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عن هذا اإلصدار 

يحتوي هذا اإلصدار على القصص الصحفية الفائزة بجائزة العودة السنوية للعام 2014. وقد كان موضوع 

المسابقة في هذا الحقل يتركز على تناول العودة الفعلية من حيث اآلليات والنمط والنتائج، سواء كان 

بتناول  أو  المستقبلية،  العودة  آليات  برز 
ُ
ت التي  الفردية(  أو  )الجماعية  الشعبية  التصورات  بتناول  ذلك 

تجارب/محاوالت عودة فعلية وقعت بصرف النظر عن نجاحها او فشلها. 

وتأتي القصص الثالثة األولى مرتبة تباعًا بحسب المراتب األولى وهي:

المرتبة االولى: احتلتها قصة سيد اسماعيل، وحملت عنوان: عاد إليها بعد ستة عقود من النكبة في 

حافلة محملة بالجنود اإلسرائيليين »حسن حجازي: أّول الجئ فلسطيني يعود إلى مدينته يافا«. وهي 

قصة عودة حقيقية ولكن لم تكتمل؛ إّنها قّصة حسن حجازي، الفلسطيني الالجئ العائد من اليرموك الى 

ق لعودة حقيقية لالجئ فلسطيني، هو حسن حجازي، 
ّ
يافا. استطاع الكاتب سيد اسماعيل عبرها ان يوث

واألهم أنه بّين أن العودة ليست عماًل عدائيًا كما تقدمه الدعاية الصهيو- إسرائيلية.  

المرتبة الثانية: احتلتها قصة ثائر ثابت، وحملت عنوان: عندما تجّن »حواكير« البالد! يبدع الكاتب ثائر 

ثابت في استدعاء ذكرى النكبة في إطار إنساني تتكامل فيه صور الحّب، والمعاناة، والمقاومة. تنتصب 

ل للسمع كلمة أو عبارة 
ّ
الذكرى في صور وحكايات الجّد كلما داعب العين منظر هنا او هناك، او كلما تسل

ما. كأّن الكاتب الفائز بالجائزة الثانية اراد ان يقول لنا ان النبكة ليست ذكرى، وان المقاومة هي السبيل 

الى العودة. 

المرتبة الثالثة: احتلتها قصة بشار دراغمة، وحملت عنوان: أبو عرب... عودة ثالثية األبعاد! القصة تروي 

عودة الفنان الخالد ابو عرب، رغم انها كانت بمثابة زيارة مشروطة ال أكثر. يجمع عبرها الكاتب بشار دراغمة 

 عادل، وانها ال بّد ان 
ّ

خالصة تجربة اللجوء وحلم العودة عبر التأكيد على ان العودة هي المدخل الّي حل

تكون جماعية ودائمة لتكتسب معناها الحقيقي.  

ويشار هنا أنه ليس لترتيب القصص السبع  التالية أية داللة على مرتبتها؛ فهي جميعا حائزة على جوائز 

تقديرية وال مفاضلة بينها بحسب لجنة التحكيم الخاصة بالقصص الصحفية. وبالوقوف عليها عموما، فان 

القصص جميعا تربط ما بين استمرار النكبة واستمرار التمسك بالعودة وتخيلها بطرق مختلفة. 

يصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين هذه القصص التزاما ووفاء بتعهداته 

المبينة في شروط جائزة العودة الخاصة بحقل القصة الصحفية، وتقديرا لجهود الكتاب الذين أسهموا 

أن دور مركز بديل قد اقتصر على عملية  إلى  العودة. ويشار هنا  اغناء ثقافة ومسيرة  بمشاركاتهم في 

التحرير اللغوية والفنية للقصص ولم يتدخل ال في المضامين وال األفكار.
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جائزة  حقول  الحقل ضمن  هذا  طرح  وراء  من  للهدف  استكماال  الفائزة  القصص  مجموعة  إصدار  ويجيء 

العودة السنوية. لقد كان الهدف من وراء طرح هذا الحقل إبراز دور الصحفيين وأهميته في معالجة قضايا 

الشابة  العام، وخصوصا لدى األجيال  الوعي  اثر وتأثير على تشكيل  لكتاباتهم من  لما  والتهجير  اللجوء 

من أبناء فلسطين. وغني عن القول، أن القلم المنتمي لقضية نبيلة وعادلة هو ضمان إبقائها حية في كل 

المحافل، وعبر كل المراحل وعلى كل المستويات.

عن جائزة العودة السنوية*

أطلق مركز بديل  رسميًا مشروع جائزة العودة السنوية في كانون أول من العام 2006 ، والفكرة األساسية من 

وراء هذا المشروع تتمثل في تفعيل وإطالق الطاقات الكامنة بين عموم أبناء الشعب الفلسطيني، وتشكيل 

منبر لكل الُمبدعين والُمبدعات من الفلسطينيين المؤمنين بحقوقهم وعدالة قضيتهم والُمصممين على 

من  العالم،  أرجاء  كل  من  الفلسطينيين  يجمع  جامعًا  وطنيًا  ملتقى  لتكون  وكذلك  لشعبهم،  االنتصار 

فلسطين التاريخية والمنافي، حول حق العودة إلى الديار األصلية.

الدولية  للحماية  الالجئين... نعم  2014 تحت شعار: “ال لالنتقاص من حقوق  للعام  العودة  مت جائزة 
ِّ
ُنظ

الشاملة”. وقد جاء ذلك في محاولة للتركيز على وجوب تحمل المجتمع الدولي، والهيئات المكلفة واصحاب 

المتزايدين.  التراجع والتقصير  الفلسطينيين؛ خصوصا في ظل حالة  الالجئين  القرار مسؤولياتهم تجاه 

البوستر، والقصة الصحفية. وقد كان موضوع القصة  2014 حقلين هما:  للعام  وقد شملت جائزة العودة 

ز على حاالت 
ّ
لترك والفائزة  المشاركة  القصص  الفعلّية. ولذلك جاءت  العودة  آليات  الصحفية مركزا حول 

عودة فعلّية، او تصورات عملّية للعودة الى الديار األصلّية.

وضمن سياق تنفيذ برنامج جائزة العودة السنوي، وللتأكيدعلى الشفافية والمصداقية، يتعاون مع مركز 

وصحفيين،  وفنانين،  كتاب،  من  المختصين،  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  خيرة  من  كبيرة  نخبة  بديل 

لوا لجان تحكيم 
ّ
ومخرجين وباحثين وأساتذة جامعات، وناشطين، ليوّجهوا مشروع جائزة العودة، وليشك

مستقلة عن مركز بديل تتولى مهمة إصدار أحكامها بصورة حيادّية ومهنّية، وقد تألفت لجنة تحكيم 

خليل  فراج،  نجيب  قاسم خطيب،  األساتذة:  من  كل  من  للعام  الصحفية  القصة  حقل  في  العودة  جائزة 

شاهين، ناصر اللحام.

--------------

www.badil.org :للمزيد من المعلومات حول جائزة العودة، أنظر موقع مركز بديل على شبكة االنترنت *
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)ayyam.ps :حسن حجازي في يافا، يجري مقابلة مع الصحافة، أيار 2012، )املصدر
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عاد إليها بعد ستة عقود من النكبة في حافلة محملة بالجنود اإلسرائيليين

حسن حجازي: أّول الجئ فلسطيني يعود إلى مدينته يافا*

بقلم: سيد إسماعيل**

* القصة الصحفية الفائزة باملرتبة األولى في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصة الصحفية. 
* سيد زكريا سيد اسماعيل: من سكان مدينة غزة، حاصل على شهادة اليسانس في علوم االعالم والتواصل، وحاز على العديد 

من اجلوائز في الكتابة اإلبداعية والقصة الصحفية، أهمها جائزة آنا ليند في مسابقة »بحر من الكلمات« األدبية لعام 
2013، جائزة دبي للصحافة العربية لعام 2012، جائزة فلسطني التشجيعية لإلبداع الشبابي لعام 2012 في فئة اإلعالم، 

مسابقة املعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية حول أفضل عمل في فئة الصحافة املكتوبة عن قضايا املرأة.

»... في قرية مجدل شمس، كنُت أمام مفترق طرق صعب: كنا قد تجاوزنا الحدود السورية مع دولة االحتالل 

من خالل مسيرة العودة، وقد أّدينا صالة الظهر في ساحة البطل سلطان باشا األطرش. كّنا مائتي شخص 

فقط، من بينهم شقيقتي تقى الزهراء، تمكنا من الوصول إلى هذا المكان بعد مواجهات صعبة مع جنود 

االحتالل، لنتجول في شوارع هذه القرية، ونجالس أهلها في دار الطائفة الدرزية، ألسمع هناك قصصًا عن 

أهلنا في حيفا ويافا وعكا...«. 

يتوقف حسن حجازي، قبل أن يتابع بالقول:

»أنت غير  يناديني:  راح  نداء في داخلي  لي. ثمة  بالنسبة  بالحلم  أشبه  القصص  كان سماع هذه 

بعيد عن تحقيق حلم حياتك بالعودة إلى يافا. ُعد إليها إذن! ماذا تنتظر؟« ساعتها فقط، قررُت أن 

أستجيب لهذا النداء، مدركًا أنه قد يتم اعتقالي أو حتى قتلي خالل رحلة عودتي إلى يافا، التي 

 شيء: عملي وزوجتي الحامل، منطلقًا في رحلتي 
ّ

خضتها بال ماٍل أملكه، تاركًا ورائي في سورية كل

الخاصة لتحقيق حلمي ... 

من »اليرموك«... بدأت الرحلة

كان يوم الخامس عشر من أيار من عام 2011 يومًا مميزًا بالنسبة آلالف الالجئين الفلسطينيين في سورية، 

اليوم بفارغ الصبر من أجل المشاركة في »مسيرة العودة«، التي تمت دعوة الالجئين  الذين انتظروا هذا 

الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم للمشاركة بها، وخاصة فيما يعرف بـ«دول الطوق العربي«. يقول 
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حسن:

كانت يافا تعني لي الكثير. كنُت قد سمعُت الكثير من القصص عنها وعن بيتنا في حي النزهة 

الذي تركه جدي هناك، رافضًا أن يشتري له أّي منزٍل آخر في الشتات، وكان يردد مقولته: »بيت 

في غير بلدك ال إلك وال لولدك«. وبالتالي، زاد تعلقي بها منذ الصغر، لدرجة أنني احتفظُت بصورة 

عندما   
َ
أيضا غرفتي  الصورة في  رافقتني هذه  وقد  الصغر.  منذ  غرفتي  علقتها في  لها  كبيرة 

كنُت طالبًا بكلية الهندسة. وبالتالي، فإّنه وبمجّرد اإلعالن عن المسيرة، قررُت المشاركة بها مع 

عائلتي... 

بدأت مسيرة العودة من سورية إلى فلسطين من مخيم اليرموك، الذي جاءه الالجئون الفلسطينيون من 

مختلف مخيماتهم الواقعة باألراضي السورية. تجّمعت هناك مئاُت الحافالت، التي انطلقت باتجاه الجوالن 

 كان حسن مع والدته وأخته تقى الزهراء 
ُ

عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم، حيث

وزوجها وأوالدهما.

يتابع حسن:

وبين  بيننا  الفاصلة  الشائكة  األسالك  أمام  أنفسنا  رحلة دامت ساعة ونصف فقط، وجدنا  بعد 

المنطقة التي ال زالت واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي في الجوالن. كانت تلك األسالك صدئة 

في  إسرائيلية  تحصينات  وجود  عدم  عن  فضاًل  بسهولة،  اختراقها  علينا  مما سهل  متهالكة، 

المنطقة. وهكذا وجد الجنود اإلسرائيليون، الذين لم يزد عددهم عن ثمانين جنديًا، أنفسهم 

بلغِت  مهما  بالدهم  إلى  بالعودة  والراغبين  حماسة  الممتلئين  ل 
ّ
العز الالجئين  من  اآلالف  أمام 

التضحيات!

فّروا  قد  بالسالح  المدججين  الجنود  أن  المفاجأة  أن  إال  والجنود؛  المتظاهرين  بين  القّوة  تكافؤ  ورغم عدم 

من أرض المعركة، بعد مواجهات صعبة مع المتظاهرين. المتظاهرون - العائدون  أصروا على االستمرار 

منهم  العشرات  صيب 
ُ
أ للدموع.  المسيل  الغاز  وقنابل  عليهم  الحي  الرصاص  إطالق  رغم  في مسيرتهم، 

بإصابات مختلفة. قلة استطاعت العودة. استقبل أهالي قرية مجدل شمس بالجوالن من وصل إليهم من 

المشاركين بالمسيرة بترحاب واضح. أما من لم يستطع العبور، فقد كان قرار أغلبيتهم هو الرجوع إلى سورية 

واالستعداد لمواجهة جديدة مع االحتالل، عبر قدوم أعداٍد أكبر من المتظاهرين  في المرة المقبلة. لم يدرك 

أّي منهم أنه لن يتمكن من معاودة مباغتة حرس الحدود؛ ألن االحتالل كان قد استعد لتلك المواجهة – 

التي جرت الحقًا بعد أقل من شهر- من خالل نشر المئات من القناصة والجنود الذين قتلوا العشرات وجرحوا 

المئات. هنا كان على حسن أن يتخذ قراره.
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حدثني حسن قائاًل:

 كم كان اتخاذ القرار صعبًا! كانت عائلتي تنتظرني في سورية. زوجتي حامل في الشهر 
ْ

ال تتخيل

الخامس، حيث ينتظر كالنا المولود األول. كما أن قرار مواصلة الطريق في مسيرة العودة يعني أنني 

سأواصل ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر وحيدًا، ودون أن أمتلك مااًل أو خريطة للوصول إلى هناك، 

مع احتمالية عالية بأن يتم قتلي أو اعتقالي في أحسن األحوال دون تحقيق حلمي بالوصول إلى 

 شيء وأن أمضي في طريقي نحو يافا...
ّ

يافا. لكنني قررُت بأن أترك ورائي كل

رحلة محفوفة بالمخاطر

وّدع حسن رفاقه، ومضى في طريقه. ما سيسهل عليه العديد من األمور في رحلته أنه أبيض البشرة، ذو 

بعيد  أمرًا  »فلسطيني«  أو  »عربي«  بأنه  االشتباه  مما سيجعل  وعينين خضراوين،  اللون،  داكن  أشقر  شعٍر 

االحتمال. وهذا ما حدث بالفعل:

بعد أن قطعُت مئات األمتار وجدُت بالقرب مني العديد من الجنود اإلسرائيليين مع سيارات إسعاف. 

