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ُ
طفولة املجازر
العدوان الثالثي �سنة 1956
يف � 1956/11/2أقدمت القوات الإ�رسائيلية على احتالل قطاع غزة يف �إطار خطة
العدوان الثالثي التي ت�ضمنت كذلك احتالل القوات الربيطانية والفرن�سية ملدن
قناة ال�سوي�س ،بالإ�ضافة �إىل فر�ض ال�سيطرة الع�سكرية على القناة ذاتها ،التي
كانت هي الهدف املُعلَن بالن�سبة لك ٍّل من لندن وباري�س ،غري �أن الهدف غري املُعلَن
متثل يف نظام الرئي�س جمال عبد النا�رص الذي بدا يف ذلك الوقت املبكر �أنه يقود
بالده باجتاه التحرر من الهيمنة الغربية.
وا�ستمر االحتالل الإ�رسائيلي للقطاع حتى  ،1957/3/7حني ا�ضطرت القوات
الإ�رسائيلية والربيطانية والفرن�سية �إىل االن�سحاب حتت وط�أة الإنذار ال�سوفييتي
بالتدخل ،و�أوامر الرئي�س الأمريكي دوايت �أيزنهاور Dwight Eisenhower
ب�رضورة االن�سحاب الفوري من الأرا�ضي امل�رصية .وقد كانت �إرادة وا�شنطن هي
الأكرث فاعلية يف فر�ض ان�سحاب قوات العدوان الثالثي ،الأمر الذي � َّأهلها لفر�ض
النفوذ الأمريكي على املنطقة اعتبارا ً من ذلك التاريخ ،بدالً من النفوذين الربيطاين
والفرن�سي الّل َذ ْين كانا يتقا�سمانها .وهذا ما يجعل املراقب مييل �إىل ت�صديق
�شت الحقا ً عن �أن وا�شنطن كانت على اطالع م�سبق على خطط
الروايات التي ُن ِ
ذلك العدوان ،خ�صو�صا ً يف �ضوء متابعة �سيا�ساتها الالحقة املنحازة �إىل جانب
الكيان ال�صهيوين �ض َّد احلق العربي ،وحتى الآن.
الطفل مو�سى ،ابن اخلم�س �سنوات ،مل ي ُكن يدرك �شيئا ً من الأبعاد ال�سيا�سية لِ َا
كان يجري حوله .غري �أن ذاكرته تختزن الكثري من مفردات الوح�شية الإ�رسائيلية
ور�ست مع �أبناء �شعبه الفل�سطيني يف تلك الرقعة بالغة ال�ضيق التي �أُطلِق
التي ُم َ
عليها اعتبارا ً من �سنة  1948ا�سم قطاع غزة ،والذي ال يزيد عر�ضه عن  14كم
فقط ،وال يقل عن  4كم يف و�سط القطاع.
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كان منزل �أبو حممد يطل على ال�شارع ،حيث �إنّ الأر�ض التي تف�صله عن
ال�شارع كانت تخلو من � ِّأي بناء .وعلى ذلك فقد كان �أفراد �أ�رسة �أبو حممد ،ومن
�ضمنهم الطفل مو�سى ،ي�شاهدون �أعمال القمع والتنكيل التي كان ي�ستهدف بها
جنود االحتالل �أبنا َء �شعبه ،ومن بينها التنكيل اجلماعي بالرجال بعد جمعهم يف
ال�ساحات العامة ،والنقل اجلماعي جلثث ال�ضحايا يف �أعقاب املجازر اجلماعية.
