بينت سابقا، تقول أم فايق/المقابلة

 :" حياة أبو فايق قال إيلش؛ أجللا يعيللد أختللو هلان، فلي بيتونيلا، أجلا يعيللدها؛ والل خربللت لبلد3رقم

 مظلش حدا واليهود إتولو ع كل لبلد.. أجا تايعيدها، بيقولولوا وين انتا قاعللد؟ قللال: فللي قلقيليللة.. كللل

 يوم طوشات، كل يوم اليهود يضربو هالطيارات يضربن ويتقتلو هالناس.. اللهي أختو قلتلللو يللا خللوي

 تع أسكن هين هي الدور كثار وهي بير في مية، وتعال، أجا حمقان؛ بدنا نرحللل ع بيتونيللا يللال يللال؛

 قلت:يال؛ أنا بقدر أمانع؟ وا يا جيرانا ركبوا ع جناح السيارة لمن قطعونللا مثللل هللان وعيللن سللينيا؛

 واحنا جاين. جينا ع الجلزون ماجيناش ع بيتونيا؛ جينللا ع الجلللزون؛ قللال [جللوزي]: أنللا بقعللدش فللي

 بتونيا؛ قلتله: والل جايبني ع الجلزون ؟؟ قال: كلهم مهاجرين زينا، وبدنا نقعد مع أهل الجلللزون؛ ول

 أنا رايح ع بيتونيا ول غيرها، بكرة ولدي يصيروا يتقاتلوا مع أهل بيتونيا ويصيروا يقولولهم: يا إبن

 لمهاجر؟! يا ولد لمهاجرين؟؟ يعايرونا؟؟ ل؛  خلينا زيلي زي النلاس، وأخلو بقلى سلاكن هلان – فلي

الجلزون- وقعدنا في شادرو". 

 كما انتقل إلى مخيم الجلزون مجموعة من اللجئين الباحثين عللن مكللان ذي طقللس أفضللل مللن مكللان

 تواجدهم الول على رأس هؤلء اللجئين الذين انتقلوا من مخيمللات أريحللا ذات الطقللس الحللار، كمللا

ّية.. في وقللت لحللق فللي المخيللم دور فللي  كان لتمركز خدمات وكالة الغوث من تعليمية وطبية وتموين

 انتقال عدة عائلت لجئة إلى المخيم كانت قد ترددت سابقا في اللتحاق بالمخيم ولكن حاجتها للقللرب

من مركز خدمات الوكالة جعلها تنتقل لحقا لقامة فيه. 

 وبغض النظر عن السباب التي أدت إلى لحاق عشرات العائلت بالمخيم؛ فإنها كانت تأمللل بشللكل أو

 بآخر أن تتحسن ظروفها المعيشية بعد القدوم إلى المخيم؛ غير أن المساعدات التي قدمت لهم أول مللن

 قبل الصليب الحمر ومن ثم ملن قبلل وكاللة غلوث وتشلغيل اللجئيلن؛ لللم تللرق إللى مسللتوى تللأمين

الحتياجات الساسية للعائلة اللجئة واستمرت العائلة تصارع لجل البقاء. 

 والمخيمات طوقت حركة اللجئين بصورة كبيرة وهو ما كان واحدا من أهداف إنشاء تلك المخيمات؛

 حيث هدف منشؤها إلى التهيئة لتوطين اللجئين بغية إنهللاء قضلليتهم بعيللدا عللن العللودة للرض الم،

 وهذه المخيمات منها ما نشأ مبكرا وفللي مرحلللة سللبقت العمللل الرسللمي لوكالللة الغلوث؛ وكللان مخيللم

 الجلزون واحدا منها وكانت الحوال المعيشية للجئيه ل تختلف عن الحللوال المعيشللية القاسللية الللتي

 عاشها الكثير من اللجئيلن المعلدمين المتجمعيلن تحلت الشلجار وفلي المغلر والسلاحات؛ فالسلنوات

 الثلث الولى بعد النكبة كانت شديدة القسوة حللتى علللى الللذين يفللترض أنهللم متواجللدون فللي منللاطق
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 يسهل إغاثتهم إنسانيا وهم سكان المخيمات، وعندما بلدأت الوكاللة بالشلراف عللى المخيملات ومنهلا

 مخيم الجلزون لم تبلغ المساعدات النسانية التي قدمتها للجئيللن الحللد اللزم مللن حاجللاتهم الساسللية

 "لجبارهم تحت وطأة الضغوط المعيشية إلى القبول بما يعرض عليهم مللن مشللاريع (تللوطين).. ومللا

  سنتات في اليللوم الواحللد للطعللام وأقللل4،8كانت تصرفه الوكالة على اللجيء الفلسطيني ل يتجاوز 

  قدرت قيمة ما صرفته الوكالة علللى1950/1951من ربع سنت على الصحة. وفي السنة المالية لعام 

  سنتات يوميا موزعة علللى مختلللف نشللاطات9 سنتا، أي ما يقل عن 40 دولرا و 31الفرد الواحد بل 

  من معدل دخل الفللرد المريكللي30/1الوكالة، أي أن ما تصرفه الوكالة على الفرد اللجيء يقل عن 

ُثمللن 39في تلك الفترة، كما أن هذا المبلغ (   معللدل دخللل العامللل العربللي8/1 دولر في السنة) يعادل 

(1942عللام   . وكللانت موازنللة وكالللة الغللوث تتضللمن التقسلليم23 جنيهللا فلسللطينيا فللي السللنة)"98 

ّية 19%؛ التعليم والتدريب 43التالي:"الغاثة   %؛ الشؤون8%؛ السكن والخيام 8%؛ الشؤون الصح

ّية   %؛ وقد بقيت هذه الخللدمات تللوزع بالنسللب المللذكورة14%؛ الدارة والنفقات الخرى 2الجتماع

 م، ثم أخذت الغاثة بعد ذلك بالتقلص تدريجيا، في حين أخذ بند التأهيل والتعليم1959حتى نهاية عام 

 يرتفع في المقابل، وذلك تنفيذا للمخطط الرامي إلى تقليللص أعللداد اللجئيللن المسللتفيدين مللن خللدمات

 الوكالة، وكل لجيء يتم تعليمه وتأهيله على نفقة الوكالة أو توظيفه فللي نطاقهللا يشللطب هللو وعللائلته

. 24من جدول اللجئين"

 ومن خلل تتبع حجم الخدمات التي قدمتها وكاللة الغللوث ومللن قبلهللا الصللليب الحمللر للجئي مخيللم

 الجلزون خاصة في السنوات العشر الولى لنشللائه؛ يمكننللا القللتراب مللن حقيقللة الحللوال المعيشللية

 للجئيللن فللي هللذه المخيمللات وملن حقيقللة الللدور الللذي لعبتلله الغاثللة الدوليللة فللي مسللاعدة اللجئيللن

 . وتتبع حجم الخدمات المقدمة يظهر من خلل تتبعنا للمشاكل الرئيسة الللتي عللانى منهللا25الفلسطينيين

 اللجئون في المخيم وبيان مدى المساعدة التي قدمتها لهم تلك الهيئات الدولية. والمشللاكل الللتي عللانى

 منهللا اللجئون إلللى المخيللم هللي ذاتهللا المشللاكل الساسللية الللتي عللانى منهللا اللجئون بعللد فقللدانهم

. 41-40 قطاع غزة.  أبو النمل. 23
. 35. 83. ع . صامد الصوباني24
  مليون دولر قد90،5 البالغة 1965-1950% من ميزانية وكالة الغوث خلل الفترة الواقعة بين 70 " يتضح من وثائق المم المتحدة أن 25

 أتت من الوليات المتحدة المريكية وبريطانيا، باعتبارها الدولتان المعنيتان بصورة رئيسة بالمحافظة على الوضع القائم في المنطقة وعدم
. 61. 83 صامدعودة اللجئن الفلسطينين إلى وطنهم". عن: أبو عون. 

  لمنع عودة اللجئين الفلسطينيين؛ عبر إقامة48كما تحدث بني موريس عن النشاط المحموم الذي دار في الدوائر الصهيونية خلل حرب 
 مؤسسات ظاهرها مساعدة اللجئين وباطنها العمل على توطينهم بعيدا عن مناطق النفوذ الصهيونية؛ فيقول:"كان دنين (أحد زعماء

ّية تعمل تحت راية مساعدة اللجئين وتساعد على توطينهم بصورة دائمة في الدول  الستيطان) يعتقد بأنه بالمكان تجنيد جماعات مسيح
. 134. طرد الفلسطينيين.العربية". أنظر للمزيد في: بني موريس
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 لراضيهم وبيوتهم ومصادر رزقهم وتحولهم إلى معوزين لغلب أساسلليات الحيللاة؛ مللن سللكن ومللاء

وغذاء وكساء ودفء ومصدر دخل وعلج وما شابه. 

السكن: 

 قام الصليب الحمر الدولي -ومن بعد وكالة الغلوث- بتلوفير علدد محلدود مللن الخيلام لسللكان أعلداد

 كبيرة من اللجئين المستقدمين إلى مخيم الجلزون،  وظلت الخيام حلتى بنلاء وكاللة الغلوث للوحلدات

 السكنية المسكن الرئيس وفي المجمل يمكن القول أن الخيام كانت المللأوى الوحيللد للجئيللن فللي مخيللم

 الجلزون، فباستثناء بضع عائلت من قرية الدوايمة المهجرة والتي سكنت في مغاور شمالي الجلزون

 قبل تأسيس المخيم على أراضيه، فإن القليل من الهالي قلاموا ببنلاء "السلقايف" أو بنلاء آخلر يغنيهلم

 عن السكن في الخيام؛ ذلك لن طبيعة موقع مخيم الجلزون وإمكانياته الطبيعية لم تساعد السكان علللى

 ، كما لم يتوفر فللي26بناء بيوت من الحجارة أو الطوب كما حدث في مخيمات أخرى خاصة في أريحا

 ) فهو منطقة لم تكن27منطقة المخيم بناء قديم ( أثري أو بناء من مخلفات النتداب البريطاني وما شابه

ُقدم من مساعدات لصالح سكن اللجئين من قبل المشرفين على المخيللم كللان عللددا  مأهولة سابقا، وما 

 غير كاف من الخيللام. ومللن خلل مخطللط بنللاء الوحللدات السللكنية والللذي وجللدته فللي أرشلليف مخيللم

 م، وهو العللام الللذي أرخ بلله55/56الجلزون يتبين أن عملية بناء الوحدات السكنية للجئين تعود لعام 

 مخطط البناء المذكور، ويظهر- من خلل إطلعي على سجل تسليم الوحللدات السللكنية للجئي مخيللم

 )، وهللذا1962الجلزون- أن تسليم الوحدات السكنية للجئين في المخيم استمر حتى أوائل السللتينات (

 .28ما يدعم أقول الرواة فقد قال الراوي أبو لولية:"وا يا خالي قعللدنا بيجللي عشللر سللنين فللي الخيللم"

 وبسبب طول مدة استخدام الخيام كسكن للجئين فقد كان هناك حاجة ماسة لتجديللد تلللك الخيللام؛ يقلول

ّلم العتيقللة وتوخللذ  أبو لولية:"بقوا يبدلوهن، لمن الخيمة تنصل يبدلوها؛ الخيمة لمن تكللت يبللدلوها، تسلل

وحدة جديدة بدالها". 

 كلانت الخيلام اللتي وزعللت علللى لجئي مخيللم الجلللزون نلوعين ملن حيللث الحجلم، إحلداها توصلف

 بالل"صغيرة" وأطلق عليها سكان المخيم إسم "خيمة الزعموط"، والثانيللة: هللي الخيمللة الكللبر والللتي

 سللماها اللجئون بللل"خيمللة العمللدان" أو "الشللادر لكللبير". ويظهللر أن اسللم "الزعموطللة" أو "خيمللة

 الزعموط" كانت الكثر تداول بين اللجئين حتى يبدو أنه استخدم لوصف الخيام ككللل عنللد البعللض،
  أنظر في الملحق نص رواية أم سعيد العنباري . 26
 في بعض المخيمات سكن بعض اللجئين في أبنية قديمة مثل سجن بريطاني قديم؛ أنظر: رواية أم الرياحي. 27
 م، ولم تستبدل معظم1954% عام 32م، تدنت هذه النسبة إلى 1951 من لجئي المخيمات كانوا يسكنون في الخيام حتى العام 87%" 28

.57اللجئون الفلسطينيون".. وعادل يحيى في كتابه "8. المشوار الطويل". النروا.1955الخيام بمساكن ثابتة من الباطون إل بعد عام 
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 وهو وصف فيه الكثير من التهكم المّر علللى حالللة "المسللكن" الللذي وفرتلله لهللم المسللاعدات الدوليللة.

 / نقل عن جدتها أغنيللة شللعبية كللانت النسللوة تتهكللم فيهللا51ذكرت السيدة نوال العرابي/ المقابلة رقم

 على ما وصلوا إليه من حال حيث أصبحوا يسكنون الخيام بدل الللبيوت؛ فتقللول:"لمللا النللاس بقللوا فللي

الخيم ويروح الواحد يستلم خيمة يروحوا يهنوا، فستي أطلعت أغنية تقول:

ع الزعاميطا بيهنوا بعض ع الزعاميطا

والشبابيكا بدال الوض والشبابيكا

العنب واللوزا من بعد كروم العنب واللوزا

زيت الكاكوزا صرنا نتعشى زيت الكاكوزا

العنب والتينا من بعد كروم العنب والتينا

كرت التموينا صرنا نستنا كرت التموينا

 كانت معاناة اللجئين في هذه الخيام عديدة الوجلله، ففللي البدايللة ولمللدة سللنوات وزع علللى اللجئيللن

 خيام قليلة مقارنة بعدد العائلت اللجئة، وقام موظفو الصليب الحمر ومن بعده وكالة الغوث بوضع

 عائلتين أو ثلث في الخيمة الواحدة، يقول أبللو لوليللة عللن ذلللك:" بقللوا يحطونللا ثلث عيللال وعيلللتين

 وثلث عيال في شادر واحد، في شادر واحد يحطونا، تاقعدنا بطلع سنتين متغلبين في الشوادر، بعدين

 أجانا من البيرة اسمو"علي منصور" ا يساهل عليه مطرح ما هو؛ إن كان طيب ا يوفقه وإن كللان

 ميت ا يرحمه، هانا لمن شافنا كل عيلتين وثلث عيال في شادر؛ قال: إحنا بيكفيلش؟؟ وحاطينلا كلل

 عيلتين وثلث في شادر؟! طلب من الوكالة شوادر وصاروا يعطوا كل عيلة شللادر ولكللبيرة يعطوهللا

 شادرين، قعدنا إحنا وناس من كفر عانة، ثلث عيال بقينا في خيمة، يعني كللانت عنللا وحللدة عللاجزة،

 وا كانت تقوم في الليل وتشخ في هالتنكة؛ وترشق هاللي في التنكة متدريش وين بترشق إنهللا تيجللي

ّيلي، وال العظيلم، وجوزهلا بقلا  على وجوهنا، شو هاظ يا إم صابر؟! تقول: هيييلي ملش شلايفة يلا بن

 عاجز لخري يعني يخايل مخايلة ول معهم ول ولللد ول بنللت، وبقينللا الواحللد يقعللد غصللب عنللو مللش

 بخاطروا، بقينا انجيب بطانية نحطها بين بعضنا البعللض نحطهللا بسلللك وتحللوط علللى الواحللد وعلللى

 مرته وولده، وقعدنا بيجي ثلث سنين، بيطلع ثلث سللنين قبللل مللا يجللي علللي منصللور واحنللا فللوق

بعض عيلتين وثلثة في الشادر"..

 بدأ توزيع اللجئين على الخيام بالقرعة من قبل المسؤولين عن المخيم؛ تقول أم لوليللة:" لمللن جينللا ع

 الجلزون بقا الشارع الرئيسي اللي بيروح على نابلس هاظا كلو تراب، مش مزفت لسا، بللس مسللهمد،
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 طيحونا وقلولنا أقعدوا تحللت الزتللون وبعللدين بنسللوي قرعللة هاظللا لفلن وهاظللا لفلن وهاظللا لفلن

 تامنهم يوفوا الشوادر.. واسرب اسرب هلخيام زي ما تزرعي هالشجرات طول طللول طللول طللول"،

 ويقول أبو لولية وهو أول من عمل على نصب الخيام في الجلزون:" قلولنا بدكم تنصبوا الشوادر أجو

 ناس مراقبين من الوكالة، ونصبنا الشوادر، كان في واحد اسمى القفزا ملن طلرف الوكاللة وكلان فلي

 واحد اسمى ادوارد مساعد إله وواحد البرغوثي واحد من دير غسان اسمى البرغوثي؛ كللانوا يعطونللا

 شوادر ننصب ويقولوا للواحد انتللا روح علللى رقللم واحللد انتللا روح علللى رقللم اثنيللن روح علللى رقللم

 ثلث،لنا في شوادر صغار وفي شوادر كبار، لنا الشادر الصغير فيه من اثنين لثلثللة وفللي شللوادر

 بقين خمس عمدان ذيالهن، يعطوا فيهن عيلتين ثلث عيال، وهلن مرقمللات الشلوادر، انتللا روح علللى

رقم واحد انتا روح على رقم اثنين انتا روح على رقم ثلثة..".

 وجود أكثر من عائلة في خيمة واحدة؛ والتوزيع العشوائي للجئين على الخيام بحيث تسللكن عللائلت

 قد ل يكون بينها قرابة كان يزيد من مأساة اللجئين في الخيمة الواحللدة خاصللة المللرأة اللتي تتعلرض

 أكثر وأكثر للضغط وهي تصارع للحفاظ على أكلبر قلدر ممكللن ملن خصوصلليتها وسلط "الغربلاء".

 ومع استمرار هذه المأساة لمدة طويللة وصلفها اللجئون بأنهللا اسللتمرت لثلث سلنوات؛ الملر الللذي

 جعلهم يحتجون بشدة مرة تلو المرة ويصبوا جام غضللبهم علللى مللوظفي الوكالللة معتللبرين أن هللؤلء

 المللوظفين هللم مللن يمنللع تلللك المسللاعدات فللي حيللن كللانت القضللية مرتبطللة ببرنامللج صللارم لدارة

 المخيمات بقدر كبير من التقنين من المساعدات النسانية؛ المر الذي ينسللجم مللع سياسللة الوكالللة فللي

 دفع اللجئين للقبول بحلول التصفية والتوطين، يقول أبو لولية:" قعدنا احنللا ثلث عيللال فللي الشللادر؛

 وبدو يقعد الواحد غصبن عنا مش بخاطرة بقينا انجيب بطنية نحطها بين بعضنا البعض نحطها بسلللك

 وتحوط عليه الواحد وعلى مرته وولده، وحتى أجا واحد اسما علي منصور، ا يسهل عليه ان كللان

 طيب ا يوفقا وان كان ميت ا يرحما؛ هو اللي اتقاتل مللع الوكالللة وقلهللم هللاظ حللال مللبينفعش هللاذا

 تاطلع ع الوكالة وجبلنا شوادر ونصبلنا شوادر وصاروا يطلعوا كل عيلللتين فللي شللادر يوخللذ شللادر؛

 ولول علللي منصللور كللان ظلينللا زي محنللا، شللوادر بقللا فللي موجللود بللس ألمللة [لللؤم] فللي الوكالللة،

 وبالمسؤولين، بقا عنا واحد يجي من دير غسانة يقولول البرغوثي، يعني كانت أعماله مع الناس مللش

 مزبوطة أبدا أبدا.. كان يحط كل عيلتين كل ثلثة في الشادر، وحتى طبينا عليه وقتلنا تا يترجع ومفش

 فايدة، وحتن نقلوا من عنا من هان، قتلنا[ضربنا] وا اتخبلا فلي الشلادر ونطلوا وال واحلد ملن ديلر

طريف اسمى أبو عدنان نط وخزق الشادر بقا بخمس عمدان". 
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 كانت عملية وضع أكثر من عائلة في نفس الخيمة سببا في تردد وامتناع كثير من اللجئين فللي قبللول

 دعوات وكالة الغوث لهم في النتقال إلى المخيم؛ ولذا استمر تواجد أعداد من اللجئين علللى أراضللي

 القرى المجاورة للجلزون مدة بعد تأسيس المخيم، فقد رفللض أهللالي قريللة الدوايمللة -مللن المتواجللدين

 خارج منطقة الجلزون- على سبيل المثال ل الحصر؛ النتقللال إلللى المخيللم طالمللا للم يتلم إعطللاء كللل

 عائلة خيمة مستقلة، وكذلك رفضت عائلت من قرية الدوايمة التي تأوي إلى مغللاور الجلللزون طلللب

 الوكالة النضمام لسكان الخيام طالما لم يعطوا كل عائلة خيمة مسللتقلة، ويظهللر مللن أقللول الللرواة أن

 طلب تلك العائلت في الحصول على خيمة صغيرة لكل عائلة لم يستجب له في البدايللة وتللرك هلؤلء

 اللجئون في أماكنهم دون أن تأبه الوكالة لطلبهم؛ غير أن الطلب قد تم الستجابة للله لحقللا والرجللح

 أنه استجيب للطلب في السنوات اللحقة عندما تفاقم احتجاج اللجئين في المخيم على وضع أكثر مللن

 عائلة في خيمة واحدة فتم منح العائلة الواحدة خيمة صغيرة "خيمة زعموط". تقول أم غازي/المقابلللة

 ؛ وهي من أهالي الدوايمة سكنت مغاور الجلزون قبل تأسيس المخيم فيلله:"صللاروا يجيبللوا مللن8رقم

 هالقرى مهاجرين ويدبوا في هلمخيم، من ويللن مكللان يجيبللوا ويسللكنوا هانللا، يعطللوهم هالزعموطللة،

 طاحوا علينا ع لمغارة قالوا يا جماعة الخير بدكم تطلعوا كل عيلتين في خيمة، خيمة زعموط، قلنللا ل

 إحنا بنحب انظل في لمغارة قال ليش؟ قلنا يا عمي انتوا بدكم اتحطوا كللل عيلللتين فللي خيمللة والخيمللة

 دوبها لواحد وين بدنا نقعد، ذياق علينا، قلولنا ذياق عليكم انتوا حرين، ظلينا قاعدين في هلمغارة لمللن

 المخيم انتلى ناس، يجيبوا ناس ويحطوا، آخر منتهى بقوا في ناس دوايمة في جفنللا، رحللولهم، قلللولهم

 انتوا بدكم تطلعوا؟ قلولهم بنطلعش، قالوا ليش؟ قال احنا بنحبش إنخالط حدا إحنا دوايمللة بللدنا مطللرح

 لحالنا، ما واحد طريقوا يخش بينا، حطونا نحيللت الصللحرى نحيللت بيللوت الدوايمللة هنللاك، واطلعنللا،

 وسكنا فوق عنللد الدوايمللة فللوق؛ نحيللت الصللحرى قعللدنا يللا دوايمللة كللوم كلنللا عنللد بعضللنا ونصللبوا

 هالدوايمة تيل عليهم داير ما ايدور ل غريب يخش، قالوا مللن غريللب يخللش مللن التيللل وجللوة بنقطللع

 رجليه، فش غريب يخش علينا، وقعللدنا وظلينللا قاعللدين لملن العللالم زهقللت بعضللها وصللاروا يتقاتللل

 بعضهم وذياق أجا حياة أبو غازي قال وأنا الشللو بيغلبنللي أجللا هلله شلللع هالخيمللة وجابهللا هانللا، إحنللا

 والجماعة اللي معانا قعدنا احنا في خيمة والجماعة اللي معانا في خيمة، وظلينا قاعدين، بنللوا سللقايف

طين وحجر مع الخيمة وظلينا قاعدين لمن صاروا بدهم يبنوا واحنا قاعدين".

 وفي هذه المرحلة أي في أثناء الحتجاج على وضع الخيام؛ كان اللجئون يطلبون ويشدد أغلبهم على

 موظفي الوكالة أن يسمحوا لبناء القرية الواحدة بالسكن متجاورين، وهو المر الذي أنتللج مللا أصللبح

 يعرف بالحارات التي تسمى بأسماء قرية من القرى المدمرة حيث كل سلاكنيها أو معظمهللم ملن نفللس
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 القرية، ومن تلك الحارات في مخيم الجلزون؛ حارة الدوايمة، وحارة أم الزنات.. غير أن هناك الكثير

 من العائلت اللجئة من نفس القرية تفرق موقع سللكنها بيللن حللارات المخيللم العديللدة دون تخصلليص

 حارة محددة لهم إما لكون عدد عائلتهم التي لجأت إلى المخيم قليلللة كعلائلت قريلة بيلت جيلز وديلر

 طريف وبيار عدس وغيرها أو لن العائلت نفسها لم تتشدد في السكن معا فللي نفللس الحللارة أو جللاء

 انتقال عائلتها إلى المخيم في أوقات متباعدة حيث كان المخيم قد امتل باللجئين الذين شللغلوا أمللاكن

 ، ولذا ظهر أسماء للحارات ليس فقط باسللم القريللة المهجللرة، بللل أيضللا باسللم عللام يصللفها29متجاورة

 ويميزها عن غيرها من الحارات مثل "حارفو"، وتعني الحارة الفوقا والتي تقللع فللي الشللمال الغربللي

 :" لما يجوا مللن49. يقول أبو لولية/المقابلة رقم30للمخيم، وهو اسم محرف من كلمتي "الحارة الفوقا"

 البلد أربع خمس عيللال عشللر عيللال يحطللوهم ع جنللب لحللال؛ لمللا يجللوا عيلللتين ثلث يحطللوهم بيللن

 هالناس، مثل من دير عمار من بتلوا من دورا من ريحا.. يجوا لجئين؛ هللاذي حللارة الدوايمللة هللاذي

 حارة أم الزنات هذي حارة أهل بيت نبال هذي حارة أهل كفر عانة .. وبقت "حار فلو" بقولهلا "حلار

 فو" وشقت ام الزنات وشلقت الدوايملة، وشلقت العباسلية فلوق واللللدادوة شللقتهم شلقت العيلن التحتللا،

 وبعدين اتخلطوا الناس، أما احنا أهل بيت جيز بقا غير عيلتين سكنا بين هالناس، أهل دير طريف بين

 الناس أما لكثار: أهل بيت نبال ، العباسية، اللدادوة..وهذولة اشي منهم قعد بين الناس واشللي فعللد فللي

حارة خصوصي الهم".

 حاول اللجئون من خلل سعي أغلبهم للسكن في حارات تجمع القارب وأبناء القرية الواحللدة، ومللن

 خلل معارضة وضع أكثر من عائلة في خيمة واحدة؛ الحفللاظ علللى الحللد الدنللى مللن خصوصللياتهم

 التي لم يؤمنها لهم القدوم إلى المخيم؛ حيث بقيت أحوالهم المعيشللية ل تختلللف عمللا كللانت عليلله وهللم

 تحت الشجار قبل المجيء إلى المخيم، فقد أدى السكن لكلثر ملن عائللة فلي الخيملة الواحلدة إضلافة

 للحوال الصعبة للجئين، إلى قيام مشاحنات بين العائلت والفراد داخل الخيمة حتى القارب منهم،

 ؛ عن سكنها مع عائلة أخ زوجها في الخيام:"وصرت أتقاتل أنا وأخو لبو3تقول أم فايق/المقابلة رقم

 فايق.. ومرته مصرية مدردحة وفسدنها النسوان وشردت"؛ فقد كانت المشاكل العائليللة فللي تفاصلليلها

 الدقيقة واضحة ومسموعة لدى الخرين في المخيم سواء أمام من يشللاركهم الخيمللة أو مللن يجللاورهم
  هناك عائلت من قرى مدمرة تشددت في تجميع أبناء قريتها في نفس المخيم، فتركوا مكانا للمزيد من العائلت لتسكن لحقا جوارهم،29

 ومثال ذلك ما فعل مختار قرية ساريس في مخيم قلنديا الذي ترك حيزا من المكان في حارة السوارسة حتى يكون للعائلت اللجئة من نفس
 القرية مكان إن قررت اللحاق بالمخيم، وهو المر الذي جعل عائلة الراوية سارة تجد مكانا لها وسط حارة السوارسة عندما التحقت بالمخيم

 ) – الفصل الثاني.27م. أنظر رواية رقم( 1956في العام 
  تحدثت إلى جارتي" أم شفيق" وهي من قرية بيت نبال ومن أوائل من سكنوا المخيم وكانت قد هاجرت متزوجة- ولكني لم أوردها في30

 قائمة الروايات نظرا لني أخذت عن كثير من أهالي قرية بيت نبال وقصدت أن ل أتجاوز العدد من كل قرية- فذكرت لي أم شفيق أن
 مسؤول أجنبيا من موظفي وكالة الغوث كان يلفظ اسم الحارة الفوقا بالقول:"حارفو"، وأن الناس ظلوا يرددون هذا اللفظ حتى أصبح اسما

لتلك الحارة، وقد يكون هذا صحيحا وقد يكون أيضا تحريفا طبعيا في اللهجة تناقله الناس واستخدموه كعادة اللهجات العامية التي تخفف اللفظ.
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 في خيمة أخرى، فالخيام كانت متجاورة؛ تقول أم فايق:"بقللن لخيللام جنللب بعضللهن البعللض وحبللالهن

 :"قالوا خلللوا هلختيللارة ولختيللار يقعللدوا معكللم تحللت16مربطاط إبعض"، تقول أم لولية/المقابلة رقم

 شادر، هاظا يا ابنيتي الشادر بيحطوا في أربع عمدان، وفي أربع إقرن؛ هان قرنة وهللان قرنللة وهللان

 قرنة وهان قرنة، قعدنا إحنا هالثلثة في هالقرنة، وهلختيار ومرته في هالقرنة، وأخوي ومرته وابنلله

 في قرنة، وا خلفت البنات الثنتين وهمة فللي حللدي.. وقللامت فللي هالشللادر دار أخللوي هيللذ؛ منللتيش

 غشيمة في بعضنا إحنا النسوان هيذ اتزاعلنا في بعضنا.. وا الواحد بقللا يتحمللم فللي الليللل؛ فللي الليللل

 غير يتحمم الواحد، يقعد في هالقرنللة وفللي هالسللطل، ويحللط هالميللات، يقللرص راسللو ويكبهللن عليلله

 ويقوم.. الليل ستار، مهو عتمة، كل واحد بسراج وهو لسراج بضوي!! بقا سراج، بقينا داقين مسللمار

 في العمود الوسطاني ومعلقين سراج في، بس إللي يشوف الواحد يحط إجرا جوة بس اللي يحط إجللرا

 جوة ونحمم في الليل وبقناش انحط حاجة فش عنا شباب الشادر اللي إحنا فيه فش في شباب أخوي بقا

بس ومرته ومطرفين لغاد وهذيكا عاجزة أجو بختنا اثنين عاجزين ".

 وبالضافة لمشكلة تواجد الغرباء في نفس الخيمة واقللتراب الخيللام مللن بعضللها البعللض، فللإن مشللكلة

 "شللفافية" الخيللام الللتي وزعللت فللي الفللترة الولللى علللى لجئي مخيللم الجلللزون؛ زادت مللن انحللدار

 خصوصية العائلت والفراد الذين أسكنوا في تلك الخيام؛ يقول أبلو لوليلة:"فلي خيلام بقلن بيلض بقلا

ّير حوايجة يبين من برة، بعدين جبولنا زفتة وصرنا ندهنهن إبوية وزفتة، بقين  الواحد إذا بدا يتشلح يغ

 شفافات وأشهد بال الواحد لما بقا يتشلح يبين إلعادة من برة، وبعدين المغربيات نبقى ضاويين السراج

 فش لمذة سراج عللى نتفلة كلاز مولعينلا، سلراج ويبقلى إملبين الواحلد بيلراري ملن الضلو ملن بلرة

 والشوادر اللي جنبهم وحتى الوكالة جابتلنا – طلبوا منها ناس من المخيم – طلبوا منهللم بويللة وطلبللوا

 منهم زفتة وصرنا انزفت في الشوادر ابوية سودة أو زفتة سللمرا". وتقللول المبحوثللة ف.س./المقابلللة

 "وا بقيت أتحمم يمكن الناس يشوفوني، وبقيت أبقلى نلايم كلن طلااااخ ذيالهلا طلالع هالخيملة12رقم

 ومكشف ذيالها يرفع.. والواحد لمن يحكي مع الثاني النلاس يشلوفوا وكللوا علزارة بعلزارة لملن جينلا

 هان؛ تنيجي نتغسل يشوفونا الناس وإن وقفتي تغيري بيشوفوكي الناس وحنا نايمين بيشللوفونا النللاس؛

 وما بقينا نعمل نحط إشي، يم بالعربي ول إشي، بقينا فقرية وحالتنا حال وغصب عنا وهاظا مش بللس

حالنا، مخيم.. ومن شلحتي هيك وواحد مارق بيشوفك". 

 وازداد الوضع سوءا في المخيم مع حلول موسم الشتاء، كان على اللجئيللن أن يتحملللوا مواسللم شللتاء

 قاسية في هذه الخيام، ومعظللم لجئي مخيللم الجلللزون أعربللوا عللن تفللاجئهم بقسللاوة الطقللس فللي هللذه

 المنطقة ووصفوه أنه أشد بكثير من مواسم الشتاء التي إعتادوا عليها فللي أراضلليهم قبللل أن يهجللروا،
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 ويتفق معهم سكان قرى المنطقة حيث نصحوا اللجئين بالبحث عن منطقة أفضل بسبب قساوة الشللتاء

 :" لبلد هاذي ساقعة، قعدنا في عين سينيا قالوا يا عمي مللا بتقللدروا9فيها، تقول أم سعيد/المقابلة رقم

 تقعدوا عنا إحنا في إيام الثلج بيذبحنا هانا". وكانت الخيام بطبيعتهللا غيللر صللالحة للسللكن مللدة طويلللة

فكيف يكون الحال بمن يسكنها في شتاء قاس كشتاء الضفة الغربية؟!! 

 وصف اللجئون الوائل في مخيم الجلزون تجربتهم مع موسم الشتاء، ومثال ذلك ما ذكرت المبحوثة

 :"بقت اتطير الخيمة في الشتا، وخطرة طارت واحنا نايمين وصارت لغاد غاد12ف.س./المقابلة رقم

 وتقبع والزلمة صار يدور عليها ولقيناها بعيد واحنا نايمين وزخللت الللدنيا علينللا وثلللج فوقنللا وراحللت

ّية". وتقلول  وصاروا لولد يعيطوا وأوقدنا نللار وحالتنللا الللبين، طللارت يلا خلالتي طلارت زي الشمسلل

 :"في يوم من اليام أثلجت الدنيا؛ اكفيكي شرنا طول الليل واحنللا فللي2المبحوثة معزوزة/المقابلة رقم

 الخيمة - زعموط هيك– وطول الليل وامي ماسللكة هالعصللاي وتخبللط علللى هالخيمللة ويطيللح، تخبللط

 هيك لفوق وتخبط هيك لغاد يطيح الثلج.. وقامت الفقيرة أخذها النوم ملن كلثر التعلب واحنلا نلايمين ع

 هالفرشات والل هي هاللخيمة اشو علينا؛ فوقنا مهي بقت الثلجلة هلالطول والل اشلو بلدها الخيملة ملا

  مسللكينة،31تميل.. طيب شو بدنا انسوي.. جوا احنا عاد محشورين.. وامي سللاوت زي هللوات الغولللة

 تكحف بديها الثلج مشان على الباب تفتح علينا .. صارت امي تكحف علينللا بللديها تكحللف تكحللف زي

 اهوات الغولة تكحف تا بينت الثلجة.. هذول اصابعيها من كثر الحكف صللارن هيللك يكفيكللي شللرهن؛

 وبقين اشوية مية مسخنات ع البابور اللحنا انقلها طمسي أديش [ يديك] يما خلهلن يللدفين شللو بعرفنلا؛

 الل هن ايديها صرن هيك معكفات شنو بارد وسخن ثلج ومي سخنة بللس ربنللا حللن علنللا عشللنا يتامللا

 بيقولك بدي أمرض لختيارى هاذي ل طب خلى دياتها يرجع عادي.. وأجالك الصليب؛ جرافللة قللاموا

 :"وأول سنة وا إني من الثلج قمللت السللاعة49تجرف والتموين وراه". ويقول أبو لولية/المقابلة رقم

  في الليل أنا وعيلتي إني لقيت العمود مخزوق من ثقل الثلج اللي هابط فوقنا، هابط على فوقنا مللن12

 ثقل الثلج ومن قوة الثلج وبعدين وجه الصبح قمت ربطت العمود بحبل ورفعللت الشللادر فللوق العمللود

ّية تا رفعللت الشللادر يعنللي حللال الللبين حالنللا بقللا". ّية وبجر  وقمت حافي والثلج للركبة وزحت الثلج بد

 ؛ التي حضرت أولى مواسم الثلج فللي المخيللم وهللي فللي المغللارة:"أول8وتقول أم غازي/المقابلة رقم

 ثلجة أثلجتها وحنا في لمغارة طللع النهلار إحنللا الشلو بقينللا نسللد ع حالنلا!! غيلر نتفلت شلوك- نتللش،

 المغربيات نحطها على باب هلمغارة، وحنا جوة ونضوي سراج في هلمغارة، ما طلع النهار؛ بتعرفي

 هالواد هاظ اللي بيزرعوا دار أبو سعيد العنبارية؟ للمغارة هيللك طللول والغشلليم بيقللول هللاذي طريللق

 فكرة عن قصة شعبية تذكر أن "غولة" تحفر الرض بيديها..31

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

134



 وفش واد وا ما عمرها أجت هيك ثلج وا بعيد عنك إلنا سللقيفة للحمللار طلللع النهللار إنهللا مللا بينللت

 الثلج مرمى عليها ولحمللارة فللي جللوة السللقيفة، ولخيللام علللى طلول الليللل وهمللة يكتكتلوا وهملة جلوة

 ويسحلوا عنها الثلج وهمة جوة وفي ناس من ثقل الثلج تنخزق الخيمة توقع من العمود عليهم من الثلج

ويصيروا يقولوا جاي يا زلم جاي.. ا أكبر سنتها". 

ُتركللوا يعللانون فللي الخيللام  ويظهر بوضوح من خلل المقابلت العديدة للجئي مخيللم الجلللزون أنهللم 

 خلل مواسم الشتاء المتلحقة دون أن يتم إتخاذ إجراء عملي من قبل مسؤولي الصليب الحمللر ومللن

 بعده وكالة الغوث لتفادي تعرض اللجئين لنفس المعاناة في المواسم الشتوية المتتالية؛ وما تم القيام به

 من إجراء لتحسين ظروف السكن في هذه الخيام كان من جهود اللجئين أنفسهم وبطرق بدائية للغايللة

 مما يؤكد أنهم لم يتلقوا مساعدات جوهرية لتحسين إمكانية مواجهة موسم الشتاء على القل طيلة فترة

 ؛ التي التحقت بالسللكن فللي مخيللم20اعتماد الوكالة للخيام كمسكن للجئين، تقول أم فواز/المقابلة رقم

 الجلزون:"رحنا أنا وجوزي ع الجلزون عند بعضنا ول بدنا نظل في سقايف ول تحت الشللجر سللنتها

 جابت هالمطر وهالثلوج قولي متر ونص، دار أبوي يقول ماتوا واحنا انقول مللاتوا، عللبين مللا اطلعنللا

 وطلينا عليهم ودرنا نعدل في لخيام وعاجنين هالعجينات وصبية وا صرت أعيط من السللقعة والثللج

 وأنا حامل العجينات أنا وأخوي بقا لبو خليل الفلران هلان فلرن رحنلا نخلبز عليله متنلا ملن السلقعة،

 ودرت أعيط ما صدقت وأنا أصل جبنا شوك ل عنا كاز ول عنا زيت ول عنا حاجة غير رحنا خبزنا

هالخبزات وروحنا وفي شوكات درنا نوقد في هالشوكات عبين ما دفيت..". 

 ومن مشاكل الخيام أنها أيضا كانت بحكم طبيعتها غير آمنة من سرقة محتوياتها بسهولة، ومن دخللول

 :" لعيللال الصللغار8الحشرات والزواحف فيها ومن الحللرائق وغيللره.. تقللول أم غللازي/المقابلللة رقللم

 خيملة زعملوط، ولعيلال لكبلار يوخلذوا خيملة كلبيرة ويحطلوا كلل عيللتين فلي خيملة كلبيرة، وتلقلى

 هالصياح قايم بيناتهم، سرقوا طحيناتي سرقوا خبزاتي، يللدقين فللي بعضللهن فللي هلخيللام، إحنللا أخللذنا

 العيلة زعموط وكل عيلة في وحدة ول نبلش بالعالم، يتقاتلوا والزلم يتقاتلوا، وا وحياة ا يللا بنيللتي

 انا بقينا يم نستلم الطحينات زي ملا نحلط الطحينلات زي هلان يجللوا يقللدوا الخيملة ملن بللرة ويطوللوا

 ؛ تذكر عرس خالتها في مخيم41الطحينات ويهزموا.."، وما زالت المبحوثة أم اسماعيل/المقابلة رقم

 الجلزون حيث تفاجأ المحتفلون بالنار تلتهم خيمة أصحاب العرس وتأتي على ما فيها. أم فواز/المقابلة

؛ تذكر الفعى التي وجدتها بين يدي طفلها الصغير في الخيمة.20رقم

 وكما ذكلرت فللم تقللدم وكاللة الغلوث وملن قبلهلا الصللليب الحمللر اللدولي حلللول جوهريللة أو كافيللة

 لمساعدة اللجئين على مواجهة الظروف الطبيعيللة فللي المخيللم وباسللتثناء إخللراج عمللال الوكالللة فللي
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 الكوارث كالثلوج والحرائق لنقاذ اللجئيللن وتقللديم مسللاعدات غذائيللة وطبيللة طفيفللة، كللان اللجئون

 يضطرون بأنفسهم إلى مواجهللة واقعهللم وعمللل مللا أمكنهللم لتحسللين ظللروف مسللكنهم، ومللن أشللكال

 التحسين لظروف السكن في الخيام والتي إتبعها اللجئون في مخيم الجلزون؛ أنهم قاموا ببناء جللدران

 من الحجارة (سناسل) حول الخيام، حيث يقومون بترتيب (بتصفيط) مستويات من الحجارة العادية ثم

 :"كنلا نبنلي49يثبتون الخيمة فوقها لتكون السلطح وتغطللي الجلداران؛ يقلول أبلو لوليلة/المقابللة رقللم

ّية إطييح علينا، وسمكة وطينة من الرض ونطينة بطين". وفي داخللل  سناسل ذيال الشوادر خوف الم

 الخيمة جعلوا مكانا للطعام ومكانا لوضع الواني، وموقد النار يكون خارج الخيمة مجاورا لها أو فللي

 وسط الخيمة في أكثر مكان ترتفع فيه الخيمة حتى ل تكون عرضلة للحريلق، كملا خصلص معظمهلم

مكانا بجانب الخيمة كمكان لقضاء الحاجة (حمام). 

 كانت الخلق والعوايد الفلسطينية؛ تقوم بدور هام في مسللاعدة اللجئيللن علللى تخطللي هللذه المرحلللة

 القاسية، فبالرغم من حالة الفوضى المنية والفقللر والحرمللان الشللديدين المللر الللذي خلللف سلللوكيات

 سلبية لدى البعض كاللجوء إلى السرقة؛ فإن الخلق والعوايد حدت مللن هللذا السلللوك لدرجللة جعلللت

 العديد من اللجئين ينفون انتشار السرقات في تلك الفترة ويعتللبرون أن مللا حللدث كللان أعمللال فرديللة

 :"سكنت الناس مللع49متفرقة ومرفوضه لم يقم بها إل قلة من المتهورين؛ يقول أبو لولية/المقابلة رقم

 بعضهم البعض وصاروا ملح ما فش سرقات بالمرة، قليل قليل قليل يعني قليل اللي كانوا يصللير فلي

 سرقات قليل أما غيروا مفش أبدا أبدا الناس عرفللت بعضللها البعللض وصللاروا زي عيلللة وحللدة، زي

 محنا هلقيت لفتي بيصير عرس بيروح كل المخيم، بيصير شغلة بروح كل المخيللم، فللي الول بعللض

 سرقات بقت تصير هذل الهمل ع الحرمة اللي فش عنللدها زلم حرمللة أرملللة حرمللة مقطوعللة يجللوا

 يسرقوا شغلة هيك.. الناس من حد ما نزلت المخيم عرفوا بعضللهم البعللض صللاروا زي عيللة وحللدة،

  بلللد مللش بلللد والل45يعني على لمنيحة والعاطلة يتمشوا مع بعض، يعني احنللا مخيمنللا بقللا فللي مللن 

 بلدين.. ما في واحد بقا يستهدي على الثاني أبدا، كل واحد بقا في الهم اللي هللو فللي"، كمللا كللانت هللذه

 الخلق والعوايد ملن وفلر قلدرا ملن الخصوصلية للعلائلت المتجلاورة وخاصلة للملرأة اللتي كلانت

العوايد واستمرت تشدد على احترام خصوصيتها. 

 م؛ بللدأت وكالللة الغللوث بإنشللاء وحللدات سللكنية فللي مخيللم الجلللزون، يقللول أبللو1956-55 عللام 

ّية:"بلشوا من هان من أول المخيم من تحت وبلشوا كل مللا بنللوا أربعيللن خمسللين وحللدة يسلللموهن  لول

 لعيالهن، كل ما بنوا ميت وحدة يسلموهن لعيالهن، تا بنللوا المخيللم؛ هللذيكا غرفللة الوكالللة هللاذي بقللت

 عيلتي سبعة أجت غرفتي كبيرة أربعة متر إل عشرين سم؛ يعطللوا اللللي عيلتللة كللبيرة سللبعة وثمانيللة
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 280وعشرة يعطوا أربعة متر إل عشرين سم الوظة. هاذي لكبيرة واللي عيلتا اثنيللن وثلث يعطللو 

 الوظة اللي هو فيها يبني أوظة كبيرة وأوظة صغيرة على جنبها أوظة أربعة متر إل عشللرين سللنتي

 وأوظة ثلثة متر إل عشرين سم أو ثلثة متر ونص..النفر والثنين والثلثة يعطوهم لصللغيرة واللللي

 عيلتة سبعة ثمانية يعطوا أوظللة أربعللة مللتر إل عشللرين سللم. ول حمللام ول إشللي كللان فللي حمامللات

 عمومي، مكتوب هاذا للزلم وهذا للنسوان وبعدين محنا صرنا زي عيلة وحدة كل واحد يحترم الثاني

 مفش واحد يطلع على بنت حدا على مرة الثاني، كأنهم من بلد وحدة زي هالقيت.. كنللا نحللترم بعللض،

 انجامل بعضنا كإنا من بلد وحدة يعني كان الواحد يروح ع العرس يوخذ معللاه كيلللو سللكر والل غيللر

كيلو يوخذ معاه ويروح يجامل الناس، كيلو سكر". 

ّية بالرغم من أنلله كللان ّير اللجئون في مكان سكنهم في المخيم عند إنشاء الوكالة للوحدات السكن ُيخ  لم 

 قد مّر على اللجوء إلى المخيم سنوات؛ كانت العائلت فيها قد إعتادت مكان خيمتها ووثقللت علقاتهللا

 مع جيرانها؛ ولم يكن من السهل ترك المكان والسكن في بقعة أخرى من المخيم، كان موظفو الوكالللة

 يجرون قرعة حول الوحدة السكنية التي ستقدم لعائلة ما، بعض العائلت حصلت علللى مكللان تللوقعته

 أو أرادته وآخرون وجدوا أنفسهم يضطرون للسكن في مكان لم يعتادوه وبعضهم لم يقبلل ذللك؛ تقلول

 :"بقت الوكالة تخربشهم؛ كن يقولوا لبعللض: ويللن طلعللت قرعتكللم؟ كللن يقللول الواحللد: فللي32أم شفيق

 "باير"؛ قال باير يعني إنو بعيد المطرح وبدو سفر بالطيللارة، والوكالللة بقتللش تقبللل تغيللر نهائيللا بللس

  قللروش10الناس مع بعضهم البعللض بقللوا يتصللافتوا، طيللب هللاذي عنللد داري عنللد خيمللتي أعطيلله 

ونتبادل، خذلك هالعشر قروش وأنا باجي مطرحي وإنتا بتيجي مطرحك". 

 اتبع اللجئون طرقا أخرى لحل مشكلة "القرعة" واختلف مكان وحدتهم السكنية؛ أو ما وجدوه مكان

 غير مناسب، حيث كان البعض ل يشترط مكان خيمته ولكن يشترط مكللان يرضللاه ويحقللق للله مزايللا

 معينة وفقا لرؤيته للمللور، ومللن الطللرق الخللرى عمليللة التفللاق المبطنللة مللع مللوظفي الوكالللة إمللا

 :"إحنا مش مطرح خيمتنللا سللاكنين؛ إحنللا خيمتنللا16بالصداقة أو بالرشوة، تقول أم لولية/المقابلة رقم

 طلعت تحت طلعت على القرعة، إحنا استلم أبو حسين هان واستلم نسيبنا هان قال بدنا نقعد حد بعض

 قريبين ليش إنهم بيشتغلوا هذول في البلدية وبيسرحوا وبيروحللوا، فإحنللا بللدلنا مطرحنللا تبللديل، والل

 صاحبها ما معاه خبر قال جوزي أنا بدي آخذ هاي الغرفة المدير قاله خللذها المللدير كلللو علللى بهللوى

 المدير؛ قاله المدير خذها". وإذا لم يتمكنوا من ذلك وليللس لللديهم مبلللغ (القللروش المعللدودة) ليللدفعوها

 لمراضاة لجيء آخر أو لرشوة موظفي الوكالة كانوا يلجأون للقوة لفرض المر الواقع على مللوظفي

  حول أم شفيق –أنظر الهامش رقم-- من هذا الفصل. 32
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 :"إحنللا8الوكالة بحيث ينتقلون للسكن حيث أرادوا والتمسك بالسكن فيه، تقول أم غازي/المقابلللة رقللم

 والجماعة اللي معانا قعدنا احنا في خيمة والجماعة اللي معانا في خيمة، وظلينا قاعدين، بنللوا سللقايف

 طين وحجر مع الخيمة وظلينا قاعدين لمن صاروا بدهم يبنوا واحنا قاعدين، قالوا هيللم صللاروا يبنللوا

  ليرة بيبنيلو مطللرح مللا15للعالم قلنا احنا بنحب انظل مطرحنا، بقا واحد مدير طماع قالوا اللي بيحط 

  ليرة والل مفش إلو بنا بيقولوا عنلوا هلذا مللن البراغثلة، واحنللا ممعنللاش قلنلا خلينلا15بدو، بيحطش 

 مطرحنا، ظلوا تمن العالم بنللت، يقللول بتحطللوا مصللاري بينللولكم عنللد مللا بللدكم بتحطللوش مصللاري

 اطلعوا في هالدور -انتا وحظك-، يم من آخر منتهى سحبت حالي أنا لحالي وخلعت هالخيمة -جللوزي

 مش عندي- ورحت للملدير، الملدير مللن العباسلية، قلتلللوا هيللك ملن هيللك أجلا اللبرغوثي وقلللي وأنلا

 محيلتيش أحط مصاري وهيني بدي أسكن في الدار اللي على طريق جفنا اللهو بيقولوا روحوا اسكنوا

 روحي نقلي أوعيكوا واسكنوا – هاظا اللي من العباسية- واللي بيجيكي امسكي عصللاه واطرقللي بيللن

 عينيه أوعي تردي عليهم وتطلعي، وا سحبت حالي وسلمت الخيمللة ولململلت الحوايللج واللللي عنللدنا

 وقعدنا في الدار ودار أبو صالح لخرية نقلوا معنا، همة في غرفة واحنا في غرفة هم من رنتيللة وبقللوا

ّية] قللال لميللن الللدار  جيرانا هانا ونقلنا احنا وياهم، ظلينا قاعدين الل حياة أبو مصطفى جاي [من النبال

 هاذي، قلنالوا هاذي لدار أبو علي قال بل أبو علي بل هللم، فتللح البللاب وقللال لختهللا لم مصللطفى –

 لعايشة- قشينها ومسحنها وثاني يوم نقل حوايجهم وقعدنا احنا وياهم وهظاكللا يللوم وهاظللا يللوم واحنللا

جيران مثل الخوة".

ّية في الوحلدات السلكنية أفضلل بكلثير ملن السلكن فلي الخيلام؛ فالتحسلن كلان  لم تكن الحوال المعيش

 محدودا في التخفيف من معاناة اللجئين خاصة في ظروف الشتاء القاسية، ووجود جدران توفر قلدرا

 :" صللار إلنللا ظهللر؛ صللار فللي حيللط نسللند ظهرنللا31أفضل من الخصوصية، أم عمر/المقابلللة رقللم

 عليلله"، وذلللك لن اللجئيللن علانوا مللن سللنوات طويللة فللي الخيللام حيللث كللانوا يجلسللون القرفصللاء

 -"دوبحة"- أي بدون حائط يسندون ظهورهم عليه. ولم يتوفر في الوحدات السكنية للجئين الظللروف

 الساسية للسكن، فالمساحة تضيق بساكنيها؛ حللتى إذا نللاموا ليل شللغلوا كللل مسللاحة الوحللدة السللكنية

 فكان لزوما على من يريد فتح الباب لقضاء حاجته فللي الليللل أن يللوقظ بعللض النيللام ليتمكللن مللن فتللح

 الباب؛ كما لم يتللوفر مطبللخ ول حمللام ول مسللاحة كافيللة تفصلللهم عللن جيرانهللم؛ كمللا قيللدت الوكالللة

 اللجئين بمنعهم إجراء أي تعديل على حال تلك الوحدات السكنية مهمللا كللان تعللديل طفيفللا إل بطلللب

 رسمي من إدارة المخيم قد يقبل وقد يرفض، كما توضح الوكالة للجئين فللي كللل طلللب أن أي تعللديل

 يجرونه على حال الوحدة السكنية من بناء سقيفة جانبية أو تحسين وضللع السللقف أو الشللباك أو غيللره
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 من حاجيات السكن؛ ل يؤدي إلى إعتبار هذا التعللديل ملكللا لهللم فهللو يللدخل فللي إطللار وضللع الوحللدة

 السكنية والرض التي عليها بأنها مملوكة لوكالة الغوث ول يمتلك فيها اللجئ شيئا مهما كللان مقللدار

 التعديل والتحسين الذي أجراه عليها مع الوقت. وغير أن الحاجة كانت تدفع اللجئيللن لتحسللين وضللع

 وحدتهم السكنية بعُض هذا التحسين كان بعد موافقة موظفي الوكالة وبعضه دون ذلك لكن بالتراضللي

 بين اللجئين الجيران أو بفرض أحدهم للمر الواقع بالقوة على من حللوله، وكللان مللن بللدايات عمليللة

 التحسين عمل سقيفة جانبية-ملصقة للوحدة السكنية- بمثابة مطبللخ، وبنللى اللجئون تلللك "المطابللخ"

 (السقايف) عبر بناء سناسل من الطوب تلتف لتكون جدران السقيفة؛ ثم تحضلر الملرأة-غالبلا الملرأة-

 التراب وتخلطه بالتبن (تعجنه معا) وتقوم "بتلييس" جدران السقيفة من الداخل؛ وتستعين بحجر أملس

 تجلبه المرأة من الواد عادة وهو مجرى للماء القادم من العين الرئيسة للمخيم في منطقة منخفضة مللن

 شمالي المخيم، وبالحجر الملس ترصف أرضية السقيفة وجلدرانها بلالطين والتبلن وذللك لتمنلع قلدر

ّية وكللانت جللدرانها  المكللان دخللول الفللاعي والزواحللف.. ولكللن هللذه "المطابللخ" كللانت غيللر صللح

 وأرضيتها ل تقبل الغسل بالماء لنها من الطين وجل ما تعمله المرأة كان تكنيس أرضللية "المطبللخ"،

وكان إنتشار آفات كالبق والقمل ينتشر بسرعة في جدران هذه "المطابخ".  

الصرف الصحي:

 عندما ُجلب اللجئون إلى مخيم الجلللزون تللم إسللكانهم فللي الخيللام دون أن تراعللى الشللروط الصللحية

 الساسية لهذا التجمع الكبير خاصة في مجال الصرف الصحي. بدأ اللجئون بقضاء حاجاتهم –البول

 والبراز- بين الشجار وفي مناطق بعيدة عن خيامهم وربما يكون خلف خيمة أخرى، أغلبهم خصص

 "تنكة" قديمة لقضاء حاجتة فيها ليل- خاصة للنساء- وتفريغها صباحا فللي مكللان بعيللد عللن خيمتهللم؛

 وعندما ازدحم المخيم باللجئين أصبحوا يبنون بجانب خيامهم سلسلة من الحجللارة تأخللذ شللكل سللقيفة

 تتسع لشخص في الغلب ويغطونها بقطعللة خيللش أو شللادر مللن قمللاش الخيمللة ليكللون مكللان لقضللاء

 الحاجة خاصة للنساء ولوقات الليل، وفي الصباح تقوم المرأة بتكنيس وجمع ما بقي مللن بللراز حيللث

 يتسرب البول في الرض الترابية، وما تجمعه في التنكة تلقيه بعيدا عن خيمتها، تقول أم لولية/المقابلة

 :"إنروح تحت الشجر بعيد مللن الل تحللت الشللجر يروحللوا النللاس، علبين مللا خلصللوا الشللجر16رقم

 وقلعوا وخلصوا لبناية سووا بيوت خوارج؛ بعيد منك سووا إجور"، وكمللا تقللول المبحوثللة فقللد بللدأت

 تظهر الحمامات العامة بعد مدة من سكن اللجئين في المخيم، ويظهر أن وكالة الغللوث لللم تقللم بعمللل

ّية والمعانللاة الشللديدة للجئيللن حيللث  فاعل في مجال الصرف الصحي إل بعللد انتشللار المكللاره الصللح
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 انتشرت الفات والمراض؛ المر الذي يتنافى مللع كللونهم فللي مكللان للمسللاعدات والغللوث النسللاني

 :"لما جيللت ع الجلللزون بقللى كللله3وهو المخيم المنشأ من قبل لجان دولية، تقول أم فايق/المقابلة رقم

 خيللم.. ول صللرارة ول دار ول سناسللل.. لسللة كلله بقللى خيللم فللي خيللم، وكللان إل لحبللال ع بعضللهن

 مربطاط.. ولما اطروحي اتملي اجريكي يغرزن لهان مللن العيللن التحتللا، أجريكللي يغللرزن لهللان فللي

 اللصة – الطين- ووحدة تنشل وحدة؛ اللي رايحة تنشل اللي جاي لهان؛ يابييييييييي معطللل الجلللزون

 بقا؛ وييييييين سنة سنتين تا ركدة الرض- لما لبدت وعرفللوا النللاس يروحللوا ويجللوا.. وابعيللد عنللك؛

 يكوحو هالناس ينخعو.. الطريق اتكزز.. وبعيد عنك: يشخو في الطريللق، وهالحنشللين ركبنهللم؛ كلهللم

 حنشان صار في ابطونهم؛ ويشربوا – بعيد عن ا – يشربوا بنزين منشان يطيحوا ويطيحوا ربد ربد

في هالطرق وهالسناسيل.. يي يي يي .. شفنا المرين هان ..". 

 ولم تكن الحمامات العامة ومناطق جمع النفايات "محارق الزبالة" وطرق التعامل معها؛ كافية لنهللاء

ّية المتدهورة فلي المخيلم لكنهلا اسلتطاعت ملع اللوقت الحلد ملن تللك المشلكلة بلأن تلم  المشكلة الصح

 محاصرة مناطق القذورات. وتحدث أبو لولية عن نشأة الحمامات العامة في المخيم حيث عمل كعامل

 تنظيفات في المخيم منذ بداية تخصيص عمال للنظافة من قبل الوكالة؛ فيقول:"احنا كنللا نبحللش إجللور

 وجابولنا زينكو وبعدين الحمامات هذا نكتب عليه للنسوان وهللاذا نكتللب عليلله للللزلم وبعللدين جابتلنللا

 الوكالة ناس يبنوهن من حجر (حجر عادي) بدل الزينكو، إحنا [عمال البلدية] لمللن بقيلن ينتليللن ننقللل

 الزينكو بعدين في الخر بنوا حجر وصارت الوكالة اتجيب نور من القدس يبحشوا الجورة ويقحفوهللا

 يبنوا اذيالها طوب ولمن تنتلي الجورة يجيبوا نور يقحفوها؛ ولمن صارن أساسيات وبنوهن بنا طللوب

 فحشولهن جور امتصاصية وصارت تيجي سيارة من الوكالة تيجي تشفتهن ولمن الناس بقوا يملللوهن

ّية ول ورق ول إشي والنللاس ترمللي هلحجللار ويسللدين يجيبللوا هللالنور  حجار؛ مهو فش محارم ول م

 يقحفوهن، لنو صار في بنا زيادة وصار طوب وبقدروش ينقلوهن، قبل بقن زينكو ولمن ينتلللن قيمللة

 الجورة انطمها وننقل على مطرح ثاني، بللس لمللن بنللوهن بنللا امنيللح وقصللروهن صللارن لمللن ينتلللن

 ايجيبوا النور يقحفوهن". وعليه فقد ظهرت الحمامات العامة (المراحيض) في فترة الخيام – في وقت

 لحق منها- ولكنها كانت حمامات غير ثابتة ومن الواضللح أن إعتمللاد اللجئيللن علللى قضللاء الحاجللة

 تحت الشجار أو في مكان بعيد علن خيمتهلم أو فلي سلقيفة صلغيرة قلرب خيمتهلم؛ كلان أملرا متبعلا

 خاصة في الليل وللنساء، واستمر هذا السلوك بما فيه ملن مضللار صللحية حلتى مللع إنشلاء الحماملات

 العامة الثابتة وإنشاء وحدات سكنية للجئين حيث لم يتوفر في الوحدة السكنية "حمللام"، تقللول الحجللة

 :"بقا حمام الوكالة هناك لفوق نطلع من هان بهالطريق لغللاد بقينللا نوخللذ معانللا2معزوزة/المقابلة رقم
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 حجرين لنطقطق للي هناك مشان يطلع انظل نستنا فيه، والل الشو بدنا نسوي ما في ورق نمسللح فيلله

 ول ملطمات، بقا العامل الفقير اللي ينظف الحمامات كل يوم يطلع بيجي أربع خمس عربيللات حجللار

 وهنة يرمين لحجار، بقى حمامات الزلم لحال وحمامات النسوان لحال، بعاد عن بعللض؛ اللللي بقللاش

 يطلع في الليل يكون عنده طاسة يشخ فيها والصبح يوخذها يديرها في الحمامات بللس التحميللم [غسللل

 الجسم] بقينا هان نتحمم بالدار". مع الوقت أخلذت الحاجلة تلدفع اللجئيلن فلي المخيلم لبنلاء حماملات

خاصة بوحداتهم السكنية وبمبادرة وجهد (ونفقة) منهم. 

 عينت وكالة الغوث وتشغيل اللجئين الفلسلطينيين "عملال نظافلة" ملن لجئي المخيلم، غيلر أن علدد

 العمال وإمكانياتهم وبالرغم من دورهلم الهلام فقلد كلان محلدودا نظلرا لتضلاعف علدد سلكان المخيلم

وغياب مجاري صرف صحي بالمستوى اللزم.

ّية: الخدمات الطب

 قدم للجئين في مخيم الجلزون؛ خدمات طبية عديدة منذ إنشائه، ولكنها تختلف في المستوى بين فللترة

 وأخرى، فقد بدأ الصللليب الحمللر الللدولي يقللدم حملت إغاثللة طبيللة فللي الحللالت النسللانية الشللديدة

 اللحاح ولكنها لم تكن كافية، عندما بدأت وكالة الغوث عملها الرسمي فللي المخيللم أوائل الخمسللينيات

 قدمت خدمات طبية أوسع عبر عيادة طبية أقيمت في خيمة أيضا، واستمرت العيادة فللي الخيمللة حللتى

 تم بناء الوحدات السكنية وخصص وحدات خاصة للعيادة، غير أن حجلم ملا خصصلته وكاللة الغلوث

ّية كانت كللبيرة ّيته، فحاجة اللجئين الصح ّية لم يكن كافيا برغم أهم  من ميزانيتها لصالح الخدمات الطب

 خاصة مع الظروف المعيشية القاسية التي كانوا فيهللا، ورغللم أنلله كللان يتللم تحويللل الحللالت الصللعبة

 لمستشفيات كبيرة كمستشفى "المطلع" في القدس والذي كان أيضا تحت إشراف وكالة الغللوث، إل أن

 ذلك لم يكن كافيا وكان اللجئون غالبلا ملا يعلودون لخلبراتهم وخلبرات معلارفهم فلي الطلب الشلعبي

والشعوذة للعلج. 

المقبرة: 

ُيلراع فيهلا تللرك مسلاحة لحاجيللات240المساحة الضيقة التي أقيلم عليهلا مخيلم الجللزون    دونللم؛ للم 

 اللجئين الخرى، فقد ُشغلت هذه المساحة بالخيام المصللطفة بعضللها بجللانب بعللض. واجلله اللجئون

 في مخيم الجلزون حدثا مؤلما عند أول حالة وفاة بينهم، فقد توفي رجل -من قرية بيت نبال المهجلرة-
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 واحتاروا في مكان دفنه فكل المسلاحات داخلل المخيلم مشلغولة بلاللجئين؛ ذكلر هلذا الحلادث معظلم

 مبحللوثي مخيللم الجلللزون–نسللاء ورجللال- نظللرا لثللره فللي نفللوس لجئي تلللك الفللترة؛ يقللول أبللو

 :" مات واحد رحنا على دورا تا ندفنا هناك، رفضوا، منعونا، ورحنا على سردا49لولية/المقابلة رقم

 منعونا، بعدين أجا واحد خوري ملن جفنلا إتلبرع بالجبلل هاظلا، قلال أنلا متلبرع فلي الجبلل هاظلا تلا

 يروحوا اللجئين، وإن روحوا وأنا موجود وا لعمل عليهم تيللل ملا خللي ول واحلد يخلش عليهللم..

 وهظاكا يوم وهاظا يلوم. الخلوري اتلبرع فلي الجبلل هلاظ لنلا إهلل دورة وأهلل سلردا منعونلا وال

 منعونا.. والوكالة مشرتوش، اتبرع فيه الخوري، قال متبرع فيه لهل الجلزون.. والميت ارجعنللا فيلله

ودفناه محل دار عمك هالقيت، بحشنال جورة وطمنا هناك وظل هناكا لحتى عينوا المقبرة هاي".

التعليم:

 أنشأت وكالة الغوث الدولية في مخيللم الجللزون مدرسلة للللذكور والنللاث فللي أوائل الخمسللينيات فلي

 أعقاب قيام وكالة الغوث بتسلم مهامهللا رسلميا للشللراف عللى المخيلم، وفلي البدايللة كلانت المدرسلة

 عبارة عن خيمة كبيرة تضم هؤلء التلميذ، مع الوقت ظهر جليللا القبللال الكللبير مللن اللجئيللن علللى

 تعليم أولدهم وبناتهم على حللد سللواء المللر الللذي تطلللب فللي نفللس العقللد إقامللة مدرسللتين مسللتقلتين

 إحداهما للبنات وأخرى للولد، ولذا تم نقل موقع المدرسة من وسط المخيم (من منطقة السوق حاليا)

 إلى مقدمة المخيم الجنوبية وهي منطقة جبلية مرتفعة، وجعلت خيمة المدرسلة البنلات للغلرب وخيمللة

 مدرسة الولد للشرق يفصلهما الشارع الرئيس (القدس رام ا نللابلس) والللذي يتفللرع أيضللا لشللارع

 يستمر في النزول نحلو وسللط المخيلم، وهكللذا جعلللت مللدارس مخيللم الجللزون علللى طرفللي المللدخل

ّية للمدرستين وفللي نفللس موقللع  الرئيسي له، وبعد إنشاء الوحدات السكنية للجئين ثم بناء وحدات صف

 :" المدرسلة انعمللت شلوادر؛ المدرسلة فلي الول مطلرح49كل منهما؛ يقول أبو لولية/المقابللة رقلم

 الجامع انعملت وبعدين جابوا شوادر ونصبوهن فوق للولد شقة وللبنات شقة وبعللدين لمللن اطريحللت

الدنيا بنت الوكالة بنى، مدرسة للولد ومدرسة للبنات".  

المن:

 كانت مسؤولية حفظ المن في المخيلم ملن اختصلاص الحكوملة الردنيلة اللتي أشلرفت عللى الضلفة

 الغربية ومع الوقت قامت بضمها للمملكة. وكان حفظ المن في المخيللم يأخللذ بالحسللبان هللدفين؛ فمللن
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 ناحية عمل رجال الشرطة المعينيلن ملن قبللل الحكوملة الردنيللة بحفللظ المللن فلي المخيللم مللن حيلث

 السرقات واعتداء اللجئين بعضهم على بعض، حيث أقامت الشرطة الردنية خيمللة لهللا قللرب خيمللة

 العيادة وقرب خيمة المدرسة وهكذا لتكون الخدمات الرئيسية في المخيم متجاورة، بعلد بلدأ البنلاء فلي

 المخيم تم بناء وحدات سللكنية لمركللز الشللرطة والللذي يسللميه لجئو المخيللم "بللالمغفر". ومللن ناحيللة

 أخرى فإن حفظ المن في المخيم كان يعني للحكومة الردنية ضللبط حركللة اللجئيللن ومنللع حركللات

 العودة – والتي سموها التسلل- إلى الرض السليبة لي سبب كان، ومنع قيللام أي تحللرك فللي المخيللم

 ضللد إرادة الحكومللة الردنيللة، وكللان إعتبللار العديللد مللن لجئي المخيللم الحكومللة الردنيللة صللاحبة

 مسؤولية في حدوث النكبة وضياع الرض وراء العديد من مشاعر الشك والريبة والسللتعداد للتمللرد

 ضد رجال الشرطة وغيرهم من الداريين التابعين للحكومة الردنية. ومما كان يقال في نظللرة الشللك

 تجاه الحكومة الردنية وما عكس بالتالي المشاعر تجاه الموظفيين في الحكوملة الردنيلة إللى حلد ملا

؛ وهي من أغاني تلك الفترة:10أغنية أم غياز/المقابلة رقم

"ولما اطلعنا من الرملة وكل واحد حامل حملة

يا عبد ا شو هالعملة لمن بعت فلسطين

ولما اطلعنا من بيرزيت وقلنا يا خراب البيت

يا عبد ا شو سويت لمن بعت فلسطين"

  وعليه فقد بقي هناك على الدوام نقاط إحتكاك ومشاحنة بين الشرطة الردنيللة واللجئيللن فللي المخيللم

المر الذي ولد حالة من الصدام بين الجانبين في أكثر من مناسبة. 

المؤن (الصندقة): 

 "المؤن" مصطلح يستخدمه عامة اللجئين للدللللة علللى التمللوين الغللذائي الللذي تقللدمه وكالللة الغللوث

 (والصليب من قبلها) للجئين، وهو يشمل أيضا مساعدات أخرى كالغطيللة "البطانيللات" والملبللس

 التي تسلم عبر ما ُعرف بل"البقج" والللتي تعنللي مسللاعدات مللن الملبللس القديمللة المسللتعملة، ويشللمل

 "المؤن" الكاز والصابون وما شابه. وأما مصطلح "الصندقة" والذي يحمل نفس معنى "المؤن" لللدى

 اللجئين؛ ولكنه مصطلح قديم الستخدام ودارج على ألسنة اللجئين – حتى اليوم كبار السللن يسللمون

 مساعدات وكالة الغوث بالصندقة- ويعود استخدام مصطلح الصندقة من قبل الفلسطينيين إلللى نهايللات
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 الحكم البريطاني، حيث خصصت إدارة النتللداب البريطللاني علللى فلسللطين تمللوين غللذائي للفلحيللن

 الفلسطينيين خلل الضيق القتصادي الكبير الذي عاشللته فلسللطين تحللت حكللم البريطللانيين فللي فللترة

 الحرب العالمية الثانية، وذكر ذلك المناضل بهجت أبو غربية في مذكراته فقال:"في الحللرب العالميللة

 ؛ ونظللرا33الثانية ظهر الغلء ونقصت الحاجات وأقيمت دوائر التموين الذي أصبح يوزع بالبطاقات"

 للشبه في نوعية هذه المساعدات( بين صندقة البريطانيين وتموين الصليب الحمللر والوكالللة) ونظللرا

 لتقارب وقلت كلل منهملا، فقلد بقلي العديلد ملن اللجئيلن يعلبرون علن مصلطلح "الملؤن" بمصلطلح

"الصندقة".

 بدأ الصليب الحمر الدولي تقديم مساعدات تموينية للجئين في مخيللم الجلللزون -مللن طعللام، ملبللس

 أغطية وغيره- منذ تأسيس المخيم، وهو استمرار للدوره فلي مسللاعدة اللجئيلن قبللل تأسلليس المخيلم.

 ولكن مساعدات الصليب الحمر اتسمت بضعفها وقلة تأثيرها في يوميات اللجئين نظرا لسوء الحالة

 التي كان اللجئون يعانون منها؛ ولحجم المساعدات القليل؛ وهذا ما جعل السنوات الثلث الولى مللن

 اللجوء سواء في المخيم أو مناطق أخرى؛ أسوأ السنوات وأشدها على اللجئين؛ حيث لللم تكللن وكالللة

 الغوث قللد بلدأت أعمالهلا الغاثيلة المنظمللة والكلثر ملن حيللث التللأثير فلي الحيلاة اليوميلة للجئيللن.

 والمساعدات المحدودة التي كان يقدمها الصليب الحمر للجئين كانت تتكثف في حللالت الطللواريء

 كموسللم الشللتاء وعلللى وجلله الخصللوص بعللد سللقوط موجللات كللبيرة مللن الثلللج، تقللول الحجللة

 :"جينا ع المخيم.. بقت الناس تروح ع النتش؛ إمي صللارت تللروح ع النتللش..2معزوزة/المقابلة رقم

 لنه الناس بيقلعوا في النتش وبيبيعوا فيه بقرشين ونص –بقرشين، هاي هلي شلغلتنا ونصلرف منهلن

 هالقرشين.. وقعدنا في هالخيم وصللرنا نصللرح ونللروح علللى الخيمللة.. داروا يعطللوا مللؤن، الصللليب

 صلار يعطينللا كبللابيت وبطلاطين والسلردين والحلوة وطحيلن وصللبونة..". وكملا يتضلح مللن خلل

 المقابلت الشفوية فإن حجم المساعدات التموينية التي قدمها الصليب الحمر لم تكللن كافيللة للحاجللات

 الساسية للجئيللن فللي المخيللم، ولللذا كللانوا يسللعون بطريقللة أو بللأخرى للحصللول علللى دخللل ليكفللي

 حاجياتهم، كما نظر لجئو المخيم بعين الريبة لمساعدات الصليب الحمر واعتبروها كذر الرمللاد فللي

 العيون وسكوت عن حقوق اللجئين في العودة وإلهاء للجئيللن فللي مشللكلة لقمللة العيللش، ولللذا كللانت

نساء من مخيم الجلزون تردد الدعوة لرفض مساعدات الصليب الحمر، تقول أم غازي/المقابلللة رقللم

:" صرن النسوان والبنات يغنين:8

الصليب لحمر كبوا طحينو      بوح في العرض يلعن حريمو

.135. مذكرات مناضل  أبو غربية. 33
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الصليب لحمر كبوا رزاتو       بوح في العرض يفضح خواتو

  وتكمل أم غازي بالقول:"بقوا يعطوا الواحد كل نفر رطل طحيللن سللت إنفللار ميخللذ سللت إرطللال، ع

 شهر؛ والشو بيكفي!!!". وتستخدم الراويات عبارات مشابهة لوصف ضعف مساعدات وكالة الغللوث

 التي تولت شؤون اللجئين في المخيم بعد الصليب الحمر، وفي كل الحالتين فإن الللرواة اتفقللوا علللى

 اعتبار مساعدات وكالة الغوث ضعيفة أيضا ولم تسد حاجاتهم بالرغم من كونها مساعدات أكبر حجما

وأكثر انتظاما وتعددت أشكال وأوقات تقديمها للجئين مقارنة مع مساعدات الصليب الحمر. 

 قدمت وكالة الغوث بعد مباشرتها الشراف على مخيم الجلزون؛ مساعدات تموينيللة يوميللة وشللهرية؛

موسمية وفي حالت الطواريء. 

 أما المساعدات اليومية منها؛ فكانت بتقديم وجبة طعام للطفال وتلميلذ الملدارس وكبلار السلن حيلث

 ظهر مكان خاص-خيمة ثم بناء من السمنت- عرف باسم "المطعم" يتم فيه تحضلير الطعلام وتقلديمه

 :" ونللروح نجيللب2للجئين فيه أو يحملون طعامهم إلى مساكنهم تقول الحجة معللزوزة/المقابلللة رقللم

 المطعللم.. نصللف مثللل هللان وهنللاااااك تنجيللب لقمللة المطعللم، بقينللا نجيللب الصللحن ويحطولنللا نتفللت

 هالطبخات فيهن، برغل وجنبه نتفت فصللولية والل شللغلة جنبهللن،اللللي معللاه الكللرت يللروح والل مللا

 بيشبعن واحد ويدورن النسوان يتكاتلن ع المطعم حللتى بطلللوا يعطللوا الكللرت داروا يقوللوا اللللي بللدو

يوكل يجي ع المطعم في المطعم بقوا يحطوا بنوكة اللي بدو يوكل يروح هناك".

  كذلك قدمت وكالة الغوث يوميا وجبات من الحليب للطفال فيما عللرف بمركللز الحليللب فللي المخيللم.

 وشهريا قدمت الوكالة مساعدات غذائية لكل عائلة حسب عدد أفرادهللا المسللجلين لللدى الوكالللة، وفللي

 المواسم خاصة الشتاء وفللي الحللالت الطللارئة تقللدم مسللاعدات أخللرى مللن بطانيللات وكللاز وملبللس

مستعملة وما شابه. 

 حمل اللجئون المسجلون لللدى وكالللة الغللوث كمسللتحقي مسللاعدات بطاقللات تموينيللة كللان عليهللم أن

 يحملوها دائما عنللد القللدوم لسللتلم حصصللهم مللن المسللاعدات، واشللتكى اللجئون علللى الللدوام مللن

 وقوفهم المذل في صفوف النتظار للحصول على المساعدات، ويظهر أن النساء كن الممثللل الرئيللس

 عن العائلة في استلم تلك المساعدات فقد كانت الطوابير – وما زالت- يغلب عليها العنصر النسللائي،

 كما اشتكى معظم اللجئين من كون هذه المساعدات بشتى أنواعها غير كافية؛ وهذا مللا قللاد اللجئون

 لتباع طرق عّدة لكفاية حاجتهم أو سد بعضها، ففي المقام الول كلان السلعي للحصلول عللى فرصلة

 عمل بشتى أشكالها الممكنة، في نفس الوقت حاول الكثيرون التحايل على موظفي الوكالة عنللد القللدوم

 لتسجيل أفراد العائلة الواحدة بأن كانت تلك العائلة تظهر عددا من أطفال الجيران وكأنهم أبناؤهللا مللن
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 أجل زيادة عدد أفراد تلك العائلة المسجلين لدى الوكالللة وبالتللالي ليتللم رفللع حصللتهم مللن المسللاعدات

ّية؛ تقول أم سعيد/المقابلة رقم  :" وا تاجينا هانا؛ يييييييي، داروا يضللحكوا علينللا أهللل شللاما9التموين

 [تقصد أهل قرية أم الزينات] بيقوله واحد معكش يا جابر الل غير الثلث نفار؟!! – أنا وياه والبنللت،

 لولد بقوا يموتوا وينقطع كرتهم- قلو يا زلمة روح وا ما واحللد منللا الل معللاه أربعللة خمسللة( نفللار)

 ازيادة؛ ولما يجي لحصى يزرقوا مللن بعضللهم، الخيمللة اللللي تنحصللي فللي الول يزرقللوا علللى اللللي

 منحصتش". ولكن هذه الطريقة كثيرا ما كانت تتكشف لمللوظفي الوكالللة كمللا لللم يقللم بهللا سللوى عللدد

محدود من اللجئين ومع تكرار زيارات موظفي الوكالة تم القضاء على هذه الطريقة. 

 مع الوقت حاولت بعض العللائلت اللجئة الللتي رحللل أقاربهللا مللن المخيللم واسللتغنوا عللن مسللاعدات

 الوكالة حيث وجدوا فرصة أفضل بالعمل في مكان آخر، والذين تركللوا لقللاربهم فللي المخيللم الخيمللة

ّية باستلم التمللوين الخللاص بالعللائلتين لصللالحها،  وبطاقة المؤن "كرت المؤن" تقوم هذه العائلة المتبق

 وهذه الطريقة أيضا كانت محدودة بسبب كشف موظفي الوكالة الدوري على اللجئيللن المسللجلين فللي

المخيم وطلب إثبات الحضور للجئين المنوي تسليمهم المساعدات. 

 وبسبب كون المساعدات اليومية أو الشهرية وغيره غير كافية للعائلة اللجئة خاصة الكبيرة منها فقللد

 كان كثير من اللجئين يصبون جام غضبهم على موظفي الوكالة معتقدين أنهم يلعبون دورا كبيرا فلي

 شح المساعدات التي تقدم لهم أو في تأخير الجراءات اللزمة لتسهيل وصللول المسللاعدات للجئيللن،

 :"بقيللت ألبللس ولدي مللن البقللج، مللن الوكالللة، أروح ع الوكالللة أقللاتلهم20تقول أم فواز/المقابلة رقم

 وأجيب حرامات وأجيب بقج وأروح، مللن منطللونيش أروح أطبشللهم، خطللرة قلللت لمللدير الوكالللة إن

 منطيتنيش – بقا وراي سبعة- بمسكك من الكربتة وكللر كللر برميللك بلرة، راح بقللا أردنيلة راح جبلللي

 واحد بقا مركز في رام ا راح جبلي من العسكر؛ قل تعال هيا وحدة بدها تقتلني، اللهو اشو بيقللولي،

ّقلة، والوكالة مليانة مون، وا من منطللانيش مللؤن  قلتلو الناس ميتة من القلة وأنا وولدي ميتين من ال

 لولدي ووراي سبعة الل غير إل غير أخنقلك إياه وهيو بيسمع بذانو وانتا بتسمع؛ وإن كنك عسللكري

 استجري قدم علّي؛ اللهو قلي أخفشي وطلعي بّرة، بعد سبع تيام وصلني مؤن صللرت أوخللذ مللؤن أنللا

 وولدي وآخذ حرامات وأطعم ولدي وأسقيهم، ودرت أسوي حصر، وا فتحها علينا والحمد ل رب

العالمين".

فرص العمل:
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 كان اللجئون بحاجة ماسة لمصلدر دخلل لسلد احتياجلاتهم الساسلية، فحلتى اللجئون ذوو العلائلت

 الصغيرة والذين اعتبروا المسلاعدات اللتي كلانت تقلدمها وكاللة الغلوث هلي مسلاعدات جيلدة؛ فلإنهم

 يبينون بشكل مباشر أو غيلر مباشلر أنهلا للم تكلن لتكفلي إحتياجلاتهم إن للم يرفقوهلا بتلدابير معيشلية

 أخرى، وكان الوضع أكثر صعوبة في حال العائلت اللجئة كثيرة الفراد؛ فالحصول على دخل كان

 شغلها الشاغل، وبالرغم من أن السم الرسمي لوكالة الغوث تضمن "تشغيل اللجئيللن الفلسللطينيين"؛

 فإن حجم هذا التشغيل – فرص العمل- كان محدودا للغاية –مقارنة مع أعداد اللجئيللن- فللي السللنوات

العشر الولى من بدء عمل الوكالة. 

 وجاءت فرص العمل التي وفرتها وكالة الغوث للجئين في مخيم الجلزون على نوعين، فمنهللا الللدائم

 ومنها المؤقت، وأما العمال الدائمة فكانت التوظيف الرسمي الدائم مثل: عمال النظافة والعاملون في

 مراكز توزيع المساعدات التموينية كالطعام والحليب والتموين الشهري؛ والعاملين في العيللادة الطبيللة

 والمدارس.. وكان من هؤلء الموظفين رجال ونساء، فقد أتيحت فرص توظيف للنسللاء اللجئات فللي

ّية والعاملت فللي المطعللم ومركللز الحليللب ومنهللن عللاملت نظافللة فللي العيللادة  المخيم كالقابلة القانون

ّيلة وملا شلابه، ونجلد أن الغالبيلة الكلبرى ملن لجئي مخيلم الجللزون موظفلو وكاللة الغلوث فلي  الطب

 السنوات العشر الولى؛ كانوا في أدنى السلم الوظيفي، أما الموظفون العلى في السلللم الللوظيفي كللأن

 يكونوا في إدارة المخيم والتعليم والصحة فقد كانوا قلة ل يتجاوزون بضع أشخاص بسبب كون غالبية

ّية كان المتعلمون في قراهم قبل عام   قلة. 48اللجئين في المخيم من أصول ريف

 أما فرص العمل المؤقتة التي توفرت للجئي المخيم فكلانت العملل فلي فتلح الشلوارع والعتاللة ورش

 المبيدات الحشرية في مواسم انتشار الفات وما شابه وكان هذا في الفترة الولللى مللن تأسلليس المخيللم

 حيث كانت بحاجة لعمال كثر لفترة مؤقتللة ريثمللا يتللم انجللاز بعللض العمللال الطللارئة وغيللر الدائمللة

الحدوث. 

 اشتكى اللجئون الذين عملوا لدى وكالة الغوث -والصليب الحمر من قبل- في السللنوات الولللى مللن

 اللجللوء؛ سللواء مللن كللانت أعمللالهم دائمللة أو مؤقتللة، مللن أنهللم لللم يتلقللوا دخل مناسللبا؛ يقللول أبللو

 ؛ وهو من أوائل الموظفين "الدائمين" مللن لجئي المخيللم:"أول سلليارة نزلللت ع49لولية/المقابلة رقم

  فلي الليللل الحكوملة الردنيلة والوكاللة، أنلا وعيللتي12 جبونلا السللاعة 12الجلزون السللاعة اتنعلش 

 وبيطلع أربع خمس إعيال، أول شادر نصبتا قعدت فيه أنا، أجينا لقينا الشوادر رامينهن هانا جللايبينهن

 قبل بيوم، من يومها صرت أشتغل في الوكالة نشتغل في الوكالة يعطونا طحين أجارنللا، بللس طحيللن،

ّية، لنو كللان فيلله عيللن  صحن طحين تقريبا في رطل يوميا، واحنا ننصب في الشوادر ونصلح في الم
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ّنضف فيها، يعطونا آخر نهارها – بقينا ثلثة أربعة – يعطونا كل واحد ّية و  ونصلح فيها ونقني في الم

 صحن طحين، يعني بيجوز رطل طحين فيه، وبعدين صرنا نشتغل في البلدية في النظافة - أنا قعللدت

  سللنة فللي المدرسللة عنللد البنللات- وأوليللش20 سنة فللي البلديللة وقعللدت 16 سنة في الوكالة قعدت 36

 [أقولك] لمن جيت ع المخيم اشتغلت قبلها بقيتش أشتغل من مّرة، لنا هاجرنا ومفش إشي نشتغل فيه؛

 مشتغلتش من مّرة قبلها. بعد ما المخيم انتلللى نللاس قللالوا بللدنا شللغيلة بلديللة اشللتغلنا فللي البلديللة كللانوا

  قللرش فللي الشللهر،260يعطونا ثلث ليرات في الشهر يخصموا منهن أربعين قرش لحدود ويعطونا 

 أربع تيام في الشهر فيه حدود (يوم الحد) يخصموهن. ودفّعناها إن كان جعنا والل إعطشنا والل جعنا

 والل متنا والل ا بيعلم فينا وا أجانيي توم بنات من قلة الغطى ومن قلللة الحوايللج اللللي عنللا مللاتوا،

ّفعناها". أيام الشوادر وا يا عمي ماتوا أشهد بال، ود

  عن فرصة العمل المؤقتة التي أتيحت لزوجها:"ما بقيللش معانللا مصللاري3تقول أم فايق/المقابلة رقم

 من مّرة، وا أبو فايق إشتغل في طريق الجلزون اللي بتسند فوق، اشللتغل بللدري شللهر والل قللديش؛

على قندرة؛ أعطوه بوت وأعطوه بطانية وا وثلثين قرش؛ واشتغل بيجي أربعين يوم". 

 وفرص العمل القليلة في عدد من يحصل عليها وفي دخلها؛ وفي توفر أغلبيتها حيث لللم تظهللر معظللم

 العمال والوظائف إل بعد مدة من استلم وكالة الغوث الشراف رسميا علللى إدارة المخيللم، تقللول أم

 :"صاروا يعطونا –بدل ما جوزي بينصب الشوادر- رطللل طحيللن مشللان نخللبز16لولية/المقابلة رقم

 ونوكل، كل اللي بقوا يشتغلوا في نصب الشوادر بقوا يعطوهم رطل طحين كل يوم أجارهم.. وبعللدين

ّيلة". ويمكننللا أن  وااااااااان تنا صار القمل تمنا كلبر "الكنللب" وقطعنللا الزتلون – تلا اشلتغلوا فللي البلد

 نستنتج بوضوح أن عدد فرص العمل التي وفرتها وكالة الغوث للجئين فللي مخيللم الجلللزون لللم تكللن

 فّعالة في الحد من البطالة والزمة القتصادية على مستوى المخيم على الرغم من كونها حلت مشللكلة

 بضع عائلت حل جزئيا، وخاصة أن مئات العائلت اللجئة التي وصلت مخيم الجلللزون بطريقللة أو

 بأخرى كان أغلبها عائلت معدمة تماما من الناحية المادية، وكما أوضللحنا فللي القسللم الول مللن هللذا

 الفصل فإن الغالبية من اللجئين الذين وصلوا المخيمات كانوا قد فقدوا كل أو جللزءا هامللا ممللا تمكللن

 البعض من حمله من مدخرات أو مصاغ خلل عمليات التنقل المتتالية التي مللروا بهللا قبللل وصللولهم

 للمخيم، وبسبب ذلك وبسبب عدم قيام وكالة الغوث بتشغيل كاف في السللنوات الولللى ملن قيللام مخيللم

 الجلزون؛ فقد أخذ اللجئون يسعون بأنفسهم لتدبر مصدر دخل. وبما أن فرص التشللغيل الللتي وفرتهللا

 وكالة الغوث كانت شحيحة بل وجاءت متأخرة؛ كما أن اللجئين بأغلبيتهم الساحقة في المخيم هم مللن

 المزارعين – حتى من كللان منهللم مللن مدينللة الرملللة أو اللللد فقللد عمللل أغلبهللم فللي الزراعللة وتربيللة
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 الحيوانات- وإمكانية العمل بهذه المهن غير متوفر في المخيم في السنوات الولللى مللن تأسيسلله حيللث

 الخيام بالكاد تكفي مكان نومهم، وما لدى الغالبية الساحقة منهم ل يكفي لشراء أبقار أو أغنام ول تللدبر

 مكان لوضعها، لذا اتجه اللجئون في مخيم الجلزون إلى ابتكللار مصللادر دخللل؛ وعلللى سللبيل المثللال

أذكر: 

  بدأت الفكرة لدى بعللض اللجئيللن الللذين امتلكللوا- بيع حاجيات أساسية للجئي المخيم:1

 بعض المدخرات من مال أو مصاغ، وظهرت الفكلرة للدى البعلض قبللل القللدوم إللى المخيللم أي وهلم

 تحت الشجار في أراضي قرية عين سينيا أو جفنا أو غيرهللا مللن منلاطق اللجللوء الللتي تجمعللوا فيهلا

 قبيل تأسيس المخيم، والذين نجحوا في مواصلة عملية البيع والشراء كمصدر دخللل لهللم أنشللأوا دكللان

 بسيطا في جانب من خيمتهم أو حركللوا بضللائعهم علللى عربللات يجرونهللا أو يحملونهللا علللى أكتللافهم

 كباعة متجولين في المخيم. أخلذ الباعلة المتجوللون يقفلون بعربللاتهم فلي موقلع الزحلام الرئيسللي فللي

ّية ومطعم ومركز الحليب وتوزيع  المخيم؛ وهو مكان تواجد مراكز خدمات وكالة الغوث من عيادة طب

 المؤن والمدرسة ومركز الشرطة ومكتب مدير المخيم، ومللع الللوقت يظهللر أن وكالللة الغللوث تركللت

 للجئين فرصة إقامة سقايف في الساحة المقابلة لمناطق الخدمات هذه فتحولت مع الللوقت لمللا أصللبح

 يعرف بمنطقة "السوق" الذي أصبح وظل ينظر إليه أنه مركللز التجمللع والتحللرك الرئيللس مللن وإلللى

 المخيم بالرغم من كون تلك المنطقة ل تقع في منتصف المخيم تماما بل باتجاه الجنوب الشللرقي منلله،

 وساعد في نشأة السوق هناك أنها كانت ساحة غير مزدخمللة بخيللام اللجئيللن. لللم تقللدم وكالللة الغللوث

 مساعدات للجئين في إنشاء الدكاكين، فقد قام اللجئون ممن بدأوا يمتهنون التجارة – البسلليطة هللذه-

بتدبر أمرهم بكل تفاصيلة غير أن الوكالة أقللرت لهللم بمنطقللة السللوق، يقللول أبللو لوليللة/المقابلللة رقللم

 :"السوق بنوا حجار كل واحد يعينل أبو مترين حجار ويبنيهللن حجللر علللى فوقللة حجللر ويسللتيهن49

 بالزينكو.. الوكالة قالتلهم هاذي المنطقة سوق وقهاوي فبنوا حجار وستوهن تنو الناس تحسنت معللاهم

 هدوهن وبنوهن طوب وعقدوهن.. الوكالة ول بنت ول حجر في السوق ول حاجة ول قهوة ول شي،

 الوكالة بس فرزت الشقة اللي أعطتها للناس يسكنوا وبنتهللن زي العملى، والسلوق ع حسلاب صلحابة

 كل واحد حوش نتفة وبنا طوبات وستاهن.. ومفش رخص ول إشي للشللغل .. الوكالللة ملهللاش صللالح

 ول بقت تختص فيه الوكالة". هناك من اللجئين من اختار البقللاء فللي خيمتلله للللبيع ومللع الللوقت بنللى

 سقيفة كدكان في نفس موقع سكنه من المخيم، المر الذي أدى إلى وجود دكللاكين فللي منللاطق متفرقللة

، إل أن منطقة السوق ظلت المنطقة الرئيسة لتمركز الدكاكين.14من المخيم/المقابلة رقم
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 كانت عملية البيع والشراء في كل فترة من حياة المخيم تدل على المسللتوى القتصللادي لسللاكنيه، فقللد

 كان اللجئون يتاجرون بكميللات صللغيرة مللن ملواد السللمانة ومللا شللابه مللن حاجيللات أساسللية، فكللان

 اللجئون يأتون البائع – على سبيل المثال- لشراء "إبرة" واحدة أحيانللا ملن إبلر الخياطلة، وقليل ملن

 ؛ وبمللا أن الوضللع41السكر قد ل يتعدى ما يلف في ورقة صغيرة تحمل فللي كللف اليللد/المقابلللة رقللم

 القتصادي للجئين ظل بالغ الصعوبة – على القل في السنوات العشر الولى – فقد كانت تتم الكثير

 من عمليات البيع والشراء "بالتبادل"؛ تبادل السلع؛ أي يأتي المشتري فيبللادل الللبيض مثل بالسللكر أو

الطحين أو أعواد الكبريت.. وهكذا. 

 8 أيضا: كبيع الللترمس مثل، وتقللول أم غللازي/المقابلللة رقللم- البيع بالتجّول خارج المخيم4

 حول تجربتهم هذه:" وا يا بنيتي ما بقا معانا غير ذهباتي؛ قال [جللوزي] حطيهللن بجنللب الصللندوق

 وخليهن، أجت أختي قالتلي ل يختي ربطتهن مللن خيللط هانللا علقتهللن علللى ظهللري مللن ورى وقللالت

 33إصحي توري، تااطلعنا هانا وراحلت البللد، وقعلدنا حلالت اللبين حالتنلا وكلان رطلل الطحيلن بلل 

 قرش؛ وفش نوكل، أخذ لقلدة وأنا وأملو وبقلت معانلا تفاحلة بنلتي صلغيرة راح بلاعهن وبعيلد عنلك

 شرى حمار بخمس لرات وشرى كيس ترمس وقعدنا نطبخ ترمس وننقعلوا فلي اللواد – بقتلش حلالت

ّيللة  الواد زي هلقيت [وسخ] بقت ميتوا زي الفضة [نظيفة] تيجي من عند دار فللارس تبقللى طايحللة الم

ّيللة، نبللع؛ بقينللا نحللط  تفرهد زي الفضة، وبقت العين من هان من عند الحووز بقللت لخللرى طايحللة قو

 كيس الترمس في هالواد يقعد يومين ويصير زي الفستك ل نزل ول إشلي، ويلروح ايلبيع ترملس فلي

 رام ا، كن قال بخبز يا ولد ابيض يا ولد ابمصاري يا ولد ابقطيلن يلا ولد ايللبيع فللي رام الل أبلو

 غازي ايجيب قطين ايجيب خلبز ايجيلب وبيلض ومهملا كلان ونعيلش.. هلذا واحنلا فلي لمغلارة –فلي

الجلزون-". وكان بيع الترمس أيضا يقللوم بلله أولد اللجئيللن (الفتيللان)؛ تقللول أم غيللاز/المقابلللة رقللم

 :"أروح أجيب حطب وأسلق ترمس وأعمل خمس ست اتناك ترمس هذا يغلى وهذا مسلوق؛ وكللل10

 داري ترمس؛ أحملهم بعد ما يروحوا من المدارس ويروحوا يبيعوا؛ يجيبوا المصاري؛ يكسللوا حللالهم

 من الترمس؛ يجيبوا أواعي الرياضة من الترمس؛ يجيبوا البدلة اللي بيروحوا فيها على المدرسللة مللن

 الترمس؛ والقندرة بعيد عنك وكل اشي من الترمس؛ أبوهم بدوش مدارس بدوا يشللغلهم أنللا مرضللاش

 [أطلعهم من المدارس]". وتشغيل الطفال كباعة متجولين – بللأنواع مللن البضللائع- كللان ظللاهرة فللي

 المخيم ضمن ظاهرة أوسع هي عمل كل أفراد العائلة تقريبا من رجل وامرأة وأبناء وبنات كل حسللب

قدرته لسد حاجيات العائلة.
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  ظهرت أفران الخبز في مخيم الجلزون كواحدة مللن مصللادر دخللل منشللئيها مللن أفران الخبز:-3

 لجئي المخيم؛ في مرحلة مبكرة من إنشاء المخيم، حيث وجد اللجئون أن مشكلة الخبز من المشللاكل

 الكبيرة لدى اللجئين؛ حيث لم يعد بمقدورهم بناء الفران التقليدية التي زخرت بها القرى الفلسللطينية

 – طوابين الزبل والنار- وقد كانت الفران العامة ومهنة الرجل "الفران" معروفة لللدى سللكان المللدن

 الفلسطينية كما كان أبناء من الريف يعملون كفرانين في المدن الفلسطينية المللر الللذي أكسللبهم خللبرة

 العمل هذه وسرع في ظهور هذه الفران في المخيلم. وكلان اللجئون يخلبزون فلي هلذه الفلران إملا

 مقابل دفع نقود أو مقابل تبادل بسلعة أخرى، حيث يحضرون للفران "الحطب والنتش" مقابل الخللبز؛

أو يبادلون "الفران" شيء من التموين الذي يحصلون عليه من وكالة الغوث مقابل الخبز لديه.

 : نشأت ظللاهرة بيللع اللجئيللن "للحطلب والنتللش" بشللكل قللوي بعللد نشللأت "أفللران- بيع النتش4

 الخبز" العامة، فقد أصبح اللجئون يتحركون نساء ورجال – وفي الغلب نسللاء- يوميللا فللي سللاعات

 الصباح الباكر لجمع الحطب والنتش وبيعه لفرن في المخيم أو خارجه، إما مقابل مبلغ مادي أو كثمن

 لخبز عجين العائلة، وكثير من اللجئين كان يحضر ما يدفع به ثمللن الخللبز ومللا يللبيعه للفللران مقابللل

 مبلغ مادي أيضا، وكان هذا العمل من أكثر العمال التي انشغل بهللا القسللم الكللبر مللن اللجئيللن فللي

 المخيم في السنوات الولى للجوء، حيللث كللان الغلبيللة قللد وصللل المخيللم معللدما وبل مهللارات غيللر

 :"تا جينا هانا – ع المخيللم- انقطعللت القطيعللة.. قعللدنا شللهرين12الزراعة؛ تقول ف.س./المقابلة رقم

 في رام ا دفعنا أجار بقا زلمتنا معاه كم قرش وبعدها أكلنا زفت بعيد عنك وحنا هيللن فللي الجلللزون؛

 خلصن ذهباتي وصرنا ع الحديدة، ل نلحق خبزة ول طبيخ، يروح جوزي بدري حزين ويجيب نتللش

 :"درنا نللروح أنللا وامللي نجيللب نتللش2على راسه ويبيع للفران"، وتقول الحجة معزوزة/المقابلة رقم

 ونبيع للفران؛ كال اللي يجيب حزمة كبيرة يعطوه شلم.. وا هاذ اللي بقولك عنللو محمللود أخللوي لمللا

 تطلع امي يدور يلحقها؛ تقولوا ارجع بدي أجيب الرزقة.. بقى يوذن الوذان واحنللا فللي واد سللردا غللاد

رايحين نجيب حزمة النتش". 

 - أعمال يدوية: "كعمل الحصر" الذي برعت بأدائه نساء قرية العباسية وتنلاقلته عنهلا نسلاء أخلرى5

من اللجئات، و"كخياطة" الملبس.. 

- الخدمة في البيوت6

 - أعمال زراعية: قام لجئو مخيم الجلزون بأعملال زراعيلة غالبيتهلا القصلوى للدى اللوطنيين ملن7

 أبناء القرى المجاورة، خاصة في مواسم الحراث والحصاد وضمان المحصول بتقاسللم النتللاج بنسللبة
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 يتفقللون عليهللا مللع صللاحب الرض، أي معظمهللا أعمللال موسللمية، كمللا عمللل البعللض فللي زراعللة

المساحات القليلة على أطراف المخيم لحسابهم الخاص.. 

الماء:

 كان توفر بعض ينابيع الماء في منطقة الجلزون سببا رئيسا-كما ذكرت سابقا- دفع منشللئي المخيمللات

 لختياره كموقع لمخيم- وفي السنوات الولى من نشللأة مخيللم الجلللزون كللان هنللاك بضللع ينللابيع مللاء

 ظاهرة للجئين ويستفيدون منهلا بنسلب متفاوتلة حيلث كميلة الميلاه المتلوفرة فلي هلذه العيلون كلانت

 متفاوتة في كميتها، ومن أشهر عيون الماء القديمة في مخيللم الجللزون أذكلر بعضللها وبالتسلمية اللتي

 ..34تعارف عليها لجئوا المخيم فهللي: العيللن التحتللا، عيللن العصللافير، عيللن الجللوزة، وعيللن السللوق

 و"عين السوق" -كما يمكن أن نسلميها عنلد الشلارة إللى موقعهلا- كلانت أول عيلن عرفهلا اللجئون

 المستقدمون بالقوة ملن مدينلة اللبيرة، ولكلن "العيلن التحتلا" واللتي اجتلذبت "المتصليفين" ملن قريلة

 الدوايمة قبيل النكبة وبعدها، فقد كانت مياهها أكثر غزارة المر الذي جعلها مع الوقت العين الرئيسللة

 للجئي المخيم. قام إداريو الصليب الحمللر فلي المخيلم بتشللغيل بضلع رجلال ملن اللجئيللن لتنظيلف

وتهذيب مجرى بعض عيون الماء في المخيم التي كانت مليئة بالحجارة والعشاب والتربة. 

 لم يقدم الصليب الحمر ول وكالة الغوث أي جهد حقيقي في الستفادة الفضللل مللن عيللون المللاء فللي

ّية في المخيم في السللنوات الولللى مللن  مخيم الجلزون، ولم يتم الكشف عن الكم الهائل من المياه الجوف

 إنشائه وعليه ونتيجة للزدياد السريع في عدد سللكان مخيللم الجلللزون نتيجللة لقللدوم أعللداد كللبيرة مللن

 اللجئين إليه والذين شغلوا بخيامهم كل مساحة الجلزون المستأجرة، فقد بدأت معاناتهم فللي الحصللول

 على حاجاتهم من الماء تظهر بشكل حاد واستمرت طوال عقد الخمسللين، وعللاد المشللهد الرئيللس مللن

 معاناة اللجئين في الضفة الغربية وهم يتصارعون حول مصادر الميللاه يظهلر علللى أشلده فللي مخيلم

 الجلزون، كانت المرأة في المخيم هي من حمل العبء الرئيس هذه المعاناة؛ فقد كان جلللب المللاء أحللد

ّية المضنية، فأصبحت النساء تتزاحم وتتصارع عند مجاري عيون الماء، ومللن الجللدير  أدوارها اليوم

 بالذكر أن العين التحتا كانت الكثر إزدحاما بأضعاف مضللاعفة عللن غيرهللا مللن العيللون فللي المخيللم

باعتبارها العين الرئيسة وأما باقي العيون فكانت بالكاد تكفي حاجات عائلة أو بضع عائلت.