لم أظهر ارتباكًا أو خوفًا: لوحُت لهم بيدي ببساطة، ومضيُت في طريقي وأنا أنتظر أن يطلق أحدهم 

الرصاص علّي، أو أن يناديني بعبارة: قف! لكن األمور سارت على ما يرام، ولم يوقفني أحد! قررُت 

الركوب من خالل طريقة »األوتوستوب« )التوصيل المجاني(.

ه أحد السوريين من سكان الجوالن، الذي ما أن عرف بأنه »الجئ فلسطيني من سورية ويوّد 
ّ
كان أول من أقل

أن يعود إلى يافا«؛ حتى قام بإنزاله من سيارته فورًا! الحقًا، التقى بأحد السائحين الفرنسيين، والذي كان 

القيام بأي عمل عسكري  بأنه ال ينوي  ده 
ّ
أحد »ناشطي السالم« أيضًا، والذي قرر مساعدة حسن، بعد تأك

مة لحسن، من خالل  يِّ
َ
داخل دولة االحتالل، وأنه ال يريد سوى العودة فقط إلى مدينته. قدم السائح خدمات ق

الناصرة،  قرية طرعان، قضاء  إلى  ليوصله  اإلسرائيلية بسهولة،  العسكرية  الحواجز  تجاوز  على  مساعدته 

قائاًل له بأنه بإمكان أهل القرية توفير المال والحماية له كي يواصل طريقه.

يواصل حسن سرد حكايته:

 قد كان حليفي وبشكل قوي. وفقني الله وعّرفُت عن نفسي ألحد سكان 
ّ
كان من الواضح أن الحظ

القرية، الذي ما أن أريته أوراق ثبوتيتي، وعرف أنني الجئ فلسطيني من سورية حتى قام بإكرام 

وفادتي. استضافني في بيته، وراح يحدثني عن واقع مدينة يافا اآلن، وكيف أنها قد فقدت الكثير 

لقد  االحتالل...  قبل  من  له  المخطط  تهميشها  ظل  في  أبيب،  تل  مدينة  لتلتهمها  رونقها  من 

صدمني هذا األمر.
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غادر حسن طرعان، محماًل بالتوصيات واإلرشادات الالزمة إليصاله إلى يافا، باإلضافة إلى ما يلزمه من مال 

للوصول إلى هناك إلكمال رحلته:

 ركبت بحافلة كان بها أكثر 
ُ

من خالل محطة الحافالت القريبة من الناصرة، توجهُت إلى يافا، حيث

من عشرين جنديًا إسرائيليًا. لم أشعر بالخوف أبدًا، بل على العكس؛ كنُت منتشيًا بأنني على وشك 

تحقيق حلمي بالوصول إلى مدينتي يافا.

يواصل حسن:

خالل رحلتي بالحافلة، تعرفُت على إسرائيلي يهودي جلس بجواري ُيدعى جوزيف، حاول تجاذب 

أنه  المصيبة  لكن  اإلنجليزية،  لغتي  ركاكة  ألبرر  بولندا  من  بأنني  فأخبرتُه  معي،  الحديث  أطراف 

أخبرني بأن أصله من بولندا أيضًا! كان اكتشاف هويتي ساعتها ممكننًا لوال أن جوزيف- من حسن 

حظي- لم يكن يتكلم البولندية على اإلطالق. تظاهرُت بعدها برغبتي في النوم كي أتالفى أسئلته 

والوقوع في المزيد من »المطبات«...

إياه بأن  العربية، ناصحًا  إلى أحياء يافا   أخبره جوزيف عن كيفية الوصول 
ُ

أبيب، حيث الحافلة تل  وصلت 

 أن ساعات المساء قد حلت، 
ُ

يتالفى دخولها في ذلك الوقت، »بسبب انتشار العنف والجريمة هناك«، حيث

وإن اإلسرائيليين اليهود والسياح لم يكونوا ليجرؤوا على دخولها لياًل. لكن حسن مضى منطلقًا في طريقه، 

ليصل إلى أحياء يافا العربية أخيرًا، بعد أن استقل سيارة تاكسي إلى هناك. 

»حلم الجئ« بمواجهة »جبروت دولة«

عند هذه اللحظة بدأ الفخر والجذل واضحين في حديث حسن:

عندما وصلُت إلى يافا، لم أكن أشعر بالخوف الذي تحدث عنه جوزيف، بل غمرني شعوٌر آخر تمامًا: 

السكينة. كنُت أود معانقة المدينة بأسرها. إنها مسقط رأس أجدادي ومدينتي التي انتميُت لها 

منذ الميالد، وكان حلمي الدائم أن أراها. أنا ابن هذه األرض التي ُحرم من دخولها ثمانية ماليين 

الجئ. واحد منهم فقط تمكن من العودة إلى يافا، برغم إرادة دولة االحتالل ومنظومتها األمنية! لقد 

كان شعورًا ال يوصف...

الذي  الفلسطينيين،  المدينة من  الليلة، وبأحد مقاهي يافا، يتعّرف حسن على واحد من أهالي  في تلك 

النزهة،  »حي  غيبًا:  عنوانه  كان حسن يحفظ  الذي  بيت جده  عن  بحثه  رحلة  في  ويساعده  وفادته،  يكرم 

رت الكثير في مالمح المدينة. لم يبق شيء على حاله.  مقابل مستشفى الدجاني«. لكن ستة وستين عامًا غيَّ
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حاول البحث عمن تبقى من عائلته، الذين قيل له بأن االحتالل قام بنقلهم قسرًا وأسكنهم بحي العجمي. 

لم يتمكن من ذلك أيضًا لألسف الشديد. بعد يومين، يقرر حسن تسليم نفسه لسلطات االحتالل، ليس 

استسالمًا او ندمًا، بل لتجنيب الفلسطينيين عواقب مساعدته واخفائه. كان ممتلئًا بزهو المنتصر، فقرر 

م نفسه، ان يعلن انتصاره علنًا في لقاء مع القناة العاشرة اإلسرائيلية، التي أجرى مراسلها 
ّ
قبل ان يسل

»تسفي حزكيلي« لقاء مصورًا معه.

مخيم  من  قادمًا  أعزل،  واحد  فلسطيني  ينجح  كيف  االحتالل:  دولة  داخل  عارمة  موجة غضب  اللقاء  فّجر 

اليرموك بسورية في الوصول إلى قلب )إسرائيل(، دون أن يوقفه أحد؟ االكثر من ذلك أن المنظومة األمنية 

 قرر 
ُ

 أنه هو من قام بتسليم نفسه! تمت بعدها محاكمته، حيث
ُ

اإلسرائيلية قد فشلت بالقبض عليه، حيث

القضاء اإلسرائيلي إطالق سراحه، وترحيله إلى سورية بعد ما يزيد على األربعين يومًا من االعتقال.

ويتمم حسن:

الفلسطينيين  الالجئين  واحٌد من ماليين  أنا  بل  بطاًل؛  لسُت  أنا  واحدًا:  للجميع شيئًا  أقول  أن  أود 

المحرومين من العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، والذين أثبتوا للعالم أجمع بأنهم، رغم 

مرور ستة وستين عامًا لم يفقدوا هويتهم ولم يتنازلوا عن حلمهم في العودة، وال زالوا متمسكين 

به. الفارق الوحيد بيني وبينهم أنني نجحُت في تحقيق هذا الحلم ولو ألياٍم معدودة. لكنني أقول 

بأننا سنتمكن من تحقيق هذا الحلم يومًا ما لنبقى فيها إلى األبد... 
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أحد ينابيع املاء قرية "عني الزيتون" املهّجرة عام 1948، قضاء صفد )تصوير: مقبولة نصار(
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عندما تجّن »حواكير« البالد!*

بقلم: ثائر ثابت**

 تأّمل طوياًل خارطة فلسطين التي حاكتها جدته بخيوط حريرية، وأهدته إياها؛ ليعلقها على جدار غرفته 

الصغيرة في سكن الطلبة الجامعي. كان يسهب كثيرًا في وصف البالد حين يسأله أّي أحد من زمالئه عنها. 

ومن خزانة الذاكرة ينتشل الكثير من الصور والحكايات والقصص التي روتها جدته »سليمة«. حتى حين 

حصل على منحة الدكتوراة من الحكومة اإلسبانية، نجح بإقناع البروفيسور، المشرف على أطروحته، أن يكون 

عنوانها: )حواكير القرى الفلسطينية المهّجرة: عين الزيتون نموذجًا(، وفيها يصف حال أشجار الحواكير 

التي نمت بوحشية بعد تهجير أصحابها منذ عام النكبة، وكأنها تنتقم لغيابهم الطويل.

أفلت من يديه ديوان حجر النار للشاعرة )كالرا خانيس( بعد أن قرأ في ثنايا صفحاته هذه الحروف:

»أيها القدر القاسي 

إن القلب السجين 

يحتضن الهزيمة نصرًا...!«.

ب بالّناصري« أن يزور هذا الصيف موطنه الصغير، مستغاًل إجازة الجامعة الصيفية. وبعد 
ّ
قرر كنعان »الملق

أيام وصل إلى الناصرة وبين أهله وأصدقائه، شعر بألفة كبيرة وبطعم سعادة ال يجد له تفسيرًا.

تألم حين شاهد  كثيرًا.  عائلته،  أفراد  وجوه  يتفحص  أخذ  واألبيض،  األسود  وباللونين  العائلة،  ألبوم  من 

صورة لجدته سليمة تحتضن جّده أبي فارس. كان جّده يرتدي لباسًا عسكريًا، وعلى كتفه اعتلت البارودة 

* القصة الصحفية الفائزة باملرتبة الثانية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصة الصحفية.
تركيز الهجرة  حاصل على املاجستير في الدراسات الدولية –  في وزارة التربية والتعليم العالي،  يعمل صحافياً  * ثائر ثابت: 
يكتب  الوطنية،  النجاح  البكالوريوس في الصحافة واإلعالم في جامعة  وعلى  بيرزيت،  والالجئني في جامعة  القسرية 

النصوص األدبية القصيرة والكتابات الصحافية في الصحافة احمللية والعربية وبعض املواقع االلكترونية. 
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تعود  الضيافة حين  في صالة  قوها 
ّ
»عل عائلته:  ويوصي  وهو يهذي  مات  التي  البارودة  اإلنجليزية؛ هذه 

قوها«.
ّ
قوها وال تفرطوا بها... عل

ّ
البالد... عل

تذكر أحاديث جّدته، راسمًا على وجهه ابتسامة ما، آنذاك كان صغيرًا ولم يفهم تفاصيل الروايات، لكنه 

استرجع حكاية الجّدة عن ليلة حب خالدة. يومها، رجع جّده إلى البيت مشتاقًا إليها، وأمضى ليلة حب معها، 

كانت ترقبهما بندقيته االنجليزية المعلقة على زاوية السرير المعدني ذي الستائر القماشية. كانت آخر 

ليلة قضاهما الجّدان في بيتهما الحجري الجميل في قرية عين الزيتون القريبة من مدينة صفد.

بكت الجّدة بحرقة وهي تسرد له اقتحام عصابة )البلماح( الصهيونية قرية عين الزيتون، في ساعات الفجر 

األولى وكيف تم طرد سكانها. تقّص له حكاية التهجير المّر، وكنعان يستنشق من كلماتها رائحة البالد 

يلها تذرف دمعًا في وداع أصحاب الدار، 
ّ
السليبة وصوت خرير نبعة »عين الزيتون«، وحجارة البيت التي تخ

وأكثر حزنًا هي أشجار »الحاكورة« التي جّنت بعد مجزرة النفي واالقتالع.

أعاد كنعان ألبوم صور العائلة لصندوق خشبي صغير ورثه والده عن جّده، كان بمثابة خزنة احتفظوا بها 

»بكواشين« البيت وحقل الكرمة وبعض الرسائل والتذكارات والتحف. وبعدها نادى عليه أحد أفراد عائلته 

 البالد إلى قرية لوبية... وأنا أدعوك حتى نشارك فيها معًا«.
ّ

ليخبره: »غدًا ستنطلق مسيرة العودة من كل

لم يترّدد في تلبية هذه الدعوة. لم تكن المرة األولى التي يشارك فيها، لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها؛ 

ربما الّنه عائد من بلد غريب، وربما ستفيده هذه المشاركة في توثيق انطباعات ومشاعر المشاركين في 

أطروحته، وربما وربما. تزاحمت األفكار والتخيالت في رأسه وأردف: »لم آت من اسبانيا ألعبر عن تضامني مع 

أهلي؛ أنا من هذا البلد وواجب علّي أن أكون في مقدمة هذه المسيرة...«.

له جّدته وهي تمتطي مع جده  تراءت  لنشيد »موطني... موطني«،  تحت ظل شجرة صغيرة وهو يستمع 

ة طريقها من بين الجموع. لم يخُب خياله المشتعل إال حين زمجز أحد المنظمين 
ّ
صهوة فرس سمراء، شاق

الى جنب مع  السرو جنبًا  بانعكاس صور شجر  ازدحمت  التي  المشاركين  نظر في عيون  العودة.  لمسيرة 

مشهد العلم الفلسطيني بألوانه األربع.

