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العودة املتخيلة ــ امل�ستقبل

ن�رصي حّجاج*

بالد املريمية اجلديدة:

''معاجلة غير مكتملة لسيناريو فيلم روائي طويل''

ا لي�س ع�ضويًا اإلى الع�ضوي؟
ّ
لم نولد لن�ضاأل: كيف تم االنتقال الفّذ مم

محمود دروي�ش، من ق�صيدة ''بيروت''

يزة، بينما كان الب�ضل المقّطع �ضغيراً يتقلب انتهت 
ّ
اأم العبد حمود من فرم الخب

في المقالة العمالقة العامرة بزيت الزيتون. اأ�ضافت اأم العبد الخبيزة 

المفرومة اإلى الزيت والب�ضل.

كان ال�ضوت االآتي من التلفزيون في غرفة الجلو�س يعلن الت�ضويت في مجل�س االأمن 

باالإجماع على القرار 195 الخا�س باإنهاء ال�ضراع الفل�ضطيني ــ االإ�ضرائيلي مرة واحدة 

واإلى االأبد.

كانت اأم العبد تعرف ما كان جميع الالجئين الفل�ضطينيين في العالم يتابعونه 

باهتمام فيما يتعلق بمداوالت �ضاخبة تجري في اأروقة االأمم المتحدة وفي عوا�ضم 

تها تقارير و�ضوراً من 
ّ
العالم ب�ضاأن هذا القرار الجديد، فقد بثت و�ضائل الميديا برم

مرا�ضليها في جميع العوا�ضم لها عالقة بهذه المداوالت في اأجواء من التفاوؤل واالأمل 

بالو�ضول اإلى اإجماع على هذه الم�ضاألة، فالحجج التي جرى بموجبها النقا�س ال يمكن 

الأحد اأن يرف�ضها، اأو اأن يثبت بالعلم والبحث عدم �ضوابيتها. ولذا نجح الت�ضويت في 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة الأول مرة باالإجماع ومن غير ا�ضتخدام حق الفيتو من 

طرف اأي جهة نافذة، اأو من غير اأي اعترا�س من اأي دولة اأو امتناع من الت�ضويت.

نحن االآن في �ضنة 2050، وقد ا�ضتيقظت اأم العبد حمود كعادتها في الرابعة �ضباحًا 

كي ت�ضّلي الفجر وتبداأ تح�ضير طبق الخبيزة الذي الحظ اأبناوؤها وبناتها اأنها اأكثرت في 

االآونة االأخيرة من عدد المرات التي اأعدت فيها الخبيزة والملوخية بالعد�س وفطائر 

* مخرج �ضينمائي وكاتب فل�ضطيني.
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الزعتر االأخ�ضر، كما الحظوا اإ�ضرارها �ضباحًا وم�ضاء على اأن ي�ضرب الجميع نقيع الميرمية 

واإ�ضافته بكميات اأكبر من المعتاد اإلى ال�ضاي في االأوقات كافة.

قالت اأم العبد، وهي حفيدة لالجىء فل�ضطيني من منطقة الحولة في الجليل االأدنى كان قد 

ولد في مخيم عين الحلوة في ال�ضنة التالية للنكبة، الأبنائها وبناتها الخم�ضة الذين �ضاروا 

اليوم في الع�ضرينيات من العمر: ''ناق�ضكو خبيزة وملوخية وميرمية وزعتر يمه! الزم ت�ضحنو 

دمكم فيهم. يمه اأنتم ولدتم هنا واأنا ولدت هنا واأبوكم ولد هنا وجدكم ولد هنا فالزم نثبت 

حقنا بالبلد حتى ولو مات اأجدادكم واأبوكم بالمخيم. اأر�س جدكم االأكبر واأبوكم ناطرة.''

في العام الثالثين للنكبة كان عي�ضى عبد القادر جوهر نجح في �ضهادة البكالوريا الفرع 

العلمي بتفوق على م�ضتوى لبنان، وقد فرح اأبوه وفرح اأهل حارتهم وفرح اأبناء المخيم 

لنجاحه، حتى اإن ر�ضقات من ر�ضا�س بنادق كال�ضنكوف اأُطلقت ابتهاجًا وتعبيراً عن م�ضاعر 

وطنية الأن الجئًا فل�ضطينيًا نجح ذلك النجاح الباهر في لبنان.

ن عرف عي�ضى جوهر كان يوؤمن بعبقريته العلمية واجتهاده ومثابرته على الدر�س. 
َ
كل م

كانت الكتب العلمية، وخ�ضو�ضًا كتب علم الوراثة، غرامه الكبير وم�ضدر �ضعادته وهو يم�ضي 

�ضاعات على �ضطح بيتهم في المخيم يقراأها باهتمام بالغ، على الرغم من اأنها لم تكن �ضمن 

منهاجه الدرا�ضي.

انقطع عي�ضى عن االختالط باأ�ضدقائه وبرفاقه خارج �ضلة المدر�ضة اأو في الحارة. كان 

يريد اال�ضتعداد لتقديم طلب للدرا�ضات العليا في األمانيا الغربية ليدر�س علم االإراثة.