وتختزن ذاكرة مو�سى بع�ضا ً من تلك امل�شاهد امل�أ�ساوية ،فهو ما يزال يذكر
امل�شه َد بالغ الك�آبة املتمثّل يف �سيارة �شحن (ترك  )Truckاملحمل ِة ب�أعدا ٍد كبري ٍة من

جثامني ال�شهداء الذين قتلهم جنو ُد االحتالل للتو ،فيما كانت دما�ؤهم ال تزال
تنزف ُ
وتخ ُط خطوطا ً حمراء قانية على ال�شارع ،خلف ال�سيارة التي ُت ِقلّهم �إىل
رب جماعي ،رمبا يكون قد اكتُ ِ�ش َ
ف موق ُعه بعد ب�ضع �سنني .وتختزن ذاكر ُته
ق ٍ
منظ َر �سيارة مماثلة مت ّكن من مراقبة دفن �ضحاياها يف الرمال يف موق ٍع بني البحر
ومزرعة زعرب.

وكان لتلك املناظر �آثا ٌر عميق ٌة يف نف�سية الطفل ،ال �سيّما تلك املتعلقة مب�شاعر
الأهل واجلريان والأ�صدقاء وهم يودعون جثامني �أبنائهم و�إخوانهم و�آبائهم
وجريانهم و�أ�صدقائهم .ويذكر مو�سى �أن مدينة اللجوء رفح �شهدت العديد من
املجازر الإ�رسائيلية الب�شعة وغري املربرة التي ا�ستهدفت املدنيني ال ُعزل ،وبال � ّأي
�سبب ،لكنه يذكر �أنه �سمع من الكبار �أن املجزرة الأكرث ب�شاع ًة كانت قد ار ُت ِكبَت يف
خان يون�س.
وحدات
وللأ�سف ،يقول �أبو مرزوق �إنه كان ي�شارك يف ارتكاب هذه املجازر
ُ
�سالح احلدود التي كانت تقتحم املنازل عرب ك�رس �أبوابها وحتطيم وتخريب
حمتوياتها الب�سيطة التي كانت عبارة عن فر�شات حمدودة ،وعدد مماثل من
�صندوق خ�شبي رمبا احتوى بع�ض املالب�س البالية.
البطانيات ،تك َّومت كلُّها فوق
ٍ
وكانت الفر�شات والبطانيات ُتو�ضع فوق ال�صندوق الفتعال ف�سحة يف النهار داخل
املنازل �شديدة ال�ضيق التي كانت ت�أوي عاد ًة ع�رشة �أ�شخا�ص يتوزعون داخل
غرفتني �صغريتني �أو ثالثة.
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وكان جنود االحتالل ينكثون املالب�س ،ويتعمدون خلط امل�ؤن القليلة التي
حتتويها تلك املنازل بالغة التوا�ضع ،العد�س والقمح والطحني والأرز �إلخ ...لقد
كانت حياة الالجئني الفل�سطينيني �أقرب ما تكون �إىل حياة البدو ال ُر َّحل.
غري �أن �أكرث م�شاهد الب�شاعة التي تختزنها ذاكرة ذلك الطفل هو ذلك امل�شهد
الذي ُقتِ َل فيه �شاب يف الع�رشين من عمره �أمام ناظري �أبيه .كان ّ
مت جم ُع عد ٍد من
�أبناء املدينة يف طابور ،وكان �أحد اجلنود الإ�رسائيليني الذي ي�رشف على طابور
العذاب والتنكيل مي�سك بيده ع�صا غليظة ي�رضب بها ال�سائرين يف الطابور مبعدل
واحد من كل اثنني ،ف�إذا فلت الأو ُل من ال�رضبة ،كانت من ن�صيب الثاين ،وهكذا.
رب �سنا ً
ويذكر �شقيقه العميد حممود تلك الواقعة ب�شك ٍل �أف�ضل ،حيث �إنه كان �أك َ

من مو�سى .يقول �إن عبد الغني �سماره وابنه �إبراهيم كانا ي�سريان يف الطابور الذي
ِ�سيقَ به �أبنا ُء املدينة �إىل �ساحة املدر�سة الأمريية الر�سمية يف رفح .حدث ذلك يف
 ،1956/12/11حني ُو ِّجهت الأوام ُر جلميع الرجال من �سن � 18إىل �سن  45للتج ّمع
مكب
بني ال�ساعة الرابعة وال�ساد�سة م�سا ًء .وقد ُو ِّجهت هذه الأوامر بوا�سطة ّ ٍ
لل�صوت طافت به طائرة هليكوبرت  Helicopterكل �أرجاء املدينة.
