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العودة املتخيلة ــ امل�ستقبل

جنكيز ت�شاندار*

عائد اإىل قلعة عكا**

يكفي اأنني ولدت مع قيام دولة اإ�سرائيل اأو باالأحرى مع حلول النكبة، تلك الكارثة ال 

التي لحقت بال�سعب العربي الفل�سطيني، لكنني ع�ست معها طوال 70 عامًا. وعلى 

امتداد هذه االأعوام، واكبت منذ �سبابي تطورات ق�سية فل�سطين، اأو ال�سراع الفل�سطيني ــ 

االإ�سرائيلي، لكن حتى في هذه ال�سن المتقدمة ن�سبيًا بعد اأن اأ�سبحت في ال�سبعين من 

العمر، هناك ما يذّكرني بها كل يوم تقريبًا. لقد انتقلت اإلى العي�ش في �ستوكهولم منذ 

بع�ش الوقت، وفي كل يوم اأتجول في اأرجاء الحدائق الملكية بجوار بحر البلطيق، وكل 

 من اأمام تمثال فولك برنادوت المقام تخليداً لذكرى هذا الكونت 
ّ
مرة وعند كل زيارة، اأمر

ال�سويدي الذي اغتالته منظمات �سهيونية في القد�ش في 17 اأيلول/�سبتمبر 1948. لقد 

ُقتل قبل اأربعة اأيام من والدتي. واليوم، بعد 70 عامًا من اغتياله ومن مولدي، تتقاطع 

يوميًا تقريبًا ذكراه واأيام النكبة وقيام اإ�سرائيل وطريقي.

 هو اأي�سًا تذكير يحّثني على اأن اأتخيل ما حل باالأرا�سي المقد�سة بعد 
ّ
هذا بالن�سبة اإلي

تلك االأيام الم�سيرية التي تزامنت مع تاريخ ميالدي. في �سبابي، عندما كنت نا�سطًا 

ّلها في لبنان، 
ُ

والتحقت في �سنوات تكويني االأولى بالحركة الوطنية الفل�سطينية، وج

حتى اإن لم اأكن اأت�سور اأنني �ساأعي�ش حتى اأبلغ ال�سبعين من العمر، كنت اأتخيل اأن دولة 

فل�سطين �ستقوم، واأن دولة اإ�سرائيل لن تكون هناك، وفقًا للمبادىء االأ�سا�سية للميثاق 

الوطني الفل�سطيني. كنت اأمِنّي النف�ش بروؤية بلد واحد م�ستقل وديمقراطي، تعي�ش فيه 

مختلف االأطياف والمذاهب معًا، وتنعم بالم�ساواة والحرية.

كانت تلك روؤية طوباوية طبعًا، لكنني كنت بين الموؤمنين بقيام تلك المدينة 

الفا�سلة، من دون اأن يخطر في بالي على االإطالق اإن كان االأمر طوباويًا اأم ال. في مثل 

* �سحافي وكاتب تركي.
** مقالة خا�سة بـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، بعنوان:

My Palestine in my 70th Birthday
ترجمة: �سفاء كنج.



085 امللف

تلك ال�سن المبكرة، عندما كانت اأذهاننا تمتلىء بالتفاوؤل وبجرعة من الرومان�سية والعواطف 

التي تطغى على �سرورات الواقع، لم يكن هناك مجال، في ذهني اأو في م�ساعري، للتفكير اأو 

نه الميثاق 
ّ
ال�سعور بخالف ذلك. كانت الطوباوية هي الحقيقة ذاتها. لم يكن المبداأ الذي ت�سم

الوطني الفل�سطيني التزامًا اأيديولوجيًا يجب الوفاء به، بل كان بو�سلة اأخالقية ي�ستهدي بها 

كل منا، بما في ذلك اأنا نف�سي، للن�سال من اأجل اإقامة نظام عادل في فل�سطين واحدة م�ستقلة 

وديمقراطية. ونظراً اإلى اأن هذا ما �سببت عليه في اأوائل ال�سبعينيات، مبا�سرة بعد كارثة اأُخرى 

�سهدناها في �سنة 1967، فما الذي كان يمكن اأن اأحلم باأنه �سيحدث للق�سية الفل�سطينية 

ودولة اإ�سرائيل، عندما اأ�سبح في عمر ال�سبعين، لو ُكتب لي اأن اأعي�ش حتى هذا العمر؟