ما هو علم االإراثة يا ولدي؟ قال له اأبوه عبد القادر النجار الب�ضيط الذي كان يعمل في 

ة.
ّ
�ضناعة الكرا�ضي والطاوالت واالأ�ضر

اأجابه عي�ضى: �ضاأ�ضرح لك يا اأبي ماذا اأق�ضد بهذه الدرا�ضة، لكني اأريدك اأاّل تحدث اأحداً 

بالمو�ضوع حتى اأمي!

ا �ضمعه من ابنه عي�ضى، وبداأ يح�س بخوف على ولده من اأن تكون قراءة 
ّ
ذهل عبد القادر مم

الكتب العلمية قد ذهبت بعقله اإلى مطارح ال يعود منها العقل، كما حدث مع ابن جيرانهم 

 على اأمه الفقيرة لت�ضتري له 
ّ
فتحي الم�ضطفى الذي ما اإن بداأ يفكر في درا�ضة المو�ضيقى، واأ�ضر

اآلة العود، حتى اعتبره النا�س في الحارة مجنونًا، وانتهى به االأمر في م�ضت�ضفى ''الفنار'' 

لالأمرا�س العقلية والنف�ضية، عاد بعدها باأعوام في تابوت وهو لم يكمل االأربعين من العمر. 

ره في قراءة علمها وعالقتها بمختلف اأنواع العلوم، وخ�ضو�ضًا 
ّ
وقيل اإن ولعه بالمو�ضيقى وتبح

الريا�ضيات، اأحدثا له تقرحات في معدته اأدت اإلى نزيف، فانفجرت معدته ذات ليلة ولم 

ي�ضتطع االأطباء اإنقاذه فمات. وقيل اإن �ضبب الموت كان الن�ضيان، اإذ ن�ضي فتحي الم�ضطفى بعد 

مئات من جل�ضات العالج بال�ضدمة الكهربائية ولعه بالمو�ضيقى و�ضغفه الكبير بامتالك اآلة 

العود التي ماتت اأمه جوعًا وهي توفر ثمنها.

جل�س عبد القادر على كر�ضي خ�ضبي من �ضنع يديه اإلى جانب ولده عي�ضى ي�ضتمع اإليه وهو 

ي�ضرح تف�ضيالت م�ضروع درا�ضته في األمانيا. كان عبد القادر جوهر يرتجف، وتكاد ُت�ضمع 
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دقات قلبه المت�ضارعة خوفًا من اأن ي�ضمع ما يجعله يواجه ما واجهته اأم فتحي الم�ضطفى 

الذي راح بال رجعة وراء اأحالمه الم�ضتحيلة.

قال عي�ضى: ا�ضمع يا اأبي! عندما روى لي خالي قا�ضم عن اأول رحلة له اإلى قريتنا في 

الجليل بعد اأن اأتاحت له جن�ضيته االأميركية التي ح�ضل عليها منذ اأعوام طويلة زيارة فل�ضطين، 

وكيف اأح�س باأنه ما عاد في اإمكانه الم�ضي بعد اأن نزل من �ضيارة �ضديقه الفل�ضطيني الذي 

اأقّله اإلى القرية، وباأن ثقاًل هائاًل وقع على كتَفيه في لحظة لم يتوقعها، وكيف �ضعر باختناق 

جعله يخ�ضى من اأن ي�ضاب بجلطة قلبية تودي به، واأن تلك الحالة ا�ضتمرت ثالثين دقيقة 

تقريبًا، وجعلته غير قادر على الم�ضي، االأمر الذي دفع ب�ضديقه �ضاحب ال�ضيارة اإلى اإم�ضاكه 

من ذراعه و�ضحبه �ضحبًا اإلى اأن ا�ضتعاد قدرته على الم�ضي وحده، فاأخذ نف�ضًا عميقًا وهو ينظر 

ا اأ�ضابه. وقتها، يا اأبي، قال لي خالي مداعبًا: هل تعرف يا عي�ضى لماذا 
ّ
حوله �ضامتًا قلقًا مم

، وباأن راأ�ضي 
ّ
لم اأ�ضتطع الم�ضي في تلك اللحظة واأح�ض�ضت باأن جبااًل �ضاهقة تجثم فوق كتَفي

يكاد ينفجر و�ضربات قلبي ت�ضارعت وخفت اأن اأ�ضاب بجلطة، فقد كنت وقتها في الثامنة 

واالأربعين من العمر، مع اأني �ضليم الج�ضد واأمار�س الريا�ضة ومواظب على الطعام ال�ضحي؟ 

ال�ضبب هو ''االآورا'' ولفظها باالإنجليزية. فقلت له ما هي هذه ''االآورا'' يا خال؟ فقال اإنها الهالة، 

اأي ذلك الغالف الالمرئي الذي يحيط بجميع الكائنات الحية من اإن�ضان وحيوان؛ والهالة ذات 

عنا�ضر متعددة من الماء والتراب والهواء والحرارة، ومن الجزئيات التي تحملها العنا�ضر 

المكونة من �ضجر وخ�ضار وذرات اأ�ضغر من الذرة، المعروفة في باطن كل ما هو كائن على 

االأر�س وفيها وفوقها، ومن ذلك مثاًل الخبيزة والملوخية والميرمية والزعتر، تلك االأع�ضاب 

البرية التي يع�ضقها الفل�ضطينيون ع�ضقًا ال يناف�ضهم فيه �ضعب اآخر.

