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حية
فلسطين ّ

أصغر طبيبة في العالم :فلسطينية
هي اآلن أصغر طبيبة في العالم ،فقد ّ
تخرجت في كلية الطب في العشرين من
عمرها بسبب تفوقها االستثنائي ،حتى قيل عنها منذ ست سنوات ،في أكثر
من وسيلة إعالمية ،إنها «أصغر طالبة طب في العالم» ،حسب «غينيس».
معمر عطوي
إق� �ب ��ال األس� �ع ��د ( 20ع ��ام ��ًا) اب �ن��ة
ق��ري��ة م �غ��ار ال�خ�ي��ط ف��ي محافظة
ص�ف��د الفلسطينية ال�ق��ري�ب��ة ج�دًا
من الجنوب اللبناني ،التي لجأت
ع��ائ �ل �ت �ه��ا ف� ��ي زم � ��ن ال �ن �ك �ب��ة ال ��ى
م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ق��اع ف��ي ل �ب �ن��ان ،حيث
عمل ج��ده��ا وأوالده ف��ي ال��زراع��ة،
وتمكنوا م��ن بناء منزل احتضن
ت �ق ��ري �ب ��ًا ج �م �ي ��ع أف � � � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة
الكبيرة املؤلفة من نحو  15فردًا،
تستعد اليوم للسفر الى الواليات
امل �ت �ح��دة مل�ت��اب�ع��ة دراس� ��ة ال �ط��ب _
تخصص أطفال.
ع��ن س�ب��ب ان�ت�ه��ائ�ه��ا ال �س��ري��ع من
دراس��ة الطب العام وه��ي في عمر
ق ��د ت �ك��ون ف �ي��ه ب �ن��ات ج�ي�ل�ه��ا في
بداية الدراسة الجامعية ،توضح
إق � �ب � ��ال ل � � �ـ«األخ � � �ب � ��ار» أن «س �ب��ب
ت �ج��اوزي ص�ف��وف ال��دراس��ة يعود
إل� ��ى وال� � ��دي ب �ع��د أن الح� ��ظ ع �ل� ّ�ي
ال �ت �ف��وق ف��ي ع�م��ر م �ب �ك��ر ،أي حني
ك �ن��ت ال أزال ف ��ي ص ��ف ال ��روض ��ة.
وح�ين دخ�ل��ت امل��درس��ة االبتدائية
ب� ��دأ وال � � ��دي ،ب ��االت �ف ��اق م ��ع م��دي��ر
م��درس�ت��ي ف��ي ب��رال �ي��اس (ال�ب�ق��اع)
األس� � �ت � ��اذ م �ح �م��د ع� �م ��ر ع ��راج ��ي،
بمساعدتي على تجاوز كل صفني
بصف واح��د .لذلك درس��ت الصف
ال � �ث� ��ان� ��ي ،وال� � ��راب� � ��ع ،وال� � �س � ��ادس،
والتاسع ،والعاشر والبكالوريا.
وأنهيت مدرستي بعمر  12سنة.
وك � ��ان ال ب ��د م ��ن ال �ح �ص ��ول ع�ل��ى
استثناء للتمكن من املشاركة في
ام�ت�ح��ان��ات ال�ب�ك��ال��وري��ا الرسمية،
وت� ��م ذل� ��ك ب �م �س��اع��دة م ��ن ال��وزي��ر
ال�س��اب��ق عبد ال��رح�ي��م م ��راد ،ال��ذي
آمن بموهبتي ودعمني».
وف � ��ي م� ��ا ي� �خ ��ص رح �ل �ت �ه��ا ن�ح��و
ق �ط��ر ،ت �ق��ول إق� �ب ��ال« :ومل� ��ا أن�ه�ي��ت
ال �ث��ان��وي��ة ،دع��ان��ي وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
آن � � � ��ذاك خ ��ال ��د ق� �ب ��ان ��ي ،وك��رم �ن��ي
ووع��دن��ي بتأمني منحة دراس�ي��ة.
واس �ت �ط��اع ال�ح�ص��ول ع�ل��ى منحة

