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�إبت�سام

عازم*

�شقائق النعمان التي غادرت فل�سطني

توقفت

�شقائق النعمان ،ولأول مرة في تاريخنا ،عن الظهور فوق �سفوح بلدنا
هذا الربيع .يقولون �إن هذه ب�شرى خير .كنت �أحب تلك الزهور و�أنا طفل.
كنت �أ�شعر باالرتياح ال�شديد عندما �أراها تحتل تالل بلدتنا .لكن هذا اال�ستمتاع قطعته
هم�سة جارتنا العجوز ال�ضريرة في �أذني حين قالت لي ،بعد �أن �شدتني من ذراعي
علي التوقف عن قطف �شقائق النعمان �أو الم�شي فوقها .لم
وكادت تخلعها من كتفي� ،إن ّ
علي �أن �أحييها �أو �أحرك
�أفهم كيف عرفت ذلك .ثم �شدت على يدي بقوة عندما قالت �إن ّ
ر�أ�سي مبت�سم ًا كلما مررت بجانبها .لم �أفهم في البداية ،لكنني انتبهت منذ ذلك اليوم �إلى
يحيونها وي�ستمرون
�أن كبار ال�سن في بلدتنا ،كانوا كلما مروا بجانب �شقائق النعمانّ ،
في م�شيهم بخ�شوع �إلى �أن يعبروها.
في ذلك الربيع قالوا �إن �شقائق النعمان �ستغيب عن البلد لأعوام مقبلة ،وهذه ب�شرى
خير .فا�ستب�شرت وانتظرت ،لأن الحكايات التي تقال عن بلدنا كثيرة ،وقلت �إن لم تظهر،
ف�إن الحكاية �صحيحة ،و�إن ظهرت ف�س�أ�ستمتع بجمالها.
جل�ست على حافة العمارة ،تد ّلت رجالي في الهواء تحتي .تتمرجحان بمرح ي�شبه
مرح الطفولة مع �أنني كنت قد تجاوزت عامي الأربعين .بقي �أمامنا ثالث طبقات بعدما
انتهينا من بناء الطبقة ال�سابعة .لم ترت ِد الطبقات زخارفها بعد .ما زالت هيك ًال عظمي ًا.
في كل مرة �أ�شرف على بناء بناية �أ�شعر ك�أنني �أعي�ش داخل حلم �صاحبها .بع�ض
العمارات كوابي�س م�ستعجلة ال �أحالم فيها غير ر�صيد البنك .هذه العمارة فيها كثير من
االنحناءات ،و�أنا �أحب االنحناءات .كنت �أفكر في هذا كله و�أنا �أنظر �إلى الأفق من دون �أن
الم�ستعمرين ال ينظرون �إلى ال�سماء عندما يم�شون
�أنظر �إلى �أ�سفل .كنت قد قر�أت مرة �أن
َ
لأنهم من�شغلون بالنظر �أمامهم ،فهم دائم ًا على �أهبة اال�ستعداد للمواجهة .و�أنا كنت �أنظر
�إلى الأفق حتى و�أنا �أواجه ،هكذا �أتخيل نف�سي.
�أتذكر ق�صة جدي لأبي الذي ولد قبل �أكثر من مئة عام ،في �سنة � .1945أتذكرها جيداً
* كاتبة و�صحافية فل�سطينية.
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كلما وقفت على واحدة من هذه العمارات التي �أُ�شرف على بنائها في المدينة البي�ضاء ،تل
�أبيب .هذه المدينة التي نمت ،كالفطر ،على �أنقا�ض غيرها .ترفرف الأعالم الفل�سطينية في كل
مكان من حولي .غداً �سيكون �أول يوم تقام فيه االحتفاالت في جميع �أنحاء فل�سطين بالذكرى
الأولى لال�ستقالل والتحررَ .من كان ي�صدق �أن هذه العمارات كلها �ستحمل العلم الفل�سطيني.
تغير العلم .لو �أنهم و�ضعوا ت�صميم ًا جديداً له لكان �أف�ضل من ''لطع'' العلم بالهالل وال�صليب
ّ
ونجمة داود .منذ متى كانت الق�ضية ق�ضية دين؟ حتى هذا العلم �سيتغير مجدداً� ،سيعود �إلى
�صورته الأولى� .أنا مت�أكد.
لماذا ال �أ�ستمتع بهذه الأعالم التي ترفرف؟ حتى َمن تب ّقى منهم يرفعها على �سيارته .ما
هكذا �أردت �أن تكون النهاية �أو البداية ،بداية ا�ستقالل فل�سطين �أو ت�شييد الدولة الجديدة .لكن
ركبوا فرامل،
الأمور كانت ت�سير في هذا االتجاه ،ال محال .لقد �صنعوا قطاراً ورف�ضوا �أن ُي ّ
وا�ستمروا في االنطالق نحو الهاوية .و�سكة القطار كانت هياكلنا العظمية� ..سكة قطارهم كانت
هياكلنا العظمية.
ِ
الم�ستعمرين.
عندما �أفكر بالـ ''هم'' التي �أ�ستخدمها كثيراً عندما �أتحدث عنهم ،ف�إنني �أق�صد
ما زلت �أ�ستخدم الـ ''هم'' حين �أتحدث عنهم .ح�سن ًا ،ال ب�أ�س ،فاال�ستقالل كان العام الما�ضي
وهذه الـ ''نحن'' الجديدة التي �أحاول ه�ضمها ما زالت �صعبة اله�ضم .لماذا �أعود �إلى التفكير في
هجروا.
الن�صف الفارغ من الك�أ�س؟ الأعالم ترفرف في كل مكان� .أال يكفي هذا؟ وعاد الذين ّ
عاد �أوالدهم� ..أال يكفي هذا؟