ف�ضاألته: وما دخل الهالة بحالة عدم الحركة واالإح�ضا�س بال�ضغط المرتفع التي حدثت معك 

يا خال؟ فاأجابني بثقة عالية: ل�ضت متاأكداً ما اإذا كان العلم واأبحاث علم الوراثة �ضيتو�ضالن 

ث الجينات الوراثية االأُخرى في 
ّ
ث كما تور

ّ
اإلى حقيقة علمية موؤكدة تثبت اأن الهالة تور

ث فاأنا اأ�ضتطيع تف�ضير ما حدث 
ّ
التكوين الفيزيولوجي لالإن�ضان. ولو افتر�ضنا جداًل اأنها تور

معي تف�ضيراً علميًا من غير اللجوء اإلى الرومن�ضيات الوطنية والكالم الجميل عن الحنين 

والذكريات واأوجاع كاآبة االقتالع من المكان، كما حدث معنا نحن الفل�ضطينيين اأجيااًل وراء 

ا اأح�س به فل�ضطينيون من ال�ضتات زاروا قراهم ومدنهم 
ّ
اأجيال. لقد �ضمعت حكايات كثيرة عم

بجوازات اأجنبية، وهم، في اأغلبيتهم، و�ضفوا ردات فعل عاطفية وج�ضدية في اأول لقاء لهم 

باأر�ضهم �ضبيهة اإلى حد ما بردة فعلي وفعل ج�ضدي في اأول لقاء لي مع القرية.

ث؟ �ضاألته باهتمام وف�ضول بالغين. 
ّ
وكيف تف�ضر ذلك يا خالي لو افتر�ضنا جداًل اأنها ُتور

فقال: اإن الهالة التي اأحكي عنها في اأر�س قريتنا موجودة بن�ضبة 100%، اأي اأنها هي التي 

ت�ضكل الغالف الذي يلف ــ اإلى االأبد ــ ج�ضدي، لكني لم اأولد في القرية فاأنا ولدت في مخيم 

الجئين في لبنان، لكن اأبي ولد فيها، وجدي ُدفن فيها، وجد اأبي ولد وُدفن هناك، وهكذا مع 

تتابع االأجيال الموؤ�ض�ضة لدمي ودمك وهالتي وهالتك. كان اأبي يحمل من الهالة ن�ضبة %100، 
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يه مع اأر�س 
َ
وتخيلت لو اأنه عاد اإلى القرية في زيارة لمات فوراً ومن اأول ثانية احتكاك لقدم

والدته، الأن الت�ضادم الفجائي، بعد غياب طويل، بين ن�ضبة الـ 100% في هالته مع الـ %100 

حدث تفجراً في �ضرايين القلب اأو الدماغ، الع�ضوين 
ُ
في المكان الموؤ�ض�س لكينونته، قد ي

االأ�ضا�ضيين في الج�ضد اللذين يحمالن جميع اإ�ضعاعات العاطفة واأ�ضباب الحياة اأو الموت 

الفجائي. ولنرجع اإلى مو�ضوع اإراثة الهالة، فاأنا ال اأحمل ب�ضبب والدتي في ال�ضتات الن�ضبة 

الكاملة من الهالة التي حملها اأبي رحمه اللـه، قد اأكون حاماًل لن�ضبة 90% اأو 80%، ال اأدري 

فالعلم يقرر ذلك، لكن الحالة التي اأ�ضابتني في زيارتي االأولى للقرية هي نتيجة ت�ضادم 

ن الهالة ومنبتها واأ�ضلها.
ّ
الن�ضبة الناق�ضة في هالتي مع الن�ضبة المكتملة في مكان تكو

وعليه يا عزيزي فنحن في ع�ضر تقدم العلم في العالم، واأتخيل اأن القفزات التي حدثت في 

االأعوام االأخيرة اأجبرت االأمم على التفكير في حلول لل�ضراعات في المجتمعات الب�ضرية من 

خالل العلم، فلم يعد ممكنًا اأن ُتحّل ال�ضراعات بالحروب، فجميع االأمم باتت م�ضلحة واأي حرب 

جديدة اأو حرب م�ضتمرة لن تجلب اإاّل الكوارث اإلى االإن�ضانية، ومن هنا اأفكر: ما هو ال�ضبب 

الرئي�ضي لل�ضراع بيننا وبين االإ�ضرائيليين؟ هو بب�ضاطة وبعيداً عن التحليالت المعقدة.. �ضراع 

على الرواية والتاريخ والحق في االأر�س. فاالإ�ضرائيليون يقولون اإن اللـه وعدهم بفل�ضطين، وال 

يمكن الإن�ضان اأن يثبت اأن روايتهم عن الوعد رواية اإلهية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن هذا بقي 

م�ضتندهم االأول في اإقناع كثير من اليهود بالهجرة اإلى فل�ضطين واال�ضتيطان فيها، وقد نجحوا 

في ذلك وبنوا دولة لليهود اعترف بها العالم الأ�ضباب متنوعة، ثم اإنهم اأقنعوا اأنف�ضهم اأواًل، 

واأقنعوا العالم باأنهم ال�ضحية الح�ضرية للنازية والعداء لل�ضامية التي ن�ضاأت في الغرب، وقد 

بون على 
َ
ح�ض

ُ
ن ي

ّ
نجحوا اإلى حد كبير في الح�ضول على التعاطف معهم ومع دولتهم حتى مم

الي�ضار في العالم.

