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كادت حورية �لفار تفقد �لأمل بتمكنها وفرقتها 
"�لكوفية" من تقدمي لوحات تر�ثية ر�ق�سة على 
�لأوىل  باملرتبة  فرقتها  فوز  فاإثر  �لوطن.  �أر�ص 
�ل�سعبي �سمن  للرق�ص  فرقة  �أف�سل  م�سابقة  يف 
�لعام  �لعربية  �لثقافة  عا�سمة  �لقد�ص  فعاليات 
لتقدم  فل�سطني  �ىل  برحلة  ُوِعدت  �ملن�سرم، 
�لق�سر  خ�سبة  على  من  عرو�سا  �لفرقة  خاللها 
�لثقايف يف ر�م �هلل، �إل �أن موعد �لرحلة �ملفرت�سة 
�إىل فل�سطني �ألغي وتاأجل �أكرث من مرة حتى بات 
�إىل  م�ستحيال،  �أمر�  حتقيقه  �إمكانية  ت�سديق 
يجزم  نباأ  و�نتظار  �سرب  طول  بعد  تلقيها  حني 
�سفع  �إذ  �حلايل.  �ل�سهر  مطلع  �ل�سفر  مبوعد 
يف  عقد  �لذي  �لدويل  �ل�ستثمار  موؤمتر  �نعقاد 
وللجنة  �لفل�سطينية  �لثقافة  لوز�رة  حلم،  بيت 
�لوطنية للرتبية و�لثقافة �لتابعة ملنظمة �لتحرير 
فمن  بحجر"!  ع�سفورين  "لت�سربا  �لفل�سطينية 
"�لكوفية"  لفرقة  قطع  �لذي  بالوعد  تفي  جهة 
بتقدمي عرو�ص يف �أر�ص �لوطن، ومن جهة ثانية 
�لثالث  �لرتبوي  �لثقايف  �مللتقى  عقد  من  تتمكن 
�لأردن،  يف  �نعقاده  �ملفرت�ص  من  كان  �لذي 
ت�ساريح  ��ست�سد�ر  مت  هكذ�،  فل�سطني.  يف 

م�ستعجلة لأع�ساء من فرقة "�لكوفية" وملجموعة 
من �سباب �ملخيمات يف لبنان و�آخرين من �سوريا 
و�لأردن حتت مظلة �مل�ساركة يف موؤمتر �ل�ستثمار، 
تخولهم �لبقاء ع�سرة �أيام يف فل�سطني وزيارة �أي 

بقعة فيها.
خمتلف  من  بالتو�فد  �مل�ساركون  بد�أ  هكذ�، 
و�لنطالق  �لتجمع  نقطة  �ىل  لبنان  خميمات 
م�ساء  بريوت  يف  �لفل�سطينية  �ل�سفارة  مقر  من 
من  �أجو�ء  �سادت  حيث   ،2010-5-31 �لثنني 
�نتظار  يف  بينهم  و�لال�سرب  و�لإرباك  �لرتقب 
�لإذعان ل�ساعة �ل�سفر لنطالق �حلافلة باجتاه 
لهم  و�لأ�سدقاء  �لأهل  تو�سيات  فل�سطني، و�سط 
لتقبيل  ودعو�ت  �لبالد"  من  "تر�بات  باإح�سار 

�لأر�ص نيابة عنهم ونقل �سالماتهم لأهلها.
م�ستوعب  �أحد  ل  �أخري�،  �حلافلة  تنطلق 
حلقيقة �لأمر بعد. "هل نحن فعال ذ�هبون �ىل 
فل�سطني؟" "بالطبع لن ي�سمحو� لنا بالدخول"، 
"�سيختلقون �أي حجة ملنعنا من �لو�سول �إليها"، 
�لدرجة؟"  لهذه  حقيقيا  �حللم  هذ�  يبدو  "ملاذ� 
�سرعان  �حلافلة  يف  �ل�سباب  تبادلها  هو�ج�ص 
�للبنانية  �حلدودية  �لنقاط  عبور  مع  تبددت  ما 

