
لم تخّف جذوة الحماسة لدى أعضاء فرقة العاشقين الذين وصلوا، 
خالل األعوام الماضية، إلى مهجر جديد في السويد. يصرّون، رجاال 

ونساء، على وصل الماضي بالحاضر والمستقبل

اإلخوة هبّاش
رحلة »العاشقين« من 

اليرموك إلى السويد

8 عرب ينافسون بكندا على جائزة »أفضل 25 مهاجرًا«

استوكهولم ـ نجم عمورة

أفــراد  مــن  اضطر عاشقو فلسطني 
مؤسسي »فرقة العاشقني لألغنية 
فــي  ــوا  ــلــ ــرحــ يــ أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« 
السويد.  إلــى  سورية  من  الجديدة  تغريبتهم 
ففي حصار مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة 
ــــت وقـــــــع الـــقـــصـــف  ــحـ ــ ــق، وتـ ــ ــشــ ــ الـــــســـــوريـــــة دمــ
والــتــدمــيــر، لـــم يــكــن مـــن مــفــر ســـوى اســتــعــادة 
أخــــرى، بتغريبة  مـــرة  نــكــبــة فلسطني  تــجــربــة 
دمـــويـــة، كــمــعــظــم ســكــانــه الـــذيـــن يــســتــذكــرون 
اليوم عامهم الـ71 على حنينهم للوز األخضر 
في قراهم ومدنهم، التي غادرها األهــل تحت 

قصف وتخاذل متشابه ومتداخل.
ــى لــه هـــؤالء العاشقون 

ّ
مــوج البحر، الـــذي غــن

لــلــجــذور على سطح مــنــزل مــتــواضــع فــي حي 
جبر على 

ُ
املغاربة بمخيم اليرموك عام 1977، أ

ركوبه 13 من أعضاء الفرقة، هائمني في مأساة 
مــتــجــددة، فـــي رحــلــة لـــم تــهــدأ فــيــهــا عــواصــف 
وأمـــــواج ابـــتـــاع أرواح كــثــيــرة.. إلـــى إيــطــالــيــا 
وصل مركبهم، وقد ضاقت بهم جنبات أوطان 
أقدامهم  قادتهم  السويد شماال  وإلــى  عربية، 
بحثا عن حياة، فلم تهدأ أرواحهم لتعيد على 
الــفــور محاولة الــبــدء مــجــددا.. بكل مــا يحمله 

ذلك من مصاعب وتحديات.
ــــو خــلــيــل  ــنـــزل املــــرحــــوم أبـ إذا، عـــلـــى ســـطـــح مـ
الـــهـــبـــاش، فــــي حــــي املــــغــــاربــــة، قـــبـــل 42 ســنــة، 
كــان اإلخـــوة »هــبــاش«، محمد وخليل وخالد 
وفاطمة وآمنة وعائشة، يخوضون مع أبيهم 
امليل األول في رحلة بدت عائلية في البداية. 
أصــوات  استعادة  من  الجيران  فوسط دهشة 
عــــذبــــة، لــتــفــاصــيــل حــــيــــاة فــلــســطــني وهـــــؤالء 
الاجئني، قبل نكبتهم، وبــروح اإلصــرار على 
باختيار  »العاشقني«،  إلــى  ستصير  الــعــودة، 

امللحن الفلسطيني حسني نازك في دمشق.
في السويد اليوم يعيش هؤالء، مستجمعني 
ــــرة ثـــانـــيـــة مــــع الـــفـــنـــان مــحــمــد  مــــن غــربــتــهــم مـ
الــهــبــاش، الـــذي بـــرزت مــواهــبــه مبكرا فــي سن 
املعهد  فــي  للموسيقى  والـــــدارس  ســـنـــوات،   6
ليست سهلة،  متجددة. هي  انطاقة  العربي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لكن كما يــذكــر الــهــبــاش لـــ
في هيلسنبوري جنوبي غرب البلد، »الغربة 
العمل،  إصـــرارا وقناعة على مواصلة  زادتــنــا 
فوصولنا إلى السويد لم يكن سها، وانتقال 
األســــرة وأعـــضـــاء الــفــرقــة بــطــريــق خــطــر وفيه 
كــثــيــر مــن الــصــعــاب، لــم يــكــن وحــــده الــتــحــدي. 
الهجرة  أخــرى في  لقد واجهنا فجأة مشاكل 
م 

