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ثماني

ع�شرة �شهادة
تعيد القارىء
�إلى حقبة النكبة الفل�سطينية،
و ُتطلعه على كثير من
الذكريات من خالل مجموعة
من ال�صور لمدينة القد�س
القديمة .ذكريات عن �ضحايا
فل�سطين ،وعن �صمودهم
بوجه الهجمات الإ�سرائيلية
المتوح�شة ،و�صور تروي واقع
الحياة اليومية في هذه
المدينة الرمزية التي يملكها
الفل�سطينيون ،لكنهم ال
ي�ستطيعون الو�صول �إليها.
�صدر هذا الكتاب باللغة
الفرن�سية *،وهو خليط بين
الرواية وال�صور ،من ت�أليف
كري�س كونتي وت�صوير �ألتير

�ألكانتارا ،وبم�شاركة فريق
من الم�ؤرخين والم�صممين.
في مقدمة الكتاب يك�شف
الرئي�س ال�سابق لـ ''�أطباء بال
حدود'' ،روني برومان ،كيف
�أن الرحلة �إلى ذاكرة
الفل�سطينيين ت�ضع حداً
لخرافة �صهيونية ال تزال
عنيدة ،وتزعم �أن ''تلك الأر�ض
القاحلة المهجورة التي
اجتازها عدد قليل من
�سائقي الجمال [� ،]....إن
العبرانيين الجدد �سي�صنعونها
زهرة ''.غير �أن هذا الكتاب
ي�سمح لنا بر�ؤية المجتمع
الفل�سطيني قبل �سنة ،1948
وعماله و�أعيانه
ببرجوازيته ّ
وفالحيه ومثقفيه ومقاتليه،

وي�سلط ال�ضوء على العنف
ال�سيا�سي ال�صهيوني.
يتناول الكتاب �شهادات
لعدد من المعمرين من
الرجال والن�ساء ،عن
ذكرياتهم داخل فل�سطين قبل
النكبة في �سنة  ،1948والتي
لم تعرفها الأجيال
المعا�صرة ،وخ�صو�ص ًا بعد
ت�شتت �سكانها في جهات
الأر�ض الأربع .كما يتناول
حياة ه�ؤالء ُبعيد النكبة،
ومواجهتهم لتحديات الحياة
و�صنعهم من الم�أ�ساة �شك ًال
جديداً للحياة ،ويوثق �أي�ض ًا
ق�ص�ص ًا وحكايات ،ويركز
على �صمود النا�س وحبهم
للحياة وقدرتهم على البقاء.
يك�شف الكتاب كيف عا�ش
ه�ؤالء على الرغم من
الم�أ�ساة ،فيم ّكن ُق ّراءه من
معرفة ق�ص�ص الحياة التي
تعطي بعداً �إن�ساني ًا لأحداث
ُيقر�أ عنها .فكل �شخ�ص له
ق�صة وله طريقة في رواية

* صدرت أيض ًا الحق ًا في سنة  ،2019وعن دار النشر نفسها ،نسخة إنجليزية مترجمة من الكتاب بعنوان:
 ،Palestine – Memories of 1948, Photographs of Jerusalemوحتى نشر هذه القراءة كان العمل جاري ًا لنشر
نسخة باللغة اإلسبانية.
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ق�صته ،وهي لي�ست ق�ص�ص
�ضحايا ،و�إنما ق�ص�ص ن�ضال
عا�شه ه�ؤالء النا�س من �أجل
مواجهة االحتالل .ففل�سطين،
والقد�س تحديداً ،بالن�سبة �إلى
كل فل�سطيني ،هما م�صدر
م�شبع برمز وبهوية وبذاكرة،
وخ�صو�ص ًا �أن هذه الأخيرة
ما زالت محتلة وممنوعة على
�أغلبية الفل�سطينيين.
ينق�سم الكتاب �إلى
ف�صلين :الأول يحتوي على
الن�صو�ص وال�شهادات،
والثاني ي�ضم مجموعة من
�صور القد�س التي ُتبرز
جماليات المدينة المقد�سة
وب�ساطة الحياة العامة فيها.
وقد تط ّلب �إنجاز الكتاب
ثالثة �أعوامُ ،بني خاللها
بعناية فائقة كي ُتنقل هذه
الق�ص�ص ب�صدق �إلى الأجيال
الفل�سطينية في ال�شتات.
في المقدمة ،ت�شير كري�س
عدة الق�ص�ص� ،إلى
كونتيُ ،م ّ
�أنها حاولت �أن تن�أى بنف�سها
بقدر الإمكان عن ال�سردية،
كي تكون الكلمة ُملك �ضحايا
تاريخ فل�سطين ،ليقدموا
�سرديتهم .وت�شير �إلى �أن بين
ه�ؤالء �شهوداً على النكبة،
ومن هنا ت�أتي �أهمية الكتاب