ذهب كنعان وهو يتأّمل مشهد األعالم وصدى »موطني«، إلى مشاركته في عرض أهرام بشرية في مقاطعة 

 من جيب بنطاله راية بلده ورفعها 
ّ

كاتالونيا اإلسبانية، وقتها حين وقف على رأس الهرم البشري، استل

وقتها أحّس بنشوة فرح عظيمة. فهذا العلم الصغير يختصر معاني كثيرة، ربما أعمقها الهوية واالنتماء 
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البالد رغم أن علم »إسرائيل«، الذي يرفرف على أعمدة الشوارع والبنايات،  ألوان علم  والوصية، لم ير غير 

احتفاًء بما يعرف بذكرى االستقالل، الحقه من بوابة المطار حتى بيت عائلته، لكن صوت النشيد وذكريات 

جّديه أنسياه هذا الغريب - األزرق واألبيض...! 

شجرتي  بين  انتصبت  أرجوحة  يتخيل  هناك  حكيم.  آثار  كعالم  المكان  تضاريس  يتفّحص  كنعان  راح 

عر الخيل. وهنا يتخّيل كبار القرية يتسامرون تحت ضوء القمر، لكن االستعمار 
َ

صنوبر بحبل ُصنع من ش

اإلسرائيلي لم يترك أي شاهد في هذه القرية، وما زال ينتهج السياسة العنصرية ذاتها في نفي الشعب 

الفلسطيني واقتالعه من جذوره الضاربة في قلب المكان والزمان.

صبيحة اليوم التالي، قرر أن يذهب إلى قرية عين الزيتون، بلد الحكايات واألجداد. هناك قفزت أمام عينيه 

كرتونة حملها أحد األطفال المشاركين في مسيرة لوبية كتب عليها شعار: »يوم استقاللهم يوم نكبتنا«. 

حاول كمن يبحث عن أطالل حبيبته أن يجد آثار بيت جّده، لم يفلح. أخذه الحنين بقوة إلى ما سردته له جدته 

عن بساتين القرية وحواريها.

في عين الزيتون المدمرة، جال كنعان القرية، دخل إلى مسجدها الذي ما تزال شجرة اللوز الباسقة تتمسك 

بأرجله الحجرية، خائفة عليه من السقوط أو الرحيل. وحين سمع عين الماء المتدفقة ساقته قدماه هناك، 

 عبر سراديب حجرية، كأّنه وللمرة األولى في حياته يشاهد نبعًا من الماء، أراد أن 
ّ

أدهشه الماء الذي ينسل

يبتلع النبع ليروي ظمأه وليطفئ عطش أهل البلد األصليين الذين شربوا مرارة الطرد القسري.

الحجارة المتناثرة في المكان بعشوائية غريبة، وأنقاض البيوت المهدمة أضفت على زيارته لقرية أجداده 

الكثير من االنطباعات غير القابلة للتأويل. راح الناصري يتخّيل األشجار اليابسة كرجال ابتلعتهم الحرب 

منذ 66 عامًا، بينما بقيت أرواحهم متشبثة بصخورها الصلدة وبتغاريد طيورها، وبكل شيء ما زال يذكر 

بمأساة قرية ذاقت وجع الطمس والتدمير.

الثبات  في لوبية المهجرة مرة أخرى، وفي مسيرتها لهذا العام التي باتت موسمًا للحجيج، وتأكيدا على 

األقدام  ووقع  الشعبية،  الدبكة  حلقة  في  تتشابك  وهي  األيادي  كنعان  راقب  الجمعية،  للذاكرة  وإنعاشا 

على تراب القرية. قفزت على سطح مخيلته بعض األسئلة عن أعراس هذه القرى المهجرة، ومواسم الفرح 

ر كل شيء مرة واحدة، وأخذته الذاكرة إلى حديث صديقته األندلسية )ماريتا( 
ّ
ورقصات جّدته سليمة. تذك

خشب   
ّ

يدق الفالمنكو  راقصات  لحذاء  أنصت  »كلما  متمتمًا:  يده  رفع  الشهيرة.  »الفالمنكو«  رقصة  عن 
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المسرح... يحضرني وقع أقدام راقصات دبكتنا وهن يضربن األرض غبارًا وغضبًا«.

الدولية  الهجرة  بحوث  معهد  من  الدكتوراة  شهادة  على  كنعان  الناصري  سيحصل  قليلة،  أشهر  بعد 

امتنانه  البحثية، سنقرأ  أطروحته  في  أول صفحة  وعلى  المرة،  هذه  األّم  فلسطين  إلى  اإلسباني، سيعود 

العظيم مذياًل بكلمتين:

إلى فوهتها

العابقة بكل حكايات البالد

البالد المعشوقة كالمطلق،

إلى بندقية جدي ...!
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"أبو  الراحل  الشعبي  الفلسطيني  الفنان 
قبل  طبريا.  قضاء  الشجرة،  قرية  عرب"، 
الصور:  )مصدر   1948 العام  في  تدميدها 

)www.palestineremembered.com
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أبو عرب... عودة ثالثية األبعاد*

ار دراغمة**
ّ

بقلم: بش

كان في قرية الشجرة، يبحث عن توتة وعين ماء وسجادة للصالة وتسلسل لذكريات يمضي تاريخها نحو 

أمام عينيه تماما كشريط سينمائي تصرخ فيه  التفاصيل، وتمّر من  السابع. تتحالف في ذاكرته  العقد 

رها بحلم العودة، طالبًا منها 
ّ
األحداث. يتمتم بكلمات تارة مفهومة وأخرى غير ذلك. ينادي التوتة ويذك

الصبر ويعيد عليها نصيحته الدائمة:

يا توتة الدار صبرك عالزمان إن جار... ال بد ما نعود مهما طول المشوار

يعرفه الناس بإسم »أبو عرب«، وُيعّرف عن نفسه باسم فلسطيني الجئ، فيما تذكره السجالت الرسمية 

بإسم »إبراهيم محمد صالح«.

في العام 2012، جاء أبو عرب إلى قرية الشجرة عائدًا لفترة محدودة من الزمن. ساعات عدة أمضاها هناك 

أرجعت له شيئًا من الفرح، وزرعت في نفسه أشواكًا من األلم؛ فالدار لم تعد على حالها، والتوتة إنغرس 

مكانها شّر اسمه احتالل.

ترّجل أبو عرب من سيارة ال يملكها، أطلق رصاصات تنهيدته، وداعب عيونًا حبست دموعًا في مآقيها، وكأّن 

الجّنة والنار اجتمعتا معًا في تلك اللحظة. 

لم يصدق نفسه أنه في أرض قرية الشجرة فيشعر أنها الجنة، لتلفحه في لحظة رياح تسير خلف شاحنة 

بلوحة ما أصفر لونها، فيعتقد أنها من لهب جهنم.

ر اللحظة األصعب 
ّ
 أيام طفولته، لكن نصيحته لم تسعفه. تذك

ّ
ر من يدعو البحر دائما إلى الهدوء، كل

ّ
تذك

* القصة الصحفية الفائزة باملرتبة الثالثة في مسابقة جائزة العودة للعام 2014 – حقل القصة الصحفية.
** بشار دراغمة: حاصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة واالعالم من جامعة النجاح الوطنية، ويعمل مراسالً لعدد من 

الصحف احمللية والعربية. 
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ما عاد ليتحدث عنها، عندما كان عمره 17 عاما، وهو يرحل عن »الشجرة« باتجاه اللجوء 
ّ
التي كانت تبكيه كل

التالي في كفر كنا، فهو ال يريد أن يبتعد أكثر، ألن الشجرة باتت خلفه والناصرة التي يصيح فيها األب ألمًا 

بسبب رصاصة احتالل أصابته باتت تبعد عنه أكثر وأكثر. 

يذكر أبو عرب لمن معه تفاصيل حياة قصيرة في كفر كنا، التي داهمتها وقتذاك العصابات الصهيونية 

بحثا عن كل شخص ال يسكن تلك القرية، فكان النزوح إلى قرية عرابة البطوف؛ وكأن القدر يقول له: أنت ابن 

ها خلفه قسرا.
ّ
بطوطة جديد ولن تتمكن من العيش هنا اكثر من شهرين، ليرحل بعدها تاركًا فلسطين كل

 مكان في فلسطين، لكن فلسطين فينا هي 
ّ

 قال لمن حوله: ُهجرنا إلى لبنان وتونس وسوريا... سلب مّنا كل

المصير الذي نسير اليه مهما تغربنا.

شاعر الثورة الفلسطينة، ال زال في »الشجرة« ضمن عودته المؤقتة، يريد أن يستثمر كل لحظة هناك، سألوه 

ر ناجي العلّي المولود في 
ّ
عن شخص يذكره في القرية المهجرة، قال لهم: »هم أشخاص وليس واحدا«. تذك

»الشجرة« صديق حنظلة الذي يعرفه الكثيرون، وتذكر عبدالرحيم محمود الذي استشهد فوق تراب القرية 

بعد أن أنشد »سأحمل روحي على راحتي... وألقي بها في مهاوي الردى.. فإما حياة تسر الصديق.. وإما ممات 

يغيظ العدى«، وكأّن أبو عرب يريد أن يقول للجميع أن الشجرة منبع األبطال الكبار لكن المؤامرة كانت أكبر.

ت ساعة الرحيل ومسلسل الذكريات لم ينته، لكن ال بد من »عودة« مؤقتة إلى رام الله، فالتصريح الممنوح 
ّ
حل

جبر »صديق الحزن في العيد« على وداع »الشجرة« للمرة 
ُ
ُدونت فيه ساعة الدخول والخروج، ولعنة األرقام ت

األخيرة في حياته.

كما استقبلها في الدموع، وّدعها في الحال نفسه، وأسمعها كلماته ورحل بعد أن قال لها:

فتحنا لك برغم الغربة نادي... وعشبك من دموع الغربة نادي

كأنها توتي )توتة( علي تنادي... حبابي ليش طولتو الغياب

شعر حينها أنه حقق شيئا من العودة، لكنه أدرك في ذاته أن انتهاء اللجوء لن يكون مثل بضائع التجزئة، 

فأصر أن يكون جزءا من شعب ال يعود إلى أرضه إال بالجملة.

كان يسير نحو السيارة وتكاد رقبته تلتف 90 درجة حتى بانت عروقها، ملقيًا نظرات وداع أدرك في ذاته 

أنها ستكون األخيرة لقرية غادرها في السابعة عشرة من عمره، وعاد إليها في العقد الثامن من سنوات 

حياته.
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 إنسانًا قويًا صلبًا، وبالنسبة له الدموع ال تنقص من الرجولة شيئًا، وفي المواقف العظيمة حتمًا يبكي 
ّ

ظل

الرجل.

الفلسطينية،  الثورة  لشاعر  فبالنسبة  الله،  رام  صوب  اآلخر  باالتجاه  وانحنت  ارتفع  السيارة  محرك  صوت 

هناك أيضا محطة أخرى على طريق العودة. وحتى ذلك الحين، سينشد مجددا للثورة والعودة، وألشخاص 

ينتظرونه على أحّر من الجمر.

في رام الله، قال لمن حوله أنه سيعود إلى اللجوء مجددا بإجراءات »قانونية« تعسفية ال تقل عن التهجير 

في العام 1948. لم يستمع لكثير من المقترحات باالبتعاد عن سورية لما تعانيه من أحداث، وقرر الرجوع 

إلى مخيم العائدين في سورية، وهو يردد: لن أقبل بعودة فردية أو هروب جديد باتجاه لجوء آخر. 

مضت أيام أبو عرب سريعة في رام الله ونابلس، حزم حقيبته الصغيرة وتوجه إلى معبر ال كرامة فيه، ال 

 ما لديه وثيقة الجئ، عبر نحو األردن، ومنها اخترق الحصار نحو مخيم 
ّ

يحمل جواز سفر فلسطيني، وكل

العائدين في مدينة حمص.

كان أيقونة األغنية الشعبية الفلسطينية يقول لهم في مخيم العائدين: إن قرية الشجرة »رائعة ومشّوهة« 

روعتها تستمدها من تاريخ يمنحها الهوية الفلسطينية، ومشوهة بفعل احتالل زرع سمومه في اشجار 

فلسطين كلها وليس قرية الشجرة وحدها.

ألم تحتمل يا أبا عرب كل هذا األلم الذي زرعته في نفسك طواعية بإصرارك على زيارة الشجرة ومشاهدة 

ما حل بقريتك حاضنة التوتة، لتمرض بعدها وأنت مدرك في ذاتك أن معالم فلسطين التاريخة تشوهت 

بعمران مستورد تماما كمن سكنوا قريتك؟

تسربت األمراض إلى صديق ناجي العلي، واكتفى بمحاولة عالجها بما تيسر من أدوية في مدينة تحت 

الحصار، ومخيم ال تصله المعونات، ورقد على سرير لم يمنحه الشفاء في مستشفى حمل اسمه ذكريات من 

اللجوء وأمال بالعودة فسّموه »مستشفى بيسان«.

األحباب ومن  آخر لحظة في حياته، وعلى سرير مرضه يتذكر  لها حتى  وأنشد  لم ينس فلسطين  هناك 

سبقوه إلى الموت فأنشد لهم:

حبابي إلي كانت عيوني تراهم ... راحوا خلفوا بقلبي ترى هم

حبابي إلي كنت ألوذ لهم من الضيم ... غدوا يا حسرتي تحت التراب
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حصار  يرعبه  ولم  هاجسا،  الموت  له  يشكل  لم  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ  وهو  الكلمات  تلك  عرب  أبو  أنشد 

المخيم، وصوت البارود الذي يسمعه في كل لحظة لم يشتت انتباهه للتذكير بمعادلة صار هو نفسه خارج 

ل المشوار«. حساباتها »ال بد ما نعود مهما طوَّ

مات أبو عرب في مخيم عائدون، شيعوا جثمانه هناك، وقالوا »عاش في غربة ومات في غربة محاصرة، لكنه 

حقق عودته ثالثية األبعاد فزار الشجرة والضفة الغربية وكان بعده الثالث »لن أعود وحيدًا«.
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)palestineremembered.com :قرية القسطل املهّجرة عام 1948، قضاء القدس )املصدر
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ابـن الـقـسـطــل*

بقلم: سميحة ابو شملة**

عندما يتشاطر القلب والوطن النبض، وتهمس األحالم لفضاء الغربة »الوداع« يكبر الطفل حامل المفتاح 

الصدئ ويصرخ: أترون إرث جدي هذا؟

صلٌب ال ُيكسر وال ُيقسم كقلبه!

