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تحقيق

استطاع أبو حنفي احتواء
الكثير من فلسطينيي سورية
ً
كما لو أنهم فعال إخوته (أ ب)

أبو حنفي ...ابن الناس وحبيبهم
يناديه أهل املخيم بأبو حنفي ،تيمنًا باسم أبيه ،شهيد الثورة الفلسطينية .مزيج من الطيبة
والذكاء والبراعة الفطرية في حل أكبر ًاإلشكاالت «املخيمية» .شاب بني الشباب ،وكبير بني الكبار،
وطفل بني األطفال .ليس جنديًا مجهوال ،بل بارز واضح وأشهر من نار على علم.
مار الياس ــ أيهم السهلي
 ...وأبو حنفي شاب في الثالثينيات
م ��ن ع �م ��ره ،أص �ل��ه م ��ن ي ��اف ��ا ،وي�ع�م��ل
سائقًا في شركة تأمني ،لديه ول��دان
صغيران ،وابنة بدأت لتوها باملشي.
ي�خ��رج ص�ب��اح��ًا ق��اص �دًا ع�م�ل��ه ،ولكن
ف ��ي ك ��ل ي � ��وم ت� �ق ��وده س �ي ��ارت ��ه ال �ت��ي
ي �ق��وده��ا إل� ��ى ح� �ي ��در ،ب ��ائ ��ع ال �ق �ه��وة
ً
أوال ،ث��م إل��ى شاطئ الرملة البيضا،
ل �ي �س �ت �ط �ل��ع أم � � ��ورًا ال ي �ع �ل �م �ه��ا أح ��د
س � ��واه .ي�ج�ل��س ه �ن��اك إل ��ى أن يحني
م��وع��د ال�ع�م��ل ،وغ��ال�ب��ًا سيكتب فقرة
ش�ع��ر ع�ن��ه .وألن ال �ن��اس أح �ب��وه ،فال
ّ
يصبح أبو حنفي على الجميع
بد أن
ب�ـ«ت�ص�ب�ي�ح��ة ال ��وات ��س أب».
وهي حركة إن غابت ،أثارت
القلق والتساؤل :ما به؟ أين
ه ��و؟ ه��ل ح�ص��ل م �ك��روه ل��ه؟
تصبيحة ه��ذا ال �ش��اب/األب
صارت إدمانًا ألحبابه.
م��ن ب��واب��ة امل�خ�ي��م الصغير،
حتى باب بيته ،أمتار قليلة
سيستغرق أب��و رب �ي��ع وقتًا
مخيم مار الياس املخيم
وق ��ت ط��وي��ل ف��ي اج�ت�ي��ازه��ا.
س �ي �ت��وق��ف م � ��رات ع� � � ّ�دة ،إم��ا
األصغر في لبنان ،ويبعد
ل�ل�ح��دي��ث م��ع ش�خ��ص يسلم
عن الحدود مع فلسطني
ع �ل �ي��ه ،أو ل�ل�اس �ت �م��اع إل��ى
قرابة  107كلم ،ويقع
ام� � � � ��رأة ت �س �ت �ن �ج��د ب � ��ه ل �ح��ل
أنشئ
جنوب غرب بيروت.
م�ش�ك�ل��ة ف��ي خ ��زان م�ي��اه�ه��ا،
مساحته
عام  ،1952وتبلغ
أو يتحدث إل��ى رج��ل يحكي
نحو  0.5كلم مربع وأرضه
ل � ��ه ع � ��ن أف� � �ع � ��ال اب � �ن� ��ه ال �ت ��ي
ال ت �ع �ج �ب��ه وي� ��ري� ��د م �ن ��ه أن
وقف لكنيسة الروم
ي�ك�ل�م��ه .س�ي�ظ��ن ال �س��ام��ع أن
األرثوذكس .يبلغ عدد
أب� � � ��و ح� �ن� �ف ��ي ه� � ��و امل �ص �ل ��ح
الفلسطينيني املسجلني
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي مل � � ��ار ال � �ي� ��اس
في مار الياس لدى
املخيم ،وسيظن البعض أنه
األونروا نحو  650الجئًا.
مسؤول عنه .لكنه ال هذا وال
معظمهم من مسيحيي
ذاك ،ه��و م �ج��رد فلسطيني
ي��ؤم��ن ب ��أن ق�ض�ي�ت��ه تتطلب
قرية البصة ـ قضاء عكا.
ك��ل أن ��واع ال��وع��ي ،وتحتمل
ويعمل معظم الرجال في
ً
ك ��ل أس ��ال� �ي ��ب ال� �ع� �م ��ل ،وه��و
املخيم عماال موسميني
بسبب طبيعته االستثنائية
أو في مؤسسات صغيرة
وح �ب��ه ل �ل �ن��اس واس�ت�ي�ع��اب��ه
كالبقاالت أو ورش تصليح اآلخرين ،ولهوايته الفطرية
السياراتّ .
في تقريب وجهات نظرهم،
ويعد املخيم
ص � � � � � ��ار م� � � �ل� � � ��اذًا وم � ��رج� � �ع � ��ًا
العاصمة السياسية
للكثيرين م��ن أب�ن��اء املخيم،
للمخيمات الفلسطينية
كبارًا وصغارًا.
في لبنان ،حيث يوجد فيه كنت حديث العهد في مخيم
مركز رئيسي لكل فصيل
الفلسطينيني في
ل�لاج�ئ�ين
َ ً
�اج��أ م��ن كل
فلسطيني عامل في لبنان .ل�ب�ن��ان ،ك�ن��ت م �ف�
ش ��يء ت �ق��ري �ب��ًا ،ك��ل ال �ص��ورة
ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ل� ��دي ع ��ن س��وء
األوض � � � � � ��اع ك � ��ان � ��ت أق � � ��ل م��ن
ال��واق��ع .راج�ع��ت نفسي ف��ي كثير من
كتاباتي ،لو كنت قد رأيت ضيق أزقة
مخيمات بيروت ،ملا استعملت كلمة
أزقة مخيمات سوريا؛ ألن تلك األزقة
ال�س��وري��ة ع�ب��ارة ع��ن ش ��وارع ضخمة
إذا ما قورنت بأزقة مخيمات لبنان.
ح�ي�ن دخ �ل ��ت ب �ي��ت أب� ��و ح �ن �ف��ي ألول
م ��رة ،ب��رف�ق��ة ص��دي�ق�ت��ي الفلسطينية
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ري � � � ��م ،ج� �ل� �س ��ت م ��راق� �ب ��ًا
مستغربًا كل شيء .كنت كمن استرد
وعيه للتو.
رأي � ��ت ف ��ي امل� �ن ��زل ط �ف �ل�ين ص�غ�ي��ري��ن.
األول محمود ،والثاني عمر ،وطفلة
في أول مشيها اسمها أمينة ،ينادون
الرجل املبتسم على الداوم بابا .وكان
ه� �ن ��اك أي� �ض ��ًا ش� ��اب� ��ان ،أح ��ده �م ��ا ذو
بشرة سوداء يدعى سليمان ،والثاني
أب�ي��ض ال �ب �ش��رة ،ي��دع��ى م�ح�م��ود ،في
العشرينيات من العمر .وفجأة ،نادى
ً
سليمان أب��و حنفي قائال« :يابا ،أنا
داخ ��ل ع امل�ط�ب��خ أوك � ��ل» ،ف�ي�م��ا هتف
م�ح�م��ود« :ي��اب��ا أن ��ا ط��ال��ع ع ال�ش�غ��ل.
عاوز إشي؟».

