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يوميات

«عَربراين»
«أتشبث باللغة اإلنجليزية في مطار فرانكفورت،
رافضًا كل الرفض أن أتكلم العبرية مع من يكلمني في طابور طائرة
لوفتهانزا املتجهة إلى تل أبيب»
فراس خوري
هنا ما زلت غريبًا .تتطاير كلمات
العبرية فوق رأسي من كل صوب،
ال أس �م �ع �ه��ا ،ال أري� ��د أن أف�ه�م�ه��ا،
ال أف�ه��م ال�ع�ب��ري��ة خ ��ارج فلسطني.
عندما أعود إلى فلسطني ستعود
هي ّ
إلي قسرًا .حاليًا ال أسمعها!
أمل��ان وإسرائيليون يركبون رياح
األلب معًا ،مخترقني مطبات هواء
ّ
س��واح��ل امل�ت��وس��ط ،يحلقون فوق
�يء ب �غ��واص��ات ح��ام�لات
ب �ح� ٍ�ر م �ل � ٍ
رؤوس � � ��ًا ن� ��ووي� ��ة وغ � � ��ازًا ط�ب�ي�ع�ي��ًا
ً
ومستقبال مشعًا ...في طريقهم إلى
فلسطني .لوفتهانزا أيتها األميرة
الله».
فيك جازاك
اآلرية «كل الهنا ِ
ً
ت � ��دور امل �ض �ي �ف��ة األمل ��ان �ي ��ة ح��ام �ل��ة
ق ��ارورت ��ي ن �ب �ي� ٍ�ذ .ت�ه��ز معصميها
الخفيفني ،تتجاذب أط��راف الكالم
وت� �ت� �ب ��ادل ال �ض �ح �ك��ات م ��ع ش�ع��ب
إس��رائ�ي��ل ال�ح��دي��ث .ج��ودي عليهم
يا ساقية ،أنسيهم همومهم بربك.
ال ض �غ �ي �ن��ة ه� �ن ��ا ف � ��ي ه� � ��ذا امل �م��ر
ال �ض� ّ�ي��ق ال� ��ذي ي�ف�ص��ل األمل � ��ان عن
ال�ص�ه��اي�ن��ة ف��ي ط��ائ��رة لوفتهانزا
األملانية املنطلقة من فرانكفورت،
حيث قبل  70عامًا أعلنت منطقة
«ي��ودن��راي��ن» (نظيفة من اليهود).
ق ��د ان �ت �ه��ت ال� �ح ��رب ،واص �ط �ل �ح��وا
وات �ف��ق ال �ج �م �ي� ّ�ع ...ع �ل� ّ�ي أن ��ا .ات�ف��ق
الجميع على أن��ه ينبغي للشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي أن ي��دف��ع ث �م��ن ه��ذه
امل� ��أس� ��اة .ل � ��ذا ،ع �ل �ي �ه��م «ت �ن �ظ �ي��ف»
فلسطني م��ن ال �ع��رب .ات�ف�ق��وا على
أن ��ي أن ��ا ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اب ��ن ال�ق��ري��ة
ال �ج �ل �ي �ل��ة ع� �ل � ّ�ي أن أدف � ��ع ث �م��ن م��ا
اق � �ت � ��رف ه �ت �ل��ر وچ �ي �ب �ل ��ز ه�ي�م�ل��ر
وچرينچ.
أن � � � � � ��ا «ل� � � �ي� � � �ل � � ��ة ال � � � � �ب � � � � �ل� � � � ��ور» ،أن � � ��ا
«ال � � �ج � � �ي � � �ت� � ��وه� � ��ات» ،أن � � � ��ا «ال � �ح � ��ل
النهائي» ،أنا معسكرات االعتقال،
أن��ا امل�ح��رق��ة ب � ّ
�أم عينها ،وحكمت
في محكمة كافكا باللجوء األبدي.

ال أفهم العبرية
خارج فلسطين.
