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ص الالّجئ ن

ذكريات القبیلة الضائعة

ـعد محمد األـس

رواية غیر خیالیة

ص الذي تلقیته ممتّن أوالھما:ًا مفاجأتان في ھذا الن
الشجاعة المريرة ، وثانیتھما إنني مع عائلتي كنا نسكن
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لفقراء إذن متساوون ،ا.في البصرة القديمة "التوراة "
.سواء جاؤا من جنوبي البصرة أو من شمالي فلسطین 

سعدي يوسف

I

ذه اللحظــة ، ھــؤالء الــذين  تھم حتــى ھــلــم يكتــب أحــد قّصــ 
وإرسـالھا  عتبارھم قبیلة فلسطینیة مفقـودة تـم سـبیھا          نستطیع ا 

س      "مرج ـبن عـامر      "و  "الكرمل  " عن   بعیـــدًا ى مـدار وتوزيعھـا عـل
سَ "البصرة  "و  "بغداد  "يھودية واسعة في      أعطاھا الجمیع   ، مدار

الجئین  فكانت ھناك توراة ُ   ."التوراة"عجیب ، اسمَ  ، وكأنما بتوافق ٍ   
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د ،  ھم فیمـا بعـ    ولیسـتیقظ أطفـالُ   .وھكـذا   ..وثالثـة   ..وثانیة  ..أولى  
.سكان التوراة "فإذا ھم من  "

ـجالت       الَي ـس ـم غیــر مــدرجین فــي  عــرف أحــد عــددھم ، فـھ
ي ذاكـرة ِ       أو في ذاكرة ِ   "االونروا"ِ  سـجل  أّيالجامعة العربیـة ، أو ـف
ي العالم   ٍ س األمـرُ  .فـقط   "التوراة"أنھم في   .ف ، فھـذه   مجـازا ً ولـی

َس االســم  يھوديــة كبیــرة  حملــت ھــذا المبــاني التــي كانــت مــدار
..وال أحد يعرف كیف ولماذا ..نفسه 

ي أقطـارِ   ضمن تعداد ِ عددھم ال يردُ   الالجئین الفلسطینیین ـف
انھم موجودون  .فھذه األقطار ھي لبنان وسورية واألردن       .اللجوء  

دائرة شـؤون   "اسمھا  لدائرة ٍ  متآكلة األوراق ِ   ٍةرّثفقط في سجالت ٍ   
لعجــزة ، وھي دائـرة تابعـة    التي تشــرف على شؤون ا    "الالجئین  

"ولم تسـتبدل الحكومـة العراقیـة الفتـة َ         .لوزارة الشوؤن العراقیة    
 في السنوات   الّإ"شؤون الالجئین   "بالفتة ِ "شؤون الفلسطینیین   

أمــا قـبـل ذلــك ، فــي الخمســینات والســتینات، ومنــذ أن  .األخیــرة 
ي المنسـحب ـمن منطقـة            شروا في شـاحناتِ   ُح ش العراـق " الجـی

لصقت بھم صفة الالجئـین     سلوا إلى العراق فقد أُ    ر وأُ )1949(جنین
."دة المجرَّ"

ــذي   ــؤتمر اـل ــؤون    فـــي الـم ــرفون علـــى ـش ــده المـش  عـق
ـل ينــاير   یالفلســطینی ـّم1996ن فــي الــدول العربیــة فــي أواـئ  ، ـض

 منــدوبین مــن ســورية ولبنــان ومصــر واألردن وفلســطین  المــؤتمُر
ت   .من العراق  لمندوبٍ ٌررد ذك والجامعة العربیة ، ولم يَ     وھـذه لیـس

ـعن عـدد   نشـر عـادة ً  المرة الفريدة بالطبع ، فكل اإلحصاءات التي تُ   
يرد فیھـا ذكـرُ   إحصاءات منظمة التحرير ، الَ ن ، بما فیھا  یالفلسطینی

يعـــــرف الكثیـــــــر مــن البــاحثین  َ وال.ن فــي العــراق یالفلســطینی
ــــذ     ن ھناك وجودا لفلسطینیین   ین أ الفلسطینی  فـــي العــــراق مـن

يبــــدو أنھــا وحتــى مراكـــــز البـحـــــوث العربیــة ، ال.الســبي األول 
ي مقـال ٍ  .تعـرف شـیئا عــن ھـذا األمــر     قضیـــــة "تحــت عنـوان  فـف

ى         مبـــــادئ :ین  الالجئین الفلـسطینی    ممكنـــة للحـــل الوـسط عـل
ص المواقــف  س يقــول رئــی)20/1/1996-الحیــاة ("رغـــــم تنــاق

سرائیلیـــــة فـــي مركــز األـھـرام للدراســات     ـحـوث اإلبرنــامج الب
:"عبد العلیم محمد "االستراتیجیة السید 

ي األردن      ببحث ِ  يتطلب بالضرورة القیام َ    ن  األمرَ  إ" حال الالجئـین ـف
ـة أوضــاعھم المع  وســورية ولبنــان بـھـد   ـةف استقصــاء حقیـق اـش

ي مجتم والقانونیة ومدى اندماجھم أو   ..عـات اللجـوء   ھامشیتھم ـف
ـةٍ وإ ــات والشـرائح المؤھلـــة أكثـر ـمن             عداد قائـم  أو قوائـــم بالفـئ

ض  ".الخ ..غیرھا للعودة أو التعوي
 والواضح من ھذه السطور إن الكاتب خالي الذھن تماما من          

نھـم  إ.1948ین الالجئین إلي العـراق منـذ العـام          وجود الفلسطینی 
سقطت ـمـــن السجالت الرسـمیة     ضائعة بكل معنى الكلمة     قبیلة ٌ 
 وككائنـات   وثقافیَا لسانیًاضت كما سنرى للمحورة معا ، وتعرّ  والذاك
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ي أمـاكن اللجـوء           .إنسانیة  ٍ ومع أن مجموع الشعب الفلسطیني ـف
ـة    إنســانیةخــرى ســقط كتجرـبـةٍ  األ  ويتســاقط مــن ذاكــرة الثقاـف

بٍ      ي تناـس ي الفلسطینیة نفسھا ـف ض    مـع ارتفـاع ِ     عكـس أو انخفـا
 أن ھذه القبیلـة كـان نصـیبھا أشـدّ          ّالاورات القیادة السیاسیة ، إ    ِمن

 عن سبب ھذا التجاھـل ، فلــــم أجـد            دائماً وقـــد تساءلتُ .قسوة  
تُ    ،وكنُت.جوابًا  وأنا أحد الناجین من أفراد ھذه القبیلـة ، كلمـا روـي
ي ضـاعت فیھـا ، أجـدُ           طرفًا  فـاغرة    أمـامي أفواھـاً     من المتاھة الـت

مندھشة تسمع ألول مرة حديث القبیلة المنقرضة وتجاربھا      وعیونًا
.

س أمرَ          األمُر  المؤلم  المناورات السیاسیة وال الشتاتَ    بالطبع لی
ض على الفلسطینیین ومنعھم من التنقل وال      ـُالذى ف  تجوال فـقط   ر

ي     ( ق السـفر بوثیقـة       لم يحصل الفلـسطینیون ـف ى ـح العـراق عـل
ـم تنظــر إلــي   ثقافــــةٍ  بــل ھــو أمــرُ )1958 بعــد العــام  ّالســفر إ ـل

وأســقطت كــل "السیاســي"ـفــــي خدمــة  كــأداةٍ ّالالفلســطیني إ
.من حسابھا "اإلنسانیة "جوانب تجربته 

II

ــــل العـــــام  ي أواـئ ت بضعـــــة  ، وكانــت قـــــد مــــّر1948فــــ
اجتیـاحَ "الھاغاناه" أكملت عصابات،"حیفا  "شھور على سقوط    ُ

ع أھـالي ھـذه القــرى ، ومنھـا عـین        وتـوزّ .قرى الكرمل وتـدمیرھا     
ض واجزم وعین غزال وأم الزينات وأم الفحم على بقیة القــرى            حو

لى فلســـطین   ، وصـــوال إلى قريٍة إالفلسطینیة متنقلین من قريةٍ  
ومـا يحـیط    "جنین  "الشرقیة ، وكان نصیب معظمھم التدفق على        

.بھا 
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ي حكايـة فلـسطین كلھـا ، حكايـة          ُاية   حك ھؤالء القـرويین ـھ
.البلـديات   تقـوم بشـؤونه أبـسط ُ      ظمه دولـة ، وال    أ ال تن  مجتمع مجزَّ ُ

ي مـنظَّ          وكان سقوط ُ   ي  م ٍ ھذا المجتمع في بـراثن احـتالل دوـل يبـن
 ـمن   لى أطنان ٍ   يحتاج تفسیره إ    منطقیا ، وال    أمراً  فشیئاً دولته شیئاً 
ش       ـعن الـذين خـانوا والـ        فح بحثاً  سُ الحبر الذي  ذين بـاعوا أو الجیـو

ـل ھــذا   االفتقــار إرادة ، وأســطورةالمســلوبة اإل لــى الســالح ،  وـك
 مثل المجتمع الفلسطیني لم يعرف طعمـاً        قروياً ان مجتمعاً .الھراء

ش فــي تجمعــاتٍ   للدوـلـة منــذ أ   ضــئیلة بــین  قــدم عصــوره ، وعــا
ريـة أو العشـیرة ،       تربطھا أما روابط الق    المرتفعات والھضاب ، ضیقةٍ   

 سقوطه أمـام ھـذه الھجمـة الدولیـة أو الحـرب           كان يحمل مقوماتِ  
ب            ى حـد تعبیـر كاـت ى رقعـــة ضـیقة عـل ض عـل ي تخـا العالمیـة الـت

ي  يأمیر  تكـاد أحـداھا   الً  ، ومنفـردة قريـة ً  قريةً فتساقطت قراهُ .ك
ي   والمفارقة   .خرىتشعر باأل  خربـة ِ  "فني بمصـیر ِ   أن من سیعرّ  ھ

ـة "خزـعـة  ـة " أو قرـي التــي أحــرق البلغــار والبولونیــون   "الدوايـم
س أھلھا في مغارة ٍ     ي         والرو س ثقـافتي  الفلـسطینیة الـت كبیرة لی

ي مـا    ومن سیعرّ .سرائیلیون   إ اٌبتجھل كل ھذا ، بل كتّ       بعـد   فني ـف
س الشاعر والروائي الفلسطیني ،         بجمال الفدائي الفلسطیني لی

ي مخـیم         الذى ق "جان جینیه   "بل الفرنسي    ضى أربـع سـاعات ـف
ت        فقط لیعرف ما   ،شاتیال عقب المذبحة   ي الوـق  ھو الفلسطیني ـف

ى   بـال  فلسطینیون ينشرون ھـذراً    وكتابٌ  كان فیه شعراءٌ   الذي  معـن
.في مجلة الكرمل "جینیه "لى جانب مقالة إ

 لم يكن سكان قـرى الكرمـل ، حـین إعـالن دولـة إسـرائیل ،                 
ي الفلـسطینیة ، وان    نھم معزولون عملیاً  يعرفون أ   عن بقیة األراـض

 من نوع    ذئابــــاً فتھم وراءھا في اندفاعھا لتصدّ    ذئاب الصھیونیة خلّ  
فظــل قرويــو ھــذه  .آخــر بــــدأت تتصــارع علــى الغنیمــة الســھلة   

طـالق  كین ببنادقھم العثمانیـة يواصـلون إ  المنطقة من العالم ممس  
ش الصـھیوني         تجـاوز فـعلُ   ولـم ي  .النار على خطوط مواصالت الجی

 ـمن الـزمن ،   ھذه البنادق الساذجة سوى إزعاج المواصـالت فتـرة ً   
ش قـرارَ        ص ـمن    قبل أن يتخذ ھذا الجـی زعـاج فیجتـاح     ھـذا اإل    الخـال

ق             قراھم لیال واحـدة ً     ق لقـوافلھم لتلتـح بعـد أخـرى ، ويفـتح الطرـي
.بالعرب 

ي ھذا الجو وصل سكان الكرمل عبر الخطـوط االسـرائ            یلیة ف
 بسلب القرويین شـیئا ـمن       ى الجنـودُ بـعــــد أن تسلّ  "جنین"لى  إ

ـن أدوات الطــبخِ ذھــبھم وعفّــ النحاســیة التــي كــان بعضــھم  وا ـع
س ٍ     ھـؤالء بـین بسـاتین اللـوز         َعوتـوزّ .على ظھـره    يحملھا في أكیا

ت األمُّ           آ  كان مثمراً  الذي ي بسـتان لـوز كاـن نذاك ، وكان نصـیب أھـل
ى جمـع مـا    يةُ ه القرو ھذ.تحظر على أطفالھا التقاطه     ت عـل حرـص

البسـتان فتأخـذه     من ثـم صـاحبة ُ       لتأتي  جانباً تساقط منه ووضعته  
 الكائنات البشرية التي لى شبِه أن تكلف نفسھا اإللتفات إ    من دون 

.تلتحف السماء في بستانھا 
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 أطلقھــا ؛"الالجــئ "لــدت كلمــةُ  بالــذات ُوفــي ھــذا المكــان
سـكان فلـسطین    وبقیـة ُ  "عـانین   "و  "وطولكرم  "جنین  "سكان ُ 

 وسـیحظى  .ء القرويین القادمین من السـاحل       الشرقیة على ھؤال  
"سـكان الضـفة الغربیـة       "ھؤالء بدورھم بعد بضـعة أشـھر باسـم          

ض ِ  جرداء َ لى قطعة ٍ   إ نسبة ً  ستعلن "ردن   األ عبَر"اسمھا  من األر
".مملكة ھاشمیة "نفسھا بعد ذلك 

ى   ، ويُ   ـمن ھويتـهِ    نسـانُ د فیه اإل  جّر يُ  ألسني وجغرافي ،   عبٌث عـط
ي ھـذه المنطقـة اسـم          د ُ وسـیتردَّ .المفھوم الجغرافي ھوية ً    " ـف

. ـعن االزدراء واالسـتھانة       وتعبیـراً رة ٍ  محقِّـ  طـويال كصـفةٍ   "الالجئ  
"ه   حمارَ فیقول أحدھم شاتماً   ِش: ئ      ..أم "وجھك مثل وجه الالـج

ي "ً  ة  فلسطینیة تصف فتـا   وتقول امرأة ٌ  .  جمیلـة ومؤدبـة     فتـاة  ـھ
س فـدوى     "..ھي الجئة   ..ولكن يا للخسارة    .. وستبدي شـاعرة ُنـابل

ـع  "الالجئــة " بعــد تعاطفھــا ـمـع  طوقــان فــي مــا  المســكینة ال ـم
.الفلسطینیة التي تشترك معھا في الھوية 

ي        اب السوريین ، وال    الكتّ  أحدُ  ذكَر يحضـرني اسـمه اآلن ، ـف
ات ، أنـه كـان يـرى        في الخمسـین  "اآلداب  " نشره في مجلة     مقاٍل
 يـأتیھم    في وجه الالجئ الفلـسطیني الـذي        أوالده ِ  ه ومصیرَ مصیَر

ق        بالحلیب صباحا ً   ض  أمـا ھـؤالء الـذين يُ      .في أحـد أزقـة دمـش فتـر
 خارج صـفة    د المشرَّ سطین واحدة ، فقد القوا بالقرويِّ     بناء فل أنھم أ 

ـة  "یني الفلســط" كمــا  بالضــبط ،"الالجــئ"وعزلــوه فــي لفـظ
ق فلـسطینیو األ  سیحدث بعد سنوات طويلـة  حـین ي         ى  طـل ردن عـل

بَ      المشرَّالفلسطینیین   ت لـق إلبقـائھم  "الكـويتیین "دين ـمن الكوـي
لنبـذ والمجھـول    حاطتھم بما يكفي من الكراھیة وا     خارج السور ، وإ   

قـة  وسـیكون لھـذه المفار    .شتى التخـیالت عـنھم       لھم اقتراح َ   يبرّر
"أوســلو" فــي قبــول اتفاقیــات  بعاتھــا السیاســیة ؛االجتماعیــة ت

ي          ،)1993(السرية    ونفى صـفة الفلـسطیني بـالمفھوم السیاـس
ب الفلـســـطیني ، واالعتـراف       من الشع   كبیرٍ واالجتماعي عن جزءٍ  

ب     الساحل الف (رضه  بأن أ  ض "تـدعى   )لسطیني والجلیل والنـق أر
.الخرافیة "سرائیل إ

 ،  ھذا ، أو الخیانة الوطنیة باألحرى     ي  ان شرط االنقسام الفلسطین   
"واســتمرارھا ، ودخــل فــي  "ســـــرائیلإ" قبــل قیـــــام  موجــوٌد

ي المنظمـات الفلـسطینیة         "ثقافة  حـدُث احـتاللِ       فلـم يعـد   .مثقـف
ي ھـذا أ    .1967فلسطین بالنسبة لھم يتجاوز العام        دلیـل ٍ   بلـغُ وـف

عــادة أو إلفلســطیني وثقافتــــه فــي تكــوين  الفكــر اعلــى فـشـلِ 
ب المھـرّج     ؛قـل  كوين وجدان شعب واحد ، أو على األ ت فشـل الجاـن

 مھــرجین وقــد صــادفُت.خیــرة ه  الــذي شــاع فــي الســنوات األمنــ
 فلـسطین    اسـم    ن اسـتبدلتَ   إ وعنٍفحرارة ٍ ون ب ن يحتجّ یفلسطینی
ـم الضــفة الغربـیـة  الشــرقیة فلســطین "وقلــَتأتَ  أو تجــّر، باـس
ض الماأل"بدل "المحتلة  .حتلة ر "

لــى مــدى أبعــد ،  إ فــي تھريجــهويمضــى محمــد علــي طــه  
 ـفـــي مـا يكتبـون       ن أن يعیـدوا النظـرَ     یاب الفلـسطینی  فیطالب الكّتـ  
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والطريف .وبعد الواقع الجديد    "أوسلو"يفعلون بعد اتفاق    وفي ما 
س مـــا  ــرئ ــذا ـي ــمونه أن ـھ ــرب االتحـــاد العـــام للكتـــاب "يـس  الـع

.ســرائیل  ین في إ  الفلسطینی ــا يعرفـــه ھذا  "  وكــأن الكــاتب كـم
.عالمي  إداة جھازٍ عامة أو أ موظف عالقاتٍ َد،  مجّر

 االنتفاضـة الفلـسطینیة العظیمـة ،    لقد أخمد ھـذه االنقسـامُ     
 مخیمات فلـسطین السـاحل أساسـا ، ألنھـا أعـادت           وھي انتفاضة 

ین وأصحاب وـطن    لى الصراع وجھه الحقیقي المتواصل بین محتلّ      إ
ي             أي  ، يقارب القرن ذ ما من  منـذ إقامـة أول مسـتعمرة صـھیونیة ـف

س 1882العــام  كمــا دأب علــى القــول إعــالم  "مســتوطنة " ، ولــی
.المھرجین 

ي ھــذا المكــان وُ  ، وھنــا "الالجــئ" لفظــة  لــدت ھنـــــا فــــ
ي ، وقـد ُطـ         خطرت للفلسطیني الذي   رد بـالقوة ـمن قريتـهِ       ھـو أـب

أجـداده وبسـاتینھم    عن قبورِ وبعیدًاعلى السفح الجنوبي للكرمل  
ـمن  "الھاغانـاه   "لقـد أخرجتـه     .أن يرحل عن ھذا الجحـیم     ، فكرة ُ  

ى نفسـه        سوى أن تلصق  "جنین  "معناه ، ولم تفعل      : به الال معـن
.الالجئ 

م ـمن رجــال   ھـ  وكلّ اتفـاق أوسـلو ،    أتي بعد ذلك رجــال ُ    وسی
س فعال ال   طیني   "ن أســـم    مـ  ابنـه     ، لیطـردوا   مجـازاً البزن "الفلـس

.لى الالمعنى مرة أخرى ويعیدوه إ

.ى العراق  دعینا نمضي إل: قال والدي يخاطب األم 
 وماذا سنفعل ھناك ؟ -
ـه  ونبی.. التمر    سنلتقط - ذالل وھذا أشرف لنا من ھـذا اإل      ..ـع

.
 البیـوت والوجـوه موصـدة ، ولـم يكـن ھـذا القـرويُّ               كـل كانت  
أمـا  . التمـر والـبلح      لعـراق سـوى اسـمه ، وانـه مصـدر          يعرف ـعن ا   
ــا وجـود، وھـذا ھـو وضـع غالبیـة               ،خرىالتفاصیل األ   فلم يكـــن لـھ
يعرفــون أولئــك الــذين ال.نــذاك ین ، أعنــي الفالحــین ، آالفلســطینی

طلــق علــیھم مــالكو  ولئــك الــذين يُ أو أ. ممــا يــدور حــولھم  شــیئًا
ي وورثــةُ األ س أو : االـسـم متیــازات العثمانیــة اإلراضــ  ســواد النــا

ـم        ـة الفلســطیني اـس "الرعــاع ، ويطلــق علــیھم ســاكن المديـن
ــ  . وازدراًءاســتھجانًا"الفالحــین   وھــو رًاوســیقول والــدي متحّس

س في مقھى في أ     "ما بعد   عماق الجنوب العراقي في   يجل لیتنا :
.متنا ھناك   .. ي ،  وتعّلق  " حـدى العـائالت     إ سلیلة ُ سلمى الجیوس

ى مـذابح صـبرا       ، ول بالغنـائم   التي أنعم علیھا فیصل األ     البدوية عـل
.."تعذبوا كثیرا ..فالحو بالدنا مساكین "وشاتیال بقولھا 
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* * * *

ش العراقي المنسـحب مـن      إ "جنـین  "ذن في شاحنات الجی
 مـابین    ألفـاً  20قال إن تعدادھا آنذاك كـان       خذت قبیلة فلسطینیة يُ   ُأ

س أن العراق أخـذ ـھـذا         .وشیخ وشاب وطفل    امرأة   ويقال بین النا
عفائھـا  شته مقابل إ  عا من قبل الحكومة العراقیة بإ     العدد بعد تعھد ٍ   

یزانیة وكالة الغوث التي كانت األمم المتحدة       من المساھمة في م   
ي الطريق نحو إ     محفوظـة   آخـر نجـد وثیقـة ً      وفي مكان ٍ  .نشائھا  ف

ي وزارة الخارجیة اإل    بعـد  "حسـني الـزعیم   "ئیلیة تقـول ان  سـرا ف
ي سـورية اقتـرح لقــــاء              ًأمضي زمن على استیالئه على الحكم ـف

ى اتفـاق     لوجه من أجـل التوـصل إ       وجھًا"ديفید بن غوريون    "مع   ـل
ي اتصـاالته مـع اإل        .سالم   ى    "ن أنـه  یسـرائیلی وقـال ـف ق عـل يواـف

ي ب ألف الجئ350 ألف إلى 300استیعاب مابین    لـده   فلسطیني ف
.وتوطینھم بصورة دائمة      ، كتب بن غوريـون  1949 ابريل  16وفي  "

ي مذكراته    "ف  مع إسرائیل وجیشا    اقترح السوريون سلما منفردا   :
.نھـــم يريـــدون تغییر الحدود ويريدون نصف طبريا مشتركا غیر أ "

س معروفا ما إذا كان التعھد العراقي يتضمن         شیئا يماثل   ولی
سیحدث للقبیلـة الفلـسطینیة ـمن        أن ما  ّالزعیم ، إ  تعھد حسني ال  

عادة تأھیل ي البداية في العھد الملكي ، ثم إ  ف ألسنیة ونبذ ٍ  إبادة ٍ 
 المطــرود (قطــاب البعــثتعبیــر أحــد أعلــى حــد "قومیــة "وتربیــة 

ي     )غالق فمـــه     بـإ  مـا بعـد مـع تعھـد ٍ         في ـمـــن منصبه   اليبتعـد ـف
.مفھومه عن ھذا 

 اســمھم الرســمي ون فــي البدايــة ، وھــذا ھــو مــع الالجئــُج
س يھودـيـة   والشــعبي فــي األ ربعینــات والخمســینات ، فــي مــدار

ي الشـورجة والشـبیھة بقصـر     ضخمة أشھرھا مدرسة خضّ   وري ـف
وسیأتي على ھذه المدرسـة  .االيطالیة "البندقیة "من قصور تجار 

ي              حريق ھائل بعد بضعة أشھر من تسلم العسـكريین السـلطة ـف
.1958(العراق  (

طبقـة مـالكي    : بحیث تجاورت طبقتان     كان التجمیع عشوائیاً  
راضي ، وھم شیوخ عائالت بدويـة األـصل وباشـوات ـمن العصـر               األ

"الخطـأ " أن ھـذا     الّإ. في مكان واحـد      العثماني ، وطبقة الفالحین   
س ٍ      ، اذ تقدم أ    صالحه فوراً تم إ  وتـم تبنیـــه     ،   قطاب العـائالت بالتمـا

،طلبوا فیه اعطاءھم وضـعا خاصـا ، إذ         الحكومة العراقیة   مـــن قبل   
س من المعقول حسب تعبیرھم أ  في "فالحیھم "حشروا مع ن ُيلی

س فـأفردت   جابت الحكومة العراقیة لھـذا اإل     واست.مكان واحد    لتمـا
 مســاكن خاصــة وأعطتھــا أو المقدســة"الكريمــة"لھــذه العــائالت 