م��ن ال�ش�ي�خ��ة م � ��وزة ،ودرس � ��ت في
قطر ال�ط��ب ال �ع��ام» ،حيث تتخرج
الشهر املقبل.
وع � ��ن دور األه� � ��ل وم��وق �ف �ه��م م��ن
سفر فتاة صغيرة للدراسة خارج
لبنان ،أوضحت األسعد أن أهلها
وق � �ف� ��وا ال� � ��ى ج ��ان �ب �ه ��ا وت �م �ك �ن��وا
م � ��ن ال� � �ت� � �ن � ��اوب ع � �ل ��ى م��راف �ق �ت �ه��ا
ومساعدتها في دول��ة قطر ،حتى
أنهت الطب العام ،مضيفة «أهلي
حتى اآلن ال ي��زال��ون يدعمونني،
ف��ال �ف �ض��ل األول ل��رب �ن��ا وال �ث��ان��ي
للوالد (محمود األسعد) .وال أظن
أن ال �ك �ث �ي��ري��ن م ��ن األه � ��ل ي�ع�ط��ون
اهتمامًا ألوالدهم مثل أهلي .هناك
ُ
أطفال أذكياء كثر ،لكنهم يفتقدون
ً
أهال يدعمونهم ويكتشفون فيهم
املواهب والذكاء».
وت �ت �ح ��دث إق� �ب ��ال ع ��ن اخ �ت �ي��اره��ا
الخ �ت �ص��اص ال �ط��ب ق��ائ �ل��ة« :م�ن��ذ

علي والدي
الحظ ّ
التفوق في عمر
مبكر

ك �ن ��ت ص �غ �ي ��رة وأن� � ��ا أط� �م ��ح إل ��ى
أن أص�ب��ح دك �ت��ورة ،وه ��ذا ال�ش��يء
ك� ��ان خ� �ي ��اري أن � ��ا .ل �ق��د ق � ��ررت أن
أص � �ب� ��ح ط �ب �ي �ب ��ة أط � � �ف� � ��ال .ل ��ذل ��ك،
س��أس��اف��ر ف��ي ش �ه��ر ح ��زي ��ران ال��ى
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ألك �م��ل دراس ��ة
االخ�ت�ص��اص ه�ن��اك ف��ي كليفالند
كلينيك في والية أوهايو».
ع��ن م�ص��اري��ف ال��دراس��ة واإلق��ام��ة
ف � ��ي أم � �ي� ��رك ��ا ت � �ق� ��ول األس� � �ع � ��د إن
امل � �س � �ت � �ش � �ف ��ى ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي ال � � ��ذي
س�ت�ع�م��ل ف�ي��ه ه �ن��اك س�ي��ؤم��ن لها
ً
م��دخ��وال يغطي تكاليف إقامتها
ودراس � �ت � �ه� ��ا« ،أم � ��ا ف ��ي ق �ط��ر ف�ق��د
ك ��ان��ت امل �ن �ح��ة ك��ام �ل��ة ش �م �ل��ت ك��ل
امل� �ص ��اري ��ف ،ول� ��م ي �ف��رض��وا ع �ل� ّ�ي
أي ش � ��روط ل� �ق ��اء ذل � � ��ك» .ت�ض�ي��ف
إق � �ب� ��ال ب��ال �ل �ه �ج��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
«بالنسبة لشعوري كوني أصغر
ط �ب �ي �ب��ة ،أك �ي ��د ش ��ي ح �ل��و وم�ث�ي��ر
لالستغراب ،بس هالشي عن جد
بيعنيلي وبيفرحني إنو أنا أقدر
استغل هالوضع لصالح الناس
املحتاجة .وه��دف��ي األس��اس��ي إنو
ساعد كل إنسان بحاجة ملساعدة،
وك ��رم ��ال ه �ي��ك أن ��ا اخ �ت ��رت مهنة
الطب».
ت � �ص� ��ر أص� � �غ � ��ر ط� ��ال � �ب� ��ة ط� � ��ب ف��ي
ال � �ع� ��ال� ��م ع� �ل ��ى خ� ��دم� ��ة ق �ض �ي �ت �ه��ا
املركزية فلسطني ،وأهلها ،قائلة
«أط � �م � ��ح ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب ��ل إل� � ��ى أن
أع ��ود طبيبة متخصصة وأخ��دم
شعبي الفلسطيني وك��ل إن�س��ان
م �ح �ت��اج مل �س��اع��دت��ي ،ك �م��ا أط�م��ح
إل ��ى أن أؤس� ��س ع �ي��ادت��ي أله��ال��ي
املخيمات».
وإذ ت �ص� ّ�ر ع �ل��ى ت��وج �ي��ه ش�ك��ره��ا
الى كل من آزرها ودعمها ،تطمح
األسعد إلى أن تلعب الدور نفسه
في املستقبل لتساعد «ك��ل طالب
ط �م��وح وط��ال��ب ع �ل��م ل��دي��ه إي �م��ان
ب�ق�ض�ي�ت�ن��ا .أن ��ا واث �ق��ة ب ��أن ه�ن��اك
كثيرين من أبناء فلسطني أذكياء
ل��م ت�ت��واف��ر لهم ال�ف��رص ليتابعوا
دراستهم» .وهي ال شك على حق.