ّ
وتعل واالنــدمــاج  باملسكن  تتعلق  الــجــديــدة، 

ــوقــــت املـــضـــي فــي  لـــغـــة جــــديــــدة، وفـــــي ذات الــ
ــا، وتــلــك اتــفــقــنــا فيما  ــ اســتــعــادة الــفــرقــة دورهـ
بيننا على أنها ستحتاج إلى صبر وتصميم«.

ــع هـــجـــرة فــرقــة  ــرافـــق مــ ــتـ تـــعـــقـــيـــدات كـــثـــيـــرة تـ
الــوطــنــي  ــراث  ــتـ الـ بــأغــنــيــة  ُعــنــيــت  فلسطينية 
لتجد نفسها  الفلسطينيني وثورتهم  وثقافة 
في شمالي أوروبــا، ورغــم ذلك لم يمض وقت 

طويل حتى انطلقت تصدح مجددا في مدينة 
ماملو السويدية في 2015. وعن البداية مجددا، 
»العربي الجديد« أنه لم  يذكر محمد هباش لـ
يكن سها أن تقيم حفلة على مسرح كبير »في 
بداية مشوار الفرقة في املهجر، فذلك يحتاج 
ــكـــن بــتــصــمــيــم وتــحــّمــل  تــكــالــيــف بـــاهـــظـــة، ولـ
ــم بعض  ودعـ التكلفة  لبعض  الــفــرقــة  أعــضــاء 
األصــدقــاء نجحنا في تثبيت األقـــدام مجددا، 
ليعرف الناس أن العاشقني ما زالوا عاشقني 
اشــتــركــت في  الــتــي  لوطنهم«. فاطمة هــبــاش، 
بدايات مشوار العاشقني في اليرموك، لم تترك 
الــفــرقــة وال حــتــى فــي أصــعــب الـــظـــروف، وهــي 
»العربي الجديد« في السويد أن  تذكر اليوم لـ
علينا،  سهلة  ليست  بالتأكيد  الغربة  »حياة 
فعملية التأقلم واالندماج في مجتمع يختلف 
خصوصا  صــعــبــة،  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا  عــن 
ذلك  ورغــم  وطنية،  بقضية  ملتزمني  لفنانني 
فــمــا يــخــفــف عــنــا هـــو انــطــاقــنــا مـــجـــددا بعد 
فــي جنوب  فــي هيلسنبوري  مــا  قــدر  تحقيق 

البلد«. 
العودة أمام جمهور عربي فلسطيني وغربي 
مستمر لــفــرقــة الــعــاشــقــني، وهـــي الــتــي جابت 
ـــت لــفــلــســطــني فـــي معظم 

ّ
أوروبــــــا ســابــقــا وغـــن

الـــــــدول، وآخــــرهــــا االحــتــفــالــيــة الـــتـــي أقــامــتــهــا 
إبــريــل/ الــفــرقــة فــي مــديــنــة هيلسنبوري، فــي 

نــيــســان املـــاضـــي، بــحــضــور جــمــهــور كــبــيــر، لم 
يؤخر أعضاء الفرقة املهاجرين عن »االندماج 
فـــي املــجــتــمــع الـــســـويـــدي، كـــضـــرورة لــلــتــعــّرف 
بطريقة  بقضيتك  وتعريفه  وعاداته،  ثقافاته 
نكون  مــن  حقيقة  تعكس  وبــصــورة  إيجابية 
ــالـــصـــورة الــنــمــطــيــة  كــفــلــســطــيــنــيــني، ولـــيـــس بـ
ــا تـــذكـــر مــصــمــمــة  ــا«، بــحــســب مــ ــنــ املـــعـــطـــاة عــ

الدبكات في الفرقة، بعينة منصور.