هكذا تعلمت من جدران بيتنا الصغير الرمادية، صور بدون أغطية وال زجاج يحميها. أجل هنا كانت القدس، 

في التجاعيد التائهة، في العقال االبيض، في التقاليد! فهل اختصر لكم طفولتي أم أسرد لكم حلمًا نبت 

في خاطري وترعرع في سنيني وأصبح واقعًا أراه على مقربة مني؟!

اسمي جالل، في كل صباٍح باكر كالعطر في الزهر، كنت استيقظ مع جّدي، والذي كان حسب قوله يمنحني 

دقائق إضافية للنوم!

لنذهب إلى بستاِن الحّج عزيز البيروتي، لنعمل.

كانت رحلة الذهاب واإلياب طويلة، لذا كنت اسمع الكثير من القصص والتفاصيل عن فلسطين، والنكبة، 

والقدس، وشيٌء ما عن القسطل الرحلة األخرى!

 جّدي منذ الطفولة سجادة 
ُ

كان قد بقي يوٌم واحٌد فقط على عيد ميالدي الخامس عشر، عندما أهداني صديق

صالة طرزت بالكامل من قبل والدته قبل خمسين سنة!

لم أصدق أنها ال زالت كما هي وكأنه اشتراها باألمس! همست له: »قل الحقيقة، لن أخبر جّدي وابتسمت...«. 

ضحك طوياًل من قلبه ثم أخبرني: لن تجدَّ مثلها هنا، فهي من التراث الفلسطيني األصيل يا بني.

* احدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** سميحة ابو شملة: كاتبة من جنني، وعضو في وزارة الثقافة الفلسطينية. 
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عندها فهمُت جزءًا مما قصد، فليس لوطني مثيل!

كبرُت بين ثنايا الضوء الهادئ، أتلّون كالفراشات من موسم آلخر بالحرية، وابتسُم للحدوِد البعيدة... سآتي 

بأية طريقة.

قال  ليعالج.  المدينة  مشفى  إلى  فأخذناه  لوعكٍة صحية،  جّدي  تعّرض  الباردة،  يناير  أيام  أول  في صباح 

الطبيب إن مناعته ضعيفة، ولن يتحمل مدة طويلة، اقضوا بعض الوقت معه!

عندما سمحوا لنا بالدخول إلى غرفته، انحنيُت ألقبله فشاهَد الدمع تحت عيناي يلمُع بحزٍن وألم.

مسكتك، بتعيط ولك؟ هوي الزلمة يا سيدي بعيط؟!

 قالها لي بلهجة ساخرة تخفي الكثير، وتناول منديله الذي بجانبه، وطلب مني أن أمسح به وجهي. ففعلت. 

قال لي: 

اجلس يا جالل، لن أبقى معك لألبد! عليك أن تكمل الطريق اآلن وحدك. 

بدأُت بالبكاء، لم أستطع منع نفسي. مّر شريط الذكريات السريعة من أمامي فازددت بكاًء وجّدي صامت 

حتى انتهيت.

حسنًا سأسامحك هذه المرة! 

هكذا رّد علّي بعد صمٍت طويل، بالمسامحة!

عاش بعد ذلك مدة أحد عشر يومًا ثم وافته المنيه عند الفجر. كنت نائمًا وعندما استيقظت وجدت غرفتي 

 يناُم جّدي 
ُ

مقفلة. ضربت على الباب مراٍت عدة حتى فتحت لي أمي، وبدون أن أنظر إليها هرعُت إلى حيث

فلم أجده!

حضرُت الدفن بعد الصالة في مسجد المخيم، وعندما غادر الجميع جلسُت بالقرِب من تراب القبر الرطب، ثم 

 معلم لي 
ُ

همسُت باكيًا: سأسامحك جّدي، ألّنك لن ترافقني في رحلة العودة، كما سامحتني... أنت أفضل

في هذا العالم.

كانت تلك محطة التحّول الكبيرة في حياتي. أنهيت الدراسة الثانوية في مدرسة البلدة المجاورة ثم بدأت 

 البضائع من لبنان إلى األردن، كنت 
ُ

بالعمل هناك لدى رجٍل في منتصف العمر يدعى فؤاد. كان فؤاد ينقل
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أشعُر بعدم رضى والداَي عن األمر؛ لكنني لم أكن ألوقف حلمي وحلم جدي.

لقيُت من العّم فؤاد المعاملة الطيبة والحسنة حتى أنه دعاني مرة لزيارة مزرعته. توطدت عالقتنا كاألب 

وابنه، وخلُت أن الوقت المناسب قد حان ألصارحُه بما أنا مصرٌّ عليه وهو عودتي، مهما بهظ الثمن!

فتحُت معه حوارًا مطّواًل. قلت لُه: أنني أمتلك مبلغًا ممتازًا من المال، وانه يستطيع مساعدتي، لدي العزيمة 

ولن أتراجع.

السبت ألراه، وأنبني  أعود بعد غد  أن  اليوم أخبرني  أنكر رغبتي واستحالها، ولكنه في نهاية  البداية  في 

صائحًا: » لن تمكث مطواًل، هذا إن هربت بسالم« .

في صباح يوم السبت، أبلغني أنه سيقوُم األسبوع القادم بنقل صناديق متوسطة الحجم معبئة بالعنب. 

كان علي أن أختبأ بينها. سأنام على أرضية الشاحنة في الصف الثالث، وسأدفع ثمن ثالثة صناديق ألحل 

 عند الحاجز؛ لكي ال ألفّت انتباه الجنود، أيضًا سأدفع لشابين من األردن 
ً
محلها، علّي أال أتحرك كثيرًا وخاصة

مهمتهما تنزيل البضاعة وتفقدها.

إلى فلسطين  انتقل ليعمل في األردن منذ خمس سنوات، وانه سيهربني  لبنانيًا  زمياًل  أن لديه  أخبرني 

بنفس الطريقة، ولكنه يريُد مبلغًا جيدًا.

وأما عن المخاطر فال بأس بها فقد أوضح لي قائاًل:

- إن أمسك بك أحد الجنود اإلسرائيليين فسوف يعيدونك إلى أرض اللجوء، وال أعلم ماذا ستكون إجراءات 

القانون اللبناني بحقك!

وأضاف: 

- وأخيرًا ، إعلم أن اسرائيل ذات رقابة شديدة جدًا، وأي خطأ صغير قد يكشف أمرك، ثم إنهم قد يعيدون 

الشحن بأكمله من حيث أتى فتصيبك خيبة أمل كبيرة!

أجبته على الفور: حسنًا 

- يا لعنادك! 

قال وهو يربت على كتفي.
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الرابعة صباحًا، ودعُت  الساعة  الرحلة. عند  اقتربت  أن تحدثنا، عملت خالله بجد حتى  مر وقٌت طويل منذ 

والداي وخرجت، لم أحمل معي سوى النقود.

كان العم فؤاد بانتظاري، انطلقنا إلى منتصف البلدة حيث مخزن البضاعة. صعدت كما اتفق واستلقيُت 

على ظهري، وأخيرًا وضعت حمولة الصف الثاني واألول، أغلقت األبواب وانطلقت الشاحنة، مّر وقٌت ال بأس 

به؛ كدت أختنق حتى توقفنا عند الحاجز.

سمعُت أحدهم يلقي التحية، ثم فتحت األبواب. دخل ضوٌء خفيف وعاد الظالُم بعد دقائق. أعيدت الكرة 

أيضًا عند حدود األردن حتى وصلنا بسالم. 

التقيُت بالرجل االخر ودفعُت له. احتضنني فؤاد بقوة واختبئُت كما ُرتب لي بحرص بالغ، ثم انطلقنا إلى 

فلسطين.

تحت األبواب.
ُ
لم يبُد لي أن الطريق بعيدة، أوقفت الشاحنة وانطفئت ثم ف

مر وقٌت طويل، وأنا أتصبب عرقًا واغرق في الالحراك. بحثُت عن مخرج ألتنفس، فشعرت بأحدهم يصعد. 

تتلف  رخ  مش   « الثرثرة  بعض  سمعت  الخارج،  في  ضجة  حدثت  بسرعة.  أصل  ان  الله  ورجوت  انتظرت 

بضاعتك« !

ربما مضت ثالث ساعاٍت حقًا!

 بعد الصبر والخوف القاتلين أغلقت أبواب الشاحنة وانطلقنا من جديد. ) أوووووووووه ( عميقة خرجت من 

صدري.

في مخزن أريحا كما سمعت، تم إفراغ البضاعة، وخرجت سالمًا، ثم أرشدني أحدهم إلى باصات القدس.

كانت سعادتي ال توصف وال تقدر برغم األلم والتعب الشديدين. عندما وصلت ومشيت على أرض بيت 

المقدس سجدُت لله وبكيت، نظر جميع من في الشارع إلي بغرابة ولكنني ابتسمُت لهم وانحنيت!

كنت جائعًا فأكلت وقبلُت الخبز الساخن. نعم قد أصبحُت بال مأوى أو مالبس ، لكنني في وطني! لو كان لقلبي 

صوٌت لبكى وصرخ بشدة، لسُت وحيدًا هنا، أنا ابن القسطل. لدي عباءة جّدي وبيته بين أحد األبنية حتمًا، 

هكذا قال لي؛ أن أبحث حتى أجده ولو تحت التراب مهدمًا!

سرُت حتى اهتديت الى موقف لسيارات األجرة، طلبت من السائق أن يوصلني إلى األقصى. عندما اقتربنا 
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من الساحة المقابلة، شكرته ثم ترجلت، فقد رأيت العديد من جنود اإلحتالل.

قبلت  الفجل،  يبيع  بالقرب من عجوز  ورائعًا، اشتريت سجادة صغيرة ووضعتها  كان هناك سوقًا مكتظًا 

جبينه ثم سألته:

- أين نحن؟

- بسطات باب العمود يابا... 

أجل جدي، لم أكن أعلم أين سأقضي ليلتي، وكيف سأكمل أيامي، لكنني أبتسمت من نبع القلب، ورحت 

أغني بصوت مسموع:

عالروزانا عالروزانا كل الهنا فيها

شو عملت الروزانا الله يجازيها

يا رايحين ل لبنان حبي معاكم راح

يا محملين العنب تحت العنب تفاح
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سكتش متثيلي للنكبة، رام اهلل، أيار 2014. )تصوير: يوسف ديب(
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قرار جّدي 194*

بقلم: محمد الخالدي**

طالما أحببت االستماع إلى حديث »البالد« من األجداد، حديث القصة الواحدة التي أجمع عليها من اشتعل 

الشيب في رؤوسهم بين أزقة المخيم، حديث البالد التي لم أرها، لكّن أثرها ما زال يقسم ظهري متحماًل 

أوزارها، حيث كثيرًا ما عجزت عن تفصيل معالمه أو ترجمة طالسمه في صغري، محاواًل اللجوء إلى حديث 

َي أجد تفسيرًا لها.
ّ
األجداد لعل

راتب الخالدي  )85 عامًا(، هو شقيق جّدي حسن، كنت دائمًا أحّب مجالسته واالستماع إليه. فقد كان أكبر 

أشقائه وأكثرهم معاصرة لتاريخ قريتنا »كرتيا«، وأشّدهم حرصًا على مجالسة الشباب وتعريفهم بتاريخ 

جاهزًا  كان  الذي  »العكاز«،  بقوة سالحه  جبريًا   قصصه  سرد  على  مصّرًا  كان  حسن،  جّدي  كذلك  قريتنا. 

لالستالل واالنقضاض على أّي أحد منا؛ في حال رفضنا االستماع له، وبسبب تكراره في سرد قصصه إلى 66 

ي هاربًا إلى حديث جّدي »راتب« الطوعي المليء بالدفء عن قريتنا.
ّ
مرة، كنت أول

»كرتيا«، تلك  القرية التي تقع على رقعة مستوية من األرض في المنطقة الساحلية حيث تبلغ مساحتها 

13،709 دونمًا، والتي حررها صالح الدين من يد الصليبيين؛ ثم احتلها »اإلسرائيليون« عام 1948 مهجرين 

أهلها بقوة السالح. 

منهم  مليون،   11.8 العالم:  في  الفلسطينيين  عدد  فإن   ،2013 لعام  »بديل«  مركز  إحصائيات  وبحسب  

المهجرون الفلسطينيون والذي بلغ عددهم 7.8 مليون، بنسبة %66، منهم:

الجئو 1948: 6.3 مليون، المسجلون لدى األونروا 5.3 مليون وغير المسجلين 1 مليون تقريبًا.  •

•  الجئو 1967 : 1 مليون الجئ تقريبًا

* احدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** محمد اخلالدي: حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية واالعالم من جامعة االزهر في غزة، وحاصل على جائزة 

ثاني أفضل مادة صحافية في مسابقة حقوق اإلنسان عن فئة القصة الصحفية والتي نفذتها وكالة »معاً« اإلخبارية 
باالشتراك مع مؤسسة »احلق« حلقوق اإلنسان عام 2013/2012.
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•  المهجرون داخليا في فلسطين 48: )360,000( تقريبًا

المهجرون داخليا في األرض المحتلة عام 1967: )170,000( تقريبًا.  •

 حديث جّدي »راتب« عن حياة القرية المدفونة بين أخاديد ذكرياته، كانت تدفعني إلي السفر وممارسة 

ي في العودة إلى بلدتي »كرتيا« عبر مخيلتي، وذلك من خالل قصصه التي كنت أنسجها بداخلي كما 
ّ
حق

أمشي في  وأنا  أتخّيل  أن توقفني.  لو كنت فعاًل فيها؛ ال حواجز وال طائرات وال جيوش طاغية تستطيع 

طرقها بين بيوتها اللبنية، أرتوي من مياه آبارها، أدور حول طاحونة قمحها راكضًا نحو مزارعها، أشتّم رائحة 

برتقالها، ثم أقفز كي أمتطي خيل جّدي األكبر مستاًل غصن الزيتون قائاًل الله أكبر.

