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في الذاكرة

مروان عبد العال

�صندوق �أبو ماهر

ما

عاد يليق بي �إ ّال ال�سكوت.
�أبيح لنف�سي �أن �أف�سر �صمتك ،لأن في فمك ماء.
لقد ف�شلت جميع محاوالت ا�ستدراجك �إلى حديث
م�سموع �أو مرئي �أو مقروء ،مكتفي ًا بـ ''ال�صندوق''،
قبل �أن ''تق�شع'' النور تلك الأجزاء الخم�سة من �سل�سلة
وجدت �صمتك
ذكرياتك'' :تجربتي مع الأيام'' .ربما
َ
�أكثر �صدق ًا من زيف الكالم ومو�ضة تلفيق الأوهام،
ف�أُعلِّق'' :من ال�صمت ما نطق ''.كنت تهز ر�أ�سك عاب�س ًا
وت�ضرب كف ًا بكف ،ونحن نقر�أ على جبينك عالمات
الح�سرة.
د ّقت �ساعة الرحيل ،فاختر َقت بوقعها الثقيل،
جدار ال�صمت القابع فينا ،على موج �سفر يوغل في
ثنايا ال�صندوق ،وي�ضج بتوتر �أ�سئلة معلقة منذ �ستة
عقود على عمر ي�ؤرخ درب جلجلتنا ،ك�أنما هو
�صندوق يجيد الكالم ببالغة ل�سان عربي ُحب�ست فيه
الأ�سرار ،ولفع َتها بالكتمان �إلى حد الإ�صرار� .ألم ت�ؤكد
�أنه ،ولو بعد �صبر ،ال بد لل�صدى من �أن ينطق؟
فا�ضت من ال�صندوق الكرتوني البارد ،حرارة
�شوق عتيق �إلى حلم م�ستحيل ُيثقل غياب �صاحبه
�ضمخت
في وعد م�ؤجل .نطارده ب�أوطان موقتة ّ
قوامي�س المنافي منذ م�سقط �أحالمك في ''�سحماتا''،
ف�س َر ْت خاللها ظالل ذاكرة طفولية لن�شيد �صباحي
َ
ورددته �أجيال خلفك في �ساحات
كتب َته �أنت ّ
المدار�س منذ نعومة ال�شتات وق�ساوته مع ًا:
''فل�سطيننا لن نن�ساك ولن نر�ضى وطن ًا �سواك''.
عن بلد يرقد في الن�سيان ،عن فل�سطين التي ت�سجد
في ال�صندوق ذاته ،بهيئة حنين مزمن يتكون في

الروح ،عبر تف�صيالت الم�شهد الت�سجيلي الطفولي
لبيت قروي في م�سقط الأحالم ،في قرية �سحماتا،
للقناطر الحجرية ،لموقد النار ،ولطاقة يطل منها
ال�ضوء نحو الرفوف على الجدار الطيني حيث تعبر
الحمامات وهي تمار�س لعبتها ال�صباحية .وفي
حدقات العيون تورق ''الجنينة'' التي تظللـها �شجرة
جوز �شامخة �إلى جوار بئر الماء في بيت والده
المزارع ح�سين �سليمان الملقب باليماني .ذكريات
المدر�سة االبتدائية وطرائفها و�أ�سماء ثالثية
لأ�ساتذته الأوائل .حوادث طفولية �صادفته لدى �أول
تعر�ض لها من
خ�صومة مع طالب �إلى �أول �سرقة ّ
طالب يرف�ض ذكر ا�سمه لأحد ــ يوم ''لط�ش'' �صندوقه
ال�صغير الذي يحوي ''خرجية'' �شهرية� ،إلى �أول هدية
ينالها من �شخ�ص وكانت عبارة عن جاكيت من
حامد �أبو �ستة ،و�أول ربطة عنق من محمد يو�سف
نجم.
''�س�أعطيك �شيئ ًا ثمين ًا ،وهدية لن تن�ساها �أبداً'':
و�شو�شات هم�سها �أبو ماهر في �أذني بحر�ص �شديد
وب�صوت خافت ك�أنه ي�شي لي ب�سر دفين وهو يوزع
نظراته الحذرة في المكان� .أ�شار �إلى ال�صندوق
و�أكمل :كفى ،لقد قررت ال�صمت ،يكفيني ما قلت،
وبين طيات الورق يرقد الكالم الذي ما عاد حق ًا
ح�صري ًا لي وحدي .احمله �إلى مكتبك .هذا �ش�أن عام
ال خا�ص� ،أنتم �أحق به.
ك�أنما لل�صندوق �أقدام تتلم�س الخطوة الأولى
( ) روائي فل�سطيني.

