مخيمات 15

االثنني  12تموز  2010العدد 1164

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

متابعة
ل�ك��ن امل �ف��اج��أة ،ي �ق��ول ص�ل�اح «كانت
في ُ ما جرى الخميس الفائت عندما
استدعي أص�ح��اب الصيدليات إلى
ال �ت �ح �ق �ي��ق وج � ��رى ال �ت �ع��اط��ي معنا
ب��أس �ل��وب أم �ن��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق �ض��ائ��ي .هكذا،
وض��ع الجسم الطبي في املخيم في
قفص االتهام ،وبلهجة حاسمة ِقيل
ل�ن��ا« :ك��ل صيدليات املخيم تحتاج
إلى تراخيص .ممنوع مزاولة املهنة،
ول��و ك��ان داخ ��ل الصيدلية طبيب».
وفي نظر صالح إن «املسألة ليست
مجرد قضية قانونية ،بل هي على
ع�لاق��ة ب�ت��وق�ي��ت امل�ط��ال�ب��ة بالحقوق
امل��دن �ي��ة ل�ل�اج �ئ�ي�ن الفلسطينيني».
وف��ي السياق نفسه ،ي�س��أل الطبيب
في الهالل األحمر الفلسطيني ،رأفت
النجار «عن كرامة البشر في التعامل
م��ع الفلسطيني ،فعندما يستدعى
أي طبيب من املخيم ُ
وي َ
حتجز كأي
مجرم أو متهم من الثامنة صباحًا
حتى السابعة م�س� ً
ّ
يسمى
�اء ،ف�م��اذا
ه� � ��ذا؟» .ي �ض �ي��ف ال �ط �ب �ي��ب« :مل � ��اذا ال
يحدد موعد دقيق ملقابلة الطبيب؟
أل�ي��س ل��دى ًه��ذا األخ �ي��ر ارتباطات؟
أليس مسؤوال عن مرضاه؟» .لكن في
رأي النجار« ،ال تقع املسؤولية فقط
على ال��دول��ة اللبنانية ف��ي االنحدار
بمستوى التعاطي م��ع األط �ب��اء ،بل
إن��ه أي�ض��ًا غ�ي��اب التنسيق وانعدام
املرجعية ٌّ ف��ي الجانب الفلسطيني،
ُ
ح �ي��ث ك� ��ل ي�غ�ن��ي ع �ل��ى ل �ي�ل�اه ،لذلك
ن �ح��ن ن� �ل ��وم أن �ف �س �ن��ا ق �ب��ل أن نلوم
ال��دول��ة» .أما في الجانب السياسي،
فاملسألة تتخطى ملف الصيدليات
لتشمل مجمل ال��واق��ع الفلسطيني.
فاليوم« ،تطرح اإلج��ازات القانونية
لفتح ال�ص�ي��دل�ي��ات» ،ي�ق��ول مسؤول
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
ف��ي مخيم ال �ب��داوي ،نبيل السعيد:
« ...وغدًا معمل البوظة وبعده املياه
واالت �ص ��االت ،ليصبح الفلسطيني
م��ذن�ب��ًا م��ن دون أن ي� ��دري» .ويسأل
السعيد «عن مبرر املعالجة بأسلوب
ع �س �ك��ري ،ع�ل�م��ًا ب��أن �ن��ا ت �ح��ت سقف
القانون اللبناني» .ويستهجن الرجل
القرارات التعسفية والتوقيفات التي
تجري اعتباطيًا ف��ي املخيم ،ملجرد
ت �ش��اب��ه ف��ي األس� �م ��اء ك �م��ا ج ��رى مع
مسؤول صيدلية الكرمل ،وكما جرى
أيضًا مع الطبيب باسم قيس الذي
اس �ت��دع��ي وه ��و ال �ع��اج��ز ع��ن التنقل
بسبب خضوعه لعملية جراحية.