المتمثلة في روايات رجال
ون�ساء يتذكرون �أيامهم
الأخيرة في المنزل وخالل
الحرب ،وع�شية الويالت
والمذابح ،ويتذكرون م�آ�سي
المنفى والب�أ�س الذي كان
عليهم �إظهاره للتكيف مع
الحياة الجديدة.
�أجزاء من حياة هذه
ال�شخ�صيات ُ�سردت م�صحوبة
ب�صور بالأبي�ض والأ�سود
لطرق و�ساحات و�أماكن،
أرا�ض و�أ�شجار زيتون.
ول ٍ
يخبرنا الكتاب عن ق�صة
ّ
رجلين ُنفيا �إلى �أميركا
الالتينية (البرازيل وت�شيلي)،
وهما يرويان كيف بقيت
حية في
ذكرى نكبة ّ 1948
�أذهانهما حتى عندما كان
يتعين عليهما بناء هويتهما
الجديدة في مكان �آخر بعيد
جداً عن فل�سطين وعن العالم
العربي.
وير�سم �صورة لل�شهيد
القائد ماجد �أبو �شرار،
ورحلته ال�سيا�سية منذ ن�ش�أته
في غزة حتى اغتياله ،مروراً
بمراحل �شديدة الأهمية في
تاريخ حركة ''فتح'' و�صراعها
الطويل �ضد االحتالل.
و�أهمية هذا الف�صل من
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الكتاب �أنه يروي تف�صيالت
عن حياة �أبو �شرار ،فهو
الوحيد الذي ُجمعت �سرديته
بعد ا�ست�شهاده ،ومن خالل
�أ�شخا�ص عرفوه .وت�شير
ال�سردية �إلى �أن �أبو �شرار ُولد
في قرية دورا في ق�ضاء
الخليل في �سنة  ،1936و�أن
معالم �أفكاره وتوجهاته
الوطنية تبلورت في غزة،
مدر�س ًا في
وتذكر كيف عمل ّ
مدر�سة في ق�ضاء الكرك في
الأردن ،ثم �أ�صبح مديراً لها،
قبل �أن ي�سافر �إلى الدمام في
ال�سعودية ليعمل محرراً في
�صحيفة ''الأيام'' في �سنة
 ،1959حيث تم ّكن من
التعبير عن �أفكاره ال�سيا�سية
والوطنية.
ويتناول الكتاب التحاقه
بحركة ''فتح'' في �سنة
وتفرغه للعمل في
ّ ،1962
عمان
�صفوف الحركة في ّ
�ضمن جهاز الإعالم ،و�أنه
�أ�صبح رئي�س تحرير �صحيفة
''فتح'' اليومية ،ثم مديراً
لمركز الإعالم ،ثم م�س�ؤو ًال
عن الإعالم المركزي ،ثم
الإعالم الموحد لمنظمة
التحرير الفل�سطينية ،قبل �أن
يتم اختياره لتو ّلي �أمانة �سر
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المجل�س الثوري في ''فتح''
في الم�ؤتمر الثالث للحركة
في �سنة .1971
�أبو �شرار الذي �ساهم في
دعم وت�أ�سي�س مدر�سة الكوادر
الثورية في قوات العا�صفة
عندما كان ي�شغل موقع
م�س�ؤول الإعالم المركزي،
�ساهم �أي�ض ًا في تطوير
مدر�سة الكوادر في �أثناء
تو ّليه مهمات مفو�ض
�سيا�سي عام .وقد �أ�صبح
الحق ًا ع�ضواً في الأمانة
العامة لالتحاد العام للك ّتاب
وال�صحافيين الفل�سطينيين،
واختير في الم�ؤتمر العام
الرابع لحركة ''فتح'' في �سنة
 1980ليكون ع�ضواً في
اللجنة المركزية للحركة.
يوثق الكتاب عملية
اغتياله على يد اال�ستخبارات
الإ�سرائيلية في ت�شرين
الأول�/أكتوبر  1981بقنبلة
ُو�ضعت تحت �سريره في �أحد
فنادق روما ،حيث كان
ي�شارك في م�ؤتمر عالمي
للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني .ويخبر كيف كان
هناك برفقة ال�شاعر محمود
دروي�ش متخفي ًا بجواز �سفر
جزائري با�سم عبا�س
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زيتوني ،وكيف ا�ضطر �إلى
لدواع �أمنية،
تبديل الفندق
ٍ
لكن يد الغدر كانت �أقوى� ،إذ
اغتيل و ُنقل جثمانه �إلى
ودفن في مقبرة
بيروت ُ
ال�شهداء � -شاتيال.
ومن نماذج ال�شهادات
لأنا�س عاديين عا�شوا النكبة،
�شهادة ال�سيدة �سهيلة �صبحي
ال�ش�شتاوي ( 90عام ًا) التي
تقول'' :عمر بيتنا �أكبر من
عمر �إ�سرائيل ،بناه جدي
لأمي من الحجر ،وهو من
عائلة الوعري .ذهبت قبل
�أعوام لر�ؤية بيتنا ،لكني عدت
من دون �أن ُي�سمح لي بذلك.
�صورة البيت ال تزال مر�سومة
في ذاكرتي ك�أنه �أمامي الآن،
وال يزال في قلبي ح�سرة ،فقد
ع�شت فيه طفولتي ،و�أتمنى
�أن يتاح لي ر�ؤيته قبل �أن
�أموت''.
قر الم�ؤلفة ب�أن عملها
ُت ّ
لي�س كتاب ًا تاريخي ًا بالمعنى
التقليدي ،بل عملية تدوين
لما حدث .ففيه م�شاهدات
ومرويات بل�سان �شخ�صيات
من جميع فئات المجتمع لم
تتركها ظالل النكبة التي
وقعت في �سنة  ،1948و�إنما
ما زالت �شاهدة على حدث