ارت�ف��ع منسوب ال��ذه��ول ل��دي ،فكيف
ي�ك��ون ل�ه��ذا ال��رج��ل وزوج �ت��ه الشابة،
ً
ّ
صمت طويال ،إلى
أوالد بهذا العمر؟
أن ك ��دت أن �ف �ج��ر وأن� ��ا أرى س�ل�ي�م��ان
ي�ت�ح��رك ف��ي ال�ب�ي��ت ح�ق��ًا ك��أن��ه بيته.
ف� �س ��أل ��ت ك ��امل � �خ � �ن ��وق« :ح� � � ��اج ع � ��اد،
ف �ه �م �ن��ي .ك �ي��ف ه � ��دول والدك؟ وك��ل
واحد عمرو أبصر قديه» ،فإذا بربيع
يقهقه بضحكة مجلجلة يضحك لها
ومعها كل الجالسني ،بمن فيهم أمه
ال�ت��ي أت��ت ع�ل��ى ص��وت�ه��ا م��ن املطبخ،
فعانقها أبو حنفي ونادى سليمان:
«تعال بوس إيد ستك وال».
خرجنا أنا وربيع وريم ،نحو البحر،
وأع� � ��دت ال � �س� ��ؤال ،ف��أج��اب �ن��ي ب �ك�لام،

