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مسألة فيها نظر

بيني وبينك زقاق وهوية
كتبت يا صديقي عن شعورك بالغنب في وطنك ،وتساءلت :بماذا تفرق عن
الالجئني املوجودين فيه؟ .بعد تفكير طويل اعتقد انك انت أيضًا الجئ في
وطنك .لكنك يا صديقي على األقل تملك وطنًا ليظلمك .أما انا..
قاسم س .قاسم

رغم التفاؤل بالخير نتيجة تخفيف
اإلج��راءات العسكرية .وهو إذ يؤكد
خضوع املخيم للقوانني اللبنانية،
ل�ك�ن��ه ان �ط�لاق��ًا م��ن ك ��ون ال �ب ��ارد يقع
ض �م ��ن األراض � � � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،مل� ��اذا
اإلص��رار على تعريض سوق املخيم
إلج � � � ��راءات غ �ي��ر م �ط �ب �ق��ة ف ��ي س��ائ��ر
امل�ن��اط��ق اللبنانية .ف�ه��ل ينبغي ملن
ي ��دخ ��ل س ��وق ��ًا آخ � ��ر إب� � � ��راز ب �ط��اق �ت��ه
وت �ف �ت �ي��ش س� �ي ��ارت ��ه؟ وك� �ي ��ف ت �ك��ون
املعاملة باملثل إذا ك��ان��ت ال�س�ي��ارات
امل �خ��ال �ف��ة وال� ��دراج� ��ات ال �ن��اري��ة غير
القانونية تصول و َت�ج��ول ف��ي عكار
وغ�ي��ره��ا ،بينما ت��وق��ف ع�ل��ى مدخل
املخيم؟

كتبت منذ اسبوعني عن معاناتك
كلبناني ف��ي وط�ن��ك .سألت بماذا
ي� �خ� �ت� �ل ��ف وض � �ع � ��ك االج� �ت� �م ��اع ��ي
واالق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي ع � � ��ن ال �ل�اج � �ئ �ي�ن
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين امل� ��وج� ��ودي� ��ن ف��ي
«ضيافتكم»؟ اع�ت�ب��رت ان اصعب
شعور هو االحساس بانك الجئ
ف��ي وط�ن��ك ،وه��ذا صحيح ،ونحن
اكثر من يعرف ذلك.
ال زل ��ت أذك� ��ر ع �ن��دم��ا دخ �ل �ن��ا في
اح � � ��دى امل � � � ��رات ال� � ��ى م �خ �ي��م ب ��رج
ال� �ب ��راج� �ن ��ة م � �ع� ��ًا .ح �ي �ن �ه��ا ك��ان��ت
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ك� �ع ��ادت� �ه ��ا م �ق �ط��وع��ة،
ك �م ��ا ع �ل �ي �ن��ا ج �م �ي �ع��ا .س ��رن ��ا ف��ي
االزق � ��ة ،ق��ادت �ن��ا اق��دام �ن��ا ل�ل��دخ��ول
ال � � ��ى اض� �ي� �ق� �ه ��ا .ك� ��ان� ��ت االس �ل ��اك
الكهربائية تتدلى ف��وق�ن��ا .المس
ب �ع �ض �ه ��ا رؤوس� � � �ن � � ��ا ،وب ��ال �ط �ب ��ع
ح �م��دن��ا ل �ل��ه ان ال �ك �ه��رب��اء ك��ان��ت
م� �ق� �ط ��وع ��ة ،ف �ك �م��ا ت� �ع� �ل ��م ،ي �م��وت
سنويًا ما معدله عشرة اشخاص
ف ��ي ك ��ل م �خ �ي��م ن �ت �ي �ج��ة ص�ع�ق��ات
ك � �ه� ��رب� ��ائ � �ي� ��ة ،ب� �س� �ب ��ب «ت � � � � ��زاوج»
إمدادات املاء واسالك الكهرباء في
فضاءات مخيماتنا .حينها قلت
لي «كيف استطعتم البقاء في هذه
البيئة ملدة  64عامًا ،من املفترض
ان تكونوا جميعكم ام��وات��ًا ،ففي
ه ��ذا امل �ك��ان ال يستطيع اي كائن
ً
ح� ��ي ال � �ب � �ق� ��اء» .ث� ��م ص� �م � ّ�ت ق �ل �ي�لا
وق �ل��ت« :رب �م��ا اص�ب�ح��ت مناعتكم
اق� � � ��وى م� �ن ��ا ن� �ح ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن»
قاصدا بسبب الصراع القوي على
ال �ب �ق��اء ب��رغ��م ال� �ظ ��روف ال��ره�ي�ب��ة.
ف��إن كنا نشبه بعضنا باملعاناة
لدرجة انك تساءلت :بم نفرق عن
بعضنا؟ فما الفرق اذًا؟
أم� ��ا ع ��ن ال� �ف ��رق ب �ي �ن��ي وب �ي �ن��ك ي��ا
ص��دي �ق��ي ،ف �ه��و ان� ��ك ت �م �ل��ك وط �ن��ًا
ت�ق��ول ان��ك تشبه ال�لاج��ئ ف�ي��ه .اي
ان��ك باألصل تملك وطنا ،تنتقده
وتنتقد معاملته لك كالجئ ،فماذا
ع��ن ال�لاج��ئ الحقيقي ف��ي وطنك؟
اي نحن؟ فإن كان املواطن يعامل