قوات تقوم بتفتي�ش البيوت بحثا ً عن
ويف �أثناء جمع الرجال ،كانت هنالك
ٌ
املتخلّفني وعن الأ�سلحة .وكان اجلنود خالل ذلك ي�رسقون من املنازل اخلبز والبط
والدجاج الذي يربيه الالجئون ليقتاتوا منه.
الذين ت�أخروا عن التوجه �إىل مكان التجمع املُعلَن عنهَّ ،
مت قتلُهم من ِقبَل جنو ٍد
�آخرين يف الطريق .وعلى باب املدر�سة التي �أُعلِنت مكانا ً للتجمع ،وقف جنود
ُكلّفوا مبهمة توجيه �رضبات عاطبة لرجال املدينة بوا�سطة ُع�صي غليظة ،و�أعقاب
البنادق .وكانت هذه ال�رضبات ت ُو ّجه لكل فل�سطيني تبدو �صحتُه جيدة.
يف هذه الأثناء و�صل �إىل باب املدر�سة عبد الغني �سماره يتقدمه ابنه �إبراهيم،
وكان �شابا ً يافعا ً يف الع�رشين من عمره ،فبادره �أحد اجلنود ب�رضبة ع�صا ً غليظة
على ر�أ�سه �أوقعته �أر�ضا ً يف حالة �شبه �إغماء .فجثا الأب فوق ابنه ،فما كان من
اجلندي �إال � ْأن �أطلق النار على االثنني و�أرداهما قتيلني.
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�أما الذين قيّ�ض لهم الدخول �إىل �ساحة املدر�سة ،فقد ُطلب من الع�سكريني منهم
�سيارات ع�سكري ٌة �إىل مكان جمهول .والذين ُقتِلوا
الوقوف جانباً ،حيث �أخذتهم
ٌ
يف ال�شوارع من الذين تخلفوا �أو ت�أخروا عن موعد اجلمعُ ،ن ِقلت جثامينُهم �إىل
مكان قرب البحر ُيدعى ت ّل زعرب حيث �أُل ِقيت فيه ،وبعد جالء القوات الإ�رسائيلية
اكتُ ِ�شفت حفرتان كبريتان هما عبارة عن قربين جماعيَّ ْي ل�ضحايا املجازرُ ،وجِ دت
يف كل واحد منهما ما بني � 200إىل  300جثة متعفنة؛ حيث �أمكن تبني �أن كل واحدة
منها ُقتِل �صاحبُها بوا�سطة �إطالق الر�صا�ص �إىل الوجه .وقد كانت الوجوه م�شوهة،
وغري وا�ضحة املعامل ب�سبب الدماء ،وقد متكن بدويان من معرفة جثة �أخيهما من
خالل تف ُّقد �أحد �أ�صابع رجليه الذي كان مبتورا ً من قبل.
ري عن
القتل كان يتم بال �سبب ،هكذا �أدرك الطفل مو�سى ،كان جم ّرد تعب ٍ
وتنفي�س للحقد .ولل�سبب ذاته كان يتم جتوي ُع النا�س ،متاما ً كما
الكراهية والعداوة،
ٍ
ُ
ا�ضطر والده �إىل “ا�ستالب” خيمتني يف بداية اللجوء ،ف�إن
يحدث الآن .ولذلك ،وكما
�أخاه حممود الذي كان قد �أ�صبح �شابا ً يافعا ً جل�أ �إىل “اال�ستيالء” على حمتويات
ال�سيارات الإ�رسائيلية التي كانت تقل حمتويات املع�سكرات امل�رصية اخلاوية
يف �سيناء.