 أصبح الزحام على أشده عند مجرى "العين التحتا" وصللل الحللد أن النسللاء كللانت تصللطف بأوعيتهللا

 (التنكات) بالعشرات تنتظر دورها لتحصل على بعض الماء الذي كان ل يكفي حاجات العائلة اليومية
  ل يسمونها تحديدا "عين السوق" لكن يقصدون أنها في منطقة السوق. 34
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 ولذا كانت النساء تضطر عادة إلى العودة أكثر من مّرة للصطفاف في اللدور للحصلول عللى الملاء؛

 وبعضهن كن يحضرن وعاء أكبر رغم ما يعني هذا لهن من مشقة بالغة، ومن الجدير ذكره أن النساء

 كلن يبللدأن بحفلظ أدوارهللن فلي طللابور المنتظللرات للحصللول علللى المللاء؛ منللذ مسللاء اليللوم السلابق

 لحصولها على الماء، حيث تترك كل واحدة "تنكتها" في الدور وتحفظ هذا الدور (أنه بعد فلنة وقبللل

 فلنة) وفي الصباح الباكر تبدأ النساء تتصلارع للحفلاظ علللى أدوارهلن أو لتجلاوز أدوار الخريلات،

 وبما أن الطابور كان – كما تذكر المبحوثات- يحوي مللا يقللارب مئتللي إمللرأة منتظللرة فللإن ذلللك كللان

 يخلف شجارات كبيرة يوميا بين النساء؛ وصل الحد أن الشرطة المسؤولة عن المن في المخيم كللانت

 تخصص شرطيا يقف يوميا في منطقة العين لمحاولة منع هذه الشجارات بيللن النسللاء وغالبللا لللم يكللن

ّية هذا الشللجار. وأمللا الطريللف والمللؤلم فللي نفللس الللوقت أن  يستطيع ذلك بل ربما وقع هو أيضا ضح

 النساء لم يكن جميعا يستطعن الحصول عللى حاجلاتهن ملن الملاء؛ فبعللد الوقللوف الطويللل ولسللاعات

 عديدة في الدور فلإنهن يضلطررن للبحلث علن مكلان آخلر خلارج المخيلم للحصللول علللى حاجللاتهن

 اليومية من الماء، فيذهبن إلى قرية دورا القرع وجفنا وسردا وغيرها، وذلك إما لنهن يقطعللن المللل

 في الحصول على الماء في ذلك اليوم من داخل المخيم بسبب الللدور الطويلل وإمللا لنهلن يصلللن إلللى

 مجرى نبع الماء فتكون الماء قد سحبت كلها من قبل النساء الخريات، ذلك لن الحصول علللى المللاء

 كان عبر ما يتجمع يوميا في الحوض الخاص بعيلن الملاء، ففلي كلل يلوم يسلتهلك هلذا الملاء فتنتظللر

 النساء لصللباح اليللوم التلالي ليتجمللع قللدر آخلر ملن المللاء ويقملن بملللء أوعيتهللن منله، تقلول الحجللة

 :"أول ما جينلا ع المخيلم بقينلا نطفلش ملن هلان ملن عيلن الجلوزة وملن دورا2معزوزة/المقابلة رقم

 وبعدين فتحت هين العين اللي عند دار أبو حسين (التحتا) وصرنا نصف هالسخانات من هالمغرب تللا

ّيللة". تقللول  يلحقنا الدور إن كان بيلحقنا الدور للصبح، وهالنسوان بيكركعن بهالليل وبالنهار منشان الم

ّيللة وأجيبللوا علللى راسللي،18الحجة زهرة/المقابلة رقم  :"بقا عنا سللخان هيللك أزرق هللالطول أملللي م

 هالعبدة اللي قدامك من دورا وا بقينا نملي من دورا ا ل يوريها لنسان ريتنا نموت وما نشوفهاش

 :"ع يام الخيم بقينا نملي من العين التحتا، عين العصفير منجيش عليها بقينا35من ثاني". تقول أم محمد

 بعيدين عنها، وعين الجوزة بقوا اللي ذيالها يصفوا عليها.. بقينا نروح في النهار نصف ع الللدور بللس

 نملي ونروح؛  بقت تخلللص المللي ونللروح فاضلليين أسللحب حللالي وأروح ع دورا أجيللب نقلللة ثنللتين

 وآجي، بقينا نروح حافيين، بقينا نروح نجيب النتش حافيين، بقيت عروس أنا أروح أصف من الساعة

ُهجرت وعمرها 35   عام وقد أنهت أربع سنوات دراسية في مدارس العباسية قبل التهجير،12  أم محمد الغليظ من مهجري قرية العباسية، 
 . تاريخ لقائي بأم محمد20تسكن حاليا مخيم الجلزون وقد حصلت منها على معلومات في أثناء زيارتي للمبحوثة أم فواز صاحبة المقابلة رقم 

.2004-8-31الغليظ هو 
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 وحدة المغرب والساعة عشرة فللي النهللار أروح بلكلن فيللدي فاضلليات فيهنللش ول نقطللة ميلحقنيللش

 الدور أروح أمليهن من دورا، انصف في الدور واللي عندها كلن تملللي ويقتلنلا ونللروح فاضليات فلي

ايدينا وأضطر أروح ع دورا وأنا عروس جديدة بقيت".  

 في أواخر الخمسينيات، بدأت وكالة الغوث تقديم الوحدات السللكنية للجئيلن فلي مخيلم الجلللزون بللدل

 الخيام، كانت هذه الوحدات كما ذكرت سابقا ل تحوي شبكة للصرف الصحي؛ واكتفت وكالللة الغللوث

 ببناء الحمامات العامة (المراحيض العامة)، ولذا أخذ اللجئون يقومون بأنفسهم ببناء حمامات خاصللة

في بيوتهم، بحيث يقوم ساكن الوحدة السكنية بعمل حفرة لتصريف المجاري من وحدته السكنية.

  أثناء قيام اللجئين بحفر تجاويف لتصريف المجاري لحماماتهم الخاصة؛ حدثت مفاجأة لم يتوقعوها،

 وهو ظهور عشرات الينابيع المائية في المخيم، فعملية الحفر التي لم تتعد بضع أمتار كشللفت عللن كللم

ّية في المخيم، وهو ما يظهر مدى تقصللير وكالللة الغللوث فللي العمللل الجللدي فللي  هائل من المياه الجوف

 خدمة اللجئين في المخيم، إذ أن دراسة ومسح ميداني بسيط من قبل متخصص في شؤون المياه كللان

 سيظهر هذا المر مسبقا وسيوفر سنوات من الشقاء والبؤس على لجئي المخيم، الللذين ظلللوا يعللانون

 من قلة كفاية المللاء وملا ترتللب عللى ذللك ملن قللة القللدرة علللى تلوفير النظافللة الكافيلة فلي مسللاكنهم

وملبسهم وطعامهم.. 

 أصلبح اللجئون مملن كلانوا محظلوظين بإيجلاد نبلع ملاء فلي منطقلة سلكنهم؛ يحرصلون عليله أشلد

 الحرص معتبرين هذا ملكا لهم، وصحيح أن اللجئين ل يمتلكلون قانونيلا ل الرض ول المسللكن فللي

 المخيم ولكنهم بالعرف فيما بينهم وبالقوة التي استخدموها تجاه ملن يحللاول نلزع حقهلم فيملا اعتللبروه

 ملكا لهم فقد أصبحوا يتعاملون مع هذه المياه بأنها ملك لتلك العائلة، شلليئا فشلليئا أصللبح الزحللام حللول

 عيلون المللاء التقليديللة خاصللة العيللن التحتللا يخللف كللثيرا ويقتصللر مسللتخدموها علللى المحيطيللن بهللا

 والراغبين في غسل فراشهم وملبسهم حيث أصبح هناك متسع من الوقت وقلة مللن المزاحميللن، كمللا

 أصبح مالكو عيون الماء (آبار الماء) في "بيوتهم" يبيعون الماء للجئين الخرين ممللن "يسللتقربون"

 وجللود المللاء لللدى جيرانهللم وليللوفروا علللى أنفسللهم مشللقة الللذهاب بعيللدا لنقللل المللاء، تقللول الحجللة

 :"لعيون في المخيم بعدين عرفنا عنهن، لما داروا الناس يبحشوا داروا يعرفللوا2معزوزة/المقابلة رقم

ّية، يوخذوا حق السخان بقرش، ويي ولسا نروح نصف  هاظ عندا عين وهاظ عندا.. وهاروا يبيعوا الم

 السخانات بدارها- اللي في دارها بير- والسع إذا قبلك حدا عليكي تملي ليه قبللل مللا تملللي وإن أخللذتي

ّية زيادة تقوليك ما تجيبيهاش معك انتي إلك بس بحق السخان، هالسخان بقللرش خلللص بللس  معاكي قن

 :"المّي بقيت أعبيها من العين ولمن نضللايق نصللير ع الللدور ع12بقرش". تقول ف.س./المقابلة رقم
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 اللي عندهم لعيون نشتري منهم مشترى، مرة بس رحت علللى دورة وبعللدين دلونللا علللى عيللون نشللل

 وصرنا نشتري من دار أبو عبد ا ومن دار أبو سليمان بقينا نشتري أربللع تنكللات بقللرش، ع راسللي

أحمل المّي وأحط بقاعات الدار ببراميل". 

 كانت الفترة التي ُعرف فيها عن عيون الماء في مناطق متعددة من المخيم؛ فترة أصبح فيها اللجئون

 قد تدبروا مصادر لدخلهم بشكل أو بآخر، فصار بمقدور بعضهم دفع قروش ثمن الماء، كمللا أدى هللذا

 إلى تكسب من قبل أصحاب المسلاكن اللتي وجللد فيهلا عيلون ملاء، فبينمللا أصلبحت صللاحبة المسللكن

 تشرف عادة على بيع النساء الخريات ماء من العين التي في مسكنها فقد أصبحت هنللاك عائلللة علللى

 القل في المخيم -دار فارس السيد- توصل تنكات الماء إلى مسللكن مللن يطلبونهللا وعللبر حملهللا علللى

 :"دار41حمار خصص لنقل الماء إلى البيوت مقابل مبلغ من المال؛ تقللول أم اسللماعيل/المقابلللة رقللم

فارس صاروا اللي بدو مّي بيناقلولوا مّي ع الجحش". 

 غير أن سوء الشراف من قبل وكالة الغوث على الوضع المائي في المخيللم أدى إلللى كارثللة فللي هللذا

 المصدر الحيوي الثمين. فمع الوقت إتضح أن الحفر البدائية التي كان يقيمها اللجئون قللرب وحللداتهم

ّيلة  السكنية من أجل تصريف المجاري قد تسرب محتواها إلى ينلابيع الميللاه وللوث ميللاه المخيلم الجوف

 تدريجيا حتى أصبح من الضروري الستغناء عنها فتم مللع الللوقت إغلق آبللار وعيللون المللاء وحللتى

 طمرها بالحجارة وفي النهاية توقف استخدامها كافة. فلي ذللك اللوقت كللانت وكاللة الغلوث –كعادتهلا

 حيث تتدخل في الزمات أو حتى بعد إلحاح الحاجة لهذا التدخل- قللد أنشللأت شللبكة للميللاه فللي المخيللم

 بحيث أصبحت تمتد أنابيب للماء على مساحة المخيم وتزود كللل حللارة مللن حللارات المخيللم بحنفيللات

 ماء، لهذه الحنفيات مواعيد تفتح فيها، وهي ل تصل للوحدة سكنية؛ بللل تقللع فللي سللاحة الحللارة فتللأتي

 النسوة وتمل أوعيتها منها وتنقل الماء إلى وحدتها السكنية. وهذه الطريقة وفرت علللى المللرأة اللجئة

 بعض الجهد بسبب قصر المسافة إلى وحدتها السكنية، ووفرت كمية أكبر من الماء لكل عائلللة بحيللث

 تمل المرأة أوعيتها وتنقلها إلى بيتها فتمل "براميل" ماء هناك وتعود مرات للحصول على مزيد مللن

 الماء، وهو أمر وفر فرصة أكبر في قضاء حاجات العائلة من الماء، كما وفر كمية من الماء أصبحت

 مساهما كبيرا في عودة عمل اللجئين الريفين في تربية المواشي من أبقار وأغنام خاصللة مللع تزامللن

 ذلك مع بناء الوحدات السكنية للجئين، كما عادة أعمال أو مهن ارتبطت بتوفر الماء كالزراعة- ولللو

 بحجمها القليل- حول الوحدات السكنية وعمل الحصللر وغيللره. غيللر أن المللرأة اللجئة فللي كللل ذلللك

 بقيت تعاني يوميا من نقل الماء وظلت قضية الماء شغلها الشاغل يوميا وظل الصطفاف فللي طللابور

 طويل حتى في الحارة الواحدة المشهد اليومي للنساء عند حنفيللات المللاء؛ وظللل الصللراع علللى المللاء
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 :" بقللت عيللن للجلللزون كللل20مهمة المرأة -غالبا-ل الرجل في العائلة، تقللول أم فللواز/المقابلللة رقللم

ّيللة، بنللاتي بقيللن يمليللن  الجلزون يملي منها؛ وكل يوم يرحن من نص الليللل للصللبح تللايجيبن نتفللت الم

ّية، بقت بنتي اتهودلهن ع العين اتقوللهن (لنسلوان الجللزون) بقيللن بنلاتي اصللغار خمستاشللر سللنة  الم

ّيلة، واللللي اتقلرب ع الحنفيلة ملن نسللوان الجلللزون يمسلكنها بنللاتي  وستاشر سنة؛ بقيللن يربطلن الحنف

ّية، إنملي هالحووز ويقلن بناتي للي ع العيللن ابنشللتغل  ويقتلنها، انملي مياتنا بقالنا هانا حووز وإلو حنف

 حصلر ويتامللا ان ملا ملنلش يخفشلن النسللوان وبقلا أبلوهن طيلب راح العسللكري قلللو بناتلك بيقلاتلن

ّية؟؟ بناتي ايدرن ايطاردن والشباب ايدورا ايطاروا  النسوان، قال أبوهن: بيناقلن في الليل بناتي؛ في م

 وراهن؛ خليهن اللي يقتلنها يقتلنها؛ اللهو العسللكري بيقولللو الحللق فللي ايللدك؛ بنللاتي يرحللن ايقللولنلهن

 ابتسمحن بدنا انملي إن ما خلتناش انملي ابنقتلكن، إنتن حّرات.. محنا لزم انبل الكش إن منبلش الكش

 بينفعش؛ بقينا انجيب الكش بيقولولوا "بربيل"، بقوا ايروحوا ع الزرقة تايجيبوا القش؛ أهل الجلللزون؛

 داروا ايروحوا ع الزرقة ايجيبوا القللش، ايجبللوهن فللي السلليارات ويحطللوهن عنللد الجللامع ويروحللوا

الناس ايدوروا يشتروهن ويجيبوهن على دورهم ويخزنوهن واندور انبل القش ونشتغل..".

 ُتظهر الصور الملتقطة لمخيم الجلزون أوائل الستينيات -أنظر الصورة في الملحلق- ُخللو المخيلم ملن

 الغطاء النباتي؛ لدرجة يتوقع الناظر إلى الصور أن المخيم مقام على قطعة أرض جللرداء، وهللو أمللر

 يتنافى مع الوصف الذي أجمع عليه كل من تحدث حول ذكرياته عن منطقة الجلزون في الربعينيللات

 وأوائل الخمسينيات، وتفسير ذلك أن اللجئين قد استهلكوا كامل الغطاء النباتي الذي كللان فللي المخيللم

 فأقاموا الخيام كما استخدموا كل ما تللوفر مللن نباتللات كوقللود، والروايللات تظهللر أن الحاجللة للحطللب

 والنتش كوقود لستخدامهم الشخصي أو لبيعه للفران مقابل عدة قروش جعل لجئي المخيم يجمعون

 كل ما أمكنهم من حطلب ونتلش ملن المنلاطق المجلاورة للمخيلم، حلتى وصلل الملر أنهلم – خاصلة

 النساء- أصبحوا يقطعون مسافات بعيدة وشاقة للحصول على كومة نتش واحدة لبيعها للفللران مقابللل

 بضع قروش. وأما الغطاء النباتي الذي عاد ليظهر في المخيم في الستينات ولحقا؛ فقد نتللج عللن قيللام

 اللجئين في المخيم بزراعته، فقد أصبحت العائلة تهتم بزراعة أحواض -صغيرة- مللن الخضللروات،

 كما أصبحوا يهتمون بزراعة الشللجار المثمللرة والحرجيللة فللي قطعللة الرض القريبللة مللن وحللداتهم

 السكنية والتي اعتبروها ضمن "أملكهم"ودافعوا عن حدودها أمام الجيران، وفي الحقيقة فإن زراعللة

 أحواض صغيرة من الخضروات (النعنع البقدونس السبانخ وغيره) بدأ فللي المخيللم بللاكرا حيللث كللان

 البعض ممن توفر له مساحة كافية ولو صغيرة وتوفر بعض الماء فإنه يقوم بالزراعة مما يسد به ولو

ّيلة، تقلول أم  جلزء يسلير ملن حاجلاته أو يقلوم ببيعهلا، كلانت النسلاء هلن غالبلا ملن يقملن بهلذه العمل
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 :"وبعد سنة لمن استلمت الخيمة.. أزرع البقدونس الفجل السللبانخ السلللك النعنللع11طلل/المقابلة رقم

 السمسم الفجل أقلعوا هالقدة أزرع الكوساية وا قيمة العصفر زرعتوا والل الجللزر زرعتللو؛ الجللزر

 زرعتو في الحكورة وطلع.. والزريعلة نشللتري، أنلتي تبقلي شلارية أقوللك أعطينللي شلتلة؛ تعطينلي؛

 أخليها زريعة، أخليها زريعة سنة الجاي أزرع.. وا هاي حكورتنا اللي فيهللا ابنللي [بللاني الن] فيهللا

 زتون فيها تفاحة فيها برقوقة فيها أسقادنيا وفيها الصبر طللول طللول محللوط.. وبقيللت أجيللب وأسللقي،

 بقيت أجيب وأملي من دورة [دورا القرع] بقيت أملي مللن دورة وأسللقي بللس مشللان قللرش". وأمللا أم

  فتقول:"ما بقينا نزرع شللغلة شلو لخيلام عللى بعلض، هذوللة الللي أجلوا لفلوق زي دار أبلو36محمود

 عاطف اللي أجو ع الخل صاروا يزرعوا، وسع حوليهم، إحنللا بقينللا لللزق لحبللال فللي بعضللهن حبللال

لخيام فش مطرح تزرعي".

  ويظهر بوضوح أن ما زرع قرب الخيام كان من الخضروات والنباتات الموسمية غير الدائمة، حيث

 تحتاج لماء أقل وفترة أقل للنضللج وهلي أيضللا تتناسلب مللع اعتقللاد غالبيلة اللجئيللن فلي المخيللم بلأن

 عودتهم إلى قراهم الم لن تطول، غير أن بنللاء وكالللة الغللوث للوحللدات السللكنية أوضللح للجئيللن أن

 عودتهم ستطول وتطول، ولذا فقد بدأوا يزرعون الشللجار الللتي تعنللي أنهللم يمكثللون هنللا مللدة أطللول

. 37فيستفيدون من هذه الشجار هم وأبناؤهم

ّية اللجئة في المخيم: دور المرأة الريف
 مخيللم الجلللزون نمللوذج لمخيمللات اللجئيللن الفلسللطينيين؛ وصللحيح أن هنللاك بعللض الختلف فللي

ّية وموقع كل مخيم عن آخر؛ غير أن الظروف المعيشية في المخيمللات  الظروف المناخية والتضاريس

 ظلت متقاربة إلى حد بعيد، فالبطالة على أشللدها طللوال السللنوات العشللر الولللى، والمسللاعدات الللتي

 قدمتها الهيئات الدولية وحتى ما قدمته وكالة الغوث كانت مساعدات غير كافية لسد احتياجللات العائلللة

 وكان لزاما على كل عائلة تدبر أمرها بنفسها. ومن خلل ما استعرضنا ملن ظللروف السللكن والللدخل

 والخدمات في مخيم الجلزون؛ بقي التساؤل حاضرا عن دور المرأة اللجئة في الحفللاظ علللى عائلتهللا

 في المخيم وسط الظروف القاسية التي عصفت بالعائلة في السللنوات الولللى ملن السللكن فللي المخيللم؛

وفي البداية أتطرق لتتبع الدور القتصادي للمرأة في المخيم يليه دورها الجتماعي . 

34  أنظر حول أم محمود في الهامش السابق ورقمه 36
  الزراعة في مخيمات الضفة الغربية في السنوات الولى خاصة؛ اختلفت من مخيم لخر وفق الظروف الطبيعية والمساحة المتوفرة في37

 المخيم، ففي مخيمات أريحا مثل كانت المكانية أكثر للزراعة أكثر منها في مخيم الجلزون، وعن ذلك تقول أم لولية:"أخوي رحل على ريحا
ّية، هيم بيزرعوا خضرة وشغلت وأنا بدي أروح أشتغل معاهم، أنا بدي أظل قاعد!!!" قال بدي أروح عند أهل بلدنا هيم بيفلحوا هناكا ع الم
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- الدور القتصادي:1

ّيللة  يتضح من خلل المقابلت العديدة التي تناولت فيهللا النسللاء أدوارهللن فللي المخيللم؛ أن المللرأة الريف

 اللجئة قامت بللأدوار اقتصللادية هامللة وفاعلللة مللن حيللث تأثيرهللا فللي بقللاء العائلللة واسللتمرار أدائهللا

ّية؛ فكان لها مساهمة رئيسة في القتصاد المنزللي وفلي حصلول العائللة عللى مصلدر  لوظائفها الحيو

 دخل؛ سواء بعمل المرأة من داخل المسكن أو خارجه. فعلى مستوى القتصاد المنزلللي فقللد اسللتمرت

المرأة اللجئة بلعب دور رئيس في توفير الحاجات الساسية للعائلة؛ والتي منها:

ّية اللجئة في تحمل مسؤولية جلللب المللاء إلللى مسللكن العائلللة،توفير الماء:   استمرت المرأة الريف

 وتفاوتت المشقة التي تحملتها المرأة في جلب الماء من مخيم لخر نظرا لتفاوت كمية الميللاه المتللوفرة

 في المخيمات؛ وبرغم ذلك بقيت مهملة جللب الملاء ملن المهلام الصلعبة عللى الملرأة، وظلل الرجلال

 يدفعون بهذه المهمة باتجاه المرأة في شتى الظللروف، وقللد يكللون اسللتمرار إلصللاق مهمللة نقللل المللاء

ّية دون الرجل في المخيم ليس فقط نتيجة التقسيم التقليدي للدوار بل أيضا بسللبب الزحللام  للمرأة الريف

 الشديد قرب مصادر المياه في المخيمات؛ هذا الزحام الذي جله نساء ومن غيللر اللئق فللي "العوايللد"

 :"نظللل لبعللد نللص10الريفية على رجل أن يتخلل صفوفهن لمزاحمتهن، تقول أم غيللاز/المقابلللة رقللم

 الليل يوخذونا زلمنا نروح نملي؛ يروحوا معنا؛ نملي ونصفي المية في الشاشات؛ بالليللل لمللا تصللفى

المية؛ الناس طول انهارها تغسل واتكب؛ شو قرف وشو حالة".

ّيللة العبللءتوفير الطعام:   كان توفير الطعللام للعائلللة مهمللة صللعبة ورئيسللة، تحملللت المللرأة الريف

 الكبر وأحيانا الوحيد لتدبر ما يكفي من طعام للعائلة، وفي حين كان تلوفير الملاء يحتلاج غالبلا لجهلد

 جسدي للحصول عليه حيث المسافات قد تكون بعيدة والزحام يكون شديدا عند ينابيع المللاء، لكنلله فللي

 النهاية مجانا أغلب اللوقت، أملا الطعلام فهلو ملادة تحتلاج للدخل ليتلم توفيرهلا، وهلذه مشلكلة رئيسلة

 واجهت اللجئين في السنوات الولى من السكن في المخيم خاصة قبل بدء وكالة الغوث عملها الفعلي

 وحيث كانت البطالة على أشدها، في تلك السنوات كانت الحاجة تدفع اللجئين للعودة إلللى قراهللم الم

 وإحضار ما أمكنهم من طعام لعائلتهم أو إحضار ما يمكن بيعه وتللدبر حاجيللات العائلللة، كللان الللذين

 يقومون بهذه العملية هم غالبا من الرجال، وفي حين قلة من النساء كانت تخاطر بحياتها للعودة للقرى

. 3السليبة، بينما تدير المرأة ما يعود به زوجها لسد حاجيات عائلتهم/المقابلة رقم

 من جانب آخر استمرت ظاهرة التسول بين اللجئين في السنوات الولى للسكن في المخيم؛ حيللث لللم

 يحمل انتقال اللجئين نحو الخيام أي أمر جديد في حالة البؤس والحرمان الشديدين الذين عانى منهمللا
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 اللجئون، قلللام بالتسلللول النسلللاء بالدرجلللة الوللللى ثلللم الطفلللال وكبارالسلللن...المبحوثلللة مريلللم

 "جيت على هالبيت اللهو أنا بقول: رزقيني يا خالتي، على ايدي بنت ول هللو29الرياحي/المقابلة رقم

 ؛ منتقدة نساء من المخيم كن فلي بدايلة نشلأة المخيلم9ولد وأصير أعيط". وتقول أم سعيد/المقابلة رقم

 يذهبن لتسول الطعام في قرى رام ا:" كل أهل (قريللة د.)، بقللن يرحللن علللى سلللواد ويشللحدن، بقللن

 ايروحن ع سلواد يشحدن واحنا نطلع فيهن، ييي ا يخزيهم ا يخزيهم بعيد عنك، اتسويلك "مخلللى"

 زي هاذي واتحط فيها علقة واتحطها هيك في ظهرها [كما تصف الراويللة فهللي حقيبللة ظهللر] تبقللى

 حاطة المخلى في ظهرها، وصبايا الوحدة بزها هلقدي؛ عشللرة خمسللتعش وع سلللواد؛ يبقللن ماشلليات

 ويتفاخرن في اللي جبنو امبارح؛ وا أنا جبت قطين وهذيكا تقول وا أنا جبت زبيللب أنللا جبللت تيللن

 أنا جبت عنب واحنا نتفرج عليهن والوحدة بزها هالقد". غير أن ظاهرة التسللول هللذه أخللذت تللتراجع

مع الوقت، ويحل محلها العمل. 

 كما اسللتمرت السللرقة تحللدث بيللن اللجئيللن فللي السللنوات الولللى فللي المخيللم، وبرغللم أن السللرقات

 ارتبطت بالرجال أكثر منها بالنساء، فقد اتهمت النساء بعضهن البعض بسرقة الطعام ملن الخيلام وملا

 حولها. كانت هذه السرقات والتي يجوز أن نسميها اختطاف لقمة العيش في حالللة صللراع مللع البقللاء؛

 تخلق شجارات بين النساء المشتركات فلي الخيملة الواحلدة أو ملع حلراس الراضلي الزراعيلة اللتي

.28، 8"تسرق" منهن بعض اللجئات الثمار كطعام لسرتها/المقابلة رقم

ّية اللجئة في المخيم أكثر من الرجل في عمليللة تسلللم "الملؤن" ومعظللم خللدمات  ارتبطت المرأة الريف

 وكالة الغوث، زاحمت النساء الخريات وتخانقت مع موظفي الوكالة من أجل تحصيل أكبر كم ممكلن

 من المساعدات النسانية لعائلتها، كان حسن تصريف ما يتوفر من مساعدات "مللؤن" عنللوان النسللاء

 اللجئات ولسان حالهن، ومن ذلك فهناك بعض المواد الغذائية لم تعتللد بعللض اللجئات علللى طبخهللا

 ؛ مللن أنهللا لللم25في قراهن الم فتعلمن كيف يقمن بطبخها، فقد اشتكت المبحوثة أم أنور/المقابلة رقم

 تكن تعرف كيف تطبخ الفاصوليا البيضاء التي أصبحت تللوزع فللي "المللؤن"، فكللانت هللي وقريباتهللا

 يحضرن كميات كبيرة من النتش والحطب لغليها على النار فيجللدنها اسللتهلكت كميللة كللبيرة جللدا مللن

 النتش دون أن تنضج، وفي النهاية علمتهن إمرأة من قريللة أخللرى كيللف يطبخللن الفاصللوليا البيضللاء

 بنقعها بالماء مدة كافية قبل طبخها. كما تعلمت المللرأة اللجئة كيللف تصللنع أصللناف مللن الطعللام مللن

 :"أخللبز ع10مواد غذائية لم تكن تستخدمها بنفس الصللنف مللن الطعللام، تقللول أم غيللاز/المقابلللة رقللم

 النار؛ كل إيدي هاذا اللي بتشوفي هاذا كله من نقط الزيت وأنا أقليلهللم علللى النللار أقللي البطاطلا أقللي

 السمك أقلي بندورة على النار؛ العدس؛ لما يطلعولنا العدس أمسللكوا وأسلللقوا وأدقللوا وأسللويه مللدمس
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 لولدي؛ بقوا يطلعولنا الحمص؛ أمسك الحمص أسلقه وأحط عليه بنللدورة وأطبخللوا وأطعللم أولدي؛

 وا وانتا تشهد يا ربي أحسس على بزي هاذ في الليل ما في تعريفة كاز أضوي أجيب البز تاع الولللد

 وأحط البز في ثمه؛ وا تشهد يا ربي ما في تعريفة؛ قاعد الزلمة؛  يقولي اسمعي تكللبريش أنللا بللديش

 ولد أنا مش مطلع ع ولد؛ دايما قاعلد؛ أقلول يلا زلملة بلدك ربلي يخلزق اللدار وينزللي أكلل منهلا..

 قاعد..ما فيش شغل دايما قاعد؛ وأنا أجري وأرمح ويكفيكي شري صرت أجري يللا ويلللي علللّي علللى

 جفنا أروح أحصد ألقط زتون؛ أجيبلي زتونات.. أجبلي قرشين أشتري فيهن – بقللى الشللي رخيللص-

 بقت الوكالة تعطينا – بقوا يضحكوا علينا – بنتفة كاز.. قام أبوي رحل على ريحا صار يعطيني مؤنه

 ومؤن أخوي؛ عليتان؛ أجيب اطحينات دار أهلللي ودار أخللوي وانعيللش".وكمللا ذكللرت أم غيللاز فهللي

 كانت حريصة كغيرها من اللجئات على الستفادة مللن كللل كميللة مللن "المللؤن"؛ وكللان تللرك الهللل

 لكرت المؤن الخاص بهم "لوليتهم" عندما يرحلون لمكان خارج المخيم ومن يترك كرت المؤن عللادة

 هو من يجد فرصة عمل تكفيه الحاجة للقليل من المساعدات التي تقللدمها وكاللة الغللوث، فللترك كللرت

 المؤن للولية من أخت أو ابنة أو قريبة أو حتى جارة يعتبر شكل مللن أشللكال التكافللل الجتمللاعي مللع

ّية فلسطينية أصيلة، كما أن حصول المرأة على مسللاعدات غذائيللة –  المرأة والذي هو خلق وعادة ريف

 وغيللره- مللن أقاربهللا ظللّل شللكل قويللا مللن أوجلله الللدعم "والعللون" بيللن اللجئيللن، تقللول الحجللة

 :"وفي إلي أخو ا يرحم المللوات اتللوفى اسللمو"علللي" بقللا مللا يخلللي اشللي ال18زهرة/المقابلة رقم

 يزرعوا ويروح ايبيع، ايبيع بقر وغنم، واحنا مهاجرين في لخيام، أخوي من إمي وأبوي، يعطيني في

 العشر قروش يعطيني في الخمسلة يعطينلي.. وبقينلا عللى كلل حلال عايشلين وعيشلتنا عيشلت اللذل،

 عيشت الذل، ا ل يذوقها لنسان ريتنا نموت وما نعود هيللك". كمللا أن الجيللران مللن أقللارب وغيللره

 كانوا يقدمون أشكال من المساعدة الغذائية، كانت المرأة الجسر الهم لتمريللر هللذه المسللاعدات؛ فمللن

 ناحية تقدم الصدقات الغذائية للعائلة عن طريق المرأة، ويتم التعللاون معللا بيللن النسللاء الجللارات علللى

 التحايل على موظفي الوكالة لتسجيل طفل أو طفلين من أطفال الجيران كأطفال لعائلة صغيرة الفراد

 حتى يصبح أفرادها في كرت المؤن أكثر مما يحسن وضللعها مللن المسللاعدات الغذائيللة، كمللا تتعللاون

 النساء معا في جلب العشاب البرية والحطلب والنتلش للوقلود، وتتعلاون معلا فلي بنلاء فلرن للخلبز،

وتتعاون النسوة فيما ينقلن لبعضهن من خبرات في القتصاد المنزلي.. 

 وأما العائلت اللواتي تمكنت من الوصول إلى المخيم وقد تبقى لديها بعللض المللدخرات أو مصللاغ أو

 مصدر دخل فقد كانت قلة وغالبيتها تمكنت ملن ذلللك بفضلل الملرأة وحرصللها فهلي مللن حلافظ عللى

 المدخرات والمصاغ وبها ارتبطت معظم مصادر الدخل – كالعمال اليدويللة مللن نسللج الحصللر ومللا
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 شابه كالعمال التجارية البسيطة (دكان بسيط أو بيع متجول) وبذلك تكون المرأة قد تسببت أيضا بمللا

كفل قضاء العائلة لحاجاتها الغذائية. 

ّية اللجئة أشد الحرص على طعام عائلتها فللم تهملل أدنلى فرصلة للسلتفادة  ومع حرص المرأة الريف

 مما تحصل عليه مللن "المللؤن" فحللتى أكيللاس الطحيللن اسللتفادت اللجئة منهللا كأقمشللة صللنعت منهللا

 ملبس، والمعلبات إستخدمتها كأواني للطعام، ومساكن للطيور الللتي قللامت بتربيتهللا أو زرعللت فيهللا

الفلفل والنعنع وما شابه.. 

ّيللة عنللد إعللدادها لطعللام أسللرتها، وكمللا ذكللرت فللي ّية الخبز" من أهم مشاغل المرأة الريف  كانت "عمل

 مرحلة ملا قبلل المخيلم فقلد بلدأت مشلكلة "الخلبز" منلذ عمليلة تهجيلر القلرى، ورأينلا كيلف حلاولت

 اللجئات حّل المشكلة بالخبز لدى أفران الخرين أو على صاج غالبا ما يكون مستعار من آخريللن أو

 على "تنكة" –قطعة من المعدن القديم منبسطة - لمن لم يتوفر لها الصاج وبعد مدة بدأت تعللود عمليللة

 بناء "طابون النار" المعروفة باسم "العرصة" وقليل ما ظهر "طابون الزبل". وفي السللنوات الولللى

 في المخيم بقيت "التنكة" أكثر وسائل الخبز؛ ثم سرعان ملا ظهللر طلابون النللار أي العرصلة، وبينمللا

كانت التنكة تعني انفراد المرأة بها كوسيلة لقضاء حاجة عائلتها من الخبز، فقللد كللان طللابون النللار –

 العرصة- مظهرا من مظاهر التعاون بين عدة نساء قريبات فللي مكللان السللكن عللادة – نفللس الحللارة-

 :"بقينا نخبز ع تنكة؛ والل، في عنا صاج والل كشل؟!! بقللول يللا خللواتي9تقول أم سعيد/المقابلة رقم

 آجي أخبز عندكن [لنساء مللن حللارة مجللاورة]؟ قللالن تعللالي، فللش خمللس سللت ترغفللة، جبللت ربطللة

 هالنتش ورميتها وخبزت هالربع خمس ترغفة ورحت ثاني يوم عجنت، أجيللت أخللبز عجينللاتي قللال

 زي امبارح، الل هالوحدة بتقولي عزا امبارح خبزنالك قبلنا انتي كل يوم بللدك تيجللي تخللبزي عنللدنا؟

 بقين يخبزن ع طبون نللار، قلللت بلش يللا خللالتي، الل فللي وحللدة قاعللدة لحالهللا غلاد؛ خيمتهللا لحالهللا

 وطبونها لحالها وبعرفش من أي جنللس، رحلت عنلدها قلتلهللا أخلبز عنلد العجينلات؟ قلتللي آه تعلالي،

 خبزتهن، قلتلي يا خالتي أنا مش منهم، مش مريتني أنا طبوني لحالي وخيمتي لحالي وأنا قاعد لحللالي

أنا مش منهم أنا من " قرية ص." وهذيلكه من "قرية أ."؛ قلت خلص، يم ارجعت أخبز ع التنكة". 

 عندما تحسن الوضع القتصادي لبعللض العللائلت اللجئة؛ اشللترى بعضللهم "صللاجا" بللدل "التنكللة"

 للخبز، ولكن حّل مشكلة الخبز بدأت تتجه أكثر عبر ظهور "أفران الخلبز" العاملة بلالجرة، أي اللتي

  وتعللاونه48ينشؤها عادة رجل -ممن له خبرة سابقة في عمل الفران في المدن الفلسطينية قبللل عللام 

 نساء في العجن هن عادة نساء عائلته أو شركائه- وظهور الفللران العامللة اجتللذب مللع الللوقت معظللم
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 النساء في المخيمات للخبز فيها. كان الثمن الذي يتلقاه "صاحب الفرن" عن عملية الخبز إما نقللودا أو

ّية محددة من الحطب والنتش، كانت النساء تساهم مساهمة رئيسة في توفيرها.  كم

 بعد وقت من "الستقرار" في المخيم؛ بدأ بعض النساء تعود لبناء "طابون الزبل"؛ معتمدات إما على

 عودة تربية المواشي أو عبر تعاون مجموعة من النساء على جلب الكمية الكافية من وقود هللذا النللوع

من الطابون والعناية به. 

ّية اللجئة مساهمة رئيسة في توفير طعام عائلتها- ومصدر دخل هللام أيضللا- فللي  ساهمت المرأة الريف

ّيللة  المخيم من خلل عودتها لتربية الطيور خاصة الدواجن؛ وقد تحدثت سابقا عن اهتمللام المللرأة الريف

 بتربية الطيور، وعن مدى الجدوى القتصادية التي كانت تقدمها عملية تربية الطيللور للمللرأة الريفيللة

 ؛ وقد تعطل قيام المرأة بهلذه العمليلة النتاجيلة بسلبب حاللة التنقلل1948وعائلتها في القرية قبل عام 

 التي عانت منها العائلة اللجئة قبل "الستقرار" في المخيم، والتي لم تكن تسمح بعودة المللرأة لعمليللة

 التربية هذه. لكن الرغبة الكبيرة للمرأة الريفية والنشاط المحموم في سللبيل حفاظهللا علللى عائلتهللا، قللد

 جعلتها تستغل حالة "الستقرار" التي ظهرت في المخيم منذ إنشائه فسعت شلليئا فشلليئا للعللودة لتربيللة

 الطيور، وفي الخيام أقامت المرأة في جانب منها خم للدجاج وخصصت أماكن للحمام وما أمكنها مللن

 الدواجن. الدجاج إختير أول لسهولة تربيته ورخص ثمنه وسرعة تأقلمه مع بيت مربيته ولنلله يجمللع

 طعامه من أماكن متفرقة، ولنه يضع البيض عادة في مكللان محللدد، وهللو أمللر كللانت تحللرص عليلله

 مربيته، حتى أن المرأة كانت تجعل أطفالها يراقبون الدجاجة التي يفترض أنها ستضع بيضللا حللتى ل

 . وفللي جللانب مللن الخيمللة قللامت المللرأة ببنللاء "خللم41يذهب بيض الدجاجللة للخريللن/المقابلللة رقللم

 :"جللوة الخيمللة بنينلا هلالخم للجاجللات، أنلا ببنلي، وحطينللا14اللدجاج"، تقلول أم طلل/المقابللة رقللم

 هالجاجات ومن فوق الجاجات حطينا هالحطب في الشتا ونخبز ع النار ونسوي كل شي ع النار، أبيع

 بيض؛ أبيع حمام، صرت أحط إتشوت حمام [تقصد تنك فارغ لتعشلليش الحمللام] تحللت الشللادر وأبيللع

 حمام، على إيام لخيم". لم تشكل عملية تربية الطيور الداجنة من المللرأة الريفيللة اللجئة مسللاهمة فللي

 توفير الطعام لعائلتها فقط بل ومصدر دخل هام في تلك الفترة، وقد برعت النساء اللواتي اشتكين مللن

 أن أزواجهن وآباءهن قد منعوهن من العمل خارج المسكن – في تربية الطيور داخللل الخيمللة ثللم فللي

 :"أهلللي12داخل الوحدة السكنية دون اعتراضهم بل بترحيب وموافقة منهم، تقول ف.س/المقابلة رقم

 وزوجي بحبوش الوحدة تشتغل برة، بس في داري، في هالخيمة ربيت جاجات بقيت عامللهن خم فللي

 قرنة الخيمة، بقن يبيضن ونطعم لولد، أبوهم بقا يبيع نتش وأنا أربي جاج وبيضات وعملولنللا مطعللم

 أروح أجيب هالغديات وأطعم هلولد، والخم بقا في قلب الخيمللة وبللابو لللبرة أنللا اللللي عملتلوا بطينللة؛
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 حطيت هلحجارات هيك وليستهن وحطيت عليه صنية هالبرميل وعملتو باب اصغير من بللرة بللتيجي

 الجاجة ع الخم ويبيضن وأعلفهن وبعدين يطلعن لللبرة، بللرة وعنللد النللوم يجللن ينللامن وأسللكر عليهللن

 وخلص، ويبيضن ومن البيض أطعم لولد وبقيت صدقيني أعطي [ابني] ثلث بيضات أربع بيضللات

 انجيب شاي انجيب سكر، لما انعوز ممعيش أنا مصاري، يما خذلك هالربع بيضلات، بلدنا، خلذ هلي

 خمس بيضات، ولدي يروحوا من الدكانة يجيبلي سكر شلايات بالبيضلات.. وبقيلت أسلوي صيصلان

 وأركد، وأربيهن، لمن بدي ديك بدي فرخة أذبح وأطعم ولدي بقيت أربي كثللار عنللدي سللت جاجللات

سبع جاجات يكبوا يبيضوا وصيصان عشر وخمستعشر صوص". 

ُيذبلح ّية بأنه حتى "ريلش اللدجاج" الللذين   نرى أمثلة أخرى على القتصاد المنزلي المبدع للمرأة الريف

 :"بقيللت أجيللب29لطعام العائلة فإن هناك نساء صنعن منه وسائد، تقول مريم الريللاحي/المقابلللة رقللم

 الريش من جميعو [من البط ومن الجاج و..] وأغسله وأنشفه وأقيم العود الناشف من الريشللة وأسللوي

مخدات". 

ّية من الطعام لعائلتها عبر العمال الزراعية سللواء عللبر مللا زرعللت حللول  ووفرت المرأة الريفية كم

 بعض الخيام من خضروات أو لحقا بكمية أفضل في الوحدات السللكنية وقللرب ينللابيع المللاء/المقابلللة

 ، أو عبر قيام المرأة الريفية – وحللدها أو مللع عائلتهللا- بأعمللال زراعيللة خللارج18 و 9 و 4 و3رقم

 وغيرها.30 و 25 و8 و 7 و 4المخيم/المقابلة رقم

 وأما أدوات الطبخ فقد كان تدبير المرأة لها في المخيم مشابه لما ذكرته حول ذلك بالنسللبة لمرحلللة مللا

 قبل المخيم، غير أنه في المخيم أصبح هناك عدد أكبر مللن الباعللة المتجللولين الللذين يشللترون ملبللس

 وفراش اللجئين مقابل مبللالغ زهيللدة أو أدوات مطبللخ أو ملبللس قديمللة.. كمللا اعتمللد اللجئون علللى

 شراء أواني مستعملة في الغالب، وتلقت المرأة مساعدات من أقاربها بللأواني طبللخ ومللا شللابه، وظللّل

 اللجئون في المخيم يستخدمون أواني مطبخ قليلة لدرجة أن المرأة كانت تذهب لستلم حليب أطفالها

 في نفس الطنجرة التي كانت تطبخ بها طعام العائلة أي ل يوجد عندهم سللوى طنجللرة واحللدة تسللتخدم

على الدوام، وقد بقي ذلك مدة طويلة ريثما تحسن دخل السرة اللجئة. 

توفير الملبس:

 من المشكلت الهامة التي واجهت المرأة الريفية اللجئة قبل اللتحللاق بللالمخيم، وتحللدثنا عنهللا سللابقا

 فيما يخص دور المرأة في توفيرها في مرحلة ما قبل المخيللم. أمللا فللي مرحلللة المخيللم، فقللد أصللبحت

 مشكلة توفير الملبس للعائلة خاصللة المواليللد الجللدد؛ مشللكلة أكللبر وأخللذت تتفللاقم مللع فصللل الشللتاء

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

163



 القارص في مخيمات بيوتها من قمللاش، كمللا تفللاقمت المشللكلة لللدى اللجئيللن الللذي خرجللوا معللدمين

 ودون "صّرة" أو كيس ملبس، ولدى اللجئين الذين قضوا أوقاتا طويلللة قبلل اللتحلاق بللالمخيم مملا

 سبب اهتراء ملبسهم، وبالضافة للحلول التي اتبعتها النساء في مرحلة مللا قبللل المخيللم مللن صللناعة

 ملبس للصغار من ملبس الكبار في العائلة، ومن بيع نساء لكسوتها إن كانت قد أخرجت معهللا شلليئا

 منها خلل عملية التهجير من القرية الم، وشراء ملبس وحاجيات للعائلة بثمنها. كللذلك فللإن اللجللوء

 للتسول واستعطاف الخريللن وتقبللل الصللدقات وأحيانللا السللرقة كللان وسلليلة أخللرى مارسللتها المللرأة

لصالح عائلتها. 

 وفي المخيم حيث طال المقام باللجئين في ظل ضعف شديد للمساعدات النسانية خاصة في السنوات

 الثلث الولللى، لجللأت النسللاء لصللناعة ملبللس لعائلتهللا مللن قمللاش الخيللام الللتي تللأويهم، تقللول أم

 :" لما أجو يسجلوا؛ ويييين ويييين طولنا لما أجو يسللجلوا.. جبللت اسللماعين واحنللا3فايق/المقابلة رقم

 في الشادر؛ منا قعدت ثلث مرات أحبل وألد بعد ابراهيم؛ جبللت ولللد فللي قلقيليللة وجبتللو وقعللدنا هانللا

 ومات الولد محمد اسمه؛ مات من ا؛ حصب، محنا فللي الشللوادر – زي مللا قللال المثللل؛ ل غطللا ول

 الحاف – وا أمزع من الدواير – من الشوادر وأعملهن هيللك رقللايق وأفرشللهن تحتنللا، ل حصلليرة،

 ول فرشة .. يا خالتي إسأليني شو صرلنا إسأليني.. يماااا.. يما اليام الليل شفناهن؛ ل غطللا يللا خللالتي

 ول إلحاف..محرم علينا، أقد من الشوادر مهو الشادر كبير؛ أقد منه وألمدهن ع بعللض و فللي خيطللان

 في سفايف خيطان مخيطات فيه أقبع في إيدي وأطلع منها خيطان وأخيط، أنا شاطرة أخيط، وأعملهن

 زي الحصر ونفردهن وانام عليهن وشقفات نتغطى فيهن - أطولهن هذول من الخيمة - وبعدين صللار

 يقولو هي بدهم يطلعولنا بطانيات؛ بدهم يطلعو بطانيات؛ ا إني فرحت، وأطلعوا، أعطونا كنلله ثلث

 ول أربع وا ما بعلم؛ اتبحبحنا بهالبطانيات ؛ اتبحبحناااااا  من البطانيللات ؛ نتغطللى ونفللرش وانللام".

 وأم فايق في هذا النص بينت كيف استخدمت قماش الخيمة لعمل فراش وفي موضع آخر تحدثت عللن

 عملها للملبس من قماش الخيمة، وحتى بيع قماش ملن خيمتهلا فتقلول:"بقلت الخيملة بيضلة، بقلت ع

 ثلث بتوت، مبطنة ثلث راقات ع بعض.. راقة بيضة من فوق وراقة زرقة من النص وراقللة بيضللة

 من جوة، والراقة الزرقة فتحنا عليها؛ تا كللدناها وصللرنا نللبيع فيهللا، وأفصللل سللراويل منهللا وأفصللل

 للولد وأفصللهم كل إشي مني شاطرة". وقد جاء عدد المبحوثات الكبير اللواتي تحدثن عن صناعتهن

 لملبس لعائلتهن ولنفسهن من قماش الخيام، ليللدل علللى حالللة البللؤس الشللديد الللذي وصلللته العائلللة

 اللجئة في السنوات الولى بعد النكبة، إننا نراهن يفتقدن ليللس فقللط للقمللاش بللل حللتى لخيلوط حياكللة
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 الملبس فكانت النساء تستخدم خيوط الخيمة ذاتها أو لنقل حبال الخيمة بحيث تفتت عناصر الحبل إلى

خيوطه الرفيعة وتستخدمها لخياطة الملبس. 

 وكما صنعت النساء الملبس من قماش الخيام، فقد صنعت ملبس من البطانيات، جللاءت هلذه الفكلرة

 مع موسم الشتاء القارص فصللنعن مللن البطانيللات الللتي قللدمت كمسللاعدات للجئيللن معللاطف لفللراد

 العائلة، هذه المعاطف إما صنعتها المرأة بنفسها أو أرسلتها إلى خياط خاصة إن كانت لرجللل وكللانت

 المرأة التي تصنع المعطف ليس لديها ماكنة خياطة. نأخذ نص مللن راويللة كللانت مللا تللزال لللم تلتحللق

 بالمخيم بعد ولكنها تعبر بالتفصيل عما ذكرته الكثيرات ممللن سللكن المخيللم فللي ذات الفللترة؛ تقللول أم

 :"وا بقت شاطرة حماتي وبقت تنسللجلنا الصللواني للخللبز وللغللراض واتفصللل25أنور/المقابلة رقم

 السراويل هيك واتخيطهم، وباقية حاطة هلمقص – ا يكرمها [كلمة للتحبب] – مقللص امنيللح حاطتللا

 في اللجونة معها.. يومن طلعنلنا هالبطانيات محلهن ناعمات وشلبيات؛ قالت شوفن يللا ابنيللاتي: بللدي

 أسويلكن كل وحدة جكيت بطانيات، قلنالها: بينفع؟؟ قالت: بينفللع، أجللت سللوت إلللي وحللدة، قللالت أول

 بدي أسوي لعايشة- عني- فصلتلي وحللدة ودرزنللاهن وقلبنلاهن وحطلت زر ملن هلان وزر مللن هلان

 ومحلهن، قالت لسلفتي عايشة: بدي أسويلك يلا بنللت أخلوي وحللدة- مهللي بنللت أخوهلا- قلالت طيلب

 فصليلي وحدة، فصلتها وصرت أخيط أنا وياهن، ودرزناهن، البسناهن، لمن فصلتلنا كل وحدة وحللدة

 اللهي بتقول أنا بدي أخيطلي وحدة، فصلت وحدة ودرزتها قاستها عليها ويا محلهللا؛ (قللالت حمللاتي)

 حج؟؟ [للختيار حماي] قالها: نعم ؟؟ قلتلو: أسويلك جكيت من البطانية؟؟  هي احنا سوينا – بقا عللاجز

 هو- قال خليها تيجي تني أشوفها؛ قدمت عليه أنا ومسكتو اياها وقلتلو بحر يا عمي ما أحلهللا [جعلتلله

 يلمسها لنه أعمى] قلال وال هلاي ناعملة وامنيحلة؛ سلوولي جكيلت، احنلا علاد فصللناهن قصلير،

 معرفتش لختيارة تفصل واحد طويل- بالطو طويل- أخللذها [البطانيللة] أبللو صللبحي ع رام الل؛  لقللي

 هالزلمة كل هالبطانيات بيخيطو عندا، قلو: تعمل معروف يا خوي تخيطلي هالبطانيللة لهالعللاجز؛ فللي

 رمون احنا ساكنين وميت من السقعة، مفش اشي انحط عليه، قللو: وال غيلر أخيطهلا، هاتهلا؛ أعطللا

 اياها فصل اياها على طوله وخيطها وهو قاعد أبو صللبحي ومرضلليش يوخللذ حقهللا، قل لنللا عللاجز

وا ما بوخذ حكها [ثمنها] يا ابن الحلل: خذلك هالشلم؟ قلو: ل. ا يسامحك روح". 

ّيللة اللجئة لملبللس عائلتهللا فللي السللنوات الولللى  من المثلة الخرى على طريقللة تللدبر المللرأة الريف

 للجوء؛ هو أن تصنع من أكياس الطحين – وما شابه- مما كانت وكالة الغوث تخرج فيه كمية الطحين

 كمساعدات للجئين؛ أو مما يحمل فيه الطحين بشكل عام ويتوفر الفارغ من هذه الكياس عند الفران،

 25فتقوم المرأة بتحويله إلى ملبس لها ولعائلتها؛ نأخذ مثالين، الول نص مللن أم أنللور/المقابلللة رقللم
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من فترة اللجوء الولى لكن كانت أم أنور ما تزال خارج المخيم؛ ونص ثان من أم طلل/المقابلة رقللم

  وهي في المخيم في ذات الفترة، تقول أم أنور:"فصلتهن حماتي بلمقص وبعللدين خيطتهللن سلللفتي11

ّيل على هالفرن تايشللتريلنا خللبزات، اللهللو لقللي هالزلمللة عنللدو  على ايدها، جابهن سلفي [لقماشات] م

 هلكياس البيض اللي ما أحلهن، قلو يا عمي بقديش الكيس؟ قلو: بقللرش ونللص الكيللس، لفهللن ولفهللن

 اللهو جايب عشرين كيس، وجابهن، عليهن دبغات حمر، قالت حماتي وا هذول اكويسللات؛ انقعنهللن

ّية سللخنا  يا بناتي، نقعناهن في هاللجن، ولمن نقعناهن في هاللجن ومعكناهن راح كل الحمار، وجبنا م

 ودرنا فوقهن؛ شو صارن!! هيذا بيض، في إلنا جارة من لفتا؛ أخذت هلشللقفات [مللن لكيللاس] حمللاتي

 وراحت عليها، قلتلها يا إم امحمد إدرزيلي هذول، قالت ييي والل هذولللة منللاح الل يسلللم اللللي زملللك

 اياهن، قلتلها وا أبو صبحي جابهن [قالت] يا حبيبللتي مللا أحسللنهن، وسللوينا كللل وحللدة ثللوبين، كللل

 اللجئات اللي في اذيالنا غارن مننا هذا وحنا في الطيبلة، مهلن بقلن كيلاس بيلض – ملالطي – كيلاس

 اطحين وفرطناهن ونقعناهن، وبقينا انسوي منهن شرايط للولد [حفاظات]، سوينا لكل وحللدة ثللوبين،

 وقالت لختيارة [حماتي] وأنا بدي منهللن ثللوب أسللوي، سللونالها ثللوب، خيطنالهللا قبللة، وعلللى اذيالهللا

ّية، كل ثوب حطينا عليه أربللع  ولكمام مهنة اردان، فصلتهن حماتي شاطرة، واللي درزتلنا اياهن لفتاو

 اطبب خمسة حرير وشو ما أحلهن صارن". في نفس الموضوع تقول أم طلل:"وا بقين شللوالت

 يا ربيحة خام تبعات طحين بيض؛ إني أغليهن يصيرن زي البفت؛ أعمل لبو طلل كلسللين ولطلل

 أعمل شباحات صغار وكلسللين إلللو، مللن شللوالت الطحيللن وأنللا بلخيللام، وأخيللط علللى إيديللة(بللدون

 ماكنة)، وبقوا سرجة [سراج للضائة] لمضاة الناس تقيد ، أخيط في الليل مني مقعدش في النهار؛ في

النهار بصحليش أخيط، وصدقي ما بقاناش انحس بالتعب؛ لقمت عيش بدنا نوكلها".

 قدمت وكالة الغوث مساعدات من الملبس المسللتعملة الللتي سللماها اللجئون بللل"البقللج"، كللانت تقللدم

 بشكل دوري للعائلت اللجئة، وكانت النساء تبذل قصارى جهدها للستفادة من هذه الملبس بالرغم

 من كونها مستعملة وكثيرا ما كانت ل تناسب أحجللام وحاجللات العائلللة اللجئة، ولكللن المللرأة اللجئة

 جعلت هذه الملبس مناسبة لحجام عائلتها واحتياجللاتهم عللبر خياطتهللا مللن جديللد أو تحويللل بعضللها

ّيللة "التللديير". تقللول أم  لحجللام أفللراد العائلللة واسللتعمالتها الضللرورية، وهللو مللا يسللمى بالعام

 غازي/المقابلة رقم:"بخيط على ايللدي، بقيللت أخيللط أواعللي للللولد أجيللب هالشللغلة وأشللقفها وأسللرج

 وألبسها للولد، على ايدي، وبقاش معنا أواعي والل اسخام في الول أما من يوم ما داروا يطلعوا بقج

 أواعللي هللالكبيرة والل هالشللي امزعهللا علللى ايللدي وأسللرجها وألبسللها للللولد علللى ايللدي بللالخيط

والبرة". 
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 كانت الحاجة للملبس تدفع النساء اللجئات إلى مشاجرات مع موظفي وكالة الغوث من أجل "البقج"

 :"أروح ع الوكالللة أقللاتلهم وأجيللب20تماما كما كن يفعلن من أجل الطعام، تقول أم فواز/المقابلة رقم

حرامات وأجيب بقج وأروح، من منطونيش أروح أطبشهم". 

 شكلت الملبس أيضا جسرا من جسور التعللاون بيللن النسللاء اللجئات، فمنهللن مللن صللنعت الملبللس

 للخريللات مجانللا أو بللأجر ومنهللن مللن علمللت الخريللات طللرق تللدبر الملبللس [تناقللل الخللبرات

 :" أنا جبت ليلة الثلجة ولد ومات، يوم الثلجة لكبيرة يم ليلتهللا12والفكار].. تقول ف.س./المقابلة رقم

 ولدت ولد ومات من السقعة، تاخذينيش لمن قعدنا في لخيللام ل بقللى عنللا أواعللي ول نلللف ول سللخام،

 وقام القينا مترتر بلفراش، كان هلقيتي إله ولد ولد، أول ما جينا..الواعي بقت قليلة، والل أنللا ثللوب

 واحد أغسلوا وألبسوا أنا يشهد ا عليه واحد وأستنا لمن ينشف، وا ثوب واحد اللي اطلعت فيلله مللن

 البلد ثوب واحد بس أغسلوا بس ينشف، وأظل في فستان والشلحة تا ينشف وأظل أسللتنا، ولللولد بقنللا

 نغيرلهم غيار غيارين وبس ومشلحين مش بنقلك راح الولد.. أنا بقيت واحنا بلللدنا بقينللا نلبللس قلسللون

 ولمن اطعنا مع البهدلللة والنللاس صللارت كلهللا مللع بعضللها أجللت منصللورة لختيللارة وجللابت شللقفتين

 هالشادر وا شادر من هلزرق كنوا اللي يعملوا اخيم جابت هالشادر وخيتطهلا عللى ايلديها وعملتللي

 بنطلون، قالت خساي اجريكي يبينن ع الناس اتقلولي، جبتللي هالشللقفة وخيطتهلا والل احنلا فلي البلللد

 بقناش نلبس بلطين.. يقولنلي لختيارات زي اليوم وبقيلت صلبية عيلب يلا خلالتي عيلب وهاظلا ملارق

ّطللع [ينظلر]، سلاوتلي سلراويل، مخلذتش مصلاري منصلور هيلك عملتهلن.. سلوتلي  وهاظا مارق ي

 سروالين ازرق وخيتطلي للولد ثياب على طولهم خيطتلللي هيللك ابلش منهللا مشللان الل بقللت تشللفق

 علي واتجيلب وملن الشلادر بقيلت ألبسلهم، وبقلت اتفلر منصلورة عللى زباينهلا-مهلي صلارت دايلة-

 واتشوف واتسويلنا وبقت اتشلشل واتسويلنا هيك زي أواعي البدو، وصارت تشتغل فللي الوكالللة بقللت

أرملة وراها قططيم لحم".

ّية اللجئة تحرص على ملبللس أبنائهللا، المللر الللذي جعلهللا تنللافس الخريللات فللي  كانت المرأة الريف

 تحقيق حاجات أبنائها من ملبس، خاصة وأن خياطة الملبس وحياكة الصوف يقع ضللمن المهللارات

ّية. لذا لعجب أن يكون التنافس علللى أشللده بيللن نسللاء المخيللم ّية الفلسطين  اليدوية التقليدية للمرأة الريف

ّية القاسية في سنوات اللجوء الولى، ليجعلن أبنللاءهن وبنللاتهن –وسللائر أفللراد  برغم ظروفهن المعيش

ّية –والتفاوت فللي معرفللة  العائلة- يرتدون من الملبس أفضل ما يمكن؛ معتمدات على مهاراتهن اليدو

 الريفيللات بهللذه المهللارات كللان يللذكي المنافسللة ويحمللس المللاهرات منهللن للعمللل المميللز- تقللول أم

 :"والحمد ل ، قديش بقت الحياة صعبة بس الحمد ل ، بقوا قديش يوخللذوا علللى11طلل/المقابلة رقم
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 خياطة فستان البنت لصغيرة؟ قرش، قرش ونص، أقول هل؛ أعط علللى نللوال وسللهام وانتصللار يعنللي

 بدهن هذول خمس قروش والل ست قروش؛ هل ، وا غير أخيطهن أنا، [تضللحك الراويللة وتضللرب

 كف بكف] وا صارت، صرت أشتري، بقا هينا واحد قّماش بيقولوللوا أبلو سلليمان زكريلا؛ أشلتري

 الفلينة منو وهالشللغلت الحلللوات، وبالليللل، أقصقصللهن بالليللل، وأخيطهللن هالفسللتين، اللللي يصللبحن

 البنات يلبسن هالفستين اللي أبو الماكنة ما يخيطهن، على إيدي في البرة، من وحنا بقينللا فللي الخيللم..

 تعلمت من (هان وهان) القرويين شاطرين لخري أجلي عنلدك [أشلوف] وأصلير أخربلش وأسلوي ..

 وا عمري ما شريت لولدي جرازي إل أنا عنسيجي لحالي، على إيدي ألبس ولدي.... وأخيط على

 إيدية [ بدون ماكنة] وبقوا سرجة لمضاة الناس تقيللد، أخيللط فللي الليللل منللي مقعللدش فللي النهللار؛ فللي

 النهار بصحليش أخيط ، وصدقي ما بقاناش انحلس بلالتعب ؛ لقمللت عيللش بلدنا نوكلهلا، وبنللتي نللوال

 هاذي بقت على راس طلل لمن ولدتها شو اعملتلها هالبواسات الخرز اللي ملن هينلا وتربطيهلن ملن

 هينا وغير البرنس.. بقيت أعمل لحياة أبو طلل هالطواقي البيض بيض هيك بيجنن. تعلمت من وحدة

 بقت في إم الفحم، والسياخ تعلمتهن بقيت أجيب ريشتين وأصير ألفلللف وسللاعة تنحللل وسللاعة تسللوي

 تنعي تعلمت وصرت أساوي وأنا لحالي هان، بناتي بقيت أشللتريلهن كللم ذراع فلينللة بقللن فلينللة حلللوة

 زرقة وخضرة وحمرة؛ أشتريلهن وأعمل على دي، أعمل هالرفرف هيذ هيذ وهالجياب هيذ كله بخط

 اليد وأحسن من الماكينة، ولمن كبر طلل وصار في الول ويقللرى وإشللي؛ صللرت أوديهللن بقللرش

 سللنوات) وأخيطهللن علللى إيللدي؛10وبقرشين (للخياط)؛ إما بناتي بقن صبايا أكبر من بنت إبني هيذ (

وحراج عليك (أحسن) من المكينة، وما حدا يعرف هي خياطة إيدين والل خياطة مكينة". 

ّياز/المقابلة رقم  :" بنت مختار عنابة؛ شو اتقولي: مللن ويللن بتجيللبي هللالواعي لللولدك10تقول أم غ

 وبتلبسيهم عمرهم ما لبسوا مرقع؛ شو يقول الستاذ [لطلب]: حاطت علللى [قفللاك] نظللارات – يبقللى

 كل رقعة هالقللدة – هللالطول الغللرزة بللإبر الملحللف خيللط الملحللف لللبيض يخيطللن فيلله؛ أنللا ولدي

 يروحوا ل بسين ومأدبين ومن حد ملا يجلو؛ تعلال يملا: روح إشللح أواعيلك ويغسلل ويتغلدى ويلبلس

 أواعي الدار لمرقعلات وقنلدرة الللدار الملش نافعللة لمرقعللة؛ تللا يللروح ع المدرسلة يلبلس كلله نظيلف

 ونظيف وجديد وجديد؛ شللو يقولللوا: بنتعجللب هللاذ أبلو فقيللر قاعللد ملن ويللن بيلبللس هللالبلطين الجينللز

 وهالواعي؛ أقول أهلي.. أقول أهلي بيجيبولي.. وا رفيقاتي ملن الشللام لبنانيللات – والل كلانن بنللات

 شهوان هيم في القدس في العيزرية كان أبوي عندهم بياري قالنلي أطلللبي يللم غيللاز شللو انجبلللك كللان

 عندها أربع بنات وقلتها إن شاء ا المرة بجيبي ولد قلن أطلبي شو ما بد إذا أجاني ولد؛ جابتلي معاها

 الهدية من لبنان؛ قلتلها بدي اجبيلي معاك أكم شقفت قماش لغياز بلطين من الغالي؛ قلتلي ملن عنيله..
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 يتعجبوا الناس كيف يلبسوا؛ الساتذة يتعجبوا كيف يلبسوا.. أودي ع الخياط أبللو لوحللة يخيطهللن [لمللا

كبروا لولد].. يخيط ويكويلهم وكل اشي".

تحسين أحوال المسكن:

ّيللة،  يعتبر العمل على تحسين أحوال المسكن الذي تواجدت فيه المرأة اللجئة واحدا من مشاغلها اليوم

 ولم تنشغل المرأة اللجئة بالمسكن بسبب اتساعه وكثرة أثاثه، بل لنها وجدت نفسها سنوات وسنوات

ّيللة  دون مسكن حقيقي ودون أغلب الحاجات الساسية في مكان السكن، ولم تقدم اللجان والجهات الدول

ّية أو حللتى كافيللة لتللوفير الشللروط الساسللية للسللكن،  المشرفة على إنشاء المخيمات مساعدات جوهر

 وكما رأينا في مخيم الجلزون فقد بقيت هناك عائلت تسكن المغلاور سلنوات، وأغلبيلة سلكان المخيلم

 ظلوا ما يقارب العشر سنوات في الخيام، كما ظهرت "السقايف" بشلكل متفلرق، وعنلدما بنلت وكاللة

 الغوث للجئين الوحدات السكنية فإنها لم تستوف الشروط الساسية للمسكن، وفي مخيمات أخللرى لللم

 يختلف المر كثيرا غير أن بعض تلك المخيمات أقيمت في مناطق توفرت فيها أبنية قديمللة (أثريللة أو

 من مخلفات الدارة البريطانية كالسجون ) فاستخدمها اللجئون كمساكن لسنوات، وبعلض المخيمللات

 ساعدت تربتها وطبيعتها الجغرافية اللجئين ليبنوا سقايف من حجللارة أو طللوب.. وفللي كللّل الحللوال

ّية اللجئة في تحسين مسكن العائلة كان رئيسا وكثيرا ما ّية أن دور المرأة الريف  تظهر المقابلت الشفو

 كان دون مساعدة الرجل. وبدأت المرأة في تحسين مسكنها في المخيم منذ النتقال إليه، وكانت البداية

ّية تحسين مكان نومها وعائلتها وحفظ حاجياتهم من ملبس وطعللام وغيللره مللع  الصعبة للمرأة في كيف

 وجود عائلت أخرى في نفس المسكن سواء كان خيمة أو مغارة. ولذا بدأت المرأة بوضللع سللاتر مللن

 لحاف أو حصيرة أو ما شابه بينها وبين أفراد العائلة/العائلت الخرى، وحلتى فلي الحلالت اللتي للم

 تقم بهذا الفصل داخل الخيمة أو المغارة على مدار اليوم فإنهللا كللانت تفصللل حاجيللات عائلتهللا وتقللوم

 بترتيبها في الزاوية التي تخص نومها مشيرة بشللكل مباشللر أو غيللر مباشللر للخريللن بعللدم المسللاس

 بحاجياتها، وكانت المشاجرات التي تقع بين النساء داخللل الخيمللة أو المغللارة الواحللدة هللي جللزء مللن

ّيللة، تقللول أم فللايق/المقابلللة  عملية ترتيب المرأة لوضاعها وعائلتها في ظل تلك الظروف غير الطبيع

 :"بقينا في خيمة كبيرة في عنا بنك من اللي بقللروا عليلله لللولد شللراه حيللاة أبللو فللايق مللن نللاس3رقم

 شاردين؛ حطناه وحطيت افراشللنا وحطيللت الصللندوق؛ وحطيللت اغراضللنا بينللا وبينهللم [دار سلللفي]

 وهمة هيك واحنا هيك في نفس الخيمة... وبعدين قعدوا اشوية وبعدين قالت بدنا نرحل ع عمان؛ قلت:
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 ا يسهل عليك فش أحسن من هيك؛ وبعدين رحلوا ع عمان وظليت أنا في جوة الشللادر فظلينللا.. لمللا

أجو يسجلوا؛ ويييين ويييين طولنا لما أجو يسجلوا..".

 كان لجهود المرأة اللجئة نحو الستقلل بمسكن عائلتها عللن العللائلت الخللرى؛ التللأثير الكللبر فللي

 انفصال العائلت اللجئة التي تسكن المكان الواحد بعضلها علن بعلض، كملا أن إهتملام الرجلال كملا

 النساء بالحفاظ قدر المكان على استقللية المرأة عن الغرباء دفع في السعي لتحصيل مسكن مسللتقل،

 وبالرغم من جهود المرأة لكن للرجال مساهمات أحيانا في تحسين أوضاع المسكن ولكن تختلف نسبة

 هذه المساهمة من عائلة لخرى. وتبين المقابلت الشفوية مع النساء بأن الرجال الللذين كللان لهللم دور

 فاعل في تحسين المسكن هم الرجال الذين ل تستطيع زوجاتهم القيام بذلك ربملا لقللة خبرتهلا وصلغر

 . ولن أغلللب نسللاء34 و16 و 12سنها أو لطبيعتها "مش معدلللة زي بللاقي النسللوان"/المقابلللة رقللم

 الريف اشتهرن بنشاطهن و"عدالتهن" فقد يكون ذلك مدعى لعتماد أغلب الرجال عليهن فللي تحسللين

 أوضاع مسكن العائلة، كما أنه ظهر من خلل المقابلت أن دور الرجل في تحسين المسكن مهما كان

 فاعل فإنه ل ينفرد في ذلك بل المرأة يكون لها مساهمات فاعلة أخرى في تحسين المسللكن، فللي حيللن

 كانت النساء "المعدلت" يستطعن النفراد بتحسين المسكن دون العتماد أو الحاجة لمساعدة الرجللل.

 :"وبنيللت إذيللال الخيمللة دايللر مللا دايللر؛ يعنللي بيجللي مللتر دايللر مللداير20تقول أم فواز/المقابلللة رقللم

 وسويتلك عليهن هيك مطرح أصير أحط فنجين أحط قبابي أحط.. زي الرفريللف هللذول؛ أنللا أسللويهن

 داير ما داير الخيمة يعني اتقولي متر متر ونص من خوف ما يعبرن علينللا الحيايللا عقللارب وليسللتهن

 جبت اشويت تبن من النسوان؛ وليسلت هالخيملة وسلويت قلاع الخيملة ملّدة، وليسلتها كلهلا مشلان ملا

 يعبرش علينا حيايا والل إشي؛ وقعدنا إحدعشر سنة في هلخيام واحنا على هالطريقة، أبنيها إشويي قد

 ما اتباري البنت والل إتواريني وأحط بابها على جنب مش ع الطريق بابها على جنب وبدنا نعبر لغاد

 انشخلنا نقطة المية نشخلنا نتفة هالوسخ من جنب.. والمكانس نتش، بناتي يجبن النتش، وأحط أصللفت

 ثلث أربع نتشات وأحط عليهن حجر وأجبلي نتفت قشات من تبعات الحصر أبلهللن وأسللويهن إحبللال

 إحبال و.. الشوك انكنس في اذيال الدار اللي [ناعم] زي القش لجوة.. وأخبز ع الحديللد؛ لفللران طلعللن

 بعدين قبل ما نطلع ع الدور بست تشهر صارن لفللران، وسللوينا "عرصللة" إحنللا والجللارات وحطينللا

فيها "ُردف" وصرنا نخبز فيها، مع بعض وكل وحدة اللي يجي دورها اتروح تحميها وتخبز".

 ونرى أشكال أكثر فاعلية في مجال تحسين أوضاع السكن في المخيم سبقت بكثير قيللام وكالللة الغللوث

 ببناء الوحدات السكنية للجئين؛ فقد ظهللر بنللاء السللقايف، وسللاهمت المللرأة مسللاهمة فاعلللة فللي بنللاء

 السقايف سواء عبر نقل الحجارة اللزمة لعملية البناء، أو عبر تموين المرأة لعملية البناء هذه أو جزء
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 منها عبر بيع بعض النساء لمصاغهن أو الستفادة من مدخراتهن أو ما حملن مللن مللدخرات السللرة،

 وأيضا هناك الكثير من النساء قامت ببناء السقيفة بنفسها، وكانت السقايف على أنواع نسبة لمللا يتللوفر

ّية لبنائها في المخيم، ففي دير عمار والجلزون وقلنديا مثل؛ بنيت السقايف من الحجارة  من مواد طبيع

 "العادية" وُجعل السقف من الخيمة أو الزينكو أو أغصان الشجر؛ بينما في أريحا فقد تمكللن اللجئون

  عن تجربتهللا فللي مخيلم9من بناء سقايف يمكن تسميتها "بيوت من طين"، تقول أم سعيد/المقابلة رقم

 في أريحا:"طينت ريحا شمينتو، وأنا بطني هالطولللة [يعنللي فللي أشللهر الحمللل المتقدمللة] أجينللي أدق

 القالب؛ لقيت نتفة خشبة زي هذيك [تشير إلى شكل مربع] وأروح أجيب الترابللات وأعجنهللن وأجيللب

 الميات وأخبصهن، والزلمة [جوزي] نايم، أقوله قوم بس حلط ع القلالب – وهنله ايشلخن فلي الخيملة

 ويخبزن فللي الخيمللة [تقصللد النسللاء الخريللات للمقارنللة] ايقللوم ايمسللح شللعراتو ويللروح ع القهللوة..

ّفتهن وظب الناشف منهن- ريحا نار مولعة؛ وقللتي الشللغلة تنشللف، والل  أجيبهن [قوالب الطوب] وص

 ] إلللي عللم400بقينا إنبل الثوب في العّمال وساعة زمن نلبسو ينشف علينا- سويت أربع ميللت قللالب [

 متعلم ع السباحة قعد في ريحا بطلللع شللهر زمللان وقطللع عللن النهللر اسللباحة وراح شللّرق ع الردن،

 قلولوا يا ولد شو ابتعرف تشتغل بتعرف ادق لبن؟ كلل أهلل الردن مللن هلاذا الطينلة، قلهلم بللدق لبلن

 وببني كمان؛ وا أخذ مرتوا وولدو ودشر كرتو في عقبة جبر وانقطع كرتللو وبلدش هللالكرت وراح

ّيه وأنا مصفت هالقوالبات وقاعد تحللت  ع الردن وصارلك هالزلمة البنا وتعي واتفرجي ، يوم أجا عل

 الخيشة، [قلتلو] يا عمي بال انك تبنيلي اياهن؛ قال آه يا عمي هاتي؛ جبت هالطينات وجبلتهن وقعد –

 فش ل ساس ول غيرو على وجه الرض، الرض ريحا شميمتو- أنا أقولللو يللا عمللي كبرهللا؛ ايقولللو

 [جوزي] ل تردش عليها، تردش عليها، سوالي اياها بتيجي مثل هان وهان يعني مثللل فحجللتين هيللك

 وهيك [مترين في مترين] قلت يلا وردي والشلو هلالبيت هاظلا؟!! خليلت عملي طللع وهلديت الماليلة

 القبيلية وهديت المالية الشرقية ورحت جبت طينة ووسعت وبنيتهن لحالي؛ فردت الخيمة عليهن فرد،

وسويت قاع دار وسويت خم لجاج وسويت..".

 ولم يقتصر دور المرأة اللجئة في المخيم في مجال تحسين مسكن عائلتها على ما قدمته مللن مسللاهمة

ّية "جدرانه" وفي تجهيزه الداخلي من أدوات مطبخ وفراش وخم الدجاج  غالبا ما كانت منفردة في تقو

 و"الحمام" وموقد النار وغيره، بل أيضا في سعيها لتحصيل أكبر مساحة ممكنة حول مسللكنها لتجعللل

 من حدود سكنها أوسع ما يمكن وتثبيت الوضع الذي يمكنها فرضلله بمللا يسللمى "بالحمايللة"، وتسللتفيد

 من المساحة الضافية حول مسكنها بزراعتها وقد تبني سقيفة كمطبخ أو لتربيللة الحيوانللات.. تقللول أم

 :"هاذي الحكورة أنا حميتها؛ محنا قعدنا الول فللي سللقيفة قبللل الخيمللة؛ السللقيفة11طلل/المقابلة رقم
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 بقوا قاعدين فيها ناس من الدوايمة؛ رحلوا على ريحلا، إحنلا جينلا، قعلدنا المللدير فيهلا، وفيهللا الكفايلة

 وهاذا ومزروعة وجاهزة، وصاروا يجوا يلقطوها [الدوايمة الجيران] وأنا أطلللع عليهللم؛ طيللب هللاي

 إلي؛ قعدني فيها المدير [تضحك الراوية] مني معزلها ومزبطها، قلتلهم تعالوا إنتو يختي بتلقطللوا مللن

 باب داري ؟؟!! داركم داري داركم داري.. قلتلهم هاي إلي؛ يعني نتخافش نتقاتللل؛ قلللت والل بقلعهللن

 واللي بيجي غير أطقش ركبتو؛ وبقيللن يخللتي الللدوايميات مللن دون لباسللات وبهالثيللاب يجريللن وشللو

 الوحدة منهن قدك وقدي على مرتين تقولي من مالت علي بتكسر ركبتي لكللن ل، تسللكتيش يللم طلل؛

 إطلعي منهن وفوق وحاجري، زي النبلية وهيذ [تضحك]؛ حصلت الحكللورة، أجللا المللدير، قلللت هللاذ

 بيلقطوا شغلتي من باب داري، لمن تلقي واحد يساندك بتقوي، إقويت، قلت ممنوع ممنوع؛ أهملللوني،

 ظلت إلي؛ نشفت، صرت أزرع بقدونس وصرت أزرع". وكان بعض الرجال خاصة من كبار السللن

 يتمكنون من "حماية" رقعة أوسع حول مسكنهم في المخيم؛ إل أن المرأة ظلت على الدوام النجح في

ذلك والكثر همة. 

مصدر الدخل للعائلة:

 ايجاد مصدر دخل للعائلة، كانت مشكلة رئيسة؛ وقد أظهرت المقلابلت الشللفوية فللي هللذه الرسلالة أن

ّية اللجئة في السنوات العشر الولى من عمليللة اللجللوء؛ كللانت  أهم وأغلب مصادر دخل العائلة الريف

 من عمل المرأة. فبالرغم من مساهمات لبعض الرجال في عائلتهم؛ فإن دور المرأة ظل قويا وأحيانللا

 منفردا في تحقيق الدخل للعائلة. ويعود ذلك إلى عدة أسللباب منهللا: حالللة البطالللة الللتي سللادت أوسللاط

 المجتمع العربي في أعقاب النكبلة، وانخفلاض الجلور انخفاضلا شلديدا؛ ضلعف قلدرة الرجلال عللى

 التأقلم مع الوضع الجديد حيث لم تعد الرض مصدر الدخل وهلم بالمجمللل فلحلون ل يجللدون سللوى

ّيللة اللجئة كللل خبراتهللا السللابقة  الزراعة وما ارتبط بهللا مللن مهللن؛ فللي حيللن اسللتثمرت المللرأة الريف

وأبدعت أيضا في ايجاد مصادر دخل بالرغم من معاناتها الشديدة جّراء الوضع الجديد. 

ّية اللجئة في المخيم إلى قسللمين: فمنهللا مللا  وقد انقسمت مصادر الدخل التي تعاملت معها المرأة الريف

 كان داخل المسكن ومنها ما كان خارج المسكن، ومع أن غالبية النساء قد جمعللت بيللن مصللادر دخللل

 في مسكنها وخارجه؛ إل أن منهن من قصرن نشاطهن على العمل من داخل المسكن؛ وهو أمر ارتبط

 عادة برفض رجال عائلتن لعمل نسائهم خارج المسكن؛ معتبرين أن ما تؤديه المرأة من عمل داخللل

 المسكن مهما كانت مشقته ودخللله القتصللادي؛ ل يعتللبر "عمل" للمللرأة، بتعللبير آخللر؛ إن مللا تللؤديه

 المرأة في المسكن ليس عمل؛ ورجال تلك العائلت-وكذلك بعض نسائها- يعملون على تفسير المور
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 بهذا الشكل ليخرجوا أنفسهم من الحراج المتمثل فللي كللون نسللائهم تعمللل والرجللال ل يعملللون أو أن

يقال أن العائلة بحاجة لعمل المرأة وهو ما أعدته عائلت بالمر المهين.

 ومن مصادر الدخل التي كانت تؤديها المرأة الريفية اللجئة داخل المسكن أذكر:

 - تربيتها للطيور الداجنة، وهو عمل مدر للدخل تحدثنا سابقا عن انفراد المرأة به أغلب الللوقت دون1

الرجل.

ّية: وتشمل أعمال خياطة الملبس، والتطريز، أشغال البرة الخرى، نسللج الصللوف2  -الشغال اليدو

وشباك الصيد، وصناعة الحصر، والسلل والطباق (للخبز وغيره)، تنجيد الفراش وغيرها .. 

-المشاركة في عملية البيع والشراء (دكان في المسكن) مع الستعانة بأطفالها أوالنفراد به. 3

 -تربية الحيوانات المنزلية كالغنام والبقار وما شابه، وهي مهن بدأت بللالعودة تللدريجا لتظهللر فللي4

 المخيمات وساهمت المرأة مساهمة رئيسة في نجاح عودتها لن المرأة من وفر المللاء (نقلله) للمسللكن

إضافة للعناية بها داخل المسكن. 

 -صنع الغذية الصالحة للبيع (كالترمس والبليلة..، والمخللت، الزيتون المعد للكللل، الحلويللات..)5

وقد تبيعها المرأة من داخل المسكن أو خارج المسكن إن لم يكن بنفسها فعبر الطفال أو الرجال. 

-الزراعة حول المسكن؛ وبيع المنتوج. 6

 وفي حال النساء اللواتي لم يظهرن لتصريف انتاجهن خارج مسكنهن فإن ذلك تم عللن طريللق الرجللل

 سواء كان الب أو الخ أو الزوج أو البن.. وكانت هذه مسللاهمة أخللرى للمللرأة بأنهللا قللدمت فرصللة

 عمل لرجال من عائلتها بأن يقوم بالتجار بما أنتجته هللي داخللل المسللكن. وفللي الحقيقللة فقللد سللاعدت

 المرأة الرجل في كثير من الحالت للحصول على مصدر دخل إما بابتداعها فرصة عمل كجعله بائعا

 متجول أو بيعها لمصاغها ومدخراتها وتحقيق مصدر دخل له كشراء علبة "بويجي" لحد أبنائهللا؛ أو

 شراء "حمار" لزوجها لينقل فوقه الماء بالجرة.. وقد تتوسللط المللرأة لزوجهللا أو أحللد رجللال العائلللة

 للعمل في مكان ما، ويأتي توسط المرأة لتشغيل رجل مللن أقاربهللا لللدى آخريللن باسللتعطاف أصللحاب

العمل على ما فيه عائلتها من حاجة للعمل.

مصادر دخل للمرأة خارج المسكن:
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 -بيع الحطب و"النتش": أصللبحت عمليللة بيللع الحطللب و"النتللش"أحللد مصللادر الللدخل الشللهر فللي1

 مخيمات الضفة الغربية في السنوات العشر من إنشاء المخيمات، وقد ارتبط ذلللك بنشللأة أفللران الخللبز

ّيلة ممكنلة ملن الحطلب والنتلش للوقلود. وعملل الكلثير الرجلال  العامة التي أصلبحت تشلتري كلل كم

 والنساء مللن اللجئيللن القللادرين (العمللار المختلفللة مللن القللادرين سللواء فتيللة أو شللبابا أو كبللار سللن

 قادرين)، غير أن نسبة النساء اللواتي استمرين في هذا العمل كان أعلى بكثير من نسبة الرجللال، كمللا

 كان الرجال كثيرا ما اعتمدوا على نسائهم لمساعدتهم في هذه "المهنة"؛ سواء بالذهاب معا إلى حيللث

 يجمعون الحطب والنتش أو حتى بجلب الرجللل الحطللب إلللى الللبيت والمللرأة تقللوم بتقسلليمه بالحجللام

. 50"الحزم" التي يتفقون عليها/المقابلة رقم

 مع الوقت تحول معظم الرجال الذين قاموا ببيع ما يجمعون من حطب ونتش لعمل أخلرى أو توقفلوا

عن ذلك، في حين استمر عمل المرأة في ذلك وتزايللدت أعللدادهن، تقللول الحجللة زهللرة/المقابلللة رقللم

 :" هالعبدة اللي قدامك؛ يكفيكي شر اللوع؛ أروح؛ فش أكلل لهللولد ول لهلختيلار – ال يسلامحو-18

 أروح أقطع حزمة هالنتش – البنات يبيعنها بقرشين، ابقللرش ونللص- أنللا هالعبللدة اللللي قللدامك بعشللر

 إقروش، مصاري اعتاق زمان من زمان، صللليتي ع النللبي.. ايقولللوا احنللا بللدناش إل حزمللة هللالبنت

 هاذي، شو شايفة هللاذي الشللجرة أحمللل قللدها نتللش، نتللش، ابيللع علللى دورا أبيللع وانللتي سللالمة علللى

 بيرزيت، أبيع على بو كش، آخذ هالحزمة وأروح أبيعها، ابيعها هانا وهانللا وأطعللم هلللولد؛ يللا ريللت

ظلولي، الحمد ل".

 أصبح المشهد اليومي في المخيم خروج مجموعات مللن النسلاء معللا فللي الصلباح البلاكر (أحيانلا بعللد

ّيللة العديللدة  صلة الفجر) فيجمعن النتش ويعدن في فترة مبكرة لبيعه للفللران ولكمللال العمللال اليوم

 التي تنتظرهن. ومن الملفت للنظر أن النساء اللجئات كن يتسابقن في مقدار ما تجلب كللل منهللن مللن

 حزم النتش، بحيث تسعى الواحللدة منهللن لتجعللل حزمتهللا أكللثر كثافللة وأعلللى إرتفاعللا، تقللول الحجللة

 أمينة:"بقى يغدرنا الصبح، نطلع مرات قبل الوذان، نفكروا وذن وهو ما وذن والسللاعة ثمنيللة الصللبح

 نبقللى راجعيللن، عشللان الوحللدة تقعللد علللى خياطتهللا وعجنتهللا وشللغلتها، نصللبح نللادي علللى بعللض

 الصاحبات في الحارة، ونطلع كل وحدة معها قدوم وحبلة، بقت الوحدة تحت شبشبها في إيللدها وتظللل

 ترص بالنتش لمن تصير حزمتها طول الواقف، ويا بي بقين مقواهن بنات زمان نجيها مشللي مللن بلللد

لبلد".

ّيللة  كان هذا العمل اليومي للمرأة اللجئة في المخيمات عمل شللاقا بكللل المقللاييس، عللانت المللرأة الريف

 خلله أشد المعاناة وهي تخرج في الصباح إلى مناطق بعيدة عن مسكنها للبحللث عللن حزمللة نتللش أو
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 بعض الحطب المتبقي هنا وهناك؛ كانت الجبال والوديان تفتقر يوميا فيوم للحطب والنتش نتيجة للعدد

 الضخم من اللجئات الساعيات يوميا للحصول على هللذه الملادة، كلانت الجبلال تتعلرض للعلري ملن

 غطائها النباتي يوما بعد يوم وكانت المسافة التي على اللجئات قطعها وهن يبحثن عما يساوي قرشللا

 أو ثلثة تزداد يوما بعد يوم وهن ل يتوقفن عن السعي حافيات أغلب الوقت؛ كان اصللرارهن شللديدا؛

 :" بقينا وا مللن واد موسللى، بتعرفللي ويلن20شدة حاجة عائلتهن للدخل؛ تقول أم فواز/المقابلة رقم

 واد موسى اللي تحت في رام ا؛ وا بقينا من هناك نجيللب حزمللت الحطللب، وخطللرة مللن الشللوك-

 شوكو- مزعن أدينا، مزعن أدينللا مللن الهللوا، الهللوا والزوابللع يطيللرن الشللوك علينللا، بللدنا نزقللط فللي

 الحزمة تمزعن أدينا؛ روحنا وأدينا ملنات دم، ودرنا نعيط، ورمناهن الحزم وأخذنا الفوس وروحنللا،

 وا ظلين لثاني يوم لمن رحنا جبنناهن، بقول لزلمتنا درنا نعيط قال من حد ما شفتن الزوابع ليش مللا

روحتن؟! دار يضحك علّي". 

 كان أصحاب الراضي الزراعية من "الوطنيين" يضعون نواطير – حراس- على مزروعاتهم حللتى

 ل يقوم اللجئون بقطعها لبيعها كحطب، كان الشجار والملحقة مللن النللواطير للجئات "الحطابللات"

 شبه يومي؛ كانت اللجئات تواجه هذا المر بالفرار وبالخدعللة وباسللتخدام قللوتهن الجسللدية واللفظيللة

ّية (أي مكانتهن كنساء في مجتمع يمنللع العتللداء علللى النسللاء)، ربمللا تكللون قللدرة النسللاء أو  والمعنو

 أسلوبهن في التعامل مع النواطير ما جعل استمرارهن في جمع النتس يمتللد مللدة أطللول مللن الرجللال،

 تقول أم فواز عن ذلك أيضا:" وهذول تبعون الللبيرة ع شلللم بقللوا يقتلللوا الوحللدة ع شلللم،.. نطللور فللي

 البيرة زقط بطلع ست نسوان بقين يكرمين كراملي الزتلون بتعلات اللبيرة جلاي النلاطور ودار يبهلدل

 فيهن، وأخذ حبالهن وفوسهن وع المركز وداهن،.. ثاني يوم راحن بناتي عند بيت إيل بقاش هنللاك إل

 نتش، أخذلهن الفوس ولحبال وروحن؛ قلتلهن وا غير أروحو مقطللم ع الللبيرة، حملللت فللاس وحبللال

 ورحت هناك، قلي ها يا مرة، قلتلو: نعم، قال هاتي الفاس ولحبللال، قلتلللوا منللي جللاي أعطيللك الفللاس

 ولحبال تعال خذهن أنا جاي أنطيك إياهن، قلدم عللّي، تعصلورت زي بنلات بللدكم [تقصلد زي بنلات

 بيت نبال] ومليت حجري حجار؛ حجر يصيب وحجر يطير وهو يرمح وأنا أرمح، وهناك مين؟ حياة

 أبو أبوها لمحفوظة وحياة أخرى واحد قالوا وا من قدمت عليها لكسرناك، وأنلا غوللة، قلتللوا إن ملا

 جبت هلحبال غير أرويك، قلي ل بدي منك شلم ول شلمين خذي فاسك وروحي وا قلتلوا في مركللز

 في البيرة غير أخليهن يشنقوك، وا عبرت زي الزابط جوة دارو ل مللرة اسللتجرت تطلللع ول زلمللة

 حملت فاساتي وروحت، ما أنا عارف شو سويت، لو بين شجر بوخذ حقو؛ بلى شوك،مللرة وبتلللم فللي

شوك، لو دريوا في المركز لكل قتل وفرق ع البيرة".
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 كانت المرأة تبيع "النتش"والحطب للفران مقابللل بضللع قللروش، أو مقابللل أن يخللبز لهللا عجينهللا أو

 :" بقيت أجيللب حزمللتين ثلثللة حطللب ثلللث11مقابل شرائها لطحين منه.. تقول أم طلل/المقابلة رقم

 أربع إحزم وأروح أقول للفران بدي الطحينلات؛ أشللتري الطحينلات منللو بلحلزم اللللي وديتللو ايللاهن،

 بقاش يكفينا الطحين اللي يطلع، وبدل ما آخذ مصاري من الفللران آخللذ طحيللن لللدار". نسللاء أخريللات

 وصل وضعهن القتصادي حد من التدني جعلهن يجلبن الحطب للفرن مقابل بضع قروش بينما يقمللن

 :"إنروح انلبيع حطلب، وال28هن بخبز عجينهن على التنكة في مسكنهن، تقول أم علي/المقابلة رقم

 غراب البين شفناه، انروح انبيع حطللب مللن الللودان، مللن عنللد هللاذا اللللي يمرقللوا عليلله علللى الجسللر

 بيروحو انروح الل هو قاذف الحطب الودان وهيذا،انلبيع للفلران فلي ريحلا. نلبيع للفلران نسلوي زي

 الحزمة وانروح على الفرن يعطينا شللاقلين – مللش شللواقل قللروش أردنييللات – تجيللب خمسللة شلليقل

 الحزمة لكبيرة، وبعدين نميل على هالبيارات تا يسرقن هالبتنجان – زرار بتنجان – الواحد يقرش من

 القلة والفقر، يعني شو بدي أقولك: بقينا هاااي هلاااي !! هلاذا إشلي ملر علينلا وعللى الكلل الللي بقلوا

 حولينا، هذا الحطب بقينا نسري سروة من الصبح لمللا يللوذن نسللري نمشللي بعيللدة هللاذا الشللللة اللللي

 انجيب منها، واد هو واد هذا اللي في ريحا اللي بيمرقوا عنا، هللذا يقللذفا البحللر، مقطللم وقاذفللة البحللر

 ونخمعة [نحزمة] ونودي للفران، زبون صرنا عند لفران، نبيع بمصاري واحنا نخبز في دورنا مللش

 ع الصاجات ل على السطلت، زي البرميل الللي خزقنلاه [الجلللن] شلقته نصلير نخلبز عليله، سللطلة

 العادة يعني؛ هذا زي قلن الجيش الحديد بينقص وبينخبز عليه وأخرى خبزنللا عليلله واحنللا فللي بتولللة،

 بقينا انبيع لفران في ريحا مشان هيذ نصرف على حالنللا، بقللوا يروحللوا معنللا [الللزلم] علللى الحطللب

يحملونا. ويسووا ويزبطوا معنا ويحملونا".

 وحللتى زوجللة الفللران كللانت تللذهب لجمللع النتللش لتللوفر ثمللن حزمللة نتللش علللى زوجهللا، تقللول أم

 :"ولمن اجوزت بعد خمس سللنين جيللت علللى بلو شللخيدم، وجلوزي سللوا فلرن،30أنيس/المقابلة رقم

 أروح أحطب مع النسوان وا يا حرام ابقرشين الحزمة، إني أخسر لقعد أقول أنا بجيللب حزمللة زيللي

 زيهن وربيت ولدي، إنروح ع الثمانية ع التسعة، ونلقى لكروم قدامنا كروم بيرزيت نعبي عنللب فللي

 وسط الحزمة انحط العنب وعشنا ع الفرن.. محنا مخيم أبو شخيدم تركللن النسللوان الطللوابين وصللرن

يخبزن بالفرن والشهرية عشر قروش إتجيب فيهن حطب وتخبز..".

 :"أروح أسللوي هللالملحف وأغسللل هالغسلليل17- الخدمة في البيوت، تقول أم محمود/المقابلة رقللم2

بخمستعشر قرش يومي".
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ّيللة (الدايللة)، وعاملللة3  - حصول المرأة اللجئة علللى وظيفللة فللي وكالللة الغللوث، مثللل: القابلللة القانون

 تنظيفات في العيادة والمدرسة.. وفللي توزيللع وطبللخ المللواد الغذائيللة والحليللب أي فللي مطعللم المخيللم

 ومركز الحليب، وفي بداية الستينات بدأت تظهر فتيات موظفات لجئات في مركللز الصللحة والتعليللم

من الفتيات اللواتي تلقين قدرا من التعليم. 

- نقل الماء بالجرة.4

 :" (بقينا في الدكان من إيام الخيللم14- أعمال البيع والشراء، في الدكان، تقول أم طلل/المقابلة رقم5

جوزي) إيبيع وأنا أروح أتحوج، وحيان أنا أروح وحيان هو ومعه ولد من لولد، وببيع".

ّية: موسم الحصاد كان موسم دخل جيد للمللرأة اللجئة وكللانت تحللرص عليلله كللل6  - العمال الزراع

ّيا حصللدة فللي ديللر دبللوان حصللدة فللي قلنللديا حصللدة فللي  الحرص، تقول أم طلل:"والل فللي ترمسللع

بيرزيت حصدة وأبو قش حصدة فيها.. وفي البيرة.. وا ما خليت مطرح الل حصدة فيه". 

ّية كالكروم والزيتون بحصة تتفق عليهللا مللع ّية اللجئة بضمان منتوجات زراع  كما قامت المرأة الريف

 أصحاب الزرع، كانت اللجئة تقوم بالتفاق على ضمان هذا المنتوج الزراعي بالشتراك مع زوجها

 أو أقاربها أو تبادر بالتفاق والعمل بنفسها، غير أنها في النهاية تشرك عائلتها بهذا العمللل الزراعللي،

 :" وا في يوم أخذت عشرين ليللرة.. حصللدت فللي دورا وحصللدت فللي4تقول أم عيسى/المقابلة رقم

 دير عمار وحصدت في بيتين هاذي، وفي رام ا هذا أول مللا جينللا هينللا.. السللع بقيللت وأنللا فللي ديللر

 عمار حاطت على قنطارين زتون تبع واحد من الرام، حطيت عليه قنطارين كل قنطار بست ليللرات،

 ويجنلي للدار، أعطنا اتنعشر ليرة وثمنهلن قنطللارين زتللون؛ كللل قنطلار بسلت ليلرات، يعنللي ايجبلنلا

 زتون بدل المصاري، أجا الزتون[ موسم الزتون] اللهو جاي بيقولي يختي البعيد مديون مظلليش اللي

 أسدهن، قلت والل كيف؟ قلال لسلنة الجلاي، أيلوة، ثلاني سلنة اللهلو جلايي بيقلولي يخلتي تعلالي تنلي

 أعطيكي زتون وهو على إمو؛ أنا البعيد مديون اكثير وبخاف أرد السنة ومسدكش، قلنا أيوة، قلتلوا ها

 يابو يوسف، قلي آه، قلتلو هذيكا الغرسة لخرية على هذولة، أنا وياه لحالنا، خمنا الزتللون، قللال يخللتي

 اكثيرة، قلتلو ل مش اكثيرة، بقا واحد من اسلفي يخمن الزتون، اللي بدو يضللمن زتللون ايللروح يقلللو

 هذولة هيك من هيك،  قلي هاتي ابن عمك وخلي يخمنهن، وا الغرسة اللي قلتلو عنها ما قلت لسلللفي

 عنها، اللهو بيقول يابو يوسف لخرية هاذي الغرسة معهن، قلتلو شايف شللايف تخمينللي أنللا كيللف زي

 تخمين الزلمة، الناهية، اللهو بيقول تعالي يختي خوذيهن وهنة علمهن، وا درت كل يوم أروح أملي

 الكيس المجوز ويجو لولد العصر ايجيبوا الجحش بعيد عنك وانحمل هالكيس ونروح، ألقطهن لحالي

ولولد في المدرسة والعصر يجيبولي الجحش ويجو ومليش الل بنت وتظل عند أخوها لصغير".
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 :"أيام الخيم، أّضمن، وكمان أحرث، وإلي النص وإلهم النللص. بقللت17وتقول أم محمود/المقابلة رقم

 كل البلد تعرفني أبعت ورا الحراثين ويحرثوا.. أجو زلمي ثنين يحرثوا.. وأنا ألقط الزتون وأقسم إلللي

وإلهم [أصحاب الزتون]"

ّية؛ التي كانت تقللوم بهللا النسللاء بكللثرة فللي أعقللاب  هذا إضافة إلى استمرار عملية "التصيف" الموسم

 المحاصيل بل كانت عائلت بأكملها تنتقل مسافات بعيدة من أجل التصييف، تقول أم محمللود/المقابلللة

 :"أروح أتصيف في الغور، بس أّصيف ورا الناس، وانروح إنغمر وهناك كوش الحب، الحب17رقم

 كوش في الغور، في الكفرين، إبن عمي هناك، وأروح، وشو حب هالقمح ها [يعني كبير] هاظا علللى

 أيام الخيم، بقيت أجيب خمس كياس، أروح أجيللب وآجللي، بقيللت أروح أنللا وولدي وجللوزي، ونقعللد

 هناك شهر، انجيبلكي ست سبع كياس ونيجي على الخيمة هان، غراضنا معنا؛ والل عند هان وهللان،

 وانقول للي هان ديروا بالكم، شو أقولك بقت زفت حياتنا، الن: سبحانه بتسكري هالدار و.. نحمد الل

ونشكرو أنا واياكي، الشاطر اللي طلع منها، وشو أقولك؛ اتعبنا يا بنت العم تا وصلنا لهالدرجة".  

 أجمعت المبحوثات في هللذه الرسللالة أو تكللاد علللى أن الللدخل الللذي كللانت تقللدمه المللرأة لعائلتهللا فللي

 السنوات الولى مللن اللجللوء أعلللى مللن الللدخل الللذي كللان يقللدمه الرجللال "العامللل" وبدرجللة مللؤثرة

ّية اللجئة كان أعلى بكثير من عبللء الرجللل، وأن  وواضحة، كما بينت أن العبء اليومي للمرأة الريف

 الدخل الذي قدمته المرأة كان نتيجة لتنوع العمال المنتجة التي كانت تقوم بها في حيللن اكتفللى معظللم

ّية اللجئة بأعمال تحتاج لجهد عضلي كللبير أي قللامت  الرجال ببعض العمال، كما قامت المرأة الريف

 بأعمال يفترض أو كانت من أدوار الرجال ذلك لن المرأة نجحت بأن تقوم بأدوار الرجللال، بينمللا لللم

ينجح أغلب الرجال بأعمللال إعتللادوا أن يعتبروهللا ضللمن أدوار النسللاء. تقللول أم طلل/المقابلللة رقللم

 :"صار يشتغل ع الكسارات؛ هو يشتغل؛ قديش بقا يشتغل؟ عشر قروش؛ أنللا أروح أجيللب حزمللة11

 حطب ثلثة بيحملنهاش أبيعها بخمس قروش، أبيع حزمة الحطب بخمس قروش أبيعها للفران، أروح

 العصر قبل ما يجي حياة أبو طلل أطيح هان على جفنا؛ أجيب حزمت حطللب كللبيرة للنللار – للللدار،

 نغسل عليها نطبخ منها – بقا غزات والل كهربا !!- نعمل شاي منا، حطب يعني عودان كبار اتخللان،

 أجيب حزمتان، ولما أبقى أسري بدري أجيب حزمتين للفرن، لمن ما يبقاش علي عجين وخبز أسري

 بدري وأجيب حزمتان بعشر قروش، زي لختيار، كن قال هلو الل يرحملو: ولللك إنلتي بتقضلي عللى

 حياتك يا مرة؛ أقوله ل؛ مدام صحتي معاي خلينا نجيب، نسرح، إنطيللح مللن هانللا، هللاذا عللود ناشللف

 نقول في هيكة نطقشو؛ هاذي عنبة ناشفة نقول فيها هيك ونسوي حزمللة هللالحطب هيللك أحللط عليهللن

 بلطة وألبد وأطيح عن البلطة وأقلبها على راسللي وأروح، أنللو بتعللب هيللك اليللوم، فللي حللدا بيتعللب
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 هيك؟!!!... كن قال أبو طلل: إنتي بتجيبي على قدي مرة ونص.. بقينا ما نعللرف نقعللد خمللس دقللايق

 تمصصي إبنللك والل بنتللك؛ هيللك مشللاوحة، مشللان تلحقللي، مللا تخلصللي غسلليل الل العجيللن خللامر،

 تروحي تولعي الطبون – طبون وقادة بقيت عامل -.. تنامي وانتي تشتغلي؛ أكثر من أربعة وعشللرين

ساعة تشتغلي.. وبالليل تقعدي تشتغلي؛ أنجق تناميلك ساعتين زمان.. هي الشقا..". 

 اسللتطاعت المللرأة الريفيللة اللجئة –كمللا نللوهت سللابقا- السللتفادة مللن خللبرات اللجئات الخريللات

ّيللة متنوعللة مللن تللدبير منزلللي  والوطنيات اللواتي تعاملت معهن، وشملت هللذه الخللبرات نللواحي حيات

ّية، تقول أم طلل/المقابلة رقم  :"تعلمت من [هان وهان] القرويين شاطرين لخللري11ومهارات انتاج

أجي عندك [أشوف] وأصير أخربش وأسوي".

- الدور الجتماعي:2

ّيللة الللدور  الجهللد القتصللادي الهللام الللذي قللامت بلله المللرأة الريفيللة خلل النكبللة واللجللوء يعكللس أهم

ّية العامل الرئيللس  الجتماعي لهذه المرأة ويشكلن معا أي الدور القتصادي والجتماعي للمرأة الريف

ّية بل ويمكنني القول أنه كان عامل رئيس في استمرار  في الحفاظ على العائلة واستمرار مهامها الحيو

المجتمع الفلسطيني بالرغم مما أريد له من تحطيم من خلل نكبته وتشريده.

 يمكن الحديث حول الدور الجتماعي للمرأة الريفية اللجئة مللن زوايللا عللدة؛ فهللي "الشللبكة" –المللرة

 شبكة- التي تنسج العلقات القوية بين العائلت والمناطق المتعددة عبر الللزواج وعللبر أشللكال أخللرى

للعلقات القتصادية والثقافية والخدماتيةالتي تقوم بها.