�ملجموعة  وتن�سم  �ساعات  �إل  هي  ما  و�ل�سورية. 
�لتي  �حلافلة  �ىل  �سوريا  خميمات  من  �لثانية 
�حلدود  �إىل  �لأوىل  �ل�سروق  �ساعات  مع  و�سلت 
و�لإرهاق  طوياًل،  كان  �لنتظار  حيث  �لأردنية، 
رف�ص  عن  �أخبار  �لآن،  �ملوقف  �سّيد�  و�لقلق 
ختم جو�ز�ت �ل�سفر، ��ستنفار لإجر�ء �ت�سالت 
�لأمور  لإمتام  و�سلو�ت  هنا  �مل�ستوى"  "رفيعة 
هناك، مل جتد نفعا بعد. جاءت �لأو�مر ب�سعود 
جميع �لركاب �ىل �حلافلة و�لعودة �أدر�جها �ىل 
بريوت. �حلظ كان حليفا ل�سخ�سني فقط ممن 
وثيقة  جانب  �ىل  لبناين  �سفر  جو�ز  يحملون 
�سخرية  حتما  �إنها  "�لفل�سطينية".  �سفرهما 
ختم  على  يح�سالن  "لبنانّيان"  تخيلو�  �لقدر! 
فل�سطني،  باجتاه  �لأردن  من  �ملرور  لهما  يخوِّ
لبنان.  باجتاه  ليعودو�  منه  حرمو�  وفل�سطينيون 
ومناجاتها  لل�سماء  للت�سرع  باأحدهم  دفع  �لأمر 
يا  ب�سفـّنا  كن  و�حدة،  ملرة  فقط،  و�حدة  "ملرة 
رب، كن �ىل جانبنا". �أجو�ء من �خليبة و�لذهول 
تخيمان على �جلميع، �مل�ساعي "رفيعة �مل�ستوى" 
�حلدود  على  �ساعات  �ست  ��ستنفارها.  �أوج  يف 
لنا.  �لقدر  ي�سفع  �أخري�  كالدهر.  مرت  �لأردنية 

امللتقى الثقايف الرتبوي الثالث 
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تتفتح �أ�سارير وجوه �ل�سبان و�ل�سابات يف �حلافلة، 
�لنباأ �أعاد لهم �لروح. بعد �إمتام �ملعامالت،  يعلو 
�لت�سفيق و�لغناء "وين ع ر�م �هلل... وين ع ر�م 

�هلل.. ولفي يا م�سافر وين ع ر�م �هلل".
فل�سطني،  باجتاه  �سريها  �حلافلة  تتابع 
من  �ملتبقية  �ملجموعة  بان�سمام  �لوفد  يكتمل 
من  نقرتب  "�أ�سبحنا  �لأردن.  يف  �لفل�سطينيني 
"حلم �لعودة �أ�سبح قاب  فل�سطني �أكرث فاأكرث"، 

قو�سني �أو �أدنى من �لتحقق �أخري�".
بنقل  �جلميع  يهّم  �حلافلة،  تبديل  حان  �لآن 
ج�سر  �ىل  �ملتجهة  �جلديدة  للحافلة  �أمتعتهم 
لفل�سطني.  قربا  �لأكرث  �لنقطة  ح�سني  �مللك 
�حلافلة،  �أجو�ء  على  يخيمان  و�لذهول  �ل�سمت 
كفاتنة  رويد�،  رويد�  تتك�سف  فل�سطني  بد�أت 
ك�سم�ص  تدريجيا،  وجهها  عن  �لنقاب  تك�سف 
غّيبتها،  غيم  كومة  من  قر�سها  �لن�سيم  يغ�سل 
�لإرهاق  تغ�سل مالمح  �لفرح  دموع  بد�أت  ومعها 
عن  تف�سلنا  دقائق  �إل  هي  ما  �لوجوه.  عن 
بني  �ساعات  �ىل  حتولت  دقائق  فل�سطيننا. 
تبديل للحافالت وت�سلم لت�ساريح مليئة باأحرف 
عربية تبحث فيها عن �سيء تفهمه لتجد عبارة 
�أعاله،  �لفل�سطينية" مرتبعة  �لوطنية  "�ل�سلطة 
حتمل  لكونك  باكيا،  بالنفجار  رغبة  لتتملكك 
ورقة غبية ياأذن لك فيها �ملحتل لوطنك بالدخول 
فال  ر�أ�سك،  من  �لفكرة  تطرد  ما  �سرعان  �ليه! 