اهالي من البارد يتفرجون
على رفع انقاضه (ارشيف)
كيف ال يخرج على الناس شاهرًا
س �ي �ف��ه؟ أم ��ا ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ّفقد
ثلمت األيام سيوفهم ،ولم يكفوا
ع ��ن «ق� ��رع ج � ��دران ال � �خ ��زان» كما
أوص��اه��م ك�ن�ف��ان��ي مل��واج�ه��ة زمن
آخ� ��ر م ��ن أزم� �ن ��ة أب� ��و الخيزران.
ي�خ��رج��ون ع�ل��ى ال �ن��اس شاهرين
أق�لام �ه��م وك�م�ن�ج��ات�ه��م .يستلون
ّ
ويصوبونها باتجاه
ال�ع��دس��ات
منصة «الجالد» العالية املحاطة
بجموع جماهير الفرجة.
م� ��ن ه � �ن� ��اك ،م� ��ن ال� �ج� �ن ��وب حيث
ب�لاده��م ،ت��أت��ي ط��ائ��رات تستطلع
امل� �ن � ّ
�ص ��ة .ت� �ش ��ارك ف ��ي مسرحية
ف� ��اش � �ل� ��ة .ت �ن �ط �ل��ق ق� �ن ��اب ��ل ذكية
قاصفة املشهد التحتي إن انتابه
خلل ،كخجل الجالد في اإلمعان
باستخفاف العقل.
أي �ه��ا ال� �س ��ادة ،إن �ن��ا أم� ��ام مشهد
ي �ج �ت� ّ�ر ن �ف �س��ه :غ ��رب ��اء يجمعهم
بغرباء الوجع ذات��ه ،فما العالقة
ب �ي��ن ق� ��ان� ��ا ودي� � � ��ر ي � ��اس �ي��ن؟ وما
العالقة بني الناصرة وبيت لحم
وبيروت؟
ال شيء إال «طوبى للغرباء»!
* كاتب فلسطيني

البارد :خطوات لتسريع إعماره

ّ
ّ
دروس فلسطني في مناهج غير معنية أكثر فأكثر بقضيتها،
فيما تتضاءل
ّ
بعضهم مقررات يدرسونها للطالب من خارج املنهاج ،ونصب أعينهم الخوف
من أن تمحى فلسطني من عقول أوالدها
عبد الكافي الصمد
في خطوة تهدف إلى تفعيل العمل
ّ
وت�ق��دم��ه ف��ي م�ج��ال ت�س��ري��ع إعادة
إع�م��ار مخيم نهر ال �ب��ارد ،اتخذت
الشركة املتعهدة املشروع (الجهاد
للبناء) خطوات لتعويض التأخير
ال��ذي حصل ف��ي الفترات املاضية،
م� ��ن خ �ل��ال ت ��أك� �ي ��ده ��ا وف � ��ق بيان
أصدرته األون��روا على «دفع أجور
ال�ع�م��ل اإلض��اف��ي ل�ل�ع�م��ال ،وزيادة
األج � � � ��ور وت� �ش �غ� �ي ��ل ورش عمال
إضافية في مشروع اإلعمار».
ه � ��ذه ال � �خ � �ط ��وات ال� �ت ��ي تتابعها
وك ��ال ��ة غ� ��وث وت �ش �غ �ي��ل الالجئني
الفلسطينيني في لبنان،األونروا،
جاءت في موازاة عقدها اجتماعات
ّ
دورية مع الشركة املتعهدة لتسليم
ال� ��رزم� ��ة األول � � ��ى م ��ن أص � ��ل  8رزم
ي �ت �ك� ّ�ون م �ن �ه��ا امل �خ �ي��م وف� ��ق خطة
إعادة إعماره ،نهاية السنة الجارية
وف��ق امل��وع��د امل�ح��دد .كما ظهر أثر
هذا التنسيق والتعاون أيضًا من
خالل مباشرة العمل ببناء الطبقة
الرابعة في إح��دى بلوكات الرزمة
األول ��ى ،وه��ي الطبقة األخ �ي��رة من
البناء حسب الخرائط.
وف �ي �م��ا ي�ن�ت�ظ��ر ب� ��دء األش� �غ ��ال في
الرزمة الثانية موافقة وزارة الثقافة
على ذل��ك ،بعد موافقتها املسبقة
ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ة ط� �م ��ر آث � � ��ار مدينة
أرت��وزي��ا الرومانية التي اكتشفت
ف ��ي م ��وق ��ع اإلع � �م� ��ار ،ع � ��اود فريق
التصاميم التابع لقسم الهندسة
ف ��ي األون � � � ��روا إل � ��ى ال� �ت� �ع ��اون مرة
ج��دي��دة م��ع «ه�ي�ئ��ة ال�ع�م��ل األهلي
إلع��ادة إع�م��ار مخيم نهر البارد»،
ب �ع��د ت��وق��ف ام �ت��د ألش �ه��ر ،بسبب
اللغط ال��ذي دار ح��ول عمل الهيئة
ف��ي ال �س��اب��ق ،واح �ت �ج��اج األهالي
ع� �ل ��ى م��واف �ق �ت �ه��ا ع� �ل ��ى تصاميم
ال � �خ ��رائ ��ط وم � �س ��اح ��ات البيوت،