 نبدأ أول بالتطرق لمسألة الللزواج فللي مرحلللة اللجللوء: فقللد اسللتمر الهتمللام بللالزواج والنجللاب بيللن

اللجئين في مرحلة اللجوء بالرغم من الظروف القاسية التي مروا بها في السللنوات العشللر الولللى –

ّيللة اللجئة أن تتنللازل –1948على القل- من عملية تهجيرهم  . وفي سبيل ذلك كان على المرأة الريف

ّيللة الللتي كللان الللزواج فللي القريللة الم يوفرهللا، فمهللر العللروس  وعائلتها- عن الكثير من المزايا الماد

 انخفض إلى مستوى الحالة القاسية التي بللات فيهللا اللجئون؛ وتللم التغاضللي عللن الكللثير مللن طقللوس

 :"مهللر10العرس التقليدي من تقديم الولئم وإقامت ليالي السهر وغيرها؛ تقول أم غياز/المقابلللة رقللم

 ؛ رخصوا مشان خافوا النللاس200-120 ليرة بس بقى في البلد حوالي 50 ليرة – 40العروس صار 

 من اليهود". وقول أم غيللاز إنمللا يللدل علللى انخفللاض المهللر ولكنلله ل يعطللي الرقللم الدنللى لمسللتوى

ّية  انخفاض المهر والذي وصل لحد أدنى مملا ذكلرت بكلثير لللدى اللجئيلن فللي فلترات اللجلوء القاسل

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور

179



 والذي وصل حد القللول:"خلللي يوخللذها ببلش بللس يسللتر ع وليتنللا". ولللذا عللاد شللكل الللزواج البللدل

 ليتصدر قائمة أشكال الزواج التقليديللة، وذلللك لن زواج البللدل كللان يسللمح بعللدم دفللع العريللس مهللرا

لعروسلله مقابللل أن تكللون قريبتلله قللد زّوجللت لقريللب عروسلله، تقللول الحجللة معللزوزة/المقابلللة رقللم

  سللنة وقللالوا هللي بللدوا يتجللوز بللدو16:"اتزوجت واحنا في الخيم لما اتزوجت بقللى عمللري بيجللي 2

 ؛ احنللا مللا كللانش معنللا سنة كان أكبر مببن أبببوي60هو بيجي يتجوز مهو ابن عم أبوي، وبقى عمره 

 )9مصاري يا حبيبتي هو كان معاه؛ قالت امي احنا معناش مصاري؛ قال بداينكم؛ داينلا بيجللي تسللع (

 ) اللللي أخللذناها بللدل لخللوي..30لرات؛ مشان يكسولي فيهن.. وراح هو كسى عليا بنته بثلثين ليرة (

  سنة وبقت مرتوا على60هي كانت اصغر شوي من أخوي وأكبر مني شوي، لكن هو [زوجي] كان 

 حسابوا لسا طيبة؛ اجديد لماتت". وكانت الحجة معزوزة قد ذكرت لي أن من أصللبح زوجهللا كللان قللد

 تقدم لخطبتها في القرية الم قبل التهجير فرفض والللدها، غيللر أن حللالتهم فللي المخيللم ومللوت والللدها

 وشدة الفقر دفعتهم لرؤية هذا الزواج بأنه شيء مقبول وحل لمشكلة زواج أخيها وزواجها؛ حيث أمها

 الرملة كانت تعيل العديد من البناء القاصرين، وفي قصة الحجة معزوزة ورد تعدد الزواجات وفللي

ّية قللد انخفللض  الحقيقة يمكننا القول أن تعدد الزوجات اللذي اشلتهرت بله الكللثير ملن القلرى الفلسلطين

ّية التي لم تعد تسمح للرجل بإعالة  انخفاضا واضحا في فترة اللجوء الولى؛ بسبب الوضاع القتصاد

ّية كانت تعتمد في دخلها القتصادي إمللا كليللا أو جزئيللا علللى  عائلتين، بل إن العديد من العائلت الريف

 المرأة، كما انتفت العديد من السباب التي تذرع بها الرجال سابقا للزواج من أخرى كالحاجة للزوجة

الخرى لتساعد الولى في العمل الحقلي أو المنزلي.

ّيللة،  وتنازل المرأة وعائلتها عن العديد من المزايا الماديللة للللزواج لللم يتبعلله تنللازل فللي المزايللا المعنو

 كاعتبار رابطلة النسلب رابطلة قويلة لهلا التزاماتهلا وواجباتهلا تجلاه النسلاب "ووليتهلم"(أي الملرأة

ّية فيما يتعللق بلالحقوق والواجبلات فلي  مسببت النسب)، وهو ما يدلل على قوة العوايد والخلق الريف

ّيللة بتشللدد كللبير حللتى قللد  العائلة، فبالرغم من حالة اللجوء والتشتت، ظل ينظر للعوايد والخلق الريف

 يكون التشدد في كثير منها قد ازداد عن ذي قبل كنوع من ردة الفعل علللى حالللة التشللتت، ولللذا ظلللت

 المرأة التي تفرق أقاربهللا وابتعللدوا تشللعر بمعانللاة التفللرق هللذه وتسللعى لللتحللاق بهللم؛ وظللل وجلود

 القارب يعني الدعم المعنوي والمادي لها، كما بقيللت المللرأة "المقطوعللة" أي الللتي ل يعللرف أمللاكن

ّيللة، ولقللد أدهشللتني تعللبيرات المبحوثللة مريللم  ذويهللا أو هللم فللي عللداد المللوتى تشللعر بمعانللاة حقيق

 ؛ وهللي تتحللدث عللن حياتهللا وكيللف عللانت طللوال الللوقت مللن عقللدة كونهللا29ياسللين/المقابلللة رقللم

 ؛ وكيللف سللعت بعللد48"مقطوعة"-بالمفهوم الجتماعي لديهم- بعد اختفللاء أخيهللا الوحيللد فللي حللرب 
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 ] للبحث علن أقللارب لهللا وجللاءت بهللم إلللى زوجهللا1987سنوات طويلة [حتى النتفاضة الولى في 

 وقالت له:" أنا إلي أهل، تعال شوف أهلي، أنا ملش مقطوعلة"، وهللذا بلالرغم ملن كلون مريلم إملرأة

 استطاعت بكل تميز أن تجعل لزوجها ولها مصادر دخل وتنقذ عائلتها من الموت جوعا وقللد خرجللوا

 . وإن أحساس المرأة بالحاجة إلى دعم الهللل حللتى وإن لللم يكللن ذلللك للله تللأثير48معدمين تماما عام 

 اقتصادي على وضعها؛ هو نتيجة لحاجتها للدعم المعنوي من الهل، خاصللة أمللام الللزوج الللذي ظللل

 يتمتع بمكانة وسلطة في العائلة حتى في الحالت الكثيرة التي كان فيها قللد ضللعف تللأثيره القتصللادي

 في العائلة. إن استمرار نفوذ الرجل في عائلته حتى في الحالت التي ضعف فيها تللأثيره القتصللادي؛

 ل يمكن تفسيره بمنأى عن مساهمة المرأة ذاتها في الحفاظ على هلذه المكانللة للرجلل، وهلو انمللا يللدل

ّية التي رتبت المواقع والدوار في العائلة ويدل على اشتراك كللل مللن  على قوة العوايد والخلق الريف

 الرجل والمرأة في اتفاق عرفي على ضرورة هذا الترتيب وضرورة الحفللاظ علللى اسللتمراره، ولللول

 ذلك ما رأينا نساء لجئات أبدعن دون رجالهن في تحقيق دخل لعائلتهن وتمكللّن مللن اتخللاذ قللرارات

 هامة ورئيسية في مصير عائلتهن كاختيار العمل ومكلان السلكن وتزويلج البنلاء وغيلره وملع ذللك

 بقين على تقديم الرجل – حتى لو ظاهريا- في المكانة الولى من العائلة، معتبرات أن ذلك يصب فللي

ّيلة  النهاية فلي مصلللحة العائلللة وهللي مكانتهلا فلي المحيلط الجتمللاعي. ول شللك أن دور المللرأة الريف

ّيلة؛ كلان دورا رئيسلا؛ وتشلير  اللجئة فلي الحفلاظ عللى تماسلك العائللة واسلتمرارها كوحلدة اجتماع

 المقابلت أنه كان بمقدور العديد مللن الريفيللات اللجئات السللتقلل اقتصللاديا عللن الرجللل، ولكننللا ل

 نراها تسعى للنفصال عنه بل تظل مرتبطة به وهو يعكس اعتقادها بأهمية وجود الرجل فللي عائلتهللا

وإن تعطلت العديد من أدواره الهامة.

ّية الكبرى، وظل احتمللال المللرأة لطبيعللة الللزوج إن ّية الطلق واحدة من المكاره الجتماع  وظلت عمل

ّيللة بللالمرأة؛ تقلول الحجللة معللزوزة/المقابلللة رقللم كان قاسيا أو غير ذلك واحللدة ملن المللدائح الجتماع

 :"بقوا يقولوا للوحدة ا يستر عليها مرة فلن اللي ساترة بيتها وجوزهلا"، وتقلول أم غيلاز/المقابللة2

 :"وأكلت قتل بعدد شعر راسي[من جوزي] هيي أجا يعورلي عينللي عملللت براسللي هيللك أجللا10رقم

  غرزة في راسي عند زهدي الدجاني؛ كان إلسانو زفر جللوزي ول هللو أخللوي ول إبللن12ضربوني 

 عمي وصبرت". والصبر على الزوج وتحمل ظروفه وأحواله لم يكن فقط فيما يخص عصللبيته تجللاه

ّية للعائلة، ومرضه أو سللفره وغيللابه لسللبب أو  زوجته، بل أيضا احتمال ضعف تحقيقه للحاجات الماد

لخر.. 
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 ومن الشكال الخرى للزواج التي ظلت قوية فللي الفللترة الولللى للجللوء هللي زواج القللارب، وكللان

 اللجئون يفضلون تزويج القريب ولو مكانه أصبح بعيدا على تزويج "غير القريللب" ولللو كللان جللارا

 لهم، وظل يقال للمرأة التي تزوجت من غير أقاربها خاصة مللن غيللر قريتهللا بأنهللا "راحللت غريبللة"

 وإن سكنت قريبا من أهلها وأحيانا في نفس الحارة في المخيم. قد يكون التمسك بتزويج القارب يعللود

 ليس فقط لستمرار ثقافة تفضيل القريب بل أيضا لعتقاد الريفييللن أنهللم عللائدون إلللى قراهللم وهنللاك

 . لقد كان الريفيون رجال ونساء يشتركون في تفضيل38يصبح قريب السكن في المخيم بعيد في القرية

 زواج القارب الذي أصبح طريقا لعادة لم شمل العائلة الممتدة والحمولللة والقريللة وربطهللا ببعضللها

 وإن اختلفت في مكان تشلتت كلل منهللم.وتلدرج اللجئون فلي تشللددهم فلي الللزواج فلأول القريللب ثللم

 اللجيء ثم مصاهرة أهالي منطقة اللجوء أو ما سموهم الوطنية، وقللد اختلفللت نسللبة التشللدد هللذه مللن

 عائلة لخرى ومن أهالي قرية مهجرة وأخرى لكن المتشددين كانوا أكثر في السلنوات الوللى للجلوء

 كما ذكرت ، وهنا أعدت تكرار هذا الوضع لبيان أن "عقدة" اللجوء وما خلفتلله مللن آثللار سلللبية علللى

 العلقللة بيللن كللثير مللن اللجئيللن والللوطنيين قللد أثللرت فللي قضللية المصللاهرة، تقللول المبحوثللة أم

 :"أجا لبنت حماي عريس من أهل لبلد هللاذ، شللب منيللح وصللاحب لجلوزي41اسماعيل/المقابلة رقم

 كثير وقلو خذ قد ما بدك مصاري، كام جللوزي قلللو؛ قللوم [بعصللبية] احمللل مصللاريك وإوعللة تجيللب

 هالسيلة على لسانك، أنا أجوزك أختي وبكرة تصير تعايرها انها لجئة؟؟؟ ووقتها بللذبحك، ل ، خلينللا

من غير ما نتناسب صحاب وحبايب".

ّيللة، وكلانت التضلحية لجلل البنللاء كللبيرة، كلان  البناء (ذكور وإناث) هم الهم في حياة المرأة الريف

 العمل المتواصل يستهدف البناء بالدرجلة الوللى. فلي اللدائرة الوسلع للعائللة يقلع القلارب، كلانت

ّية القللارب لعائلتهللا، غيللر أن طبيعللة العلقللة مللع عللائلت القللارب حللددتها ّية تدرك أهم  المرأة الريف

 المرأة وفق مصلحة عائلتها النووية (كما تراها هي) ومصلللحتها فللي إدارة عائلتهللا والتفللرد بشللؤونها

 عن الخرين، ولذا نجد المرأة استمرت في القامة مع أو بجانب عائلة قريبة لها؛ لكن في حللال انتفللاء

 مصلحة العائلة النووية بوجود عائلة أخرى كانت تتبع مصلحة عائلتهلا، وهلذا الملر هلو اللذي سلبب

 الصدام بين العائلت النووية القريبة إذا أقاموا في مسكن واحللد أو قريللب مللن بعضللهم، وفللي الحقيقللة

 كان مصدر الصدام والوئام هن النساء، فهللن مللن كللن يتفقللن علللى السللتمرار معللا أو النفصللال عللن
 م بأنه يبني لها بيتا في أرضه قرب "بير البلد" في قريتهم الم1967 تذكر المبحوثة أم إسماعيل كلم والدها وهو يزوجها بعد حرب عام 38

 "بيت نبال" حيث تقع الرض على حدود قرية زوجها "دير طريف" لتظل قريبة من بيت والدها، إنه مثال رائع على عمق اليمان بحق
 العودة وفي نفس الوقت محبة قرب ولم شمل العائلة. كما تذكر أم اسماعيل بأن أبناء المخيم واللجئين عموما ظلوا يتبعون كل عمل أو مجاملة

 في المناسبات واللقاءات بعبارة:" إن شا ا في البلد" فلو شرب لجيء عند آخر كأس عصير؛ فإن الشارب يجامل الخر بهذه العبارة التي
  وقد قال لمي بعد أن شرب كأس2005تحمل الدعوة الدائمة والمتكررة والمل بالعودة، وقد فاجأني خالي اللجئ وهو يزورنا في العيد عام 

ماء :" إن شا ا في البلد". 
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 بعضهن البعض وإن كان التفاق يتم بقرارهن المباشر بينما النفصال يتللم بقللرار غيللر مباشللر منهللن

 ينفذه الرجال أي يقمن بالتنازع والتصارع حول أمر ما مما يسبب قرار مباشرا من الرجل بالنفصللال

 ؛ سعت بقوة لعادة "سلفتها" إلى الخيمللة حللتى ل3بين العائلتين. ومن المثلة أن أم فايق/المقابلة رقم

ّية التي اسللتمرت حللتى فللي اللجلوء علللى أن  تتكفل أم فايق بتربية أبناء سلفتها؛حيث تحكم العوايد الريف

 تحافظ نساء العائلة الممتدة على أطفال العائلة في حال غياب أمهم، وهو أمر وجدت فيه أم فايق مشللقة

 كبيرة وعبئا ل مثيل له في ظل الحالة القتصادية التي بالكاد كانت المرأة تتدبر فيها حاجللات عائلتهللا.

 تقول:" وصرت أتقاتل أنا وأخو لبو فايق، صرت أتقاتل أنا واياه؛ ومرته مصرية مدردحللة وفسللدنها

 النسوان وشردت، دشرت اولدها الثنين وشردت؛ هللو [أخللو جللوزي] بقللى قاعللد فللي العباسللية قبللل

 الهجرة مش عندي؛ أخو من إمو، وبعدين يا حبيبتي لما فسدنها ا هي قاعللدة عنللد وحللدة فللي الللبيرة،

 قاعدة بتخدم عندها، وعاملتلها وراق وموديتهن على إمهللا وعلللى أهلهللا فللي مصللر – هللذيك المللرة –

 البيروية – أظن إلها ولد ول بنات في مصر – المهم: رحلت ع جارتنلا؛ جاراتنلا بيلروح ع رام ال؛

 وبيروحن يشحدن هانا؛ قلتلها إسمعي يم محمود: هذول ولدت إسمعين – سلفي –  هذول انحطللو فلي

 وجهي وأنا دوبي  ولدي  من وين بدي أعيشهم وأنا جوزي مريض؛ وين رحتن ودتنها؛ وا لنها في

 السما بطير لتعرف انتن هي وين وغير اتجيبنها؛ وهاذ اسماعين مطلول روحلو وغيلر يقيملكللن اللوا،

 قالن : يا خالتي: واله ما بنعرف، قلتلهن: انتن حرات، قالت: وا غير بكرة أقرع كل رام الل والللبيرة

 وا وا غير أدور عليها وأبصر شلو.. قلتلهللن انتلن حللرات هللي أنللا قلتلكللن واسللماعين قللي هيللك..

 راحت؛ دورت، ا بتقول: هي مرت إسماعين في الدار لفلنية اللي على المفرق لفلنة.. وأركب فللي

 هالسيارة وأروح، وأميل على هالدار، رنيت الجرس، فتحت المرة، قلت: ويللن زينللب؟ قللالت: هيهللا ؟

 عبرت، قلت: يا زينب، بدشري ولدك الثنين وابتيجي لهانا، يم كلل هلاذا ملن اسلماعين، وللك خلذي

 إولدك وهجي بدشريهم علّي مش حرام عليك؛ أنا امنلي، من وين بدي أعيش ومن ويللن بللدي أعيللش

 أولدي.. وبعدين جبتها وجيت، قلها: يا.... ويا.. قلتله: إخرس، إخرس وسللكر ثمللك، الل يلعللن أبللوكم

 ويلعن اليوم اللي شفتكم فيه، سكر ثمك وأقعد، خلص هيني جبتها، قالت: شللايفة يلا مللرت عمللي؛ ملش

 قلتي ومش قلتي، قلتلها: ل، خلص، بدنا انعيش أنا وياك ونقعد أنا وياك.. بقينا في خيمة كبيرة في عنللا

 بنك من اللي بقروا عليه لولد شراه حياة أبو فايق من ناس شاردين؛ حطناه وحطيت افراشنا وحطيت

الصندوق؛ وحطيت اغراضنا بينا وبينهم؛ وهمة هيك واحنا هيك في نفس الخيمة – الخيمة كبيرة".

ّيللة لعللائلتهن النوويللة،  إن تنافس اللجئات فيما بينهن لتحقيللق أكللبر قللدر ممكللن ملن المكانيللات الماد

ّية بعلقاتهن العائليلة ملع القلارب فلي حلال كلان هلذا يضلر بمصللحة العائللة النوويلة  دفعهن للتضح
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 وطريقة ادارة المرأة لشؤون عائلتها ومواردها، وهو أمر لم يكن سللهل؛ خاصللة بيللن أفللراد العللائلت

 ؛ لللم تسللتطع28الممتدة أو شديدة القلرب كعلائلت الخ أو الخللت؛ إن راويتنلا أم علللي/المقابللة رقللم

 البوح لخت زوجها برغبتها في النفصال عنها لدرجة أنهللا أي أم علللي عللانت معانللاة نفسللية أفقللدتها

 البصر كما تقول وهي ل تقوى على البوح برغبتها النفصال عن العائلة الخرى (الللتي تعنللي المللرأة

 الخرى في تلك العائلة) التي كانت في القرية الم صاحبة فضل على أم علي، تقول:"بقينللا أنللا وبنللت

 حماي وا في غرفة قد هاذي [ربما ثلثة في ثلث كما أشارت بيديها لكنها كانت تقصللد أصللغر مللن

 غرفة عادية] نفرش كل واحد في قرنة، من طبخت أنا يوكلوا طبيخاتي؛ من طبخت هي.. بعللدين شللو

 بدي أقلك.. وبعد هاذي بنت حمايي شاطرة؛ بقينا نخبز في الطلابون شلركة؛ هلي تخلبز المغلرب وأنلا

 واياها للصبح واصحاب الدار اللللي إلهللم الطللابون تقللولي وقعللة، أنللا زي الهبلللة؛ تصللبح هللي عاجنللة

 وخابزة وميخذة حّمات الطابون وأنا أطيح من غير شلر يصليبني، يطلعلن الخلبزات مرتوطلات؛ فلش

 حم، هي شاطرة؛ تسبقني، فش عندي هذاك الهاذا [تقصد النشاط الكبير] يماا ا يسهل عليها [تضحك

 الراوية] أحط الشغلة ألقي ولدها ميخذينها؛ من كثر القهر إعميت؛ إعميت صرت أهدبد؛ قهر، لنلي

 قادر أقولها ولفي مع الواحد مصاري يقدر يطلع يستأجر، وشو بدي أقولك، قعدنا وا أكثر مللن سللنة

 وإحنا ع هالموال، بعدينش الزلمة قالوا راح يدور شغل في عمان؛ شغل البين والنيا، أجا لقيني بهدبللد؛

 عمياني من القهر، قال لختو بدك تطلعي هالحين ما بتظلي هان الحرمة عمت.. قهر، أكبت في بطني؛

 مش قادر؛ مش قادر زي ما تقولي؛ إلها ماضي منيح معايللا قبللل مللا شللردنا؛ مللش قللادر أزعلهللا والل

 إشي.. يا بييييي.. قالها أخوها إطلعي هللي فللي دار يخللتي عنللد الجيللران.. تقللولي طلعللت؛ وهللي عنللي

 فتحن؛ أقسم بال فتحت؛ القهر بيعمي؛ صدقي لمن يقلولك إنو القهر بعمي صدقي. في الليللل والمغللرب

 من مرة مشفش؛ أضوي من العصر وحط الوسايد للبنت وإلي؛ لمن طلعت فتحللت وصللرت زي قبللل؛

يا بييي شو بدي أقولك عن حالي وا قصة لعراق ما هي زي قصتي".

 تعاونت المرأة في المخيلم وتصلارعت ملع اللجئيلن فيله وخلارجه مملن تعلاملت معهلم، وكلذلك ملع

ّية من أبناء القرى غير اللجئة. كان التعاون والصراع يرتبط بالدرجة الولى بتحقيق الحاجللات  الوطن

 الضللرورية لعائلتهللا ولمصللالح المللرأة كيفمللا رأتهللا هللي. فالللذهاب لجلللب المللاء والحطللب والحصللاد

 والتصييف وما شابه كان يتطلب تعاونا بين مجموعة من النساء بعضهن من حارة واحللدة ومللن قللرى

 أم واحدة وبعضهن من حارات وقرى متفرقة من داخل المخيم وأحيانا من خارجه. كما تصارعن مللع

 الخرين – الخريات عادة- حول مصادر الماء والحطللب وغيللره ممللن كللانوا يمنعللونهن أو يعطلللون
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 حصولهن على تلك الحاجيات أو ينافسوهن فيها. كان هذا التعاون والصراع ينشأ عادة بين نساء أكللثر

مما ينشأ بين نساء ورجال، ولكن أثره إمتد لكل العائلة.

 كانت أشكال التعاون بين النساء في المخيم تطغى على أشكال الصراع خاصة وأن النساء وغيرها من

 أفراد العائلت اللجئة كانوا ملتزمين بالخلق والعوايد الفلسطينية من حسن الجللوار واحللترام ملكيللة

 وخصوصية الخرين وبالتالي فإن أشكال التعللاون بيللن النسللاء فللي المخيللم –وبيللن نسللاء مللن المخيللم

ّية في المخيللم وبيللن  والمناطق الوطنية التي يتعاملون معها- أثر لحقا على مجموع العلقات الجتماع

 المخيم ومحيطه، وهكذا كانت المرأة وسيلة ربط اجتماعية ملن زاويلة أخللرى غيللر الللزواج، بللل إنهلا

 تسببت فيه (الزواج) وجعلت من دائرة المصاهرة أوسع اجتماعيا من ذي قبل.  إن المرأة نقلت للجيللل

 ،48اللحق (عبر أطفالها) طابع التعاون بين النساء في المخيم بغض النظر عللن أصللولهن قبللل عللام 

 وعن مناطق سكنهن داخل المخيم، ففي حين أصر الرجال بشكل خاص على أن يجعلوا عللائلتهم فللي

 حللارات مسللتقلة وفللي منللاطق بعينهللا حللاولوا مللن خللهللا علدم الختلط بأبنللاء القللرى الخللرى مللن

 اللجئين؛ فإن المرأة اللجئة شكلت جسر التفاهم والتعاون المتن بين عللائلت المخيللم عللبر علقللات

 التعاون بين النساء بعضهن البعض وهو ما تربى عليه الجيل اللحق فورث هّم وقضايا وثقافة المخيم

 كمخيم واللجئين كلجئين وليس فئات أو قللرى دون أخللرى، وهللو مللا أثللر وسللاهم فللي انللدماج أبنللاء

ّية.  المخيمات في الحركات الوطن

 ومللن أشللكال التكافللل الجتمللاعي فللي المخيللم المشللاركة فللي الفللراح؛ وهللي مشللاركة لهللا أهميتهللا

 الجتماعية والنفسية بين اللجئين الريفيين خاصة لملا كلان وملا زال اللزواج يمثلله للديهم ملن فرحلة

 وحاجة أساسية، وقدم الرجال أشكال من المشاركة في هذه المناسبات الجتماعية لكن دور المرأة كان

 :" كللان10له تأثير هام ورئيس في تحقيق هذا الفرح كأفضل مللا يمكللن، تقللول أم غيللاز/المقابلللة رقللم

 يكون في بنات مملكات في لبلد يعني خاطبات؛ يجي أبوها للوحدة يقول للواحد بنعرفش شللو بيصللير

 تعال وخذ عروستك خذ كنتك؛ طيب فش إشي [مع الناس] أنا طالعة ومعاي كل اشي ح شنتتي ملنة؛

 طلعت أوعي معاي ما أنا اطلعت قبل مشلان أللد عنلد أهللي؛ أروح أسلويلها- للعلروس – أنظفهلا زي

 الكوفيرة؛ أحطلها طرحة ولكليل والبدلة وكله من اجهازي من بيتي وألبسللها زي عللروس طالعللة مللن

 الكوفيرة وانجيبها من الخيمة هذيك على الخيمة الثانية وتدخل تحت الزتون؛ وا ما أزل عليللك؛ هللاذ

 في عين سينيا وفي الجلزون بنات الحج سعيد أبو لوحة خواته وا الطرحة راحت في دار أبو العنيللن

 من سلمة؛ الطرحة ولكليل اتللروح معللاهن ع الزرقللة (الردن) أنللا كنللت ألبللس.. ألبللس العللروس زي

 الكوافيرة وازيادة أعمل هالشعر وألفلفه وأعمل إشي حللو يعنلي وأحنيهلا وأعملل انقلوش أعملل نقلش
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 وكل اشي حفوف وكل شي زي ما نتي جايبيتها من الكوفيرة والكل يقولي تعي يم غياز.. وعنللدي كللل

 اشي: مكياج عرسي وأنا من يافا – مدنية – حومرة وبودرة وريمون للعينين ومسللكارة ومكللواة شللعر

 ألف الشعر وأعمله من هان زي الدرج.. ولما ما يكون في طرحة – لما بدنا نزف عروستين – أجيللب

 حطة لبوال تبعت جوزها؛ تبعت العريلس ألفهلا هيلك هيلك وأحطهلا وأحلط فيهلا وردة وأحطهلا عللى

 راسها هيك ع لكليل.. أيام الخيم كل السوتريات لبست؛ شوفي لبست مريم حسين واغصون ومريللم إم

 حلوة وإم حسين وكنة العبد ابراهيم .. بيجي عشرين عروس اللللي لبسللت وإذا إنللتي توخللذي إشللي أنللا

 أوخذ إشي... وا يخلف عليكللي .. كللل إشلي؛ روحلوا ع ام غيللاز .. نللروح نعجلن ونخلبز ع الصللاج

 معاهن ونفلفل الرز ونطبللخ اللحملة ونسلوي مناسلف وأول إشللي للعلروس وبعلدين للعريلس؛ ونخللبز

 ونسوي هالمناسف ونجلي ونضب الجلللي وبعللدين نطلللع انللزف العريللس.. والفلسللطينية .. آخ .. والل

 خسارة عليهم الفلسطينية القتل؛ كنت أجيللب عصللاية هيللك – خشللبة – أحطلهللا إيللدين وأجيللب صللحن

 وأعمللها وجه وأعمللها حواجب أعمللها عينين ورموش وألبسها بدلة وألبسها ذهب وهالمنديل وانقول

 عنها هذي "زرافة" يقولوا هي راحوا يكسوا للعروس نروح ع باص الجلللزون نللروح هللان ع سللاحة

 الجلزون نطلع من هان للساحة نغني ونغني ونزغرد ونلقي اللي جايين من رام ا وجللايبين الكسللوة

 ونظل حاطين هالكسوة في الصواني ونظل نغني .. و"الزرافة" هللاي زي العللروس يكونللوا حاملينهللا

 ويرقصوا فيها .. بقللوا اعللراس زمللان امنللاح بقللوش الغنللاني علن الحللب زي اليلوم؛ كللان فللي غنللاني

للعريس وغناني للعروس؛ شو يقولوا للعروس لما تيجي تطلعي العروس من البيت:

عدلها يا بوها عدلها

شدلها يا بوها شدلها

وان طلبت مصاري حطلها

ويعملوا دحية وسامر للزلم.. وكانوا يعملوا عرس عادي تحت الشجر والخيم..". 

ّيلة..) وعملل الملرأة "الدايلة" أي ّيلة،التلدبيرالمنزلي،النتاج ّيلة(أشلغال يدو  كانت مهارات المرأة الحيات

 القابلة التي تشرف على ميلد النساء، ومهارات المرأة الطبية الشعبية والشعوذة وما شابه خير مجللال

 للقاء الجتماعي بين النساء في المخيم وهو الذي يعني تفاعل بين عائلت المخيللم؛ وهللو مللا أدى إلللى

ّية بمعنى وصول العديد مللن العلادات والتقاليلد والفكللار مللن أهلالي قريلة أو  تمرير أوسع للثقافة الريف

 منطقة فلسطينية إلى أخرى في المخيم، وهذا ما كان له تأثير على ثقافلة الريفييلن بعلد اللجلوء وسلاهم

 مع ما تركته آثار النكبة على طرق تفكير اللجئين إلللى ظهللور مللا يمكللن تسللميته بثقافللة المخيللم الللتي

ازدادت مع الوقت وضوحا وأصبحت تميز سكان المخيمات عن غيرهم. 
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ّية مساهمة رئيسة بالحفاظ على مفهوم الشرف، وأخذت دور الحارس  وفي المخيم ساهمت المرأة الريف

  و19على حمايته وأخذت تحذر أو تنتقد الخريات فيما تعتقد أنه مساس بشللرف المللرأة/المقابلللة رقللم

ّية الشرف لم يتوقف في فترة النكبة41 و 9 و 12  . والقصاص من المرأة وحتى لدرجة القتل على خلف

  تحدثت فيها أم اسماعيل عن قتل رجال لختهم بسبب تركها لزوجها41واللجوء الولى/ المقابلة رقم 

 وما ثار حولها من أقاويل تمس شرفها. غير أنلله يظهلر أن نسلبة هلذا القصللاص ومسلتواه قلد ضلعف

 بسبب حالة النتكاسة والهانة التي وجد الرجال أنفسهم فيها بعد النكبللة وهللم المسللؤولون عللن شللرف

ّية اللجئة تظهر مللن جانبهللا عللدم ّية، ولكن المرأة الريف  البلد كلها كما ترى "العوايد" والخلق الريف

 تغاض عن هذه القضية ونجدها تتابع دور الحارس الحريص على مفهوم الشرف بللل انهلا تنتقلد حلتى

 عادات القرى الخرى التي تجد فيها نوعا من التساهل الذي قد يخدش الشرف فنراها تفرض مفهومها

 للشرف على الخريات، وتنجح المرأة في هذا الفرض في الفترة الولى للجوء ونرى هذا ينعكس فللي

 . أدى ذلللك الحللرص ملن48طريقة لباس وسلوكيات نساء لم يعتدن التشدد فللي اللبللاس مثل قبللل عللام 

 المرأة أو التدخل في ما تراه مسألة شرف لدى الخريات إضافة للهموم القتصادية والجتماعية الللتي

ّية اللجئة؛ هذا الضللبط جللاء مللن قبلهللا هللي ّية إلى ضبط في تحركات المرأة الريف  تحملتها المرأة الريف

كإمرأة أكثر منه سيطرة من قبل الرجال في العائلة.

ّيا واستمرت المرأة في تمريللره أل وهللو اليمللان بقللدرة الوليللاء والصللالحين  جانب ثقافي آخر بقي ح

والمشعوذين وأصحاب البركة، عزز هذا التوجه ضعف الرشاد الديني وضعف الخدمات الطبية. 

ّية اللجئة لعبت في المجال الثقافي دورا رياديا صبغ الحالللة الثقافيللة للجئيللن ككللل  إل أن المرأة الريف

ّية مللن  أل وهو دورها القوي في دعم تعليم أبنائها من الذكور والناث. إن ما تقدمه لنا المقابلت الشفو

 حرص شديد للمرأة اللجئة في مسألة تعليم أبنائهللا؛ وكفللاح المللرأة اقتصللاديا واجتماعيللا لتحقيللق هللذه

 الغاية، حيث تعمل بشكل متواصل لتوفير دخل وتكافللح اجتماعيللا وتصللطدم مللع الب عللادة الرافللض

 لتعليم البناء معتبرا أن عليهم العمل من أجل دخل للعائلة، وفي حال العائلت الللتي يتفللق فيهللا الملرأة

 والرجل على تعليم البناء تتحمل المرأة عبئا كللبيرا مللع الرجللل لتللوفير اللزم لبنللائهم خلل مراحللل

 التعليم، وهو ما يعكس قناعة المرأة وتفهمها لقيمة التعليم وما يؤيد وجهة نظري السابقة الللذكر مللن أن

  لم يكن مرفوضلا مبللدئيا عنلد الريفييللن ولكلن ظروفهلم48تعليم المرأة في الريف الفلسطيني قبل عام 

 القتصادية كانت ل تسمح لهم سوى بتعليم فرد أحيانا من العائلة وهو عادة أحد الذكور الذي قللد تنتفللع

 العائلة من تعليمه، وتقدير الريفيين للتعليم ظهر في مرحلة اللجوء الولللى فانللدفعوا إلللى تعليللم أبنللائهم

 من الذكور والناث وهو ملا دعمتله الملرأة اللجئة بقلوة وكلافحت لجلل إتملامه حلتى ملع معارضلة
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 الرجل -كما ذكرت- في بعض العائلت والذي كللان يعللارض لسلباب اقتصلادية هنلا أيضللا. تقلول أم

 :"يقلي [جوزي] اطلعيهم ولدك من المدرسة، أقول ل أقول ل ل، أبوهم يقتلنللي10غياز/المقابلة رقم

 :"أنا مخلصتش خلفة مللن الل، أنللا9ويقلي خليهم يطلعوا يشتغلوا أقول ل". تقول أم سعيد/المقابلة رقم

هو [جفاني] من كثر ما أردش، يقلي طلعي من المدرسة لسعيد يشتغل، أقول ل ول يمكن". 

ّيللة الفلسللطينية للقللرى ّية اللجئة الفاعللل الرئيللس فللي الحفللاظ علللى الثقافللة والهو  استمرت المرأة الريف

 والمناطق المهجرة عبر ما ظلت تحمل وتردده على مسللامع أطفالهللا وأحفادهللا مللن قصللص وأحللداث

 مرت بها في قريتها الم وفي النكبلة واللجلوء فكلانت كتابلا حيلا للتاريلخ. وظللت الملرأة وفيلة للهجلة

 قريتها الم وتنتقد الخريات من بنات قريتها إن خرجن عن هذه اللهجة وتمنع أحفادها وإن كانت أمهم

 من قرية مهجرة أخرى- تمنعهم مللن التكلللم سلوى بلهجللة قريللة الب الصلللية، كمللا اسللتمرت المللرأة

ّيللة التقليديللة ونجللدها فللي سللنوات الفقللر الولللى ّية اللجئة تخيط ملبسها وتطرزها بطريقتها الفن  الريف

 تستخدم مهاراتها في التطريز لتنتج صورا قريبللة مللن ابللداعاتها فللي القريللة أو تقللوم بالخياطللة كعمللل

 للمقتدرات من النساء "الوطنيات"، ومع اللوقت تعلود لتخيلط لنفسلها وأبنائهلا الكلثير مملا تعلمتله فلي

 القرية. هذا إضافة إلى أنها مارست حرفا تقليدية وتعلمللت حرفلا تقليديلة أخللرى ملن لجئات أخريللات

 وأنتجت منهن حاجات أساسية لعائلتها وانتجت منهللا مللا در عليهللا دخل؛ كالسلللل والحصللر وغيللره.

ّية الريفية قد انتقلت للجيال اللجئة عبر المرأة أكثر منها بكثير  وبذلك كانت العمال والشغال التقليد

عبر الرجل الذي مارس أعمال غير تقليدية في كثير من الحيان. 

 ويكفي المرأة الريفية اللجئة أنها كانت بالفعللل لسللان حللال اللجئيللن الريفييللن، كللان ذلللك فيمللا نقلللت

 ورددت وما أبلدعت ملن أغلان وأقلول عكسلت الواقلع الجتملاعي والسياسلي والقتصلادي والنفسلي

ّية اللجئة  والثقافي للجئين كما لم تعكسه مصادر أخرى؛ حتى يمكن اعتبار أغاني وأقول المرأة الريف

ّيلة الللتي ّيللة اللجئة تنقلل الغنيلات والقللوال الريف  بمثابة "ديوان اللجئين". فقد استمرت الملرأة الريف

ّيللة التقليديللة بعللد  تمت في القرى قبل التهجير والتي ظهللرت فللي الفللراح والتللراح والمناسللبات الريف

ّية اللجئة تمثل جوانب فللي  اللجوء. وفي هذه الرسالة سأقدم نماذج من التسجيلت الغنائية للمرأة الريف

مرحلة اللجوء الولى أي المرحلة التي تغطيها هذه الرسالة:

 /علن رجلل ملن المهجريلن قصليدة شلعبية علن معانلاة51نقلت الراوية نلوال العرابلي/ المقابللة رقلم

اللجوء، كان هذا الرجل وهو من قرية"ساقية" المهجرة يقول فيها عندما يجلس في جمع من الناس:

ل يا غادين مني على بطن ظامر         وتسبق صف الصافنات وطارأ

سووها ولد الخاطي وصارت             وعجتها خشت علّي الدار
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باجي تدبرها وباجي تديرها                  بدبرها وصعبت التدبار

بديرها على السهل ترجع على الجبل      أنا عبتطني الشوك والمرار

بقينا بخير يا رغد عيشنا                     نضحك ونلعب عايشين أحرار

نذبح ذبايحنا ونقري ضيوفنا                 وكاس الهنا ما بينا دوار

إن جيت يا طير على يافا سريعا بل بطا    إن جيت لصحابها عزيزين الجار

من شقت العمود تسمع لجرنا                 مهباشنا يعزم على الخطار

؛ مرددة ما كان يقوله اللجئون عن أحوالهم خلل عملية التهجير:41وقالت أم اسماعيل/المقابلة رقم

واحنا نزلنا بين قصرا وبين جوريش

بال يا دنيا علينا ل تجوريش

بعد العللي ننزل في الهيش

وبعد لمزعفر نوكل جريش

 وعندما وجد اللجئون أنفسهم  في رام ا والبيرة تحت الشجار وفي الساحات ل يللدرون أي الطللرق

يسلكون، كانت المهات اللجئات يغنين لطفالهن ساعة ينامون:

فأرضك يا بيري ونصبنا الشوادر فرضك يا بيري

وع التقاديري واصبر يا لجئ ع التقاديري

فرضك رام ا نصبنا الشوادر فرضك رام ا

ع وعد ا واصبر يا لجيء ع  وعد ا

  في مقطع أغنية من تلك الفترة تحمل القيادة الردنيللة المسللؤولية عللن10 وتقول أم غياز/المقابلة رقم

كارثة فلسطين:

لما اطلعنا من الرملة

وكل واحد حامل حملة

يا عبد ا شو هالعملة

لمن بعت فلسطينا

اللجئين اللجئين

يا حري ع اللجئين

ولما اطلعنا من بيرزيت

قلنا يا خراب البيت

يا عبد ا شو سويت

لمن بعت فلسطينا

وتقول :
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رحل كلوب الخاين يا دخيل ا

ما خل ول غارة يا دخيل ا

حتى شباب فلسطين يا دخيل ا

مع طلب الوزارة يا دخيل ا

 وتنقل نوال العرابي عن نساء تلك الفترة فتقول:" لما مات الملك عبد ا؛ بقا يجو يوخذوا النسوان

عشان ينعان – صرن يقلن:

ّتال ول بين يا لبسات الحبر حدين والبسن مخمل        حدين ع ملكن ق

ّتال فلسطيني يا لبسات الحبر حدن والبسن صيني         حدين ع ملكن ق

ويقلن :

هاتولنا حسين تا نشوف شو بدو      كل اللي جرى منه ومن جده

هاتولنا حسين تا نشوف شو مالو     كل اللي جرى منه ومن خالو

، تقول أم غياز: 48لقد بكت النساء أبطال فلسطين في حرب 

زمور الخطر في القدس صاحي

يا عبد القادر في القسطل راح

يا عبد القادر لنها دامتلك

جيوش الهغانا كان ختمتلك

وغنت للبطال اللجئين:

يا بطل .. يا فدائي يا بطل

يا مئايس عن حياتك للوطن

يا نمرود يا فدائي يا نمرود

يا مئايس عن حياتك للحدود

ع المينا يا فدائي ع المينا

ا يجازي اللي باعوا أراضينا

 تقول السيدة نوال:"بنات بلدنا اللي ساكنات في رنتيس وهيك يرحن ويقعدن قبال بلدنا ويصرن

يقلن:

ل يا بلدنا يام العنب والتين        ليش إحنا رحلنا وغيرنا لمكين

ول يا بلدنا يم العنب لسمر       ليش احنا رحلنا وغيرنا طوطن

ل يا بلدنا ياللي جفيتينا            تريدي الغرب واحنا ما تريدينا

وتقول:
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 ينعين ع الشباب وهمة لسة مش مروحين؛ وهمة أول الهجرة؛ هاللي يروح من السر يروحن

ويسألنهم؛ فصرن يغنين هيك ... 

يا مروحين ع البلد خبوا طواقيكم        وأمي قليلة العقل تيجي تلقيكم

يا مروحين ع البلد خبوا محارمكم      وأمي قليلة العقل تيجي تسائلكم

عن الخيام قلن متهكملت على الوضع المأساوي الذي وصله اللجئون:

ع الزعاميطا بيهنوا بعض ع الزعاميطا

والشبابيكا بدال الوض والشبابيكا

العنب واللوزا من بعد كروم العنب واللوزا

زيت الكاكوزا صرنا نتعشى زيت الكاكوزا

العنب والتينا من بعد كروم العنب والتينا

كرت التموينا صرنا نستنا كرت التموينا

 وعن مساعدات الصليب الحمر، التي رأى فيها اللجئون أنها مجرد وسيلة للهائهم عن حقهم

:8السليب، تقول أم غازي/المقابلة رقم

الصليب لحمر كبوا طحينو      بوح في العرض يلعن حريمو

الصليب لحمر كبوا رزاتو       بوح في العرض يفضح خواتو

؛ أنها كانت تغني لقريتها المدمرة فتقول:20تقول أم فواز/المقابلة رقم

مريت عن بلدي عصرية    مهدمة وحجارها مرمية

مريت عن بلدنا في الليل    مهدمة وحجارها بالويل

ل يا بلدنا يم العنب والتيني   ليش احنا رحلنا وغيرنا لمكيني

ل يا بلدنا يم العنب لسمر      ليش احنا رحلنا وغيرنا توطن

 وأصبحت اللجئات يبدعن الغاني التي تناسب الوضع الجتماعي الجديد لهن وعائلتهن، فنراهن

يقلن متحديات الوطنيين ممن يعيبون على اللجئين حالهم فيقلن:

يا ميخذي اللجي ول يهمك

ميتين شب مسلح في دار عمك

يا ميخذي اللجي يا حاللك

ميتين شب مسلح في دار خالك

 وهذه الغنية استخدمتها النساء للتناظر بين القرى المختلفة في المخيم الواحد، كأن تمدح المرأة

):48بقريتها "بيت نبال" مقابل اللجئين من قرى أخرى (قبل 

يا ميخذة النبالي ول يهمك

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور
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ميتين شب مسلح في دار عمك

يا ميخذي النبالي يا حاللك

ميتين شب مسلح في دار خالك

 ومن الطريف أن اللجئات يعبرن عن القلوة فللي سللوك اللجيللء فللي نيللل حقلوقه لدرجللة أن يصللفنه

 "بالوقح"، وكنت قد استغربت هذا التعبير عندما سمعته من السيدة نوال العرابي وظننته إهانة للجللئ

 ولكني عرفت بعدها أنه مستخدم بمعنى الفخر أو لنقل بمعنى القوة التي لها مبررها وفي الحقيقة معنى

 "وقح" في الغنية التالية له دللت عميقة ففيلله رد علللى متهمللي اللجللئ بالوقاحللة بللأنه بالفعللل وقلح

لكنها وقاحة من سلب حقه حتى لم يعد أمامه إل الكفاح بكل الطرق لنيل حقه: 

شفت اللجي فوق الحيط         شفت اللجي فوق الحيط

أوقح من عينوا ما ريت          أوقح من عينو ما ريت

باع الحطة والجوكيت ولحق الفدائية

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور
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رقم المقابلة: (     )بطاقة التعريف بالمبحوثة                         

- السم : ............................................................................................1
 هل توافقي على إظهار السم :.........  إذا كان الجواب : ل ؛ رمز السم :..............

م هو : .........    العمر الحالي : ........1948- العمر عند التهجير عام 2

- اسم القرية أو مكان السكن الصلي قبل النكبة : ............................................3
   مكان السكن الحالي : ......................................

- الحالة الجتماعية عند التهجير  / عزباء: ......  متزوجة:....... أرملة :...... مطلقة:....4
إذا كنت في حينه متزوجة ؛ عدد الطفال :...............

-  عدد سنوات الدراسة: .........................................................................................5

 - مستوى دخل أسرة المبحوثة ( الوضع6
القتصادي ):..............................................  ..........................................................

................................................................

- تاريخ إجراء المقابلة :.........................اليوم: .............. الساعة ( .... - ..... ) مدة :...... 7
 مكان إجراء المقابلة : .......................................................................................

وإن كان أكثر من لقاء لمقابلة المبحوثة ندون :
اللقاء رقم : ...... التاريخ : .............. اليوم :........ الساعة ( ...- ...) مدة : ........ مكانها : ......
اللقاء رقم : ...... التاريخ : .............. اليوم :........ الساعة ( ...- ...) مدة : ........ مكانها : ......
اللقاء رقم : ...... التاريخ : .............. اليوم :........ الساعة ( ...- ...) مدة : ........ مكانها : ......
اللقاء رقم : ...... التاريخ : .............. اليوم :........ الساعة ( ...- ...) مدة : ........ مكانها : ......
........................................................................................................................

  -  الحضور ( إن10
وجد ) : ................................................................................................................

.....
.......................................................................................................................

-  وسيلة تسجيل المقابلة : ..................................................11
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المقابلة  خطة
ملحظات :

- استمارة التعريف بالمبحوثة مستقلة .1
 - هذه خطة "مقابلة غير مقننة" لبحث كيفي يعتمد دراسة الحالة؛ ولذا ل تستخرج معلومسسات المبحوثسسة بالسسستجواب؛2

 لكن بطريقة فتح منافذ للحوار معها، ودونت هنا العناصر الساسية التي سسسأحرص علسسى إثارتهسسا أثنسساء لقسساء المبحوثسسة
ومن ثم يتم التحاور بها مع المبحوثة بالطريقة والسلوب المناسب لشخصية المبحوثة. 

أول : تمهيد -  وضع المرأة الفلسطينية ودورها في العائلة قبيل النكبة :

- الحالة الجتماعية لعائلة الراوية قبل النكبة :1
 تحدثي عن عائلتك مسسن حيسسث : عسسدد أفرادهسسا ، بيسسان عسسدد السسذكور وعسسدد النسساث ،  مزايسسا المسسسكن ،
 صاحب والقرار في العائلة ، العلقة بين أفراد العائلة وخاصسسة بينسسك وبينهسسم مسسن (تعسساون ، صسسراع ،

غيره ...)..
- المهام داخل العائلة :2

ما هي المهام التي كنت تقومين بها في العائلة ؟ وماذا عن مهام باقي أفراد العائلة ..
- الحالة القتصادية للعائلة :3

 ما هو مصدر( أو مصادر ) دخل عائلتك ؟ وما هو حجم هذا الدخل (كاف ، غير كاف، ممتاز) ، وإذا
كان بالمكان ذكر كميته ومقارنة مستوى دخلكم مع دخل العائلت الخرى في القرية .

- مشاركة المرأة في دخل العائلة وحقها في التملك :4
 من كان يعمل من أفراد السرة ؟ وماذا كان يعمل كّل منهم ؟ هل كنت أنت تعملين ؟ وإذا كسسان ذلسسك ؛
 صفي لنا ظروف عملك ودخل هذا العمل وأين يذهب هذا الدخل وكيف يصسسرف ؟.. هسسل كسسان غيسسرك

من النساء في العائلة يعملن .. حدثينا عن ذلك .
 هل كنت تملكين أرضا أو عقار أو شيئا ثمينا ؟ هل كانت نساء من العائلة تمتلك ؟ هسسل حصسسلت نسسساء

على إرثها الشرعي ؟ هل كان لك حرية التصرف فيما تملكين .
- مهارات نسائية :5

  هل تملكين مهارة معينة كالخياطة ، عمسل الطسسابون ، علج شسعبي لبعسسض المسراض ، قابلسسة .. أيسن
تعلمتها ؟ وهل استفادت عائلتك من تعلمك لهذه المهارة ؟ وضحي ..

هل هناك مهارة أو عمل كنت تحبين تعلمه ولم تستطيعي ..حدثينا عن ذلك .
- أثر الحتلل البريطاني والستيطان الصهيوني على العائلة قبل النكبة:6

؟48هل تعرضت عائلتك لمضايقات من الحتلل البريطاني أو من المستوطنين اليهسود قبسسل حسسرب    
هل كان في أسرتك مقاومون لهذا الحتلل ؟ حدثينا عن ذلك .

 هل شاركت أنت أو نساء من العائلسسة أو مسسن القريسسة فسي مسسساعدة الثسوار أو فسي التصسسدي لي اعتسداء
 بريطاني يهودي ( أشكال المشاركة مفتوحة: كإخفاء أحد ، إيصال معلومات ، تجهيز الطعام وإيصسسال

الماء والسلح  وغيره ..) 

ثانيا : وضع المرأة الفلسطينية ودورها خلل النكبة – داخل القرية )
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- بدء النكبة في القرية :1
) إلى القرية وأن تهّجروا ؟ 48هل كنت تتوقعين أن تصل الحرب (

متى بدأت مشاكل الحرب في القرية ؟ متى بدأت عائلتك تتأثر بها ؟  وما نوعية هذه المشاكل ؟
- حالة العائلة خلل الحرب :2

 صفي لنا حالة عائلتك خلل الحرب من حيث : هل توقف العاملون من أفراد العائلة عسسن التسسوجه إلسسى
 أعمالهم كالمعتاد ؟ هل تأثر خروجهم للعمل ؟ هل أصبح هناك خوف للتنقل في القرية وخارجها ؟ هل
 أصبح الوصول إلى الحقول وآبار المياه غير آمن ؟ هل هنسساك صسسعوبات واجهسست عائلتسسك فسسي تسسوفير

الطعام والماء وغيره من الضروريات للبيت ؟ ومن كان يوفر هذه الضرورات للعائلة ؟
- المشاركة في الحداث :3

هل كان في عائلتك مقاومون ؟ من ؟ كيف حصلوا على السلح ومن الجهة التي عملوا معها ؟ 
 هل شاركت في المقاومة ؟ هل قدمت مساعدة لمقاومين ؟( رصد أي شسكل مسن المسساعدة إن وجسدت؛
 كإخفاء المقاومين، مساعدتهم على الحسسرب ، بنساء السناسسل والتحصسسينات، تحضسير الطعسام وايصسال

الماء والمعلومات ...). هل شاركت نساء من العائلة أو من القرية في ذلك ..
- اليام الخيرة في القرية :4

صفي لنا أيامك الخيرة في القرية : كيف أصبح وضع القرية، العائلة ووضعك أنت وقت ذاك.
-  فكرة الخروج من القرية: 5

هل تذكرين ما هي أول مرة أثير فيها الحديث عن احتمال خروجكم من القرية، وكيف كان ذاك.
 من هو صاحب فكرة خروجكم عندما حدث ذلك بالفعل؛ هسسل هسسو مسسن أفسسراد العائلسسة أم مسسن خارجهسسا؟

وماذا كان موقفك وموقف أفراد العائلة الخرين من مسألة الخروج هذه .. 
 إلي أي مكان كنتم تفكرون في الخروج ؟ هل اخترتم مكان معينا اختيار مسبق ومعلوم؟ وإن كان ذلسسك

فما هو سبب اختياركم لهذا المكان تحديدا ؟ 
كم هي المدة التي توقعتم أن تقضوها خارج منازلكم  وقريتكم ؟ 

 هل الخوف على العرض ( خوف من الغتصاب) كان سببا في خروجكم ؟ ماذا كان موقفك أنسست مسسن
ذلك ؟  حدثينا أيضا عن موقف نساء ورجال العائلة من مسألة الخوف من اغتصاب النساء وقتذاك ..

 ثالثا : دور المرأة الفلسطينية فثثي الحفثثاظ علثثى العائلثثة أثنثثاء عمليثثة التهجيثثر ثثثم
التنقل بين منطقة وأخرى بحثا عن حالة من الستقرار ( بين القرية والمخيم ) .

- عملية الخروج من المنزل – من القرية :1
متى بدأتم في الخروج من المنزل ؟ صفي لنا ظروف هذا الحدث .

 هل خرج جميع أفراد عائلتك معا أم بعضهم ؟ ومع من خرجت أنت ، ولماذا؟ .. وإن كان قد بقي أحسسد
من أفراد عائلتك في المنزل ؛ لماذا بقي؟ وماذا حدث له؟

هل خرجت عائلتك وحدها أم مع عائلت أخرى  ؟
 صفي لنا حالتك أنت ومن كنت ترين من الخسارجين ( فسزع ، خسوف ، سسسرعة ، اضسسطراب ، خسسروج

هادئ ومتأني ومدروس ، الوقت كافي أو غير كاف ، مساعدة من آخرين في الخروج .. ).
 ماذا أخذتم معكم من المنزل ؟ أذكري لنا ماذا حملت أنت ؟ وماذا حمل زوجك ، والدك ، أمك ، أخوك
 وغيرهم من أفراد العائلة ؛ ماذا حملوا من أغراض المنزل ومن القرية أثناء الخروج ؟ وما سبب أخسسذ

كل منكم لتلك الغراض تحديدا ( إن كان قد تم ذلك ).
هل تعرضتم لمشاكل أمنية ( إرهاب ) أثناء الخروج من القرية ؟
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هل نسيتم شيئا مهما ( شخص من العائلة مصاغ ومدخرات .. ) وكنتم تنوون إخراجه معكم ..
هل تركتم أحد من أفراد العائلة هناك أو أحد قرر البقاء هناك ؟ لماذا وماذا كان مصيره ؟ 

- المبيت خارج المنزل – خارج القرية :2
 ما هو أول مكان توجهتم إليه عند خروجكم من المنزل – من القرية ؟ ولماذا ؟ وهل تنقلتم بعسسد ذلسسك ؟

أين تنقلتم ولماذا ؟ وكم مدة مكثتم في كل مكان من تلك المكنة ؟ 
 صفي لنا اليام الولى لك خارج القرية .. كيف كان وضعك ووضع أفسسراد العائلسسة مسسن نسسساء وأطفسسال
 ورجال .. كيف تدبرتم ضروريات حياتكم من ماء وطعام ومسسسكن وملبسسس وأمسسان ؟ ومسسن كسسان يسسوفر

للعائلة هذه الضروريات ؟ ماذا كنت تفعلين وقت ذاك ؟ 
 هل عاد أحد من أبناء القرية إلى القرية ؟ هل عاد أحد من عائلتك إلى القريسة – والمنسزل ، هسل عسدت

أنت إلى هناك ؟ ولماذا ؟ وماذا حدث مع من ذهب إلى القرية ؟ 
 ما هي آخر اتصالتكم بالقرية والمنزل ؟ ومستى علمتسم أن عسودتكم أصسبحت غيسر ممكنسة – فسي تلسك

الفترة على القل -  ، وماذا تعلمين عن مصير قريتكم ومنزلكم هناك ؟
- صراع البقاء :3

 هل تذكرين ما هي المهام التي كان يؤديها كل فرد من عائلتك خلل التنقل بين القرية والمخيسسم ؟ مسساذا
 كنت أنت تعملين ، أخسسوك ، زوجسسك ... مسسن كسسان يحضسسر الطعسسام والمسساء والوقسسود ؟ ومسسن كسسان يهتسسم
 بالمسكن وحاجاته .. صفي لنا وضع المسكن في تلك الفترة ( طبعا إن كان المكان متغيرا ستصف لنسسا

الوضع في كل مكان ذهبوا إليه ).
 هل قدمت لكم جهة ما مساعدة ( جهة عربية ، دولية ؛ محليسسة ، أقربسساء وأصسسدقاء ..) ، ومسسا هسسي هسسذه

المساعدات إن كانت قد قدمت ؟ وهل كانت تكفي حاجياتكم ؟ صفي لنا هذه المساعدات إن وجدت ..
 هل توفر لكم دخل مادي للصرف على متطلبات العائلة ؟ مسسا هسسو مصسسدر هسسذا السسدخل إن وجسسد ؟ وإل

كيف كنتم توفرون ما تحتاجون إلى شرائه إن لم يكن هناك دخل ؟
 هل توفرت فرصة عمل لفراد من العائلة؟ من الذي حصل على العمل وأين ومسستى وكسسم كسسان السسدخل

وهل كان كاف أم ل ؟ وإذا كيف تدبرتم ما لم يكفه الدخل ؟
هل عملت أنت للحصول على دخل ؟ هل عمل زوجك ..أخوك أبوك أمك ... 

تحدثي عن ظروف العمل في تلك الفترة ( نقصد عملك أنت وعمل من توفر له عمل من العائلة ).
 ما هي الخدمات التي كنتم تفتقرون إليها بإلحاح في تلك الفترة ( صحة، صرف صسحي، مسسكن سساتر

ومريح ، تموين ، تعليم ..).
- أثر صحي ونفسي واجتماعي ..4

 هل تذكرين أنك مرضت أو تعرضت لمكروه خلل تلك الفترة ؟ هل مرض أحسسد مسسن أفسسراد العائلسسة ..
مات ( تحديثي عن ظروف كل حالة ). 

 هل تعرضت لمشاكل مع الجيران من اللجئين أو من أصحاب الماكن التي ذهبتم إليها ؟ هل تعرض
أفراد من عائلتك لذلك ( وضحي ) .

هل حدثت مشاكل معينة بينك وبين والدك أو إخوتك أو زوجك أو أمك ... في تلك الفترة ؟؟ 
 هل اضطررت لعمل شيء لم تكوني ترغبينه ؟ هل اضطررت للتنازل عن حق تملكينه ؟ علسسى سسسبيل
 المثال : العمل في ظروف ل ترضينها أو الزواج بالكراه .. هل حدث شيء مماثل مع أمك ، أختك ..

زوجك .. أخيك .. والدك .. 
 ما هي المور التي كانت مزعجة لك في تلك الفترة ؟ مثال : نوم في مكسسان مليسسء بغربسساء لعسسدم تسوفر

المسكن .. 
 هل كنت تضطرين للتغاضي عن مشاكل أو تحرشات من آخرين لسبب ما ؟ وهسسل كنسست تعلميسسن عسسن

تغاضي زوجك أو أي من أفراد أسرتك عن تصرفات آخرين بسبب الظروف التي كنتم فيها .. 
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رابعا : البحث عن مكان للستقرار – الذهاب إلى المخيم :

- الوصول إلى المخيم :1
 كم من المدة مرت عليك وعلى أفراد عائلتك منذ خروجكم من القرية على إثر النكبة حتى وصلتم إلسسى

المخيم ؟ 
 ما هو سبب توجهكم إلى المخيم بالتحديد وليس إلى مكان آخسسر ؟ مسسن فكسسر ومسسن قسسرر أن تسسذهبوا إلسسى

المخيم... صفي لنا حالة المخيم عند أول وصولكم إليه ؟
 أذكري لنا وضعكم العائلي عندما وصلت إلى المخيم ( عدد أفراد عائلتك ، عدد الذكور عسسدد النسساث .

المسيطر على العائلة وصاحب القرار فيها ..) 
السكن في المخيم :- 2

ما هو المكان الذي سكنتيه وسكنته عائلتك عند الوصل إلى المخيم ؟ وكم استمر بقاؤك فيه ؟
 صفي لنا المسكن الذي سكنتيه في المخيم ( المغائر أو الخيام أو الوحدة السكنية الثابتة ) ..  كم شخصا
 كان يسكن معك ؟ وهل كان المسكن كافيا؟ هل كسسان المسسسكن يتسسوفر فيسسه شسسروط الصسسحة .. هسسل كسسان

مرفق به مرحاض وحمام وإل كيف كنتم تقضون حاجات النظافة الساسية ؟ 
كيف كنتم تتخلصون من نفايات المنزل ؟

- المساعدات الخارجية / خدمات وكالة الغوث الدولية :3
 هل قدم لكم أحد المساعدة عند قدومكم إلى المخيسسم ( مسسساعدة عربيسسة ، دوليسة ، محليسسة ..) .. مسن هسسي
 الجهة أو الجهات التي قدمت لكم المساعدة – بالترتيب-؟ وهل كانت مساعدات كافية ؟ وما أشكال تلك

المساعدات ؟ ( تموينية ، طبية ، تعليمية .. ) 
 متى بدأت تصلك وعائلتك خدمات وكالة الغوث الدولية ؟ وما هي هذه الخدمات ( تعليميسسة ، صسسحية ،

تموينية ، فرص عمل .. ) 
وهل كانت تلك المساعدات كافية لحاجياتكم ؟ وضحي ؟ 

ما هي الحاجيات التي كانت تنقصك وتنقص عائلتك ولم تكن الوكالة توفرها ؛ وكيف كنتم تتدبرونها.
- المهام العائلية في المخيم :4

 ما هي المهام التي كنت تقومين بها لجل عائلتك عند وصولك للمخيم ( أعمال المنزل ، جلب المسساء ،
حطب الوقود ، الطعام ، خياطة الملبس ...) 

ما هي المهام التي كان يقوم بها أخوك / زوجك / ابنك .. 
ما هو مصدر دخل عائلتك في المخيم ؟ وكم كان يبلغ ؟ وهل كان يكفي ؟

 من كان يعمل للحصول على دخل : أنت ، زوجك ، أخوك . والدك ، أمك .. تحدثي عن أشكال العمسسل
وظروف العمال تلك.. 

- أوضاع صحية واجتماعية ونفسية وأمنية في المخيم :5
 هل كنت تعانين من مشاكل صحية وأنت في المخيم ، وهل كان ذلك بسبب الظسسروف الحادثسسة ؟ وهسسل

كان هناك آخرون من السرة يعانون من مشاكل صحية ؟ كيف كنتم تتدبرون المر.
هل كنت تعانين من مشكلة  تصريف نفايات المسكن ؟

 هل كان للمسكن مشاكل معينة – عيسسوب مزعجسسة- ( كسساحتراق الخيسسام أو شسسفافيتها أو انهيارهسسا تحسست
 الثلج .... ) وكيف كنت تعالجين هذه المشاكل ؟ وهل كان يساعدك في ذلسسك السسزوج، الخ.. أفسسراد مسسن

العائلة ، من المخيم.
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 هل كنت تشعرين بالراحة داخل المسكن ؟ هل كنت تعانين من تدخل آخرين أو انعسسدام الخصوصسسية ؟
هل كنت تعانين من استخدام حمامات عامة ؟ هل هذا يحدث مع أفراد العائلة أيضا ..

كيف كانت علقتك بجيرانك في المخيم .. 
هل كنت تشهدين معاناة أو تعاني أنت من مشاكل أمنية ( كالسرقات والعتداءات بمختلف أنواعها)

هل كان بينك وبين النساء في العائلة وفي المخيم تعاون ما ؟ حدثينا عن ذلك ؟؟
 هل وجدت عملك في العائلة داخل المخيم أو عند التنقل بين القرية والمخيم ؛ أكثر مشقة من عملك في

القرية أم أقل مشقة أم هو ذاته أم ماذا ؟؟ وضحي 
 ما هي أصعب الوقات التي مرت بك وبعائلتك منذ وصسسول النكبسسة إلسسى القريسسة حسستى اسسستقراركم فسسي

المخيم ( ما هو الحدث الذي تجدينه الصعب عليك ) . 
 هل تعتبري نفسك قد أديت واجبك تجاه عائلتك خلل هذه الفترة الصعبة ؟ أم تجدي نفسك قصرت في

أداء واجب  ما ؟
هل هناك شيء تتمنين أن تكوني قد قمت به في تلك الفترة وتندمين لنك لم تقومين به وقتها ؟ 

وهل هناك شيء قمت به في تلك الفترة وتندمين على فعله وتتمنين أنك لم تقومي به ؟
 هل تعتبرين أن أفراد العائلة الخرين ( أمك أختك وباقي نساء العائلة وزوجك وأخاك ، ابنك والسسدك ،
 أسلفك .. ) قد أدوا واجبهم تجاه العائلة أم قصروا في ذلك .. وهل تعتبرين انسسه كسسان بامكسسانهم العمسسل

أفضل ... وضحي لنا ذلك ..
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ّية     الشفو المقابلت نصوص من عينة
                                  -أول-

م2003-5-27اسم المبحوثة: أم طلل البياري                   اللقاء الول: 
: أم الزينات                    السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 

: متزوجة48 عام                           الحالة الجتماعية عام14:   48العمر عام 
* * * * * * * * * *

 " اسمي جميلة أم طلل البياري. من أم الزينات. اللففي أخففذني إبففن عمففي. كففانوا همففة قاعففدين فففي أم
 الزينات. أنا كنت –دار أبوي – في الكفرين بحد حيفا بحد إم الزينات. إحنا أصلنا كلنا من إم الزينففات.
 وبعدين الخوة وولد العم إشي قعد هين وإشي قعد هين. دار أبوي قعففدوا فففي الكفريففن، جفوزي كففان
 قاعد في إم الزينات وبعدين قعد في حيفا. بقينا – لما اتجففوزت – قاعففدين فففي حيفففا. بقينففا مففش بحيفففا

 . 14سنة و.. يعني بادي في 13بحيفا؛ بقينا بحواسة. لما اتجوزت بقى عمري 
 اطلعنا من حواسة بحرب. وحواسة حيفا . جوزي كان يشتغل في حيفا من قبل مففا نففتزوج كفان عمفره

  سنة وأزود. تجوزت من الكفرين وطوالي على حواسة ما قعدتش في أم الزينات إل لمن هاجرت.25
 بقا في في حواسة بركيات ( بيوت ) حديد- تنك؛ قعدنا فيها. وبقا فيهن خزاين وكل إشي. هنففاك قعففدت

  يوم عروس. هذول هنة كل أيام جيزتي (هناك). هينا أجو اليهود؛ إحنا بقينا فففوق20 يوم – 15بيجي 
 – بيقولوا حواسة الفوقا وحواسة التحتا – إحنا قاعدين أجوا اليهود؛ دبكوا في هالعبيففد تقطيففع روس –
 كلنا عبيد ل – ما تشوفي إل هالصراخ قايم ؛ كان في عبيد في حواسة ؛ كانوا بيسموها حارة العبيففد ؛
 واحنا حارت ام الزنات منهم وتحت همة من الشارع وفوق واحنا من الشففارع وتحففت ؛قطعففوا العبيففد
بالبلطات اليهود ؛ بالبلطات ؛ وهالطخ وشو .. إحنا تخبينا ببراكية منا وتحت بس بينا وبينهففا سنسففلة ؛
 حطينا حالنا ؛ واليهود فتتنا وفتتنا والطخ والناس منا وتحت ؛ إحنا قاعففدين وملزقيففن لهالبراكيففة ؛ أنففا
 وحماتي وجاراتنا اللي احنا في دارها وبناتها والزلم كلها شاردة ؛ البركية اللي اتخبينا فيها بيقولولهففا
 دار علي الخطيب ؛ واللي إلو عمر إلو عمففر ؛ ومففا كنففت سففكرت شففي ..بقففت الوحففدة – العففروس –

  ليففرات يعنففي – وخففاتم وحلففق6 ذهبات ؛ تعملهن بشعرها تجففدلهن – تعكصففهن بشففعرها – 6تصيغ 
 وبففس . هذولفة يفا سفتي خلنفاهن هنففاك بالخزانففة؛ ل قلنففا بفدنا ذهفب ؛ المهففم الواحفد يسفلم بروحفه ..
 الصبحيات لما أجوا اللي إلو حدا ؛ اللي يدور على مرتوا ؛ اللي تفقففد جوزهفا ؛ وقففاموا النفاس رحلفوا

من حواسة .
 لما صارت المشاكل قاموا الزلم شردوا ع حواسة التحتا – كل واحد سففلمتك يففا راسففي- مهففو قففالوا

الزلم بيتقتلوا والنسوان بيظلين .
 روحنا إلقينا الدار ع حطتها ؛ وا ما واحد فايتهففا – بركيتنففا- يففا افف إكبففع إكبففع ؛ صففار اللففي يجيففب

  يوم وحماتي عندي ودار حمففاي كلهففم ؛15سيارة ويحمل ..من حواسة ع إم الزينات ؛ بقالي متجوزة 
مهم كانوا بيشتغلوا بحيفا ..

  يففوم ؛ ظففل أبففو طلل20-15المهم : روحنا (على إم الزينات) وكنسنا هالدار وقعدنا ؛ وقعدنا بيجففي 
 في حيفا ؛ قلطني أنا وأهلوا ورجع على حيفا ؛ رجع على شغله ؛ بقى يشتغل في البلدية – زي زبففالين
 – وكان هو وعمه ؛ وبعد كم يوم أجانا خبر إنه انقتل عمه ؛ وهو بالفعل إنقتل عمه بحيفا ؛ جاب عمففه

وقبره في أم الزينات ؛ ورد رجع على وادي الصليب في حيفا .
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 صارت الناس ترحل من لبلد ترحل ؛ واللي عندو بعيد عن السامعين حمير يجيب ويحمل؛ وكل يففوم
 واليهود يجوا ويطخوا ؛ يطخوا .. أي اتعففذبوا النفاس ؛ المهففم : إطلعنفا ؛ اطلعنفا قرطففاط قرطففاط ؛ ل

ورانا ول قدامنا ؛ ودشرنا دورنا ودشرنا ..
 أنا دشرت دار حماي وخرجت؛ مرضوش دار حماي يرحلوا ؛ أجا أبو طلل بعد ما قففالوا النففاس انففو
 انقتل أجا متسلل من هان ومن هان لناصرة وأجا ؛ قال لهلوا : بففدكم ترحلففوا ؟ قففالوا : ل؛ قففال بففدي

أوخذ مرتي لعند أهلها .
 أهلي بقوا صاروا مهاجرين مففن الكفريففن ؛ صففاروا هففادين عليهففم اليهففود ؛ وقبلنففا بيجففي بعشففر تيففام
 هفاجروا؛ ورحلفوا ع معفاوي . ومعفاوي هفاذي بحفد إم الفحفم؛ حفدود بلدنفا يعنفي؛ قاعفدين (أهلفي)
 ومعزبين همة وغنمهم وقاعدين .. وأطلعوا كل اغراضهم يعني لغراض العاطلففة أطلعوهففا ولغففراض
 لمنيحة دشروها في البلد .. أبريق القهوة والدلة ولجرونة وكل إشي جديد خلوه ؛ دفنهن أبوي بحشففلهن
 في الرض ودفنهن من خوف ما حدا يسرقهن .وأخذوا خلق المحماس العتيق ومن الدلة أخذوا ابريففق
 قهوة – مهي الدلة بيطلع خمس أباريق قهوة – دفنهن ؛ والفناجين السادة أخذ بيجي أربع خمس فناجين
 والباقي دفنهن ؛ جرن كبير جديد دفنه وأخذ العتيق .. قال حياة أبوي : هنة سففبع تيففام وبنرجففع ؛ سففبع

تيام ..
 حملنا كيس هالواعي؛ ومن الجهل أنا كل اللي بعقلي أني أروح عند دار أبففوي ؛ نسففيت الففذهبات مففع
 حماتي ؛ ولما صرنا مثل هين ( الجلزون) وعين سينيا – مشففينا- قففالي : هنففة ذهباتففك مففش معففاكي ؟
 قلتله : ل ، رد وقفنا وراح جابهن وأجا ؛ خلني مهو في ناس معانا – جيران طالعين معانا – خلنففي

وراح جابهن وأجا .
 ما أخذتش معاي ول إشي؛ ول خيط في إبرة؛ إل ثيابي في كيس وحاملهن على راسي ؛ ول حرام ول

فرشة ..
 وصلنا المغرب ( عند أهلي)..راح حياة أخوي وأبو طلل ليجيبوا دار حمففاي ؛ مففا رضففيوش يطلعففوا
 قالوا هي بيطخوا الناس على الطرق وكان اليهود بيطخوا على النفاس وبعفدين عفاودوا لمفا اضفطروا

رحلوا دار حماي من أم الزينات على إجزم واحنا رحلنا ع العرب ..
 أنا وا إني صاحي ؛ قاعدين دار أبوي في بيت هالشعر  وأنا وا يا ربي قاعد برواق كلو لطع ؛ بقر

وغنم ؛ أكنس وأسوي بس نتقي حالنا من الشوب والسكعة والبرد .
 المهم : عشنا ؛ صرنا نعمل مشاحم ( فحم) ؛ وافف حيففاة أبففو طلل عشففان ايففديه مففش ظففاري إيففديه :
 بكبشن ؛ لنه يقطع الشجر ويعملو فحم ؛ وأنا يا ناري من جهلي وا أنا يا ربي راسي هيك فلخ ؛ فلخ
 راسي لني أحمل الكرامي على راسي وأوديها مشان يسوي فحم ؛ المهم : نسوي الفحم مشان نعيش .
 قعدنا في معاوية بيجي شهر ورحلنا؛ الرواق اللي بقينا قاعدين بيه لناس – وطنية مففن أهففل البلففد- دار
 أبوي قاعدين في بيت شعر في الجبل واحنا زي ما اتقففولي انزلنففا ع الخربففة؛ أنففا وجففوزي قعففدنا فففي
 الرواق؛ كنسنا خلق هالرواق؛ وبنينا بينا وبين السخول ؛ يا بييييييي وا عيشة زي العمى ؛ وكنساه ؛

بس شو بدك تكنسي تراب !!! ؛ وأعطانا أبوي خلق هالفرشة وخلق هاللحاف ومخدتين ..
 قعدنا هناك بيجي شهرين ورحلنا؛ بقيت أطبخ وأعجن لحالي ويودولنا دار أبففوي، مففش غشففيمة (هففم)
 مش بعاد عنا. المهم رحلنا على خربة فففش فيهففا ل غنففم ول بقففر، عزلنففا هالشففجرة وقعففدنا تحتهففا أنففا
 وجوزي ، ولمن قعدنا تحتها صرت أروح أنا – أنا هسا  صغيرة ؛ صففغيرة أنففا ؛ ل ميلد ول غسففيل
 (لم تبلغ بعد سن النضج) ول إشي- صغير. يكونوا دار أبوي قاعدين بقرهم وغنمهم وحففالهم وبففالهم ؛
 وأنا أسل حالي وأروح أتصيف سبل ؛ ألقط قمح ورا الغمارين؛ من الوطنية هناك ؛ عملت – خاف ا

 ) صاع قمح ؛ الصاع في – خاف ا – بيجي رطليففن ونففص ؛ تلقففط هففاذ، أغمففر12– بيجي تنعشر (
 مع الناس وأساوي مع الناس ويعطوني قمح ، المهم : أبوي صار يقاتل لمن شافني قاعد لحالي ؛ قال :
 من هو هاذ اللي قاعد عنا ؟ لني كنت قاعد تحت الشجر ، ( طلعت من عندهم للشجرة) ، قالتل إمي :
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ّيفة؛ أول  هاي جميلة، قال: ومن وين بدها توكل وتشرب؟ عاد أنا بقيت أصفرح وأروح ومفا يفدروش ف
 إشي كنت قاعدة عند دار أبوي في العيلة، بيجي شهر نوكل ونشرب من بيففت الشففعر مففع دار أبففوي .
 درت أتقاتل أنا ومرت أخوي - أنا أقولها هاي داري ؛ وهي تقولي هاي داري وأنا جاهلة ومش فاهمة
 إنها هالقيتي صارت مش دار أبوي ؛ بالي عشففت فيهففا طففول عمففري بتظففل دار أبففوي- لمففن صففرت
 أتقاتل أنا ومرت أخوي ؛ مهانلوش زلمتي نتقاتل ، قال بدنا نقعد لحالنا رحنا لهلخروبة وعزلنففا تحتهففا
 هلحجار وسهمدناها وقعدنا تحتها ، وصرنا نقطع إحزم ونلف فيهففا ، زي دار عملناهففا ، أنففا إعملتهففا،
 جيت لهلخروية وقطعت بلوط وصرت أعملوا إحزم وأصفه جنب بعففض ، عملتهففا زي دار، وعملففت
 إلها زي باب ، وقعدنا فيها، ل عندنا لجن نعجن فيه؛ ل عندنا قمح ، ل عندنا فرشة ول إلحاف ، غيففر

( أنا وزلمتي). 
 أجا أبوي وصار يقول :مين وين بدها توكل ، من وين بدها تشرب ، تعالي ومففا تجيففش .. قلتل بففديش
 آجي بدي أظل هينة، قال أعطوها فرشة، أعطوني فرشة ولحاف ، ومخدتين وحرام ، وقلهم أعطوهففا

طحين ، وهي صينية إعجني فيها واخبزي . وصرنا مثل هالناس ..
 وكنت صرت أتصيف ، ألقط قمح وشعير ، والبلد "عنيففن" بعيففدة عنففا مثففل هففان(الجلففزون) وجفنففا ،
 أبوي بقا ما يأمنش للراعي يلحقوا .. أنا أصرح وأروح قبل ما يروح حياة أبففوي ، جففوزي معففاه خففبر
 إني بصرح وأروح ، وإمي بتعرف وخواتي بيعرفن ، حياة أبوي ل ، المهم : عملت كيس قمح ونففص

كيس شعير ؛ عملتهن أنا لحالي ، أروح أعجن شوية الطحين ، أحط نصهن قمح ونصهن شعير ..
خلطنا القمح والشعير وأكلنا ؛ قال بيقولوا بنات اليوم تعبانات !!!

 وصرت أخبز هالقفد تزازيفع تزازيفع علفى الصفاج، ورا دار أبفوي أروح أخفبزهن ، دار أبفوي كفان
عندهم صاج ، ويعملوا طوابين ، وعندهم غنم ودنيا . 

 المهم : عشنا ، لكن هالقيتي خلص ل مصاري ول نعمل فحففم ول إشففي ، كففان أول هففو يففروح يقطففع
 الزرع ويكوم وأنا بقيت العصريات أروح أنقففل القرامففي اللففي يكومهففا كففوم ؛ الصففبح أروح أتصففيف
 قمح؛ أتصيف الصبح قمح مع الندى ؛ وبففس (يطيففر) النففدى أروح ، آخففذ كنففت السففبل وأروح أتغففدى
 وأتريح وأروح ع الجبال أصير أحمل، أحمل قرط الخشب اللي يقطعوه فففي هاللجونففة كففوام الكرامففي
 ونكوم مشان نعمل فحم، المهم : ليل نهفار شفغالين، والحمفد لف رب العفالمين؛ وعملفت أسفرة وبقيفت

) بقى على إيدي طلل . وولدت طلل في إم الفحم . 15صغيرة وأنا بنت خمستاشر سنة (
 هالقيتي بدها تشتي الدنيا، الشجرة بدها تحمانا ؟؟!! نزلنا على بلد إسففمها إم الفحففم ، هنففاك كنففي بففاقي

حامل جديد ، حبلنا وولدنا في إم الفحم ، قعدنا كنو بيجي شهر (بعد الولدة ) وطلعنا من إم الفحم .
 كنت أسمعهم يقولوا عاقر عاقر ، أقول : شو العاقر، فهمت إنها المرة اللي ما بتخلفش . وصار بطنففي
 يوجعني وأقول لختي : ففي إشفي بوكفل ففي بطنفي ، وأخفذتني أخفتي علفى مفرة (امفرأة) تشفوفني ؛

قالتلها: هاذي حبلة ؛ واللي إبطنها بتحرك ، هذا وأنا ما أجتني العادة ول مّرة قبل ما أجوز ..
لما تشوفيني تقولي بينها وبينو ا ما فيها لولد، عشني بقيت إضعيف ورقيق بس صدري كبر ..

 قعدنا في إم الفحم في سقيفة؛ أخذناها بيجي بخمس ليرات شهرية، أنا واياه لحالنا وحياة ستو؛ هاجرت
 وظلت تسأل عنه وأجت عنا، بقينا نفرش فرشة هيك وهيك وهي تحت إجرينا، المطرح صغير؛ هيففك
 هيك ( تشير لمقاسات صغيرة)، أنا أواعية في كيس ؛ وكان في تنكفت كفاز هيفك ؛ وتنكفت كفاز هيفك

والكيس عليهن ونحط هالفرشة والحاف ، والمطرح صغير ..
 هانا صرفت الذهبات اللي معاي ، بففدنا نعيففش ؛ أجففار الففدار ، وبففدنا نوكففل .. قعففدت (شففهر ) فففي إم
 الفحم، في الشهر ما قعدتش فيه يوم ، كل يففوم كففل يففوم، أروح أجيففب كيففس "عكففوب"، أجيففب كيففس
 عكوب ، أبيع الرطل بقرش ونص وقرشين – مفن أرض إسففرائيل وأرض بلدنففا نطفش ، مفن أرض
 بلدنا نطش ومعاي نسوان ؛ نسوان مثل التراب ، وأنا أصغر وحدة فيهن ، أنط وأنا شهري ، وا يففا
 ربي وكأني ما أنا حبلة ، أجيب كيس العكوب مثل كيس السكر هذول ؛ ملن ، وأجيففب فففوقيه نعنففع ،
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 أجيب فوقيه شومر من أرض بلدنا ، وأجيب الفقع ، وبقا ففي خفوف مهفو بقفا هفذول لليهفود ، وبقينفا
 مهربين ، بس يقولوا أجففو اليهففود نشففرد ، نحففط العكوبففات بففأرض العففرب ونففرد نففروح علففى أرض
 إسرائيل؛ نسففرق ونجيفب ونففروح ، أغسفل العكوبففات ونفروح انفبيع ، أغسففل العكوبفات مففن الفتراب
 وأروح أبيعهن ، أخليلنا طبخة طبختان والباقي أبيعه ، أجيففب عشففرين قففرش ثلثيففن قففرش . بعففد مففا
 خلصت هاذ ، ولدت طلل إبني ، خلصت العكوبات من هين وبدا فّي الوجع من هين ، بقت في وحففدة
 زي حلتك تقولي: يا خايبة منتي حبلة ؛ أقولها أبصر فّي حبل ول ل ؛ مش حبففل .. وأظففل طاشففش ،
 بدي أجيب ، بدي أوكل ، فش إشي نوكلو ، فش طحين فش خبز فش مصاري فش قرش اللففي تففوكلي

فيه ، إن ما أركنتيس على ذراعك بتموتي جوع .
 بقا أبو طلل قاعد ، قال شو بدي أشتغل ، شو بدي أشتغل ؟؟ قالوا أبففو (فلن) تعففال نففروح علففى بلففد

اسمها "ربزة" (ماني عارف شو اسمها) ، بدك تروح تعمل دخان، راح بيجي كم من يوم .
  صاروا هالناس يروحوا يتسللوا على (اسرائيل)، يتسللوا ويسرقوا شففعير وفففول .. ويوكلففوا النففاس ،
 جعنيين الناس ؛ جعنين ، المهم شفو : صفاروا النفاس يتقتلفوا ، صفاروا اليهفود يقتلفوا الزلمفة ويحشفو
 شعير ، سبل ، قال أبو طلل خلص ؛ لبلد طلبت أهلها بدنا نرحل ، هو راح بيجي أربع نقلت (تسلل
 يعني) ، وفي الدخان اشتغل بس بيجي أسبوع زمان مجبش كثير ، وكنت الذهبات صرفتهن في مدينة
 أم الفحم ومظلش معاي غير ثنتين، والذهبة بقفت بقفديش ؟؟ بليفرة ونفص بليرتيففن .. المهفم : رحلنفا ،
 جينا هينا ، جينا ع الجلزون ، وفي الطريق قعدنا فففي سففيلة الحارثيففة ، وبقففا علففى إيففدي طلل . هانففا
 صار أبو طلل يهّرب؛ يجيب أواعي من السيلة الحارثية هيا عند جنين ويجيبها على إم الفحم يبيعها ؛
 يجيب نص ليرة يجيب ثلثين قرش .. المهم متوفقش ؛ اتقرر عنه ، زقطوا اليهود ؛ هناك فففي يهففود ،
 المهم ؛ قال وين مكان احنا مطرودين ، وا يا ربي تعبت أنا وافف كففثير تعبففت ، وولففدت طلل وأنففا
 واقف ؛ يما شو اتعبت تعب ومن التعب والشفقا ول تغففذى ول أكففل ول شففرب وبقفى الشفي رخيففص
 وفش مصاري ،  الشي بشخرة وفش مصاري ، ولما ولدت طلل بقت الدايففة متواليففة( مففن المتاولففة
 ومجوزة واحد من إم الفحم وساكنة في أم الفحم) مخففذتش منففا مصففاري هففي وطنيففة واحنففا لجئيففن ،
ّية قال منشففان أليففد (ألففد) ،  قعدت بيجي أربع تيام وأنا أطلق في ، حطوني في اللحاف وساروا يهزوا ف
 وولدت وأنا واقف وبرّج وا الداية مزطتو مني وأنا واقف ، ول واحد حولي إل رب العالمين وأختي
 اللي أخذتني ع الداية . وبعدها قعدت بيجي شهر في سيلة الحارثيففة ؛ فشففي أكففثر مففن شففهر أقعففد فففي
 السهلة وأرجع أظب ، قعدنا هناك ؛ صاروا يزرعوا دخففان أخففرى هنففاك ؛ زرعنففا دخففان وقطفنففاهن
 وشردنا ، وزرعت معه ؛ بقيت أدشر طلل ؛ بقى طلل هالسعيات إبن أربعين يوم ودشففروا وأروح،
 ألوك نتفت الخبزة بنتفت سكر وأحطهففا بشففريطة وأحطهففا فففي ثففم طلل (فففم) مشففان يظلففوا ناصففت؛
 وأخلي عند لختيارة اللي بقت عنا (جدة الزوج) ، وا إنففي طحففت ع الففدخان قبففل مففا أربعففن أزرع ،
 زرعنا دخان في سيلة الحارثية أنا وجوزي هو يغزق وأنا أزرع تففا منففو كففبر الففدخان وقطفنففا وشففكنا
 وبعنا وردينا هاجرنا ؛ هذي الرض مش إلنا – اللي زرعنففا فيهففا – أخففذناها ع الربففع – إحنففا نففزرع

ونحصد ونغمر وهو يوخذ أجار الرض .
 أنا وجوزي طول عمرنا متفقين وإيد بإيد، وا في زماني عمري مففا حففردت؛ مففع كففل هالشففقا، وافف
 دايما إيدي بإيدو، هو يشتغل بقرش وأنفا بنفص قفرش ؛ هفو يشفتغل بقفرش وأنفا بقفرش ، هفو يشفتغل
 بالكسارة أنا أشتغل بالحطب أشتغل بالحصيدة أشتغل بالزتون أقلع أحصففد أغمففر أجيففب حطففب يعنففي
 إشي صعب بقا عنا يعني إن مادرتيش بالك على حالك بدك اتمففوتي ، ول بقينففا نقفول إحنففا بففدايل هيففا
 بديلتي قاعدة ؛ هيا قاعدة ومتهنية ومش شقيانة ، ول كأني إلفي بديلففة .. والحمفد لف عملنففا أسفرة وأنففا
 جبت عشر بطون سبع بنات وثلث ولد عمروا ما ولد قال لبو يابا بدي شغلة؛ إل يما ؛ يما بدنا ، يمففا
 بدي .. إن قلتي للنسوان لكبار يقولنلك هاذي اللي بقت خففرا بشففرايت وصففارن يقففولنلي وافف صففرتي
 واتصورتي يا خيتي إنتي بقيتي خرا بشرايت واكبرتي في ساع واعملتي أسففرة ؟!! ويففا صففلة النففبي
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 عمري ما اعتزت حدا ؛ في الحياة ما أقففول لواحففد أعطينففي شففغلة ، إل إن تعبففت أكلففت ، مففا تعبتففش
 بوكلش ، من وين بدي أوكل من وين بدي أوكل ؟؟ أجينا هينا ، بعد ما قعدنا شهر فففي سففيلة الحارثيففة
 وقطفنا الدخانات وشكيتهن بخيطان وعلقناهن تنشفن الدخانات وبعناهن تا تقرر عنا ورحلنا ، بقا مهففو
 جمرك ممنوع نعمل هيك الدخان ؛ مهو بقفوا يجمركففوا الففدخان إحنفا تهريفب فففي تهريفب كلفه مشفان
 يصحلنا قرشين ؛ ولما الواحد بيتقرر عنوا بينسجن ، أجو فتشونا ؛ بس ما لقففوا إشففي ؛ قففال حيففاة أبففو
 طلل ما بظل في هالبلد ، رحلنا على الجلزون ، بقوا حياة دار أبوي هانا ؛ رحلوا مفن جنففزور وأجفو
 ع الجلزون ؛ أجينا إحنا ع الجلزون ، أهل بلدنا قالوا فش وساع عنا ، دار أبوي لحد اليوم هناك ( فففي
 حارة إم الزنات ) جينا قعدنا هان إحنا ( فففي حففارة الدوايمففة) بقففت سففقيفة هففان وقعففدنا؛ واتقففاتلت أنففا
 والدوايميات ؛ بدهم يوخذوا الحكففورة اللففي بففاب الخشففة اللففي إلنففا ؛ اللففي بففاب السففقيفة ، بقففا حكففورة
 مزروعة ؛ قلتلهم إنتوا بتيجوا التلقتوهن ؛ إحنا زرعنا ، قلت ل؛ هذي مش إلكم الوطاط هذي للوكالففة،
 إنتو قاعدين بالوكالة وأنفا قاعفد بالوكالفة وحرقفت عليهفن وخلصفتهن منهفم يعنفي (تضفحك الراويفة)
 وظلينا قاعدين هينا . المهم : قعدنا وظلينا قاعففدين هينففا ، صففار يشففتغل ع الكسففارات ؛ هففو يشففتغل ؛
 قديش بقا يشتغل؟ عشر قروش ؛ أنا أروح أجيب حزمة حطب ثلثة بيحملنهاش أبيعها بخمس قروش،
 أبيع حزمة الحطب بخمس قروش أبيعها للفران ، أروح العصر قبل ما يجي حياة أبو طلل أطيح هان
 على جفنا ؛ أجيب حزمت حطب كبيرة للنففار – للففدار ، نغسففل عليهففا نطبففخ منهففا – بقففا غففزات والل
 كهربا !!- نعمل شاي منا ، حطب يعني عودان كبار اتخان ، أجيب حزمتان ، ولما أبقى أسري بدري
 أجيب حزمتين للفرن ، لمن ما يبقاش علي عجين وخبز أسري بدري وأجيب حزمتان بعشففر قففروش،
 زي لختيار ، كن قال هو ا يرحمو : ولك إنتي بتقضي على حياتك يا مفرة؛ أقفوله ل ؛ مفدام صفحتي
 معاي  خلينا نجيب ، نسرح ، إنطيح من هانا ، هاذا عود ناشف نقول في هيكففة نطقشففو ؛ هففاذي عنبففة
 ناشفة نقول فيها هيك ونسوي حزمة هففالحطب هيففك أحففط عليهففن بلطففة وألبففد وأطيففح عففن البلطففة

وأقلبها على راسي وأروح ، أنو بتعب هيك اليوم ، في حدا بيتعب هيك ؟!!! 
  كل ولدي خلفتهم في المخيم ما عدا طلل في إم الفحم ؛ مني قعدت في إم الفحم بيجي سنة وشهرين.

ولدت طلل بعد الثلجة ، في الثلجة هذيك اتكسر كل زتون إم الفحم . 
 والحمد ل ، قديش بقت الحياة صعبة بس الحمد لفف ، بقففوا قففديش يوخففذوا علففى خياطففة فسففتان البنففت
 لصغيرة ؟ قرش ، قرش ونص ، أقول هف ؛ أعطففي علففى نففوال وسففهام وانتصففار يعنففي بففدهن هففذول
 خمس قروش والل ست قروش ؛ هف ، وا غير أخيطهن أنا ، (تضحك الراوية وتضرب كف بكف)،
 وا صارت ، صرت أشتري ، بقا هينا واحد قّماش بيقولولوا أبو سليمان زكريا ؛ أشتري الفلينفة منفو
 وهالشغلت الحلوات ، وبالليل ، أقصقصهن بالليل ، وأخيطهن هالفستين ، اللي يصبحن البنات يلبسن

هالفستين اللي أبو الماكنة ما يخيطهن ، على إيدي في البرة ، من وحنا بقينا في الخيم .
  والل لمن الخيمة شردت عنا والدنيا ندف ندف ندف ندف علينففا ، بقيففت حبلففة بنففوال وطلل بقففا زي
 اصغير  زي خاف ا سنة ، سنة ونص ، حطيط إركبو في حجري وطمليت علي والخيمففة شففردت ،
 والحق يا أبو طلل إلحق ، انخلعت من لوتاد وراحو جابوهفا وجروهفا ودقوهفا علينفا، دقوهفا وظلينفا
 قاعدين ، بقيت أنا ل إله إل ا ؛ إسألي إمك أنا بقيت شاطرة من أولها، حتى حياة إمي بقت تقففول: مففا
 حدا  دبر حالو زي إم طلل في بنففاتي كلهففن، بقفوا النففاس يعملففوا مناديففل "هويففة" مناديففل يعملففولهن
 خرز؛ زي بتعات عمان اليوم، ويعملفوا تعففات لمظففات وتعففات مكاحففل (ومحففارم) ويعملففوا احجبففات
 للولد لصغار (خرز) .. إم طلل يختي صففارت تعمففل مثلهففن، قففديش بقيففت آخففذ ع المنففديل؟ خمسففة

 ) ، الخرز يجبنلي إياه النسوان اللي بدها ذيال لمنديلها؛ أنا أشك كل هالقدة (شففبر)25وعشرين قرش (
 لفون زي شفبر، أول يفوم أشفك الخفرز ففي هفالقرار؛ ثفاني يفوم ع هالسفنارة، يفومين أحصفل خمسفة
 وعشرين قرش بقن يسوين خمسفة وعشفرين زلمفة .. تعلمفت مفن (هفان وهفان ) القروييفن شفاطرين
 لخري أجي عندك ( أشوف ) وأصير أخربش وأسوي .. وا عمري ما شريت لولدي جرازي إل أنا
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 عنسيجي لحالي، على إيدي ألبس ولدي ، وا بقين شوالت يا ربيحة خام تبعات طحين بيض ؛ إنففي
 أغليهن يصيرن زي البفت ؛ أعمل لبو طلل كلسين ولطلل أعمل شباحات صففغار وكلسففين إلففو،
 من شوالت الطحين وأنا بلخيام، وأخيط على إيدية ( بدون ماكنففة) ، وبقففوا سففرجة ( سففراج) لمضففاة
 الناس تقيد، أخيط في الليل مني مقعدش في النهار ؛ في النهار بصحليش أخيط ، وصففدقي مففا بقانففاش
 انحس بالتعب ؛ لقمت عيش بدنا نوكلها ، وبنتي نففوال هففاذي بقففت علففى راس طلل لمففن ولففدتها شففو
 اعملتلها هالبواسات الخرز اللي من هينا وتربطيهن من هينا وغير البرنس .. أعمففل المكحلففة وأصففير
 أجيب التعففاريف؛ مهففو بقففا فففي تعففاريف علففى زمانففا، ألففم تعريفففة تعريفففة أعمففل مكحلففة هالقففد كلهففا

 ) علفى عملنهفا ؛15تعفاريف ، يصفيرو يقولفو ( النفاس) طفب اعمليلنفا ؛ أقفول بخمستعشففر قفرش (
 يجبنلي هالتعاريف بساعة زمان أشكها وآخذ الخمستعشر قففرش ، كففن قففال أبففو طلل : إنففتي بتجيففبي

على قدي مرة ونص .
بقيت أشتري إصبع هالخيطان هالقدة وأعمل منه طواقي ، هالقيت بعرف أعمل منه طواقي ؟؟ 

 بقيت أعمل لحياة أبو طلل هالطواقي البيض بيض هيك بيجنن . تعلمت من وحدة بقت في إم الفحففم ،
 والسياخ تعلمتهن بقيت أجيب ريشتين وأصير ألفلف وساعة تنحل وساعة تسوي تنعي تعلمت وصرت
 أساوي وأنا لحالي هان ، بناتي بقيت أشتريلهن كم ذراع فلينة بقن فلينة حلوة زرقة وخضرة وحمرة ؛
 أشتريلهن وأعمل على دي، أعمفل هففالرفرف هيفذ هيففذ وهالجيفاب هيفذ كلفه بخفط اليففد وأحسفن مففن
 الماكينة، ولمن كبر طلل وصار في الول ويقرى وإشي؛ صرت أوديهن بقرش وبقرشين (للخيففاط)؛

 سففنوات) وأخيطهفن علففى إيففدي ؛ وحفراج عليففك10إما بناتي بقن صفبايا أكففبر مفن بنفت إبنففي هيفذ (
(أحسن) من المكينة ، وما حدا يعرف هي خياطة إيدين والل خياطة مكينة .

 وبقيت أزرع حولين الخيمة، زرعت نعنع وكوسا وبندورة وبامية وفجل وزرعت سبانخ وخبيزة وكل
 طبيخنا بقى من تعبي؛ تعبي وتعففب جففوزي، بقففوا النففاس يعنففي ولد الجيففران لمففن أروح ع الجيففران
 ينزلوا يطولوا هيك والل هيك يعني يلقطوا؛ إن ا أطعمفك إطعفم ، بقيتفش أبيفع مفن اللفي أزرعفه إل
 النعنعة ( فقط النعنعة للبيع) النعنعة بقا يقصها زلمة بخمس قروش ؛ نعنعة بقت تيجي قد نص هالدار؛
 هاذي الحكورة أنا حميتها ؛ محنا قعدنا الول في سقيفة قبل الخيمة؛ السقيفة بقوا قاعدين فيها ناس مففن
 الدوايمة ؛ رحلوا على ريحا ، إحنا جينا ، قعدنا المدير فيها ، وفيها الكفاية وهاذا ومزروعة وجففاهزة،
 وصاروا يجوا يلقطوها (الدوايمة الجيران) وأنففا أطلففع عليهففم؛ طيففب هففاي إلففي؛ قعففدني فيهففا المففدير
 (تضحك الراوية) مني معزلها ومزبطها ، قلتلهم تعالوا إنتو يختي بتلقطوا من بففاب داري ؟؟!! داركففم
 داري داركم داري .. قلتلهم هاي إلي؛ يعني نتخافش نتقاتل ؛ قلت وا بقلعهن واللي بيجي غير أطقش
 ركبتو؛ وبقين يختي الدوايميات من دون لباسات وبهالثياب يجرين وشو الوحدة منهن قدك وقدي علففى
 مرتيففن تقففولي مففن مففالت علففي بتكسففر ركبففتي لكففن ل ، تسففكتيش يففم طلل ؛ إطلعففي منهففن وفففوق
 وحاجري، زي النبلية وهيذ (تضحك) ؛ حصلت الحكورة ، أجا المدير ، قلت هاذ بيلقطوا شغلتي  مففن
 باب داري ، لمن تلقي واحد يساندك بتقففوي، إقففويت ، قلففت ممنففوع ممنففوع ؛ أهملففوني ، ظلففت إلففي؛

نشفت ، صرت أزرع بقدونس وصرت أزرع ... 
وبعد سنة لمن استلمت الخيمة، رحت هديت السقيفة وقلتلهم تعالوا بدها تنهد علي وعلى بناتي..

 أزرع البقدونس الفجل السبانخ السلك النعنع السمسفم الفجفل أقلعفوا هالقفدة أزرع الكوسفاية واف قيمفة
 العصفر زرعتوا وا الجزر زرعتو ؛ الجزر زرعتو في الحكورة وطلع .. والزريعة نشفتري ، أنففتي
 تبقي شارية أقولك أعطيني شتلة ؛ تعطيني ؛ أخليها زريعة ، أخليها زريعة سففنة الجففاي أزرع .. وافف
 هاي حكورتنا اللي فيها ابني (باني الن) ؛ فيهففا زتففون فيهففا تفاحففة فيهففا برقوقففة فيهففا أسففقادنيا وفيهففا
 الصبر طول طول محوط .. وبقيت أجيب وأسقي ، بقيت أجيب وأملي من دورة (دورا القرع)؛ بقيففت
 أملي من دورة وأسقي بس مشان قرش ، هذاك اليوم بقفا ففي واحفد اسفمو حسفين عيفد مفن دورة بقفى
 يستغل هو وحياة لختيار ؛ قلي : أنا شايفك ، قلتله : شو مشيفني ؟؟ قلي : أنتي بقيتي تقتلففي بنففات دورا
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ّيفة ؟؟ قلفي : بعرففك ، بعرففك واف مفا  وبنات الجلزون وتفوتي اتملي ، قلتلفه : وانتفا الشفو بيعرففك ف
بتعرفيني ( كانت تروي هذا المقطع وهي تقلد نغمة الراوي وتضحك ) ..

 هينا بقا عيون ؛ نملي ، وا بقيت أملي بالتنكة هالقدة ثلث أربع نقلت وما هو جففايني الففدور ، آجففي
 فوق قلنك أحط هالطاسة هالقففد (صفغيرة) أملففي وأديفر فففي برميففل وأروح أويفه وأرد أرجفع أملفي ..
 عمري ما اتخافشت أنا وحدة ، بالمليح وبالضحك وباللعب أملي ؛ وأملففي ثلففث أربففع نكلت قبففل مففا

يجيني الدور .. 
 الحمد ل رب العالمين ؛ تعبت ، تعبنا ، وربينففا اسففرة ، وتعبنففا يجعلففوا نففور وبخففور ع ولدنففا .. أبففو

طلل إلو تسع اسنين متوفي وباديلو بالعاشرة ..
 بقينا ما نعرف نقعفد خمفس دقففايق نمصصففي إبنفك والل بنتففك ؛ هيفك مشفاوحة ، مشفان تلحقفي ، مففا
 تخلصي غسيل الل العجين خامر ، تروحففي تففولعي الطبففون – طبففون وقففادة بقيففت عامففل - .. تنففامي
 وانتي تشتغلي؛ أكفثر مفن أربعففة وعشففرين سففاعة تشففتغلي.. وبالليفل تقعففدي تشففتغلي؛ أنجفق تناميلففك
 ساعتين زمان .. هي الشقا ؛ هففذول بشففقين هففذول (بنففات اليففوم) : بففدنا نشففتغل ، الغسففالة تبقففا تغسففل

وتعصر ؛ بدنا نشطف .. منين بدهن يجبن منة دورا والل من سردا .. بيحطن هالبربيش وبيبحن ..
 يا قشلي بقينا نوقد تحت الدست هاذا للغلي للبيض وهاذا للغسيل ؛ هاذا الصعب ؛ وتظلففي تقففولي هيففك
 بيديك وانتي قاعدة على هالقرطة تمنك تموتي .. هاذا التعفب ..واف بقينفا هفالكوم غسفيل ؛ ونبفدا نفبر

هالبيض لحال وهالملون لحال .. 
 ما أخذنا مساعدات من حدا إل هان؛ لمن جينا على المخيم هان لمن أخذنا مساعدات من الوكالة؛ بقينففا
 في بلد وطنية ومعنا قليل مهاجرين، بعففد مففا اطلعنففا مففن إم الفحفم وقعفدنا بيجففي شففهرين ثلث سفار
 يطلعلنا المسففاعدات؛ طلعلنففا مسففاعدات واحنففا فففي سففيلة الحارثيففة . بقينففا نوخففذ طحيففن عففدس سففكر
 كشكوان .. من مكفنش تتعبي وتشقي؛ إلي عيلتو كففبيرة تكفففي اللففي عيلتففوا صففغيرة مففا يكفيففش، إحنففا
 مرار بكن يكفن مرار ل ، بقيت أجيب حزمتين ثلثة حطب ثلث أربع إحزم وأروح أقول للفران بففدي
 الطحينات ؛ أشتري الطحينات منو بلحزم اللي وديتلو اياهن ، بقاش يكفينا الطحين اللففي يطلففع، وبففدل
 ما آخذ مصاري من الفران آخذ طحين لدار . والمطعم اللي بقا في المخيم ؛ مففرات أروح أطعففم طلل

(الطفل) نقلت أروح نقلت مروحش .

- ثانيا-          * * * * * * * *
اسم المبحوثة: الحجة ف. ح.                      مقتبس من لقائين

: قبيبة ابن عواد              السكن الحالي: مخيم 48القرية قبل عام 
* * * * * * * * * *

ّية، أنا هففاجرت بقففا  أنا من قبيبة ابن عواد ، قضا بيت جبرين ومنها وغربة بقا الفالوجة واعراق المنش
 ) ؛ بقيت متزوجة وفي ولد على ديي، إبن سففنتين ونففص ، أنففا الصففل قبيبففة20عمري عشرين سنة (

 ابن عواد لكن  جوزي زي ما اتقولي أصله وقرايبه من الدوايمة؛ همة سكنوا في بلدنا يعنففي نجففارين،
 أبوهم، وعاشوا وصاروا حمولة واكبيرة .. يعني سكنوا بلففدنا. اجوزتففوا؛ شففايفيتوا اكففبير، أكففبر منففي

 ) ثمنيففة وتسففعين سففنة عمففرو، وأنففا عمففري هل98) سففنة يعنففي (100هو، هيففو بففدو يففوفي الميففت (
 ) لمففن اجوزتففو، أختففو لجففوزي بقففت14)،  بقيت بنت أربعتعشر سنة (75موفيتش الخمسة وسبعين (

 أرملة، حبها أبوي قالولوا احنا ابنعطيك هاي أعطينا بنتك، أنفا بقيفت اصففغيرة، بقفوا زمففان جفاهليين،
 وأخذتوا والنصيب والحمد ل، اولدوا فتحين واكويسين واسمنا طيب وهينففا بنانففالهم وقاعففدين حففولي
 وجدعان اولدو وكل واحد في ايدو وظيفة؛ فيدو صنعة. مهم بقوا زمان بدل يال يبدلهم بين.. يما بقوا
 زمان رجعيين العادة، بقففوا زمففان الوحففدة إذا خطبهففا مففا تعرفففوش ول يعرفهففا إل لمففا يوخففذها علففى
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 الدار ، عيب عنا ، زمان بقوا عيب عنا ، بقيت أنا أربعتففش (العمففر) حففتى العففادة..  وع البركفة حففتى
أخذتو والحمد ل اطلعت على قد حالي وسوينا لولدنا ..