حياتكم  استمرت  كيف  جّدي  سائاًل  الجميل  الحلم  ذلك  من  وأستيقظ  المخيم،  واقع  درك 
ُ
أ وفجأة، 

هكذا؟!

راويًا  1948م  إلى مخيم جباليا عام  إلى سماء مخيلتي،  إلى قريتنا، عرج بي  وكلما أخذني جّدي رحلة 

معاناته وآالمه. ما وجدت في ذلك الزمن إال خيام مهترئة متالصقة، تحاول أن تستر ما تبقى لالجئيها 

من كرامة، وكسرة خبز في فم طفل، ودمعة أّم تثري ولدها المفقود، وعلم أزرق يطوف المنكوبون من 

إنه«الحمام«  وحيد،  باٍب  العظيم حول  الحشد  ذلك  أرى  إذ  المخيم؛  منتصف  إلى  أكمل سيري  حوله. 

يا قوم، بيت الراحة الوحيد في المخيم الذي يشترك فيه كل الجئي المخيم. وبدون تردد، قررت أن 

لما استمعت من  يا ِسيد«، معلنًا رحيلي واكتفائي  لجّدي: »بكفي  الكابوس ألقول  أستيقظ من هذا 

سيرة نكبتي. 

ما كنت أنفّك إال وأعود إلى جّدي راتب الذي كان يستقبلني بعبارات يرددها دائمًا عند زيارتي له، قائاًل: - من 

ممشاك لملفاك والعين ترعاك والقلب يهواك، الله يحييك على الخير يهييك، حقًا يصدر من شواربك ما 

ظنيت تعدن، يا الله أنت حيي لحيتك ولحالهم ولحية قاضي يعطيني قراهم.

أهم ضاحكًا من تلك العبارات الجميلة المقفاة، سائاًل إياه:

من أين جئت بهذا الكالم ؟  -

ضرب بعكازه األرض وأخذت عيناه تلتقط عنان السماء، قائاًل: 

هذه كلمات من رائحة البالد،  كان لدينا ديوان، كل كبار البلد يجتمعوا فيه، يقولون ويشورون   -

فيه، وإن أتى ضيف على البلدة ألي أحد، ال يقصد مراده إال عندما يمّر على الديوان ونرّدد عليه هذه العبارات 

الترحيبية ليأخذ ضيافته من الذبائح ثم يذهب مكماًل زيارته.
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وتابع جّدي:

بلدتنا كرتيا حلوة وأرضها سخية على ضيوفها، فيها حبة البصل قد راسك يا سيد... ومن الفاكهة   -

لنعرف وين حركة  الصبر نمسك حفنة رمل نرشها قدامها  والصبر، وقبل ما نقطف  والتين  العنب  كروم 

الرياح متجهة ونقف عكسها عشان شوكها الصغير ما يجرح عيوننا.

سألت جّدي: وكيف تركتم هذا ؟!

سكت جّدي لوهلة واستمّر في الصمت وتجاهلني تمامًا وكأّنه قرر الرحيل إلى ذلك الزمن وحيدًا حتى نطق 

قائاًل:

البارودة!  -

-  البارودة ؟! أّي بارودة يا جّدي؟

رّد جّدي وهو منفعل، قائاًل:

عصابات  هجمات  صّدت  التي  بارودتي  والخيرات،  البالد  تلك  عن  بها  دافعت  التي  البارودة   -

لكن سالحنا   وأطفالنا،  نسائنا  وقتل  بلدتنا  اقتحام  حاولوا  الذين  الصهيونية  وكتيبة جفعاتي  الهاجاناه 

قليل وضعيف أمام اآللة العسكرية اإلسرائيلية الضخمة من دبابات ورشاشات وطائرات وقذائف الهاون 

مما أجبرنا على تركها.

وأضاف جّدي:

كنت أقاتل أنا وابن عمي عثمان جنب إلى جنب نحاول صّد الجنود الذين يحاولون أن يقتحموا   -

القرية من أطرافها، لكن مع اشتداد القصف واالشتباكات نفذت ذخيرتنا؛ فما كان لنا إال أن نخرج من 

القرية لحماية أطفالنا ونسائنا. وفي الطريق، قمت بدفن بارودتي كي ال تتعرض عائلتي للخطر آماًل 

أن يأتي جيش اإلنقاذ العربي وأعود إلى بارودتي وقريتي، لكن لم يأِت الجيش ولم أعد لبارودتي وال 

لقريتي.

أتبع جّدي األرض ضربة أخرى بعكازه وتوقف عن الحديث عائدًا إلى صمته، فيما استمر وجهه في التعبير 

أورثك  لن  لكني  »ورثتك نكبة  لي:  أمامي وكأّنه يقول  الخروج  الداخلي. كانت دمعته عصية عن  ألمه  عن 

انكسار«.   
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أمشي..  ثم  وأمشي..  جرحي  على  أمشي  أن  الجالد  »علمتني ضربة  درويش:  محمود  الراحل  الشاعر  يقول 

وأقاوم!«

مّرت األيام والشهور ثّم بدأ مرض فقدان الذاكرة »الزهايمر« يستعّد لالنقضاض على جّدي. وبالفعل توالت 

 شيء حتى مكان منزله في المخيم، 
ّ

ضربات هذا المرض عليه حتى أفقده أسماء أبنائه وأحفاده. نسي كل

 له.
ً
المرض استوطن عقله وأعلنها دولة

ف عنه. وفي يوم من األيام قال:
ّ
نا نخف

ّ
بسبب هذا المرض أصبحنا نجالس جّدي كثيرًا، لعل

- البارودة، وين البارودة ؟ هاتوا البارودة...

ثم َهمَّ بسرد قصص بلدتنا »كرتيا« بكل تفاصيلها، حتى أّنه وصف شكل ومكان بيته في القرية. لم يترك 

شيئًا عن القرية إال وحدث عنه، وبين قصة وأخرى كان يرّدد: »هاتوا لي البارودة«. تفاجأنا من ذلك وتساءلنا 

ر الماضي، ولكن أين الحاضر ؟!
ّ
عن ذكريات حاضره، لقد تذك

ه في الماضي، فبقي موجودًا راسخًا 
ّ
ليس للحاضر مكان في ذاكرته أبدًا! لم يستطع المرض أن يسلب حق

فيه، لقد قاوم جّدي المرض كما قاوم االحتالل حينما اقتحم قريته.

وفي أحد األيام كان جّدي على موعد مع القرار،  قرر جّدي أن يترّجل ويتسلل إلى خارج البيت فجرًا. استيقظنا 

على نبأ فقدان جّدي، فانطلقنا للبحث عنه فلم نجد له أي أثر. وفي المساء، عثر عليه أناس أحضروه لنا بعد 

مهمة بحث عن منزله، فوجدنا جّدي متعبًا يتكئ على عكازه محّمر الوجه. أخبرنا الناس أنهم رأوه يحاول 

النار من حوله مما  االحتالل  أطلقت قوات  48، حتى  عام  المحتلة  األرض  الذي يفصلنا عن  السلك  اجتياز 

دفعهم إلنقاذه وإبعاده عن السلك الفاصل ثم إحضروه لنا.

 العودة الذي أصدرته الجمعية 
ّ

ابتسمت وقلت: » لقد فعلها جّدي، لقد حاول تنفيذ القرار 194«، إنه قرار حق

العامة لألمم المتحدة والذي جاء في الفقرة 11 منه: »تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، 

لالجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات 

الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقًا لمبادئ 

القانون الدولي واإلنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.« 

عدنا بجّدي إلى البيت، ولم أصّدق كيف استطاع جّدي أن يسير هذه المسافة كلها، فسألته:

- سيدي كيف قدرت تروح هناك؟
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 رد في إشارة على صالبة عكازه:

نتك.
ُ
- يا ابني معي عكاز ما بقول خ

على  ساعدته  التي  الوحيدة  هي  تكن  لم  جّدي  عكاز  فصالبة  ممكنة،  حقيقة  عودتي  أن  حينها  أدركت 

ه، هي من دفعته لتنفيذ القرار 194.     
ّ
الوصول، إنما صالبة إيمانه بحق
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بيت الراحة في »سايبر سيتي«!*

بقلم: ميرفت موسى**

لم يكن عمار الترابي، الخمسينّي الخجول، يتخّيل يومًا، أنه قد يعري ساقيه، ويضطر للتبول على مرأى من 

197 شخص أو أكثر  في حمامات مجمع »سايبر سيتي«. للوهلة األولى، يبدو اسم هذا المجّمع  وكأنه اسم 

لمنتجع سياحّي فاخر، أو ربما مدينة مالهي لألطفال. أما حقيقة األمر؛ ففي هذا المكأن المنسي في مدينة 

الرمثا، التي تبعد 85 كليومترًا عن العاصمة عّمأن، أوجدت الحكومة األردنية بناية سكنية واحدة مؤلفة من 

ستة طوابق، وتحتوي على 140 غرفة، يقبع فيها الجئون فلسطينيون.

العيش والحد  الحد األدنى من  197 أنسأن لهم مطالب بسيطة؛ مطالب  197 نداء استغاثة من قبل  هم 

المعقول من الكرامة. هربوا من المعأناة نتيجة األحداث التي تجري في سوريا، والتي لم تستثِن المخّيمات 

الفلسطينية من القصف والقتل، وحتى عمليات الخطف.

وهذه ليست المرة األولى التي يطفو فيها الالجئ الفلسطيني على سطح األحداث كعالمة تعجب بوجه 

العالم المتحضر، كونها ليست المرة األولى أيضا، التي يتلقى بها الالجئ الضربات والركالت مطرودًا وأسرته 

 قصة أخرى لتعود للتنفس.
ّ

من بيته، لجوءًا يوقظ لجوءًا أعمق، وقصة تستحث

المكأن.  بها  يعّج  التي  القصص  إدراك هذه  لن يستطيع  النوافذ  الرمادّي ضّيق  للمبنى  بعيد  من  الناظر 

ولتفهم واقع حياتهم، عليك أن تنظر عميقًا داخل العيون، وأن تصغي لبكاء مكتوم في صدور المسنين، 

وأن تجرب مثلهم أن تقضي الليل في هذا المجّمع تراقب حركة الزواحف. هناك، ال بّد أن تذهب كعمار 

الترابي خلسة في آخر الليل لبيت الراحة كي ال يصادفك أحد، وأن تتقاسم البرد واللحف النحيفة المرقعة، 

وأحالم األطفال التي تتكاثر في مكأن يضيق يومًا بعد يوم. يترّبع هنا اللجوء كرجل طاعن في السّن، متكئًا 

على عصا األحداث، ويترقب أن يلتئم كسر حوضه ليكمل مشوار العودة.

* احدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** ميرفت موسى: حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة بيرزيت، وتعمل في اجمللس األعلى للشباب 

والرياضة. 
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يقول عمار الترابي وهو أب لثالثة أطفال )مرح ومحمد وكريم ( وأنس الذي سيولد في المجّمع: نحن محتجزون 

هنا منذ شهر آب 2012،  لقد حصرتنا الحكومة األردنية في المجّمع كأّننا وباء لحين إيجاد »حل مناسب«. 

وجملة »حل مناسب » هي جملة شهيرة التصقت قبل اليوم بلجوءات كثيرة قّيدت للمنسّي والقابل للتأجيل، 

في حين تكبر عائلة اللجوء لتصبح ممتدة ومتراصة في جماعات لضمان عدم الضياع واألنصهار في أي مكأن 

غريب. هم في رحلة بحث دائمة عن الطرف الثالث المكّمل لهويتهم وهو األرض. فحضور اإلنسان والحكاية 

 يلّح على الالجئ أن يتجه نحو دياره األصلية لتكتمل هويته.
ّ

يظل

 تقول زوجة عمار الترابي: نحن نفتقر في هذا المجّمع ألهّم االحتياجات البشرية فالطعام رديء، واألمراض 

متفشية بما فيها الجرب، وغرف المجّمع ضيقة جدًا... هذه البناية غير مقبولة حتى كإسطبل، روائح كريهة، 

وحمامات موبوءة، والغرف باردة وبابها عبارة عن بطانية.

هاربة  الجئة  فلسطينية  عائلة   1,820 الجاري  حزيران  من  الخامس  منذ  بأنها سجلت  األنروا  وذكرت 

من أتون الحرب في سورية، منهم العائالت المحتجزة في مجّمع سايبر سيتي. وحسب رصد لحاالت 

موثقة لمنظمة »الحقيقة الدولية«، تبين أن الحكومة األردنية تمنع الالجئين الفلسطينيين القادمين 

من سوريا الدخول الى األراضي األردنية والتحرك بحرية، على الرغم من حملهم للجنسية األردنية؛ بل 

بالعساكر  المبنى  األردنية هذا  الحكومة  أحاطت  بمجرد دخولهم.  منهم  كبير  عدد  وسحبت جنسية 

الذين يراقبون الالجئين بشكل دوري لمنع أي »تسرب« ضمن سياسة تتبعها األردن حديثًا تحت عنوان 

»ضبط نزوح الالجئين«. وضمن نفس السياسة، قامت الحكومة بإعادة عدد من الالجئين الفلسطينيين 

إلى الحدود السورية، لتصيبهم عدوى الموت المتفشي بالمكان. وهي بذلك حسب منظمة  »هيومن 

رايتس ووتش« تخرق مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وهو المبدأ الذي يحظر على الحكومات إعادة الالجئين 

القانون  لمبادئ  استنادا  للتهديد،  وحريتهم  حياتهم  فيها  تتعرض  قد  أماكن  إلى  اللجوء  وطالبي 

الدولي.