*
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لبواكير الح�س الوطني الذي ترعرع على �أعواد
الم�شانق ،محمو ًال على كت َفي والده �إلى �ساحة �سجن
عكا المركزي يوم ''الثالثاء الحمراء'' ليكون �شاهداً
على حبل الم�شنقة الملتف على �أعناق جمجوم والزير
وحجازي .ومع والد يبيع البقرة لي�شتري بندقية،
ي�شب على تظاهرة مدر�سية في ذكرى وعد بلفور،
متنق ًال بين �أكناف مدر�سة البيت المقاوم لال�ستعمار
البريطاني ،ومدر�سة النقابي الكبير �سامي طه الذي
تتلمذ على يديه ،ويدين له بكل ما اكت�سب من خبرة
ودقة وحر�ص على الوحدة والتنظيم .عندما انتقل
من العمل الوظيفي في دائرة الأ�شغال العامة في
حيفا �إلى العمل النقابي في جمعية العمال العربية،
بقي محتفظ ًا في الملف الأخ�ضر الفاتح ب�صورة عن
بطاقة ع�ضويته في جمعية العمال العربية ،ويذكر
فيها �أن المهمة هي :منظم نقابات� ،أي مفو�ض في
�أعمال التنظيم.
وقائع مريرة �سجلت تف�صيالت االقتالع من تربة
الوطن ،فكتب'' :عندما قاربت ال�شم�س على المغيب،
راح ال�ضابط ي�ستعر�ض الموجودين ،واختار خم�سة
�أ�شخا�ص كنت واحداً منهم ...و�أدخلنا نحن الخم�سة
�إلى غرف المدر�سة ،ثم راح يعطي تعليمات لجنوده،
ون�ساء من القرية .بد�أ الجنود
لطرد البقية رجا ًال
ً
بطردهم و�إطالق الر�صا�ص بالهواء لترهيبهم ،وكان
�أحدهم ي�صرخ بالعربية :هيا ،الحقوا القاوقجي..
الحقوا جي�ش الإنقاذ ..اذهبوا �إلى لبنان� ..إياكم �أن
تعودوا� ..سنقتل كل َمن يحاول العودة ...بعد التعذيب
والتحقيقُ ،نقل المعتقلون �إلى مع�سكر عتليت للعمل
في الأ�شغال ال�شاقة''.
ك�أنما الخيمة في ال�صندوق .هنا و�ضعت الخيمة
�أوتادها الأخيرة ،في الكرتونة البنية اللون القابعة
في زاوية المكتبة ،قرب �أريكة قديمة ،وراء غرفة
مجاورة ل�صالون البيت في حجرة مواربة �أر�ضها
مفرو�شة ب�سجادة بنية اللون ،وفوق ال�صندوق
الكرتوني ،راديو ''ترانز�ستور'' �صغير .يجثم على
ركبتيه ك�أنه في لحظة �أداء فري�ضة ال�صالة ،كي
ي�ضع الراديو جانب ًا ،ويفك عقدة �ألياف الحبل
المجدول حوله .بهرتني و�ضعية ال�صندوق العتيق،

