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  قراءات

  كتب بالعربية
  

  ذاكرة ال تموت
______________________  

  وديع عواودة
  اللجنة القطرية للدفاع: شفا عمرو

  .2000عن حقوق املهجرين، 
______________________  

  
شهود عيان فتحوا قلوبهم وحجرات ذاكرتهم ليرووا ما جرى يف : ذاكرة ال تموت"يف كتاب 

، للصحايف وديع عواودة، نلتقي جمموعة من الشخصيات الفلسطينية "عام النكبة – 1948العام 
التي اكتوت بنار أو جحيم الكارثة وجحيم املنايف والشتات يف الوطن العربي، ويف العامل، وعلى 

كل هذه الشخصيات التي عاشت أهوال الكارثة وجتربة التشتيت واملنايف، وذاقت . وطنأرض ال
مرارة االقتالع والتشريد، وما زالت تعاين، تتحدث ببساطة عما جرى لها ولعائالتها وملدنها 

إن شخصيات هذا الكتاب كلها حتمل التاريخ معها . ، وما بعد الكارثة أيضا1948ًوقراها يف سنة 
وتراجيديا الكارثة والشتات كامنة يف . وترحالها إىل أن تعود إىل بيوتها وقراها ومدنهايف حلها 

  .إىل اليوم 1948حياة هؤالء األشخاص منذ حرب 
أن تفقد بيتك وأرضك ووطنك وكل ما تملك، ما عدا  –وألن املوضوع مأساوي إىل حد بعيد 

 ال يستطيع أن يلم بكل جوانب فإن الكاتب أو الصحايف –احلب الكبير للوطن ومسقط الرأس 
. املوضوع واألماكن، أو أن يغطيها؛ فاملوضوع  هو عن بلد كامل، وعن شعب هجر من بلده

وتغطيته، إذا كان هذا يف اإلمكان، بحاجة إىل جملدات وإىل أعوام طويلة من العمل ومن اجلهود 
ة مرور خمسين عاماً على لهذا انتقى الصحايف وديع عواودة، بمناسب. اجلبارة ملؤسسات كاملة

كارثتنا وخمسين عاماً على تأسيس الدولة العبرية على أرض فلسطين، جمموعة من الشخصيات 
  .من أماكن متعددة لتتحدث عن جتربتها

وتروي تلك الشخصيات جتاربها كما حدثت، فتفعل وتؤثر كما ال يفعل الكثير من الكتابات 
ال يكتبها اجلاين كما يريدها أن تكون، أو كما يروجها  إنها وثائق حية من حلم ودم. األكاديمية
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وكل شهادة . إعالمياً وأكاديمياً، وإنما ترويها الضحية بصدق متناه يصل دائماً إىل حد الفجيعة
من شهادات هذا الكتاب التي ترويها شخصية معينة تشكل إدانة صارخة للحركة الصهيونية 

وطن بال شعب وشعب بال ("ءاً بأن فلسطين أرض بال شعب ولألكاذيب واملغالطات التي روجتها، بد
وإىل أن الفلسطينيين هم الذين هربوا، والكثير من األكاذيب واألضاليل التي نشرها اإلعالم ") وطن

  .الصهيوين
، فإن "ذاكرة ال تموت"وعلى أهمية هذا النوع من التوثيق، أو الكتابة الصحافية، يف كتاب 

، وإنما سبقه كتاب سلمان ناطور 1948ل من نوعه الذي يصدر عن كارثة هذا الكتاب مل يكن األو
، وصدرت سلسلة من الكتب التوثيقية الكاملة عن قرى أو بلدات فلسطينية مدمرة، "وما نسينا"

إن كل عمل جديد من أعمال التوثيق هذه يضيف بعداً وزخمًا . وغيرها من الكتابات التوثيقية
وهنا يجب اإلشارة . مؤشر مهم جداً إىل مدى أهمية التوثيق الفلسطينيجديداً إىل املوضوع، وهذا 

إىل أن عملية التوثيق الفلسطينية، وخصوصاً التوثيق الشفوي، ما زالت متواضعة جداً، ويجب 
. وكلما ازداد التوثيق بواسطة الشهادات احلية زادت الفعالية واتسعت الذاكرة اجلماعية. تنشيطها

وهي أكبر وأعلى نسبة (ماليين شهادة ألربعة ماليين الجىء فلسطيني  فببساطة هناك أربعة
وأية شهادة، مهما . ، كما أن هناك شهادات مهجرين يف بالدهم أو يف فلسطين)الجئين يف العامل

تبلغ من البساطة، فإنها تنقض الرواية الصهيونية املدججة بالتنظيرات األكاديمية والعتاد 
  .يقة أقوى من كل من يحاول طمسهااحلربي الثقيل، ألن احلق

وعن األسباب التي حدت الصحايف عواودة على جمع هذه املقابالت بين دفتي كتاب، 
ذكرى نكبة الشعب  الفلسطيني (أمام هذا الزخم اإلعالمي الصهيوين يف هذه الذكرى : "يقول

الفلسطينية ارتأينا أن نساهم يف زيادة عرض الرواية التاريخية ) وتأسيس دولة إسرائيل
وقد سعينا لتحقيق ذلك من خالل االستعانة بذاكرة شيوخنا الستحضار حلظات حاسمة . وتعميقها