 وبقوا قديش يختي زمان الناس يسكنوا؛ كل وحدة غرفة دوبها يعني اتنففام والكففل مففع بعففض والشففغل
 مع بعض، يما بقوا زمان الناس يحبوا بعض، بقينا نحصد، نبذر القمح والشعير والذرة الواحففد يخففزن

 ) قنطار قمح، بقت سهل عنا غربة، سففهل وفففي ببففور طحيففن انغربففل12-10في دارو عشر اتنعشر (
 وانروح نطحن، عنا بقر عنا غنم ونقنا الجاج نقنا الغنم تبقى ريحت لحمة الجاج من برا اتشميها وانتي
 خاشة – ل جاج مزارع – أنا الجاج هاذ أنا بحبوش، أنففا قففاني أرانففب بوكففل أرانففب ، جففاج المففزارع

بوكلوش، وهيني عشني متعودة عندي غنمة بحلب وبشرب حليبها وبسوي رايب وبسوي الجبنة .
 وظليت ساكن في دار العيلة ولمن هاجرت من دار العيلة، احنا عيب عنا زمان الواحففد يطلففع مففن دار

العيلة ، وكنا بركة وحدة ، وبقالنا طبون نخبز وها الرغيف ..
 وبقينا مقسمين الشغل احنا النسوان؛ كل وحدة يفوم تشفتغل تغسفل ع العيلفة وتشفطف وتمسفح و.. إلفي

 ) سلفاتي بقين وحماي وحماتي جوزي  بقى الوسطاني؛ وبقينا زي الشيشان هذول اللففي شفففنا7سبعة (
 دورهم ( في التلفزيون ) بقول هذول وا بيزكرونا فففي أيففام زمففان ، سففقايف سففقايف ، وبقفوا النففاس
 عايشين ويا محلهم وبقوا الجيران يحبوا بعففض ؛ وافف يمففا بقففا يبقففى عنففا لبففن وانخففض وجارنففا مففا

عندوش انمليلوا ، بقو "قعاقير " فّخار هاذا انوديلو .. وانروح انملي من بير البلد. 
 جوزي بقا نجار، بيقولولهم دار النجار، بقوا اينجفروا وبقفا يعفبر عليهفم قمفح ويعفبر عليهفم مصفاري
 وبقوا نجارين للبلد ؛ فش إل همة، بقوا مشتريين أرض ودور، بقوا مبسيط ، اكويسين ، ويوم هاجرنففا

دشرنا كل اشي.  
 أبوي بقالو ترك، هو مش سايق، بس هذا الترك، بقوا زمان اليهود يستعملوا للبياير زبل الغنم والواحد
 في داروا ول خمسميت راس ستميت راس سبعميت راس نعجة، انعفاج بقفوا النففاس يقنفوا، أبفوي بقففا
 عندو اترك ايحمل في الترك متين كيس خمسفميت كيفس زبفل مفن دور البلفد وغيفر بلفد؛ بقفوا النفاس
 زمان ايعزبوا في لخرب بالغنم، عندوا أربع شففّغال مصففاروة، عنففد أبففوي ايعبففوا زبففل، ايففودوا علففى
 قطرة ، إيودي على كبابين اليهود لجوة على تل أبيب على يافا على حيفا .. علففى البيففاير اللففي غربففة؛
 إيجيب بدالو الشو؟ ايجيب خزنففات ايجيففب اتخففوت ايجيففب كنبايففات ايجيففب برتقففان ايجيففب كرافففوت
 منففدلينا ايجيففب فلفففل ايجيففب خضففرا، وامففي عنففدها فففي الحففوش بطلففع خمففس سففت غففرف ، اتففبيع،
 ونشتري ، انبيع أثاث و خضرة، و إمي إمي ، إمفي شفرت نفص أرض البلفد، أبفوي اللفي بقفا ايجيفب
 العفش، وإمي اللي امشمرة اتبيع ، اعمامي بقوا زمان فقرية ، الناس بقت فقرية مش كل واحفد إمفداير
 بقى زي أبويي وا بقوا اليهود ا يقطعهم بقوا ايروحوا ويجيبففوا، وافف انففو أبففوي بقففا الشفففير لففترك
 يهودي بقا اسموا الخواجا عزارة ، طيب وكل هفاذا واهففاذ ، شفرينا وتهنينففا وصفاروا النففاس ، بيجفوا
 لنجليز بقوا اكنوبي ، كنب بيت نبال وكنب صففرفند وكنففب بيقولولففو اللففد والرملففة واكنففوبي بقففوا زي
 هالمخيمات هالحين بقوا لنجليز؛ قلولوا تع يا خواجة رشيد – بقوا ايقولولففوا الخواجففا رشففيد لبففوي –
 قبل ما ايروحوا ابحوالي شهرين ثلث ، أجوا قففالولوا احمففل كففل هففاذ فففي اتركففك اشففتري ، التخففوت
 الكنبايات الخزنات ، السكر ايجيبففوا فففي الصففندوق روس ، هيففك روس ايقولولففوا روس سففكر، هيففك
 راس السكر واتخين وقالب واحد ، القطين تبقى حمرا إيجيبوا في السححير القطين والتمففر والخضففرة
 والشبلطة واسخام البين، كلو بحملو يا خواجا رشيد بتراب المصفاري ؛ شفو احنفا قلنفا أبفوي بيعيفش
 ملك ، كل يوم ايجيب إتركين ثلث وامستيات علففى بعففض ؛ بقيففت مجففوزة وبقففا جففوزي يشففتغل مففع
 أبوي، قلو (النجليزي): خواجا رشيد انتا بحمل كل هاذ مشانك ومش اكثير مصاري بس وحياة دينففي
 ما ابتوكل منو ، ما بوكل منوا . جابوا أبوي ولسا في اشي لبرة لسا مففا عبرنففا وقففام الشففي (الهجففرة)

وا ما أكلنا زي ما قالوا ا يقطعهم.

222



 والشو إمي؛ شو اتبيع ، بقت قد عشر ازلم ، هي اتبيع وهي تشتري وهيه اتقولففوا اشففتري أرض ابففن
 عمك واشتري هاذ اشتري هيك اشتري هيك وهو ما بعرف اشي، المهم؛ اعمامي اكثار، بدهم يشتغلوا
 مع أبوي بدهم ايقيموا ايحطوا ؛ قالت إمي ل ، بدكم تفتحوا مشاريع افتحففوا لحففالكم أنففا بعطيففش تعففبي

لغيري ؛ ظلوا اينقوا ورا أبوي إينقوا ورا أبوي تا راح أبوي أخذ أخت زلمتي . 
 ) ، الثوار11تاخرفكي كان بدكي قصة الثوار ، الثوار أنا بخبرهم ، بقا عمري حوالي إحدعشر سنة (

 في الجبال ، بقا ايقولولوا البطاط ، السيخ ، هذا من الظاهرية السيخ ، هذولة بقوا قيادة وعلى قد حالهم
 ، بقالي خال ؛ هيو بيقولولو في درعا ؛ خالي أخو إمففي بقففا معهففم ، فففي الثمانيففة وأربعيففن بقففا معهففم.
 الثوار في الجبال، بقينا انقولهم الثوار ، إنحط الخبز في شريطة وانحط الحبلة عليه وانحطوا ع روحنا
 (على روسنا) قبل ما راحوا لنجليز ؛ نمرق عنهفم ، كفن قفالوا: ويفن بففروح فطمفة ؟ هذولفة النجليففز
 معهففم يهففود هغانففا ، يهففود هغانففا اليهففودي أشففقر أشففقر أشففقر وعلففى راسففو برنيطففة وازنففاقو هففان
 محطوطة ، بقينا انقولهم اليهود الهاغانا ، مع النجليز قبل ما راحففوا النجليففز؛ (يقولففوا) ويففن بففروح
 فطمة؟؟ (تشير الراوية أنها كانت تشير لهم بحركات الففرأس أنهففا ذاهبففة للحطففب) وبعففدين انحففط فففي
 الجبال في المغر ؛ الخبز واللبن والجبنة والبيض نسلقوا.. أنا بقيت أروح مع الصففبايا اللففي ايروحففن ،
 آه والل ؟ في النهار بقينا نروح إسرب إسرب مشان ما يعرفوناش اليهود ، متراسلين، انروح انجيب،
 ونجيب حطب نتش نجيب علق نحط ع روحنا اسمنا بنحطفب واحنفا بنفروح انفوديلهم .. زي اليفوم !!

بس السلح هم يجوا يوخذوا السلح في الليل .
 في من بلدنا بين الدوايمة ولقبيبة؛ بقينا زمان انليفس الفدور إبطينفة حمفرا؛ يحطفوا معهفا تبفن وانليفس
 الدار، المصاطب، يعني زي ما نقصرهن اليوم ، يبحشوا ، يعني زي متر نبحش في الرض ، مشففان
 انطففول "سففمكة" (تففراب) إلهففا عففرق، يكففون هانففا مبحففوش وهانففا مبحففوش وهانففا مبحففوش ؛ إنقلهففا
 "المطينة" . في طريق بتقب (بتمر) من بين المبحوش هاذ، بتودي على الدوايمة وبتودي على القففرى
 فوق ع الظاهرية وع الرباعية والسموع ويطا من بلدنا من بيفن المطينفة، بقفا النجليفز؛ أنفا حظفرت؛
 احنا ودينا الخبز اغياب الشمس، الل الثوار بيقولولنا روحن ؛ متيجنش ، في كمين هيوا بدو يجي مففن
 بيت جبرين من طريق الخليل بدهم يمرقوا من هانا ع الدوايمة ؛ نجليففز والففدبابات ويهففود ، روحنففا ،
 قعدولهم ، وين قعدوا؟ قعدوا فففي اللففي بقينففا نبحشففو؛ نطلففع منفو طينففة؛ سففوولهم كميففن، وافف يعينهففم
 سليمان العوامة من الدوايمة بيقولولوا سليمان العوامة؛ والبطففاط والسففيخ؛ والعجففزة؛ طففاحوا للعجففزة
 وقتلوا بقوا يجوا عندوا اليهود والنجليز في بيت جبرين بقا اكبير بقا شوية عميل معهففم؛ طففاحولوا فففي
 الليل وقتلوا ، المهم ، قعدوا في لجور، دب، اللهمة من نص الطريففق ؛ فففي نففص السففلك ، السففلك فففي

النص وهمة من هانا ومن هان، وا ما طلعوا لمخبر من الدورية ول أطلعوا منهم واحد . 
 في من بلدنا ولفوق للدوايمة بيقولولوا الشيخ علي، ولي ( من الولياء)، بقينا انروح هالولي هاذ نوخففذ
 ذبيحة يعني سخل وانروح نذبحوا في الولي، نطبخ جريشة، هففاللي عليهففا نففذر؛ هففاللي ابنهففا مريففض
 انروح لشيخ علي نذبح هناك؛ بعد ما راقوا وقتلوهم أجا واحد من الثوار صار اينادي فففي البلففد ؛ يهففل
 (يا أهل) البلد؛ خالي معهم، هذا اللي في درعا اليففوم مهففو انشففق هففو وعرفففات يعنففي هففو ظففل هنففاك
 ومرضيش – أمن صار اينادي: إطلعففوا كفل الشفباب والصففبايا يطلعفوا؛ يطلعففوا ففي الجبففال، اطلعنفا
 علمكي، أنا وا اصغيرة ، بقى عمري  زي حوالي احدعشر سنة اتنعشر سنة – بقيت واعي – المهففم
 اطلعنا؛ هالشباب قالوا ملناش إل الولي انروح فيه، حملوا حالهم هالبلفد وهالشفباب وهالصفبايا ورحنفا
 قعدنا ، في حوالي الولي كلوا خروب ؛ هذا بيقولولو الشففيخ علففي بيففن الدوايمففة ولقبيبففة ، رحنففا ، أنففا
 خشيت بقول لمي (لمي) تاقعدنا عطشان يما؛ أنا عطشان، قلتلي روحي يما هي في هناك في محلت
 - في الولي هيك سقايف بطبخوا الناس – قلتلي روحي هناك في هناك دار وفي عين طولي منو ابريق
ّية؛ ما الحقتش أخش هيك على غفلة؛ محففداش  – بقوا يصلوا الناس هناك – بطولي وبتملي من العين م
 شافني؛ ما فتحت هيك والل قلت : يمففا ( صففراخ علففى الم لتففأتي) يمففا يمففا يمففا ، إرجعففت ملغوطففتي
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 وافغر (فاتحة فمي وصارخة)؛ قلتلي مالكي يففا بنففت؟ شففو مففالكي؟ اللهمففة خففالعين بففاب الغرفففة وافف
 حاطين هان حجر وهان حجر وهان حجر وهان حجر وحاطين اللوح بففاب الغرفففة علففى الرض وع
 لحجار وهالشب متمفدد عليفه دمفو بنعففر (يسففيل بغففزارة) وميفت بففدهم يحممففوا ، أنفا شففت هالشففوفة
 انسطلت ، طلع "العوامة" هذا من الدوايمة هاذا بيقولولوا العوامة ، الرئيس تبعهم ، لحقني، وأنا أفغففر
 لحقني ، قلي مالك يا عمي مالك انتي خفتي ل ل صار ايملس ع راسي ويقولي ل حبيبففتي إنففتي الشففو
 شفتي ؛ قلت (بصوت مرتفع) شفت واحد ميت ودمو طاح ، قلي: اششش ، حبيبتي ما تحكي خذي هي
 قرش .. قلتلوا بديش مصاري أنا يما بدنا انروح (بصراخ) (قال) : إششششش تحكيش ، إمي قلتلوا: يا
 خويي ؛ شو في من وين هالميت هاذ؟ قلها : أنصتي يا حجة ؛ حجة أنصتي، أنصتي ، أنصتوا يا أهففل
 لقبيبة ، سوتوها واستوت ،فزعتوا علينا بدكوا تفضحونا ؛ قلتلو: يففا خففويي انتففا مففن ويففن شففو انففتي ؟
 قلها : أنا نطور الشيخ علي أنا مغربففي بنطففر هففان - بقففوا المغاربففة يجففوا علينففا يشففتغلوا وينطففروا –
 مقلهاش أنا القايد والل هاظ؛ وهو القايد و كل اللي معاه تحت ايدوا مهو اسرب اسرب هاظ؛ مش زينا
 اليوم الشاطر بيطبل ع خاطروا !!! ول شفنا الشباب؛ باقي حوالى ثلثين أربعين شب جوة في الشففيخ

علي واحنا مشفناش إل هو هاذا سليمان العوام القايد ؛ أجا وقال أنا نطور ؛ حارس ع الولي. 
 بقوا يناموا ويقوموا في الجبال ، فففي المغففر ، إحنففا (اليففوم) بنقعففد انطقطففق فففي الشففوارع ، وافف يمففا

جاهدوا ، وا جاهدوا ع زمان لنجليز ..
 النجليز بقوا يخشوا علينا وما يخلوا في الدار إشي ؛ بقينا زمان نسففتعمل الجففرار انحففط الزيففت فيهففن
 منحطش في اتناك ؛ إجرار اللبن الزيففت السففمنة القمففح الشففعير اذرة ، الشففو مففا عنففا يبقففى مصفففت ،
 يخشوا شو ايقولوا ؟ يقولوا : فطمة وين .. منفهملهمش ، يبقوا يخشوا يدوروا على الشب وعلى.. وافف
 هاذا مرة خالي هذا بقا نايم على اسفطوح وخشفوا جفوا ودوروا ودوروا ودوروا ولخمفوا الفدار كلهفا
 وخالي نايم ع السطوح ما شافوا، ول يطخ طلقة من خوف ما يخرب اديار اللففي فففي الففدار وهففو نففايم
 على لسطوح وخشوا كسروا ، وشو سووا ، كبوا الزيت ، جابوا تنكففت الكففاز كبوهففا ع تنكففت الزيففت
 جابوا تنكت الكاز كبوها ع تنكت السمنة وجابوا الكاز كبوا ع القمح كبفوا ع الشفعير بفدعوا ففي الفدار
 تبديع ؛ إحنا بدعوا فينففا زمفان هيكفي ، شففرعان اللبفن – بقينففا انسففوي لبفن فففي الشفراع ، يجفوا للبفن
 يبعطوا، شراع اللبن يبعطوا – بقينا انمصي في الشراع مشان انسوي دقاميس لبففن ؛ يبعطففوا ، انقففول
 طيب ؛ ما يخلوا في الدار شغلة تنا إنقر والل ايشوفوا حدا ولما ما يشوفوش حدا يسحبوا حالهم لنجليز
 ويروحوا ، بقاش زي اليوم ، بقوا كلهم في الجبال، ايقاوموا ، بقينا انلحقلهففم الكففل ع الجبففال مففا حففدا

يدرا .
  ، الحمولة ، قال إيه !! يعطوهم برودتين ، كل حمولة فيها برودتين ، قالوا هي اليهود أجونا48في الف

 من تل السبع ؛ من عند "المقحز" إفزعوا لقوا اليهود ، وا في ولد عففم إلففي أربعففة، شففباب وطعففم
 ) واحففد ،30-20شباب ، شو راحوا ، دبو حالهم في هالترك وراحوا حوالي بيجففي عشففرين ثلثيففن (

 كل واحد معاه شوية فشك وبرودته ، إشو لقوا القوة والهاغانا والدبابات والسخامات .. طففخ طففخ طففخ
 خلصوا الفشكات اللي معاهم، وا روحوا زي ما إتستي إلواح الخشب في الترك روحوا بيطلع ثلثين

 ) واحد روحوهم في الترك؛ روحوهم من المقحز مّستيين مفففش حففدا راح ، مففا حففدا ملففص منهففم30(
 تايجيبهم ، فزعوا من البلد بعد ما راحت الهاغانا وسندت ع القرى وع الخليل ، راحوا وجابوهم . شو

قاوموا الناس !! ما قاوموش يما 
 قالوا بلدنا والقرى اللي احنا فيهن ابعيدة عن دير ياسين وعفن ياففا وحيففا والقفرى اللفي امجفاورات ..
 إحنا تل الدوايمة تل الخليل ، صاروا ايقولوا هي اليهود بيقاوموا ، يافا و.. وقففالوا هففي اليهففود خشففوا
 في دير ياسين وفزعوا (وفظعوا) في النسففوان، هففذا الشفي اللففي اسففمعنا، ل جونففا يهفود ول حاوونفا
 يهود؛ إحنا اللي عندو مرة (امرأة) وأخت وقرايب حملوا وشففردوا ؛ مففا شفففناش يهففود أمففن خفنففا انففو
 اليهود تيجي واتسوي فينففا زي ديففر ياسففين ارتعبنففا وخفنففا ؛ إحنففا اطلعنففا زي مففا اتقففولي ع الدوايمففة
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 واتخبينا في حبس بيت أمير هذا اللي نحيت المقحز ، أجونا اليهود ، هاذا اللي شفتوا أنا؛ أمففا إلففي إبففن
 عم طلع بعدنا، إحنا اطلعنا قولي اليوم وهو ثففاني انهففار؛ بقففا عنففدهم بقففر ، سففايق البقففر، وطففالع بففدو
 يلحقنا، بين بيت جبرين وبين بلدنا الل اليهود – وهو سايق البقففر حامففل إلففو ولففد علففى حضففنو وأمففو
 ومرتو شاردات قدام قبل ما يلحق ، وانتو يا اليهود شوفوا ابن عمي بيسوق في البقر طخففوا ع ميففن ؟
 طخوا ع البقر ؛ قتلوا كل البقر ، الزلمة اللي حامل ابنو ما طخوش عليه ؛ هوتا شايف الطخ صار فففي
 البقر ، حط ابنو من تياستو تحت الخروبة وشرد شرد راح ع مرتوا لحففق مرتففو وإمففو وأخففو ، الولففد
 دوبو بقعد دشروا تحت الخروبة من تياستو ، بدو يشرد من الخوف ، أشو سووا اليهود للولففد ؟؟ أجففوا
 للولد لقوه تحت الخروبففة، أعطففوا اشففوية بسففكوت، حطففوا قففداموا وراحففوا، راح (أب الطفففل ) لحففق
 مرتو، وا مففابزل ، قففالتله حليمففة – مرتففو اسففمها حليمففة – وأول بكرهففا (الطفففل) قلتلففو: ويففن ويففن
 صبحي ؟ قلها : صبحي دشرتو تحت الخروبة واليهود طخوا كل البقر وصاروا ايطخوا علينا ؛ المرة
 (المرأة) أحن من الزلمة ، قالتلو أنا وا غير أرجع أجيبو ولو انهم بيخذوني اليهود والل بيطخوني ..
 يا مرا ( صار يناديها ليمنعها) قالتلو وا غير أرجع أجيبو- هيو فففي عمففان أسففتاذ وبففاني عمففارة فففي
 إربد – رجعت المرة لقت الولد في قدامو بسكوت وبوكل واليهود مطخخين البقر وراجعين ، هذا اللي

حضرتو وشفتو ؛ مهو احنا طردونا ، خشوا لقوا لبلد فاضية استلموها.
 إحنا يوم ما صارت النكبة قالوا هي اليهود أجو وفزعوا(فظعوا) في دير ياسين وفي اللففد وفففي الرملففة
 وفي يافا وفي حيفا وهالشلة ، احنا اسمعنا هيك وصارت الناس تشرد ، اللي معاه بنتو مرتو اختو وين
 شردنا ؟ ورحنا هناك كل الدوايمة ولقبيبة في هاذا اللي بيقولولوا "حبففس بيففت أميففر"؛ إتخبينففا هنففاك،
 تمنا قعدنا هناك ، بتنا أول ليلة وثاني ليلة، وا أنا بقيت أخاف مسفتجري أخفش معفاي ولففد اصففغير ؛
 ونمنا برا ، مهي الدنيا بقت صيف، أنا بصيت هيك وجوة هيك زي دخشيش وهيك زي غرف اشي أنا
 خفت أخش ، المهم ، صارت الناس تيجي وتندب في، أنا بدكي الصحيح نمنا برة بابو وثاني انهار من
 كثر العالم إذايقت أنا والولد ع ديي ايعيط وفش أكل قلت وا لوخذو وأطش أنا بديش أظففل هففان أنتففا
 تلحقني ما تلحقني – للزلمة – حملت الولفد وسفندت ففي بلفد بيقولوهفا دورا والل مفورا والل بعرففش
 رحت عليها، جوزي لحقني ، أنا طفشت الصففبح ، العصففر الل بيففدبوا فففي الصففوت ، إشففو فففي ؟ الل
 بيقولوا أجا الجيش الهاغانا من تل السبع ، وين بدوا ايروح؟ بدوا ايروح ع الخليفل الخليفل بقفا امفدمر
 كبانية لليهود وقاحتينا من الخليل الخليلة اللهمة قايلين أوليش دمروا الخليل، الل هالدوريففة، دوريففة؟
 دوريات ، إتوالوا وين ؟ في الناس اللي في الحبس ، هالشباب وهالنسوان في نسوان من الدوايمة وفي
 نسوان من بلدنا ؛ طاحوا اليهود ، صاروا يوخذوا الشباب ويصفوهم زي مففا اتصفففي – يرقصففوا فففي
 الدبكة – السامر ؛ يطخوا الشباب ويرشوهم ، والنسوان الحلففوة .. خليهففا مففن غيففر إتففوفي ... أطلعففوا
 الزلم وأطلعوا النسوان وصاروا ايطخفوا ففي الفزلم؛ زي السفامر ايصففوهم، ايطخفوا ففي الشفباب،
 مذبحة ، وصارن النسوان الحلوة يوخذوها ... ...... أخذوا أربعة إمبري (غيففر مففا أخففذوا كمففان) مففن
 الدوايمة وامبري من غير بلد .  يرشففوا يرشففوا يرشففوا النسففوان لكبففار واللففي مففش حلففوات وهففاللي

افلنات .. 
 وحدة من قرايبنا هي خافت لمن شافتهم بيطلعوا في ابديلتها في الدورية بدهم يوخففذوها قففامت راحففت
 شحبرت وجها من الطنجرة بقففوا طففابخين عليهففا بففرة بففاب الحبففس .. شففحبرت وجهففا ، اطلعففوا فيهففا
 اليهود، صفوها مع اللي بيطخوهم ، صاروا اليهود يطلعوا النسوان والزلم اللي في حبس بيت أميففر،
 أجت المرة حطت بنتها على كتفها أجا الطلق وين؟ في بنتها ، مففالت مففع اللففي وقعففوا صففاروا اليهففود
 إبصاطيرهم ايخبطوا في ابطونهم ايشوفوهم طيبين والل ميتين والل الشو همة ، ظلوا يدعسوا عليهففم
 والمرة مهدل الدم ع وجها ، راحوا اليهود ، وين راحففوا؟ بففدهم ايروحففو ع الخليففل القافلففة، فففي نففاس
 شردوا .. من اللي بقوا ابعيدين عن الحبس ، بقففوا فففي الجبففال .. راحففوا ايفزعففوا ع ويففن ع الخليففل ،
 الخليل قريبة ، قففالوا أجففت قافلففة ع الخليففل بففدهم ايففدمروا الخليففل ؛ أجففا الجعففبري ؛ حمففل هالسففيارة

225



 هالسيارتين والل عشرة اللي هنة، وحطوا الرايات عليهن ولقوا اليهود ؛ لقاهم الجعبري ، والل كففان
 حرثوا الخليل ع بكرة أبيها ، الجعبري بقا مسؤول عفن الخليففل ؛ وافف حلففوا ، أنففا ماشفففتش بففس أمففا
 اسمعت أنك يا الجعبري امسويلهم أكل ابخمسين خروف – لليهود – والل لليففش الخليففل صففار نصففوا

يهود ونصوا عرب والل كان دمروا ؟؟!!
 ميات راحوا في الحبس هاظ، نسوان وبنات وولد، الل غير الو عمر وشرد تاشافهم، أنا نزحت قبلهم
 ابساعتين ثلث؛ طفشت، أنا مش شردت منهم أنفا ازهقفت مفن النفاس اللفي بقفت ففي الحبفس وحفوال

الحبس وتحت الخروب وتحت الزتون ؛ لجئين الناس 
 هاي شو سوت هاي المرة اللي شحبرت وجها يم قامت .. وشففردت ع الخليففل دبففت الصففوت؛ هففاظوا
 الناس أخذوا هالتركات وطاحولهم اللي لحقوا لحقوا واللي امصاوب طيبوا وهاذا اللي صففار ، شففردنا
 من هذيك الدنيا وصرنا في كل بلد نقعد يوم وساعة يوم أوليلة ويحاوونا وإشي في الشوارع وإشي في
 المغر وإشي وإشي .. ا ل يجيبها هذيك اليام؛ ا يجيب الصففلح والسففلم، افف يففا ربففي اتفففك حملففة

هالدنيا عنا وهالبل اللي أجانا وا يما بلى هاذ وا احنا زي ما إدب حالك في النار .
 ويوم ما اطلعنا من ابلدنا!! يما أفا عليكي !! اللي بقلك ابن عمي دشر ابنوا كيف تا نحمففل اشففي معنففا

محملتش ال بطنيتين واحرام للولد هاذا اللي حملنا  وبس ملصني وخذلك عباه .
 والشو حملنا .. غياراتنا ، في كيس غياراتنا وشففردنا وبففس خلصفينا وخففذي العبففا ، خلصفنا بففس بففدنا
 نمشي يعني فشي إشي اللي تطعمي الولد لصغير..المهم أجينا من هذيك البلد لهان ، في بقففوا هانففا فففي
 هذولة المقطيع الردنية هان في رام ا عند ام الشرايط لهان في شرطة بقففت ناصففبين اخيففام ؛ بعيففط
 الولد قمت رحت أقولهم بال تطعوني شقفة خبزة لهلولد بيعيط ...هذا واحنا السع جايين بدنا انففروح ع
 جفنا ؛ ( جينا من البلد) وظلينا نمشي مرينا عن بيت لحففم بيففت سففاحور وعففن الخليففل وعففن القففدس ..
 وكل بلد نمنا فيها ..أولشي الخليل والقرى هذولك نمنا فيهن ، بس في الخليل نما في الكراجففات ؛ فففي
 الشارع ، وصاروا الخليلة يمرقوا بلحمففار يقولولفوا حفي وجهففك زي  وجفه اللجيفء؛ مفن يومهففا ،
 والسعى احنا شاردين وبعففدين رحنففا علففى  بيففت لحففم ؛ بقففت تمشففي علينففا الليففل واحنففا نمشففي، بقففوا
 يضايقوا منا ويحاوونا، يوم يوم نمشي ، في إجري ببوج انملع ؛ انقطفع ، علفى راسفي شاشففة ؛ قفديت
 منها وربط الببوج ومشينا ، مشي ، فش سيارات .. ليل انهار مشي والولد يعيط على ايدي .. اتروحي
 اسعا للواحد اطعمني تا ايشحدك .. ا يكفينا الشر يا ربي ا يكفينا الشر، ا ما ايعيدها هذيك اليففام،
 ليش بدعي وبقول ، خليها ع ا، المهم ؛ أجينا وصارت الوكالة اتلم في الناس واتسففاوي فففي زعميففط

(خيام) على العين هان (عين في مخيم الجلزون) ..
 زي ما بقولك بتنا ليلة في الشارع وبعدين حوونا ( أهل الخليل) ، وبعدين أجينا على بيت لحم ومشففينا
 ومشففينا وظلينففا نمشففي تففا اوصففلنا جفنففا ... والقينففاهم علففى طريففق عيففن سففينيا واقفينلنففا أهففل جفنففا؛
 مرضوش ايعبرونا ، بقوا دود الناس ( أي عددهم كثير)  بقا كل تينففة كففل زتونففة تحتيهففا خمففس سففت
 عيل .. سهل عين سينيا ملن سهل دورة ملن .. وتحت الشجر قعدنا وتحت السففما والطففارق، ل مففع
 الناس إشي .. ول اني سكنت في جفنا وهاذا السهل هاذ وانتي امهودي على جفنا هاذ ملن ، شو عين
 جفنا ما تقضيش الناس ، إطلعت على عين الجلزون هان ، إني قعففدت أكففثر مفن سفاعة ونفص وعيفن
 الجلزون اتنقط في هالتنكة تملتها حملتهففا علففى راسففي ؛ بقيففت يعنففي حففوالي الخمسففة وعشففرين سففنة
 حملتها على راسي وروحت وأنا امهودة العقبة هاذ ( تقصد النزلة بين الجلزون وجفنففا) مففا شفففت الل
 هالشففب شففلفها عففن راسففي وراح ؛ خطففف التنكففة وراح ، صففرت أرمففح وراح وأفغففر ( أصففيح)
 الششششششو قعففديش فففي عففالم ؛ الشففو نففاس وقفففت النففاس تطلففع علففّي وأنففا أفغففر ع هالشففب ، اللنففا
 رحتلوا ؛ اللهو مسكها هيك – عاد أنا برمح وراه- وقام دارها ؛ الل إشي بطلع زي النار من الطنجففرة
 ، اللهي شو هي ؟ تبعت حمص من النحاس هذولة ، اللهو يا حرام بدو يطبخ ايبيع حمص في اصحون
 حمص ما عندوش ميي بدها تنحرق، الناس ميتين مفن الحسفرة ميفتين مففن العطفش، شففلفها ودارهففا ؛
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 الحقتوا (أقول) يا منعون أبف.. قلي يختي : يختي شفتي ابعينكي كيف النار بدها تطلع من جرة الحمص
 ،طنيب عليكي ، يختي: هي قرشين بدال المية اللي أخذتهن وخذي هي تنكتكي ، شو أنا قلت القرشففين

زي عشر لرات شفتهن.
 بس الحمد ل ، بتعرفي اللي شفتو في الزمنات لليوم في مخي ، وخلني أخلي إولدي والجبففل أحسففن
 إشي ، هذا التاريخ عندي اياه وأنا هالل فيه سبعة وسبعين سنة وصاحي وعففارف وبقففدر السففعة اللففي

بدو يجي من عشرين سنة إذا بظل عايش .
 اللي شفتو ؛ اللي خلني أفكر في هالدنيا كلها ، طيب أجوا تا يطلعونا ع الزعميط ؛ قلتلهم أنا بطلعش؛

قالوا ابنقطع مونكي ؛ بقوا يعطوا الواحد رطل ونص طحين الوكالة ..
 أنا  قعدت بطلع شهرين وانتقلت في امغارة قفا الخضر ، من تحت الشجرة ع لمغارة ، وعاودنا ظلينففا
 نتسحسل تمنا رحنا لمرة في جفنا قعدت أساعد فيها أكرتنا دار ، قعدت في الففدار المهففم أجففو يطلعونففا
 قلت أنا بطلعش بقوا يقولوا إن ما اطلعتش ابنقطعلك مؤنففك؛ أنففا مرضففتش ، قلففت إقطعففوهن ؛ ظليففت
 قاعد بقيت مستكري دار ، يقولوا أباااا هاذي أخذت قصر أبو دعنة ؛ عني ؛ أنو اللففي بيصففحلوا دار ،
 وبقينا نضويها في النهار . واتشمرت ، وقلت مليففش إل أحيففي ولدي ، وصففرت أجيففب ، جبففت سففتة

ولد وخمس بنات وأنا في جفنا ، في جفنا قعدت خمسة وعشرين سنة .
 لما ميلت ع الخليل واحنا مهاجرين قعدنا ففي الكففراج ، اسفتحيت ، حملفت الولفد تحففط أمصصفوا ففي
 الحكور ؛ أجا ختيار قلي إطلعي ( طرد بصوت مرتفع وزجر) يلعففن أبففوكن يففاللجئين ، إطلعففي مففن
 الحكورة ، (قلت) ياعمي بدي أمصص الولد ، قال : يالل يا الل ( طرد وزجر)؛ صاروا اللجئين في
 الشوارع في الخليل ، الخليلة بقوا ايحملوا ع الحمير أكثرهم ، صاروا يمرقوا عنففا الخليلففة ويقولففوا
 للحمار حي ( حرفي نهر الحمار) وجهك زي وجه اللجئ ؛ طيب جينا من الخليل ويففن بففدنا انففروح؟
 ع جفنا ، في جفنا وقفولنا إهل جفنا على قوربة عين سينيا ، قالوا: فش ، فففش اتخشففوا جفنففا ، إطلعففوا

 ) حطينففا فيهففا خيففام ومففش48اتقلعوا غاد روحوا روحوا ؛ بقت عيففن سففينيا ، فففي الثمنيففة وأربعيففن (
 عارف الشو وقعدنا فيهن؛ بقت الدنيا ملنة ، هجوج ومجوج الناس ، تحت الشففجر تحففت الزتففون فففي

المغر
 هاظ في الثمانية وأربعين سكنت جفنا ، ظليت أتسحسل خشيت ع جفنا ، في جفنا استكرينا (استأجرنا)
 هالدار ، بقينا نضويها في النهار ، ويجخوا علينا الناس ، استكريناها ، قلتلهم ، يففاعمي شففهر بشففهر ،

بشتغللكوا شهر بشهر ، يعني أقعد فيها شهر وأشتغللكوا شهر ،
 قعدنا في جفنا ، تا قعدنا في جفنا ؛ معيش اولد أنا إل ولد ، طيففب زلمتنففا (جففوزي) ع البركففة ، مففش
 يعني هيك ( تقصد الراوية عقل زوجها على قدوا) أنا بعت حياتي ، يعنففي ضففحيت بحيففاتي ، صففرت
 نشتغل لهل (لهل) جفنا شهر ابشهر تا قعدنا في الدار ، صرت أوخففذ زتففون ، نحففرث زتففون ، نلقففط

 ) قلت أنا خلص ، جبت اولدي سففتة وجبففت57زتون ، نسخم انلطم تا وصلنا ، في السبعة وخمسين (
بنات وأنا في جفنا ، وأنا أجاهد زي ما يجاهد محمد في الكفار ، تامني احقلت فففي الثمنيففة وخمسففين (

 ) اشتريت نتفت الرض هاذي اللي إحنا فيها ؛ شريتها مع امصادقتي مع أهل جفنا وهاذ ، شففريت58
 التسع ادلومي سجلتهن باسمي لنو زلمتي ع البركة ، سجلتهن باسمي وبعد ثلث أربع اسففنين أعطففي
 صاحبين الرض شوية، دفعة دفعة دفعة، تمنى الحقت الوقت اللي احنا فيه ، اطلعت من جفنا وكففبروا

 ) سنة ، ولففولد كففبروا وعلمففت لففولد وجففوزت30لولد واشتغلت أخرى كمان بطلع حوالي ثلثين (
 لولد وقعدت كل واحد لحالو هذا إبعد عن أخوك هذا ابعففد عففن أخففوك .. فففي الرض اللففي اشففتريتها
 هاذ، والحمد ل ، بقول وين نسوان اليوم يعملن زينا زمان ، بقيت أخلف المغرب الصففبح أقففوم ، فففش
 إنك اتنام والل .. وأروح ألقط زتون وندرس زتون ؛ يففروح علينففا عشففرين تنكففة ثلثيففن تنكففة ، بقففت
 التنكة غير بليرتين ونص ، تا اوصلنا لهاي الدرجة ، كنايني ا يرضى عليهن وين ؟؟ أنا ببقى أوكففل

في حالي وبنات اليوم يما مش زينا زمان ..
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 بقت الفلسطينية اتجاهد وتحيي اولدها ، إذا جوزها ع البركة ؛ مش عيففب اللفي بتشفمر عفن اذراعهفا
 بس اتكون ابشرف واتكون ابحماسي واتكون شرفها يرفع الراس ، أنا الحمد ل ، وافف اللففي جاهففدتوا

ما واحد جاهدوا . 
 و يما بقوا اصغار ولدي وا اللفي يهتفم فيهفم ، واف يمفا بقفوا اصفغار وأفطفر الولفد وأسفكر عليهفم
 الحوش، هيك في دار وأنا بقا أسكر عليهم وأحطلهم هيك اشي يلعبوا في ؛ فاهمة علففي ؛ وزلمتنففا هففاذ
 بقى ع البركة، بقيت أقولوا بس اقعد عندهم ما يطلعوش برة ما يقعففوش عففن البلكونففة ؛ ايففدير بففالوا ،
 وأنا وا يما جاهدت، يعني أنا لوماي (لول أنا) سويت هيك ؛ أجو تمنهم يطلعونا في المخيم وأنففا فففي
 جفنا؛ هاذا في حوالي الخمسينات ؛ جبولنا إخيم زنبيع هيك وقالوا تعالوا اطلعوا ، ايلموا، بقا فففي عيففن
 سينيا في مخيم والسهل هاذ ملن ؛ "عين لقليلة" ملنة جفنا ملنففة .. بقينففا نفتففح الكيففس ونقطبففوا فففي

بعضوا هيك وانحط حد بينا وابين اليفاوي الغزاوي اللي من وين هو .. تلفي حوليكي تتنامي بس .
 بقا عندي إثياب ع زمان لبلد امطرزات صاروا يجوا إهل نابلس مهففم نففابلس وطنيففة، صففاروا يجففوا
 علينا إهل نابلس شو يبيعونا الصحون والطناجر يففا يوخفذوا فرشففات صفوف منفا يفا يوخففذوا الثيفاب،
 قلتلوا يما احنا مطلعناش من لبلد معنا فرشات إما اثيابي – بقن مطرزات والساع صبية بقينا مسعدين
 في لبلد وشغلتنا الثياب والطرز والشاشات، وأطلعت معي ثلث اثياب وشاشي – شاشففتي امطففرزة-
 قلتلوا ياخويي: طنيب عليك بدي طنجرة واصحون .. أخذ الثياب اللي بسطلن وأعطاني ست اصففحون

وجاط وطنجرة وجاط امجور هيك امدور ألمنيوم لطحين ..
 ( وضربت الراوية كف بكف وذهبففت إلففى خزانففة فففي الغرفففة الداخليففة حيففث تصففطف فيهففا كففؤوس
 الزجاج والصحون وأخرجت صحنين صيني قديم – من الحجم الكبير – وأرتني اياهففا علففى أنهففا مففن

تلك الصحون التي اشترتها في أيام الهجرة الولى وأنا عزيزة عليها فهي بدل أثيابها العزيزة 
وكانت تقول : أنا حريصة ع الشغلة .. 

قلت لها : هذا من تحت الشجر 
) 1950قالت : هذا من ثوبي ؛ هذا في احدود الخمسين (

 وبالعربي صرت أشتغل للمسيحيات، لراهبات ، شوية الدار اللنا قاعففد فيهففا صففاحبها أعطففاني زتففون
 على النص ؛ صرت أحرث ، اشتريت بغلة من الخليل ،أنا رحت على الخليل واشتريت بغلة واركبت

عليها من الخليل تا روحت على جفنا ،
 قعدت بيجي شهر شهرين واحنا تحت الشجر بعدين اطلعت؛ مطولناش تحت الشجرة ، قعدت شففهرين
 واستكريت الدار رحنا على مغفارة بعفد الشفجر لكفن خففت مفن لمغفارة وعفاودت اطلعفت منهفا بقفت
 مسكونة (تقصد جن) ، خفت الولد يلتمس ، قعدت فيها بيجي جمعة ومعرفتش أنام ، بقففت قفففا (خلففف)
 "الخضر"(موقع ديني مسيحي في جفنا)، قلت يختي لنروح نلتمففس وبقففا معففاي بففس الولففد .. وبعففدين
 رحت سكنت الدار هاي ، بقيت أشتغللهم شهر ابشهروا ، أشتغللهم ، أغسللهم وأمليلها .. أجار الشهر .
 ويما بقوا محسديني النفاس ، محسففديتني النفاس (حاسففديني) ويقولفوا: يخففتي مقواهففا ؛ شفوفي راحفت
 لهذولة وأخذ دارهم ؛ ميت واحد راحولهم ، طيب راحولكي بالجار ما يرضفوش يسفكنوا أهفل جفنفا،
 يقولوا احنا بنسكنش اللجئين؛ أنا رحتلها (صاحبة الدار) قلولي هي الدار ومففش راضففين اصففحابها ،
 رحت عليها الل هي قاعدي المرة (المرأة) إبتغسل وولدهففا وهففاذ ، قلتلهففا يففا خففالتي ويففن أبففو حنففا؟
 قالتلي يختي بيقنب عنب في عين سينيا ، قعدت،(ورديت) بقلها هاتي هاتي تغسل عنك وهي بارخففة ،
 بقو الناس يغسلوا على النار ويغسلوا على ايديهم بقوا الناس بدل التيد ايحطوا سكن ، في قاع الطنجرة
 ويربط ويغلوا هيك وينظف السكن ؛ صبونة جمل ويحطوا سكن مشان يخرط الوسخ السكن ، المهففم :
ّيفة واف اللفي نشفرب  صرت أغسل معها ، غسفلت كفوم غسفيل ، نشفرتوا ، اللهفي بتقفول ففش عنفا م
 وانسويلكي شاي ، قلتلها هاتي هاتي يا خالتي ، هاتي التنكة ، وأروحلكي أهجملكي ع العين وأعمللكي
 طوشة وأملي التنكة وأجيبها ، إلل أبو حنا جاي ، قالتلو يا خوي يابو حنا هاذي الكيسية (القيسية) بدها
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 .. قال (بصراخ ورفض) روحي اسكتي .. قلتلو يا خوي يابو حنفا جربنفي؛ وانفا بقيفت حفاكي لمرتفوا
 خلي يعطينا اياها "يم حنا" وأنا انتي عارفتيني بغسللكو وامسحلكو وظبظبلكو .. قالتلو (إم حنا): ل أنا
 بس أطعاها هالغسيل مشطرها هالكيسية برخت ع هالغسيل وغسلتوا معاي ونشرتو وراحت ملتلففي ..
 اللهو بيقول : طيب؛ واللي أجونا هذولة ؟ قلتلو: ومالنا ومالهم ، أخذت المفتاح وروحففت فتحففت الففدار
 واتعدني باني قصر أبو دعنفة ع أربففع طوابففق ، والنفاس (يقولفو): يخففتي ملعبهففا يخفتي ماهففذا يخففتي

مشطرها ، واقعد فيها خمسة وعشرين سنة .
 بنفس الجمعة ما هاجرنا وارتمينا تحت الشجر دبرت الصحون والطنجرة ؛ بدنا نطبخ بدنا نوكففل بففدنا
 نشرب .. بقاش حدا يساعد فش مساعدات ، الصليب بقاش ، إسع بقت هجففوج ومجفوج الففدنيا ، وأهففل
 جفنا بقوا يطحوا فينا ؛ بقوا يطحونا الناس ، بالعربي ، صرت أروح – مهمففة أهففل جفنففا ماهففاجروش
 وطنيين – صرت أغسل ، أغسل بالمونة أغسل بالكل .. بقى رطل السكر بقرش ونص ، بقيت أملففي

 )  متين وخمسين تنكت مّي (ماء) ، والست تنكات إبقرش ، تمشففينا250(أنقل الماء) أملي في النهار (
 هذيكا الدنيا ، والل .. وأخففذنا زتففون واشففتغلنا .. وظليففت عشففني عملففت مففع أهففل جفنففا عمففل صففدق
ورجالية ومرة (امرأة) وعلى قد حالي ، أخذت تسع ادلومي ونص في هذا الجبل أخذت الُدلم ابميففت (

 ) من صاحب الدار اللي قعدت في الفدار عشفرين سفنة ؛ ففي4،5) دينار ؛ أربع إدلومي أونص (100
 ) الدونم، وعشففني100داروا اللي أخذتها منوا ؛ وأخذت من إبن عمو أوجارو خمس إدلومي ؛ إبمية (

 صدقت معاهم بقى واحد بيقولولوا أبو عصام سلمة إمهاجر من سلمة وإلو باصات وبقا لخففري سففاكن
ّية عشني مرة رجالية وسويت العمل هاذ ؛ إتكفلني (كفلني) على أربع اسففنين تففا  في جفنا ؛ بقا يفتخر ف
 أعطيتهم تالي حق الرض والحمد ل ، بنيت لولد هيني كل واحد سففكنة واطلعففي مففا أحلففى سففكنهم ،

وأبعدهم عن بعض ..
 واندليتلكي على الراهبات ، والراهبات بقوا يجيبولهم الدير والبطرك ايجيبوا "بقج" ، وا اتحضففرلي
 الراهبة البقجة واتقولي تعالي بعد الساعة سبعة خوذيها مشان مايشوفونيش إهل جفنففا؛ وحبنففي ومففاتن

علّي ، آه والل يما ، واتسوت لحكاية معي وقمت اشتريت غنمتين وصرت أحلب ووديلهن حليب ..
 جوزي ما كان يشتغل، الزلمة اللي أنا كنت أشففتغل عنففدهم هيففك حبففوني وحففبيت أدخففل فيهففم وهففاذا،

 ) عشففرين20)عرق زتون ، لمنو  قالوا خذي ، أقرذونففي ( أقرضففوني)(400قالولي خذي أربعميت (
 دينار أردني وأنا ما أمنتش ع زلمتنا هاذا ايروح فرحت ع الخليل ؛ بقينا انروح على الخليل كنو رايح

 ) إقروش ، رحفت ع الخليففل ، شففريت مفن سفوق الخليفل بغلففة ، واركبفت عليهفا مفن3جاي ابثلث (
 الخليل وروحت ، بقتش الطريق مثل هالقيتي كلها بصات وسيارات وفي جماعففة فففي الخليففل بعرفهففم
 من دار الجعبري بتت عنفدهم والصفبح بفدري ع الخمسفة اركبفت البغلفة وأجيفت .. أخفذت أربعميفت
 غرسة زتون ؛ بقيت قاعد في جفنا والزتون من اصحابين الدار وقعفد معفي قفديش ؟ قعفد معفي عشفر
 سنين؛ مش أضمنو ، أوخذوا ونحرثفوا ع النفص ، نصفوا انفا وألقطفوا وأدرسفوا ففي عيفن سفينيا فففي

 ) تنكت زيت سويت ، عشففرين40المعصرة يعصروا كانوا ع البغلة .. أول سنة أخذتوا وا أربعين (
النا وعشرين الهم ، بقت تنكة الزيت ابليرتين غير . 

 وبقيت مشتري غنمتين وأبيع حليب للجيران ، وبقيت أشتغل عنفد الراهبفات ، وأخفذت الزتفون وكلفوا
 مع بعضوا ..  وبناتي مهنه، صارلي بنات وصارلي اولد ايلقطوا وهمففة اصففغار الواحففد وهففوة ثمففن
 اسنين أخليه يصرح معففي ويلقففط وبقففوا ايروحففوا ع المففدارس وعلمتهففم صففنعات ، كلهففم فففي ايففديهم
 صنعات؛ ووديتهم ع المدارس وا قعدوا مدة وهم في مدرسة الففدير ، وبعففدها قلففت أنففا بففدي أعلمهففم

قرآن ، داروا يطلعوا على مدرسة الجلزون وبعدها داروا ايروحوا على بيرزيت والحمد ل ..
 وطيب واحياتكي شو قولكي إني أنا اللي أحفرث وجفوزي يبحففش وراي، أجففا صفاحب الرض اللهففو
 بيقول ليش يا بو علي ابتحرث هيك ، الناس بحرثوا بطلع الزلمة مش في لحراث يعنففي مففا بخبففط فففي
 لحراث، هو(جوزي) في الحراث يحرث ويخبط رايح جاي في لحراث والزلمة بدوا يطلع من لحراث
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 ما يخبطش في لحراث ، اتقاتل هو اياه، قلففو انفتي بفتروح وابفتيجي فففي لحفراث بفّدبق لحففراث، اللفي
 بحرث بحرث في الرض اللي مش محروثة بيخبط ، قلتله : طيب يا أبو حنة أنففا اللففي بففدي أحففرث ،
 مسكت العود وصرت أخبط في الرض اللففي مففش محروثفة ومشفيت بطلفع خطيفن ثلث ، قففال: آه ،
 انتي اللي بدكي تحرثي والل بوخذ الزتون منكو . وصرت أحرث وبقيت قوية ولسا صففبية .. لحففد مففا
 أخرفكي .. الزلمة اللي بقيت عندهم ، في واحد بيقولولوا أبو حديد في الو ايد مقطوعففة وايففد ل بقففا يففا
 حرام ايحط المنشارة هيك تحت أباطو ويطلع وينشر ميشان ايعيش ، ايقنب زتون للمسيحية، إحنا شففو
 انسوي أنا وفضل ، قال : يا عمي تعالوا ناقلوا حطب – بقوا زمان الناس يعتنوا في الحطب – انجيففب
 حملت الحطب من زعبوب لجفنا ابقرش اونص؛ هذا زعبوب تل عيفن الحرميففة، أنفا أحملفوا أحزقلفو
 معاه وهو يروح ع جفنا ، أنا مع لختيار اللي بيقنب ، ايقولي يففا عمففي اطلعففي ع العففرف العففالي هففان
 اقصفي هاذي اقصفي .. المهم : بقا يزرع لهففل جفنففا زتففون – بقيففت أصففرح معففاه ، يعطينففي قففرش
 أونص يومية ، يجي لتحت الزتون هيك مش في ربدة في عرق الزتونة إنقشها هيك وانففروح نبحشففلها
 ويدليها ويطمر عليها ، تا إطلعت هان ، هاذا الجبل بقى فيوش زتون ، قلت أنا أبو حديد ( أبو حففبيب)
 بقا ايقولي قيمي الشقفة وازرعيها وزرعنا وطلع الزتون صرت أزرعلكي هالتناك هيك ملنة، وأهود
 قفا الخضر لمن سكنا هان وأقيم خمستعشر ربدة زتون إبخلبها وأزرع ، زرعت ميففة وأربعيففن عففرق

 ) قففوليلي16) ، شو سويت السنة ، بحشت عليه وقنبت ويا حفيففظ سففويت ستعشففر تنكففة (140زتون (
 خليت كنة والل ولد يجي يقطف حبة زتون معاي ؟ أقولهم ل يا خوي بتكسروا ل ، أنففا هففاذا بسففوي ،
 اطلعي ايدي لليوم امشقحات، هذا ثلثين كيس زتون امخيطات اللي لقطتهففم ، حلبتهففم حلففب ، مطففرق
 ما قربتش عليهن وأقنب فيهن كل عرق ألقيه هيك عالي والل واقع ع الرض هيك بالمنشارة أقصففوا،

قنبتهن ولقطتهن وحطيتهن في الترك ورحت ... 
والحمد ل يا ابنيتي وين بنات اليوم وين كناين اليوم ..

* * * * * * * * * * *

                                "ثالثا"
م2003-5-12اسم المبحوثة: أم عيسى فلوص            اللقاء الول: 

: بيت نبال             السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
 أبناء8: متزوجة/ 48 عام                  الحالة الجتماعية عام30:   48العمر عام 

* * * * * * * * * *
 "أنا اسمي صفا يوسف اسماعين اعليان . من بيت نبال، ومن حمولة الشراقة.لما اطلعت من البلففد بقففا

 حالت ولدة)، ثلثين سنة بالزبط.  8عمري ثلثين سنة؛ جبت ثمن إبطون في البلد ( 
  الحرب مكشعناشي، لمفوا العجففال اللففي بقففوا يلمفوا بقففر البلففد ويروحفوا يرعففوهن؛ وسففرحوبهن، تففا
 صاروا عند وادي الشامي، وهمة سارحين ابهن؛ كام أجت الطيارة وقعت قيزان، قاموا رجعففوا البقففر
 لصحابهن، هذول بقوا ناس مختصين يرعوا بقر البلد؛ هذا العجال عاد بوخذ أجار الراسي مسحة قمح
 ومسحة إذرة ، في البلد، بيرعففوهن مفن أول السفنة لخرهففا، رجعففوا البقففر، إشفو صفار؟؟ قففالوا هففي
 الطيارة سقطت قيزان في راس أبو زيد، جبنففا بقرنففا أعبرنففاهن ، وقاعففد وافف إنففي قاعففد بغربففل فففي
 هاللوظة وهاللوظة (الغرفة) مقابلي الشارع، مقابلي الطريففق يعنففي ، الل هالوحففدة محملففة هالجحشففة
 ثلث كياس وفي الوسطية كيس أخرى وراها بنت ابنهففا شففتلة قايمففة هالحصففيرة ع راسففها، بقففول ي
 هذولة كنهم راحلين ا يسخمهم، إطلعت ، بقول يا كشيلي وأنا قاعد بغربل وا لطلففع أشففوف البلففد،
ّية، دشففرت الغربففال  إحنا عادة آخر البلد مففن شففرقة، دارنففا اجديففدة وفففي الحفوكير يعنففي مطّرفففة شففو
 وسديت هالباب واطلعت وصلت نص البلد، الله هالعففالم بتقففب، وييففي، افف يقطعهففم لففو كففون قعففدوا
 ومطلعوش انكان مهو مصارش هيك كان ظلوا، بدرس كماها ورنتيس وقبية كماها وكلهم قاعدين فففي
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 بلدهم، إحنا قبوا حالهم وطلعوا، أما وين اوصلنا ؟ في إلنا جبففل مففزروع زتففون إلنففا ولعيففالي يعنففي،
قعدنا في ، قالوا بدنا نقعد يومين ثلثة وبدنا نرجع ع البلد، كذابيين عدوات .

 في البلد بقت داري لحالي، حماي ميت باقي وزلمتي يحففبي، بففس حمففاتي قاعففدة عنففد دار سففلفي الهففا
 اسقيفة لحالها، إلي سلف واحففد، وواحففد بففاقي رايففح فففي حففرب تركيففا بعيففد عنففك وميففت، مرجعففش،
 معرفناش هو مات، ما ماتوا كثيرين بعيد عنك، ما انكسرت تركيا، كسفروها؛ وأنفا جبفت ثمفن بطفون
 قبل نهاجر اللهم صلي على سيدنا محمد ثلث ولد محمد وبنتان علففى راسففو عيشففة وحليمففة وبعففدين
 عيس هاذا هيو الموجود وسلمة وبعدين بنتين علففى راس سففلمة صففبحية ورسففمية؛ وجبففت بعففد مففا
 هاجرنا، جبت ثلث ولد ، إحدعشففر بطففن سففبع ولد وأربففع بنففات. همففة ظلففوا !! البنففات ول وحففدة

 ) عقب مففا قعففدنا48ظلت(للمبالغة فلها بنت واحدة عاشت حتى اليوم ) ، ولولد بكري راح (مات في 
 بيجي شهرين .. و البنات قبرناهن في البلد، بنتين قبرتهن في البلد، من الحصبة، حصبن وماتت وحدة
 وردت ثاني يوم ماتت الثانية قبل ما نطلع ، بقوا صففار أهففل غربففة فففي بلففدنا جففايين. واطلعففت بثلث
 ولد وبنتين اللي اطلعتبهن. مني جبت ثنتين على راس هذولكففة البنففات، بقففا محمففد وعيففس وسففلمة
 وبعدين جبت بنتين على راس سلمة وبعدين جبت أخرى واحد اسمو مصطفى هيو اليوم شففيخ، وبقففا
 ابن شهرين خاسات يومن اطلعنا. هيو سووا جامع عند لقبور هناك. جبتوا هاظا مصطفى ، يعنففي بقففا
 إلو شهر يا شهر ونص، والدة جديد، قبل ما نطلع ، بقينا صرنا خايفين وأنا بطلففق أخففتي وبنففت عمففي
ّيادة بيقولولها – داية، هي بقت تيجيني – هي مرت أبويي بس بقيففت  جابتهن هاذي مرت أبوي أمينة ع

أقولها يا ستي..
 قبل لنهاجر بقينا بانيين أوليش اللوظة قاعدين فيها ، وردينا بنينا أخففرى لوظففة مففع طولهففا وعقففدناها،
ّية، وكففثيرين بقفوا فففي ذيالنففا بففانيين كففل الحففواكير  وبقينا بانين لخرى لوظة وبنأسس تا نحط فوقها عل

هذلك باعهن إحمد علي فرحة لهالناس وبنوا فيهن..
 جوزي بقا قليل اشغال، ومن قلتلوا بتشتغل والل ما بتشتغل بيقتلني؛ من وحنا فففي البلففدن وحففتى أدبففر
 حالي اشتريت ماكنة ودرت أخيط وأنا قاعد في داري؛ أوليش ماكنةإيففد بقففانش لجففر طالعففات، وأحففط
 حبلة في السرير ومن قعد ابني بس أدور أقول في اجريفتي هيفك أهفز ففي وأنفا قاعفد أخيفط، وبعفدين
 الماكنة اللي بففديي راح مففن فصففاحتوا واحنففا بنحمففل فففي الحوايففج حطهففا فففي شففقت الخففرج – يعنففي
 اضحكي- واندار قال وراح بدوا يحط شقت الخرج وقامت تقيففع وتنتقففش ديتهففا، يومهففا ثففاني يففوم مففا
 اطلعنا ، رمناها في هالحوايج، وهذي اشتريتها بقيت جايبلي بيجي بطنين ثلثة، وبعففدين شففريتها مففن
 بنات أبو يكين، بقين ابعيد منك فاقفدين وراحلهفن أخفو، ابفن أخفوهن، وصفاروا هيفك مفا يسفتجرينش
 يفتحن دورهن ويقعدن ايخيطن واللشو، ما صدقن واحد يجي يشترى مواكنهن، رحت شففريتها بثمففن
 ليرات كل شهر أعطيها ليرة، أخذتني أني؟؟ فاطمة علي فرحة، بقففت مففرت قحففص ايقولولهففا، هففاذي
ّية واتقاتل في وقت ايحاكيني وقت ايقاتلني، اللهي  صديقتنا بنت عم لزلمتنا وبقت اتظل دايرة بالها عل
 شريناها، وبقينا مدبرين حالنا و بقت جارتنا إلها ماكنة أروح تني أقعد عندها مقولهاش بدي أتعلم؛ بس
 أبحر هيك بعيني، وا اتخبي فرد سفروال الزلمفة مفا اتخلينيفش أعفرف كيفف بتقصفو مشفان أعفرف
 أقصو زيها. وصرت اللي بدها حرير أخيطلها حرير على الماكنة وبقيت أخيط اثيابنا اللي بدنا انطرز
 عليهم وأخيط مثل هذولة ( وقايا) أخيط ع الماكنة وأخيط على ديتي. ولهلقيت هاذي هففي خيففاطي هففاذ
 وبقيت أصرف ع حالي، واشتغل شوي (جوزي) بقا هاذا العرابي في كنب صففرفند عنففد لنجليففز لمففن
 بدهم يقوموا لنجليز داروا ايحوشوا في زلم تايحملولهم ابضاعتهم، اشففتغل ، قففديش اشففتغل؟ اشففتغل

 ) كل انهار سبت ايجبلي نص ليرة، أقول ايجور عليففك بففس نففص ليففرة؟ يقففول : آه16ستعشر جمعة (
 بحط ع البسكليت.. - بقوا يركبوا بسكليتات ايروحوا على صرفند- ويقول بحط هيك وبحط هيك أقففول
ّية زمففان، هففذول  يالل ، حوشت ثمن ليرات من شغلتو ، أه مهو الواحد يحكي الدغري، الماكنة مشففر
 رحت شريت ابهن بقرة، والبقرة صارت تحبل وتليد، شريتها من واحد من الطيرة، أهل الطيففرة بقففوا
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 يجلبوا، رحت ع سوق الدوب؛ الل ثلث بكاكير( وصف للبقرة الولففود) واقفففات بحففد بعضففهن وحففدة
 معشرة وحدة والدة الليلة ووحدة مش امعشرة ، قلففت هففالقيت مففن فاصففلتهن مففع أهففل الطيففرة بيتغلففوا
ّية، بففدي أروح أجيففب نففاس يفصففلوهن، يفصففلولي وحففدة، والل اطلعففت علففى سففوق الففف.. الل هففو  عل
 ملقيني واحد من بلدنا اسمو محمد خالد، قلت أبو خالد؟ قال نعففم ، قلففت تعففال افصففلي هففالبقرة، هيففن
 ثلث واقفات عند بعضهن وحدة معشرة ووحدة والدة الليلة ووحدة مش امعشري، قال احنا بدنا نوخففذ
 اللي والدة الليلة؛ قلتلو وانا لخري فكري فيها، وا رحنا فصلوا وفصلوا الل هي بتسع ليففرات وربففع،
 أنا معيش إل ثمن ليرات ، الزلمة من الطيرة، بعيد عنك مقطومة رجلو وإلو رجل خشب، اللهو بيقول
 أنا يختي بصل معاكي ع البلد، بوصلك البقرة ع البلد وبوخذ الليرة وربع من البلد، قلتلو وهو كذلك يففا
 الل اتفضل ؛ حطلك هالعجلة قدامو على هالجحش والبقرة ورانا ، البقرة ليففش انهففا والففدة اجديففد هففااا
 اتهوش علي ايقدم عليها، روحنا ع البلد، حطيتوا في هالعريش – الدنيا صففيف- وسففويتلو غففدا وقلتلففو
 اتفضل اتغدى يا خوي أنا بدي أروح أستقرضلي ليرة من صففديقتي، قلففي مففع السففلمة، رحففت عليهففا
 هاذي مرت علي فرحة بيقولولها مرت قحص ، قلنالها يا عمتي فاطمة تعالي، قالت إشففو، قلففت جبففت
 بقرة وبدي هالقيت ليرة وربع منك خسين معاي المصاري، قالت مرحبابك وراحت معاي علففى داري
 لقت الزلمة قاعد بيتغدى سففلمنا علففى بعضففنا وأعطنففا الليففرة وربففع واتسففلهل الزلمففة وروح، والبقففرة
 دارت كل ما أقدم عليها هااا  اتقفولي، درت أسفحب الصفّحارة مفن قفدامها وأحفط فيهفا التبفن والعلفف
 وأقولبها هيك (القتراب ببطء وحذر من البقففرة) صففارت هففالبقرة  (منيحففة) لمففن أقففدم أحلبهففا وإدور
 اتجيب اتوام عجلت ، دار النغميش في ارقابهم سلفي ، سلفي وولد اعمامو باقيين هيك ايقولوا مني

وأنا مش داير بالي، وا انها سلفتي تحكي علي وأنا قاعد .. غيرة ..
 وجوزي !! هيني برجع وببقى أقول يخوي وتخوي الرض تحتو، بموت منو، من كثر ما بقا معييبي،
 وكل هالشي وا إني ما بحكي كذب ، ول هو داير بالو ول بعرف ( أي ل يقدم أي عمل مفيففد)، أمففا
 وا ما في ليلة أبات من غير طبيخ، هاذا الولد لولني؛ بقا يما ما أكهننو، يوم ما حداش يجففي يشففتري
 اللبنات من الدار؛ جبت ابواش ؛ إبوش اصغار ، في البلد يجوا يشتروهن ، ويوم ايبرن بقففا فففي كمففب
 إهنود في بلدنا مش حطوا لنجلز كنب في بلدنا تحتي البلد، يوخذهن ابني ويففروح ع الكنففب يشففتروهن

) ستعشر سنة16هلهنود، ابني بقا شاطر؛ بقا عمرو وقت اطلعنا بقا (
 بقيت مشتري البقرة قبل لطلعنا بخمس ست اسنين، وصارن هالبقرات ؛ اتوام عجلت اتجيب، وبوشة
 الحليب بشلن، والحمد ل ؛ وبقينفا انسفوي ارففوف طينفي ففي الفدور، أقفول هفاذي الطاقفة حفق اللبفن
 وهاذي الطاقة حق بضات الجاجات وهاذي الطاقة حففق لخياطففة.. وبقيففت أربففي جففاج ، وافف خيطففت
 لوحدة ، رميتلها وقاة، أعطتني ثلث قروش ونص، بقين الخمسة وعشرين بيضففة بشفلن، بقيفن يجيففن
 بنات دير طريف يشترينوا (الففبيض مففن بلففدنا)، قمففت أعطيتهففن لسففلفتي ( المصففريات) قلتلهففا خففذي
 حطيلي تحت جاجة مشان ايصير إلي جاجات ، حطتلففي تحففت هالجاجففة، وأعطتنففي هالصيصففانات ،
 وبقالي هالصيصانات وهالجاجات وبعدين اكثرن، وردينا جابلنا هاذا بقا اسليمان آمنة مهو من قرايففب
 زلمتي، بقى ايجيب صيصانات أنداري من وين من الدولة، وقد ما الواحد يحط بيض ايجيب صيصان
 من عندو، وربينا وصار عندي كثير وجاج وأرانب والحالة منيحة بقت معاي.. واطلعنا عففاد، وبقيففت

زي ما بقولك صرت جايب ثمن ابطون لمن اطلعنا،عقبها قعدنا اشوي وراح لكبير ابنا.. 
 انزلت ع البلد لقيت الناس بترحففل لمففا ارجعففت ع الففدار جبففت هالصففندوق بقففوا فففي صففندوق النففاس
ّطنا ع هالجحشة بقت عنا جحشة بعيففد  ايحطوا حوايجهم، حطيت هالصندوق في هالخيشة وصرناه وح
 عنك، حطينا الواعي وحطينا لولد اللي بيقدروش يمشوا ع الجحشة وهففو براهففم وأنففا قمففت السففرير
ّية، وجوزي بقا معي بفارا لفولد اللففي راكففبين ع الجحشففة  اللي في ولد ابن شهر ونص، وقمت مصار
 وقعدنا زي ما بقولك في إلنا زتون في هالجبل وأخذنا هاللحفات ومخلناش اشي في اللوظففة، أخففذناهن
 وأخذنا قمح، كيس قمح أخذنا وقعدت تحت هالزتون في غرسنا هاذا بيقولولففوا غففرس عيسففى، ودرت
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 أغربل، مانا أخذت الغربال والطاحونة وكيس ملن فول، مهو دار ايناقل لخري (جوزي) قعدنا تحت
 الزتون ودار ايناقل، نقلتين ، جابلنا كيس قمح وكيس فول بقيت زارع هالحكورة ، شففريت هففالحكورة
 وبقيت زارع، هذي الحكورة شريناها؛ بقالنا أرض عنففد بيففارة مففبروك، باعوهففا غاليففة كففثير، شففرينا

 ) وشرينا من ابن عمو اللزم من مارسو دلمين، من حق الرض اللي170حكورة ابمية وسبعين ليرة (
 راحوا باعوها عند بيارة مبروك للدادوة، وانا طول عمري بزرع وبحصد، بقيت أصففبح رايففح أجيففب
 ثلث اكياس حشيش على الجحشة، قبل ما ايصير الحصيدة، وانروح انعشب السمسم وانروح انعشففب
 لذرة ونصفرح ويفن مفا كفان، وأزرع ؛ وجفوزي بقفا ايفروح يشفتغل معايفة وقتفن انفروح ، ان رحنفا
 انعشب.. ويوم يبقففى حشففيش والل إشففي ايظففل قاعففد فففي الففدار عنففد لففولد، قليففل اشففغال وان قلنففالوا
 ابتشتغلش يقتلني، بحبش بقا يقتلني ، ما صدقت وهو يموت.. بقاش يساعد في شي ول اشي، وا ابني
 لكبير طاح تنو يقرا في المدرسة؛ قام ايحصبوا وهو وخواتو وأخفو، وقتفن حصففبو قعففدنا وقتفن طففاب

لحقنا البقرة، مرجعش ع المدرسة، تا صار عمرو ستعش اطلعنا من البلد. 
 لما اطلعنا أنا قمت السرير اللي في الولد وعجنت وقلففت بنعففاود والطففابون محنففا زبلنففا الصففبح؛ قلففت
 بنرجع بنخبز، عجنت وأنا في الغففرس، خمففر العجيففن وأنففا قاعففد أغربففل قلففت بففدي أروح أخففبز فففي
 الطابون، اللهمة أخذوا البقرة وراحو تامنهم يدرسوا الزلمة وأبنه؛ مهم لسا مجوش اليهود ، محدا قشع
 اليهود ، هزموا قبل ما يقشعوا اليهود، ظلوا للعصر وما فش يهففود، ورجففع تنففو يففدرس ومركففن انهففم
 بدهم يدرسوا وأنا بدي أروح أخبز، قاموا أجو ، أنا لسا عند الزتون بدي أروح أخبز، اللهم راجعيففن ،
 اللهو بيقول: لقلل (القنابل) بيجين من الخربة الشمالية بيحطين فففي النففوادرات، والنففادرة اللففي بففتيجي
ُقلة (القنبلة) فيها بدهرب النار فيها، اسع بقين النوادرات اشي قش واشي مدروس اشوي، قمنا ردينففا  ال
 انتقلنا من الغرس أخرى باطنين من شرقا، بقيففت أنففا وجففوزي والبقففرات والل الجففاج، أجففو "الحفففا"
 أكلوا كل جاج بلدنا، الحفا اللي ملعون أبو احسين يحرق راس أبو قالوا عنو طخو في القدس.. الناهيففة
 انتقلنا رحنا بتنا ليلتها تحت هالباطن وهيك أقول (تقصد ترتجف من الخففوف) وكففل مففا طليففن النجففوم
 أقول هي أجن كهارب اليهود.. ردينا من الصفبح اطلعنففا علففى شففقبا، البفاطن اللفي بقينففا فففي ففش ففي
 زتون، نما هيك في العرى، وصبحنا من الصبح طالعين على كروم شقبا؛ من البلد وشرقا قعدنا بيجفي
 جمعت زمان، غربلنا وطحنا هيو في ببور في عفابود؛ كيففس ، قعفدنا بيجفي عشفر اتنعشفر يفوم اللهففم
 بيقولوا بدنا انروح نحيت عفارورة نبعفد عفن طريفق اليهفود، كففل اسفلفي كففل العيلفة، أكرينفا جمفل،
 ورحنا، اللهم في الطريق بيقولوا: هة !! مهي عارورة عليها خط؛ ما بيجفوا اليهفود، بفدنا انميفل علفى
 عجول، ميلنا على عجول وحطينا هالغراض ، قعدنا في عجول، وحياة راسفنا وألفف خفرة قفال رجفع
 هو ( جوزي) تنو ايجيب كيس تبن للبقر؛ قاموا زقطوهم يسرة (أسفرى)، اليهفود رابطينلهففم مفن البلفد
 وشرقة هاللي باقيين يتسللوا ايجبلوا الواحد قمحات ايثجبلوا زيتات ايجبلوا شغلي، ربطولهم أخففذوهم ،

 ) واحد أخذوهم يسرة، قعدوا سبع تشهر وهم يسرة، رجت أنا – ياريتني كففون انحطمففت-200ميتين (
 رديت ارجعت من عجول علفى شففقبة، راحففت البقففرة هزمفت علففى نحيفت بلفدنا، بقفت بقفرة ومعاهفا
 بكريتين اصغار بقوا دار رباح ايلحموا في عارورة هذولة بقوا من بلدنا لحاحمففة، كففل مففا تمففوا يجففوا
 يوخذوا وحدة من البقرات ، ظلت بس الماية ، طيب ما بدها عاد حدا يحبلها ، فشي بقففر- رحنففا بقففوا
 أهل بلدنا اللي إلوا بقر معزبين في هالخل ابقرهم في بففد محشففر اينففاموا فففي، وقتففن قشففع هيكففي راح
 الصبي أخذ البقرة وراح، بقى صار إبن سبعتعشر سنة، كنها هزمت والل اللي هو لحقها، طخوا ، في

 ) يففوم تحففت الزتففون تاقرقشففنو100زتون بلدنا ، واحنففا مركنيففن انففو يسففير (أسففير)، تاصففار ميففت (
 الواويات ولوحوش وأخخ .. باقي معاه إبن عمو اللزم وطففرو ، قلففوا انتففا وراي بففديش تمشففي معففاي،
 مهم بقوا في الليل ايروحوا في الجمال ع البلد، وا يوم من اليام مرق واحد اسموا الزرعي من بلدنا
 مع خيو أبو يونس ، اللهو بيقول لمين هاذا؟؟ ( ناظرا إلى جثت الشاب) قالوا امشي يفا شفيخ هفاذا ابفن

فلوص، قال: ا يخرب ادياركم وبتخلوا وليش بتروحشي؟!! 
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 أجا الزرعي هاذا من ثاني حمولة، أجا قال لقرايبو، قال ا يقطعكفم هيفك هيفك هالولفد، قفالوا: واحنفا
 الشو بيعرفنا، ومن أخذنا إمو الشو بدو ايجيبها من بيت نبال، قايلين هيك ففي بعضفهم . هفذا وجفوزي

 ) يوم تحت الزتون ، صففار اعظامففات، اللهففو بقففا صففار100بقا يسير، وين ، وقت انو صارلو ميت (
 جاي (جوزي)، الله هالبنت؛ بقولها يا حبيبتي مهيم أخوتك يا رسمية – البنففت مففن شففقبة- يففا حبيبففتي
 ليش بتقولي عن محمد ، اللهي بتقولي: ييي يا خالتي ؛ هاذي مش إمي ل يا خالتي هاذا الزرعففي اللففي
 قال، ورحت أرمح على الزرعي وإمو ومرتو، من حد ما شفني درن ايعيطن، قالت أه يففا خففالتي آه –
 محنا بقينا جيران في البلد وأخبزلها- قال آه يا خالتي ؛ محمد يففا خففالتي راح .. قففبيت حففالي بففدي قففال
 أهود ع البلد؛ رديت قلت في عقلي مهي هالقيت ما بصيل بلدنا الل الدنيا صارت لعشا؛ من شقبا لفبيت
 نبال، طيب وأنا في الليل وين بدي أدور، سويت في عقلي ، ميلت قعدت تحت هالزتون اللهو لحقنففي
 هاذا اللي هو قال بقالي زلمة، قلففت آه ، هلقيففت بففدي أروح أعجنلففي شففويت عجيففن، عففاودت عجنففت
 وخبزت وطبخت ويعلم بي ربي ، ونمت في هالليل، وصبحت قبل ما يلمع النهار ألنففي قففابب حففالي،
 قلت هالقيتي بصيل وباجي والدنيا نهار، اللهو واحد من قرايبنا وراي من قريب جوزي وهو لحقنففي
 (جوزي) هودنا ، هاللي القيناهن هالعظمات جبناهن ، وأواعي وميلنففا ع الزتففون قحفففت فففي هففالرجم
 و.. (دفنتو)، وبقا مساعدني وا ، ودار هو يحفط ع الجمفل ويفروح ايجيفب علفى الجمفل الحشفيش ..
 وعليوم لونها ظلت عليها، من يوم ما اطلعنا من بلد وأنا نواح جواح وهيو رد أجاني هاظ (اللي مات

في أميركا) ..
 البقرة ردينا جبناها، وحطناها في .. رحنا بنينا سقايف في اذيال هالدار لواحففد مففن شففقبة، قففالوا ابنففوا
 وبنينا سقايف، وقلنالوا هي البقرة خذها، وهاذي مهي الرض فارغة، وبنينا بيجي ثلث أربع سففقايف
 احنا وجملت ناس- في شقبة- وبنيت طابون، وا بقت مرت مختففار المصفاروة تخففبز عنفدي بثلثيفن
 قرش في الشهر، وبقين نسوان لخري، في شقبة، اعملففت اسففقيفة واعملففت فففي جنبففو طففابون ، تخففبز
 وحدة من شقبة ست انفار بست اشلومي، ووحدة من بدرس .. هنة يخفبزن ، بفس أجفار الطفابون وأنفا

أسوي الطابون والمخابز أنا بدياتي.. 
 قعدنا ست اسنين في شقبة، اطلعنا من شقبة على دير عمار، درنففا إن واحففد مففرض مففن لففولد هيففذي
 غير انروح من شقبة على دير عمار انحكمو، قالي واحد من بلدنا: طيففب هففي دار أبففوكي هنففاك (فففي
 شقبة) زتونكم قاعدي عندو، شغلتك، قلت والل كيف، وهو أجو اولد اعمامو وداروا ايقولولوا تعففال
 هان ؛ هيو بطلعلنا شفوادر وبطلعلنفا وبطلعلنفا، جينفا علفى ديفر عمفار، بنينفا اسفقيفة وبنيفت طفابون،

والواحد ان باعلوا من هالصندقة والل إشي ( الصندقة هي مؤن الوكالة) .. إيدبر 
 وجوزي بقولك قليل اشغال، ومن زدتها يقتلني، وأنا أدبر حالي من ا ، مففن كففل الشففغلت ، وردينففا
 جينا على دير عمار بنينا هالسقيفة ، ورديت سويت طابون، درن يخبزن عليه، بقينا محنا السعة رحنا
 قعدنا في خيمة لدار سلفي زي بيجي شهر، ردينا جينففا بنينففا هالسفقيفة وقعفدنا فيهففا، رديففت بنيفت فففي
 جنبها طابون النسوان يخبزن عندي بوقعة ونخبز؛ هو مش بمصاري هينا بففس يجيففن ايزبلففن يعنففي ،

مني وقعة ومنهن وقعة، هاذي هي، ايجبن زبل ، وانظل انروح انجيب زبل 
 والمي صعبة في دير عمار ويا ريت بقوا ايخلوا الناس على خاطرهم ايملوا، بقت الميففة ، مهففن ثلث
 مواسير اللي في العين اللي في دير عمار واللي طريقها صعبة؛ هاذي وحدة للوكالة، ايظل واحففد مففن
 دير طريف أبو كففرش بيقولولففوا محمففد أبففو كففرش معففاه هالجحشففين ويظففل ايناقففل للوكالففة، وهففاذي
 هالمصورة محداش ايقرب عليها، بقا ايناقل للمكتب وللولويد مش بقوا ايطعموا ايحطففوا هالقففد هالقففد

يطعموا لولد في المطعم ..
 لما رحث على دير عمار بقا في لناس إلهم أوظ أوناس فش (ناس آه ناس ل) واحنا بنينففا اسففقيفة وفففي
 بنو سقايف، محنا قعدنا ست اسنين في شقبة، عقب السفت اسفنين رحنفا علفى ديفر عمفار، قعفدنا تسفع
 اسنين في دير عمار، كبر الولد هاذا بففدو يتعلففم، راح اتعلففم هففاذا اللففي اسففمو سففلمة فففي ريحففا اتعلففم
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ّهين"، هانا أجا الطلب على ايدو، فصح فصح ، الناهية (المهم) ، طلع من ليبيا اللهو موديلنا إنو في  "د
 أمريكا، هاذا بيقول ودولي عنوان إولد علي الواوي والل محمد ايسليمان آمنة، ودانففالو ، رقففم محمفد
 اسليمان ، وقتن وصلو الرقففم قلففو يففا ابففن عمففي مففاني عففايزك الله فففي الكلم تحكيلففي الكلم (يعنففي
 تعلمني النجليزية) ل أنا عاوزك في مصاري ول إشي، قلو طيب، قعد بيجففي سففنتين ثلث رد لحقففو

هاذا اللي سعد (تقصد محمود الصغير الذي مات مؤخرا) 
  وقتنلو بقا (سلمة) في ريحا وخلص وأخذ شهادة، قام أجا نام في باب هالوض قال يا بيي ما أحسففن
 هالبراد أنا يما بدي أروح الصبح على رام ا أشوفلي شغلة، أنا بديش أعاود على ريحا، ريحا مفوت،
 قلتلوا اللي بدك اياه يما سويي، صبح طالع على رام ا اللهو لقي هاذي الدهين ، صرن بنففات صففردا
 وبنات هلبلد ايقولن إن مجاش سلمة بففدناش حففدا يعففبر علينففا، وافف اشففتغل هانففا اشففويية اللهففو أبففو
 موديتعالي خلي أختو تيجي تقعد معاه هانا، وأنا بدي أظل في دير عمار لحالي!!وا قعد اشويي (فففي
 الجلفزون) لمفن صفوينا هفاللوظتين وحطينفا عليهفن زينكففو، هينفي اللففي هنفاك اللفي قاعفد فيهفن ابنفا
 مصطفى، وكتب علينا أبو خليل الفران كل شهر انحط ليرتين حق الطوبففات وحففق الزينكيففات، قففولي
 بيعلم ربنا، إنروح نحصد في لبلد هاذ، حصدت في دورا وحصدت في بيتونيا وظليت أشتغل وانا في
 الجلزون، أنا وبنتي ، أنا وبنتي، وا في يوم أخذت عشرين ليرة .. حصدت فففي دورا وحصففدت فففي
 دير عمار وحصدت في بيتين هاذي، وفي رام ا هذا أول ما جينففا هينففا .. السففع بقيففت وأنففا فففي ديففر
 عمار حاطت على قنطارين زتون تبع واحد من الرام ، حطيت عليه قنطارين كل قنطار بست ليرات،
 ويجنلي للدار، أعطنا اتنعشر ليرة وثمنهفن قنطففارين زتففون؛ كففل قنطفار بسفت ليفرات، يعنففي ايجبلنفا
 زتون بدل المصاري، أجا الزتون( موسم الزتون) اللهو جاي بيقولي يختي البعيد مديون مظلليش اللي
 أسدهن ، قلت والل كيف؟ قال لسنة الجففاي، أيففوة، ثففاني سففنة اللهففو جففايي بيقففولي يخففتي تعففالي تنففي
 أعطيكي زتون وهو على إمو ؛ أنا البعيد مديون اكثير وبخاف أرد السنة ومسدكش، قلنا أيففوة ، قلتلففوا
 ها يابو يوسف، قلي آه، قلتلو هذيكا الغرسة لخرية على هذولة ، أنا ويففاه لحالنففا، خمنففا الزتففون ، قففال
 يختي اكثيرة ، قلتلو ل مش اكثيرة ، بقا واحفد مفن اسفلفي يخمفن الزتفون ، اللفي بفدو يضفمن زتفون
 ايروح يقلو هذولة هيك من هيك،  قلي هاتي ابن عمك وخلي يخمنهن، وا الغرسة اللي قلتلو عنها ما
 قلت لسلفي عنها، اللهو بيقول يابو يوسف لخرية هاذي الغرسة معهن، قلتلو شايف شايف تخمينففي أنففا
 كيف زي تخمين الزلمة، الناهية، اللهو بيقول تعالي يختي خوذيهن وهنة علمهن، وافف درت كففل يففوم
 أروح أملي الكيس المجوز ويجو لولد العصر ايجيبوا الجحش بعيد عنففك وانحمففل هففالكيس ونففروح،
 ألقطهن لحالي ولولد في المدرسة والعصر يجيبولي الجحش ويجو ومليش الل بنت وتظل عند أخوها
 لصغير. وجوزي  بقا قال ايروح على عمان، ايروح قال تايشتغل والل أنا دارين وا يففا بنففت الحلل
 إني ما أنا صاحي إنو (يحن علينا) بشغلة، هانا الناهية لقينففا القنطففارين واثنيففن وسففتين رطففل ازيففادة،
ّند في هالبطنان، واشتغلنا مع أهل جمالة، الناهية سففوينا بيجففي  قلت هذولة أجاري اللي بقيت أهود وأس
 قنطار زيت سنتها، وهذولة وهذولة وبعنا زيت (وأربعين تنكت ارصيص) شوية أجا واحد ساكن فففي
 عمان اشترى قنطار الزيت وهذولكة الرصيصات حملناهن في هالسيارة وع (عمان) قلففي (جفوزي)
ّلفب علفى  إن جيتي من عمان وخليتي تعريفة بكحف عنيكي هفذول، بقيفت أوخفذ زيفت وارصفيص أج
 عمان؛ وقامو دار أختي باقوا(بقوا بي أي غدروا بي) علي في حق حطيتهن في دارهففم أكلففولي .. دار
 أختي ، حطيتهن في لوظة إلهم ، وباقيين مديونين ، واحد ماددلهم البرندة أخذ تنكت ارصيص ، الفرن
 باقيلهم عشر اتنعشر شهر مش حاطين أجار الفرن أخذوهن ووحدة من دير طريف أخذت رطل زيففت
 .. وا ما أعطتني حقو .. قلي عن هذول من جيتي وخليفتي تعريففة فففي عمفان بقحفف عنيكفي، قلتلففو
 طيب، قمت أروح ع لمحطة مرضيتش أروح ع الوحدات عند دار أختي، بعناهن ولمظن بيجي ثمانية
 وثمنين ليرة حق زيت وحق ارصيص... وأعطيتو اياهنن وا وجهنففة ، خففوف، مهنففي رحففن، رحنففا

جوزنا هاذا (عيسى ) بقا امعرعر. 
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"رابعا"
2003-6-15اسم الراوية: الحجة عزيزة (أم محمد)           اللقاء الول: 

: دير طريف                   السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
: متزوجة/لها طفل وحامل48عام /  الحالة الجتماعية عام18:  حوالي 48العمر عام 

* * * * * * * * *

  "بسم ا الرحمن الرحيم ، بقينا قاعدين إنكربل؛ قمنا الطرحة وذرناها وبنكربل؛ ا هالطخ وهالذبففح
 كام نحيت يافا نحيت اللد نحيت الرملة، طاخ طاخ ودي طاخ طاخ ودي ، إحنففا يففا نففاري علينففا إسففاع
 بنكربل إحنا وحياة لختيارة؛ وزلمتنففا بيناقففل فففي الحبففات، اللهففم اليهففود صففاروا واصففلينا، هجمففوا ع
 بلدنا، اللي طلع طلع واللفي اسفتلحقوا ففي اسفتلحقوا، أنفا والحجفة مريفم مفرت أخفوّي وعيفالي درنفا
 طريق؛ وحياة السعيد محمد – جوزي- وإمو داروا نحيففت نعليففن واحنففا إجينففا نحيففت بيففت نبففال.. أنففا
 تشكولتي على راسي وفاطمة على خصري. بقى عمرها سنتين وال سنة ونص وحبلة ووحدة اسففمها
 آمنة، العمر لخوتك ترحمت، وسيدك أبو مدحت على هالفرس حط لفراش (زوج أخففت الراويففة وهففو
 جدي والد أبي) وطشففينا كلنففا هزيمففة الشففاطر يلحففق أخففو، الطيففارات فوقنففا والطففخ والذبففح فففي اللففد
 والرملة، الل همة سبحوا علينا، عند ما لحقونا هزموا الناس ؛ الففروح عزيففزة، اللففي دشففر دارو اللففي
 دشر كل إشي إلو؛ أنا قمت هالتشتوشات واللي قام إلحافات؛ أنا قمت خلقت التشتوشات يعني كسففوتي،
 والبنت على حظني، بقى معي بس بنت وحبلة ست تشهر، وبعدين يكفيكي شر العاطل حطينا في بيت
 نبال؛ والطيارات فوقنا يدبين، اتقففولي إحنففا ماشففين هففان والطيففارات يففدبين عنففد الفففرن ( يقففع الفففرن
 حوالي خمسين مفتر عفن بيفت الراويفة) ورمفاح ، النفاس ففوق بعفض، يخبطفوا علفى بعفض النفاس،
ُتخيف الناس) والل لو بدها تقتل قتلت كل اللي طلعوا، وطففخ ،  والطيارة كنها اتهبك تهبيك (أي مجرد 
 وبعدين الطيارة اطيح قنابل فوقنا، اللهو زلمتي وين دار؟ فقير محمل كيس قمففح ومطففرت زيفت، كففام
 دار نحيت بيت نبال ولمن استلحقوا في اليهود حطهن وهزم براسو، لما هزم براسو كام حففط مطففرت
 الزيت وكيس القمح بلزق قال ثاني يففوم تنففو يففروح ايجيبهففن؛ ثففاني يففوم رجففع ملقهنففش؛ مسففروقات،
 مهمي استلحقوا فينا اليهود؛ وهو يوم اطلعنففا يناقففل فففي قمففح وحنففا اناقففل فففي التبففن؛ اللهمففي هالنففاس

بيقولوا " يا بييي (بصراخ قوي) إهزموا.. إهزموا..  
 أنا بقيت أكربل وجبنا المذريين وظلين القمحففات ودار ايعففبي فففي القمففح وحنففا درنففا انعففبي فففي التبففن
 ونعبر جوة، فيالبيدر القمح واحنا اناقل ع الدار وهالصراخ بدا؛ وبدك تركني شففوي كففن هففذاك ايقففول
 (صراخ الهاربين) يا بيييي؛ صاروا مففن جميففع النففواحي يهجففوا وصففار فففش حففدا دري عففن الثففاني،
 حملت البنت على خصري وأنا وحياة مريم مرت أخففوّي أجففت لحقتنففا ودارت فففي "دسففرة" اتصففرخ
 وتعيط وتقول راح أخوّي راح أخوي (تقصففد زوج الراويففة فهففن بففديلت)، وهففو وإمففو راحففوا علففى
 نعلين، ثاني يوم تنا ادرينا فيهم.، مهو ما حدا دري عن الثاني؛ يمااا ما أعز الروح يا حجففة، طيففارتين
 يفرين ويلحقن فينا..، إحنا اتقولي لمن قربوا صار الثاني يحاكي الثاني واللي يهففزم يلحففق فففي الثففاني،

إحنا قلنا بس اللد والرملة ، مش متوقعين يجوا على بلدنا .
ّيففة ّية؛ وباقين مبشعين (فيهم اليهود)؛ في ناس من الخير  وا يا حجة رحلوا أهل كفر عانة وأهل الخير
 بنعرفهم زي ما بنعرفك، يا حرام مجوز ثنتين وكل وحدة إلها ولد؛ باقين نايمين باب هالدار؛ وقاموا يا
 حبيبة روحي أجوا اليهود رشففوهم وردوا غطففوهم، فففي الخيريففة ، اسففمو .. أبصففر شففو ؛ المهففم، الل
 أجين علينفا الميفات الثنفتين، مهفي حمفاتي اتقفولي بيتعرففوا علفى بعفض ورففايق بعفض الل هفاللي
 بيصحن وبيصرخن، في بنت نايمة من قرايبهم دشروها وهزموا، وا بقت جفارتي الفدار قبفال الفدار
 وخيطت لبني محمد دشداش يوم طهرناه( تقصد الراوية أن الطفلة عاشففت وأصففبحت جففارة لهففا فففي
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 مخيم دير عمار فيما بعد) بقى عمرها قديش البنفت؟ يعنفي بيفن سفت اسفنين أو أقفل، نايمفة دشفروها؛
 سمعت بهالكرعة عبرت في خم الجاج؛ وسدت على حالهففا، ولمفن راحففوا اليهفود طلعففت علفى لفولد
 كشفت عنهم ؛ ا يعلم البنت شففو صففار فيهففا؛ ردت غطتهففم، همففة مكشفففين وجهففم (اليهففود)؛ غطففت
 وجوهم، لمن رجعوا ثاني مّرة قالوا في عربيم، وانها طلعت من خم الجاج وكفت برميل علففى راسففها

وعبرت تحت البرميل.. 
 هلقيت جارتنا بقوا يقولولها "إم اليهود" وين راحت إم اليهود .. أخذوها اليهود ؛ بعففد ثلث أربففع تيففام
 إتسللوا أهلها وراحوا جابوها، راحوا جابوها من الخيرية وجابوها على دير عمار عند أهلها، إتسففللوا
 وراحوا جابوها؛ هي عاد خرفت ؛ مهي بنت ست سبع سنين فكروها نايمة ، مهي الواحد اللي دشرت
 ابنها اللي  دشر أخو اللي .. مهو ما حدا داري عن الثاني، يجعلك اتذوقيها فرحة، إنزلنا من العقبة عند
 بيار الشراقة؛ طحنا الشارع هذا كنب بيت نبال؛ واحنا ماشين فففي الطريففق يرمففوا القنابففل قففدامنا فففي
 الطيارات، اللي يتسرسع خوف اللي يقلب من الخوف، يخبطوا ففوق بعفض، اللفي معهفم كفوم أواعفي
 اللي معهم جاج؛ اللف.. ، أخذوا بلدنا، راحففوا بعففد ثلث تيففام اللهففو بيقولففوا الفلسففطينية رجعوهففا، لمففن
 رجعوها إنداري يوم والل يومين؛ راح حياة زلمتنا وإمو جابو زغليل وجاج و..وبعدين أخففذونا قعففدنا
 في بيت نبال، بيقولولها دسرة ،السعاني انداري يوم والل يومين ردوا أخذوا بيففت نبففال، راحففت بيففت

نبال ودير طريف ..هاجرنا إحنا وياهم ..
 و حد ا غير خلقت كسوتي، وذهباتي في عقدة حطيناهن وهزمنا وحد ا ما معانا حرام ول الحاف،
 ثاني يوم والل ثالث يوم لمففن انتصفروا زي مفا اتقفولي جفابوا بطففاطين؛ مهففم أخففذوا بلفدنا ثففالث يفوم
 الفلسطينية والثوار؛ الهو أخذوها يوم يومين؛ هاللي أجا على داروا قحش منها شوّي، جففابوا حرامففات
 وجاج وزغليل بس، ولمن هزمنا داروا قال يا حرام ايجيبولنا حليب وبططين و..أجا الصففليب أعطانففا
 وحنا في جنب بيت نبال؛ بقوا يفرقوا يجوا؛ محنففا اطلعنففا مففن بيففت نبففال ومسففطحين تحففت.. وبعففدين
 قعدنا في المغاير في دير عمفار قعفدنا بطلفع سفت عيفال فيهفا ؛ إحنفا ودار البصفبوص ودار الشفبوب

واحنا وناس من بلدنا دار أبو خميس – أنيسة وخميسة إحنا ودار أبوها قعدنا في هالمغاير
 أجا علينا جوزي واحنا في بيت نبال واطلعنا سوا. وهزيمة ؛ مهفم ايقولفوا هيفم وصفلوا، واللفي معانفا
 حملناهن وفي ناس طلعوا بروسهم ، يا بيييي الرعبة يا لطيف الرعبات لمن تشففوفي الطيففارة تضففرب
 واليهود قطاط؛ اللي عندوا جحش حمل ع الجحففش لغففراض؛ إحنففا أطلعنففا جحشففين بعيففد عنففك؛ حففط
 زلمتنا لفرشات ع الجحاش اللهو راح نحيت نعلين أما أنا ومرت أخويي أنففا أواعيففي وهففذيك أواعيهففا
 بس ؛ وزلمتنا ع الجحش بقينا نحصد ع جحشين بعيد عنك؛ حط ع الجحاش بطانيات ولحفة اللهو دار
 نحيت نعلين، إحنا قلنا راح، بعدين لمن اسففتلحقوا فففي اليهففود رمففاهن، واللقمحففات والزتففات رمففاهن،

وسقط حالوا طريق مقوطعا وقال ما شفت الل داروا يطخوا..
 بعد بيت نبال رحنا على دسرة فيها مية وبعدين على بدرس وبعفدين اطلعنفا علفى جمالفة ومفن جمالفة

على دير عمار (وبعدين الجلزون)
 أول ليلة بتناها في دسرة بين هالخل الخالي تحت السففما والطففارق وفففي شففبتين قعففدنا بيجففي جمعففتين
 ثلثة بقت أختي هيك مطرفففة فففي رسففلن (مطرفففة أي علففى وشففك الففولدة) وبعففدين أخففتي وعيالهففا
 راحت على عين يبرود واحنا رحنا على جّمالة، قعدت أختي بيجي عشر سنين في عين يبرود قال في

إلهم معارف هناك وبعدين أجو على دورا القرع وبعدين ع الجلزون 
 بقينا في شبتين تحت هالشجر ، ما أحلى قعدتها بس عالية ، لما انطيح انملي يكفيكففي شففرنا انفوت مفن
 التعب، عاد سنود، وبقت صيف ، نحط بططين هيك حولينا على بعض ونخيمهن ؛ كل وحدة بخيمتهففا
ّنور؛ شوّي هانفا وشفوّي هانفا.. وكفل واحفد يطبفخ لحفالوا وبقينفا نخفبز ع  بغراضها ويا حبيبتي زي ال
 النار؛ نسوي "عرصات" ، حديدة ونبحش ونركب هان حجار وهان حجار ؛ بقت وحدة من بيت نبال
 بيقولولها مرت سعيد شبوب تسويهن يبقى فرن مفن تحففت نوقفد فففي الرض تحفت وحديففدة مفن ففوق
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 ويبقى من ورا فتحة إلو وسدادة ومخبز نار هاذ، وكل وحدة دور تخففبز، وبقففا فففي ديففر عمففار الهشففيم
 طول هالباب نروح نحطب ومش أنا بس (نسوان كثار)..وبقى حياة عمك السعيد (تقصد زوجها) وا
 ما واحد شاف اللي شفتو؛ بقا يكرمل ، محنا طلعنا والواحد !!!! رطل القمففح يففا حجففة بففأربعين قففرش
 إيروحوا يجيبو من شقبة ومن قبية، ونحط بطاطا وشعير مطحون ونحط تركيبة ونخلطوا مع العجينففة

ونخبز وا نسلق بطاطا ونمعكها وشوية طحين شعير وخميرة عربية ..
 (وبعد شبتين) قدنا إحنا ودار محمد عثمففان فففي الخل فففي جّمالففة؛ تحففت هالشففجر ومخيطيففن بططيففن
 وهيك وبعدين جبولنا لخيامن وبعدين في دير عمار حطونا في لخيام ؛ نقلوهن تنقيل، وبعدين في ناس

سكنوا في القرى وهان وهان ، إحنا ما سكناش ول في قرية إل بين هلخيام وبين هاللجئين. 
 وقعدنا في جّمالة وا ول أكثر من أربع سنين.  وقعدنا بعدين في المغاير بيقولولها مغارة البزار، هيففا
 من جّمالة وغربة، لمن شتت؛ رحنففا ع المغفاير، ثلث أربففع مغففاير ورا بعضفهن، إحنففا يففا أهففل ديفر
 طريف وأهل بيت نبال، من دار البصبوص وأنيسففة ... وافف لخرفففك هففاذي أنيسففة رجليهففا صففاروا
 طوارق وبقول ل إله إل هففو وافف لخرفففك هففي وأختهففا.. أبوهففا طلففع ملحففوق –اختيففار- دار زلمتنففا
 يكرمل كرامي، وا مثل هان ( الجلزون) والبلوع والل أبعد من البلوع أبعد ، في اليوم هالعبففدة اللففي
 قبالك قنطار تودي، قنطففار قرامففي أنففاقلوا، وهففاذي أنيسففة وأختهففا بقيففن ينففاقلن مففع أبففو البصففبوص،
 هالعبدة اللي إقبالك يففا حجففة عيففب أمجففد فففي حففالي – صففبايا بقيففن- أبففوهن اختيففار؛ ينففاقلن ورا إبففن
 البصبوص هاذا أوقح منو ما في، ع النص، هو يكرمل وهنة يرحن يلمن وهنة النففص ، أميففل عليهففن
 وأقول إلهن أوعين إتورينوا وجه إوعين تحكين معاه؛ إوعى وحدة يغلزها والل ايصير يحكففي معهففا،
 أنا عارفه وبقينا جيران وما بعرفك غير جارك، إوعين درن بالكن ، إوعين اتورينففوا وجففه والل مففن
 هان لهان .. آه يا حبيباتي صاحيات لحالكن خليكن ، بدهن رزقت أبوهن يا حففرام بيففش بقففا القنطففار ؟

وا غير بخمس ليرات يا حجة..
هذا وحنا في جّمالة، لكن كل خمس تيام أنا وابو محمد خمس قناطير ، يجي واحد عبد المالك اسففمو –
 سوتري- يجيب هالسيارة ويحمل واحنا في مغاير البزار، والشو يففا حجففة هففاذي كففل قروميففة .. بقففت
 ساّدة فش أرض لدير عمار ول جّمالة من كثر ما فففي بلففوط وسففوييد وقففولي هففا فففي الرض يقحفلهففا
 وينزل لهان (يحفر عميقا) ويقطع – ما يقطع بكش ( تقصد ا ل يقطعففك)- شروشففها ويطلعهففا، وأنففا
 هالطول اللجن اللي أروحو وجبال ( نمشيها) ؛ وا ما هدد إجرّي إل هففذيكا اليففام؛ بقففا (جففوزي) يففا
 حرام يقول لختو: قيمي مع عزيزي (الراوية) يخففتي ؛ قيمففي ولففو قرميففة قرميففتين، أنففا ألقيففه مففدحل
 هلقرامي كل قرمية قد هلكرسي ، وحياة عرضك الغالي في لجن هيففك (كففبير)، وبقينففا- القففوة للفف –

مهي عقب علّي .
 وولدت في مغارة البزار، ولدتني إم حماتي، من بيت نبال، وعلمك هان ساكنين ناس من دار الشفبوب
 (في لمغارة) وهان من دار البصبوص، وهان ناس من بلدنا ودار خزانة هان و.. وأجا عينا حياة عطا
 ا وحياة سعدات؛ الل أنا درت أطلفق ،اللهفو بيقفولي حيفاة السفعيد (جفوزي)  اصفطبري بفس لبكفرة
 لبعدو؛ قلت أنا بخاطري يا ذلي؟؟ قال يعني عبين ما يروحوا مهففم بقففوا يجففوا علينففا ليلففة ويروحففوا –
 زيارة- ؛ وبقا كل واحد حاطت بطانية والل حرام بين بعضنا (بين العائلت سكان المغارة) ولكن عاد
 يشوفوكي وانتي عابرة ويسمعوكي من فسيتي من غير مؤاخففذة وبعففد مففرات كففل منهففو يصففير يغنففي

بيوت عتابا وميجنا.. 
 وولدت .. صار معاّي وجع ، أدور أقول وي (صراخ الولدة) ، اللهو قبالنا ناس من بيت نبففال حطففوا
 هيك بطانية علينا حوالينا، وا يكفيكي شر الُغلب ، علمك هالدار كبيرة وملنة غريب وقريب، وهففاذ
 لختيارة (القابلة) عقلها هالقدة (صغير) وفش ل طلعة ول سيارات؛ بعيففدة هففاذي مغففارة الففبزار؛ مثففل
 هان والمدارس وأبعففد مففن المفدارس وشفو هفاذي لمغففارة مصففاطب وزي مفا تقفولي باقيفة مسفكونة؛
 مطارح مطارح مقطعات، وحياة خزانة (اسم شخص حزانة) ونسوانو الثنتين و.. وعلمك، صار معي
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ّنة بنتها، يا الل ، أدور أصففرخ إدور  الطلق، قالوا بدك تستقبلي مرت السعيد يا حجة (للقابلة) عاد أنا ك
 إتقول (اتصيح علي القابلة ) يجعلك تتسففخمي ولففك أعطففي افف ل يعطيكففي أعطففي افف ل يسففامحك –
ّية وتقاتل فّي- طيب مزطتها وحردت علي ومرجعتش علففي، مهففي عقلتهففا كبشففة وختيففارة  تصرخ ف
 يخلف عليها اللي قبلتني- درت أنا أبّل شريطة وأمسففحها مففش مسففتجري أحممهففا (للمولففودة)، اسففمها
 آمنة وطعم آمنة وعاشت ثلث سنين، هال علي الفرن ورحت أنففا ع القففدس ورجعففت وبقففوا يقولففولي
 هناك في دير عمار هاذي فدتك، يعني والل هي الموتة إلي، هال علّي الفرن، واللي معاي مففاتت وأنففا
 وثنتين من السافرية، رح أحكيلك عن هاظ بعدين ، المهم دشرتنا (القابلة) يقولها السعيد تعالي يا سففتي
 دهني هالبنت – بقينا اندهنهن زيت ومّي وملح ونكحل هاظا اليوم فشي، تدهين الزيت أربعين يوم قال
ّية والملح ثلث تيام بس – كففن مففا ترضففى (القابلففة) عقلتهففا كبشففة ..  مشان يقوى عظمهن، إمبل الم

جبت في دير عمار كلهم فش غير أحمد جبتو هان (في الجلزون)
 بقينا وحنا في لمغارة يقولفوا اليفوم ففي تفريفق( مفؤن وكالفة) ايجيبولنفا سفمك مقشفر وحليفب واعلفب
 سردين وطحين ..و في دير عمار (المخيم) صارت سرقة، يم يرفع الخيمة ويسرقن بس زقتوهم، إحنا
 في اخيم بقينا وبقا في ناس شاطرين شقفة كركار ويطينوا عليه ويدقوا العمففدان فففي اذيففالو، فففي نففاس
 هيكي يحطوهن واللي ايقول في الخيمة هيكا (يرفعها) ايطولوا اللففي بففدهم ايففاه (أي يسففرقون بسففهولة
 هذه الخيم غير الثابتة أطرافها) على جمعتين ثلث زقطوا واحد مففن بلففدنا، وأخففذوا علففى مخفففر ديففر
 عمار، بقا مخفر وعيادة جنب بعضهن بس احنا ما صار عنا سرقات إحنا بقينففا مففن البلففد الجيففران ...