�أطرافه المقيدة ،لونه الباهت ،و�سطحه المغطى
بالغبار ،وارتفاع مخروطي من الأعلى ،ي�أخذ
ال�صندوق فيه �شكل خيمة مقيدة ومنتفخة ت�ستريح
في �أح�شائها.
الفتى المطيع لم يعاند والده �إ ّال مرة واحدة في
�سنة  ،1948واعتبرها معاندة محمودة حين �صرخ
راف�ض ًا ترك القرية قائ ًال :لن �أتركها ما دمت حي ًا.
كان يريد البقاء في �سحماتا .رف�ض الخروج من
القرية ،وحاول منع النا�س من ترك البلد ،لكن �أحداً
يرد عليه .القلة التي بقيت هناك جرت ت�صفيتها
لم ّ
بدم بارد .جاءت ع�صابة م�سلحة يهودية ،و�أخذت
ال�شباب لقتلهمّ � ،أما هو فبقي في قيد الحياة� ،أ�سيراً
في �أقبية التحقيق لدى اال�ستخبارات ال�صهيونية.
وبعد فترة من التعذيب والترحال بين ال�سجون دفعه
الجنود عنوة عبر الحدود اللبنانية.
في الملف الأ�صفر ،مخيم االنتظار على وقع كالم
الوالدة ...البكاء في المنام فرج ...م�شاهد ال�شقاء،
رحلة العذاب ،و�ألم الفراق المر كي ي�صير المخيم في
�صندوق ،يوم و�صل �إلى العنبر رقم  12في ميناء
طرابل�س .فل�سطيني متعلم يبحث عن عمل ،فيجد
وظيفة محا�سب.
في �سنة  1949يترك لبنان �إلى دم�شق ومنها �إلى
نابل�س لإعادة تنظيم جمعية العمال العربية ،وهناك
يلقي �أول كلمة له في فل�سطين بعد النكبة ويقول
فيها'' :الطريق �صعب و�شاق وطويل ،لكن الحكمة
تقول :كل من �سار على الدرب و�صل ''.يعود �إلى
مدر�س ًا موقت ًا للغة العربية في كلية
طرابل�س ــ لبنان ّ
التربية والتعليم ،ثم �إلى الأونروا منخرط ًا في
دوراتها التعليمية ،وما زال في جعبة ال�صندوق
�شهادات الأونروا من الدورات التربوية الأولى في
مدر�س ًا ،فمديراً في مدار�سها
�سنة  1951حين كان ّ
من ثكنة غورو (مخيم الجليل) �إلى مخيم برج
البراجنة ،وبعدها مخيم عين الحلوة.
يترك �إرث ًا زاخراً في ملفات ملونة ت�شبه حقائب
ال�سفر ،وقد تنق َلت معه بين الزنازين والخيام والمدن
والأوطان؛ ثورة من ال�صمت البليغ ،في ملفات
م�صفوفة ب�ألوان مت�شابهة فقدت رونقها وبانت