هكذا ،فماذا عن «الضيوف»؟ لديك
وط � ��ن ،ت �ح �ل��م ب��إص�ل�اح��ه وب �ن��ائ��ه
واملوت دفاعًا عنه ،اما انا فبالدي
تقبع تحت االحتالل ،ومن هم في
ال�س�ل�ط��ة ه �ن��اك ،اك �ت �ف��وا بمساحة
ك��راس�ي�ه��م ل�ت�ح��ري��ره��ا ،متناسني
م �ل�اي �ي�ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ف� ��ي ال �ش �ت��ات
واملخيمات.
ي��ا ص��دي �ق��ي ،وك �م��ا ت �ع��رف ج �ي �دًا،
ألنني شكوت ل��ك م��رات ع��دة قرف
م��ا اعانيه إذ احمل بطاقة زرق��اء،
ان منزلي ال��ذي تربيت فيه ،حتى
م �ن��زل��ي ،وه� ��و ب��اس��م وال� ��دت� ��ي ،ال
استطيع ان ارثه عنها إذا توفيت،
بعد عمر طويل ،بل سيتحول الى
االوق ��اف االس�لام �ي��ة .ال �ف��رق بيني
وبينك يا صديقي ،ان��ك ،بعد عمر

أنت «تشبه الالجئ»
فماذا عن الالجئ
الحقيقي

طويل ،قد يحق لك ان تدفن فوق
وال � � ��دك رح �م ��ه ال� �ل ��ه .ل �ك��ن ت �ص��ور
أن ادف ��ن ف��ي ج�ب��ان��ة امل�خ�ي��م ،ألن��ي
فلسطيني ال ي�ح��ق ل��ي ان اح�م��ل
جنسية امي ،بينما تدفن هي في
جبانة مخصصة للبنانيني .حتى
في املوت يريدون لنا ان نتشتت.
ص��دي�ق��ي ،استطيع تفهم وجعك،
واشعر بكل كلمة قلتها .فالفقراء
اينما كانوا هم أنفسهم ،ووجعهم
وه� �م ��وم� �ه ��م ه� ��ي ن �ف �س �ه��ا ،ف�ك�م��ا
يقول زياد الرحباني «املعتر بكل
االرض دايمًا ه��وي ذات��و» .ونحن
الفقراء ،أكثر من يعرف ماذا تعني
م � �ف ��ردة وط� � ��ن ،م �ل�اذن ��ا ال��وح �ي��د.
ون �ح ��ن ال� �ف� �ق ��راء اك �ث ��ر م ��ن ي�ش�ع��ر
باالنتماء الوطاننا ،اذ اننا نعاني
م��رض��ًا م��زم�ن��ًا ه��و ام ��ل تحويلها
الى جنة الحالمنا .ونحن الفقراء
اذا ت �ع��رض��ت اوط��ان �ن��ا الح �ت�ل�ال،
أك �ث��ر م ��ن ي�س�ت�م�ي��ت دف ��اع ��ًا عنها
وس�ع�ي��ا ل�ت�ح��ري��ره��ا .ام��ا االغ�ن�ي��اء
ف �ك��ل م ��ا ي �ف �ع �ل��ون��ه ه ��و ال �ج �ل��وس
ع� �ل ��ى م ��ؤخ ��رات� �ه ��م ال� �ك� �ب� �ي ��رة ف��ي
ان�ت�ظ��ار م��وت�ن��ا ،واذا متنا ت�ب��رأوا
م ��ن «ج �ن ��ون �ن ��ا» ،واذا ان �ت �ص��رن��ا
يشككون في انتصاراتنا.
نحن وانتم ابناء املعاناة نفسها.
والفقراء هم أكثر من يستطيعون
ال� �ش� �ع ��ور ب � � ��آالم ب �ع �ض �ه��م .ن�ح��ن
ال� �ف� �ق ��راء اذا اب �ت �س �م �ن��ا ف � ��إن ال �ل��ه
ومالئكته يبتسمون البتسامتنا.
وب� �ح ��ال ب �ك �ي �ن��ا ف �ب �ك��اؤن��ا ي �خ��رج
م��ن ق ��اع ص��دورن��ا ودم��وع �ن��ا هي
غ �س��ول الرواح� �ن ��ا ال �ت��ي انهكتها
م�ش�ق��ات ال�ح�ي��اة .ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ما
ال �ف��رق ب�ي�ن ح��ي «ال ��رم ��ل ال �ع��ال��ي»
واملخيم املالصق ملنزلك؟ ال شيء،
م �ج ��رد زق � ��اق وه� ��وي� ��ة .ص��دي �ق��ي،
م��ا يجمعنا ه��و الحلم ب��أن يكون
لدينا اوطان تتسع ألحالمنا.
وف � ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ،ك �م��ا ق � ��ال ش�ه�ي��د
فلسطني االول ،ن�ب��ي ال�ل��ه عيسى
ابن مريم« :طوبى للفقراء بالروح
ف��إن لهم ملكوت ال �س �م��اوات» .اما
االرض ..فذلك حديث آخر.