بعدسة أهلها
أن ي �ت �ش��ارك ذاك ��رت ��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة مع
ال ��ذاك ��رات ال�ش�خ�ص�ي��ة ألت ��راب ��ه وأه��ل
مخيمه .فهذا التشارك سيراكم ذاكرة
بصرية تصبح ب�م��رور ال��وق��ت هوية
أله� ��ل امل �خ �ي��م ،ت�ج�م�ع�ه��م وت��رب �ط �ه��م،
ول��و ك��ان في ال��وج��ود امل��ؤق��ت .تتحرك
امل �ش��اع��ر ع �ن��د رؤي � ��ة ص� ��ور األب �ي��ض
واألس��ود للمعسكر القديم ال��ذي كان
مكانًا للتدريب العسكري أيام الثورة،
وأصبح في ما بعد ملعبًا لكرة القدم،
ث ��م ت �ح��ول أخ �ي �رًا إل ��ى ش �ق��ق سكنية
محت م�ع��امل��ه .إال أن ال�ص��ور القديمة
ما ت��زال تشهد أن��ه هنا ك��ان املعسكر.
حينما تتنقل بني األلبومات ،يلفتك أن
أكثر رواد الصفحة هم من املغتربني
ال��ذي��ن يطلبون ت�ص��وي��ر أزق ��ة املخيم
وحاراتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها،
وعند رؤيتهم للصور يعلقون «يااااه!
أدي� ��ه م�ت�غ� ّ�ي��ر امل �خ �ي ��م!» ،أو ي��رس�ل��ون
صورهم الشخصية كي يشعروا أنهم
ال يزالون في املخيم ولو فايسبوكيًا.
ت�ح��رك الصفحة ال�ع��واط��ف ،فيجتمع
فيها الكل كحارة ضيقة أو شارع من
شوارع املخيم ،وتدور بينهم أحاديث
حقيقية في عالم افتراضي ،هو أقرب
م ��ا ي� �ك ��ون إل � ��ى ش �ب �ك��ة م ��ن االن �ت �م��اء
العاطفي.

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

ّ
إنتظرها بصبر .عجنت وأوق��دت النار ،وهو ينظر .ثم رققت العجني و»هلته» أرغفة ،سرعان ما
ألصقتها بصاجها الساخن ،وك��ان ال ي��زال ينظر .إنتظرها بصبر حتى فرغت لتعطيه رغيفا
ساخنا مدهونا بالسمن والسكر ،سيبقى طعمه «تحت أضراسه» الى أن يشيب( .تصوير شعيب
ابو جهل )

