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العودة املتخيلة ــ �ضفاف امل�ستقبل

عناية

ب�شناق*

خواطر من الوطن**

عندما

تقدم بها العمر ،كانت عمتي �أمينة تروي لنا بكلمات مجبولة بالحنين
ذكريات عن طفولتها ون�ش�أتها في قي�صرية ،على �ساحل فل�سطين؛ كانت
ت�ستيقظ على �صوت �أجرا�س الجِ مال في قوافل الإبل ال�سائرة متمايلة تحت �أحمال البطيخ
وغيره من الغالل في طريقها �إلى المرف�أ ،وفي الليل ت�سمع �صوت �أمواج البحر تتالطم
على جدار مجاور.
في زيارتي �إلى قي�صرية بعد �سنة  ،1967عندما كان ال يزال ممكن ًا العبور من ال�ضفة
مما و�صفته عمتي .فما كان بلدة �صغيرة من
الغربية �إلى �إ�سرائيل ،ر�أيت بع�ض ما تب ّقى ّ
مهدمة
ع�شرات المنازل التي بناها البو�شناق و�سط الآثار القديمة المهجورة ،باتت اليوم ّ
في معظمها ،ونقبها علماء �آثار �أميركيون و�إ�سرائيليون .لقد �أ�صبح الموقع وجهة �سياحية
�شهيرة .والبو�شناق ،كما اعتاد النا�س ت�سميتهم ،هم �أفراد عائالت ب�أكملها غادرت البو�سنة
مف�ضلة العي�ش
والهر�سك بعد ا�ستيالء الجي�ش النم�ساوي ــ المجري عليها في �سنة ّ ،1878
تحت الحكم الإ�سالمي لل�سلطنة العثمانيةّ � .أما الم�سجد البو�سني الذي تعلم فيه الأوالد
والبنات ،كل في �صف منف�صل طبع ًا ،القر�آن على يد �أحد �شيوخ الأزهر ،ف�صمد وتحول
اليوم �إلى حانة ،كما ُرممت القناطر الرومانية التي بناها الملك هيرود�س ،والتي
ا�س ُتخدمت �أقوا�سها في ال�سابق م�ستودعات� :إنها �آثار رائعة �شاهدة على الهند�سة المعمارية
القديمة .ما لم يتغير هو البحر حيث تعلمت عماتي ال�سباحة في قم�صان النوم الطويلة،
م�ستعينات بفاكهة قرع مجففة كن يربطنها على �أذرعهن لم�ساعدتهن على العوم.
أ�صبحت في عمر عمتي �آنذاك ،تتجه ذكرياتي نحو الداخل ،نحو العمود
الآن ،وبعد �أن �
ُ
الفقري لفل�سطين والطريق القديمة من القد�س �إلى نابل�س وما بعدها .هذه الطريق التي
تتعرج عبر وادي الحرامية �شديدة االنحدار ،وتتجه �شما ًال عبر طريق ملتوية وتالل لطيفة
ُتطل مع تعاقب الم�شاهد الخالبة الواحد تلو الآخر عند كل منعطف� .إنها مناظر طبيعية
* كاتبة فل�سطينية.

