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القدس. حملت  الشيخ جراح بمدينة  أقدمت عائلة فلسطينيّة مقدسية على رسم خريطة جدارية على منزلها وسط حّي 
الجدارية جغرافيا فلسطين وأسماء األسر المهددة بالترحيل

جداريات الشيخ جراح
ذاكرة محفوظة تتحدى االحتالل

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــقــــدور عـــائـــلـــة عــطــيــة  ــمــ ــم يـــكـــن بــ ــ لـ
تــتــســبــب  أن  ــور  ــ ــــصـ تـ ــة  ــيــ ــدســ ــقــ املــ
ــــى حــــائــــط  ــلـ ــ ــــت عـ ــمــ ــ جــــــــداريــــــــة رســ
مــنــزلــهــا وســـط حــي الــشــيــخ جــــراح بمدينة 
فلسطني  خريطة  وتحمل  املحتلة،  الــقــدس 
وأســمــاء عــائــات الــحــي املــهــددة بالتهجير 
املستوطنني  بإثارة غضب وحقد  القسري، 
الـــذيـــن ســـارعـــوا إلـــى مــحــوهــا بــطــاء تحت 
حــمــايــة حـــــراس أمــنــهــم وجـــنـــود االحـــتـــال 
انتباههم ما  الــذيــن اســتــرعــى  اإلســرائــيــلــي 
يفعله مستوطن قرر وحــده أن يزيل رسمًا 

لخريطة فلسطني في الحي.
كــــــان املــــوقــــف بــــرمــــتــــه، والــــــــذي حــــــدث يـــوم 
األربعاء املاضي، مثيرًا لغضب رب العائلة 
الـــذي طــرد املستوطن وحــارســه مــن املــكــان، 
في حني حضر ضابط من شرطة االحتال 
العائلة  عــن  بــعــيــدًا  املــســتــوطــن  ليصطحب 
التي استشاطت غضبًا مما فعله املستوطن 
على جدار منزلها. لكن غضب العائلة بلغ 
ــتـــال بــأن  مــــداه حـــني أبــلــغــتــهــا شــرطــة االحـ
جدار منزلها هو ملك لبلدية االحتال، وال 
يجوز التعدي عليه! لكن رامي عطية، وهو 
»العربي  لـ غاضبًا  قــال  العائلة،  أفـــراد  أحــد 
ــك؟ كــيــف تــدعــي  الـــجـــديـــد«: »كــيــف يــكــون ذلــ
بـــلـــديـــة االحــــتــــال مــلــكــيــتــهــا لــــجــــدار بــيــتــي 
ــن، بــيــنــمــا ال  ــتـــوطـ ـــه املـــسـ ــا قـــــام بـ ــرر مــ ــبــ وتــ
تكترث لرصاص جنود االحتال الذي مزق 
أن يعلنوا  لــم يتبق عليهم ســوى  الــجــدار؟ 

حمام بيتنا ملكا للبلدية!«.
ــــن فــتــيــة  ــــرات املـــتـــطـــوعـــني مـ ــــشـ كــــــان رد عـ
وفتيات على هذا االستفزاز رسم جداريات 
أخرى على أكثر من جدار في ساحة منزل 
عائلة الــكــرد، وعــلــى مــنــازل أخـــرى مهددة 
باالستاب تحمل أسماء العائات املهددة 
بــالــتــرحــيــل الــقــســري عــن مــنــازلــهــا. فرحت 
الجديدة وشاركها  بالجداريات  العائات 
ــدافـــعـــون عـــن حي  الـــفـــرحـــة مـــســـانـــدون ومـ
ــــراح، لــكــن الــفــرحــة لـــم تــطــل ولــم  الــشــيــخ جـ
تدم، ففي ساعة متأخرة من ليل األربعاء - 
الخميس، حضرت قوة مما يسمى حرس 
الحدود اإلسرائيلي برفقة عامل من بلدية 
االحـــتـــال فــي الــقــدس لتمحو وتــزيــل عن 
ــمـــاء الـــعـــائـــات،  جــــــدران مـــنـــازل الـــحـــي أسـ
للبلدية،  الــجــدران مملوكة  تلك  أن  بادعاء 
الــرســومــات عليها تمثل اعــتــداء على  وأن 

ممتلكات بلدية االحتال في القدس!
يــقــول صــالــح ذيــــاب، وهـــو مــن أهــالــي حي 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ الـــشـــيـــخ جـــــــــراح، فـ
الجديد«: »ال تحدث مثل هذه األمور إال في 
كيان واحد هو كيان االحتال. هل علينا 
أن نخوض صراعًا آخر مع بلدية االحتال 
في القدس لندافع فيه عن ملكيتنا لجدران 

منازلنا؟! إنه أمر ال يصدق«.
ــــال فــــي الــــقــــدس كــــانــــت قــد  ــتـ ــ ــلـــديـــة االحـ بـ
انضمت، يوم الخميس املاضي، إلى حملة 
طمس وإزالة الرسومات عن جدران منازل 
حي الشيخ جراح بادعاء أن تلك الجدران 
مملوكة لها، وأن أي رسومات أو كتابات 
عــلــيــهــا مــحــظــورة ويــمــنــع الــقــيــام بــهــا إال 
ــالـــي هــنــاك،  بــتــصــريــح مــنــهــا. ويـــقـــول األهـ
ــن لــجــنــة  ــة، وهـــــو مــ ــرفــ ومـــنـــهـــم يـــعـــقـــوب عــ