ها نحن االآن في الذكرى ال�سبعين. هل حلمت يومًا اأني �ساأ�ستيقظ بعد 70 عامًا من �سبات 

ا كانت عليه في يوم مولدي؟
ّ
عميق في فل�سطين، في قلب القد�ش، الأرى اأن الحال اختلفت عم

في تلك االأثناء، �سافرت مراراً اإلى االأرا�سي المقد�سة، ولم اأترك تقريبًا مكانًا لم اأزره اأو 

حجراً لم اأقلبه، قابلت يهوداً عاديين جاوؤوا من جميع اأنحاء العالم للعي�ش هناك، وكذلك اأولئك 

الذين ولدوا ون�ساأوا في تلك االأر�ش، وتوا�سلت مبا�سرة والتقيت مع ع�سرات ال بل مئات 

الفل�سطينيين من رفح وخان يون�ش وغزة اإلى نابل�ش، ومن جنين اإلى الخليل، من اأريحا اإلى 

بيت لحم، وفي كل حي من اأحياء القد�ش، من جبل الزيتون اإلى وادي الجوز، من ال�سيخ جراح 

اإلى �سلوان، وكذلك مع اأبناء النا�سرة وحيفا ويافا. اأتيحت لي الفر�سة للتعرف اإلى �سخ�سيات 

اإ�سرائيلية يمكن اعتبارها من االآباء الموؤ�س�سين لدولة اإ�سرائيل، من يت�سحاق رابين اإلى �سمعون 

بير�ش، ومن اأبناء الجيل الالحق الذي كان له دور مهم في تاريخ تلك االأر�ش، من عيزر 

وايزمن اإلى مردخاي غور. والتقيت كذلك عدداً كبيراً من ال�سخ�سيات الفل�سطينية في ديارهم، 

فقد حالفني الحظ وحظيُت بفر�سة عظيمة في اأن األتقي �سخ�سيًا في�سل الح�سيني اأحد قادة 

عدُت باالجتماع والحديث مع المقد�سي �ساحب 
ُ

االنتفا�سة الذي ال تغيب ذكراه، وكثيراً ما �س

الفكر المتعمق �سري ن�سيبة. لكن االأهم، اأني قابلت على اأر�ش فل�سطين اأبو عمار الذي لن تمحى 

 ما حييت. بعد بيروت وتون�ش قابلت اأبو عمار عدة مرات، حول مائدة طعامه، في 
ّ

ذكراه لدي

غزة، وفي المقاطعة في رام اللـه اأي�سًا.

مع مثل هذه الخبرة والتجربة، طغى واقع الحياة في فل�سطين وكل ما يتعلق بها اإلى حد 

كبير على حياتي لدرجة اأنه لم يخطر في بالي ولم اأ�ستوعب في الوعيي اأن اأحلم بما يمكن اأن 

اأتوقعه عندما اأفتح عيني في فل�سطين في الذكرى ال�سبعين للنكبة وقيام دولة اإ�سرائيل.

ومع ذلك، ال تزال تح�سرني ق�سة اأحتفظ بها بعناية في ذاكرتي؛ حديث اأجريته مع 

فل�سطيني ب�سيط في مدينة عكا القديمة ولم يغب عن بالي قط، بل ال يزال محفوراً عميقًا في 

ذهني بحيث اإنه يعود بكل قوته كاأنه جرى باالأم�ش كلما فكرت في ق�سية فل�سطين واالأر�ش. 

اإنه بمثابة حلم يقظة بالن�سبة اإلى اأولئك الذين ي�ستمعون اإليه، في حين اأنه ربما حلم ال يموت 

ا اإذا كان ال يزال في قيد الحياة.
ّ
بالن�سبة اإلى الرجل الذي تكلمت معه؛ بغ�ّش النظر عم

كان ذلك في ت�سرين الثاني/نوفمبر 1986. تلقيُت دعوة حينها من وزارة الخارجية 
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االإ�سرائيلية للقيام بزيارة ''لتق�سي الحقائق''. كنت قد بّلغت اأبو عمار واأبو جهاد الذي كان في 

ان في ذلك الوقت، بتلك الدعوة، واأيد كالهما بحما�سة �سفري اإلى ''الداخل''.
ّ
عم

كان تنظيم الزيارة جيداً تمامًا لدرجة اأنني بداأت اأول يوم لي على مائدة االإفطار مع اإيهود 