�صندوق �أبو ماهر

تجاعيد الزمن على ثناياها .هي �أي�ض ًا مكبلة
بالخيوط الليفية ذاتها ،في حزمة من ملفات مح�شوة
ب�أوراق ووثائق وبيانات وتقارير ومجالت ومحا�ضر
اجتماعات نادرة ،وق�صا�صات من جرائد قديمة لخبر
�أو حادثة لفتته .جميعها مربوط ب�إحكام ومح�شو
بقوة في قف�ص.
ك�أنما الزنزانة في ال�صندوق .ينح�شر فيها ع�شرات
المرات ،في كل مرة تف�صله الإدارة عن العمل ،بذريعة
ال�س�ؤال� :أهي مدر�سة �أم ثكنة؟ يتابع ال�سير وال ترهبه
حمالت قرع الباب في الليالي المظلمة ،وال االقتياد
�إلى �أجهزة اال�ستخبارات المدنية والع�سكرية ،بين
اللطم وال�ضرب واللكم والفلقة وال�شبح في �سقف
الغرفة .كان ينب�ض في قلبه ع�شق �أ�سطوري نبرا�سه
الدائم'' :في �سبيلك يا فل�سطين الموت لن يرهبنا''.
الأنبياء كانوا معلمين ،وهو يعتبر نف�سه يحمل
ر�سالة مقد�سة في بناء الإن�سان وحياكة الن�سيج
الوطني واالجتماعي للمخيم الفل�سطيني� :إلزام غرف
ال�صف جميع ًا في كل مدر�سة ،تعليق خريطة
فل�سطين؛ ت�سمية كل مدر�سة ب�أ�سماء مدينة من مدن
فل�سطين �أو قرية من قراها؛ �إعطاء ح�صة �أ�سبوعية
عن تاريخ فل�سطين وجغرافيتها؛ ت�أدية الق�سم والعهد
ال�صباحي؛ �إن�شاء مكتبة في كل مدر�سة للمطالعة؛
�إعطاء الطالب درو�س تقوية؛ �إقامة مجال�س �أولياء
الطلبة؛ مكافحة الأمية؛ الحركات الريا�ضية
والك�شفية؛ تبادل الزيارات لتوثيق العالقات بين
�شباب المخيمات والمبيت في بيوتهم؛ بناء
ال�صداقات والمرا�سالت وال�صالت الوطنية؛ �إقامة
رحالت مدر�سية من المخيمات �إلى حدود فل�سطين؛
ت�أ�سي�س النقابات الأولى تحت الخيام :روابط
للمعلمين ،ولجان للطلبة ،ونقابات للعمال .وقد تطور
التنظيم الدقيق �إلى ت�أ�سي�س طالئع ك�شفية تمتد في
المخيمات كافة ،با�سم ''فوج الث�أر'' تارة ،و''�أبطال
الفداء'' تارة �أُخرى.
كانت العقدة مربوطة بقوة هي الأُخرى ،تكبل
حاولت ف ّكه
�سواعد ال�صندوق� .أرادها قف ًال متين ًا
ُ
فف�شلت ،فعمدت �إلى حرق الحبل تلهف ًا للم�ستور فيه،
مت�شوق ًا �إلى ما �سيريني ال�صندوق.
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لقد خرج الفدائي الأول من ال�صندوق� :صورة
خالد �أبو عي�شة بقيت ترافق �أبو ماهر في �سفره وهي
معلقة الآن في �صدر البيت .رفيقة دربه �أم ماهر،
تذكر تلك الليالي بتف�صيالتها كلها ،عندما كانت
تظل من�شغلة بالمهمة التي ك ّلفها �إياها �أبو ماهر،
وهي ختم �صور العمال المنت�سبين حديث ًا �إلى نقابة
العمال ،فتق�ضي الليل �ساهرة في �أداء المهمة ،ثم
تطلب منه م�ساعدتها بد ًال من الجلو�س �ساكن ًا ك�أنه
ينتظر �شيئ ًا ما تجهله ،فيبت�سم مازح ًا'' :هذا �شغل
ن�سوان ،نحن لمهام �أكبر'' ،قالت لنف�سها'' :الن�ساء
هن للعجن والخبز،
ُيعددن الطعام ويخطن الثيابّ ،
لكن �أن نقوم بطباعة وختم �صور �شخ�صية لبطاقات
العمال ...فما هو �شغل الرجال �إذاً؟'' لم تدرك معنى
كالمه ،و�أنه ينتظر من الإخوة لحظة االنطالق ليكون
الفدائي الأول وال�شهيد الأول .وفي ذكرى وعد بلفور
في �سنة  ،1964ا�س ُت�شهد خالد �أبو عي�شة.
ثم و�صلت ر�سالة حب �إلى ال�صندوق ،لم ي�ستلمها
خالد لأنه لم يعد ،فهو ال�شهيد الأول ،فا�ستلمها �أبو
ماهر نيابة عنه ،من فتاة �أحبها و�أق�سم لها �أ ّال
يتزوج غيرها .تقول في ر�سالتها'' :لماذا �أنت يائ�س
يا خالد؟ لم �أعهدك كذلك� .إليك الب�شرى :بالأم�س
وقبل و�صول ر�سالتك تحدثت مع والدي عن
المو�ضوع ف�أبدى موافقته ،لذلك نحن في انتظارك''.
ح�ضرت الفتاة �إلى بيروت بعد مدة ،قالت وهي
إلي ر�سالة تقول�'' :س�أ�صعد من
تبكي :لقد �أر�سل � َّ
بيروت �إلى الجبل للعمل هناك ،قد تلدغني �أفعى ،قد
يقع حجر فيهلكني ،و�صيتي لك ورجائي� ،إذا حدث
لي �شيء وتوفيت �أن تتزوجي ،هذه �أمانتي لك يا
حبيبتي''.
افتتح رفيقه عبد الكريم حمد مهرجان ذكرى
�أربعين ال�شهيد محمد اليماني في �سنة  1966في
مقدم ًا �شقيق ال�شهيد ورفيقه �أحمد
مخيم البداوي ّ
اليماني ،فطلب من الح�ضور ال�سماح له بمناجاة
�شقيقه ال�شهيد ،فخاطبه بكلمات االعتزاز والفخر قائالً:

