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تقرير

ّ
«القمر كنو بلدنا ناسي»

نزول الروح في صبرا
بني  16و 18أيلول  ،1982دخل الجيش اإلسرائيلي وميليشيا القوات
اللبنانية إلى مخيم شاتيال ومنطقة صبرا فقتال وخطفا املئات .هنا،
استعادة مختلفة لتلك الليالي
عالء العلي
ي� �ت� �م� �ل� �م ��ل ش� � ��اه� � ��د ع � � �ي� � ��ان ع �ل��ى
ك��رس�ي��ه ق�ب��ل أن ي�س��أل م��ن ح��ول��ه:
«سبعة ون��ص بنبلش»» ،يجيبه
م��ول��وت��وف «ي �ل��ا» .ي��رت �ف��ع ص��وت
«أس � � �ل� � ��وب» وع � �ب� ��د ال � �ج � �ب� ��ار ب�ين
الحضور «فدائي ،فدائي يا أرضي
ي � ��ا أرض ال� � � �ج � � ��دود» .ت �ت �ج ��اوب
األص��وات م��ن حولهم ف��ي متابعة
النشيد الوطني الفلسطيني .هذه
األس�م��اء ،باملناسبة ،هي األسماء
املستعارة لكتيبة خمسة .لحظات
ق �ل �ي �ل ��ة وت� �ظ� �ه ��ر ظ� �ل ��ال م �ح �م��ود
دروي� ��ش ع�ل��ى ل��وح��ة بالستيكية
م�ع�ل�ق��ة ف��ي امل� �ك ��ان ،ق �ب��ل أن يعلو
ص��وت��ه «ال ب��د ل�ن��ا أن ن�ت��ذك��ر بني
ال�ح�ين واآلخ ��ر ص�ب��را وش��ات�ي�لا».
ت �ن �ش �غ��ل األي � � � ��ادي ال� �ت ��ي ب��ال �ك��اد
تظهر على اللوحة البالستيكية
بالتصفيق ،فيما تنشغل أي��ادي
العاملني ف��ي استوديو مخيمات
ب �ي��ن ت � ��وزي � ��ع ال � �ق � �ه� ��وة ال �ع ��رب �ي ��ة
ع�ل��ى ال�ح��اض��ري��ن وزرع ال�ش�م��وع
ب�ي�ن ج � ��دران امل �ق �ب��رة وأش �ج��اره��ا.
تتماهى ظاللهم م��ع ظ�لال أخ��رى
رس� �م ��ت ف ��ي ل� �ي ��ال س��اب �ق��ة ب �ي��دي
ج� � ��زار .ت �ن �ط �ل��ق ال ��دك� �ت ��ورة س��وي
أن � ��ج وإي � �ل�ي��ن س �ي �ج ��ال امل �م��رض��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة وال � �ش� ��اه� ��دت� ��ان ع�ل��ى
آري �ي��ل ش ��ارون أم ��ام لجنة ك��اه��ان
بمرافقة الدكتورة عزيزة الخالدي
الس �ت �ك �ش��اف ال �ف �ع��ل امل�خ�ي�م�ج��ي
األول.
ف��ي م �ح��اذاة ال�ب��واب��ة« ،جرافيتي»
لعبارة من قصيدة في مديح الظل
ال �ع��ال��ي ل ��دروي ��ش «ص �ب ��را ه��وي��ة
ع �ص��رن��ا» .وت�ح�ت�ه��ا ت�ظ�ه��ر ل��وح��ة
ناجي العلي التي جسدت املجزرة.
خ �ط��وات قليلة إل��ى األم ��ام ع�ب��ارة
أخرى أو رسالة ملن يطلب تسليم
السالح الفلسطيني في املخيمات.