�ص  وقت للدر�ما �لآن، لن ت�سمح لالحتالل �أن ينغِّ
باأ�سعة  فل�سطينك،  بن�سيم  تعميدك  فرحة  عليك 

�سم�سها، بذّر�ت متناثرة من تر�بها. 
وجهه  فالحتالل  ق�سرية،  لفرتة  ن�سوتك  تدوم 
ب�ساعته.  مبدى  يذكرك  �ن  �إل  وياأبى  �أبد�،  ب�سع 
ت�سل �ىل "نقطة" حتت �سيطرته. وللحظة، ولول 

�أمامك هو علم لدولة  �لعلم  �أن هذ�  تاأكدك من 
مطار  يف  �أنك  لعتقدت  "�إ�سر�ئيل"،  �لحتالل 
�لأردن نظر� لوجود �سور للملك �لأردين �حلايل 
و�ل�سابق تزّين جدر�ن قاعة �لنتظار. هنا، و�لآن، 
�أور�قا  له  �ستقدم  �ملحتل،  مع  �ملبا�سر  �حتكاكك 
�أر�سك!  �ىل  وطنك،  �ىل  زيارتك  �سبب  تربر 
ل �جلميع من كوفياتهم لت�سبح �أكرث بروز�،  ُيعدِّ
ومن مالمح وجوههم لتظهر �أكرث حتديا جلنود 

تتعمد  مرغما،  �لت�سريح  لهم  متّرر  �لحتالل.  
على  �ملزيفة  لالبت�سامات  ��سمئز�زك  باإظهار 
"�أخال  �مل�سطنعة  �لرتحيب  ولعبار�ت  وجوههم 
"من  �أحدهم  ي�ساألك  و�سهال(.  و�سخال" )�أهال 
وين �نت؟"، تنظر �ليه، جتيب: "من عكا". يعيد 
على  تعيد  وين؟!"،  "من  بتعجب:  �ل�سوؤ�ل  تكر�ر 
م�سامعه ببطء وب�سوت �أعلى "من.. عكا"، فاأنت 
رغما عن �أنفه من عكا وعائد �إليها. تتابع �سريك 
كانو�  كثريون  �ملعادن،  �لك�سف عن  حيث جهاز 
و�أحزمتهم  �أحذيتهم  خلعو�  �إذ  �سلفا  م�ستعدين 
�لنتهاء  وبعد  هكذ�،  جانبا.  هو�تفهم  وو�سعو� 
�أريحا،  �ىل  بك  تتوجه  جديدة  حافلة  وركوبك 
لفتة  حيث  �أخري�  بفل�سطني  بّت  باأنك  ت�سعر 
�لذي  �ل�سارع  تت�سدر  بكم"  ترحب  "فل�سطني 

متر به... تتنف�ص �ل�سعد�ء. 
تنا�سى  ما  و�سرعان  �أريحا،  بلدية  يف  �لآن  بتنا 
وتقبيل  وفرح  وغناء  بكاء  بني  �رهاقه.  �لكل 
�للجوء  حلم  �لو�قع.  مع  �حللم  �متزج  للرت�ب، 
بالجىء.  ل�ست  �أنت  فعليا  �لآن  �لعودة.  وو�قع 
�أر�ص وطنك وحتت �سماء  �أنت بكل ب�ساطة على 
وطنك، حتت جنومه وقمره، وبني �سعبك و�أهلك، 
�لرئي�ص  مكتب  من  هناك،  من  �أمنك.   ورجال 
�لفل�سطيني �لر�حل يا�سر عرفات، تنتقل �ىل ر�م 

�هلل حيث تق�سي ليلتك �لأوىل يف فل�سطينك.
يتبع

بداأت فل�صطني تتك�صف رويدا 
رويدا، كفاتنة تك�صف النقاب 
عن وجهها تدريجيا، ك�صم�س 

يغ�صل الن�صيم قر�صها من كومة 
غيم غّيبتها، ومعها بداأت دموع 

الفرح تغ�صل مالمح الإرهاق عن 
الوجوه.
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وليحدثنا �أكرث عن حالوة جتربة �لعودة �ىل �لوطن، 
ومر�رة �لنتز�ع منه وفر�قه،  كان ملجلة "�لقد�ص" 
يف  �لفل�سطينيني  �لفنانني  �حتاد  رئي�ص  مع  لقاء 
"�لكوفية"  فرقة  وم�سوؤولة  �ل�سويل  حممد  لبنان 