وقعت فيها طامة سلبت شعباً بأكمله بالده وحقه يف تقرير مصيره ورمت به إىل مهاوي اللجوء 
ؤلفة من والستذكار عمليات إرهابية منظمة أدت إىل اقتالع آالف م.. والشتات وجحيم اخمليمات

أوضانهم مع أنها أخفقت يف زرع اليأس فيهم ونزع حمبتهم املغروسة عميقاً إىل األبد يف حبات 
  ."قلوبهم

يف الكتاب ما يزيد على عشرين مقابلة صحافية تبدأ بلقاء مع الشاعر الشعبي عوين 
، 1948قريتهم سنة لقد ُنقل أهايل إقرت إىل برعم بعد احتالل . سبيت، ابن إقرت واملهجَّر يف بلده

وعلى . ، إالّ إن املوقت امتد حتى اليوم، إضافة إىل بيوت القرية نسفت"بشكل موقت"ثم إىل الرامة 
الرغم من التدمير واملماطلة والتسويف، فما زال أهايل قريتي برعم وإقرت يعملون من أجل العودة 

  .إىل قريتهم
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اللذين يزوران البلد ويبحثنان عن أمّا اللقاء الثاين فهو مع مصباح دريني وشقيقته، 
بيتهما يف العباسية، ويسكبان ذكرياتهما الطافحة باألمل واملرارة عن دورة الشتات واللجوء التي 

  ."قصة ألف ليلة وليلة بتخلص وقصتنا ما بتخلص: "وتعلّق أم طه قائلة. يعيشانها
ن القسّام، يتحدث احلفيد، ويف اللقاء املؤثر مع أحمد القسّام حفيد الشيخ املناضل عز الدي

الذي يعمل ضابطاً برتبة نقيب يف الشرطة الفلسطينية، عن جده، ملقياً أضواء على سيرة املناضل 
الكبير الذي ساند ثورة عمر اخملتار وقاتل ضد الفرنسيين يف سورية ثم اإلنكليز يف فلسطين، 

ًا إىل سوارين ذهبيين يف يدها وكانت جدتي تشير دائم: "والذي باع بيته ليشتري السالح املهرب
لقد باعها املرحوم جدك كي يتمكن من .. هذا ما تبقى يل من املصاغات التي مألت يدي: وتقول

  ."شراء البنادق استعداداً للثورة
أما إيبي ناتان، داعية السالم اإلسرائيلي، والذي كان شارك يف القتال ضد الفلسطينيين 

شاهدت : "بيرة من القنابل على قريتي سعسع وترشيحا، فيقوليف سنة النكبة، حيث ألقى كمية ك
وعن لقائه ." مناظر مفزعة وقد ال أستعمل كلمة قتل ألنها متواضعة حيث كانت األضرار جسيمة

  ."ال أستطيع التهرب من اجلريمة: "إحدى ضحايا تلك الغارات، فاطمة هواري، يقول ناتان
احلاج عبد الرؤوف كيال، الذي يسكن حالياً يف ف. واملهجرون يف قلب الوطن يعانون أيضاً 

. اجلديدة، ما زال على حبه القديم لقريته األصلية، البروة التي حماها اإلسرائيليون من الوجود
ربما تكون مصيبتنا نحن الذين بقينا يف اجلليل أهون من مصيبة : "يسرد احلاج ذكرياته ويقول

عن الشعور بالعذاب ونار الشوق إىل البروة يكويني  الذين نزحوا إىل اخلارج، ولكنني ال أتوقف
  "فكيف تنسى؟. صباح ومساء كل يوم مررت فيه من حماذاتها

جيش اإلنقاذ مل : "ويقول عادل وهبي، املهجَّر من  سعسع، والذي يسكن حالياً يف اجلش
ق القليلة التي ال سالح وال تدريب والبناد. أمّا نحن فكنا شعباً أعزل.. سلم البالد وراح.. يقاتل

  ."بحوزتنا كانت فاسدة  وبدون فشك
يف الكتاب نلتقي مزيداً من الشخصيات اُألخرى التي ما زالت حتمل ذكرى النكبة وكل ما 
جرى، ويف الوقت نفسه ما زالت حتمل معها كل األماكن، من مدن وقرى، التي ولدت فيها واقتلعت 

  .منها وشردت
هذا الكتاب أهمية مثل هذا النوع من الكتابة  وتعكس شهادات وروايات األشخاص يف

الصحافية، أو مثل هذا الكتاب، ألنها تنقل التجربة كما هي من دون زيادة أو نقصان، معتمدة على 
الذاكرة الشعبية التي عاشت التجربة والتي ما زالت حتمل معها أوطانها أو ذكرياتها يف كافة بقاع 

إن كل كتاب، أو كتابة جديدة، من هذا القبيل يُظهر فداحة . العامل، يف املنايف ويف الوطن نفسه
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النكبة، كما أنه يؤكد أن أربعة ماليين الجىء فلسطيني عدا املهجرين يحملون معهم أوطانهم 
  .حيثما كانوا إىل أن يعودوا

  
  رياض بيدس
 كاتب فلسطيني مقيم بحيفا
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