«مل � � ��اذا أخ � ��ذت ال� �س�ل�اح ب �ع �ي �دًا؟»،
استبدل حرف األل��ف األخير فيها
ب��رس��م لبندقية فوهتها لألسفل.
تعلق إيلني سيجال «مذهل».
يختفي ص��وت املوسيقى ليرتفع
ص � ��وت ش ��اه ��د ع� �ي ��ان «ه� �ل ��ق رح
ن� �ك� �ف ��ي ال� �ش� �غ ��ل امل� �خ� �ي� �م� �ج ��ي م��ع
ج � ��زار ،ف�ي�ك��م ت �س��اع��دوا ب��ال��ده��ان
أو ت ��وق �ف ��وا ل �ي��رس��م خ �ي��االت �ك��م».
يطلب ج��زار من أح��د الصحافيني
أن ي �ك��ون امل �ب �ت��دئ .ي �ت��ردد امل��دع��و
ً
قليال قبل أن يسمع إصرارًا «إحنا
م � ��ا داع� � �ي �ي��ن م� �ش ��اه ��دي ��ن ط �ل �ب �ن��ا
مشاركة» .يقترب أحد األشخاص،
م�ع��رف��ًا د .س ��وي ب��أس �ل��وب .ت�ب��دي
إع �ج ��اب �ه ��ا ب��امل��وس �ي �ق��ى وال �ع �م��ل
بصورة عامة .يشكرها ويخبرها
ع��ن م�س��اه�م��ة رف�ي�ق��ة درب ��ه ع��ازف��ة

فعل مخيمجي
«ن� � ��زول ال� � � ��روح» ،ه ��و ع �ن��وان
ال � �ف � �ع� ��ل امل� �خ� �ي� �م� �ج ��ي األول
وامل � �س � �ت� ��وح� ��ى م � ��ن ك �ل �م��ات
مل �ح �م ��ود دروي � � � ��ش .وي �ط �م��ح
ال � �ع� ��ام � �ل� ��ون ف � ��ي اس � �ت ��ودي ��و
م�خ�ي�م��ات إل��ى ت�ح��وي��ل مكان
امل �ق �ب��رة ال �ج �م��اع �ي��ة ل �ش �ه��داء
امل� � � �ج � � ��زرة إل� � � ��ى م� �ت� �ح ��ف أو
م �ع��رض ي�س�ت�ق�ب��ل ال��زائ��ري��ن
ع �ل��ى م� ��دار ال �ع��ام ل�ي�ع��اي�ش��وا
جزءًا من التاريخ الفلسطيني
ف� ��ي ل �ب �ن ��ان وج � ��رائ � ��م ال �ع ��دو
ال �ص �ه �ي��ون��ي وع �م�ل�ائ��ه بحق
اللبنانيني والفلسطينيني عبر
ال �ص ��وت وال� �ص ��ورة امل��وث �ق��ة.
ف �ك��رة ت �ح �ت��اج إل ��ى أك �ث��ر من
مبادرة فردية.

حنظلة بتصرف
راب � � � ��وس ع� �ل ��ى ال� �ت� �ل� �ف ��از ،م� ّ�ت �ه �م��ًا
ال� �ش� �ب ��ان ب ��ال � �ك ��ذب ،وأن ك�لام �ه��م
م��ا ه��و إال ه �ل��وس��ات وت �خ��اري��ف،
�وع��د ب��أن ي�ح��اس��ب ك��ل م��ن أت��ى
وت� ّ
إل��ى بيته .وم��ن ث��م ت�ح��دث صديق
له وق��ال :إن الناس مخطئون .كان
عليهم أال «ي�ت�ق�ل��و ب��ال�ع�ش��ا» ،فلو
كانوا ينامون باكرًا و«ع خفيف»،
وي �ت��وق �ف��ون ع ��ن ش� ��رب امل �س �ك��رات
ويصفون ّ
نياتهم ،ملا واجهوا هذه
ّ
ال�ك��واب�ي��س (ك��م رغ�ب��ت ف��ي توجيه
س � ��ؤال إل� ��ى ص��اح��ب أب� ��و راب� ��وس
ه � � ��ذا ،أن� � ��ه ل � ��و خ� ��رج� ��ت ف � �ت� ��اة م��ن
ليال بعض الشيء،
بيتها متأخرة ً
وخرج عليها مجموعة من الشبان
واغتصبوها ،هل ستقول لها وما
لا م��ا ب��ال��ك
أخ��رج��ك م��ن ال�ب�ي��ت ل �ي� ً
ولو قتلت أيضًا؟ أال يوجد جريمة
واضحة ومهما كان السبب ،حتى
ول��و ك��ان��ت الفتاة بقميص ال�ن��وم،
هل من حق أح��د قتلها؟) .من ذاك
ال� �ي ��وم وال �ك��واب �ي��س ال ت �ف��ارق �ن��ي،
وق �ل��ق ط ��وال ال��وق��ت .م��ا يخيفني
اليوم ليس أبو راب��وس وجماعته
ال��ذي��ن ي �ه��ددون ك��ل م��ن ينتقدهم
باملالحقة ،بل هو شعوري كم بتنا
نحن واملخيم يتامى.