حورية �لفار، لالطالع �أكرث على تفا�سيل رحلتهم.
�لأيام  ذكريات  �سريط  ��سرتد�د  �ل�سويل  يحاول 
لي�ستح�سر  �لوطن،  ربوع  يف  ق�ساها  �لتي  �لع�سرة 
�أكرثها تاأثري� بالن�سبة له وللوفد �لذي توىل م�سوؤوليته 
و�ملوؤلف من 34 �سابا و�سابة  من بينهم �أطفال. يبد�أ 
بال�سعوبات �لتي تعر�سو� لها على �حلدود �لأردنية 
وحلظة تبليغهم بال�سعود �ىل �حلافلة و�لعودة من 
ما  �لتي  و�خليبة  �لأمل  حلظات  و��سفا  �أتو�،  حيث 
لبثت �أن حتولت �ىل بهجة بعد �إجر�ء �ت�سالت مع 

وي�سرد  �لقائمة.  �لإ�سكالت  حلل  معنيني  م�سوؤولني 
عن �لقلق �لذي كان �سائد� حول كيفية �لتعامل مع  
�للحظة  تلك  �ن  �إل  �لحتالل،  مع  �ملو�جهة  حلظة 
�لند  من  �لعدو  مع  �ملو�جهة  موقع  يف  "و�سعتنا 
�أو  �لند، بحيث مل يكن هناك وجود لأي رهبة  �ىل 
�أن �إحدى �لفتيات �ل�سغري�ت  خوف منه"، لدرجة 
تختمويل  "ما  �ل�سهاينة  للمجندين  بالقول  بادرت 
ثقة  بكل  �ياه"  �أفرجيكو  بدي�ص  با�سبورت،  عل 
وعنفو�ن، م�ستذكر� حلظة �لو�سول �ىل �أريحا حيث 
مميز  ��ستقبال  لنا  كان  �إذ  ذهبت،  �ملعاناة  "كل 
�لقول:  متابعا  و�لر�سمي"،  �ل�سعبي  �مل�ستويني  على 
وهذ�  بالتحرر  �سعرنا  فل�سطني  �ىل  و�سولنا  "منذ 
ب�سورة  �لأمور  لكل  ننظر  جعلنا  بالتحرر  �ل�سعور 
جميلة ووردية، فلم نعد ن�سعر باللجوء. بتنا نعي�ص 
وباكتمال  بالنتماء  و�سعرنا  �سعبنا  وبني  وطننا  يف 
كوننا  �للجوء  يف  نفتقده  �ل�سعور  وهذ�  �ن�سانيتنا، 

ب�سر� مع وقف �لتنفيذ".
�متالك  هو  �ل�سويل،  بح�سب  �ملوؤثرة  �ملو�قف  ومن 
و�ل�سوق  و�لكر�مة،  �لعتز�ز  من  للكثري  �سعبنا 
�لعامل،  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  كامل  �سمل  للّم 
�لأمر �لذي عك�ص نف�سه تعاطفا و�إقبال من �لنا�ص 
ل  �ليهم،  و�ل�ستماع  و�لتحدث معهم  ل�ست�سافتهم 
بل معاملتهم معاملة خا�سة كونهم من لجئي لبنان 

�لحتفال  يف  �مل�ساعر  هذه  وتتوجت  معاناة،  �لأكرث 
�لذي �أحيته فرقتا "�لكوفية" و"نهوند" �ملقد�سية يف 
�لدموع  �لثقايف يف ر�م �هلل حيث �ختلطت  �لق�سر 

وتوحدت �مل�ساعر.
�لقد�ص،  بزيارة  فكانت  تاأثري�  �لأكرث  �للحظة  �أما 
عا�سمة  �أمام  �لهالة..  هذه  �أمام  بلحظات  "�نت 
�لأديان  مدينة  �لعو��سم  عرو�ص  �مام  �ل�سماء.. 
بزيارتها.  �لأيام  من  يوم  يف  حتلم  كنت  ما  �لتي 
ت�سعر بح�سرتها ب�سعور مل ت�سعره من قبل ول ميكن 
و�سفه بالكلمات"، و��سفا حالة �إغماء ح�سلت �أمام 
طو�ل  حفاة  �مل�سي  �لبع�ص  وقر�ر  �مل�سهد،  عظمة 
ب�سكل  �آخرين  وبكاء  �لقد�ص،  �أر�ص  تو�جدهم على 