وذل � � � ��ك ب � �ه � ��دف إن � � �ه � ��اء تصاميم
ال��رزم��ة الرابعة في أق��رب وق��ت ،في
موازاة دعوة األهالي إلى لقاء يوم
السبت املقبل في مقر الهيئة داخل
امل �خ �ي��م ،إلط�لاع �ه��م ع�ل��ى الخرائط
والتصاميم ،تمهيدًا لتسليمها إلى
املتعهد قبل مباشرته العمل فيها.
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت األونروا
أنها ستجتمع مع اللجنة الشعبية
واملؤسسات املحلية قبل ظهر اليوم
االث �ن�ي�ن ف��ي م�ك��ات�ب�ه��ا ف��ي املخيم،
م��ن أج ��ل ت�ق��دي��م ش ��رح ح ��ول مسح
الفقر الذي سيجريه قسم الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ف��ي ك��ل ل �ب �ن��ان ،وهو
مسح ش��ام��ل سيأخذ ف��ي االعتبار
جميع العوامل املحتملة التي يمكن

اعتصام
اعتصم ع��دد من أهالي البارد
وال � � �ب� � ��داوي أم � ��س ب� ��دع� ��وة من
لجنة نازحي مخيم البارد أمام
م�ك�ت��ب األون � � ��روا ف ��ي البداوي
ّ
ووج �ه��وا م��ذك��رة للمدير العام
لألونروا سلفاتوري لومباردو،
ط��ال�ب��وه م��ن خ�لال�ه��ا بالضغط
على الحكومة اللبنانية إلقرار
وتخفيف
ال�ح�ق��وق اإلن�س��ان�ي��ة
ّ
اإلج� � � � � ��راءات األم� �ن� �ي ��ة املتبعة
وت� �ح� �س�ي�ن خ � ��دم � ��ات اإلغاثة
والصحة.
كذلك ،دعت املذكرة إلى «توفير
األم ��وال ال�لازم��ة إلع��ادة إعمار
ال� � �ب � ��ارد ودف � � ��ع التعويضات
ألهالي املخيم ورف��ع قيمة بدل
اإلي� �ج ��ار ل �ت �ت �ن��اس��ب م ��ع غالء
امل �ع �ي �ش��ة وإي� � �ج � ��ارات الشقق
السكنية».

أن تسببها ال�ظ��روف االقتصادية
ال �ص �ع �ب��ة ل�ل�أس ��ر ال �ل�اج � �ئ ��ة ،مثل
ال�ف��وات�ي��ر ال�ط�ب�ي��ة ،وف �ق��دان العمل،
وال��دراس��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،وع ��دد أفراد
األس� ��رة ال �ت��ي ي�ج��ب دع�م�ه��ا وغير
ذلك.
وأوض� �ح ��ت األون � � ��روا ف ��ي بيانها
ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص أن «األس ��ر التي
سيشملها امل �س��ح ل��ن ُي�ك�ش��ف عن
ه��وي�ت�ه��ا وأس� �م ��اء أف� ��راده� ��ا ،وأنه
بعد إج��راء املسح ستقوم األونروا
ب� �ت� �ح ��دي ��ث ت �ح �ل �ي �ل �ه��ا للظروف
االقتصادية الصعبة التي يعيشها
ال�ل��اج � �ئ� ��ون ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون في
لبنان ،ما يسمح بتعديل تدخالت
اإلغ � ��اث � ��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم لألهالي».
وأع �ل �ن��ت األون � � � � ً�روا أن �ه ��ا ستعقد
اج�ت�م��اع��ًا م�م��اث�لا م��ع األه��ال��ي في
مدرسة املجدل في مخيم البداوي،
ف��ي ال�ت��اس��ع ع�ش��ر م��ن ش�ه��ر تموز
ال �ج��اري ،ل�ش��رح امل��زي��د م��ن النقاط
حول طريقة املسح.
إل ��ى ذل ��ك ،وف�ي�م��ا أع�ل�ن��ت األونروا
أن امل�ف��وض ال�ع��ام للوكالة فيليبو
غ � � ��ران � � ��دي زار ال� � �ي � ��اب � ��ان أخيرًا
«ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى دع � ��م األونروا
ّ
مخيم
ع� �م ��وم ��ًا ،وإع� � � � ��ادة إع � �م� ��ار
ن �ه��ر ال � �ب ��ارد خ ��اص ��ة» ،استقبلت
وح��دة األون ��روا ف��ي ال�ش�م��ال مدير
ق�س��م ال �ش��رق األوس ��ط ف��ي الوكالة
ال� �ي ��اب ��ان� �ي ��ة ل� �ل� �ت � �ع ��اون الدولي،
ماتسو ن��اغ��ا ،أعقبه عقد ل�ق��اء في
مقر اللجنة األهلية ب�ين املسؤول
الياباني واأله��ال��ي ،ج��رى النقاش
فيه «حول قضايا عديدة ومشاكل
ي �ع��ان �ي �ه��ا أه� ��ل امل �خ �ي��م ف ��ي مجال
إع� � � ��ادة إع � � �م� � ��اره» ،ق� �ب ��ل أن يزور
امل�س��ؤول الياباني م��درس��ة مؤقتة
ّ
مولت بالده إعمارها ،ثم زار موقع
اإلعمار في الرزمة األولى ،ومساكن
اإليواء املؤقت في العقار  755الذي
مولت اليابان أيضًا إعادة إعماره.