حنظلة

طفولة «اليرموك» أمومة «تل الزعتر»
ماهر منصور
تحت سقف بيت متواضعُ ،بني على عجل وسط مخيم
اليرموك ،كانت أمي الفلسطينية الحاجة عزيزة العلي،
ت��وزع لكل منا قطعة واح ��دة م��ن مثلثات جبنة «البقرة
ال �ض��اح �ك��ة» ل�ن�م�س�ح�ه��ا ف� ��وق رغ �ي��ف ك��ام��ل م ��ن ال �خ �ب��ز،
بوصفها «ف�ط��ورًا مرتبًا» وكانت جبنة «ال ف��اش كيري»
آن ��ذاك ،ت�ع� ّ�د ت��رف��ًا ال ن�ق��در عليه ن�ح��ن ع��ائ�ل��ة ع�ب��د الكريم
م�ن�ص��ور .فيما ك��ان غ ��داء ي��وم ال�ج�م�ع��ة ،ح�ين ي�ت��أل��ف من
ف��روج�ين مشويني للعائلة امل�ك��ون��ة م��ن اث�ن��ي عشر ف��ردًا،
ي�ع�ن��ي أن ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ق�ض��ي ي ��وم ال �س �ب��ت «م ��ن ح��واض��ر
البيت» :زيتون ومكدوس وبأفضل أحوالنا بيض مقلي.
وذلك كله كان نعمة ،علينا أن نعرف قيمتها ،تقول أمي.
«فقد سبق أن احتفينا برغيف الخبز اليابس في مخيم
تل الزعتر ،فكيف ال تحتفون به طريًا اآلن»؟ كانت تقول.
لم نكن نملك من بيتنا في مخيم اليرموك ،في ذلك الوقت،
سوى أحجاره ،فاألرض تعود ملكيتها لصالح مؤسسة
الالجئني .وق��د أخ��ذ وال��دي ،الهارب من جحيم مخيم تل
الزعتر ،نصيبه منها ،وبنى بيته فوقها غرفة بعد غرفة.
فأبي القادم من لبنان لم يكن يملك ،آنذاك ،سوى ساعديه
وس��واع��د ثالثة من أبنائه الكبار ،اخ�ت��اروا ت��رك املدرسة
للعمل ،ف��ال��دراس��ة للكبار كانت أيضًا ترفًا وقتها ،ومن
يحتاج إليه البيت كان يحرم من املدرسة.
أما نحن الصغار ،فكان عامنا مقسومًا إلى فصلني اثنني:
فصل ل�ل��دراس��ة وف�ص��ل للعمل .ومثله ك��ان��ت أي��ام العيد:
ي��وم للعمل على أرج��وح��ة الحبال ،وي��وم للهو طفولتنا.
وتلك كانت فضيلة الحياة ،كما عرف أهلي قيمتها ،في
مواجهة املوت في مخيم تل الزعتر ،وعرفنا نحن قيمتها
في صراعنا مع الحياة في مخيم اليرموك.
لم نكن في عائلتنا ،كما كثير من العائالت الفلسطينية،
نعرف شيئًا عن الخالص ال�ف��ردي ،فمصير الفرد معلق
ب�م�ص�ي��ر ال �ج �م��اع��ة .رب �م��ا ل �ه��ذا ال �س �ب��ب ك��ان��ت ال�ع��ائ�ل��ة
الفلسطينية مثل حبة الرمان ،تكبر حباتها فيها ،تنضج
وتحلو معًا دون أن تغادر ّ
أي منها قشرتها .قشرة الرمان
تلك كانت بيت العائلة ،وبيت العائلة حبة رم��ان أيضًا
ت�ح��ت ق �ش��رة أك �ث��ر ات �س��اع��ًا ه��ي امل �خ �ي��م .ه �ك��ذا ك ��ان بيت
العائلة في املخيم ،وكان املخيم جزءًا من السيرة الذاتية
للفلسطيني ،وواح� �دًا م��ن مالمحه املميزة ال�ت��ي ال فكاك
منها حتى ب��امل��وت .ف�لا يدفن الفلسطيني ،ف��ي أي بقعة
من بقاع األرض كان ،إال في مقبرة املخيم .وكأنه يخاف