كلنا حارة.. 
 بدي أخرفك : لمن ولدنا وكبرت هالبنت صرت أدشرها وأروح أجيب كرامي؛ بففاقي البنففت تنففزدح ع
 الرض وادور اطول في تراب وتوكل، ما آجففي الل ألقيهففا شفبعانة تفراب، بقففا عمرهفا قريفب سففت
 تشهر يا خمس تشهر، وأنا أروح أجيب نقلتين خمس نقلت في اليوم أربع نقلت أجيب، آجي يقولنلي
 هاللي في لمغارة ؛ يا خايبة بقت بنتك إطول في صرار واتراب وتوكل واحنا قعدنا قعدنا ثلث اسففنين
 والل أربعة يا مسعدة في لمغارة. و"عرصة" (فرن نار) ودنيا ودين وانروح انملي، بيقولولهففا "عقبففة
 عزرين" (تقصد طريق عين الماء هناك).. وظلينففا فففي لمغففارة مففن السففقعة والمطففر، واللففي قففادر ع
 الجففار يففروح يسففتأجر.. ونففروح انملففي بعيففد عنففك ع جحففش والل ع راسففنا وافف بيقولولهففا "عقبففة
 عزرين" لو حدا يخرفك عنها انك لتخافي وانتي في الدار بس، انحط إجرينا هيك ( تقصد أن الصعود
 والنزول حاد لدرجة يضعن قدم قدم للتحرك على هذه الطريق الخطرة) درجات درجات تا تطلعي، تا
ّية، طيحات وطلعات وطيحات وطلعات وهيك اسنود واطيحففي سففنود واطيحففي ، ولمففا  انجيب نقلة الم
 بدنا نغسل بقينا في لمغارة ودير عمار ننزل ع العين. والل ، يماااااااا (تففذكر مآسففي تلففك اليففام ) لمففا
 بدنا انحح البنات، ولما بدنا نتحمم احنا النسوان!!!!! كل وحدة في الخسفة اللففي هففي فيهففا؛ اتقففول فففي
 هالبطانية هيك ( تجعلها ستار حولها) واتمرمط حالها ، وتحتك اتراب، يعني المية ل تففروح هيففك ول
 هيك (تنزل في نفس المكان) وبقينا في لجونة؛ هيك إلجون نغسففل فيهففن ونقعففد فففي جففواهن، وبعففدين
ّيفة تكففبي (كففثير) ( تقصففد أنهفن كففن يتحممففن بقليففل مفن  مش زي اليوم بعيد عنك من طيرتي نتفففت م
ّية ونوخففذ لحرامففات والبطففاطين لكففن ّية لما انروح ع العين نوخذ السخان ونسخن م  الماء)، ونسخن م
 عاد لمن اتروحي بدك تقعدي جمعة وانتي مريضفة، تفا تروحفي ففي الغسفلت ، وع هالشفجر اتسفتي

اشوي وهذيك تغسل من شقة وهذيك من شقة وع هالشجر ( تعليق الغسيل)..
 جوزي بقا يحضر القرامي ويبقين جاهزات ومن حد ما آجي يعبيلي هففاللجن وهالمففدورة فففوق راسففي
 واللجن فوقوا وامشي وروحي واعركي، وفي كوم؛ أحط ع الكوم تا يصير الكوم كبير ( تقصففد كومففة
 كبيرة)، وولدت من هان ورحت أناقل كرامي من هان، والل أنو بففدو يسففاعدو؟! ايففبيع؛ بقيففن يسففوين
 الخمس ليرات والعشر ليرات، بالل اتحطيهن حق طحينات حق شغلة، وقية اللحمة بقت بغيفر قرشفين

ونص، بقت ارخيصة كلشي رخيص
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ّية معاي، وبعففت، بعففت خمففس اثيففاب،  ول معاية طنجرة ول إشي؛ درنا شغلة شغلة انجيب، بس أواع
 بقوا ايقولفوا اللفي عنفدها ثيفاب عتيقفات. عفرق الجخفة، عفرق الفوردة والفديك.. وبقفوا واف وابإشفي

 ) دينار، حياة ابديلتي إلها وقاة، قففامت100رخيص؛ ووقاة بقت إلّي بشكات؛ وا كلفتهم بيجي بميت (
 حمففاتي قففالت – وأنففا عمففري بقففا ثلث تعففش- الل ه بففدها وقففاة زي اوقففات بنففتي؛ وجففابولي وقففاة
ّية خمسففة وعشففرين (عمرهففا وعمففر بففديلتها)؛  وماعرفتش كيف ألبسها ايامها بقيت أنا ثلث تعش وه
ّبلتهم بوقاة هيا شكة وفرنسففيات..والفرنسفي بيجيفب ثلثيفن قففرش فلسفطيني أربعيففن قففرش غاليففات  ط
 هذولة الفضة، يجي واحد يشتري اللي عندها وزريات اريالت اللي عندها شكات ثياب عتيقات للبيع،
 وعلمك في ناس كتوا فرشاتهم،وحنففا فففي ديففر عمففار وأجففوا وحنففا هففان أخففرى يشففتروا، بعففت ثيففاب
 اخياطة بنتي هان بعد ما لحقونا اليهود ثاني مرة وأول مرة؛ بعتهن في ديفر عمفار، البيفاعين (ايامهفا)
 أجوا وخربوا كل اللي عند الناس – أخذوا- فرشات الصوف كتوهن الناس وباعوهن .. زلمتي وا ما
 باع الحبة من فرشاة البلد وهيني لسا هان، بلى أنا اتقففولي أشففوف الثففوب؛ ومففع هففل هففم اتقففولي اللففي
 اناس شافوا؛ أبيع ؛ يفرح الواحد للقرش يا حجففة يفففرح قففال للمصففاري.. واحففد عففرق الجخففة وواحففد
 عرق الديك وواحد قطف العنب وواحد تلحمي زي اثياب بنات كفر عانة وواحففد بيتنجففاني اخياطففة ع
 الماكنة .. ايجيبوا يا حجة أواعي من القدس وجوه مخدات وثوبين وا  خياطة خفيف ويضحكوا عففاد
 ع النسوان ( تقصد البياعين) وا حياة آمنة جعجور يا حجة باعت ثوبين !!وآمني بي ا بميففت ليففرة
 ما بتجيبيهن؛ وهي بدها اتبيعهن ؛ أنا بقين عتيقات شففوية بل هففذيكا بقففن اجففداد طففخ.. يرغففب الواحففد
 للقرش قال .. وهالبياعين جيش ورا جيش ، وحطوهن في القففدس ويففا حجففة للمركففان ايففبيعوهن !!!

يشتروهن بالعمادة ويودوهن على ميركا.. لخياطة
 والبراغيث يا حجة؛ وا دكت السراويل تبقى ملنة قمل؛ وهالقد البرغوث، وا يا حجة ألبس ألقففي
 بعد يومين ثلثة اتلقي دكت السروال ملنة سيبان وقمل؛ وفي نسوان لمففن انطيفح انملففي علففى عقبفة
 عزرين؛ اتطيح هذيكا اتقيم قملة عن راس هذيك وهذيك اطففول قملففة .. بيقولففوا الففتراب بقففا .. دريففت
 الوكالة دفعوا عن الناس بهالدويات ؛ يجيبوا دويات زي الحليب لبيض ويرشين .. حارم علينا ما بقينففا
 نعرفو (بصراخ النفي)؛ بس بعرفش يففا حجففة أول مففا هاجرنففا شففو اللففي صففار، صففار ينعففف فوقنففا،
 ليش؟!!.. التراب ينغل نغل، يا حرام تتهني على نومي مافي ، بينوا وبينا ا في البلد عمرنا ما شفففنا؛

محنا هاجرنا صرنا في الخيمة وع التراب 
 قعد  جوزي بطلع ثلث اسنين أربعة يشتغل في الكرامففي؛ واحنففا فففي لمغففارة، واحنففا فففي الخيففم كنففو
 اشتغل اشوية وكنو رخص والل بعرفش شو ، بعدين دار الشغل في الشوارع،  وشو اللففي جابنففا هانففا
 (على مخيم الجلزون – جابنا شغل جوزي)، أجا هان ، وع لوراق ، دورك تشتغلي ثلثين يوم ويجففي
 واحد بدالك، ايروح ايجيب ورقة يبلص هاذا يعطي ورقة؛ واحد كسلن ايقولو خففذ هالورقففة يففا سففعيد
 يشتغل عليها.. وقضففيناها؛ مففع هففالمؤن ومففع هالمسففاعدات وبقففاش اسففعاني عيلففتي اصففغيرة وتففدبير
 ابتدبير – زي بنات اليوم !! بقينا في كل جمعففتين فففي كففل جمعففة تففا نوكففل زفففر مففّرة، إوقيففة اللحمففة

بقرشين أونص؛ وداخليك ايقول اللحام بقرشين أونص اينادي..
ّلب يا حجة وانسرقلو عجل من عطال وهو ساكن في البيرة، وهالعبدة اللي اقبالك اتظل اتناقل  وبقا ايج
 في كرسنة وأطحن وأناقل مّي، واناقففل حشففيش .. وبعففدين أتففرك ( تقصففد جوزهففا أتففرك يعنففي بّطففل
 هالشغلة ) يعني قليل قعد في هالشغلة، خطف بقا يخطف ( يعني لقطات لقطات) واحنا في دير عمار،
 وحطلهن عريشة، بقينا لسا في لخيام؛ أناقل مّي .. الشو أخرفك عففن عقبففة عزريففن؛ فففي طريففق بقففت

غيرها بس ابعيدة.. 
* * * * * * * * * * * * *
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"خامسا"
2003-6-5/5-25اسم المبحوثة: أم سعيد العنبارية          من اللقاء الول والثاني: 

: صرفندالخراب/ أبو شوشة         السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
: متزوجة لها طفلة وحامل48 عام /              الحالة الجتماعية عام25:  حوالي 48العمر عام 

* * * * * * * *
ّية. سلقاط ايصلقتهن ويسلقط السامي تعاتهن، مرت عمي اسمها إرقية ومسمياني أنا إرقية  "إسمي إرق
ّبرت خمسة قبل سعيد وأنففا فففي ريحففا؛ اللففي يفتحلففي  ومتقاتلت على السم يا عزرين انشا ا ، مش ق
ّية" .. هبايففل هبايففل  يقولي لو اسمك غير هالسم ؛ قلت خليهم اينادوني يا " ُرقية" بلش هالسم " إرق

بقو بقوش يهتموا لشي بقوش، أنا من صرفند الخراب من نصها ، مش من طرفها ؛ من نصها 
ويمكن بقا عمري في عشرين سنة وأزود ؛ أزود من عشرين سنة بقيت مجوز وجايب بنتين ولد .

 بقففوا لكبففار يجففوزوهم – أبففوي لكففبير فففي العيلففة- لكبففار ايجففوزهم لبعففض والصففغار يخلففوهم لمففن
إشيولوخلوا لبعضهم، بتعرفي قديش المهر ؟ ست لرات كسوة وتسع لرات صيغة . 

 وجوزي ابن عمي مش أخو أبوي ؛ من العيلة ، بس أبوي لكبير فيهم ، عاد مففاتوا لكبففار هففو ربففاهم ،
 بقت دارهم زي الدار هذيك والففدار هففاذي ( يعنففي الحيففط فففي الحيففط) ؛ واللففي اترملففت معهففا ولففدين
 وبنتين ، مرت عمي ، أبو اتكفل فيهم ورباهم، مجوزهاش ،مجوزش على إمي، ظلت أرملة في دارها
 بس مع بعضهن ؛ الفلحة مع بعضهن ، الشغل مع بعضهن، ها يا عزيزة ها يم حسن يا الل ، إم حسففن

من أبو شوشة ، وإمي بنت عمو اللزم 
 أبوي بقا فلح ، فلح وجمل ، عمر أبوي ما ضرب الجمل، أبوي بقا يجي مفن صفرفند ايففبيع البطيففخ
 في رام ا، شايفة وين صرفند؟ بلدنا مفيش وراها إل البحر، البحر عنا زي بيرزيت بففس ، ايروحففوا
 الشباب من الشغل ؛ زي هلقيتي بعد العصر ويسحبوا حالهم هالشباب اللففي فاضففيين إيروحفوا ايشفموا
 الهوا ع البحر يتحمموا ويتغسلوا ويسهروا ويسحبوا حالهم ويجوا ، بالخص في جمعة النففبي روبيففن -
 دستور من خاطرو- زيارة النبي روبين شهر ثلثين يوم ، النبي ربين وساع ، وسففاع بتحمففل ، سففيدنا
 علي بتحملش، علي إبن أبو طالب بتحملش، ليلة والثانية ، وأكثر من ليلتين هذاك الليلة بعرفش إينففام،
 النبي روبين وساع هذاك بتشدرش، عاقدين عليففه عقففدة ؛ بففانيين عليففه دار وعاقففدين عليففه عقففدة ؛ ع
 القبر ؛ كل ما عقوا العقففدة ثففاني يففوم يجففوا يلقوهففا مرميففة فففي البحففر ؛ ويففن راحففوا الوليففة ؟ ويففن
 راحوا ؟ الولية مكتفين. الولي مكتقين بس إلهم يوم يقعدوا في، إلهم وقت يقعدوا في ، الولية مكتفين

.
ّياه أيدها وأيدو.ول دار وأنو كشل ، دار ايش،الففدار فيهففا لليففل ،  وإمي بقت في الشغل مع أبوي، هي و
 الصبحيات ايصبح ايصلي الصبح ويقول وحدي ا يم محمود ؛ اتقوم ام محمود تبقى عاجنة في الليففل
 واتقوم تحبز في الطابون ، خبز اجديد، وتزبل الطابون وتسحب حالها وتصرح ، تيجي بعففد الظهففر ،
 يا حصيدة يا بطيخ يا ترمس ياالمهم ، وا بقين أحسففن مفن اليفوم ومعففاهن مفروة أحسفن مففن اليفوم ؛
 ويتغدو وبدها شغلة تشتغلها ومثل هالقيت (العصر) تعجن أوخرى عجنة ، مرتين ، الطبون هيك بدو،

يا إما يبقوا عيلتين مشتركين في الطابون ، وحدة تخبز العصر ووحدة تخبز الصبح ...
 مهو جوزي (الثاني) من أبو شوشة، بقففا بففوليس مففع النجليففز ولمففن النجليففز ولففى ( ذهففب) شففلحهم
 السلح، شلحهم السلح ولبس السلح لليهفود، رحلففوا النجليفز مففن هفان راحفوا علفى مصفر سففاووا
 تلعيب في مصر زي ما لعبوا في فلسطين، المهم: بقوا ايقولوا عن الواعي"كت" ( ملبس البففوليس
 العربي في حكومة النتداب) جاب أواعي وجاب البطانيات اللي بقا اينام فيهن كل واحد ايسلموا ثلث
 بطانيات واليغمور اللي من كتففه لعنففد ركبتففو، قلولففوا هففذا بسففتين قففرش واحمففل كففل كتففك. أجففا قففال
 (جوزي) وا يا عمي الحال تعبان. كيف بدنا انساوي ؛ (قلنففالوا) بيفرجهففا اف، أنففا عفاد لمففن أخفذني
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 القاروط هاذ قلو أبوي بدهاش اتروح على أبو شوشة؛ أنا بدي أبني بيت لبنتي عند داري ، قلو ماشي،
 وهو عاد بقى في البوليس ، أجا أبوي بنالي هالدار – هالبيت وهالبرندة قدامها- بقوا يوخذوا (العاملين
 في البوليس البريطاني) إذن سنوي، في الشففهر يوخففذوا أربففع تيففام إذن (إجففازة) وفففي السففنة يوخففذوا
 شهر، خطبني من وقت إذن أربع تيام قبل أربع خمس تشهر وقال يا عمي لمن يجينففي الذن السففنوي؛
 أجا الذن السنوي ؛ قروط مفشي ( ل أم ول أب) عند أختو بقا؛ ول رضففي ايعيففش فففي أبففو شوشففة ،
 قلتلو إمي (لبي) قوم ابني لبنتك بيت في جنبك، وين بدو إيروح فففي بنتنففا هففاظ. بنففالي أبففوي هففالبيت
 قدام ، بنينا البيت ماستاناهوش، أجا وقت الجيزة ، قلوا يا عمي شو رأيك – عاد بقففت تخشففيبة مطففرح
 الدار مسوينها بقينا مطبخ هدها أبوي التخشيبة وبنالنا مطرحها ، قلوالشو رأيك يا عمي: هففاذي بتقففول
 بديش إشي  نعقد البيت والل انحط علي زنكيات؟ قلففو اتففردش عليهففا يففا عمففي حففط الزينكيففات خليهففا

اتجيب إيش بدها زي ما بيجبن العرايس 
 لمن صار الشي، وصارت الناس يرحلوا وصار اليهود ايقتلوا فينا؛ قلو ( جوزي) يففا عمففي أنففا بففدي
 أروح ع بلدنا ( أبو شوشة) ، صرت حبلى، وجايب بنت، قلو ( أبوي) يففا عمففي روح وإن مففا مشففتش
 معاك كّسر راسها، اضحكت وقلت والل مع مين بدي أمشي إن ما مشيتش مع جففوزي والل مففع ميففن
 بدي أمشي!! راح جاب هالسيارة وحملنا كراكيرنا ، وفي عز البرتقان يا حبيبففتي أخففذت معففاي كيففس
 برتقان، وأخذت معاي كيس خضرة وأخذنا أواعينا والسيارة لخالي؛ تع يا بو محمد حمللنا بدنا انففروح
 ع أبو شوشة ، أبو شوشة عالية، من الرملة وشرقا واليهففود ثلث تشففهر وهمففة ايحففاربوا فففي الرملففة
 معرفوش يخشوا عليها أبدا، أهل الرملة قلعوا الصبر وقلعوا الزتون وشو بدي أقولك صففارت الجبهففة
 مثل عين سينيا ورام ا – الجبهة- كل عشرة اتنعشر متر اثنيففن قاعففدين والسففلح فففي ايففديهم؛ طيففب
 عيوا اليهود وهمة ايحاربوا من غربة مخشوش الرملة؛ يوم من اليام – يا بي متيسنااااااا- طلعففوا مففن
 بين هالجبال؛ في بلد اصغيرة عند أبو شوشة زي هان والمدرسة؛ فيها بيجي عشر اتنعشر دار اسففمها
 "صيدون"؛ قالولهم في بلدنا تعالوا خلينا نقيف بلد وحدة بلش اتكونوا لحالكو، مطرفيففن، أجففو قعففدوا
 في بلدنا في أبو شوشة ، يحصدوا ويروحوا ويروحوا في البلد ، المهم ، اديروا اليهود وهمففة رايحيففن
 جايين، لقيوا البلد خربانة، مشوا من بين هالجبال ومن بين هالوعران إلهم فففي أبففو شوشففة دار مففن ع
 زمان تركيا –اليهود- ومتقاويين أهل البلد ( أبو شوشة) ع صففاحب الففدار وذابحينففو، قففاتلينوا، بانيلففك
 هالدار على راس هالجبل، بيحبوا العالي ا يقطعهم ( اليهفود) والبلفد منهفا وقبلفة والشفو بفدي أقولفك
 شاريين أراضي نص البلد نففص البلففد، وزارعينهففا "كلبتففس" الشففجر الطويففل هففاذا، ذبحففوا اليهففودي
 وقعدوا في الدار قعدوا واحد بدوي عنففدو عنففم .. قففالولوا هففاذي الففدار اكففبيرة خليففك فيهففا، ونزلففوا ع
 الشجر ؛ قرطوا وروحوا حطب، وصاروا يفلحففوا ويبففذروا ويحصففدوا .. لمففا دارت الففدواير واليهففود
 قويوا وعرفوا أراضيهم، فتحوا شارع وساووا طريففق ومشففوا اتركففات والحففرس معففاهم، وزرعوهففا
 بيكا ، زرعوا الرض بيكا ، أرض؟ بتيجي ميتين دونم، سهل مثل كفت اليففد بففايعين الرض لمنيحففة
 لليهود والجبال خلولهم اياها، صارت الطريق اللي بدهم ايروحوا من أبففو شوشفة ع الرملففة مفن نففص
 الرض هاي ؛ راحوا جفابوا خلقفت واحفد يمنفي ونطفروا، نطفروا الفزرع ( تقصفد اليهفود)  إيقفولهم
 (للعرب) أمرقوا ما تخافوا أمرقوا ما تخافوا، من كثر الشطارة راحوا شدوا اليمنففي وذبحففوا أهففل أبففو
 شوشة، قتلوا، قتلوا اليهودي، ويا ريت أخرى قتلففوا ودشففروا مطرحففوا؛ ربطففوا بالحبففل وجففابوا لحففد
 نص البلد وبيقولوا لليهود هي قتيلكم تعالوا خذوا هي قتيلكم .. لمن استون الزرعات وجففابوا الحصففادة
 حصدوهن بحصدوا بيسووا بالت ، الدّراسة بتدرس الحب بيطيح في الكيففاس والبالففة بطيففح مففن ورا
 الدّراسة.. اللي بيفهموا قالوا وا غير اعمارنا في هالقشات هذول ، وينتا ما قاموا اليهود زرعهم غير

يهجموا علينا. 
 إحنا عاد لمن صارت اللي صارت إحنا قلوا يا عمفي بفدي أروح علففى بلففدي ؛ قلفو ( أبفوي لجفوزي)
 روح ، هذا لما صار الشي في بلدنا (صرفند الخراب)، روحنا(على أبففو شوشففة) ، هذولففة حصففادين
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 وحراثين ؛ ل بيفهموا كيف البرودة بتضرب ول كيف .. زلمتي معاه فرد سلفي معاه برودة، أجففا قففال
 واحد قايد على أبو شوشة وجاب معاه "برن" ، واللففي حيلتففو قمحففات راح بففاعهن؛ اللففي حيلتففو بقففرة
 والل ثور راح باعو وشرى برودة ، سففلفي شففرى الففبرودة والفشففقات منففا، أول الليففل يسففهر زلمففتي،
 وآخر الليل يسلم لخو.. وا هذاكا الليلة لمنهم قاموا البيكات، طول الليل وهالجرفففات تشففتغل، وضففو
 هالسيارات ماشي، في عندي جارة بيني وبينها الطريق بابها لقبلي وباب داري لشاما، طول الليل وأنا
ّير (المناوبة) وأجا، بعيد عففن افف إنففو حففط راسففو ونففام  قاعد أنا وياها .. المهم أجا الزلمة (جوزي) غ
 والبسطار في رجلو، بقولو يا جابر: في جّضة في البلد، قال يمكن أهل البلد شففافوا زوال ، حفط الففرد
 في جنبو ونام والبسطار في رجلو، قمففت أنففا عجنففت ؛ أنففا بخففبز الصففبح وسففلفتي بتخففبز العصففر، ع
 الطابون، كانوا إحنا في دار وهم في دار؛ وفش حما ول حمففا، سففلفتي فففي الففدار اللففي هففي فيهففا وأنففا
 إتأجرت دار  برانية ، أوليش قعدنا مع بعضنا ؛ أختو ع الباب ( أخت جوزي) ، إحنففا بنصففرف علففى
 سبعة ثمن اعيال- على سبعة ثمن انفار- أجت اختو وقالت: جابر ؟؟ إنتا جاي تصففرف ع عبففد افف ؟؟
 عبد ا هيذ عيشتا، هذولة بوكلوا خبزة ناشف من غيففر اغمففاس، بوكلففوا طحيففن إذرة بوكلففوا طحيففن
 إشعير ..وأنا جيب من صرفند سيارة ملنة ، قلتلو: روح دورلك على دار إقعففد فيهففا ، رحنففا إتأجرنففا

دار زي هان والسوق ابعيدة عنهم،
 طيب ، عجنت ، بس عجنت العجينات يعني أبو نففص سففاعة أقففل أكففثر ل، إل شفففتيلي المطففر الغففزر
 الرصاص؛ قلتلو هيك ( أي حركت جنبه وهو مستلقي) قلي: أنا صففاحي ، شففو هففاذ ؟؟ قففال – بففدوش
 ايخوفني- قال كنهم أهل البلد شافوا زوال، قلت : البلد فيها اسلح زي هاذ، داداداداداددا هلبرنات، قام
 يجري؛ إتناول البرودة من أخو أخو شففوفو مففش بزيففادة، وقلففوا روح للبنففات ، خففذ هففي الفففرد وروح
 للبنات، البلد مبنية ع مغارتين ، مغاير ، خذ الفرد وروح للبنفات؛ أنففا قاعففد بعجففن وضفبيت عجينففاتي
 وبدي أنام ، اللهو بيقول ( سلفي بصراخ واضطراب): قومي يا مرة قومي يا مرة روحي ع لمغارة –
 سلفي- وشاردين ؛ جايبينها من عند راس الجبل من فوق وشاردين لتحت، قومي يا مرة قومي روحي
 ع لمغارة، اليهود دبوا البلد ، قلت : ييي عليكم، بقيت حبلة فففي ام عففدنان ، معففاي بنففت وحبلففة فففي ام
 عدنان ست اشهر، وا يا حبيبتي مرضيتش أروح طليت ع عجيناتي لقيتهففن خففامرات والففدنيا دارت
 ادبدب ، الرصاص بطل يضرب بالمرة أنا بلخفش، إش بدنا في اللففي بيخففافن ، محنففا جيرانففا إحنففا يففا
 اهل صرفند جيرانا عيون قارة، بنخافش ، بقيت مجنن الدورية في عيون قارة، أعبر ع لكفروم أجيفب
 اللي بدي إياه ، كن قالي: وبعدين معاكي يا بنت العنباري ، شو بتسوي يا بنت العنباري ، أقففوله بلقففط

حمصيص، في حمصيص بنطبخ ع عدس ، هذا في بلدنا الشو هالعرق..
 طيب؛ صارت اللي صارت وبردت الدنيا حملت حالي ورحت أخبز، تبرد الضففرب، خلففص اسففتحلوا
 البلد؛ اللي انقتل انقتل واللي شرد شرد، رحت أخبز ؛ فففي اختيففار قاعففد علففى بففاب الففدار جففوز أختففو
 لزلمتي، بطلع ، الطابون ع الطريق وفي إلو طاقة؛ بطلع من الطاقة، بشوف في دار في آخر البلد مففن
 غربة عبروا عليها حبي ، الدار صاحبها في دارنا؛ لموا بعضففهم أهففل أبففو شوشففة؛ اللففي دارو ابعيففدة
 جبوا في البلد عند بعضهم، بطلع ، في ختيار قاعد على باب العتبة؛ بقولي أعبري إنتي بدك إتموتي؟؟
 أعبري منتيش شايفة اليهود، بقولو هم وينهم اليهود؟؟ - بقوا أهل أبو شوشفة يحكفوا فففي النكابيفة مفش
 في السم إسمو محمود بيقولو عنو فلحس- هي اليهود عبروا ع دار فلحففس، قلعففت الطرحففة وحطيفت
 بدالها واطلعت من طاقة الطابون، اللي جايين يحبوا حبي؛ ابعيدة المسافة، منتبهتش إلهففم ،عففبروا فففي
 الدار حبي ( زحف) بحسابوا كون حدا فيها والل ملغومة ولما راضوا الدار فش حدا فيها طلعوا طول

ّلين خلففص، قلففت آه ، ويففن19طول بسلحهم ؛ عديتهم تسعتعشر واحد (  ) هذول يهود، صاروا مسففتح
 راحوا يعني أهل البلد ؟ الطابون جوا الدار وإلو طاقة ع الشفارع ، خفبزت عجينفاتي، وسفحبت حفالي
 ورحت ، بقت أختي عندي ، نبهت أختي وجبت بنتي؛ وجبت عقدة أواعي ؛ وا قففالتلي بنففت عمففي ؛
 عارفة البلد ومجوزة قبلي؛ قلتلي يا بنت عمي روحي جيبي أواعيك هفي كففل بنفات البلفد ففي لمغففارة،
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 رحت جبت إشوية أواعي، وجبت أختي وجبت بنتي وعففبرتهن فففي لمغففارة ، وشففويت بيففض وزبلففت
 الطابون وأخذت لولد سلفي يوكلوا خبز وبيض، ولمغارة ورا دارنا، البلد كلها مركففبي ع مغففارتين ،
 وقاسففمينهن أهففل البلففد مغففارة لكففل حمولففة ، هففذول البلففد زي مففا اتقففولي حمولففتين ، حمولففة أصففلهم
 مصريين ، وحمولة بيقولولهم عواودة؛ دار عواد؛ المصاروة والعففواودة بيقولففوا عففن بعضففهم ، إحنففا

صربتنا صربت المصاروة ، 
 طيب؛ عبرت في جوا هلمغارة ، إشوووو ، اللي معها حمار عفبرتو اللفي معهفا خفروف عفبرتو اللفي
 معها بقرة عبرتها في لمغارة ؛ اللي معها عجل عبرتو ، شو هلمصيبة .. يففا بنففتي : سففبحانو ل إلفه إل
 هو ، ربنا باقي مطوع الحجر للنسان ؛ هاذا في زمان الكفر، يمكن قبل ما خلق سيدنا محمد؛ إمغففارة
 بتيجي مثل هان وأبعد من دار عمك ، هاذا نقش في الحجر، منقوشة نقش في الحجر وهناك في تخففت
 وهناك في تخت في جنابها، ناقشين نقش في الحجر ، هنففاك تخففت وهنففاك تخففت .. وقاعهففا شففو بففدي
 أقولك .. اللي تعبر ابقرتها اللي تعبر .. قلت ا يجعل ما حدا يعبرك بدنا نقعد انشم فففي لطففع البقففر؟!!
 أنا بديش أقعد في لمغارة ، سففحبت حففالي واطلعففت ، إطلعففت ؛ والبلففد راقففت ول فشففقة، خلففص طلففع
 النهار اللي مات مات اللي شرد شرد.. شويت بيض وأخذت خبز وفطرت إولد سلفي ، خذي كلففي يففا
 آمنة (لسلفتي ) (تقول وهي تبكي كما ظهر من لهجة الراوية ) أنففا آكففل وهمففة مففاتو ( تقففول الراويفة)
 عاد أنا قلبي حاسس ما ماتوش ... اليهود استحلوا وضبوا حالهم، استلموا خلص ، هانففا فففش فففي البلففد
 ال عين وحدة (عين ماء) بنملففي منهففا ، ماشفففنا الل هالخيففال – أخففذوا عففاد كففم واحففد يسففير (أسففير)
 أخذوهم حطوهم في الدار اللي قعدوا فيها اللي في الجبل محطوطة واللي انذبح فيها اليهودي ع زمففان
 تركية ؛(المهم) اللي انقتل انقتل واللي سلم برودتوا أخذوا يسففير – ماشفففنا الل هففاللي راكففب لحصففان
 بيقول يا الل بنا نشرب مّي قوموا ملوا؛ بدو نسوان البلد يملولهم ؛ نملي لليهود ، النسوان يرحففن يملففن
 لليهود؛ أنا أخذت معاي جّرة جديدة ؛ قلتلي سلفتي خبي الجّرة ، صارن يوخذن الجرار اللففي مريمففات
 اللي كابات منهن الزتون اللي باقيات حاطات فيهن زتون وخالصات ؛ يوخذنلهم إياها (يقولهففا) هففاتي
 جرة نضيفة ؛ تقولوا مفيش عنا غير هاذ، يملن ويودن على الففدار لليهففود أنففا مطلعتففش أملففي، طلعففت
 سلفتي ، أنا ل بطلع ول بنزل أنا بس قاعد بدي أعجن وخبز وزبفل  وأطعفم ولد سففلفي ، الفبير ابعيفد
 والمطرح اللي استحلوا زي ما اتقولي أبعد من دار فضل؛ وقف واحد ع جنفب الطريفق؛ اللفي جايفات
 ايحطن اجرارهن واللي رايحات مفرغات الجرار ايقولوا أعطيها الفارغة واحملففي المليانففة قسففموهن
 عيلتين يعني اللي فرغت جرتها لليهود ورجعت يعطوها الفارغة ووحدة اتروح ع الففبير؛ يعنففي إشففي
 يملي ويوصل لنص الطريق وإشي يوخذ ويروح ايجيفب مفن الفبير .. يفم ع لحصفان ماشفي ، إطلعفن

جبن مي بنا نشرب ..
 قولي ثلث أربع تيام القتلى مرمين في الشوارع ، صرت أنا أفّر ، أطلع هذا مش إلنا هاذا من إلنا.. أنا
 مش عارف وين المطارح ( لن الراوية ليست مففن أبففو شوشففة) أخففذت إبففن سففلفي اللففي هففو انسففيبي
 هلقيت، لبستو منديلة ولبستو ثوب أختو، مشان ايقولوا عنو بنت، وسحبت حالي وطشيت في هالوعر،
 أدّور؛ بدي أشوف جوزي مات والل ظل طيب، صاروا (الشهداء) بعيد عنك عبيففد شففو مففن الشففمس،
 صار الدود ينغل فيهم لمقتالين، أروح مثل ما اتقولي ع الجبففل هففاذ؛ هنففاك فففي ثلث أربعففة، أروح ع
 الجبل هاذ هان في ثنين ثلث، أروح ع الجبل هاذ.. أروح على النسوان أقولهن فففي واحففد لبففس كففذا
 كذا، من أواعي عرفنو، واحد لبس كذا كذا، واحد لبس كذا كذا.. في وحدة مرة (امرأة) كبيرة لخرية
ّيي، قالت إطلعن يا ملعون أبوكن إدفنن، البلد بطلت تعرف تنخففش مففن ريحففة القتلففى، فففي  جحجيحة ز
 مغارة على طريق العين باقين ايبيتوا فيها غنم؛ قالت إطلعن إدفنن اللي ماتوا؛ راحففوا اليهففود جبففولهن
 حبال؛ جبولهن حبال وقالوا إربطوا الزلمة من رجلي وإشحطنوا على لمغارة، مرضينش، مهو لفراش
 بدهن يروحن ويدشرنو، صارن ايحطن الزلمة على الفرشة ويسحبن الفرشة ثنتين؛ وحففدة قلبهففا قففوي
 زي هواتي تعبر في لمغارة هي واخرى وحدة، لمن هالقتلى وسففكرن لمغففارة وليسففنها. النسففوان اللففي
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 دفنن الزلم فش زلمة ول حدا يساعدهن، ول واحد ، شردوا، والل اللي مات مات واللي شرد شففرد ،
 كلنا نسوان وولد صغار. والقتلى كل اثنين من عيلة، وا إنهم كل اثنين من عيلففة.. مففش هلقيففتي زي
 اهوات جوزي لمن غيففر لخفو (تنففاوب معففه ففي المقاومففة) ، كفل اثنيففن مفن عيلفة . قلنففا راحففوا اف

 ) بعد ما راحت لليهففود، ومففن أول مففا جيففت عليهففا15يرحمهم، قعدت في أبو شوشة خمستعشر يوم (
 أشهر) ل مقعدناش أربففع خمففس تشففهر؛ ولمففن صففار الضففرب6-5مقعدتش بيجي خمس ست تشهر (

 خمستعشر يوم قلت أنا جوزي ما ماتش؛ وأنا عارف إنو جوزي ما ماتش؛ أنا بدي أروح علففى أهلففي،
 سحبت حالي ، في واحد من النعانة ؛ شوفي دشروا النعانففة وراهففم وطلعففوا ع بوشوشففة؛ عشففنها أبففو
 شوشة عالية؛ في واحد من النعانة بقى يبيع برتقان لبو شوشة مرتوا فففي البلففد أجففا أخففذ مرتففو وراح،
 عندنا وحدة بنتها فبوشوشة وجاي تحصد؛ قلتلو يا خوي روحني معاك؛ قلها بتحطي خمستعشر قففرش

  قرش) أجار ما بدي أروحك؟ قلتلو بحط، بتخرفن بيقولن مرت فلن روحت مففع فلن أخففذ منهففا15(
 خمستعشر قرش؛ قلت دلني عليه دلني عليه أنا بعطيه نص ليرة إن أطلعني من البلد بعطي نص ليرة،
 قلن أبصر يجي أخذ مرتو وراح؛ المهم، الزلمة ظايل متخبي في البلد؛ يدخرك من هان لهان من هففان
 لهان في هالكروم في طرفان الصبر، المهم ، قحمت إني الليلة هاذ بدي أروح؛ بدي أروح ع الرملة ؛
 صرفند راحت وأهلي في الرملة، مقدروش اليهود ايطيحوا ع الرملفة مفن كفثر مفا انفدب فيهفا نفاس ،

بدي أروح ع الرملة بدي أشوف دار أبوي ، دار أبوي في الرملة (مهّجرين)..
 اللهم صلي على سيدنا محمد ؛ غسلت واتغسلت وغسلت بنتي وغسلت أختي، ودبيت كيس أواعي من

ّية وعشرين ليففرة ( ّية ومن أواعي زلمتي وفي حزامي مصاري م   ليففرة) وذهففبي مشففخلع ..120أواع
 قطبتهن هانا قطبتهن ذهباتي هين مهو اللي بيحسس بيحسس في العب [ تشير الراوية أنهففا قطبففت أي
 خيطت بقطع قماش فوق ذهبها وفرقت الذهب في منففاطق مففن جسففمها حففول الصففدر وعلففى الرجففل
 والركب ومناطق متفرقة من السروال ..] قلت الليلة بففدي أرّوح، بففدي أرّوح أنففا عففارف إنففو جففوزي
 ماماتش ؛ أنا قاعد ولمينا حالنا وأجن حولي بيجي خمففس سفت نسفوان قلفن هففاذي مففا بتخفففش عشفنها
 رابية بين اليهود، بدنا إنروح معاكي قلت أنا مستعد، اللي تيجي تقعد اتلقينا باب هالدار قاعدين تقعد؛
 صرنا بطلع خمسة وعشرين مرة (امرأة) الل هالزلمة عابر؛ شديت في ، قلتلو يا خوي انتا اللي بففدك
 تطلعنا؛ قلي من وين أطلعكمن !! إلي ثلث تيام في القلة، واليهود يدخرقولي مففن هففان وأنففا مففن هففان
 وأنا في طرفان الصبر مخبا؛ بدي أعرف أوكلي لقمة، قلنالوا أعبر كففل، بتعرفففي شففو حطتلففو مرتففو؟
 حطتلو ارغيف وحطتلو عليه عرام سكر يغمس سكر؛ قلتلو أنفا مفاني عفارف يفا خفوي إنفو جفابر مفا
 ماتشن أنا بدي أروح ع الرملة دار أبوي في الرملة، قلي وا غير أوصلك لدار أبففوكي لففوني بنذبففح؛
 توكلي على ا، ول الضالين آمين، عبر أكل هاللقمففة وخلنففا قاعففدين للسفاعة وحفدة ففي الليففل وحنففا
 قاعدين؛ القمر ضاوي وبدناش نمشي مع القمر بففدنا نمشففي مففع العتمففة، تففا قففرب القمففر ايغيففب، قففال
 أسمعن تا قلكن – شو صارت حارة في ذيالي هّن وولدهففن واللففي معهففاش ولففد المهففم – قففال لمرتففو
 توخذيش معك ول شغلة ، عبت كيس أواعي تحملو قلها توخذيش ول شففغلة أنففا برجففع ع البلففد بوخففذ
 الواعي وبجيبهن، قففال بففدكن تمشففن الوحففدة ورا الثانيففة ؛ البلففد ملغومففة ، قلففت أنففا عففارف ان البلففد
 ملغومة، زلمتي بقا يلغم البلد ، عشان زلمتي بقا مدرب فففي الجيففش ؛ إيففش مففا بففدهم كففن قففالوا تففع يففا

جابر، قال (الرجل اللي بدو يهربنا) كل وحدة تمشي ورا الثانية اللي بطلع فيها اللغم بقيمهاش
 مهم اليهود بقوا يجوا يروضوا البلد ويدشروا اللغام وراهم ويروحوا، يلموهن أهل البلد وتع يا جابر؛
 يحط عاد جابر اللغام في الشوارع من مطرح ما بدهم يجوا اليهود وافف مففا رح إل واحففد؛ يجيبففوهن
 اليهففود ع البلففد ويدشففروهن، احتيففاط مشففان تففايهجموا يلقففوا السففلح قففدامهم.. ( ولد العففرب) بقففوا
 يزرعوهن ؛ وع الفاضي ، في بنت وأنا دايفر أففر ففي الجبفال هفو عفاد ايقفولي المطفارح اللفي فيهفن
 التراب ملغومات؛ أنط أنا وابن سلفي من عراق لعراق ، أقولو هة إوعا تمشي علففى الففتراب الطففري،
 لبستو ثوب اختو ولبستو منديل ميشان ايقولوا عنو بنت، إبن سلفي اللي هلقيت بنتي معاه، ومشيت أنففا
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 وياه ؛ معايي ثنتين أنا مشيت لقبلة وهنا مشين لشرقا أخبط الهي خابطفة ع اللغفم الل اللغفم شفايل فيهفا
راحت رجلها راحوا جابو حمار وحملوها ، وظلت طيبة ، حطولها رجل خشب..

 لمن اطلعنا من البلد بقفت غراضفنا علفى روسفنا – اللفي معهفا أواعفي يعنفي- الزلمفة قففال اللففي بتقففع
 مبقيمهاش؛ معاي كيس أواعي ملن؛ وفي عبي ذبحت جاجتين، وطبختهن واتعشيت أنا وخففتي وولد
 سلفي ، حطيت إرغيف هان ( في عبي ) وبطلففع شففقفتين ثلث لحمففة وارغيففف هففان وبطلففع شففقفتين
 ثلث لحمة ( في صدر الراوية على الجهتين) وسحبت حالي وطحنا وحدة ورا الثانية؛ أنففا أول وحففدة

ورا الدلول؛ أنا أول وحدة 
  ول حاجة بس غيارات ول لحفة ول شي. إنزلنا ع النعانففة، واخففتي معففي لمففا اطلعنففا ع البلففد سففلفتي
ّية اسففتغربت اولد عمهففا؛ قلتلففو  معاها ولد وأنا معاي بنت، البنت يا ولدي اتقولي بدها اتظل مدكرة ف
 يبن الحلل يعني سلفتي اتظل تخدم فيي؛ قعدنا في دار وحدة ؛ روح جيبلي وحففدة مفن خفواتي، خليهففا
 تحمل هالبنت خليني أساعد سلفتي، جبلففي "صففديقة" ( أخففتي) .. النتيجففة سففحبنا حالنففا وهودنففا ظلينففا
 نرمح لنعانة قال – الدلول - هانا أقعدن،  تني أعبر أشوف البلد كون فيها يهففود ؛ عففبر لقففي المختففار؛
 قلو أنا أطلعت بنات من أبو شوشة، وين بدنا انروح فيهن ؟ قلففو: خليهففن فففي بلففدنا؛ بنسففويلهن معففاش
 وبنسويلهن دار يقعدن فيها ؛ خليهن في البلد؛ وا الضرب في الرملة مثل المطففر؛ مثففل المطففر ، فففي
 ناس عيلتين زي ما اتقفولي ويفن دار فضفل؛ زي دار فضفل ؛ مفن البلفد ولغفاد؛ هذولفة عنفدهم اتفرك
 (سيارة شحن) ودارهم لحالهم، مشى الزلمة وقال أنا يا شباب جبففت بنففات مففن أبففو شوشففة، قففال آه يففا
 عمي بنروح انجيبهن ؛ بعد ما اطلعنا من النعانة أهل النعانة قالوا خليكن عنا قلنا بدناش كل وحدة بدها
 تروح ؛ بلكي (يمكن) جيزانا طيبين؛ بدنا اندور ع جيزانا؛ قعدنا اتريحنا وسحبنا حالنففا ومشففينا، وافف
 ا يديم الشباب ، ا ايديم الشباب؛ الزلمة اللي معنا الدلول فاتنا؛ قففال يففا شففباب جبففت بنففات مففن أبففو
 شوشة واللي صاحب الجر يروح إيجيبهن ، شفنالك الل هالشباب لثنين كل واحففد اسففلحو فففي كتفففو

وسلحلكات .. ( صاروا ايقولوا ) كيف حالكم يا خواتي إنشا ا عرضكم مسطور؟ قلنا الحمد ل.
 المهم سحبنا حالنا وهودنا ع النعانة ؛ قالوا أهل النعانة بدنا انسوي للبنات هذولة جمعية ؛ قلنالهم ل يففا

عمي إحنا بدنا انروح ع الرملة بلكي جيزانا طيبين ؛ إحنا جايين نقعد هان في الجمعية؟! !
  سحبنا حالنا القينا أهل بلدنا (صرفند الخراب) طالعين علفى بلفد اسفمها بفدرس، خفايفين مفن الرملفة؛
 إحنا بنعرفش انعيش زي الجبلية بنعرفش، في ولد إلنا معاه ترك (سيارة شحن) يعني من عيلتنا؛ يجوا
 من بدرس كل يوم ع الرملة ايدبوا سيارة هالخضرة ويروحوا؛ الجماعة هذول اللي أجوا أخذونا؛ قلت
 يا خوي إيش اسمكم إنتو؟ قال إحنا اسمنا دار "ابطيبي"؛ قلت يا خوي أنا بففدي أوح أدور علففى أهلففي؛
 أهلي في الرملة؛ مشان من تهت أسأل أقول دار فلن، قالوا احنا دار ابطيبي وهينا احنففا فففي هالحففارة
 هاذ في الل إحنا هي سيارتنا باب دارنا وهي سلحنا في ارقابتنا؛ من راحففت الرملففة بنركفب سففيارتنا
ّية الل واحد قاعد على هالقهوة؛ مختار بلدنا ؛ من ثففاني  وبنشرق شرقا ع الجبال، وا مشيت لقدام شو
 حمولة، عاد مش خال أبوي ، خال أبوي مختار لخري بقا، بقولففو يففا بففو حلمففي؛ منتكففش عففارف دار
 عنبر وين؟ قلي وا يا خالي أنا ما بقوم عن القهوة إمففا إبنففي بفففّر فففي الرملففة؛ إحنففا بنحكففي الل ابنففو
 جاي، قلو يا با روح شوف – هاذ البنت جاي مففن أبففو شوشففة- روح شففوف دار عنففبر ويففن قاعففدين،
 شروا خيام عاد وقعدوا في ذيال الرملة – دشروا البلد- راح الولد؛ مغبش ساعة زمان جبلي ستي لقففي
 ستي، ستي إم إمي؛ ولقي جوز أختو لجوزي ،( صارت اتقول) يا حبيبتي يا ستي يا حبيبتي يا ستي ..
 قلتلها هي أنا بأربعتي مصرليش إشي؛ حملت عني هالبنت، قلتلها يا ستي هي الطريففق مففن هففان لعنففد
 الدار هذيك كيس أواعي وبنتي وختي هناكا روحي هاتيهن، راحت حملتهن وجابتهن، وصلتنا للسيارة
 واركبنا في السيارة وجينا، بقول للشفير، بقولو يا خوي يابو محمد أنا عففارف إنففو جففوزي ممففاتش إن
 لقيت جابر (جوزي) قلو يا جابر مرتك روحت على أهلها؛ بدنا نطلع عاد من الرملة ع اللد ومففن اللففد
 نطلع ع الجبال ع بلد اسمها بدرس الل جابر داير بطلع في الشوارع بدور علّي؛ ( بصفوت عفالي) يفا
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 جابر يا جابر تعال هي مرتك معاي؛ يا ويلي عليه زي اللي لقي لقية، تصففوري كيففف بعرفففش الففزلم
 إيش يعني مش ايقولي الحمد ل ع سلمتك (قال) المصاري طلعن معاكي والل ظلين في البلد؟ قلتلففه:
 ل معايي هاذا هنة ،(تضحك الراوية) سففألني عفن المصفاري مسفألنيش عفن حفالي، وافف والحمففد لفف

وشرينا خيمة زي هاللي شروا خيام وظلينا نرمح لمن وصلنا عين سينيا..
 وا شريتو الشادر بعشرين ليرة ، شادر ، شادر أتومبيل؛ قلت لبوي: طب يابا إحنا معانا مصاري ؟؟
 قال يابا إنجوع ول نسقع، لبلد هاذي (الضفة) ساقعة، قعدنا في عين سينيا؛ قالوا يا عمي مففا بتقففدروا
 تقعدوا عندنا؛إحنا في إيام الثلج بيذبحنا هانا، النتيجة قعدنا بيجي شهرين زمان في هالخيمة – في عين

سينيا- اللهمة الوكالة صاروا يبنولنا خيام هان في الجلزون ؛ مرضيوناش أهل عين سينيا
ّيففة، شففوف كيففف مففا  وحنا جايين في الشوارع بتنا في الشوارع وا دخت وما في في الطريففق نتفففة م
 أتيس العالم راحل –طالع- أبوي وإمي وخفواتي ومدشففرين أخفويي وراهففم؛ أخفوي الكففبير مدشفرينوا
 وراهم؛ لسة عمروا بطلع خمستعشر سنة ستعشر سنة، باقي طاشش في لكروم ( في صرفند) أجا لقي
 أهلي رايحين، يا الل يااحمد تمننا نطلع ما شفت الل أخوي وراي؛ ويفن يخفوي انتفا بقيفت؟ قففال واف
 يختي أنا بقيت في الكروم قلولي إمك وأبوك طلعوا.. قلتلو: طب احمل أواعّي؛ إحمل كيففس الواعففي،
 بقا اثقيل، مشي شو في هالجبال (يقول) يختي إثقيل الكيس هاذا أقيفم منففو إشفي، أرمففي؟؟ قلتلفو: ل يففا
 خوي ، إن ملقيتش إمك وأبوك بتلبس من أواعي نسيبك، النتيجة طلعنا، إمي وهية طالعة – بقن يمشن
 حفا حفاهن البين- داقاها قزازي وخاشي فففي رجلهففا وراجعففة ع الرملففة، صففار الضففرب حلففق علينففا
 الضرب بعد ما اطلعنا من بدرس، بدرس عالية ومنها وتحت جبال – واد-  لفينا على البلد وطحنا فففي
 هالواد – فش طرق فش طرق شوارع شوارع، طحنا في هالواد الل الضرب صار ورانففا، أجففوا مففن
 أبو شوشة على بدرس؛ في الجبال إنام؛ في الجبففال بففرا؛ زتففون هالجبليففة، ول حففدا أطعمنففا ولل حففدا

مسخم جاي على بالو أكل !!! ( على قول المثل) "من حبلت حمارتك من الجبل طرحها"..
 ظلينففا ماشففيين لبلففد اسففمها "خربثففة"؛ هففاذي عنففدهم كففل فقوسففة هففالطول، صففاروا هالنففاس يشففتروا
 ويوكلوا، الرطل بقرشين، راح الزلمة (جوزي) جابلنا رطل فقوس قال خذن كلنلكن كل وحففدة فقوسففة
 ويالل بنسلك حالنا، أكلنا فقوس وحطينا حالنا ونمنا في هذاكا الليلة، أخففتي شففاطرة إمففي دقتهففا قففزازة
 ورجعت ع الرملة، وأختي حاملة العجين وخابزتوا في الطريق – أختي إم عزمففي هيففا هففاجرت لمففن
 أجوا اليهود على عمان- وجابت الكروانة وجابت الصينية وجابت الخبزات ؛ قفالت وافف مفا برخيهففن
 وهي وا بطلع ما بقا عمرها بطلع عشر سنين؛ الكروانة صحن العجين ، النتيجة إطلعنا ، أبوي ظففل
 في الجبهة؛ ظل في الجبهة أبوي، إبن خفالتي معففاه تفرك (سفيارة شفحن)، حّمففل عيفالو وطلففع، أبفوي
 بيقوله يا عمي بترجع خذ بنت خالتك معاك، قال بففدي أرجعلكففم، لمففا مففا ليقيففش طريففق ، يففدور هيففك
 يلقي جبال يدور هيك يلقي جبال معرفش يمرق سيارتو، دشففر سففيارتوأول مففا قففدحوا السففيارة مففن
 لعجال (اليهود) دشر السيارة واندب وسبح في الواد والسففيارة محملفة فففراش أطففول مفن دارنففا، وفففي
 الليل أخذ جمال من بدرس، ونزل على السيارة وحمل فراشو إلو ولحمولتو وأجا ، قلتلو يا إبن خففالتي
 أعطيني إلحاف، أعطاني هاللحاف  ونمت في أنا وخفتي وبنفتي والصفبح قفال طويتفو وأعطيتفو ايفاه،
 وأثاري اللي باقي يوخذ منو الحاف ميرجعففوش؛ المهففم لمففن اوصففلنا هالجبففال الفوقنيففات قعففدنا علففى
 طريق في عين عند الراس عند راس كركر اسمها عين أيوب، قعدنا تحتي هالزتون وقلنففا بففدنا انظففل
 قاعدين هانففا واللففي بمففرق بنشففوفوا – علففى جنففب الطريففق- اتلقونففا السففكن ( كلمففة تففوحي بالمسففبة)
 الردنية الشاردين (يقولوا) وين بدكو تروحوا يا بنات ويففن بففدكوا تروحففوا؟ مسففتعدين انوديكففو ويففن
 بدكو أما ع الجسر ل، قلنالو بدناش انروح ول بدنا نطلع من هان بدنا انظففل هففان، يلقففوا قففال النففاس
 بسياراتهم يحملوهم ويوخذوهم على ريحا وعلى هلبلد اللي بففدهم اياهففا؛ قلنففالهم إحنففا ل ، بففدنا نظففل
 هان؛ وا إمي لمن أجا الطخ من شرقا رجعت على الرملة؛ أبوي بستنى في السيارة اللففي بففدو يحمففل
 فيها السعاة في البلد،في الرملة، قلتلو إمي كل ولدك ماتو، قلها وّل؛ كل ولدي ماتوا ، قلتلوا مففاتوا –
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 عشان أجا الطخ من شرقا-..  قلها خليكي هان كان ولدي ميتين بدفنهم وكان ولدي عايشين بشوفهم،
 وا ما شفنا واحنا قاعدين تحت الزتون في جنب هالطريق بقوا عاد الجيش اللي بففدو يطلففع بيركبففوا؛
ّّلع ، هي احنا يابا هي احنا هي احنا يابا – قلتلو- نزل ،  اللهو راكب في هالسيارة وواقف اوقوف، وبط
 يابا ياحبيبي وين انتي؟ قال ا يعدمني اياها إمك اللفي قفالتلي كفل اولدك مفاتوا ؛ قلتلهفا خليكفي هانفا
 تروح أشوف أولدي.. برودتو في كتفو وابتاعيت فشك هالقد في جنبو وسلحلك من هان وسلحلك مففن
 هان طالع فيهن ، شلح البرودة وشلح السلحلك وكيس الفشك وعلقوا في هالزتونففة واتشففمر بهالديمايففة
 وقلي خاطرك بدي أروح لمك، قلتلو أقعد لولدك أقعد لولدك إن أجت إمي وإن ما أجت بيعوض ا؛
 اللهو بيقولي: إنتن الربعة فداها.. وا ويرجع رجع ع الرملة ؛ اليهفود صففاروا يطلعففوا فففي النسفوان
 ويكبوا فيهن في الجبال، يالل على عبد ا يا الل على عبد ا ... صاروا يطلعوا في النسوان اللي في
 الرملة ويكبوهم في لجبال وين ما تمشي السيارة يوصلوهم وان مافشففي طريففق يكبففوهن فففي الجبففال،
 اللي دشر سيارتو.. بقوا عراقية عندنا هان ، بقوا ناس من لعراق جففايين يفزعولنففا؛ يوخففذوا سففيارات
 الشعب يوخذوا سيارات الناس يمشوا فيهن اللي سيارتو انضربت وظلت ملنة أخذ جمال وراح جاب
 لفراش اللي فيهن ورمالنا اياه ، في سيارة لواحد من بلففدنا مففع واحففد عراقففي، قففال (قريففبي للعراقففي)
 هاذي سيارة أخوي، (قلو العراقي)إمشي إمشي إنكش من هان ، قال طيب ظل يتحفتن ويففدير تاسففرق
 السيارة من بين السيارات وشرد؛ جابها ، إبن خالتي جابها، جاب سيارة اللي راح على غزة، المهففم ،
لمن اوصلنا هالجبال، قعدنا في عين سينيا ، قلولنا أهل عين سينيا يا عمي بتقدروش تقعدوا في بلدنا..

 وحنا جينا إشي في السيارة وإشي مشي ، أنا اطلعت مشي ، في الطريق ولنو ابن عمي مركففب وحففدة
 شارد ابنها ع سوريا ومدشرها في الدار عجفوز؛ ودار عمفي قاعفد ففي دارهفم قفايلهم ديفروا بفالكم ع
 لختيففارة، مركبهففا ع لحمففار وطففالع فيهففا ، قلففت يففا دهففووووود (بصففراخ التعبففان) مركففب هففاي
 ومدشرني ؟!! قلي يا بنت عمي هاذي اللي بقينا في دارهم ، تففا وصففلها لقفدام شفوي وبرجعلففك، واف
 وصل المرة لقدام ورجعلي وركبوني ع لحمار لكففن أنففا خربففان، بقففت سففت أشففهر إلهففا فففي بطنففي إم
 عدنان. وحنا ثلث أربع تيام في الطريق بس الماشي ماشي ولمقيففم مقيففم.. لمففا قعففدنا شففوي فففي عيففن
ّية، العين عليهففا واحففد حففارس؛ ونتفففة حفووز وبيجيبففوا فففي التنففك  ايوب؛ مرضيوش الجبلية يسقونا م
 وبيديروا فيها ، هيك تلقي الناس عليها ، وهناك في الجبال مساويين عيون وسادين بوابهن في حجار،
ّية طب إحنا برضينا هاذا؟؟ يروحوا ولدنا على  الجبليات بهمهنش الوسخ، كل قديش تا تعبرلها تنكة م
 لبيار ايزيحوا لحجار ويملوا من لعيون؛ بدهم يقتلوا ولدنا الجبلية، عاودنففا قلنففا بففدناش هالبلففد، ظلينففا
 نمشي تاوصلنا لعند لبلد هاذ؛ أهل عين سينيا مليحيففن ، قسففموا العيففن ؛ مهففم بسففرحوا علففى شففغلهم،

قالوا يا عم انتو يا لمهاجرين ملوا الصبح واحنا بنملي بعد الظهر 
 وبقوا لمهاجرين وين مكان، تحت الزتون مرميين ، أهل العباسية وحصرهم ، بحصرهم طالعين أهففل
 العباسية مهم بقوا معاهم تركات مبسوطين أهل العباسية ، من صار اللي صار حطوا حففالهم وشففردوا
 ظلوا يرمحوا، يم تلقيلك هناك عدة وهناك عدة وهنففاك عفدة (عففدة يعنففي نفول لصفناعة الحصففر) يففم
 تلقيهن طول النهار يساون في هالحصر ويبيعن؛ المهم ؛ في عين سينيا على جنب الطريق فففي عيففن
 قبل ما تصلي البلد في عين ماشية في الفواد؛ العيفن اللفي ففي البلفد إلهفم للشفرب وهفاذي بسفقوا عنهفا
 الدواب؛ مثل ما تقولي بتفّر (تنبع) مفن جنفب هفالعراق ومسفاوينلها حفوض يعنفي مفا سفحين هالخمفة
ّينت بلطة نظيفة وبنوا ع ذيالها والميات يقفن فيها ونوخذ هالكيلة ونروح انملي،  وهالطينة وهالشي ب
 الوحدة توخذلها كيلة وتغرف من هالعين وتملي فففي التنكففة، الوحففدة سففاعة زمففان تففا يصففحلها (دور)
 عاودوا قالوا هاذي البلد ما ابتنفعكمش، إطلعوا على عين الجلزون، هانففا الوكالففة هلقيففت اتسففوت فينففا
 يعني صارت متوكلة فينا، طلعوا على هالجبال وساروا يسهمدوا ويسووا خيام؛ قففالوا يففا عمففي هففاذي
 العين (عين سينيا) بتنفعناش (أما) عين الجلزون بقت اشففو واد مففن تحففت هلعففراق نازلففة (غزيففرة)..
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 أجو عادي (الوكالة) حجزوها سووا عليها شوية شففمينتو هففالطول وحجزوهففا وصففار إلهففا مصففرف؛
العين طول الليل تنبع انصبح انلقيها ملنة، كل وحدة الها كيلة وتغرف وادير هيك في جرتها..

 قعدنا الصيفية؛ قعدنا كل الصيفية في عين سينيا قالوا يففا عمففي اتشففتوا هانففا الثلفج بيففذبحنا، ونصففبولنا
 خيام ورصفوا قدام الخيمة حجار من خوف الواحد ايخبط ع الوحل، قال البيك هاذي أرضي يففا عمففي
 ما بصح أقعد الناس فيها وظل يشاكي ويداعي تا رحلنا وقعدنا في الجبل هاذا (الجلزون) وهينففا ظلينففا

في هالجبل لهليام..
 أنا بقيتش هان في هواة الثلجة لكبيرة، دشرت دار أبوي وروحت ع ريحا من السقعة، فراش معنففاش،
 وانشتي هانا شو انسوي، صاروا يطلعولنا بطانيات هاذا هنة شايفتيهن هين لهلقيتي موجودات صففرت
 ألمذ كل ثلثة وسويهن لحاف، نزلت على ريحا وبعدين هناك زلمتي اشتغل فففي القهففوة وقعففدت سففبع

اسنين قبرت ثلث ولد.
  لما رحت على ريحا قعدت في ريحا سبع اسنين قبرت ثلث ولد، دار أبفوي ظلففوا هانفا؛ قففال أبفوي
 يابا تعالي اطلعي من هالبلد راح منك ولد بسوى زلمة كبير، قلتلو روح قدامي وأنا لحقك عبين ماخففذ
 المؤن. شريت بقوا ايروحوا على البحرة ايجيبوا خشب من البحرة؛ اليهود باقيين مسويين فففي البحففرة
 إشي عجايب،هاذي البحرة بحرة ملح ، ملح، هانا باقيين مسويين حواض خشب، يعني الخشففبة بيجففي
ّيففة المالحففة فففي  عرضها زي عشرين ثلثين سففانتي (سففنتمتر) ايحطففوا حففواض الخشففب ويطلقففوا الم
 لحواض لمن ينتلي الحوض ايسكروا عنو؛ ثاني يوم بيصبح ملح ، يرحن هالجبليات ايجيبففن ويطحنففن
 على هالطواحين ويبيعن الرطل بقرش، خلعوا الخشب وخلعفوا الملفح وخلعفوا غففراب الفبين مخلفوش

للعرب إشي،عادوا اليهود رجعوا ع مطرحهم
 أهلي ظلوا في عين سينيا لمن أجو هانا(ع الجلزون)، قعففدو تحففت الشففجر، لمففن قففالوا الثلففج بيففذبحكم
 بتقدروش هانا؛ راح أبوي وشرا هالشادر وأبوي شادر وجوز بنففت خففالتي شففادر كففل واحففد بعشففرين
 ليرة شادر أتونبيل وبنانالوا من ورا ابناية ومن قدام بنينا نص، وخلينا نففص بففاب، وفردنففاه –الشففادر-
 وشرينا أربع خشبات ؛ خشبة في الوسط وخشففبة فففي الففراس مففن هففان وخشففبة فففي الففراس مففن هففان

وخشبة
 جوزي مشتغلش، هو في شغل!!! ، وا بنصرف من اللي في ايدينا ل خلينا سوارة ول خلينففا ذهبففة..

ّية(ذهبة كبيرة ) شريتها بثنين وعشرين ليرة ( ) بعتها بسبعتعش (22رحت ع نابلس بقت معاي مخمس
 )، بعتها بسبعتشعر ليرة واحنا بقينا في عين سينيا، بعناها بسبعتعش وجبنففا قففال بففدنا نتففاجر؛ جبنففا17

 شوية صبونة ومش عارف إيش وجبنا .. وشوية خضرة .. أثريتو تعتيش مالففك لقليففل الفهففم، وحطينففا
 نتفة هالعريشة في عين سينيا وقال صرت أبيع، يا زلمي بيش شففريت وبيففش أبيففع؟ إيقففولي (جففوزي)
 بيعي زي ما بفدك، مشففوارين والثفالث اللهفو بيقففولي ففش معفاي مصففارين؛ (قلتلففو) ويفن رحفت ففي
 المصاري .. شوفي [الكلم لي ] دار فارس [عائلة في المخيم لديها اليوم سوبرماركت كففبير وحففالتهم
 المادية ممتازة وكان الب والم قد أسسا هذه التجارة] شففوفي دار فففارس ، دار فففارس ، أنففا صففرفت
ّية حكها[ثمنها] ثمنتعشر ليرة ومرت فارس صرفت ليرتين (ذهب) بأربع لرات؛ شوفي الربع  لمخمس
 ليرات شو سّون [ لن دار فارس اغتنوا] وشوفي الثمنتعشر ليرة ما قضيناش شففهر بقينففا انففبيع تحففت
 الشجرة(عريشة)أنا وياه رحنا نشتري بس ا أعلم هو وين ودا المصاري ، ا أعلم بسكر ، بقا يسكر
 ، بقا يسكر ، وا بقا يسكر يا خالتي، يا إما ضيعهن ، ا بيعلم ا بيعلم ،أنا أحسففن منففو ، أنففا أحسففن
ُأغلففق)  منو، أنا ليش جفيتو، أنا ما خلصتش ولد يعني من ا، ل، بقففا يجينففي سففكران وكففذا، أسففكر (
 على حالي الباب وقول خليك انتا حّر، بقا يسكر من وهو في جهنم ، من وهو في البوليس وهفو يسفكر

 )، الواحد نصيبو شو انسوي، وأبوي موجود ل ، وأبوي موجففود عمففرو48( البوليس البريطاني قبل 
ما شرب..
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 وبعدين مش بقوا يا خالتي يطلعوا مؤن للناس؛ بقوا يطلعوا سكر إحمر مش ابيض وافف وحففدة أخففذت
 مني خضرة وجابتلي بدالهن سكر؛ اللهي جارشة قمح وحاطة جريشت قمح مع السكر لحمر ؛ سففويت

شاي وحطيت في الكباية ملعقة سكر الل الكباية صارت بيضة بيضة نشا جريشة..
 أنا جبت كيس أواعي معاي (من البلففد) والبسففت أنففا وخففواتي منففو، معزنففاش ول إشففي ، وإمففي لمففن
 أطلعوهم اليهود طروهم يالل على عبد ا ياالل على عبد ا؛ جففابت كروانففة عجينففة- جففابت صففحن
 العجين – وجابت كيس ملن أواعي وجابت فرشة والحاف وجابت رطلين رز ورطلين سكر وجايبي
 أربع بطيخات، البطيخات مسروقات منها، مهمه اليهود عاد حملوهم ، اليهود حملوهم في سياراتهم يا
 الل على عبد ا يا الل على عبد ا وجرفوا وفتحوا شواراليهود مشان يطففردوا النففاس مففن فلسففطين

وهاذا اللي صار ..
  قعدت سبع اسنين في مخيم عقبة جبر ، وا أنا دقيت طفوب وسفويت دار، واف سففويت دار ، يخففتي
 طينة عقبة جبر – طينة ريحا زي الشمينتو؛ أروح أقطع الطينات ومّي مّي فففي العّمففال (تقصففد الميففاه
 كثيرة) وا صبحية وقعت في العّمال لول ا ؛ في ناطور بقوا يفرقففوا علينففا حليففب، يسففقونا حليففب؛
ّية؛ صبحية (بنتي لصغيرة) في دكانة من عنففد  حتى الخيمة بتاعت الحليب جنب العّمال مشان يعني الم
ّية ، سحبها العّمال وراحففت، هانففا الزلمففة اللففي  العّمالة لورا بدها تروح تشتريلها حاجة؛ وقعت في الم
 بيوزع الحليب ؛ مرتو بتتملس على العّمال الل هالبنت جاي ، الل بتصيح يا حربي يا حربي – اسففمو
 حربي- في ولد اصغير قاموا هالبنت اللهي بنت ارقية وأنا داير بدور عليها في المخيم والدنيا صفارت
 المغرب عاد بنت خال امي خيمتها في جنففب العّمففال قففالوا هففاذي مفن عنففدكم يففا أهففل صففرفند هففاذي

البنت؛ نادت ع ستي قالت هي بنت ارقية عندي .. 
 بقن يرحن نسوان من المخيم على سلواد ويشحدن ، بقن ايروحن ع سلواد يشحدن واحنا نطلففع فيهففن،
 ييي ا يخزيهم ا يخزيهم بعيد عنك ، اتسويلك "مخلى" زي هاذي واتحط فيها علقة واتحطها هيففك
 في ظهرها [كما تصف الراوية فهي حقيبة ظهر] تبقى حاطة المخلى في ظهرها، وصبايا الوحد بزها
 هلقدي ؛ عشرة خمستعش وع سلواد؛ يبقن ماشيات ويتفاخرن في اللي جبنففو امبففارح؛ وافف أنففا جبففت
 قطين وهذيكا تقول وا أنا جبت زبيب أنا جبت تين أنا جبت عنب واحنا نتفرج عليهن والوحدة بزهففا

هالقد؛ شايفة..
 ] اختيار جارنا من الدوايمة ولدو راحو علففى عمففان67 لمن صارت الرحلة هاذ الخرنية [حرب الف

 وظل لحالوا؛ ظل هو ولختيارة لحالو؛ راح هو وسيدك ودا سيدك ع ولدو مّزعففوا تصففريحوا وقففالوا
 لبو مدحت قول لمي لختيار مش جاييكي؛ أقعد هان ، أجا قلها ولدك مّزعوا تصريحو وقلولففو أقعففد
 هان، أنا اطلعت من جفورة ووقعففت فففي واد، أجتنففي مففرت أبففو الشففعر؛ قلتلففي يخففتي يففم سففعيد انففتي
 شاطرة؛ خذي هالواد، خذي هالواد وازرعي، زارعة هي رطلين قمح وزارعففة رطففل بصففل اخضففر
 رطل قنار يعني، قلتلها البصلت اقلعيهن وخففذيهن بففديش البصففل والقمحففات بحطلففك حقهففن؛ حسففبنا
 القمحات بذارهن واحراثهن طلعن بليرة ال قرش؛ وا أعطتني القرش؛ لمففن أعطتنففي القففرش قلتلففي
 هيك أخذتي القرش يم سعيد؛ قلتلها مش من حقي؟!  ووحلت في الواد عاد ( الواد منطقة زراعية هففي
 الهم في مخيم الجلزون وتقع حول نبع العين الرئيسي والجاري ومعروف أن معظمه يزرع مففن قبففل

راويتنا ومن مدة بعيدة )
 مني روحت من الدار هذيكا وجيت هان ؛ والسعة احنا كرتنا في ريحا السع منتقلش؛ احنففا قعففدنا هففان
 سنتين وكرتنا في ريحا؛ عاود واحد راح قل لبو سعيد ولك يا زلمة انتي مالففك؟ سففويت أربففع خمففس
 مرات طلب وما جاكش ، أعبر علي بعمل هذولة لكروتة وهددو دوغري الكففرت بنتقففل عنففدك؛ عففبر
 عليه وقلو وا لف .. (يهدد بالموظف لينقل له الكرت ) قلولوا هاذا إلوا سنتين في الجلزون وكرتوا فففي

ريحا  كل ما بدو يستلمهن بدو يرح ع ريحا وثلث انفار معو فش غيرهم ..
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 وا تاجينا هانا ؛ يييييييي ، داروا يضحكوا علينا أهفل شفاما بيقولفو واحفد معكفش يفا جفابر الل غيفر
 الثلث نفار؟!! – أنا وياه والبنت ، لولد بقوا يموتوا وينقطع كرتهم- قلو يا زلمة روح وافف مففا واحففد
 منا الل معاه أربعة خمسة( نفار) ازيادة؛ ولما يجي لحصى يزرقوا من بعضهم، الخيمة اللي تنحصففي

في الول يزرقوا على اللي منحصتش.. 
 بقيت أخبز على تنكة أنا؛ على غطاة برميل آه والل ، في عنا صاج والل كشففل؟!! ؛ بقففول يففا خففواتي
 آجي أخبز عندكن؟ قالن تعالي، فش خمس ست ترغفة، جبت ربطة هالنتش ورميتها وخبزت هالربع
 خمس ترغفة ورحت ثاني يوم عجنت ، أجيت أخبز عجيناتي قال زي امبارح ، الل هالوحففدة بتقففولي
 عزا امبارح خبزنالك قبلنا انتي كل يوم بدك تيجي تخبزي عنففدنا؟ بقيففن يخففبزن ع طبففون نففار ، قلففت
 بلش يا خالتي، الل في وحدة قاعدة لحالهففا غففاد ؛ خيمتهفا لحالهففا وطبونهفا لحالهفا وبعرففش مفن أي
 جنس ، رحت عندها قلتلها أخبز عند العجينات ؟ قلتلي آه تعالي ، خبزتهن ، قلتلي يففا خففالتي أنففا مففش
 منهم ، مففش مريتنففي أنففا طبففوني لحففالي وخيمففتي لحففالي وأنففا قاعففد لحففالي أنففا مففش منهففم أنففا مففن "
ّبارين"؛ قلت خلص ، يم ارجعت أخفبز ع التنكفة. هفذا ففي الجلفزون بفس ففي ريحفا ففران سفووا،  ص

  ليففرة)، وأنففا بطنففي25وسووا دور .. وا دشرت وراي دار باعها (جوزي) بخمسة وعشرين ليرة (
 هالطولة (يعني في أشهر الحمل المتقدمة) أجيني أدق القالب ؛ لقيت نتفة خشبة زي هذيك (تشففير إلففى
 شكل مربع) وأروح أجيب الترابات وأعجنهن وأجيب الميات وأخبصففهن، والزلمففة (جففوزي ) نففايم ،
 أقوله قوم بس حط ع القالب – وهنه ايشخن في الخيمة ويخبزن في الخيمففة (تقصففد النسفاء الخريفات
ّفتهن  للمقارنة) – ايقوم (جوزي) ايمسح شففعراتو ويففروح ع القهففوة، أجيبهففن (قففوالب الطففوب ) وصفف
 وظب الناشف منهن- ريحا نار مولعة؛ وقتي الشغلة تنشف، وا بقينا إنبل الثوب فففي العّمففال وسففاعة

 )؛ إلي عم متعلم ع السباحة قعد في ريحا بطلففع400زمن نلبسو ينشف علينا- سويت أربع ميت قالب (
 شهر زمان وقطع عن النهر اسباحة وراح شّرق ع الردن؛ قلولوا يا ولد شو ابتعرف تشففتغل بتعففرف
 ادق لبن؟ كل أهل الردن من هاذا الطينة، قلهم بدق لبن وببني كمان؛ وا أخففذ مرتففوا وولدو ودشففر
 كرتو في عقبة جففبر وانقطففع كرتففو وبففدش هففالكرت وراح ع الردن وصففارلك هالزلمففة البنففا وتعففي
ّية وأنا مصفت هالقوالبات وقاعد تحت الخيشة، (قلتلو) يا عمي بال انك تبنيلففي  واتفرجي ، يوم أجا عل
 اياهن ؛ قال آه يا عمي هاتي ؛ جبت هالطينات وجبلتهن وقعففد – فففش ل سففاس ول غيففرو علففى وجففه
 الرض، الرض ريحا شميمتو- أنا أقولو يا عمي كبرها؛ ايقولففو (جففوزي) ل تففردش عليهففا، تففردش
 عليها ، سوالي اياها بتيجي مثل هان وهان يعني مثل فحجتين هيك وهيك (مترين في مترين) قلففت يففا
 وردي والشو هالبيت هاظا؛ خليت عمي طلع وهديت المالية القبيلية وهففديت الماليففة الشففرقية ورحففت
 جبت طينة ووسعت وبنيتهن لحالي؛ فردت الخيمة عليهن فففرد، وسفويت قففاع دار وسفويت خففم لجففاج

وسويت ......
* *  * * * * * * * * * * * * *

"سادسا"
اسم المبحوثة: م. س.                                         من اللقاء الول بالمبحوثة 

: العباسية                                السكن الحالي: مخيم 48القرية قبل عام 
* * * * * * * * * *

 "أنا من العباسية بس أبوي ( الشيخ) من مجدل ( الصففادق)، ومففات أبففوي، أخففوي جففوزني لحمففاتي،
 حماتي ربتني، كانوا يضربوني وكانوا يهينوني وكانوا بيعلم فففّي افف ، ولمففا كففبرت جففوزتني حمففاتي

  (بخمسة وعشرين) ليرة . وبعدين خلفت مففش عففارف ثلث أربففع بطففون،25لبنها، باعني أخوي بف 
 واطلعنا من لبلد، هجموا علينا اليهود. لمففا جففوزوني كنففت صففغيرة ؛ فففي سففت سففبع سففنين، وكففانوا
 يضربوني وكانوا يهينوني ؛ ودايما يشغلوني في الدار وإشي، ويقولوا هاذي بتسففاويش تعريفففة، هففذه،
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 ويضربوني ، واكبرت وصرت يا محلني، وبعدين جبت ولدي فففي لمهففاجرة بنففتي لكففبيرة صففارت
 معلمة مدرسة، علمت ولدي، وابني الثاني اللي اسمو أيوب مات ، إلي ولد صار أستاذ؛ علمتوا هيففوا
 في مصر ؛ مش أستاذ هلقيت مريض متقاعد.  بنتي لمعلمة ماتت في غففزة. علمففت ابنففي هففاذ [تقصففد

الذي يجلس معنا] وطلع الحمد ل أستاذ وابني الثاني مرضيش يتعلم هيو منا وفوق ساكن .
 طلعنا من البلد واليهود يضربوا فينا ، جوزي فقير، بقا يحملوا برودة ويطلع في الليل ؛ في يوم شففرب
 واحد دخان وهو قاعد في الخندق، اليهود ضربوا عليه رصاصفة أجفت بيفن الثنيفن مجتفش ففي حفدا
 يعني، كام جوزي دشر البرودة وشرد ، وصاروا الناس يشردوا، أجو اليهففود وصففاروا يضففربوا فففي
 بلدنا بالمدافع هواة تضرب هيك وهواة تضرب هيك في نص البلد وهواة ففي طفرف البلفد قمنفا حملنفا
 حالنا واطلعنا، طلعت بطولي ما حملتش ول شففغلة . ول إشففي، هاجرنففا فففي جمففزو عنففد خففوالي مففن
 جمزو، قعدنا في جمزو، قعدنا بيجي أربع تشفهر ، أجفو اليهفود اسفتحلوا عنابفة بعفد مفا اسفتحلوا اللفد
 والرملة ، أجو لمسلحين في الليل ، صاروا يصفروا بالصفارات يقولوا: يا عااااالم ؛ اللي عنففدو عيففال
 يرحلهم ؛ اليهود أخذت عنابة ، حملت ولدي أنا وجوزي واطلعنا في الليل ، شففردنا ، جينففا علففى بلففد
 اسمها المدية وعلى كفر نعمة ، وأنيم ولد هان وولد هففان فففي حضففني يمرقففن النسففوان يففدرن يعيطففن
 علّي ؛ ويقلن يا ويلي عليكففي يففا هففالبنت ؛ صفغيرة بقيفت؛ يقولفوا: بنتففك بنتفك لجفوزي ، يجبففن خفبز
 ويحطن (تقصد النساء المارات جنبها ) ما أجا المغرب أل صفتت خبز هالقد جنبي ( تشير بيديها أنهففا
 صفتت خبز طويلة) وأنا أعيط أعيط ، أقول وين بدي أروح أنا. وبعففدين جينففا علففى بيرزيففت ، قعففدنا

 أيام) تحت الشجر، تحت شجر الصنطروزة ، مطولناش ، بقيت أسوي مفتول فففي المنخففل8ثمن تيام (
 اللي بنخل فيه ونوكل . بقينا نروح انحطب مرمية ، حطفب مرميفة ونوقفد ، وأففرك الطحيفن وأسفوي
 مفتول ، ونوكل وأنا وهالختيار، ولحقنا اللدادوة على غزة ، صاروا الناس يقولففوا: غففزة غففزة ، جينففا
 على غزة ، رحلنا مع اللدادوة،  قعدنا في المففدارس ؛ قعففدنا ففي مدرسففة الظهففرة ، أجفو النففاس أجيففن
 هالسيارات قالوا اللي بدو يروح على لبريج وعلى النصيرات ، يففا افف يففا افف ، قففومي يففا وليففة خففذي
 ولدك واطلعي احميلك بيت ، طلعنا على النصففيرات، لقينففا بنففى جيففش ، قعففدنا فففي هففالبيت ؛ ل إلففو
 سقف ول إلففو إشففي. لمينففا ألففواح زينكففو مطففرح الجيففش النجليففزي وسففتاهن زلمففتي –بقففى شففاطر-

ستاهن(يعني عمل سقف للبيت) وقعدنا في هالبيت . وناس أخذوا خيم وناس هيك ، وقلطنا يعني .
 هي عضات لكلب لوريكفي إيفاهن ..[وهنفا تقفوم الراويفة باسفناد عصفا التعكفز جانبفا وتمفد رجلهفا
 وتحاول بكل طاقتها وبرغم بعض ما بففدى عليهففا مففن هففزال ومففرض لكففي تكشففف عففن فخففذ رجلهففا
 لتريني آثار عضات الكلب وتقولي اطلعي بدي أوريكي اطلعي عليها منيح .. قلت لها : طيب يا حجة
 هذي العظة من وين ؟] آجي ع هالبيت؛ رزقيني يا خالتي ، يطلعنلففي بهالعصففي البففدويات ، يقلففن لففي
 انتن حرميات ، سراقين انتو يا مهاجرين ، يا ا [أي تنهرهففا]. جيففت علففى هففالبيت اللهففو أنففا بقففول:

رزقيني يا خالتي، على ايدي بنت ول هو ولد وأصير أعيط. 
 لما عظني الكلب ارتميت على الرض صرت أعيط، طلعت جابت زيت وطحين، جبلتو وحتطلي قال
 مشان ما يسميش الجرح قالت ما تخافي هاي ما هي مسعورة ، هاي كلبة مجرية – يعني والدة- هاذي
 مجرية مجرية تقولي ما تخافيش . هاظا في غزة؛ وبعدين أنا في عندي لحاف قطن بقا ، فرطه وجبت
 قطناتوا ورحت بعتهن ، بحقهن جيت على بياع هالحلوة ، بيقول: حلوة مكة يا ولد ، حلوة مكة يففا
 ولد ، بقله بيش بتبيع الكيلو؟ اشتريت ثلث كيلو ، حطيتهن في هالصنية وزلمتي معففي، قلتلففه قففول :
 هي حلوة مكة يا ولد . صا يقول: هففي حلوة مكففة يففا ولد ، طلعففوا لففولد تايشففوفوا اشففو دينهففاا –

قرامي – هذولة بيقولوا قرمية عنها [أي يسمون هناك قطعة الحلوى هذه قرمية] .
 أنا شاطرة ، نفقناهن بنص الطريق ، عند البوليس الحربففي، قلتلففه [لزوجهففا] إش رأيففك أرجففع أجيففب
 أخرى نقلة ؟؟ قالي : ل ، بكرة ، قلتله : ل ، إربحنا النص ، إرجعت، إرجعتله [لبائع الحلوى] قلتله يا
 عمي بدي حلوة ، قالي تعالي بدي أروح أسويلك في الدار مظلش معي . رحففت ، قلففي اقعففدي بففرة ،
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 قعدت برة ، صرت أطلع عليه من شقوق الباب ؛ طبخ الحلوة وصبها على هالبلطة وقلبهففا وحطهففا
 على خشب وصار يسوي فيها هيك وهيك ؛ يمغط فيها ويسففوي هيففك ويمغففط ويسففوي هيففك [ تحففرك

يديها كما كان يفعل]. 
 قلت هيني اعرفت، لمن جمدت جاب هالنشا ورشه على الجريدة ومغطها ومغطها زي الحبل؛ وجففاب
 هالمقص وصار يقص فيها ، شقف شقف – قرامي يعني- ، سففحبت حففالي كيلففي ثلث أواق والل هففو
 كيلو هالزلمة وروحت ، برضو صار يبيع ( تقصد زوجها). برضففو نفففق ، قلففت خلففي للففولد، حففرام
 ولدي زغنففونين ، خللهففم شففقفتين ، قلتلففه هففات تسففاوي زيهففا؟؟ قففال : ل [ بنرفففزة] بتحينففي علففى
المصاري . قلتله وا غير أسوي ، رحت جبت كيلو سكر وجبت نشا وسويت ودرت أمغط وسوي .

 إنغاروا الجيران مني – اللدادوة- صاروا يسووا لولدهم ، يجين وأسويلهن وأطبخلهن .. صففار عقففب
ما بقينا نبيع الشقفة بتعريفة صرنا نبيعها بخبزة ؛ بلقمة خبز هالقد [تشير أنها صغيرة]

 يوم الل هو راح يبيع على المغازي؛ الل هو أجا فاضي ، بقوله مالك ؟  بقول : يلعن أبو العرب علففى
 أبو أبصر إيش ، صار يسبسب ، حامل الصينية ، قالي خذي ، رماها وقعد . قلتلو مالك؟؟ قالي لحقني
 واحد ، بدو يطخني وأخذ الحلوات وأكلهن ، قلتله : طب عمرين [عمرهن] . ثاني يوم راح سففويتلو،
 راح ع العرب همة همة ، بقوا عرب جايين من السبع ، وقفو زلمة ، قلو علمك يا زلمة تعال ، إقرع
 هالحلوات [يعني حطهن هان ] إقرعهن يعني حطهن ، حطهن ، قسمهن ع لولد . أعطا تنكففة ملنففة
 إذرة وتنكة ملنة قمح، تنكة كاز مسح، شلح قميصه وعقدهن فيه، وأجاني مشففلح بففالبنطلون. مالففك؟؟
 أجاني يضحك، قلي خذي، هيو انقتل الزلمة اللي أخذ الحلوات مني، قلتلو شو عرفك؟؟ قلي هاذا مففن
 عرب أبو منديل قلو بتعرف الزلمة اللي هاذ عليك في الفرد ؟ قلو: آه ؟ قلو: انطخ ، قتلوا اليهود ، قلففو

يا الل هي ا قلدو يا الل هي رزقتك روح اطعم اولدك .
 أجا مبسوط هالزلمة وفرحان، صار يبيع على العرب اللي في ذيالنا، ما يروحش غاد يقطع الففواد تبففع

المغازي هاظ. 
 يوم ا أنا بقوله : أقولك؟ قففال : آه . قلتلففه هففات تففامني أدورلففك شففغلة أخففرى . صففرت أروح أجيففب
ّية ؛ هناك المرمية غاليفة ، أجيففب المرميففة وأقسففمها كفوام كفوام كفوام كفوام ، كفل كفوم بتعريفففة  مرم
 بتعريفة بتعريفة . كثروا بياعين الحلوة ؛ طب صار بخففبز يففبيع ؛ بتجبففش مصففاري ، وولدي بففدهم
 مصروف . بعدين قام يبيع المرمية ؛ راح يبيع في حارة التركمان في غزة . قلتلو مرة (امرأة) : تعال
 يا رجال ، تعال ، عليك ا وأمان ا ، قلتلو بقديش المرمية ؟؟ قلهففا : الورقففة بتعريفففة . عففدتهن أكففم
 ورقة [ وقالت] خذوا ودي هاي لدار فلن وهاي لدار فلن وهاي لدار فلن ، باعتلو إياهن المرة مففن

حارة التركمان ؛ أجا مبسوط . 
 صرت أجيب خيطان، خيطان للعرب بيففبرموهن بففرم –نفففل ، واشففتريت بريففق زيففت ، يففبيع زيففت ؛
 صبونة يبيع خيطان ، أقوله بيع تستحيش ، سويتلو ُخرج، يحط الخرج على كتفففه ، ويمليففه [ويقففول]:
 هي المرمية يا بنات ، هي لسففلوك – بقفو يقولفو سففلوك عفن الخيطففان بنففات العففرب- هفي البففر هفي

الصابون ، صار يبيع . غارن اللداويات ؛ صارن يسون لولدهن زيي . طيب شو بدي أسوي ؟؟
 صاروا يبيعوا زيي ، زي ما يبيع زلمنففي يففبيعوا يشففترن لففولدهن النسففوان .. بقففوا يقولففولي إم العبففد
 الفلحة ؛ عمني ألبس ثوب أسمر وثياب بيض ، بقيففت ، وهنففة بقيففن مففدنيات ويقلففن هل وهل وهيففك

بيقلن . يوم الل أنا جيت لجارة مثل أمثالك ، قلتلها : يا إم فايق : العرباي منيحة ؟؟  
قالت منيحة : أن ما غنت سترت . 

[قاطعها ابنها هنا وقال لها : طب قبل العرباي مش صرتي تشتري سفلون و تخيطي ؟؟]
 ج: آه ، كنت أشنري سفلوج ، بيجي من سوري  – حرير – واعمل شالت لبنففي ويففروح يففبيع علففى
 الجيش المصري ، وأربح ، وعلى باب زي هاذا في أربعففة وعشففرين مسففمار أشففدهن – نففول [يقففول
 ابنها تعمل نول] أشدو أشدو هيك، وبعففدين أقصقصففو فففي لمقففص ، ينشففدن لخيطففان الفواقففا والتحاتففا
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 وألفلفوا هيك يصير لفاليف لفاليف ورد ، إيبيع على الجيش المصري إبني اللي في مصر هاذا [تقصففد
 من أصبح يعمل في مصر الن] بقى واعي اشوي منيح ، يوم أجا هالزلمففة ، دفعففة ، بقينففا انقففولهم يففا
 دفعة للجيش المصري ، قلو هات ، أجا هالجندي مصري وأخذهن منو وحطهن تحتففو تحففت الكرسففي
 وشرد، لمن شرد أجا يعيط ، مالك يما يا عبد المجيفد ؟ بقفولي: أجفا العسفكري وأخفذهن منفي وشفرد،
 قلتله بتعرفه ؟ قلي بعرفه في الوجه ، وبعرف الكتيبة اللي عبر فيها ، رحت معاه  ثاني يوم ، وأعيط ،
 ثلث شالت - أنا تعلمت صغيرة يتيمة بقيت علمنففي جاراتنففا وأخربففش علففى ذيففال فسففلتيني بقيففت –
 رحت ول عسكري ما رضي [يعترف فيهن في هالجيش ] يا ا روحي روحي [يقولولهففا] ،ارجعففت
 قالنلي جاراتي بيعوض ا ؛ قلت بطلت أسوي شالت ؛ صار الكل يففبيع شففالت رخصففن الشففالت ،
 يوم جيت لجارتي قلت بيش العرباية بدي أشتري لجوزي عرباية قالت: إن ما غنت سففترت، منيحففة ،

  ليرة مصري ، صار راح يقبع زفتة عففن اذيففال السفففلت علففى13أخذت نفس عربايتهم – حوشناهن 
 ايام النجليز ويبيعه للحمامات في غزة – يوقدوا نففار بعيففد عنففك – يففبيع للحمامففات – ويحمففل بطيففخ

للعرب ويحمل عنب ويحمل تين ويحمل إشي ، صرنا مبسيط يا محلنا. 
 الن وصفوا لي الحضور كيف كانت عربايته ، فقالوا أنها كانت من النوع الففتي تجففر بحصففان ولكنففه
 كان يجرها بنفسه يجرها بربطها بكتفيه ، وقالوا أنه أصبح مقعدا في آخر أيامه من شدة ما كان يحمففل

على جسده ويجر وقالت زوجته أنه كان يكون حافي .
وأخذت تريني بعض القطع التي كانت تصنعها كبساط مطرز وقطع مطرزة أخرى 

 وعدنا للحديث عن العربفاي وكيفف كفان يجرهفا علفى كتفيفه بفون حصفان وقفالت الراويفة أن أرجفل
 زوجها تجلطن ركبه وبان العظم من المشي على السفلت .. وقال ابنه أنه كففان يحمففل قنطففار ويجففره
 وأنه استمر حوالي عشر سنوات في العمل على العربة ؛ ولما تفوظفت أختفه لكفبيرة وصفارت معلمفة

هي قعدته ..
 [قالت الراوية عن هذه البنت] كان الخطاب يجوها تقول أبدا ، تا يكبر أصغر واحد في أختي ويصففير

يشتغل بجوز أنا بدي أربي أختي اتقول ، ا يرحمها 
 سنة فقط]22[قال الخ : عندما توفيت كنت في الصف الثاني، توفيت وعمرها 

[قالت الكنة : عندما توفيت البنت عاد الب ليعمل بالطورية ينكش ذيال الشجر] .
 [عادت الراوية للقول] يفوم الل هفو رحففت ع المعصففرة تففاعت الهنففدي فففي غففزة ؛ قلتلففه ويففش وزن
 النكسيبة ، بدي أشتريلو كسبة يبيع يقول : يا ا يا كسبي ، لكسيبا يا ولد اكسيبا يا بنات ؛ اكسيبا على
 اعجيوا – هذا قبل العرباية – يبيع اكسيبا ، يوم الدنيا مطر ؛ يوم هففالزلمي لبففس حطففا واعقففال كنففوا
 قتيل ومشى لغاد وكنوا انخففى ؛ قفالوا ويفن رايفح يفا زلمفة ويفن قفدامك مطفر وغميفق غريفق ارجفع

ارجع .. قام اختفى ، قام خاف وبطل يبيع اكسيبا ؛ صار يجر ع العرباي .
[قال البن : واشترت ( إمي ) ماكنة خياطة بإيد وصارت تخيط] .

 الراوية: شريتها بقى هذا على حضني اصغير حملتو وحملتها على راسي من عند الزعنففون ، طلعففت
 بقلو يا عمي قديش الماكنة ؟ قالي: هذي بهالقدة وهاذي بهلقدة قلتلو وماكنة اليففد ؟ قلففي كنففه بستعشففر
 ليرة والل هو بسبعتعشر ليرة ؛ المهفم ، قلتلفه بتفبيع وحفدة بالقسفط قلفي ل، بالقسفط مفا بنفبيع ، لسفليم
 الزعون ا يرحمو بيقولو انو مات ، صرت أعيط أنا ، قلتله ا يخليك يا خفوي ، قلفي قفديش معفاكي
 تدفعي نقدي ، قلتله معاي ست لرات ، قلي مين كفيلك ؟ بتجيبي حدا يكفلك ؟ مين بدو يكفلففك ؟ قلتلففه :
 ا . اللهففو بيقففولي : ل إلففه إل افف ، غلبففتيني ، وافف لعطيكففي إياهففا وإن سففدتيني والل مففا سففدتيني
 مسامحك ، قلتله وا لسدك ، أنا بخيففط مففن لبلد عففاد ، أخففذت هالماكنففة عبففولي إياهففا وأختهففا علففى
 راسي وحملت هاذ [ ابنها] على حضني وروحت ؛ تني روحت فتحت هالماكنة وصففرت أخيففط ، أنففا
 ظارية على الرجل عاد [ أي ماكنة تدار بالرجففل]، لففولد يرسففمولي العففرق شففجرة وأدور أخيطهففا ،
 زبطت لخياطة منففي خياطففة مففن لبلد ؛ أخيففط ويحملهففن [زوجهففا] لعففرب روبيففن وعففرب المللحففة
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 ويقلهن هي إم العبد بتخيط بطرز ، يوخذ الشقف ويوريهن إياهن ، صرت ما أعرف أحك راسففي مففن
 لخياطة ، صارن هالبدويات يجففن ؛ أشففتري سفففلوج بقففى الصففبع بتعريفففة وبقففرش وأنسففق وأخيففط،
 وأدرز وأطرق ، في خياط عنا في غزة اسمه اسبيتان زلمة بقيت أدرز للبدويات أروح أشتري  حرير
 من عمو جوز مرتو – حماه – أقلب الثففوب واطلففع عليففه وأحفففظ العففرق كيففف مسففوى وأروح أخيففط

للبدوية زيو ، في الليل أخيط الفساتين وفي النهار أطرز ، على الماكينة ..
 وبعدين الماكينة لمن سففديت الزعنففون حقهففا ، قلتلففه بففدك تعطينففي اللففي بففإجر والل ل [تقصففد ماكنففة
 برجل] قلي : بعطيكي ، أنتي مبينة ع البركة وفقيرة ، اللهو بيقولي يففا بنففت : بففدي أعطيكففي هففالجر
 رخيصة ، وانا أخذت الماكنة معي عاد – قال فقدوها ، فقدوها لقوها مزبوطة مففش رخففوة ول إشففي ،
 بدلولي إياها أعطاني إجر بف ست لرات ونص –ارخيصة – وجابو ربطولي اياها الشففغيلة اللففي عنففدو
 وحطولي عليها هالكرتون وطلعو وقفولي تكسي وقالو وصل هالبنت هالولية لوين بدها – بقيففت بنففت
 اصغيرة اليوم عدوات ... وصوني لنصيرات، بقى الولد على حضني هاذ .. ست تشهر قعففدت عنففدي
 ماكنة اليد . لما بدلتها ظففل الففراس هففو هففو بففس أخففذت الرجففل وأعطففوني طففارة وأعطففوني مقففص
 وأعطوني علبة [يعني عند التبديل فقط ركب لها رجل ماكنفة علفى رأس الماكنفة اللفي بإيفد لن سفعر

المواكن اللي برجل أغلى] ...
 وبقيت أسوي اطباق؛ انجيب ورق النخل ورق البلح ، انشفه ننقعه فففي الميففة ونسففوي طبففاق .. للخففبز
 و.. القلب لبيض اللي في النص بيبقى ناشف بينبل بيصير طري زي العجيفن ؛ اتعلمتفوا وأنفا صفغيرة
 في لبلد ، بقينا نعمل اطباق واللي نحط فيهن قمح واشي ..هذول أسويهن للففدار ، يتعجبففوا النففاس فففي

داري . وبقيت أنسج طواقي للختيار  بالسنارة . 
 بقوا مسميني " جب مطاردة " وجوزي "الهجين". وربيت أرانب وحبش وجاج  ووز وبففط ؛ وأطبففخ
 لولدي منها. .  وسويت مخدات من الريش وأطبخ بقيت أجيففب الريففش مففن جميعففو [مففن البففط ومففن
 الجاج و.. ] وأغسله وأنشفه وأقيم العود الناشف من الريشة وأسفوي .. [وتفذكر الراويفة قائمفة طويلفة

من مهاراتها اليدوية وتريني عينات منها كمثال كالحرامات الطباق مخدات الريش المطرزات..]..
 في غزة ، بنتي لكبيرة تعلمت في دار المعلمين هي وأخوها اللي في مصر ، بقت تقبض واتقل لبوهففا
 إوعا تزعل  إمي فقيرة يابا ملهاش حدا مقثطوعة إمي وتحط المصاري في ايدي وأنا أعطيهن لبوهففا
 [الحجة مريم تبكي وتضع يديها على العقد الذي اشترت لها ابنتها الففتي مففاتت بعففد ذلففك بقليففل لتكففون
 مأساة انسانية ومادية للعائلة] . أتقولو إمي مسففكينة يابففا يقولهففا أنففا عففارف وأنففا وإمففك واحففد. تقبففض

القبضة وتيجي وتعطيني اياها وأنا أعطي اياها . وا متت عليها ( تقصد حزنا عليها)
 رياض الزعنون حاطط النصاتة وواقف بدو ينقذها الل هي قالت اسقيني يما قفامت النسفوان العيانفات
 أسقنها الل هنة بيدفعني النسوان قلتلهم مالها بنتي مالها؛ قالن : ا يجبرك ا ماتت رما النصاتة علفى

رجليها وطلع يرمح رياض الزعنون ....
* * * * * * *

"سابعا"
2003-8-6/12-11اسم المبحوثة:  أم طلل الزحلف                     من اللقائين: 

: كفر عانة                    السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
 أطفال5: متزوجة وانجبت 48 عام         الحالة الجتماعية عام27:   48العمر عام 

* * * * * * *
ّية، إم طلل الزحلف من كفر عانة؛ أبوي من كفر عانة وجوزي ابففن عمففي، لمففا اطلعنففا  "اسمي رسم
ّنففايين  بقا عمري سبعة وعشرين سنة، وجبت خمسة، خمس بطون،  بنت اتوفت اسففمها نففوال...احنففا ب
ّية، بقا ينّجر في بلدكم [ دير طريف] وعند دار حسين الحاوي أبوي، وعمي يروحوا  في البلد ونجاجر
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 يسووا سكة عودان هناك للففي يحرثففوا؛ وجففوزي بقففا بيسففكر صففناديق برتقففان فففي غففزة فففي بيففارات
ّنفق ويروحففوا ايففبيعوا خضففرة خيففار وقنبوطففة اللففي تلففزم فففي البيففارة  "الشوا" في الشتا، وإلنا بيارة ا
 ايرحوا ايبعوها؛ وا عرباية الصبح وعرباية أبوي ايسففوقها ويففروح علففى حسففبة يافففا ايوديهففا؛ احنففا
 بيارتنا، وبعدين شّجرناها واطلعنا، ضمناها، ضمناها يعني ، ضمناها اسمو موسى الحففاوي .. اطلعنففا
 بضمان البيارة يا خالتي، استلموها المركان، احنا "كنب" المركان علففى راس بيارتنففا واسففتلموها..

 ) دونففم، فففي الحصففيدة نقعففد100وإلنا وطا [أرض] كثيرة؛ بقينا نقعد تحت زتون اللد إلنا شقفة ميت (
 شهر واحنا نحصد واللي ايروح ع البلد ايجيب أكل وشفرب واحنفا نقعفد نحصفد هناكفا، بقينفا نعفّزب،
 ومن البلد وجاي مهي سنة نزرع هذيك وسنة نزرع اللي جاي؛ ومن البلد هذي يا خففالتي نقعففد نففزرع
 سمسم ونزرع إذرة ونقش بين السمسففم وبيففن اذرة – بقينففا تعبففانين – ونحّمففر تحففت الشففجر ونسففقي،
 إستلموا بيارتنا كنب المركان، حطوا واحد من بلدنا؛ بدال ما يسقي ايوفر الكففاز اللففي ينطففوا للببففور؛
 ايوفرو ونشفت؛ تا نشفت قاموا وأخروا عنا سلمونا البيففارة ناشفففة ، لمفن سففلمونا البيففارة؛ فيهففا شففجر
ّية؛ قلتله: مالك يففا عمففي؟ قلففي: روحففي تففا نشففتري شففجر مففن  ناشف، أجا عمي الظهر قال ها يا رسم
 كبانية ملبس؛ ونشّجر مففع طففول الناشففف – انتبعهففا – رحففت أنففا معففا جبنففا سففيارة معانففا، جبففت ميففة

ّية وخمسين شجرة ، عمي زرعهن في حصتو وحنا زرعنففاهن فففي150وخمسين (  ) شجرة، وعمي م
 حصتنا، بقيت مجوز أنا ومعاي لولد؛ وبعدين يا خالتي أجينا هينا ، صار اللف ؛ مهفم اسفتلمونا لنجليفز
 ثلثين سنة، ثلثين سنة استلمونا، قاموا أجوا أوانهم وقففالوا اطلعففوا ، بفدكم تروحفوا ، اللفي ففي كنففب
 المركان قاموا أجوا لهل بلدنا وقالوا تعالوا استلموا بلدنا وأرض ساكية – نزلت في كمب المركان-
 أرض بلدنا وأرض ساقية؛ وا النا شقفتين نزلت معاهم  ما بنعرفها احنا ول حاجففة إحنففا يففا الصففغار
 إل أبوي عاد دق حديد عليهن وسجلناهن ؛ سفجلهن باسفمو، قفال تعفالوا اسفتلموا الكنفب .. أجفوا ربفع
 حسن سلمة والربع والجبل والشي ؛ راحوا هجموا ، لقيوا هم اليهود في الهناجر؛ في هناجر للجيش
 هناك، لقيوهم مستلمين الهناجر، وفي قلففب الففف .. وهففذولكا اللففي يخففش يطخففوا ؛ هذولكففة مسففتلمين
 اليهود، وخذوا لعثاث وخذوا الدبابات وخذوا السيارات ، استلموا ، استلموهن ، انقتل من بلففدنا ثلثففة؛
 واحد لليوم وبكرة ما بينش، من بلدنا ، وبعدين قالوا لهل البلد بدكم تيجوا تحرسوا بلدكم، شروا بفرود
 شروا اسلح وكل أكم من عيلة يتشاركوا في برودة يروحوا يستحرسففوا فففي البلففد، وافف ماشففافوا الل
 همة مطوقين سلمة ومطوقين الخيرية وأجوا ع بلدنا، ساكية منا وغربة والعباسية منا وشرقة، وكمففب
 الطيارات هاذا في أرض بلدنا وأرض العباسية وأرض اللففد؛ كمففب الطيففارات اليففوم .. اللففد مففن قبلففة
 واحنا من غربا استلموا أرض بلدنا والعباسية من شرقة .. وا قالوا يا الل ما شافوا الل همة مطوقين
 البلد وفي الحراس ؛ قتلوا ثلث أخرى ، وقتلوا أخرى من العباسية وقتلوا من لمزيرعة من هاذا أجففوا
ّية، قالوا تعالوا استلموا .. نسوان  جيش قالوا تعالوا استلموا الكنب وأجوا كل اللي في الجبل واتقتلوا مع
ّلعففوا، اسففتلموا اليهففود كنففب المركففان، صففاروا يحطففوا  من بلدنا قاعدات عند بيففر البلففد؛ صففاروا يط
 النظور عليهم ويشفوفوا اللفي قاعفدين احنفا شفردنا ففي البيفارات القبالفة، بيفارات البلفد ؛ احنفا لشفامة
 بياراتنا، بتنا هناك في البيارات ؛ دشرنا ، قففالوا خلففوا الختياريففة والبنففات يروحففن ع البيففارات القبالففة
 يقعدوا... وا يا خالتي اطلعنا .. إشي قالوا خلص بدناش .. إجوا قشعوا النسوان والزلمففة قشففعوا عنففد
 بير البلد باب دار حدا؛ محوبكين وقشعوا؛ ماشافوا الل هالقنبلة فيهم اللهم ميتين ، تشافوا القنبلة فيهففم؛
 تشافوا وحدة اسمها عايشة فيومي؛ ووحدة لخرية من دار الحاوي؛ وواحففد زلمففة؛ قتلففوهم الثلثففة فففي
 باب الدار قتلوهم (اليهود) من كنب المركان عقتوا القنبلة... اطلعنا احنا وين؟؟ قففال أبففوي أبففدا؛ بقففن
 خواتي وأخوي الصغير عواد؛ ما بظل في هالبلد؛ بدي أروح أوديكففم ع ديففر طريففف ع دار الحففاوي؛
 حملنا القمح وحملنا الذرة والسمسم في السيارة الكبيرة وا مرقنا مففا اسففترجيناش مرقنففا ع اللففد ومففن
 اللد ع بلدكم (دير طريف)  وهذولة بقوا معففارف أبففوي، وهففاذي مهففي إمهففا لقشففتة ( امففرأة مففن ديففر
 طريف) بقت تقول لحماتي يا بنت خالتي ، مهي من السافرية وحماتي امها من السافرية بنات خالت،
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 قلت يابا بدي أقعد ( في بلدي) قالت حماتي أبدا ما بقعد هينا أنا بدي أروح على دار بنففت خففالتي (فففي
دير طريف) ..