وتختزن ذاكرة الطفل التي كربت عاما ً يف ظ ّل االحتالل� ،أنه منذ الأيام الأوىل
لالحتالل يف �سنة  ،1956بادر الإ�رسائيليون �إىل م�صادرة م�ساحات كبرية من
الأرا�ضي زرعوها بطاط�س ،غري �أن �أهايل القطاع هم الذين ح�صدوها ،بعد �أن حت ّقق
اجلالء ،منهيا ً بذلك �أ ّو َل حماولة ا�ستيطان �إ�رسائيلي يف قطاع غزة.
وتبطل حماولة اال�ستيطان الفا�شلة تلك دعاوى “�إ�رسائيل” 1ورئي�س وزرائها
�آنذاك ديفيد بن غوريون  David Ben-Gurionب�أن االحتالل �إمنا ت�سبّبت به
العمليات الفدائية التي كانت تقوم بها جمموعات فل�سطينية بقيادة ال�ضابط
امل�رصي م�صطفى حافظ .و�ضمن �إحدى تلك املجموعات كان �أبو جابر ابن عم
�أبو حممد ،والد مو�سى .و�ضمن جمموعات �أخرى ،كان هناك عد ٌد من جريان
1

عندما يذكر ا�سم الكيان ال�صهيوين يف ن�صو�ص الكتاب ف�إنه يكتب �ضمن عالمات تن�صي�ص
“�إ�سـرائيل”؛ �إال �إذا كان اال�سـم مذكورا ً يف وثيقة ف�إنه يكتب كما ورد يف الوثيقة دومنا تغيري.
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مو�سى .وكان الطفل ي�سمع من الكبار بع�ضا ً من ق�ص�ص البطولة التي كان ي�صنعها
الفدائيون الأوائل الذين متكن بع�ضهم �إثر االحتالل من الإفالت �إىل ال�ضفة الغربية
التي كانت تخ�ضع لل�سيادة الأردنية �آنذاك ،عرب الأرا�ضي الفل�سطينية التي �أُ ِقي َمت
عليها “�إ�رسائيل”.
وبعد اجلالء ،ا�ست�أنفت بع�ض جمموعات الفدائيني مهامها ،عرب خطوط قوات
املراقبة الدولية وحفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،التي �أ�رصت احلكومة
الإ�رسائيلية على �أن تكون مع�سكراتها فقط داخل �أرا�ضي القطاع ،مع ال�سماح
لأفرادها بق�ضاء الإجازات داخل الأرا�ضي املحتلة.
وبعد اجلالء ،بعدة �أ�شهر فقط ،كان الطفل مو�سى �أبو مرزوق ي�ستعد لدخول
املدر�سة لأول مرة يف حياته .غري �أن مو�سى افتقد فرحة الأطفال يف كل بالد الدنيا
حني يذهبون �إىل املدار�س للمرة الأوىل .فقد كان ذهابه �إىل املدر�سة ملتحقا ً بال�صف
جر�س اللجوء ر� َأ�سه بكل عنف.
الأول ابتدائي منا�سبة قرع فيها
ُ
يف كل بالد الدنيا يذهب الأطفال �إىل ريا�ض الأطفال التي ت�ؤهلهم لدخول املدار�س
االبتدائية� ،أما الالجئون يف قطاع غزة ،فلم تكن لديهم ريا�ض لأطفالهم ،الذين كانوا
يذهبون �إىل املدار�س مبا�رشة ،ولكنها لي�ست �أي مدار�س� ،إنها مدار�س الالجئني التي
�أقامتها وكالة الأونروا ،فيما كان يذهب �أبناء غري الالجئني �إىل املدار�س الر�سمية
العادية .وكان الفقر ال�شديد ،والإجراءات ال�صارمة هي القا�سم امل�شرتك ملدار�س
الوكالة .ويف �إطار هذه الإجراءات التي ت�ستهدف احل َّد من الأمرا�ض ال�سارية
والأوبئة ،كان ُيحلَق �شعر الطالب على ال�صفر �صيفا ً �شتا ًء ملنع تكاثر القمل يف
ر�ؤو�سهم .وكان يخ�ضع الطالب لتفتي�ش يومي على النظافة .وكان ُيفر�ض على
حليب ُمع ّدا ً من م�سحوق احلليب املجفف،
كل طالب �أن يتناول داخل املدر�سة كوب
ٍ
وزيت كبد احلوت كريه الرائحة .وكان الطالب ُيك َره على �رشب كوب احلليب،
وابتالع حبة زيت ال�سمك.