ال أريد فهمها

اج� �ت� �م� �ع ��وا ف � ��ي م � �م� � ٍّ�ر ض� � ّ�ي� ��ق ف��ي
ت��اري �خ��ي ،اس �ت �ن �ب �ط��وا األس��اط �ي��ر
ورس �م��وا ح��روف�ه��ا ف��وق ت��اري�خ��ي
وأجمعوا على أنني ع��دو الشعب
ال� �ي� �ه ��ودي .ت��أت��ي إل � � ّ�ي وت�س��أل�ن��ي
�ات ع �ب��ري��ة
ب ��واس� �ط ��ة ب �ض ��ع ك� �ل� �م � ٍ
تعلمتهما أخيرًا أفرحتها ورسمت
ابتسامة ق��ط ب�لاد العجائب على
وج �ه �ه��ا ال �ن��اض��ح ب��ال �ج �ه��ل« :ه��ل
تريد نبيذًا سيدي؟».
خبز في
قطعة
أرف��ع رأس��ي ،أض��ع
ٍ
ف �م��ي .ت �ن �ظ��ر إل � ��ي ،أم �ض��غ قطعة
لحظات
الخبز ،تنظر إل��ي لبضع
ٍ
أخ��رى .أبلع قطعة ًالخبز .تستمر
ّ
ف��ي طريقها م�خ��ل�ف��ة رس��م ثغرها

ال�ب��اس��م وأسنانها امل��رص��وف��ة في
مخيلة كل من ّ
تمر بجانبه.
ال ع�ل�ي�ك��م ،س��أح�م��ل ع�ن�ك��م عبئكم
ال �ت��اري �خ��ي ب�ي�ن�م��ا ت�ج�ل�س��ون في
ع�م��ق ال�ب�ح��ر م�ع��ًا ف��ي غواصاتكم
امل��ري �ح��ة اآلم �ن ��ة .س��أح�م��ل عبئكم
كي ال يبقى وقت أو طاقة ألنفض
ذاكرتي الجماعية وأحييها.
أوق � �ف� ��وا ه� ��ذه ال� �ط ��ائ ��رة ،أري � ��د أن
أهبط في حقبة أستطيع أن أكتب
فيها تاريخي املسلوب.
ن� �ه� �ب ��ط ف � ��ي ت � ��ل أب� � �ي � ��ب ،وت� �س ��رع
املضيفة األملانية لتعلن بالعبرية
ال� � �ت � ��ي ت� �ن� �ط� �ل ��ق م� � ��ن ح �ن �ج��رت �ه��ا
م �ت �ق �ط �ع��ة ،ف�ل�ا ت �ع��رف أي� ��ن ت��أخ��ذ
النفس بني حروف اللغة السامية:
«وص�ل�ن��ا إل ��ى إس��رائ �ي��ل وهبطنا
بسالم في مطار بن غوريون .يومًا
س �ع �ي �دًا» .يضحك جميع ال��رك��اب
ف��رح�ين غ �ي��ر م �ص��دق�ين ك�ع��ادت�ه��م
أن لهم دول��ة ولغة وكيانًا .ضحك
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون وف��رح «ال�ج��رم��ان»
جميعًا ّ
محيني زميلتهم املجتهدة.
ً
«أه �ل��ا ب ��ك ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل» ،ت�ق��ول
ال�لاف�ت��ة الضخمة ال�ت��ي تستقبلك
فور خروجك من الطائرة ،وضعت
أس�ف�ل�ه��ا ث�ل�اث أي �ق��ون��ات لتعريف
إسرائيل:
«الصبر» هذا الذي تركه الفالحون
ف ��ي ط��ري �ق �ه��م إل� ��ى ال� �ش� �م ��ال ،وم��ا
زال ي�غ��دق ب�ث�م��اره على امل ��ارة كل
ص� �ي ��ف ،ص� ��اب � �رًا م �ن �ت �ظ �رًا ع� ��ودة
أص �ح��اب��ه« .ال �ب��رت �ق��ال» ه ��ذا ال��ذي
م�لأت ب��ه ي��اف��ا العالم ي��وم��ًا ،حتى
أصبح اسمه مقرونًا باسمها في
أص�ق��اع امل�ع�م��ورة« .ال�ف�لاف��ل» ،هذا
الطعام الذي تصنعه والدتك يوم
ت �ق��رر «ش �ط��ف» ش�ب��اب�ي��ك ال�ب�ي��ت،
ٌ
متسع من الوقت
فال يكون معها
لتجهز طعام الغداء.