حنظلة

ال � �ف � �ل� ��وت ن �ي �س ��م ج �ل ��ال وي� �ع ��رف
بكتيبة خ�م�س��ة ،ث��م ي �س��أل« :ش��و
متذكرة م��ن أي��ام امل �ج��زرة؟» .تبدأ
ب ��ال �ح ��دي ��ث ،ف �ي �ن �ص��ت ب��اه �ت �م��ام.
لحظات وتقترب إحدى العامالت
ف��ي استوديو مخيمات ،مقترحة
أن تتابع ال��دك�ت��ورة حديثها عبر
«امل �ي �ك��روف��ون» .ت�ت��ول��ى ال��دك�ت��ورة
عزيزة الخالدي الترجمة .يصغي
ال �ج �م �ي��ع ب ��اه� �ت� �م ��ام إل � ��ى وق ��ائ ��ع
ال �ل �ي ��ا ُل ��ي ال � �ث �ل�اث ل� �ل� �م� �ج ��زرة ،أي
ك�ي��ف أض �ي �ئ��ت ال �س �م��اء بالقنابل
املضيئة ،وكيف دخ��ل القتلة إلى
مستشفى غ��زة حيث كانت تعمل
مع «إيلني» طوال الوقت على إنقاذ
الجرحى مع  20متطوعًا أجنبيًا،
وكيف اقتيدوا من املستشفى إلى
مكان قريب من املقبرة الجماعية.
«فلوال جنسياتنا األجنبية لكنا
ف��ي ع ��داد امل��دف��ون�ين ه �ن��ا» ،ت�ق��ول.
أم� ��ا ال ��دك� �ت ��ورة ع ��زي ��زة وال �ف��ري��ق
ال �ط �ب��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف �ق��د ن �ج��وا
ل �خ��روج �ه��م م ��ن امل �س �ت �ش �ف��ى ق�ب��ل
دخول املجرمني بسويعات قليلة.
ه� � �ك � ��ذا ،أص � �ب� ��ح ل � �س� ��وي وإي� �ل�ي�ن
م��وع��د س�ن��وي ك��ل أي �ل��ول م��ع لقاء
الفلسطينيني في صبرا وشاتيال.
تنهي ال��دك�ت��ورة حديثها ،بينما
ي� �ت ��ول ��ى ح� �س�ي�ن دي � �م � ��اس � ��ي ،م��ن
اس �ت��ودي��و م�خ�ي�م��ات ،ش��رح فكرة
آت
الفعل املخيمجي لفلسطيني ٍ
م��ن ال�س��وي��د «الزم نغير الطريقة
ي �ل��ي م �ن �ح �ك��ي ف �ي �ه��ا ع ��ن امل �خ �ي��م
وم � �ش� ��اك � �ل� ��ه ون� �ش� �ت� �غ ��ل ب� � � ��دل م��ا
ن�ح�ك��ي» .يستمع بعدها الجميع
إلى إحدى الناجيات من املجزرة،
وم��ن ث��م ألح��د املقاتلني املدافعني
ع � � ��ن ب � � �ي � � ��روت أث � � �ن � � ��اء ال � �ح � �ص ��ار
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي .ي �ن �ه��ي ج� � ��زار آخ��ر
رس ��وم ��ه األط � �ف� ��ال .ي��رت �ف��ع ص��وت
ش ��اه ��د ع �ي ��ان ش ��اك� �رًا امل �ش��ارك�ي�ن
والراعني لهذا الحدث.