طيب، يتابع خالي قا�ضم، لو اأننا ا�ضتطعنا بالعلم واالأدلة العلمية التي ال تقبل الجدل، اأن 

ث فلن يبقى علينا �ضوى اإقناع االأمم المتحدة باإجراء فحو�ضات 
ّ
نثبت اأن الهالة يمكن اأن تور

ن يّدعي اأن فل�ضطين اأر�ضه، اأكان يهوديًا اأم فل�ضطينيًا، اأم هوؤالء الذين 
َ
للـهالة ون�ضبتها في كل م

ي�ضكنون في فل�ضطين، اأم اأولئك الذين ي�ضكنون خارجها مثل فل�ضطينيي ال�ضتات، وكذلك اليهود 

في جميع اأنحاء العالم الذين حتى اإن لم ياأتوا اإلى فل�ضطين م�ضتوطنين اأو زائرين يتبجحون 

بحقهم في اأر�س فل�ضطين التي وعدهم بها اللـه في الكتاب المقد�س.. الهالة ون�ضبتها المورثة 

هي التي تعطيك الحق في الزعم اأنك تنتمي اإلى هذه االأر�س، والحق في امتالكها. اأعرفَت االآن 

يا عي�ضى لماذا اأ�ضابني ما اأ�ضابني في اللحظة التي وطئت قدماي اأر�س قريتنا الجليلية؟

كان عبد القادر جوهر ي�ضتمع ب�ضمت اإلى ابنه، وخوف مرعب يت�ضلل اإلى قلبه، لي�س ب�ضبب 

ما حدث لفتحي الم�ضطفى، بل خوفًا على ابنه من االغتيال على يد عمالء المو�ضاد في حال 

اكت�ضفوا اأهمية هذه الدرا�ضة وخطورتها، والتي ينوي عي�ضى اأن يطبقها على روايتهم وال�ضردية 

التي عملوا عقوداً طويلة من الزمن كي يقتنع بها اليهود وغير اليهود في العالم.

ا�ضتعاد عبد القادر ق�ض�س اغتياالت علماء الذرة الم�ضريين في باري�س في �ضتينيات القرن 
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الع�ضرين و�ضبعينياته، والعلماء العراقيين على يد عمالء اإ�ضرائيل واإيران واأميركا بعد احتالل 

العراق في بداية القرن الواحد والع�ضرين، وعلماء الذرة الباك�ضتانيين واالإيرانيين وغيرهم. لكن 

تها اأكثر من 
ّ
هذه الدرا�ضة �ضتهدد الجذور الفكرية والثقافية والتاريخية لوجود اإ�ضرائيل برم

�س لها اأن تتحقق وتثبت علميًا �ضتنهار اإ�ضرائيل بفح�س �ضغير 
ّ
ال�ضالح النووي. هي فكرة لو ُقي

تافه في مركز �ضحي في اأي قرية.

قام عبد القادر من على كر�ضيه واأ�ضعل �ضيجارة من علبة التبغ التي يحملها في جيب 

قمي�ضه، ونفخ نف�ضًا عميقًا، وتطلع �ضوب ال�ضم�س التي بداأت تنحدر خلف التالل فتن�ضر لونًا 

برتقاليًا في االأفق جعل قلبه ينقب�س، وهاجمته موجة حزن موجع، فقد اأح�س فعاًل بالفخر 

بابنه وباأفكاره، لكنه كان خائفًا عليه من الموت، فقال له: ِا�ضمع يا حبيبي عي�ضى، األم تعرف 

تاريخ تعامل اإ�ضرائيل مع علماء الذرة العرب والم�ضلمين؟ هل تريد اأن تموت قبل اأن تنجز 

درا�ضتك يا بني؟

ابت�ضم عي�ضى ابت�ضامة الواثق بنف�ضه واأفكاره، والعارف كيف يحمي نف�ضه، وقال الأبيه: منذ 

اأن اأخبرني خالي حكاية الهالة واأنا اأفكر فيها واأبحث عبر االإنترنت واأ�ضتري كتبًا واأّطلع على 

درا�ضات كثيرة �ضدرت في العالم تبحث في علم االإراثة، وقراأت تاريخ اإ�ضرائيل وكتب التنظير 

ال�ضهيونية كلها، كما قراأت عن تاريخ التقدم العلمي والتكنولوجي في دولة اإ�ضرائيل، وهي بال 