ي بالجنسـیة األردنیـة      ، وبعضھا ما بعد   الجنسیة العراقیة في    حـظ
.وھكذا ..واللبنانیة 

الثاني أيضا،  خطـأ تجمیـع الالجئـین        "الخطــــُأ"وجاء إصالح   
ي مك  ى       جـزء ٌ   رسـل فُأكثـر ،    م تشـتیتھم أ   ان واحد ، فـت    ف " مـنھم إـل

ي أ "الموـصـــل   ى   ـف ى الشـمال ، واـل ي أقصــى  " البصـرة  "قـص  ـف
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ــزءٌ   ھذا التشتیت مع أوامـر  وترافق ".بغداد " في الجنوب، وظل ـج
 بالتنـقل أو تغییـر      لطات األمنیة بعدم السماح لالجئـین     دة للس مشّد

.أماكن سكنھم 
ـةُ  ـل " تجرـب ـم  ـلـم تصــل أخباُر"الموـص ھــا ، ألن شــھودھا ـل
.ته  دالء بشـھاد  و ربما لم يبق منھم ـمن يسـتطیع اإل         يتحدثوا بعد ، أ   

ـح تعرضــوا ھنــاكولكــنھم ـل مــا علــى االرـج بقیــة رضــت لــه تع لـك
صــف التــي اجتاحــت الحیــاة    أعنــي العوا فــي العــراق ؛ الالجئــین
ي لـم   "بغـداد  "أما بالنسبة لتجربـة  .1958 بعد العام العراقیة   الـت
 قیمة اسـتطاع التقاطھـا ، فقـد        ي فلسطیني أو كاتب ذو    يظھر روائ 

س بسبب عدم توفر الصـحفي أو          ُط ب  مست ھي األخرى ، لی الكاـت
ي ، بل بسبب أن ھـ       ت لھـم موضـوعات أخـرى     الفلسطین ؤالء أعطـی

فإضافةً   .ة قبیلتھم في النسیان     لتداولھا وسقطت تجربتھم وتجرب   
ي     "لى تـداول    إ ولـدت فیمـا بعـد ظـاھرة تـداول          "الموضـوع العراـق
 حیث تـدور دائـرة     ّال إ ى لم يكن يتجلّ   الذي"ضوع الفلسطیني   المو"

ت بوصـلته                ي أي مكـان اتجـھ ضوء السیاسي ، فكل فلـسطیني ـف
ي ھـذا          "الساحة النضالیة   "ى  لإ بعیدا عن يومیاتـه كفلـسطیني ـف

ت ـمن عالئـم               .المكان أو ذاك     ي كاـن "وفرضت ھـذه الظـاھرة ، الـت
ق لـكل مـا     الغیـابَ "الثورية    خـارج النمـوذج   ھـو فلـسطیني   المطـل

.المنظمات سه كتبةُ  كّراللفظي الجاھز الذي
الــب  مقــاال كتـبـه ط فــي أواخــر الخمســینات ، وحــین قــرأتُ  

 يشــكو فیــه مــن ال ي فلســطیني فــي صحیفــــة عراقیـــــة  جــامعٌ
ي مدرسـة        إ (خضـوري "نسانیة مسكن الفلسطیني ـف ،)التـوراة "

تاركــا " يفكــر بقضــیة خاصــة  ذا الــذي أنــا نفســي مــن ھــ ـسـخرُت
س    يھـام بـأن مـا     كـان اإل  ."فلسطین جانبا  يعیشـه الفلـسطیني لـی

ش     .را بالتفكیر شائعا  جدي  يتـوھم لـه      ، أي  "یةالقضـ "المھم أن يعـی
ث الفـالح الفل      .حیاة أخـرى     ت فقیـرة         لـم يؤـث ـسطیني حیاتـه ، وظـل

ش      ولكن أكان إ   .بائسة   س والمعـا الیـومي ، واعـتالء   سقاط الملمـو
س ھـذا ھربـا             على إ  وھام الثوري ، قادراً   أ مـداده بموضـوعه ؟ أو لـی

.وتجاھال للحقیقة الثورية دائما 

* * * *

ـــــالد منظمــة "بغــداد " الخمســینات شــھدت فــي أواخــر مـی
ي وعلمُت"جبھة التحرير الفلسطینیة   "فلسطینیة كانت تدعي      ـف

لحـاج أمـین    بالتعاون مـع ا   "صالح سرية   "ما بعد أن مؤسسھا كان      
ي بغـداد          أعطي لھیئتـه     الحسیني الذي  ب ـف وتـذكرت  .العلیـا مكـت

ل ذلك المقـا   سوى اسم كاتب      صالح  لم يكن   ؛ "صالح سرية   "اسم  
ي أ   مـرّ "صـالح   " وصادفتُ . أثار سخريتي    التوراتي الـــذي  يـام  ة ـف

س            .دراستي الجامعیة    كنا طلبـة حـول طاولـة ،وكـان أحـدھم يجـل
ي  " صـالح    "وكـان ھـو     .على الطرف البعید يقلب كتابا بین يديه         ـف

ى أن          .توراه  عداده لرسالة الدك  أيام إ  وغاب عني االسـم طـويال ، إـل
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ي القـاھرة         وصـفه زعـیمَ   االت األنباء ب  أوردته وك   تنظـیم اسـالمي ـف
كان ذلك في منتصف السـبعینات   .اقتحم كلیة الشرطة العسكرية     

ض وذي  عــدم الرجــل الــذي وُأ.  وصــفته الـصـحف المصــرية بالغــام
.التأثیر الساحر على مريديه 

 تنبــأ موظفــو الخارجیــة اإلســرائیلیة بــأن  1949عــام منـــــذ ال
فأولئــك الــذين يتمتعــون بــأعلى    .ن أمــورھم  ســیتدبروالالجئــین

ق خیـار        مستويات القدرة على البقاء سـیتدبرون أمـورھم ـعن طرـي
ـحقون    .طبیعــي  ـم مــنھم ،   :أمــا البــاقون فسیـس ســیموت قـس

ى  أشباه بشر وحثالة مجتمـع ، وينضـم إ      لى  معظمھم إ وسیتحول   ـل
. في الدول العربیة أكثر الطبقات  فقرًا
ض     كان 1959 وفي العام    ى  "صالح سرية   "ت جبھة الغام فـت

إن رصاصـة   " مفادھـا    التوراتي تطلق مقولة بـین الالجئـین      المقال  
ي خـارج                  ي فلـسطین تعـادل كـل العـمل السیاـس ق ـف واحدة تطـل

"فلسطین 
 ـمن   ومعرفـة ً   ويبـــــدو أن االمیريكیین كانــــوا أكثـر خبــــرة ً         

ھم خبــراتھم  ســرائیلیة الــذين عكســت نبــوءُتمــوظفي الخارجیــة اإل
 ـعن   وروبیـة الشـرقیة ، فجـاءت نبـوءتھم تعبیـراً          فـــي بلدانھــــم األ   

ي   التفكیر الرغبوي  ر تقديرات الخارجیـة    تحّذ. ال االستقراء الموضوع
ق       الالجئـین "خطر  "ات من   االمیركیة في الخمسین    الـذين ھـم وـف

ش   مجموعة متذمرة يعادل تعدادھ"كي يالتعبیر االمیر  ا عـدد الجیـو
."خصـبة للدعايـة الشـیوعیة       نھا تشكل بؤرة ً   بیة مجتمعة ، وإ   العر

س وزراء العــراق     ســیجّرالــذي،"نــوري الســعید  "وســیأخذ رئــی
العراقیون جثته في شوارع بغداد مبتھجین بعد أيام من ثورة تمـوز            

ي ويلخصه في أحد خطاباتـه ، فیشـیر        ی ، ھذا التقرير االم    1958 ريك
ي الشـرق األ     مـدمر    لى الالجئین كسالح ٍ   إ ط وقـد تسـتغلھم      ـف وـس

.الشیوعیة  
ـه   ، وســألُتذاك يــومكنــت صــغیراً  ـة  زمــیال عمــا تعنـی لفـظ

ـالحًاالشــیوعیة وكیــف يكــون الالجئــون   مني أن  ،فــأفھ مــدمرًا ـس
س وتربیـــھم بعیـــدا    ال إ طفالشیوعیة ھي دولة تأخذ األ     لى المدار

.ئا عن أھالیھم ، أما عن السالح المدمر فلم يكن يعرف شی
 ألھذا السبب بدأت تتكاثر في أواخـر الخمسـینات المنظمـات           

تضـمن تـدفقاً   عداد مسارب ٍ   أمر استعجال إ   الفلسطینیة وكأن األمر  
ي ؟ الھذا السبب عُ      محسوبًا زل جزء من القبیلـة      للغضب الفلسطین

ي    طوال عـامین وراء األسـالك الشـائكة        "البصرة  "الفلسطینیة ف
ي معسكر بر    متـرا جنـوبي      كیلـو  40ر يقع على بعـد      يطاني مھجو ف

مخیمات الفلسطینیین  ضعت  البصرة في الصحراء ؟ الھذا السبب وُ      
ي لبنان واأل   نع سكانھا ردن وسورية تحت رقابة أمنیة مشددة، ومُ    ف

ي  من العمل والتنقل ؟ الھذا السبب، كما علمتُ        ت         ـف  مـا بعـد ، كاـن
ى مصــر ، لــة تمنــع انتقــال فلســطیني قطـاع غــزة إ دارة المصـري اإل

لھذا ل عربات القطار ؟ أ    قین أسف فكان الشبان يعبرون الصحراء معلّ    
من االختفاء وراء   "الالجئ  "نع  أخرى معاصرة ، مُ   سباب ٍ السبب  وأ  
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المعسـكرات  حراسـة ِ  بـراج ِ   يظل في دائرة ضـوء أ       جنسیة حتى  أي
والقالع العربیة ؟ 

III

ل خــارج المعســكر ا التجــوض علینــا حظــُررـُطــوال عــامین فــ
حـول  ." معسكر الشعیبة "ن اسم  علیه اآل يطلق   ُ ريطاني الذي الب

 أخرى أھمھـا معسـكرٌ     نذاك معسكراتٌ ھذا المعسكر كانت تنتشر آ    
R(لسالح الجو الملكي البريطاني  A F(. وھذا االسم األخیر كان
 وســـط الصحراء   بینھمجئون ـتـداوال   أكثر األسماء التي التقطھا الال    

ـــــه المعســكر الوحیــ المحیطــة بـھـم ، أل مح لبعضــھم  سُــد الــذيـن
.أو خدم ..بالعمل فیه كسائقي شاحنات 

ى         أذكر إن األ   سالك الشائكة التي كانت تحیط بالمعسـكر عـل
ى          ھائلة االرتفاع كان  ات ٍ ھیئة لفّ  ت أكبر من المعتاد ، وال يعیـدھا إـل
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الصـحراء  "موسـولیني "ك التي أحاط بھـا      سال مشھُد األ  ّالذاكرتي إ 
ي العشـرينات           ربمـا كـان    .اللیبیة لمحاصرة عمر المختار وصحبه ـف

ـجم األسالك ھائال بسبب حجمي الصغیر وأنا أمرّ         بجانبھا وأنظـر    ـح
ي مالحظـة فجـواتٍ    .لى الخالء الشاسع وراءھا     إ ومع ذلك لـم تفتـن

ي ھذه ا   جئـون لیتمكنـوا    الخشـبیة يضـعھا ال    لـواح ٌ  ات تخترقھا أ  للّفف
سُ     ..من المرور بسالم     ي      فأين كانوا يذھبون ؟ من  مح له بالعـمل ـف
ي كانت البوابة طريقـــه ، أمـا اآلخـرون ، فكـانوا             المعسكر البريطان 

ي أزقتھـا    لیعملـوا باعـة ً    "الزبیـر "لى اقرب قرية وھي     يمضون إ  ـف
ي لم تتغیر منذ العصر األموي ، ولیعودوا خلسةً  .مع المساء الت

 ، وقـد تقاسـمتھا       المھجـورة   الجنـود   مھـاجعَ   كانت المسـاكنُ  
ئلــة تفـصـل بــین عاعلــى حبــالٍ  بالیــةً  بــأن وضــعت خرقــًاالعــائالُت
نســتیقظ نحــن الصــغار مبكــرين  .مركزيــاوكــان المطــبخُ .وأخــرى 

نـوع ـمن   العائلة،  حساءِ فطارِ ونحمل إلیه أوعیة ونعود بالحساء إل 
ش "الحبوب يدعى     أنـه  ينمـو       اللون ، وكـان يدھشـني      ضَرأخ" الما

.بكثافة حین تدفنه في التراب 
ــذا المعتقـــل ذي ي ـھ ـــــة   الطرفـــ ــود وبرـك ـــــع الجـن قـــات ومھاـج

أحیانا كانوا يعرضون على الالجئـین مشـاھدَ       (السباحـــة والسینما   
نـوا ألطفـال    عّی)سبوعیاة ونشرات أخبار مماثلة أ    من الحرب الكوريّ  

الخیاطـة  "رفیقـة  "ن كانت من بینھم ، وأشھرھ   جئین مدرسات ٍ  ِالال
صــابع النحیـلـة والطويلــة التــي عملــت كمســاعدة للمــدير    ذات األ

ى أن   يصـرّ وكـان ھـذا المـديرُ   .بین فترة وأخـرى  العراقي الزائر   عـل
ي أفضل أنواع التعلیم كمـا يبـدو ، أل           ب    التعلیم الشفھ نـه جـاء بالكـت

لــذين كــانوا فالحــین ین امــا بعــد بســبب ضــغط الالجئــھــا فــيكَرُم
 أنھــم كــانوا قـادرين علــى الــربط بـین وجــود المدرســة   ّالبالفعـل ، إ 

ــ وھكــذا بــدأنا نــتعلّ  .ووجــود الكتــاب   القــراءة "اب م األبجدـيـة بكت
ض حــین ســلمني  فــرحین"الخلدونیــة   رـغـم تعلیــق المــدير الغــام
ب   لما رأيتَ ..بیك لوال عیون أ":الكتب قائال   ي  فج.."ھـذه الكـت علـن

.أدريه  ال لسبٍب كتابًاما فتحُتل بالذنب كُرأشع

* * * *

ومـا  .فیـه مبكـراً  ھذا المعسكر ھي المكان الذي استیقظت ُ  ذاكرة ُ 
ى   إ مة ً محّرفلماذا كانت الكتب ُ   .البداية فیه تراودني    سئلُةتزال أ  ـل

بوتة مكأن في كلمات المدير كراھیة ً     ھذه الدرجة ؟ ولماذا شعرت ُ     
؟ ولمــاذا حــین دـخـل أحــد الجنــود العــراقیین مــأوى أحــد الالجئــین  

ى الجـدار سـأله    وشاھد صـورة الحـاج أمـین الحسـیني معلقـة ً       عـل
ق صورة ھذا الخائن ؟ لماذا يعّل

 أكبـر   ه بالتأكید ، مراراتٌ   ھذا مراراتُ "االعتقال  "كان لمعسكر   
ي شـبه      ر مب غیبتھا بطريق ٍ   أنني تشرّ  ّالي آنذاك ، إ   من سنّ  اشـر ـف

، والـذين   ا ً األكبـر سـنّ   صـدقاء ُ  األ.الصمت الدائم الذي عاشه أھلي      
سـقطوه ـمن    وقصصـا فیمـا بعـد ، أ   وا به واعـین ، وكتبـوا قصـائدَ    مّر
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ب ، أي إ       يدھشني حتى  ظل ّ  وھو أمرٌ .ذاكراتھم   ت قرـي ى أن    وـق ـل
ي لجزء ٍ     سرَّاكتشفت ُ  س الذات أبنیة قامة ِ  من الذاكرة ، وإ     ھذا الطم

ـه : لغوـيـة فارـغـة   وتعبیــراتفوقھــا حجارتھــا اســتعاراتٌ ٍ  محــو أـن
. وعاطفیاالشخصیة لسانیًا

ى مدينـة      إ  ، مح لنـا باالنتقـال    حین انتقلنا ، أو سُ     "البصـرة   "ـل
ي     اشـتباكٍ بـأول تجربـة ِ     ، مـررت ُ    1952ذاتھا في العام      ألسـنیة ـف

ي  خـتالفٍ  مع ا الجئ بھا كلُّمّروھي تجربةٌ .ھذا العالم الغريب    ـف
.الفعل دِ النتیجة وّر

س كثیــرة  س والوســاو ي معســكروأكثرھــا ُو.كانــت الھــواج ِ لــد فــ
اعتقــال يھــودي بــین الالجئــین قصــةُ فقــد شــاعت .االعتقــال ذاك 

ُس ي ان المیــاه الوحیــد فــ وھــو يحــاول تســمیم خــزّ أمســكه الحــر
ض قبـول حلـوى حـاول         وستدفعنا ھذه القصـة إ    .المعسكر   ى رـف ـل

 الیھـودي   ديمھا لنا نحن الصغار أمام المعبد     مبتسم تق جوز ع يھوديٌّ
صُ .المھجور المجاور للـتـوراة     ص ٍ   وشاعت أقاصی  زارتھم   عن أشخا

ي اللـیل أ    ى الع   شـباحُ ف ي الحـرب           القتـل ثمـانیین الـذين سـقطوا ـف
 األمّ وكـان اسـتنكارُ   . كبیرة بقرب ھذا المعسكر      ولى في معركةٍ  األ

ى   في نفسي البذرة األ    راقي يبذرُ فلسطیني ابنته من ع   تزويج َ  وـل
.للشعور باالختالف والتمیز 

ص   وستحتقر أمي شجاراً   ى حـص س ِ ِ  بین الالجئین عـل السـكر   أكیـا
س إعالء ُدوسیوّل.  عار     وأيّ والطحین ، وترى فیه عاراً      ھذا في النف

 بما ھو أكثر قیمـــة من السكر واعتزازًا..تتجاوز سقط المتاع قیمٍ ًل  
.والطحین

س والمخــاوف تحــت ظــلِّ  س  ونمــو اإل ، ھــذه الوســاو حســا
 فــي رســلني أھلــي م الخــارجي الغريــب ، أبــاالختالف أمــام العــال

 بالباعـة  مكتظـاً  كبیـر يعلـو سـوقاً     ٍتقامتنا في بی  األيام األولى من إ   
" أمام صاحب البقالة طالباً    ووقف الصغیرُ ".ملح اللیمون   "ألشتري

.ملح اللیمون    ى ھـذه الكلمـة ،         ُالذيالرجل  َروتحّی"  لـم يفھـم معـن
ض            تأـمل ِ   واستولى علیـه فضـولُ     ب ، فبـدأ يعـر ھـذا الصـغیر الغرـي

 يھـز   والصـغیرُ  ، حلـوى وأمشـاط ومقصـات     :شیاء من األ  علیه أنواعاً 
 واحد من العمالقة ، وكلُّ    بعدد ٍ  وفجأة احتشد المحلُّ  .ه رافضاً َسرأ

"حرى معرفـة     أو يحاول باأل    يريده الصغیر ،   منھم يحاول أن يفھم ما    
يقولـون وال يفھـم مـا   ال،ھذا الصـغیر الضـئیل الحـائر بیـنھم       "ماھو  

ـح " اكتشــف أحــدھم المقصــود ب وأخیــرًا.يقــول يفھمــون مــا  مـل
ـه يريد      "اللیمون   .نیموندوزي  "فھتف بصاحب البقالة أـن ت  و" عرـف

ي ي ترجمتھـا الحرف     كلمة التركیة   ما بعد إن ھذه ال    ف "یـة   التي تعـن
.ھي المقابل العراقي للفظتي"لیمون ملح ال

ي الخمســینات مــا  "البصــرةُ " كانــت  مــن مناخھــا تــزال قريبــةً فــ
.كبیر ٍ لى حّد إيةً تزال طّرالعثماني ، وكانت األلفاظ التركیة ما

تٌ         ى األقـل    وحتى في الستینات ، كان ھناـلك بـی  يسـكنه أحـد     ، عـل
ي ضــیافة عجــوز مــن معــارف أبنــاء العشــائر القــادمین للدراســة فــ

أتــراك بشــواربھم ضــباطٍ  بصــورِ  غرفــِهعشــیرته ، تحــتفظ جــدراُن
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حـدى لوحاتـه معركـة ـمن        ضخمة وطرابیشھم الحمراء،  وتـروي إ      ال
ش التركي  .معارك الجی

ول ، والـــــذي ســیجبرني علــى  ھــذا االشــتباك اللســاني األ 
ـــــة   ــدو"اســــــتخدام كلـم راقیـــة الف الكلـمــات العوآ"زي نیموـن

المتنوعة األصول مابین سومرية وأكدية ونجدية ، لم يـكن يسـحق            
.*تجربتي أيضـا ، وقـدراتي التعبیريـة       لھجتي ولساني فقط ، بل و     

"الفلسطیني " اللفظ  ما بعد نطقَ   في مُت كما تعلّ  ُملم يكن المحرَّ  
ف       يفردك وسط ھـذا العـالم      ُ  يرمیك بعیدا و   الذي ب ـبل الكـش  الغرـي

ئ      جـعل   السـببُ، كمـا أعتقـد ، الـذي         وھـذا ھـو   .عن ھويـتك كالـج
"نه  ما يشي بأأو نطقَ  الفلسطیني يتجنب كتابة َ     والشاعرَ الكاتَب

ومـن ھنـا سـقط ـمن وعیـه        .في ھـذا المكـان ـمن العـالم          "جئال
ي واللفظي كل ما صٌّالكتاب .ز  ومتمیِّھو خا

س اللغـــة اإل     صدقاأحد أ  ـ    ئنا ، وكــان ـيـدر ي معـھ ـد نجلیزية ـف
ي     ِ د ، كــــان يبـدي ازدراءه لوثیقـة        اللغات في بغـــــــدا    السـفر الـت

What:تحمل اسم الالجئین ، بقوله is this ? a travel document
س ن ھــذا االزدراء كــان تعبیــرًاوالحقیقــة أ.?  عــن كراھیــة الــنف

ي    نـزوره  ديق كان يصاب بالرعب حین    ولى ، فھذا الص   بالدرجة األ   ـف
را علــى  مصّــشــى أن يحــدثنا بلھجتــه الفلســطینیةتحاالمعھــد ، وي

ه بــین زمالئــه اصــطناع اللھجــة العراقیــة خشــیة أن ينكشــف أمــرُ  
ض علیه متلبسا بجريمة كونه وُي .أحد الالجئین "قب "

ي      ھذا الصديق سیذھب إ    ى السـعودية ـف ي        ـل مـا بعـد وينخـرط ـف
 ويتزوج ، وأصادفه بعد سنوات طويلة وھو يشكو من         التعلیم  سلك  

ي القلب     ض ف  ، وحین   خوته أحیاناً  لزيارة أمه وإ   كان يأتي صیفاً  .مر
ـه إت يوم قیل أنه انتقل    عنه ذا  سألُت ومـا الجـدوى   ..لى رحمة الـل

.من ذكر اسمه ؟ 
ض الالجئــین فــي ُلســیتعّل لھوـيـة مــا بعــد ، بالعروـبـة وا  بعــ

ـ "الجئًا"كونِهجريمةِ خفاءِ العربیة ، وسیكتفي بعضھم بإ    ـرق بالـغ
س شرب    ف  العراقي الشھیر ،    " العرق   "ي اللھجـــة العراقیة وطقو

 في األحیاء العراقیة ، فیتزوجـون ويزوجـون         وسیوغل آخرون عمیقاً  
. لقبول ھذا العالم الغريب لھم  ذلك طلبًاھم ، وكلُّرون أزياَءويغّی

* * * *

وخصوصــیةِ ِ ســان  علــى الل ضــاغطًاعالمــًا"البصــرُة"لــم تكــــن 
ت مكــــاناً         ،  مـرارة ً   اشـدّ  عـــــزل ٍ    لتجـــــاربَ  التجربة فقط ، بـل كاـن

 لم يتحدث عنھا     تجاربَ ض له الفلسطیني ،    تعرّ  الذي رھاُبھا اإل أقّل
ي   "الشـاعر   أحد حتى ھذه اللحظة ، بمن فـیھم الصـديق            خالـد عـل

ش ھــــذه التجــــاربَ     "مصطفى   معنـا  األكبر سنا مني ،  والذي عا
لة المصقولة والشـبیھة بعربـاتِ     نحن الصغار ، ولكن قصائده المطوّ     

 ، أو المعادل     من مالمح ملموسة لحیاِة الالجئ     متماثلة خلتْ قطار ٍ 
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.ذالل فــي تلــك األيــام موضــوعي لكــل ذلــك الرعــب والخــوف واإلال
 ولكنـه   "تعويضًا" أن اإلنتماء إلى الكلِّ العربي يمنح الالجئَ       صحیٌح

  ؛أنــه يمنحــه نســاني لمــا ھــو علیــه واقعیــًا اإلَسه الملمــويمنحــال
. أخرى ملموساٍت و"وھمیًا"وجودًا

ضِ شــعوٍبتتمیــز عــدةُ  جنبــي وعــدم التســامح مــع   األ بــرف
ض لســانھا ووجــدانھا مالمحــه الخاصــة ، وتعـمـل جاھــدةً  علــى فــر

نھـا تشـعره    إ: بسـیط غیـر مباشـر         ذلك بفعل ٍ   وكلُّ.وتجاربھا علیه   
ض فھــم لھجتــه أو  لحظــٍةتــه وشــذوذه فــــي ـكــــلِّبغرب  حــین تــرف