 على اأنه ''ال�سخ�سية ذات الم�ستقبل ال�سيا�سي الواعد'' في اإ�سرائيل. وفي 
ّ
اأولمرت الذي ُقّدم اإلي

الواقع، اأ�سبح اأولمرت بعد اأعوام رئي�سًا للحكومة. قابلُت �سمعون بير�ش وعيزر وايزمان مبا�سرة 

 اإلى م�سعدة، ثم �سرنا �سعوداً 
ّ
بعده، ومن اأجل ''التعرف اإلى البلد ب�سكل �سامل''، اأخذني م�سيِفي

من �ساطئ البحر الميت على طول وادي نهر االأردن اإلى كيبوت�ش قرب الحدود اللبنانية في 

ال�سمال. وكانت المحطة التالية في عكا.

، الأنني ع�سُت عامًا كاماًل 
ّ
كانت روؤية عكا منا�سبة خا�سة جداً وموؤثرة بالن�سبة اإلي

1973/1972، في مخيم الالجئين الفل�سطينيين في برج البراجنة في لبنان، وكانت االأغلبية 

العظمى من �سكانه من ق�ساء عكا. كان العديد من الفل�سطينيين الذين ق�سموا خبزهم معي، على 

الرغم من ظروفهم المعي�سية البائ�سة، في االأ�سل من عكا، وبالتالي اأ�سبح لها مكانة خا�سة 

، اأكثر قلياًل من اأي مكان اآخر في اأر�ش فل�سطين.
ّ

لدي

لكن كان هناك �سبب اآخر اأكثر اأهمية ل�سعوري بهذا القرب من عكا. ففي اآخر يوم لي في 

المخيم في ني�سان/اأبريل 1973، ح�سر اأحد جيراني، ويدعى اأبو و�سام، اإلى م�سكني المتوا�سع 

ليودعني. كان اأبو و�سام كبير ال�سن، اأو هكذا بدا لي حينها، مع اأن عمره لم يكن اأكثر من 50 

عامًا، وكان يعيل عائلة كبيرة، كثيرة العدد. كان عليه اأن يك�سب قوت عائلته الذي كان موؤلفًا 

من اأكيا�ش الطحين التي كانت وكالة ''االأونروا'' تعطيه اإياها. وفي منزله المتوا�سع وعلى 

الرغم من فقره، كان رجاًل �سخيًا طيب القلب. لقد كان االأول بين العديد من العائالت 

الفل�سطينية المحيطة بنا التي �سملتنا، نحن االأتراك في ذاك المخيم و�سمن الحركة الوطنية 

الفل�سطينية، بكرمها ومحبتها. كان دائمًا يحاول جاهداً اأاّل يجعلنا ن�سعر بالحنين اإلى وطننا، 

ويعمل على م�ساعدتنا من اأجل تح�سين ظروفنا المعي�سية في المنفى، داخل مخيم برج 

البراجنة.

كنت على و�سك اأن اأبداأ فترة جديدة من حياتي في المنفى. كانت فترة بقائي مع المقاومة 

 اأن اأغادر لبنان ببطاقة من حركة ''فتح'' اإلى �سورية، 
ّ
الفل�سطينية تو�سك اأن تنتهي، وكان علي

على اأن اأ�سافر من دم�سق اإلى اأوروبا بجواز �سفر مزيف لالن�سمام اإلى رفاقي االأتراك من اأجل 

الن�سال �سد الفا�سية التي كنا نعتقد حينها اأنها تهيمن على تركيا. في ليلتي االأخيرة في 

بيروت، ُطرق باب كوخي ال�سغير المكون من غرفة واحدة في مخيم الالجئين الفل�سطينيين في 

برج البراجنة. فتحت الباب فوجدُت اأبو و�سام اأمامي. كنُت قد زرت جميع اأ�سدقائي في المخيم 

ن فيهم هو. دعوته اإلى الدخول من دون اأن اأفهم لماذا جاء لروؤيتي مرة اأُخرى.
َ
لتوديعهم بم

 مبا�سرة من دون اأن 
ّ
جل�ش على الكر�سي الوحيد في كوخي البائ�ش. كان يحدق في عيني

يقول اأي �سيء. نظرنا اإلى بع�سنا البع�ش في �سمت لمدة دقيقة اأو نحو ذلك، ثم قطع ال�سمت 

وبداأ يتحدث: ''انظر''، قال لي، ''في يوم من االأيام، قد تعود اإلى بلدك، و�ساأعود اأنا اإلى بلدي. 
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 اأن اآتي اإلى تركيا لزيارتك. لكن 
ّ
علينا اأن نلتقي مرة اأُخرى في هذه الحياة. من ال�سعب علي