 إحنا شرينا في بيارة أبو خالد دار وسكنا فيها خمس سنين قبفل الهجفرة، سفكنا ففي بيفارت أبفو خالفد ؛
 بقينا بيدر وانذري صار يجي عجاج ع الشجر، باع منها إحمد أبو خالد ثلث دلومي؛ أخففذناها، سففلفي

 ) متر أخففذناهن وبنينففا فيهففن، قعففدنا100أخذ نص دولم واحنا أخذنا ثلث دلم(واحد من ثلث) وميت (
 فيهن خمس اسنينن بقيت في دار لحالي ، حماتي أجت عندي وبقا طلل (طفففل الراويففة) افف يسففلموا؛
 اتقول يختي بيكسر بضات جاجاتي و.. روحت ع البلد قعدت في الدار اللي في البلد؛ بعدين اطلعنا مع

بعضنا وظلينا تا ماتت. 
 صابتوا ( جوزي) عين وبطل يقشع ( يرى) قبل ما إطلعنا بخمس سنين، عاجز ، ما شففاف عينيففه الل

ّية، ما شاف عينيه الل ما يقشعش، وظل هيك تا مات . ساقط م
 ( من قبل الهجرة بخمس اسنين ) ونففا أرمففح ع البيففارة وع هينففا وهينففا ، مهففي البيففارة تعاتنففا وأبففوي
 شرك، يحرث حصتنا وحصتهم؛ (بقا جوزي عاجز) من مرة ( نهائيا) قبل الهجرة بخمس اسففنين؛ بقففا
 يشتغل ع صناديق البرتقان اللي بقوا يودوا على ميركا ، اشي لفيف واشي عييد وزلمتي واخوتوا بقوا

في غزة عند بيارة الشوا ( يروحوا) الشتا بس ، ست تشهر يقعد 
  في البلد إلنا وطا وإلنا رزق ؛ إلنا ثلث ربعات في البلد ؛ نشتغل ونوقففف حراثيففن وابغففال جففوز النففا
 بعناهن في بيرزيت ، إلنا ولبويي جوز خيل، وبقينا انجيب نففاس شففغيلة بالمصففاري واحنففا بنسففقي يففا
 هلولد ولد عمي واحنا نسقي ونسوانا يشتغلن، يبحشففن تحففت الشففجر؛ فففي الحصففيدة يحصففدن ؛ فففي
 الظهر في بقا يدرسوا زمان على اللوح هيك على الخيففل؛ إلهففن سففاعة الظهففر تففا يففوذن الظهففر إلهففن
ّية واحد من بلففدنا، بقففن إيريحنهففم  ساعة يرحن ايريحن الحراثين ، بقا عنا ثنين حراثين واحد من الجز
 يدرسوا، والحصيدة نحصد والتذراه يذروا، وأنا بقيت أسقي بيارتنا وبقت أرضنا مع العيلففة وقسففموها

كل واحد يعرف حصتو.. 
 أنا بقيت أروح أسقي ، بقيت أخيط لناس ، أفتفح علفى أربفع شفجرات ؛ تفاينتلن حفواض الربعفة وأنفا
 أخيط بالجار تاينتلن أنط أسدهن وأفتح ع غيرهن .. بقت عنا مصورة البيارة سففتة إنففش ، بيففر بيففارة
 وكل إشي ، بيارتنا كبيرة، كل واحد يعرف حصتو ويروح يشتغل في حصفتو، وأنفا وزلمففتي نشفتغل،
 وا إنا شرينا حمار ويركب على لحمفار ويحفط ولدي قففدامو ويعفرف ويفن الشففجر ينزلففو لحمففار ،
 يعرف لحمار ، يبحش ويحصد وكل شي ؛ يعرف كل شففي وافف العظيففم وهفو مففا يقشففعش بقففى يلظففم
 البرة، ويخيط إذا إشي مفروط ... يعني ما يقعدش ويشتغل ويقعدلي عند بيت البابور؛ يزيت ، يزيففت
 بيت البابور ، وأنا في بين الشجر أسقي، بقيت إيدي في ايدو ؛ وبقيت أخيط ثياب أخيط وقايا، فلحي،
 وأرشق ، أخيط ثياب وسوي كل إشي. وبالطبة ، الطبة عليها يعني عشر قروش أجارها ( فففي البلففد)،
 واحنا عنا رزق ، انبيع رزق واذرة انبيع سمسم ، اطلعت بعشرة واطلعت بسمسم ، حياة حسن سلمة
 دور أخذ أرض اللمان ، اللمان رحلت قام حسن سلمة أخذ أرض اللمففان ، قففالوا أنففو اللففي عنففدوا
 إذرة أنو اللي عندو سمسم أنو اللي عندو ، أجفوني فففي ديفر طريففف؛ واشففتروا منففي وخططفوا أرض
 اللمان، إحنا مبسيط خالص في البلد؛ إن لحلنا شقفات نشتري وافف أنفا تفاعجز زلمفتي – واحنفا إلنفا
 وطا كثيرة اشي عند اللد واشي .. عنا شقفات وطا معّي في كفر عانة- بقينا نشتغل يعنففي ونففزرع كففل
 إشي للبيع عربايتين عرباية يحملها جوز خيل ويروح أبوي يحملها على يافا، وعرباية يوديهففا زلمففتي

وأخو على اللد؛ بقت مادتنا كثيرة ، منيحة. 
 لمن عجز زلمتي بقالي قبتين ذهب؛ إزناق من هانا ومن هانا في عشرة عشرة وقبة ذهب فيهففا ثلثيففن
ّية ؛ بقينا على مخمل انقطب الذهب هان  وهان وهففان ، إحنففا فففي كفففر عانففة الزحلفيففات  وفيها إخماس
 اللي أطلعن قليد الذهب، تا عجز أبو طلل؛ قطعتهن، قطعتهن وطلع معاي الزناق، بعتهن ، إندبر  يا
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 مدبر، شريت أخرى ثلث دلففومي ونففص وطففا ، وافف مففا حصففدتهن إل خطففرة، ودشففرتهن، باسففمي
هذول، أما هذاكا باسم أبو طلل واللي ع حسابو

 دار ايقول سلفي لليش اشففترى أخفوي السففعيد وطففا – مهفو اسففمو السففعيد- لليففش شففرى ؛ بففس ايعيففل
 وطاطو، أجو قالولوا ؛ قال أنتا خاييف يا خويي – مهو من إم وهذولكا الثنين من إم – إنتففا خففايف يففا

خوي يعني أصير فقير وتيجي اتعولني؟؟ 
 ونا ليش بعت ذهباتي، حديت أنا وخواتو – مهي ملهاش (إمففو) الل ثلث بنففات وهالولففد- قمنففا حففدينا
 بنلبسش إبيض ول إشي إبيض من يومن عجز زلمففتي وحمففاتي حففدت وخواتففو الثلثففة حففدن تففا أخففذ

شهادتو طلل (إبن اللي عجز) هانا في الغرف ( في مخيم الجلزون) 
 ) يوم حصدت مع دار أبوها؛ وبعدين آمنففة الحففاوي خيطلهففا وقففا وإمهففا وقففا وكلهففن16وا ستعشر (

 أخيطلهن برطل زيت تا أخيطلهن وقايا ( انتقلت الراوية للحديث عن المرأة التي سكنت عندها في دير
 هذا النتقال من حديث لخر من الراوية )48طريف بعد الهجرة

 ) دولم لزلمتي ، بس هذولففة بقففى100هذولة الرضيات شريتهن هيك والل إحنا إلنا متلل بطلع ميت (
 أبوّي بادل شقفة مع طول أرضنا أجففا صففاحبها قففال تشففترولكم هالشففقفة بففدي أشففتريلي اشففويت وطففا

وأبني دار، قلت آه بنشتريها ، شريتها ، فضلة بس (زيادة) والل الشي كثير عنا وطا متتل 
 وا اينام ( جوزي) ع البيدر  واقعد ورا الباب أصير أخيط؛ أقعد ورا الباب وصير أخيط بالجار ول

ايتقطق علي وأظل نايم ، أخيط بقيت أخيط ..
 دخلوا اليهود ع البلد؛ هاغانا بقوا ايقولولهم هاغانا، يجوا ايحطوا " التلميد" تحت البيت .. وا نقلففت
ّيفة ورحفت ع دار عمفي عنفد حمفاتي؛ أنفا وزلمفتي وولدي ، قعفدنا عنفدهم  أنا؛ نقلت من الفدار البران
 شهرين ونص ؛ جوا البلد يا خّي اللي بيصير (عليهففم بيصففير) عليففه ، صففار الطففخ علينففا وقمففت دار
 أبوي في البلد إحنا في بيارة إحمد أبففو خالفد قمفت حملفت الولفد وقمفت رحففت ع دار أبفويي الل إمفي
 بطقطق عليها يوم صار الطخ مسكرة ، قالت أنو هاظ؟ قلت أنففا يمففا إفتحيلففي؛ أخففذت الولففد (الل هففي
 بتقول) ا يسخمك؛ حاطا رجليه لفوق وراسو لتحت امدندلتي!!! وولدي يرمحوا معي .. خوف، بقففا
 عمروا الولد هاظ أربع تشهر؛ وأخذت غراضي كليتو ورحت ع الففدار اللففي فففي البلففد، أأمففن ، وأجففو
 ناس بيقربولنا من "المر"وسكنوا فيها وطلعوا وراي ؛ هذول بقوا مستدمين طففاخين نففاس ومسففتدميين

أجو هان قرايبنا وقالوا بدنا دار بدنا دار مهو قريبنا وأجوا علينا قلنالهم هي دار أقعدوا فيها. 
 وأنا وقتها حملت كل شي ع الدار اللي في البلد؛ ولمن رحت على دير طريف حملففت مففن الففدار اللففي
 في البلد، ودشرت كل شي في دير طريف (في التهجير) وا لو بتعرفي لو ايجيبوا كل يوم خزانة مففا

بيجيبوا زي خزانة داري 
 وليش أنا طلعت يجوا ايطخوا ويمرقوا ايصيروا ايطخوان في طريق مففن بيففت دجففن وعلففى هالبيففادر
 واحنا على قرنطنا بقوزا يجوا من كنب صرفند ويطخوا علينا، قلت أنا جوزي عاجز بدي أروح أقعففد

في ولدي هناك، بقى في جيران ؛ مع طولي دار سلفي وبنت حماتي وامعيي شروا وبنوا
 قعدنا شوية عند حماتي ولمن انسحبوا لنجليز ا ل يبففاركلهم، انسففحبوا لنجليففز قلولنففا تعففالوا اسففتلموا

الكنب تا استلموا الكنب هاذي اللي هججتنا ؛ استلموا اليهود وصاروا يطخوا ع لبلد..
 راح جبلنا (أبوي) سيارة ، قال حياة احمد أبو خالد – مختار في البلففد – قففال ممنففوع واحففد يطلففع مففن
 البلد؛ ممنوع واحد يطلع من البلد، أجا ولقينا بنحمل ، قلو وين رايح يا زحلف ؟ - هو إحمففد أبففو خالففد
 بدوا ما واحد يطلع من البلد – قلو (أبوي) أنا ما عنديش ولد وبدي أوخذ بناتي وأطلع فيهففن، أوديهففن
 عند ناس ،( قال أبو خالد ) إرجع يا زحلف إرجع – بدنا نمرق ع العباسية وع دير طريف – إرجع يا
 زحلف إرجع ، قال أنا بدي أروح أأمن بناتي، إبن أخوي عاجز ومعا ولد اصففغار، بففدي أروح أأمففن
 بناتي، مهم بقوا ناس كثير طالعين، كلهم طلعوا؛ كلهم بقوا في البيارات وإشي ع اللد .. وكلهففم طلعففوا

(خافوا) من الطخ ، أجا طخ وقتلوا بطلع عشر زلم قبل ما نطلع من البلد ..
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 جاب أبوي سيارة شحن وحطني وجوزي وولدي وخواتي وهو وقمحفو واعثاثنففا واعثففاث أبفوّي فففي
 هالسيارة ، وأبوي ظل في البلد يحرث ويخطط في البلد في هالموارس ، رجع ع البلد؛ أخذنا كل شففي

وقمحي وقمح دار أبوي واعثاثنا وظل في دير طريف
 قعدنا عند قليبت حماتي في دير طريف، دشرتلنا بيت ، وبعدين حصففدت معاهففا ستعشففر يففوم؛ بففاقي
 إلهم شوية وطا بيارة وقالعينها وصارت تحصد، قام أجا سلفي – بقا قاعد في رنتيس سلفي- أجا علينففا
 في دير طريف أجا على بوية – عند عمو- أجا عنا ع دير طريف وسكن عنا في دار إحسين الحاوي،
 سكن عند أبوّي، وتاطلعنا طلعوا من دار إحسين الحاوي، أنا في شقفت وطففا لواحففد مففن ديففر طريففف
 اسمو أبو اليديب ( أبو الديففب) – دار خاربففة – رحففت أنففا قففال (جففوزي) روحففي يففام طلل جيبيلنففا
 حصيرة وجبلنا شوية سكر وشوية غراض ومشفان يعنففي مففن أجفا أخفوي مفن أجففا حففدا بففدا؛ روحفي

اتحوجيلنا – هاذا زلمتي- 
 رحت لبوي؛ قلتلو يابا بدك اتروح ع اللد الجمعة – إنهار الثنين سوق اللد- بففدك إتففروح يابففا ع اللففد؟
 قلي: آه، قلتلو أروح يابا أشتريلي شوية غراض شفوية عدسفات صفابونات شفغلت عملت، سفكرات
 إشي، ظلن يابا أباريق الشاي في البلد نسيناهن، بدي أروح معاك، قففال هينففي بشففد ع العربايففة- أطلففع
 العرباية معاه أبوي- هيني بدي أشد ع العرباية وروحي قولي لعمتك غالية إم ابراهيم إن كان بففتروح؛
 تعالن، قلتلو يابا بدي آجي بدي أوخذلي شوية سمسم وأبيعهن وأتحوج فيهن – عنا كيففاس جبتهففن عففاد

وكياس إذرة- بدي أروح أتحوج فيهن.. 
 ) يوم، قال واحد إبن حسففين الحففاوي؛ إسففمو عطففا؛ قففال يففا75قعدت في دير طريف خمسة وسبعين (

 خالتي وا إني- إلهم سيارة كبيرة شحن لخريين- قال وا إني غير أركبك قبل ما أحففط واحففد عشففنك
ولدك صغار؛ إن صار إشي غير أحطك قبل، 

 ) يففوم فففي60وبعدين استلموا العباسية، قالوا في هدنة ، وراحوا هالشباب ع العباسية، وقعدوا سففتين (
ّية وقال صارت اطخ عليهم، قالتلهم هاذي حففرب يففا  العباسية، راحوا قال إستحلوا بلدهم، وجابوا يهود
 حبيبين فوق الميذنة في العباسية قففالت هففاذي حففرب، بففدكم إطخففوني، وطخوهففا وجابوهففا علففى ديففر
 طريف وعلى بيت نبال يجرجروا فيها. العباسية عقبنا بعشفر تيفام رحلفت؛ رحلفوا علفى ديفر طريفف

وعلى بيت نبال ..
 وبعدين قلت : ها يختي ؟ قالت: نعم ، قلتلها بدنا إنروح إنخطط يمففا لففذرة والسمسففم ، رحففت ع البلففد،
 مرقت عن كنب بيففت نبففال وأخففذت أخففتي، حامففل السففطل إذرة مشففان إنخطففط إذرة مهففي فففي شففهر
 الخميس وسمسم، أكريت جوز خيل من العباسية، بتت في العباسففية هنففاك بقففوا إخففوالي فففي العباسففية
 وقلت بنام أنا وختي عند دار خالي، رحت يوم بتت عند دار خالي؛ قلتلهم شوفولي جوز خيل إيروحوا
 ايخطيطولي الوطا، راحوا شافولنا جوز خيل ورحت معاهم ، رحت وريتهففم المففوارس، وجيففت بتففت
 في دار الطنايب في العباسية، إسمهم دار الطنايب من خوال إمففي دارهففم ع البيففادر رحففت عليهففم أنففا
 وختي، تا روحنا العصر ؛ جوز خيل وراه شورين، رحففت خططففت وجيففت وبتنففا والصففبح روحففت،

 )400وا العظيم إنا بقن المصاري غاليات؛ يومية حطينا ماني داري قديش، بقن غاليات، أربعميففة (
 منداري قديش تا خططنا السمسمات والذريات ، تخطيط بس، أبوي حرثلنا إياهن مففع طففول وطففاطو،
 بقا يحرث وطاطو وينتقل ع وطاطي.. بقيت ع دير طريف أروح، مففن كنففب الطيففارات أمففرق، مهففو

مفش حدا إل الزلم ، مظلش حدا؛ يودوا عيالهم ، رحلوا كل الحريم ..
 والقمح صاروا يقرطوا في وحنا في دير طريف، أهل بيت نبال وأهل دير طريف وأهل الطيرة، يجوا
 يقرطوا من وطاطنا، مهو صار الشي غالي،  وحنا بقينا نزرع ما فكرنففاش انهففاجر لليففوم؛ زي اللففي
ّيام"، ما شفففنا الل هففالطيرة سففايقين  بيقول :" خمنت الغيبة سبعة ثمن تيام؛ وأثاري الغيبة إلهن سنين و
 البقر وأهل دير طريف شردوا وييييي .. أجت وحدة إسمها العايقة من بلففدنا مجففوزة فففي ديففر طريففف
 إشو هالدم بيسبح وسايقة بقرها والشو .. رحت أقول : يابا هي العباسية استحلوها ثاني خطففرة – والل
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 ستين واحد مقاوم في العباسية أجوا طوقوهم وإشي شرد وإشي قتلوه- رحت قلتلو: يابففا ، ويففن سففيارة
 عطا ؟ قال يابا أخذوها اليهود منهم - هاذا عطا الحاوي ( وعد يطلعني) وين يابففا بففدنا نوخففذلنا شففوية

غراض ؟؟ قلت يا بييييي والشو بدي أساوي وولدي صغار!! 
ّبيفة" وخفذي  عمتي سحبت إبنها ولولد ، ورحت قلت ها يختي؟ قفالت : نعفم ، قلتلهفا روحفي علفى "ق

 ) سففنة. أخففذت لففولد16كيس هففالواعي وخففذي ولدي وروحففي؛ بقففى عمففر أخففتي هففاذي ستعشففر(
 وراحت ، إحنا طلعنا على بيت نبال ، إطلعت هناك وأخذت فرشة ولحاف وأجت بنت حماتي ودشرنا
 كل غراضنا في دير طريف، بقيت باني في الدار الخاربة هاذي تاعت أبو اليففديب؛ خاربففة وقلففت إش
 قولك تعطيني إياها وأقعد فيهففا قففال آه ، قلتلففو بففدي أسففوي فيهففا سففقايف زينكففو، أروح أشففوف أبففوّي
 يسويلي، بقوا عادي الناس في الحواكير (لمهاجرين) وسففاووا سفقايف زينكففو؛ مفا ففي وسفع فففي ديفر
ّنففا، تعففال سففويلي يابففا إزاعلففت أنففا وياهففا  طريف ، رحت لبوي وقلت يابا تعال سوي ، مهو نّجار وب
 (صاحبة الدار من دير طريف) ليش أدور أدّشر ..( الراوية ل توضح بدقة سبب المشكلة مففع صففاحبة
 البيت) وازاعلت وبدي أطلع من دارها ؛ ليش أروح على دير طريف وأتحوج مشففان سففلفي وأجيبلففي
 شوية غراض لولدي؛ ليش اتقوم اتسوت هي وأبو طلل وأبو طلل حلف إني مففا ببففات فففي داركففم،
 قعد في الحارة وا ، قال (أبوي) : آه يابا، راح على دار السعيد من ديففر طريففف؛ راح نقففالي زينكففو
 ونقالي خشب وأجا وهو سلفي-بقوا نجارين-   وسوولي سقيفتين بدل الففدار الخاربففة ، وشففروا زينكففو
 وسوولي سقيفتين؛ خّشبية فيها لغراض وخّشبية .. نقلنففا غراضففنا والقمففح عنففد الحجففة حطيطففو قففالت
 تعال يا بو طلل وا ما بفلتك نقلناه من عندها لعند حماتها حطينا، وقعدنا فيهن بيطلع شففهر ، إذايقففت
 هي (صاحبة الدار الولى) رحلوا أهل السافرية؛ وقعدوا ، قريبها وخواتها وقعدوا هناك؛ صارت هي
 تذايق، قال (أبو طلل) أنا أطلع من الدار بدي أسوي سقيفتين وقعد عبين ما نروح وإن روحت بوخففذ

الزينكو وبوخذ الخشب معاي على بلدنا..
 ) دولم سففووا100وا إنو كنب البنات هاذا في أرض العباسية دار خالي المركاني هناكا بقالوا ميت(

ّباك اللفي جبتهفن ففي عربايفة دار أبفوّي؛  فيها كنب للبنات؛ قاموا رّحلوهن ، واف سفبعة وعشفرين شف
 رحت أنفا وطلل بقفى صفغير طلل ، واف إنفا جبنفاهن وبعفدين يفا حبيبفتي دشفرنا كفل الشفي ومفا
 اطلعناش إل أجت أختو لبو طلل قالتلو يا خوي بدك إتروح ل معففاك إشففي ول حاجففة؟ حملففت أختففو
 قمحها وغراضها في سيارة؛ عندها حمار أجت أخذت إلنا كيس قمح؛ وافف كيففس القمففح وصففل معانففا
 على بيرزيت، بتنا في قبية ومخففذتش إل أواعينففا، وفففي اللجففن أخففذت شففوية غففراض، حففتى طنجففرة
 حطيتها مع عرباية – قلي تعالي إركبي يا خالتي- وع راسي هيكي طنجرة صحن إشي ، تا تحففط فففي

قبية إنسيت الطنجرة في العرباية وراحت .
س: طلعتي من دير طريف والناس كثير كانت اللي طالعة؟

 ج: الناس والل ، وا إن بنت ماتت في الطريق وقمت حطيتها تحت سنسلة؛ بنت إصغيرة لهففل ديففر
 طريف ، ويرمحن السيارات والناس ترمح ، والطيارة تضرب في بيففن الزتففون ، مففا أجففا الظهففر الل

همة ميخذينها اليهود..
 حملهن أبو طلل فرشة ولحاف على ظهففرو؛ وأنففا فيففدي لغففراض الطنففاجر واللففي إشففي فففي السففطل
 صفتتهن ولولد أخذتهم أختي قدامي وكيس أواعي ثيابي ولجوزي ولولدي ، وحتى أنطيتها الذهبات؛
 بقا معاي الذهبات وبقا واحد بدو يخبيهن؛ قلتلها بتروحي على خال أبو طلل هيو في قبيففة ، راحففت ،
 تا رحنا عاد ، رحنا إندور عاد ؛ أجا أبفوّي وحمفل العربايفة وحمفل الواعفي شفوية إلنفا وشفوية إلهفم
 وشوية قمح ؛ بقى جوز الخيل؛ حملنا من دير طريف ؛ رحنا على بيت نبال .. والحقففت ، ويففن يخففتي
 كيس الواعي ؟ قالت : أنا داري؟  رحنا قلنا وين كيس الواعي اللهي بتقول عنفد نفاس مفن طنايبنفا ؛
 بدهم إيخبو، طيب مهن الذهبات في قلبو، وين اللهو بيقول ل يا عمي ما جففابتش أواعففي ، يففم خشففيت

على – ناصبين خيمة – خشيت وقلت هاي كيسي أخذتو؛ كيس الواعي وفي الذهبات

260



نمنا أول ليلة في قبية ما نمنا في بيت نبال؛ وحدا يستجري ، نشرد ..
 بتنا ليلة في قبية وبعدين إطلعنا على دير قديس ؛ قال بدو أبويي وسلفي معانا ؛ بدو إنففروح علففى ديففر
 غسانة عند أهل بلدنا، أهل بلدنا سكنوا في دير غسانة ، والل (إنروح) على بيت ريما عند خوالهم، يم
 عند الحرش صار اللهم شاردين، قال وين يففا خيففي ويففن ؟؟ - إغراضففنا وغففراض أبففوي وسففلفي فففي

السيارة ودشر العرباية في بدرس (وبعدين ) ركب أبوي البغل؛ ركب الخيل وجابهن ع بيرزيت- 
ّية، قلو بدناش، ّية كثير كثير الم  الل الشوفير بيقول : إش قولك يا حج إنك إتروح على بيرزيت؟ فيها م
 قلوهناك في برقوق وفي .. قال طيب  دير هالسيارة ، قال أبففو طلل بففدك اتففروح علففى بيففت ريمففا –
 بنعرف واحد من بيت ريما ويبيع زيت – قال أبوي بدنا إنروح على بيرزيت ، جينففا علففى بيرزيففت ،
ّية هاذي كلها ناس ، كلها راحليففن  حطينا تحت هالزتون لقينا الزتون من وين ما كان لعند عيون الحرم

وكل واحد قاعد تحت زتونة،  وصاروا يشتروا كياس ويروحوا ذيال الزتونة (يحوطو) وينامو،
 قعدنا في بيرزيت ، شفتينا سفنة، ففي هفاذي الفدار اللفي عنفد دار العرنقفي اللفي تحتيهفا سفكنا، صفرنا
ّ؟!! صرنا اللي بدوا يتغسففل يطلففع العيلففة هففذيك ؛ وييييففي ، والل  بالجار سكنا، ثلث عيال في بيت ؟
 تعرفي إنتلينا ذبان وقمل ، قمل ، قام راح ، أكرينا إسقيفة في البلد؛ تن مطرت الدنيا ، رحنا قعففدنا فففي
 الكنايس ، نقلنا أواعينا في الكنايس ؛ هينا كوم وهين كوم ؛ في بيرزيت ، قففال بففدي أكريلففي إسففقيفة ؛
 محل ، راح إستكرالو محل ، الل هو إطلعنا على لحفتنا – بيض لحفتنففا- الل القمففل سففروب سففروب؛
 باقين قاعدين غزازوة قبلنا والشو هالقمل؛ افف بلففى كففل النففاس قمففل ، يتغسففلوا ويغسففلوا ويروحفوا ع

القهاوي يشوفوا القمل يسبح فوق الحطات ؛ يكفيكي شر هذيك اليام ، إشي كثير ، يماااا 
وا يا ناري عليهم اللي ما أطلعوش إشي ، يجيبوا كياس  ويقشوا نتش ولبيد ويفرشوا ويناموا عليه.

  قعدنا في بيرزيت سنة، أجّرنا بخمس ليرات في بيت بقينا قاعدين أربع ناسففات؛ إحنففا مففن كفففر عانففة
 عيلتين ومن العباسية عيلتين؛ قعدنا في هالبيت أربع ناسففات وكففل واحففد عنففدو أواعففي و .. لمففن بففدنا

نيجي تا نتغسل والل نغسل ؛ يطلعوا برة والواحد إيخش هو وعياله ويتغسلوا 
 قعدنا أربع تشهر تحت الشجر، جينا لقيناها حامل برقوق وحامل إنجاص وبقت الطريق من هان لعين
ّية كلها ع الجنبين ناس كل واحد قاعد تحت زتونة، وا واللي تليد يجيبوا هففالخيش وينصففبولها  الحرم
 عريشة وتليد فيها؛ وتقعد فيها تحت هالزتونة ؛ وجينا هانا خشينا في الدار هففاذي اللففي أكريناهففا إحنففا
 كلنا بخمس ليرات، هالخمس ليرات إنقسففم اللففي يطلففع عليففه ايحففط؛ أربففع تشففهر قعففدنا تحففت الشففجر
 ومطرت الففدنيا علينففا وبعففدين رحنففا ع الكنيسففة فففي بيرزيففت؛ وقعففدنا هناكففا، وبعففدين أكرينففا غرفففة
 إصغيرة بتنا فيها ليلة ؛ الل الشو!!! صبحن لحفتنا الففبيض كلهففا قمففل ، قففال بففدي أطلففع، رحنففا تحففت
ّية، بعفدين تفا صفار شفهر أذار قفامت  الزتون ، أكرينا هاذي الفدار بخمفس ليفرات وقعفدنا فيهفا الشفتو
 شمست الدنيا ؛ رحنا شرينا كياس وخمس خشففبات ؛ نصففبنا هالعريشففة وحطينففا أواعينففا فيهففا وقعففدنا
 تحت الزتون عاودنا، بدل ما نقعد (هيك) كففل واحففد عففارف عريشففتو، قففال أبففوّي – قعففدنا عنففد أهففل
 العباسية إلي خوات ثنتين – راح أبوي شرى قش؛ وأكرينا وحدة ( امرأة )؛ حتى بقا إسففمها إم غسففان

 ) قفروش، وصفرنا نشفتغل؛ وحفدة ع اليميفن8من العباسية تا تعلمنا ، الحصيرة بيش إنبيعها ؟ بثمفن (
 ووحدة ع الشففمال؛ وفتففح الجلففزون ؛ صففاروا ايقولففوا ع الجلففزون ع الجلففزون ، أجينففا ع الجلففزون،
 وسكنا هينا يم مطراحنا، وا إشوي؛ اللهو بيقول أبو طلل إش القول بدنا نفتح دكانة ، بدنا نفتح ففي
 الخيمة دكانة، وسوا هالخرج وراح يتحوج من رام ا ، وفتحنا دكانففة وشففرينا ميففزان وهففي الميففزان
 كماها ، شرينا ميزان وصرنا إنبيع ونشتري هان ، وأنا ، هو من جففوة وأنففا مففن بففرة ، وصففرنا انففبيع
 ونشتري ؛ ونشتري كروتة ( بطاقة المؤن) اللي يجي من عمان بدو إيبيع كرتو نوخذوا ع سنة ع ست
 تشهر بسعر يعني مش كثير عشنو ع سنة الكرت ، ونشففتغل ، وفتحنففا دكانففة ولفولد يروحفوا ايففبيعوا
 حرير وصابونة.. ؛ ولدي؛ إيروحوا على سردا إيففبيعوا حريففر ويففبيعوا علففى كففوبر وعلففى بففو كففش
 ويقعدوا يوم العيد ثلث أربع تيام وهمة ايبيعوا غراض ؛ لعب ، إنجيب لعب من رام ا ،  ولولد في
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 المدارس ناجحين ( تتميز هذه العائلة بأن كافة أبنائها أكملوا دراستهم ) ا يرضى عليهم ، مففن صففف
 لصف صاروا اسففتازية وصففاروا مهنففدزين (مهندسففين) ومليحيففن والبنففت ( لهففا مففن البنففات واحففدة)
 والبنت علمتها في المخيطة؛ فشي صفوف؛ ودناها على بيرزيت تتعلم ففي اللتيفن؛ هانفا للسفادس بقفا
 عنا ، وبعدين ما شفتها الل هي مروحة في عز المطر، مالك يما ؟! قالت أبدا ما بدي أخش المدرسففة؛
ّية) توفت في لكويت ا يسهل عليها- بديش أخش المدرسة ؛ ليش؟ قالت هذولففة ّية(ثر  بنتي هاذي ُصر
 بيخشوا يتعلموا من لول لنجليزي إحنا من خامس هان، بقدرش أمشي ، بالعربي قالت بقدرش أمشي،
 وا سبع عصي اللي كسرناهن عليها؛ قالت أقتلوني موتوني ما برجع ع مدرسة اللتين، ولك يما يما
 ..إحنا قلنالها بتروحي بتظلي عند ستك وسيدك في بيرزيت؛ ما رضيتش ا يسهل عليها ، الشففو بففدك
 يما ؟ قالت: قالت بدي أتعلم في المخيطة، تعلمت خياطة ، وبقينا هانا بففانين أوظففتين (غرفففتين) أوظففة
 إلها وأوظة للدكانة، وصارت إتخيط؛ ا ايسهل عليها؛ تخيط كساوي وتخيط كففل شففي .. شففاطرة فففي
 لخياطة والكل ايقول بدنا بنت أبو طلل للكساوي، وتعلم بنات، علمت بنففات مففن الدوايمففة ومففن بلففدنا
 ومعيي إتعلمن عندها وبعدين قسمت النصيب إجففوزت لواحففد بشففتغل فففي لكففويت، قعففدت معففاه تسففع

سنين؛ خلفت خمس ولد وبنتين، ا يسهل عليها، وماتت وقبرناها في عمان ..
وإحنا نرمح وندور تاعلمنا هلولد؛ في الفدوس بقوا يشتغلوا على الكسارت ويشتغلوا صاروا مليحين

 بس أنا ما بعتش ذهبي، ذهبي كما لليوم، حتى زدتو. ذهب البلففد ظففل معففاي ، محنففا يففا خففالتي إطلعنففا
ّنا البيارة ، إلنا بيارتين في البلد؛ ضمناهن واطلعت بضمان البيففارة، وسففوينا فففي  بضمان البيارة، ضم
 بيرزيت حصر، يجوا يوخذوا ربطات ربطات كل إتنعشر حصيرة ربطففة، جبنففا وحففدة يوميففة خمففس
 قروش – وحدة من العباسية-  وصرنا نشتغل وحدة ع اليمين ووحدة ع الشففمال ع النففول أبففوي سففّوا،
ّايين .  قّدحو أبوي ، مهو أبوي نّجار- قّداح – وبقا يبني مدرسة موسى ناصر – أبوي شاطر وعمي؛ بن
 دشرتهن خواتي يشتغلن – الحصر – وأنا جيت ع الجلزون ؛ جوزي أجفت أختفو هفان أجفا قفال بفدي

أرحل ( أهلي مرضيوش يجوا هين) أجينا إحنا هان 
 وجوزي قال بدنا نسوي في الجلزون دكان؛ حسب في الليل ؛ قال قبل ما أخلص هالقرشين بففدي أفتففح
 دكانة وأروح أتحففوج وآجفي؛ يوخففذ ولفد مففن إولدي – بقفا عفاجز مهففو جفوزي- ويفروح ع رام افف
 ويجيب مل الخرج ؛ إيحطوا على كتفوا هين ويجيب التحويجة وانحطهن اللي يجي بففدوا شففغلة عملففة
 إنبيعوا؛ محنا بنينا؛ أجا أبوية بنالنا بيت وستنا بشادر وحطينا لبضفاعة ففي ، ففي جنفب الخيمفة واحنفا
 ظلينا قاعدين في الخيمة ؛ وحمام ربيفت وجفاج ربيففت.. فففي لخيففم ، كففبيرة مهففي ثلث عمففدان، جفوة
 الخيمة بنينا هالخم للجاجات ، أنا ببني ، وحطينا هالجاجات ومن فوق الجاجففات حطينففا هفالحطب ففي
 الشتا ونخبز ع النار ونسوي كل شفي ع النففار، أبيفع بيفض؛ أبيففع حمفام ، سفرت أحفط إتشففوت حمففام
ّيا  (تقصد تنك فارغ لتعشيش الحمام) تحففت الشففادر وأبيففع حمففام، علففى إيففام لخيففم .. وافف فففي ترمسففع
 حصدة في دير دبوان حصدة في قلنففديا حصففدة فففي بيرزيففت حصففدة وأبففو قففش حصففدة فيهففا .. وفففي

البيرة .. وا ما خليت مطرح الل حصدة فيه .. 
وبقت بنت  حماتي عندها ماكنة وأخيط لولدي بالمصاري وبعدين بنتي خياطة صارت إتعلمت.  

 إثيابي أعطيتهن لواحد هينا وبعتهن في القففدس وأنففا هينففا، أطلعففت مففن البلففد بيطلففع خمسففة وعشففرين
ثوب؛ بقى أبو طلل عجز وحّدينا ؛ قلت أنا الشو بدي فيهن (الثياب) عليهن خياطة كثير؛ بعتهن .

ظليت أنقل فيهن ، إش بدي فيهن ، أخذتهن ع القدس وبعتهن . 
 وبقيت هو إيبيع وأنا أروح أتحوج، وحيان أنففا أروح وحيففان هففو ومعفه ولففد مففن لفولد، وبففبيع، وبلففم
 كروتة وأبيع ، يجي واحد ويشتريهن كلهن يم لكروتة مني، أربح ، وأكتب وراق ع اللي ايبيعني كرتو
 وتروح بنتي ع الدار معاه واتختمها أحسن إتقول الوحدة بديش أبيعهن ، إما تختففم ع الورقففة إيقولولهففا
 هيك خاتمة ع الورقة متستجريش إتقول بدي كرتي ، أشففتري ع سففت تشففهر ع سففنة ع شففهرين اللففي

هو؛ يا بستلمهن هالمؤنات وبيعن؛ يا أبيع لكروتة ...
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"ثامنا"
2003-6-24اسم المبحوثة:  ف. س.                         من اللقاء الثاني: 

: صرفند الخراب                السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
: متزوجة/ لها ولد وبنت48 عام              الحالة الجتماعية عام20:  48العمر عام 

* * * * * * * *
 اسمي ف. س.، من صرفند الخراب، واتجوزتو من البلد؛ غريب، مفن عيلفة ثانيفة. ولمفن اطلعنفا مفن
 البلد بقيت متجوز يما، بقيت متجوز ومعاي ولد وبنت، واحد اسمو علففي والثانيففة اسففمها يسففرة البكففر
 يسرة؛ وا ا أعلم يعني ما أنا اتجوزت صغيرة ا أعلم اتقولي عشرين بقى عمري، يمكفن حصفلت

عشرين، هو بيجوز أقل لكن عشرين مثل قولي.. 
 بقالي خمسة بقو إخوة وثلثة خوات، أنا لكبيرة فيهم، أبوي أخذ ثنتين، إمي ومرت أبوي، إمي الكففبر
 إمي الولة، وبعدين أبوي حب هالعروس واتزوجها، وبقت تتعلم خياطة عند إمي؛ وهاي البنففت بقففت
 تتعلم خياطة عند إمي وقبل ما أنا آجي صارت ميخذة أبوي، أنا أول وحدة وبعدين هي حبلة في ولد ع

راسي اتقولي سمناه خميس 
 بقا في البلد يشتغل في البرتقان، بقا "معبي"؛ والبرتقان اللي يرجع إنشاا فيه حبة غير شكل يرجع ع
ّياطففة، وأنففا اتجففوزت اصففغيرة ول إتعلمففت خياطففة ول  حساب أبوي، بقا يعبي ع المينا، وإمي بقت خ
 إشي، هي (إمي) بقت عندها ماكنة واتخيط للناس، وهاذي البنت اللي بقلك عنها بقت تتعلم خياطة عند
 إمي وا قسم القسمة وأخذها أبوي، وأنا زلمتي بقا متجوز وحدة وإلو أرضيات، والدار ضيقة ورحنففا
 قعدنا في الدار اللي بقت لمرتو اللي قبلي ورحنا قعدنا فيها لحالنا. بس ما بقاش عندو ول بنت ول ولففد
 من مرتو لولى، جايبة بس راحوا ، رايحين (ميتين)؛ وماتت هي قبلي، أنا أخففذني بعففدها، وهففو أكففبر
 مني، يييي هو أكبر مني بيجي بثلثين سنة، وا، أنا أخذتو وهو فايت الخمسففين؛ بقففوا يجففوزوا وبقففا
 أبوي هيك، ولطمت وبقا جهل؛ وهو بيرد علي!! اللي ابتعترض بيقتلوهففا وبيمرمروهففا، خلففص هففاذا
 بدك توخذي ؛ ييييي بقلك لمن هاجرت بقيت بيجي عشرين سففنة، قعففدت عنففدو شففوي وأجتنففي العففادة
 وحملت؛ إنتي عارفة الشو قلي المأذون؟؟ قلي: قديش غسففلتي؟ قلتلففو كففثير، بقففت مففرة أبويففة تحطلففي
 الغسيلت تبعات ولدها وأروح أفرفكهن؛ بحسب أنا إيش الغسيل هو هاذ، والل؛ بعرفش ، ول أجتني
 إل عندو، بقيت أكبر وحدة ودارت مرت أبففوي فففي راس أبففوي، واتفقففت مففرت أبففوي وحمففاتي وبقففا
 متجوز ولو دار .. وكانت كل يوم تيجي حماتي لمرت أبوي وادور اتقول مرت أبوي جوزها جوزهففا
 وهي تقررك على راس أبوي وإلها الكلمة وقال وا غير أعطيه مرت أبوي غريبة وإلها الحكففم إمففي
 بنت عمو اللزم ومالهاش حكم، والشو بقا هاللي اجوزني!! عادي ول إلو أرض، وحتى أرضياتو مففن
 مرتو العتيقة، النسوان اللي وفقنو. النسوان اللي طبقني على هلختيار، مرت أبوي دارت ورانا، وإمي
 ملهاش حكم، وأخذوني بالرملة وعلى المقففبرة أملكففت حففتى جففابوا المففأذون ، جففابوا فففي الففدار مففزع
 لوراق قال هاذ إصغيرة، حطولي بزاز شرايت وحطولي ثوب بيجرجر وحطففولي شففاش ودونففي قففام
 مزع لوراق الشيخ ، بعدين حملوني وودوني ع الرملة وجابوا المأذون ع المقبرة خففوف حففدا يلحقنففا،
 وأنا أملكت ع المقبرة ؛ أخذوا المأذون من المحكمة ع المقبرة ، مهففم وزوا النففاس وقففام مففزع لففوراق
 وا خلوني ست تشهر وراحوا جابوا ووين ودوا ع المقبرة – هذاك مأذون البلد جابولي إياه ع الدار-
 أجت خالتي مرت أبوي لبستني هالخرقة عمري مففا البسففتها وهففالثوب وحطتلففي هففان شففريطة وهففان
 شريطة ولبستني كعب هالقدة وخلص ، وأجا، يم قال غسلتي يا بنت؟ قلت : غسففلت كففثير وأنففا واقففف
 من بعيد ما قربتش بس قلي مين وكيلك قلت أبوي وقلي غسلتي قلت كثير، وأنفا حفد اف يفا خفالتي مفا
 بعرف الغسيل الشو هو بقوا يحطولي كوم غسيل ويقولوا أفركي، وحد ا أنففا مففا غسففلت إل عنففد دار
 حمايي، وبعدين لمن شفتوا غراب البين أجا وبقوش يشوفوها من زمان الل غراب البين اللهو لبسففلي
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 حطة واعقال وقنباز أنا عاد إخوتي بيلبسوش هيك، قلت يا خيبتي والشو هاذ؟!! بهففدلني أبففوي ويقففول
 هاذا زلمة (بنرفزة وعنف وكلمات قاسية) وطبتبتها مرت أبوي وبقفت حمفاتي خياطففة وتخيفط لمففرت
 أبوي ويظلن عند بعض ويم ما صدقت حماتي مهي زهقانة جوزي ، بيسبسففبلها وبيقتلهففا لمففو، قففالت

بدي أزيحوا عن وجهي، ويم مرت أبوي طبقتو.. وقعدت في دارو اللي بقت لهذيكا المرة.
 وفي الطلعة الخيرة ؛ احنا بقينا في دورنا اللهو طلع واحد حج زي هالقيت معففاه ابففن ابنففو مفن بلففدنا؛
 طخوا عليه اليهود، اليهود طخوا ع لختيار هو وابنو؛ اتصاوب الولد ولختيار نجي، اللهم بيقولوا أهففل
 صرفند يمكن الليلة يهجموا عليهم اليهود، مهو الصراحة، أجا زلمتي بقول إش في؛ بيقول هيففم قففاتلين
 الولد دارهم ع السفلت طريق يافا، قال بس اسمعي يم علفي؛ قلففت نعففم، قفال : بيقولفوا يهجمففوا علفى
 صرفند؛ قلت : ل يا زلمي قول وغير، قال وا بجوز الليلة هففاليهود تسفتغلنا يعنفي، قلفت: وهفالقيت؟
 قال: هالقيت وا في ناس بتطلع وفي ناس لسا ظايلة، بقلوا ورايك؟ قال: وا يم علي بقول بدنا نطلففع
 زينا وزي هالناس، رح يسير هجوم وانتي مش غشيمة، قلت يم: قففال: يففم، وافف يبنيففتي أنففا يمففك أجففا
 هالزلمة قال إش بدنا نوخذ معانا؟ قلت وا اللي بتجيبوا، اللففي بتجيبففوا بنوخففذوا معانففا، سففحبنا حالنففا
 أخذت ارغيفين بقيت خابز لفيتهن غير بخلق فستان بنتي الصغيرة، وسحبنا حالنا وفكرنا نرجع؛ يعني
 نرجع، وا ظلينا نمشي نمشي نمشي للرملففة إحنففا... بالرملففة رحنففا افف بعتلنففا دار وقعففدنا فيهففا، هففة
 إشوية الله زلمتي طلع ع الباب الله أخذوا يسير [أسير]، على باب الففدار بففس، أخففذوا يسففير؛ بلمففوا
 يسرا يا بنيتي، في الرملة؛ صار بيففن الرملففة وبيففن واد بيقولولففوا واد لخيففار لليهففود؛ صففار هجففوم ع
 الرملة واحنا بالرملة؛ صار عليها هجوم، تا صار عليها هجوم أجا زلمففتي قففال إش يففا فاطمففة؟ قلففت:
 أنداري!!! قال: يا ريتنا ما جينا من بلدنا قلتلوا هاذا اللي صار سحبنا حالنا ول ارجعنا علففى بلففدنا ول
 إشي، ظلينا بالرملة مرجعناش ول أخذت من بيففتي أياتهففا إشففي إل الثلث ترغفففة، بففس ثلث ترغفففة
 وبعدينش صار الهجوم ع البلد؛ إحنا اطلعنا من هان ونزلوا ع البلد اليهود، طلعنففا احنففا قففولي الصففبح
 بعد نص الليل صار الهجوم على بلدنا على صرفند، يعني قولي وصلنا الرملة بس؛ اللهم بيقولففوا هففي
 صرفند إطوقت، أهل عيون قارة اتشبكوا وبيطخوا عليهم؛ احنا بحدنا عيون قففارة يهففود اسفمها عيفون
 قارة؛ سحبنا حالنا واطلعنا وظلينا يا بنيتي لهلقيت واحنا مشففردين؛ وافف مففا أطلعففت معففي غيففر ثلث
 [أرغفة]؛ ل خزانة ول تخت ول حاجة إل المصريات ذهباتي أنا بس ذهباتي بقن معاي وأنا والزلمة،
 ولولد حطناهم بعيد عنك ع الجحش حطينا ولد هان وولد هان فففي الخففرج لسففا صففغار وبقينففا نمشففي
 بالجحش وانام بذرة، نمنا ليلة بذرة، بقينا زارعين هيك إذرة طويلة، قلنا باذرة هيكة ونمنا هذيكا الليلففة
 واحنا طالعين من صرفند على الرملة نمنا بين اذرة، ورحنا ع الرملة ا ارزقنا بدار قعففدنا فيهففا لسففا
 ما إلحقنا نقعد اللهم أخذوا الزلمة يسير، ثاني يوم صار هجففوم مففن الرملففة واللففد علففى بلففد اسففمها واد

لخيار؛ يهود بيقولولهم واد لخيار، واحنا ظلينا بالرملة صار هجوم عليها لكن ظلينا بالرملة.  
 لسا قولي ليلة نمناها بالففذرة، وليلففة نمناهففا بالرملففة، صففار هجففوم بيففن الرملففة واللففد علففى واد لخيففار
 بيقولولوا حتا أخوية بقا وطلع بالطاسة بلبسوا طاسات وطلع يفزع؛ لمفا مفا قفدروش ع اليهفود غلبتهفم
 اليهود؛ رمى الطاسة في بيت الخارج، أخوية بقا يطلع مع الشففباب وإشففي، جففوزي ل، جففوزي زلمففة
 ختيار خاف اف بقففا عمففرو أربعيفن خمسفين سفنة، بقفاش يفدور ورا هالشففغلت أمففا أخويفة بقفا شفب

اصغير، بقا طاسة وحربة ويطلع العادة أخوي. 
 أخذوا لجوزي يسير؛ قعد قديش؟ قعد تسع تشهر، وأنا أخذوني دار أبوي، أنال بقيت فففي الرملففة ودار
 أبوي بقوا بلد [باللد] لما دريوا إنوا أنا زلمتي أخذوا يسير أجا أبوي أخذني وظليت في دار أبوي، وأنا
 صرفت ذهباتي بقيت أوكل أنا وولدي منهن وعند دار أبوي ومنيش خشيمة الوحدة أخذني أبوي قلففي
ّية بقيت، ظليت عند دار أبوي لما زلمتي أبو محمد أجا من اليسر، لمففا أجففا  تعالي يابا هندي، السع صب
 من اليسر أخذني من دار أبوي، تسع تشهر زلمتي قعد باليسففر، وأعطففوا تعويضففات، أنطففوا مطففاري
 لمن طلع، بقا يشتغل زلمتي، يعني يشتغل في بلد الكبانيات، وهو بقا شب ويشتغل لسفا ، أنتفو أجفارو
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 في الخير... ولمفا اطلعنفا ل لحفاف ول فرشفة ول إشفي بفس أواعفي لفولد (آه) بقجفة كفبيرة هالقفد،
ّية، أواعي جوزي ل مقدرناش انضبهن،  صار يقلي يا الل يا الل يالل وسففحبنا حالنففا واطلعنففا،  وأوع
ّية والولد يعني قولي غيار لنو أبو محمد بقا يقلي بكرة بنرجع، الصبح بنرجع، وهينا لهاالن  بس أواع

ما ارجعنا؛ ومرجعناش للن عليها. 
 وهو يسير هناك بقين يشغلوهم في اليهود وبففاقي زلمفتي يطلففع علفى سفيدنا علفي وهففان وهفان وهفان
 ويشغلوهم ويروحوهم في السيارات؛  يعني عمال، عمال زي حظففاير زي الشففغلت زي طوبففار زي
ّية مصففاري ّية مصاري، مش كففثير ، أعطففوا شففو  إشي وباقين هيك يشتغلوا ولمنو أجا طلع أعطوا شو

بس، وقعد تسع تشهر وأنا ظليت عند دار أبوي . 
 خالتي أخت إمي يوم اطلعنا؛ خالتي أخت إمي، أبوي بقا ففي شفقة واحنفا ففي شفقة؛ أبفوي طلفع قبلنفا،
 وبعدين أجت خالتي بتقول يا خايبة هي دار أبوكي طالعين !!! بقول يا ورديييييييي ؛ وما أجففوش إلففي
 قالولي !!! قالت يا خالتي إلك ا؛ زلمتنا اختيار بقى بيجي سففتين سففنة عمففره؛ معاهففا فرشففة ولحففاف
 مخدتين وبنات صبايا زيك، ثنفتين، وحفدة متجفوزة ومطلقفة بعيفد عنفك ووحفدة لسفا بنفت، مفن بنفات
 خالتي، هذول معانا، الل أجا جوزها الل بيقول: يا الل يا بنت يا الل قمن تنا نطلع إنففروح ؛ واطلعففت
 أنا وياهم عيلتين، خالتي بقت تحمل واحد وأنا أحمل واحد وبعدين جبنا هففالجحش بعيففد عنففك وحطينففا
 وحطينا هاذ في خرج وهاذ في خرج، وا وجوز خالتي اللي بقا أوقففات ايجففرس فيهففم- يعنففي يمشففي
ّية وأنا بدي أظففل معاهففا، ونمنففا بيففن الففذرة أواعيهففم  فيهم. وخالتي ما دشرتني قالت أنا بنت أختي صب
ّية، أنا يشهد ا ما حملت إل بقجة أواعففي بففس. حطينففا – لحافففات وفرشففات  همة اللي جابوهن لختيار
ّية معاها بنات ثنتين وأنففا،  لختيارة – في الرض ونمنا. ومفش حدا غريب الل أنا زلمتي وزلمتها. وه
 ومعها فرشتين والحافين زرقت هلولد وأنفا وياهفا وهمفة (زلمنفا) قاعفدين يتخرففوا منفتيش خشفيمة
 قضناها سهرة. ومرقناع الرملة واستكرناها يا بنيففتي بالجفار، صففاروا يقولفوا هذولفة مسففكين وهيفك

وهيك؛ وأخذناها إلي ولخالتي، وقعدنا فيها؛ وبعدين أجو أخذوا زلمتي يسيير..
 بعد ما أسروا جوزي بيومين بس أجا أبوي أخذني....أبوي بقا مبسوط طلففع بقففا معففاه سففيارتين واحنففا
 طالعين طخوا اليهود على سيارة ونط منها أخوي وهي ملنة عفففش ولحففق أخففوي ع السففيارة الثانيففة

وأبوي بعدين باع هذي السيارة وعشنا منها.... أبوي ولدو شباب وبقى حالتوا منيحة..
 تنوا أجا سليم وأخذنا اذايقنا، مرضيش نقعد عند دار أبوي قعدنا بيجففي شففهرين سففحبنا حالنففا واطلعنففا
 وهالذهبات صرفتهن وصارت عيشتنا زي الزفت .. بقففى أبففوي مبسففوط وبقففى يصففرف عليففة وعلففى
 ولدي وعلى اخوتي وع الجميع.. وإمي بقت في البلد خياطة في البلد، طلعت الماكنة معها، دار أبوي
 أطلعوا كل شيء معهم بس السيارة اللي راحت انظربت في الطريففق بففس أنففا مطلعتففش ول إشففي الل
 الثلث ترغففة والفذهبات... أبفوي مفن حفد مفا اطلعنفا مفن البلفد مفا اشفتغل ول إشفي إخفواتي خمسفة
 واشتغلوا، إحنا اللي أكلناها اللي زينا ولدنففا صففغار وفففش وسففليم بقففى يسففير وهالقرشففين صففرفناهن
 وصففار ايففبيع نتففش..  وليففش اطلعنففا مففن دار أبففوي منففتيش غشففيمة النسففوان يتقففاتلن وبنتففك وبنتففك

مستحملش جوزي قال بدنا نطلع لحالنا.. 
 احنا لمن اوصلنا الجلزون هانا اذايقنا في الرملة بقى يطقطق شوي ينفزل سفيارة يشفتغل هيفك يشفتغل
 هيك يجيب المصروف.. تا جينا هانا انقطعت القطيعة.... خالتي أنطتني طنجرة وأنطتني خلففق ببففور،
 وجبتهن ع الجلزون ، وفرشة والحاف أنيم ولدي فيها واشترينا في الرملة كمان فرشة والحففاف بقففى

واحد يدور ويبيع هي فرشة ولحاف.. 
 جينا مشي مشي من كل لبل في كل بلد ليلة ليلة تاجينا ع الجلزون من الرملة تحففت الشففجر قعففدنا فففي
 رام ا ثلث تيام، وبعففدين سففجلونا وأعطونففا خففبز .. سففجل قففل لمهففاجرين اللففي بقففوا تحففت الشففجر
 وأعطونا خبز على يومين وبعدين أجوا قامونا وبعدين أهل رام افف قعففدونا فففي الففدور قعففدنا شففهرين
 دفعنا أجار بقا زلمتنا معاه كم قرش وبعدها أكلنفا بعيفد عنفك زفففت واحنففا هيفن فففي الجلفزون خلصفن

265



 ذهباتي وصرنا ع الحديدة ل نلحق خبزة ول طبيخ، يروح الصبح بدي حزين ويجيب نتش على راسه
 ويبيع للفران، وأول خيمة بقت خيمتي وخيمة فارسأ أول خيمة خيمتي وخيمت فففارس السففيد بقففوا فففي
 عيففن سففينيا، وبقففت خيمففتي زعمففوط اصففغيرة، ل معنففا صففندوق ول خزانففة ول شففغلة وهلخلقففان
 محطوطين علففى جهففة وبل مؤاخففذة نمنففا علففى جهففة، بففس شففوية أواعففي والفرشففتين و.. بففس، والل
 هالخيمة!! بقت معرية واتقول أف أف من هان نبقا نايمين يشوفونا الناس نبقا قاعدين يشففوفونا النففاس

تانيجي نتغسل يشوفونا الناس تنيجي نتغسل يشوفونا الناس وان اوقفتي اتخيري بيشوفوكي الناس..
 والشو بدنا انسوي، يم بالعربي ول إشي.. بقينا فقرية وحالتنا حال وغصب عنا وهاظا مش بففس حالنففا
 مخيم .. وين شلحتي هيك وواحد مارق بيشوفك، وا حالة صارت زي اغراب البين، وبعدين لختيففار
 مطلعش بيدا يشتغل ول شي وفش إشي يشتغل، فشي يشتغل صرن هالنسوان والزلم يروحوا يجيبففوا

  في الخيمة وففي الففدور8حطب للفران سووا فران وأنا مطلعتش أبدا أبدا ..... وجبت في الخيمة كثير 
جبت ولد وبنت.. 

 أبوي لقيني خطرة وأنا رايح أجيب الحزمة من سليم من شقت البيدر طريق جفنا.. لقاني جففاي يصففلي
 الجمعة، قلي وين رايحة .. قلي خلي يحرقها ول تحمليها، قلتلوا أنا بخبز فيهففا، قلفي هفي أجفار الخففبز
وخليها مرمية، انتي تحمليها على راسك وتوديها ع لفران !!!!!!!! وأنا بدي أجيبها من نص الطريق
 وخواتي هيك أبوي بقفاش يخلينففا؛ بففس بقيفت أشففتغل ففي داري ، ففي هالخيمفة ربيفت جاجفات بقيفت
 عامللهن خم في قرنة الخيمة، بقن يبيضن ونطعم لولد، أبوهم بقا يبيع نتش وأنا أربي جففاج وبيضففات
 وعملولنا مطعم أروح أجيب هالغديات وأطعم هلولد، والخم بقا في قلب الخيمة وبففابوا لففبرة أنففا اللففي
 عملتوا بطينة؛ حطيت هلحجارات هيك وليستهن وحطيت عليه صنية هالبرميل وعملتو بففاب اصففغير
 من برة بتيجي الجاجة ع الخم ويبيضن وأعلفهن وبعففدين يطلعففن لففبرة، بففرة وعنففد النففوم يجففن ينففامن
 وأسكر عليهن وخلص، ويبيضن ومن البيض أطعم لولد وبقيت صدقيني أعطي ثلث بيضففات أربففع
 بيضات انجيب شاي انجيب سكر، لما انعوز ممعيش أنا مصاري، يما خذلك هالربع بيضات ، بففدنا .
 خذ هي خمس بيضات، ولدي يروحوا من الدكانففة يجيبلففي سففكر شففايات بالبيضففات.. وبقيففت أسففوي
 صيصان وأركد، وأربيهن، لمن بدي ديك بدي فرخة أذبح وأطعم ولدي بقيت أربي كثار عنفدي سفت

جاجات سبع جاجات يكبوا يبيضوا وصيصان عشر وخمستعشر صوص،
 والمي بقيففت أعبيهففا مففن العيففن ولمففن نففذايق انصففير ع الففدور  ع اللففي عنففدهم لعيففون نشففتري منهففم
 مشترى، مرة بس رحت على دورة وبعدين دلونا على عيون نشل وصرنا نشتري من دار أبو عبد ا
 ومن دار أبو سليمان بقينا نشففتري أربففع تنكففات بقففرش، ع راسففي أحمففل المففي وأعففط بقاعففات الففدار

ببراميل..
  أجا أبو محمد جاب طوبات وعملنا حمام جنب الخيمة وبقينا نتسير وأكنسوا بعيد عنفك جنففب هالففدور
 وفش جورة بكينا انكنسهن ونروح انزت في الحمامففات، جففوزي اللففي عملففوا أنففا بعرفففش ول إشففي..

جاب طوبات وحط عليهن زينكو.. مهو بعيدين وياااااان الحمامات العامة، 
 ونوقد نار جنب الخيمة محنا عملنا ذيالها حجار مشان النففاس يبطلففوا يشففوفونا، دايففر مففا ايففدور خيففام
 وتقبع الخيمة.. بقت اتطير الخيمة في الشتا وخطففرة طففارت واحنففا نففايميم وصففارت لغففاد غففاد وتقبففع
 والزلمة صار يدور عليها ولقناها بعيد، واحنا نايمين وزخ الدنيا علينا وثلففج فوقنففا وراحففت وصففاروا

لولد يعيطوا وأوقدنا نار وحالتنا البين، طارت يا خالتي طارت زي الشمسية..
 بقينا مدلولين على منصورة جارة إلنا من ام الزنات وادير بالها علي لمن أولد، وبقت تيجي لم الوحففدة
 تحتاجها تيجي، اسمها منصورة إم عمر، خلفت كل ولدي عليها، الحجة منصورة بقت داية، أنا جبت
 ليلة الثلجة ولد ومات، يوم الثلجة لكبيرة يم ليلتها ولدت ولد ومات مففن السففقعة، تاخففذينيش لمففن قعففدنا
 في لخيام ل بقى عنا أواعي ول نلف ول سخام، وقام القينا مترتر بلفراش، كان هلقيتي إلففة ولد ولد،
 أول ما جينا، هاذي الثلجة لكبيرة، أنا جبت ولد وفش حدا جبتوا لحالي وأنا ماسك عمود الخيمة أجاني
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 لطلق وشديت على حالي الل ولدت ولد، من غير دايفة وففش دايفة وبقنفاش نعفرف حفدا جديفد جفايين
 وبقيناش نعرف حدا وبرة ثلج وبقيناش مدلولين على حدا، لمن شافوا النففاس ودريففوا النففاس أنففا جبففت
 ولففد ومففات منصففورة تففبرعت اتصففير للنسففوان انهففا تخففش ع النسففوان مففرة كففبيرة وبتعففرف صففرنا
ّيففة والخيمففة  انجيبها.... جوزي بقا عندي لمن ولدت شو بدوا يعرف سويلي إشي، ول إشي والحطب م
ّية والولد يصرخ ولولد الثانيين وياما شفنا.. ولمن ولدت طلع يسأل برة جفابولي مفرة مففن ّية وكلنا م  م
ّية وترتر في ّية وكل م  العباسية ختيارة ومات الولد ثلج ثلج ومات قعد يوم بربوا ومات لفينا بشرايط م
ّية أزمة ولليوم من يومها وأنا في الزمة، أنففا  الواعي وكلى مبلول في مبلول وأنا مرضت وصارت ف
 خلفت وصابتني أزمة لليوم من هذيكا الولدة صفابني ريفح وبقفاش ففي حفدا ل دكتفور ول حفدا ... أنفا

جيت من رام ا حبلة، من بعد ما طلع جوزي يسير حبلت جيت ....
 وا بقيت أتحمم يمكن الناس يشوفوني وبقيت أبقا نايم كن طففاخ ذيالهفا طففالع ومكشففف ذيالهفا يرففع..
 والواحد لمن يحكي مع الثاني الناس يشوفوا وكلوا عزارة بعزارة لمن جينا هففان .. وأنففا وافف مففا ظففل

فية حيل وأنا جاي بالشوك والنتش ماني عارف وين ماشي ولمن مات الولد
 بقينا نسوي مكانس نتش ، جوزي بقا يشدهن ويعرفلهن لنو بقا يجيب النتفش – يسففوويهن، أنففا كفل مففا
 أمسكهن أتشوك هففو يعملهففن.. جففاب نتشففتين حجففار ودقهففن بحجففر وربطهففن وصففرنا نكنففس فيهففن؛
 الواعي بقت قليلة، وا أنا ثوب واحد أغسلوا وألبسوا أنا يشهد افف عليففه واحففد وأسففتنا لمففن ينشففف،
 وا ثوب واحد اللي اطلعت فيه من البلد ثوب واحد بس أغسلوا بس ينشف، وأظل في فستان والشلحة

تا ينشف وأظل أستنا، ولولد بقنا نغيرلهم غيار غيارين وبس ومشلحين مش بنقلك راح الولد .. 
 أنا بقيت واحنا بلدنا بقينا نلبس قلسون ولمن اطعنا مع البهدلة والناس صارت كلهففا مففع بعضففها أجففت
 منصورة لختيفارة وجفابت شفقفتين هالشفادر واف شفادر مفن لهفزرق كنفوا اللفي يعملفوا اخيفم جفابت
 هالشادر وخيتها على ايديها وعملتلي بنطلون ، قالت خساي اجريكي يبينن ع النففاس اتقففولي ، جبتلففي
 هالشقفة وخيطتها والل احنا في البلد بقناش نلبس بلطين.. يقولنلي لختيفارات زي اليفوم وبقيفت صفبية
 عيب يا خالتي عيب وهاظا مارق وهاظا مفارق يطلففع، سففاولنا سففراويلن مخفذتش مصفاري منصفور
 هيك عملتهن.. سوتلي سروالين ازرق وخيتطلي للولد ثياب علفى طفولهم خيطتلفي هيفك ابلش منهفا
 مشان ا بقت تشفق علي واتجيفب ومفن الشففادر بقيففت ألبسفهم ، وبقفت اتفففر منصففورة علفى زباينهففا
 واتشوف واتسويلنا وبقت اتشلشل واتسويلنا هيك زي أواعي البدو، وصارت تشتغل فففي الوكالففة بقففت

أرملة وراها قططيم لحم ..  
 بقيت لمن أعوز مصاري أنزل الولد ع السوق وأعطففي صوصففانات والل جاجففات وأقولففوا يمففا اقففف
 جنب دكانة ويبيع ..مهو الزلمة بقاش ايجيب مصاري مهو اللي بقا يجيبهن أربعففة أربففع قففروش، بففس
 النتش وبعدين لمن صاروا الناس يبني والل اشي يروح هان ويرح هان واحد بففدوا ينففاولوا حجففارات
 بدوا يناولوا شي يروح.. يعني اطقطق.. قد مفا يجيفب أدبفر وعلمفت ولدي كلهفم وكفل ولدي طلعفوا

متعلمين .. ومعزناش حدا..
الشغل لجوة الدار مسموح نسوان يجين يخيطن عند نسوان مسموح بس برة ممنوع هذا أبوي...

 بقى عصبي ول أعطل من عقلوا ولو أجا وبقا يلقيني في الحمام ما يخلليلي، يصوت ويسبسب وبقيت
 متحملوا ، وأيام الخيم بقوا الزلم أعطل من عقلهم ما في من الفقر ويظلوا يتقاتلوا واللي يحردن واللي
يطلقن ولقيامي قايمة من الفقر لمن بدو شغلة والنسوان بدهاش يصيروا يقاتلوا وياما صبرن النسوان..

* * * * * * * * *
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"تاسعا"
2003-7-20اسم المبحوثة:  أم علي سجدية                      من اللقاء الول: 

: صرعة                         السكن الحالي: مخيم قلنديا 48القرية قبل عام 
: متزوجة ولها طفلة48 عام                  الحالة الجتماعية عام16: 48العمر عام 

* * * * * * * * * *
  سنة. بقيففت متزوجفة وجفايب بنففت . وعمرهففا16"أنا ام علي .. بقا عمري يوم اطلعنا من البلد بيجي 

 بيجي أربعين يوم طاحت الحصيدة صارن هالطيارات يمرقن عنففا، بقينففا نحصففد فففي اذيففال البلففد فففي
 هالمرج ، ويا بيي هالناس تتخبى ؛ قال في عروق الكش ، احنا بنساوي حلل كبار ، وهنا حلففل الكففش
 بيمنعن الطيارات ؟؟ وا روحنا القش وهيذا الناس بيدرسوا الغلة بتعرفي ، وصاروا هالناس يشففردوا
 في الغلة من بلدنا ، وصار الحرب قالوا هيا في الرملة، وأهل الرملة يشردوا ع بغال وع اجحاش مففن
 عند بلدنا ، قال واحنا نتفرج قال عليهم مففا بالنففاش إنففا رح انصففير زيهففم ، يففا خيففي هففي أهففل الرملففة
 بشففردو!! ومحمليففن هالكعففاويش وهففا ، شففوي  وصففلنا الفففرح ، داروا يطخففو وصففاروا هالنففاس

يتشرودوا، وصاروا يرحلوا القمح والشعير على بلد بيقولولها "بيت نتيف" .
 وأنا من صرعة واتنزوجت من صرعة وخلفت في صرعة، بقت شغلت جفوزي حصففيدة فففي لفلحففة
 (فلح)، فليح بلدنا ، كل عيشتها في الفليح بلدنا سهول ، نزرع قمح وشعير واذرة وهففذي عرنيسففها
 هيذ(كبيرة) بشوفهاش هان، بقين النسوان يشتغلن، بقن يحصففدن ويغمففرن الكففش يسففوينا إحلففل اكبففار
 مشان الجمال والل السيارات يودنا ع البلد، وا بقن مشقيات ويزبلن الطففابون كففل دار فيهففا طففابون،
 وأنا بقيت أربعتاشر سففنة ونففص اتجففوزت واطلعففت بنففت سففتاعش وبقيففت أحمففل البنففت فففي السففرير
 وأسرح وأحط البنت في عرق الحلة في الفاي والبرغش يوكل عنيها أخرى، وا وحدة تيجي تتصيف
 أقولها خذيلك شوية هالقش واصحيلي إياها ( تقول بصوت خففافت كأنهففا كففانت تفعففل ذلففك خفيففة عففن
 زوجها والعبارة التالية توضح) منتيش غشيمة عن لعيال . و بقيت أنا وسلفاتي ضففراير قاسففمات عففن
 بعض ، أولشي قعدوني مع وحدة منهن، قال هاي لكبيرة وعاقلة يييي مفا شففا افف عليهففا ، ( أنفا مفرت
 الصغير ) قعدت معها بعدين فقعت روحي ، بدك المزبوط إولدها شففباب وهففاذ ، عففاودت قعففدت أنففا
 وزلمتي ولختيار لحال في دار بس جنب بعض في حواش يعني ؛ بس كل وحدة تتطبخ لحال ، أولشي
 بقيت تطبخ أروح أجيب ففي الزبديففة ، ل فففي جلففي ول إشففي ، تفوكلي فيهفا واتكفيلفي ترجعفي عليهففا
 تلقيها كلها نمل من طبيخ اللبن ، وا وبقينا نعرك القدرة وال هاذا بشوكة و.. نجيب هاذي بيقولولهففا
 "شتيلية" يعني بدقدقش زي النتش ونلمدها هيذ ( تضرب الكفين لتبسيط الشتيلية) ونعرك فيها القدرة ؛
 ل صبونة جلي ول .. مش بس إحنا كل لبلد اللي بقوا حولنا دير أبان إشوع صرعة عرقوب .. وبقففن
 النسوان يطحن ع الحصيدة يجيبوا بعيدن عنك "وطية" ( مثل القنففدرة) وطيففة زي جلففد – كوشففوكة ؛
 بقوا يسموها عنا "ترونبيلة" نقول هيم شاريين ترونبيلت ، بقوا يشتروا وطية للنسوان إلهففن مففن ورا
 زنبوعة زي عيذة وزي جلد الغمة ذيكة واللي اشترط اتظلك تا تتركي الحصيدة وحصااااايد في بلدنا
 .. يوم الحصيدة قال يشتروا "زعبيط"؛ فش مهو قمصان بيض يشفتروا زعموطفة زي الكفم هفاذا مفن

هان مغيطة تحطيها ومن هان مغيطة ..
 قبل نهاجر قال بقوا يحرسوها ذيال البلد بيجي ثلث أربع برودات كل حمولة أخففذت بففرودة تحففامي ؛
 وشو بدها اتساوي البرودة ، وبعدين انطخ واحد من بلدنا بقا يحرث نحيت بيففت جيففز بيقولولهففا هنففاك
 في خلة قريبة على بيت جيز راح مسكين يحرث ، طخو من بيت جيز اليهود ،  من حد ما انطخ هففاذا

البلد خافت ، يعني من حد ما طقطقوا الناس شردت . 
 وكانوا الناس على أمل حصدنا حصيدتنا ودرسنا ، وبقينا نجيب المية (وعادي). يوم طاحت الحصففيدة
 صارن هالطيارات يمرقن عنا، بقينا نحصد في اذيال البلد في هالمرج ، ويا بيي هالنففاس تتخففبى وافف
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 اتقولي شردنا ؛ حمت الدنيا ، وا صاروا ناس إشي يشرد على عجور على بيت نتيف على دير أبففان
 إحنفا رحنفا علفى بيفت نففتيف ، البنففت بقفت معايففة صفغيرة بقففى عمرهفا يمكفن ثلث تشففهر، صفارن
 هالنسوان يشردن ، يحملن هاللجن واللي حاملة هالجاجتين يقاقن على راسها ، أنا عيالي شردوا علففى
 بلد بيقولولها عجور ، أنا وحياة راسي قال دار أبوي رحلوا على بيت نتيف قال ظليت بدي ألحففق فففي
 دار أبوية، وإمي ، يا كشل راسففي بففدي أدشففر إمففي وأروح ع عجففور !!! وعيففالي شففردوا بهففالحمير
 وهالحب وخلقاتي وهالدنيا وأنا قال رحت .. وحتى ما ادريتش عن دار أبوي وين راحوا وبأيا دار في
 بيت نتيف ، سألت الناس في الطريق بيقولولي هي مرقفوا مفن هفان علفى بيفت نفتيف، طلعفت لحفالي
 معاي البنت ، وصار الطخ وفي شللت –زي قناة في الرض – شللة احنا بنقولها ، قلت يففا بييييففي
 وا غير أرميها وأنا الشو بدي فيها ، يييييييي وبحبهففا وبكففري السففع، وفتحيففة وطعففم فتحيففة يخففتي ،
 وأزتهفا ففي عفرق هالشفللة ، وأشفرد وألحفق هالنفاس ، الل هالنسفوان حفاملت خفبز حفاملت لبفن
 حاملت .. قلت ا يجازيني ؛ هذول حاملت شغلت وأنا البنت دشرتها لخرى ورايا ، وا مففا بففزل
 عليكي ، وأعاود عليها أحملها . هيا اليوم بتقولي أنتي دشرتيني .. لكففن خفففت ، خفففت ، وبففدي أمففرق
 قال بحالي ، وشو بدي في البنت وطخ؛ ول أخذت معاي إشي ، عيففالي أخففذوا معهففم الكففل والشففرب
 وراحوا على شقة وأنا رحت على تالي شقة . قلي حياة حماية: انتي يا عمي حّرة ، بدك اتروحي على
 دار أبوكي روحي ، بدك تيجي معانا تعالي . جوزي بقى يناقل في حب ومعففش خففبري  يناقففل كيففاس
 قمح على – بعيد عنك- على الحمير على عجور، على الزلمة اللي راحففو عليففه أهلففى ( أهلففه). هنففاك
 قلهم وين هي ؟ قلولوا لحقت أهلها على بيت نتيف، أجا ، وأنا اعرفت وين دار أبوي ، سففألت ورحففت
 عليهم- إلهم اصحاب اسمهم دار أبو عدس، قلولي وين عيالك ؟ قلتلهم راحلوا  على عجور وأنا لحقتك
 يما ، يما يا حبيبتي ( أمي) أنا  بقدر أدشرك ؟؟ ، بقيت السففع جاهلففة ، وافف  يففا سففتي العزيففزة بعففدين

رحلنا من بيت نتيف على بلد بيقولولها " بتولة" إذا بتسمعي فيها. 
 وقعدنا في بيت نتيف وا قعدنا يمكن أقل من سنة وأجا عليا جوزي وقلي خليكففي هانففا ، صففار يجففي
 ويروح، و ظليت في دار أبويففا ، مهمففو أبويفة وإمففي ومففرت أبويففا وإخفوتي ؛ والجماعففة كويسففيين ،
 هذولة اللي رحلوا عليهم دار أبويا ، مهم بيعرفوهم يعني ، مية وكل إشي يجيبولنا وأهل وسهل ، بقوا
 يعرفوا حياة أبويا، تا رحلنا على ثاني بلد – ع بتولة- التقينا سوى إحنا ودار أبويا واعيالي ، قعدت مع
 عيالي عاد تحت هالشجر ، شجر عاد بلوط وكل لبلد قاعدة تحتا . رحلوا الناس شوية غلة، شو بففدهم
 يرحلوا الناس، بقوا من الحب اللي معنا صرنا نطحن ونوكففل، وجففوزي كففل فففترة وفففترة يجففي عليففة

وعلى البنت .
 واحنا رحلنا من بيت نتيف على بتولة بدنا مية ؛ قالوا في بير في بتولة بيروي قديش، كل العالم أجففت
 عليه ، زي بيارة هيذ بنشلوا نشل منه، رحلنا على بتولة مطرت الدنيا ، هي مرت أبوي أخرى أصلها
 من بتولة دار أبوي راحوا عند أهلها في هلكروم واحنا ظلينا تحت الشجر أنا وعيالي وكل بلففدنا ، مففع
 بقر مع غنم مع طوش مفع هفااا، حالفة وقايمفة ، وسفوينا طبفون أنفا وبنفت حمايفة ، صفرنا مفن تحفط
 هالشجر – هاذا الشجر هول – صرنا انسوي كيشة وانصوي طوبين ونخبز ع صاج ونطبخ، وحياتك
 يا ربي نقلي للطبيخ وحياة ا بخبزة من قلة البصل ، نطبخ الطبخة ونفرك الخبزة ومففن قلففت البصففل
 نقلي فيها ، ويروحوا هذولة ولد سلفي يجيبوا بندورة مففن هففالكروم يسففرقوا بنففدورة خضففرة نسففويها
 "الطرشة"؛ فشي إشي نوكل، ل مصاري ول إشي نشتري أخرى ، يروحوا ولد سففلفي ومعهففم بعيففد
 عنك هالجحشة يرعوها ويجيبوا شوية هالبندورة الخضرة من الحففوكير يسففرقوها ؛ خضففرة خضففرة،
 نشقحها بملح ، طرشففة اسففمها ، ونسفويها ونغمففس وتبقفا حامضفة واشفو بففدي أقولفك عيشففت الهفوان
 عشناها . وتخرفك عاد، مطرت الدنيا في بتولة ، أجا المطر ، زحق الشرايط ، وزحق العالم ؛ ييييففي،
 بقاش الواحد يشخ يتسخم ؟؟ يعمله خربوشة هيك شوية حاجة، ونففاييمين هيففك علففى الرامففا، أنففا علففى
 رمة وسلفتي على رمة – رمة يعني رميان تحت الرميان تحففت الشففجر – فيشففي يعنففي لوحففة تسففعنا،
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 وهالطوش قايمات ، طوش.. [تضحك] شو بدي أحكيلك عنها؟ [ تضحك] وا بقت معاي البنت اللففي
 بخرفك عنها، وبقا في سرر [ جمع سرير] هذول اللي بيهففزن هيففذا وانففتي نايمففة بتبقففي تقففولي وهيففة

نايمة [ تقصد تهز السرير]، وهالشرايط وقلعنا عشب وحطينا في قاع هالسرير وشو بدي أخرفك ..
 مهو المزبوط رحنا سكنا في بتولة في مغارة من المطر، أنا ودار سلفي ودار بنت حماية وأربع خمس
 عيال، ومطر، وبقا فيها غنم ، وتلم هاذا اللي بيقرص ، هاذا مثل البففق ، يففا حصففرتي علينففا ، وظلينففا
 تنها راقت الدنيا ، رحلنا من بتولة رحلنا على بيت ساحور بدنا ننففزل ع ريحففا ، قففالوا هيففم فففي ريحففا
 بنصبوا خيام انداري منو الصليب ول الوكالة؛ الوكالة ، الربففع انفففار فففي خيمففة ، والسففت انفففار فففي
 خيمتين مقسومات من النص ، وكل خيمة إلها باب من شقة قعدت أنا وسلفتي هي في شقة وسلفتي في
 شقة – هي تطلع من باب وأنا من باب ، وفي قال في الوسط شريط هيذ زي لحجاب مففدلى فففي وسففط
 الخيمة مشان قال ما حدا يرى حدا ، طيب هان بدنا نشرب بدنا نتسخمت ، الوكالة قعففدتنا فففي هففالخيم
 ودشرتنا ، في ريحا ، جينالنا لف"جلن" هالمية هاذا زي تبع الجيففش ، "كففردل " بيقولولففوا حديففد، هففي
 تملي خطرة سلفتي وأنا أملي خطرة ، وأصحى في الليل الل هي مخلصتا ، غاسلة لبنتها هالشففريطات
 وأنا أظل بالعسل ، واتقمن المقاتل ، أجا حياة زلمتي قال على إيفش إنتفن متقفاتلت ؛ قلفت: بقفوم الله
 هففي مخلصففة الميففة، قففال: وافف غيففر أطبقففا مشففان ل إنففتي ول هففي . راح جففاب هالحديففدة وخففزق
 الصفحتين ورماه ، قامت سلفتي لقيوا مخزق ، قامت الطوشة ، أنففا ظليفت سفاكتة ، تقاتففل زلمففتي مفع
 أخوه ؛ والكل منا راح بباب ، قولي دبرنا حالنا .. ومن اتقاتلنا وين بدنا نروح !! هي من شقة وأنا مفن
 شقة.. صار يطلع حبة طحين، مش طحين اكياس ؛ يختي كيلو أنداري ثلثة كيلو وا يففا دوب يكففدين
 الواحد، هففي الخيمففة مقطوعففة مففن النففص زي مففا بقولففك مدليففة تففدله [تقصففد الفاصففل]، هففي بتحففط
 اطحيناتها من هان وهي من هان ، مثل ما تقولي هي باب الخيمة أنا أحط اطحيناتي من هان وهي من
 هان عند الباب يعني ، شو بتقول هي – ا يرحمها في قبرها- وا اطحيناتي مسروقات ، كنها يامنففة
 مزرقة دياتها وسارقتهن ، أقلها يا بنت الحلل واف مفا صفبتهن، هفي عفاد عيلتهفا أكفثر مفن عيلتفه ،
 إنروح انبيع حطب، وا غراب البين شفناه، انروح انبيع حطب من الودان، من عند هاذا اللي يمرقوا
 عليه على الجسر بيروحو انروح الل هو قاذف الحطب الودان وهيذا ، انففبيع للفففران فففي ريحففا. نففبيع
 للفران نسوي زي الحزمة وانروح على الفرن يعطينا شاقلين – مش شواقل قروش أردنييات – تجيب
 خمسة شيقل الحزمة لكبيرة، وبعدين نميففل علففى هالبيففارات تففا يسففرقن هالبتنجففان – زرار بتنجففان –
 الواحد يقرش من القلة والفقر، يعني شو بدي أقولك: بقينا هاااي هاااي !! هاذا إشففي مففر علينففا وعلففى

الكل اللي بقوا حولينا.
 هذا الحطب بقينا نسري سروة من الصبح لما يوذن نسري نمشي بعيدة هاذا الشللة اللي انجيب منها،
 واد هو واد هذا اللففي فففي ريحففا اللففي بيمرقففوا عنففا، هففذا يقففذفا البحففر، مقطففم وقاذفففة البحففر ونخمعففة
 [نحزمة] ونودي للفففران، زبففون صففرنا عنففد لفففران. ولسففا إحنففا صففاححلنا نخففبز فففي الفففرن؟؟ نففبيع
 بمصاري واحنففا نخففبز فففي دورنففا مففش ع الصففاجات ل علففى السففطلت، زي البرميففل اللففي خزقنففاه
 [الجلن] شقته نصير نخبز عليه ، سطلة العادة يعني ؛ هففذا زي قلففن الجيففش الحديففد بينقففص وبينخففبز
عليه وأخرى خبزنا عليه واحنا في بتولة ، بقينا انبيع لفران في ريحا مشان هيذ نصرف على حالنا ..

 بس بقى معي البنت، بقى كل الناس يحبوها، بقت حياة إمي ومرت أبويا أدشرها عندهم.. وبقوا الزلم
يروحوا معنا على الحطب يحملونا. ويسووا ويزبطوا معنا ويحملونا، وجوزي بقا يروح معي.

 بعدينش الدنيا حمت في ريحا، حمت، صارت حامية، واحنففا مففش ضففاريين ، أجففو أخففذوا – صففاروا
 يكتبوا – شغال يختي بقوا يطلعوا علففى لبلد هانففا ويرشففوا مشففان النمففل ومشففان القمففل والففبرغيث ،
 وراح زلمتنا سجلوا معهم ، صار يجي على لبلد هانا – زي عمال نظافة زي البلدية هيك إشي – بقففا
 يخرفنا يقول أخش في دور وفي مغر وأطلع ملن يقول منهن ، من البرغيييييث ، برغيث ، على كففل

حال صار يقبض هين نتفة نتفة يعني .. 
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 بعدين حمت الدنيا؛ داروا يقولوا روحوا دوروا مناطق هان فففي الضفففة مطففرح مففا بتلقففوا ميففة إحنففا
 الوكالة بترحلكوا ، أجو هان مجموعة من بلدنا بقا معيفة مفن بلفدنا ، أجفو هفان شفافوا بيفر إسفمه بيفر
 إعزيز  عند الجيب إذا بتسمعي فيه ، بير إعزيز هاذا زي البيارة عند الجيففب وعنففد لجففديرة هيففو فففي
 هالسهل، رحلنا هناك في هالسهل ، وعاودنا أنا وسلفتي ارجعنا نفس الفصيلة ، خيام لقيناهم مسففاوينلنا
 ، نقلنا وصاروا يروحوا يجيبوا من هالبير ونشرب ، أجا عاد زلمتي بقفا يشففتغل لقانففا راحليففن؛ وهانففا
 اتغير الهوا علينا بقا بارد وريحا حامية، مرضنا ، هبطنا ، يا بيييي سخونة ، صرنا نفروح نتحكفم ففي
 لكبيبة [ لقبيبة ] كان بتسمعي فيها ؛ قالو هي في دكتور في لقبيبة بيدق أبر و.. ومرضففت ويففا بيييييففي
 متت متت؛ أجا لقيني بدي أموت؛ ليش عاد؛ لن هان براد وهناك حم؛ تغير الجو، وبعدين رحلنففا مففن
 بير إعزيز على.. عند الضاحية، هناك سكنا؛ رحلنا من بير إعزيز خلص البير ورحلنففا؛ الكففل رحففل؛
 صاروا هان يجيبولنا تنكات مية ويفرقوا قال ع الروس وع لبلد ومقاتل ووووو وافف يففا ربففي مذابففح
 يصيرن ؛ صاروا كل يوم لبلد ، يعني التنكات يجيبن ؛ والبلففد هففي حففّرة هففي تقسففم ع حالهففا ، بعففدين
 سوينا طوبين تعات نار ؛ نروح انجيب الحطب وا من واد مخمففاس ؛ وافف يففا ربففي أزل الكسففارات

هذول تحط وأنا مقرقط فيها ..
 وبعدين يا خالتي أجا مطر قوي ؛ شيل لخيم عن روسففنا فففي الليففل وافف مففا بففزل؛ وهالففدنيا هففالعزارة
 وهالبهدلة يما شو فرينا يما ، قال ا يرحما أبوي ؛ قال بدنا نرحل على جبع ، رحلنا على جبففع هففان؛
 بتسمعي فيها ؟؟ رحلنا عليها ، طيب قعدوني أنا وبنت حمايا وراها عّر ، أنا معيش غير فتحية وحبلففة
 بقيت في بنت ؛ سففلفاتي بيطيقنففش بعضففهن ضففراير ؛ قعففدن كففل وحففدة فففي دار ، هففذول بحكففي عنففا
 بعرفش عن الناس الثانيين فإشي قعد هين وإشي قعد هين ، قعدنا فففي دار بقولففولهم دار جففبرين ؛ دار
 أبوي قعدوا تحت وأنا وبنت حماي قعدونا ماشفا اف  الثفاني ففوق ، وسفقعة الفدنيا ومطفر ودار أبفوي
 تنسوان أبوي ثنتين ومرة أخوية وا ما بزل عليك في دار ؛ في دار يعني بتقففرف وبعيففد عنففك معهففم
 لحمارة قال جوة ، والل وين بدهم الناس يروحوا ، وصار يطلع  تسعة كيلو طحين واللي عيلته كفبيرة
 عشرة كيلو وبقى تطلع زبدة  مرجرين ، ونودي لصحاب الففدار نتفففة هيففك ؛ مرضففاش الزلمففة حففرام
 يوخذ منا أجار الدار ، طيب ، بقينا أنا وبنت حماي وا في غرفة قد هاذي ( ربما ثلثة في ثلث كمفا
 أشارت بيديها لكنها كانت تقصد أصغر من غرفة عادية) نفرش كل واحد في قرنففة ، مففن طبخففت أنففا
 يوكلوا طبيخاتي ؛ من طبخت هي .. بعدين شو بدي أقلك .. وبعففد هففاذي بنففت حمففايي شففاطرة ؛ بقينففا
 نخبز في الطابون شرك ؛ هي تخبز المغرب وأنا واياها للصففبح واصففحاب الففدار اللففي إلهففم الطففابون
 تقولي وقعة ، أنا زي الهبلة ؛ تصبح هي عاجنة وخابزة وميخذة حّمات الطابون وأنففا أطيففح مففن غيففر
 شر يصيبني ، يطلعن الخبزات مرتوطات ؛ فش حم ، هي شاطرة ؛ تسبقني ، فش عندي هففذاك الهففاذا
 [تقصد النشاط الزائد]؛ يماا ا يسهل عليها [ تضحك الراوية ] أحط الشغلة ألقففي ولدهففا ميخففذينها؛
 من كثر القهر إعميت ؛ إعميت صرت أهدبد ؛ قهر ، لنفي قفادر أقولهفا ولففي مفع الواحفد مصفاري
 يقدر يطلع يستأجر ، وشو بدي أقولك ،  قعدنا وا أكثر من سنة وإحنففا ع هففالموال ، بعففدينش الزلمففة
 قالوا راح يدور شغل في عمان ؛ شغل البين والنيا ، أجا لقيني بهدبد ؛ عمياني مففن القهففر ، قففال لختففو
 بدك تطلعي هالحين ما بتظلي هان الحرمة عمت. قهر عميت، أكبت في بطني ؛ مش قادر؛ مش قففادر
 زي ما تقولي ؛ إلها ماضي منيح معايا قبل ما شردنا ؛ مش قادر أزعلها والل إشي .. يا بييييي.. قالهففا
 أخوها إطلعي هي في دار يختي عند الجيران .. تقولي طلعت؛ وهي عني فتحن ؛ أقسففم بففال فتحففت ؛
 القهر بيعمي؛ صدقي لمن يقلولك إنو القهر بعمي صدقي . في الليل والمغرب من مرة عميت؛ أضوي
 من العصر وحط الوسايد للبنت وإلي؛ لمن طلعت فتحت وصرت زي قبل ؛ يا بييففي شففو بففدي أقولففك

عن حالي وا قصة لعراق ما هي زي قصتي .
 بعدين قالوا هيم بيحطوا خيام في مخيم قلنديا هان ؛ بينصبوا خيام الوكالة ؛ واللي بيسبق ع خيمة بيقعد

فيها وهيم بيجيبوا مية في التنكات ؛ صدق بقوا مسويين خزانات ويجيبوا مية .. 
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 جيت أيام لخيام والحمد ل رب العالمين استقلينا هينا في  قلنديا ؛ مني جبت بنففت ففي جبففع وبقففا لختيففا
 أبو معنا [والد زوجها] هي صرنا أربع انفار : الزلمة وأبو والبنتان ، حمفاي بقفت حرمتفو – حمفاتي-
 ميتة من إيام البلد وقال بدي يقعد معاي ؛ قال أنا منيحة [تضحك] وقعد معاي في الخيمففة وقعففد معففاي

في الغرفة لمنو مات هينا [تضحك ضحكة من يصف بدون كلم استمرار العبء].
 سكنا في لخيام ؛ وبعدين صاروا قالوا اللي بيطلع هان ع الففوعرة يبنففي الوكالففة بتعطففي سبسففت بففس،
 سقف يعني، هففو يعنففي يحجحففج والوكالففة بتعطففي سففقف ، وبعففدين مففش ع خففاطرك اتكففبري ؛ سففبع
 خشبات؛ يعني ع حساب سبع مرينات، طيفب بنينفا حواطيفة بهالحجففار واف يففارب مففاتوا حزيفن ففي
 هالختيار  ، بقا أخويا يجبلي لحجار من غادي ؛ وشغلنا زلمة من كفر كنة لخري بعشرين شيقل(تقصد
 قرش) ويجيب خبزاتة وقطناتة معاه يوكلهن ؛ مفش إشي شو بدنا انسوي الواحد يكذب لليش؛ بعدين يا
 ستي العزيز أجينا بنينا وحوطنا وقعدنا في هالوعرة؛ الناس خايفين ليطلعوا يبنوا ؛ قففال فففي حرميففة ؛
 يعني بس زي كم عيلة أجت هين . وبيوت الوكالة هذول عاد بعدين بنففوهن عقففب مففا بنينففا فففي الول
 الدور الصغار هذولة إمات السبست؛ بقينا إحنا ولختيار قالوا الثلث تنفار إلهم غرفة وأعطونا للختيففار
 خيمة ، نصبناها في الحكورة قبال الدار هينة ؛ وبنو الناس وصاروا يحلوقوا ؛ قالولنا هففاذي الحكففورة
 بتطلعش إلكو ؛ لكن بقى لختيار ا يرحمو شاطر؛ حلوك لعند دار صبحية ؛ وظل يملص فيها ويزرع

في شجر تملص الحكورة ؛ بقى شاطر يزرع مشان يملصها إلنا .
 محنا قعدنا بيجي وا سنتين في الخيم. بقين خيمة فففي خيمففة موصففولت فففي بعضففهن خيففم الجيففران
 عمود هاي في عمود هاي  إصففوف قفال ع. القلفم؛ والواحفد إذا طلفع  مفش بفس صفوت ؛ إذا ظفرت
 بيسمعوه..؛ وعارفها بقت الخيمة الشفففافة هففاي الزعمففوط ، إحنففا ل ، كففانت خيمتهففا زي لففون هففاذي
 لسكملة ( بني خشبي)، ونوقد جوة في الخيمة ؛ نطبخ ع قدرة؛ بتعرفيها قدرة الفخففار مففر عليففك قففدرة
 فخار ؟ بقينا نسويلها موقدة ونغوطلها في الرض ونعلقها نتفة نتفة لتولع الخيمة... محنا بنينففا حوليهففا

من جوة حجار ؛ زي تبني لحجار وركبي الخيمة زي هيك.
 مفيش وسع نزرع ايام الخيم بس في الدور زرعنا شوية ؛ بقا لختيار يزرع ، شوية هيك [ ليس للففبيع]
 مهي الزارعة بدها ميففة وبقينففا نقاتففل تنجيففب الميففة؛ ولسففة وقففتيش أجتنففا الميففة ، وبقينففا نضففوي فففي
 السراج؛ وبعدين شرينا لوكس يقروا لولد عليه وبعدين أجت الكهربا ونتفففة نتفففة صففارت الميففة جففوا

والفرن جوا والكهربا جوا واتغيرت الدنيا وما اتغيرت إل أنا متغير. 
 وبقينا نقول بدنا نرجفع ؛ دشفرنا الصفحون ودشفرنا كفل الشفغلت وبفدنا نرجفع ونخفزن ففي هالقسفل

للطوابين ونعبي هالدنيا عبناها قبل ما اطلعنا بدنا نعاود .
* * * * * * * * *

"عشر"
2003-5-12اسم المبحوثة: أم فايق                                 من اللقاء الول:

: بيار عدس                    السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
: متزوجة ولها طفلين48 عام      الحالة الجتماعية عام25:   حوالي 48العمر عام 

* * * * * * * * *
 "اسمي زريفة بنت الحج مجاهد من بيار عدس، بلففدنا فففي جنففب قلقيليففة، إحنففا وأهففل قلقيليففة صففحاب
 وجيران وكل أرضنا مع بعض، جوزي اسمو يعقوب، من بتونيا أصله من بتونيا بس اتربا عند أبففوي
 أبوي بيقربلو بيبقى أبوي زي ما اتقولي أبوي بيقول لبوه يا خالي، وربي عنا ، وأبوي مبسوط، عندو
 بقر وعندو غنم وأرض وبيارة وكل شي ، وعاش أحسن من بيتونيي ، وقلو خليك وبجوزك وحدة من

272



 هالبنات – أبوي - ، وصار يشتغل مع أخوي ؛ يرعى ويحرث ويدرس ويسوي كل إشففي مففع أبففوي ،
 وصار وربى أبوي وأنا بقيت إصغيرة وتني اكبرت ، وقالت له ستي إم أبوي – مهو بيبقى إبن عمها-
 قالت له يما: وا ما بجوزها لحدا غيره ، هاذا خدام عليكو وكل اشي خليه يظل هان في اذيال ابنففك ،
 بيساعد ابنك في كل اشي خليه يما ، قال خلي ، قالت إصحا مففن ايجاهففا خطففاب وإن اقبلففت اتجوزهففا
 لحدا غيره لتقاتل أنا وياك ، مرضيتش اتخلي ، أعطوني إله ، لحياة أبو فايق ، ظل أبففوي يففدرج فيففه

،20 سنة ، وهو بقى كبير بقيت أقوله يا خالي ، أكبر مني فيه أكثر مففن 15يدرج فيه تاصار عمري    
 أنا اللي صاحيه إنففو بقففى أكففبر منففي بقففى يصففيد عصففافير وأقففوله أعطينففي يففا خففالي ؛ هففذا اللففي أنففا
 صاحيه ، تاكبرت والناس يجو لبوي وأبوي يقول اصغيرة ؛ قففالولو : ل اصففغيري ول إشففي ؛ مهففل
 عليها لخرى سنة بس المهم لحسن حدا يجي يخطبها أملكففو علففي وخلففوني لخففرى سففنة ، وقسففمت
 هالقسمة والحمد ل ؛ جبت ولد وجبت بنت في لبلد ، إطلعنففا مففن لبلد وبقففى عمففر البنففت كنففه ثلث
 سنين والولد بينه- وبينه بينها وبين أخوهففا عشففر تشففهر وعشففر تيففام بينهففا وبيففن أخوهففا – احبلففت ع
 الربعين أقسم بال ما ادريت عن حالي وجابولي الحكمة وكل شي ولقوني حبلة ع الربعين ، وبقيت
 أدير راس الواحد هيك وراس الواحد هيك في لسرير لكبير بيهز لحففالوه – فففي البلففد - ، هلقففات بينففي

  سنة – أنا ما بعرفش بناتي شاطرات وبيعرفن هي قالتلي – وبعدين أنا تاريخ كشففاني ؛17وبين بنتي 
 لما أختي اتجوزت اللي اكبيرة بقت إمي جايبتني ، وسجلوني لمن اطلعنا ؛ سجلوني الهوية وكل إشففي

على كشان أختي على عقد الجواز تاعها . 
 عمري ، لن الولد عمرو سنتين والبنت ثلث .. 25المهم لمن اطلعت من لبلد بقى في حوالي 

  ، بس أبوي بقى امنيففح ؛ وبقففن4 اولد وخمس بنات ، أبوي إيجوز 3في عيلت أبوي بقالي لي إخوة  
 ملتهيات ، بقن ملتهيات في اللبن والجبن والغنم والبقر ول يتقاتلين ول اشي ، واف غيفر أخفتي يقفولن
 لبعض ؛ قسما بآيات ا عمري ما شفتهن اتقففاتلن ؛ غيففر يففا اخففتي  ، بقيففن فففي نفففس الففدار بففس هففاذ
 غرفتها وهاذ غرفتها والمطبخ مع بعض ، يطبخن ويعجن ويخبزن وحليب وجبنة ويوكلن وكففل اشففي
 تحففت اديهففن ، الثلثففة ووحففدة مففاتت ؛ إم لفولد والبنففت مففاتت ، وظلففن الثلثففة مففع بعففض ، وكلهفن

اجوزهن في البلد ؛ وحدة بتبقى بنت خالت إمي ؛ وهاذولكة الثنتان وحدة بتبقى بنت خاله لبوي ..
 الشغل بينهن : في حليب ؛ وحدة بتحلب وحدة بتجبففن ووحففدة بتخففظ اللبففن وإمففي اتففروح اتجيففب ميففة
 وبطيخ وحشيش وكل اشي للغنم وللعجول ول وحففدة اتقففول للثانيففة شففو اللففي سففويتي .. وهففذيك اللففي

بتجبن في ديكانة لبوي ؛ إتروح اتبيع وتصحا في الدكانة بعد ما تخلص جبن ، هاذي آخر وحدة ..
بقى عنا دكانة وهي [ مرة أبوي] لما ما يبقاش [أبوي] في الدار هي اتبيع ..

 هاجرنا وخلتي مع أبوي ؛ وأبوي معاهن ، دشر حالو ومالو في لبلد ، ما أخذنا إشي ؛ وافف اسففرير
 بنتي اللي ع إيدي ؛ هاجرنا وبقيت جايب بنت هاجرنا وعمرها ست أشهر ، هاذي لمففا هاجرنففا جيففت
 تاقيم لسرير قالتلي خالتي اللي هي مرت أبوي – قفالتلي : ل يفا خفالتي إحنفا بفدنا إنطفول ؟ ل ؛ بكفرة
 بنرجع ل اتكيمي ، ورحنا وشردنا وا أنا حاملها حامل البنففت وحيففاة أبفو فففايق حامففل الولففد "فففايق"
 والبنت هذيكة "فايقة" أو مشي ، وا الرصاصة أجت هانا قففدامي ونطففت هففان وعفففرة وقففالوا عنهففا
 طبط في الولد وأنا مصووح مش داري ، أبو فايق اللي راح يخرف عني وأنا مففش داري ، ول شفففت
 اشي ول اشي انصوحت ... هجموا اليهود والعرب على بعض في بلدنا وهدوا الففدور علففى بعضففهم ؛

هجروا أهل بلدنا وما ظل غير لزلم ولمسلحين في البلد ....صار علينا خطر من الظهر ...
 في أظافية لليهود بين بيارات اليهود وبيارات العرب أجو أولد العرب اللي بقفوا يقولفولهم "عصفابة"
 وطخوهم ، الضافية الثنين طخوهم ولد العرب ، بلشو اليهود في الناس يطخوا اللي يمرك يطخوا ،
 أهل البلد مسلحين بلدنا بقوا شاطرين – وهي بلدنا كانت صغيرة كد جفنا وأصففغر – واتسففلحوا بيجففي
 خمسين واحد ، كلهم شكلوا برود وأبو فايق معاهم ؛ أجا أخذني بلفولد وأبفوي شفد علففى جفوز الخيفل
 عرباية وحملها غراض ووعلى جلجولية ؛ من بلدنا على جلجولية ؛ جلجولية بعيففدة مثففل هففان وعيففن
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 سينيا عن بلدنا ؛ ودانا هناك أبوي ، ما أخذنا معنففا ول إشففي ، حففد افف ول إشففي ، أوعينففا اللففي علينففا
 وأواعي ولدي اللي بدي ألبسهم ؛ وكله ظل ، ما أخذنا ل فراش ول طناجر ول اصحون ول شي فففي
 دار الدنيا ، اللي علينا بس وغيففارات ولدي ، أبففوي آه – نعففم - ، أبففوي شففاطر ؛ شففد علففى العربايففة
 وناقل بيجي ثلث نقلت من الدكانة ؛ كل شي نقل ، حتى الملح نقله ، وحطهن في جلجولية ، أخففذهن
 مشان يبيع مش خوف عليهن ؛ بس الدكانة مليانة ؛ كلك الل بيظلن .. وأبوي حظر حرب تركيا زمان
 ومجرب لحروبات أخذهن – ناقلهن ، ينقل ويحمل معاي ولدي خطرات ؛ وخطرات يرجع يقفول مفا

تخافيش يابا احنا في اذيالك ، يودي على بلد أختي في جلجولية ، أختي في جلجولية .
 المهم : اطلعنا على جلجولية ، ظلوا هالشباب في بلدنا هددوا الففدور ع بعففض ، يطغففوا اليهففود عليهففم
 يدوروا يطخو، يطغوا هذول ع هذول ، وبعدين قاموا اليهود ضربوا تلفونات بدري إشو ؛ على قلقيلية
 وعلى نابلس ؛ بيقولوا : إذا بيفار عفدس بتظفل هيفك ، مقاومفة علينفا – مقفدروش إليهفم ، بلفدنا عاليفة
 وامليحة وبقوا فشي جواسيس – بنضخط على الشففيخ مففونس وابنضففغط علففى بلففد بيقولولهففا لجريشففة
 والمر ، وا غير نقتلهففم فففي جففوا دورهففم – هذولففة تلففى البحففر سففاكنين – الجريشففة والمففر والشففيخ
 مونس ، إذا ما وقفوا الهدنة وخلينا نمركهم بالسلم ، ضربوا تلفونات أهل قلقيلية وأهل نابلس ؛ وأهففل
 لبلد اللي هيك على أهل بلدنا قالوا : وقفففوا الحففرب ول تضففربوش ع اليهففود وخلففوهم ، أهففل الشففيخ
 مونس بدهم اليهود يقتلوهم وبعدين حففرام ثلث أربففع بلد عشففان بلففد وهففي انتففوا طلعتففوا ؛ نسففوانكم

  بففدري أربعففة هففذول فففي البلففد3وحالكم وبالككم طلعوا من البلد، وإنتوا انسحبوا ، وهينا بدنا انوقففف 
 حرس قال من اليهود يعبروها !! شايفة ! زي لضافية، وا ضحكوا ع اهل بلدنا وروحوا هالنففاس ...
 قبل ما روحوا ا واحد جاي علية في الليل ؛ بيقول لمي : مرت يعقففوب عنففدك ؟ قففالت: آ يففا أخففوي
 عندي؛ إنتا أنو ؟ قالها : أنا شريف الشنطي - هاذ إلو بيارة هناك – أنا شريف الشففنطي وقوليلهففا ويففن
 يعقوب ؟ قالتلو يا خي ما هو يعقوب في بيار عدس !، قالها : ناديلي إياهفا ، نفادتني، قفالت تعفالي ففي
 واحد .. قلتلها : آ بعرفو ،هذا أبو يوسف ، رحت أهل وسهل كيف حالك طيح ، قالي بقففدرش أطيففح ،
 اسمعي : يعقوب وين ؟ قلت: يعقوب في بيارتك – بيارتو عالية والطخ منها ع اليهففود – ولد العففرب
 بقو يطخو وأبو يعقوب لبس معهم وصلني في النهار ورجع ع الطخ ، معاه برودة وفرد ، قلي قوليلو
 لما يجي خلي يجي علي أعطيه سيارة ابن عمي صادق وخذي هي خمس ليففرات اصففرفي ع ولدك ،
 قلتله : كنه يعقوب قتلو اليهود وا كنهم قتلو .. قال : وا ما قتلو ول بعرف شو اللي صار بس هذول
 مصروف لولدك – عشان بقى (جوزي) ناطر بيارته- قلتلو : طيب هات ، هالقيت شففو أقلففو ؟ قففالي:
 قوليلو خلي يجي يوخد سيارة إبن عمي ويطلع فيكم علففى ويففن ؟ علففى جبففل القففدس ؛ مففا بيحميكففم إل
 جبل القدس ، ما بيحميكم إل جبل القدس أمفا إن ظليتففوا هفان بففتروحوا هيفك – ادهيففش تحففت اجريففن
 اليهود ، يم ، زي ما قال صار ، قلتله : طيب تايجي وبقولو وأبصر إيمتا يجي ، وا ألل الزلمة هذاك
 راح ا الصبح هالشباب والدنيا مروحين ، هيك قايلين بديهم ول حاجة ، أجا جيش النقاذ من سوري
 ، سوريا عندها ارجال يا ما أحسنهم ؛ أجو لبلففدنا جففابوا سففيارات ، مثففل هففان وهنففاك السففيارة ملنففة

  ؛ ومن بلدنا ا واحففد3000 يهودي اللي اتقتلو في بلدنا 3000القنابل والبارود والفشك وكل اشي ... 
انجرح هيك وعصبوا الشباب وحطو في المستشفى اللي سووا في جامع بلدنا ..