ّسولكــن األخطــَر.التعامــل معھــا  "ن مجــرد كونــه  أ ھــو جعلــه يحــ
 أقسى بالنسبة لنـا     وكان األمرُ .لھو جريمة يجب أن يخفیھا      "غريبًا

"الالجئـین  "خفیھا ھي أننـا ـمن   ، ألن الجريمة التي كان علینا أن ن   
ئ الـذي     :جودنا كله   به بحكم و   نرتك  أمراً أي ى لنـا     أُ وجـود الالـج عـط

ض ِ من البیت ِ  باالقتالع ِ  ، ثم بتسمیتنا من قبل ھذا العالم  ال ً أّوواألر
فقط ، بل ھي مما يحط ّ      لكن ھذه اللفظة لیست شتیمة ً     .الغريب  

ص من     بـأن قـدره      يقـبل   ، أي  لھا وعلیه أن يتقبّ    اإلنسان ،  قدر ِ وينتق
ص ومنحط  .منتق
ي ھذه ال   طفـال   األ شراسـة ُ  :ال ً أّونـا الفضـول ُ    َھمتاھـة واجَ  ف

 ، وأجد نفسي مـع      كنا في المدرسة معاً   .العراقیین في المدرسة    
، وأمامنــا لــى جــدارٍ جئــین وقــد ألجئنــا إصــغیرة ـمـن الالمجموعــةٍ 

س ٌ   المدرسـة كلھـا ،   اآلخر أطفـالُ  من الحصى ، وفي الجانب ِ     مترا
ي معركـةٍ      تشـ نوكنـا   . النجـوم    بـعــــددِ وجوه ٌ   سـالحھا   بك معھـم ـف

. وجدنا أنفسنا وراءه  أنه متراسنا األول الذيالحصى ؛
" العصـابة    "ھـذه   المدرسـة تشـتیت َ    دارة ُ بعـــد أيام قرّرت إ   

ى عـدّ      العنیدة من الالجئین ،    ـع أطفالھا عـل س    ة ِ  وتوزـي ت  . مـدار كـن
ب ٍ    اعتـداءَ  ستاِذحین أشكو لأل   يّ  طاـل ه مـا    أسـتطیع أن أفھمـ      ال عـل

"قــول لــــه  بالحــديث بالفصــحى ، كــأن أّالأعنــي إ ضــربني علــى :
وكان .العراقیة  يعنیه األنف باللھجة    نني لم أكن أعرف ما    أل"أنفي  

ي    ويتركني..يتجاھل الشكوى   ستاذ ُ األ  يفھـم   نـه ال  ربمـا أل  .. لحیرـت
.نھا لغتي أل..الفصحى كما كنت أظن 

آخـرين مدرسـة نائیـة      نصـیبي مـع اثنـین       فكـان   .وتم توزيعنا   
ـع في شرقي     ت اذكـر أن اسـمھا      (بین النخیل   "البصرة  "تـق الزاـل

.الخلیل بن أحمد    "كان   ـ    تساءُلوكنت أ " سـتاذ اللغـــة    ـة أ  عـن صـل
. بھذا االسم أحمد   حین خرجنا .ول  منذ الیوم األوواجھنا الفضوُل)

 مــن مــن غرفــة المــدير بعــد تســلیم األوراق ، وجــدنا أمامنــا حشــدًا
 صـغیراً  ًالبثــــــوا أن فتـحــــوا لنـا ممـــــرّ        الطلبــــة المنتظـرين، مـا    

ـــــم لنسیر فیــــه      على الجانبین يتلھف لمعرفة ما     كان الكلُّ .بینـھ
طیني    جئالال"ھو ھذا    ــــك  ومـا  كـائن ھـو ،     ، وأيّ " الفلـس .له ـش

أعناقھم فـوق  ون يمّدطــــول قامـــة ً  األ ــــر كیف كان الطلبة     وأتذّك
لى الصغار الالجئـین وھــــــم يسـیرون ـفـــي          الحشــــد لیتطلعوا إ  

ـــــــق  المم ــــت اإل.ـــــــر الضـی شــــــاعة المنتشـــــرة فــــــي  كاـن
!جئین ذيول قردة البصرة ھي أن لّال
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* * * *

. والعــــزل    رھاب بعـــد ذـلك ، بعـــد الفضــــول        اإلءت عاصفـــة ُ  وجا
"تــوراتین "لــى وـحـل إالم الســــوقِ كنــا قــد انتقلنــا مــن منطقـــــِة

، ويالصق أألوسع بینھما معبـدٌ     خرى في زقاق ٍ   تقــابل أحداھمــا األ  
متفرقة تندلع في الصـرائف ٍ      حرائق ُ   بدأت تحدثُ  و.يھودي مھجور   

 والصرائف ھذه مساكن ريفیـة عراقیـة ، جـدرانھا وسـقوفھا             .فجأة  
ي منطقـة األھـوار              من ب ينمـو ـف وقـیل آنـذاك أن ھـذه       . حـزم قـص
 وسرعان ما  . فاعل  فعلِ وكأنما من دون  رائق كانت تندلع فجأة ً    الح

.أن مشــعلي الحرائــق ھــم الالجئــون :الكبیــرة انطلقــت الشــائعةُ 
ي جسـده ، وـمن كـان يتصـادف                وحوصر ھؤالء كـلٌّ    ي توراتـه وـف  ـف

.ًا لم يكن يخرج حّیمـامروره في منطقة الصرائف لسببٍ 
لريفیــون العراقیــون حــول البصــرة ،  قامھــا اھــذه الصــرائُف أ

ض وقصبھا ،   عمادھا طینُ  ت  . ـمن األريـاف    ـــھم مھـاجرٌ   وكلّ  األر كاـن
شــركة الــنفط وشــركة التمــور :آنــذاك تعنــي عــدة أشــیاء البصــرةُ 

ى       .لموانئوشركة ا  ي مؤسسـات ثـالث تعـن  بالنسـبة للفقـراء     وـھ
َص ى مـدن ٍ    لت إ  وتحوّ وھكذا تضخمت الصرائفُ  .والثراء   العمل   فر ـل

.والتعاسة من الفقرِ بحزامٍ ق البصرةَ كاملة تطّو
.جئین  الال"رھابیة على   وتطاولت الھجمة اإل   ن دوال   فقـیل أ   "

ضُ   أن يُ ولـم يـكن غريبـاً     .أجنبیة أرسلتھم لتدمیر العراق      ى القـب لـق
اذا جـاء يفـعل ھنـا ؟        سـأل مـ    فلسطیني خارج  البصـرة ويُ      على أي 

ى   واالنتقـال إ    بـالطبع ،   رسـله ؟ كـان التنقـل ممنوعـاً        ومن الـذي أ    ـل
 شـمل    نادرة  ومنھـا لـمّ       في حاالتٍ  ّالبه إ  أخرى غیر مسموح     مدينٍة

. بین بغداد والموصل والبصرة شملھا التشتیُتَقالعائالت التي مّز
ي    بعد االنقالب العسكري المعروف    ّال إ ولم تتوقف الھجمة ُ     ـف

ض أوراق الحكومـة الملكیـة       1958العام   رف يـوم وُعـ . ، وكشف بـع
ــةكانـــت مـــن ـتــدبیرِ ذاك أن حرائـــق الصـــرائف   ــة العراقـی الحكوـم

جــالء الــريفیین الفقــراء الــذين أحــاطوا بالبصــرة ،  ھا علــى إصــراِروإ
ض ٍ      ى أرا  أمـام  حكومیـة وخاصـة ، ووقفـوا عقبـة       ووضعوا يدھم عـل

ركة التمــور والمــوانئ والــنفط ،  ي ألثريــاء شــراضــتملیــك ھــذه األ
ـة    باإل ـة الى محارـب ي ال  "الشـیوعیة   "ضاـف تولـد وتترعـرع كمـا      الـت

 ھــو كــان يــرى نــوري الســعید اال فــي تجمعــات البؤســاء ، والـحـلُّ  
ـع  بولم يمنع ھذا األمُر.صرائفھا  ھذا التجمعات بحرق ِ  تشتیُت الطـب

ات فـور   الذي مـ  "المقام العراقي "حیاء  من إعادة إ  "نوري السعید   
ي أ        ى فلـسطین ـف .1948 العـام  عقـابِ مغادرة العراقیین الیھود إـل

اسـتدعاه مـع   "نـوري السـعید   "ن وروى لي أحد أقطاب ھذا الفن أ   
"مقـام   " فرقـة    نشـاءَ  من محبي المقامات وطلب مـنھم إ       مجموعٍة
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ي    مقامات الحجـاز  تبعث مجدداً  " كــان .الـخ  ..والنھاونـد والبراھیـم
.إحیائه عادةِ ن عشاق ھذا الغناء ويدفع بسخاء إلم"نوري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي باختالفھا ـعن     ، باالختالف ِ  ُد ما يتحدّ  إذا كان معنى كلمةٍ   *
ي تجاورھـا صـوتیا وداللیـا         الكلمات األ  ومكانیـًا ، كمـا   خرى ، تلك الـت

ٍ داللیـة وصـوتیة     ة من حقـول      غريب  كلماتٍ ن زجّ فإ"البنیوية  "تقول  
ي تعبیراتِ    ن كانت من لسان ٍ    أخرى ، وبخاصة إ    مـا ،    لسان ٍ   آخر ، ف

بــالغ علــى القــدرات  ثــرٍ  فــي ھــذه التعبیــرات ذا أ يوقـــــع ارتباكــاً 
س التعبیريـة ، وع   بالنســبة  فــي اللغـة أيضــاً لــى قــدرة إيضـاح الــنف

.للمتكلم 

IV

فھـذه البصـرة    .مـاً  تما يـام مختلفـة ً     في تلك األ   كانت البصرة ُ  
ي رآھـا     ي السـبعینات       "البرتـو مورافیـا     "الت مدينـة ً  "االيطـالي ـف

 أحرقتـه القناـبل     ھا في الثمانینات وكأنھـا حـقلٌ      ، وشاھدتُ "مھترئة  
ع عن   جزءا من نھرھا المتفرّ    َف البلى شوارعھا وبناياتھا ، وجفّ     َلوأَكُ

النخـیل   البیوت الخاصـة بحیـرة َ      ُء وبنا  ، وسحق الجفافُ   العرِبشط ِّ 
التـــي كانــت تحیط بھا ، ھذه البصرة كانت في الخمسینات تعتبـر            

 لـم    ولكن من المؤكد أن الذي أطفـأ بسمته       ،" العراق الباسم    ثغَر"
ـم    الالجئــین ، أو المھــربین ، أو األ يكــن أحــد  كــراد الــذين جــاءت بـھ
قامــِةتھم قیــَد اإلین مــن الشــمال ووضــع منفیّــةُ الملكیّــالحكومــةُ 

رجـع  وحیدة منذ زمن يقـال انـه ي    بوابة ٍ   كبیر ذي  الجبرية في معزل ٍ   
.لى الثالثینات إ

ـحُ   الكــرديِّم بلباســھمأطفــالھ وراء بوابــة المعــزل ِ كنــت ألـم
ي أو               الممّی ى داخـل ي مقـھ ز وھم يمرحون ، ورجالھم الجالسـین ـف

ي طرقـات ھـذا المعـزل       ي رأيـ   أذكـر إ وال.السـائرين ـف ً ت امـرأة  نـن
ت زمیلـة ً   ما بعد في الجامعـة ؛    رى ھذه المرأة في   سأ.ة  كردّي  كاـن

ي مرسـم الكلیـة           لھا  لوحة ً  ذكُروأ.تھوى الرسم    وعلیھـا   معلقـة ـف
 امتعاضه من وضع    لى اللوحة مبدياً  توقیعھا ، وأحد األساتذة يشیر إ     
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ن لم يكن ھذا األستاذ يعرف أ     .سیة على اللوحات    الشعارات السیا 
."كردستان "لرسامة كان اسم ا

ى درجـة ملفتـة للنظـر     الزمیلة األخرى كانت بیضـاء اللـون إ      ذات ،ـل
رقیقة ، وكانت نشطة في     حزن ٍ ھما سحابة ُ  لعینین سوداوين تظلّ  

ى أنھـا         وكثیرا ما .مضمار التنظیم الطالبي     ي    كنت أنتبـه إـل  ترمقـن
ي   واضـح بالنسـب    سـبب ٍ    بعینیھا الواسعتین بال    خفيّ ن طرفٍ م ة ـل

.على األقل 
"ـمن  "صـوفیا  "لى  صادفتھا في الطائرة المتجھة إ     الثالثةالكردية ُ 

ي العام      "عمان    أن  یـة تـودّ    أمّ كانت شـبهَ  .1992مع ستة أطفال ف
تْ   . للجوء طلبًا مطار ٍ  تھبط في أيّ    أن الطـائرة سـتھبط      وحـین علـم

ي أثینا  .لم استوكھو"و"أثینا " بین ز لم تكن تمّی؛فرحْت"ف "

* * * *

 ومــوانئ ، وشــاطئًا تمــورٍ ونفــطٍ  شــركةَ "البصــرةُ "كانــت 
 ترى  وكنَت.يحتشد بالمقاھي والسفن    "شط العرب   " على   طويًال

أو جالسین في أحد    ملفات ٍ  و ساتذتك يسیرون علیه متأبطین كتباً    أ
ون أنھـم   يعتّزٍ  عراء   وبضعة ش   ،  بالطبع ، والفتیاتِ   َكمقاھیه ، وزمالءَ  

.ديب األ"ة أو البیروتی"داباآل"ينشرون قصائدھم في مجلة       ھذا "
زمیلي  "البريكان  "و  "اب  السّی"الشارع نفسه سارت علیه أقدامُ    

شـات تجديـد الشـعر     األربعینات الصاخبة ، وشھد أقـدَم مناق      مرحلة
ريین مصـريین وسـو   عراء ٍ  شـ  سـماءُ دت بین أشجاره أ   العربي ، وتردّ  

"وآخــر قصــائد نــازك  كتــب ، عنــاويُن و صــحف ،ســماُءوأولبنـانیین ،  
"البیاتي  "و  "المالئكة    ولــــم يكن اإلنجلیزي    ."وسعدي يوسف   "

.ايديث سیتويل   " بعیدا ، وال     "لیوت  إ"  فیما بعد ، حـین       وسأعرفُ "
ي         بدعوة ٍ "ان  محمود البريك " بیت   زرُت من أخیه عبـد اللـــه  ،زمیـل
ي " مطوالتـه   وقـرأتُ   المدرسة الثانويـة ،    ف "و  "أعمـاق المدينـة     :

س الفنار    ي     ن ھذه المطـوّ   أ"القوة واألغالل     "و  "حار ي الـت الت ـھ
ت     ذلك المجدّ "، ومن البريكان    "السیاب"خرج منھا    د الكبیـر انطلـق

.في األربعینات صالة وأھمیةً التجديد أأكثر حوافزِ 
ي بصرة ِ   ى   إ وكـان اللجـوءُ   .م يرشدني أحد    الخمسینات ل ف ـل

ـمن   فیه بین حشد ٍ     سرتُ الذي الطويل   كان للممرِّ .الداخل خیاري   
وفــي ٌ یین الفضــل فــي شــعوري بــأنني مختلــف   الفضــولالطلبــة

ت ال    .أعظـم   انتظاري مھمة ٌ   ى التحـدث بلھ    ولھـذا كـن ي ،   أخـش جـت
..الجئ"فیعرف العراقي أنني  وماذا بعد ؟ ..ولیكن "

تشــاغل ، ة  وانھیــار الملكیّــ1958ـضـم أحــداث العــام  فــي خ
وكأنه غیر موجود ، وان كانت جـارة لنـا ال          "الالجئ"العراقیون عن   
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 الغرفـة الوحیـدة     ق على جـدار ِ    نعّلتخفي دھشتھا دائما من أننا ال     
ي كانت بیتنا   ش أن    يقبـ كـأن ممـا ال    ،  "الـزعیم   " صـورة َ   الت ل النقـا

.، ولألكوان كلھا ربما يضًالنا أ"زعیما "يكون 
ـَحَن ـل شــبَهنا فلســطیني أعــورـص  فــي دائــرة  مراســلٍ  يعـم

حــزابِ شــؤون الالجئــین المحیـطـة بشــؤوننا ، بــأن نبتعــد عــن األ    
ى أي   واالنتماء ِ  ق ٍ    إـل ي ھـذا الصـراع ا       فرـي ب االنقـالب     لـذي ـف  أعـق

كــان يــردّد علــى "أيــديولوجیا " متقــدم جابــه زمیــٌلفأ، العســكري
" قصیدة مًاأسماعنا دائ  ى الـوطن   عن العودة إ  "میخائیل نعیمة   " ـل

 البحر  ":عور  ، فقال المراسل األ   "ذا لم نفعل ؟    إ  و ":لدفن الموتى   
ي وقـال       !"أمامكم والعدو وراءكـم      ّالال أرى وراءنـا إ    ":فضـحك زمیـل

ى الزقـاق الـذي          "..! ، وكـذلك مـا أمامنـا         جدارًا ي إشـارة إـل  كـان    ـف
.يجري فیه الجدال 

 األصـول الغجريـة ودائرتـه    لم تكن عالقتنا بھـذا المراسـل ذي   
س  "بـو عـادل     أ"ديرھا العجـوز    ولم نـكن نشـاھد مـ      .حمیمة   الجـال

ي ؛        على مقعده  ــآلة معـا ،   شـديدَ  منـذ العصـر الترـك ض والـض  البیـا
ومعطفـــــه األســود ، ملمومــًا )الســدارة الســوداء (بغطــاء رأســه 

ى صـ    أطرافه إ  ًاضاّم،  كرسي  على   ّال، وبیـده فنجـان قھـوة ، إ        ه  درـل
ى ـمن    لُنٍ  "حـال فقر ِ "لى أخذ شھادة    ، وحین كنا نحتاج إ    لمامًا عـف

ك      ( ـسن    تقـدير دفع الرسوم المدرسـیة ، أو شـھادة ِ         لـم نـكن نمـل
ق إ      ).شھادات میالد   ـمن   لیـه بوسـاطة ٍ    حین ذاك كنا نختصر الطرـي

ش الذي    ي ا     يقـال  مساعده الضخم األطر ش   انـه كـان جنـديا ـف لجـی
ي أسره اإلنجلیز وخصوه    تجنب المدير الضئیل أنا وأحد كنُت أ.الترك

ننا لم نكن نسـتطیع كتمـان ضـحكاتنا حـین     ة ألزمالئي في المدرس 
ب ويـأمر بصـوته                  ك ، فكـان يغـض نشاھده في جلسـته المعتـادة تـل

. ويوبخنا الرفیع بطردنا ، فیأخذنا الغجري األعور جانبًا

* * * *

س ِ رنـا ـمن اإل  ھل كنا نبدأ تحرَّ    كوننـا   أو جريمـةِ بوصـمةِ حسـا
 حدث ؟  الذي ، وماالجئین

ي خضم الصـراع الـذي اندلـــع          نبـین الشـیوعیین والبعثیـی     ف
الــزعیم األوحــد عبــد "أصــداء أقــوال وخطابــات  ، وعلــى والقــومیین

ين يتوقف ، كان الـكلُّ      يعرف أ  ذا خطب ال  الذي كان إ  "الكريم قاسم   
ٌس.يسیر نحو المذبحـــة ويحشد أسلحته        مـع الوحـدة مـع عبـد         أنا

ٌسر ، وأالناصــ ـع االتحــاد الفـیـدرالي ،  نــا ٌسأ ـم  بحیــاة يھتفــوننــا
ٌسوأ، القومیــــة العربیــة  . يھتفــون بحیــاة عبــد الكــريم الغــالي  نــا

نظمــوا  سـرعان مـا  إذ. بــین ھـؤالء كـان الشــیوعیون   ًاوفـر حّظـ  واأل
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ــة والمكتبـــا ــة والمســـیرات اللجـــان المحلـی ــؤتمرات العلنـی ت والـم
نصــار أ"و "المقاومــــة الشــعبیة "یھــا أطلقــــوا علالطويلــــة ومــا

ي ـكل    دامیــــة ً  :حـزاب    بـین األ   وبدأت الحرب األھلیة    ."السالم   ـف
 سكانھا بمعزل عن كل     لم تكن التوراة وال   .زاويـــة من زوايا العراق     

ظھر الرابـع عشـر ـمن تمـوز      من الالجئین عاد  ن عدداً صحیح أ .ھذا  
من المظـاھرات   يحمل قمصانه المبللة بالعرق بعد نھار ٍ       عار ٍ  نصَف

 أن األمــر أصــبح أكثــر ّالة ، إوالھتافــات فرحــا بــالثورة علــى الملكیــ 
اختبـاؤا حـین    "الالجئـین   " أن   ذكُروأ.تعقیدا بعد اشتداد الصراعات   

ت   ،قاسـم محاولة اغتیـال عبـد الكـريم        ذاعات نبأ َ  أعلنت اإل   وانطلـق
دن عبـد   ر كـان اغتیـال مـلك األ       .شاعة بأن المغتالین فلسطینیون   اإل

هللا قد وصم كل فلسطیني بأنه إ . دائمة ومتحركة مكانیة اغتیاٍلا
ي الوحــدة مــع جمھوريــة عبــد الناصــر  الالجئــون الــذين رأوا فــ

ب    ، وفّضـ   فلسطین أصبحوا أكثر خوفًا وانكفـاءً      لعودةِ ضمانًا لوا تجـن
ت وصـمة      ات والشـوارع واألسـواق ؛     لمظاھرا "أو"الناصـري   " كاـن

ــة "الـقــومي " أو "البعثـــي  ــع حولـــك غوغـــاء النھاـي ــة لتجـم كافـی
أي عـدو للثـورة     لحشدھم بحبالھم وسكاكینھم متعطشین لسـحل ِ      

.أو متآمر من أمثالك 

* * * *

 حشودٍ والُت التوراة ، ومحا   ينسى كان حصارُ   ُ  ال  الذي المشھَد
وكـان السـبب تافھـا    .الالجئین  من الغوغاء البسطاء اقتحامھا على      

 ـتل  "مسـقط رأسـه     (ثوري   عراقي آ   صبيٌّ مََھفقد اتّ .لى حد بالغ    إ
ا صـبیّ )يحیط بھا ـمن قـرى        في أقصى الشمال العراقي وما     "كیف

.الـزعیم   " على صورة    ه بصقَ  بأن فلسطینیًا  الحـادث سـبباً    وصـار "
. مھزوما  خرج منه اآلثوريلشجارٍ 

ى عـاد وخلفـه حشـدٌ          ّالوما ھي إ   ـأل الشـارع        سـاعة حـت  تـدفق وـم
وشـبان وشـیوخ    وعبـاءات ٍ   نسـاء ٍ    التوراتین بوـجـوهِ  المجاور لزقاقِ 

 بأصـوات عالیـة     غاضبین يحملون مناجل وفؤوسا وحباال ويصـرخون      
"متناثرة ..الزعیم " بصق على أين ھذا الذي.. .؟"

ي لـم أدرك آ      عترف ُ  لفضولي ، وأ   مشھد مثیراً كان ال  نـذاك   أنـن
ى الحشـدِ  ھذا المشـھد وأنـا أتطلـع إ       يحمــــله   عمق الخطر الذي   ـل

وأبعدني أحدھم ـعن النافـذة      .من نافذة الطابق الثاني حیث نقیم       
ـع إ  حین بدأ الحشدُ   أفعلــــه ـســــوى    لى أعلى ، فلم أجد مـا       يتطـل

بـــه ،   ، ولكن حتى ھذا الكوب لم أـحظ َ     كوـبــا من الشاي   أن أعــــدّ 
ضُّ     إ ي يھتاج فجأة وينق ب ويرمیـه أرضـا    وينتـزع الكـو    عليَّ ذ رأيت أب
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"فیتحطم صارخا     ھـو   ولم أفھم ما  ،  " ؟ ھذا وقت شــــرب الشاي   أ:
ي         .الخطأ في شرب كوب شاي     ى ـف والزمني عدم الفھم ھـذا حـت

ا الشـیوعیون   أحرج اللحظات ، ومنھا تلك اللحظة التي اشتبك فیھـ         
ى أقامـة ِ                 ي نـادي الكلیــــة متنافسـین عـل ذات يوم مع البعثیین ـف

كان شعار البعثیین آنذاك    (ما  "فلسطینیة  "بمناسبة ذكرى   حفل ٍ 
مـا حــافظ الشــیوعیون  نیفلـسطین عربیــة فلتسـقط الشــیوعیة ،ب  :

ض الطلبـة ھـاربین ،       ،  ) حر وشعب سـعید      على شعار وطن   وتـراك
تُ    وانتحیُت كوبي بھدوء    فأخذُت ى طـرف المشـرب        جانبـا ووقـف  عـل

س  أ حتســیه بصــمت وأنــا أراقــب الكراســي وھــي تتطــاير والمكــان
ض      "الثوريین  "تتحطم واألبواب تصطفق و      يحاول بعضھم طـرد بـع

. وصفعًامن النادي ركًال
تُ   ئ نفسي بال ش   ما وجدتُ كّل . بكـوب شـاي    ُر أفّكـ   أفعله كـن

ردنیـون  األكـان الطلبـة ُ    .عـادة    بسـبب ھـذه ال      تمرداً وذات يوم قدتُ  
سیات أخـرى   والفلسطینیون والبحرينیون والعراقیون وطلبة من جن     