�أخي �أبا الهيثم،
علّمتك �صغيراً ،كيف تم�سك اليراع وت�ستعمل
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المداد لتخط ا�سمك على ورقة �سرعان ما تتمزق �أو
تبلى.
علّمتك كيف تقر�أ التاريخ والجغرافيا والق�صة
�أ�سلوب ًا محبب ًا حين ًا ومزعج ًا �أحياناً ،علّمتك كيف
تع ّد الح�ساب ،ح�سي ًا تارة ومجرداً تارة ُ�أخرى..
تمر الأيام ،و�إذا بك يا �أخي من طراز جديد.
علّمتنا يا محمد �أن خير قرطا�س للكتابة التي ال
تمحى هو الأر�ض ،وخير يراع هو الر�شا�ش،
و�أف�ضل �أنواع المداد هو الدم الزكي النقي الطاهر.
علّمتنا يا �أخي و�أكّ دت لنا يا معلم� :أن الجغرافيا
لكي تطبع في الأذهان ،ال يكفي �أن ُتدر�س عن
خريطة معلقة على الجدران ،لكنها ُتدر�س على
طبيعة �أر�ض الجليل ،وتالل الخليل في روابي
المالكية ونابل�س ورام اللـه وبتير.
تن�س يا معلم ،يا �أبا الهيثم� ،أن تعلّمنا في
ولم َ
الح�ساب �أن جمع فدائي �إلى فدائي ي�ساوي
فدائ َّيين ،بل ي�ساوي ع�شرة من ال�صهاينة اليهود
العن�صريين ،الغزاة ،الغا�صبين.
تم�سك �أبو ماهر بقيم الوحدة ،فهو لم يدرك قيمتها
ّ
مجان ًا ،هو ابن �أبيه المجاهد ح�سين اليماني المقاتل
في �صفوف الثوار ،والذي كان يروي دائم ًا �إحدى
الحكايات على م�سامعه ،يوم رف�ض تنفيذ �أوامر
القيادة و�أغ�ضب القائد محمد �أبو دية في القيام بقتل
اثنين من الثوار من قرية حرفي�ش بتهمة االرتداد عن
ثورة  ،1936ثم تبين له بعد ذلك �أن �أبو دية كان
على حق ،فقد كان لغيابهما عذر ،ولم يكن ارتداداً
عن الثورة .عفيف الل�سان ال يخد�ش �سمعة �إن�سان
لمجرد ال�شبهة واالتهام من دون �أدلة ،قائ ًال'' :الكلمة
اللي ما بت�صيب بتطو�ش''.
لي�س عبث ًا �أن ي�صير �ضميراً للثورة ،لأنه معلم في
درو�س طهارة ال�سالح ،ونظافة الكف ،وقوة الأخالق
في �صيانة ال�سيا�سة ،فعندما ا�شتعل الخالف الداخلي
بين الرف�ض والقبول للبرنامج المرحلي ،يوم قام
جماعة القبول باالعتداء على مكتب للجبهة ال�شعبية،
لرد الكرامة في ممار�سة الأ�سلوب ذاته،
ونحن
نتحرق ّ
ّ
�صرخ في وجوهناَ :من �أغلى بالن�سبة �إلينا ،المكتب
�أم ال�شعب الفل�سطيني؟ ف�صار تحريم العنف بين