غياب الدعم.. بعيدا عن التجاذبات
إذا كانت فرقة العاشقني في السابق احتاجت 
لـــكـــي تــســتــمــر إلـــــى دعـــــم مـــؤســـســـاتـــي لــتــقــيــم 
العربية  الــــدول  معظم  بــني  متنقلة  حــفــاتــهــا 
أراضي  اليوم تتواجد على  واألجنبية، فإنها 
تقيم  أن  وتستطيع  األوروبـــــي،  االتــحــاد  دول 
في  املهرجانات  في  وتشارك  االحتفاالت  تلك 
املــهــاجــر الــعــربــيــة بــعــيــدا عــمــا يسميه أعــضــاء 
الــفــرقــة »الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة«. فــقــد عانت 
»فرقة العاشقني« في سنوات الثمانينيات من 
الفلسطينية،  الساحة  أصــاب  الــذي  االنشقاق 
ــورة مــســعــى كـــل طــرف  ــ ــر عــلــيــهــا فـــي صـ ــا أثــ مـ
يذكر  ما  ولكنها، بحسب  إلــى صفه،  لجذبها 
عازف املجوز في الفرقة خالد هباش »رفضت 
ــر،  أن تــتــبــع فــصــيــا عــلــى حـــســـاب فــصــيــل آخـ
نغني«،  »لفلسطني  ظــل  العاشقني  شــعــار  ألن 
ولــألســف أدى االنــشــقــاق فــي حــركــة فــتــح إلــى 

توقف الفرقة فترة بسبب وقف تمويلها«.

آمال بجوالت حول العالم
وفي مغتربهم السويدي اليوم يتحدث األخوة 
»خصوصا  للفرقة،  الدعم  معاناة  عن  هباش 
فــي معركتنا عــلــى تـــراث فــلــســطــني، مــن حيث 
تـــأمـــني املـــابـــس واحـــتـــيـــاجـــات فـــرقـــة الــدبــكــة، 
فــغــيــاب أيـــة مــســاعــدات ورعـــايـــة لــلــفــرقــة جعل 
بالفعل  والحاجة ماسة  أكثر،  العمل تطوعيا 
إلـــى تــأمــني احــتــيــاجــات الــعــاشــقــني املــســتــمــرة، 
كما انطلقت قبل عقود، ال تحيد عن قضيتها 
أيـــنـــمـــا أوصـــلـــهـــا االغــــــتــــــراب«. يـــأمـــل أعـــضـــاء 
يلتفت  أن  الــســويــدي  فــي مهجرهم  العاشقني 
ــرورة وأهــمــيــة الــفــن والــتــراث  الــبــعــض إلـــى ضــ
فلسطني  بقضية  الوعي  وتوسيع  تعزيز  في 
وبــاإلمــكــانــيــات الــكــبــيــرة لـــدى أبـــنـــاء الــشــتــات 
 بقدر 

ّ
القادرين على التأثير في محيطهم، كل

مـــا يــســتــطــيــع. فـــهـــؤالء يــعــتــبــرون أن »مــعــركــة 
ــتـــواجـــد  الـــــوعـــــي« هــــي األســــــــاس فــــي جـــعـــل الـ
الفلسطيني فــي أوروبــــا، وغــيــرهــا، مــؤثــرا في 
ــال  ــيـ ــيـــة، حـــتـــى بــــني األجـ خـــلـــق تــــحــــوالت نـــوعـ
للتمّسك  الــغــربــة،  فــي  املـــولـــودة  الفلسطينية 

بتراث وثقافة وطنهم األصلي فلسطني.
فـــفـــي جــعــبــة فـــرقـــة الـــعـــاشـــقـــني ســـجـــل طــويــل 
وحــافــل مــن املــشــاركــات فــي مهرجانات دولية 
حول العالم، فمن أوروبا إلى أميركا واليابان 
حضورها  الفرقة  لهذه  كــان  العربي،  والعالم 
الــذي تأمل أن تستعيده، رغم وصولها خال 
اسكندنافيا،  إلــى  املــاضــيــة  القليلة  الــســنــوات 
بل ترى في جغرافية الهجرة الجديدة فرصة 
ــدور الــنــشــط الـــذي لعبته  أخـــرى الســتــعــادة الــ
عــلــى الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة فـــي خــدمــة 
قضية شعبها الفلسطيني، رغم كل منغصات 
الــتــهــجــيــر الــــذي طــاولــهــا كــمــا طــــاول عــشــرات 