 بقى في نسوان يساعدن الثوار ، آ ، خالتي مرت أبوي  وأخرى وحدة من بلدنا إلهم بيارة وإلهفم أرض
 ، وأخرى وحدة مرت عمي وأخرى وحدة من نسوان عمي – عمي ما هو مختار البلد – وافف مففا نففي
 عارف – هذول اللي بعرفهن – أربعة ظلين ، وا أبو فايق قال إنهففا هففاذي المففرة – اسففمها حسففن –
 اتقول هيك .. والطخ عليها وهي اطارد في الشوارع وهي اطارد واتسرخ واتقول هيك في شاشففتها –
 تنفظ فيها – قال اتكت الفشك اللي ريمرق عن راسها . ا وقف معاهم الخضر لخضر .. بقيففن هففذول
 النسوان يطبخن ويطعمنهم – للمقاومين – ظلن عشان يطعمن الشباب ، بعففدين اتقففول : يففا بيارتنففا يففا
 دارنا يا اولدي .. يا بيارتنا يا دارنا يا اولدي  .. واتصفرخ ، كفان حيفاة أبفو ففايق يخرفنفي .. اتقفول
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 هيك خوف من اليهود ؛ واليهود يقولوا : وا لنلعن هيك وهيك محمدكم .. للففولد – الشففباب ، وحيففاة
 أبو فايق قال يقوللهم : وا لنحرق هيك وهيك لشرتوك .. وا لنقطعكم .. بين بعضهم يقاتلوا .. واحففد
 قالو : هيك يا يعقوب والل يا يعقوب أنا مش صاحبك ؟ تقتلني وتكسر إيدي ؟ الطلق أجا في ايدو وهففم
 يضربوا في بعض ، ( مفن ايفديك ل تضففغط ) وولد بلففدنا فففي الرض وهفم هذولكفة مففش فاحشففين

  واحففد بقففو فففي بلففدنا ؛50استكامات ؛ ولد بلدنا فاحشين ، يالما شو بقت مففا أحسففنهم ومففا أشففترهم ؛ 
 خمسين واحد في بيار عدس ! انتشرت في الجرايد وفي الذاعات يقولوا بيار عففدس ، خمسففين واحففد
 وقاوموا وقتلوا ثلث تالف يهودي ! سحبوهم لقففوهم الففدم والكففوام مكففومين وميففتين فففي بيففارة لبففن
 عمي!  بيسموها بيارة الدباس ، لقيوهم هناك والقطن والففدم و. بففس لمففن خلصففوا وماصففارش حففرب
 وصارت هدنة ظربوا تلفونات اعملوا هدنة مشان ينقلوا قتلهم .. وبعدين لمن نقلوهم ؛ طروا لضففافية
 ؛ اليهود قلولهم إطلعوا والل بنطخكم ، وداروا النار في بلدنا ، في الدور وفففي لففبيوت فففي اللففي فيهففن
 وحرقوا كل اللي بقا في بلدنا .. الدور فشي فيهن ازلم ول نسوان بس حرقوا الدور باغراضففها .. ول
 واحد ما ظل في بلدنا ل كبير ول اصغير .. اللي بقت اموقففة غيفر بلفدنا ، كفل لبلد مرقفن عفن بلفدنا
 وطلعوا ع الجبل فوق ؛ ظلت بلدنا لحالها ، بقوا لبلد يمرقوا عن بلدنا ويعشوهم ويطعموهم ويسففقوهم
 قبل ما صار الحرب في بلدنا – مهاجرين وشاردين – أبففوي يحلففب ويسففقيهم حليففب ويعطيهففم .. مففن
 سلمة ومن لبلد اللي منا وغربة – يمرقوا عنا ويشردوا – وهففاذي البلففد "أبففو شوشففة " وديففر ياسففين
 واللد والرملة ويافا .. كلهم يشردوا واحنا قاعدين في بلدنا ما عندنا ول شففر لسففة مففا فيففش حففرب فففي
 بلدنا .. ولما ولد ىبلدنا يشوفوا هالناس بيشردوا كيف بدهمش ينحروا ؟؟ قففاموا وقتلفو لضففافية اليهففود
 ولد بلدنا ؛ انحروا العصابة ؛ انحّرت ؛ مش من بلدنا بس من جميع لبلد من قلقيلية من كفر سابا من
 الطيرة .. يوقفوا ويطخوا ، اليهودي اللي يشوفوا يطخوا ؛ والعرب اللي يشوفوا يهففود يطخففوا .. بلففدنا
 واليهود .. وبعدين أهل بلدنا شردوا نسوانهم وولدهم على جلجولية  وهاللختيارية ولختيففارات وظلففوا
 بس الشباب ، ول حد ظل في البلد ول اصغير ول كبير ، كلهم طلعوا قبففل مففا تنسفففت بلففدنا وقبففل مففا
 شردوا الثوار اللي فيها ؛ خافوا ينتصروا اليهود علينا ؛ بس احنا انتصففرنا عليهففم ، هففي اليهففود قففالوا
 بدنا هدنة ؛ بيار عدس بدنا منها هدنة .. الهدنة اللففي خربففت بلففدنا .. سففوريا بقففت مسففاعدتنا بسففلحها
 ودباباتها .. جيش النقاذ اللي أجانا .. ولما رحنا ع جلجولية اجا جيش الردن- الردنية تنهم يسففاعدوا
 منفعوش بعدين أجت للمساعدة الفعراقية ، شو صار يقول الملك عبد ا ؛ يقول نو ؛ ما حد يضرب ما
 حد يضرب ما حد يساوي إشي ، قاموا أجونا اليهود نسفوا الجسر من خوف ما العرب يمشوا عليهففم ،
 نسفوا الجسر اللي بينا وبينهم ؛ بين جلجولية واليهود ، قاموا هذولة لعراقية انجنوا ؛ يقولففوا احنففا بففدنا
 نضرب وعبد ا يقول نو نو ، ماكو  ماكو أوامر – يعني ماحد يضرب .. صاروا في الليففل يرقصففوا

وحياة ا ؛ أنا دارنا ع الطريق وأنا في جلجولية ، اللهم بيقولو:
فلتحيا الملك شرتوك اللي قهر السبع ملوك        إمن عبد ا المهتوك ماكو أوامر ماكو

 وا هاذي غنوها في الليل لعراقية ، غنوها ليش الملك عبففد افف يقفول ل مفا تضفربوش ؛ طففب محنففا
 جايين نضرب ونحارب !! تا نسفوا الجسر ؛ انجنوا هذولة العراقية قالوا خلففص احنففا بففدنا انففروح ان
 شاا اليهود بوخذوا كل الدنيا ... خفنا من الشرف ومن الطخ ومفن القتففل لمففن هاجرنففا ؛ لمففن اليهفود
 بيهجموا ع هالبلد شو بيسلمهم ؟؟ها ؟؟ بدهم يقتلففوهم ويخففزوا عرضففهم .. كففل بيففار عففدس راحففوا ع
 جلجولية ؛ لنها قريبة وكل أهلنا وقرايبنا وكفل عزوتنفا وكفل عفزوة أهفل بلفدنا ففي جلجوليفة ، محنفا

قرليب ونسايب .. 
 رحنا ع جلجولية ؛ قعدنا شوي في جلجولية –  ا بيجففي شففهر ول شففهرين ؛ أبففوي بففاع الغنففم وبففاع
 البقر وباع كل شي  .. ولمن قعدنا في جلجولية بيجي شهرين زمان ؛ قاموا أجو اليهود ؛ نادى لمنففادي
 قال يا اهل جلجولية ؛ يا اللي في جلجولية ؛ يا اللي امهاجرين ؛ يا اللي من بيففار عففدس ؛ يففا اللففي مفن
 أي مكان ؛ إطلعوا فورا ؛ بكرة قبل صلة العصر  ما يظل ول واحد من اللي مهاجرين في جلجولية ،
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 إل البلد هاذ واللي بيقربولهم ؛ نسايبهم وأهلهم ؛ إحنا خفنا ؛ يعقوب مفا لفوش نسفايب – جفوزي يعنفي
- ، قال أبوي: وا غير نطلع ؛ إطلعنا ، إطلعنا من جلجولية ..

  اطلعنا ورحنا على بلد اسمها :كفر ثلث – وا ثلث بلد في يوم طحنا فيهن والطخ ورانا من اليهود ؛
 ما يضففربوش ع جلجوليففة ؛ يضففربوا ع لمهففاجرين ؛ يضففربوا فففي الطيففارات ؛ واحنففا فففي هالجبففال
 طاشيين – يا بيااااا شو شفنا إيام الحمد ل يا ربي .. الحمد ل . وبعدين رحنا ع بلد اسففمها كفففر ثلففث ؛
 ع الجمال وا صايمين ل والنبي .. صايمين .. أنا بقيت والد .. إحبلت وولدت في الهجرة ؛ جبت ولد
 ؛ بعرفش من اطلعت حبلة من البلد ؛ بس قعفدت ففي الهجفرة بيجفي سفت سفبع تشفهر ألنفا ولفدت ففي
 السهل ؛ جبت ولد في السهل قاعدين في السهل ؛ اكياس ننصب ونقعد تحتهففن ، فشففي غيففر أواعينففا ؛
 كياس ؛ تحت لكياس قاعدين وخواتي وقرايبي ودار عمي وكلنا هيك ؛ وا دار عمي قففالوا احنففا بففدنا
 انظل تحت لكياس – هذولة مخاتير – قالوا احنا أهل دار النيص ومنضروب فينا المثل – نظففل تحففت
 اكياس ، وا حملو حملو أواعيهم ع هالجمال وودوا ولدهم ع بلد بيقولولها – مدري شو ؟؟ نسيت –
 المهم بلد جبلية ، اسع بيحطوا في اغراضهم ونسوانهم وولدهم – بس عمي حامففد وعمففي إحمففد عنففا
 وأختي هاذي بتنكت عليهم وبتحزرهففم فففي حززيففر وبتظحففك ع اعمامهففا – احمفر حميفري يفا عمففي
 واصفر صفيري من طزعك إير بتقول يا ليل ؛ إه إه إه إه يقولها ؛ يخففرب بيتففش شففو هففالحكي – عففن
 الدبور عاد – وهما بيضحكوا ما شافوا ا جوز اختي ساحب لحصان وجاي ؛ بيقولوا شوفوا حسففني:
 ما أتيسوا صاحب لحصان !! خايف ع لحصففان يتعففب ؛ طففب مففا يركففب عليففه نففد مففا هففو ؛ سففاحبوا
 سحب!! ،  ا هو أخوه ، قال طاخين وعاملين علم أهففل البلففد وضففربوا ع العلففم يطففب العلففم ع راس

أخوه  ا ؛ قال أخة ؛ إحنا شاردين من الطخ والطخ  ورانا .. وبس .. ما لبطش ومات ...
 في ناس راحوا ع البلد أولها ؛ لما صارت الهدنة ؛ راحن نسوان عمي – بقففو بففانيين وجففابن لبففواب ؛

قال لبواب اجداد ورمنهن في جلجولية وراحن انحرقن .. 
 أنا ول عمري ما خشيت البلد من حد ما اطلعت ؛ ولدي اصغار وبقيت حبلى وين بدي أدور ؛ ولففدت
 واحنا في السهل واحنا شاردين في الجبال ، احنا طولنا واحنا نرمح ، كل بلففد نقعففد فيهففا يففومين ثلث
 ونرحل ؛ وا العظيم في يوم ثلث ابلد رحلنا عليهن في يوم واحد ، من جلجوليففة طلعنففا ع الزقففور
 مشي ورا بعضنا في الليففل وفففي النهففار مهففن قففراب هففذول لبلد الجبليففة ع بعضففهن البعففض ؛ وبلففد
 بيقولولها كفر ثلث وبلد بيقولولها عزبة الشقر ، ثلث بلد وبلد مدري الشو بيقولولهففا .. المهففم ثلث
 ابلد التي قطعنفاهن مشفي ابنففس اليفوم ففي الليفل والنهفار نرحفل ونمشفي وع لجمفال واف مفا معنفا
 المصاري ؛ ذهب أعطي لصاحب الجمففل ليحمللنففا لففولد الصففغار وأواعينففا ، ذهففبي طلعتففو معففاي ؛
 فأعطي للجمال ذهب أقولو خذ أجار الجمل ما بعرف شففو اللففي يحسففبوا واللففي يظففل صففرفنا وراح ،
 وا ما خشيت الجلزون ومعاي ليرة ذهب .. ل وا .. كلو راح فففي الهجففرة .. ونخففبز ع السففاج إلنففا

ولبوي ووين ما راح أبوي إحنا معاه .. 
 أبوي طلع على جلجولية البقر والغنم ؛ باع الغنم والراعي مع بعض أجا واحد وشراهن في جلجولية :
 الغنم والراعي مع بعض ؛ باعهن بمخسر – خمس ليرات باع النعجة وبقوا يبيعوا بليرة وبليرتين ؛ أنا
 نعجتي خمس ليرات أعطاني أبوي فيها – بقالي نعجة معاه – بففس بففدريش كيففف بففاع أبففوي البففاقي ؛

  بقففت بقففرة وأحلففب15ميت راس معه ، وبقالي بقرة وباعها مع بقرو أبوي وأعطاني خمستعشر ليرة 
منها ..

 بعد جلجولية قعدنا في بلد اسمها كفر ثلث ؛ قعدنا فيها وركدنا بيجي حوالي طول الصيف ؛ بعدين أجفا
 الشتا ؛ استقرينا – استأجرنا – دور في كفر ثلث في البلد ؛ في الصيف بقينا قاعدين في السففهل ؛ هففي
 الزتونة نقعد تحتها ونلف اذيالها قصل إذرة ، وساعات اللحاف أحطهن هيك ذيال ما يدور وأبوي فففي
جنبنا لخري عمل عريشة هو ونسوانه الثلث ووحدة منهن راحت قعدت في عريشة لجنب مع بنتها .
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 وولدت في السهل في بلد بيقولولها"راس الطبيب" قبل ما نوصل كفر ثلث ومات وعمره شهرين هففذا
الولد من الحم – الحرارة – اسمو ابراهيم وا مات وعمرو شهرين .

 مات من الحم – واحنا رايحين بقت الدنيا رمضان بقيت جايبوا وعفاد مففش مفوفي لسففا الشففهرين إمففن
 وا هيك وجهه فرجة ؛ إل هو يا ويلي واحنا ع الجمال ؛ كنه خاف ا صابتو شوبة – اله بيعلم – ما
 شفناه لما قعدنا تحت الزتون في كفر ثلث – ردينا اردعنففا ع كفففر ثلففث مهففو أبففوي بيعففرف كففل لبلد
 هذيك وبعدين إلو قرايب في الجبال أبوي ، قعدنا تحت هالشجر والولد نام ، بعد يوم والل هو يومين ؛
 حياة أبو فايق وإمي راحو يلقطوا إذرة ؛ أبوي بقى.. أبففوي إهبففل ؛ بقففى معففاه مصففاري ؛ بقففى بنففك ،
 ملاان ، أخذ أرض بلدنا إذرة اللي مزروعة – مهم خططو لففذرة أهففل بلففدنا وشففردنا وصففارت هدنففة
 والذرة كبرت والزرع حصدو وحرقوا اليهود واللي يروح ينهففب يجيففب ، يروحففوا هالنففاس يحصففدو
 ويجيبوا ويحطوا ؛ راحت إمي وحياة أبو فايق وخالتي راحو يلقطوا لذرياتهم اللي أبففوي ضففمنهن فففي
 البلد .. مهم اليهود خلص راحو بعد ما خربوها ، صاروا يلقطوا في هالزرع وفي اللففي فففي السففهل ..
 وأنا يا ويلي الولد نايم والدنيا العصر وعيني صرن يوجعنه ؛ راح أبوي وشففرالي كحففل احمففر ؛ بقففى
 في كحل غحمر للولد لصغار ، كحلته أختي اللي أكبر مني ، وفتح هيففك وقففامن طففاحن هالففدمعات ؛
 اللهي بتقوله : ا يعدمك عمرك وا زي الغزال ؛ زي عنيففن الغففزال صففرت ، ومففص هالولففد وفففي
 أمان ا ونام ، في الليل صار يعيط ؛ وي وي وي ؛ أبصر هففو انقففرص وافف اشففو هففو منففالو ، ظففل
 يعيط تا قال يا حالي ، وبعدين قلتلي إمي وخالتي نامي واحنا بندير بالنا عليه ؛ طول الليل مففا نففامش ،
 وبعدين جابن زيت خروع وأسكنو ، وبعففدين جففابن ىأبصففر شففو ، وظلففن للعصففر ، العصففريات قلففي
 أبوي نامي يابا وأنا هيني يابا قاعد في جنبو ، وأبوي يهز في يهز في منشان أنام، وأنا نمفت وظليتنففي
 ع نومتي ، طول الليل وأنا قاعد والشو أنا بقيت اصغيرة الثلث ولد كأنهم في سنة ، ظليت نففايم لمفن
 ابزازي حزكن وهاذي بنتي إزغنونة بقت بتعرفش تحكي نايمة في حظني وابزازي حزكففن وبفكرهففا
 بتمس مني مهي نايمة في حظني بففالي هففو ، بسففم افف الرحمففن الرحيففم ؛ قعففدت ، افف إنففي فففي الخل
 وأبوي مش امفارقني ، قايم السرير ومعبره لجوى ؛ الولد ميت ، منيمو جففوة ومغطففي وأجففا نففايم فففي
 جنبي هيذ- أبوي- لمن قعدت ؛ بسم ا الرحمن الرحيم ؛ ييييييي يابا ؛ وين الولففد ، ويففن الولففد .. قلففي
 هيو هيو تعالي ما تخافيش ، بقى بدا يأذن للصففبح هففي يابففا ل تخففافيش نففامي نففامي ، عففبرت والبنففت
 أعبروها ومش داري هي امي هناك بقت ول ل .. آ .. ل إمي ما بقت ؛ هففاي خففالتي –مففرت أبففوي –
 قعدت وقلت يييي عليهن مغطياتوا – إليشلحة صفرة ؛ حاطاتها على طوةيتها وعلى وجهه- مش يعني
 مجلجلتها اجلجل .. بقول ييييي خايفين ما يموت مهو وا ليموت .. قمت الشريطة هيففك عففن وجهففه
 وحطيت إيدي هيك اللهو ميت وامفتح؛ زمان إلو ميففت – كنففه مففن المغففرب – صففرت أصففرخ ، أجففا
 أبوي قلي ليش بتصرخي؟ قلتله إبراهيم ميت ، قال لفي : اف يرحمفو ، أخفوك مفش مفات شفب يابفا ؟
 طيب أخوي وبتفطني عليه ؟؟ وصرت أقول وييييي ؛ في هالليل .. بقى أخوي واقع في البحففر وميففت
 واحنا في لبلد .. وحطيتو ع حظني وعلى جلجولية قال بفدي أوديفه لبفوه عشفان يشفوفه ويقفبره ففي
 جلجوليه ، لحقتني خالتي اتقولي يا خايبة أنتي مجنونة ويين مشي ثلث ساعات .. إنتي بتقدري تمشي
 .. إرجعي ؛ في هان مقبرة وفي هان وفي وفي .. أخذو مني وحطوه وفزعو نسوان البلد علينا وحممن
 هالولد ودفنوه في جلجولية (كفر تلث وأظن أنها أخطأت الكلمة ) هنفاك مفرت أبفوي مدفونفة كمفان ..
 بعد ما قعدنا في كفر ثلث اللي فيه النصيب وبعدين رحنا على بلد اسمها "حبلة " ، حياة أبو فففايق قففال
 خلففص بففديش هالبلففد – كفففر ثلففث – محنففا فففش النففا دور ، إحنففا مسففتأجرناش دور ؛ دارأبففوي اللففي

استأجروا، إحنا رحلنا ع بلد اسمها حبلة ؛ بيعرفوا أبوي وبعرفونا وقعدونا في هالبيت يما ما أكبرو 
 وأبوي أجو حملوه ع الجمال ودوا ع جلجولية بيجي أسبوع ومات فففي جلجوليففة عنففد أهلففو وقرايبففه ؛

-10مات أبوي بعد ما مات إبني بيجي    تيفام ففي المستشففى10 يوم ، أبفوي قعفد بيجفي20 أو بف 12 
 وروح وقعد بيجي يومين ومات ؛ أبوي بقت صحته منيحة ولمن انحرق ع أرضه وحاله وصار يفسر
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 ؛ صار ينتق دم ؛ مات قهر ؛ لمن اختلف أخذوه ع مستشفى ما أنا داري وين ؛ بيجوز بنابلس ، ولمففن
 قعد يومين والل ثلثة وعملولو فحص  وكشفوا عليه قال الدكتور لبو فايق خففذو اختيففاركم ع البلففد ؛

  – ثمنين ؛ بقى يحط إيدو ع لحمارة بعيففد عنففك80أحسن ما يموت هين ، لختيار بيعشش ، بقى عمره 
  يففوم12 يففوم اللففي مرضففهن ؛ بففس 12 ؛ آخففر إيففام هنففة 14ويقول هيك ا هو راكب كأنه شب إبن 

 .حتى لمن بقيت أعيط بقيت أقوله :"يابا حط إبراهيم في حظنك وأنا أصرخ عليه ".. يا با حط إبراهيم
في حظنك والنسوان يمسكني .. أيااااام ... آآآآه ..

 دفنوا أبوي في جلجولية وإحنا في كفر ثلث ؛ لمن مات أجو أخذوني وأخفذوا مففرت أبفوي أخفتي بقفت
 والدة إلها يومين ظلت في كفر ثلث ، دفناه في جلجولية عند قرايبة وروحنا علففى كفففر ثلففث ؛ ظبظبنففا
 حالنا وأواعينا واغراضنا وجيبناع حبلة ؛ قعدنا في دار بالجار بس إصحابها بيعرفونا ، أنففا واعيففالي
 ما سكناش في دور في كفر ثلث ؛ قضففناها تحففت الشففجر ، بففس دار أخففتي قعففدوا هنففاك ، وحففدة مففن
 خواتي قعدت واختي الثانية قعدت قالت خالتي احنا نقعد هان ؟؟ ل هي بلدنا ول اشي ؛ بكرة بنرجففع
 ع بلدنا أحسنلنا ، وقعدنا في حبلة في دار اكبيرة وامليحة ، ظلينا قاعدين ؛ عاود قففال حيففاة أبفو فففايق
 بدنا انظل قاعدين في حبلة لليش ؟؟ بدنا انروح ع قلقيلية أحسن ؛ قلقيليففة أحسففن مففن حبلففة – أرقففى –
 رحنا استكرينا دار – استأجرنا- في قلقيلية وقعدنا ؛ ودار عمي في قلقيلية وقرايبنا فففي قلقيليففة وقعففدنا
 هناك بعد ما مات أبوي ؛ وين ما بدنا بنروح ؛ بقينا راحين أنا وحياة أبو فايق بس ع حبلة وقعدنا فيهففا
 شوي وخالتي أجت معانا شوية وراحت في دار قعدن في قلقيلية بيعرفوهن وأنا وأبففو فففايق قعففدنا فففي
 دار وأختي في دار في قلقيلية بيعرفونففا هففذول قرايبنففا – حمولففة أبففوي – حمولتنففا اسففمها دار زيففد ..

وقعدنا .. ظلينا قاعدين لمن إحمر حنانا ..
 حياة أبو فايق قال إش ؛ أجا يعيد أختو هان ، في بيتونيا ، أجا يعيدها ؛ والل خربت لبلد مظلففش حففدا
 واليهود إتولو ع كل لبلد .. أجا تايعيففدها ، بيقولولففوا ويففن انتففا قاعففد ؟ قففال : فففي قلقيليففة .. كففل يففوم
 طوشاط ، كل يوم اليهود يضربو  هالطيارات يضربن ويتقتلو هالناس .. اللهي أختو قلتلو يا خوي تففع
 أسكن هين هي الدور كثار وهي بير في مية .. وتعال .. أجا حمقان : بدنا نرحل ع بيتونيا يففال يففال ؛
 قلت : يال ؛ أنا بقدر أمانع ؟ واف يفا جيرانفا ركبفوا ع جنفاح السفيارة لمفن قطعونفا مثفل هفان وعيفن

سينيا ؛ واحنا جاين .. 
 جينا ع الجلزون ماجيناش ع بيتونيا ؛ جينا ع الجلزون ؛ قال (جوزي) : أنا بقعدش في بتونيا ؛ قلتله :
 والل جايبني ع الجلزون ؟؟ قال: كلهم مهاجرين زينا ، وبدنا نقعد مع أهل الجلزون ؛ ول أنففا رايففح ع
 بيتونيففا ول غيرهففا ، بكففرة ولدي يصففيروا يتقففاتلوا مففع أهففل بيتونيففا ويصففيروا يقولففولهم : يففا إبففن
 لمهاجر ؟؟؟ يا ولد لمهاجرين ؟؟ يعايرونا ؟؟ ل ؛  خلينا زيي زي الناس .. وأخو بقففى سففاكن هففان –

في الجلزون- وقعدنا في شادرو ؛ هين – قدام الدار – بقت مطرح خيم أخو جوزي - .. 
 لما جيت ع الجلزون بقى كله خيم .. ول صرارة ول دار ول سناسل .. لسة كلفه بقففى خيفم فففي خيففم ،
 وكان إل لحبال ع بعضهن مربطاط .. ولما اطروحي اتملي اجريكي يغرزن لهان مففن العيففن التحتففا ،
 أجريكي يغرزن لهان في اللصة – الطين- ووحدة تنشل وحدة ؛ اللي رايحة تنشففل اللففي جففاي لهففان؛
 يابييييييييييييييي  معطل الجلزون بقا ؛ وييييييين سنة سنتين تا ركدة الرض- لما لبدت وعرفوا النففاس
 يروحوا ويجوا .. وابعيد عنك ؛ يكوحو هالناس ينخعو .. الطريففق اتكففزز .. وبعيففد عنففك : يشففخو فففي
 الطريق ، وهالحنشين ركبنهم ؛ كلهم حنشان  صار في ابطونهم ؛ ويشربوا – بعيد عن افف – يشففربوا
 بنزين منشان يطيحوا ويطيحوا ربد ربد في هالطرق وهالسناسيل .. يي يي يي .. شفنا المرين هان ..
 وصرت أتقاتل أنا وأخفو لبفو ففايق .. صفرت أتقاتفل أنفا وايفاه ؛ ومرتفه مصفرية مدردحفة وفسفدنها
 النسوان وشردت ، دشرت اولدها الثنين وشردت ؛ هو ( أخو جوزي ) بقى قاعد فففي العباسففية قبففل
 الهجرة مش عندي ؛ أخو من إمو ، وبعدين يا حبيبتي لما فسدنها ا هي قاعدة عند وحدة فففي الففبيرة ،
 قاعدة بتخدم عندها ، وعاملتلها وراق وموديتهن على إمها وعلفى أهلهفا ففي مصفر – هفذيك المفرة –
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 البيروية – أظن إلها ولد ول بنات في مصر – المهم : رحت ع جارتنا ؛ جاراتنا بيروح ع رام افف ؛
 وبيروحن يشحدن هانا ؛ قلتلها إسمعي يم محمود : هذول ولدت إسمعين – سلفي –  هذولانحطو في
 وجهي وأنا دوبي  ولدي  من وين بدي أعيشهم وأنا جوزي مريض ؛ وين رحتن ودتنهففا ؛ وافف لنهففا
 في السما بطير لتعرف انتن هي وين وغير اتجيبنها ؛ وهففاذ اسففماعين مطففول روحففو وغيففر يقيملكففن
 الوا، قالن : يا خالتي : واله ما بنعرف ، قلتلهن : انتن حرات ، قالت : وا غيففر بكففرة أقففرع كففل رام
 ا والبيرة وا وا غير أدور عليها وأبصر شو .. قلتلهن انتن حرات هي أنا قلتلكن واسففماعين قلففي
 هيك .. راحت ؛ دورت ، ا بتقول : هي مرت إسماعين في الدار لفلنية اللي على المفففرق لفلنففة ..
 وأركفب ففي هالسفيارة وأروح ، وأميفل علفى هالفدار ، رنيفت الجفرس ، فتحفت المفرة ، قلفت : ويفن
 زينب ؟ قالت : هيها ؟ عبرت ، قلت : يا زينب ، بدشري ولدك الثنين وابتيجي لهانففا ، يففم كففل هففاذا
 من اسماعين ، ولك خذي إولدك وهجي بدشريهم علّي مش حرام عليك ؛ أنفا امنلفي ، مفن ويفن بفدي
 أعيش ومن وين بدي أعيش أولدي .. وبعففدين جبتهففا وجيففت ، قلهففا : يففا ... ويففا .. قلتلففه : إخففرس ،
 إخرس وسكر ثمك ، ا يلعن أبوكم ويلعن اليوم اللففي شفففتكم فيففه ، سففكر ثمففك وأقعففد ، خلففص هينففي
 جبتها ، قالت : شايفة يا مرت عمي ؛ مش قلتي ومش قلتي ، قلتلها : ل ، خلص ، بدنا انعيش أنا وياك
 ونقعد أنا وياك .. بقينا في خيمة كبيرة في عنا بنك من اللي بقروا عليه لولد شراه حياة أبففو فففايق مففن
 ناس شاردين ؛ حطناه وحطيت افراشنا وحطيت الصففندوق ؛وحطيففت اغراضففنا بينففا وبينهففم ؛ وهمففة
 هيك واحنا هيك في نفس الخيمة – الخيمة كبيرة - . بقت الخيمة بيضة ؛ بقت ع ثلث بتففوت ؛ مبطنففة
 ثلث راقات ع بعض ؛ مش شفافة ؛ ل .. لراقة بيضة من فوق وراقة زرقة من النففص وراقففة بيضففة
 من جوة ، والراقة الزرقة فتحنا عليها تا كدناها وصففرنا انففبيع فيهففا ، وأفصففل سففرويل منهففا وأفصففل

لولد وأفصلهم كل إشي  مني شاطرة ..
 وبعدين قعدوا اشوية – دار سلفي – وبعدين قالت بدنا نرحل ع عمففان ؛ قلففت : افف يسففهل عليففك فففش
 أحسن من هيك ؛ وبعدين رحلوا ع عمان وظليت أنا في جوة الشادر – الشادر إلففه – لسففلفي – فظلينففا
 إحنا فيه ، لما أجو يسجلوا ؛ ويييين ويييين طولنا لما أجو يسجلوا .. جبت اسماعين واحنا في الشادر ؛
 منا قعدت ثلث مرات أحبل وألد بعد ابراهيم ؛ جبت ولد في قلقيليففة وجبتففو وقعففدنا هانففا ومففات الولففد
 محمد اسمه ؛ مات من ا ؛ حصب ، محنا في الشوادر – زي ما قففال المثففل ؛ ل غطففا ول الحففاف –
 وا أمزع من الدواير – من الشوادر وأعملهن هيك رقايق وأفرشهن تحتنا ، ل حسيرة ، ول فرشة ..
 يا خالتي إسففأليني شففو صففرلنا إسففأليني .. يمففاااا .. يمففا اليففام الليففل شفففناهن ؛ ل غطففا يففا خففالتي ول
 إلحاف ..محرم علينا ، أقد من الشوادر  مهو الشادر كبير ؛ أقد منه وألمففدهن ع بعففض و فففي خيطففان
 في سفايف خيطان مخيطفات فيففه أقبففع فففي إيفدي وأطلففع منهففا خيطففان وأخيفط ، أنفا شفاطرة أخيفط ،
 وأعملهن زي الحصر ونفردهن وانام عليهن وشففقفات نتغطففى فيهففن - أطففولهن هففذول مففن الخيمففة -
 وبعدين صار يقولو هي بدهم يطلعولنا بطانيات ؛ بدهم يطلعو بطانيات ؛ ا إني فرحففت ، وأطلعففوا ،
 أعطونا كنه ثلث ول أربع وا ما بعلم ؛ اتبحبحنا بهالبطانيات ؛ اتبحبحناااااا  من البطانيات ؛ نتغطى

ونفرش وانام .. 
 مصاري مفيش ؛ ما بقيش معنا مصاري من مرة .. وا أبو فايق إشففتغل  فففي طريففق الجلففزون اللففي
 بتسند فوق ؛ اشتغل بدري شهر ول قديش ؛ على قندرة – أعطوه بوت وأعطوه بطانيففة وافف وثلثيففن
 قرش .. واشتغل بيجي أربعين يوم .. وكفل مالنفا وذهفبي راح ففي الطريفق ؛ محفرم علفي مفا عفبرت
 الجلزون ومعي تعريفة سوى الحلق اللي في ذنية وا لما مات أبوي خيطت عليه شففرايط وظلففوا فففي
 ذني وبعرفش إذا أبو فايق طالوا ورماه ليش حديت على أبوي  وصبغت ثوبي ؛ والل .. أبوي أبو بقففا
 مش حيا ا .. أبوي بقا قد حاله ، لو كل البوة زي أبوي  ما واحد طاله ظيم ،، المصففاري يعطينففي ،
ّيففر .. هيففك إيففو – فاردهففا- وملن مصففاري ؛ أبففوي أبسففط  الزيت الزتون اللحم لولدي كل اشي .. خ
 واحد في بلدنا ؛ ودار عمي مبسيط ؛ بس عمنهم معمودين ؛ كل إشي عليهم ؛ الدولة والففدنيا والففدين ..
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 وأبوي بقا يساعد ..  عمي بقا مختار بلدنا – بيار عدس – اسمه حامد النيص ؛ بس أبوي بالنيابففة عنففه
 هو اللي يجاوب عنه ؛ لمن يجوا اليهو ع بلدنا والنجليز ، بقوا يجففوا اليهففود والنجليففز ع بلففدنا ؛ لمففا
 يتقتلوا النجليز قبل ما هاجرنا ؛ يجو يقولوا لعمي حامد  : يففا حامففد ؛ بيجففو العصفابة ع بلفدك ؛ علففى
 دارك في الليل وبيجو يوكلو .. يقول لهم : أنا مريتهمش ؛ يقول لهم أبوي : أجو وأكلو وشربوا ونففاموا
 ع فراشانا وراحو ؛ هي انتو بتيجو وبتوكلو وبتشربو وبتخبطو ع فراشنا باجريكو ؛ شو قففادرين إلكففم
 ول إلهم ؛ إحنا مش قادرين لحدا إحنا تحت الظلم بينكم ، يقولوا : يففا مجاهففد ليففش انتففا بتحكففي هيففك ؛
 بدنا هو اللي يحكي ؛ بدنا حامد ، قلهم هاذا فقير ؛ هذا عاقل .. ظلوا وراه تا طخوه في جوة الدار عمي
 حامد قبل ما اطلعنا من البلد ؛ طخوه اليهود ؛ وا اليهود ؛ وحاطين علم إنه جيش شرتوك اللي أجا ع
 بيار عدس وطخ نسوانه الثنتان ووحدة ضيفة وواحد بيبقى إبن خالت أخوي – أخوي من أبوي- طخو
إبن خالتو وهو نايم ع ظهر الحيط .. هذا قبل الهجرة بسنة أو بسنتين .. سنة الستة وثلين وأيام الثورة.
 وا أهل جلجولية ذهب ؛ وأختي اللي بقت في جلجولية عنفدها كفل إشففي ؛ بقينففا ثلففث إعيففال ففي دار
 أختي إحنا ودار اختي ودار أبوي  ، أمن أبو فابق شاف حاله هيك ..   قال أنففا وولدي وعيففالي وكلنففا
 في دار وحدة ... راح شاف دار وقعدنا فيها .. وشاطر ؛ راح نطر نطرة واحنففا فففي جلجوليففة .. نطففر
 نطرة خضرة ؛ وصار يشتغل ، واصحاب الدار مناح ، شهر بس اللي أخذوا منا والشففهر الثففاني وافف

ما أخذوا التعريفة .. 
 بقى أبو فايق يشتغل يدبر حاله ..  أروح أوديلو الكل .. وا اليهود يلقوني في الطريففق – يمففا متففت
 من الخوف بقيت رايحة أوديلو الكل -؛ يقولوا : وين رايحفة ؟ أنفتي ليفش هانفا ؟ أقفول : رايفح أودي
 لجوزي الكل بدو يوكففل . يقففولي : فففورا علففى دارك إرمففاح تطلعيففش ول بنطخففك .. وبعففدين نففادى

لمنادي  رحلونا – من جلجولية - .
 ما اشتغلش أبدا في الهجرة واحنا نتنقل ، منين ؛ فشي شغل ، واحنا في كفففر ثلففث وراحففت امففي وأبففو
 فايق وجابو إذرة – أخر رمق- ؛ إحنا نطحن ونوكل ونبيع اذرة ونشري قمففح ونخلطففو ؛ جففابو بيجففي
 حملين .. ونخبز في البلد اللي إحنا قاعدين في جنبها ؛ اللي يعرفوا أبوي ويقولوا يا عمي خليهن يجين

يخبزن عنا في الطوابين .. توخذوا خالتي وتخبزوا إلنا وإلهم في الطوابين تخبزو وتجيب ..
 لمن اطلعنا من جلجولية كمان اطلعنا باللي علينا وأواعي ولدنا وا خزانففة عقبناهففا لصففحاب الفدار
 وعقبنا طاولة وتخت وكل إشي بقى عنا ؛ يشتري حياة أبو فايق من هالشاردين ؛ أقففوله لليففش ؛ يقففول

بدنا انام وبدنا ننبسط ؛ بالنا انظل في جلجولية ، وبعدين رحلنا وكلوا راح بس أخذت أواعي للولد .
ولما جينا ع الجلزون ؛ قالوا أخوه ، تعال في شغل وفي وفي .. وضحك علينا وظلينا هان .. 

إلتقى هو وأخوه على العيد عند اختهم في بيتونيا وقله تعال ع الجلزون : في وفي وفي.. 
 أجا قلي بدنا نرحل ، قلتله : وين ، قال بففدنا انففروح ع بيتونيففا وبعففدين هنففاك اسففماعين ودار اسففمعين
 مهيصين وبيشتغلوا وبدري إشوا ..وهان وا مفا انفتي مفاري – راح يتسفلل مفع اللفي يتسفللوا لحقفوه
 اليهود ويطخوا واندق مسمار وبطل يروح .. بقوا يروحوا يقطموا سلوك الكهربففا ويففبيعوهن ؛ والشففو

هاذا – اتقصقص بزر ؛ بنفعش - ..
 بقيت واحنا امهاجرين آخذ البنات معي وأخلع النتش – بقن البنات شتلت - وأحط الصاج وأخبز  إلنففا

ولدار أبوي ؛ أبوي اشترى الصاج .. أشتراه من قلقيلية ..
* * * * * * * * * * *
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"حادي عشر"
2003-5-26اسم المبحوثة:  أ.أ.                                     من اللقاء الول: 

: صرفند الخراب                  السكن الحالي: مخيم 48القرية قبل عام 
: متزوجة48 عام                           الحالة الجتماعية عام14:  48العمر عام 

* * * * * * *
 "زوجي من صرفند الخراب وأمي من يافا وأبوي من غزة. وتزوجت مففع أهففل صففرفند، طلعففت مففن

  سفنة؛ تزوجفت وقفالوا مشفى التقسفيم ع فلسفطين؛ وهربنفا ع الرملفة؛ حطينفا14البلفد وبقفى عمفري 
 الوعي في الشنطة وع الرملة؛ شرى سلفي خيام، وقعفدنا ففي خيفام؛ قعفدنا فيهفن عنفد النفبي صفالح؛
 نصبناهن عند النبي صالح وقعدنا فيهن؛ فيش ثالث يوم نزل واحد من بلدنا بيقولففوله يعقففوب درويففش
 جوزها لم داهود هاذي اللي على العين نزل على البلد كان في ألغففام فففي الطريففق؛ طففارن فيففه ألغففام
 مات ؛ أجو دار العنباري - دار عمي – اللي هم دار أبو سعيد ؛ أخذو عشا الدفانة؛ عملولففوا عشففا دار
 عنبر، ليلة عشا إبن يعقوب درويش مات الحج عبد ؛ اللي هو أبو إم السعيد عم جوزي؛ مجففوز ثنتففان
 ونزل على البلد تا يجيب شوية اغراض في العرباية؛ طخو اليهود فففي أرض بيقولولهففا اليهففود أرض
 شبون عند الرملة ؛ طخو في العرباية ؛ حمله سلفي على ظهره -أبو داوود- وجابو وبقففى مغطففى أبففو
 داوود كله في الدم ؛عبرو علّي وأنا حامل ؛ واشو هاذ يا عمي ؛ قففال : انكسففر ظهفري يفا عمففي مففات
 الحج عبد ؛ ازعلنا وبكينفا واكفيكفي شفري ؛ ومفتزوج ثنفتين  وعنفده مفرة مصفرية ومفرة بنفت عمفه
 -عنبارية – ومعاه بنات ومعاه ولد كوم ؛ صاروا يلمففوا لمففة ويطعمففوا فففي ولده ، وبعففدين كففل ليلففة
 اليهود تهجم ع الرملة عند النبي صففالح سففلفي وهالشففباب كلهففم معهففم سففلح ؛ يقففاوموا فففي اليهففود ؛
 يردوهم ؛ وبعدين لما قويت اليهود قالوا إطلعوا ع بدرس ؛ رحلنا ع بلد إسمها بدرس ؛ حطني زلمففتي
 عند أهلي – أهلي كانوا في الراس ( راس كركر) – ونزل ع البلد ؛ أخو قلو إنتففا خففايف ع حالففك أنففا
 عندي عيلة ومش خايف علّي إنتا خايف ع حالك – عنده خمس ولد وثلث بنات -  أنا كنففت هففالقيت
 حامل في شهري ؛قالوا ودوها عند أهلها تنها تلد ؛ في راس كركر – أبوي كان طففالع وابففن عمففتي –
 أجينا ع راس كركر ؛ ل بقدر أمشي ؛ شهري ؛ وحامل الشنطة ع راسي فيهففا أواعففي ؛ أمشففى ؛ أدب
 الشنطة ؛ وأقعد .. ها .. ها ..ها [أنفاس متقطعة من شدة التعب] .. بدي أموت مش قادر أتحمل وسففندة
 .. شفوني هففالولد – شففباب صففغار – هففذاكا يقففول اخففتي وهففذاك يقففول أخففتي – طلعففوا ولد عمففتي
 وأخوي ، راحو بعيد عنك جابو حمار ؛ حطوا الواعي وطلعوني على البلد وأنا بدي أموت .. طيففب؛
 قعدنا فش يومين في راس كركر ؛ قالوا هجمت اليهود أخذت الرملة ؛ شردوا من الرملة وشففردنا مففن
 عند كركر وعلى وين ؟؟ على عين سينيا؛ إشي ماشي وإشي راكب ؛ وإشي حففال الففبين حففال النففاس؛

وأنا لسا في شهري .. 
 إجينا على عين سينيا حطينا تحت هالشجر؛ طبوا يوكلففوا فففي هففالبرقوق؛ قففال أبففوي يففا خففراب بيففتي
 بتدمونا مع أهل البلد ؛ خذنا يا شفير في بلد في الخل ؛ إبعدنا عن الشجر الحامل ؛ أبعدونا عن الشففجر
 الحامل في عين سينيا عند العين اللي هالقيت موجففودة ؛ حطينففا فففي السففهل عنففد الفففرازة ؛ بقففاش ول
 حدا؛ حطينا تحت الزتون ؛ إحنا أول ناس ، حطينا تحت الزتون؛ هذيك الليلة نمنا ماتت ستي إم أبففوي

ّيففة100بقت معانا عمرها ميت سنة (  )، صبحت ميتة؛ قبرناها في عين سينيا؛ بعففد ثلث تيففام صففار ف
 طلق ؛ ولدت إبني ؛ وين ؟؟ جابو خيش؛ سكروا ع ذيال هالزتونة بشوية اكياس؛ وعملففولي اياهففا زي
 البيت ؛ قام أبوي قال ل ؛ خشي يابا عنا في الخيمة – ملناش احنا خيمة – رفع فرشته عن باب الخيمة
 وخشيت في الخيمة ؛ راحو جابوا هالمرة وولدت ؛ خلفت الولد لكبير ؛ الداية منا – معانا – صففرفندية
 – مرت الحج عبد – ستها لم سعيد- ، أنا مليش خيمة؛ دار أبوي إلهم خيمة ؛ رفع أبوي الفرشة وقففال
 خشي عند إمك ؛ كنا – إحنا – حاطين كياس – تحت الزتون ؛ ل خيمة ول غففراب بيففن ؛ كففل عقربففة
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ّية هالقد ؛ نخبز على النار ؛ نجيب هالنتش ونعمل على النار ؛ نطبخ ونخبز وحال الففبين  هالقد ؛ كل ح
 صار حالنا ؛ قال شو بقول : قلت هينا جينا إثنين بكرة بنروح ثلثة – قال مبسففوطة علففى ابنففي – قففام
 أبوي شو قلي : هاها ..  في المشمش؛ لسة إبنك هاذ تا يصير فارس ويحمل البرودة ويركب ع الفرس
 ويحارب؛ أبصر نروح يابا ول ما نروح؛ يييي بقوله يا با؛ قال: وا ليصير فينا زي لهلليففة؛ وطبعففا
 أجو علينا هالصليب ونصبولنا هالخيام وصاروا يطبخولنا رز بحليب ويحطولنا عليه زبيب؛ يروحففوا
 الناس يصفوا ويجيبوا؛ وصار واحد اسمه أبو عصام من سلمة يوزعوا حليب في جفنا.. نروح انجيب
 حليب؛ ويدقونا إبر الجانب في كتوفنا؛ ويضحكوا علينففا؛ يقتلونففا ويففذبحونا ويرملففوا نسففوانا وولدنففا
 ويجيبولنا خيام ويجيبولنا أكل ..ظلينا نقول بدنا نروح ع فلسطين؛ بدنا نروح ع فلسطين؛ طيب؛ جبففت
 خمس ولد وأربع بنات؛ بقيت مدنية؛ ألبس مدني ول أطلع من الباب وبرة؛ إذرينا نطلع نروح نجيففب
 الحطب؛ في الجبل نمشي ما نقدرش نمشي؛ والشوك وغراب البين اللي نشوفوا ما حا يشوفوا؛ وربينا
 هلولد من حبات عنينا؛ ا سبحانه وتعالى كان جوزي يشتغل في قهوة ؛ قهوة إلهم لما اطلعنا – قليففل
 اشغال –مففا يشففتغلش ؛ قضففينا هالحيففاة اف يعلففم فينفا ؛ صفرت يفا ويلففي علفّي أدب حفالي ؛ يوخففذني
 هالنسوان نروح نحصد عند أهل جفنا نروح إنلقففط زتففون ؛ مففن الذان للذان تنففا نففروح علففى عشففر
ّية حليب أقول للبنت خذي يما حطي هذول(لخوكي).. وشفففنا المريففن؛ مففا كنففت  قروش ؛ أشتريلي وق
 ضاري، وا كنت في بلدنا دور؛ وا نحط البربيش في الحنفية ونشطف الغرف وفي بلدنا بقى في
 بيارات وبوابير – متورات مية – بقى في البيارة اللي إحنا فيها : برتقففان ولمففون وكريفففوت ومنففدلينا
 واللهم صلي على سيدنا محمد بوملة وجوافة وقشطة وبلح وأسفقدنيا .. وجميفع الفورد اللففي افف خلقفوا
 بقت عنا في وسط الدار هاي بيقولولها لدار الشيخ محمد المفتي جنينة أبوي كان يشتغل عندهم بياري؛
 وكنا في هالبيارات ودار جوزي كان عندهم بيارة وببور كان هو وإخوتو شفراكة وكنفا ففي عفز؛ مفن
 يوم ما اطلعنا مفا شففنا إشفي ؛ ظلينفا بفدنا نفروح ع فلسفطين ؛ بفدنا نفروح ع فلسفطين ؛ ل روحنفا ع

فلسطين ول روحنا .. 
 رحلنا من عين سينيا؛ شكوا علينا أهل عين سينيا؛ صاروا يكسروا الشجر ويوكلففوا الثمففر لمهففاجرين؛
 شردنا ع ريحا ؛ سقعة وبرد( عين سينيا)  وتا روحنا ع ريحا حطولنا خيام ؛ كل عنكبففوت هالقففد كففل
 حية هالقدة ؛ والمية بعيد عنك نروح نملي من القنا بتاعت ريحا المية بعيد عنك يغسلن فيها هالنسففوان
 الوسخ فيها وكلها قمل ؛ المية اللي شارع عمان ريحا هالقيت؛ نظل لبعففد نففص الليففل يوخففذونا زلمنففا
 نروح نملي ؛ يروحوا معنا ؛ نملي ونصفي المية في الشاشات ؛ بالليل لما تصفى المية ؛ النففاس طففول
 انهارها تغسل واتكب ؛ شو قرف وشو حالة ؛ يجوا علينففا بالليففل ويضففحكوا علينففا الجففانب يحطولنففا
 هالمطور وينصبولنا هالشاشة زي الملحفة البيضة ويعملولنا إياها قال هاذي تلفزيون يفرجونا العففرب
 اللي بيخبزوا يفرجونففااللي بيرحلففوا ..يضففحكوا علينففا؛ وافف مففا أزل؛ يحطوهففا تيجففي هففالمرة تعجففن
 وتخبز وهالزلم يذبحوا هالخروف ويحطوا في هالدست يطبخففوا ويمففدوا هالمناسففف ويقففدموا للنففاس
 ويضحكوا علينا.. لحد هالقيتي ولبكرة ولبعدوا بيضحكوا علينا.. يعني شو أقلك شو شفففنا؛ بقيففت ألبففس
 مدني؛ اللي زيي لو يحطوا مليون ليرة ما يشوفوها؛ هذا الشففارع فففي قهففوة مففا يمرقونففاش منففه يعنففي
 إحترام وإشي كويس كانت الناس منيحففة؛ هففذا درب فففي شففباب ل ممنففوع؛ هففالقيت صففارت هالنففاس
 هيك؛ قام أبوي قتلني أول مرة وثاني وثففالث مففرة قلففي إلبسففي سففروال طويففل ؛ بنعرفففش بقينففا نلبففس
 شرطات – كلسين صغار – ونلبس مدني ونغطي وجوهنففا ؛ والبسففن ثففواب ووقفففن المففدني؛ صففارت
 حماتي تلطم وتقول يا كشلي هاذ ع مين حادة ولبسة ثوب اسمر ؛ طرزي ؛ بنعرفففش انطففرز .. جبنففا
 أول ولد في عين سينيا والبنت صبحية جبتها في عين سففينيا لنففا رحنففا ع ريحففا وارجعنففا علففى عيففن
 سينيا ؛ طا طلع الصيف ما اقدرناش نقعد من الحيايا ؛ روحنفا ع عيفن سفينيا وبعففدين مفن عيفن سفينيا
 اشتكوا علينا جابونا ع الجلزون ؛ أجينا ع الجلزون ؛ أعطونا خيام ، أنففا أعطففوني خيمففة زعمفوط أنففا
 وجوزي ؛ أهلي  خيمتهم كبيرة كانوا كتار العيلة ؛ وحتونا هان عند المقبرة ؛ وظلينا لحد اليوم؛ رديت
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 جبت عمر في الخيمة يجي في هاليل ور ورو ورو وررر هالهوا في هالليل يجي يخلففع هالخيمففة يهففد
 لخيام علينا ؛ الخيمة تهد ويطلعو لولد لبرى ؛ ومطر وسقعة واغراب البين اللي شفففناه ؛ وبقففى واحففد
 إسمه [طلل الهداد- اللفظ غير واضح-] ا يسهلو وين ما كان بقى مففدير فففي المخيففم ؛ يجيففب تعففون
 الشغال ( السناتيشن) ويطلع يشوف خيمة مين اللي في الليل ويطلعوا يدقولنا لخيففام؛ جففوزي دشففرني
 هان وهو عند أهلو في الغور في ريحا ؛ طففول عمففري وأنففا مرميففة عنففد دار أبففوي وفيففش ول شففغل
 ويروح يشتغل ما يلقيش شغل ؛ أبوي ا يرحموا بقى يدير بالو علّي أبففوي بقففى هففان؛ هففاي الغرفففة
 لبوي إلي غرفة ولبوي غرفة وظلينا ففي جنفب دار أبفوي وأخفتي تخفدمنا وظلينفا تاقضفينا هالحيفاة
 وقمنا هالولد ؛ ربنا سبحانة وتعالى ... يقلي – زوجي – إطلعيهم ولدك من المدرسة؛ أقول ل؛ أقففول
 ل .. ل .. أبوهم يقتلني ويقلي خليهم يطلعففوا يشففتغلوا أقففول ل؛ بقففديش بففدهم يشففتغلوا ؟؟أروح أجيففب
 حطب وأسلق ترمس وأعمل خمس ست اتناك ترمففس هففذا يغلففى وهففذا مسففلوق؛ وكففل داري ترمففس؛
 أحملهم بعد ما يروحوا من المدارس ويروحوا يبيعوا؛ يجيبوا المصاري؛ يكسفوا حفالهم مفن الفترمس؛
 يجيبوا أواعي الرياضة من الترمس ؛ يجيبوا البلدة اللففي بيروحففوا فيهففا علففى المدرسففة مففن الففترمس؛
 والقندرة بعيد عنك وكل اشي من الترمس ؛ أبوهم بدوش مدارس بدوا يشغلهم أنا مرضفاش ؛ أخففبز ع
 النار ؛ كل إيدي هاذا اللي بتشوفي هاذا كله من نقط الزيت وأنا أقليلهم على النففار أقلففي البطاطففا أقلففي
 السمك أقلي بندورة على النار ؛ العدس ؛ لما يطلعولنا العدس أمسكوا وأسلقوا وأدقففوا وأسففويه مففدمس
 لولدي ؛ بقوا يطلعولنا الحمص؛ أمسك الحمص أسلقه وأحط عليه بندورة وأطبخوا وأطعففم أولدي؛
 وا وانتا تشهد يا ربي أحسس على صدري هاظ في الليل ما في تعريفة كاز أضوي أجيففب الففبز تففاع
 الولد وأحط البز في ثمه ؛ وا تشهد يا ربي ما في تعريفة ؛ قاعد الزلمة؛  يقولي اسمعي تكففبريش أنففا
 بديش ولد أنا مش مطلع ع ولد ؛ دايما قاعد ؛ أقففول لزمففا ربففي يخففزق الففدار ويزلففي أكففل منهففا ..
 قاعد..ما فيش شغل دايما قاعد؛ وأنا أجري وأرمج ويكفيكي شري صرت أجري يففا ويلففي علففّي علففى
 جفنة أروح أحصد ألقط زتون؛ أجيبلي زتونات .. أجبلي قرشين أشتري فيهن – بقى الشفي رخيفص-
 بقت الوكالة تعطينا – بقوا يضحكوا علينا – بنتفة كاز .. قففام أبففوي رحففل علففى ريحففا صففار يعطينففي
 مؤنه ومؤن أخوي؛ عليتان؛ أجيب اطحينات دار أهلي ودار أخوي وانعيش؛ يعطونا بقج؛ أوخذ هاللي
 في البقج وألبس لولد؛ عندي ماكنة أخيط عليهففا -أديفر عليهفا لهفذا ولهففاذا.. الماكنففة كفانت لمفي اف

يرحمها أعطتني إياها؛ ماكنة عتيقة طلعتها من البلد .. 
 وا ما بزل هيم كل السوترية جيراني بيحلفوا بحياتي؛ ما عمر العمر حدا قال إنفي جعفت؛ يفوم العيفد
 أجيب لولدي الخمس تذرع من أبو سليمان زكريا؛ الخمسة بشلن؛ أجيب لقماش أمزعها هيففك وأنسففل
 الخيط منها وأعمل الخيط هيك ها – أبرم الخيط – فيش كركارة أشتري؛ وأروح لوحدة هانا؛ أقولها يا
 مرة خالي فصليلهن؛ تفصلي القميص وأخيطوا على ديتي وأخبيهن ويوم العيد ألبس ولدي كلو جديد؛
ويقلن : شوفن كيف .. شوفن كيف؛ ولدكن لبسين مرقع وهاذي كيف ؛ ويقلوا جوزها بشتغلش ؛ .. 

 بنالنا جدعون صحتلنا غرفة لربعة ؛ أبوي عنده ثمانية صحتله غرفة لثمانية ؛ صاروا كل يوم يقولوا
 جيبوا أبوك – أبوي راح ع ريحا – في الخر لما كففبرت عيلتنففا داروا علففى اسففمنا . صففارت الغرفففة

الثانية على اسمنا احنا صرنا بقطط عشرة .
 يوم العيد آجي؛ أقوم بدري؛ أكنس وأظبظب وأسوي حاجتي؛ وآجي أحط هالببور وأحط هففالطنجرتين
 عليه هاذي فيها مية وهاذي فيها مية والببور في النص؛ يجوا جيراني السوترية غرب؛ يجوا تا يعيدوا
 علية؛ كيف حالك ا يسلمك – يبقى جوزي في الغور وما عنديش حدا – يعيدوا علّي ويروحوا – كففل
 سنة وانتي سالمة ويروحوا – يروحوا يقولوا لنسوانهم سويتن فطور – يبقوا جايبين لحمة وكل شي –
 وقولوا سويتن النا الغدا يا نسوان؛ يقلن لسا ما طبخناش؛ يقولولهن ا يقطعكن هي أم غياز طابخة من
 الصبح؛ يقلن: يييي وا ما طلعت على السوق ول حدا جابلهففا، يقولففوا: إخرسففن وافف شفففنا الطنففاجر
 بعينناننا عند الببور؛ طابخة طنجرتين فيهن طبيخ – وا يا ابنيتي وهنة يكون فيهففن ميففة؛ بففدي أسففتر
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 حالي ول بكت تعمل الوحدة زي اليوم من خس عليهففا أقففل شففي تقفول جعنففا!!.. اليفوم يففا خفالتي هففي
 كبروا لولد وكلهم ناجحين بفضل ا؛ بفضل ا؛ أجيب الولد الفالح اللي بقرا وأقلو درسففو يففا حبيففبي
 درسو يبني.. يجي أبوه وهو يدرس وانتا تشهد يا رب؛ الضو نمرة أربعة يقولي أنا مش مجبور أجيب
 كاز يوطي الضو مشان الولد ما يقراش؛ أعيط لكنت عمتي؛ أقلها يا مففرة خففالي خففذي؛ أروح أشففتري
 بقرش كاز وأقلها حطي في اللوكس؛ أقوله يما إم محمد ضوتلك الضو روح إقرا عندها؛ (أبوه) يجيب
 الزلم يتخرفوا هان ويعمل الدار قهوة، مشان الولد ما يقراش ؛ أشردوا علفى كنفة عمفتي وأقففوله هففي
 ولعتلك اللوكس ؛ ويكون يا ابنيتي الكاز مني وأقولها مشان ا خليه يقرأ وهفو مفش دايففر بفالوا أسفلق
 البيضتان وأخبيهن في عبي وآخذ لرغيف الخبز في حجري وأقلها: يا مرة خالي افف يخليكففي حطيلففوا

  أقوله تعال12 الساعة 11يوكل ؛ تقوله ولك يا رياض إنتا بتقرأ تعال تعال كول ؛ ولما يروح الساعة 
 يما تعشى يقولي وا يما عشتني مرت العبد ابراهيففم بيضففتين وخففبز؛ يقففولي عشففتني ؛ مففا اتقولففوش
 جابتهن إمك ؛ وهنة وا يا ابنيتي مني .. وا يا ابنيتي إني شفت ايام زي قرش الصوان .. وا .. أنا
 انظلمت .. انظلمت وظلينا في هالظلم لمن كبروا لولد واشتغلوا واملحين ؛ قالوا يمففا بنففا نبنففي هانففا ؛
 قلت ل يما إلي حكورة روحوا ابنوا فيهففا فففوق آخرتكففم بففدكم تطلعففوا – نتفففت حففواكير بكيففت حايشففة
 عليهن – خلينا هالولد يبنوا فوق ؛ بعيد عنك المكنسة وسل الزبالففة المجففرود أحطففوا ؛ فففراش أصفففه
 طول الحيط – كنت بعيد عنك نتفت بنطلون مش نافع أنسله وفستان مففش نففافع أعملففه قففالب وأشففتري
 وجه جديد للخر وعملت لكل وحدة كوم كبيرة فففراش ؛ تيجففي الوحففدة مففن دار أبوهففا علففى دارهففا ؛
 بعيدن عنك قيمت سلة الزبالة يكون محطوطلها في الففدار ؛ أجيبهففا وأنففا فففي هففاذي الففدار وهنففة فففوق
 لحالهن ؛ أقول يا ا أنا انظلمت بديش أظلم بنات الناس؛ طيب لكبير أخذ وحدة من الرملة ؛ قال أبوها
 ممنوع يقعد في الجلزون ؛ قعدت في رام ا ؛ ا يسهل عليه ؛ طيفب رد الولفد عمفر أخفذ وحفدة مفن
 يالو قعد في أول دار خلصت في العمارة من فوق قعد فيهففا؛ رد الثففالث أخففذ بنففت أخففتي مففن عمففان ؛
 أخذها من عمان ع السعودية ؛ ما حدا شاف حدا ؛ رد الصغير أخذ وحدة من عنابة ومحمد أخذ وحففدة
 من ( سريس)  وا انها بنت حلل  ؛ أشهد بال ؛ معلمة وكالة وهو معلم وكالة؛ حطت ايففدها بيففدو ح
 الجلباب يقعد عندها سنتين تاتجيب غيره ؛ ما بتخرب ول بتبذر؛ حرام شرت قطعففة أرض وبنففت دار
 حجر  محلها فففي رام افف وهففي داروا اللففي هففان أجرهففا .. وهففالقيت يففا ابنيففتي زي مفا بيقولفوا لمفا
 ابتنبسطي وبتصيري يا محلكي بيجي واحد وبيوخذ فرحتكي وهاي أنا أصبحت بين أربففع حيطففان ..
 قاعد لحالي ..وا يا ربي حملت المية من عين سينيا؛ من شان ما اتقاتلش مع الناس ؛ بعرفش أقاتففل ؛
 حملتها من جفنا ؛ من دورا .. وأكلت قتل بعدد شففعر راسففي( مففن جففوزي) هيففي أجففا يعففورلي عينففي

  غرزة في راسي عند زهدي الدجاني؛ كان إلسفانو زفففر جفوزي12عملت براسي هيك أجا ضربوني 
 ول هو أخوي ول إبن عمي وصبرت .. بنت مختار عنابة ؛ شو اتقولي : من وين بتجيففبي هففالواعي
 لولدك وبتلبسيهم عمرهم ما لبسوا مرقع؛ شو يقول الستاذ (لطلب) : حاطت على قفففاك نظففارات –
 يبقى كل رقعة هالقدة – هالطول الغرزة بابر الملحف خيط الملحف لبيض يخيطن فيففه ؛ أنففا ولدي
 يروحوا ل بسين ومأدبين ومن حد ما يجو ؛ تعال يمففا : روح إشففلح أواعيففك ويغسففل ويتغففدى ويلبففس
 أواعي الدار لمرقعات وقنفدرة الفدار المفش نافعفة لمرقعفة ؛ تفا يفروح ع المدرسفة يلبفس كلفه نظيفف
 ونظيف وجديد وجديد ؛ شو يقولوا : بنتعجفب هفاذ أبفو فقيفر قاعفد مفن ويفن بيلبفس هفالبلطين الجينفز
 وهالواعي ؛ أقول أهلي .. أقول أهلي بيجيبولي .. وا رفيقاتي من الشام لبنانيات – وا كففانن بنففات
 شهوان هيم في القدي في العيزرية كان أبوي عندهم بياري قففالنلي أطلففبي يففم غيففاز شففو انجبلففك كففان
 عندها أربع بنات وقلتها إن شاء ا المرة بجيبي ولد قلففن أطلففبي شففو مففا بففد إذا أجففاني ولففد ؛ جففابتلي
 معاها الهدية من لبنان ؛ قلتلها بدي اجبيلي معاك أكم شقفت قماش لغياز بلطين من الغالي ؛ قلتلي من
 عنية .. يتعجبفوا النفاس كيفف يلبسفوا ؛ السفاتذة يتعجبفوا كيفف يلبسفوا .. أودي ع الخيفاط أبفو لوحفة
 يخيطهن ( لما كبروا لولد) .. يخيط ويكويلهم وكل اشي .. مش زي اليوم ؛ هي الوحففدة بتبقففى معلمففة
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 وبيجي ابنها من المدرسة بيرمي الشنطة وعلى الحارة للعب بففتيجي البنففت بففترمي الشففنطة واطيففح ع
الحارة ..ل بيفتح كتاب ول غيره .. التهينا بالهلبودرة وهالحومرة وتلبس و.. 

 كان يكون في بنات مملكات في لبلد يعني خاطبات ؛ يجففي أبوهففا للوحففدة يقففول للواحففد بنعففرف شففو
 بيصير تعال وخذ عروستك خذ كنتك ؛ طيب فش إشففي (مففع النففاس) أنففا طالعففة ومعففاي كففل اشففي ح
 شنتتي ملنة ؛ طلعت أوعي معاي ما أنا اطلعت قبل مشان ألد عند أهلي ؛ أروح أسويلها- للعففروس –
 أنظفها زي الكوفيرة ؛ أحطلها طرحة ولكليل والبدلة وكله من اجهازي من بيتي وألبسها زي عففروس
 طالعة من الكوفيرة وانجيبها من الخيمة هذيك على الخيمة الثانية وتدخل تحت الزتون ؛ وافف مففا أزل
 عليك ؛ هاذ في عين سينيا وفي الجلزون بنات الحج سعيد أبو لوحة خففواته وافف الطرحففة راحففت فففي
 دار أبو العنين من سلمة ؛ الطرحة ولكليل اتروح معاهن ع الزرقة (الردن) أنففا كنففت ألبففس .. ألبففس
 العروس زي الكوافيرة وازيادة أعمل هالشعر وألفلفه وأعمل إشي حلو يعني وأحنيهففا وأعمففل انقففوش
 أعمل نقش وكل اشي حفوف وكل شي زي ما نتي جايبيتها من الكوفيرة والكل يقففولي تعففي ..وعنففدي
 كل اشي : مكياج عرسي وأنا من يافا – مدنية – حومرة وبودرة وريمففون للعينيففن ومسففكارة ومكففواة
 شعر ألف الشعر وأعمله من هان زي الدرج ..ولما ما يكون في طرحة – لما بدنا نففزف عروسففتين –
 أجيب حطة لبوال تبعت جوزها ؛ تبعت العريس ألفها هيففك هيفك وأحطهففا وأحففط فيهففا وردة وأحطهفا
 على راسها هيك ع لكليل .. أيام الخيم كل السففوتريات لبسففت؛ شفوفي لبسففت مريففم حسففين واغصففون
 ومريم إم حلوة وإم حسين وكنة العبد ابراهيم .. بيجي عشرين عروس اللففي لبسففت وإذا إنففتي توخففذي
 إشي أنا أوخذ إشي ... وا يخلف عليكي .. كل إشي ؛ روحففوا ع ام غيففاز .. نففروح نعجففن ونخففبز ع
 الصاج معاهن ونفلفل الرز ونطبخ اللحمففة ونسففوي مناسففف وأول إشففي للعففروس وبعففدين للعريففس ؛

ونخبز ونسوي هالمناسف ونجلي ونضب الجلي وبعدين نطلع انزف العريس .. 
 والفلسطينية .. آخ .. وا خسارة عليهم الفلسطينية القتل ؛ كنت أجيب عصاية هيك – خشبة – أحطلها
 إيدين وأجيب صحن وأعمللها وجه وأعمللها حواجب أعمللها عينيففن ورمففوش وألبسففها بدلففة وألبسففها
 ذهب وهالمنديل وانقول عنها هذي زرافة يقولوا هي راحوا يكسوا للعروس نروح ع بففاص الجلففزون
 نروح هان ع ساحة الجلزون نطلع من هان للساحة نغني ونغني ونزغرد ونلقي اللي جففايين مففن رام
 ا وجايبين الكسوة ونظل حاطين هالكسوة في الصواني ونظل نغني .. والزرافففة هففاي زي العففروس
 يكونوا حاملينها ويرقصوا فيها .. بقوا اعراس زمان امناح  بقوش الغناني عن الحب زي اليوم ؛ كففان

في غناني للعريس وغناني للعروس ؛ شو يقولوا للعروس لما تيجي تطلعي العروس من البيت :
عدلها يا بوها عدلها
شدلها يا بوها شدلها

وان طلبت مصاري حطلها
 ويعملوا دحية وسامر للزلم .. وكانوا يعملوا عرس عادي تحت الشجر والخيم .. مهر العروس صففار

  ؛ رخصففوا مشففان خففافوا النففاس مففن اليهففود200-120 ليرة بس بقى في البلد حففوالي 50 ليرة – 40
 ..عند هان يخيطن عند الخيطات أقفول لجفارتي هفاتي إمزعفي مفن هفان هفاذي البدلفة صففرة وهفذي
 خضرة نحط من هاذي ع هذي زينة زي هيك – (زي البيا والكشكش)- نزوق .. ورحت جبففت وحففدة

من نابلس ووحدة من بيرزيت ومن دير عمار رحنا جبنا مرت نازر ( فاردة ) ..
قومي اطلعي يا دلل يا جوهري الغالينقول للعروس :                 

قومي اطلعي يا دلل يا جوهري الغالي
قوليلنا شو طلب بيك من الغالي
قوليلنا شو طلب بيك من الغالي

بّي طلب طليب ما حد يقدر على طلبو
بّي طلب طليب ما حد يقدر على طلبو
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طلب ألفين امهيرة تا يفرقهن على أهل بلدو
طلب ألفين امهيرة تا يفرقهن على أهل بلدو

شايفة ما أحلى غنانيهم ؛ مش عن الحب .. وأيام الخيم شو قلنا :
لما اطلعنا من الرملة
وكل واحد حامل حملة
يا عبد ا شو هالعملة

لمن بعت فلسطين
اللجئين اللجئين

يا حري ع اللجئين
ولما اطلعنا من بيرزيت

قلنا يا خراب البيت
يا عبد ا شو سويت

لمن بعت فلسطين
*****

يا بطل .. يا فدائي يا بطل
يا مئايس عن حياتك للوطن
يا نمرود يا فدائي يا نمرود
يا مئايس عن حياتك للحدود
ع المينا يا فدائي ع المينا

ا يجازي اللي باعوا أراضينا
* * *

ويا املوك العرب قاع القلية
شباب فلسطين راحو ضحاية
يا املوك العرب قاع الطناجر

وشباب فلسطين راحو بخناجر
* * * * *

رحل كلوب الخاين يا دخيل ا
ما خل ول غارة يا دخيل ا

حتى شباب فلسطين يا دخيل ا
مع طلب الوزارة يا دخيل ا

* * * *
زمور الخطر في القدس صاحي
يا عبد القادر في القسطل راح

يا عبد القادر لنها دامتلك
                                           جيوش الهغانا كان ختمتلك     

* * * * * * *   
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"اثنا عشر"
2003-5-4/20-27اسم المبحوثة: الحجة معزوزة                      من لقائين: 

: بيت نبال                    السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
: عزباء48 عام                           الحالة الجتماعية عام14:   48العمر عام 

* * * * * * * * * *
  سنة لما هاجرنا، ما كنتش متزوجة، هانففا (فففي14" اسمي معزوزة محمد من بيت نبال، كان عمري 

  إخوة وأنا بس من البنات وامي وابوي وستي ام ابوي كلنا في هالبيت3المخيم) تزوجت. كنا في بيتنا 
 ما كان لي اعمام . بقينا إحنا والغنمات في الدار [تضك ] وا بقينفا اخفوتي وامفي وابفوي وسفتي ففي
 هالدار، وأنا بقيت أرعى السخول بقوا يرعوني السخول وأروح، سففخول كثففار؛ والل يففا ويلففي علففي،
 وأخوي بقا يرعى الغنمات لكبار في الجبال وبقوا يبقوا في ذيالي سففبعة ثمففن رعيففان زيففي والل بقينففا
 نروح ع المدارس زيكم !! ل حبيبتي المدارس للبنات ممنوع؛ ما بقوا يعلموا في البلففد بنففات.. مففا فففي
 غير ثلث إم عطا ا واخرى ثنتين من دار زيد بعففدين بطلففو ؛ هففذول عشففنهن أمركنيففات أمففاتهن ..
 ولولد لغير لرابع وبعد ما يختموا القرآن يدوروا يلفوا بيهم بالبلد .. ول واحد من اخوتي اتعلففم بالبلففد،
 بقيت أرعى السخول وأخوي يرعى الغنم مهمي بقففوا مففا يرعففوش السففخول مففع الغنففم مفن خففوف مففا
 يمصين الحليب يظلوا مانعينهم، ولما أخوي بطل يرعى حطوا راعي، مهففو أخففوي بطففل لنهففم جففابوا
 كنب لنجليز هاظا وطمعوهم في الشغل ودار الكل يروح يشتغل في هففالكنب، وأنففا ظليففت أرعففى مففن
 الصبح تقريبا للعصر لظهر.. وإمي بقت تناقل المّي، مهن يا بنت أخوي بقين يملين النسففوان ويكنسففن
 تحت الغنم ويسوين الحليب ويروحن يبيعن مهن كل حياتهن شقا بشقا، لكناسة عليهن وتزبيل الطفابون
 عليهن والتملي عليهففن.. ومهفو أبففوي بقفا مجففوز ثنففتين البركفة، وحففدة مففن بلفدنا لخريفة، بعففد إمففي
 اجوزها، إمي باقية صغيرة وأبوي باقيلو خوات ثنتين، راح بادل بامي، جاب امي وعطففا أختففو، إمففي
 باقية زغنونة، يعنففي صفغيرة مفاتوعيش للجيففزة، هيفك يعنففي ظلموهفا أهلهففا، باقيفة مفاتفهمش كففثير،
 صغيرة، قام أبوي ظللو أخت، قام اللهو قلو واحد وا يا بيييي عنففد ابففو السففيد فففي بنففت، هففاذي اللففي
 بتقيم في البقر والغنم وبتقييم.. راح أبوي رد أخذ وحدة قبل ما يجوز إمي ويوخذها فقيرة، إمي ترعالو
 في غنم وسخول وبترعى وبتخدم وبتجيب حطب إلهم، وبتخدم فيهم.. وجففوزتش لسففا بقففت تهففزم مففن
 أبوي بقت عندهم بس مترضاش تهزم من أبوي تروح تنففام فففي الطففابون بقففت تشففتغل وترعففى الغنففم
 والسخول بس ما تنامش مع أبوي راح اجوز عليها ودخل عليها وأجت تا تخلف مرت أبففوي إجففوزت
 إمي عاد وصارن ضراير..صارن كل وحدة يوم، انتي الدور عليكي تطبخي يوم والبيع يفوم والحليفب

يوم .. والشغل مقسم عليهن، ايبيعن ويجين مشي. 
 إمي بقت تحلب الغنمات وتروبهن وتروح اتبيع في اللد، طوس زي هالقنية تروبوا من المغرب تغليففه
 وتصبوا في هاللطواس وتصفتهن في هالسلة الصبح وتحملهن وتروح ع اللد مشي ؛ طواس فخار فيفه
 لبن ومروب بتبيع اللبن بيروحوا بيفضوه وبيرجعولها لطواس ؛ من حد ما تروح يم يتناولوهن ؛ بقففت

  ليرات ع الوقعة .. وطول ما هي مجوزة بقت اتبيع هيك ؛ هففي8-7 طواس اتجيب أبو 10اذا قامتلها 
 بقت لهالشغلة ، والمصريات اللي تجيبهن تعطيهن لبوي وهي مروحة تملي هالطواس هالتوت هففالتين
 ؛ ومشي تروح مشي، وبقى في مثلها يروحن يبعن بقى فيه من دير طريففف مففن الحديثففة .. بيقعففدن ع

المطرح ويحطين ويجوا الناس يشتروا عارفين هنة وين بقعدن ..
 وبقى في نسوان ينبشن ع لحجار ورى الجمال ويعبين لجمال اللي يرحن ع الكسففارات ؛ يشففتغلن مففن
 وذان الصبح لوذان الظهر ، كان معاهن هالكزمات وينبشن وفي نسوان هالت عليهففن المبحشففة وهنففه
 يبحشن ؛ بنت علي رباح وحنوي وكما زلمة ماتوا .. كن ينبشن على لحجار ويعففبين عففل الصففحارات
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 لجمال من هان ومن هان ولما يروحوا ع الكسففارة تيففدير ينزلهففن مففن هففان ومففن هففان ، هنففة ينبشففن
ويعبين وأما الجار مهنة لجمال إما لبوهن أو لخوهن لعيالهن .. 

 وبعدين مين بقى يشتغل في الزرع مهن النسوان ؛ بقين يطلعن من وذان الصففبح وابنهففا الوحففدة علففى
 راسها تحت ابنها تحت الحلة ؛ حلة الزرع ؛ وتدور تحصد ، بعد ما تحصد وتخلص اتفدور تغمفر ففي

الزرع وتسويهن اضمم وبعدين بعد الظهر يروحوا .. 
 أقولك إمي ماتلها ولد وهففي تحصففد؛ حففاطتوا فففي السففرير وراحففت تحصففد؛ وهففاذي القففارص لسففمر
 بقولولها العنطرة ؛ با قي يم دابش عليه وهي ملتهية البعيدة ؛ أجت لقتففو كيففف هففالبكيت لسففمر ؛ كلففوا
 مقرصوا ودابش عليه ؛ من بعففدها أبففوي لمففن مففات أخففوي قففال بففديش الرض  دار يقففول مففا توخففذ

الرض ع النص ؛ ل ؛ بس أعطيني الثلث وخذه ؛ ول واحدة بدها تطلع تحصد ول تدرس ..
 بقت وحدة اختيارة تسوي الطابون ؛ هاذي شغلة بدها صنعة ؛ مش أي وحففدة بتعففرف تسففوي المخففبز
 للطابون ، الطابون مش هو اللي صعب ؛ لكن المخبز اللي جوى بدو صنعة .. شيخة سلمة مرت أبو
 للحج احمد كانت تسوي مخابز الطابون وكففانت ضففريرة ويجيففن مففن ديففر طريففف ومففن هففان وهففان
 يوخذن من عندها .. يجين النسوان ويجبن الحور وتسويلهن وبعدين يوخذنها هي تركبلهن ايففاه  وهففي

عاجزة وهنة ما يعرفنش ..
 يوم ما هاجرنا بقا النا جار – احمد طبطب – بقا إلنا جففار وعنففدو جمففل ؛ غنماتنففا طالعففات قبففل بيففوم
 على شقبة وأبوي بقى وهو ولد معاه صغير طالع ما بالوش انا نهاجر ، أبوي طالع عنففد ارفيقففو علففى
 شقبة ؛ لما داروا يقولوا اليهود اليهود اجو يوخذوا الناس ؛ طيب كيف بدنا نسوي بففدنا نوخففذلنا فرشففة
 بدنا نوخذلنا لحاف ؛ اللهو جارنا جزا ا الخير ؛ جارنا الحيط بالحيط ؛ دار يقول هاتو جاي حطولي؛
 حطينا بيجي ثلث فرشات داري أربعة ، بيجي أربع لحفة (وكرتين) مدري شو حطينففة بيهففن .. أخففذنا
 طناجر وأخذنا صحون وأخذنا بريق الشاي .. على الجمل حمللنا اياهن .. بففابور مففا خففذناش  بكينففا ع
 النار .. والطحينات معانا لخريات ؛ حتى امي بكت عاجنة العجينات وبكت فقيففرة الهففا  والففدة اسففبوع
 اخوي محمود كانت جايبتو ابن سبع تيام ، اطلعنا بين هالزتون ؛ حتى سرير اخوي ما قففدرتش تشففيلو
 رمتو في الطريق وحملت ( محمود ) على دياتها ، مسكينة الها سبع تيام والدة ، تيب شو بدنا نساوي؛

قعدنا تحت هالزتزنات القينا العجينات مخمرات ومش نافعات وكبناهن .. 
 طيب وين بدنا ندور قالت (امي) هي أبوك في شقبة هالقيت يال تا نسعسع ،.. مشينا مشينا لحد شقبة ؛
 لقينا أبوي فقير بيقول فيش اسقط من عيالي فش اسقط من اولدي بيعرفففوش يطلعففوا هففذول سففقايط ؛

ا احنا اطلعنا مع هالناس ..
  راس مطلعهفن هفن والراعفي ؛ وقعفدنا ففي شفقبة تحفت200القينفا الغنمفات هنفاك مفع ابفوي بيجفي 

 هالزتونة ، ياريت حطينا في دار ، اصحابوا ما حطوناش في دار .. قعدنا تحت زتففون شففقبة .. طيففب
 وين بدنا ندور ..بتنا أول ليلة تحت زتون شقبة .. طول الطريق واحنا هففان نقففوم وهففان نقعففد لحففد مففا
 وصلنا لشقبة .. وما حطونا اصففحابوا (لبففوي ) فففي خلقففت بيففت والل فففي خلقففت سففقيفة لغيففر تحففت
 الزتونات ، لفينا فلة هالكيس  في اذيال عرق هالزتون وقعففدنا بففدنا نشفخ نففروح لغفاد حفتى مفا نوسففخ
 ذيالنا ؛ نلف هالخيشة ونكرمز لغاد ؛ بدنا نتحمم نروح بين عرق هالزتون نلففف كيففس ونتحمففم ؛ هففاذا

أولها ..
 طيب ظلينا في شقبة في شقبة ؛ ا حياة أبوي بيقول بدنا نطلع على بيتلففو هنففاك احسففن ؛ برضففو فففي
 بيتلو اللفي زي مفا سفوينا ففي شفقبا سفوينا ففي بيتلفو ؛ ففي هالغنمفات نطشفش وففي عفراق هفالزتون

  راس .. وبكيففن200 ليففرة .. وكففان معففاه 100وهالملطمات . . وا يا بنتي ما باع كل ميت راس إل 
  ليففرة فلسففطيني ، وبففاعهن فقيففر وشففو بففدهن ينمففن فففي قففاع12-10غاليات ، بكىت الراس يتسففوالها 

 هالزتون .. باعهن .. وقعدنا بهالبيت اللي قعدنا ا يعلم بحالنا .. وبعدين مهو أبوي أمه من أبو قففش ..
 قال يال على بو قش .. جينا من نحيت من هناك من نحيففت بيتلففو والنحيففت غففاد طفففش طفففش طفففش
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 واحنا حاملين خلقففت هالفرشففات وهالشففغلت .. وقعففدنا .. قعففدونا بخلقففت هففالبيت ويكفيكففي شففرنا ..
المطر يهر علينا .. 

 وكل هالطرق كنا حافيين .. أخوي اللي طلففع علففى ايففدين امففي – محمففود – هففاذا يكفيكففي شففره لحففق
 الموت وطاب .. هاذا بدنوا مش مفهوم من الدمامل ..  ا يكفيك شره ما فيه مبين ا العنين ، مففا هففو

حليب اللهم ولل هو قليل ..  
 وجينا على بو قش وهنففاك أبففوي لمففا بففاع الغنمففات دار يصففرف يصففرف فيهففن تففامنو اسففخمطهن –
 خلصهن واحنا ا يعلم بيحالنا ، وكام مرض أبوي ، مرض وتوفى واندفن في أبو قش عند اخفوالي ..
 مات في أبو قش .. مات من اللهم ، ما هو المال معادل الروح ؛ هاذ من يوم ما فتحت عينه وهففو أبففوه
 صاحب غنم .. وأبوه واسألي الحجة خلفلوه ملى الغربال اللي بيغربلفوا فيففه ذهفب فففي البلفد مفن الغنفم

وانقهر أبو عليهن فقير .... 
  شففهور) ... بقففى أخففوي8اتوفى أبوي وخلنا أنا وامي وهاللصغار ، كان النا ثمن تشهر مهففاجرين ( 

 تيام . ..7محمد ابن ثمن تشهر اللي طلعت امي فيه ابن 
أبوي بقى عمرو بيجي خمسين سنة ول أكثر إمي أصغر منو بشوي لنها خذتو وهي صغيرة ..

 لما مات أبونا والدر بتهري شو بدنا نسوي ؛ داروا يقولوا انو في الجلزون في مخيمات .. هيففو بيسففوا
في مخيم وبيعطوا زعاميط ..  

 قالت امي بدل محنا قاعدين هان تحت هالففدلف ؛ بففدنا نففروح ع الجلففزون اللففي بيقولففوا عنففو ..يففا الل
 احملوا يا ولد .. حملتنا هاذي فرشة وهاذي شغلت .. وبقاش الجبل مفتوح من هان .. فجينا من اللفة
 هيك هيك هيك تا جينا والقينا هان كلوا مرشوم خيم والنفاس قاعفدين فيفه ..أعطونفا الخيمفة هنفاك ففي
 آخر الجبل وقعدنا فيها ،وقعدنا هان .. طب بدنا انعيش محنا معناش ؛ داروا يقولوا هيم النففاس بيقلعففوا
 نتش وبيبيعوا ، درنا نروح أنا وامي نجيب نتش ونبيع للفران ؛ كال اللي يجيففب حزمففة كففبيرة يعطففوه
 شلم .. وا هاذ اللي بقولك عنوا محمود أخوي لما تطلع امي يدور يلحقها ؛ تقولوا ارجففع بففدي أجيففب

الرزقة يقولها تعالي مصصيني وبعدين روحي .. 
 بقى يوذن الوذان واحنا في واد سردا غاد رايحين نجيب حزمة النتش .. وا هففان يففاربي وافف داروا
 يجيوا النابلسية يشتروا فرشات صوف؛ عاد بقين معانا أربع فرشات أطلعناهن عالجمففل .. وامففي مففن
 الفقر فقيرة قالت  يال تانبيعهن ونخرط شرايط ونسوي فرشات النا ، بعناهن للنابلسيية ا ل يباركلهم

البعيدين باكين حاشيينهن الكلوات برصاص الفرشة ام الربع طرطال يجيبوها رطلين ول رطل..
 والمية بقينا نروح على دورا القرع تانجيب المية ؛ نطلففع مففن الجبففل هففاذا ومعانففا طاسففة ؛ رحنففا افف
 عليهن بنات سردا طرينا ما ارذنش يخلينا انملففي مففن عنففدهن .. ونحففظ مففن هففان ومففن هففان تاجففابوا

هالميات وبقينا نطفش من هان ومن هان ومن هان .. 
 إمي وا يا إمي ويشهد ا انها تاتربينا ما لقففت شففداد تتشففددوا طففاحت جففابت فففل مففن فففل الصففابونة

واتحزمت فيها .. من الفقر .. بدها تربينا .. 
 وإم أبوي كمان طلعت معانا وإمي تقعدها في وسط الخيمة ويشهد اللهتنها امففي لمففا نيجففي مففن النتففش

تحطها في هاللجن وتحممها ؛ بقت ختيارة وربناها هي لخرية ..
 أول ليلة نمنا فيها بعد الهجرة في شقبة ؛ وقعدنا في شقبة حوالي اسبوعين وهاجرنا . كل الهجرة مشي
 .. وما حدا قعدنا في دار ول في جامع ول شي قعدنا في الخل بين الزتون .. ولما جينا على بيتلو بقففى
 في سوق في بيتلو ونشتري ..وبقين مصرينا معانا .. لما مات أبوي في أبو كش كنا قاعدين في خلقففت
 بيت باقي مهجور وبقت المية تنزل علينا .. وقعدنا حوالي سنة في أبو قش بعد مففا مففات أبففوي .. كففان

  ليففرة .. وبعففدها جينففا علففى المخيففم وأنففا لسففا مففا كنتففش12أبوي مخلي معانا من بيع الغنمففات قففولي 
متزوجة ..

لما قعدنا في المخيم بقت الناس كلها تروح على النتش ؛ صارت امي تروح على النتش ..
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واحنا في أبو قش حدى ا ما كان حدا يعطينى مؤن ول شي ..
 امي ل إلها سلف ول حدى ، هي قررت تيجي ع المخيم ؛ هين في المخيم أحسففن لن النففاس بيقلعففوا

في النتش وبيبيعوا فيه بقرشين ونص بقرشين ؛ هايلي شغلتنا ونصرف منهن هالقرشين ..
 ما كنا مطرحين في أبو قش ؛ هينا أونس بكثير ، وقعدنا في هالخيمة نصرح ونروح على هالخيمففة ..
 وداروا يعطففوا مففؤن ؛ الصففليب صففار يعطينففا كبففابيت وبطففاطين والسففردين والحلوة وطحيففن زي

الحلوة .. وبقى امنيح المؤن وبقى يطلع الصبونة  وكل شي ..
 في يوم من اليام أثلجت الدنيا ؛ اكفيكي شرنا طول الليل واحنا في الخيمة  - زعمفوط هيففك – وطفول
 الليل وامي ماسكة هالعصاي وتخبط على هالخيمة ويطيح ، تخبط هيك لفوق وتخبط هيك لغففاد يطيففح
 الثلج .. وقامت اللفقيرة أخذها النوم من كثر التعب واحنا نايمين ع هالفرشات والل هي هاللخيمة اشففو
 علينا ؛ فوقنا مهي بقت الثلجة هالطول والل اشو بدها الخيمة ما تميل .. طيب شو بدنا انسففوي .. جففوا
 احنا عاد محشورين .. وامي ساوت زي هوات الغولة مسكينة ، تكحف بديها الثلج مشففان علففى البففاب
 تفتح علينا .. صارت امي تكحف علينا بديها تكحف تكحف زي اهوات الغولة تكحف تا بينت الثلجة ..
 هذول اصابعيها من كثر الحكف صارن هيك يكفيكي شرهن ؛ وبقين اشفوية ميفة مسففخنات ع البفابور
 اللحنا انقلها طمسي أديش [ يديك] يما خلهن يدفين شو بعرفنا ؛ الل هففن ايففديها صففرن هيففك معكفففات
 شنو بارد وسخن ثلج ومي سخنة بس ربنا حن علنا عشنا يتاما بيقولك بدي أمرض لختيارى هاذيث ل
 طب خلى دياتهففا يرجففع عففادي .. وأجالففك الصففليب ؛ جرافففة قففاموا تجففرف والتمففوين وراه ؛ كففب ع

هالعالم ، قصات الحلوة مع الخبز مع .. 
 أخوي كان أكبر مني شعبان أكبر مني بيجي بسنتين ونص ، وأصغر مني واحد وبعففدين كمففان واحففد

 تيام [ أربعة ثلث اخوي وأنا] .7اللي امي طلعت بيه ابن 
 بقينا جنب الخيمة مسنسلين هيكة سنسلة على داير وحاطين شقفة زي شادر ونعبر نشخ فيها بعيففدن ..
 عنك ونتحمم .. أول ما جينا ع المخيم بقينا نطفش من هان من عين الجوزة ومن دورا وبعففدين فتحففت
 هين عين – اللي عند دار ابو حسن – وصففرنا نصفففتهن هالسففخانات مففن هففالمغرب تففا يلحقنففا الففدور

انشان بيلحقنا الدور للصبح وهالنسوان يكركعن بالهليل وبالنها منشان المية .. 
 لعيون في المخيم بعدين عرفنا عنهففن ؛ لمففا دار النففاس يبحشففوا داروا يعرفففوا هففاذ عنففدا عيففن وهففاذا
 عندا .. وصاروا يبيعونا المية ؛ يوخذوا حق السففخان بقففرش ؛ وييففي  ولسففا نففروح نصففف السففخانات
 بدارها (اللي في دارها بير) والسع إذا قبلك حدا عليك أن تملي له قبل ما تملي وإن أخففذت معففاك قنيففة

زيادة تقولك ما تجيبيهاش معك انتي إليك بس بحك السخان ؛ هالسخان بقرش خلص بس بقرش .. 
 والحج احمد  اللي صار جوزي كان في عارورة كان متزوج  وحدة عاجزة ومخلفتلوش ا هففالبنت ؛

وأنا باقي أدري شو الجيزان قالوا بدك تجوزي قلت أووووووووووو ؛ قلت وا هيبدي أجوز ..
كنا قاعدين فوق ولما أهل ام الزنات نزلوا لتحت انزلنا وقعدنا لقدام ..

  سنة وقالوا هي بففدوا يتجففوز بففدو يتجففوز16اتزوجت واحنا في الخيم لما اتزوجت بقى عمري بيجي 
  سنة كان أكبر من أبوي ؛ احنا ما كانش معنا مصففاري60مهو ابن عم أبوي .. وبقى عمره هو بيجي 

 ) لففرات ؛9يا حبيبتي هو كان معاه ؛ قالت امي احنا معناش مصاري ؛ قال بداينكم ؛ داينا بيجي تسع (
 ) اللففي أخففذناها بففدل لخففوي .. هففي30مشان يكسولي فيهن .. وراح هو كسى عليا بنته بثلثين ليففرة (

  سنة وبقففت مرتففوا علففى60كانت اصغر شوي من أخوي وأكبر مني شوي ، لكن هو ( جوزي) كان 
حسابوا لسا طيبة ؛ اجديد لماتت ..

 صرت أقول هاتوا اكسونا هاتو جيبولنا ؛ اللهم مش جايبينلي قندرة ألبسها  ؛ يييييييي يا اهل البلد ويففن
 القندرة ؛ درت [صرت] أعيففت ع القنففدرة ؛ اللهففم قلففولي خففذيلك نففص هففالليرة ؛ شففعبطط مفن هنففاك
 تعركشت في هالطرك من نابلس واركبت وجيبت من رام ا قنففدرة .. جبففت قنففدرة يففا حبيبففتي بربففع

ليرة ؛ من تبعات هالبقج اللي شو ؛ ياا لبسها ومش مصدق حالي .. وظل معاي  أخرى ربع ليرة .
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 وتزوجت وظلينا نصرح ع النتش احنا احنا ؛ انهرت القندرة ..افف يعففدم القنففدرة بصففاحبتها ..  قلنففالو
 بدنا قندرة قال ل ؛ اشتري جزمة أقوى  .. رحنا اشففترينا جزمففي يففا عينففي مففا احلهففا زنارهففا احمففر
 ولهان ؛ انروح ع النتش فيها وانروح انجيب المطعم فيها .. نصف مثففل هففاااان وهنففاك تففانجيب لقمففة
 المطعم ؛ بقينا نوخذ الصحن ويحطولنا نتفت هالطبخات فيهن – برغل وجنبه نتفة فصففولية ول شففغلة
 جنبهن .. اللي معاه الكرت يروح ؛ وا ما بيشبعنش واحد .. ويدورن ( النسوان ) يتكففاتلن ع المطعففم
 حتى بطلوا يعطوا الكرت داروا يقولوا اللي بدوا يوكل يجي ع المطعم ؛ في المطعم بقوا يحطوا بنوكففا

اللي بدو يوكل يروح هناك ..
 مهر بقاليش ؛ محنا بدايل ؛ وهذاك ( جوزي) اشمنو معو جبلها أما احنا  يا ويلي عشنا يتامففا ومعنففاش

وا ماحيلتنا  اشي ... محنى بدلااااات ..
 بقينا زمان بشقى ع الجميع الزلم والنسوان بقينا نقلفع نتفش بفس بقفت حياتنفا زي الحلوة مفا عمفري

شفت زلمة كسى على مرتوا ا هالليام .. والل حدا اجوز ع مرتو ال  هالليام ..
 بقينا ان ما لحقناش الدور نخبز هان في المخيم نروح ع دورا لنخبز الخبزات وكل يوم بيففومه نحخففبز

وبعدين صرن لفران هون صرن نحط شهرية وصاج فيه نخبز عليه .
 بقى حمام الوكالة هناك لفوق ؛ نطلع من هان بهالطريق لغاد بقينففا نوخففذ معانففا حجريففن لنطقتففق للففي
 هناك مشان يطلع انظل نستنا فيفه ؛ والل شفو بفدنا نسفوي مفا ففي ورق نمسفح فيفه ول ملطمفاط بقفى
 العامل الفقير اللي ينظف الحمامات كل يوم يطلففع بيجففي أربففع خمففس عربيففات احجففار وهنففة يرميففن
 لحجار ؛ بقى حمامات الزلم لحال وحياة الرجال لحال بعاد عن بعففض ؛ اللففي بقففاش يطلففع فففي الليففل
 يكون عنده طاسة يشخ فيها والصبح يوخفذها يفديرها ففي الحمامفات ..بفس التحميفم بقينفا هفان نتحمفم

 ) .. بقففوا الففزلم يحففترموا67بالدار .. بس قديش بقت شقى بس أحسن من ايام ما لحقونا اليهود لهان (
 المرة وما يقولوا للوحدة إل ا يستر عليك وا يستر على فلنة مثل ما هي ساتر على عيالها وساترة

على دارها .. 
 [وهنا سألتها عن كيفية تعلمها لمهارة الطب الشعبي – خاصة التمليس – المشهورة به بين الناس]:

قالت :
"أنا اتعلمتها من جدجد - ام ست أبوي..

 هاذي باكية ام ست أبففوي عففاد ؛ شففايفة شففو ام سففت أبففوي ؛ باكيففة رايحففة تلقففط زتففون ماركففة عنهففا
 هالكركعة – هالقيت بتقولي شون لخبيط هاي-  ماركة الكركعة عنها افف هيبكففت دايففة  قايلففة للقرقعففة
 ريتك صبية واداييش ؛ للكركعة ؛ هذي الكركعة طلعت من أهل الرض طايحة قايلة ع ذمتهففم للشففيخ
 تبعهم إنها لخيتارة لفلنية دعت انها اداييني ؛ لختيارة با قية ذايلة هيففة فففي الففبيت اتكنففس تحففت البقففر
 والباقيين رايحين على الحصيدة ؛ جايين عليها اثنين قايلين يا ستي قايلة نعم قالوا بدنا ايففاش هففان النففا
 صبية بتطلق عند هالزتونات  بدش تيجي ادايلنا اياها ؛ قالت : نعم ؛ يا حبيبيني امنين خففذوا كففل اللففي
 في الدر بس تقتلونيش من هان لهان ا هية رايحة مطرح ما لقت الكركعة عذمتهم قففال خابطففة هيففك
 طاحت عندهم ا قال شيخهم قاعد قالها يا بنت يا انسية إن جابت ولففد بنطلعففش ع الففدنيا ومففن جففابت
 بنت بتظلي عنا .. يوم يومين فقدوها أهلها ما لقوهاش – يوم يومين ثلث ا هففي والففدة جايبففة ولففد ..
 هالقيتي مش التسمية مش لزم الواحد على كل شيء يقول بسم ا الرحمن الرحيم ، اللهو فيه هالكلب
 لسمر قايلينلوا روح عالدكانة الفلنة جيب مقطع اقماش وجبلهفا تحليفة ومفدري شففو ؛ راح الكلفب ع
 باب الدكانة لفلنية وقاعد وكل ما تيجي للزلمة بيعة يسمي بسم ا الرحمن الرحيم ؛ راد الكلب ومففش
 قادر يقدم آخر بيعة بدو يروح مش مسمي عليها دخل القلب واخففذ اللففي بففدو ايففاه ورجففع ؛ قلففوا ليففش
 اتاخرت قلوا هيك هيك .. باكي عندهم واحد منزلينو مسخوط ومنزلينو عندهم ؛ ياا يا انسففية اطلففبي
 اشو بدنا نعطيك يا ا اطلبوي بدنا نطلعك عند أهلك ؛ ا هذاك المسخوط عنففدهم قالهفا أقولففك خليهفم
 يعطوك مرجة – بنات الذنين – ابتغني منها ؛ قايلتلهم ؛ قال معطينها اياهفا ع ذمتهفم .. وقايمينهفا ومفا
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 اعتابت ا هية بيناتهم راحت في غيبوبة قعدت بيجي يومين ثلث لما فاقت ع حالهففا ودارت اتخففرف
 وظلت قال معطينها اياها لولد ولد ولدها .. هاينا استلمنا الصنعة ، وأنا بقيففت مففن اصففغيرة وإم أبففوي
 عايشة أقولها خليني بدي أملس عنك ..ولليوم وأنا بملس للجميع .. ول من البلد ل ما هو بقابل .. كففان
 في البلد حياة أبوي يقول لمة اقعدي على الباب يما هالقيت بيجن النسوان مشففان تملسففيهن ... عمرنففا
 ما أخذنا من واحد قرش .. وبلقت الخوفات للصغار وللشباب وللكبففار نسففوان وازلم .. لليففوم ولبكففرة

وتاموت .. 
* * * * * * * * * * *

"ثلثة عشر"
2003-7-17اسم المبحوثة:  سارة يوسف حماد                 اللقاء الول: 

: ساريس                       السكن الحالي: مخيم قلنديا 48القرية قبل عام 
 عام                           18:   48العمر عام 

4 أطفال وفي حالة مخاض الحمل 3: متزوجة ولها 48الحالة الجتماعية عام
* * * * * * * * * *

  سففنة يفوم هاجرنففا. بقيففت متزوجففة إلففي18"اسمي سارة يوسف حسن حماد من ساريس؛ بقا عمففري 
 ثلث سنين ، إجوزت ع الخمستاعش سنة ، ومخلف ثلث بنتين وولد وبقيت حامل ؛ بقالي ثمن تشهر

 ) ونازل في التاسع ؛ جوزي بقا قايد المنطقة هذيك ، قايد، منا وفوق عبد القادر بيك وهففوة تحففتي .8(
 ) في ساريس .. ولمففن صففارت6جوزي اسمه إحمد نافع حماد ؛ وبعدين يا حبيبتي قاومنا ست تشهر (

 ضربت القسطل بقا معاهم ؛ قل تنزلش يا بو موسى تنزلش ، لعبد القادر بيك ؛ تنزلففش يففا بففو موسففى
 تنزلش .. انقتل .. ا أعلم .. بعففدين يففا حبيبففتي هففاذي الجمعففة راحففت القسففطل وانقتففل عبففد القففادر ،
 الجمعة اللي بعدها قاومونا هجموا علينا إشي هجانا وإشي أرغونا ؛ ‘حنا بقينا مدمرين القوافل كلهففا ؛
 ست اشهر يقاوموا ؛ الن لحد الن السيارات .. قاوموا ساريس ، لمن قففاوموا الجمعففة هففاذا قففام حيففاة
 أبو محمد (زوجي) رايح يجيبلهم سلح من اين من "عين سينيا" .. فشك للففبرود اللففي معففاهم ، ظلففوا
 يقاوموا لوجه الصبح ؛ وجه الصبح خلص معهم الفشك ، قام واحد لحماية قلففوا يففا نففافع خلصففنا فشففك
 قالو هيو جاي .. وهو (زوجي) حملوا الفشك في هالجمال .. ليش راحت ساريس قلهم ؟ قالوا ما قدرنا
 عليهم أجونا من أربع طرق مقدرناش عليهففم . قعففدنا عشففرين يففوم فففي بيففت محسففير. مهمففة نسفففوها
 وراحوا ، نسفوا ساريس على طول . احنا لمن بقوا يقاوموا بقينا في البلد؛ إحنن لمن حسينا إنهم بففدهم
 يدخلوا البلد طشينا زي ما تقولي على لجبال هيك .. النسوان الوحدة طلعففت مفرعففة ، متحكلففش علففى
 (خلقة والل شريطة) طلعفت ففي ولدهفا ونمنفا ففي هالجبفال. منمنفاش ففي الجبفال  رحنفا علفى بيفت

محسير.
  بقوا الشباب ميخلوناش نطلع من ساريس ظلينا لمن احتلوها . لمن دخلوا البلد إحنا بدينا نطلع ، مهمة
 خلصوا السلح واطلعنا مع بعضنا ( النففاس والمقففاومين) ، يعنففي ثلث اختيففارات تففأخرن فففي البلففد؛
 ثنتين قاموهن عند بعضهن وطخوهن وين ؟ في عينيهن ، ووحدة نسفوا الدار عليهففا . وحمففاتي كففانت
 في الدار والدار عليها حطب؛  تبحر في الدور وهمة ينسفوا فيهن من الشباك ؛ (ينسفوا) على طففول ،
 تبحر منها وغربة منها وشرقة منها وقبلة تلقيهم بنسفوا ، لمن نسفففوا وخلصففوا؛ صففاروا قبففال الففدار
 ولعوا النار في الحطب .. قالتلهم والشو إنتفو عففرب والل يهففود؛ قالولهففا إحنففا عففرب؛ بففاقين مفن أبففو
 غوش .. قلها انتي مرت نافع ؟ قلتلوا آه تعال اطلعني يا بني ،  حجموا ع النار طففوا النففار وأطلففع هففا
 لختيارة . بقوا ينهب ، ينهبوا قبل ينتسفن الدور ينهبوا ، هذول مهم معاهم ( مع اليهود ) خون . هذولة
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 الغوشة بقوا خون بس بقاش يهنلهم في الشعب. قالوا تعالوا إقعدوا حدانا ( تا تففروق الففدنيا مرضففيناش
قلنا نصير خون زيهم) .