هو فدائي
صامت يجعل كل من
حوله سعيدًا

ّ
أع �ت �ق ��د أن م �ن��ظ��ري �ن��ا ال �س �ي��اس �ي�ين
ومثقفينا الفلسطينيني عاجزون عن
تقديم إج��اب��ة أشبه بمشروع وطني
مثله .قال« :إني أحتويهم ،لهم أهلهم
صحيح ،ولكنني أعتبر نفسي أيضًا
ب �م �ث��اب��ة أه �ل �ه��م وص��دي �ق �ه��م ورف �ي��ق
درب� �ه ��م .ق �ل �ب��ي ب �ح��ب اإلن� �س ��ان ال�ل��ي
جواتنا ،وبدي أضل أشتغل عليه».
وإن كان لينني يقول إن عمال املطابع
هم األوع��ى واألكثر جاهزية للثورة؛
ألن � �ه ��م ي� � �ق � ��رأون م� ��ا ي �ط �ب �ع ��ون ق�ب��ل
ال�ج�م�ي��ع ،ف ��إن أب ��و ح�ن�ف��ي ه��و امل�ث��ال
ال � �ص� ��ارخ ع �ل��ى ص �ح��ة ه � ��ذا ال� �ك�ل�ام.
ف�ق��د ع�م��ل ال �ش��اب ف��ي امل�ط��اب��ع سنني

طويلة ،لعدة دور نشر ،فكان يراقب
دق��ة الطباعة ويصحح األخ�ط��اء في
نصوص الكتب التي يطبعها ،هكذا،
كان يقرأ باملناسبة ،وإذا به مع مرور
ال ��وق ��ت ق ��د ح � ّ�ص ��ل ك � ّ�م ��ًا ون ��وع ��ًا م��ن
ال �ق��راءة م��ا ك ��ان ليحصل ع�ل�ي��ه ل��وال
عمله« .فش وقت لتقرا ،ألنو في لحم
بدو يوكل ويعيش ويكبر».
ف��ي األزم��ة ال�س��وري��ة ،وح�ج��م ال�ن��زوح
ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي ت ��وج ��ه ن �ح ��و ل �ب �ن��ان،
اس�ت�ط��اع أب��و حنفي اح �ت��واء الكثير
من فلسطينيي سورية كما لو أنهم
ً
ف�ع�لا إخ��وت��ه ،وك��أن�م��ا بينه وبينهم
س� �ن ��وات م ��ن ال �ص �ح �ب��ة وال� �ت� �ج ��ارب.
فتجده يقول« :ما ّ
هم إخوتنا ،واللي
صابنا زمان هياه ّصابهم .فش حدا
يحس فيهم أكثر منا».
أب ��و ح�ن�ف��ي اب ��ن ل�ش�ه�ي��د م��ن ش �ه��داء
الثورة الفلسطينية ،وهو فلسطيني
لبناني ،ليس بمعيار مكان اللجوء،
ولكن بالدم ،فأمه لبنانية ،وله منها
إخ��وة لبنانيون ،لهذا األم��ر ولغيره،
ال يعتقد ربيع أنه سيحب مكانًا في
العالم أكثر من حبه لبلديه.
رب �م��ا ل ��م ي �ك��ن أب ��و ح�ن�ف��ي ال �ن �م��وذج
ال ��ذي ت�ت��داول��ه وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ،فهو
ل �ي��س ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ت �ب �ح��ث عنه
فضائية هنا ،وجريدة هناك ،وليس
املتحدث الكبير في الندوات ،رغم أن
لديه الكثير ليقوله ببراعة تتجاوز
املثقفني ،ربما ألن��ه اب��ن ال�ن��اس وا ّب��ن
أوجاعهم بحق ،دون ادعاء أو تصنع
أو ري � ��اء .ه��و ل �ي��س أك �ث��ر م��ن ف��دائ��ي
ي�ع�م��ل ب�ص�م��ت ي�ج�ع��ل ك��ل م��ن ح��ول��ه
سعيدًا.
أب��و حنفي وأم�ث��ال��ه داخ��ل املخيمات
الفلسطينية ،هم املؤسسات الحقيقية
للعمل الوطني الفلسطيني .وربما
ع �ل��ى امل��ؤس �س��ات ال �ع��ام �ل��ة ب��ال��وس��ط
األه�ل��ي أن تغتنم وج��ود مثل ه��ؤالء
األش�خ��اص لتكوين بنية عمل أهلي
حقيقي ينقذ ما يمكن إنقاذه.

