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مسألة فيها نظر

الجالية الفلسطينية في غزة
منذ بدء الحصار اإلسرائيلي على القطاع ،أصبح األجنبي زائرًا ومقيمًا ومتضامنًا
ورب عمل وصديقًا .ال حرج في ذلك ،إنما الحرج في تبجيل ذاك األجنبي ،لدرجة محو اي
اهمية للمواطن الذي وفد ذلك األجنبي الصديق للتضامن معه!
محمد عبد الحليم (أبو تمام) ،صقر
حليمة (أب��و دجانة) ،كمال علي (أبو
عمر) ،نضال مرة وغيرهم.
ف��ي ب ��رج ال �ب��راج �ن��ة ت�ت�ع�ل��م فلسطني،
وتتعلم معنى الحياة ومعنى األلم.
ب��رج البراجنة ،مخيم ،مثل غيره من
امل �خ �ي �م��ات ،وح �ي ��اة م �ث��ل غ �ي��ره��ا من
ّ
والتشرد .صعوبة ما
حيوات اللجوء
ب�ع��ده��ا ص�ع��وب��ة ،م ��رارة ت�ض��ج منها
املرارة ،صبر ال يحتمله الصبر.
هنا تتعلم كيف تغتسل يوميًا بمياه
البحر ،وهنا تتعلم العيش بال هواء
وال كهرباء ،وهنا تتعلم معنى فقدان
الشمس والقمر والنجوم.
هنا تختبر قدرتك على الحياةّ ،
وسر
ّ
إيمانك بالله ،وعظمة ّ
تمسكك بحق
العودة.
هنا تختبر الحب ،وتختبر الخيانة.
ه� �ن ��ا ت �خ �ت �ب��ر ال ��وط � �ن � �ي ��ة ،وت �خ �ت �ب��ر
املتاجرة.
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ال �ع �ط��اء ،وت�ش��اه��د أل��ف ج�س��د يحثك
على ال�ن�ض��ال ،وأل��ف قلب ي��رج��وك أن
تبادر إلى الرحمة ،وألف يد تقف إلى
جانبك ،لتمضي أنت في رحلة ّ
تقرب
إل��ى ال �ل��ه ،وه��ي رح�ل��ة ت�ب��دأ ب��اإلي�م��ان
ّ
وتمر باإلنسان.
ه�ن��ا ت�ش��اه��د امل��رت �ش�ين وال�س�م��اس��رة
وال �ك��ذاب�ي�ن ،ال��ذي��ن ي�ب�ي�ع��ون ماضيك
وحاضرك ومستقبلك باسم الوطنية.
يرفعون اس��م فلسطني ،ويطعنونها
ف��ي ال�ل�ي��ل أل��ف ط�ع�ن��ة ،يحملون اس��م
ال �ت �ح��ري��ر وي� � ّ
�دم� ��رون ع �ق��ول األط �ف��ال
وقلوب الشباب ،ينادون بالتضحية
وي� � �س � ��رق � ��ون ت � �ع ��ب ال� � ��رج� � ��ال وق � ��وت
األطفال وحلم الصبايا.
مخيم برج البراجنة ،يا زهرة العمر،
يا جورية حمراء ،يا رائحة الياسمني.
ي��ا س� ّ�ر ال�ح�ي��اة ،ووج��ه ال�ق�م��ر ،وعطر
الدم.
ي��ا بسمة ال�ف��رح ،وه ��دأة ال�ل�ي��ل ،ون��ور
العطاء.
ف��ي ج�ن�ب��ات��ك أن� ��اس ط �ي �ب��ون تحبهم
ويحبونك ،ت��درك أن��ك سترجع معهم
إلى وطن اسمه فلسطني.

