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أمة المخيمجية

العمر مقابل قطعة حلوى
لولي ،هذا ليس اسمًا للدالل ،ففي شهادة ميالدها ،هكذا ُيكتب
ُ
اسمها ،لولي ،واللولي في العامية الفلسطينية يعني اللؤلؤ ،وهكذا كانت لولي
املولودة في مخيم الشابورة في الثاني من كانون األول 1984
خالد جمعة
مثلما ي�ك�ب��ر أي ط �ف��ل ،ك �ب��رت ،وال
أع��رف بما حلمت ،وال كيف كانت
ت �ف �ض��ل س� �ن ��دوي� �ش ��ة ال �ح �ض ��ان ��ة،
ألن �ه��ا ك��ان��ت م �ث��ل ب�ق�ي��ة األط �ف ��ال،
تركض في الشارع مع صديقاتها،
وتنتظر اليوم الذي تذهب فيه إلى
ُ
�ض� ُ�ب أمها
امل��درس��ة ألول م ��رة ،ت �غ� ّ ِ
م�ث��ل ك��ل ال�ب�ن��ات ف��ي س��ن�ه��ا ،غبية
أحيانًا وذكية أحيانًا أخرى ،لولي
كانت بنتًا تنتظر أن تكبر.
م �خ �ي��م ال� �ش ��اب ��ورة ف ��ي رف � ��ح ،ك��ان
ورب � �م � ��ا م � ��ا زال أع � �ن� ��ف امل �ن ��اط ��ق
الفلسطينية في مواجهة االحتالل.
ً
االن �ت �ف ��اض ��ة ك ��ان ��ت ف� �ع�ل�ا ي��وم �ي��ًا.
فحني ال يكون هناك جيش ،يكون
ه� �ن ��اك ح ��دي ��ث ع �ن ��ه أو ت�خ�ط�ي��ط
ل ��ه ،وال� �ـ  25م��ن ش �ب��اط  1989ك��ان
يومًا عنيفًا كباقي األي��ام ،وكانت
إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل ت� � �ج � ��رب اخ � �ت� ��راع � �ه� ��ا
ال �ج��دي��د م��ن ال��رص��اص امل�ط��اط��ي.
ه��ل ت�ع��رف��ون ال��رص��اص املطاطي؟
سأقول لكم ما هو لكي تضحكوا
ً
ق �ل �ي�ل�ا ،أو ت �ب �ك��وا ك �ث �ي �رًا ال ف ��رق،
ف�م��ا ت��دع��ي إس��رائ�ي��ل أن��ه رص��اص
مطاطي ،كان عبارة عن كرة مغلفة
ببالستيك بسمك نصف ملليمتر،
وف � ��ي داخ� �ل� �ه ��ا ك � ��رة م� ��ن ال �ح��دي��د
ال� �ص� �ل ��ب ال� � � �ف � � ��والذي ،وزن � �ه � ��ا 25
ج��رام��ًا ،قمت بوزنها بنفسي ذات
ي ��وم ،ف��ي ح�ين أن وزن ال��رص��اص��ة
ي � �ق ��ل ع � ��ن ذل � � ��ك ك � �ث � �ي � �رًا ،وت �ط �ل��ق
البندقية ال��رص��اص امل�ط��اط��ي من
ع�ب��وة تحمل كمية م��ن ال��رص��اص
«املطاطي» ،بشكل هرمي ،فيتفرق
ف ��ي ج �م �ي��ع ال� �ج� �ه ��ات ،وه� ��و ب �ه��ذا
املعنى أخطر من الرصاصة التي
ع� ��ادة م��ا ت �ك��ون م �ص��وب��ة ب��ات�ج��اه
ه� � ��دف ،أم � ��ا ال� ��رص� ��اص امل �ط��اط��ي
فيمكن أن يصيب أي شيء في أي
مكان.
ف��ي  25ش�ب��اط  ،1989ع��ادت لولي
م � ��ن امل � � ��درس � � ��ة ،ب� ��دل� ��ت م�ل�اب �س �ه��ا

وخرجت لتشتري الحلوى ،أطلت
م��ن ال �ش��ارع ال�ف��رع��ي على ال�ش��ارع
الكبير ف��ي املخيم ،وص��اح��ت ابنة
ال �خ��ام �س��ة ب��ال �ش �ب��ان« ،أه� ��رب� ��وا...
جيش» بحروف لم يكتمل نموها
ب �ع ��د .ل ��م ي��دع �ه��ا ال �ق �ن��اص ت�ك�م��ل
جملتها ،أطلق شهوته «املطاطية»
لتخترق رأس لولي ،ويسيل جزء
م � ��ن دم ��اغ � �ه ��ا ع� �ل ��ى األرض .ه��ل
انتهت الحكاية؟ ليتها انتهت.
ذعر الجنود حني أصيبت الطفلة،
وغ� � � � � ��ادروا امل� � �ك � ��ان ،ف� �ل ��م ي� �ك ��ن أي
ف�ي�ل�س��وف ف��ي ال �ع��ال��م ب �ق��ادر على
ت �ب��ري��ر ف �ع��ل م �ث��ل ه � ��ذا .ط �ف �ل��ة في
الخامسة ،وج�ن��ود م��دج�ج��ون ،ما