زينكو هاوس

في انتظار القطار

متولي أبو ناصر
هناك عالقة غريبة قد ال يالحظها
ال � �ك � �ث � �ي ��رون م � ��ن أب� � �ن � ��اء م �خ �ي �م��ات
سوريا ،بني تلك املخيمات والقطار!
ف�ب�ج��ان��ب ك��ل م�خ�ي��م ،ه �ن��اك محطة
قطار ،أو سكة حديدية قد ال تكون
مستخدمة اآلن ،إال أنها موجودة...
داخل املخيم.
ّ
في اليرموك ،من جهته الغربية ،كنا
ونحن صغار نسمع صوت صافرة
القطار من بعيد ،واكتشفنا في ما
ّ
بعد أن املحطة مالصقة تمامًا لنا.
ف ��ي م ��ا ب �ع��د أص �ب �ح �ن��ا ن��ذه��ب ال��ى
املحطة ل��رؤي��ة ه��ذا ال� ّش��يء الضخم
ال� ��ذي ي �ص �ف��ر .أذك� ��ر أن �ن��ي ف��ي أح��د
ّ
األي� � ��ام ع� ��دت ال� ��ى ال �ب �ي��ت م��ت�س�خ��ًا،
ف �س��أل �ت �ن��ي أم� � ��ي أي� � ��ن ك� �ن ��ت أل �ع��ب
بشكل سريع ،عند محطة
فأجبتها
ٍ
القطار.
أم��ي ذه�ب��ت بعيدًا ف��ي ذاك��رت�ه��ا في
ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ،وع�ل�ق��ت« :ال �ل��ه يلعن
أب��و ال �ت��ران يللي جابنا ل �ه��ون» .لم
أفهم يومها ما العالقة بني محطة
ال �ق �ط��ار وق��دوم �ن��ا م��ن ف�ل�س�ط�ين إال
عندما أصبحت شابًا ،وبدأت أتنقل
من مخيم الى آخر :في الشمال تمر

سكة الحديد م��ن الجهة الجنوبية
ملخيم النيرب ،وفي حمص ال تبعد
محطة القطار أكثر من خمس دقائق
ع��ن مخيم ال �ع��ائ��دي��ن ،وف ��ي جنوب
دمشق ،تالصق محطة القطار مخيم
اليرموك ،وتقسم مخيم السبينة من
بوابته الرئيسية الغربية ،كذلك هي
الحال مع مخيم درعا.
ل �ي �س��ت م �ص ��ادف ��ة أن ي� �ك ��ون ه �ن��اك
ف��ي ك��ل مخيم سكة ق�ط��ار ،ك��أن تلك
السكك ال�ت��ي حملت الفلسطينيني
م��ن ق��راه��م ف��ي الجليل ال��ى س��وري��ا،
ه� ��ي ن � ��وع م� ��ن ع�ل�ام ��ة أخ� � ��رى ع�ل��ى
نكبتنا غير مخيمات اللجوء.
«اط �ل �ع��وا ك��م ي ��وم ورح ت��رج �ع��وا»،
ه � �ك� ��ذا ق� ��ال� ��ت ال � �ج � �ي ��وش ال �ع��رب �ي��ة
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف� ��ي س� �ن ��ة ،1948
ّ
وصدقوها .انتظروا عند أول محطة
ل �ج��وء ل �ه��م ،ن��زل��وا م��ن ال �ق �ط��ار ...لم
يذهبوا بعيدًا .نصبوا ،في البداية
خيمة صغيرة بجانب سكة القطار.
ط��ال ال��وق��ت .وب��دل ال�ع��ودة بالقطار
الذي جاء بهم ،أتى القطار بالجئني
ج��دد إث��ر ع��دوان  .1956لكنهم بقوا
ب �ق��رب امل �ح �ط��ة .ف �ب �ن��وا م��ع الخيمة
ب�ي��وت��ًا م��ن ط�ي�ن ،ط ��ال ال��وق��ت أك�ث��ر،
ووف� ��د الج �ئ��ون ج��د إث ��ر ن�ك�س��ة ،67