تغريد عطااهلل
ال �ح �ف��ل امل��وس �ي �ق��ي ال� � ��ذي أح �ي��اه
ال�ف�ن��ان ال�ك�ن��دي ان �ط��وان س�ت��راوي
األس �ب��وع امل��اض��ي هنا ف��ي مدينة
غ � ��زة ،ك� ��ان س ��اح� �رًا وم� ��ؤث � �رًا ،وال
س �ي �م��ا م �ع ��زوف ��ات ال �ب �ي��ان��و ال�ت��ي
ل� ُ�ح �ن��ت خ�ص�ي�ص��ًا ألج ��ل القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ح �س��ب م��ا ف�ه�م�ن��ا.
ل�ي��س ه��ذا ف �ق��ط ،ل�ق��د ك��ان��ت هناك
ح��ال��ة ان �س �ج��ام ع��اش �ه��ا ال �ش �ب��اب
ال �غ��زي امل�ت�ع�ط��ش إل ��ى امل��وس�ي�ق��ى
ف��ي ح�ف��ل م�ت��واض��ع نظمته حملة
امل �ق ��اط �ع ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة إلس ��رائ� � ّي ��ل.
ال �ل ��اف� � ��ت ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � �ح � �ف� ��ل أن� � ��ه
س �م��ح ل �ف��رق��ة ج �ف��را الفلسطينية
ب � ��امل� � �ش � ��ارك � ��ة ،وه� � � � ��ذه ف � ��رص � ��ة ال
ُ
ت � �ع � ّ�وض ل�ل�م��وس�ي�ق�ي�ين ال �ش �ب��اب
غير املسموح لهم بإقامة حفالت
م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة ع � ��ام � ��ة ،ك� �م ��ا ق � � ��ال ل �ـ
«األخ �ب��ار» امل�غ�ن��ي محمد عكيلة،
أح ��د أف � ��راد ال �ف��رق��ة ال �ت��ي ش��ارك��ت
ب��ال �ن �ش �ي��د ال ��وط �ن ��ي االف �ت �ت��اح��ي،
ومن ثم بتقديم األغنيات التراثية
الفلسطينية في الفقرة الختامية
للحفل.
ّ
التطرق إلى
ولسنا هنا في سياق
مشكالت املوسيقيني الشباب في
غ��زة ،م��ع إن�ه��ا مهمة ،لكنها وقفة
ص �غ �ي��رة ت��أم�ل�ي��ة ب��ال�ن�ظ��ر ال ��ى ما
تحمله في ّ
طياتها من دالالت على
ال�غ�ل��و ف��ي ت�ب�ج�ي��ل األج �ن �ب��ي على
ح �س��اب امل ��واط ��ن ال� �غ ��زي! تبجيل
م� � � ّ
�رده إل� ��ى االن �ط �ب ��اع ال� �ع ��ام ل��دى
الفلسطينيني وال�ع��رب على نحو
ّ
ع ��ام ب ��أن ص��اح��ب ال�ش�ع��ر األش�ق��ر
وال�ع�ي�ن�ين ال��زرق��اوي��ن ه��و مفتاح
ُي ّ
شرع أبواب الجنة لصاحب الحظ
ّ
السعيد .وليس س�رًا على أح��د أن
تدفق السفن والقوافل املتضامنة
ض ��د ال �ح �ص��ار اإلس��رائ �ي �ل��ي على
ال� �ق� �ط ��اع ك � ��ان س �ب �ب��ًا ف � ��ي ك �ث��اف��ة
الحضور األجنبي على نحو الفت،
إل��ى جانب ت��زاي��د ع�ّ�دد املؤسسات
ُ
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت� �غ ��ذي م��ؤس�س��ات

امل�ج�ت�م��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب�م�ش��اري��ع
ك�ل�ف�ت�ه��ا م �ي��زان �ي��ات خ�ي� ُ�ال�ي��ة ج �دًا،
ولكثرة عددها ودورها أطلق على
ش � � ��ارع ع ��ري ��ض وس � ��ط غ � ��زة اس ��م
«شارع املؤسسات الدولية».
ّ
ال� �ط ��ري ��ف ه �ن ��ا أن ذاك ال� �ش ��ارع
الرملي رغم ماليني الدوالرات التي
تنهمر عليه من كل صوب وجانب،
ال يجد من ُيمهده ليصبح سالكا
مل��رور ال�س�ي��ارات ال��دول�ي��ة الفارهة
ّ
ف� � ��ي ن � �ه� ��اي � �ت� ��ه ،ك� � � ��ل ه� � � ��ذا أوج� � ��ب