وهنا يبرز مدى اإلهمال وتدني دور الحكومة الفلسطينية وسفارتها في عمان ودائرة شؤون الالجئين في 

المنظمة التي لم تتابع بشكل فّعال قضية الجئي مجّمع »سايبر سيتي«، فاكتفت بإرسال الطرود الغذائية 

لالجئين، الذين يتعرضون لخطر الترحيل أو التحول إلى طالبي لجوء.

نداءات الالجئين ال زالت تضيع في الفراغ وال تطرق آذان المجتمع الدولي، ربما، من ضمن اسباب اخرى، لخلل 

في األدوات التي يستخدمها الالجئ في طلب االستغاثة، فنداءاته تفتقر أغلب الوقت  للخطاب القانوني، 

القانونية، والجسدية/الفيزيائية، والحماية  الحماية  الشاملة، بما يضمن  الدولية  بالحماية  أنه األجدر  رغم 

ها أسباب للحماية واجبة لالجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون 
ّ
االنسانية متمثلة باإلغاثة، فكل
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هم في العودة بموجب قرار الجمعية 
ّ
الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن الالجئون من ممارسة حق

العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس األمن رقم 237 لعام 1967.

أن  إال  الماضية،  السنوات  الدولي خالل  المدني  للمجتمع  فّعالة  ما تم تحقيقه من تعبئة اجتماعية  ورغم 

اإلعالم الشعبي ال زال غير مدرك ألهمية هذا النوع من »الحروب الشرعية« - أن صح التعبير-  بما يعطي 

للقانون الدولي قيمة كبيرة، عبر توظيفه كأداة إقناع فعالة، ووسيلة لتغيير مفاهيم المجتمعات الدولية 

وعامة الناس. 

يقول »كريم« االبن األكبر لعمار:

ممنوع أن نخرج ألبعد من 50 مترا عن المجّمع، ويوزعون على العائالت كيس واحد كل أسبوع فيه   -

علبتي تونا وعلبتي فول وعلبة شاي صغيرة، ودّبر حالك أنت وعيلتك لمدة أسبوع فيهم. 

ويضيف مستذكرًا بقية الكرتونة:

- ولنا 4 أرغفة كل يوم لكل عائلة. 

ويكّمل والده »عمار الترابي« بصوت خفيض وكأنه يتحدث لنفسه وهو يحمل ابنته مرح التي لم تتوقف عن 

البكاء بسبب حمى تتناوب على جسدها الصغير:

في كل مدينة يدخلها الالجيء الفلسطيني يشعر بأنه منبوذ، كأّننا علق في مستنقعات اآلخرين،   -

ينسون جميعًا أّننا أصحاب أرض وأننا لسنا متسولي خبز، نحن لنا قضية، سنحاسب عليها كل من شارك 

فيها أو سكت عنها، ونحن ال نحلم بالتوطين في أية دولة في العالم؛ ألن لنا وطنًا بأنتظارنا.

 كبيرًا من المسؤولية، حيث أن هؤالء 
َ
ا وتتحمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األنروا« جزء

الالجئين يقعون ضمن نطاق عملها في منطقة الشرق األوسط، لكنها ال تعير للقضية أي اهتمام يذكر، 

لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  يدفع  قد   »194 »المجموعة  مجلة  نشرته  تقرير  الذي »حسب  األمر  وهو 

الالجئين للتدخل لحل القضية بتحويل هؤالء الالجئين إلى طالبي لجوء في الدول األوروبية وكندا وأمريكا 

الالتينية.

ويصاحب ذلك اإلهمال اإلعالمي الذي تتعرض له قضية الالجئين في مجّمع او باألحرى معتقل  »سايبر 

 جراء 
ّ

سيتي«، دون إدراك أن فقد هؤالء الفلسطينيين لحقهم في العودة، سيفقد كثير غيرهم هذا الحق

اإلهمال والتقصير.
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الدولي،  المجتمع   
ّ

كل دور  حول  اسئلة  اإلجابات.  غياب  في  البطولة  دور  األسئلة  فيها  تلعب  قضية  هي 

بالمعونات  االكتفاء  وعدم  الفلسطينيين،  لالجئين  الحماية  سبل   
ّ

كل توفير  في  اإلنسأنية،  والمنظمات 

المبكتة، والخطابات الباهتة.

ومؤخرًا، تحت وطأة هذا القهر واإلحباط، أرسل الالجئون الفلسطينيون المحتجزون بال تهمة او ذنب رسالة 

إلى الجهات اإلغاثية حملت عنوان: »خرجنا عن الصمت«. أعلنوا فيها أنهم توقفوا عن مشاهدة مسلسل 

الوعود والكذب المتواصل، واتهامهم بأنهم الجئون اقتصاديون، يطالبون بطرد غذائي، أو معونة مادية من 

قبل السلطة الفلسطينية، ممثلة بسفارتها في األردن، و أعلنوا صيامًا عن المعونات والشفقة من قبل أية 

جهة دولية أو عربية لحين إيجاد »حل مناسب على طريقتهم الخاصة ».

يقول »ريتشارد فولك«، وهو المقرر الخاص لمنظمة األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان الفلسطينيي في 

االرض المحتلة: أن المأساة الفلسطينية تمثل فشاًل كبيرًا للمجتمع الدولي، ويجب أن تبقى في الذاكرة، 

ليس فقط كأّي كفاح تحرري آخر ناهض أشكاال مختلفة من االستعمار، بل بسبب فشل األمم المتحدة في 

تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المأساة بالذات...

ويجد فولك أن مسؤولية هائلة تقع على عاتق المجتمع الدولي لتخطي هذا السجل الحافل بالفشل، ولو 

بشكل متأخر.

يحلم محمد بن عمار الترابي األوسط بأن يصبح رسامًا مشهورًا، وهو مصمم على أن يكون أّول معرض له 

باألبيض واألسود يضّج بغرف المجّمع ووجوه الناس المتعبة ومالبسهم وفرشاتهم والحمامات المكشوفة 

والنوافذ الصغيرة هناك، وهو يريد أن يقيم هذا المعرض على شاطئ يافا، وبعد ذلك يريد أن يتفرغ ليرسم 

البحر بألون زاهية.

مالحظة: عمار الترابي اسم مستعار لشخص حقيقي طلب احترام الخصوصية 
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عربة تفاح... وغربة كفاح*

بقلم: رشا ابو حنيش**

تحدث  تجلس  كانت  العجوز  الخروبة  تلك  تحت  الّسكون  طول  تشكو  عصفورة  شامخة،  باسقة  كصخرة 

نفسها وتلك اللعبة المهترئة التي أصبحت جزءا من حياتها. عيونها الفيروزية، وظفائرها الرملية الالمعة، 

ومالمحها الحيفاوية ما زالت تغني ويرتّد صوتها عن الجيران: »هي لينا«. 

هو بائع التفاح الذي يجول بعينيه الغائمتين، ويجّر عربته بيديه المرتجفتين وظهر حناه ثقل السنين... ال 

قمع له وال قبر... عيونه مسكونة بالقلق مدماة بذكريات الزمن القادم حتى تعثرت خطاه في زمن التراجع... 

لحيته المغبّرة تحكي حكاية الجذر مع التراب... تلك الطريق التي كان يسير فيها مناديا... يفهمها برفق... 

ه الطيني الذي كان يمسح دموعها... كان كل شيء واليوم غاب كل شيء...
ّ
وبكف

لينا كانت تركض حين يفتح الباب لتلقي بنفسها في حضنه... وتلك التفاحة التي كان يقطفها من شجرة 

االحالم ليعطيها إياها كل صباح... تمسكها... تتلمسها... تداعبها كما لو كانت لعبة جميلة. تضعها في 

قبلة  أخرى...  تفاحة  العلم...  من  تبقى  وما  الطريق...  لذات  وتعود  المجهول  اليوم  نحو  تغني  حقيبتها... 

أخرى... وحلم أخر...

»لينا كانت طفلة تصنع غدها...«

ت ظفائرها واستعّدت للنوم... لتدخل عالم األحالم تقابل أناسًا كثرا... وجوه 
ّ
ذات مساء قّبلت لعبتها، فك

سر ذراعها... تصرخ... 
ُ
غريبة، وأصوات غير مألوفة، اعترضت مخّيلتها الشقية صورة دميتها المهترئة وقد ك

تبكي بصوت تخنقه الدموع: لعبتي الحبيبة، ماذا حدث لك؟ وسرعان ما تنهض من حلمها لتمسك ذراع 

لعبتها، وتتلمسه... لتدرك انه مازال موجودًا.

* احدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** رشا ابو حنيش: حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة االجنليزية من جامعة النجاح الوطنية. 
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»لينا كانت طفلة تصنع غدها...«

تواجه اليوم المجهول، وبسرعة الغزال تجري نحوه. تزرع قبلة الصباح على وجنتيه، توّدعه بحرارة؛ وكأّنها لن 

تراه ثانية! تذهب وتعود لذات الطريق وذات الحلم... تنتظر قبلة جديدة وتفاحة أخرى... ولكن المكان فارغ، 

 للغراب! ترى، أين ذهب؟ وأين التفاحة التي وعدني بها؟! 
ّ

والحجارة صامتة، والطريق موحشة. ال صوت إال

أسئلة كثيرة ترقص خوفا حول رأسها.

»لينا تصرخ... تصرخ... لكــن...«

تلقي بحقيبتها في ذاك الركن المهجور. تصّمم على البحث... تغادر المكان؛ ولكــن إلى أين؟! هل ستبحث 

 مكان أم ستذهب الى أماكن محظورة؟!
ّ

عنه في كل

وينتهي الشارع، تصل الى الرمال... وتفّجر حكايتها الوئيدة.

»تصرخ... تصرخ« لكـن...

 من أحب؟! أين هو؟! ال بد أنه هنا...
ّ

أين هو؟ أين ذهب؟ لماذا أخذوا كل

سرت بأيديهم القذرة تحكي حكاية كفاح وقهر ومرارة... وتلك التفاحات 
ُ
هناك، ترى تلك العربة التي ك

لت خارطة على الرمال فوق آثار أقدامهم باقية مهما كانت شدة األمواج.
ّ
التي سقطت وشك

»لينا كانت طفلة... تصرخ... تصرخ... لكـن«

هل  هي؛  أما  عودة،  غير  الى  رحلوا  جميعا  التفاح.  وبائع  وأباها  أّمها  تنادي  تنادي...  لكنها  تصمت؛  لينا 

تنتظرهم، ام تلحق بهم لتراهم؟ 

عربة الشاطئ

والدمية الصغيرة

بين الموت
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وبين األمنية األخيرة

ــة
ّ
تقتحم براءتها الزل

يرفضها الحزن الساكن

في زمن الغفلة

فتمّنعي وحيدة

وفي العربة

أحالٌم بعيدة

هي هناك

تحتضن المرجع الغاضب

ويرحل عمرها الساكن

بين الفجيعة والنشيد

تاركة حزن الشاطئ

والدمية الصغيرة

وبقايا جرٍح

ينتظر األمنية األخيرة...
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مسيرة العودة السنوية،قرية لوبيا، أيار 2015 )تصوير: تغريد سليمان(
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ة* الَعوَدة للوبيَّ

بقلم: عادل البطوسي**

خيول  ترك  دموعه.  سراح  وأطلق  يصدأ،  لم  قديمًا  مفتاحًا  وأخرج  العتيق،  الخشبّي  الصندوق  ي  جدِّ فتح 

لته الملغومة بجمرات حزيران األسود وأيلول األكثر سوادًا، ثمَّ ضمَّ حفيده  ذكرياته تركض في مضمار مخيِّ

ه يستنشق  ق الفرح بين قناديل ضلوعه. راح يشهق كأنَّ
َّ
بين ذراعيه؛ فاشتعلت مالمح وجهه باأللق وتأل

مسيرة  م  ليتقدَّ َهِرَمٍة  بطفولٍة  ع  يتمتَّ كصبيٍّ  معنا  يخرج  وهو  ُروحه  لينابيع  المطر  ليجلب  الغيمة  عشبة 

ة« ظهر الثالثاء السادس من أيار 2014. العودة إلى »لوبيَّ

ات!   رنا أن نجعلها أم المسيرات والمسرَّ - لقد قرَّ

وإنسانيٌّ  قانونيٌّ   
ٌّ

حق إبنتي  يا  العودة   
ّ

حق بيوتنا.  الى  والعودة  أرضنا  على  الحياة  نستحق  نا  ألنَّ أجل،   -

وأخالقيٌّ ودينيٌّ وهو من أبسط حقوقنا...