هوامش

)Getty( »ال يوجد أي قانون في العالم كله يمنعك من التصرف بجدران منزلك«

الــدفــاع عــن حــي الشيخ جـــراح، فــي حديث 
»العربي الجديد«: »إن هذا مجرد ادعاء  لـ
 مـــن قــبــل بــلــديــة االحـــتـــال الـــتـــي انــضــمــت 
إلــــــــــــى مــــــــمــــــــارســــــــات جـــــــنـــــــود االحـــــــتـــــــال 
أهالي  على  التضييق  فــي  واملستوطنني 
أي مظاهر تضامن  الحي، ومحاولة منع 

ودعم مع عائات الحي«.
أنــه »ال يوجد أي قانون في  ويؤكد عرفة 
بجدران  التصرف  مــن  يمنعك  كله  العالم 
منزلك، لكنهم ال يريدون أي مظهر يؤكد 
على عروبة وفلسطينية هذا الحي، حتى 
ــًمــــا لــخــريــطــة فــلــســطــني، أو  ــــان رســ ــــو كـ ولـ
تــأكــيــدا لحق عــائــات الــحــي فــي ملكيتها 

ملنازلها«.
ــاٍس بــات  ــ ويــشــكــو األهـــالـــي مـــن حـــصـــار قـ
ــه إلـــى  ــ ــّولـ ــ ــا حـ ــ ــــهــــم، مـ ــّي ــلـــى حــ مــــفــــروضــــًا عـ
هذا  داخــل  معتقلني  إلــى  سجن، وحّولهم 
إغاق  بعد  أسبوعني،  نحو  منذ  السجن، 
على  وضعت  إسمنتية  بمكعبات  مدخله 
مــدخــلــه، عــقــب تــنــفــيــذ الـــشـــاب شــاهــر أبــو 
خــديــجــة عــمــلــيــة دهـــس أدت الســتــشــهــاده 
ــتــــال، ومــن  وإصـــابـــة 7 مـــن عــنــاصــر االحــ
ــــي حــتــى  ــالـ ــ ــــال األهـ ــتـ ــ وقـــتـــهـــا يـــمـــنـــع االحـ
ــام مــنــازلــهــم واســتــقــبــال  ــ مـــن الــجــلــوس أمـ
ــائـــهـــم، وهــــو مـــا حــدث  أقـــربـــائـــهـــم وأصـــدقـ

 خــــال عــيــد الــفــطــر ومــــا يـــحـــدث كـــل يـــوم. 
يقول املواطن نبيل الكرد، املهددة عائلته 
بــالــتــرحــيــل والــتــهــجــيــر الــقــســري مـــن حي 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــيـــخ جـــــــــراح، فـ الـــشـ
ـــم نــعــد نــمــلــك حــريــتــنــا. لقد  ــد«: »لـ ــديـ الـــجـ
تطاول حرية  كثيرة  قيودًا  علينا  فرضوا 
الحركة والتنقل، وحولوا حينا إلى سجن 
املــقــابــل يــتــحــرك مستوطنوهم  كــبــيــر. فــي 
املقام  الحاجز  الــحــي وعــنــد  بحرية داخـــل 
ــى قـــلـــب الــحــي  ــ ــلـــه، ويــــأتــــون إلـ عـــلـــى مـــدخـ
ليمارسوا طقوسهم، من الصراخ والرقص 
وبـــث األغــانــي الــعــبــريــة، هــم يــظــنــون أنهم 
على  سيرغموننا  املــمــارســات  هــذه  بمثل 
الـــرحـــيـــل. نــحــن لـــن نـــرحـــل وســنــبــقــى هنا 

رغمًا عنهم«.
بيد أن هذا الحصار املشدد على أهالي حي 
الشيخ جراح والقيود الصارمة املفروضة 
الداعمني واملساندين ألهالي  على دخــول 
الحي، لم تحل دون نجاح بعض النشطاء 
مـــن شــبــان وشــــابــــات، ومــــن بــيــنــهــم طــاب 
فلسطينيون من أبناء الداخل الفلسطيني 
ــــني فــــي الــجــامــعــة  ــدارسـ ــ الـ ــام 1948 مــــن  ــ عـ
الــعــبــريــة الــقــريــبــة مــن الــحــي، فــي الــدخــول 
إلــيــه، حــيــث يتمكنون مــن حــني آلخـــر من 
التسلل إلى قلب الحي عبر منازل مجاورة 

لــدعــم الــعــائــات املـــهـــددة بــالــتــرحــيــل، رغــم 
تــعــرضــهــم بــعــد اكــتــشــاف أمـــرهـــم مـــن قبل 
قوات االحتال للدفع والضرب وإخراجهم 