صاحب الشعر األشقر
والعينين الزرقاوين
مفتاح الجنة

ض � ��رورة ت�ب�ج�ي��ل ال��رج��ل ال�غ��رب��ي
الوسيم هو ومشاريعه املليونية
ال� � � � ��دوالرات ،ب��االب �ت �س��ام� ُ
�ةي �ق��اب �ل��ه
ال� �ش � ّ�ب ��ان ال� �ب ��اح� �ث ��ون ع ��ن ف��رص��ة
عمل أو ف��رص��ة ه�ج��رة إل��ى ال��دول
اإلس�ك�ن��دن��اف�ي��ة ،بالضحكات ُي��رد
ُ
غ �ض �ب��ه ،ب��ال �ك��رم ت �ق��اب �ل��ه ال�ب�ي��وت
واملؤسسات األهلية والجامعات
والوزارات .وقبل هذا وذاك أصبح
ممول األفكار األكثر صدقية على
اإلط�ل��اق ،ال قبله وال ب �ع��ده! لهذا
ي �ع� ّ�ب��ر أح ��د ال �ش �ب��ان ال �غ��زي�ين عن
الوضع ومن باب املزاح بقوله ،إن
مجموع الغزيني القاطنني داخ��ل
ال�ق�ط��اع أص�ب��ح اس�م�ه��م «الجالية
الفلسطينية في غ��زة» ،غامزًا من
ق�ن��اة ق�ل��ة أهميتهم بالنسبة إل��ى
ه � ��ؤالء االج� ��ان� ��ب ،ال ��ذي ��ن ت�ت�ف��اق��م
أهميتهم بتفوق مواردهم وحاجة
الغزيني ،الذين أصبحوا «أقلية»
لهؤالء األجانب.
وإن ك � �ن � ��ا ن � � �ط � ��رح ال� � � �ي � � ��وم ه � ��ذا
امل ��وض ��وع ال �ق��دي��م ال �ح��دي��ث ،فلن
ن �ن �س��ى دور امل� �ش ��اري ��ع ال��دول �ي��ة
ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وخ�ل��ق
ف� ��رص ع �م��ل ل �ل �ش �ب��اب ال �ع��اط �ل�ين
م� ��ن ال� �ع� �م ��ل ،إل� � ��ى ج� ��ان ��ب ال� � ��دور
الكبير ال��ذي أسهمت فيه السفن
والقوافل الدولية لكسر الحصار
ف ��ي ف �ض��ح م� �م ��ارس ��ات إس��رائ �ي��ل
ض��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي�ين ،وذل ��ك عبر
ت ��وث� �ي� �ق� �ه ��ا ب � ��ال � �ص � ��ور واألف � �ل � ��ام
الوثائقية وامل��دون��ات الصحافية.
في كل األحوال ،أقل ما يجب فعله
ربما التفكير مليًا قبل تخصيص
ال �ص �ف��وف األول � ��ى ل�ل�م�ت�ض��ام�ن�ين
األج � ��ان � ��ب دون غ� �ي ��ره ��م ،ف� ��ي أي
حفل ُي�ق��ام ،مثلما ح��دث ف��ي حفل
س�ت��راوس املوسيقي .فهؤالء وإن
وجب تقدير دور بعضهم ،ليسوا
اه ��ل ال� � ��دار ،وال االه � ��م ،وال فضل
لعربي على اعجمي إال بكفاءته
وح�ب��ه ألرض��ه ،وه��و م��ا يستحيل
ان ّ
يرجح كفة االجانب مهما كبر
دورهم.

بعدسة أهلها
أم��ا األس� ��وأ ف��ي ك�ل�ام ع �ب��اس وامل�ث�ي��ر
للقرف ،فهو أن��ه ال يريد ال�ع��ودة إلى
صفد ،القرية التي ع��اش وول��د فيها
قبل إخ��راج وال��ده منها .عباس يريد
فقط رؤيتها وال يريد العيش فيها.
«ي ��ا ح �ن��ون» .ل��م ي�ك��ن ينقصه س��وى
أن يطأطئ رأس��ه وي�ق��ول« :أري��د فقط
ت�ك�ح�ي��ل ع�ي�ن��ي ب��رؤي��ة ص �ف��د» ،حتى
ي �ج �ه��ش ه ��و وامل ��ذي ��ع وامل� �ش ��اه ��دون
ب ��ال� �ب� �ك ��اء م� ��ن ش� � ��دة ره� ��اف� ��ة ش �ع��ور
الرئيس الفلسطيني الوطني .عباس
ت�خ�ل��ى ع��ن ح��ق ال� �ع ��ودة .ال ي��ري��د أن
ي �ع ��ود إل� ��ى ص �ف ��د؟ «ي �ص �ط �ف��ل» .أم��ا
نحن ي��ا سيدي الرئيس ،نحن أبناء
امل �خ �ي �م��ات ،ف��إن �ن��ا راض � ��ون ب��ال �ق��رف
ال� ��ذي ن�ع�ي��ش ف �ي��ه ألن �ن��ا ن�ح�ل��م فقط
بالعودة إلى املناطق التي تريد أنت
فقط رؤيتها.
س� �ي ��دي ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م ��ود ع �ب ��اس،
رج � ��اء خ� ��اص م ��ن الج� ��ئ فلسطيني
ً
رجاء ،استشر طبيب
رقم سجله :919
عيون ،فربما وصف لك الجزر لترى
أبعد من حدود الـ ،67وكي ال يصيبك
«ال�ع�م��ى» قبل أن ت��رى ،م�ج��رد رؤي��ة،
ص� �ف ��د ...امل��دي �ن��ة ال �ت��ي س��أع �ي��ش أن��ا
فيها .و«اللي عجبو».