بعدسة اهلها
إن ك ��ان ق��د م ��ات أو ل��م ي �م��ت .قلت
ل� �ص ��دي� �ق ��ي إن � � ��ه م� � � ��ات .أج� � � ��اب ل��م
ي�م��ت .أل��م ت� َ�ر أن سقوطه ك��ان كما
دم �ي��ة ت �س �ق��ط ب �ش �ك��ل ع �ب �ث��ي دون
ق� � ��رار ب �س �ق��وط �ه��ا؟ ق � ��ال ص��دي �ق��ي
إن �ه ��م ي ��رم ��ون ب��أج �س��اده��م ح�ت��ى
ال ي�ص�ط��اده��م ذاك ال�ط��اغ�ي��ة ال��ذي
كان يقف أمامناّ .
عم املكان صمت،
وك � �س � ��رت ذل� � ��ك ال � �ص � �م � َ�ت ك �ل �م��ات
ت �ع��ودن��ا م �ن��ذ ال �ص �ب��اح س�م��اع�ه��ا
ح� �ي��ن ي� �س� �ق ��ط ال � � �ش� � ��يء وي� ��وض� ��ع
على حمالة لونها برتقالي ،ومن
بعدها يركب التابوت ويرحل.
ّ
ُع ��ل ��ق ح �ب��ل ف ��ي ال �س �م ��اء .ال أدري
إن ُرب � � � ��ط ب � �غ � �ي � �م� ��ة ...اص �ط �ف �ف �ن��ا
ن �ش��اه��د ال �ف �ي �ل��م .ت �س� ّ�م��رت أع�ي�ن�ن��ا
باألشياء التي تحوم عند الخندق
ومشاعرنا انتحرت بحبل السماء.
كنا نموت عندما ينده طفل ،لست
واث �ق ��ًا م ��ن أن ��ه ط� �ف ��ل ...األط� �ف ��ال ال
يقنصون .لربما أق��ول :كنا نموت
ع� �ن ��دم ��ا ي � �ن� ��ده ال� � �ش � ��يء م � ��ن ع �ن��د
امل� �ص� �ي ��دة ،ص ��وت ��ه ي �ش �ب��ه ص ��وت
األطفال ،ودمه أحمر كما كان لون
دمنا.
* التي صنعها االحتالل على مشارف
مجدل شمس لصيد الفلسطينيني