وما يزال �أبو مرزوق يذكر ليلة ذهابه الأول للمدر�سة ،حيث �سهر �أحد �أ�شقائه
طوال الليل لي�ص ِّغر بنطاالً
ل�شقيق �آخر له ،لي�صبح منا�سبا ً ملقا�س مو�سى� .أما احلقيبة
ٍ
�صنعت من قما�ش �أكيا�س الدقيق التي كانت حتمل
التي �أخذها معه �إىل املدر�سة فقد ُ
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عبارة “هدية من �شعب الواليات املتحدة” .غري �أن عقل الطفل مل يكن ي�ستوعب تلك
املفارقة :الواليات املتحدة تر�سل معوناتٍ غذائية لل�شعب الفل�سطيني ،وتر�سل يف
الوقت نف�سه الر�صا�ص �إىل اجلي�ش الإ�رسائيلي ليَقـت َل به الفل�سطينيني! وعندما كرب
الطفل قليال �أدرك �أن الواليات املتحدة مل تكن تر�سل الر�صا�ص فقط لـ“�إ�رسائيل”،
و�إمنا كانت تر�سل لها �أي�ضاً ،وما تزال ،البنادق واملدافع والدبابات والطائرات
وال�صواريخ�...إلخ.
الفرح الذي افتقده الطفل منذ والدته ،راوده ،كما راود كل الفل�سطينيني ،الجئني
وغري الجئني ،وكل العرب ،مع قيام الوحدة ال�سورية  -امل�رصية يف �شباط /فرباير
 ،1958حني كان ما يزال يف بداية املرحلة الدرا�سية االبتدائية .وهو قد فرح من قبيل
امل�شاركة للأهل واجلريان والأ�صدقاء الذين كان االنطباع ال�سائد لديهم ،كما لدى
كل العرب� ،أن الوحدة كانت الطريق لتحرير ما اغتُ ِ
�صب من �أر�ض فل�سطني �سنة
 .1948وكان ال�شعور ال�سائد �أن الوحدة من �ش�أنها �أن تطبِقَ ف ّكي الكما�شة العربية
على “�إ�رسائيل”“ ،الفك ال�سوري” من ال�شمال ،و“الفك امل�رصي” من اجلنوب.
وما ك ّر�س هذا ال�شعور �أن قيام الوحدة �أعقب اجلالء الإ�رسائيلي عن قطاع غزة،
والربيطاين ،والفرن�سي عن مدن قناة ال�سوي�س ،بع�رشة �شهور ،كما �أنه ترافق مع
ت�صعيد �سبق قيامها و�أعقبه على اجلبهة ال�سورية التي كانت ت�شهد معارك متتالية
مع اجلي�ش الإ�رسائيلي.
واندفاعا ً بهذا ال�شعور ،كان مو�سى يرافق �أقرانه يف ال�سري باجتاه “خط وقف
�إطالق النار” ،لريى عرب ال�سياج ال�شائك اجلانب الآخر من �أر�ض الوطن ،حيث
“الرتاكتورات” تقلّب الأر�ض واملزارع اخل�رضاء ،ليتفتح ذهنه على حقيقة �أن له
�أر�ضا ً �أخرى ُط ِر َد �أهله منها �إىل املخيم الذي يقطنه الآن و�سط كل مظاهر وعوامل
الب�ؤ�س وال�شقاء ،حيث ال توجد �شبكة مياه ،مما يجعل من املاء �سلعة نادرة ،وحيث
احلمامات واملرافق ال�صحية م�شرتكة بني �سكان احلي ،وليلم�س ذلك الطفل مبكرا ً
بع�ضا ً من مظاهر التف ّوق احل�ضاري الذي يقف بني �أ�سباب الهزمية العربية،
ّ
فيوطن عزميته على �رضورة �س ّد هذه الفجوة احل�ضارية عرب الت�صميم على

متابعة حت�صيله العلمي حتى احل�صول على �شهادة الدكتوراه.