�ضك دولة متقدمة ومتفوقة علينا وعلى دول غربية، لكن تقدمها العلمي كان دائمًا من اأجل 

م�ضلحتها وتفوقها على الم�ضتويات كافة. وطبعًا لم يغب عن بالي يا اأبي ما فعلته اإ�ضرائيل 

بالعلماء غير اليهود الأنها تريد اأن تحتكر العلم لها كما تحتكر دور ال�ضحية لليهود. غير اأني لم 

اأقّدم اإلى الجامعة االألمانية هذا المخطط الدرا�ضي كما ذكرته لك، واإنما كان مو�ضوع درا�ضتي 

الكيمياء، لكن لي�س الكيمياء كعلم، واإنما كتعبير ي�ضتخدمه النا�س للداللة على التاآلف 

والت�ضادم بين القلوب في عالقات الحب وال�ضداقة. ما اأر�ضلته هو درا�ضة معرفة االأ�ضباب التي 

ز واحد، اأو 
ّ
تجعلنا نحب �ضخ�ضًا من اأول نظرة اأو اأول م�ضافحة اأو اأول لقاء يجمعنا في حي

تجعلنا ن�ضعر كاأننا ُلدغنا من عقرب منذ اللحظة االأولى التي نرى فيها �ضخ�ضًا معينًا، واأعني 

النفور الذي قد يكون اأحيانًا متباداًل بين النا�س. من هذه الزاوية اأر�ضلت اإلى الجامعة في 

ميونيخ اأنني اأريد اأن اأدر�س فر�ضية اإراثة الهالة وتاأثير ن�ضبها المتبادلة بين النا�س في الحب 

واالنجذاب العاطفي والجن�ضي اأي�ضًا، واأنا بيني وبين نف�ضي �ضاأعمل على طريقة تكون فيها 

االإ�ضارة اإلى عالقة الهالة بالمكان رمزية من غير اأن اأبدي اهتمامًا وا�ضحًا فيها اإلى اأن 

اأ�ضتطيع اإثبات النظرية بما ال يحتمل الجدل. وبناء على مقترح الدرا�ضة، اأي ''البروبوزل''، 

و�ضلتني ر�ضالة موافقة من الجامعة للدرا�ضة، واإعجاب �ضديد بمو�ضوع الدرا�ضة، حتى اإنهم 

قرروا تقديم منحة لدرا�ضة الدكتوراه غير المحددة بفترة زمنية. كما اقترحوا م�ضرفين على 

درا�ضتي ثالثة علماء في علم االإراثة من اأ�ضهر علماء العالم وكنت قراأت كتبًا لبع�ضهم. الم�ضكلة 

اأن اأحد هوؤالء، على ما عرفت من �ضيرته الذاتية، يهودي ينحدر من اأ�ضرة يهودية اأبيد معظم 

اأفرادها في المحرقة النازية في مع�ضكر اأو�ضفيتز في بولندا، لكنه لي�س �ضهيونيًا، بل اإنه 
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مناه�س لل�ضهيونية ومكروه في اإ�ضرائيل، فقد ن�ضر مرة درا�ضة عن �ضيكولوجيا ال�ضحية 

واحتكارها من طرف الفكر ال�ضهيوني، حتى اإنه دافع في بع�س الموؤتمرات العلمية عن 

ال�ضحايا الجدد في العالم، اأي نحن يا اأبي.

ثالث طناجر من الخبيزة تكفي ربما لع�ضرين �ضخ�ضًا، وع�ضرات اأقرا�س الزعتر االأخ�ضر، 

وطنجرتان من الملوخية مع العد�س ــ وهي طبخة معروفة في بع�س قرى الجليل وت�ضمى 

''هرنابة'' وتوؤكل غما�ضًا بالخبز ــ وثالثة ''تيرمو�ضات'' من ال�ضاي والميرمية، كانت جاهزة على 

طاولة الطعام اأمام اأم العبد وهي تنظر اإلى هذه الطناجر بفخر و�ضعادة ولهفة. نادت االأبناء 

والبنات واأمرتهم بتحميل الطناجر في �ضيارة الفان ا�ضتعداداً لرحلة العودة اإلى البلد عبر 

الحدود اللبنانية المفتوحة منذ تم اإعالن فتح مراكز فحو�ضات الهالة في القرى والمدن 

الفل�ضطينية كافة. كانت الحدود بين فل�ضطين والدول المجاورة مفتوحة كلها، وكذلك جميع 

ني في االأعوام االأولى لعودة يا�ضر عرفات قبل اأكثر من 
ُ
المطارات، حتى اإن مطار غزة الذي ب

ي وقتها االنتفا�ضة الثانية، تم اإ�ضالح مدرجاته 
ّ
ن�ضف قرن، والذي دمرته اإ�ضرائيل فيما �ضم

وبرجه في خالل 48 �ضاعة لي�ضبح �ضالحًا لال�ضتخدام وال�ضتيعاب طائرات �ضغيرة، وهو ما 

حدث اأي�ضًا في مطار قلندية المتوقف عن العمل منذ احتالل اإ�ضرائيل ال�ضفة الغربية في �ضنة 

1967. �ضارت فل�ضطين منذ ذلك اليوم، اأي في 15 اأيار / مايو 2050، قبلة لماليين 

الفل�ضطينيين واليهود من اأطراف العالم كافة. كلهم كانوا فرحين بهذا الحل با�ضتثناء بع�س 

المتطرفين اليهود وبع�س االإ�ضالميين الفل�ضطينيين؛ فاليهود ال يريدون م�ضاركة الفل�ضطينيين 

اأر�س اإ�ضرائيل، واالإ�ضالميون يعتبرون فل�ضطين اأر�س اإ�ضالم ورباط.