ال عدالة يف العدالة...
كيف لي �أن �أ�صف الو�ضع الذي �آلت �إليه الأمور؟ كان جدي في الع�شرينيات من عمره عندما
بد�أت الحرب الثانية علينا في �سنة  .1967كان في تل �أبيب يبني مع غيره من العمال
الفل�سطينيين العمارة تلو الأُخرى ،تحت الحكم الع�سكري الذي فر�ضوه عليهم منذ نكبتهم19 .
اعتقد �أنه يمكنه �أخيراً الذهاب
تهجر �إلى بيروت.
َ
عام ًا مرت من دون �أن يرى تو�أمه الذي ّ
ِ
الم�ستعمرون من حولهم كانوا
بال�سيارة �إلى بيروت .الأخبار الآتية كانت تب�شرهم بالتحرير.
مرتبكين وخائفين� .أدرك جدي وبقية العمال �أن عليهم مغادرة المدينة ب�أ�سرع ما يمكن،
والعودة �إلى بلداتهم واالنتظار.
�سموني على ا�سمه ــ مع �صديقه ،على حافة العمارة ،وتدلت �ساقاه في
جل�س جدي �سليم ــ ّ
الهواء وارت�شف �آخر ما تب ّقى من قهوة في فنجانه ،في انتظار �أن ت�أتي �سيارة العمال لنقلهم،
�أو بالأحرى لتهريبهم من فل�سطين �إلى فل�سطين� ،إذ �إن معظمهم كان من دون ''تراخي�ص'' عمل.
نظر جدي �سليم و�صديقه �إلى العمارات التي كانت حولهم .العمارات التي بنوها على �أنقا�ض
نكبتهم و�سط تل �أبيب ،ثم بد�أ كل واحد منهما باختيار العمارة التي �سيهديها لنف�سه بعد
التحرير'' .العمارات �أكثر من النا�س ،وال بد من �أن تكون فل�سطين مكان ًا عاد ًال ،ال بد من �أن
تكون الوطن!''.