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

كأنها قناديل الف ليلة وليلة تلك التي تنتظر ليلة العيد لتضاء .يلعب الصبي الغزاوي بينها ،ينظر
الى فوق وعيونه معلقة بهذه البهجة التي بمتناول اليد ذات الباع القصير .فرحة من ال��وان ،تعيد
ّ
وتوحد املنتظرين بهجة عيد الفطر .شكرًا لجمهورية الصني الشعبية.
االبتسامة للفسحة العامة،
الصورة لشعيب ابو جهل من غزة

حنظلة

في بيتنا جندي
ال توجد طريقة ألب��دأ بها الحديث؛ فالحقيقة هذه امل��رة ال
تحتمل الشرح :جندي يسكن حارتي!
ً
ك��ان مفترضًا أن ي�ك��ون ي��وم��ًا س�ع�ي�دًا :ب ��دأت ع�م�لا ج��دي�دًا،
َ
مساعدة محرر في مجلة «مالكم» ،وهي املجلة االقتصادية
العربية الوحيدة في البالد .كان يومي األول ،وكدت أطير
فرحًا ،إل��ى أن رأي��ت ذاك الجندي ال��ذي ك��ان يستقل الباص
العائد إلى مدينتي ،فارتميت مصدومة في مقعدي!
ح��ادث� ُ�ت صديقتي ف��ي ع� ّ�م��ان عبر هاتفي ال�ج��وال وأن��ا في
ال�ب��اص ،قلت لها إن ه�ن��اك جنديًا ع��ائ�دًا معي ف��ي الباص
املتجه نحو «طمرة» ،ال بد وأنه سينزل في أي محطة قبل
أن يدخل الباص البلد ،لكنه لم يفعل .أكدت لها أنه سينزل
بعدما يخرج الباص من البلد ،إال أنه لم يفعل .ال ،لقد نزل
معي في املحطة ذاتها ،أي في حارتي!
ل��م يسلك ال �ش��ارع ن�ف�س��ه ،ان�ع�ط��ف ن�ح��و ال �ح��ارة امل �ج��اورة.
كانت صديقتي ال تزال على الخط .أخبرتها أنه نزل معي،
فسألتني إن كان عربيًا ،وأجبتها بأنه يظهر عليه أنه من
البلد ،أو أن��ه يعرفها ج�ي�دًا؛ فهو ل��م ي�س��أل ول��م ي�ت��ردد في
ْ
َسلك الطريق ،كذلك فإن مالمحه عربية .أجابتني :إذًا هو
خائن! تذكرت أني رأيته سابقًا يستقل الباص من املحطة
التي نزلت ونزل فيها (لم ننزل معًا؛ فأنا نزلت في وطني،
وهو نزل ّ
كأي محتل آخر) ،وتذكرت أنه ذات يوم من محطة
أخرى استقل الباص جندي آخر ،أيضًا داخل البلد ،وجلس
إلى جانبي ،فقمت ّ
وغيرت مكاني ،وتذكرت تلك الشرطية
التي لطاملا رأيتها ترتدي زي الشرطة اإلسرائيلية وتحمل
مسدسها وتنزل من الباص في املحطة التي تسبق مكان
ن��زول��ي .ع�ن��دم��ا ت�ع��اف�ي��ت م��ن ص��دم�ت��ي ،ت ��راءت ل��ي حقائق
ً
أخرى كنت أغفل عنها عمدًا ،مثال أن عدد املتقدمني للخدمة
املدنية في املؤسسات الحكومية اإلسرائيلية في مدينتي
وع � ��دد امل �ت �ق��دم�ي�ن ط��وع��ًا ل �ل �خ��دم��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ج�ي��ش
االحتالل من مدينتي يتزايد ،وأنهم ص��اروا يزيدون على
أصابع اليدين ،كذلك فإنهم باتوا أجرأ بالعودة إلى املدينة
بلباسهم العسكري .وفكرت :كم تعامينا عن الحقيقة ،وكم
تجاهلناها!
طاملا كنت أرى «ط�م��رة» على أنها مكاني «امل�ق��دس»؛ فهي
جليلية ج�ل�ي�ل��ة ،وم��ن جبلها الصغير تستطيع أن ت��رى
حيفا وعكا والبحر ،فهي تقع على سفوح أح��د مرتفعات
ً
ً
الجليل األسفل الذي لم أعرف إلى اليوم إن كان جبال أو تال،
وال أدري له اسمًا إال ما يسميه به أهل البلد «الصنيبعة»،
وهو املكان الذي لجأ إليه أهل البلد حني دخل الصهاينة
واحتلوا البلد .حضنهم واح �دًا واح �دًا ،ومنه ع��ادوا إليها
غير قادرين على السفر بعيدًا نحو املجهول ،هذا املرتفع
األخ�ض��ر ال��ذي ق��ال عنه سفير فرنسا ذات ي��وم ح�ين زاره
إنه قطعة مهملة من الجنة ،كنت أسميه أنا قطعة من جنة
مسلوبة اسمها فلسطني.
ُ
وبكيت ...ال ألني لم َأر جنودًا في طمرة سابقًا ،لكن الجنود
ال��ذي��ن رأيتهم يجوبون ح��ارات املدينة ف��ي ص�غ��ري ،كانوا
صهاينة ولم يكونوا يتحدثون بالعربية ،كانوا يقومون
ُ
بكيت ،فقد دنسوا
بدوريات استطالعية ثم يذهبون .نعم
«طمرة» ،مدينتي املقدسة األخيرة!
أنهار حجازي _ طمرة