** ترجمة� :صفاء كنج.
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تواق ًا �إلى ا�ستك�شافها م�شي ًا على الأقدام بد ًال من ال�سيارة.
ي�سهل الو�صول �إليها ،وتجعل المرء ّ
وبالمثل ،ف�إن الحقول المزروعة ومزارع الخ�ضروات التي تملأ الوديان ،م�ساحتها متوا�ضعة
ويمكن لعائلة �أن تديرها باال�ستعانة ببع�ض العمال .وعلى �سفوح التالل ال�صخرية ،تنت�شر
ت�صونها جدران حجرية بنتها �أيادي �أجيال غابرة،
مدرجات تحتجز �أثالم ًا �ضيقة من التربة ّ
بحيث تنت�شر في كل مكان وتثمر �أ�شجار الزيتون ،رمز فل�سطين .وعلى الطريق تبدو القرى
ت�سمرها على الأر�ض م�آذنها،
بمنازلها ذات ال�سقوف الم�سطحة مثل �أكوام من ال�سكر الأبي�ض ّ
وفق تعبير قر�أته في مكان ما .وغالب ًا ما حملت هذه القرى ا�سم ثمار تلك الأر�ض :فطولكرم
تذكر بكروم العنب ،والجارو�شية بالقمح المجرو�ش ،وع�صيرة بمعا�صر الزيت .لقد فلح
ّ
الفل�سطينيون التربة وزرعوها على امتداد قرون ،فن�ش�أوا فالحين ارتبطوا ارتباط ًا وثيق ًا
وت�شربت دما�ؤهم غبارها المائل �إلى الحمرة .وعلى الرغم من �أن الراحل را�شد ح�سين
بالأر�ض،
ّ
الذي ق�ضى حياته ينظم الكلمات في ق�صائد رنانة ،لم يكن مزارع ًا ،ف�إنه لم يتمكن من التخلي
عن �إرثه الفالحي حتى عندما كان على بعد �آالف الأميال من قريته ُم�صم�ص .لقد �أثار ده�شة
مالك منزله في نيويورك عندما ر�أى ثمار الفا�صولياء والخيار والباذنجان تطل بر�ؤو�سها بين
الأع�شاب الكثيفة الم�شذبة بعناية في فناء المبنى الذي عا�ش فيه.
مما تتركه في نف�سي من حنين لفل�سطين ،بل �أي�ض ًا لأنها
ال تنبع محبتي لهذه الطريق فقط ّ
الطريق التي كانت ت�أخذنا في �أيام المنا�سبات والأعياد من القد�س ،م�سقط ر�أ�سي وم�سكني
التم معظم �أقاربنا ،وحيث رددت �ضحكات الكبار حول الطاوالت
حتى �سنة � ،1948إلى حيث ّ
�ضجيج الأطفال الالهين باللعب.
العامرة ب�أطيب الم�أكوالت
َ
عيني �إلى ر�ؤو�س التالل حيث تجثم
اليوم ،وعلى طول هذه الطريق� ،أحر�ص على �أ ّال �أرفع
ّ
الم�ستعمرات الإ�سرائيلية المقامة على �أر�ض م�سروقة خلف �أ�سيجة كهربائية و�أنوار ك�شافة
تراقب الطرق الواقعة �أ�سفلها .بتنا ن�أتي اليوم لح�ضور المنا�سبات العائلية بالطائرة من
بريطانيا وفرن�سا و�ألمانيا والنم�سا والواليات المتحدة حيث �أخذنا ال�شتات.
لكن ماذا عن الأعداد التي ال ُتح�صى من الالجئين الفل�سطينيين الذين يعي�شون في الجانب
ممن ال ي�ستطيعون دخول فل�سطين؟
الآخر من الحدود في الأردن و�سورية ولبنان و�أماكن �أُخرى ّ
�إنهم ينتظرون منذ �سبعين عام ًا في المخيمات حيث يعتا�شون على الح�ص�ص التي توزعها
عليهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى (الأونروا)،
وهم في حالة ''الموقت الدائم'' مثل اال�سم الذي �أطلقه المهند�سان المعماريان �ساندي هالل
و�ألي�ساندرو بيتي على معر�ضهما بمنا�سبة ذكرى النكبة هذه ال�سنة [� .]2018إنهم ينتظرون
العودة �إلى ديارهم ،وما زالوا يحتفظون بمفاتيح منازلهم القديمة .وفي مخيم في الأردن،
تحتفظ الجئة بحفنة من تربة حقلها المفقود تحت و�سادتها كي تتمكن من النوم على جزء من
�أر�ضها .لكن �إذا كانت ديارهم في واحدة بين  400قرية محاها ال�صهيونيون ،ف�إنها �أ�صبحت
�أثراً بعد عين ،و�إذا كانت منازلهم ال تزال قائمة ،ف�إن اليهود الذين جا�ؤوا �إلى �إ�سرائيل من
�أوروبا ورو�سيا و�أميركا ،احتلوها و�سكنوا فيها.
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في الم�ستقبل الحامل ب�شرى التحرير� ،أتخيل في البدء �صور الالجئين العائدين ،وهم
يعي�شون على ر�ؤو�س التالل في منازل غادرها الم�ستوطنون الإ�سرائيليون الذين يبلغ عددهم
الآن قرابة  .600.000وفي هذه الحال ،ف�إن المباني �س ُتترك �سليمة ولن يتم تفجيرها كما
حدث مع الم�ستعمرات التي �أُخليت في غزة .لقد �أثار الفل�سطينيون الده�شة كونهم ب ّنائين ''يبنون
ويعيدون البناء'' ،و�سرعان ما �ست�صبح ''الم�ستعمرات'' النموذجية المبنية على النمط الأوروبي،
بلدات ذات م�آذن و�أبراج كنائ�س و�أ�سماء عربية .و�ستحجب المنازل الجديدة المبنية من الحجر
�سيمحى الوجود الإ�سرائيلي غير
الجيري المنازل الإ�سرائيلية عن الأنظار .وفي نهاية المطاف ُ
القانوني ــ لي�س بالهدم والدمار ،و�إنما بالبناء والزرع.
يطيب لي �أن �أت�صور �أن الالجئين العائدين الذين عا�شوا في مخيمات منف�صلة عن
�سي�ضخون
المجتمعات المحيطة بهم ،وا�ضطروا �إلى �إدارة �ش�ؤونهم الخا�صة داخل المخيمات،
ّ
طاقة مختلفة في الأرا�ضي التي احتلتها �إ�سرائيل ،والتي �أ�شرفت عليها ال�سلطة الفل�سطينية.
�ستعود موجة من رواد الم�شاريع الفل�سطينيين المقيمين في الخارج لتطوير وطنهم القديم على
�أمل ب�أن يكون حظهم �أف�ضل من �أولئك الذين عادوا بعد �أو�سلو .كان على الفل�سطينيين �أن
تحمل حياة اللجوء ومقاومة االحتالل الع�سكري و�شق
يكونوا �أ�شداء في مواجهة ظروفهمّ :
يب�شر
تحمل �صنوف ال�شدائد الثالث مع ًا يمكن �أن ّ
طريقهم كمهاجرين في بالد جديدة� .إن ّ
بم�ستقبل واعد لفل�سطين عندما تتحرر� .إن �شاء اللـه.
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