ق حلمه طويل األمد، حلم العودة الذي 
َّ
ي ويحلم به، وقد حان الوقت ليتحق هذا ما كان يقوله ويؤمن به جدِّ

كثيرًا عقب  بكتهما  التي  تي  وجدَّ وزوجي  أبي  موت  رغم  في جوانحه  يمت  ولم  عامًا،   66 به  كا  متمسِّ  
َّ

ظل

ة«  ك بحلم العودة إلى »لوبيَّ إستشهادهما. جّدتي ماتت بالقهر والحزن ولم تمت بالموت، اما جّدي فتمسَّ

ة الخضراء.  القرية الفلسطينيَّ

ه يلملم الضوء  ه يمسك قمرًا مضيئًا أو فجرًا مشرقًا وهو يجمع أشياءه وكأنَّ أمسك جّدي بالمفتاح الرمزّي وكأنَّ

اٍد عجوز، أو يجمع السنونوات من أشجار عمره التي  للفراشات، أو الجياد للفوارس، أو األصداف في شباك صيَّ

رها عواصف النكبة، أو تداعيات النكسة - تلك الحرب التي لم يحاربوا فيها! لم تدمِّ

* احدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** عادل البطوسي: كاتب من جمهورية مصر العربية، له عدة اصدارات في مجال ادب االطفال والشعر العربي، وحاصل على 

عدة جوائز، منها جائزة الهيئة العربية للمسرح في الشارقة. 
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- لماذا لم يحاربوا؟

هم من ضحايا النكسة وليسوا من أسبابها! - يقولون أنَّ

سًا وطربًا وفرحًا بالعودة؛ رغم فعل السنوات التي أفقدته كثيرًا من  ي رغم شيخوخته أكثرنا تحمُّ كان جدِّ

ٍة 
َّ
دة على قمة تل ة الخضراء المشيَّ ان بلوبيَّ ته التي أشتهر بها وقتما كان يعمل في بيادر القمح وكروم الرمَّ قوَّ

ة ذات األرض الخصبة، كان قمحها ذائع الصيت،  ة. لوبيَّ ٍة تصلها بطريق الناصرة طبريَّ ٍة عبر طرٍق فرعيَّ صخريَّ

ة، التي سقطت في اليوم السادس  . لوبيَّ  بالحجارة على صخٍر كلسيٍّ
ٌ
ة كما تينها وزيتونها، رغم أنها مبنيَّ

ة، كان  ة بعد سقوط طبريَّ ة خالل عملية »دكال« الوحشيَّ عشر من تموز 1948 بأيدي الميليشيات اإلسرائيليَّ

ر بـ 32895 دونما. ًا، وكان بها 596 بيتًا، وكانت مساحة أراضيها تقدَّ يسكنها وقتذاك 2726 فلسطينيَّ

- لماذا لم تقاوموا؟

ى لهجوٍم مدفعيٍّ متواصل متواكب مع قصٍف جويٍّ  - قاومنا يا إبنتي ولكن كيف لشعٍب أعزل أن يتصدَّ

ر القرية بكاملها؟ عنيٍف دمَّ

ة ضمن نحو 10 آالف من فلسطيني 48 ورفعنا  م اليرموك، وسرنا في أّم مسيرات العودة للوبيَّ غادرنا مخيَّ

العودة  أجراس  غدًا  وليس  اآلن  اآلن  نكبتنا،  يوم  إستقاللكم  يوم  عائدون،  ة  للوبيَّ اليرموك  )من  شعارات 

م المنطفئة  ا نصّب الزيت في شرايين مصابيح المخيَّ ة، ومثلما كنَّ فلتقرع(. مثلما رفعنا األعالم الفلسطينيَّ

دة باألشجار السامقة والصخور  ة في أوردة الطرقات المعبَّ في الليالي المعتمة قمنا بصّب الصيحات الثوريَّ

نا نصرُّ على أنه ال عودة عن حق العودة. الشامخة والرمال الشاهدة على المآسي والمراثي؛ ألنَّ

- أجل يا ابنتي ال عودة عن حق العودة.

ة دون أمن  مات دون حماية دوليَّ ي السنوات الطويلة التي عشناها بين المالجئ والمخيَّ - أال تكفي يا جدِّ

ة؟ دين من أبسط حقوقنا اإلنسانيَّ وأمان نعيش مجرَّ

لقد عشنا بين رماد القهر وأنهار العطش ووديان الجفاف، واألقمار المنطفئة بين سهول الحنين، والضفاف 

البكاء  سبيل  على  عابرًا  الذي صار  والبحر  العابرين،  من  تخلو  التي  والمسافات  الفقدان،  بلوعة  المشتعلة 

مع  الصادرة  الجدوى-  ة عديمة  الدوليَّ والقرارات  القديمة  الكهوف  بين  الُمبحرة  التاريخ  وأشرعة  والنحيب، 

وقف التنفيذ، التي لم تشفع لشعبنا األعزل طوال 66 عامًا حتى يومنا هذا.

عن  تعويضات  دفع  وجوب  والى  وقت  أقرب  في  للعودة  بوضوح  دعا  الذي   194 القرار  تنفيذ  يتم  لم   -

الممتلكات وكل مفقود أو مصاب بضرر.
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فإن  المثال،  سبيل  على  و338،   242 القرارين  صدور  فرغم  ابنتي؟!  يا  قرار  أي  بنود  تنفيذ  تم  ومتى   -

ة، وال أوقفوا بناء المستوطنات وال احترموا السيادة 
َّ
ة المحتل المستعمرين لم ينسحبوا من األراضي العربيَّ

واإلستقالل السياسي!

 
َّ

ظل األبّي  شعبنا  ألن  خاسٌر  رهاٌن  ولكنه  ينسون(،  والصغار  يموتون،  )الكبار  أن  على  يراهنون  هم  إنَّ     

ة مسيراٍت وهذه المسيرة الــ 17 أم المسيرات، مسيرة  س بالعودة عبر عدَّ ه التاريخّي والمقدَّ
ِّ
كًا بحق متمسِّ

 يقاوم 
َّ

ي الذي ظل ات. هو حلم مقّدس يتحقق لجدِّ ي، وكل األجداد والجدَّ ق لجدِّ
ِّ
ة، الحلم المتحق العودة للوبيَّ

ة.  لوبيَّ َيَرَيا  لم  أنهما  رغم  حلم طفليَّ  العودة  ومسيرة  اإلسرائيلي،  السرطان  قاوم  مثلما  الكبدي  السرطان 

ًا بين براري اللجوء القاسية  ًا وإنسانيَّ ا نعانيه صحيَّ ة ممَّ م وداهمته األمراض الصدريَّ األصغر ُوِلَد في المخيَّ

له األلم لمدينٍة  ي الذي كان يحوِّ ل أوجاعه كعصفوٍر بريٍء يبتسم رغم قسوة األلم مثل جدِّ ولكنه كان يتحمَّ

محترقٍة فيغمغم ويغيب عن الوعي وما يلبث حتى يفيق ويختلف لون وجهه بين لحظات الغيبوبة واإلفاقة 

كما يختلف لون الماء في عين الشمس عنه في عين الظل!

ي، إجلس من فضلك قلياًل تحت ظل هذه الشجرة.  يا جدِّ
َ

تعال  -

ف، لن أجلس إالَّ قرب حقل التين أو تحت ظل أشجار الزيتون 
ُّ
- ال يا ابنتي، سأواصل مسيرة العودة دون توق

ة. عندما نصل لوبيَّ

من  اآلالف  مع  السير  يواصل  وهو  اإلنتهاء  على  أوشك  الذي  الطريق  طوال  بالمفتاح  ممسكًا  ي  جدِّ  
َّ

ظل

جٍة حتى صرنا نرى معالم  فوا عن ترديد أناشيد العودة بألحان متأجِّ
َّ
المشاركين في المسيرة الذين لم يتوق

على  وأضع  ة  الفلسطينيَّ ة  بالكوفيَّ ط  المقمَّ المريض  طفلي  أحمل  وأنا  جميعًا  متهم  وتقدَّ أسرعت  القرية. 

ة حقيبة عودتي العلم الفلسطيني ويسير أمامي طفلي األكبر البريء وهو يحمل راية الوطن بفرح وحسٍّ  قمَّ

ة في الفضاء كأنه يهاجم معسكرات األعداء، وهو الذي ُوِلَد  ر طائرته الورقيَّ ر، وهو الذي طالما طيَّ
ِّ
وطنيٍّ مبك

م الالجئين... كان يرسم الشمس على وسادته بشعاعات سوداء وحمراء وبيضاء  ُبَر مع المأساة، في مخيَّ
َ
َوك

ة؛ حيث  ابة لوبيَّ اس الرسم يصل العشبة بالغيمة والبحر بالبر الذي وصلنا إليه اآلن عند بوَّ وخضراء، وفي كرَّ

وقف طفلي الكبير ورفع عالمة النصر...

مه المفتاح ثمَّ فرد العلم على ركبتيه وأراح رأسه عليها تحت 
َّ
ي والدموع تترقرق من عينيه، سل  احتضنه جدِّ

ظل شجرة زيتون صامدة لم تسقطها معاول اإلستعمار!
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صورة مشاركة في جائزة العودة 2015، )تصوير: شروق أسعد(
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وعاد فجرًا إلى القدس*

بقلم: خضر مناصرة**

فلى،  الدُّ جيرات 
ُ

ش على  مفرودتان  ويداه  الُمزن،  فوق  رأسه  األشم،  وِد 
ّ
كالط منتصبًا  السامقة  بقامته  وقف 

رجله األولى غربي النهر الفاصل واألخرى شّرقية. نظر دونه، حّدق في وجوه الماّرة، احّس انها ال تشبه طين 

 الجسر! وكالبرق 
ّ
المكان. لم يروه ولم يأبه بهم! وبعظمِة صاحب الحق المتمكن، نقل رجله وعبر غربًا وهز

الاّلمع، وكالريح الغاضبة طوى صحراء القدس، وانعكس شعاع القمر لياًل من على أسطح بيوت »العيزرية 

وأبو ديس«؛ ثم ارتّد الضوء فأنار طول نصر )أبو عرب( الشامخ. بانت مالمحه الكنعانّية الجلَية )ترابي البشرة، 

رؤيا  ولديه   ،
ً
متقدة نظراٌت  عنده  حاد(.  وأنف  غليظتين  وشفتين  عريضتين،  بشاربين  المنكبين،  عريض 

واستشراف، وينقاد إلى حيث يدري...

ٍة عن 
ّ
ينساب بسالسٍة كالماء الرقراق إلى قبور العظماء، ويفتش بأنآٍة عن مرقد الِعظام السالفة. ينقب بعز

الزمن من ماٍض  الفاتحين األوائل، ويتفقد بفخٍر هناءة نومِة الشهداء. سيكون هّمه األول، مّد خيط  آثار 

تليٍد إلى حاضٍر وجيٍع. وينهض، ينهض ليعرف سكنى من مضوا، وسينقش بعنفواٍن ألف ألف حرٍف على 

المساحات الخالية، وسيتلو بخشوٍع آياٍت وآيات، سيبحث عن موضع قبر أبيه بين الجموع الساكنة...

وفي لحظة انفالت نواميس الكون، تحّسس أبو عرب قوامه، فتغيرت هيئته وصار كاآلخرين! كانت بدايته 

المتقطعة والكلمات  الحروف  المنارات، فتجمعت عنده بعض  القدس. مشى بين  الله« في  مقبرة  »مأمن 

. فهذا اسم ينتهي نسبه إلى عائلة الحسيني، وثاٍن إلى عائلة 
ً
 خالدة

ً
 مقدسية

ً
المتشابكة لتؤلف معزوفة

شخيدم،  وأبو  والفتياني،  والنتشة،  وهندية،  حجازي،  وعائالت  المفتي،  عائلة  إلى  وثالث  النشاشيبي، 

والبديري، واألنصاري، والكرد، ونسيبة، والبخاري، والخالدي، والدجاني، و... وأسماء تتعمق منابتها لتصل إلى 

عائالت األشهب، وأبو طير، والّصيفي، وبكيرات، وعفانة، وغوانمة، والتميمي، وتطول القائمة... فالغصون 

تفرعت وأورقت آالف البطون والعشائر، الخالصة الموطن والنشأة والديمومة.  قرأ اغلبها، اال مقاطع بقيت 

دون تجميع، قد يستطيع غيره أن يلّمها، ثم مضى. 

* إحدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** خضر مناصرة: معلم لغة اجنليزية في مدرسة قرية بني نعيم الثانوية، صاحب كتاب "انتفاضة قلم"، 2001. 
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غات! مّر أبو عرب بجنود تلتصق 
ّ
باس والهيئات واأللوان والل

ّ
سار في شوارع واسعة، فيها الماّرة مختلفو الل

بهم بنادق جاهزة للقتل، تتحداها زهرات نافرة من فرش عشب أخضر! وسيارات تصطف عند اإلشارات 

وجوه  يتفحص  ومضى  الغاصبين.  خطايا  رافضة  ببطء،  تسير  ثم  تتوقف  زاحف،  نمل  كطابور  الضوئية 

 المسؤول رأسه 
ّ
الناس، وسأل احدهم، ان كان ابن المكان فأجاب بالتأكيد. سأله عن مقبرة » باب الرحمة«، فهز

بالنفي، وكأنه لم يسبق ان سمع به! وتوجه إلى ثاٍن وثالٍث دون أجوبة شافية، وفي المقابل، لدى أبو عرب 

قناعة راسخة بأن سكان القدس األصليين عندهم اإلجابات لكل استفسار! وفي لمح البصر، فّر إلى الرصيف، 

.  حمد الله، ثم مضى... 
ٌ
 مسرعة

ٌ
عندما عاجلته سيارة

أمعن أبو عرب النظر في السور العالي والحجارة الضخمة، وسأل نفسه: متى  وكيف ولماذا بني هذا الحائط؟ 

ماذا يخبئ بين أضلعه؟ وما هو السّر الخفي الذي يحتضنه في جوفه؟ وما هاتيك الفتحات التي تعلوه؟ ما 

اسم بواباته وكم عددها؟ أسئلة ال منتهية... وبينما تتقاذفه أمواج األفكار، مّر أبو عرب بكهٍل يعتمر كوفية 

 عليها البقدونس والخس، وينادي: »سلواني يا أخضر 
ً
رقطاء مخربشة ومحبوسة تحت عقال ملّوى، يدفع عربة

ورقه ينع ومّيته نبع«. استوقفه أبو عرب وسأله عن مقبرة »باب الرحمة«، حشرج البائع صوته، وبحركٍة عفويٍة 

حّك مؤخرة رأسه، ثم قال:

بعد الصالة على النبي، مقبرة هي جّبانة الموتى، والرحمة هي صفة لله الرحيم، هذا ما أعرفه عن المقابر، 

وأما المآثر، فالقدس أنشأها الكنعانيون قبل آالف السنين، ولها سور كما ترى وبوابات كثيرة، منها باب 

الخليل وباب النبي داود وباب األسباط  و... والباب أو البوابة هو فراغ ندخل أو نخرج منه، أو يكون جزءا من 

جدار، كالموجود على  »المخاسيم« اإلحتاللية، وكلمة األسباط هي جمع تكسير لسبط، والسبط هو لقب لكل 

ذكر من نبي الله يعقوب )عليه السالم( الذي ُبعث لبني إسرائيل، و»إسرائيل« اليوم تسكن القدس وتغّير 

اسمها ورسمها، وتمتد مساحة القدس من رمل المتوسط إلى حصى الميت و ... 