الطريق إلى كندا
في سفري هذا من غزة إلى كندا ،كان املوت ُيرافقني على
ُ
ح ��ذر .أن�ت�ظ��ر ل��ت�خ��رج�ن��ي ح�م��اس م��ن «م�ع�ب��ري�ه��ا» :واح��د
ُي�س�م��ى ص��ال��ة أب ��و ي��وس��ف ال �ن �ج��ار ،واآلخ� ��ر م�ع�ب��ر رف��ح.
طريقني للعذاب ،لتكتمل بهما صالة االنتظار املصرية:
«لو سمحت ،نحن هنا منذ ساعتني .إلى متى؟».
وجه ساخر ّ
كرسيك.
يرد« :هل لديك عمل آخر؟ عودي إلى
ِ
ه �ي��ا!» .ن �ع��م ،ش �ع��رت ب � ��اإلذالل ،ف��ي ه��ذه ال�ص��ال��ة ت�ح��دي�دًا
املصريون ،تحديدًا لكنتهم!
كرهت كل ما يتميز به ُ
هل كان الجندي العربي املتصهني كل مأساتك؟ على األقل
أعدائك بالجنود اإلسرائيليني املستوطنني،
انحصر
أنت
ِ
ِ
ُ
ال�ع��رب املتصهينني! نحن ف��ي غ��زة ل��م نعد ن�ع��رف العدد
الحقيقي ألع��دائ�ن��ا ،ه��ل ه��م إخ��وان�ن��ا ال��ذي��ن يعيشون في
نفس الدائرة؟ «نفس الحصار»؟ هل هم املصريون الذين
ِّ
«املخربني» أم العرب؟ هل هم عنصريو الغرب؟
يدعوننا
ّ
أم اليهود الذين يسيرون بجانبك ف��ي ال�ش��وارع ،املحال،
الباصات ،األماكن العامة والخاصة في كندا؟
ُ
ُ
لحجابك
لك:
ِ
أمر محزن أن تكوني محاطة بكل الرافضني ِ
ول �ك��ون� ِ�ك ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .وه� ��ذه األخ� �ي ��رة ه ��ي األش� ��د إث ��ارة
للرفض على اإلط�ل�اق .كما لو أن هناك الفتة يراها الكل
�داك مكتوبًا عليها «فلسطيني ممنوع ت�ع�ي��ش!» ،كما
ع� ِ
قالها الشاعر ب�لال عبد ال�ل��ه .ف��ي ك��ل ال�ب�لاد ال�ت��ي تنادي
ّ
َّ
تك،
ب��اح�ت��رام ال�ح��ري��ات ،ثمة الكثير ممن ال يكترث لحري ِ
أنت.
ِ
أنت ِ
لكونك ِ
م��ن م�ط��ار إل��ى م �ط��ار ،ك�ن��ت وم��ا زل � ُ�ت وح �ي��دة ،تحبسني
غ��زة ف��ي داخ �ل �ه��ا ،كلعنة الذع ��ة ج�م�ي�ل��ة .ت�ق��ول ل��ك :أينما
ُ
َّ
في داخلك ،وبصمت تود لو تدير ظهرك
وليت فأنا باقية ُ
وتعود .بالرغم من أمنيات التغريب التي وضعتها تحت
ً
وسادتك طويال حني كنت ال أزال هناك فيها!
أماني شنينو ــــ غزة ـــ كندا