شقائق النعمان التي غادرت فلسطين

امللف

حدثنا كيف �أن �أحد العمال اليهود جاء �إليه وقال له:
�أذكر �صورة جدي ونبرته عندما ّ
''�سليم� ،إذا دخل العرب و�أرجعوا فل�سطين ،هل �أ�ستطيع �أن �آتي لأحتمي عندك؟'' لم يدرك جدي
في تلك ال�ساعة �أنه هو الذي �سيحتاج �إلى �أن يحتمي مجدداً.
عندما و�صل جدي �إلى بلدته ذهب مبا�شرة �إلى مقهى �أبو �شكور ،هناك �سيعرف �آخر الأخبار.
تجمع النا�س في المقهى حول الراديو ،كما كانوا يتجمعون كل خمي�س ل�سماع �أم كلثوم .قال
ّ
المذيع �إن قوات الدول العربية و�صلت �إلى م�شارف تل �أبيب .نظر جدي �إلى �صديقه ولم يقوال
مما يقوله المذيع
�أي �شيء .غادر المقهى وغ�صة في قلبه .هو جاء للتو من تل �أبيب .ال �شيء ّ
�صحيح ًا .طارت العمارات! وطارت بقية فل�سطين! لي�ست �إ ّال �أيام ًا قليلة حتى توحدت فل�سطين،
لكن تحت اال�ستعمار! جميع الت�ضحيات لم ت� ِأت بثمارها بعد .اعت َق َد �أن دعوة المظلوم ُتقبل.
''ك�أن اللـه م�صاب بالطر�ش ربما ،و�إ ّال لماذا لم ُتقبل دعوة المظلوم في فل�سطين؟'' اِ�ستغفر اللـه!
كان رد �أحد ال�سامعين على قول جدي وهو يق�ص تلك الحكاية بتف�صيالتها للمرة الألف.
بعد �أكثر من مئة عام �أجل�س جل�سة جدي نف�سها ،كما �أتخيلها� ،أرت�شف قهوته من دون �أن
أق�سم العمارات ،لكنني �أنظر خلفي �إلى �أكثر من مئة عام ال�ستعمار انتهى� .أحب طعم القهوة
� ّ
العربية� ،أو �أي قهوة ،و�أ�شرب ركوات منها� .أدرك �أن �إدماني على القهوة هو لحنين في �صدري.
�أ�ضع فنجان القهوة على ركبتي عندما �أجل�س في ح�ضرة ال�صباح في حديقتي ب�صمت وهدوء
الندى� .أخذت تلك العادة من جدي .ال يمكنني �أن �أركب ال�سيارة من دون �أن �آخذ معي فنجان
قهوة� .أت�شاجر مع زوجتي كثيراً ب�ش�أن القهوة التي تن�سكب في كل مكان في ال�سيارة ب�سبب
المطبات التي خلفتها الجرافات في ال�شوارع.
اله�ستيريا التي �أ�صابتهم ال تو�صف .منظر الجرافات وهي تحفر ال�شوارع الم�ؤدية �إلى قرانا
ومدننا و�أحيائنا كان �سوريالي ًا .كانت الجرافات مكتظة بالجنود المدججين بال�سالح الذين
ينتظرون �أن نتحرك �شما ًال �أو يمين ًا ليفتحوا النار� .أ�سلحتهم تتكاثر كالجراد ،وكانوا ما زالوا
يخافون منا.
وقفت مرة �أمام المر�آة مطو ًال ،و�أخذت �صورة فوتوغرافية ل�شكلي المنعك�س فيها ع ّلني �أرى
في �صورة ال�صورة ما يرون .ما �سر خوفهم منا؟ نظرت �إلى �أنفي الكبير .ال �شك في �أنه كبير،
وعيناي جاحظتان بع�ض ال�شيء ،لكني لم �أجد ما هو مبرر لخوفهم .ال بد من �أن عيونهم ترى
ما ال نرى .قد ترى عيونهم �أي ًا منا ك�أنف فقط �أو كفم �أو كل�سان يلعلع بين �أ�سنان كبيرة ربما
م�سو�سة �أو يتخيلونها كذلك .ال بد من �أن نبدو لهم هكذا كع�ضو ما في هذا الج�سد ،ولي�س
ك�أج�ساد لها ما لها وعليها ما عليها من �أج�ساد الب�شر.
كان ال بد من �أن ن�شعل تلك الحقول .اله�ستيريا التي �أ�صابتهم ال تو�صف .لم �أتخيل قط �أن
الأمور �ستنتهي بهذه ''الب�ساطة'' .كنت مت�أكداً من �أني �س�أنجو حتى �إن بد�أوا مرة �أُخرى بذبحنا،
كما ُتذبح الخراف ،وبتهجيرنا كما حدث في �سنة  .1948قد يذبحونا على طريقة ذبحهم لأهل
غزة ،ك�أن يبقونا بين الحياة والموت ..ذبح بطيء.
مهما يكن ،كنت مت�أكداً من �أنني �س�أنجو .لماذا هذا الت�أكد من النجاة؟ ال �أدري ،ربما لأن
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ناج بالم�صادفة ،و�أنا كنت مت�أكداً من �أنني �س�أرثها و�ستكون من ن�صيبي .مهما
جدي نجا ك�أي ٍ
يكن ،لم �أت�صور �أن ن�صل �إلى تلك النهاية �أو البداية ،و�أنني ما زلت في قيد الحياة.
لم �أكن �أحب جملة ''�ضاعت فل�سطين'' التي كان يرددها الكبار و�أنا �صغير .كنت �أ�صر عندما