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وقد ترجم حبَّه لأر�ض الوطن باالهتمام با�ستغالل الأر�ض والعناية بها
وزراعتها م�ستفيدا ً من خربة والده الزراعية يف يبنا قبل الهجرة والتعبري عن حبِّه
للوطن و�إعماره.
ومل يكن هذا م�شهد الب�ؤ�س الوحيد ،فما يزال مو�سى يذكر �أن والده كان يق�ضي
�ساعاتِ الليل يف توزيع الأواين املنزلية بني الفر�شات التي يفرت�شونها نياما ً على
الأر�ض كي ت�ستقبل مياه الأمطار املت�رسبة عرب �ألواح الزينكو الذي �صنع منه �سقف
املنزل .كما كان يق�ضي تلك ال�ساعات يف ليايل ال�صيف ،متتبعا ً ح�رشات “البق” على
اجلدران م�ستهديا ً �إليها بوا�سطة نور ملبة كاز؛ كي يتمكن �أبنا�ؤه من النوم ،ومل ت ُكن
املدر�سة �أح�سن حاالً فقد كانت ال�صفوف ذات ال�سقف القرميدي ال تقي بردا ً وال
حراً ،وما زال مو�سى يذكر �أنه يف ال�شتاء كان الدم ينزف من �شفتيه ،وظهر ك ّفيه،
وال يوجد ما يقي الربد وال دواء يوقف ذلك النزيف عرب ال�شتاء القار�ص.
وبحكم كل هذه العذابات وال�شعور بال�ضعف �أمام العدو الإ�رسائيلي الذي
رشد ال�شعب ،كان الأمل ،كل الأمل يف العروبة والإ�سالم،
يغت�صب الأر�ض وي� ّ
يدي مد ّر�س ِه ح�سن
وهكذا كانت البدايات الأوىل لتد ُّين الطفل مو�سى على
ّ
�أبو اخلري الذي كان مندفعا ً يف �شعوره القومي العربي دون انتماء حزبي ،وكان
ُيد ِّر�س مو�سى مادتي اللغة العربية والرتبية الدينية .وعلى يدي �أبو اخلري تبلورت
بدايات الإح�سا�س الوطني والديني لدى الطفل الذي حني بلغ ال�سابعة من عمره،
بد�أ يت�سابق و�أقرانه لل�صالة يف امل�سجد وخ�صو�صا ً م�سجد الهدى ،على �أمل �أن يرى
هناك ُمد ِّر َ�سه .وكان التالميذ املحبون ملدر�سهم يعاودون الذهاب �إىل امل�سجد من
�أجل ر�ؤية مدر�سهم غري مبالني �إزاء تعنيف ال�شيوخ لهم الذين كانوا يطردونهم
من امل�سجد بق�سوة.
و�إىل جانب امل�سجد ،كان الطفل مو�سى مواظبا ً �أي�ضا ً على متابعة الربامج
احلما�سية لإذاعة �صوت العرب ،وخ�صو�صا ً برنامج “�أبطال الغد” الذي كان يبث
�صباح كل يوم جمعة ،وتوا�صلت هذه املواظبة على م ِّر ال�سنني ،مع ولوج املرحلة
الدرا�سية الإعدادية .وكان الربنامج يعر�ض يف كل حلقة ملدينة فل�سطينية ،وكان
الأكرث ت�أثريا ً يف الفتيان مع بداية ت�ش ّكل الرجولة لديهم .وكان ذلك الربنامج يدفع
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كل �أحالم وتفكري الفتى مو�سى نحو �رضورة العمل عرب “خط وقف �إطالق النار”،
و“حترير فل�سطني” ،وجمع �شمل الأمة العربية .وبف�ضل ذلك الربنامج تولد لديه
حب مادة التاريخ ،واملتابعة ال�سيا�سية ،مما جعل مد ِّر�س التاريخ يطلب من مو�سى
ب�إحلاح يف املرحلة الثانوية �أن يتخ�ص�ص يف الفرع الأدبي ليوا�صل درا�سة التاريخ
والتفوق فيه ،غري �أن تخ�ص�صه يف الفرع العلمي مل يقلّل من اهتمامه بالتاريخ،
ولذلك ف�إنه كان يراوده �شعور بالندم لإقدامه على هذا التخ�ص�ص ،حتى بعد �أن بد�أ
يدر�س الهند�سة يف اجلامعة.