ـالن میثــاق الوحــدة   ـقـد اقتحمــوا الســفارة األردنیـــــة غــــداة إ    ـع
ى ـسطحھا العلـم األ         )1963(الثالثیـــة ي بعـد أن     ، ورفعـوا عـل ردـن

وا ــــة ، وصــرخ الصــقوا علیـــــه ثالثــة نجــوم ، فأصــبح يحمــل أربعـ   
ي أو الوحـدة الثالثیـة ،           مطالبین بانضمام األردن إ    لى االتحـاد الثالـث

وا علیھــا كبیـرة كتبــ ومـدوا علــى جــدار السـفارة الخــارجي الفتــــة ً  
!ضراب عن الطعام حتى تتحقق الوحدة    عزمھم على االعتصام واإل   

ى وجـدوا أنفسـھم بـال                   وما أن انتھوا من اتخـاذ ھـذه اإلجـراءات حـت
قصـوا الدبكـة فـوق ـسطح السـفارة          ختاروا أن ير   يفعلونه ، فا   شئ

. بتصريحات لمندوب التلفزيون العراقي بینما يدلي قادتھم
ص وال      وأل التصريحات ، فقـد فكـرتُ     نني لم أكن من ھواة الرق

ى وجدتـه ، وھنـاك أعـددتُ             ، وفتشتُ  بكوب شاي   عن المطـبخ حـت
ض الطلبـة ، وت         أحتسـیه  كوبا ساخنا ووقفتُ   ي بـع وا وافـد ، فالحظـن

يتیسر ، حتى    أو كاكاو أو ما     يتناول كوب شاي    بعد اآلخر وكلٌّ   واحدًا
"الزعمــاء"وجــاء أحــد  . الســفارة مــن المعتصــمین  خلــت ردھــاتُ 

ص ، فغضب قائال           يستطلع جلیة األمر ، فوجدنا نحتفل احتفالنا الخا
وربمـا الوحـدة بھـذا    ..ضـراب ـعن الطعـام    أننا نفـشل االعتصـام واإل    

أظنـــه سیفـشل     ال  يتجاوز كوب شاي    بأن االمر ال   فاعتللُت..الفعل  
ـة ..مشروع الوحدة العظیمة سواء أكانت ثالثیة  .أم رباعـی

* * * *
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 نـاقمین    ببشـرٍ   يضـجُّ  كـان الشـارعُ   ذن تحت النوافذ مباشرة ً    إ
"الزعیم "على أو متطاولٍ كل متآمرٍ أو ذبح ِ   أو سحل ِ   يتھیأون لجرِّ 

.
ي أحد ھذين االثنین فقد كنت مطمئنا         ألنني لم أ  و وزاد .تخیل نفس

:تـعـج بمختلــف الرتــب العســكرية  اطمئنــاني حــین بــدأت التــوراة ُ 
ش ، والكـلُّ       ث ـعن الصـبي الـذي     شرطة ومقاومة شعبیة وجی  يبـح

.الـزعیم   "بصق على صـورة      قـال أحـد الضـباط وھـو يـزيح جانبـا            "
نــا منــه أن الصــبي مختبــئ ســوداء معلقــة علــى الحــائط ظعبــاءةً 

"وراءھــا  وكــان يقصــد فلســطین "رھــا غیرنــا أحــد يحّرواللــــه مــا:
.بالطبع 

عرج فاعتقـلـوه ، وكاد     ولكنھم وجدوا أخاه األ    لم يجدوا الصبيَّ  
ال "ن أحــدھم قــال  المنتظــر فــي الخــارج أن يتناولــه لــوال أ ُعالتجمّــ

س ھو   .. ي يُّم الصب وسّل.فتوقف الھیاج   "أنه أخوه ..لی مـا   نفسه ـف
س للدفاع عن شرف     بعد لیضمن سالمته بعیداً     عن الشعب المتحم

ـه ق الصـبي قطعـــة ً   ھانته بصقة ٌ   الذي أ  زعیـم على صورته  بتمزـي
.قطعة 

* * * *

ھترئـة  م"مورافیا  "العباسیة التي شاھدھا      "البصرة  "ھذه  
ـشط       ال يشـقھا نھـرٌ    ز، مـا   ً ورأيتھا في الثمانینات خربة     متفـرع ـعن 

 حـین    ، ذكـرُ وأ. بضـعة جسـور  خشـبیة ھنـا وھنـاك             العرب تقطعـه  
ـة أسیر بمحاذاة ھذا النھر       طريقي إ  أكون في  ،لى المدرسة الثانوـي

ي كنت    ى تختـرق      يضـیق فجـأة بسـبب زاو        الشـارعَ  أجـدُ إنن يـة مبـن
ف   ھنـا  ــة النھـر لـوال متـر       لى حافـ الشارع وتكاد تصل إ    أو متـر ونـص

ھـذه الزاويـــة والمـرور      لى االنصـیاع ألمـر ِ      إ  فیضطر السائرُ  ،ناك  ھ
ى قبـل أن يتسـع الشـارع مجـدداً           بحذر ٍ  لـم  .بین حافة النھر والمبـن

س ھذه الزاوية ، وحرصتُ     ي ـكل           أن  عدة مرات على البحث عنھـا ـف
ي مكانھـا ذاك               مرة أزور فیھا البصرة ، والعجیب أنني كنت أجدھا ـف

.دائما 
ي ديســمبر وآـخــر مــرة ك  ، حــین كــان العــراق يحتــل  1990انــت فــ

ش الـشـعبي الــذين كــانوا   فــراَدتنقــل شــاحناته أ الكويــت و  الجــی
كانــت .لــى الجبھــة مباشــرة  رســلون إيلتقطــون مــن الشــوارع ويُ 

 رـغـم أن المبنــى تــزال فــي مكانھــا ذاك تعیــق المــرور الزاويــة مــا
ـه لم يكن إ . أطالال ّالبأكمـل
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V

تُ         مع تباشیر الفجر األ     أصـحو   ولى ، أو حتى قبلھا بقلـیل ، كـن
ى يـد األم وھـ     ف   من النوم تلقائیا أو عـل ي بلـط أنـه موعـد   :ي تھزـن

أمـا لمـاذا التبكیـر المبـالغ فیـه          .لى المخبـز وشـراء الخبـز        الذھاب إ 
س النھار             لشراء الخبز الیومي ، فذلك ألن المخابز ، ومع ارتفاع شم

لــى نــا الوصــول إ  أمثالكــتظ بالمشــترين ، وال يســتطیع الصــغارُ  ، ت
.نصیبھم وسط التدافع والفوضى والصراخ 



24

ي ھذه الـرحالت اللیلـة تعرّ       ت ُ ف ى الشـیوعیین واألكـراد    ـف عـل
فــذات فجــر وكنــت مبكــرا أكثــر مــن  .والفالحــین العــراقیین مبكــرا 

ك مضـیتُ  تزال مغلقة ، ومع ذل    المعتاد كما يبدو ، وجدت المخابز ما      
ي سـكون اللـیل باحثـا ـعن ضـوء مـا لـعل                   من شارع إ   لى شـارع ـف

ي     مخبزًا ي طريـق ي ضـوءُ   . من المخابز يرمیه الحظ ـف وأخیـرا الح ـل
لكـة والبـرد    بدا وكأنه ھبـــة ـمن السـماء وـسط الظلمـة الحا            مخبز ٍ 

ص  ي داخلــي ، إال أ  .القــار ن عجبــي ودخلــت وأنــا أتھلــل فرحــا فــ
درني أحد الخبازين ، وكان غلیظ الرقبـة        وخیبتي كانا بالغین حین با    

 وسألت لماذا ، فتبرع بالجــــواب      "خبز الیوم ال" ، بقوله  والذراعین
ض   ش األر ص يفتــر ." ألننـــــا شیوعیـــــون كمــا يقولــون  ":شـــــخ

ي ـمن دون   واستدرت على أ    الرجـل َ   حسـبتُ .فقـه شـیئا      أن أ  عقاب
كد أنه لم يـكن سـاخرا        أن لھجته المتأففة كانت تؤ     ّاليسخر مني ، إ   

.تسبب له قلقا كان يقول حقیقةً بقدر ما
ي العھــد الملكــي الــذي اعتــدنا فیــه أن نخشــى  كــان ذلــك فــ

ومـع  .تحیط بنا السخرية    لحاف أو الظھور بمظھر الجھلة حتى ال      اإل
ك كانــت السـخرية كثیــرا مــا تحـیط بإ   ذ ـل ٍ ـل ـــان آخـــــر نحـی مــن نـس

س أكثـر غرابـة ،اعتـدُت          ن كان ذا وجه  .كائنات آخر اللیل     حیل ، ومالب
ي وحیـدين عنـد بوابـة المخبـز         . مبكرا   على رؤيته  وكثیرا ما كنا نلتـق

ى علیھـا األر        كـان يبـدو    مـا .غفـة السـاخنة   وأمام طاولته التي تلـق
. لباسـه الممیـز ولغتـه غیـر المفھومـة أو المنحرفـــة قلـیال                 غريبا ؛ 

 النقـود ،     الخبـز وجـامعُ    ُع الخبازين أو زعیمھم موزِّ    سمعُتوكثیرا ما 
البالھـــة  ،     أو تـه تھم الرـجل بالع   يطلقون تعابیر وتعلیقات ساخرة ت    

 ھي   تستقر على شئ   ربما كانت نظراته التي ال    .حیانا  أو الجنون أ  
ن نفسـه ،  كان يھمھم بكلمات غريبة المعنى لھـا بینـه وبـی          .السبب  

جــاھال ، وھــي كثیــرة عــادة ، متويحــتقن وجھــه ، فیتنــاول أرغفتــه 
 من األلم الغاضب ربما كنت     التعلیقات ، وينصرف وعلى وجھه شئ     

 أعرفـه ،     ـمن المعـزل الـذي      ًاكان الرجل كردّيـ   . يلمحه   حید الذي الو
لم يكن من المألوف مصـادفة أحـد        .مررت ببوابته الكبیرة    كثیرا ما و

ق ، ويبـدو أنـه كـان ممنوعـا علـیھم الخـروج ـمن                    األكراد في الطرـي
 مـنھم لشـراء   ل لي ، فكانوا يرسـلون بـورقھم رجـال   معزلھم كما خی  

ب      حاجیاتھم ھو ھذا الذي أ     ـه الخبازون لـق .المجنـون   "طلق علـی "
مجنونـًا ، ـبل كـان       كانوا سكان كھف بالتأكید ، اال أن رجلھم لم يكن           

لفـاظ  أبضعـــــــة ُ  .يفھمه   ال  يفھمونه ، وھم من لسان       الذا لسان ٍ  
مثلھا لشـراء الطعـام ـمن       خرى  وأ.لخبز  ٍكانت تكفي لشراء أرغفة ا    

الباعة والحمالین والذباب وعربات الیـد       بأصوات ِ   يضجُّ السوق الذي 
س أن يبتعدوا          ـة التي يدفعھا أصحابھا أمامھم صارخین بالنا الطويـل

ي     .عن طريقھم    ئ " ال    ، ولم يكن ھذا الكائن المنـف  يشـعر   ،"الالـج
ة أفضـل مـن اللجـوء ، ألن         النفي درجـ  .بالحاجة للتنازل عن لسانه     

معنــى فــي ذھنــه يظــل ن اخــتالف الإ. يشــعر بالمھانــة المنفــي ال
د لـه بحقلھـا الـداللي       فھي التي تحدّ  .لفاظ لغته   محددا بمنظومة أ  
ئ فـأن مـا يتسـرب          . األشیاء واختالفھا    والصوتي معاني  أمـا الالـج
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لشــبیه بأخاديــد تــثلم الشخصــیة  لــى نفســه ولغتــه مــن ســیول ٍ إ
ص منھـا اسـمھا            المتعبــ "ـــــــــة والروح المثقلة بجريمة تود الخـال
.اللجوء  "

ي ھذه األجواء سمعتُ    "األكـراد  "و "الشـیوعیین  " بلفظة   ف
اعتدُت. ظروف مختلفة    "الفالحین"وستكون مناسبة تعرفي على     

قـدامُ كانت األ ( البنیة وحافي القدمین      شاب قوي  على رؤية ريفيّ  
ت ذات يـوم مـن امـرأة              ً  فـــة  الحافیـــة مألو  في البصرة ، وقـد عجـب

ي    .) تشعر بـالحرج  الجئة تسیر حافیة القدمین وال   كـان ھـذا الريـف
خرقة تحت صینیة خشبیة تحمل أقـداحا        يشبه   يضع على رأسه ما   

وكثیرا ما . القشدة الكثیفة    ية عديدة ممتلئة باللبن الرائب ذي     فخار
ص من      یشـتري منـه قـدحا أو اثنـین      ل"التوراة"كان يستوقفه شخ

ي أ   ذات يـوم     لھـا  حـدَّ  ال تاال أن مفاجـأتي كانـ     .مضـان   مسـیات ر  ف
كـان أحـد    :حین فوجئت بفالح من نـوع آخـر يحـمل صـینیة مماثلـة               

وقــد اختفــى منــذ زمــن طوـيـل ولــم أعــد   درســة زمالئــي فــي الم
وضــع . ظھــر لیبیعنــا اللــبن وفجــأة .شــاھده حتــى أننــي نســیته أ

يّ ه بھدوء ، تم قدم األقداح وھو يتحاشى النظر إ        صینیته عن رأس   ـل
.عنه بدوري وتشاغلتُ .

* * * *

ف ، بشـكل    تعـرّ  علیه وما لم أ    فُتتعّر كلھا ، ما   سماُءستعود ھذه األ  
 جديدة مختلفة بعـد     شكاًالذ أ وستتخ. في السنوات التالیة     ،أو بآخر 

نسـان   إلت أمواجه في حیاة ـكلِّ  كان طوفانا تغلغ  الذي 1958العام
ومرورا بالفتیات طبعا   .لى العجائز   ألطفال ووصوال إ  آنذاك ، بدءا من ا    

المقاومـة الشـعبیة ،    "بناطیل  "دين  ، وبخاصة من اللواتي بدأن يرت     
ي              فأزداد انتباھنا إ   ي الماـض .لى أجسادھن أكثر ممـا كنـا نفـعل ـف

ن األمر  ا عجائزنا فیبدو أ   أم.ین زمالئنا   كنا مستثارين بالحدث بیننا وب    
سـمر الوجـــه ذا      عجـوزا الجئـا ، أ      أذكـرُ . بالنسبة لھم    ًالم يكن مھمّ  

ـة قصیرة ، مرّ        بنا ونحن في زقاقنا أمام التوراة ،        لحیة بیضاء ، وقاـم
ش      قاسـم ممسـكاً    ومعنا صورة الزعیم عبد الكـريم       بمدفعـه الرشـا

غیر مفھومة   ٍ تباھة كتفه ، وعیناه فزعتین في ان      لى إ  بشريط ٍ  معلقًا
وعرضـنا الصـورة    . على عجـل       بعت على ورق خشن ردئ    ، وقد طُ  

"على العجوز طالبین رأيه ، فقال بدون تـرو           وألن !"مالـه مكھربـاً   :
ه أكثـر ممـا      ، فقـد آثـار ضـحكنا لفُظـ         العجوز كان ينطق الكـاف قافـاً      

ي يتضـمنھا     أ ي        . تسـاؤله  ثارتنا السخرية الـت ت ھـذه القـاف ـف  وثبـت
ف أ    الذا ف لمھزلـة ٍ          كرة ، ألكتـش ت أبلـغ وـص ت نفسـھا    نھـا كاـن عرـض

ـة  .بجدية تاـم
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ق    سیظھر الشیوعیون فیما بعد من ظلمة ِ       ذلك المخبز المغـل
، وأحدھم والشك ذـلك الخبـاز الغلـیظ الرقبـة والـذراعین وزمیلــــه           

س               المقاومـة  "المتأفف ذات لیلـة شتائیــــة بـاردة ، ويرتـدون مالـب
 أو   ، طات العنق الحمراء وھـم يحملـون الرشاشـات        أو رب "الشعبیة  

ي السـاحات ، أ              ت تقـام ـف ي كاـن ي صـدر النـدوات الـت و يجلسون ـف
 لكل ما  لى رمزٍ يسیرون في المسیرات ذات الرايات ، وسیتحولون إ       

أن أكراد المعزل المنفیین عادوا إلى د ، وسنسمع بھو مخیف ومھدِّ 
ى الموـصل وي    الشمال ، لینحدروا فیما بعـد إ       ي مجـزرة    ـل شـاركوا ـف

ي سـبیل      الثـورة  "تسحق فیھا عائالت بأكملھا بشبابھا وأطفالھا ـف
جديـدة ؛   وظیفـة ً  "الثـورة   "عطتـه   ئع اللبن ، فقـد أ      أما الفالح ، با    ."

ض واللـبن        أعـداء الثـورة      والتحـــق بالمدينـة يترصـد      لقـــد تـرك األر
.ھم في الشوارع لیجّر

* * * *

سُ   نحـوا  لینا ، بل مُ    إلى أضدادھم كما قد يخیل إ      لم ينقلب النا
طھدين ومھـانین إ         وأمال لتغییر كون  فرصة ً  س ، ـمن مـض ى  ھم البائ ـل

وكان البد أن ينشبوا مخالبھم في ضـحايا ،         .متسلطین ومتسیدين   
 كـان  واعتقـد ان ـكل ضـربةٍ   .ما الضحايا  وكان البد أن يقدم لھم أحد     

ت انتقامـا   أھـؤالء الصـارخین    يضربھا كل واحد من      والمزمجـرين كاـن
ي أزمـان أخـرى وبیـد              عمیقة ربما أصاب  جراح ٍ ل ي مكـان مـا وـف ته ـف

س آخرين ، ولكن ما      ھـو   وُل األ الفـارق ؟ مـادام الھـمُّ       ھذا   أھمیةأنا
.جرح الضآلة : لجرح مھانة عمیقة نتقاماال

ي فلـسطین حـین توافـدوا           األمَرسیفعل الصھاينة ُ    نفسـه ـف
ضـوائھا  مھانة شوارعھا ومدنھا المتكبرة وأ     من معازل أوروبا و    یھاعل

م رصاصه على فالحین فلسطینیین عائـدين  حدھ ، فیطلق أ  البراقة
وشوشانا ھـذه   ."شوشانا   يا من أجلكِ "لى قراھم مساء صارخا     إ

ي  تي أغتصـبھا ألمـاني أو سـحق رأسـھا أ    قد تكون حبیبته ال   وكراـن
ي معسكر اعتقـال ، ولكـن أّنـ         ى       حوّ ى لھـذا الـذي    ف لتـه المھانـة إـل

ش أ .ن يشعر بالمفارقة وبموقفـه الھازل ؟وح
ي الكرامـة      نفسـه   الحقُّ  متساوون كما يقال ، ولھم     البشُر  ـف

ـالن    ،والــوطن والجنســیة    وكــل ھــذه األلفــاظ المدرـجـة فــي اإلـع
 ، ولكنھم متساوون أيضـا      كل ھذا صحیح  .نسان  العالمي لحقوق اإل  

ي ردود أ   حین ،  لھم   والمھانـــة ، أعني في تحوّ      الذلّ فعالھم على ف
س مــن .ذالل ذئابــا االضــطھاد واإليخلــق مــنھم ذئــبُ   األمــور ولــی

ن فارقـة قمتھـا الھزلیـة ، أن نجـد اآل          المدھشة ، التي تبلغ فیھا الم     
 في مخیم عین الحلوة أو الشـاطئ        فلسطینیا سحقه الذلُّ   شرطیًا
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و رام اللـــه منتقمـا ـمن         خطر في شـوارع غـزة أ       لى جالدٍ  إ ل، يتحوّ 
ـة يومئ إ أو طالب أو امرأة أو رجل أعمال        صحفي   لیھـا   أو أي ضحـی

ـه المـلـّو ـِةُثدـم . االنتقام  برغـب
ت أنـسل ُّ             ي كـن فیھــــا مبكـرا    فـــي تلك اللیـالي البـاردة الـت

 ، ربما    من شئ  بحثــا عن خبز للعائلة ، لم يكن يخطر ببالي الخوفُ         
ش العالم     الخفي لم تكن قد ظھرت بعد ، وربما ألن العـالم           ألن وحو

س لم يكونوا يفك      كان يبدو أشدَّ   رون بالسلطة بعد ، أما      أمانا ألن النا
نھا النشغالھا بمباذلھـا وحسـاباتھا حسـبت    الحكومات آنذاك فیبدو أ  

.أن ال أحد يجرؤ على فتح بوابـــة الجحیـــم الموكلـــة بھا وحدھا 
یم بــین فتــرة وأخــرى ، وســتتنوع ســیتغیر ســكان ھــذا الجحــ

س       ـمن  ھويات الداخلین والخارجین منه ، ولكـن        المؤكـد أن الفـردو
 لـم يـكن     ء الخاطئین والمجـرمین والمبتـذلین      حلم به كل ھؤال    ذيال

ـم  زاويـــٍةيقـــع في أي . من زوايا ھذا الجحـی

VI

ي مرة أخرى بعـد أن      لى ذاكرت الخمسینات إ "بصرة ُ "ستعود  
 ثانیة من النوع المھتـرئ    لى بصرة ٍ   العراقي الكويت إ   حول االحتاللُ 



28

سـتاذ مصـري    كـان أ  . تالھـا     ومـا  1958العـام   "ثورة  "بدعته  الذي أ 
ي جامعة الكويت ، وقد حضر سريعا بعد شھرين من وقوع الغـزو              ف

ش        العراقي لیأخـذ مكتبتـه وأشـیاءه ،        ي نقـا ي   " منھمكـا ـف "علـم
ف          ن يقنع عدداً   أ يحاول ي تـق  من الحاضرين بالضرورة التاريخیـة الـت

ى التـاريخ           وراء التھام دولـــة كبـرى لدولـة         .صـغیرة تعتبـر عبئـا عـل
ي بیت كويتي دُ       ش ف لیـه لتنـاول طعـام الغـداء        عینا إ حدث ھذا النقا

ي جو ارتبكَ   رة دة محیِّ محدَّ وتوقف زمنه عند ساعة ٍ      فیه كل شئ   ف
 بجنوده  وسیلٍة يمكن عقلنته بأي العراقي الذي االجتیاح الساعِة:

. وادعاءاته وراياته
لى مكان الدعوة متأخرا ، فقد فاتني جزء من         وألنني وصلت إ  

 الجامعي كان يحاضر منذ     ستاذألن ا ش ، ولكن بدا لي واضحا أ      النقا
لــم يكــن ھــذا .وعقــول ذاھلــة زمــن طوـيـل أمــام عیــون مندھشــة 

ن  الحاضرين من فقـد كامـل ثروتـه ، وأ          نن بی  أ  تحديداً ستاذ يدرك ألا
ي ـمن              ه االحـتاللُ  َدبینھم من جـرّ     ـمن وطنـه وھويتـه ، وبیـنھم مثـل

 وباختصــار لــم يكــن ول مــن فلســطین ،قــتالع األاســتعاد ذكــرى اال
سٍ يشعر أنه أمام أ ض عالمھم بالكامل نا .تقو

الخطــر ، فعقبــت حــذري كالعــادة ، ولــم أدرك عمــَقوفقــدتُ 
ي         ستاذألعلى محاضرة ا    بتساؤلي عن معنى الكبیرة والصـغیرة ـف

ث نظـامَ        ذھن المحاضر ، وما إذا كان يعتبر نظامـاً          مـثل نـظــام البـع
لى الكويت بوصـفھا عبئـا      وكیف ينظر إ  .بیرة أم نظام عصابة     دولة ك 

لى الدكتاتورية التي   ينظر إ  على التاريخ بانفتاحھا وديمقراطیتھا وال    
ت   حق بھذا اللقب ـمن الك     ھي األ  ى   فجـأة إ    المحاضـرُ  فانتقـل .وـي ـل

 فقلت له شیئا ربما     ،"فلسطیني  "نني   ربما لشعوره بأ    ، فلسطین
 كفلسطیني أقول لكم دعوا     أنا"قلت.سمعه في حیاته ألول مرة      

. لم أعد أريدھا فلسطین جانبًا
ـة ، وأھنتموھــا    الســوط الــذى جلــدتم بــــه     كــل الشــعوب العربـی

 كفلـسطیني   يضًالك ، وأ  قول  أ. جانبا   به ضعوه فقدتموھا كرامتھا   وأ
وسـتعود فلـسطین ،    ..رامتھـا وحريتھـا     ، أعطوا للشعوب العربیـة ك     

ھذه األوراق التي لعبتھا كل الدكتاتوريات      اأّم و كاذيب ،   ـا ھذه األ  أّم
العربیة على طاولة مطامعھا ومغامراتھا فلست مستعدا لتصديقھا        

."
والـذي  لســــفة التـاريخ ،      ـكــان الدكتــــور المحاضـر ـفـــي ف       

ش إ      ـــم  لفھــ"بنیويـة   " دراسـة ٍ   جـراءَ اقترح على نفسه خالل النقا
ب    ھـذا الفل   ھذا التحول التـاريخي ، مـذھوال أمـام         .ـسطیني العجـی

ت لـه     . طريف   رتـــه بشئ ذّكوحتى أزيد ذھوله   "قـل تُ  : ي    عـش  ـف
ــ   "البصرة  "الخمسینات في    ت آـن ـذاك ثغـر العـراق الباسـم ،       وكاـن

ت الثمانینـات     آوضاعھا  وكانت أ  فـمـــن المسـؤول   .نذاك تشـبه كوـي
اذھــب . أعتقــد أنھــم الكويتیــون طفــاء بســمة ذلــك الثغــر ؟ الـعـن إ

ى شـبه المدينـة ھـذه قـبل أن تتحـدث ـعن               إلیھــــا اآلن ، وانظر إ     ـل
ـة الصــغیرة والكبیــرة    ــــبء ..الدوـل وستكتشــــف أن    ،التــاريخوـع
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 تاريخنـا الحـديث     ثقــــلت به الـديكتاتورياتُ    الضخم ھو الذى أ    العبَء
."