جلل �سيبقى حا�ضراً في
ذاكرة التاريخ .هذا الكتاب
لي�س للفل�سطينيين وحدهم،
بل للعالم ب�أ�سره كي ''يعرف
وي�شعر بما حدث لهذا ال�شعب
وما اختبر من م� ٍآ�س''.
وعن رحلتها مع الكتاب
تقول كونتي �إن الت�صدي
للق�ضايا الإن�سانية ''ع ّلمني
قيمة العمل ال�شاق ،و�أن
�أوا�صل التحدي على الرغم
من ال�صعاب للو�صول �إلى
تغييرات �إيجابية ،وقد �أفدت
من تجربة ه�ؤالء الذين
ا�ستطاعوا �أن يعلموني معنى
المكابدة والأمل''.
�ضمت الن�سخة الفرن�سية
نحو  15مو�ضوع ًا و�شهادة
من معمرين فل�سطينيين .من
مو�ضوعات الكتاب'' :المعركة
القانونية لإحياء الوعي
الفل�سطيني'' (ف�ؤاد �شحادة،
 94عام ًا)؛ ''الغريب'' (الناقد
في�صل دراج 76 ،عام ًا)؛
''حار�س �شجرة الزيتون''
(�سليمان ح�سن 76 ،عام ًا)
الذي حمل الكتاب �صورته
على الغالف.
ومن ال�شهادات'' :مذبحة
الدوايمة'' التي راح �ضحيتها
نحو  700قتيل (ر�شيدة
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هديب 80 ،عام ًا)؛ ''الأر�ض
التي �أطعمتنا'' (عبد الرحمن
النجاب 83 ،عام ًا)؛ �شهادة
عن ماجد �أبو �شرار؛ ''منا�ضل
من النا�صرة'' (�سميرة كبا�س
خوري 90 ،عام ًا)؛ ''الغائب''
(�أميمة مهتدي العامي83 ،
''المدر�س'' (�صالح
عام ًا)؛
ّ
الدين �صالح عي�سى83 ،
عام ًا)؛ ''الأحجار الحية في

حيفا'' (�سعاد قرمان91 ،
عام ًا)؛ ''من غزة �إلى ريو''
(محيي الدين الجمال88 ،
عام ًا)؛ ''�أم العودة'' (حليمة
محمد م�صطفى76 ،عام ًا)؛
''البطريرك'' (رجل الدين
مي�شيل �صباغ 86 ،عام ًا)؛
''المر�أة الفل�سطينية'' (تمام
الغول 81 ،عام ًا)؛ ''اليوم
الذي �أنقذ ب ّتير'' (ح�سن
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�إبراهيم حربوك 90 ،عام ًا)؛
''العودة �إلى بيتنا فل�سطين''
(�إلهام �أبو غزالة 80 ،عام ًا)؛
''الت�شيليون من �أ�صل
فل�سطيني'' (نيكول �شهوان،
 84عام ًا)؛ ''الحرية ل�صوفي''
(محمد تيجاني 93 ،عام ًا).
عماد ال�شدياق
�صحافي لبناني
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مقاالت ''اليوم السابع''  -محمود درويش
أع ّدها وح ّررها وق ّدم لها :حسن خضر
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الخروج إلى النور :نبيل عناني
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