كان عي�ضى جوهر قد اأقنع، في نهاية درا�ضته التي اأحدثت انقالبًا كونيًا، البروف�ضور برونو 

الن�ضير باأهمية اإيجاد حل �ضلمي لل�ضراع الدامي بين الفل�ضطينيين واالإ�ضرائيليين، فال 

الفل�ضطينيون قادرون على اإزالة اإ�ضرائيل وتحرير بلدهم، وال االإ�ضرائيليون قادرون على �ضطب 

ال�ضعب الفل�ضطيني من الخريطة الب�ضرية بعد نحو قرن من الحروب والقتل والدمار. كان 

البروف�ضور الن�ضير مقتنعًا بهذا كله، لكنه لم يجد طريقة الإقناع العالم على الرغم من اجتهاده 

االأكاديمي وروؤيته االإن�ضانية، فجاء هذا ال�ضاب الالجىء الفل�ضطيني ليقنعه بالحجة العلمية، 

 بحثه اإاّل بعدما و�ضل اإلى اليقين العلمي ب�ضواب البحث واكت�ضاف تلك 
ّ
ولذلك لم يك�ضف �ضر

النظرية العبقرية ب�ضاأن اإراثة الهالة.

ات�ضل الن�ضير بحكومته واأر�ضل اإلى االأمين العام لالأمم المتحدة وكتب اإلى روؤ�ضاء العالم 

كلهم، ومن �ضمنهم رئي�س حكومة اإ�ضرائيل والرئي�س الفل�ضطيني اأحمد داود، ودعا اإلى اجتماع 

للجمعية العامة لالأمم المتحدة بح�ضور زعماء العالم. وفي الموعد المحدد �ضافر برفقة العاِلم 

الفل�ضطيني ال�ضاب اإلى نيويورك وطلب، بعد كلمة له مخت�ضرة اأ�ضاد فيها بعبقرية عي�ضى جوهر، 

اأن ي�ضرح عي�ضى نظريته ويو�ضح تف�ضيالتها التي اأده�ضت جميع الزعماء ولم ي�ضتطع اأحد منهم 

ن في ذلك رئي�س حكومة اإ�ضرائيل يت�ضحاق بورغ، وهو 
َ
اأن ينكرها وينكر �ضحتها العلمية، بم

اأحد اأحفاد اأبراهام بورغ اليهودي المولود في فل�ضطين في ثالثينيات القرن الع�ضرين.
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�ضدر القرار 195 الذي ين�س على اإنهاء حالة ال�ضراع بين اإ�ضرائيل والفل�ضطينيين، وُطلب 

من منظمة ال�ضحة العالمية ووزارات ال�ضحة في جميع الدول االأع�ضاء اإر�ضال طواقم 

وتجهيزات لفتح مراكز الفح�س الجيني وكل ما له عالقة بالهالة.

ذكر هو اأن الجدل الوحيد الذي حدث ب�ضاأن نظرية جوهر الإراثة الهالة 
ُ
ربما ما يجب اأن ي

كان الجانب المتعلق بع�ضارات الخبيزة والملوخية والزعتر والميرمية عندما تمتزج معًا في 

الدم وت�ضكل عن�ضراً قويًا في زيادة ن�ضبة الهالة المحيطة بالكائن. لكن الجمعية العام لالأمم 

المتحدة لم تكترث لهذا الجانب وت�ضامحت فيه ل�ضببين: االأول، راأفة بالفل�ضطينيين الذين عانوا 

الأكثر من قرن اإنكاراً لحقوقهم مع ما في ذلك من معاناة وت�ضريد، والثاني، الأن العنا�ضر 

االأ�ضا�ضية المكونة للـهالة هي العنا�ضر الم�ضتمدة من التراب والهواء والماء والموجات 

الكهرومغناطي�ضة، فلن يكون والحالة هذه للخبيزة والملوخية والميرمية والزعتر تاأثير حا�ضم 

في وجود ن�ضبة توؤهل ال�ضخ�س الإثبات زعمه بالبلد، اأو عدم اأهليته لذلك.