ه� �ب� �ط� �ن ��ا ف� � ��ي ت� � ��ل أب � � �ي� � ��ب .ب� � ��اءت
تمنياتي ال�س�م��اوي��ة ب��ال�ف�ش��ل .ما
زلت رهن تاريخهم.

أوالد الذاكرة
ً
ال ��داخ ��ل ..ون �ه��ارًا ق�ب��ل ل� �ي�ل�ا» ..في
حني اننا نغرق في الظالم؟ فيا له
من جهاد ورباط عظيم!!
ول �ل��أم � ��ان � ��ة ،ال � �ح � �ك ��وم ��ة ت �س��اه��م
مساهمات عظيمة في حل املشكلة.
ً
ف��ال �ي��وم ب � ��دال م ��ن م��وات �ي��ر ت��ول�ي��د
ال �ك �ه��رب��اء ،ت�ج��د أن «ال �ب �ط��اري��ات»
احتلت األسواق الغزية ،وبأسعار
ف��ي م �ت �ن��اول أي ��دي ال �ف �ق��راء  ..ل��ذا،
على من يريد الحصول عليها ان
ي �ق �ت��رض م��ن ال �ب �ن��ك ،أو أن يبيع
بيته ليشتري بطارية!
ش ��وارع مظلمة وط��وي�ل��ة ،تتشابه
ع� �ل ��ى ال� � �ن � ��اس .ات� �ص� �ل ��ت م��واط �ن��ة
ب ��أخ� �ي� �ه ��ا« :م � � ��ش ق� � � � ��ادرة أوص � ��ل
ع��ال �ب �ي��ت ..ك �ن��ي ن�س�ي��ت ال �ع �ن��وان؟
تعال خدني من أول الطريق».
ل�ي��س ال��زه��اي�م��ر ،إن��ه ال�ط��ري��ق إل��ى
ف �ق��دان ال��ذاك��رة ف �ق��ط .ل�ي�س��ت أزم��ة
بل بداية أزم��ات متراكمة .أمام كل
محطة ،تجد س�ي��ارات مصطفة ال
أول ل �ه��ا وال آخ� ��ر ،ل�ت�ح�ص��ل على
ال � ��وق � ��ود .ط �ب �ع��ًا ه � ��ذا ح � ��رص م��ن
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ق� �ي ��ام امل��واط �ن�ي�ن
بالرياضة!.
ه � ��ذا ال� �ش� �ت ��اء :ع �ل �ي �ن��ا أن ن�ص�ل��ي
صلوات الحاجة ..ال االستسقاء!

ّ
يخص صفحة ّ
الفنان الفلسطيني عماد الوهيبي ّ
مخيمات بسلسلة من الكاريكاتير ،هنا ،يعلق
الوهيبي على حصار مخيم اليرموك الذي أجبر الناس على اختراع خبز من العدس ...يتبع

حنظلة

حكايات أبو طالل:
ّمن
ّ
ملا كان عنا قضية
على قولة ال�ط�ي��راوي اب��ن ال�ي��رم��وك «خ�ط��رة (م��رة يعني)
ك �ن��ا ق��اع��دي��ن ،ون ��ازل�ي�ن ت�ن�ظ�ي��ر ،ه ��اد ي �ق��ول ب��ال�ن�س�ب�ي��ة،
والثاني يقول بالفلسفة الوجودية ،والثالث بالشيوعية
وم��ارك��س ،طبعًا االغلبية بحكوا بماركس وماركسيتو،
ومش عارفني الله وين حاططهم ،بس «اللقوطة» من هون
وه ��ون م�ن�ي�ح��ة ،وب�ت�ك�ف��ي ل�ح��دي��ث ب�س�ي��ط ،وم��ش عميق،
وبتجعل للرفيق حضور بمجالس ما يسمى باملثقفني.