بقي أبو عرب منصتًا مبهورًا، ثم فطن ولطم رأسه بكلتا كفتيه... مضى وتابع مسيرته، محادثا نفسه: يا إلهي، 

أتراه بائعًا، لغويًا، عالمًا، أديبًا، أم مؤرخًا؟!                                                                                                                                                                                                                                                      

ت في جميع االتجاهات، وقرأ كل اليافطات اإلرشادية، باحثًا عن مبتغاه، ثم لفت نظره 
ّ
انطلق أبو عرب وتلف

 
ً
 واحدة

ً
ته. هرول صوب المقبرة دفعة

ّ
ل وكّبر؛ لقد وجد ضال

ّ
سهم مكتوب تحته: إلى »مقبرة باب الرحمة«. هل

حتى وصلها. قبور مصفوفة وشواهد سنين غابرة وأزمان حاضرة، صاح: لقد وجدته »مدفن منصور العربي«. 

حوله أعشاب وأشواك جافة، وزهرة دحنون حمراء يافعة! أزال الضرر ثم جلس عنده وحاوره: السالم عليك 

يا أبي  أنا ابنك نصر، ها قد عدت بعد غياب، أخبرني: متى قضيت وكيف؟ في أَي نكبٍة أو نكسٍة انتثرت 

أم  كاألحياِء  قدرك  قابلت  هل  ؟ 
ً
هانئة  

ً
رحلة أم  أليمًا  موتك  أكان  هَمًا؟  أم  رصاصًا  تحمل  أكنت  أشالؤك؟ 

كاألموات؟



53قصص صحفية - جائزة العودة 2014

القبر، وحفن في يديه »كمشة« تراب،   حّصَية قرب 
َ

بالصلوات، قَبل كل أطال الجلوس. قرأ األدعية وتمتم 

برائحة عبيٍر قدسٍي  وإلى رئتيه سحب شهيقًا، فتعبأت مسامات جسمه  أنفه  إلى  إلى وجهه ثم  وقّربها 

معتٍق، وشعر بهزٍة تختلج أوصاله، وّدوار يلف رأسه، وتهيؤات تهجم على مخيلته، وسار متثاقاًل إلى حيث 

ال يدري... ثم ... 

ّيل له، بأنه يتأّبط سلمًا من أغصان الزيتون، يسنده إلى قبة الصخرة، وبحذٍر وضع قدمه على 
ُ
ثم اعتقد أو خ

ق في الفراغ! فاستغاث قائال: يا الهي، أنقذني إني ال أعرف السباحة 
ّ
م وتعل

ّ
درجته األولى، فاختفى السل

ى الله عليه وسلم(، يا الله يا الله ... ودوى صدى 
ّ
في الفضاء ولم أسمع إاّل بالمعراج األول للرسول محمد )صل

 بالقبة الصفراء، بدأ يتأرجح، و بعناٍء أمسك الهالل المذّهب، ورأى 
ُّ

ل
َ
صوته في الساحات وارتطم جسده الك

كر وتدبر القرآن، يركعون ويسجدون ويطلبون 
ّ
قون للذ

ّ
 و ذهابًا، يتحل

ً
المعّمرين للمسجدين  يروحون جيئة

اذة، ومن 
ّ
 القدس، بكنائسها ومساجدها وحائط براقها، واألسوار األخ

ّ
العون! من عليائه شاهد القدس كل

تحت ناظريه، كانت الحارات العتيقة واألزقة الضّيقة والناس والتاريخ، والغّصة وطريق اآلالم! المنظر مهيٌب 

... ثّم همس بصوت خفي: أهذه هي القدس!؟  تنّهد بألٍم و أمٍل، عندما رأى« الخفافيش« تخدش القبة 
ٌ

جلل

القبلية وتنبش األرض فتهتز، ويرتعش أبو عرب... فيتحرك في خاطره هاجس قائاًل: هنا القداسة والعراقة، 

هذه  في   ... هنا  والندى،  الشذى  هنا  ورائحتها،  القدس  بخور  هنا  المستقبل،  وطيف  الماضي  عبق  هنا 

حظات، يتغلغل إلى داخل أبي عرب إحساٌس دافٌئ، فيحّس القدس يلمسها ويتلمسها، ويحيا بكينونته 
ّ
الل

في جنباتها، ويتكئ على عتباتها، إنه يعيش ومضات انتماٍء وُهّوية...                                             

ينظر أبو عرب في قبة الصخرة ، فينعكس وهج الشمس من على القبة الصفراء، ويتعجب: ما حكاية اللون 

األصفر! كأنه صار لونا فلسطينيا نقيا! فيقفز إلى ذهنه الصفرة كلها، فصحراء النقب تربها أصفر، وزيت 

 لآلكلين، وبتالت زهرة »دّوار الشمس« 
ً
زيتون نابلس يميل إلى الصفرة العسلية، وعسل نحل جنين أصفر لذة

الصفراء، تزاحم بعضها البعض، وتنشد لحن العودة في مرج بن عامر، وبقرة بني إسرائيل )فاضحة المستور(، 

صفراُء فاقٌع لونها تسّر الناظرين، ويكمل أبو عرب اندهاشه: حتى األفق صار أصفر قرمزّيا ... ترى هل أعيش 

 أم وهمًا أم لغزًا؟! هل أسقط من قمتي إلى القاع، هل أصمد وأقاوم؟! أم هل أعرج إلى السماء؟!                      
ً
أحجية

أنهك أبو عرب وكاد يتحطم  ولكنه لن يهزم... وضع جبهته على الهالل المغروس في القبة، فهدأ! وسمع 

مناديًا ينادي: »حي على الفالح«  فسكنت روحه المشوشة... ثم شعر بيدين ناعمتين تدغدغانه، وصوت 

يأتيه: 

قم يا نصر، لقد أذن الفجر.  -

 فزع أبو عرب وقرص خّده  وأجاب مذعورًا :
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هه، أين أنا ومن أنت؟  -

فرد عليه الصوت:

اسم الله عليك، أنا زوجتك وأنت في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سوريا.  -

فقال منفعاًل:

- ال. ال. أتوسلك وأرجوك، اتركيني هناك، فلقد فلّت من الحصار والجوع وعّدت للوطن!

:
ً
ضربت زوجته يدًا بيٍد قائلة

الله يعين الزلمه وّدع، هذا حلم مش حقيقة...  -

 عندها عال صوت أبو عرب صارخًا:

-  فليكن! فالحلم أطيب من رائحة الموت العربي اآلتي من كل حدب! 
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صورة مشاركة في جائزة العودة 2015، )تصوير: والء جبران(
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صراع الحّجة صفية من أجل العودة*

بقلم: نجاح عّياد**

لملموا اشياءهم ورحلوا على امل العودة بعد وقت قصير، اقفلوا االبواب واخذوا المفتاح وتركوا حاجاتهم في 

البيت، لم يكونوا يعلمون أن المفتاح سيصبح رمزًا لقضية.

كأّن اغترابهم للبحث عن مستقبل افضل ريثما يحين موعد العودة إلى الوطن، قبل خروجهم كأّن هناك 

مشروع خطبة بين اثنين من ابنائهم وبنات عّمهم في بلدة »ابو ديس« وهذه قصة اخرى.

وقعت الحرب، واوصدت على اثره ابواب الوطن وصارت العودة حلما يراودهم، لكن كيف؟ ومتى؟

 واحد منهم 
ّ

كانوا مغتربين، فاصبحوا الجئين، جراء حرمانهم من العودة. بعد أن هدأت االوضاع عرف كل

مسقّره. ذهبت بنات عّمهم التمام مراسم الزواج في الكويت، مكثن فترة من الزمن، تزوجَن وأنجبّن، وحاولّن 

العودة عبر زيارة االهل، لكّن االحتالل منع دخولهن اال بتصريح زيارة لمدة شهر فقط. بعدها بدأ الصراع من 

أجل العودة وارجاع الهوية. في العام 1974 قررت إحداهن العودة بتصريح وقررت عدم الخروج.

هدير  على  الحّي  اهل  استيقظ  الوجوه،  يلفح  والصقيع  االرض  يغطي  الثلج  كان  بارد،  يوم  وفي صبيحة 

الصغيرة  واالبنة  واالب  االّم  الصغيرة:  العائلة  اخرجوا  التجوال.  وتمنع  الحّي  تجوب  العسكرية   الجيبات 

الجنين،  ومات  اجهضت  االّم  أن  سمعنا  بعدها  االردنية.  الحدود  إلى  واوصلوهم  الجيب  في  ووضعوهم 

والسبب أنهم كانوا يقيمون بصفة غير شرعية في وطنهم، ومخالفين لقوانين الدولة! 

بكى الناس بكاًء حارًا لكن لم يستطع احد عمل أي شيء. لم تستنكر أّي جهة هذا الفعل، لم تذكر وسائل 

وهي  هناك ضحية  بأن  المؤلمة،  الواقعة  تلك  االنسان  حقوق  مؤسسات  من  أّي  تنتبه  ولم  االعالم شيئا، 

الجنين الذي مات في بطن اّمه، ومن حقوق المراة أن تتمتع بحياة صحية جيدة.

* احدى القصص الفائزة بجائزة تقديرية في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصص الصحفية.
** جناح عّياد: ناشطة اجتماعية في مجال شؤون املرأة، وهي من بلدة أبو ديس/القدس.



قصص صحفية - جائزة العودة 582014

وبقيت اسرائيل تتمتع بديمقراطيتها المزعومة...

 كانت هذه اّول محاولة من أجل العودة.

ظل حلم العودة يراودهم،  كبر االبناء وتفرقوا في بقاع االرض من غربة لغربة إلى امريكا وسوريا واالردن.

في العام 1989 توفي العم ابو يوسف وهو االب،  وكانت وصيته أن يدفن في الوطن في فلسطين، لكن 

احداث االنتفاضة االولى وقانون »من ليس له هوية ال يعود حتى لو كان ميتا، حالت دون ذلك. وكان المأتم 

مشهدا مأساويا حيث أعادوا الجنازة عن )جسر العودة(، هنا بكى الرجال رجولتهم المقّيدة ... بكوا كثيرا.

في العام 90 حدثت حرب الخليج وتفرقوا من جديد: اثنان من االبناء كانوا في زيارة إلى فلسطين فقرروا 

عدم الخروج وما تبقى من العائلة لجاؤوا إلى االردن. وجاءت بعدها بقليل اتفاقية اوسلوا والتي على اثرها تم 

الموافقة على جمع شمل العديد من العائالت فكان االخوان من الذين حصلوا على هوية حسب االتفاقية، 

لكن بقيت الحجة صفية وهي والدتهم في االردن، ولم تحصل على تصريح حتى لو لمجرد زيارة.

البكر وهو  ابنها  االثناء مرض  للحجة. في تلك  ابنائها بطلب معاملة جمع شمل  احد  93 تقدم  العام  في 

اكبر اخوته بمرض الموت، وبعد محاوالت عديدة وتدخل الصليب االحمر وجهات اخرى حصلت الحاجة على 

تصريح زيارة  لمدة شهر كي تودعه الوداع االخير. رحل يوسف وحزنت حزنا شديدا وقررت عدم الخروج 

مهما كلف االمر. واضطرت أن تبقى في منزلها، وعدم الخروج منه كي ال يكتشفوا امرها ويتم تسفيرها. 

حتى عندما دعاها ابناؤها المقيمون في امريكا للقدوم والحياة حيث الحرية والرفاهية رفضت وآثرت أن 

تحيا وتموت في الوطن؛ فال شيء يساوي في نظرها الوطن.

كانت تتمنى أن تذهب إلى القدس، إلى المسجد االقصى، لكنها لم تستطع. اكثر ما استطاعته هو التجول 

في قريتها وبين اهلها. بقيت على هذا الحال ثالثة عشر عاما تنتظر الهوية ولم شملها. في هذه الفترة، 

فقدت الكثير من اترابها، وبني الجدار ولم تعد تقوى على الخروج من منزلها. 

في العام 2008 حصلت الحاّجة على هوية.

ذهبت لزيارتها والبارك لها بحصولها على الهوية فقالت متحسرة على امنيتها الضائعة: أنها كانت تتمنى 

لو حصلت على الهوية ايام كانت تقوى على المشي والذهاب إلى المسجد األقصى.

سألتها ماذا تعني لك الهوية. فقالت أنها خشيت يوما أن تموت وتدفن في الغربة. 

عن  عند سؤالهم  ابنائي  ماذا سيفعل  إذ  عليها،  أحصل  ان  قبل  اموت  أن  عدت خشيت  عندما   -
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هويتي؟ سيتحملون مسؤولية إبقائي في الوطن، ويعاقبونهم. أما اآلن، فأنا مرتاحة النني إن مّت سيخرج 

لي ابنائي شهادة دفن دون مساءلة! فعمري اآلن خمسة وثمانون عاما. 

بعد عناء طويل في منافي اللجوء، وبعد غربة طويلة جراء سني انتظار لم الشمل، عادت الحجة صفية. وفي 

العام 2010 رحلت الحاجة صفية عياد عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاما، ودفنت في ابوديس واحتضنها 

ثرى الوطن كما تمنت دائما.
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