ثم اأثير ب�ضاأن ت�ضمية البلد جدل عا�ضف، فاالإ�ضرائيليون وحلفاوؤهم اأ�ضروا على بقاء 

اإ�ضرائيل كا�ضم للدولة، والفل�ضطينيون اأ�ضروا على فل�ضطين م�ضت�ضهدين بما قاله �ضاعرهم قبل 

اأكثر من ن�ضف قرن: كانت ت�ضمى فل�ضطين، �ضارت ت�ضمى فل�ضطين، لكن هذه الحجة الوطنية 

الفل�ضطينية الرومن�ضية التي يغلفها الحنين اإلى البلد لم تقنع الكثيرين، فتم االتفاق بين 

االأع�ضاء على ترك اال�ضم اإلى مرحلة ما بعد انتهاء االأجل المحدد للفحو�ضات التي �ضتحدد عدد 

النا�س من الجهتين الذين ظهرت نتيجة فحو�ضاتهم اإيجابية، وبذلك يكون لالأغلبية الحق في 

 اإطالق الت�ضمية التي ت�ضاء، مع اأن ذلك �ضيمثل اإجحافًا لحقوق االأقليات، فُترك اأمر الت�ضمية

في النهاية اإلى جل�ضة اأُخرى ُتعقد بعد اكتمال العملية برمتها.

و�ضلت اأم العبد واأبناوؤها وبناتها اإلى فل�ضطين بعد �ضاعات، على الرغم من ق�ضر الم�ضافة 

ما بين قريتهم الجليلية والمخيم، ذلك باأنهم كانوا يتوقفون كل ب�ضعة دقائق بناء على اأوامر 

اأم العبد ليتناولوا الخبيزة اأو ملوخية العد�س وفطائر الزعتر وي�ضربون ال�ضاي بالميرمية. كانت 

فل�ضطين كاأنها في يوم الح�ضر: ماليين من الب�ضر تدفقوا ليجروا فحو�ضات الهالة ــ فل�ضطينيين 

ويهوداً من جميع اأنحاء العالم عدا المقيمن هناك من ال�ضعبين. كنت ترى رجااًل ون�ضاء يرطنون 

ن يقول اآورا، ويخرجون من مراكز الفح�س، 
َ
ن يقول هالة، ومنهم م

َ
بلغات متنوعة، منهم م

ن كان فرحًا، ومنهم من كان متجهمًا ب�ضبب النتيجة ال�ضلبية.
َ
منهم م

الذين ف�ضلوا في حمل ن�ضبة توؤهلم للعي�س في البلد، اأي حقهم في امتالكها، لم يكونوا من 

اليهود فقط كما يتبادر اإلى الذهن فوراً، اإذ ف�ضل فل�ضطينيون كثيرون في حمل الن�ضبة المطلوبة، 

ن 
ّ
وقد �ضاهدت اأم العبد روائيًا فل�ضطينيًا معروفًا في الت�ضعينيات من العمر يلطم ويبكي الأنه تبي

اأنه ال يحمل من ن�ضبة الهالة ما يجعله يزعم اأنه ينتمي اإلى البلد، فتذكر النا�س اأنه في االأ�ضل 

متحدر من عائلة من �ضمال اأفريقيا جاءت اإلى فل�ضطين في نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، ولم يكن 

يولي اأي اهتمام للخبيزة والمكونات االأُخرى، فقد عا�س مترفًا بعيداً عن حياة النا�س العاديين. 

ر من البلد في كارثة 1948، فاإن اأحفاد اأحفاده لم ينجحوا اأي�ضًا 
ّ
هج

ُ
ا ذلك ال�ضاعر الذي لم ي

ّ
اأم
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في الح�ضول على الن�ضبة المطلوبة ذلك باأنه، كما قال بع�س الموؤرخين، كان يغلف ج�ضده 

وروحه بمحبة طغاة عرب، االأمر الذي جعل هالته ه�ضة و�ضعيفة، وقد اأورث هذا كله لذريته.

�ضهدت اأم العبد حالة من الفو�ضى واالزدحام لم ت�ضهدها في حياتها كلها، �ضارت البلد 

كاأنها بابل القديمة المبلبلة، تجد النا�س يم�ضون في الطرقات وال�ضوارع �ضاهمين �ضائعين كاأن 

خلق الكون مرة واحدة من جديد.
ُ
القيامة قامت لي

في تلك االأ�ضابيع التي اأعقبت الفحو�ضات، اأ�ضدرت اللجان االأممية الم�ضرفة عليها، النتائج 

التي اأده�ضت العالم، ال بل �ضدمته �ضدمة غير متوقعة البتة. واأكثر الم�ضدومين من النتائج 

لي�س اليهود فقط، بل الفل�ضطينيون اأنف�ضهم اأي�ضًا. فقد اأثبتت النتائج اأن اليهود الذين حازوا على 

ن�ضب موؤهلة لم يتعدوا المليون والن�ضف من قرابة 15 مليون يهودي هو عددهم في العالم، وقد 

ن اأن اليهود الرو�س واالأوكرانيين واالأميركيين 
ّ
اأجرى منهم 10 ماليين فح�س الهالة. كما تبي

والفرن�ضيين ال عالقة لهم بالبلد، وهوؤالء يمثلون اأكثر من ن�ضف يهود اإ�ضرائيل، حتى اإن عدداً 

كبيراً من اليهود المغاربة والتون�ضيين واالإيرانيين والعراقيين ف�ضلوا في التاأهل لحّق المواطنة، 

جد في جيناتهم وهالتهم عن�ضر �ضئيل من مكونات الملوخية، 
ُ
على الرغم من اأن التون�ضيين و

لكن الأنهم ياأكلونها جافة ومطحونة ويتركونها تغلي �ضبع �ضاعات مع الزيت واللحم على 

النار، فاإن الملوخية فقدت م�ضدر قوتها لتكون عاماًل من عوامل الهوية الجينية الأهل فل�ضطين.