كنا يومها والد ،كبرنا .اللي ق��رأ فينا ق��رأ ،واللي تخرج
وب �ل��ش ش�غ��ل ك��ب ال �ن �ض��ال وال �ف �ك��ر ال�ت�ق��دم��ي ورا ظ�ه��رو
وخ �ل��ص .ب��دو ي�ع�ي��ش ال��رف�ي��ق وي�ج�م��ع ف�ل��وس وي �ت��زوج!
وكل األي��ام املاضية صفيت عندو مجرد شوية ذكريات،
ّ
بيطبق بنت من خالله ،كونو عندو تاريخ «نضالي» مغر.
بيتأثر رفيقنا بمنظر الشهدا ،بغزة وبلبنان ،وقت حرب
ت �م��وز ،وب�ي�ت��أث��ر أك �ت��ر ب �م �ع��ادالت ال�س�ي��اس��ة مل��ا ينحكى
فيها قدامو من ناس بسطاء ،ملا يستعيد جلسات زمان،
ويستعيد ش��و ك��ان ينحكى م��ن مصطلحات وف��ذل�ك��ات،
ويبدا ينقر محاضرة برب هاملساكني الصادقني بخوفهم
وحسرتهم على الناس.
دارت األي� ��ام وول �ع��ت ال��دن �ي��ا ب �س��وري��ة ،وق��ام��ت ال�ق�ي��ام��ة
وبطلت عارفة تقعد! في اللي سماها ثورة ،واللي سماها
انتفاضة ،واللي سماها مؤامرة.
باملخيم كان عنا من هالشباب كتير ،وكلهم والد مكاتب
التنظيمات الفلسطينية .كنا نقعد نشرب قهوة وشاي،
ون�ح�ك��ي س�ي��اس��ة ،ون�ط�ل��ع نمشي ب �ـ«ب��اب ت��وم��ا» و«ب��اب
شرقي» ،ونمر ع «نينار» ونشربلنا كاسني بيرة .كانت
ه��اي امل �م��ارس��ات (ض ��روري ��ات امل�ث�ق��ف ال �ث��وري) ال�ل��ي عم
ي�ن�ت�ظ��ر ق �ي��ام ال �ث ��ورة ل�لان �خ��راط ف��ي ص�ف��وف�ه��ا .اي ��ه بس
أي ث ��ورة؟ وك�ي��ف ب��ده��ا ت�ق��وم؟ م��ا ح��دا ب�ي�ع��رف ،وال حدا
دخلو .زيادة ع هالشي ،كنا عايشني مع بقايا مناضلني
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي ،أي ��ام م��ا ك��ان��ت ال �ث��ورة
الفلسطينية بعزها .هدول املناضلني السابقني ،صفيوا
والد مكاتب ،مضطرين يبقوا فيها ألن��و بعد اإلح�ب��اط،
والهزائم املتكررة ،ما صفيلهم رات��ب يعيشوا ويطعموا
والدهم ،إال راتب املكتب .وما عاد إلهم شي يعملوه أكثر
من حديث يدور ،وواحد يعيد سرد ذكرياتو ،وبطوالتو
يوم ّ
فجر الدبابة اإلسرائيلية .طبعًا ،إال من رحمه ربي،
ّ
ألن��و في منهم بيعرف الحقيقة ،وبعرف إن��و بطل يقوم
لتنظيمه ق��اي�م��ة وخ �ل �ص��ت! ف ب�ي�ج��ي ع امل�ك�ت��ب ع�ش��ان
ّ
يمرق وق��ت ،وخالصة ،والله غالب .وشوية إحساس من
شب صغير قدامو إنو كان مناضل وإلو احترامو وبكون
كتييييير منيح!
الحقيقة هدول مظلومني ،بعرفش بالضبط مني ظلمهم،
م�ين خ�لاه��م ه�ي��ك؟ ه��ي ق �ي��ادة ف��اش�ل��ة ،وال ث ��ورة انتهت،
وال....