* * * *

ت غائبـة ً           . ـعن طفـولتي      لم تكن العالقة بین البصـرة والكوـي
ي تلــك األيــام أ   الغامضــون اُرذكــر اللیــالي التــي كــان فیھــا الــزّوفـف
لــى الكويــت عبــر   لیلیــة إردن يســتعدون لرحلــةٍ القــادمون مــن األ

 ال ومن ذلك الذي.يــــام بون أعالما في تلك األ المھرِّكان.الصحراء  
ى   من الذين تعھد بتھـريبھم إ       ترك عـــدداً  الذي"الغضبان  "يعرف   ـل

الكويت طعما للموت عطشا وجوعا في الصحراء ؟ ومن ذلك الـذي            
 األحــول الــذي كــان ُبالمھــرِّ"محمــد البھلــوان "يعــرف مــن ھــو ال

ى الـنمط الت       ي والشـھیر بأنـه أكثـر المھـربین          مصارعا قديما عـل رـك
أمانة ؟ 

ــة واألبـصــرةُ  ــة التھريـــب والمقـــاھي الرطـب ــواق الموحـل ـس
وارب الـضـخم والشــ"العقــال "والمالھــي ومنتجــع الــريفیین ذوى 

تنســى ، والســفُنُ قمشــة التــي الالكثــة ورائحــــة ســوق تجــار األ
" عـن    وشركات النقل والوساطة ، ھذه البصرة كانت شیئا مختلفـاً         

ت  والسفن وأ الثورة المقفرة التي خلت من المتنزھین       "بصرة   غلـق
 ، وتركــتة علــى الشــاطئمكاتبھــا ، وھــدمت قصــورھا الفینیســیّ 

ــارب        شوارعھا المتآكلة للمصـادفات ، وأ      ــرم فـــي مـش ناسـھا للـھ
ـة وقذرة ، وكأن جائحة ً      ئ         عتیـق د  بالتبّلـ حلت بھـا ، وأصـابت ـكل ـش

.الضحالة  بالتفاھة ووحكمت على كل شئ
محمــد " حمــل 1958تمــوز "لثــورة "ولــى فــي األشــھر األ 

بالمسدســات وجــاء ــــة مــن ســعف النخیــل مملــوءةً قّف"البھلــوان 
ض بیعھا على الالجئین في مقھى         ي  كانوا يتكاثرون    الذي "رجا  "عر

نھـا ضـرورية لـكل فـرد ،         عرضـه بقولـه إ     البھلوان ُ  َروفّس.فیه دائما   
ي أيــام  ض الحاضــرين عمــا .الفرھــودوبخاصـــــة فــ واستفســر بعــ

لى معلوماتھم طرفـا ـمن      فأضاف البھلوان إ  "رھودف"تعنیه لفظـــة   
ي الـذاكرة العراقیــــة ، فـالفرھود ھـو حالـة                 ـة ـف تاريخ ھذه اللفـظ

س الــى نھــب بعضــھم بعضــا ، ويُ  ٌ  ، ق القــانوُنعلّــينــدفع فیھــا النــا
أن يـدافع   سـوى  نسـان  يعـود أمـام اإل  فراد الشـرطة ، وال ويختفي أ 

بـوه ، وربمـا قتلـوه ،        أى نھ "فرھـدوه   "ّالعن نفسه وبیته بیـده ، وإ      
 يشھده العراقیون بـین عقـد   وألنه يتوقع مجئ ھـــذا الفرھود الذي    

سـلحة  صـة مناسـبة لیبیـع الالجئـین ھـذه األ          وآخر ، فقـد وجـد الفر      
.لیدافعوا عن أنفسھم وقت الحاجة 
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كما  المنطق ، وھو الخبیر      فلسفة البھلوان لم تكن بعیدة عن     
ي    أو اثنـین مـرّ     وبفرھـودٍ "شقیاء  األ"يبدو بحروب الشوارع بین      ا ـف

ى العـراقیین       محببّ راق ، وبخاصة وان ھـــذه اللفظة     تاريخ الع  ـــة إـل
.نًالى درجة أن بعضھم يطلقھا على ولده تیّمإ

ـم الرجــب  "يقــول  وـھـو أـحـد عشــاق المقامــات     ، "ھاـش
ي حیاته أنه  ،  العراقیة   من ھذا النوع بل وشارك "فرھودا“شھد ف

يثــورة رشــید عــالي الكیالنــوكــان ذلــك فــي أعقــاب فشــل .فیــه 
ش مـن األ       له الوصيُّ  ، وعودة عبد اإل    )1941( ى     على العـر ردن عـل

دبابة بريطانیة ، وبحمايـــة نشامى  وجنود حسـین ذوي الكوفیـات            
الیھـود  " بدأ   "الرجب  "الحمراء والجدائل البدوية ، ويومھا كما يقول      

 ذات يســتھزئون بــالعراقیین وفشــل ثــورتھم ، فانــدفعت الجمــوعُ "
ثريـاء ،   فرھود الى متاجر وبیـوت الیھـود األ       صباح يوم مطلقة نفیر ال    

 أنـــه لسـوء     ّال إ  ، ونزلت بھا سلبا ونھبا ، وكان الرجب بـین النھـابین          
ى  حظه تدحرج في بداية أول غزواته عند مدخل    علیـه   مخزن وأغـم

ى بیتـه    اءته وجد المكـان خالیـا ، فانسـحب إ         غم، وحین صحا من إ     ـل
ك الـزمن      .أيضا"سدارته  "ض من النھب ومن     خاوي الوفا  ي ذـل وـف
ي    "المربع  "غنیة العراقیة الشھیرة من نوع      انطلقت األ  ي تنتـھ الـت

:الزمتھا المتكررة بھذا السطر 

!ه حلو الفرھود كون يصیر يومّی

..!يومیة ً جمیل ولیته يصبح عادة  أن الفرھود أي
" ُ بصرة"وتختلط    أواخر الثمانینـات    ببصرِة"الرجب  "و  "البھلوان  "

ي اندفعت لفرھدة  الكويت       ى         .الت حین صحا أحد الـذين أجبـروا عـل
ت لیلـة   بـین البصـرة والكويـ     "صفوان    "النوم في المركز الحدودي     

س    ى الصـحراء أمامـ        1990أول أغسط  تعـجّ  ه ، وجـدھا    وتطلــــع إـل
س ـمن       ،الجنود المنطلقین بشاحناتھم فقط   بالجموع ، ال    بـل وبالنـا

ى األ   لوان المندفعین والمھرولین سـیراً    لف األزياء واأل  مخت قـدام   عـل
.أو الدواب نحو الكويت 

ت ـمن تـردد أصـدائه      "الفرھود" س أمرا مستھجنا كما فھـم لی
ي الذاكرة العراقیة ، بـل ھـو فعـل ٌ           ـــظ أو الصـدف     لحـمن أفعـال ا    ف

شــبه بحـــظ أعمــى يصــطدم بــك وأنــت فــي أحــد  الجمیلــة ، أنــــه أ
ـه  وّجـ  ھو الذي "الفرھودي  " أن العقل    أشّكوال.منعطفات العمر   

.العراق نفسه "فرھد"لى الكويت ، بعد أن العراقیین إ

* * * *
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ث سـتاذ فلسـفة التـاريخ البنیـوي جـاھال بقیمـة المـورو            كان أ 
ي"الفرھود"الشعبي ، وجاھال بفلسفة       فاخترع مصطلحًا ، العراق

ى          من عنده كما يفعل دارسـو األ       حـزاب العربیـة الـذين يعكفـون عـل
 البنــى التحتـیـة لھــذه  قــراءة البیانــات والتصــريحات اللفظیــــة ، ال  

مثاله مثل مفھوم   وأ"الفرھود  "ي نشأت على مفاھیم     حزاب الت األ
.في التاريخ العباسي "وة الفت"أو"الشقاوة "

ي       صفحة ً  خیرھذا المفھوم األ  ربما تفتح دراسة ُ    كاملـة مجھولـة ـف
ـة     حزاب العراقیة خ األ تاري  فقد ".البصرة  "و  "بغداد  " ، شھدتھا أزـق

حـزابِ  عجیب في بنیة األ    ٍل تحوّ شھدنا نحن الالجئین الصغار انبثاقَ    
.1958تـمــــوز  14حدث بعد    ما ُلر ھذا التحوّ  العراقیة ، وربما يفسِّ   

ق  ط لـمن يُ   حـزابِ  األ فقد توالدت ظاھرة طريفـــــة ، وھي احتـواءُ        ـل
ـم     الذيــــــن يكســـبون  "األـشـقیاء  "أو"الـشـقاوات  "علــیھم اـس

ى  امّ إعیشھم بعضالتھم فـــــــي األحیاء المغلقة ،    مستأسدين عـل
ء المشـھورين    ـمن ھـؤال    ورأينـا عـدداً   .الفقراء ، أو مبتـزين لألغنیـاء        

ي   "أو  "..شـیوعي   "لى   إ عادة يتحول بین عشیة وضحاھا     أو "بعـث
" "  وظیفتھــا الوحیــدة ھــي  مجموعــاٍت ، ويأخــذ بقیــاِد"قــومي "

ض المعارك مع األحزاب المنافسة ، إما         خريب مھرجاناتھـا ، أو     تلخو
ث ـعن     .قتل البارزين بین أعضـائھا    "المعـارك "وكـان بعضـھم يبـح

ا مسدســ ، ممســكا بیــده يًامتحــّد ، فیســیر فــي الشــارعِ متعمــــدًا
. بورقة صحیفة املفوف

لـم يتوقفـوا ـعن التناـسل ، وال         "شـقیاء   األ"أعتقد أن ھـؤالء     
ت األ  ى عضالتھــــم ، رغـــم اختـــــالف    عــن االسـتناد إ حـزابُ توقـف ـل

ــا وھناك ، فھم في       تس  وھــــم   "الشـقاوات " البصرة   ــمیاتھم ھـن
ي بیروت   ولـم تشـذ     ." وھم في القـاھرة  الفتـوات       "القبضايات"ف

منظمة التحرير الفلسطینیة عن ھـذا األمـر ، فكـان لھـا ـمن ھـؤالء                 
."الزعران"العدد الوافــر تحت شتى التسمیات واشھرھا 

ف أن ھـؤالء            اليتوقفـون  "الشـقاوات   "وقد رأينا فیما بعـــد كـی
ـــــا قا  يوجّ  كونھم أدواتٍ  عند حدِّ  ُالحزب أو المنظمة المھذبون    دة  ھـھ

ف ، بـل يتجـاوزون ھـذا               ، أ  صحاب النظـارات الطبیـة والمظھـر اللطـی
ويرتـدون ثیـابھم   .ون محلھم الدور فیلتھمون ھؤالء المھذبین ، ويحلّ   

بقیـة  ويصطنعون لھجـتھم ، ويأخـذون ـمن مـواقعھم ھـذه بالتھـام ِ              
ي ال           "یـون   ن ع  تالـحظ أ   منظومة الحـزب أو المنظمـة السـاذجة الـت

ي   أصبحت واسعة ً  "ة  الجّد  وان أنفھـا أكبـر ـمن         ، بشكل غیر طبیـع
..!وان لھا أنیابا بارزة ، المعتاد 

س عمــق الواقــع   ، ولًا شــعريًا ھــذا مجــازقــد يكــون كنــه يلمــ
ي شـاھدناھا تصـعد إ         حزاب العرب المأساوي لأل  ى  یة المتغلبـة الـت ـل

بیھا مھــذَّم  مــن التھــا ذئابھــاأن تنتھــيالســلطة ھنــا وھنــاك ، ومــا
ت الحاجـة    وراءھطواقِ  باأل بقیتھم ومثقفیھا حتى تجرَّ   ا لیھـذروا وـق

لــو آمنــت فقــط ..مــة العظیمــة ومســتقبلھا المشــرق بطموحــات األ
 حلمــت بــه الــذي"الضــرورة "القائــد ..العظــیم وذابــت بمخلصــھا 

.وحتى عصر الصاروخ ..البشرية منذ عصر الكھوف 
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ته لى حمل سـلّ    ، لقاده ذكاؤه إ    اًحّی"محمد البھلوان   "لو كان   
ض على الكـويتیین المسدسـات      لى الكويت يعر  بمسدساتھا وجاء إ  

سـتاذ ألالذين جعلھـم ا   "والمفرھدين  "الفرھود  "ياھم من   محذرا إ 
ــرفھم حقـــا اال  ..اعا للتاريخ البنیوي صّن ــوان "ولـــم يـع "البھـل

.األحول صاحب السلة 

VII

 الالجئین ، وـفـــي سـنواته األخیــــرة ، وكـان قـد بلـــغ             أحـــُد
 ، سألناه عابثین ربما عن مسـتقبل األيـام ، وعمـا             ـمـــن العمر عتیاً  

ك كتـاب    العالم وكیف يراه اآلن ، فتحسر أل سیحدث لھذا    "نـه ال يمـل
، وقال لـو كـان لديـه ھـذا الكتـاب ألخبرنـا بمـا                "أبو معشر الفلكي    
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"أبــو معشــر فلكــي ـمـن العصــر العباســي لديــه كتــاب (ســیحدث 
.وكتاب في قراءة الطالع ھو المعروف باسمه"األلوف  (

س أ     ـعن العصـر   ن يضـیف ملحوظـة ً  إّال أن ھذا الالجئ لـم يـن
.المخیــف ، بتعبیــره ، والمــدمر "الســروخ "الجديــد القــادم ، عصــر 

ولـــم  .امـة   من يــــرى فیـه نـذر القی     بلھجِة"السروخ  "وتحدث عن   
ض ِ  ت األيـدي     على ھذا الحديث مـن الـزمن إال أقلـه  ،             يم ى كاـن حـت

ئ مـن سـكان          ي        إ"التـوراة   "تحمل ھذا الالـج ى مثـواه األخیـر ـف ـل
ى ھـذه اللحظـة        كنا نجھله حتى تلك اللحظة       ٍ مكان نـحن ال  ( وحـت
ئ        ) لنا قبوَر ولـو لـم أشـاھد قبـرَ       .فلم نكن نعرف أـين يـدفن الالـج

ة مالئكـة    أن ثمـ    على اعتـقــادي   ما بعد لظللتُ  ي في   أبأخي وقبرَ 
. إلى حیث ال ندري تحمل الالجئین وتذھب بھم

* * * *

ي المھجــور ، كانــت       فــي أيــام معـسـكر االعتقــال البريطــان
ن الرمــال  المعســكر علــى مرتفــع ، واعتقـــــد أ تقــع خــارجالمــدافُن

وآبـاء  ھناك اختفى إخـوة ٌ .ة لسّیبكل شواھـــدھا الك .طمرتھا  اآلن    
شأنھم في ذـلك شـأن      .، ولم تعد ھناك عالمة تقود إلیھم        وأخوات ٌ ٌ

ي الحـرب    "الشـعیبة "كر  قتلى األتراك الذين تناثروا حول معسـ       ـف
ن حــال مــن ـظـل مــن وال أعتقــد أ.األولــى ودفنــوا ھنــاك العالمیــة 

ت أ       األحیاء يختلف ، فالعالمات ُ     ت   التي تقود إلیھم مـا لبـث ن انطمـس
ي بأخي الصغیر المولود في .أيضا   "صرة الب"ولن تحتفظ إال ذاكرت

أنھــى دراســته لــي إيطالیــا حیــث والــذي تابعتــه خطیئــة الالجــئ إ
ي الشـھر الـذي غـزا      1990 في العـام   جامعیة ھناك   ال  ، بالضـبط ـف

رـسل   ُأفیه العراقیون الكويت ، فلم يجد مكانـا يرـحل إلیـه ، وأخیـراً       
س ردحـاً        " لیبیا "بالقوة إلى    ي شـوارع طـرابل  مـن الـزمن ،      لینام ـف

وتختفي أخباره بعـد    "العربان  " في مستوصف    ن طبیباَ يعّیقبل أن ُ  
س  ..ذلك   ض فجأة وتوفي      ..وتنطم ويقال أنـه شـارك     ..فیقال أنه مر

ي اجتماع سیاسي تمت تصفیة كل من حضره رمیا ً          ص   ف ..بالرصـا
.م تعد موجودة دري سوى أن أية عالمة تقود الیه ل أوال

ص اســمه الّإولــــــن تحــتفظ  كــان قــد "فــايز" ذاكرتــي بشــخ
ى     "التـوراة   " ساحة   َلحّو عجیبـة ،   ألحذيـة ٍ  "مصـنع ٍ  "التحتیـة اـل

"سـومطرة   "و  "بورونیـو " مطاط   مصنوعة بشكل كامل من   أحذية ٍ 
ل ھـذا  سیارات ، وحـوّ ِ الــــذي حولته الصناعة الحديثة إلى عجالت     

ى      الالجئ   ي         "أحذيـة ٍ  "ما تھرّأ منھا إـل  يحزمھـا ويحملھـا لیبیعھـا ـف
ى   إولكنه كان يمضي بھـا      .أمكنة نجھلھا    المحیطـین  "األعـراب   "ـل

 به من الصـحراء  ن ، ألن آخر مشھد له كان حین أتوابالبصرة كما أظ 
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ه بت مسـامیرُ  تسّب"أحذيته" ذاك أن أحد     وقیل يوم .قتیال ذات يوم    
ي تسمیم قدم     ي يبحثـون  ثم موته ، فظل قومُ   "ابي  أعر"ف  األعراب
. حتى وجدوه فقتلوه عن بائع األحذية

* * * *

ھـو فیـه    أي أنھا تنسجم مـع مـا        . جديرة بالالجئ    تلك أحداثٌ 
ي ال          ي شـیئا لھـذا العـالم        من وضـعیة المغمـور والمجھـول الـت تعـن

ي  . الصـورة    على ھـذه  يدخل تعديال    ُ  واحداً ولكن حدثاً .الواسع   فـف
 من رحلته لشراء أقمشة كـان يتـاجر بھـا ،            مبكراً  ذات يوم عاد أبي   

ي             وكانت عودته مفاجئة وغريبة ، الن مثل ھذه الرحلة تستغرق ـف
ولكن العجیب لـم يـكن قصـر الرحلـة بـل سـبب              .العادة نھارا كامال    

.العودة 
ض ، قلقـة ً           عن سـرِّ   لته أمي سأ ن  ـمن أ    عودتـه خـاوي الوفـا

شال من جیبه   ع رأسماله في الطريق أو التقطه ن      يكون العجوز ضیّ  
 العـالم سـینتھي     ..؟خبـار   أمـا سـمعت ِاأل    "، فأجاب بصوت متھـدج      

ي أي  ي حـرب ـلن ينجـو مھـا          ..ستقوم الحرب الذرية    .. لحظة   ف وـھ
.أحد  "..

ة التي وقف فیھا العالمُ     خالل أزمة الصواريخ الكوبیّ    حدث ھذا 
تتـابع ـخطَّ   نبـاء ِ   وكانت وكاالت األ    ، حیم النووي على شفا حفرة الج   

عــن كوبــا وھــي  الحصــارِ الســفن الروســیة المتحركــة لفــّكســیرِ 
ي العـام           تقترب من االمیركیة التي     استنفرت ترسـانتھا النوويـة  ـف

1960.
ش         الوالد مصفّ  كان وجــــهُ  كـان  .را بالفعـــل ، وصوتــــه يـرتع

لــى درجــة أننــي  مضــحكا إا لــي األمــُر وبــد.  بجديــة تامــة خائفـــــًا
ي شاسـعا       فالعالُم. من مخاوفـــه العجیبة ھذه      سخرُت  كان يبدو ـل

ّال إ .شـعاع    يمكن أن تصیبنا فیه ـشظیة ذريـة أو إ           ال إلى الحد الذي  
كي لن يبق   يمیر األ -أنه كان واثقا تماما من أن االصطدام الروسي         

ق اء قماشـه ، فعّلـ  ه وھو في طريقه لشـر ین سمع أنباَءِ ولن يذر ح 
ن أأدري لمـاذا ، أو مـاذا قـرر          لى البیت ، ال    وعاد إ  مشروعه الیوميّ 

م ُ تعّل سـأ  .يفعل غیر أن يكون في بیته في لحظة االنفجار النـووي            
فُ      فیما بعد صدقَ   ف أن انفجـارَ      ھذه الرؤيا حـین اكتـش الت ٍ  مخـیّ   كـی

ي وجودنا الصـغیر فـ  ضَ بعیدة عنا بضعة قرون في الماضي سیقوّ  
.القرن العشرين 
ش أحداَثھل كان الالجئ ـة من الحّس يعی اسیة  العالم بھذه الدرـج

ضُّبحیــث يشــعر أن الجحــیمَ  ذا اصــطدمت السفـــُن علیــه إ ســینق
 كان جزءا   الروسیة باالمیركیة علـــى شواطئ كوبا ؟ أعتقد أن ھذا        
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ى    .من الالمعقول الذى يعیشه ھـذا الفـالح          ًا ذريـة    حربـ   فھـو يخـش
س وتحـدث      (رضـیة كلھـا     د تشـمل الكـرة األ     بعیدة قـ   ب الشـم تحـج
ش حیاتــه علــى   ومــع) النــووي الشــتاء  ذلــك ـلـم أكــن أجــده  يعــی

مستوى ھذا
ث مسـكنه    ر نمط حیاتـه ،      يغّیأنه ال . نفسه  الوعي الشامل  واليؤـث

ش في ھذا العالم حتى ، أو يعي في أي ـة بائسة يعی . منطـق
 كاتبٍ  بالخطر الذري ، كأي    ّس أح  نفسه الـــذي   ھــــذا الفالح 

ي العــام      ي نمـوذجي ، لــم يتصـرف ـف . بـوعي يوازيـــــه  1948غرـب
ي تلــك األيــام ، وحــین كــان منھمكــا بوجــوده الضــئیل ، وجـــــودَ  فـف

ــزام في حبات الجوز التي يقیمون فیھا ،    األ د على سـجن  و يترّدأـق
ى سـج  ه اإلنكلیـز إ يجـرّ وأعكا لزيارة سجناء من أقربائـه ،    ن حیفـا  ـل

ي أمـر ِ       ي أ      ٍ  بندقیـة صـدئة    للتحقیق معه ـف  ، كـان    رضــــهِ  ملقـاة ـف
ــة  للدراسـ ت  الذاھبین  العائال بالمسافرين من أبناء ِ    لد يعجُّ  الّ مطاُر

ي ھارفارد وكامبرج      ففیھـا    ،  تـزامن ھـذه األحـداث      ذكُروسأظل أ .ف
 شــغلوه بحشــو  حیــاة الفــالح الفلســطیني الــذي خــرابِ كــان ســرُّ

لى المسـتقبل  ــة وھم يحملون حقائبھم للـسـفر إ     العثمانیـ بندقیته
لى الصف السـابع ثـم      إ  بالكادِ  الوصولَ ّال يستطیع إ  ، وابنه الشاب ال   
.في محطة قطار حیفا يلتحق بالعملِ 

ئُ    ي   الفـالحُ  وسیقف ھذا الالـج  أمـام فكـرة   مـا بعـد وبعنـادٍ    ـف
اقتــرح كانــت ســتغیر مصــیره ومصــیر أطفالــه تغییــرا جــذريا حــین    

حطة القطار على الشاب النشیط الذي      المسؤول البريطاني في م   
ص  تامة أن يأخذه ھو وعائلته معه إ       جادة ً يجید اإلنجلیزية إ    ، لى قبر

الن ھذا البريطـاني كـان يعـرف أن ال أـمل للفلـسطیني أمـام ھـذا                  
ت الحـراب البريطانیـة ،                 ت تـح ي نـم الحشد المتنوع من الـذئاب الـت

.العه وستنطلق قريبا القت
ي إ  أن يـظلَّ  واختاَر"المجھول  "أمام  بعناد ٍ  الفالح ُ   ووقَف "طـار ِ  ـف

 منـذ    مصـیرھا سـلفاً    َر في القرية الصغیرة التي تقرّ     ، أي "المعلوم  
ض  لنسلك"ن كتب يھودي عجوز بیده      أ قبل ثالثة " أعطي ھذه األر

.عام الف أو أربعة آ

* * * *
ى حـدود المعقـول ، أن مـا        ٍ  ن خـروج    دوـمن   عتقد و أ د يحـدّ عـل

ك        تملكه من معرفةٍ   ھو ما  المصیَر ـة أو تـل س  . في ھذه اللحـظ ولـی
ى   العسكرية إ  ن السلطة تنقلت بالتدريج من القوةِ      أ  تماماً صحیحًا ـل

ي  يمیر األلى المعرفة كما يرى إت أخیراً  االقتصادية ثم وصل   القوِة ـك
ي صـاحبة السـلطة دائمـا       ُعرفة   الم  كانت .لفن توفلر   معاصر  آ  لا ـھ

ـة    حجــرٍ  بشــظیِةنســاُنإلمنــذ أن أمســك ا  . وحتــى ھــذه اللحـظ
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ض أ   لو كان أوسع ، أيلو كانت لديه معرفة ٌ   "الفالح  "ن ھذا   سأفتر
ف القـرن العشـرين تحديـداً         يعرف ما  ى صـعید    يحدث في منتـص عـل