الإخوة �سيا�سة عليا� ،أ�س�ست لفكر �سيا�سي ومدر�سة
�أخالقية �سيا�سية.
هذا ال�صلب في الرف�ض ،المت�شبث بالحق،
والمت�سلح بكبرياء ''الال'' �أمام تهافت وهوان ''النعم''،
متم�سك بحلم يمتد من الماء �إلى الماء ومن البحر
�سموها،
حتى النهر .وكي ال تفقد الغاية الوطنية ّ
نبه
�أدرك منذ البداية م�آل الت�سوية ،وكان �أول من ّ
وح�سه �إلى كيف �ستكون النهاية.
بخبرته ّ
في ال�صندوق �إن�سان فل�سطيني بكل التف�صيالت،
ُجبلت �سماته بنقاء ثوري يتحدى المغريات كلها،
و�إن كان �أكثرها يف�سد ،فقليلها عنده حرام ،قائ ًال� :إن
الثائر الحقيقي َمن ي�سير بين قطرات الماء وال يتبلل.
يدرك قيمة المال ،يوم كتب في �سنة � ،1967شعار:
ادفع ،واجمع ما ا�ستطعت ،اقنع واقت�صد ،وال تنفق
كل ما جمعت.
عرفه المخيم الفل�سطيني مثا ًال للقائد المواظب
عم ًال و�إيثاراً ،هو الذي يبد�أ نهاره في ال�ساد�سة
�صباح ًا .يعي�ش حياة النا�س وبينهم ،البع�ض ال
ي�صدق ب�ساطته ويعتقد �أنه مه�ضوم الحق من رفاقه.
حتى طبيب العيادة يف�شل في تمييزه لدخول العيادة
للعالج وهو ي�صر على االنتظار �إلى �أن ي�صل �إليه
الدور ــ لأنه ال يريد �أن ي�سجل عليه �سابقة باعتبار
مف�ضل و�أح�سن من المر�ضى الذين يراد له �أن
�أنه ّ
يتجاوزهم .ومرة ت�سلم في منظمة التحرير لجنة
وطنية لبناء المالجئ في المخيمات بعد ا�ستهدافها
من غارات �صهيونية ،فحاول �أحد �أفراد اللجنة بناء
ملج�أ في منزل عائلته في مخيم البداوي ،وهذا
وي�شيد بيت ًا
يتطلب ،وفق ًا للقرار� ،أن يهد البيت القديم
ّ
جديداً فوق الملج�أ .عندما علم بذلك �أ ّنب هذا
ال�شخ�ص ،واعتبر الأمر �إ�ساءة �إلى �سمعته ،و�أن �أحداً ال
يمكن �أن يقتنع ب�أن هذا مكان مالئم للبناء ،و�إنما
هو مجرد ''تظبيطة'' له لأنه م�س�ؤول .وقد رف�ض الأمر
منبه ًا �إلى �أ ّال يقام ملج�أ تحت �أي بيت من
بقوةّ ،
بيوت عائلة اليماني.
زاره مرة قريب يريد منه و�ساطة من �أجل منحة
علمية لولده قائ ًال�'' :أريد تعليم ال�صبي ،ممكن
فرد �أبو ماهر'' :كم
�إ�ستح�صل على منحة بوا�سطتك؟'' ّ