 ) عشففرين يففوم بففدوا يهففاجموهم، هاجموهففا أربففع تيففام . بقففوا20وا يا ستي قعدنا في بيت محسففير (
مقومين فيها كثير ، كل المنطقة القبلية يجوا  بالسيارات من الخليل ، يقاوموا في بيت محسير .

 بقينا في البد بيجي ثلث أربع دور كبار ضخمات؛ سلفاتي وأنا كففل وحففدة فففي دار؛ إيففش دار عللففي
 ودور، حماتي لحالها .. وجوزي يشتغل في الرض ، جوزي مهو دايما في سففبيل افف. وعنففا أرض ،
 وعنا بقر وعنا غنم وعنا .. وبت حالتنا منيحففة، ومسففتورة والحمففد لفف ، الففرزق والرض ، مبسففيط ،
 فلحين بقينا ، بعدين أحنا عنا بلدين ؛ بيفت سيسفين قضفا الرملففة وسفاريس قضففا القففدس؛ يعنفي بيففت

سيسين وساريس أهل ؛ بلدين إلنا نروح على بيت سيسين نفلح ونزرع اذرة ونزرع قمح ونزرع ..
 وليليتها وهمة يقاوموا أخذ فشك حمل صندوق من هان وصندوق من هان ، في نسوان بدهن يطلعن ؛
 قلهن بدكن تطلعن ؟ وا عمركن ما رح ترجعن ، تطلعنففش .. طففاحوا ظلففوا يقففاوموا للسففاعة خمسففة
 العصر ؛ يقاوموا في بيت محسير اليهود هاجمة عليهم ، ( ومعا مقاومين كثير) وبعدين ياستي غيابت
 الشمس إنقتل. بعد عشرين يوم ، في غيابت الشمس وهو يقاوم انقتل . أخو جاي من الخل ؛ لمففن لقيففه
 أخو إرتخين أديه ؛ قال أبو بدنا ندفنه هلقيت إن ما دفناه اليهففود بتعجفب فيفه ، ( إنفدفن هفو وصفاحبه)

 ) . وا من جيبتهم السلح ل عمرهففم مففا24دفنوا في بيت محسير؛ وبقا عمره أربعة وعشرين سنة (
 أجاهم قرش ؛ الواحد يبيع زتوناته ربيع أرضياته ويشتري سلح؛ وا منفو يفا خفالتي يشفتري سفلح
 واللي راح ما حدا يسأل عنه ؛ اللي يموت ما يسألوا عنا ول عن عياله شو صففار فيهففم ، كففذابين اللففي

بيقولوا سألوا .. 
 هاقيتي أنا يومي ، عمي أخو أبوي قعد معانا في الدار أجو قالوا يففا الل يففا بنففات ؛ إمففي قففالت : سففارة
 بدها تخلف بتستنا في جوزها لمن يجي؛ قال تيجي وبيلحقنا؛ باقيين دافنينا ، قففالوا بففدنا انطيففح انجيففب
عالته قبل ما يدفنوه ؛ الشباب لبعضهن وحماي قالوا ل ؛ بتموت هاذي ؛ لسففا عمرهففا ثمنتاشففر سففنة (

 ).. قولي راح ؛ هودنا مع هالناس تمشي وأنا أطلق ، يوم تجيني الطلقففة أقففف يففوم تففروح أمشففي ،18
 ناس ماشية هيذ على الجهجاهون ، هو ففي سفيارات تحملهفن ؟ ماشفين هيفك ففي الخل ، اللفي حاملفة
 ولدها ؛ اللي ساحبة ولدها ، عيشة الهوان والجفا ، وا ظليت أمشي لوجه الصبح ، نمنا في هففالواد
 نازل ، بدا النهار يشقشق ؛ جيت قاعد هيذ ، قلتلها يما بدي أقعد هان الناس زي لففتراب ماشففية ، بيففت
 محسير تعد ألوفففات ، جيففت قاعففد ع هففالحجر ، إل المولففود نففزل، أجففت إمففي عقففدت خرقتهففا هيففذ ؛
 وشلحت لباسها ولفتا فيه وحطتا في( الطفل) وحملتفوا علففى ظهففري؛ ل معانفا أواعففي يييففي ول إشففي
ّيففة نشففرب، مشففينا ،  (ولدت على الرض) بين بيت محسير وكسل. لفتوا إمي في لباسها ،  ول معنا م
 كل ما لحقتنا سيارة نتعربشها ، يا خي وصلنا ، نقول وصلنا دير أبان ، يقول وا يفا خيفتي عيالنفا مفا
 احنا حاملينهم ول ملقينهم . ظلينا نمشي لحد ما قلنا هففي ديففر أبففان ، صففارت الففدنيا العصففر ، لحقنففا
 واحد محسيري ؛ مرتو قالتلي : شو يا سارة واضففعة فففي الطريففق ؟ قلتلهففا النصففيب النصففيب ، بحففر
 جوزها هيذ لورا إتقولي الساعة خمسة – قال : ولك من هي سارة ؟؟ قالتل: هاذي مرت أحمففد نففافع ،
 قال وردي ؛ أحمد نافع ، اللي انقتل إمبارح العصر .. سمعتا ؛ قلت لمي : يما سمعتي ؟؟ قالت : هففاذا
ّيبت ، والدة من الصبح وأنا أمش والدم .. وافف وولدي  مش داري ؛ قلت : ل ؛ داري شو بيقول ، وغ

طالعين مع مرت أبوي ومع ناس محاسرة من الصبح ؛ ومعاي بنت ( ماسكتها إمي).
 غيبففت ؛ وظليففت مغييففب ، تاصففحن الففديوك الصففبح ، صففحيت ؛ واللهففن قايمففاتني هالففديرابانيات
 ومنيماتني ، وقاطعات الصرة ومحمات الولفد ومنيمفاته ومغسفلتلي ونفايم ع هفالفراش، قمفت ، قلفت
 لمي : وين راح الولد ، كون رميتي ؟ قالت وا ما رميتا ، هيو ( جنبك) . قلففت( لمففن شفففتي جنففبي)
 اسقيني يما ؛ أسقتني شوية مي ، وقلت الحمد ل ؛ يا ربي ما إلي غيرك .. وسففميتو مجاهففد؛ مففش أبففو
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 انقتل وهو مجاهد ( عشان أبو مجاهد) أبو انقتل المغرب وهو أجا الصبح. وعاش مجاهد وكبر مجاهد
وطارد مجاهد وانسجن مجاهد وانبعد مجاهد . شفتي الصبر كيف ؟؟

 وربيتهم ، أخو اللي أكبر منو وديتو على مصر تعلم ؛ هيا اليوم مدير الوقففاف ( الشففيخ محمففد نففافع )
 وهاذا علمتا كهربجي، وأخففذوا مففن الففدار هففاذي، انسففجن وانحكففم سففنة وردوا أبعففدوا ، أبعففدوا علففى

الردن ، أخذتل بنت عمه ووديتل إياها وخلف ست ولد..
 وما حملنا من الدور شي،  منسفوهن الدور ، طلعنففا تحففت الطففخ .و بقففاش معنففا ذهففب ، بقينففا نصففيغ
 فضة، ومنين ، نسفوا الدور عليهن . الطخ على روسنا ، ما أخذتش إشي ل أنا ول غيريح بس الحلل
 طلعوا صحابا ، سلفي طلعوا الحلل ؛ مشففوا فففي الخل مهففم(سففلفي) قففايمين فففي الحلل والشففي .
 جوزي بقى لكبير  في إخوته ؛ وحماي بقى موجود وبقا مختار ، مختار ساريس ، بفس بقففا ففي كمففان

مختار لساريس ( مختارين). 
بعدين أخذت عمهم ؛ بدهم يجوزوني بّرة ؛ وولدي وين يروحوا ؟؟ أخذت عمهم (تزوجته).

 وا ظليت ع لولد ودفعوا مهري عيالي ؛ تجوزت سلفي ، وطلعففوا شففياطين الرض ولدي (تقصففد
 فدائية كمففان كزوجهففا الول) ، خلفففت منففه ( اللففي كففان سففلفي) أربففع ولد ؛ طلعففوا قففرود وسففعادين

(فدائية) ؛ لمن يبقوا في السجن يبقوا كنه أربعة خمسة ..
 أنا قعدت في دير أبان ثلث تيام وأجو أخذوني سلفي . بقو في الخل .. محنا ما طلعنا مع بعففض هففو
 حدا دري عن حدا (أنا رحت من شقة وهمة من شقة) وبعدين اهتدينا على بعض. وا طريقنا طويلة،
وبعدين لمانا وجينا على دورا القرع ؛ جينا من منطقة لمنطقة ، البلد اللي بنيجي عليها إنام فيها يوم ..
 مرقنا عن راس أبو عمففار ، بعففدين علففى القففدس وركبنففا لففولد ع الحميففر تارحنففا علففى بيففت لحففم ..

 ) (في دورا القرع) ؛ مهي بنت حمففاي هنفاك ، قعففدنا3وآخرها على دورا القرع. وقعدنا ثلثة تشهر (
 عندها وبعدين أنا نزلت عند إخوالي على "بيت دقو" . هناك أخذت دار من خوالي قعدت ثلث سففنين
 رحت أنا وولدي ؛ قعدت ثلث سنين عند خوالي وإمي راحت عند أهلها . أنا لما قعدت في بيت دقففو
 لسا بقيتش مجوزة سلفي ؛ بعد ثلث (ثلث) سففنين إجففوزت سففلفي؛ وبعففدين انزلنففا علففى يففالو قبففل مففا
 راحت .  بقا بقرهم وغنمهم في يالو ؛ وهمة ساكنين هنففاك –عيففالي- نففزرع ونفلففح ونسففوي كففل شففي
 سهل ووساع (يالو) ، أهل البلد يعطونا نزرع (مشاركة) . بقا معانففا حلل ، ويعيففش الحلل فففي يففالو
ّية وكل شي . هاذي لجبففال  ويالو وساع (وأحسن ما يجي الحلل هان ) (يالو) فيها كثير خير وكفيها م
 (الضفة) عفدوااات ؛ هفاذي كيفف أهلهفا كفانوا عايشفيين فيهفا . ظلينفا ففي يفالو واطلعنفا ففي الخمسفة

 ). بقيت مخلف بنت وولد من أبو العبفد(اللفي بقفا سفلفي)؛ جينفا هفان وحطينفا الغنفم ففي55وخمسين (
 لمغارة ( في مخيم قلنديا) ، ولقينا السوارسة قاعدين هان . مهي صارت حرب فففي الخمسففة وخمسففين
 بعرفش وين صارت ، ناس طلعوا وأكثر البلد(يالو) طلعوا (من الخوف) ، بس عففاودوا . إحنففا طلعنففا
 وجينا هين (على مخيم قلنديا)، بس ما استلمنا خيم ل وا ، بنينا دور حجر ، وسففتناهن بزينكفو، لقينففا
 الناس مستلمين خيم ؛ بس إحنا مففا أعطونففا . ( والففدور اللففي بنانففاهن ) زي السناسففل ، بنينففا غرفففتين
ثلث ، واشترينا زينكو وستناهن . وحطينا الغنم في لمغارة وسوينا ذيال هيك ، (وظلينا لليوم هين) .

  رحنا نمنا على العين نازل ، قلت وا أنا ماني طالع اللي بيصير يصير، نمنا ليلة على العين67وفي 
 وسندت أنا وهلولد والبنات وقعدنا في الدار، بقينا بانيين سقايف حجر ومسففتيات بزينكففو، ويففش هففي
 عيشتنا ؟؟؟ وهاذي مهي حارة السوارسة ، بقى حياة المختار عايش ، يومن يجي حدا يسكن هففان مففن
 ثاني بلد ميخليش حدا يسكن هانا ، كلها الشقة هذه شقت السوارسة ( تقع في نهاية مخيم قلنديا ، وبيففت

الراوية آخر بيت في المخيم ومشرف على جبال ووادي كانوا يستغلونه لتربية المواشي )
 وأنا قعدت أرمالة ثلث سنين بس دبرت حالي، أول الهجرة بقت معاي بقرة وبنتها بعد ما اطلعنففا مففن
 ساريس وهاجرنا ؛ بعنا البقرة ، بعد ما اطلعنا من بيت محسير ، حطيت حقها مع (ضرت اختيارتي)؛
 بدي طحين أشتريلي بليرة طحين ؛ أوخذلي ليرتين وأروح أجيبلي قمففاش وأخيطففا علففى إيففدي وألبففس
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 ولدي ؛ هذا وأنا في بيت دقو ، البقرة هاذي إلي ( ولجوزي) بقيت شاريها في البلد ، ظلت حصففتي ،
 )، هففذا واحنففا فففي بلففد اسففمها راس أبففو35باعها سلفي لكبير وأعطاني حقها ، خمسة وثلثيففن ليففرة (

 ) ؛ إمي خياطة ومعاها كنها ليرتين ؛ وا وا خلقففة15عمار. وبقا معي وقتها بس خمستعشر قرش (
زي هاذي ما طلعت على راسها .

 في الخمسة وثلثين ليرة درت أشتري وأطعم ولدي ؛ بقت الليرة تسوى زلمففة ، درت أصففرف الليففرة
 تقعد شهرين ثلثة أجمد منهن تنو دار يطلعلنففا مففؤن ويطلعلنففا طحينففات ، والل وافف عمرنففا ( ماحففدا
 ساعدنا ) .. وبعدين وإحنا في بيت دقوا ، أجو وحصونا ، وصاروا يطلعوا شوية هيففك ؛ كيلففو طحيففن
 وصرت أشتري  .. صار يطلع ويكفي – يعني مع التدبير، ويقطينففات ، وقيففتين لحمفة .. أشففتري بقفن
 السبع تذرع بشلن لقماش أشتري سبع تذرع قماش وأخيطهن على ايدي وألبس ولدي .. إمي علمتنففي
 لخياطة ، إمي بقت خياطة ، بقت تخيط ع ماكنة، أنا في بيت دقففوا أخيففط علففى إيففدي منينلففي ماكنففة ،
 أقص وأخيط على إيدي .. وعمري ما طلعت بفرة ؛ إل افف حفط البركفة فففي الخمسفة وثلثيففن ليفرة ،
 بعدين لمن أخذت سلفي صرنا انعوس في الحلل ، إشتغلت أنا الحلل مع حماتي ومففع حيففاة زلمففتي،
 وبقينا نفلح ، إيدي وإيديه، نحصد وندرس .. والل وكل سلفاتي .. ولمن طلعنا هيذ .. صففرنا ننتففج مففن
 الحلل ، ولمن ماتت حماتي صرت أنا أحلب أجبن و ..وأنا أصرف على ولدي .. والل منين علمففت

ولدي اللي في مصر ومنين علمت ولدي هذول اللي أخذوا التوجيهي، منين صرفت ع السجون.
* * * * * * * * * * *

"أربعة عشر"
2003-5-22/25اسم المبحوثة: أم فريد                                من اللقائين: 

: أم الزينات                    السكن الحالي: مخيم الجلزون 48القرية قبل عام 
: متزوجة48 عام                  الحالة الجتماعية عام20:   حوالي 48العمر عام 

* * * * * * * * * *

"اسمي صفا محمد علي الشيخ يوسف من إم الزينات، قضا حيفا مففن الشفمال، بقيففت قفولي عشففرين (
ّيففة إلففي20  ) سنة، بقيت متجوز بيجي أربع سففنين، طلعففت معففاي حليمففة والعبففد، وبقيففت حامففل بحرب

ّية في "عنين"..15خمستعشر يوم ( )، جبنا حرب
 بقينا إحنا قاعدين في "حواسة" أول الشر كله، حواسة مهي بحد حيفففا زي جفنففا ورام افف، بقففوا نففص
ّاسة- بلد مثل الكمب هاظا [تقصد الجلزون]، يوم من اليام ما شفففنا الل  أهل إم الزنات قاعدين في حو

) في الليل هجموا علينا، أول ما سقطت الل حواسة.. 12اليهود هجموا علينا ع التناش (
 محنا لولد - زلمتي دشر الرض؛ تعبوا صاروا يروحوا يشتغلوا في المدن، يشتغلوا بالمدن – بحيفففا-
 ويروحوا المغربيات ع البلد، على حواسة؛ دشروا الرزق في إم الزينات وصففاروا يشففتغلوا فففي حيفففا
 وصار اللي يجوز يطلع – من العيلة على حواسة- أنا كنت ساكن في حواسة، حواسة قريبة على حيفا
 ولمن بدنا نروح على إم الزنات بقينا نروح في سيارات، كففل شففهر كففل شففهرين كففل نففص سففنة بقينففا
 نروح على أهالينا في إم الزنات.. إحنا بقوا تعبين، نزرع قمح واشعير وففول وعففدس .. فلحيفن أهفل
 بلدنا.. أبوي وأخوتي إثنين وإمي جابت ست بنات واجوزت إبن عمي، من قرايبنا، وجبت حليمففة فففي
 البلد (في إم الزنات)، بعدين فقدنا (لجوزي) ما لقينا، أبوي صار يسأل عنو ويففن راح إحمففد ويففن أجففا
 لقا بيشتغل في حيفا، شرد على حواسة وصار يشتغل في حيفففا، ويففن عففاد أنففا بعففد فففترة أجففا أخففذني،
 ورحنا قعدنا قعدنا بيها بيجي أربع سنين حّواسة، ييي راح يشتغل ودشفر أبفو، وراح بالسفرقة (خفيفة)
 من أبو، همة ستة أخوة ولدو؛ طلع من غير رضا أبوه، بقالي سنة يوم اجا أخذني ، بقت حليمففة علففى
 دييتي بقت متقعدش في اللفة، هو ما قليش بدا يروح ما يروح؛ هو زعل مع أبو، فقدنا ما لقينا، الظهففر
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 ما أجاش المغرب مجاش قال أبو وين ما راح آخرتا برجع، يوم والل ثلث الل جايين ناس مففن حيفففا
 اللهم بيقولوا شفنا أحمد الفريد بحيفا، قلهم عمي عن صح؟ قلولوا آه اللهفو جفاي بيقولفو لحمفاتي لمفي
 هي إحمد في حيفا قلي إنتي ليش ما قلتيليش؟ قلتلو حد ا ما معي خبر إنو طلع ما قلففي ل بففدي أروح
 ل هين ول هين، وا بعد شهر أجا وأخذني وانجن أبو ليففش يوخففذني يففم طففاح طيحففة غصففبن عنهففم
 وأخذني، رحنا على حواسة بحد حيفا، وإلو أخوة ثنين هناكا لفينا عليهم، خبزت وأنا في إم الزنات قبل
 نطلع خمسة وعشرين رغيف وعبيت سلة تين خضاري، وبقوا يحسبوا حساب زمففان مففش زي اليففوم
 الواحد ع خاطرو- عاملين دكان دار عمي قلو: يحمد؟ قلو نعم؟ قلو: وين بففدك تففروح؟ قلففو: ول علففى
 مطرح، قلو: بتلحقني ع الدكان؟ قلو: طيب يا با، ولما هود (حماي ) بالفرس ع الدكان قلففي (جففوزي)
 يال إلحقيني، حملت هالبنت وهالواعي ويا ميففن بنففا وعل يففم أجففت هالسففيارة وأجينففا شففاردين علففى
 حواسة، لقتني سلفتي وحيتني وقلتلي كيف أجيتي؟ قلتلها زي ما أجيتي جيت؛ وهي بقت عاملففة زيففي،
 والل ، قالتلي يم قلتلها يفم، وثفاني يفوم اسفتكرا هالمحفل أبفو فريفد وقعفدنا ففي، بقفوا يبنفوا براكيفات،
 بالجار يبنوا براكيات، زينكو، يم راح شرى وجففاب اثنيففن وعمففل براكيففتين، وقعففدنا بيهففن عمطففول
 بعظهن مثل الوظ إبعظهن، وسنكنا بيجي أربع اسنين فيهن، وهو يشتغل فففي الفينففري، هففاذا للكففاز ..

بقت كل الدنيا بحيفا، شهري بقا يقبض..
 ولمن سقطت حواسة بالليل احنا قاعدين؛ وا بقينا قاعدين نسهر بدارنا هذا في حواسة أول البداية يم،
 هالطخ هالطخ؛ شو السيرة، اللهم اليهود متوغلين في البلد وكل طويففل عمففر نفففد مففن هففذيك الواقعففة،
 إحنا ايومها مات واحد من بلدنا؛ حسن .. وهالناس .. لو حامية شوي قتلوا العالم، إتخبوا النففاس تحففت
 التخوتي وهيك وهيك، واحنا ل بقينا نسمع في حرب ول بي شي، فففي إم الزنففات (لمففن هجمففوا علينففا

 ) فففي الليففل،12اليهود) آه بقينا خايفين؛ في حواسة ل؛ هيك ما شفناهم اللهم أجوا ع الساعة اتنعففش (
 وا أنا انسيت العبد بقا في اللفة إنسيتوا وهزمت عند دار عمي، دار عمي السعيد بقففت زي دار فريففد
 هيكا (في نفس الحارة) كلنا هزمنا على دارهم، نسيت الولد وهففو نففايم فففي اللفففة بقيففن بّراكيففات يعنففي
 زينكو (سقايف أو بيوت مغطاه بالزينكو)، أجت قلتلي وحدة من جماعتنا ولك ويفن العبفد؛ قلفت: يييفي
 (تضرب كف بكف) دشرتوا، وحدة تطلع معاي بسترجيش أطلع بعدين قلي أبففوه روحففي جيففبي الولففد
 رحففت مثففل الطيففر شففتلت الولففد – قريففبين – وظليتنففي طففالع، وبقففت البنففت –حليمففة- نايمففة لخففرى
 محملتهاش دشرتها نايمة، وا ما قمتها غير قمت الولد؛ الولد قاعد والبنت نايمفة، قلفت إلهفا اف واف

 ) عيلففة مففن عيلتنففا16-15ماني قايمها، محنا شردنا أنا وزلمتي، كلنا بقينا احنا خمسففتاعش سففتاعش (
 من دار الشيخ يوسف، كلنا انجمعنا في هالدار دار قرايبنا... رجعت أخذت الولد ودشرت البنففت وهففي
ّية شففردت  نايمة قلت إلها ا يا بتعيش يا بتعشش؛ بتعرفي إم احمد مرت أبو البنا؟ بقوا منا ولفوق شففو
 يا ناري والبنت في حضنها على إيديها مرقت من باب دارنا وحسها اتصيح واتقاتل، أجا طلففق بففارود
ّيففة،  في بنتها وهي في حظنها وقتلوها ماتت، ييي بقا ذبح يومها؛ يعني كل طويل عمر نفد منها هالخرف
 حملت الصبي معيش مدى أقعففد البنفت وأنفا بفديش أحملهفا أنفا مفش قاصففد أحملهففا بففس حملففت الولففد
 وشردت في من الخوف؛ الولد بيمص على بزي وا مفش مدى أقيم البنت معيش مدى خففايف يفوتففوا
 اليهود يطخونا واحنا في الدار ، وبقوا جنب بعض؛ هففي نايمففة هيففن والولففد هيففن حففتى مففن "الحففزم"
 اتناولت الولد بقيت عاملو "حزم" اتناولتو من الحففزم وظليففت طففالع  مهففو مففن الخففوف قتففل ييففي هففم
 اليهود لو حالوا في الناس مخلوهمش طيبين؛ هاي أول هيظا هالقيتي، وأنا خايف مش متففوعي أقيمهففا
 البنت قلت إلها ا البنت يا بتعيش يا .. بقت عمرها سنتين الولد بيرضع بقيت جايبو جديد، يعني أربع
 خمس تشهر يعني عشان بيرضع والل ونو بيرضعش ونايم دشرتو، وافف عنففدنا اياهففا البنففت بتسففوى
 لبلد ، أنا من الخوف.. أنجن حتى أبوها لمن دشرتها؛ قلي ما كان قمتيها قلتلفوا مفش مسفتجري أروح
 أقلقلها وأقيمها من الخوف، مهم من يشففوفوا ضففو مضففوي والل إشففي يطلقففوا مففن بففاب الففبيت هنففاك

يطلقوا ع الدار.. 
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 ويومت اليهود عاد استقاموا ساعة ساعتين طخفوا وطلعفوا؛ طخففوا وطلعفوا؛ صففاروا هالنففاس يفقففدوا
 ببعض، لقينا واحد من بلدنا ميت والبنت هاي ماتت واحنا انجمعنا أهل إم الزنات قديش عشرين عيلففة
 خمستعشر عيلة يم جابوا هالطرقات حملنا وروحنا على إم الزنات؛ يم أتركناها البلد هاي (حواسة) يم
 حملنا غراضنا وظلينا طالعين؛ خمس ست تركات معرمات، كل عيلتين يدبوا ويروحوا وارجعنففا عففم
 الزنات، قعدنا في إم الزنات قديش؟ ثلث تشهر، وأجونا اليهود، وأول مففا سففقطت إم الزنففات وبعففدين
ّبارين بعدين إجزم بعدين التنطورة بعدين السنديانة .. أول ما دقت أهل إم الزنات في حواسففة وفففي  ص
 إم الزنات، لما إطلعنا طلع معانا أبو فريد بعد عشر تيام اتنعشفر يفوم راح وبيجفي سفبع ثمانيفة هذولفة
 مقبضوش السعة قبضاتهم، قالوا بدنا انروح نقبض.. أجا حياة واحد عمففي محمففد هاظففا بيقولولففوا أبففو
 حسن قلو لبو فريد قلو يا عمي تلبسش إشي منيح إلبس إشي عتيق وهرمففز حالففك وإن شففاء افف إنكففم
 بتمزطوا وبتروحوا اتجيبوا المصريات ؛ وهاظا إلو عشرين سنة في حيفا بقا يشتغل، هففاذا أبففو حسففن
 بيقولولوا.. قولي راحوا، وا قعدوا بيجي شهر تا رجعوا علينا قلنا راحوا قتلفوهم، يعنفي شفهر تمنهفم

 ) شففب،15أجو واحنا في إم الزنات قلنا خلص ويكفيكي شرنا مففش واحففد واثنيففن بيجففي خمستعشففر (
 راحوا يقبضوا بقوا يشتغلوا في الفينري ؛ هاذا بالحكومة الفينري ، وما صدقوا على ا وهمة يقبضوا
 هالمصريات، وأجوا وصلونا بالليل أجوا من البحر ركبوا في سفففينة وأجففت عففن الطنطففورة بففالبحر،
 يعني قال بقينا بدنا انموت كليتنا بقينا بدها تقلب فينا وانموت وقلنا لفو متنفا هنفاك ول جينفا هيفن، ومفا
 صدقوا على ا وهمة يصلونا، قعدنا فترة ياناري بيجي شهر شهرين؛ ثلث تشهر إحنا اللففي قعففدناها

هناك يم وقاموا هالدنيا وطرونا من إم الزنات، 
 ولما اطلعنا من حواسة أخذنا كلو أخففذنا السففيارة عبناهففا؛ حطنفا فففي دار أبويفة، قعفدنا عنففدهم. وأجفو
 اليهود ع ام الزنات، يييييي ا يقطعهم ويقطع جيتهم، ليليتها مش بقلففك أجففا الزلمففة هففاذا عطففا وقلهففم
 اترفعوا اليهود بدها تنزل على إم الزنات الليلة؛ إشي صدق وإشي ما صدق اللي ظل أكلوها واللي نفد
 نفد... حتى صاروا يقولوا هاذا خاين؛ شو بيعرفوا إنهم اليهود بدهم يفوتوا ع البلد، هاذا لففوله إلففو إس
ّية، اسمو عطا، وهذولك عاد حضففروا حففالهم؛ إشففي  معهم ما أجا وقللنا،  هاظا بقا عربي من الريحان
 ظل وإشي راح.. بس قبل ثلث تيام أربع تيام خمس ست عيال قبوا على بلد قبلي قبل لفاتوا اليهففود
 علينا قالوا بيجي خمس عيال شفناهم طلعوا بقوش يستجروا يطلعففوا مففن بعضففهم البعففض اللففي يطلففع
 يرجعوا، يقولوا ممنوع حدا يطلع ويدشر البلد.. همة حاسبين حساب من اللففي صففار بحواسففة ويقولففوا
 الحرب بدوا يدور بالعالم، وا انو أجونا بيجي عشر تيففام واليهففود ع الففبير؛ قبففل لطلعنففا، يففودوا ورا
 المخاتير؛ يقولوا سلموا سلحكم وبتظلكوا بالبلد، قبل ما نطلع بعشر تيام يجوا على بير البلد، وهانا مففا
 رضويوش قالوا إحنا هذولة نطلع وندشر بلدنا وندشر بلدنا !! نطلع من ولد الميتففة، بيقولففوا لليهففود
 ولد الميتة.. عشر تيام وهمة على بير البلد؛ صففاروا يشففتروا جففاج، الجففاج بعشففرة يشففتروا بعشففرين
 وهاللي الجاجة بعشرة يشتروها بعشرين سلبوا الجاج كلففوا مففن ايففدين النسففوان مهمففة اليهففود قريففبين
 علينا زي اليهود هذول – المستوطنين- ويجوا بسففيارات ويقعففدوا.. قففالوا سففلموا السففلح اللففي معففاكم
 بتظلوا بأرضكم ببلدكم، مرضوش أهل إم الزنات،  وبقا عندهم سلح والل مالهم ما واحد الل عنففدهم
 برود بس لمن فاتوا علينا اليهود مهو بقا في حرس ع البلد صاروا يطخوا عليهم، قاوموا أهل البلد قبل
 لطلعوا، ولما اليهففود فففاتوا ع البلففد شففردوا لمسففلحين؛ لمسففلحين لمففن عرفففوا اليهففود فففاتت ع البلففد –
 واليهود فاتوا مش قليل فاتوا قوة كثير – هزموا لمسلحين هزموا ع الوعر، وظلينففا تففا طلعونففا بإيففدهم
 اليهود، إحنا مش راضين نطلع متاجرين يا كشيلي ما فكرنففاش هيففك نطلففع، فكرنففا هيكففا بففدهم يقتلففوا
 العالم !!! وفش ول بلد صمدت؛ إجزم ورانا طلعت صبارين ورا اجزم طلعت، السففنديانة إم الشففوف،

ما حدا ظل، سيطروا على كل الدفة يختي اليهود.. 
 مرت خالي حسن إم فوزية قالت أنا بدي أروح بدي أقول لعمي أبو علي -عن أبوية- ينطينففي الجحففش
 وبدي أحمل لولد وأطلع على "سماكة"؛ هاي يا عيني تقولي سماكة زتون وغرس وعر وإشففي بففدهم
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 يترفعوا خوف يعني ينطخوا ويجرالهم بلى، نبعد يعني بدهم اليهود يفوتوا ع البلد وخوف حدا يموت..
 قلت لمي هي هيذ هيذ أجا قلنا الزلمة، وهي عمي فريد هي أجا نادى علينففا وقلففي لمففا يخلففص صففلة
 احمد قليلو هيك هيك أجا عطا قال اترفعوا.. أجت مففرت خففالي أخففذت بناتهففا وجوزهففا وراحففت إمففي
 معاهم وحمونة إختي وأنطيتها حليمة والعبد، حطينا واحد من هيففن فففي الخففرج وواحففد مففن هيففن فففي
 الخرج، ومنى ركبت في النص ودناهم مع إمي وراحوا ع الوعر وأنا ظليت في الدار أنا وأبففو فريففد،
 وشو إغطيطة على إم الزنات إتحطي إصبعك متشوفيهوش، إغطيطة، لمففن هجمففوا اليهففود بالليففل مففا
 اسمعنا الل هالطخ، موقفين حرس قال في إم الزنات- في اشوية حرس عذيال البلد،هذولة اليهود لمففن
 حسوا عليهم الحرس صاروا يطخوا عليهم، ظلوا اليهود صافنين تا خلصوا الفشكات أهففل إم الزنففات،
 وهجموا ع البلد، لمن شدة النهار لمن طلع النهار الساعة سبعة الساعة ثمانيففة اليهففود خشففت المحلت
 صاروا يطلعوا الناس من بيتهم ويحطوهم في دار ؛ هاذا إحنففا أنففا وأخففرى إحنففا خمسففة وثلثيففن نفففر
 بلولد وبالزلم والنسوان حطونا في دار، خمسة وثلثين نفر اللي هذولة مففع بعضففنا طلعونففا اليهففود،
 حطونا في دار وأجوا وقفوا على هالباب هيك؛ قال إنتوا بتعرفوا وين بكففم تروحففوا؟ قلنففالوا ل، معهففم
 الدروز مربحوهاش إل الدروز الدروز أشطر منا ؛ معاهم دروز، وطخوا واحد من بلدنا من الحرادنة
 محمد سليم لقوا نايم طلعوا على هالدار دارو عالية ما عالي غير ا يم أنطفوا اياهفا وهفو نفايم قتلفوا..
 طيب ، حطونا في هالدار؛ قالولنا بدكم إتروحوا على إم الفخم هيك اليهود بقوا يقولوا:" على إم الفخففم
 عند عبد ا أبو الطبيخ – عن الملك- واللي بقدر يقيم غراض من داروا يقيم، وأنو بدو يحمل!! كتففاب
ّية طلعت في كلياتنا، كففل أهففل البلففد،  ا إطلعنا من الدار في الثياب اللي علينا وا غير الثوب اللي عل
 (هذا الف.. تبعنا سبع دروب عليه) وهذولة اليهود مثففل هففان والعيففن التحتففا هففاذي ترمففبيلت وهففاكمي
 الزلمة إلوا ناس يفتشوا على هالدرب إحنا بدنا نيجي على هالدرب هاي على الففبير اللففي بففدوا يوخففذنا
 على بلد غاد، وبيفتشوا، البنات إلهن بنات والزلم إلهن زلم ؛ طلعونا وفتشففونا وقففالوا مففع السففلمة
 قالوا من إربحنا إحنا ملقمش إشي، وإن إربحتونا إنتوا إنشا ا قشة صحار مفن اخسففرتوها بتوخففذوها
 يم هيك يخرف بينا، واف بفاب دكانفة محيفي إنفو يخفرف بيهفم الزلمفة هيفك، مفن إربحتونفا كفل شفي

بيرجعلكم ومن اربحناكم إحنا ول إشي يم هيك قللنا، 
 وأنو بدوا يحمل إغراض من إم الزنات تنا وصلنا عارة وعرعرة، محنا إطلعنففا مثل مففن قبففل الظهففر
 ظلينا لقدام (لعشا) تاوصلنا عارة وعرعرة، أول ما جينا على عففارة .. أنففا ولدي مففش معففايي ولدي
 وديتهم ع الوعر عند إمي.. بس هزموا الناس هزموا على إجفزم، يعنفي اللفي مفا صفدقش يعنفي طلفع
 على سماكة أجا على إجزم قريبة علينا ولمن سقطت إم الزنات قبوا قبلي، مهي قبلففي بقففت سففلم يجففوا

على إم الفحم يجوا على عارة يجوا على عرعرة.. 
 ولدي دشرتهم وراي في الوعر مع إمي ومع مرت خالي،  وذهبي معي والمصاري، اللففي بقففا معهففا
 قرشين مزنرا فيهن، اللي معاها مصاري مصاريها معاهففا ظلففن معففاي ، فففي نففاس مففن جماعتنففا مففن
 قرايبها لم عمر وا مصاري ا معاهم يا قشيلي وا دشروهن وراحن، وكل اشي أخذوه الففدروز..
 شفتي كيف بقوا ينهبوا في العفراق!! واحنفا طلعنفا مفن هففان والففدروز اسففتلمت البلففد، أخفذوا البففدري
 والوخري ربحونا ا يجور عليهم، وا الففدروز وافف يففا ربففي الواحففد الراعففي يرعففى غنمففاتو وافف
 العرب يوخذوا الغنمة وما يستجري واحد يلوي ذانو، بقفوا خفوف يموتفوا منفا الفدروز، بقفوا يخفافوا،
 الدروز مع الصف الراجح، هذيكا السنة لمن بقوا لنجليز – هذا واحنا صغار لسا بقيتففش مجفوز- مففش
 بقا يوسف الحمدان عامل عصابة زي مففا بيعملففوا اليففوم؛ ثففوار وأبففو درة علففى زمففان أبففو درة؛ بقففوا
 يصفوا معانا لكن وا بقينا قاعدين باب الدار وهلمحوربففة قايمففة ؛ يمففا مشففترهم القفوادين، ... والشففو
 هالدروز يحوربوا ومبسوطين وماشا ا عليهم.. مع الصف الراجح، يمن سففقط أبففو درة صفففوا ردوا

مطرحهم ربحوا اليهود أجو معهم ربحوا لنجليز أجو معهم شاطرين هذولة مديرين؛ كفار

298



 احنا لما صفونا اليهود في هالدار قعدنا وا بيجي ساعتين ثلثة، تا لموا كفل أهففل البلفد تفا فتشففوا كففل
 البلد، لمونا خمسة وثلثين نفر، بقت البلد ييييي ألوفات، بقوا العالم مففترفعين، قففال يهففودي قففال: ويففن
 بلدكم كبيرة خمسة وثلثين نفر!! قلو خالي علي هذا وكيل المختففار: قلففو هذولففة عنففدهم حلل وكلهففم
 بيناموا مع الحلل برة بيرحوا بقرهم وغنمهففم وبينففاموا مففع البقففر بيرحففوا بالليففل بينففاموا مففع الحلل
 بيخلوش الحلل لحالوا.. والدار اللي حطونا بيها دار أبو ريان، هاذي بيت هيكا براس الجبل؛ حطونففا
 بالغرفة زي محنا قاعدين هيك كلياتنا واللففي إيجيبففوا يقعففد عنففا، وافف حففوالي خمستعشففر مففرة بيجففي
ّية، جابت ولد وافف  عشرين زلمة ثلثين زلمة ومعانا طفال، وا مرت المختار بقت ليليتها والدة رجد
 والصبحيات مشت معانا يا ناري نفاس، بقت والدة وقاعدة جايبة ولد بقت معانا في الغرفة في دار أبففو

ريان كلنا على بعظنا إحنا معدودين بالنسوان بلطفال بالزلم خمسة وثلثين نفر. 
 وقالوا، اللي بتحملوا، ونفد على الباب وقال يا ا حظروا حالكم بدكم تطلعوا، وين بدنا نروح – وكيل
 المختار يحكي معاه- قال على إم الفخم، يال سحبنا حالنا واطلعنا؛ ودونا ساعة على الدار، نص ساعة
 ، قالوا كل واحد يروح على داروا يجيب أواعي قففد مففا يحمففل وأنففوا بففدوا يحمففل !! لحافففات مخففدات
 فراش، أنا رحت على داري؛ آه رحنا صفنا وارجعنا رحنا صفنا؛ وا مففا حملنففا، كيففس طحيففن بقينففا
 جايبينوا المغربيات مربوط ومسنود على الحيط وا فتنا ما لقيتوا، تصففدقيني صففاروا الففدروز واحنففا
 هناكا ينهبوا، زي شغلت لعراق .. واطلعت لقيففت كيفس اطحيففن مقيفوم وقلفت شفو بففدي أقيفم منففك يففا
 هالبيت وا ل قايم منك ولشي ومودعك للي ما (يخون) الودايع وسحبت حالي، وا ما حطيت إشي
 بإيدي، ول حدا ول حدا قام اشي بقينا زي الغنم في هالطرق طاشات، كليتنا مع بعض اطلعنا أنففو بففدو
ّية، وتا سلكة لغطيطففة أجونففا اليهففود وفففاتوا ع الففبيوت  يحمل، واحنا خافا ا ثاني ليلة قبل الوذان بشو
 وصاروا اللي يلقوا  يقلولوا إطلع، وا حياة عمي هويدي يا كشيلي وحياة الحج ابراهيم وأبوية مهففي
 دارنا – ما عالي غير ا – بيجي عشرين درجة ما رضيوا ينزلوهم عففن الففدرج إنهففم نططففوهم بففاب
 العقد يعني علو هالباب الشباب بيجفي خمفس سفت نططفوهم نفط ينطفوا وحفرس عليهفم الشفباب؛ إمفا
ّية قالوا ما بنقدر انط احنا، أجا واحد كنوا من لدروز مهم بيعرفوا حكا معاهم قال حففرام هذولففة  لختيار
 لختيارية بيقدروش ينطوا من هانا خليهم ينزلوا عفن الففدرج؛ نفزل أبويففة وحيففاة عمففي هويفدي وحيفاة
 الحج ابراهيم هذولة يعني نزلوهم عن الدرج وأطلعوهم من باب الدار والشففباب نططففوهم عففن الحفففة

غصب عنهم نططوهم ما يطيح الولد الله مثل الفراشة.. 
 أول ما جينا على عارة ؛ مشي ، ما وصلنا إل كافيكي شرنا، يعني إحنا والموت واحففد، مشففي طشففش
 بالروحة بهالطرق بهالحم إحنا طلعنا بقا القمح فريكة؛ طلعنا قبل الظهر في هالحم.. جينا علففى عففارة؛
 وتفرقوا الناس، ظليت أنا وزلمتي جينففا علففى هالجماعففة فتنففا عنففد هففالمرة التقيففت أنففا وهففالمرة علففى
ّية؛ فوتي قالتلي يفا خفالتي صفرت أعيفط معرفتفش أرد عليهفا، الزلمفة  هالباب، صفنت فيها وصفنت ف

  في بلدنا؛ لطحين.. لما جينففا عليففه عففابرين عرفنففا، شففو لقينففا زيBARAchهاذا من عارة بقا برك 
 الزغلول يرفرف علينا، قابل أبو فريد هيذ وأخذنا على الففدار رحنففا علففى هالففدار هجمففن علففي وقففالن
 فوتي يا خالتي ليش بتعيطي معرفتش أجاوب عليها؛ قلتلها إحنا من اللي ا جار علينا، فوتي يا خالتي
 فوتي أهلة وسهلة هاذا كلوا من ا وقعدنا وهالدار لوسيعة وعندهم وهالصباية وهجمن علينا الجارات
ّية زي سؤالك؛ شو صفرلكم .. صفاروا يقولفوا ييفي واف غيفر يلحقنفا الفدور  وهالناس صارن يسألن ف
 بالعسى يلحقنا الدور – طلعوا أشطر منا عارة وعرعرة ظلوا سالمين- بتنا عندهم الصففبحيات فطرتنففا
 المرة وقالت بال عليكم ظلكو عنا، قال حياة أبوي- أبفوي معايففا- قفال أبفوي بفدنا إنفروح عنفد أخفتي،

جوزها في عنين وبدنا ننفد على عنين؛ نفدنا على عنين جينا على إم حكم؛ قعدنا عند إم حكم ..

* * * * *
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"خمسة عشر"
2003-7-5اسم المبحوثة:  أم جميل                              من اللقاء الثاني: 

: دير أيوب                    السكن الحالي: مخيم قلنديا 48القرية قبل عام 
 عام  20: حوالي 48العمر عام 

: متزوجة/ لها طفلين وحامل48الحالة الجتماعية عام
* * * * * * * * *

 "أنا خديجة أحمد حسن عمار من دير أيوب ؛ ( إم جميل).بقى عمري لما اطلعنا من البلد عشرين سنة
 ). وهففو إبففن عمففي29). وبقيت مزوج ومعاي بنتين . وجوزي أظففن كففان فففي تسففعة وعشففرين (20(

 "عرق عيني" ، وعيلتنا اسمها دار عمار . بقيت في البلد ساكن لحالي، بس بقينففا نشففتغل فففي الرض
إيدينا بإيديهم، جوزي بقا فلح ، وبقى أخو على مدحلة ، ولكن شركة مع بعض. 

 أخو بقى على المدحلة وهو هذا – جوزي- بقى للفلحة، يصرح ويفروح ، واحنفا وراه ، أنفا وسفلفتي ،
 بدنا نبحش ذياله ، بدنا نعشب .. شففو مففا نسففوي معففاه ، زينففا زيففه ، بففدنا نففزرع فقففوس ، بففدنا نففزرع
 مكففاثي، نففزرع بنففدورة .. آه والل بقينففا نففزرع ، والل كففل إشففي بقينففا نففزرع. سففلفي متوظففف علففى
 هالمدحلة ، وأخوه للفلحة وبعدين نقسم هالشي بين بعضنا، أنففا وسففلفتي نظففل معففاه (زوجهففا)، ويففوم

يجيب سلفي هالمصريات ؛ يعطي أخو شوية وهو شوية .
 وبقينا نربي جاج وغنم وبقر – بعيدن عنك – وحمام والشو ما كان . وبقففا واحففد مففن يففالو ، يجففي يلففم
 هالبيض ، يجي على الدار ؛ انتي عندك بيض يا إم فلن : هاتي، وجاج كثير ، فلحففة كففثيرة ، ودارنففا
 على البر، دورنا أخرى على البر وقد ما نربي ما حدا يضايق ، نربي جاج ونربففي غنففم ونربففي، أمففا
 بيع الحليب مش هول، بس نعمل للدار ، نحلب ونخض ، ويوم يعتاز الواحد يبيع . وبقففى علففى زمففان
 البلد ؛ يوم الوحدة تعتاز؛ إتقوللنا، إنقلها تعفالي خفذي هالحليبفات، بفدنا نطبفخ الشفغلة الفلنيفة؛ نقولهفا
 تعففالي خففذي؛ نعطففي بعضففنا. وهففاذي "جمعففة المغففرى"؛ بقففوا يغسففلوا الغنففم فففي أيففام الصففيف؛
 ويقصقصوهن ، يقصقصوا الشعر عنهن ، وثاني يوم يجيبوا مغرى حمرا يمغروا الغنم، بففس انهارهففا
 طول والناس يحلبوا ويقولوا للي ما عندوش حليب تعال وخذ. وخميس الففبيض بقينففا نسففوي ويطلعففوا
 على لقبور ؛ إشي بقا يسوي بيض ، وإشي بقى يسوي "مشملة" ، يقولوله "الخبز لمشملة" ؛ ويغرقففوا

بالحليب هاذ ، إشي يسوي زلبية وإشي ... 
 بقينا نزرع ذيال الدار: فلفلت نعنعات، هذولة تقولي يبقين قريبات، أما بقينا نزرع المكاثي بعيففد عففن
 الدار ، البندورة ، الكسى ، الفقوس .. نزرعها بعيففدة ، نزرعهففا قضففية، يعنففي قضففية للففدار؛ اللففي مففا
 نروحش نشتري من برا، هذا مش للبيع هاذا لدار، البندورة نروح انلقطها في السلل اللي نقطع فيهففن
 لذرة.. إنتي ما عندكش أقولك تعالي خذي، هذيك ما عندهاش، وكذلك، أنا زارع مكاثي تعالي وخذي..
 هالي بقا الواحد يشوفا كثير عندا يفبيع منفا ، مفن شفعير مففن قمفح مففن عفدس مفن اذرة. هففاذي فلحتنفا

الشعيرات مثل ما اتقولي نبقى مربين غنم ، مربين بقر مربيين جمل ؛ الكرسنة للجمل وللحمام .. 
 وبقينا الجمل في أيام الحصيدة ؛ إناقل عليه الغلة ؛ إناقل عليه الكش ؛ التبن ، الشياء اللي بدنا إيففاهن؛
 نخزن، القش بقا للبلد ؛ يناقلوا للبلد، وبقا عنا بقرتيفن ، بقيفن مشفان نحفرث الوطفا ( الرض)، هفذول
 البقر للحراث. وبقينا نصرح وانروح،  وكل من هو داروا ، ونوكل من هالدار ونشففرب ومبسففوطين،
 وقاعدين ومطريحين ، وحاجاتنا بنقضيها من هالرض ، عنا عنبات وعنا هالتينففات، وصففبر ، ومثففل

ما تقولي "قضيتنا"  الخضرى من عندنا منيحة ..
 ويوم اطلعنا متذكر منيح بقيت والد جديد، وا بقيت ماني مربعن السففع ، وافف حملتهففا فففي حجففري ،
 اسمها "يامنة" وهيها مع دار الملح مجوزة. مهففم بقففوا يجففو اتقففولي زي  حرميففة علففى البلففد ؛ يجففوا
 يضربوا في الليل ويشردوا ، إحنا في البلفد بقفى معفاهم خلقفت هفالبرودة ، يجيفوا لمنهفم يحسفوا فيهفم

300



 يطخوا وراهم طلقتين ثلث ، يشردوا اليهود ، يضربوا وراهم كن شردوا ، هف  يخلوهم لنص الليففل -
 بقوا الشباب يطلعوا حرس في لبلد – يومن يحسوا فيهن يقولوا أجففو مففن الشففقة هففاذي همففة مثففل مففا
 اتقولي يصحوا .. إحنا يا أهل البلد إنام في دار هيذ في طرف البلد والل نقطع على بلد اسففمها " يففالو"
 إنام ، من اليهود من الحرمية اليهود؛ اليهود الحرميفة يجفوا ففي الليفل يضفربوا ع البلفد؛ يطلعفوا عفاد
 الناس من المغرب مثل ما اتقولي؛ في أوقات يطلعففوا فففي وقففات مففا يطلعففوش يبففاتوا فففي الففدور بففس

ينجمعوا هيذا في دار وبعيدة عن البلد وبعيدة عن الشقة اللي بتيجيها اليهود.
 وا  قعدوا أظني بيطلع أربع خمس تشهر واحنا انروح كل العيلة علففى يففالو، وبقينففا السففعى مثففل مففا
 تقولي علينا شغل في البلد حصيدة ما حصيدة ولسا بدنا نضب قمحاتنا حاجاتنففا ؛ نطلففع المغففرب علففى
 يالو انبات في يالو وانرد نرجع ع البلد الصبح .. والمشاكل مثل ما اتقولي زي حرمية يجونففا اليهففود؛
 من وين ؛ من باب الواد ، يجوا في الليل مثل ما اتقولي مشان بدهم يضربوا البلد، وا ليلففة مففا ولففدت
 بنتي أجو وحطوا لغم في دار كان فيها بقر. وزي ما بقولك هالمشاكل أوقات نففروح علففى يففالو أوقفات
 نبات في البلد وأوقات ليلة يجيولنا في النهار في الليل؛ مهي القافلة تمرق من باب الففواد؛ عشففان بقففت
 بلدنا ع بسوا القافلة يعني ع بسوا باب الواد ، كن يجيونا اليهود زي الحرمية ؛ بدهم يضربوا والشباب
 يتخبوا ، كن يجوا اليهود بدهم يضربوا البلد ليش انهم الشفباب بضفربوا القافلفة . ودورنفا احنفا يفا دار
 أبوعمار اتقولي هيذ بعيدة عن البلد ، في الجبل هيذا ، إحنا ننجمع هيذا في الدار – دار عمففي – ومثففل
 ما اتقولي ننجمع هناك انام هذيكا الليلففة ويففوم بففدنا نقصففر مففا نروحففش علففى يففالو، ويجففوا فففي الليففل
 يضربوا اليهود زي الحرمية .. ومحنا عارفين منين طريقهم بتيجي، أهل البلفد عفارفين الطريفق اللفي

بتيجي من عند باب الواد .
  ولما بنجمع مش كل البلد مع بعض ، حمايل ، اتقولي انام هيففذ عنففد دار عمففي بعيففدة. ويففومي يففومي
 بقينا نروح على يالو ويومن بدناش انروح انام فففي (دار عمففي). ويفومي هففذا التنقفل، آه والل ، واللل
 إحنا هيذا اطلعنا ؟! (يعني لول هذا العذاب ما طلعنا ..)، وما بقنففاش نحمففل معنففا اشففي كففل مففا نففروح
 محنا بقينا إحنا وأهل يالو نسايب. يعنففي بففس أواعففي لهلبنففات اللففي بففدك اتغيففري فيهففن، وبعففدين مففن
 الصبح انروح على البلد. نروح لشغلنا لحالنا لبالنا ، ظلينا على هالمدة تا أجو هالردنية، وقالوا يففاالل
 بدكم تطلعوا يا أهففل البلففد ، بكففم تطلعففوا خلففص. هاظففا الجيففش الردنففي. قالولنففا إطلعففوا بففس ثمانيففة

  )، بقولك دفنا الغل، والبصل ع هالمصاطب هالعدس هالشياء؛ كومنا، قلنا يففالل48وأربعين ساعة( 
  ساعة وبنعاود، مهو زي ما اتقولي أجاهالردني وحط في الظهرة، حط نقطة في الظهر48بدنا نطلع 

  ساعة، تنهم كشلطونا وأطلعونا، همة مهمة يطيحففوا ع48فوق وقالوا خلص بدكم تطلعوا يا أهل البلد 
 البلد في النهار وفي الليل حاطين في الجبل فوق فففي النقطففة؛ وبلغففوا النففاس وهمففة يطيحففوا ويطلعففوا

  ساعة وبعدين بتعاودوا ع لبلد ، ويوم اننا اطلعنففا ؛ اطلعنففا48علينا ع البلد؛ قالوا بدكم تطلعوا؛  بدنا 
 ورحنا على "خربثة"؛ على سلفي ؛ وأخذنا معنففا شففوية.. هففذول سففلفي باقيففة حمففاتي متزوجففة فففي
 خربثة؛ هي أصلها من خربثة ومتزوجة هناك ومخلفة ولدين وميت جوزها، جاي علفى "ديففر أيفوب"
 وميخذينها أهل دير أيوب؛ هي خلفت أخرى ولدين وبنتين؛ ويومنا بففدنا نطلففع قفالت بفدنا انفروح عنفد

  . وطلعوا أهل بلدنا ع هالبلد؛ إلي على بيففت48ولدي ؛ رحنا. وهاذي باقية آخر طلعة من  البلد في 
 عور؛ اللي على بيت لقيا؛ .. كلهم نشروا ، طلعوا كل أهل البلد ؛ وكففل واحففد راح علففى طريقففوا. ول

  سففاعة48واحد ظل في البلد. حتى طلعففوا ولد البلففد اللففي بقففوا يقففاوموا مهففم خلففص قلففولهم اطلعففوا 
بتطلعوا وبعدين بترجعوا ع البلد .

 اطلعنا ورحنا ع "خربثة" بقت أيامها حصيدة ، أخفذنا هالقمحففات ، هالمونففة معانفا ، ملينفا هالسفيارة،
 سيارة بالجار "ترك"، راح سلفي وجففوزي إسففتأجروه وعبينففا الغلت والمونففة أخففذنا المونففة، محنففا
 عيال ، ورحنا بهالسيارة و سلفي وحماي وحماتي، وأخذنا طناجر وفراش وغيارات لولدنا، كل إشي
 طلعنا معانا، والشي اللي بدناش إياه هالغلت لكثار بحشنا في الرض ودفناهن جففوزي اللففي بحففش،
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 في قاع الدار، اللي في جنففب الففدار، فففي الحكففورة اللففي فففي جنففب الففدار وهيففذ. والبقففرات والغنمففات
 أطلعناهن بس ليالو، أطلعناهن واحنا بنشرد مثل ما اتقولي، واحنا رايحيففن جففايين اتغلبنففا فيهففن ، قلنففا
 بدنا انبيع ، بعناهن في يالو. إحنا مثل ما اتقولي هالقيت بدنا نروح على رام ا نمرق مففن وسففط يففالو
 من وسط بيت نوبا ومن وسط بيت سيرا ؛ هاذي طريق خربثة . وقعدنا في خربثة بيجي سففنة ، لقطنففا
 الزتون وأكلنا الزيتات وروحنا . هذا زتون بالجار ، بالجار بقينا نسرح في خربثا ، بدنا زيت وبففدنا

زتون، مني صرحت ولقطتت وبعدين وين عاودنا ؟؟ من خربثا على بيت نوبا .
 قعدنا في بيت نوبا تني حبلت وجبت جميل هاذ أبو الولد هاذ، يعني أكثر من سنة. وفي بيت نوبففا وافف
 الحياة .. الجيران مليحين ، الناس مليحة مليحة ، بس أنا بقولك بقاش فيها مّي (ماء). بقينا انطيح علففى
 البيارة؛ يجيبن حبل الجمل – بتعرفيش عاد انتي شو حبل الجمل – اللي بقو يحبلففو عليففه علففى الجمففل
 وفي الحصيدة هيذ خملة ( تشير بيديها أنه عريففض) وشففوفي قففديش بقففى يطيففق (يتسففع) علففى الكففش
 وعلى الهاذا حبل الجمل – ثلث نقيف على البيارة ، إنتي توخذي مني وأنا أوخفذ منفك وهففذيك توخففذ
 مني ، وآه آه آه ، تا نطلع الدلو، غميق غميق غميق غميق ، هول غميففق الففبير، والثلث علففى بسففوى
 بعضنا نقيف، منتي بتقدريش تسحبي حبل الجمل، انتي توخذي منها وأنففا أوخففذ منففك و.. نجيففب حبففل
 الجمل عشان الدلو كبير، تنك تملي الجرة ، بقينا في جرة نملي ، كل وحدة تملي جرة ونروح نففوديهن

ونرد نعاود ، المية قليلة في بيت نوبا ، أما أنا بقولك قعدنا اللي قعدنا ومتنا ، عاودت ..
 بقا أبو جميل يروحلنا ع البلد (دير أيوب) يروح يجبلنا حطبات ، عنا هالجحشة – بعيد من السففامعين-
 يروح زي سرقة على البلد ؛ يتسلل تسلل ؛ يجيبلنا حطبات ، خبيزة ، .. احنا لما رحنا على بيففت نوبففا
 إلنا نسايب هناك، وقالوا تعالوا هي هالدار ومرحبابكم ، اقعدوا عنا، وا مففا دفعنففا أجفار دار، نسففايبنا
 وقالوا تعالوا انتو وهالبنات ، رحنا إحنا ودار سلفي، وهما قعففدوا فففي غرففة وإحنفا ففي غرفففة، قعففدنا
 هناك بيجي سنة.. بقا عمي إلى (له) سيارة – عمي أخو أبوي – أبففو حسففن بيقولففوله؛ أبففو حسففن وقففد
ّيفة ، زهقفت متففت ، قلتل يففا  حاله، عمي مصطفى. بقا يشتغل ع هالطرق ، لقيتا يفوم ، زهقففت مفن الم
 عمي: شفلي دار في يالو ؟ قلي : آه ، بشفلك . وا ثاني يوم الل هو بيقولي حضريلي غراضاتك هففان
 ع الطريق ؛ خليني أوخذلك إياهن العصريات ، وأنا مففروح ع الففدار ، وافف أنففا علففى ميعففاد مففا بففدى
 يروح محظرة لغراضات ؛ حملنففي حيففاة عمففي وروحنففي ع يففالو، روحنففا علففى يففالو؛ هففي دار أبويففا
 قاعدين في يالو ، ودار حماي قاعدين في يالو، من قبل ما رحت لقيتهم هناك ، ناقلين على يالو ، بقلك
ّية . يالو ملنة مي وقريبة للبلد (دير أيوب)، وقعفدنا ففي الجفار ففي يفالو ، وبعفدين صفرنا  عشان الم
 إنروح ع الحصايد ، وانروح على دير أيفوب ، إنجيفب تيفن وانجيفب صفبر .. وحيفاة أبفوكي إنفي مفا

 ) قبل67قطعتها ول دقيقة بلدنا دير أيوب. أروح ، وا قبل ما جيت بيوم ؛ يوم السبعة وستين (حرب 
 ما جيت بقيت جايب حزمتين حطب ، شو بدي أقولك ، من الشجر من دير أيوب ، وا ما صففبناهن ؛

ظلين على عقدتهن في يالو . 
 واحنا في خربثة ؛ انروح انحطب ونخبز على طبون النار أنا يوم وسلفتي يوم ، والل ، بقينا نرقع مع
 بعض ، نردد ، فيش شغل ، والزلم قاعدة ( قالتها بصوت منخفض) ل شغلة ول عمله ؛ انففروح مثففل
 ما اتقولي ع الحطب، ونجيب حطب ، واليوم العجيففن علففي ؛ أعجففن وأخففبز ع النففار ولخريففة سففلفتي
 كذلك ، هي يوم وأنا يوم ، صرنا نوكل سوى واحنا فففي خربثففا إحنففا يففا السففلفات، هففاذي سففلفتي اللففي
 معاي، إحنا قعدنا عند هذولك ( سلفها اللي في خربثة) في الحكورة بس؛ سوينا عرش في الحكففورة

في جنب الدار ، ما عندهمش إل هالغرفة دار سلفي ( اللي في خربثة) والغرفة الشو ..
 حطينا هالغلت على بعضهن هيك في هالقرنة .. ففي عففرش وافف ؛ كففل واحففد عريشففة، أنففا وبنفاتي،
 وسلفتي وولدها . وجوازنا ما اشتغلوا من مرة واحنا فر خربثة سنة قعدنا، بعنا ذهبنا، قشلطنا حالنا ،

مظللناش حاجة ول باجة ، وبقا الشي غالي الكل والشرب .
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 أجو حصونا وحنا في بيت نوبا صاروا يعطونا مؤن ، أجو وصاروا يطلعو ع لبلد ويحصوا، انتا من
 وين ومن وين ويسجلوا ؛ وصاروا يطلعوا، الشو يكفي ( تقصد ل يكفي )؛ يطلعولنا قال؛ شوية طحين

يطلعولنا فصوليات ، شوية تمر ؛ شوية فول ناشف ..
 قعدنا محنا سنة في خربثا ولمن شتت الدنيا؛ دبرنا حالنا ، حطينا عليهن مشمع ، ويعني ما غوطنا شي
ّية لخففري بقينففا نقعففد فففي الطريففق؛ نففروح مففن "عيففن أيففوب"("عيففن  كثير مثل ما تقولي ... وا والم
ّيففة  أيوب" منطقة قرب خربثة مختلفة عن "دير أيففوب" بلففد الراويففة)؛ نففروح انملففي، لمففن انجيففب الم
 تحمل الوحدة "الجلن" ونمشي في مثل هان و... شو  بدي أقولك ، واتحط تنها تستريح. وافف وأوقففات
 عين أيفوب هفاذي ؛ هيفذ عليهفا سفور، مثفل مفا اتقفولي نوخفذ الصفبحيات هلفولد ونوخفذ هفالغيرات
 الوسخات ونوخذ هاللجن وهالسخان ، وانروح هناك نحطب مففن اذيففال عيففن أيففوب وانسففخن ونغسففل
 ونحمم ولدنا ونتحمم إذيال هالسور ( تقولها بصوت منخفض ) ؛ ونسحب حالنففا وانففروح . واللففي يففا
 بنتي شفنا.. والل القمل يوكلنا ؟؟ نغسل ونغسل ونتحمم. والحمد ل، نحمفدا ونشفكره ، معفاي هفالبنتين

وهالبنتين يا صلة النبي ظلين .
 في بيت نوبا كمان جوزي مشتغلش. وبقينا نروح ع بلدنا دير أيوب يوم بدو ينزل الشففتا؛ هيففك نففروح
 اذيال البلد الشقة اللي جاي هيك ؛ نبحش هيك نرميلنا شوية بصل نرميلنا حبة فول؛ وا بقينا نعملهففا،
 والل إنظل بالقلة ؟؟!! مهو أرض يالو وأرض بلدنا ( دير أيوب) لففزق فففي بعضففهن، أرضففياتنا اللففي
 بلزق يالو ؛ نروح ونزرع شوية بصلت؛ فولت خضر ، نوكل ، للكلففن هاظففا وحنففا فففي بيففت نوبففا
 ويومن عاودنا على يالو صرنا نروح ، سرقة مثل ما اتقولي ، سففرقة نسففرق حالنففا ، فففي الرضففيات
 اللي لجاي. وا طلعوا خطرة تربطولنا اليهود، ربطوا لهل البلد، للبنفات ففي أيفام الفتين ، لمفن نفزل
 التين والصبر، صرن هالبنات مثل ما اتقففولي صففرن يطمعففن؛ إحنففا حففدنا لهففان- حففدود اليهففود- هففن
 يقطعن، قاموا ربطولنفا، أخفتي ومفرت عمفي وبنفت عمفي؛ وأخفذوهن علفى بفاب الفواد نهارهفا بفس

رجعوهن في نفس اليوم...
 احنا بقينا نزرع في الشقة الفالتة من بلدنا من شقت يالو ، في شجر ، بس الدور هففدموهن اليهففود. ول
 دار ما خلو، بقنا نروح نزرع بس هو أنا لحالي !!! من أهل البلد أخرى ناسات، بس كففثير منهففم لمففن

قطعوا العشم شردوا ، إشي على عمان اشي على الزرقة..
 وبقا في يالو مهاجرين غيرنا؛  من المياعنففة ( بيففر إم معيففن) وفففي مففن سوارسففة (سففاريس) وفففي يففا
 حبيبتي من كل لبلد.. (تضحك) آه ، قعدنا في يالو، بعدين أهل يالو جمعوا اللجئيففن، مففش بففس إحنففا
 أهل دير أيوب؛ وقالوا (أهل يالو ) هذول لمهاجرين ليش قاعدين؛ ما يطلعففوا معنففا حففرس ، جمعففوهم
 وقالولهم (لمهاجرين) أبدا بدناش بنطلعش، وا ما اطلعنا . بس بقوش يضيقوا علينا كففثير أهففل يففالو،
 إحنا ماخذين من أهل يالو وأهل يالو ماخذين منا، لكن قاموا نبهوا عليهم كل وحدة بتروح تملففي لبنتهففا
ّية؛ إيدوروا يقاتلوا  ممنوعة ومقطوعة عنها المّي، عاد سلفتي أهلها من يالو، يوم إمها بدها اتجيبلها الم
 فيها. منعونا عن اللي عذب في البلد اللي قريففب، صففرنا انجيففب مففن لبيففار اللففي بعففاد، انففروح بففدري
ّية ، الوحدة اللي ترضي دارها ، من لبيار البرانيات ؛ عذب هن لخريات بس  الصبح ؛ بدري انجيب م

مش حنفيات زي اللي في البلد ؛ بيار نشل . 
  ؛ اللهم صلي على روح النبي ؛ أجينا من دير أيوب بقينا نحصد؛ نحصد في ديففر67 ويوم الطلعة في 

 أيوب ؛ نقلع في كرسنة ، وبعدين أجا واحد بيقولولوا "حيدر" من عمففواس ؛ واشففترى هالشففجر اللففي
 في ذيال دار عمي ؛ اللي في البلد ؛ ليش شراهن ؛ بدها الخشففب تبعهففن ؛ شففراهن وكنبهففن وحملهففن،
 شفراهن منفاز مهنففة دورنففا مطرففات؛ فففي المنطقفة الحلل دورنفا . فففي أرضفنا اللففي ظايلففة نفزرع.
 وبعدينش زي ما بقولك ، روحنا من الحصيدة ، قلت وا غير أوخذلي شوية هالحطب ؛ حملت شففوية
 هالحطب يعني خشب وروحنا ، يوم روحنا وافف مففا بففزل يففا بنففت الحلل ؛ إنهارهففا خميففس ، بنففاتي
 حالت من المدرسة ، قلنا يال يا بنات الحلل ؛ خلينا نحممكن ؛ خلينا بكريففات نصففبح نغسففل ، بكففرة
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 الجمعة ، حممناهن ، شو بقينا على النار نسخن وشي ، وا حممنففاهن والصففبحيات غسففلنا ، الصففبح
 الجمعة ، غسلنا – هيني اليوم برضاش نغسل الجمعة ؛ بقول الجمعة مخصصففة للصففلة- غسففلنا يففوم
 الجمعة وحضرناهن وسوينا انهارهن محشففي كسففى ؛ بقينففا زارعيففن هالكسففيات فففي بلففدنا ولقطنففاهن
 واحنا مروحين من الحصيدة ، لقطناهن وسوناهن يففوم الجمعففة ، وافف العصففريات لمينففا هالغسففيلت
 وحطناهن في السرير ، وا ظلين في سرير البنت ، بقيت هاذي البنت إلففي سففت تيففام فاطمهففا .. قلنففا

بدنا نفطمها عشان نحصد الحصيدات . 
ّيففي ، يففا  لمينا هالغسيلت وحطناهن والل هنة هالطيارات العصر هيذ ؛ صارت تحففوم هالطيففارات ، 
 خايبين شو في ، اللهم بيقولوا في الخبار انهم اليهود بففدهم تهجففم علينففا ، بففدها تطردنففا ، يقولففوا هيففذ
 الناس ، يحكوا على بعضهم ، يقولوا هي بدهم يخشوا من عمواس .. هاذي عمففواس منففا وغربففة بففس
 مش بعيدة عنا ، وا شوية والل هنة هالطيارات (قد تقصد هالسيارات) بيزمرن جايات .. شو فففي يففا
 ناس ، شو في يا ناس .. قالوا : هاذا جيففش مصففري ؛ النففاس؛ قففالوا هففذا الجيففش المصففري أجففا بففدى
 يحاصر عمواس ، عمواس بدها توخذها اليهود، عاد من وين بتيجي طريق عمواس؟؟ من وسط يالو؛
 مارقين بيسحجوا وبيغنوا؛ حتى واف فففي وحففدة صفارت تهفاهيلهم – اف ينصففركم افف معفاكم ومففش
 عارف إيش – وهالناس شو فزعففت وهمففة مففارقين وبيسففحجوا ، وهففذا مففع وذان المغففرب ، طيففب ،
 بقولك البلد إلتبكت ، عادي التبكت، قالوا: الليلة غير تخش علينا اليهود ؛ لنو هي الجيففش دخففل الليلففة
 على عمواس ؛ طيب قلت أنا لهلبنات: روحن يا بنات تنام في دار سيدكن؛ دار سيدهن بعيدة عننا هيففذ
ّيت" ، يزفت الطرق ؛ وأخذوا وين ؟ أخذوا ع السلط قبل  وع الطريق ، هاذا الزلمة( جوزي) بقى "زف
 ثلث تيام ؛ مش عنا؛ وعندي هاذ جميل (ابني) اسعا بقا في التوجيهي في عمواس ، أجففا جميففل وإلففي
 أخو قالوا : بدنا نلبس بدلت كاكي وانروح ع الجيش فوق -الجيش الردني في الظهر حاطت-؛ قالوا:
 بدنا نروح مشان يعطونا "برود" نتسلح – ابني وأخوي- ولكم متروحوش ولكم بيقتلوكم –درت أقول-
 أبوك مش هان يا جميل .. قالوا: زينا زي هالشباب، راحوا، لبسوا بنطلونات كاكي وراحوا قففال علففى
 الجيش ففوق تفا يعطيهفم سفلح ؛ هفان الجيفش الردنفي قلهفم بنسفلمكوش بنعطيكفوش –اصفغاربقوا-
 طاردينهم ، يوم طردوهم قلت روحوا تا نبات فففي دار سففيدكم، يففم أخففذنا عجنففا، بقيففت أخففبز فففي دار
 أبوي على الطوابين ، عجنا هالعجينات قريب لعشففا وأخفذناهن معانفا ؛ وسففكرنا هالفدار واطلعفت أنفا
 وهالبنات، سحبنا حالنا ورحنا هاذي البنت معاي على ايدي ، ورحت على دار أبوي ، وأخففذت معففاي
 العجينات وبطانية، العجينات عشان نخبزهن في الطفابون ؛ ومخفذتش معفاي ل أواعففي ول إشفي ول

حاجة ، شوي الصبح هيذ قبل وذان الصبح الل واحد هيذ ..
 أبوي بقففا بففإجر (رجففل مقطوعففة)؛ بقففا علففى مدحلففة لخففري أبففوي يشففتغل فففي دائرة الشففغال؛ وخل
 اليهودي نايم الظهر؛ مقيل تحت المدحلة؛ ومرق عليه المدحلة، هاذا زمان زمان قبففل أنففا إيجففي( قبففل

مولدي) وصار (أبوي) بإجر، وصار يوحذ معاش زي ما اتقولي .. 
 ورحنا عند دار أبوي، ونمنا ؛ وقبل وذان الصبح ؛ الل واحد بيطقطق ، قام أبوي ؛ قلففوا مالففك يففا أبففو
 فلن مالك يا أبو حسن ، قلوا اليهود أخذتنا ؛ قالو : شو بتقول يا زلمففة ؟ قففالو : اليهففود أخففذتنا ، قففالوا
 من وين أخذتنا؟ قالوا : اطلع(أنظر) على طريق بيت سيرا وعلى طريق بيت نوبا إطلففع ع هالسففهل ،
 اطلعنا (نظرنا) ع السهل ، والل الدبابات سابقاتنا ، إحنا في يالو وهنة صارن عند بيففت سففيرا دبابففات
 اليهود ؛ ل قتل ول متل ، هيذ ع السكات ، قمنا يوم شفنا هالشي ، قلت : يا يففا ، وهلقيففت مففن اطلعنففا
 وكيف بدي أسوي في هالبنات؟؟ أما وا غير أخش ولو على العتمة ؛ إشفكلت وخشففيت ع الطففابون ؛
قحرت عنا ، وأخذت هالعجينات ؛ وخبزتلك بيجي سبع ثمن ترغفة ؛ وقلت خلينا نحسبلهن لهلبنات . 

 وبنت أختي من رام ا بايتا عندنا لخرى. وأبففوي بقولففك برجففل وبركففب ع لحمففار تنففا يمشففي ؛ قففال
 أبوي: اسمعن خذن أخوتكن وخذن ولدكن واطلعن ، قالنا : ييي وانتا يابا ؟ قال: أنا كيف بدي أطلع؟؟
 هلقيت بدي أركب ع لحمفار ويطقفوني ؟؟ أمففن انتفن رحففن وأنففا تاتهففدى الحالفة بلحقكففن ؛ هففاي عفاد
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 الشمس اتقولي طلعت – أول الشمس- قلنالوا طيب وبنت تمام -عمرها إشي سبع سففنين - ؟؟ قففال: أنففا
بقدرش أطلع؛ خلنها معاي البنت هاذي وإنتن خذن ولدكن وأخوتكن واطلعن ..  

 وا اطلعنا، سحبنا هالبنات واطلعنا، لفينا هالخبزات – ا يعلم في بشففكير فففي شففي مففن هففالخوف –
 واطلعنا. ظلينا نجري تففا صففرنا فففي سففهل "بيففت لقيففا"؛ إلتقينففا إحنففا والجيففش، إلتقينففا إحنففا والجيففش
 (السرائيلي) قلنا (لبعض) ما تخافنش، نسوان وماشيات. معانا جميل ابني؛ ما حكوش؛ أما أنا بقولك؛
 لمن شافوا هالمصاروة يعرفففوهن مففن وجهففن الواحففد. هففذول المصففاروة اللففي مرقففوا المغففرب علففى
 عمواس. بعرفوهم من وجهم؛ وا يا ربي؛ واحد(جندي مصري) قال لوحدة: أعطيني البطانية تا لفها
 ع حالي؛ أخذ هالبطانية وقال فيها هيذ (لفها على حاله)؛ وا يا بنت الحلل وحياة من جمعنا من دون
 ميعاد إنو قال بس في بوز البرودة هيذ؛ إبعدن عنا [ قال اليهودي للنساء] يم طقففا وقففتي [قتلففوا فففورا]
 هاظا بقى يقاتل جاي يحارب؛ بس شاف عاد إنها اليهود أخذتنا مشى مففع هالعففالم، وافف قففدامنا قففدامنا
ّيييي، ول واحد قادر يطلع هيذ، تطليع؛ تطليع لورا مففا حففدا قففادر يطلففع. ظلينففا  قتلوا. وظلينا ماشيين، 
 ماشيين على "بيت دقو". معانففا عففاد عيلففتين ثلث مفن بلففدنا ، فففي الطريففق إلتقينففا، مختارنففا ومففرت
 مختارنا واحنا وعيالنا ، بطلع ثلث أربع عيل . أجت طريقنا على بيت دقو ، هناك فففي الطريففق لقينففا
 هالبركة ؛ قعدنا وغسلنا وغسلنا لهالولد وبردناهم؛ وبعدين سففندنا ع البلففد ، وبعففدين سففندنا ع هالففدار
 هيذ في جنب الطريق في بيت دقو ، قلنا هاذ مختارنا : ميلن واطريحن وخلين لولد يتبردوا ، وشوب
 الدنيا. ميلنا هيذ في قاع هالدار ؛ هيذ رواق ، وابعيدن عنك ؛ هيذ هالبغلة مربوطة هناك وهالصيصان
 ذيالها وهالجاجة واحنا هيذ على جنب. أجا صاحبها، مش مرينا صففاحبها، قففال: سففلمو عليكففم ، قلنففا
 عليكم السلم ، قففال: يففا حففج إذا بتسفمح ادور لهلبنفات دار ؛ قل ليفش؟ قل: هفالقيتي اليهفود مفن أجفو
 ولقوكوا هان بيقولوا هاذي الدار أبصر شو فيها ، قالو: يا ابن الحلل ، هذول بنات وأطفالهن وشففوب
 الدنيا .. خلينا نطريح وبعدين بندورلهن. وا يا بنت الحلل؛ ل قال لهلطفال خبزة ح حاجة ؛ ماجة ،
 وثنى حالة ، إل وقال : دورلك لهلبنات دار ، سحب حاله المختار وراح ع البلد ، ودور ، لقى دار من
 العتق ؛ هيذ من اللي على راوية بتطلع.. قال: تعالن هي لقيت دار ، وا رحنا وبتنا أول ليلة في القلففة
 (الجوع)، ثاني يوم قال لختيارية البلد ، يا جماعة : معنا أطففال ، لكبفار بيهمفش ، أمفا الطففال، كفان
 بدورولنا رطل طحين رطل بطاطا رطل حاجففة هيففذ يعنففي اللففي انسففوي للطفففال ؛ نطعمهففم. فففارين
 فارين ؛ الل واحد حاطتلى بيجي رطل طحين في هالبكيت الورق هيذ، وجايبلى اياه . قال: يا حففج مففا
 إلقيت غير هاذا ، قال يخلف عليك ، أخذتا مرة المختار وعجنتا، ودورولهفا سفاج وخفبزتهن ع النفار،
 وقالت :- وا ما بزل أنا بنتي مفطومة- قالت كل وحدة بيصحلها خبزة تحطهفا ففي عبهفا لبنتهفا لبنهفا
 منتن شايفات . طيب ؛ قسمت هالخبزات علينا ؛ وحطناهن في عبابنا ، وردينففا بتنففا أخففرى ليلففة ، رد
 طلع لختيار يدور ، يدور يدور ملقاش.. المهم: ثلث ليالي في قطنة .  الصففبحيات قففال إسففمعن : بففدنا
 نظل قاعدين هان بالقلة والعطش ويموتوا ولدنا بيففدينا؛ هففاذ مختارنففا؛ إنففي اللففي ابتعطينففا حطففا أنففي
 بتعطينا حطا .. في ختيارية معنا، قال هذاك هاي حطتي، وهذاك قال هي حطتي .. وراحففوا قطعولففك
 هالعودان من هالشجر ؛ ولفوا هالخرق، وسوولك علم ، وقالوا يا ا ، إمشين يا نسففوان ورانففا، أجينففا
 واد قطنا ظلينا لرافات اللي هين – اللي عبسفوى بتونيفا – هنفاك لقونفا الجيفش(السفرائيلي) ، ومعانفا
 مصارورة ماشففيين ، علففى طريففق رافففات اللففي اليففوم فففي جيففش ، وقفونففا وصففاروا يزقطففوا فيهففم ؛
 ويلملموا في هالشباب من اللي معانا ومن القريب ومن الغريففب، الشففب يقولففوا تعففال، يصفففوهم علففى
 شقة واحنا النسففوان يقولولنففا روحففن ؛ المهففم ؛ انهارهففا أخففذوا منففي جميففل وأخففذوا اثنيففن مففن بلففدنا.

وجميل؛ زاقطينا اللهم قايلين: وليد وليد.. ازغير أفلتوا ، المهم هالشباب اللي بدهم إياه أخذوه ..
 ظلينا ماشيين لوين ؟؟ لبيتونيا ، دار سلفي أخو لبو جميل هاذ على المدحلة بشففتغل ؛ فقعففد شففوي فففي
 يالو وبعدين صار يتنقل وأجا هان (على مخيم قلنديا). المهم: ظلينا نافدين للمخففازن اللففي فففي رام افف
 من تحت، بقين معقودات السع ، تحت هيذ عند الفرن اللي في الحسبة التحتا وغربا. ميلنففا هنففاك إحنففا
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 ودار أبوي ، إلتقينا ودار خالتي ودار بيجي ثلث أربع عيال؛ نمنا وا بيجي ثلث ليففالي. ولمففن نمنففا
 بيطلع ثلث ليالي؛ طلعت السماعة ودار ينادي : بيت لقيففا وبيففت سففيرا و.. يعففاودوا لبلدهففم ، وبيففت
 عور، مهم كل الناس شردت مع بعضها كبت مع بعضها ، وصاروا ينادوا في السففماعة ؛ قلنففا : إحنففا
 بلكي عاودونا؛ روحوا تنا نعاود ، رحنا إحنا وأهل بلدنا اللففي معنففا ، ظلينففا نجففري مفن رام افف لففبيت

عور التحتا، بيت عور التحتا هناك وصلنا وأخذنا الخبر الصافي إنهم دير أيوب ويالو ل .. 
 وا ميلنا على "بيت عور التحتا"؛ وقعدنا في الجامع؛ قعدنا بيجففي ثلث ليففالي ؛ هلففولد: يلففف حففاله
 المغرب بهالحصيرة ، نمنا ثلث ليالي، لمففن شفففنا مففا فيهففاش نتيجففة؛ خلففص بففدهمش يعاودونففا إحنففا
 واسمعنا انهم دار سلفي دايرين علينا في رام ا وهان وهان ، بيدوروا علينا، هيو ظل هاذ أبو جميففل
 (جوزي) في الردن في السلط ، الصبحيات بعد الثلث ليالي قلنا يا ا تا نروح ، تا نففروح علففى دار
 أبو غالب هان في مخيم قلنديا (أبو غالب سلفي)، وا جينا على البيرة ؛ إلي إبن عم وأخت في الففبيرة

ساكنة ..
 ويوم اطلعنا من يالو فش مجال أرجع ع الفدار أجيفب اشفي، دشفرت داري مسفكرة، مطلعتفش شفغلة.
 وبينا وبينو ا ما عاودنا على الدار من مرة، ول جبففت أواعففي للففولد ول إشففي، إل هالبطانيففة علففى

هالبنت ؛ عشان بقت مفطومة .
 أجينا على البيرة ؛ من حد ما شافني إبن عمتي؛ قال دار أبو غالب دايرين عليكي، (قلتله صففار معففاي
 هيك وهيك) قعدنا عندو شوي ، قال لمرتوا قومي وهاتي وهففاتي وهفاتي ( أكفل) وقمفن يفا بنفات هفي
ّية يا عمي ؛ غسلن غسلن .. بعد شوي بعد ما اتغدينا قال خليكففن ؛ الليلفة بتففن، قلنفا بفدام دار سفلفي  الم
 دايرين علينا نروح انطمنهم، رحنا، أجينا عليهم ، يففومن شففافونا .. أمففن شففو بقينففا ، أنففا والبنففات زي
 العبدات. وا هاذي حملها أخوها على كتافه؛ صار هراقها من هان (تشير لعلى الظهر عند الرقبففة)

لظهره من تحت ( تضحك وقد تذكرت أنني أسجل الكلمات وخجلت وقالت ) كانن اصغار.
 دار سلفي بقوا في العبدلي وجايين هين، مشان شغل جوزها؛ بقوا إلهم قاعدين بيجي سنتين (في مخيففم

قلنديا) لقيناهم مربين حمام وجاج وفي هالدار غنم وماشا ا عنهم.
 ولمن جينا قعدنا هان ؛ ل فينا ، ل فوقنا ول تحتنا ول إشي. أخذونا وا ثاني يوم ثففالث يففوم علففى رام
 ا ، قال تعالي (سلفي) بدنا نشتري غيار لهلبنات، رحنا وا أنا واياه وسلفتي، وشرينا اللي ا قففدرنا
 عليه؛ وأنا خياطة؛ درت أخيففط وألبففس، أسففوي كلسففين وفسففاتين وهالبقجففة هالقففدة ( اللففي خيطهففا)،
 وهدات البال على ا يعني لو راح منا حفدا كفان منسفيناش أمفا الحمففد لف الواعفي بيتأسفففش الواحففد

عليهن أما الصل هداة البال ويكون يظل مبسوط وصحة منيحة.
 راح ابن سلفي جاب عما (جوزي)، يجين الخبار عنه إنا بيوصل لشريعة بيدور علينا ؛ قام هففاذ ابففن
 سلفي – هي أخذ بنتي- قففال وافف غيففر أروح أتسففلل وأجيففب عمففي. وأخففذولنا دار فففي جنبهففم، أجففت
 صاحبتها بقت متسللة ورايحة على عمان؛ قعدنا فيها وا بيجي سنة أجت وقالت: أبود والسففبع جففدود
 إل تطلعوا من هالدار . هاذي تعبي وهاذي وهاذي وصارت تروح لهاذا وتروح لهففاذ، وافف ل يسففهل
 عليهم اللي مشو في هالطريق؛ راحت لواحد "صرعاوي" أطلعنا منهففا هيففذ ل فوقنففا ول تحتنففا، أجففو
 حطونا هينا بقن غرفتين هيذ يعني دار بقت فاضية، مش مشففترى، زي مففا اتقففولي هففدمناهن الففدارين

وبنناهن من أول .
 أنا من وأنا بنت خياطة، أبوي مدعوس (برجل) وأبوي عندو بنففات كففثير، وأبففوي يعنففي ع هالمعففاش
 ماشي، راح شرالي ماكنة، وقلي: خيطي لخوتك وأنا بنت ، وحطنففي عنففد مففرت عمففي ، قففال خليهففا
 تتعلم ع التفصيل وتتعلم ع الماكنة ، مرت عمي خياطففة ، حطنففي عنففدها وقففال: علميلففي إياهففا خليهففا
 اتخيط لخوتها. بقا يروح عالرملة ويجيبلي هاللي بدهم اياه إخوتي وخواتي؛ فساتين لباسات حاجات ،
 مرت عمي تفصلي واتقولي أطرقيهففن مفن هففان ومفن هففان ، علمتنفي يعنففي ، ودرت أخيففط ، ودرت

  راحفت الماكنفة معانفا علفى خربثفا، وبقيفت أخيفط ففي خربثفا. بفس48أخيط حرير أخرى ، وفي الفف
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 صارت تخرب من التنكيل وبعدين رميتها. بس كففثير اسففتفدت منهففا ، خيطففت فففي خربثففا تنففي تلفففت.
 وبقيت أخيط لناس مهو فشي عنا دخل وعنا عيال ، الواحد لو بسوي شففغلته بفترقع عليفه، ولسفا لليفوم

بخيط أنا، بيقولوا عني الحجة خديجة الخياطة .
  سنة. وظلينا نروح ع أرضنا المطرفةن نروح مثل ما اتقولي الصبح علينا22إحنا قعدنا في يالو أظن 

 بحاشة هالبصلت ، انلقتلنا شوية تين، مهو مفش عنا إل شوية ( شوية أرض)، مش مثل يففوم الرض
 وهي فالتة، ل، مش كل الرض. هاذ اتقولي زي وعرة هيذ فالتة ، بقففوا يرموهففا أيففام البلففد بيقولولهففا
 "فاشة"؛ نزرعها قمح فاشة ؛ هاذ جبل هيذ تسع بيجي مدين قمح .. المهفم يعنفي القطعفة ول القطيعفة،
 مش في أيام هالقيذ بيجي عبالنا شوية بصل شوية فول أخضر .. بقيت أزرع أنا وجوزي وأخيط إشففي
 بسيط، هاللي تيجي ، تيجيني شقفتان ثلث في النهار أطرقهن ، زي ترديففد نففردد علففى حالنففا ( نسففتر

 15تستير ). وبقينا في الجار وا عاودت شرينا غرفتين ، شريناهن كنو بثلثين دينار ، بعد حففوالي 
سنة في الجار.  وطلعت وا من داري ومسكرة وفيها كل غراظنا .

 ) فش شغل، في خربثا في بيت نوبا ما اشتغل ، تا صرنا في يالو أظن48وجوزي لما طلعنا من البلد (
 بعد حوالي سنة هيذ أجو أخذوه تعون أبو شوشة، مهو صفبحي أبفو شوشفة بقفا ميخفذ وحفدة مفن بلفدنا
 وقاموا راحوا عندا شباب ، الل هو قال هاتولي إياه (لجففوزي) ، راح وصففار يشففتغل ع الزفتففة. وافف
 المعاشات بقت ل بيش ول عليش ، إرخيصة ، خفيفففة ، فففش شففغل ، وافف خطففرا راح علففى الردن،

 20 شففيكل آه قففرش صففحيح ، 20 يففوم قعففد ودالففي شففو ؟؟ 22وا وا لخرفك ما بزل عليكي ، إنففا 
 قرش . ودبري حالك. وأنا متعلمتش ، بس علمت لولد والبنات واللي بينجح أقوله دير بالك .. الواحففد

هو وشطارته ..

انتهى
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ّية للجئين وظروفهم المعيشية خلل السنوات الولى للجوء بعض الصور التاريخ

احتلل البيت والرض، امرأة وأطفالها لم يعد بإمكانها العودة لبيتها المحتل

عائلة  تلجأ إلى مغارة في بيت لحم

أم تبني بيتا لطفالها من أغصان الشجر



المخيم: جملة من الخيام المتلصقة

خيام ل تصمد أمام المطار والثلوج

"كرت التموين" – بطاقة لجئ



لجئات يستلمن تموين وكالة الغوث

تزاحم اللجئات على مركز الغاثة

اللجئات يسرن معا يوميا لجلب الماء

الهتمام بجلب الماء عمل المرأة اليومي

العناية بالطفال

الوحدات السكنية التي بنتها وكالة الغوث

م. في الصورة يظهر1960صورة لمخيم الجلزون- قضاء رام ا، تاريخ الصورة 
مخيم الجلزون يخلو من الغطاء النباتي الذي تميز به المكان قبل سكن اللجئين فيه

 عاد جزء كبير من الغطاء النباتي للمخيم1960. وفي السنوات التي تلت 1949عام 
عن هذا المخيم: أنظر الفصل الخير في هذه الرسالة.



خاتمة: النتائج والتوصيات
ّييية اللجئة  جاء هذا البحث والطروحة الناتجة عنه محاولة لبيان الدور الذي قامت به المييرأة الريف

 في الحفاظ على عائلتها في السنوات الولى من اللجوء الفلسطيني. النتيجة الرئيسييية الولييى لهييذا

ّييية اللجئة وميين ثييم ّية حييول أوضيياع العائليية الريف  البحث كانت تقديم صورة أوضح وأكييثر شييمول

ّية اللجئة في الفترة محل الدراسيية مقارنيية مييع مييا قييدم حييتى الن فييي الدبيييات الييتي  المرأة الريف

ّية. أما النتيجة الثانية فقد تبتييت صييحة الفرضيييات الولييى  تناولت أوضاع اللجوء والمرأة الفلسطين

ّية بالمستوى الييذي  والثالثة والرابعة التي سقتها في بداية هذا البحث، بينما لم يكن دور المرأة الريف

ّية الثانية وإن كان لها دور هام في عائلتها في تلك الفترة الصعبة. وهذه الفرضيات  طرحته الفرض

 الربع التي عولج بعضها على امتييداد فصييول الطروحيية الربعيية كالفرضييية الولييى؛ وبعضييها

ّية الثانية، فهي:  الخر عولج في فصل واحد كالفرض

 - على الرغم من الوضع غير المثالي للمرأة الفلسييطينية الريفييية قبيييل نكبيية فلسييطين؛ فييإن هييذه1

 المرأة كانت ذات وضعية اجتماعية واقتصادية مؤثرة في عائلتها، وأن هذه الوضييعية مكنتهييا ميين

 الحفاظ على العائلة وأن تكون المسيياهم الهييم والفاعييل فييي تخطييي عائلتهييا للزميية الكييبيرة الييتي

أوجدتها النكبة في وجه عائلتها . 

ّية دورا حيويا في مقاومة تأثير العدوان الصييهيوني علييى عائلتهييا2  - لعبت المرأة الفلسطينية الريف

أثناء النكبة (داخل القرية).

ّية بدور رئيس في الحفاظ على وحدة العائلة وبقائهييا أثنيياء عملييية3  - قامت المرأة الفلسطينية الريف

التهجير وتحملت العبء الكبر من مصاعب هذه العملية.

ّية دورا رئيسا وجوهريا فييي تييأقلم العائليية واسييتمرار أدوارهييا4  - مارست المرأة الفلسطينية الريف

 الجماعية وتوفير الضروريات (كالماء والطعام والملبس والوقود وحاجات السكن..) فييي المرحليية

ّية حتى مرحلة الستقرار في المخيم، وقدمت جهودا اقتصييادية  التي تلت التهجير من القرية الصل

ونفسية واجتماعية كان لها أثر مباشر في بقاء العائلة.

ّيية اللجئة فيي السينوات الوليى  وبينما تقدم هذه الرسالة صورة لمدى صعوبة وضع العائلية الريف

ّية في أداء مهامها العائلية بل وازياد فييي  للجوء، فهي تبرز أيضا استمرارية في أدوار المرأة الريف

ّية خلل هذه المرحلة الخطييرة. ّية هذا الدور في ظل تراجع أداء أغلب الرجال لدوارهم العائل  حيو

ّية فييي سييبيل ّية ونشاط محموم للمرأة الريف  لقد تميزت فترة السنوات الولى للجوء الفلسطيني بحيو

 تأمين أساسيات البقاء لها ولعائلتهييا فييي الييوقت الييذي أصييبح أغلييب الرجييال فييي متاهييات الركييود

والضياع وأقل قدرة على التأقلم مع صعوبات وضعهم غير المسبوق. 

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور
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 1لم أصل بعد في هييذه الرسيالة إليى المسييتوى الكيياديمي الييذي أصييبوا إلييه ميين البحيث فييي هيذ

 الموضوع النساني والوطني الهام وأن أدوات أخرى للعمل الكاديمي ما تزال فييي طييور التكييون

 لدي، غير أني أرجو من خلل هذه الرسالة وضع فكرة ومييادة هييذا البحييث أمييامي وأمييام زملئي

 الطلبة والباحثين للبحث والدراسة وخاصة للعمل من خلل الميدان مع شهود هييذه المرحليية الييذين

 يتناقصون يوما بعد يوم حتى سنجد أنفسنا بعييد بضييع سيينوات وقييد غييابت عنييا المصييادر الرئيسيية

 لهكذا دراسات وطبعا أقصد الجيل الول من اللجئين. وعليه فإن أولييى التوصيييات الييتي أسييجلها

 في ختام هذه الرسالة هي متابعة البحث في موضوع هذه الرسالة، وفي تعزيز العمل الميداني فييي

 مجتمع اللجئين لتوثيق وتحقيق العديد من ظيروف اللجئيين الوليى عليى رأسيها أحيوال العائلية

 والمرأة الفلسطينية. ومن المواضيع ذات الصلة والتي بين البحث في هذه الرسالة مدى النقص في

 المعلومات المتوفرة حولها أذكر على سبيل المثال: قضايا السرى الفلسييطينيين خلل حييرب عييام

  (من الذكور والناث، المسلمين والمسيحيين، المقاتلين والمدنيين) كيفييية أسييرهم، ظييروف1948

 السر، مصير السرى، ما حقيقة ما تحدث به لجئون من تلك الفترة عن عمليية تشيغيل للسيرى

  وبعيييدها؟؟ . وقضييايا المفقيودين (ذكييور وإنيياث، ميين كييل العمييار،48الفلسطينيين خلل حرب 

 مسيحين ومسلمين) ما هو مصير من بقي في القرى خاصة من الطفال وكبار السن؟؟. وما حجييم

  وخلل عمليييات التهجييير خاصيية ميين الحوامييل48الضييحايا الفلسييطينيين والعييرب فييي حييرب 

 والطفال وكبار السن والمرضى؟ . ونحتاج أيضا البحث في مدى الستعداد الفلسييطيني (الشييعبي

 والرسمي) للحرب، وكيف كان ينظر الفلسطينيون علييى المسييتوى الشييعبي للمشييروع الصييهيوني

 عشية الحرب. كما بينت هييذه الرسييالة أن هنيياك نقصييا فييي المعلومييات المتييوفرة حييول الظييروف

 الولى لنشأة المخيمات. إضافة إلى نقيص فييي توضيييح المفياهيم والمصيطلحات وأصيولها والييتي

 عبر فيها اللجئون عن جوانب ميين ظروفهييم كمفهييوم "الصييندقة" المييرادف إلييى حييد مييا لمفهييوم

 "المؤن" الذي أصبحت تقدمه وكالة الغوث للجئين الفلسطينيين. وتوصي الدراسة أيضييا بالمزيييد

 من الدراسات التي تعتمد رواية المرأة الفلسطينية (ميين مختلييف فئات المجتمييع الفلسييطيني) حييول

أحداث الحرب واللجوء. 

العائلة"         ( على الحفاظ في اللجئة الريفية الفلسطينية المرأة )"1962-1948دور
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ومراجع   مصادر
البحث

ّية:  أول: المصادر الشفو

ّية: أ- قائمة المصادر الشفوية الرئيس
 رقم

المقابلة
 اسم

المبحوثة/المبحوث
 القرية قبل

48عام 
 السكن
الحالي

48العمر عام 
 الحالة

 الجتماعية عند
التهجير

مدة اللقاءتاريخ اللقاء

 جميلة أحمد خليل1
صافي (أم مصطفى)

 مخيمبيت نبال
الجلزون

 متزوجة/  لها عام16
طفل وحامل

26-4-2003
27-4-2003
28-5-2003

ساعة
ساعة ونصف

 ساعة
2003-4-27عزباء عام14م. الجلزونبيت نبالمعزوزة محمد2

20-5-2003
ساعة

      ساعتان
2003-5-12متزوجة/ طفلن عام25م. الجلزونبيار عدسأم فايق3

26-5-2003
ساعة ونصف
ساعة ونصف

 متزوجة/ أنجبت عام30م. الجلزونبيت نبالأم عيسى فلوص4
 أطفال قبل8

التهجير

12-5-2003
17-5-2003

ساعة ونصف
ساعتين

ّنابةعايشة عيشة5  متزوجة /بدون15حوالي م. الجلزونع
أطفال

20-5-2003
21-5-2003

ساعة
ساعتان

2003-5-22متزوجةعام20م. الجلزونأم الزيناتأم فريد6
25-5-2003

ساعة
ساعة ونصف

 قبيبة إبنف.ح.7
عواد

 متزوجة/ لها عام20م. الجلزون
طفل

22-5-2003
24-5-2003

ساعة ونصف
ساعتان

ّية أحمد عيسى8 رق
(أم غازي)

2003-5-24متزوجةعام18حوالي م. الجلزونالدوايمة
27-5-2003

ساعة 
ساعتان

ّية9 رق
ّية) (أم سعيد العنبار

 صرفند
 الخراب/ أبو

شوشة

 25أكثر من م. الجلزون
عام

 متزوجة/ طفلة
وحامل

25-5-2003
5-6-2003

ثلث ساعات 
ثلث ساعات

 صرفندأ. أ.10
الخراب

 متزوجة/كانت عام14م. الجلزون
عروسا

ساعة ونصف26-5-2003

 متزوجة/عام14م. الجلزونأم الزيناتأم طلل البياري11
عروس

ساعة ونصف27-5-2003

 صرفندف.س.12
الخراب

2003-5-24متزوجة20حوالي م. الجلزون
24-6-2003

 دقيقة40
ساعتان ونصف

 متزوجة / لها18حوالي م. الجلزونسلمةأم طلل سلمة13
طفل

1-6-2003
2-6-2003

 دقيقة30
ساعتان ونصف

 متزوجة / عام27م. الجلزونكفر عانةأم طلل الزحلف14
 أطفال5أنجبت 

11-6-2003
12-8-2003

ساعتان
ساعة ونصف

 زريفة مصطفى15
النادي

ّية  متزوجة/ لها عام25حوالي م. الجلزونالساق
أربعة أطفال

12-6-2003
10-7-2003

 دقيقة30
ساعة ونصف

 خديجة محمد حسين16
الناجي (أم لولية)

 متزوجة/ لها15حوالي م. الجلزونبيت جيز
طفلة

14-6-2003
15-6-2003

ساعة
ساعتان
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ساعتان20-10-2003
عايشة نمر17

(أم محمود طيور)
 وادي حنين/
عيون قارة

ساعة ونصف2003-6-14متزوجة/ طفلن عام19م. الجلزون

 متزوجة/ لها28حوالي م. الجلزونبيار عدسزهرة محمود العالم18
ستة أطفال

14-6-2003
21-6-2003

دقيقة30
ساعتان ونصف

عزيزة19
(أم محمد السعيد)

 متزوجة/ لها18حوالي م. الجلزوندير طريف
طفل وحامل

ساعتان ونصف15-6-2003

 متزوجة/ لها عام20م. الجلزونالعباسيةأم فواز البعراوي20
طفلن وحامل

ساعتان18-6-2003

مريم أحمد رشيد21
(أم الطاهر)

 متزوجة/ لهاعام22حوالي م. قلنديادانيان
طفلن

ساعتان ونصف25-6-2003

فاطمة22
(أم فتحي حّماد)

 متزوجة/ لها عام18م. قلنديادير أبان
طفلتان

ساعة3-7-2003

 متزوجة/لها20حوالي م. قلنديادير أيوبأم جميل23
طفلتان وحامل

3-7-2003
5-7-2003

 دقيقة30
ثلث ساعات

آمنة عيسى24
(أم راغب)

 متزوجة/ لها20حوالي م. قلندياالشيخ مونس
طفلن

 دقيقة20-7-200340

 متزوجة/ لها عام15م. قلندياالبرجأم أنور البرجي25
طفلة

7-7-2003
4-9-2003

ساعة
ساعتان

ساعتان2003-7-9متزوجة20حوالي م. الجلزونأم الزيناتأم عمر26
 3متزوجة/لها عام18م. قلندياساريسسارة يوسف حّماد27

 أطفال وفي حالة
مخاض

ساعتان17-7-2003

ّية28  متزوجة/ لها عام16م. قلندياصرعةأم علي سجد
طفلة

ساعة ونصف20-7-2003

ثلث ساعات2003-7-21متزوجةعام22حوالي م. سلوادالعباسيةمريم ياسين الرياحي29
 قبيبة إبنأم أنيس30

ّاد عو
ساعتان ونصف2003-9-11عزباء عام14-13م. قلنديا

 متزوجة/ لهاعام15م. الجلزونالعباسيةأم عمر الهودلي31
طفل

23-9-2003
11-10-2003

ساعتان 
ساعتان

ّية32 ساعة2003-9-27عزباء عام14م. المعريأبو شوشةفاطمة عبد ا العيد

 متزوجة/ لها عام18م. الجلزونبيت نبالرشيدة عبد ا 33
طفلن

27-4-2003
20-5-2003

 دقيقة 30
 دقيقة30

سعاد أحمد 34
(أم مصطفى)

 متزوجة / أربعة عام 24حوالي م. الجلزونبيت نبال
أطفال

ساعتان29-5-2003

 عربخضرة (أم حسن)35
ّية في  السوتر
قرية السدرة

ساعة2003-6-14متزوجة  عام17حوالي م. الجلزون

 متزوجة / لها عام 25م. قلنديا علر  ج. ع.36
ثلثة أطفال

ساعة30-6-2003

ساعة ونصف2003-7-5عزباء عام 15م. قلندياإشوعأم عبد ا إبزيع37
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ب- قائمة بالمصادر الشفوية الخرى: 

 رقم
المقابلة

 اسم
المبحوثة/المبحوث

 القرية قبل
48عام 

 السكن
الحالي

48العمر عام 
 الحالة

 الجتماعية عند
التهجير

مدة اللقاءتاريخ اللقاء

فاطمة إبراهيم38
 (أم محمد) 

 10حوالي م. الجلزونصبارين
أعوام

ساعة ونصف2003-8-12عزباء

 مريم محمود زيد أبو39
شاش 

ساعة ونصف2003-6-18عزباء أعوام9م. الجلزونبيت نبال

ساعة ونصف2003-6-19عزباء أعوام10م. الجلزونرنتيةأم عزام 40

ساعتان ونصف2003-5-20عزباء أعوام9حوالي م. الجلزونبيت نبالأم اسماعيل41

ساعة ونصف2003-9-27عزباء أعوام9حوالي م. المعريالنعانةأم فتحي القطري42

 الطيرة/رامقالونيازينب محمد مطر 43
ا

ساعة2001-1-16عزباء عام 14

 الطيرة/رامقالونيانعمة حسين سلمة44
ا

 متزوجة/ لها عام24
طفلتان

ساعة16-1-2001

عيسى درويش45
(أبو راغب)

 متزوج/ له عام20حوالي م. قلندياالشيخ مونس
طفلن

ساعة20-7-2003

ساعة ونصف2003-7-20أعزب عام 18حوالي م. قلندياصرعةطه محمد نمر شحادة46

ساعتان2003-7-10متزوج عام 23حوالي م. الجلزونعنابةأبو راسم47

ساعتان2003-7-7متزوج/ له طفلة عام24حوالي م. قلندياالبرج أبو أنور البرجي48

ّياد 49 ساعتان2003-10-21متزوج/ له طفلة عام24م. الجلزونبيت جيزمحمد حسين ع

ّية50  متزوج/ له عام37حوالي بيتونياقالونياسعيد محمد عط
أطفال

ساعتان14-1-2001

2003-4-27مواليد التهجيرم. الجلزونبيت نبالنوال العرابي51
28-5-2003

ساعة ونصف
ساعة ونصف

خديجة عبد الحفيظ 52
(أم عادل)

 متزوجة/ في عام 16حوالي م. الجلزونمدينة اللد 
حالة مخاض

ساعتان26-5-2003

عزيزة يعقوب جاسر53
(أم صليبة)

 القطمون/
القدس

ساعة ونصف2003-7-28متزوجة عام 25حوالي بيرزيت

2003-6-23متزوجة/أم عام30حوالي م. قلنديايالوأم فخري 54
30-6-2003

ساعة
ساعة ونصف

 ثلث ساعات2004-1-12مواليد التهجيررام امدينة الرملةأم هاني الخوري55
ونصف

 خربة قربأم الياس 56
الجلزون

ساعة 2004-3-17عزباء عام 13دورا القرع
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