وهكذا �ضدرت اأوامر دولية برجوع جميع الفا�ضلين في الفح�س من اليهود اإلى بالدهم 

االأ�ضلية، وبقي من ال�ضكان مليون ون�ضف مليون يهودي منهم؛ ويا للمفارقة، فاإن مفكراً 

�ضهيونيًا من عتاة ال�ضهيونيين الجدد ومنّظريها المعروفين، وكذلك اأحفاد الكاتبة االإ�ضرائيلية 

الي�ضارية المعروفة التي كثيراً ما كتبت ت�ضامنًا مع عذابات الفل�ضطينيين عميرة ه�س، ف�ضلوا 

اأي�ضًا في الفح�س و�ضار عليهم الرجوع اإلى هنغاريا، بلد جدتهم الكبيرة، وهو ما حدث اأي�ضًا 

مع كثير من االأ�ضماء المعروفة من الليبراليين الجدد المناه�ضين لل�ضهيونية في المجتمع 

االإ�ضرائيلي.

ا على الجانب الفل�ضطيني، فاإن ال�ضدمة كانت اأ�ضد وطاأة واأكثر مدعاة اإلى النواح واللطم 
ّ
اأم

ن اأن عدداً كبيراً، ولي�س جميع الفل�ضطينيين من ذوي 
ّ
والبكاء المر والخيبة الفظيعة، اإذ تبي

العيون الزرق، ال حق لهم في المواطنة، حتى اإن اأحفاد بع�س اأع�ضاء في اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفل�ضطينية لم يح�ضلوا على اأي ن�ضبة توؤهلهم للبقاء، وكذلك االأمر بالن�ضبة اإلى 

اأحفاد فنانين م�ضهورين ومثقفين ومفكرين. فمن اأ�ضل 16 مليون فل�ضطيني في العالم تقريبًا، 

ف�ضل قرابة 3 ماليين في الفح�س ف�ضاًل ذريعًا، كما تراوح نحو 4 ماليين بين خط الف�ضل وخط 

النجاح، فاآثروا الرجوع اإلى بالد هجرتهم في اأميركا الالتينية وال�ضمالية واأوروبا والبالد 

العربية.

فرحت اأم العبد فرحًا غامراً بنجاحها وعائلتها، فقد تجاوزت الن�ضبة لديهم 90% لعبت في 

ارتفاعها الملوخية والخبيزة والميرمية والزعتر.

اها 
ّ
لم تجد االأمم المتحدة �ضعوبة في الموافقة على الت�ضمية الجديدة لتلك البلد التي �ضم
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اليهود اإ�ضرائيل، ولم يتوقف الفل�ضطينيون عن ت�ضميتها فل�ضطين. فالفل�ضطينيون، وهم االأغلبية 

الفائزة في الفح�س، ورغبة منهم في اإبداء ح�ضن النية في العي�س الم�ضترك مع ما بقي من 

اليهود، واإيمانًا منهم باأن القرارات الم�ضيرية ذات العالقة المعقدة في التاريخ، وخ�ضو�ضًا اأن 

التاريخ في هذه البلد كان دمويًا، ال ينفع اأن ُتتخذ بح�ضب التقاليد الديمقراطية التقليدية، اأي 

خ�ضوع االأقلية لقرارات االأغلبية، اأحبوا اأن يعطوا البلد ا�ضمًا جديداً، فال هو اإ�ضرائيل وال هو 

فل�ضطين؛ ولذا قدموا مقترحًا في االجتماع المخ�ض�س الإعالن النتائج، باإطالق ا�ضم ''بالد 

الميرمية الجديدة''، الأن الميرمية كانت عاماًل حا�ضمًا في تقرير م�ضير بلدهم، واأحبوا اأن 

موها باإطالقها عليه، وفي الوقت نف�ضه اأن يطمئنوا االأقلية اليهودية التي �ضتعي�س معهم 
ّ
يكر

على االأر�س الم�ضتركة.

ه با�ضم ال�ضعب الفل�ضطيني تحية اإلى روح 
ّ

وفي البيان الذي قدمه ممثلهم في االجتماع، وج

�ضاعرهم القومي على مر االأجيال محمود دروي�س، واعتذاراً منه، وخ�ضو�ضًا اإلى ق�ضيدته 

الوطنية ب�ضاأن ا�ضم فل�ضطين، وقال ممثل الفل�ضطينيين لو اأن ال�ضاعر كان بيننا اليوم الأحب 

اال�ضم الجديد، فهو اأحب بلده واأورث اال�ضم كما اأورث اللغة. األم يقل ال�ضاعر مرة: واالأر�س تورث 

كاللغة!؟  