ى بیـد          قل سلطة ً  العالم ، المتلك على األ     على مصیره بـدل أن  يبـق
ي قذفتـه شـرقاً      ا ث      إ لمصادفات الـت ى حـی ى  إغربـاً ال"يعـرف   "ـل ـل

.يجھل "حیث  "
ـه حدّ  ما ــروط ُ  كان يعرـف ي لـم       دتـــه ـش القرون العثمانیـة الـت

ــاق ِ     كان معطى مضمراً   ده أن تشرّ   ، أي  تشھد فجراً   ھـذه   في سـی
یا التركیة أسـ   اقتحمت القبیلة ُ   المجريات التي بدأت ترتسم منذ أن     

ك رحلـة          رى ، وھیمنت على منطقة األ     الصغ ناضول ، ولتبـدأ بعـد ذـل
ي ذـلك أجـزاءً           د شروط َ  العثمانیین وتحدّ   ـمن   المنطقـة كلھـا بمـا ـف

ى      ھذا الوعي الذي   أوروبا ، وسیكون متأخرا جداً      استیقظ فجأة عـل
ى درجـة أن اإل            عالم ٍ  ي     شاسع مھدد بالحرب النوويـة ، إـل نسـان ـف

 لحماية نفسه أو تقرير مصـیره       شئ أي   ه لم يكن يستطیع فعلَ    ظلِّ
 أعماق جنوبي العراق  د الجئ قابع في مكان مجھول من      وھو مجرّ 

.
في مصائرنا حتى ھذه اللحظة ؟ر األمُرھل تغّی

 بھذه الغـزوة العراقیـة ، وبخطابھـا الشـبیه بتعاويـذ             ُرحین أفكّ 
لھا في الواقع   مدلول َ  ال  وكلمات التمائم واألحجبـــة التي    السحرة

س ، س البائــــ ي مشــھد ذلــك المــدر "رســوزيزكــي األ" يتــراءى لــ
ي ا  "سـكندرون   اإل"الـــذي ھبط ـمن      ق   لعشـرينات إ  ـف ى دمـش  ، ـل

ســفة ،  ذھنــه لقــب فلوتالويــن أدري مــن مــنح تھويماتــه والــذي ال
ھـذه الكارثـة    ق سـبب َ    ذلك الطريـ   فأرى في ھذا الھبوط وتھويماتِ    

ي انقّض .يت  مع الغزو العراقي للكوت علّيالت
ـة  لى عبءٍ لمتأخرة إ اربما لھذا السبب تتحول المعرفة ُ       ورغـب

ق مھمـا كـ        طائشـة تـودُّ    لى رغبةٍ ُالفعل إ  ان الـثمن ومھمـا      أن تنطـل
ـه العظیم   نساُن بطولي أن يبدأ اإل    نه ألمرٌ وإ.كانت المسارب     كفاـح

ى        "الالجئ"ة  من  ھوّ  للخروج ِ  "مرتفـع   "التي أسـقطوه فیھـا إـل
. تحتشد فیه الكائنات الذياإلنسان 

 سیحمل معه شـتى المفارقـات سـتتجلى         ھذا الكفاح الذي  بطولة ُ 
أن يمسك الفلسطیني بزمام  : في ھذه الدعوة ذات المعنى       مبكرًا

ـه شــیئا ،     حزاب العربیــفــاأل.ِ قضــیته  ـم تـقـدم ـل ة والحكومــات ـل
ق             وإ سرائیل ستمتلك  بعد عشر سـنوات قنبلتھـا النوويـة ، ولـن يـب

َزوعـزّ . من أمل كما خطب بذلك أحد زعماء الطلبـة ذات يـوم              أمامنا
لى كل ھزلي ، عبد الكريم قاسم ، الذي دعا إن بشھذه الفكرة ، وإ

طیني مخطِّ       ش تحريـر فلـس ت ٍ   تحريـر ٍ  حـداث ِ  طـا إل  تكوين جی  مباـغ
ك الـذي         ي  لـكل تغییـر ،       أصـبح معیـاراً    شبه انقالبـــه العسـكري ، ذـل

عتقـد أن ھـذا العسـكري ذا الوقفـــة          وا. شـارع    حتى لو كان رصفَ   
بَ    المتكھربة والذي  وحـد ، لـو كـان        الـزعیم األ    منحه الشیوعیون لـق

ى المزيـد مـن تصـنیع الجـبن واسـتھالكه        مـثال ، لـدعا إ   جـبن ٍ  بائَع ـل
صـاحب مطعـم    (.الوحیدة لتغییر العالم أو تحريره      بوصفه الطريقة   

ـة عنوانھ  ق تعلیماتٍ  علّ ان  فول فـــي عمّ   ا كیف تقضي على    مطوـل
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أدري أن ظلــت ھــذه التعلیمــات معلقــةوال.ســرائیل بأـكـل الفــول إ
ف ملكـه طريقـة ًأخـرى للقضـاء                  حتى اآلن أم أخفاھا بعـد أن أكتـش

).على أكلِة الفول
ي              ر  يكّسـ اٌرفّخـ "ھكذا بدأ ينمو الشعور بـأن الصـراعات العربیـة ـھ

 على معركـة ٍ     جامعي في تعلیقهِ    زمیلٌ بِهَروھو تعبیر بشّ  "بعضه  
مـرُ وسـینتھي األ  .لیـة   بین طلبة بعثیین وشیوعیین في سـاحة الك       

ي إ  لى زعـیم ٍ   بصاحب ھذا التعبیر إلى التحول إ      حـدى المنظمـات    ـف
دُهيرّدآخر كان كثیرا ما   الفلسطینیة في أواخر الستینات مع شعار ٍ      

 يخـرج ـمن المخـیم أتخمـه          واحـدٌ  ّالرھـا إ  ـلن يحرّ  :"على مسـامعنا    
س ض فــيٍ وســیلقى مصــرعه بعــد ذلــك بشــكل ،"العــد  أحــدغــام

ق ٍ      1969شوارع عمان في العام      ي أ    ، وسیقال في ملـص نـه   إعالـن
ي       فدائیة ، وسیقول آخرُ   استشھد في عملیة ٍ     أن تنظیمه اغتالـه ـف

لـم  " زمالئه في التنظیم بلھجة ذات مغـزى  الشارع ، وسیقول أحدُ 
ي      ، وأثارت " بل كان وراءه أحد ما       يكن مجرد فردٍ    ھـذه اللھجـة ريبـت

ى رؤيتھـا ،          في ملصقات    يوشّك ي اعتـدنا عـل ت  والشھداء الـت كاـن
. رغبة باالستشھاد أو كتابة قصیدة على األقل تثیر فینا أحیانًا
ي             كانت الفكرة ُ   صحیحة ، ولـكن تحـذيرات الخارجیـة  األمريكیـة ـف

 تـذمرھم    ـمن اتقـاء ِ     الـذين البـدّ   "خطـر الالجئـین     " من   1950العام  
ى   يـزال يـدفعني إ   وسـائل لـدرء انفجـارھم وتـوترھم ، مـا          يجاد ِ وإ ـل

ك التـاريخ             ي اسـتخدمت منـذ ذـل التساؤل ـعن نوعیـة الوسـائل الـت
ـة المتفجرة لتصريفِ  .ھذه الطاـق

 ِةتنتشـلنا ـمن ھـوّ   فوجـدنا منظمـات ٍ  "ا ينبـذن "صحونا على عـالم ٍ    
 حتــى ل جعــشــدَّ أنســان وبــأغراء ٍ الالجــئ وترفعنــا إلــى ربــوة اإل 
ــر ــراقیین يســـتبدلون تعبـی ــر"خواننـــا الفلســـطینیین إ"الـع "بتعبـی

.الالجئین  "
ي أواخر الستینات جا    ك     لى الكويت ـمن سـیُ     ء إ ف عرف بعـد ذـل

رٍ  مبـرّ  ثوب الفدائي األخضـر بـال  مرتديًا"عصام السرطاوي   "باسم  
.قل بالنسبة لي على األ

كان الرـجلُ  .ھاعقديلى ندوة ٍ  صديق للذھاب واالستماع إ   ودعاني  
س إ  ى   يجل ى يسـاره شـاب            لى طاولة واـل ت  . يمینـه فتـاة واـل وكاـن

ريـر  الھیئة العربیـة العاملـة لتح     "م لنا ماسماھا    دعوته أنه جاء لیقدّ   
لفلســطینیة حــزاب والمنظمــات ا لتكــون بــديال عــن األ "فلســطین 

ھــو تھیئــة الجــو ن    األمــر المطلــوب اآلالمتذابحــة حســب تعبیــره ؛
س التحرير ذاته    ير ول للتحر  سینتھي  وبعد إن انتھى صاحبنا الذي    .ی
ومـأ  طويلة ـمن حديثـه ، أ     بعد سنوات ٍ  "لشبونة " بذبحه في األمُر

س إ  إلى الشاب    ى يسـاره     الجـال فتنـاول ھـذا طـبال صـغیرا وبـدأ          ،  ـل
ت تتحـدث ـعن          أذكـر أ    أغنیة ً  يقرعه ويغنيّ  عـالم العالیـة    األنھـا كاـن

!..عالیة ..عالیة : بالزمةٍ  متكررة  وكانت تنتھيللھیئة العاملة ،
 في تلك اللحظـة ،       كما تذكرتُ  فـــي أيام الدراسة الجامعیة ،    

لــى  إھــذا نفســه ينشــط للقــاء الطلبــة داعیــاً "الســرطاوي "كــان 
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 نفسـھا   ھذه الفتاة لى  جانبـــه    إ عربي قومي جديد ، و     تألیف حزبٍ 
.وأغنیة ..، ولكن تلك اللقاءات لم تكن تنتھي بطبلة 

ن  أ ،قصـیر غنیـة وحـوار ٍ    بعـد انتھـاء األ    "السرطاوي"كان رأي   
وراق الخضــراء ده األمعیــار ضــخامة أو صــغر التنظــیم الفــدائي تحــّد

ي يملكھا    "مذبحة "ان بین التنظیمات   يجري ھناك في عمّ   وما..الت
!.

ــراء الالجئ      .ة   للخروج مـن الھـوّ     تلك كانت إحدى مسارب إـغ
ـــــوا  وســیتقدم الكث  بملصــقٍ  ،عــرف كیــف  ن وال ،یــرون الــذين نبـت

ــا ، وتختلط األوشعارٍ  .ـمــــور  واسم منظمـــة ـم
ــــك بزمــام  ن علــىوإ.. كانــت الفكــرة صحیحــــة    الالجــئ أن يمـس

 من كل  أعتقد أن الساللم التي بدأت تھبط فجأة ً       ولكنني ال .قضیته
ت تقـود      بقـدر مـا    نسـان ،  اإل"ربوة  "االتجاھات كانت تقود الى       كاـن

س   لیھا صديقٌ إلى معسكرات يذھب إ     أيـن يسـقط     ُهيھّمـ ال" متحم
ض بعـده ـمن يحـمل السـالح               ، ولیتحـول ھـذا     "ومتى مـادام سـینھ

"الشـاعر سب تعبیـر  يمضي سريعا ح   وغزال ٍ  لى ملصق ٍ  الصديق إ 
ى سـفوح  جـبل        الـذي "معین بسیسو   اسـتغل مناسـبة مقتلـه عـل

" ھــو آخــر شــاعرٍ رة ، فــي مواجھــة للثــولیكــون شــاعرًا"صــنین "
ش . كان قد دخل السباق للفوز بھذا اللقب "محمود دروي

ى أـين   وإ.. لم يعرفوا ـمن يقـودھم         في تلك األيام احتشد بشرٌ     ..ـل
 يدورون في دائرة ضـوء     وشعراٌءاب ٌ واحتشد كتّ .حتى ھذه اللحظة    

س الفلـسطیني ؛         بعیـداً  ِه السیاسي وفي ظّلـ    الزعیم  ـعن الملمـو
.نساني للتجربة الفلسطینیة  عن المضمون اإلعني بعیدًاأ

VIII
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ي أحد أيام ديسمبر    ي        1990 من العـام   ف  ، وجنـود االحـتالل العراـق
يتغلغلون في ثنايا وجودنا في الكويت ، ويقتحمـون لغتنـا وعاداتنـا              

ئ       ، ويومیاتنا ـش ت            ويقیمـــون كـأي  ي الطرقـات وتـح ى ـف  بـال معـن
ـة         الجسور ي   : ، لم يكن أمامي سوى الجدران األربـع المكتبـــة الـت

س الب : بالخطر    منذرٌ  شئ فكلُّ.أصیبت بالصمت    اب والتلفـون ،    جر
كــل أشــیائنا .شــارة الجنــدي علــى الحــاجز ووقفــة الشــاحنة ، وإ

ـة لم تعد أ .أو ذات معنى لیفـــةً األلیـف
 ، والـدخولُ بلى الحطام والخرا الخروجُ  إلى الشوارع خروج إ     

ي الكتاب يبدو ھربا ً     " كتـاب     ، "فجـر الضـمیر   ".ف  ـظل    ، "بريسـتد "
وھذه الحشـود البشـرية ـمن األصـدقاء       .كتب  ملقى على طرف الم   

ض         قـادرة ً  القدامى لم تعد رواياتھا      ى اختـراق الصـمت المفـرو .عـل
ق ، بھـذه                 خطاب ُ  الغزو لم يكن مـذھال بوقاحتـه ، ـبل بجھلـه العمـی

 الـذي  األبلــــهُ  ، والغبـارُ تھرِّئـة  المي تتسـم بھـا المـدنُ     الضحالة الت 
ـة التي ال . مدلول  تشیر إلى أييقتحم علیك فضاءك ، وھذه اللـغ

س ألنـه أكبـر ـمن              لم يـكن لكـل ھـذا أي        ى يختصـره ، لـی  معـن
ـه       خـارج التـاريخ والحـدث واألطفـال        :تماما  المعنى ، بل ألنه خارـج

خـارج  ..اللیل والنھار   الصحف ، ودورة    حالم و والحدائق والقصائد واأل  
 ويعنیه المساء ، وعملك      يعنیه الصباح وتعنیه الظھیرة    الجمال الذي 

صٍ ِ   ستكمالِالیومي ال  مرأة  أو اإلعداد للسـفر ، أو الحلـم بـا   كتابة ن
ي أقصى التعبعالیةٍ  .ف

معھـا   وثقلھـا ، و    ـمن حواّسـھا   شیاء َ دون األ كان المحتلون يجرّ  
العـالم يكـاد   ، ـكلُّ لى ألفاظٍ ل إ ، ونحّو من حسّیتنا  نحن أيضا نتجرد  

ى محـو    ولـعل ھـذا اإل    . ألفاظ بال مدلول     لى رغوة ِ  ل إ يتحّو صـرار عـل
س والشجر والشوارع والذكريات     غتصـاب   لھـو فـعل اال     األشیاء والنا

. يمحوانـه    نھمـا  يتعامالن مع المـدلول ، إ       ال  ھما . كانا واالستبداد مذ 
ـــــذ معنــاه والي تجريديــة اللفــظ وخــواءه يـعـــــّريفھــــو الوحیــد اـل

ـماءأ... ـماء وأ...ـس ـ  ..ـس ـال مـس ـماء ـب ھــذا ھــو عــالم   .میات وأـس
.صفى معانیه  ھذا ھو العبث في أالدكتاتورية ؛ 

* ***
ُس ، واإل     ض ، ھـو جنـديٌّ          المتعّیُن والملمـو نسـاني غیـر الفـائ

يٌّ  أن  َره فّكـ  على رصیف الشارع حامال لعبـة طفـل ، لعلّـ           يقف   عراق
ت ـمن               .لى طفله حـین يعـود     يحملھا إ  ـمن أـين جـاء بھـا ؟ ربمـا كاـن

ال..المخازن التي اقتحمھا ھو وضباطه ، أو ربما كانت ممـا اشـتراه              
 أن تقف سیارة     للسیارات العابرة متوقعاً   ح الجنديُّ ويلّو.أحد يدري   

 أن   مدينة عراقیة ، ـمن دون      في شارع أي  ث  لتقله ، تماما  كما يحد     
ي خطـاب ِ  مجـرّ يدري أنه لم يعد جنديا ـبل لفظـة ً           الدكتاتوريـة  دة ـف

مســرعة  مــن ســیارةٍ تنطلــُقوفجــأةً .لــى الكويــت التــي دفعتــه إ
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ص ، ويترنح الجندي     ات ُ زّخ ، ويھـوى  وقد اتسعت عیناه دھشـة ً  رصا
ض مرتطماً  األ على ولعبـة ُ  دمـاء ٍ   وبركـة ُ   جثـةٌّ .سفلت الشـارع     بأ ر

 وموته وھذه اللعبة    كم ھي شاسعة المسافة بین الجندي      ؛ طفل ٍ 
ي لم تصل إ .لى طفله ولن تصل أبدأ؟الت
سُ المتعــیُن ض ، ھــو شــابٌ نســاني  واإل والملمــو غیــر الفــائ

 المخـابرات   سبوع ، ثم تعود به سیارة ُ       طیلة أ  عتقل  ويغیب  كويتي يُ 
ف أمـام البـ     العراقیة إ   مخـابرات ذو  ويـأمره رجـلُ  .اب لى منزلـه وتـق

ش ٍ  لى منزله ، فیھبط الشاب      قصیر أن يھبط ويمضي إ     ومعطف ٍ كر
رجــل لــى البــاب ووراءه  يســمع ويــرى ، ويتجــه إ مــاغیــر مصــدقٍ 

المخابرات المتمھل ، فیتطلع إلیه في حیرة ، فیومئ لـه أن واـصل              
ويتردد قبـل أن يضـغط   ، فیواصل سیره ، ويقترب من الباب ،     سیرك  

ـم يضــغط   ا س ـث ـه    ..لجــر ـحب رجــل المخــابرات مسدـس وھنــا يـس
س الشاب من الخلف     به إ المضغوط بین كرشه وحزامه ويصوّ     لى رأ

.ويضغط 
وقــد اتســعت عینــاه دھشــة ، ويھــوي علــىح الشــابُ ويتــرّن

ض مرتطما بعتبة الباب في اللحظة التي ينفـتح فیھـا ، وتفاجـأ               األر
فتصـرخ  ..يتشـبث بالعتبـة   بمشھد زوجھا وھو يحاول أن فیھا امرأة ٌ 

س الدامي  .وھي تحتضن الرأ
وينطلق مخلفاً ..لى سیارته    إ  المخابرات عائداً  رجُلويستدير

.لیه أبدافة الشاسعة بین امرأة وزوجھا الذي لن تصل إھذه المسا

* * * *

ـة ُ  ـــــا بالوحـــــدة ، ويلـغـو منظّ  تلـغـو الدكتاتورـي روھـــــادائـم
س   لتفاصـیل ، أي   بالقومیـــة الشـاملة  محتقـرين ا       . مالمـح الملمـو

:حازم صاغیة   "يقول    في سائر معانیه ھـــو الضحیة       أن الواقع  ""
(ولــى بامتیــاز لمثــل ھــذا الفكــر القــائم علــى تغییبــه األ -الحیــاة "
 يمــرون  ؛لــى ألفــاظوأضــیف ، وتحويلــه وتحوـيـل البشــر إ)7/2/96

، أو يمرون به وال يفقھون له معنى ، مثلمـا حـدث             يرونه  بالواقع وال 
ـم  "مثقفــي"مــع كثیــر مــن  النھضــة والحداثــة فــي شــتى العواـص

بین االسم   الذين اعتادوا عدم الربط بین اللفظ ومدلوله ، أو         العربیة
ـة تحیة      نیـران ٍ   حـول    لصداَم ً والمسمى ، فرقصوا رقصتھم الھمجـی

س ، سـواء        أما نحن    .میال  يبعدون عنھا آالف األ    األقرب إلى الملمـو
ت          ه ، أم ذلك الذي أصـبحنا       فقدنا ذلك الذي   نفقـده يومیـا ، فقـد كاـن
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ي بـین             تؤلمنا ھذه المسافات الشاسعة التي أحدثھا الغـزو الھمـج
األلفاظ الید ولعبة الطفل ، وبین الزوجة وزوجھا ، ولم تغمرنا رغوة ُ           

س األمـر   قومیة ـمن ھـذا الصـنف اختلقھـا         رغوةٌ ،  ، ً  مصـادفة  ، ولـی
.نسانیة  القیم اإلمي معّل منال.. من معلمي اللغة عدٌد

ي المغــزى عظیمـاً    ك اإلنســان الــذي ھكـذا بــدا ـل  لمشــھد ذـل
رطـوم   من وراء سور بیته ممسـكا بخ       شاھدته ذات يوم يخرج عصراً    

ت كمـا اعتـاد           میاه ، ويبدأ متمھال بري األ      شجار المزروعـة أمـام البـی
شاحنات العسكرية وھي تتمھل في سـیرھا       باال لل دائما غیر ملق ٍ   

.
س ألننـا            س  قـل  أ كان اھتمامنا قلیال بما يجري حولنـا ، لـی  النـا

ننا لم نفقد أنفسنا ، ولم نتخیل أنفسنا أو وجودنا ألفاظا       بل أل  ،خوفًا
ــان الصمت ُ  . س ھـذا ، والـذي يؤكـده اھتمامنـا              ـك  ووجودنـا الملمـو

 جندي بال   طفال عن مشھدِ  األبشجرة ، أو بإحراق القمامة أو بأبعاد        
ص ال  ،معنــى س .معنــى ھــذه اللحظــة الســاكنة يلخــ  انــه الملمــو

.عصاب دائما تلین المتوتري األ يواجه المحالذي

* * * *

علــى الطريــق الصــحراوي الممتــد بــین بغــداد وعمــان لففــُت
ي إ   ق بسـیارته        نفسي بمعطف لى جانب السائق الثرثار وھـو ينطـل

ي ي والمرتفعات الداكنــــة  . أعماق اللیل  ف كانت النجوم على يمین
ض  وبــدأت أدخّــن تحــت  غلیــوني وأخرجــُت.وأمامنــا الشــارع العــري

السجائر ھي السبب في لجوئي الى الغلیون        ُ كانت ندرة (النجوم  
آخــر ، "ملجــأ"ســوى البحــث "الالجــئ"لــم يكــن أمــامي أنــا  .)