املخيم راح ،ب��س قبل م��ا ي��روح املخيم ،ك��ان��وا الكبار من
ّ
ال �ل��ي خ��اض��وا امل �ع ��ارك زم� ��ان ،ب�ي�ح�ك��وا «خ��ل��ي ال�ي��رم��وك
يتحاصر كام يوم وبتخلص!».
إيش هي اللي بتخلص؟ الله وحدو بيعرف .بس الحس
النرجسي اللي عند الفلسطيني ،واللي توارثناه بدون
م��ا ن �ع��رف ل�ي��ه وك �ي��ف ،ه��اد ال �ح��س بخليه م��ا ي�ق�ب��ل إن��و
الفلسطيني الثائر أبو الثورة والثوار ،يتحاصر ،وكأنو
سوبرمان.
ال�ل��ي ل�ح��د ال �ي��وم م��ا صحينالو إح�ن��ا الفلسطينية ،إن��ا
بعدنا ما عملنا إشي كبير .أرضنا محتلة من  65سنة،
وث��ورت �ن��ا إل �ه��ا ،ت�ق��ري�ب��ًا  48س �ن��ة ،ول �ه�لأ إي ��ش إن�ج��ازن��ا
الكبير ع ��األرض؟ وال إش��ي! م��ش إح �ب��اط ،وال تقليل من
شأن الشهداء اللي منرفع رأسنا فيهم كشعب فلسطيني،
وال تقليل م��ن قيمة أس��ران��ا ،ال�ت��اج على رؤوس �ن��ا ،ولكن
أرضنا ما زالت محتلة ،وبعدو تقريبًا نص الشعب مشرد
والج��ئ .مش إحباط والله ،بس يمكن صار الزم نخضع
للنقد الذاتي بعد الهزائم.
أن��ا كفلسطيني يمكن ب�ع��رف ليه إح�ن��ا نرجسية ،ومش
ش��اي �ف�ي�ن ح� ��دا ق ��دام� �ن ��ا ،ألن �ن ��ا ن��اض �ل �ن��ا ،وك �ن ��ا م�ج��ان�ين
بنضالنا ،م��ن كثر م��ا كنا جميلني ،وثورتنا استقطبت
مناضلني العالم لصفوفها ،وكنا رومانسيني وحاملني،
وح �ب��اب�ي�ن ،وال �ف ��دائ ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ك ��ان ب�ي�ش�ب��ه أب �ط��ال
األساطير ،وأب��و عمار رم��ز ،بس بعدنا ع��األرض بال وال
ّ
لنعوض هال «والشي».
شي .يمكن نرجسيتنا
ك�ن��ا ب��ال �ي��رم��وك ،ق�ب��ل م��ا ي�ص�ي��ر أط�ل��ال ،ن�ع�م��ل ع�ل��ى إن��و
ف�ل�س�ط�ين ب �ك��ره ،وك �ن��ا ك �م��ان ن�ع�ت�ب��ر ح��ق ال �ع ��ودة ب �ك��ره،
و«فلسطني الزم ترجع الزم تعود /ونحط الراية الحمراء
على الحدود /ونحط الراية السوداء َع تل أبيب /فلسطني
الزم ت��رج��ع ي��ا إم ال �ك �ن��زة /ون �ح��ط ال��راي��ة ال �خ �ض��را على
غ��زة» ،هذا هتاف كان يزلزل املخيم في املظاهرات خالل
االنتفاضة ،اليوم أين االنتفاضة؟ اليوم نهتف «الشعب
يريد العودة إلى اليرموك».
ومكاتب الفصائل وم��ن ك��ان فيها ،ليسوا فيها ،خرجوا
مع من خرج من املخيم ،والشباب هاجروا وسافروا كل
إل ��ى س�ب�ي�ل��ه ،وح�ل�م��ه ال�ش�خ�ص��ي .وح �ل��م ف�ل�س�ط�ين ص��ار
في غياهب النسيان ،سنذكر ب��ه ،كلما تذكرنا اليرموك،
ل�ن�ق��ول ،ث�م��ة م��ؤام��رة حيكت ع�ل��ى ح��ق «ع ��ودة الالجئني
الفلسطينيني إلى ديارهم التي هجروا منها عام .»48
أيهم السهلي