�أ�سمع �شخ�ص ًا يقول �إن ''فل�سطين �ضاعت'' ،على �أنها لم ت�ضع لأن هناك َمن تم ّكن من البقاء
ين�س وما زال ي�صر على العودة .الآن �أدرك� ،أو هكذا �أ�شعر بهذه
فيها ،وهناك َمن ُطرد ولم َ
اللحظات ،معنى تلك الجملة على الرغم من االنت�صار .الآن ،لأول مرة بعدما انت�صرنا �أ�شعر
بمعناها .لأول مرة �أفكر في ال�سفر!
همهم �أن ي�صبحوا نحن ،لكن من دوننا؛
مئة عام �سبقتها �أكثر من خم�سين �أُخرى .كان ّ
بطعامنا ،وعاداتنا ،ومالب�سنا ،وق�ص�صنا ،و�أ�ساطيرنا.
بقينا مئة عام نحاول �أن نقنعهم بجميع الطرق ب�أن عليهم و�ضع الفرامل للقطار ،لكن
قطارهم كان يم�شي من دون �أن يتوقف في �أي محطة .هذا القطار الذي �أبوا �أن ي�ضعوا فرامل
له ،كنا نحاول اللحاق بهُ ..ن�صيب حين ًا ،ون�سقط �أحيان ًا �أُخرى ،ثم نقول :يكفينا ما ُ�سفك من
دمائنا.
فلنكن طيبين كما يفعل �أبناء الأر�ض� .شيء واحد رف�ضنا �أن نقوله� .شيء واحد �أرادوه من
�شفاهنا� :أن ما فعلوه بنا كان حق ًا .وبقينا ،حتى �أكبر خائن فينا بقي ،من دون �أن نقتنع
بروايتهم ع ّنا وعن ح ّقهم في بيتنا .هكذا بب�ساطة ..وكلما زدنا �إ�صراراً جن جنونهم .معركة
الأر�ض انتهت منذ زمان ،ال�سيطرة عليها كانت مجرد تف�صيالت .المعركة كانت دائم ًا لل�سيطرة
على روايتنا وعقولنا ،على ما نرويه وما ال نرويه ،وعلى ما ن�شعره.
كلما مر ربيع ازدادت �أعداد زهور �شقائق النعمان فوق �سفوحنا التي ازدادت احمراراً،
تتورد وتزداد
ومعها ازدادوا انبهاراً بها وب�أنف�سهم .كلما مر ربيع اعتقدوا �أن �شقائق النعمان ّ
احمراراً احتفا ًال بهم .لم ي�س�ألوا كبار ال�سن بيننا عن �أ�سطورتنا التي تقول �إنه كلما ا�ست�شهد
واحد منا �أزهر �سفح جديد ب�شقائق النعمان .تلك هي دماء �شهدائناّ � .أما �سوادها ،فما هو �إ ّال
ُكحل رجالنا ون�سائنا الذي هطل من عيون الآباء والأمهات ح�سرة على دماء �أبنائهم .كلما
احمرت �سفوح تاللنا ب�شقائق النعمان ازدادوا ولع ًا بها .كانت تكفيهم رائحة انت�صاراتهم
ليتمايلوا ثملين من ن�شوة االنت�صارات .وكلما انت�صروا قطفوا ر�ؤو�س �شقائق النعمان من
�سفوحنا وزينوا بها بيوتهم واحتفاالتهم ..دما�ؤنا كانت في مزهرياتهم تزين احتفاالتهم.
لم تعد فل�سطين ما �أردناها �أو حلمنا بها .لأول مرة تحمل كلمة «�ضاعت فل�سطين» معنى
إلي .لأول مرة �أبكي بمرارة .ما هكذا تخيلت العودة والبقاء .توقف قطارهم عندما
بالن�سبة � ّ
نفدت هياكلنا العظمية التي بنوا منها �سكة الحديد� .سقط قطارهم الذي كان من دون فرامل،
و�سمعنا طقطقة عظامنا وقمنا لنرتاح قلي ًال ونجل�س على حافة الطريق بين �شقائق النعمان.
غادر َمن غادر منهم ،لأنهم لم يحتملوا مجرد ر�ؤيتنا ــ كان ال بد لكل هذا الدم من �أن
ي�سيل ..كان ال بد لكل هذه الأر�ض من �أن ُتحرق ..كان ال بد لكل هذا الكابو�س من �أن يولد..
وكان ممكن ًا �أال يحدث هذا كله .كان من الممكن �أال يحدث هذا كله ،غير �أن ن�شوة انت�صاراتهم
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الع�سكرية �أعمتهم .ولم يعد لدينا �شيء لنخ�سره بعدما �أدركنا �أنها �ضاعت� .ضاعت فل�سطين ولم
يكن للكلمة معنى قبل اليوم .لكن اليوم ،وبعد انت�صارنا الكا�سح� ،أ�صبح لهذه الكلمة معنى.
التاريخ يكتبه ال�صمت .التاريخ يكتبه المجبرون على ال�صمت .تقول الحكاية �إن �شقائق
النعمان �ستعود لتظهر مجدداً على �سفوح تاللنا بعد مئة عام �أُخرى كزهور ،بعدما تكون قد
تخل�صت من �أثر �آخر قطرة دم ل�شهدائنا في عروقها و�سيكون لونها �أقل احمراراً ،و�سنقطفها
نحن ون�ضعها في مزهرياتنا.
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 :11حكايات من اللجوء الفلسطيني
تحرير :حسن داوود
 302صفحة

 8دوالرات
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