حنظلة

حنظلة يبحث عن أغنية

ّ
توجه حنظلة إل��ى «أب��و مايكل املسيحي» .سلم ودخ��ل إلى
محل بيع املشروبات الكحولية .عرف أبو مايكل طلب حنظلة
ال �ي��وم��ي« :رب�ع�ي��ة ع��رق ال�ص�ب��ر» وع�ل�ب��ة س�ج��ائ��ر م��ن ماركة
«ويتينغ» وكيس ثلج صغير وبعض املكسرات الرخيصة.
غادر حنظلة وهو في حيرته اليومية :أين سيشرب اليوم؟
ك��ل املخيم بأزقته ال يكفي ،فالكل يعرفه وه��و يعرف الكل.
قرر الذهاب إلى زاوية نائية من املخيم حيث ال يسكن سوى
البوم والغربان في تلك الخرائب التي بنت «الوكالة» جزءًا
م�ن�ه��ا .وف��ي ال�ط��ري��ق م� ّ�ر ب��األزق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي تحتضن
ال�ب�ي��وت .وه��و ي�س�ي��ر ،س�م��ع أم ن�ص��ار ال�ع�ج��وز التسعينية
تترنم بأغنية جميلة اللحن« :يا عني كوني صبارة ع اللي
أخذوه البحارة/حطوه بجوا املركب مثل الشبك والصنارة».
وق��ف حنظلة ق ��رب ال�ش�ب��اك امل�غ�ط��ى ب��ال�ش�ب��ك ال�س�ل�ك��ي ملنع
دخول البعوض الذي يمر حتى من الزجاج بحسب خبرته.
الحجة أم نصار بدأت تترنم أكثر بلحن حزين مسترسل« :يا
محال فتيل الهوى /والنار شعالني /لون السفر لوني /انت
السفينة والبحر دمعي /لون الحزن لوني».
وقع األغنية على مسمع حنظلة كان صادمًا أكثر من طعم
ال �ع��رق ألول وه �ل��ة؛ ف �ع��رق ال�ص�ب��ر م��ن أم ��ر امل �ش��روب��ات في
التاريخ ،ترافقها لفافات التبغ «ويتينغ» التي تربي بلغمًا
يعجز السعال ع��ن تخفيف وط��أت��ه ف��ي ال�ص��در .ط��رق الباب
ليسمع ص��وت��ًا أت��اه م��ن داخ��ل البيت امل�ت�ه��ال��ك :م�ين! أجاب:
«ح�ن�ظ�ل��ة اب ��ن أب ��و ص��اب��ر ذاي ��ق امل� ��ر» .ال �ص��وت ذات� ��ه :ادخل.
حنظلة بعدما سلم ودخل :من كان يغني؟
أج��اب نصار الجالس بقرب أم��ه ي��رت��دي الفانيلة الداخلية
ويضع في فمه لفافة تبغ من نوع «بيشنت»« :الحجة».
حنظلة :شو هاي األغنية؟
نصار :والله ما بعرف .الحجة صار لها زمان بتغني فيها.
حنظل :طيب ،ما سألتها؟
نصار :حتى لو سألتها ،هي مش معك.
حنظلة :وين يعني؟ ما هياها!
نصار :مسافرة في امللكوت.
حنظلة وق��د فهم أنها مصابة بمرض «ال�خ��رف» :طيب مني
حافظ هاألغنية؟ مني بعرفها؟
نصار :والله يا أبو الصابر ما حدا بعرفها غير الحجة.
وبدأ حنظلة رحلة البحث املرير عن هذه األغنية وأرسل إلى
الجميع« :يا محال فتيل الهوى والنار شعالني /لون السفر
لوني /انت السفينة والبحر دمعي /لون الحزن لوني /يا
ع�ين ك��ون��ي ص �ب��ارة ع ال�ل��ي أخ ��ذوه ال �ب �ح��ارة /ح�ط��وه بجوا
املركب مثل الشبك والصنارة« ،/من يعرف عنها شيئًا مشان
الله دلوني .من أي مناطق من وطني؟ من الساحل ما هي؟».
عمان ـ معاذ عابد