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

هو تفصيل صغير ال يتنبه له املرء عند النظر للمرة االولى الى هذه الصورة .ما هو الشيء الرائع
فيها؟ البائع الصغير؟ بل اللوحة الفلسطينية ألرق��ام السيارات .انظروا للحرف ف  :أن��ه يعني
(الصورة لشعيب ابو جهل)
فلسطني .للمرة االولى أقع في غرام لوحة سيارة.

حنظلة

خبرة حرب

عندما تختبرين الحرب ألكثر من  10سنوات من حياتك يا
ّ
بتغير نوع
عزيزتي ،فإن كيانك كله يتغير .ثقافتك تتغير
السالح وثقله .إحساسك يتغير ويتقلب بحجم الخصام،
وق�ل��ق الليل ي�ط��ول ب�ط��ول امل�س��اف��ة بينك وب�ين األح �ب��ة .أنا
ّ
تغيرت كثيرًا  /أنا ال أشبه نفسي في املاضي كثيرًا  /أنا
لم أعد أحب نفسي كثيرًا .هل تشعرين باألسى إن أخبرتك
أنني ،بعد أكثر من  5سنوات على آخر جدار صوت سمعته،
ّ
أنني أشتاق إلى صوته؟ أشتاق إلى هز البدن والقشعريرة
ال �ت��ي ت�ص�ي�ب�ن��ي .أش �ت��اق ل�ل�ن�ظ��ر إل ��ى ال �س �م��اء وأن ��ا أراق ��ب
الطائرات الحربية تحلق فوق سطح بيتنا ،ترسم خطوطًا
في الهواء ،تستفزني ،تحاول إخافتي ،فأستفزها في عقلي
الباطني« :لن تجرئي ،لن تقصفي» ،ليخرق جدار الصوت
في سماء ويغادر ،وأخرق جدار الصمت بكلمة «قوية!».
ليومني على التوالي وأنا أسمع صوت الطائرات الحربية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ح�ل��ق ف��ي أج� ��واء ب �ي ��روت ،ك�ن��ت أف �ك��ر أن�ن��ي
ّ
أتخيل الصوت ،ذلك أن أي وسيلة إعالمية لم تورد الخبر
ّ
«التقليدي»« :هذا وقد حلق طيران العدو فوق لبنان منتهكًا
القرار رقم  ،1701ونقل املندوب اللبناني الدائم لدى األمم
املتحدة شكوى لبنان إلى األمني العام» ،ولكن زميلتي في
العمل سألت «شو هيدا الصوت؟» ،فأجبت ببرود «طيران
ّ
أصفرت خوفًا ،حتى نبرة صوتها
حربي» .أكاد أجزم بأنها
ت�غ�ي��رت «م ��ا ت�ق��ول��ي ه �ي��ك ...ه �ي��دا ط �ي��ران م��دن��ي» .حسنًا،
لتقنع نفسها بما ت�ش��اء ،إن أرادت �ه��ا مدنية فلتكن ،لست
أنتظر من أحد أن يميز أصوات اآلالت الحربية كما اعتدت.
فعندما لم أكن أسمع صوت الطائرة الحربية في الجنوب
ك�ن��ت أش �ع��ر ب��ال��ري�ب��ة ،أن ��ا ال �ت��ي تستمع إل ��ى االش�ت�ب��اك��ات
ّ
وتفر في زواري��ب حي
باألسلحة املتوسطة والثقيلة تكر
شعبي تسكنه ،أن��ا ال�ت��ي أخ ��رج إل��ى ش��رف�ت��ي ل�ل�ت�ف� ّ�رج ،أن��ا
التي تلعب لعبة الحزازير عن نوع األسلحة املستخدمة في
االشتباكات ،أنا التي يتصل بها الناس ليطمئنوا عليها!
ّ
من منا يستحق الشعور باألسى ،أنا أم هي؟ هي ببساطة
لم تختبر الحرب ،من يستحق األسى أكثر؟
انتهت الحرب ومع ذلك ما زلت ال أنام ...سهري في الليل
ً
ليس شكال من أشكال التضامن مع الذين لم يدركهم النوم
بسبب ص��وت امل��داف��ع .لحظة ،تذكرت ليالي كثيرة ،لم أنم
جيدًا وقتها بسبب اإلنزال اإلسرائيلي .شكرًا لكل من سهر
ألجلي تضامنًا معي حينها! ولكن ،سهري في الليل ليس
ً
شكال من أشكال التضامن ،وإن كانت مقولة العصر تقول
«أنا أسهر ،إذًا أنا متضامن»! سهري في الليل ،قلق مزمن،
مرض مستفحل ،سببه ربما الحرب.
بيروت _ إيمان بشير