أال يبعث يوم القيامة في مكان من اثنني :إما فلسطني أو
املخيم.
ما من لحظة كنا نشبه حبات الرمان بقدر ما كنا نشبهها
وقت النوم .كانت غرفة املعيشة تتحول في لحظات إلى
غرفة نوم .ترتب أمي الفرش إلى جانب بعضها البعض
لتصير سريرًا أرضيًا كبيرًا .وكانت أمي وهي تعد فراش
النوم ،تستذكر مشهدًا لم يكن يفارقها ،هو مشهد النوم في
املالجئ ...فعلى النحو ذاته ،كان يعد فراش نوم الهاربني
من عبث امل��وت إل��ى امللجأ ،تبتسم الحاجة عزيزة ،وهي
تستعيد مشهدًا أثيرًا على قلبها :كنا في مخيم تل الزعتر
أمام املوت عائلة واح��دة ،يجمعنا امللجأ ،ووسط زحامه
ي�ت��راج��ع امل ��وت م��ن أول��وي��ات �ن��ا ل�ص��ال��ح ح�ك��اي��ات تنبض
بالحياة ،ففي امللجأ ولدت قصص حب ،وفيه ولد أطفال
للمخيم ،وفيه كان الحلم يتعربش على قضبان نافذته
باعتبارها كوة النور الوحيدة فيه ،واألقرب إلى السماء..
وف��ي امللجأ ك��ان ال��ود يكبر ب�ين البعض ،وك��ان الخصام
يشتد بني البعض أيضًا .ووحدها ليالي القصف القاسية
ال�ت��ي تعلن أن��ه رب�م��ا ل��ن ي�خ��رج ن�ه��ار على م��ن يشهدها،
كان تدفع الناس ملصالحة من يخاصمونهم .هكذا صار
امللجأ مع األيام جزءًا من ذاكرة الفلسطينيني ،ومنهم من
اجتاح امللجأ بطاقة ميالده ،ومنه من ّأرخ لذكرى زواجه،
ومنهم من كتب له نهايته .وكانت أمي تقول إن «امللجأ
وقتها لم يكن يختلف كثيرًا عن املخيم ،كالهما محطتا
إقامة مؤقتة ،فيهما الفلسطيني يعيش في حالة انتظار
على سفر ،فال هو يغادرهما ،وال هو يدع حقيبته بعيدًا
عنه ويستقر فيهما».
ألي��ام امللجأ في مخيم تل الزعتر ،ن��ذرت أمي العام األول
م��ن ع �م��ري ،وك ��ان ع�ل��ى «ق�ط�ع��ة ال�ل�ح��م» ال �ت��ي كنتها في
عامي األول ،أن تنتقل بني نساء املخيم جميعهن .حتى
إني لكثرة من قلن لي إن أيديهن حملتني وهدهدتني في
طفولتي ،حسبت أن أمي نذرتني لنساء امللجأ ال أليامه.
ومن يومها وأنا أعد كل امرأة فلسطينية أمي .فيما كانت
أم��ي امل ��رأة ال��وح�ي��دة رب�م��ا ال�ت��ي ال ت�غ��ار ممن يقاسمنها
حب ولدها ،ربما ألنها تعلمت في مخيم تل الزعتر كيف
تتقاسم والناس مع الحب ،رغيف الخبز الناشف وجرعة
املاء وخوف القصف ووجع الحصار.
بعد س �ن��وات ،س��أع��رف ف��ي مخيم ال�ي��رم��وك م��ا معنى أن
ت�ك��ون ك��ل األم �ه��ات ف��ي املخيم أم��ي ،دون أن ت�غ��ار منهن
أمي .عرفت ذلك وأنا أرى عيني أمي الحاجة عزيزة العلي
تغرق بالدموع ،وزغاريدها ال تقف وه��ي تحيي جنازة
شهيد م��رت م��ن أمامها ،أسألها ع��ن الشهيد ،فتقول «ال
أعرفه ...ولكنك قد تكون مكانه ّ
«يمى» وتكون أمه مكاني
اآلن! فكيف ال تريدني أن أك��ون مكانها ،وه��و اآلن يقف
مكانك؟!».

