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إسراء كلش*

من يومياتي العادية

يكن يل صديقات سوى َكرِمل، الفتاة املتحدية ذات الشخصية الثائرة. أعجبُت بها عندما مل 

تعّرفت بها أول مرة، ألنها حتمل اسمها الرائع، قبل أن تسافر للدراسة يف األردن.

لقد حدث تطّور على شخصيتي خالل ثماين سنوات؛ شعرُت بذلك بعد انتهائي من حديثي البارع 

املتوازن معه. أظهرُت إعجابي  بنفسي. تمنيُت لو أن أحداً صّور هذا اللقاء كي أرى مظهري احلديدي 

الرائع، لوال صوت طفلة طلبت منه أن يشّد لها ربطة شعرها؛ فاضطربت.

 

شتمتني جيسيكا عندما كانت يف بيتي تبكي ألن والدها رفض تزويجها من شاب أفريقي أسود، 

َتخّف إذا عرفت أنني أحببُت شابًا من بيت حلم 
َ

فبادلتها االبتسام. لقد فكرُت أّن معاناة جيسيكا س

ورفض والدي تزويجي له، ألنه من مدينة تبعد عّنا أربعين كيلومتراً! وعندما أقنعه جوعي وحماوالت 

 إىل غزة، ثم قيل يل إنه خرج منها، وال أدري إىل أين.
َ
انتحاري، ُحوصر حبيبي يف الكنيسة ثم ُنفي

فرحُت عندما قالوا يل إنني أصبحُت سمينة أكثر من قبل؛ فزيادة وزين تعني امتالء وجهي وبروز 

البنها.  عروس  لرؤية  جاءت  التي  املرأة  يعجب  مل  شكلي  لكن  سّنًا.  أصغر  أبدو  يجعلني  ما   ، خّديَّ

سألتني كم عمرك؟ أجبت: تسعة وعشرون. قالت: َبركة، َبركة.

* قاّصة فلسطينية من مدينة جنين، صدر لها جمموعة قصصية بعنوان "خطأ مطبعي" 2011.



199 نصوص ولوحات

لكنني تذكرت ما قاله أخي املراهق عن املرأة الكهلة التي تّدعي أن عمرها تسعة وعشرون عامًا.

بعثت يل شقيقتي يف أميركا عشرة آالف دوالر لدراسة املاجستير. عزمُت على السفر للدراسة يف 

اجلامعة األردنية التي يذّكرين اسمها بكرمل املتحدية، لكن والدي رفض فكرة تغّرب فتاة عزباء، 

وأخذ دوالراتي وزّوج بها أخي، وقال يل أنه سيعيدها يل بعد أن يجد أخي عماًل.

وظّلت األردن مستقر تفكيري، فسافرُت إليها متمردة على والدي الذي اتهمني بالعقوق، وزوجي 

الذي نعتني بالناشز حتى بعد طالقي، وأكملُت دراستي ومل أعد إىل فلسطين حتى اآلن.

بينما كنت أمشي مضطربة الفكر واجلسد، اصطدمت بامرأة حامل. مل أعرف كيف أضّمها بعد أن 

تفّحصت وجهها اجلميل، وعرفت أنها كرمل، فتحدثنا طوياًل، ثم توّدعنا وكلٌّ مّنا معجبة باأُلخرى؛ 

فهي معجبة بتمردي وإصراري على الدراسة حيث أردُت، وكنُت معجبة بتحّديها لواقعها ورفضها 

 عائلته بعد أن نفاه االحتالل من 
َ
 من الضفة، مل ير

ٌ
الزواج لسنوات حتى التقت بشاب يشبهها. ثائر

بيت حلم إىل غزة، منذ ثماين سنوات.

هوّية

االنتظار يف املطارات ُمربك، ونظرات اآلخرين لفستاين وكالمهم غير املفهوم يغريني بالبكاء.

إاّل  لياًل،  ُمنيف  التلفاز اجلزائري نهاراً، وحمادثة  أنني قضيت فترة خطبتي يف مشاهدة  برغم 

إنني مل ُأتقن اللهجة اجلزائرية كما يجب، وال أراين أفهم ما يقال. ُتراين أخطأُت عندما سمعت نصيحة 

والدتي بارتداء الثوب املطرز ألدخل اجلزائر بهوّيتي، وألبقى كذلك أمام عائلة زوجي؟

"ال أدري إن كنُت أخطأُت" ـ قلت ملنيف القلِق، فطمأنني وقال: إن عائلته ستفرح بي، وسيحسد 

اجليران والديه على العضو اجلديد.