رد من صبابة
حنظلة يا حنظلة ،مع كل مشروبات الصبر والترنح خلف
الحيطان ،يبقى هناك أم��ل في عودتنا .فنحن في اغترابنا
القسري لم َ
ننس من نكون ولن ننسى هذا أب�دًا ،ألن عجوزًا
ما زال��ت تغني ما حفظته في الوطن وأن��ت سمعته وسألت
ع �ن��ه ،وأن ��أ س��أج�ي�ب��ك ع �ن��ه« .ي ��ا ع�ي�ن ك��ون��ي ص �ب��اره ع اللي
أخذوه البحارة حطوه بوسط املركب مثل البحر والصنارة».
ه��ذه األه��زوج��ة ال�ض��ارب��ة ف��ي ال�ق��دم إل��ى م��ا قبل االستعمار
اإلنكليزي والفرنسي لبالد الشام
ُ
ك��ان��ت ت�غ�ن��ى ف��ي ذك ��رى ال�ش�ب��اب الفلسطيني ال��ذي��ن كانت
القوات التركية العثمانية تأخذهم إلى معاركها خلف البحر
في ما كان يسمى «السفر برلك» .فكان الشباب ُيحملون من
ميناء حيفا انطالقًا إلى «إسطنبول» للزج بهم في حروب ال
ناقة لهم فيها وال جمل .وقد عانى الكثير من سكان الساحل
الشرقي للبحر املتوسط من فلسطني ًولبنان وجنوب سوريا
ّ
املرميني في
من هذا الترحيل الذي كان يزرع مرارة في قلوب
السفن مثل الشباك والصنارة.
لكن املقطع التالي في هذه األهزوجة «يا محال فتيل الهوى
والنار شعالني /لون الحزن لوني/
أنتي السفينة ودمعي البحر /لون السفر لوني» هو جوهر
الحزن في هذه األغاني واألهازيج.
ع�ن��دم��ا ك��ان م��ن ي�ح��ال�ف��ه ال�ح��ظ ي�ف��ر م��ن ال�خ��دم��ة اإلجبارية
العسكرية وي�ع��ود إل��ى فلسطني ،ك��ان يحدثهم ع��ن األهوال
التي عانوها .فبعد اقتيادهم إلى ميناء حيفا ،كانوا يلقون
بهم ف��ي ب��واط��ن ال�س�ف��ن ،وب�ع��د أي��ام طويلة ف��ي بحر مظلم،
كان صوت شاب يخرج من بني أك��وام املخطوفنيّ ،
املكومني
في ظلمة سفينة تشق ظلمة البحر نحو املجهول ،يتهدج
مختنقًا بعبرات البكاء لتذكر محبوبته التي قد ال يراها أبدًا
بعد اليوم ،بعد أن كان قد نوى أن يطلبها من أهلها ما إن
يباع املوسم على البيدر ،إث��ر مواسم الحصاد ،ت�ت��راءى له
حبيبته وهو في غياهب الظالم فيغني ...يا سابحة ببحر
شعالني ...لون الحزن لوني ...فتبدأ عبرات من
الهوى والنار
ً
يسمعه بالنزول ح��ارة على الخدود ال�ب��اردة وت��زداد وتيرة
الحزن في املقطع الثاني «أنتي السفينة ودمعي البحر ...لون
السفر لوني» .حنظلة ،ذاك��رة الشعب ال تموت ...ولن تموت
وسنتعرف إلى املزيد من تراثنا ال��ذي ال يموت ،بل يتجدد
في انتظار ساعة بعث جديدة .في الوطن.
األردن ـ ربى حسن