ي   عـدادھا  بدأ إ  لعابثة ھذه  التي   حداث ا  مجريات األ  روج من   والخ  ـف
ى  إ"االسـكندرون  "من "ي االرسوزي زك"الثالثینات حین انحدر     ـل

، الجـوھر الـذي ال      "الثابتة  "احد  حامال صورة العالم الو   "دمشق  "
ى ال   البشري إ  تضاءل فیه الوجودُ  عالم ٍ ل ، صورة َ   تحّوي ئ ، أو     ـل ـش  

ض ال مبرِّرَ    ي حم   و لـه ،   إلى فائ ُھـذه الصـورة و لیقوضـوا      لـة    لیأتــــ
ي ھـذا      ولتشارك قیادة ُ  .وجودي في التسعینات     منظمة التحرير ـف

ي  "مافیوساتھا  "لتصفیة حسابات داخلیة بین     العبث عامدة ً   فتلـق
لــى مــتھم لــه إ ثقــیال رغمــا عنــه وتحّوظــال"الفلســطیني "علــى 

 مخــابرات عــدة دول عربـیـة  وتركــزت أضــواُء.ـلـم يرتكبھــا بجريـمـةٍ 
ـحفھا علــى الفلســطینی  و ن الراقصــین فــي ـشـوارع عمــان ،    یـص

ي         جین ال والمھّر ي التلفـاز العراـق ولـم يتركـز الضـوءُ     .ذين ظھروا ـف
 باغتیالھم مُر وعلنا لینتھي األ صراحة ً على أولئك الذين أدانوا الغزو      

ص ،               ذات لیلة باردة في بیت تونسي على أيــــــدي حرسـھم الخـا
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ـئك الـذين حفـظــــوا للكلمـة الفلـسطینیة           على أول   تركّز الضوء ُ   وال
نسـان  ـف ، ووقفـوا مـع اإل       العلـــ  شرفھا بـعــــد أن انتھكـه دجـــــاجُ       

.فیھم في زمن الالمعنى ، وحاولوا أن يقفوا بوجه الضجیج 
ي ديسمبر  ي أن أسـاھم     ، وفي نیّ   ذن خرجتُ  إ 1990ف ي   ـت  ـف

ب   المعنى  واأل  فضح الّ  ي أنـا       " القومیـة    "كاذـي ئ   ا"لیظـل ـل "لالـج
 ذاق مــرارة المعــزل ومعســكرات االعتقــال والنبــذ    العريــق الــذي 

يقال ذات يوم أن وحتى ال .أملك غیره    ال لذيواالضطھاد ، صدقي ا   
ـالح صــادروا      "الفلســطیني "بضــعة جھـلـة امتلكــوا المــال والـس

ض ٍ    ـل نب ى ح  لـوه إ  نساني فیه ، وحوّ    إ وسحقوا ـك ثالـة كمـا توقـع      ـل
.یلیة سرائموظفو الخارجیة اإل

* * * *

ش         حُ ربعـین عامـاً    يقارب األ  قبل ما  ي شـاحنات الجـی شـرنا ـف
ھذا الطريق   على    وأخذونا شرقاً   ، "جنین  "من  العراقي المنسحب 

الحقـاً "غسان كنفاني   " سیعبره رجال ُ   الصحراوي نفسه ، والذي   
ق  ھذا ھو .ردني األ ھاربین من مخیمات شرق    ذي نفسـه الـ     الطرـي

ق مـا      عبرناه أطفاال وكان أمامنـا كمـ       ى األـقل   ا أتخـیل أـف ق   ؛ عـل  أـف
. أن نشعر  كبرنا من دون  لكننا   و .ة بعد شھر أو شھرين      الوعد بالعود 

ق نفسـه بعـد مـا             ى الطرـي  ، ربعـین عامـاً    يقـارب األ   وھا أنا أعود عـل
ق    .ن جدار مسدود     مرة أخرى ، ولكن ما أمامي اآل       دًامشّر لقـد أغـل

 الدائرة التي  ، وأكملَ "الالجئ  "ي للكويت األفَق أمام     عراقالغزو ال 
ین من بیوتھم وقراھمبدأت على سفوح الكرمل باقتالع الفلسطینی    

س ، بـأن                وإ ت ـكل الشـمو ي المعـازل والمعسـكرات وتـح لقائھم ـف
مــع "متعــاونین "لــى مجــرد لھم إدھم مــن مصــداقیتھم ، وحــّوجــّر

.احتالل 
ضُ طويلــة ، تــّمٍ دورة بعــد ھكــذا تنتھــي الحكايــُة  فیھــا تقــوي
ي األ     ي لبنـان ثانیـا         ، ردن أوال الوضع الفلسطیني ـف  وأخیـرا   ،  ثـم ـف

ي ي ولم يبَق. الكويت   ف "فلـسطین  " الـدائرة العربیـة مكـان لــ       ـف
.المقدسة 

فكــرةً "فلســطین "قبــل عشــرين أو ثالثــین ســنة كانــت     
ــم يكـــن إ ــم أن الالجـــئ ـل ــة ، رـغ ــةً ّالمقدـس ش نفاـي علـــى ھـــام

 الذي المجتمعات العربیة ، أما بعد الغزو العراقي للكويت ، والعبث ُ          
 وأصـبحت   ،"فلـسطین   "بدأ ، فقد سقطت كل قداسـة ـعن لفظـة            

ض  وال   مقامر ٍ  ھل أن يقامر بھا أيّ    من الس ورقة ً  . لعبتـه أحـد       يعتـر
ــة  ــم تكـــن طاوـل ــة مقـــامرة ممھـّــالّإ"أوســـلو"وـل دة ، وكـــان  طاوـل
 يعـد  ولـم ،"ن ینیالفلـسطی "يحملـون اسـم   ة  المقامرون ھذه المرّ  



43

حفنـة  :عالم سوى ھـذه العصـابة     ھناك فلسطینیون في أجھزة اإل    
ي أذھانھم عن حـدود فنـدق         تجار ومستثمرين ال   تخرج فلسطین ف

ض النظر عن موقعه  .سیاحي يديرونه ويتقاسمون أرباحه بغ
 المسـدود لـم يـكن ھـذا فـقط ، ـبل الحصـیلة العجیبـة               الجداُر

ي مخیمـات األ           ثر ـمن عشـرين سـن      ألك ردن ة ـمن دمـاء الالجئـین ـف
تلك ھي مـا خلقتـه وأسسـته ھـذه          .ولبنان والعراق وفي الكويت     

ي ال    المنظم ت تـأتي     يعـرف سـوى الشـیطان ـمن أـين         ات ، الـت  كاـن
ي  وأخـالق ٍ كل مخـابرات الـدنیا لھـا ، ـمن قـیم ٍ          سناد ِ بأموالھا وإ  ـف

.عقلیة الفلسطیني 
راضــي األولــى التــي أدـخـل فیھــاوھــي المــرة األ أتوقــع ، كنــــــُت

ت   ، أن أجد على األقل وعیا بھذه المقامرة التي أُ    یةردناأل ى  لقـی عـل
أو أن أجـد    )الغـزو   مقـامرة   ( مبرر    أي بال"فلسطین  "طاولتھا ورقة   

ي الــذي   محتــه دكتاتوريــة تعاطفـا علــى األقــل مــع الشــعب الكــويت
طیني وجـدوا أنفسـھم     يقارب نصف ملیون فلسـ    المحتل ، أو مع ما    

ي العراء فجأة  .ف
ــزاب األكانـــت المنظمـــات ال ــغولة فلســـطینیة وأـح ردن مـش

ـــــه اســـم   احتفـــالي ُأبمھرجـــانٍ ً ــبوع الثقافـــة  أ"طلـــق علـی ـس
.الفلسطینیة   كانوا يرقصون على المسرح ، ويتبادلون التھـاني ،          "

ى ، وال            لھـا بمـا يحـدث لنـا         َقتعّلـ وبدت لي ھذه الرقصـات بـال معـن
.طالق لى اإلع

ت تقـام دائمـا وببـذخ            ُرذّكوأت  أن كل مھرجانـات ھـذه المنظمـات كاـن
ـمّ  ـل كارثــة تـل لیھــا وكأنھــا  أنظــر إن ، وكنــُتی بالفلســطینیعقــب ـك

 عبـر    أخبارھـا وصـورھا    من كواكب أخـرى تصـلنا      كائنات ٍ  مھرجاناُت
.قمار الصناعیة األ

الفضـائیة وأذھلني  رشاد أبو شاور ، وھو أحد ھذه الكائنات           
ي وألطفـالي بعـد أن       مكـان ٍ  يجـاد ِ   حدثته عن ھّمي األول في إ      . ـل

ي في الكويت ،      فقدُت ت بـه     مكان  بعـد أيـام فأخـذني جانبـا           والتقـی
س ى مھرجـان    ھـذه بطاقـة دخـول إ      .. لك وحـدك     ھذا أمرٌ ":وھم ـل

!"الثقافة الفلسطینیة 
ضُ  ي بالمناسـبة ، ھـازالً      كان عر ك    ھذا الكاتب ، وھـو رواـئ ي تـل ـف

قعـداً ونني م مكانا للوقـوف علیـه ، فـإذا بھـم يمنحـ         أطلُب:اللحظة  
ص في دائرة الضوء تفرج منه  على مسرح عرفات أ ! وھو يرق

 شـعبٍ تجـاوز مكـان الشـعب الفلـسطیني أو أي       في الحقیقة لم ي   
ي مكــان المقعــد حتــى فــي أشــد لحظــات التــاريخ    "ثوريــة "عربــ

س إعالنات ھذا العصر العربـ       أعتقـد أن صـاحبي      ال..لـكن   و.يبمقیا
ي ومحـیط أفـر  ھذا كان ھازال في تلك اللحظة ؛ إن    اد  محیطه الذھن

الوجود یة ُ  كلّ  دائرة ٌ  فھي. فعال    الدائرة يتعدى ھذه ھذه الكائنات ال  
" ھـذه المـرة يـدعى   ن أحـدھم ، وكـان شـاعراً       أذكر أ .بالنسبة لھم   

ض لإل ،"مريـد البرغـوثي    ھـذه ، فظــلّ خـراج مــن دائـرة الضـوء    تعـر
أن  المضـحك عتقادهعاطال عن كل شئ ، حتى عن مضغ الورق ، ال 
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ي   و.وجوده خارج ھذه الدائرة يسـاوي العـدم         ھـذا اإلعتقـاد     ظـل ـف
ش متنقال بین الكويت وبغداد     ص للعـودة      يتحین عا ى عـاد    .. الفر حـت

ي لقـاء عـابر             أ  وأذكـرُ  .لى مضغ الورق    وعاد إ .. ي حـین حدثتـه ـف نـن
و  الوجوديــة ھــذه عــن أن اإلنســان الحــق ، أ  ـخـالل مــروره بأزمتــه 

ك بل و تلق معنى وجوده على ھذه المنظمة أ يعّلالشاعر الحق، ال  
ى جـوھره اإل        نسـاني ، ويمكنـه أن يحیـا خـارج          على رؤيته ھو وعـل

ب إ     ھذه المنظومات، سـكتَ    ي مكـان آخـر           ّال ولـم يـج  بعـد زـمن وـف
.!طاق يُالعدميٌّ"سعد محمد األ"ن ، وكان جوابه أوأمام آخرين

 كان عـاجزاً   لك مفاجآت ھذا العالم العجیب الذي     وجاءت بعد ذ  
ي ـظل   مسماء ترتبط بمسمیات ، فتعّلعن اكتشاف أن األ     ، سواء ـف

 أم في ظل جھلة  لهخطاباتهَ  رغوة تدبیج أعتاد أزھريٌّالملك الذي 
 ـمن عنـده     أسماء َ شیاء ِ  األ المنظمات الفلسطینیة ، أن يطلق على     

 مسـمیاته ، بقـدر       العـالمَ  منح  تَالشیاء ُ فاأل.غبة والھوى   حسب الر 
ب         ما أن مسماھا     ب ـكل      .يـأتي مـن ھـذا العـالم العجـی وھكـذا تغـی
ي ال     أال نشـاھد أن أ    . وملموسة   حقیقة  واقعیة     ضـخم قیـادي عرـب

.؟"الواقعة " على تمییز الرأي من  لهقدرةَ 
ى أشـیاء وظـواھر ـمن السـھ          ھكذا تحول العـالم إ     ث بھـا ،      ـل ل العـب

ى الغـزو       يقول أحـدھم مـثال    .سمائھا ومدلوالتھا  أ وتحوير  تعلیقـا عـل
"العراقي      إسالمیة أمر شرعي    لى دولة ٍ   إسالمیة إ   دولةٍ ن ضمَّ إ:

. يحـدث ـمن     فھل مـا   د أوال عالقة الدال بالمدلول ؛     نحّدلفأقول له "
ـمّ     ا ؟ أم أن التـسـمیة غــزو وانتھــاك وســلب يمكــن أن نـسـمیه ـض

ي    الصح كَ   وثانیـا ، ـمن أيـن تسـنّ          ؟ "الغـزو   "یحة ـھ ق  أن تطلـ   ى ـل
ي دولـة قبیلـة أو        "سـالمیة دولة إ "البعث اسم   "دولة  "على   ؟ ـھ

ـالم مــن قريــب أو بعیــد   تعلــق لھــا باإل حرى ، والعائـلـة بــاأل  .ـس .
ت   .لیھا قائمة سلفا    التي تصل إ   ونتائجك   لة تعمدا  مضلِّ مقدماتَك  أـن

. لك الھوىكما يشاءشیاءَ تسمي األ
ي الـراھن بشـتى          ربما كانت ھذه ھي مأ     سـاة التفكیـر العرـب

س وال   أنه ال :تیاراته   يقیم له وزنـا ، أو أنـه لـم          يحترم الواقع الملمو
.يكتشفه بعد 
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IX

ـُج ـل المعتمــة ، نصــف   ..الجمیــل "صــوفیا"ثـل وھــذه التماثـی
ي بأحالمنـا    ذكّر ـكل ھـذا  دھا ،المقلوبة ونصف العالقة على قواع   ـن

التــي مضــینا وراءھــا واألســماء التــي كنــا نصــادفھا علــى صــفحات 
.نا نرحل دامعین على صفحاتھا فّكالكتب والخرائط ،

ى خـرائط          "محمد الماغوط "كان   ي الخمسـینات عـل يغفـو ـف
، وكنـا  "لى قـارة   ودموعه تجري من قارة إ"العالم في مكتبة عامة    

ت دموعنـا            صغارا آنذاك ن   صحو على ضجیج القومیـة العربیـة ، فكاـن
.لى أخرى كانت تجري من عاصمة عربیة إ:وحا  طمأقلَّ

 ، وھذا ھـو الصـباح األول الـذي         أخیرًا"صوفیا  "وھــا ھو ثلجُ  
 المطـار لـم يھـتم كثیـرا بوثیقـة ِ         يوحي باألمان ، فـقط ألن شـرطيّ       

ص على أن يسجل بد  الالجئ التي أحملھا ، وإ     ـة في مكـان  ن حر ـق
بالمصــطلح العربــي " بــدون  أي،"بــال جنســیة "َ  لفظــةَ الجنسـیة 

ـة مكان مـیالدي      وسیجعل ضباط ُ  .الشائع   "الھجرة في دفتر اإلقاـم
يء  ."فلـسطین   "بدل  "سرائیل  إ  تقتضـیه المعاصـرة والحداثـة        ـش

"الدي كمـا كـان بالفعـل        ل بالطبع أن يظل مكان مـی      كنت أفضّ .ربما
 ـفـــي  ّال إ  أنني تذكرت أن ھذا االسم لم يعد موجودا        الّإ"فلسطین  

ص مــن المطبوعــات العربیــة ، وفــي وثــائق االحــ   عــددٍ  تالل يتنــاق
البصـرة  "لى مسكننا الشھیر في     البريطاني ، والتوراة ، باإلضافة إ     

ــه  سیســـتخدم مـــن اآل،" ــد مكـــان فنـــادق ن فصـــاعدًا واـن  لتحدـي
وھـذا األمـر األخیـر زاد       جون السلطة الفلـسطینیة ،      ومنتجعات وس 

.لى حد كبیر من نفوري إ
كان الطفالن مرحین وھما يتراكضان تحت الثلج الھابط خفیفاً        

َض ش ، يحمل كل واحد منھما االسـم الـذي    شبیه   أبی  القـطن والري
"علمـاني   "نذ البداية أنه اسـم       م  قیل لي  غسان الذي :له  منحته  

ي     د ، مع    محّدلى دين ٍ   يشیر إ   أنه ال  أي أن اختیاري جاء لسبب دالـل
لغسان ھو حبة القلب ، وھو الجد القديم لغساسنة الشام ، اذن      ؛ أ 
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 بضــعة قبائــل خشــنة  أســماء باختالفــه عــنلــد معنــاهھــو اســم يّو
فــه عــن أصــوات بضــعة ومتوحشــة ضــمن حقلــه الــداللي ، وباختال

ي تحـمل      وـكل  األ   ..ألفاظ مجـاورة مـثل قحطـان وعـدنان           لفـاظ الـت
ك المعبـودة الوثنیـة األرمنیـة        ..وأناھیـد   .اف والنـأي    معاني الجف  تـل

ــّر ة ، ثم العربیـة ، وأخیـرا ھـذه الطفلـة الجـديرة              ة والفارسیة مرّ  ـم
وفكرُت أنھما وجدا أخیرًا بلدًا ال يصـمھما ..بثقل كل ھذه الحضارات    

ــــىء"بوـصـمة  ـة   بــل باللفظ"الالـج "ـــــة البســیطة الغامـض ـال: ـب
ى  "جنسیـــة   ك بالحريـة              أو بمعـن ي تحكـم علـی  آخـر ، اللفظـــة الـت

الـذي "سـارتر "العـم   مثلمـا أراد    ، تمامـا ً   دفعة واحـــدة ، وعلیـــك َ    
ــر مالئـم لفیلسـوف ، أن تجـد                عینه الیسـار   لَُوكان حَ  ي غـی  يبـدو ـل

.ماھیتك 

* * * *

كَ بحريــــة ِ اللقــــاء ِ قبل يومین من ھــــذا      أو "شـیئا ال"كوـن
تُ ،"شـیئا " لم تعـد     نَكإ ھمـا األردنیـة     مـع ھـذين الطفلـین وأمّ       وقـف

ي مطار ِ     يتسـاقط فیزيـد   غـائم والمطـرُ  ان ذات فجر ٍ   عّمالجنسیة ف
ستطیع الـدخول   أن أ  وبي شكُّ "صوفیا"لى   متجھین إ   سواداً الفجَر

. العودة أو
" فـــــي عمـان       "خیري منصور "صديُقالقــــال   ة ھـذه حالـ   :
وعاد ...َر ، ثم فكّ   قلیالً َروفّك.." أين تذھب    تعرَفأن ال ..غیر معقولة   
ـة    ك        ..تقلق  ال:"لیقول بثـق سأروي ھذه القصة على مسـامع المـل

ض ِ  ... ك      حتى يكون الجوازُ   شھٌرولن يم . في جیـب "خیـري "كـان "
يظھــر فیھــا لتقطــت فــي مناســبةٍ  علــى مكتبــه ُأيحــتفظ بصــورةٍ 

 يصافح الملك ، ولعله اعتبـر ھـذه المصـافحة العـابرة              وھو مبتسمًا
. بالرضا الملكييؤمن الفوَز كافیًاضمانًا

ت         ي سـتة ُ    .كانت زيارة عمان قـد انتـھ غیـر قابلـة    أشـھر ٍ  ـھ
 فــي   وتمــّر وزوجتــك وأطفالــك ، أنــَت أن تغــادر ،وعلیــَكللتجديــد ،

ك    بصور الملك المبتسـم دائمـا ، ولـكن          لى المطار ِ   إ طريقك َ  بـال ذـل
.الجواز الموعود 

ي  الداخلیـة األ    تساءل وزيـرُ   ب منـه      "جـودت سـبول   "ردـن حـین طـل
" لفلســطینيقامــٍةأحــدھم إذَن إ قامــٍةـھـل تريــدني أن أســمح بإ:

ي لیشاركني كوبَ     في وقال موظفٌ ، ." الماء الذي أشربه     لمن يأت
أتريـدون ": ألطفالھا على األقل     قامة ً وزارته لزوجتي حین طلبت إ    

س الــوزراء ،  ".أن تحـدثوا مجاعــة فــي البلــد ؟  أمـا مــدير مكتــب رئــی
ش طلــِب "ــــه مُت قّد الــذيقامــــِة اإلفكتــب علــى ھــام المطلــوب :

ـل  القراءة ..."و..وإعـــالن والء ..سیرة ذاتیة  ـم أكـم .وـل
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ش  ھــذه القبیلــة التــي مــافــي مضــارِبالمفارقــةُ  تــزال تعــی
ي أنـ        تجـد أصـحابھا يسـتخدمون كلمـاتٍ       كبمفاھیم الكأل والمـاء ـھ

 عنصريا بین   ز تمییزاً  تمیّ  في دولةٍ   للعھدِ  وليٌّ ضخمة وعجیبة ، فھنا   
للفكــر العربــي ، ويجمــع بــین فتــرة المــرأة والرجــل ، يقــیم منتــدى 

ي الكـأل لیتحـد        خرى قطیعاً وأ ي شـؤون الحضـارة        مـن منتجـع ثوا ـف
..!والمعاصرة والقیم اإلنسانیة 

سَ  أدري أن كــان ھــذا ال س لبــا ص الــذي يلــب " رجــل الـشـخ
تي دو  يـونی "يـدعى   "بوتسوانا  " في   ، يعرف أن مواطناً   "الحضارة  

ي بلـده ،     يمیز بین الرجل والمرأة    رفع دعوى ضد القانون الذي    "   ـف
تھا فیحرم المرأة المتزوجة من أجنبي من حق منح أطفالھـا جنسـی     

ي بلـدھا ،    ، أو أن يقیموا معھا     ي ر المحكمـة ُ    فتقـرّ   ف 1992و   يونیـ  ـف
ز بــین المــواطنین بســبب  نــه يمیّــإلعــدم دســتورية ھــذا القــانون  

س،  أو   ھـذا أن لجنـة حقـوق اإلنسـان        "الحضارة  " يدري رجل    الجن
س            التابعة لأل  ــري بســــبب الجـن مم المتحدة تحظـر التمییـز العنـص

ص على حظره الدساتیر الوطنیة ؟  !حتى لــــو لم تن
 ووزارة والخارجیـة   المدنیةِ  وال  حثم ھل يعرف أن سلطاُت األ     

ي مبتھجـة كتابـاً           ي وـھ ي بلـده أعطتـن  يقـول أن حكومـة       رسـمیاً  ف
زوـجـة مــن أجنبــي ال  ردنیــة المت تمــنح أطفــال األ  الجالـلـة الملــك 

.قامة حتى ؟الجنسیة وال اإل !

* * * *

ي مكـان مـا مـن            كان مبنى المفوضیة العل    "یا لالجئین يقع ـف
س   التي يبعث اسمھا االنشراحَ   "الشمیساني   س ، بعـك " في النف

ث اسـمھ     "لجوفـة   ا"و"النزھة   ض ،   اللـذين يبـع  رغـم أن    ما االنقبـا
الفرق بین سكان ھذه التالل الصخرية التي 

 شـتوي   يسمونھا بمعايیرھم الصغیرة جباال ، ھو الفرق بین حلزون        
 من وراء ظھركَ   الّإيجرؤ على الحركة    التشبثا بالصخور    م تجده لزجاً 

ي الشـوارع أو        وبحذر ، وبین حلزون صیفي تجده مبتھجـاً         والمعـا ـف
ي مطعـم      ــرب الق "جبـري  "يتناول طعامـــه ـف ھــــوة ـفـــي   أو يـش

ي  "مقھى   .الفاروق كَ   ،ومع ذلك ، ھناك أمـٌر  مشـترك        "  الوھـو اـن
زون ، سـواء أكـان لزجـا أم          الحلـ  تستطیع مخاطبة كال النـوعین ـمن      

يبـدو ھنـا    "آخـر   "خـر لمجـرد انـه       ه إلى اآل   الموجّ فالعداُءمصقوال ، 
.امتیازا تعتز به ھذه الكائنات 
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ي   من أخاطبه في المفوضـیة العلیـا         دُج أنني سأ  رُتوفّك وـھ
ـة في منحدر ٍ    وھناك .تعلن عن نفسھا بعلمھا األزرق المريح       قابـع
فٍ حديـدي المرتفـع شـرحتُ   ومن وراء سورھا ال    مـا باختصـار    لموـظ

ـة     مكاناً أملُككیف أنني ال    أقف علیه ، فال األردن يسمع لي باإلقاـم
لمنحــي حتــى تأشــیرة زيــارة أو مــرور ، وأي  بلــد مســتعد ، وال أي
.بال جنسیة "الجئا "تستطیع أن تقلطائرة ال

 جمـع  وقـد  ،  الشبیه بـالحلزون حقـاً     "براھیم زعرور   إ"الصديق   قال  
شُ   بجـوازي األ  ذن أنـا     إ ":،  حوله أطراف عباءته متربعـا       ي أعـی ردـن

ي نعمة ٍ   تُ وتطّل". أن أدري    ـمن دون  ف ى المنحـدرات الثلجیـة       إ ـع ـل
ي يطلُّ . ، ولم أجد جوابا  علیھا بیته الدافئالت

فُ   واقترح عليّ  مفصـل وتقديمـه لینظـر فیـه        تقريـر ٍ   كتابـة َ    الموـظ
تُ     في ال   ففعلتُ ،المديُر ب تقريـري    یوم التالي ، وجلـس  ـعن مـا   أكـت

ي زاويـة ٍ      ـمن العزلـةِ    ربعین عامـاً  يقارب األ  ف       ـف ي الموـظ سـمح ـل
ي ووعـدَ      ي بعـد يـومین      باحتاللھا ، ثم تناول أوراـق أو .. بـأن يتصـل ـب

.سبوع أو أ..ثالثة
"يقــول كاتــب فلســطیني    ، أن المنظوـمـة ض نظريــًافتــرُي:

ا تنطبق على الحالة الفلـسطینیة      المقررة لالجئین عموم  الحقوقیة  
، غیــر أن الممارســة والواقــع الفعلــي أبــرزا أن لھــذه الحالــة وضــعًا

ــة فـــالالجئون الفلســـطینیون مســـتثنون..خاصـــًا  مـــثال مـــن حماـي
ي تأ  لّالالمفوضیة العلیا    ي  جئین التابعة لألمم المتحدة الت سست ـف

ذي بالطابع السیاسي لقضـیتھم ، والـ       صف بسبب ما وُ   1950العام  
ينـسـجم مــع المھمــات غیــر السیاســیة لھــذه المفوضــیة طبقــا    ال

 مـع  مكـان نشـوء ازدواج ٍ  إلمیثاقھا ، كما أن ھذه المفوضـیة تتـذرع ب         
ــــــال ھیئـــــة  بعــة لالـمـم المتحــدة ، مـــــع أن  التا"ونــروا األ"أعـم

ن بحمايتھـــــا ، عـلــــى اعتبــار أنھـــــا  تشـــــمل الالجئــیال..خیـرة  األ
ـة وغــــوث ، بــــــل وال     إ وكالـــة ى     تفـــــرد جنــــاح إ   عاـن غاثتھـا عـل

( الالجئین كّل .10/1/1996-الحیاة " (
ھـذا الكـالم     ـمن صحــــة ِ     َق أنا الوحید ربما التحّقـ     وكان عليّ 

سـبوعین ، لـم      طـوال أ   امتـدَّ فبعد انتظار ٍ  .قبل نشره بأربع سنوات     
ي مــن اتـصـل موظــٌفتتـصـل بــي المفوضیــــة العلیــا ، ـبـل  " إيطــال

ي أعـرف أننـا نـحن أفـــــراد القبیلـة            ، فعجبت  لألمـر أل     "ونروا  األ نـن
ي العــــر      ي ضاعت ـف ي          الت وسـحقوا  "التـوراة  "اق ، وزّجـوا بھـا ـف

.ونروا لسانھا ، غیر مسجلین في سجالت األ
"قال لي الموظف اإليطالي      نستطیع أن نفعل   ال..سفون  آ:

.." من أجل عائلتك شیئا من أجلك  أو
س       أوراقي إ  ولكنني قدمتُ ..": قلت لى المفوضیة العلیـا ولـی

"لكم 
وبما انك  ..لینا  ـلـوا األوراق إ   ولكنھم حوّ   ، ھذا صحیح ": فوافق

ى أي  .. نستطیع شـیئا     ال..غیر مسجل لدينا     كَ  أعـددتُ .. حـال    عـل  ـل
وسیساعدك .."براون  " السید قلیمي اإل ونروا بتوقیع مدير األ   كتابًا

".ھذا الكتاب 
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ى ـمن يھمـه      "األونـروا   "ھته   وجّ  باإلنكلیزية الكتاب الذي    وقرأُت إـل
ي      ونھا إ سنثمن عالیا كل مساعدة تقـدم     .."مُراأل ى السـید الفالـن ـل

ي عمـان ، وال   يستطیع اإل أنه ال  ..وعائلته    يسـتطیع السـفر   قامة ـف
".!فنرجو مساعدته .. بلد إلى أي

"يطالي   اإل ـــألُتوـس أتعتقد أن لھذا الكتاب جـدوى ، ولـمن         :
لــى الســفارات تســتطیع أن تقدمــه إ" ، فقــال "تقتــرح أن أقدمــه ؟

.وسیساعدونك النھم يحترمون السید براون ...الغربیة  "
ي الســفارات "مــُره األمــن يھمّــ"ذن أن أستكشــف إكــان علــيَّ فــ

ى العـراق      ي  ال نني الجئ  أ الغربیة ؛ من يھمه أمرُ     ستطیع العـودة إـل
ت ، وال      نه أحرق سـفنه معـه منـذ أن شـرّ          أل يسـتطیع  ده مـن الكوـي

البقاء في عمان ألن وزير داخلیتھا يخشى أن يقاسمه كوب المـاء ،        
ــودة إ لـــى الكويـــت ألنھـــا أغلقـــت أبوابھـــا دون   وال يســـتطیع الـع

ي، !نه بال جنسیة أل.. يستطیع السفر إلى أي بلد  والالفلسطین
َسيطــالي لطیفــًاإلكــان ا  أن يرثــي لحــالي قلــیال ،   ، ولــم يــن

الـخ  ..مريكیة واأل..والكندية ..سفارة السويدية وكذلك كان موظف ال 
.على األقل "سف آ" ينسون االبتسام وقول كلھم ال..