ّ
الحر ال يطاق اآلن .كأنني في غرفة سونا يكاد ينفد منها
ّ
األوكسجني .ال منفذ للهواء هنا إال شباك يتيم مطل على
ّ
ّ
زاروب ،يطل على أسالك كهرباء ،مطلة على قطعة سماء.
هناك على أرضية الغرفة ،تمددت أنا األخ��رى قرب قطي
أقاسمه برودة منبعثة من بالط أرضية الغرفة ،وانتظرت،
ث��م انتظرت حتى فقدت األم��ل ب�ع��ودة التيار الكهربائي
مجددًا ،بعد انقطاعه املتكرر واملعتاد .قررت التسلق الى
ّ
ّ
عيني رأف��ة بحالي .ولكن
سريري ،ع��ل النوم يتسلل ال��ى
ع�ب�ث��ًا ،ف��ال�ح��ر ش��دي��د وخ��ان��ق .ك�ي��ف س��أت�م�ك��ن م��ن ال�ن��وم
اآلن؟ يا ّ
رب��ي كيف سأتمكن من االستيقاظ في الصباح
ً
باكرًا للعمل ،وأن��ا أص�لا أح��ب ال�ن��وم ،وحتى عندما أنام
لساعات كافية ،أحتاج إل��ى فيل لينتشلني من فراشي؟
أوووف.
أحاول تقطيع بعض الوقت ،أمد يدي ملداعبة القط الذي
ال يزال في مكانه يفترش األرض ،لكنه سرعان ما يضيق
ّ
فيغير مكانه بعيدًا ع��ن م�ت�ن��اول يدي
ذرع��ًا بمداعبتي،
ّ
العابثة .املسكنيّ ،
أي جحيم يعانيه اآلن .تخيلوا لو كنتم/
ّ
ّ
ن م�ك��ان��ه ،كتلة م��ن اللحم مغلفة ب�س�ج��ادة م��ن ال��وب��ر! ال
أعرف كم مضى من الوقت ،لكن يبدو أنني غفوت لبرهة.
ّ
ّ
عيني باستجابة عفوية لقمر معلق بالسماء يرسل
أفتح
انبعاثات ضوئه بحياء كأنه يحاول طبع قبلة قبل النوم
على خ��دي .يبدو القمر استثنائي النقاء الليلة ،ما كنت
أع��رف أن شكل القمر ق��د يختلف م��ع اخ�ت�لاف الوضعية
التي نكون فيها عند النظر إليه .لم أعهده بهذا الجمال من
قبل .لطاملا كنت أتخيل وجود وجوه بشرية عليه أو حتى
أشكال غريبة تأخذ هيئة إنسان أو حيوان .وأجزم أنني
رأيت خريطة فلسطني محفورة على قرصه مرات كثيرة.
ولكن اآلن ال أرى في القمر إال أنت .هذا ما كان ينقصني،
سبب إض��اف��ي ليؤرقني! ال أع��رف مل��اذا استحضرتك في
ّ
اللحظات ،أتذكر حني أسمعتني أغنية مروان عبادو
تلك
ّ
«القمر كنو بلدنا ناسي» ،ال أعرف ملاذا وكيف لم ترقني
ّ
كثيرًا وقتها .لعل السبب اعتقادي بأن القمر ال يمكن أن
يكون بهذه القسوة .رغم أنني خالل عودتي إلى فلسطني
أدرك��ت كم أن ه��ذه األغنية جميلة وأن كلماتها صادقة.
فالسماء هناك شديدة الظلمة كأنها في حداد أزلي على
غيابه .أو ّ
ربما السبب ببساطة ،هو أنه في وقتها ما كان
ً
لشيء أو أحد يضاهيك جماال.
ناديا خير ـــــ مخيم برج البراجنة