�سبه ه�ستريي.
�أما �أكرث ما �سدمهم، فكان جد�ر �لف�سل �لعن�سري 
�لذي يخنق �ل�سفة ويحولها ل�سجن كبري، و�حلو�جز 
و�مل�ستوطنات �لتي تقطع �أو�سال �ل�سفة، "�أدركنا �ن 
�إل كالفقاقيع �لتي تزيلها  هذه �مل�ستوطنات ما هي 
مقاومة  يف  �ل�سعب  باإر�دة  �ستزول  فهي  �لأمو�ج... 
جغر�يف  ولي�ص  �سيا�سي  وجود  فوجودها  �لحتالل. 
ل�ستخد�مها كبند لل�سغط على �جلانب �لفل�سطيني 
يف �ملفاو�سات"، م�ستطرد� عن زيارتنا لبلعني حيث 
�لعن�سري  �لف�سل  جد�ر  �سد  �ل�سعبية  �ملقاومة 
و�لتحدي  و�ل�سمود  �لإ�سر�ر  �أ�سكال  �أبهى  وحيث 

ليتـها كــانت عــودة بــال رجعـة
ال�سويل: ن�ستحق احليــاة على اأر�س فل�سطيـن

الفار: نحـن ج�سم جتــزاأ ثم التــاأم برحلـة العودة للوطــن

على الرغم من انق�صاء زهاء الأ�صبوع على عودتهم من اأر�س 
الوطن، ما زال الوفد ال�صبابي امل�صارك يف امللتقى الثقايف 
الرتبوي الفل�صطيني الثالث الذي انعقد للمرة الأوىل يف 
فل�صطني، غري م�صتوعب وغري م�صدق حلقيقة ذهابهم اىل اأر�س 
الوطن وعودتهم اىل خميمات اللجوء. فالأيام الع�صرة التي 
ق�صوها هناك تت �صماء فل�صطني التي جمعتهم بباقي اأجزاء 
الوطن من خميمات �صوريا والأردن وال�صفة والداخل وبع�س 
الدول الأوربية والعربية، مّرت كلمح الب�صر. فالتجربة اأجمل 
واأروع من اأن ت�صدق.

نادية فهد
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و�لبطولة ترتجم �أ�سبوعيا يف وجه �لحتالل. هناك 
�أنغام  على  غنو�  بكوفياتهم  و�لوفد  �لأهايل  حيث 
"�لقربة" �أغاين ثورية ورق�سو� على �أنغامها دبكات 
�لع�سكري  "�جليب"  خاللها  حتدو�  فل�سطينية، 

�لإ�سر�ئيلي �ملتاأهب على تلة قريبة مقابلة. 
عبا�ص  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�ص  لقاء  يف  وكان 
بالتحرر  �لوفد  به  �سعر  ما  لنقل  فر�سة  و�لوفد 
ر�سالة  ولنقل  �أيام،  لع�سرة  "لجئ" ولو  من و�سف 
�لرئي�ص  و�سية  "تنفيذ  مفادها  �لالجئني  با�سم 
�ل�سهيد يا�سر عرفات بتحريرنا �ىل �لأبد من كلمة 
من  �لوطن  �ىل  �لالجئني  عودة  تكون  و�ن  لجىء 
�أولويات �لن�سال". وحملو� بدورهم لأهايل �للجوء 
�لوطن،  �أر�ص  على  قريب  �للقاء  باأن  �ملخيمات  يف 
�لفل�سطيني  �حللم  و�سيتحقق  �ل�سرب  من  فقليل 
�لقد�ص  وعا�سمتها  �لفل�سطينية  �لدولة  باإقامة 

وعودة �لالجئني.
ويرى �ل�سويل بعقد �مللتقى �لثقايف �لرتبوي �لثالث 
من  ز�دت  خطو�ت  �سيتبعها  "خطوة  فل�سطني  يف 
�أكرث  وجعلتنا  �لعودة،  �أجل  من  للن�سال  �إ�سر�رنا 
�لعودة  باأن  وقناعتنا  �أملنا  ز�د  فبها  به،  مت�سكا 