اآلالف من سورية في السنوات املاضية.
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يحفظ الفلسطينيون واللبنانيون عن ظهر قلب رائعة »العاشقني«: »اشهد يا عالم علينا وعلى 
بيروت«، وهي األغنية التي تتردد اليوم كلما اعتلى أعضاء فرقتها املهاجرون إلى السويد خشبة 
املخيم«  الجاليات، مستحضرة »شــوارع  أبناء  تثير حماسة  الطلق،  الهواء  أو في  مسرح مغلق 
و»سجن عكا« و»عود اللوز األخضر« بكل ما يحمله ألم الغربة، التي صدحت بها أصواتهم قرب 
فلسطني سابقا، وفي غربتهم األخرى اليوم. نجاح »العاشقني« ال ُينسي أعضاءها املهاجرين 
»الحنجرة  املــوصــوف بصاحب  دربــهــم  ورفــيــق  ــازك، وصديقهم  نـ الــراحــل حسني  امللحن  دور 
الذهبية« حسني املنذر، والشاعر صالح الدين الحسيني، وأبي الصادق، والشاعر أحمد دحبور، 
الذي يصف الفرقة بأنها »تجربة جذابة للنص والجمهور حملت في ثناياها الهم الفلسطيني 
الجمعي، وجرح الوطن النازف. رسمت في فضاء الكون أمال، وفي خيال الشعب ثورة وحرية«.

الفن مهاجرًا
ناصر السهلي

ال يـــكـــفـــي، عـــلـــى مـــــا يـــــبـــــدو، أن 
األنـــظـــمـــة الــعــربــيــة تــتــســبــب في 
تـــهـــجـــيـــر الــــبــــشــــر إلـــــــى أقــــاصــــي 
ومـــــاحـــــقـــــة  قـــــمـــــعـــــا  األرض، 
ــــب  ــواهــ ــ ــل املــ ــتــ ــقــ وتـــــرســـــيـــــخـــــا، لــ
والـــــكـــــفـــــاءات، مـــنـــعـــا بــــاألســــاس 
لــتــشــكــل مــجــتــمــعــات أقــــل ظلمة 
ــفــــاؤال، بـــل هـــي أنــظــمــة  وأكـــثـــر تــ
ــة  ــمـ ــلـ ــكـ ــــى مـــــــن الـ ــتـ ــ مـــــرعـــــوبـــــة حـ