 تروي أسـاطیرُ التي"عمان  " من الخروج من     وھكذا كان البدّ  
ض طلبَ أن ملكھا ال  البسطاء من أھلھا   ـمن يسـتطیع أن يـصل      يرف

ش أخضر        إ أو أحمر في قضبانھا   ..لى بوابة القصر ويربط شريط قما
ي    ه الـذي  جـدُّ  مثلما فعـل  تماماً ، ى  " سـقط قتـیال ـف حـین  "األقـص

ن ـمن يـتمكن ـمن      موه أ  علّ الذي"ساسون  الیاھو"تشبث بحزامه   
وھكـذا كـان ؛      ،    لـه طلبـاً     يـردّ  ه ، لن  مساك بحزام مغافلة الملك واإل  

ي أحـد اجتماعاتھمـا السـرّية         "ساسـون   "أمسك   ك ـف بحـزام المـل
ـه وقـــال ،"التــل  "و .."ديـــان"بحـضـور  ــع الملـــك يدـي اطلـــب " فرـف

ب   ف"المستطاع  ... ب روايـة     "ساسـون   "طـل "تـوم سـیجف   "حـس
ـل عــدد مــن   مــن عصــابة ســراح رجــالٍ ـطـالَقإ  الھاغانــاه ، وترحـی

س الشـرقیة          العائالت ُ الـذي  بـــة   فـذت رغ  نُو. الیھوديــــة ـمن القـد
!استجار بالحزام 

ي ، فأفضّ   أما أنا ، الالجئ    ل أن أذھب إلى الجحـیم       الفلسطین
ك بأو أمسك ٍ  في سیاج قصرربط شريطابالطبع على أن أ   حزام مـل

 السفیھة في بلـد الحلـزون        ھذا التاريخ وتقالیده   بطین كما يريد منّا   
.الصحراوي

* * * *



50

س التي كنُت بعد لیلةٍ وفیا إذن ھا أنا في ص     فیھـا  من الھواج
أدري أيــن ســأقف ، تراودنــي  الكــأنني علــى طــرف العــالم ضــائعًا

طـوال سـتة    ین المطـارات ِ   قـا بـ    ظـل معلّ    ذلك الالجئ الـذي    صورة ُ 
 وحلول   دولة بالدخول اثر اجتیاح لبنان        أن تسمح له   أشھر من دون  

ـة    الغضــبِ ِ وخطــر ببــالي ذلــك   .علــى حــاملي الوثیـقـة اللبنانـی
س ، فـال       "أورلي  "السنغالي المقیم كما يقال في مطار        ي بـاري ـف

ى أن              الدھو قادر على   ى الرجـوع ، إـل َلتحـوّ خول ، وال ھو قادر عـل
ص الذين يعرفـون طرفـاً    المطار الطريفة    إلى أحد عالماتِ   التي يحر

س ِ        من حكايته  للتأكـد ـمن إن     "السـنغالي " على المرور بھـا ، ولـم
ى ـسطح الكـرة األ         نسـانا ة إ ثمــ ش مـثل ھـذه     رضـیة ي   نـادرًا عـل عـی

نھــم آمنــون فــي  ولیتنھــد العــابرون شــاكرين أالوضــعیة العجیبــة ،
.جوازات سفرھم 

ص ، كنتُ    بعدُتمنذ أن أُ    ولھذا  مثل ھذا ،    أتوقع مصیراً   عن قبر
صُ  دائماً كنُت ي كمیـة ً         أحر ـمن األوراق   كافیـة ً   على أن أحمل مـع

غطیة لطفلي وزوجتى ومعطفا ثقـیال جاءنـا بالبريـد    كتب وأوبضعة َ 
كل ھذا كان يكفـــــي في اعتقـادي       .ة  ذات يوم من ألمانیا بالصدف    

ًا نـضطر للبقـاء فیـه أشـھر         مطـارٍ  أي" ترانزيت   "لتأثیث الوجود في  
 ،تطــور التقنیــة أشــعر باالطمئنــان بفضــلِ وكنــُت.وربمــا ســنوات 

ت   " أي  بالعـالم ـمن    تصـالَ ألنني أستطیع اال   رسـالَ  بـل وإ   ،"ترانزـي
بأمن المطار  خالل ٍ  إ حیاتي الیومیة ، من دون     ، وممارسة َ   مقاالتي  

 فال أحد مستعد  ،أخرى مغلقة   ب قلقا لمطارات ٍ   سبِّ أن أ  ، ومن دون  
جنسیة غیر مؤكدة   "يملك جواز سفر ، أو يحمل       ال"الجئ"لحمل  

ي الـذي       على ح " ي قـد        خطـر  د تعبیر ضابط الھجرة القبرـص  لـه أنـن
.طفالي حتى باب الطـائرة    ھز غفلة منه وأھرب فظل يالزمني وأ      أنت

 علــى أن التنقــل مــن مطــار إلــى مطــار ، أي فــ ،ومھمــا يكــن األمــر
كَ           ش العالم ، ورؤية عیون المسافرين السعداء التي تحدق ـب ھوام

س ، غیر مبال      وأنَت ین أو فضولیین أو مندھشین      محاط برجال البولی
. طريفًاسیكون أمرًا،

"شــیئا "أفضــل أحیانــا مــن أن تكــون "يء شــ" الأن تكــون 
ي حالة   .مقررا سلفا   ألنـه ال   يسـتطیع أحـد نبـذكَ     ال"شيء  "الالف

ك   ، تمامـا مثـل       يسـتطیع أحـد جرـحكَ     ينبـذ ، أو ال     ُ يوجد فیك مـا    ذـل
س الھندي     حتى أصبح من المحال  وشفَّ  شفّ الذي"برابھو"القدي

سُّ ضــرب بالســ أن ُي كأنمــا .. ، ويخترـقـه یف ، ألن الســیف كــان يھــ
شـارة  الدقة البلغارية اللطیفة في وضع إ     ھذه  .يخترق فضاء خاويا    

 مـا   في حالة وجودية تكون فیھا سـیدَّ       دخالَكتشبه إ " جنسیة   بال"
.ستكون علیه 
" أن تكـون      وثقـیلٌ   في صوفیا بعد ذلك كـم ھـو ممـلٌّ          وسأجُد

ي شخصیة ِ  "شیئًا تُ  معدد ٍ ف  وبعضـھم أصـدقاء       ھنـاك ،    من عرـف
س ھو أنھم عـاجزون        ما.قدماء جاءت بھم الطائرات       ُيثقل ھؤالء النا

س الثلج األ    ت            عن لم ض ، أو رؤية التماثیل القديمـة أو السـیر تـح بی
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ي أعمـاقھم         بسبب فكرة الوطن الثقیلـة ثـقلَ       ،المطر ص ـف . الرصـا
.أنھا ھناك في قاع الشخصیة 

تلك الدمیة البالستیكیة التي كیفما     لعجبوكنا ونحن صغارا ن   
..ينـام    شـیخ مـا    " وكنـا نسـمیھا       ، تلبث أن تقف  وضعتھا ما  ولـكن  "

ص الملتصـقة     العجب سرعان ما ينتھي حین نكتشف       قطعة الرصـا
ص الـذي             قـیلُ الث.بقاع الدمیة من الـداخل        ھـو مـن لـم يمـر بـالخال

 علیـه    الذي وحیَدال.مكان له    ال  الذي  الوحیدَ  به حین أصبحتُ   مررُت
.ينتظر شیئا من ھذا العالم أن ال
 ذات يـوم ،      ً  لي رسالة  رسَلأ"باقة الغربیة   "قرائي من قرية     أحد  

بــدأھا ،  يومھــا فــي الـسـجن البريطــاني القبرصــي القــديم  وكنــُت
.قامة   أيھا المقیم بال إ    ":بقوله ني  سـأقرأ   لم يكن يعلم بالطبع أن    "

لیھا ، لئ جدرانھا بتمنیات من سبقوني إ ھذه في زنزانة تمت كلماته
ب  ھـا أنــا عائــد يـا  "بعضـھم يكتــب    ، وبعضــھم يكتــب "بلــدي الحبـی
، وبعضـھم   "لن يبقى فلسطیني واحد في لبنان       "بأخطاء إمالئیة   

ش طالبـا مراسـلته وآخـرون               ي بـنغالد وآخـرون ،  ..يكتب عنوانـه ـف
ى  دٌّد محـ رغم كل تعاستھم في تلك اللحظات ، كان لھـم مكـانٌ             عـل

ي أيَّ      ..على األـقل    ..سطح الكرة األرضیة يعودون إلیه       ولـم يـكن ـل
.مكان 

X
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 القـدماء    ـمن يھـود بالدنـا      ن فیما بعد أن عـدداً     ر الالجئو سیتذّك
 ، فیقــول أنھــم  كــان يحــدثھم عــن أشــراط الشــتاتفــي فلســطین 

 كمــا تقــول لســطینن ، وســیخرجونھم مــن فســیتغلبون علــیھم اآل
ین ســیعودون فــي النھايــــة   أن الفلســطینیّالالكتــب القديـمـة ، إ 

.ويتغلبون 
 تبتكــره الشــعوب انــت ھــذه الروايــةُ  ھــي مــن النــوع الــذي ربمــا ك

 ٍ حیـاة بادة ، بأن تخلق لھـا شـبكة َ        وائح اإل المغلوبة لتتغلب على ج   
شٍ  وسائلَ  ؛ خاصة بھا  ى  ُيسـم  أو مـا    في جـدار ،     ً  حنیة ، وموت ٍ   عی

ية التناسـل وتغییـر طـرق     توفر لھـا اسـتمرار  Nicheنجلیزية باإل
وبھـذا النـوع ـمن      .يكولوجیـا   حیاتھا اإلنسـانیة كمـا يقـول علمـاء اإل         

أنـه يجـد معنـاه    . باالختالف ـعن غیره د وجوُد الالجئ المكان ، يتحدّ  
"و "المخــیم " بــین االختالف الحاضــر فــي الــذھن دائمــا مكانیــا بــ

ھـذا  ."فلـسطین   "وشتى المسـمیات وبـین      "التوراة  "و"المعزل
 أو صــوت  ،علــى صــعید داللــة الوجـــود  ، أمــا علــى صــعید الصــوت 

ض ، باختالف الرواية ـعن              الخطاب ، فیجد المعنى أو ھذا ھو المفتر
ي الخضـم       روايـة القومیـة العربیـة أو الصـراع         :الروايات الشائعة ف

.الخ ..الصراع الديني الطبقي ، أو
ص ، ربمـا       على أن لنـا روايتنـا الخاصـة ومصـیرَ          صراُراإل نا الخـا

ي       كان من ا   لعناصر التي ساعدت الیھود على اإلمساك بمعناھم ـف
س إ .شتى اإليكولوجیات    وحربـه الدائمـة لبنـاء      "الالجئ"صراَرولی

ص وسط الم    ى أكثرھـا بـذخا ، إال جانبـًا            معناه الخا عازل العربیة حـت
.اإلنساني نفسه من جوانب ھذا المسعى 

ي الخــاُل الــذي وجــده اإل ســرائیلي عجــوزًا اإلحــتالُليقــول لــ
ـــا فــي  ، أن 1967ات الضــفة الغربیــة فــي العــام  مخیمــ أحــدمھدـم

ي غرفـة تعـج    .سرائیلي استدعاه بعـد أيـام باالسـم    الضابط اإل  وـف
ي ،   كنَتابالعسكريین ، قال له بھدوء أننا نعرف م   ي الماـض  علیه ـف

ي العـام       ال ويعني حمله  ى    ، ولـكن ذـلك أمـرٌ       1936ســــالح ـف  انتـھ
ن قريـة مـ   (رضك في أم الزينات      ھو أن تبیعنا أ    نريده حالیا اآلن ، ما  

. واسعة ھناك رضًافنحن نعرف أن لك أ)قرى الكرمل 
ت بندقیتـه العثمانیـة رأسـه        ھُ ذي الـ   الخـالُ  وھــّز  شـاعراً  زـم

ض .ألول مــرة منــذ ســنوات طويلــة  صــارِ باالنت أنــتم ": قــائالورفــ
ــرائھا ؟  ض فمـــا حـــاجتكم لـش ــون األر  لـــم يجـــب الضـــابط  "تحتـل

ي على السؤال وتجاھله وتمتم      اإل تَ :"سرائیل كَ  مـا  أـن  إلیھـا   حاجـت
ــا      ال ن ، نحن نحتلھا ، وأنتَ     اآل ض شیـئ فلماذا التبیـع   ..تملك من األر
."؟

إلحـاحھم  أخـرى ، وكـان       حجج ٍ   من حوله تقديمَ    العسكريون وحاول
وـھل  . بانتصـاره ِ    الـذي فـوجئ    بالنسـبة للخـال ِ    ـقل یبا على األ  عج

أن يتنازل عن معناه ؟تتوقع من منتصرٍ 
س من المعروف كیف فكّ     ف يُ   ذلك الضـابط وال    َرلی فكـر اآلن  كـی

 ربما من ھذا العجوز الـذي رجح أنه مازال مندھشًا ، واأل  َا حیّ ن ظلّ إ
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ض أن يبیع أرضا لم       ن ، وال أمــــل لـه ـفـــي         اآل"يملكھـا   "يعـــد  رف
الضابط لم يـدرك أنـه ردَّ       أن ھذا   ھو  المؤـكـد  أن األمرَ  الّإ"امتالكھا"

س بـه طـوال تسـعة        إلى الالجئ انتصارَه الذي حرمته من اإل       حسـا
سُ   "جنـود الباديـة ولفظـة ُ       وكالـة الغـوث  وأحذيـة ُ        عشر عاما أكیا

ـه كمــا ا   "الالجــئ  ـة التـــي طاردـت ــة  المھیـن ـه معنـــاه  ردَّ:للعـن  إلـی
.نساني باالحرى اإل

* * * *

لــى مــن الالجئــین إ عــدٌدن كمــا يقــال ينســلُّ فــي عمـّـان اآل
ي   ثباتات ووثائق ملكیـ   السفارة البريطانیة للحصول على إ     ة األراـض

ص غــداة انـسـحاب جیوشــھا    مــن التــي نقلتھــا بريطانیــا إلــى قبــر
ـل علــى وثیـقـة  شــاع أن بعضــا مــنھم بعــد وُي.فلســطین   أن يحـص

ته في الملكیة أو شھادة عنھا يذھب لبیعھا لیھود أو لغیرھم ، وحجّ       
س من ثـروة ٍ         ذلك أن كل شيء انتھى اآل      ن ، فما معنى حرمان النف

شبه مجمدة ؟
"اُر أطلقتھـا أخبـ  امـة ً ى البیـع ھـذه أصـبحت دوّ      ويبدو أن حّمـ   

ـلـة بــأن  والقائ"اوســلو"ـصـحاب طاولــة المقــامرة فــي  أ"القــادة 
 أماكن اسـتراتیجیة ، تصـلح        على شراء   ومحمومٌ ٌزن مركّ سعیھم اآل 

يــة فــي منــاطق الحـكـم  تجارعــاتٍ فنــادق ســیاحیة ومجّمقامــةِ إل
 أن أحد كبار     قال لي  راضي المھجورة ھناك  أحد أصحاب األ  .الذاتي  

ى صـفقة اوسـلو جـاء                رجال أعمالھم  ي البصـم عـل  الـذي شـارك ـف
ي قريــة عقـار ٍ ِه لشــراءشـقاءَ يفاوضـه ھــو وأ  س  "لھــم ـف "أبـو ديــ

س ذي مكان مھم     قريبة من ا  ال  مقايضـــٍةجراَءفطلب ھذا منه إ   .لقد
 عن أحد أمـالكھا التجارية في الكويت       نازل له منظمته الثرية    أن تت  ؛

.عمال بالطبع  األد رجُلولم يترّد.، ويتنازل ـھـو بدوره عن العقار 
طدم بـالالجئ    أن الضـابط اإلسـرائیلي ذ     أشكُّال اك الـذي اـص

 وھـو يجـد      ، سـتنفرج أسـاريره اآلن      1967صر في مخیم العام     المنت
َس اإل ھذه الكائنات التي فقدت     باالختالف بین النصر والھزيمة     حسا

ـح احتالَلـ    ، بین الیوم والغد ، بین المعنى والال       ى ، تھـرع لتمـن ه معـن
!النصر :معناه المفقود مـنـذ أكثر مــــن أربعین سنة 

* * * *
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ي    أصحاُب دون أن  ـمن   ما بعـد ، و     أسطورة الشتات والعودة ف
ھم ، سیحتفظون بانتصارھم من أجل يقرأوا الكتب القديمة ، وأنا من    

ـةٍ  .طفــالھم أ ـل طفـل ـن أـج ـة اـسـمھا  ـم (أناھیــد " رائـع أرمنــي "
وقفــت وھــي ذات ) مــن حضــارات شــئَتوفارســي وعربــي ومــا 

سـفة  آ"الفرنسیة لتقول لھـا  السنوات العشر ، أمام مدرسة اللغة  
بل فلسطین في التاريخ ..ل سرائیولكن ھذه لیست إ  .. أستاذتي   يا

س ، وكانت تشیر بذلك إ"كله  .لى خارطة موضع الدر
ان لى السفارة البريطانیة في عمّ     من يذھب إ   أعتقد أن كلَّ  ال

ى وثیقـة ملكیـة أ        یعھـا ألحـد السماسـرة      رضـه ينـوي ب    للحصول عـل
ت    .ن ، والمتغلغلین في مخیمات الالجئـین        المنتشرين اآل  ربمـا كاـن

ي لبنـان الـذين اشـتروا                ض كما ھي نیة الالجئـین ـف  ،  ھذه نیة البع
حاسبة لیحسـبوا بالضـبط كـم       الت ٍ كما يشاع على سبیل التندر ، آ      

تُ        فـتح الـدفاتر وھـو آت وال        يستحقون من تعويضات حین يأتي وـق
نھم مازالوا المنتصرين رغم تھافت     أ دًان الذين يدركون جیّ    إ ّال إ ريب ، 

ن المحتلـین ،    یسـرائیلی وسطوة العسكريین اإل  "وسلوأ"سماسرة  
س من السھل أن يتنازلوا عن انتصارھم  .لی

 مـرتھن   أن االنتصـارَ  والناقصة ُ  المبتذلة ُ  مت الخطاباتُ لقد علّ 
س ٍ قامة ِ بالسیطرة على موقع ، وإ     حفلـة  ِ   قرية ، أو تنظیم      فيحر

 على  م أن االنتصار ھو االستعصاءُ    تھريج في غزة أو أريحا ، ولم تعلّ       
ي ،على ا    من داخل اإلنسـان    "الوطن  "قتالع فكرة   التشويه الداخل

ا االبتـذال  في ھذوأردأ ما"أوسلو"في صفقةسوء ما والحق أن أ  .
س االع  المسمى الحكم الذاتي ،    لسطیني تراف بان الساحل الف    لی

ق          "سرائیل  إ"ھو   أو مصافحة المحتل بابتسامة عريضـة تكـاد تـش
ـه االنتھــازي والسمســار ،   ـة    وـج ـة وأمنـی ـة مشــاريع مالـی  أو إقاـم

 في محاولة ھؤالء اقتالع فكرة      مشتركة مع المحتلین فقط ، بل ھو      
.الفلسطیني من أعماق الفلسطیني"الوطن "

ي صديق من المحـاربین القـدماء تحـوّ          ى المتـاجرة    ل إ قال ل ـل
بأدوات التجمیل في شوارع صوفیا عن سـبب تحولـه ، أنھـم كـانوا               

ي الجامعـة قـواتِ             سـريع ،     تـدخل ٍ   جعلوا مني ومن بضعة زمـالء ـف
مبريالیة أصبحت حاسمة   إلى لبنان الن المعركة مع اإل     فیوما تعالوا   

وكانت .ن الظرف حاسم ر الجبل ، ويوما تعالوا أل     ، ويوما تعالوا لنحرِّ   
ي الحاسـمة        قّش تُ .ة الجـبل ـھ " لھـم أخیـرا      فقـل أنـا لـم أتـدرب      :

ى صـفوف الثـورة لتحريـر الجـبل وغیـره أو ـكل مـا                وانضم إ  ر يخطـ ـل
ُت ھـذا   ..ببالكم   ي فعـل  ھـذا  وكـان ". ـمن أجـل فلـسطین    أعرف أنـن

. بیني وبینھم فراقًا

أو جعلوھــا الــوطن  اقتلعــوا مــن أعماقــه فكــرةَ نســاٌنھــذا إ
 نــدري أيالموظفــا لخــدماتٍ " الالجــئُ " كــان  حــینمبكــرًاغائمــة 

س بھـا ، فحوّ     شیطان ٍ  ى     لـوه إ  كان يھم مھمتـه تغییـر    "ري  يسـا "ـل
الغائبــة "سـوزي  زكــي األر"ةلــى أّمـ يعیـد إ "قــومي "العـالم ، أو 

"موسـكو   "يجب أن يستعد لیفـتح      " مسلم   "جوھرھا المفقود ، أو   
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س        إ وأخیرًا ى رأ ي   لى شرطي يھوى بـالھراوة عـل أم فلـسطینیة ـف
.قرية بالیة من قرى الضفة الغربیة 

* * * *

ص عجائز يھود بالدنا    ر الالجئون دائماً  سیتذّك ي تقـول      قص  الـت
ي الثالثینـات       (لھم إنھم سیتغلبون علـیھم اآلن        ك ـف  أن  الّإ)كـان ذـل

ص     .ن سیعودون ويتغلبون    یالفلسطینی  ويـا   ، ربما كانت ھـذه القـص
 خطابـات    معنـاه وانتصـاره ، ال   ، ھي التي حفظت لالجئ  مفارقةلل

بّ يديولوجیاتھا المرقعـة ـمن كـل مـا        منظماته وأثواب أ    ـمن   ودّبـھ
ي جعلتـه يتجـاوز الیـوم            وربما كانت ھذه ال   .أفكار   ي الـت ص ـھ قـص

 ايكولوجي يستعصي على اإلبادة     بعده ، في تماسكٍ   لى الغد وما  إ
ض  واإل يقارب الثالثـة   ین اآلن   اد الفلسطینی وحین نعرف أن تعد   .نقرا

ي فلـسطین وحـدھا ،والخمسـة تقـديرًا خارجھـا ،              ماليین ن  سمة ـف
س الذي    ك        ندرك مدى الیأ ى ذھنیـة ذـل  الضـابط وھـو      كان يخیم عـل

 ، ونـدرك     1948 المحتلـة منـذ العـام      رضـهِ يطلب مـن الخـال شـراَء أ       
ـم   مــدى االبتــذال الــذي   يغــرق فیــه سماســرة الحكــم الــذاتي وـھ

ون أنفسھم في خدمة الصھیونیة التي تواجه القرن الحـادي          يضعــ
ــرف ما والعشرين وھي ال   تفعـل بترسـانتھا النوويـة وطائراتھـا        تـع

 عادوا بالفعل كما تنبأت الكتبُ     ین الذين وصواريخھا أمام الفلسطینی  
سُ  الیھودية ، فاذا ھم تضجّ     س بسـبب مـا    .. فلسطین    بھم تضاري لی

ـبل بسـبب قـوانین      ..ماسـرة المبتـذلین     السُ     وكتبـة   شـعراءُ  يزعمه
.االيكولوجیا وحدھا 

1996