�صندوق �أبو ماهر

تقب�ض؟'' فرد الرجل'' :ن�ص ليرة يومي ًا'' ،فابت�سم
وقال له'' :الحل ب�سيط ،ا�صرف ربع ليرة وع ّلم ابنك
عارف بربع ليرة''.
� ّأما في در�س الإيثار ،فقد غادر الموقع القيادي
في الجبهة ال�شعبية� ،إذ كان ،بحق ،م�س�ؤو ًال فوق
جميع المنا�صب ،وارتفع �إلى م�ستوى الف�ضاء الوطني
والقومي .بقي معلم ًا للقادة ومثا ًال للأجيال الجديدة،
قال يومها'' :اليوم �أعي�ش الغ�ضب الذي يرافق الأمر
الواقع ،و�أنا �أ�شعر ب�أن مهمتي الأولى اليوم هي
تفجير ينابيع الحياة والآمال التي تعي�ش في �صدور
الأمهات والآباء والأطفال''.
�أ�سطورة �أبو ماهر ال يليق بها ال�سكوت ،وال �أن
ت�سكن ال�صندوق بدمعة تحجبها الغ�صة بعد كارثة
تذكرني كيف ُح ّولت
تدمير مخيم نهر البارد ،والتي ّ
�أوتاد الخيام �إلى رايات فل�سطينية ،فاللوعة ترف�ض
�أ ّال ت�صبح راياتنا �أوتاداً لخيام جديدة .هناك في
المخيم مكان ح�سي ي�أبى �أن يغدر بلقمة خبزنا ،و�إن
كان ظلم ذوي القربى �أ�شد م�ضا�ضة ،وها نحن
نت�شرد في زواياه كحقيبة �سفر ،نحمله �صندوق ًا تقيم
فيه النف�س ونحن نتنقل بين محطاته في ترانزيت
ي�شبه عالقتنا بالمطر ،نحبه ونهرب منه� .صار هو
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وطن ًا يغرق في جحود المطر لأنه يقترف ذنب ًا ب�أنه
وطن يحاذي المطر .والمخيم هنا ظل محاذي ًا للوطن
ولي�س فيه ،محاذي ًا للمدن وال يقيم فيها .و�صار
ٍ
محاذ للمخيم القديم لكن لي�س
هناك مخيم جديد
فيه .ال حياد في الع�شق مطلق ًا.
لكل مخيم حكاية ُتروى من مو�ضع جرحه ،يرنو
بحلم واحد نحو قرانا الجليلية ،الحا�ضرة مثل
حروف نافرة في �أم�سية الحنين ،ت�ستيقظ كلما غفا
الفراق على كل و�سادة تح�شوها الأمهات من جديد
بحكايات جديدة ،وينام مع ليل يالم�س مو�سيقى
حالمة في ت�ضاري�س ال�ضياع.
�صندوق �أ�صم ،لكنه ي�أبى الكتمان� .أغلبية �أوراقه
القديمة كان يفرج عنها ب�أمر من المحكمة كلما
بر�أته من تهمة �أوقف ب�سببها .لكن حرية ال�شعوب ال
ي�سعها �صندوق ،والحلم المترب�ص في هيئة �أ�شكال
وطال�سم لها �ألف معنى ،وتتوزع داخل ال�صندوق
ب�شكل �أوراق �أ�شجار ياب�سة ،وفناجين و''معامل'' قهوة
عتيقة ،و�أزهار ياب�سة ،ور�سائل من �أ�شخا�ص،
و�أوراق ''طابو'' ،ومفتاح البيت العتيق ،وكتاب قديم.
ك ّلها في �صدورنا ترنو �صوب الحق التاريخي،
و�صوب �ضوء ينبعث من �شقوق النافذةn .
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