حمتمة".
وعند �لرحيل ، كانت �للحظة �لأ�سعب و�لتي مل يجد 
كلمات لو�سفها �إل من خالل ت�سبيه �حلالة بانتز�ع 
بالنهيار  "�سعرنا  مو�سحا  �أمه،  ح�سن  عن  طفل 
من  لجئني  لنعود  وطننا  نغادر  كنا  و�ل�سعف.. 
جديد... كثري من �لوفد رف�ص �ل�سعود �ىل �حلافلة 
ومنهم فتاة ظلت متم�سكة ب�سجرة ر�ف�سة �لعودة". 
عو�طفه،  �سبط  عن  عاجز�  �جلميع  بد�  حلظات 
"بكينا كالأطفال". خامتا بالقول �أننا �سعب ي�ستحق 
على  ن�ستحقها  ن�ستحقها  �لتي  �حلياة  وباأن  �حلياة 
لطاقم  و�ل�سكر  �لتحية  موجها  فل�سطني،  �أر�ص 

�للجنة �لوطنية للثقافة و�لرتبية و�لعلوم.
رجعة" بال  عودة  كانت  "ليتها 

فل�سطني  �ىل  للرحلة  مو�عيد  عدة  حتديد  بعد 
وفرقتها  عليه  ح�سلت  �لذي  بالوعد  و�لوفاء 
م�سابقة  يف  �لأوىل  باجلائزة  لفوزهم  "�لكوفية" 
�لقد�ص  �حتفالية  تر�ثية �سمن  �أف�سل فرقة رق�ص 
�لفار  حورية  قطعت  �لعربية،  �لثقافة  عا�سمة 
�لو�سول  باإمكانية  �لأمل  "�لكوفية"  فرقة  م�سوؤولة 
" �نه  �ىل فل�سطني، معّلقة �نها كانت ت�سعر حينها 
خ�سارة  �حللم  حتى  علينا،  ��ستكرتوه  �حللم  حتى 
لها  �أكدو�  حني  تبددت  هذه  حرقتها  �أن  �إل  فينا". 

�أنها �ستزور �أر�ص �لوطن، و�أنها وفرقتها "�لكوفية" 
من  �سيتمكنون  �ل�سباب  من  جمموعة  جانب  �ىل 
�لدويل  بو�بة موؤمتر �ل�ستثمار  دخول فل�سطني من 
�أثلج �خلرب قلبها،  �لذي عقد يف حينه ببيت حلم. 
و�عد�  �خلرب،  جاءها  وترقب  �نتظار  طول  فبعد 

�إياها بلقاء �سقيقها �لذي مل تره �أي�سا منذ عقود.
لأع�ساء  بالن�سبة  باحل�سبان  يكن  مل  �أي�سا  �خلرب 
�لت�ساريح  �أع�سائها  كامل  ينل  مل  �لتي  �لفرقة 
ومنهم  �سفر  وثيقة  ميتلك  مل  من  ومنهم  �لالزمة، 
�ل�سالحية  منتهية  �سفرهم  وثائق  كانت  من 
جديدة.  وثائق  ل�ست�سد�ر  ي�سمح  ل  �سيق  و�لوقت 
هكذ� �نطلقت �لفرقة لتكون خري �سفري للمخيمات 
�ملتم�سكة برت�ثها و�إرثها �ل�سعبي �لذي يحاول �لعدو 

�سرقته ون�سبه �إليه زور�.
�إل عندما  مل ت�سدق حورية �ن حلمها بات حقيقة 
�لثنني  من  و�حدة  فهي  �لأردن،  قدماها  وطاأت 
بالر��سي  للمرور  ت�سريح  على  ح�سال  �للذين 
عندها  لبناين.  �سفر  جو�ز  حتمل  لكونها  �لأردنية 
كثرية  �أفكار  �لعودة،  حلم  تعي�ص  �نها  �سعرت  فقط 
مع جنود  لوجه  وجها  �ستلتقي  كيف  تر�ودها  بد�أت 
�لحتالل؟ كيف �ستدخل حتت �لعلم �ل�سر�ئيلي �ىل 
فل�س�سطني؟ "قررت وقتها �ن �ترك كل تلك �لأفكار 
و�أعي�ص كل حلظة بلحظتها، كنا ن�سعر باأن كل دقيقة 
بعيدين عن فل�سطني كال�ساعات".  وتبقينا  توؤخرنا 
ومع �لقرت�ب من فل�سطني تبنّي �أن �حللم بفل�سطني 
�آخر،  �سيء  �أمامك  ت�ساهدها  �أنك  وو�قع  �سيء، 
هناك  كان  توقعاتنا،  من  �أكرث  كانت  "فل�سطني 

