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العودة املتخيلة ــ احلا�رض

مايا �أبو

احل ّيات*

على الطريق رقم 6
عودة 1

فوق الطريق رقم 6
بين تل �أبيب والقد�س
حيث يدفع ال�سائقون بدل ا�ستخدامهم لل�شوارع
تنقل البا�صات من الجانبين
العائدين �إلى الرملة
في با�ص �آخر حمل العائدون �إلى اللد بيارقهم
ليدخلوا مو�سم النبي �صالح
�آمنين
العدالة كانت تم�شي عند الخط الأ�صفر
وتعيد لل�شوارع �أ�سماءها.
رحمة ــ التي نجت من الحريق في ال�سابعة
لأن قدميها ال�سريعتين
حملتاها بعيداً عن حفلة ال�شواء العائلية
لأهالي الطيرة ــ
ت�ستند على عكازة م�ست�أجرة من م�ست�شفى الب�شير
لن تردها بعد اليوم
وتنظر من نافذة البا�ص المكيف
ع ّلمها الوقت
�أن الأحالم ال تتحقق بالإرادة وال حتى بمرور الأعوام
الأعوام التي تنفرط كالم�سبحة
* كاتبة فل�سطينية.

امللف

�أو عنقود العنب
في �صحون الأطفال
و�أ�سفل �سرائرهم
ال تتحقق الأحالم بل تدفع الج�سد �إلى الأمام
القرارات ت�أخذها االحتياجات
مهما كانت تافهة:
وجع المفا�صل؛
الم�صاريف؛
وك�شرة المراهقين؛
الرطوبة على الجدران؛
و�أطراف الأ�سرة القديمة.
االحتياجات تق�صق�ص للأحالم �أجنحتها
وللحق رجليه
ّ
ورحمة التي كانت تعدو بقدميها الحافيتين
عداءة �أفريقية في �أولمبياد �سيدني
مثل ّ
لم يظفر بها الزهايمر �أو الخرف
لهذا كلما رفعت قامتها لت�شم ن�سائم بحر حيفا
ت�سد �أنفا�سها
روائح اللحم وال�شعر والأظافر
الم�شوية
الموت.
الوح�ش
الذي غلفناه بالق�ص�ص الرومان�سية
كما تغلف الن�صو�ص ال�سيئة
بالكلمات الجميلة
يطل من الطرف الآخر للنافذة
حيث االنعكا�س يكاد �أن يحدد لك كيف �سيكون �شكل النهاية
ال يوجد فر�صة �أُخرى
ربما تكون الأخيرة
هذه الطريق
طريقك رقم 6
مدفوعة الأجر.
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عودة 2

ال�شم�س تخترق الأوراق الخ�ضراء
مثل لوك�س قديم في ليلة معتمة
طريق الباذان* ملتوية وخطيرة
ويمكن للحوادث �أن تقع،
�أن ت�سقط �سيارة �أو حجر
من �أعلى
�إلى �أ�سفل.
الومي�ض يخترق عيني التي كانت نائمة
كم هو خارق هذا الطريق الذي ي�أخذني �إلى نابل�س؛
عودة �أبي من منفاه
وخروجي من مكاني.
ال�سيارة المر�سيد�س بمقاعدها ال�سبعة
يقودها رجل �أ�سمر من �أريحا
ال تتوقف عن الهز.
�أي عالم هو هذا العالم
طريق الباذان والمياه الباردة
التي تعطي للمنتزهات �أ�سماءها
وتملأ الكرا�سي البال�ستيكية بالم�ؤخرات
التي تتحلق حول البطيخات المت�سلقة ل�سطح الماء
ُبغية البرد؟
�أي عالم هو هذا العالم
بين �أريحا ونابل�س
�أخف�ض نقطة و�أعالها؟
''العودة'' ،يقول �أبي وتدمع عينه الم�صابة ب�شظية من حرب قديمة
حين كان يلب�س الكاكي
وينام مع الم�سد�س
وي�أكل البطيخ المحزز من دون �شوكة وطبق.
الجميع في ال�سيارة نيام وخائفون
الجميع يعرف �أن كل َمن في ال�سيارة
* وادي الباذان منطقة طبيعية خالبة تقع على بعد  5كم �إلى ال�شمال ال�شرقي من مدينة نابل�س على الطريق الم�ؤدية
�إلى غور الأردن.

على الطريق رقم 6

خائف عدا �سائقها
الأ�سمر من �أريحا الذي يريد العودة باكراً
لت�سجيل دوره
في �صف �سيارات الأجرة الطويل.

عودة 3

''هل نحن ب�شر؟''
ي�س�أل الكتاب بغالفه الأ�صفر.
نعي�ش في ت�صاميم الآخرين و�أحالمهم
فيما فعلته الريح بال�شجرة منذ �آالف ال�سنين
فوق م�ستحثات حيوانات وب�شر وعقارب
داخل بطن حيتان وجذور �أ�شجار و�أ�صداء محادثات ليلية ل�سكان الكهوف
نتجول في �شوارع مهند�سين وحطام معاول حادة
في مخططات بلديات قديمة وداخل عقل عجوز نزق.
كالمنا عن الروح الحرة والمعتقدات والأر�ض البريئة
جزء من الت�صميم،
برغي في عقل الكر�سي الهزاز
الذي يعطي الكون دفقة ال�شغف.

كتبوا �آالف الر�سائل
ن�شروها فوق حبال الغ�سيل
لتن�شف من الحبر والدم
وحين جاءت الريح
�صنعت ما ت�صنعه بالعادة
والحف؛
الحفر
ّ
نقلت حروف ًا و�أع�ضاء
وتركت ما يثقل حمله م�شوه ًا،
لهذا كلما بحثوا في ذاكرتهم عن طريق
عن برتقالة
�أو زيتونة

عودة 4

امللف
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�أو �إطاللة من نافذة
لم يجدوها
هكذا ُ�صنعت الأ�ساطير
بالحف والحفر
ّ
بالتقطير
با�ستدراج الذاكرة المرير
�أنت ال تعرف
كم هو مرير
�أن تبحث في الخريطة عن ذكرى
وتجد جثتها.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

فلسطين ُدولياً :صعود اليمين في العالم
وإعادة رسم التحديات

تحرير :جميل هالل ومنير فخر الدين وخالد فراج
 277صفحة

 10دوالرات
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

االحتجاج الشعبي في فلسطين
المستقبل المجهول للمقاومة غير المسلحة
مروان دوريش و أندرو ريغبي
 285صفحة

 10دوالرات
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