أحالم يقظة

ُ
َ
�اب
ل�لأس�ب��اب ال��واه �ي��ة ال �ت��ي ال ت�ق�ن��ع أح� �دًا س� ��واي ،وألس �ب� ٍ
أخرى ال أعرفها ،وربما ال أريد معرفتها ،أمشي وال أشعر
باملسافة وال بالتعب ُمطلقًا .ال وج��وه ،ال ظ�لال ،فقط أرى
خ�ط�ين ال ي�ن�ت�ه�ي��ان .أم �ش��ي ألران� ��ي ح ��رة م��ن ن�ف�س��ي ،أم�لأ
ً
غ��زة برائحتي ،ثم أع��ود ال��ى البيت ألن��ام ط��وي�لا .الكهرباء
لم تعد تعني لي الكثير ،فتوفر التيار الكهربائي ال غيابه
ه��و االس�ت�ث�ن��ائ��ي ،وه��و م��ا ُيثير ده�ش�ت��ي ،ورب�م��ا غضبي!
نعم غضبي ،ألن��ه يبدو ك��وه� ٍ�م إض��اف��ي صغير ُس��رع��ان ما
ِّ
يتبدد .لذلك أنام في كل األحوال ،وعقلي ُيخزن كل ما مررت
ب��هُ ،ي��راودن��ي اب��ن بطوطة واب��ن سينا ورحالتهما ،حينما
سمعت بهما ألول مرةُ ،
ُ
كنت أفكر كيف ُيضيعان أعمارهما
ف��ي ال �ت �ج��وال؟ م ��اذا ي�س�ت�ف�ي��دان؟ القليل م��ن ال�ك�ت��ب؟ واآلن
ُ
ُ
ُ
تحيرت كثيرًا:
شوارع غزة تخبرني بصمت اإلجابة لطاملا
ُ
بك،
البالد هي كل ما يبقى من ال��ذاك��رة ،فأسكنيني هناك ِ
نسيتني يومًا!
ماذا أكون إن
ِ
ُ
وأبكي كلما ّ
مر هذا الحوار بيننا في املنام ،فأسرع ألسجل
آخر ش��وارع م� ُ
�ررت بها ،أكتب عن الوجوه ،عن الناس ،عن
ّ
األشجار ،عن الذين خذلوني ،عن كل من أحبني..
حتى أضحت ذاكرتي ممرات ضيقة أشبه بدهاليز لتعذيب
امل�س��اج�ين ،س��أل�ن��ي :م��ا ال ��ذي ي��دف�ع��ك إل��ى ك�ت��اب��ة يومياتك
يومًا بيوم بهذا اإلص ��رار؟ فأجبتهَّ :
ضيعت س�ن��وات دون
ولسبب
ُك�ت��اب��ة ،فعرفت أن��ه ال ش��يء يبقى س��وى ال��ذاك� ُ�رةٍ ُ ،
�ادر هذه
مبهم ال أع��رف م�ص��دره ،أش�ع��ر بأنني ي��وم��ًا س��أغ�
البالد ،فأكتب كل شيء عنها ،وعني! أكتب ألنني ال ُ
أريد أن
أخذلها ،فأنساها يومًا ،لو رحلت ،كالذين رحلوا!..
فنجان قهوة ب��ارد ،والقليل من الهواء يتسرب بني الفينة
واألخ� � ��رى ،ف �ي��ذه��ب س��ري �ع��ًاُ ،م�خ�ل�ف��ًا أك ��وام ��ًا م��ن ال��رط� ُ�وب��ة
ِّ ُ
ُ
كطبل ،أركز
تسبح في الغرفة ،وأخبار الراديو تقرع رأسي
ٍ
ّ
خمس دقائق على األك�ث��ر ،ث��م تبدأ ُتلك األخ�ب��ار بالدخول
إل��ى منامي ح��اف�ي��ة ،وكبطلة قصة أح ��اول أن أص�ن��ع فرقًا
�اب
ُوت �غ �ي �ي �رًا ،ف��أف �ت��ح ب ��واب ��ة امل��دي �ن��ة ،أج �م��ع ال �ن ��اس ل�خ�ط� ٍ
أطالبهم باختيار رئيس ،بلبلة وطبل ،وأصبح لنا رئيس
جديد ُمنتخب ،برنامجه االنتخابي بدأ بالعمل ..الكهرباء
حق شرعي وأساسي ,ولن تقطع ،واملعابر سوف تفتح .أال
ُ
ينظر ف��وق ..نعم نراها ،لم يعد هناك
ترون الشمس ..الكل
يهود»!..
ال لم أنم ،هي أحالم يقظة يا صديقتي!
أماني شنينو ـــــ غزة

(تصميم معاذ عابد)