قرعْت أذيّن كلماُته، ومل يزدد قلبي إاّل خفقانًا: العضو اجلديد! العضو اجلديد! قلت له مرة ُأخرى: 

ال أدري إن كنُت أخطأت؟ فاحتضنني هذه املرة، فلم أتماسك، وبكيت. أنا مل أكن أدري حقًا إذا كنُت 

أخطأت بزواجي من منيف: تعّذبني هذه الفكرة الطّنانة اللزجة.

 امرأة معّذبة كأمي، حتاصر 
َ
تذكرُت والدّي اللذين ال يمكنهما احتمال عضو جديد يف بيتنا؛ مل أر

حينًا  املرأة  حقوق  وجمعيات  والصبغات  واملاكياج  والعطور  واألحجبة  الشك  شيء:  بكل  نفسها 

برغم  الناصرة،  يف  لتبقيه  والدي  ُترضي  كيف  تدري  ال  آخر.  حينًا  حّينا،  يف  التقليديات  والنساء 
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أنه ال يحمل الهوّية اإلسرائيلية، وكثيراً ما يحنُّ للعودة للسكن يف الضفة. فهي تعلم أن والدي يردد 

يف داخله ما يردده بعض شّبان الضفة عن فلسطينيات الداخل: بنات للهوّية والُفرجة. وبرغم ذلك 

وزينتها  بلباسها  والدي  تفتن  كانت  امتالك رجل؛  ُيرْدَن  النساء عندما  تمارسه معظم  ما  مارسْت 

الذي  التي مل يعتد عليها شّبان الضفة عندما كانت تأتي مع جّدي إىل حمّلهم يف جنين  املفرطة 

التي ستمّكنه  اإلسرائيلية  الهوّية  ليحصل على  إاّل  تزوجها  ما  أنه  تعلم  يديره، وكانت  والدي  كان 

من استثمار مواهبه التجارية وزيارة عكا وحيفا وإيالت كلما أراد، لكنه مل يستطع احلصول عليها. 

كانت أمي حتدثني بذلك عندما تتشاجر مع والدي، لكنها تعتذر عندما تهدأ وتطلب مّني النسيان.

وتذّكرُت والدي العصبي بطبعه، الذي أسماين "بيسان" وفاء للمدينة الفلسطينية التي أحمل اسمها 

كما يقول، على عكس ما تزخر به شجارات أمي معه من اتهام له باخليانة مع ابنة خاله التي كان 

اسمي دلياًل دامغًا عليها. لكن والدي كان مسكينًا أيضًا؛ فقد كان حماَصراً بفكرة طرده من الناصرة، 

واستحواذ أمي على تربيتنا، أخي وأنا، ألننا غير مسّجَلين يف بطاقة هوّية والدي؛ ألن أمنا مواطنة 

إسرائيلية. لقد كان والدي يعتقد أنها ستجعل من أخي سّكيراً يف تل أبيب ـ حيث يسكن خايل الذي 

يكرهه ـ وأنا راقصة يف مالهيها.

كالهما كان قلقًا بطريقته، حتى قررا أن يعيشا بهدوء ـ فانفصال. وعادت والدتي إىل بيت جّدي 

يكن  التقليدية مل  العائالت  لكنه كباقي  الفلسطينية،  الوحدة  دم  نحمل  أحفاداً  بنا  يعتّز  الذي كان 

مستعداً لتربية أبناء بناته، فهم أبناء الغرباء كما يقول. وهكذا كنّا بالضبط عندما ندخل الضفة، 

أخي وأنا، كلما سمح لنا اجليش بذلك. ثم أصبحُت غريبة وحدي، عندما صرت أزور والدي دون أخي، 

الذي اعتنق فكر التيارات الدينّية فعّينوه داعية يف مساجد أم الفحم، ثم أصبح إمامًا على األسرى 

يف سجن "جلبوع".

سفر  جواز  حتمل  فلسطينية  إاّل  أنا  ما  وثوبي،  ولوين  اسمي  فبرغم  ُأخرى؛  مرة  غريبة  أنا  وها 

إسرائيليًا يف مطار اجلزائر، حيث األمن واستجواب اخملابرات ولهجة عربية ال أتقن منها غير كلمة 

"بالّزاف"، عندما سألني منيف: تعبِت؟ 