اأنت يمكنك القدوم اإلى فل�سطين ب�سهولة. لذلك، �ساأخبرك االآن كيف تجدني، في اأي وقت تاأتي 

فيه. عندما تكون في فل�سطين، ِاحر�ش على القدوم اإلى عكا. وما اإن ت�سل اإليها، ي�سبح كل 

نًا. كل ما عليك اأن تفعله، عندما تكون في عكا هو اأن ت�ساأل عن محطة البا�سات. 
ّ
�سيء هي

وعندما ت�سل اإلى محطة البا�سات، ا�ساأل فقط عن البا�ش الذاهب اإلى الغاب�سية. اركب البا�ش 

الذاهب اإلى الغاب�سية وعندما ت�سل اإلى هناك، ا�ساأل عني. اأبو و�سام. الكل يعرفني. �سنلتقي 

مجدداً في الغاب�سية!''

كان يتحدث عن الغاب�سية وعن محطة الحافالت في عكا، عن كل �سيء كما لو اأنه غادرها 

قبل يوم اأم�ش. واالأغرب من ذلك اأنه كان ي�سف لي تف�سيالت عكا والغاب�سية كي اأجده هناك، 

كما لو اأنه كان على و�سك العودة اإلى منزله بعد ب�سعة اأيام. لم يهتز ت�سميمه على العودة اإلى 

فل�سطين وتفاوؤله بالعودة اإلى منزله في الغاب�سية وموا�سلة حياته من حيث انقطعت، قيد 

اأنملة.

وعْدته باأن اآتي واأبحث عنه في الغاب�سية. عانق اأحدنا االآخر للمرة االأخيرة، واأنا اأحاول 

مداراة دموعي.

بعد ثالثة ع�سر عامًا تقريبًا، في ذلك اليوم من ت�سرين الثاني/نوفمبر 1986، كنت في عكا 

برفقة ثالثة مر�سدين اإ�سرائيليين من وزارة الخارجية. لقد حر�سوا على اأن اأرى المرفاأ والمدينة 

القديمة التي بناها العثمانيون في طريقنا من نهاريا اإلى حيفا. نزلنا من ال�سيارة و�سرنا نحو 

الو�سط التاريخي، اإلى المدينة القديمة. وبين هوؤالء االإ�سرائيليين، كان هناك ديفيد غرانيت 

الذي اأ�سبح �سفير اإ�سرائيل في تركيا بعد ذلك بب�سعة اأعوام. نادى بالعبرية على رجل من 

المدينة يقف في الزاوية وهو عربي اإ�سرائيلي كما ي�سمون رعاياهم الفل�سطينيين، لير�سدنا اإلى 

البلدة القديمة. بدا الرجل الذي نده عليه في الخم�سينيات من عمره، وقادنا عبر االأزقة ال�سيقة 

لعكا القديمة. ثم �ساألت ديفيد اإن كان في اإمكاني اأن اأ�سير اأمامهم مع مر�سدنا العربي. فكان 

ا اأنهم كانوا 
ّ
رّده: ''خذ وقتك. ال تتردد في اأن تفعل ما ترغب فيه.'' بدا لي اأن االإ�سرائيليين اإم

ا اأنهم كانوا يريدون حقًا اإقناعي باأنه ال يوجد اأي �سغوط على 
ّ
واثقين تمامًا من اأنف�سهم، واإم

اأي �سخ�ش يخ�سع لحكمهم.

اقتربت من مر�سدنا ابن عكا، ورحت اأتحدث اإليه بالعربية ب�سوت منخف�ش، واأخبرته باأنني 

ل�ست اإ�سرائيليًا، واأنني �سحافي تركي، واأنهم مجرد مرافقين لي، واأني اأردت اأن اأ�ساأله عن مكان 

محطة البا�سات اإلى الغاب�سية. حّدق في وجهي وعلت وجهه الده�سة واال�ستغراب و�ساألني، 

''لماذا ت�ساأل عن الغاب�سية؟''

حكيت له ق�ستي مع �سديقي اأبي و�سام في مخيم الالجئين الفل�سطينيين في برج البراجنة 

في بيروت. هز الرجل راأ�سه وقال: ''لم تعد الغاب�سية هناك. لم يبَق فيها حجر على حجر. لم يعد 

لها وجود. اإنها االآن م�ساحة فارغة للزراعة.''