وقد برز يف امل�سابقات ،ون�سبة الأحداث �إىل تاريخ وقوعها ،والتع ُّرف على
العوا�صم واملوانئ وامل�ساحة وعدد ال�سكان و�أهم الأحداث التاريخية اجلارية.
وقد متيّز بهواية جمع الطوابع النادرة للدول واملمالك والإمارات العربية
والأجنبية ،التي تعرف بالدول و�شعاراتها ومعاملها ،كان يجمعها من على طرود
الربيد التي ترِد من الفل�سطينيني يف دول ال�شتات �إىل �أهاليهم.
وقد انعك�س ح ُّبه للتاريخ على حياته العملية ،بل �إنه يف �أثناء فرتة اعتقاله يف
ال�سجن الأمريكي عكف منكبَّا ً على قراءة تاريخ الطربي الذي يقع يف ع�رشة جملدات
حتتوي ِد ّفتا كل واح ٍد منها على � 700صفحة.
عبت عن نف�سها خالل �سنوات املرحلة الإعدادية
�أما متابعاته ال�سيا�سية فقد ّ
من خالل قراءة ال�صحف ،واملواظبة على قراءة مقاالت حممد ح�سنني هيكل.
ح�ض له ال�صحف ،ويهتم بدرا�سته ،ويغريه على
وكان �أخوه حممود هو الذي ُي ِ
ذلك بالنقود.
وال يغيب عن �أبو مرزوق �أن ي�رسد كيف ومتى كان ا�ستخدامه لأول فر�شاة
�أ�سنان يف حياته ا�شرتاها له �أخوه حممود بعد �أن دخل الكلية احلربية ،وتخ ّرج
منها .وكان عبد النا�رص قد فتح باب الع�سكرية �أمام �أبناء قطاع غزة يف �أعقاب
العدوان الثالثي ،وبد�أ اجلي�ش امل�رصي ي�ستوعب فل�سطينيني يف �صفوفه مثّلوا نواة
جي�ش التحرير الفل�سطيني الذي ت�شكل بعد ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
�سنة .1964
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كان حممود �شغوفا ً ب�أخيه مو�سى الطالب يف املرحلة الإعدادية ،ويهتم به
ب�شك ٍل غري اعتيادي .وكان عندما يريد �أن يت�سلّى يف فرتات �إجازته ،يفر�ض على
مو�سى �أداء الألعاب الريا�ضية التي ي�ؤديها جنوده .وقد عرف عنه �أ�صدقا�ؤه َجل َ َده
وانتظامه ومثابرته على �أداء التمرينات ،وكثريا ً ما كانوا يلتقون ويجتمعون عنده
للتناف�س يف �أداء التمرينات الريا�ضية والألعاب ال�سويدية.
و�ضمن �إطار احلياة الع�سكرية ا�شرتى لـمو�سى �أو َل فر�شاة �أ�سنان �أ�سالت الدم
مما جعله يكره تلك الأداة التي
املكتنز يف لثتيه ج ّراء عدم ا�ستخدام الفر�شاة من قبلّ ،
مل ت ُكن قد عرفتها منازل خميمات الالجئني الفل�سطينيني �إال ما ندر.
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