ذهول مبا ر�أيناه، فل�سطني جنة على �لأر�ص".
�سعورهم  فرقتها، عن  �أع�ساء  بع�ص  قاله  ما  تردد 
�سعور  �سعور غريب  ب�سيء غريب يتحرك د�خلهم، 
�أكلو� من  �لتي  �لأر�ص  �لأر�ص. هذه  باحلنان جتاه 
تر�بها،  مل�سو�  مائها،  من  و�سربو�  �أخري�  ثمرها 
كلها.  بحو��سهم  و�ختربوها  عا�سوها  تذّوقوها، 
�سعرو� بالنتماء �ليها، بر�بط قوي معها كاأنهم ما 
غادروها �أبد�، "�سعرنا بر�بط قوي، بالنتماء كاأننا 
نعرف �لنا�ص �لذين �لتقينا بهم منذ دهر و�أكرث...

�أ ثم �لتاأم برحلة �لعودة للوطن". نحن ج�سم جتزَّ
كان �أكرث ما �سدمها هو �ملعابر و�حلو�جز، "لطاملا 
كنا ن�سمع عن معرب قلنديا، لكننا �ختربنا ولو ليوم 
يومي  ب�سكل  �لفل�سطيني  �سعبنا  يعانيه  ما  و�حد 
جنود  يقوم  كيف  و�ختربنا  وتنقالته،  حتركاته  يف 
�حلق".  �ساحب  وهو  لإذلله  بامل�ستحيل  �لحتالل 

معاناة  وجود  لم�ستها   �لتي  �لأخرى  �لأمور  من 
طبقية يف �ملجتمع �لفل�سطيني متاما كما يف �ل�ستات 
فهناك طبقة "�ملرتاحني و�ملي�سورين" وهناك طبقة 

"�ملعتَّـرين".
هي  تاأثري�  �لأكرث  �للحظة  باأن  و�ل�سويل  تتفق  وهي 
�مل�سجد  وم�ساهدة  �لقد�ص  �ىل  �لدخول  حلظة 
�سم�ص  لون  بهاء  تعك�ص  �ل�سخرة  وقبة  �لأق�سى 
مقد�سة.  هالة  حولها  لرت�سم  يافاوية  كربتقالة 
�سعرت  �لأوىل،  للمرة  كما  ينب�ص  بقلبي  "�سعرت 
بحنان �أم تلد مولودها �لأول"، تقول. "عندما ترجلنا 
�سيءغريب متلَّكنا  �لزيتون،  من �حلافلة �ىل جبل 
وحثنا لالإ�سر�ع بخطو�تنا، وهذ� ما حدث، مل نعد 
ن�سعر بخطى �أقد�منا، �سيء �أقوى مّنـا �سيطر علينا 
�سهيد  ت�سييع  يف  يحدث  كما  خطو�تنا،  من  و�سّرع 
�ىل  �سريعا  لي�سل  يطفو  �لتابوت  وكاأن  ت�سعر  ما، 
�جلنة". حينها يدرك �ملرء باأن فل�سطني ت�ستحق كل 
�جلها  للن�سال من  م�ستعدون  "ونحن  دماء،  قطرة 
مهما طال �لزمن"، ر�جية لو كان باإمكانها �ملكوث 
"هناك مناطق و��سعة وفارغة  هناك ولو يف خيمة 
يف �ل�سفة، لنعي�ص فيها. نحن مو�فقون...على �لأقل 
�سنكون يف فل�سطني"، م�سددة على �سرورة �لتم�سك 
بحق �لعودة، ناقلة ر�سالة �لد�خل �ىل �ل�ستات باأن 
�للقاء قريب و�أن �لعودة �ىل فل�سطني حمررة �أقرب 

بكثري. 
ممن  ككثريين  حورية  تبقى  �للحظة،  هذه  حتى 
�أنهم كانو�  بروؤية فل�سطني، غري م�سدقني  تباركو� 
فعال هناك على �أر�ص �لوطن. ف�سٌل يدينون بال�سكر 
و�لمتنان فيه للجنة �لوطنية للرتبية و�لثقافة وعلى 
�آخرون  وجنود  تالوي،  �إ�سماعيل  �لأ�ستاذ  ر�أ�سها 
�حللم.   من  بكثري  �أجمل  �لو�قع  جعلو�  جمهولون 
ن�سيت  ما  بعدها  "�لبالد  �أن  طاملا   �سيتحقق  حلم 

وم�ستاقة لأهلها".