يأت النوم!
وال ِ

َّ
ُ
سمعت
غارة جوية تأتي وأخرى تذهب .وأنا أضحك كلما
انفجارًا أو قصفًا ،وأضحك أكثر حني أسمع صوت سيارة
اإلس �ع��اف ي��ول��ول م�ب��اش��رة بعد ال�ق�ص��ف! مل ��اذا؟ ال أع��رف!
ال ش��يء ُيخيفني ،ورب�م��ا م��ن ش��دة ال�خ��وف ضحكت ،أنا
ال أفكر في تفسير ،لكن ُيحزنني أنني وصلت إل��ى هذه
الحال.
ف� ��ي ال � �ح� ��رب األم� � ��ر ن �ف �س��ه ك � ��ان ي � �ح� ��دث .ل� ��م أع � ��د أف��اج ��أ
لفرط الوجع لم
باستشهاد أو إصابة أحد ،حتى أقاربي.
ِ
يعد بإمكاننا اإلح�س��اس ب��ه ،باالنفعال نفسه .م��ا أفعله
أنني أدي��ر املسجل على أغاني ثورية صاخبة ،وأحتفل
باملوت ،باإلنسانية التي لم يعد لها مساحة .قتلى هنا
�ار أث�ن��اء ت�ن��اول وجبة
وف��ي ك��ل م�ك��ان ،نتفرج على األخ �ب� ُ
ع �ش��اء ب � ��اردة ،ل�ن�ك��ن م�ن�ه��م أول �ئ��ك امل �ت��اب �ع�ين ال��راص��دي��ن
ُللوضع اإلقليمي ،وماذا بعد؟
ن ِّ
غير ع��ن قناة «ال�ه��م وال�ن�ك��د» ،إل��ى قناة كوميدية ،نظن
ُ
أننا نمنح أنفسنا الحياة التي ح ِرم منها آخرون!
كانت قريبتي تتحدث إلى شقيقتها أمس ،تسألها»:عندكم
قصف ب��ال�ج�ن��وب؟ وال�ل��ه م��ا ع��ارف�ين ن�ن��ام ،م��ش خلصوا
ّ
قصف ...ليش (الطائرة) الزنانة باقية فوق راسنا؟ وكأن
الصوت هو كل ما ُيقلقناُ ،يزعزع مناماتنا ،أما من يموت
فهذه مهمة اإلسعاف والحانوتي! لألسف!
هل الحرب هي أصوات انفجارات فقط؟ ال ،الحرب أكثر من
ذلك ،كل يوم نخوض حروبًا مع النوم ،مع تجاهل كل ما
ينقصنا .كيف باإلمكان أن نغمض أعيننا وال ّ
تمر قذيفة
ُ ِّ
تفت ُت جسدًا؟ أو خبرًا ُعن عشرات الجرحى والشهداء؟
وال يأتي النوم ،وأن��ا أفكر في من يكون فقيد الغد؟ وكم
بيتًا سينهار على أصحابه؟ وفي الصباح أهزأ بأفكاري،
وأعرف أن ثمة من فارق الحياة تلك الليلة ،وآخرين بكوا،
ً
وآخرين احتاروا إلى أي عزاء يذهبون أوال ،إال أنني أعرف
أيضًا أننا بتلك القو ِة التي بإمكانها إبقاؤنا هنا.
س�ب��ون �ن��ا ب ��األرق ��ام،
ف ��ي ال� �ح ��رب ي ��ا ع��زي��زت��ي ك ��ان ��وا ي �ح� ُ
ُ
حسب بالسعرات
واآلن ف��ي وثيقة إسرائيلية رسمية :ن
ّ
تعجبًا :تدخل امل��واد
حاجبيك
الحرارية! نعم ،ال ترفعي
ِ
الغذائية إلى غزة بحسب السعرات الحرارية التي يحتاج
ّ
�رط االهتمام بنا! وتقولني
إليها ك��ل غ��زي .ان�ظ��ري إل��ى ف� ِ
نسهر ت�ض��ام�ن��ًا! ه��ل خ�ط��ر ب�ب��ال��ك ك��م ج�ن��دي��ًا صهيونيًا
يسهر على راحة املوت يوميًا؟
غزة _ أماني شنينو