تحولت إلى
لولي ّ
طائر أخضر بجناحين
من حلوى

�اص؟
ال �ح �ك �م��ة م ��ن إط �ل��اق ال ��رص �
ً
م � �غ ��ادرة ال �ج �ن��ود أع �ط ��ت ف��رص��ة
ل�ن�ق��ل ل��ول��ي إل ��ى ع �ي��ادة األون� ��روا
ث��م إل��ى خ��ان ي��ون��س ،وأخ �ي �رًا إلى
م�س�ت�ش�ف��ى ت��ل ه��اش��وم �ي��ر ،حيث
أجريت لها عملية ،نصح خاللها
ط� �ب� �ي ��ب روس� � � � ��ي ب� � �ع � ��دم إخ� � � ��راج
ال ��رص ��اص ��ة م� ��ن رأس � �ه� ��ا ،ل�ك�ن�ه��م
أخ��رج��وه��ا ،ف�ف�ق��دت ل��ول��ي النطق
وال�ح��رك��ة ،تحولت إل��ى م��ا يعرف
طبيًا ب��اس��م  vegetable caseأي
حالة تشبه الشجرة ،أو الخضار،
ت � �ح � ّ�س ،ل �ك��ن دون رد ف �ع��ل غ�ي��ر
عينني حائرتني بأسئلة لم يعرف
أحد اإلجابة عنها.
ب �ق �ي��ت ل ��ول ��ي ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ح��ال��ة،
إل ��ى ي ��وم م �ي�لاده��ا ذات � ��ه ،ال�ث��ان��ي
م��ن ك��ان��ون أول  ،1998ب�ع��د عشر
سنوات على إصابتها ،كانت في
ال ��راب �ع ��ة ع �ش ��رة ي��وم �ه��ا ،ل�ت�م��وت
م�ت�خ��ذة م��ن امل ��وت م�ه��رب��ًا وح�ي�دًا
لحالتها.
ل��ول��ي أب ��و ض��اح��ي م �ج��رد ط�ف�ل��ة،
م��ا زال��ت ت��رك��ض ف��ي ال �ش��وارع مع
صديقاتها ألنها الطفلة الوحيدة
ّ
تتعد سن الخامسة منذ
التي لم
ذل��ك ال��وق��ت إل��ى ال �ي��وم ،ل��ول��ي أبو
ضاحي ّ
تحولت إلى طائر أخضر
ب �ج �ن��اح�ين م ��ن ح� �ل ��وى ،ل ��م ت��أك��ل
قطعة الحلوى التي س��ال لعابها
ل�ه��ا ف��ي ال��دك��ان امل �ج��اور لبيتها،
وربما ظلت صورة قطعة الحلوى
هي الصورة التي تداعب خيالها
لعشر سنوات دون أن تتمكن من
القول ألمها إنها تموت شوقًا إلى
تناولها ،ال أحد منا عرف ،وال أحد
سيعرف ما كانت تفكر فيه طوال
ه ��ذه امل� ��دة ،ل�ك��ن م��ا ق��ال�ت��ه تجربة
ل��ول��ي أب ��و ض��اح��ي ال�ق�ص�ي��رة مع
ال�ح�ي��اة ،أن��ك إذا ك�ن��ت فلسطينيًا
ّ
فعليك أن تنتبه ،ألن من املمكن أن
لقطعة حلوى،
تدفع حياتك َثمنًا ً
كنت طفلة ل��م تتجاوز
حتى ول��و
َ
عمرك بعد.
الخامسة من