واالنتقاد وقول الحقيقة.
وفـــــــــــي ظـــــــــل هـــــــــــذا الـــــــــنـــــــــوع مـــن 
األنظمة التي تعيش في قوقعة 
الــطــمــأنــيــنــة بــالــتــخــلــف وثــبــات 
الــحــال، ال يهمها فيما يبدو كم 
تتلقى من صفعات وإهانات من 
ــغـــرب وصــحــافــتــه ومــنــظــمــات  الـ
حــقــوق اإلنــــســــان، طــاملــا أنــــه في 
الــنــهــايــة ثــمــة ســيــل مــالــي يحدد 
أفق العاقة املصلحية املتبادلة، 
بل واملختلة كرشى لشراء صمت 
الحاكمة  السياسية  املؤسسات 
ــر مــــن دولـــــــة، بــصــفــقــات  ــثـ فــــي أكـ
ســاح هنا واســتــشــارات هناك. 
ــبـــقـــى مــع  ــة تـ ــمــ ــظــ فـــمـــشـــكـــلـــة األنــ
ــــن بـــــــاده مــضــطــرا  ــــن خــــــرج مـ مـ
واســـتـــمـــر فــــي الـــحـــديـــث بــعــكــس 
اتـــجـــاهـــات تـــيـــار الــخــنــوع الـــذي 
ــا  ــهــ ــعــ ــا وتــــرويــ ــهـ ــعـ ــمـ ــقـ تــــأمــــلــــه بـ
ــات  ــومــ ــكــ ــحــ ــعـــــض الــ ــ ــر. بـ ــشــ ــبــ ــلــ لــ
ــيـــاء األمــــر« فيها  تــّدعــي أن »أولـ
»خـــدم لــلــديــن«، بــل فــي بعضها 
مجتمعاتهم  وأن  »مــلــهــمــون«، 
تقوم على الشريعة، وفي الواقع 
ــيــــاســــي غـــربـــي  ــــرج ســ ــــخـ حـــــني يـ
ومايني  بنفسه،  الدين  ليصفع 
الذين يقيمون  املسلمني، إن من 
فــي أوروبــــا أو أمــيــركــا، كــمــا في 
حـــالـــة الــســيــاســي املـــتـــطـــرف في 
بالودان،  راسموس  كوبنهاغن، 
لـــيـــصـــفـــع بـــأكـــثـــر مـــــن صــفــعــات 
دونــالــد تــرامــب، تــراهــم يــلــوذون 
ــكــــن، مــــا أن يــقــول  ــالـــصـــمـــت. لــ بـ
عربي في ذات الغرب كلمة حق 
والديكتاتورية  االستبداد  حول 
الهجرة حتى  تلك  في  املتسببة 
األمــر  يصل  بــل  تنّمرها،  تسمع 
ــا إلـــــــى إعــــــــــداد مــخــطــطــات  ــهـ ــيـ فـ
اغــتــيــال تشبه اســتــهــداف جمال 

خاشقجي باملناشير واإلذابة.

استهداف 
نشطاء

B

تورنتو ـ إسراء حسين

تعلن  التي  مهاجرا«،   25 أفضل  »جــائــزة  عد 
ُ
ت

نتائجها فــي يــونــيــو/حــزيــران الــقــادم، إحــدى 
ــتـــي تــتــعــاطــى مــــع الــقــصــص  ــز الـ ــوائـ ــجـ ــم الـ ــ أهـ
اإليـــجـــابـــيـــة واملــلــهــمــة لــنــجــاحــات مــهــاجــريــن 
بصمتهم  لهم  كانت  العالم  دول  مختلف  مــن 
املــمــيــزة فـــي املــجــتــمــع الـــكـــنـــدي. وهــــي جــائــزة 
اعــتــراف بـــأن هـــؤالء املــهــاجــريــن، أو الكنديني 
من أصول مهاجرة، هم جزء رئيس من نجاح 
 2009 عــام  منذ  انطلقت  حيث  كــكــل؛  املجتمع 
بــدعــم مــن »رويــــال بــنــك« وصحيفة »تــورنــتــو 
ستار«. ويجري عادة الترشيح لنيل الجائزة 
مــن قبل األفــــراد أو املــؤســســات، ويــتــم اختيار 
الكندية.  املقاطعات  مختلف  مــن  مرشحا   75
ويـــكـــون الــتــصــويــت بــنــســبــة 75 فـــي املـــائـــة من 

عامة الناس، و25 في املائة من لجنة تحكيم.
بلغ عدد املرشحني من أصل عربي 8 أشخاص، 

األراضـــي  على  العمل  الــســوريــني«  النشيطني 
الــكــنــديــة لــكــل قــــادم جــديــد. ويــؤكــد الــجــســري، 
أنــــه ســعــيــد بترشيحه  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
املهاجرين  من  الشباب  من  مجموعة  قبل  من 
الجدد في جامعة يورك وتورنتو، مضيفا أنه 
»من الضروري أن يندمج العربي في املجتمع 
الكندي، مع اعتزازه بهويته العربية، فأنا بكل 