�ساألت باإ�سرار، وربما بدا االألم وا�سحًا على وجهي واأنا اأكرر: ''ال اأثر، ال �سيء؟ اأال يمكن اأن 
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اأرى �سيئًا اإذا ذهبت اإلى هناك؟'' وكان رده مقت�سبًا وحا�سمًا، ''لالأ�سف. ال �سيء…''

طلبت منه حينها اأن ي�سير اإلى اتجاه الغاب�سية التي يمكن الو�سول اإليها في خالل 15 اإلى 

20 دقيقة بالحافلة من عكا، حيث كّنا، ففعل. حاولت اأن اأت�سور االأيام التي عا�سها اأبو و�سام 

واآخرون قبل اأن يغادروا بيوتهم وي�سبحوا الجئين. نظرت حولي الأرت�سف بعيني الم�ساهد التي 

اعتادوا روؤيتها وكانوا ياأملون بروؤيتها مرة اأُخرى.

ربما �سعر الرجل بما كنت اأ�سعر به في تلك اللحظة بالذات، فطلب مني اأن اأتبعه. ثم اأ�ساف 

وهو ي�سير اإلى االإ�سرائيليين خلفنا: ''قل لهم اأن ينتظروك هناك. �ساآخذك اإلى مكان ما واأريك 

�سيئًا، فقط لك اأنت، ثم نعود.''

اأخبرت االإ�سرائيليين بما قاله لي. وبدا ديفيد، مرة اأُخرى متفهمًا فقال لي: ''خذ وقتك. 

�سنكون هنا، في انتظارك.''

�سرت مع الرجل العّكاوي عبر المدينة القديمة حتى و�سلنا اإلى اأ�سوار قلعة عكا المطلة على 

البحر. انحنى في اتجاه البحر م�سيراً اإلى ال�سخور تحت االأ�سوار وقال: ''انظر، ماذا ترى؟'' قلت 

له اإن ما اأراه هو مياه البحر االأبي�ش المتو�سط وال�سخور التي تالم�سها االأمواج في اأ�سفل قلعة 

عكا.

ابت�سم ابت�سامة عري�سة قائاًل: ''اأنت االآن ترى الجزء االأهم من فل�سطين. هل تعرف اأهمية هذا 

المكان، هذه الزاوية من فل�سطين بالتحديد؟''

وتابع حديثه قائاًل: ''هذا هو بال�سبط المكان الذي غادر منه اآخر ال�سليبيين اأر�ش فل�سطين. 

اآخر واحد غادر من هنا، من هذا المكان.''

اأرادني اأن اأنظر اإلى الم�سهد مراراً وتكراراً. وبعبارات االرتياح البادية على وجهه راح 

يتحدث عن مملكة عكا ال�سليبية )كانت عكا العا�سمة االأخيرة لمملكة القد�ش(، فقال: ''هم ظلوا 

هنا قرابة 100 عام''، وا�ستخدم كلمة ''هم'' مرة اأُخرى، لكنه هذه المرة كان يعني �سمنًا دولة 

اإ�سرائيل، ''هم لم يم�ِش عليهم بعد هنا 50 عامًا. ومثلما غادر اأولئك بعد 100 عام �سيغادر 

هوؤالء اأي�سًا. من هنا بال�سبط. من هذا المكان الذي اأريك اإياه االآن''، قال موؤكداً.

''نحن هنا و�سنبقى''، تمتم قائاًل، ثم اأ�ساف: ''ومثل اأولئك الذين ظلوا هنا 100 عام وغادر 

اآخرهم من هنا، هم اأي�سًا �سيغادرون من هنا ...''

بعد �سبعين عامًا من والدتي في تلك ال�سنة التي قامت فيها دولة اإ�سرائيل، بعد 70 عامًا 

من النكبة، ماذا اأحلم اأن اأرى، كمجرد خيال، عندما اأفتح عيني في فل�سطين؟

االأمر ب�سيط جداً: الغاب�سية ال تزال هناك، مثلما كانت قبل 70 عامًا. لقد جئت اإلى عكا، 

و�سرت اإلى محطة البا�سات الأركب البا�ش. وبعد 15 اأو 20 دقيقة و�سلت اإلى الغاب�سية، وبعد 

نحو ن�سف �ساعة جل�ست اأحت�سي ال�ساي مع �سديقي العزيز اأبو و�سام...   