بعدسة اهلها
خ ��واط ��رك ي��ا م�ح�م��د ،ق�ل�ب�ن��اه��اُ ح��رف��ًا
ح��رف��ًا ،ل��م ت�م��ر ك�ل�م��ة دون أن ن�خ� ّ�م��ن
حكايتها معك ،ونحن نعلم ّأن ّ
سرها
معك .أنت وحدك.
ه � ��ل أف � �ض� ��ت ف � ��ي األس � �ئ � �ل ��ة ف��أث �ق �ل��ت
عليكما؟ أم أنني بالفعل أحاول ابتداع
ال �ك�ل�ام ك ��ي أب �ق��ى أط� ��ول وق ��ت ممكن
َ
أتحايل على الوقت أم
بقربكما؟ هل
على نفسي؟ وهل تغفران لي انشغالي
عنكما ّأي ��ام كنا نتجول ثالثتنا في
ال �ب �ي��ت ،ن �ت �خ��اص��م ح �ي �ن��ًا ،ن�ت�ص��ال��ح
حينًا ،هل تغفران لي شرودي الطويل
عنكما؟ هل ستبلغان السماء شوقي
لها؟ هل تعلمان بقدر ّ
حبها لي؟ هل
ّ
ستلمحان لي بذلك يومًا ما؟
وأنت يا مصطفانا طمئن قلبك كثيرًا.
ول��دك مسلم ه��ذه ّ
األي ��ام يغفو بقرب
أم �ن ��ا ال �ح �ن��ون��ة ،ي�ح�ت�ض�ن�ه��ا ب�ح�ن��وّ
ّ
ليخفف م��ن أل��م فراقكما ،ك��أن��ه ب��روح
م ��ن ال� �ل ��ه ي� �ع ��رف ط��ري �ق��ه إل� ��ى ق�ل�ب�ه��ا
ّ
دون أطفال البيت ،حتى أن هدهداته
البريئة وح��ده��ا تجعلها تبتسم من
جديد.
ك��ل ش��يء على م��ا ي��رام ي��ا محمد .كل
شيء على مايرام يا مصطفى.
* استشهد محمد عطاالله ،شقيق الزميلة
تغريد ،في العدوان الحالي على غزة

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

كانوا يلعبون بما تيسر امام مخيمهم يزورهم مصور فيلهون معه كثيرًا .ترى من بقي من هؤالء األوالد على قيد
الحياة في مخيم الشاطئ بعد العدوان الحالي؟ لم تتحول صور الفلسطينيني سريعًا الى أيقونات لزمن القتل؟
الصورة لشعيب ابو جهل