فخر كندي عربي«.
 الـــشـــريـــف، 42 عـــامـــا، ويــقــيــم فـــي الــبــلــد منذ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــنــــوات، يـــؤكـــد لــــ 10 ســ
»فــســيــفــســاء املجتمع الــكــنــدي بــأكــثــر مــن 200 
ــل، دلــيــل قـــوي عــلــى تــجــربــة مميزة  ــ لــغــة وأصـ
النــــدمــــاج األقـــلـــيـــات واملـــجـــتـــمـــعـــات، وهـــــو مــا 
دفــعــنــا إلـــى تــأســيــس »مــؤســســة الــبــشــريــة من 
ا مــن أهدافها  أجــل الــســام« التي كرست جــزء
لتحقيق االنـــدمـــاج بــني الــقــادم الــجــديــد وابــن 
ــلـــي، ولــتــعــريــف املــجــتــمــع الــكــنــدي  الــبــلــد األصـ
اإلنساني  الــدور  وانطلق  العربية«.  بثقافتنا 

وهم: سامر )سام( الجسري )سوري األصل(، 
)فلسطيني  الــشــريــف  جــمــال  الــدكــتــور محمد 
أردنـــي(، مزنة دريــد )مهاجرة ســوريــة(، بيان 
ــة ســـــوريـــــة(، ملـــيـــاء شــارلــيــبــو  ــديـ ــنـ خــطــيــب )كـ
)كندية لبنانية(، روال داغر )كندية لبنانية(، 
ربا فتال )كندية سورية(، وسيلفيا جواد )من 

مصر(.
إلــى كندا قبل 30  عــامــا( حضر  الجسري )42 
الكمبيوتر  دراســتــه في تخصص  أكمل  سنة، 
ــرط قــبــل  ــخــ وعـــمـــل فــــي مـــشـــاريـــع خــــاصــــة. وانــ
12 ســنــة فــي الــعــمــل الــتــطــوعــي اإلنــســانــي في 
ــم انــتــقــل  تــنــظــيــف الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة بــــدايــــة، ثـ
ــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــســـرطـــان  ــ ــتــــطــــوع فـ إلــــــى الــ
إلى  التطوعي بالسفر  واألطفال، وتــّوج عمله 
املؤسسات  ليساعد  الــســوري،  الــجــوار  بــلــدان 
اإلنسانية في أعمالها الخيرية، إلى أن فتحت 
كــنــدا أبــوابــهــا فــي نــهــايــة عـــام 2015 لاجئني 
ــز املـــتـــطـــوعـــني  ــ ــركـ ــ ــــني، حـــيـــث بــــــدأ »مـ ــــوريـ ــــسـ الـ

لــلــمــؤســســة إلــــى خــــارج كـــنـــدا، مـــن خــــال دعــم 
مــشــاريــع إنــســانــيــة، أبــرزهــا تقديم دعــم مالي 
ــة لـــألطـــفـــال  ــ ــــدرسـ ــة ملـ ــيــ ومـــســـتـــلـــزمـــات مــــدرســ
فـــي مــديــنــة اكـــامـــاســـوا فـــي مــدغــشــقــر. ويــقــول 
»العربي الجديد«، إن ترشيح اسمه  الشريف، لـ
ــم وتــقــديــر  مــن قــبــل جــهــات ال يعلمها هــو دعـ
لجهد إنساني، وتشجيع له على تقديم املزيد 
لهذا املجتمع«. مزنة دريد، 28 عاما، حضرت 
إلى كندا في 2016 من خال برنامج »الفائزات 
بــجــائــزة نــوبــل لــلــســام« الــــذي يــقــدم تــدريــبــا 
ــنـــزاع.  لـــثـــاث نـــاشـــطـــات عــمــلــن فـــي مــنــاطــق الـ
وعـــمـــلـــت مـــزنـــة دائــــمــــا عـــلـــى خـــدمـــة األنــشــطــة 
خــال حملة  من  الاجئني،  وقضايا  النسوية 
دعــم الــاجــئــات الــســوريــات فــي مخيمات دول 
الــزواج القسري الذي  الــســوري، ومنع  الجوار 
تــتــعــرض لـــه الــشــابــات الــصــغــيــرات، والــنــســاء 
الــائــي فـــررن مــن ويـــات الــحــرب ضمن حملة 

)الجئات ال سبايا(.

تشكو الفرقة من 
غياب الدعم )كونا(

جاليات

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019