حنظلة

فرحـــــة

صباحو معلم؛ كيفك؟ الله يبارك فيك ،ليش بتقولش مبروك؟ مبروك يا خوي ،بس يا أخي احنا ما بنعرف نتهنى بشي! شو مالك ليش هيك عامل كآبة ع الصبح؟ ليش؟ ما شفت شو صار مبارح؟ عم يحتفلوا بالنصر لغزة،والكل مبسوطني بيجي واحد ابن حرام بيحمل بارودته اللي
ص��دت م��ن ق�ل��ة االس�ت�ع�م��ال ،وال �ل��ي بحياته م��ا راف�ع�ه��ا ضد
ً
اإلسرائيلية بيطخ احتفاال قال! وفجأة بيستشهد شاب متل
الوردة باملخيم!
والله؟ ايمتى صار هالحكي ،أنا والله ما نزلت على الشارعمبارح.
 يا زملة اشي كتير بيحزن! يعني احنا ما بيطلعلنا نفرح؟يا اخي أنا والله العظيم ما عندي مشكلة انه نحتفل ،وحتى
يمكن ن�ق��وص ب��ال�ع��ال��ي ،ب��س ي��ا أخ��ي م��ا ب�ت�ع��رف تستعمل
سالح ليش بتستعمله؟ ليش دم الناس رخيص هالقد؟ ليش
دمنا رخيص هالقد؟
 يا زملة بس ما بدنا ّنروح فرحة النصر هيك!
 يا أخ��وي مني ق��ال إن��ه ن��روح فرحة النصر؟ ان��ا بالفعل مشع ��ارف كيف م�ش��اع��ري ،وي�ل��ي ع�ن��دي ح��زن على الشهيد اللي
سقط مبارح،ومبسوط اد الدنيا ألهلنا بغزة ،يعني شو بتفكر؟
والله العظيم مش عارف شو بدي اقولك.
 يا زملة انت متخيل إنه غزة انتصرت؟ متخيل أديش تعبواالغزاوية لجابوا هالنصر؟ وكل هادا وأكتر ،شفت آخر ليلة؟
ي��ا زمل��ة ذك��رت�ن��ي ب��آخ��ر ليلة بالقصف ه��ون ب ��ال� �ـ 2006وق��ت
عدوان اسرائيل على الضاحية ،يا زملة بآخر ليلة ما ضل شي
ما قصفوه بتتذكر؟
آه ب�ت��ذك��ر وق �ت �ه��ا .ي��ا رج ��ل ب�ي��ت خ��ال�ت��ي ب �ش��ارع ع�ب��دال�ن��ور
ب��ال�ض��اح�ي��ة س�ق�ط��وا ف�ي��ه  6ب �ن��اي��ات ورا ب�ع��ض ق�ب��ل اع�ل�ان
التهدئة بساعتني ،اشي زي الكوابيس.
بغزة عملوا نفس الشي .بتعرف الغزاوية شو سموها آلخرليلة؟ ليلة األبراج :بتعرف ليش؟ إلنه بهاي الليلة الصهاينة
قرروا يقصفوا أعلى األبراج املوجودة بغزة :البرج اإليطالي
وبرج الظافر ضلوا يقصفوهالسقطوها.
بس انا شفت البرج اإليطالي ضل منه شوي.اه وال� �ش ��وي ه ��اي ش��و ب�ن�ع�م��ل ف�ي�ه��ا؟ ك�ي��ف ب�ي�س�ك�ن��وا أوبيشتغلوا فيها الناس؟ بتعرف ليش ضربوا األبراج؟ عشان
بدهن يوجعوا الناس .يربوهن ،كيف كأنك مثال ملا تشوف
حدا بيحب يركض فبتكسرله اجره عشان يضل موجوع وما
يركض بحياته .هي هيك
 شو عم تقللي؟ يا رجل اصال الصهاينة ما عندهم وال شيغير يعملوا ه�ي��ك .ه��ون بلبنان م��ش س ��اووا هيك بمجمع
اإلمام الحسن بعتقد اسمه؟ مش قتلوا الناس هيك بآخر ليلة
كمان؟ بشو كانوا هيدول الناس مضايقينهن؟
آه بعرف ،اتذكرتها للمجزرة كمان ،اشي كتير مخيف .اللهيرحم الشهدا و يصبر أهاليهن .بس والله بس تسمع أهالي
الشهدا عم يحكوا روحك بترتاح بتحسهن عن جد فاهمني
الفكرة كلها.
 م�ب��ارح شفت على التلفزيون مقابلةٍ معهن ،ك��ان��وا كتيرصامدين وص��اب��ري��ن ،وع��م يقولوا ان��ه كله ع�ش��ان املقاومة،
ي��ا زمل��ة بتحس روح هالشعب واح ��دة م��ن لبنان لفلسطني،
تذكرتها ل�ه��اي امل��را ال�ل��ي ق��ال��ت ف��دا اج��ر السيد واامل�ق��اوم��ة؟
م�ب��ارح طلعت س��ت كبيرة بالسن استشهدوا  2م��ن والده��ا
وقالت نفس الكالم ،فدا املقاومة،وفدا أبو خالد الضيف .يا
رجل اشي بوقف شعر الراس ،شعبنا كبير والله.
 أه بعرف ،بس بتصدق ،ما كنت متوقع اقل من هيك ،بتعرفليش؟ إلنه لوال صمودهن ما انتصرت املقاومة وال بتنتصر.
بتذكر ب��أول إي��ام كنا دايما خايفني إن��ه الناس يضعفوا ملا
يزيد الدمار والشهداء والجرحى يكتروا.
 أه بتذكر وقتها ال�ق�ن��وات امل�ص��ري��ة بثت هيك مقابلة معواحدة مش عارف من وين وبتقول ليش احنا بنموت لحالنا
وحماس وينها ومش عارف شو .يا زملة كسرني هاد الفيديو،
كسرني من جوا ،وخفت عنجد.
 أه بتذكره منيح ،يا ويلي والقنوات الفضائية شو جابته!يازملة ضلوا يعيدوا فيه لدرجة صرت رح أسمعه بالبيت!
بس الحمدلله الناس التفت حول املقاومة وهيدول الناسطلعوا مش اكتر من كذابني
 بتعرف اخ��وي؟ هن مش كذابني يمكن! هن ن��اس منفعلنيبلحظة استشهاد والدهم ،يعني الناس احيانا بتقول اشيا
قاسية وسيئة بلحظة غضب ،بس بترجع لعقلها باآلخر ،ما
حدا بدو الصهيوني يرجع يحتل غزة.
 أه معقول ،بتصير والله ،ما هو الواحد عند الوجع بيصيريصرخ وما يفرق معه حدا ،فكيف ملا يكون الوجع وجع روح؟
 بس زي ما قلتلك الحمدلله ،ما عدنا شفنا انفعاالت منهادا النوع.
 بتتخيل إنه حماس هي اللي منعتهن؟ يعني منعوا حدايصورهن؟
 أل أكيد أل ،اخ��وي ال�ن��اس ب��اآلخ��ر فهمت ،ه��ادا الصهيونيال ب � ّ�دو ي��دم��ر ح �م��اس والغ �ي��ره��ا ،ه ��ادا ب ��دو ي�ك�س��ر الشعب
الفلسطيني ال اك �ت��ر وال اق ��ل .ل�ي��ش ه��و ب��س ك ��ان ع��م يقتل
حماس واملقاومة يعني؟ والشعب؟
 طيب ش��و معلم؟ ال�ي��وم ش��و ن��اوي��ن تعملوا؟ مسيرة علىمقبرة املخيم؟ صالة على روح الغائب؟ وال ايش؟ والله حق
هالشهداء علينا كبير.
اذا يلال أخوي ..خلينا نجمع هالشباب!عبد الرحمن جاسم