بالقوة من داخله.
بطاقة  حملة  مــن  الصحافيون  يمنع  كما 
الصحافة الصادرة عن نقابة الصحافيني 
الفلسطينيني من اجتياز الحاجز وتغطية 
ما يجري هناك من ممارسات ضد أهالي 
الحي، حيث يشترط الجنود فقط حيازة 
بطاقة الصحافة اإلسرائيلية الصادرة عن 
أغــرون،  بيت  الحكومي،  الصحافة  مكتب 
أو بــطــاقــات الــصــحــافــة الــدولــيــة لــوســائــل 
ــا تــعــرض  ــة، وغـــالـــبـــًا مــ ــيـ ــبـ ــنـ اإلعــــــــام األجـ
الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون لــاعــتــداء 
ــــاص  ــــرصـ واإلصـــــــابـــــــة نـــتـــيـــجـــة إطـــــــــاق الـ

املطاطي أو التعرض للضرب.
ــيــــخ جـــــــراح،  ــشــ ــي الــ ــ ــــي حــ ــالــ ــ ــه أهــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ويـ
فــلــســطــيــنــي،  نـــحـــو 500  الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 
ــة مـــــنـــــذ نـــــحـــــو أربـــــعـــــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ حــــــــرًبــــــــا قـ
عـــقـــود، ومـــمـــارســـات واعـــــتـــــداءات يــومــيــة 
لــلــمــســتــوطــنــني واالحــــــتــــــال، خـــاصـــة فــي 
ــبـــارهـــم على  اآلونــــــة األخــــيــــرة، بـــهـــدف إجـ
إخــاء منازلهم، ويرفضون أي مقترحات 
عنها،  التنازل  أو  منازلهم  من  إلخراجهم 

وسط فعاليات تضامنية معهم.

حضر ضابط من 
شرطة االحتالل 

ليصطحب املستوطن 
بعيدًا عن العائلة التي 

استشاطت غضبًا مما 
فعله املستوطن على 

جدار منزلها

■ ■ ■
كان رد عشرات 

املتطوعني من فتية 
وفتيات على هذا 
االستفزاز رسم 

جداريات أخرى على 
أكثر من جدار 

■ ■ ■
يشكو األهالي من 
حصار قاٍس بات 

مفروضًا على حّيهم، 
ما حّوله إلى سجن، 

وحّولهم إلى معتقلني 
داخل هذا السجن، منذ 

نحو أسبوعني

باختصار

خطيب بدلة

َهــّم.   
ْ

تعتل ال  يــقــولــون:  الــهــمــوم،  يعتلون  اللبنانيون 
َهّم. وأما املصريون،   

ْ
والسوريون يأكلونها: ال تاكل

أكثر من  اللغوي حكاية. قبل  النحت  فحكايتهم مع 
التلفزيون  نــشــاهــد، على شــاشــة  ثــالثــني ســنــة، كنا 
الـــســـوري رقــصــة مــصــريــة رشــيــقــة، تــؤديــهــا فــرقــة 
تــرتــدي ثــيــاب الــبــحــارة، تــتــرافــق مــع أغــنــيــة عنوانها 
جهد أنفسنا لفهم كلماتها، دون 

ُ
»الَبْمُبوطية«، وكنا ن

جــدوى، حتى إن أحــد أصحابي أولــع بها، فاشترى 
كاسيتًا يتضمنها، وأجهد نفسه أيامًا وليالي حتى 
يغني:  كــان  إذ  مضحك،  نحو  على  ولــكــن  حفظها، 
، وعــطــانــا َبــطــانــي طاني 

ْ
جــانــا الحقير يــامــا يــكــشــف

طيطة، قتلتني يا أبو الَهَمايل، وامسْح لنا املظاريطة.. 
اإللكترونية،  البحث  محركات  توفر  ومــع  اآلن،  وأمــا 
الــيــوتــيــوب، أصــبــح الــوصــول إلــى أصل  وتسجيالت 

األغنية وفصلها ومعانيها ممكنًا. 
محرف  بنبوطية  كلمة  أصــل  أن  علمنا  غــوغــل  مــن 
إنكليزي  املـــأخـــوذة عــن مصطلح  ــُبــوطــيــة«، 

ْ
»َمــن عــن 

قــلــبــهــا  ــد  ــ وقــ املـــــركـــــب،  ــل  ــ رجــ أي   ،Boatman هــــو 
 .Manboat فأصبحت:  بالعكس  املصريون  إخوتنا 
افتتاح  مــع  ظهورها  تــزامــن  مستحدثة،  واملنبوطية 

قناة السويس )1869(، حيث كان ينزل في السويس 
وبورسعيد بحارة قادمون من مختلف أنحاء العالم، 
فــيــأتــي إلــيــهــم لــفــيــف مــن األهـــالـــي بــبــضــائــع محلية، 
ويبيعونها لهم بالعمالت األجنبية، أو يبادلونها مع 
 مصنوعٍة في بالدهم. وقد 

ُ
بضائَع يحملها البحارة

فبعدما  النقل،  واسطة  الزمن،  مع  املنبوطيون،  طور 
ــنــقــل عــلــى ظــهــور الــحــمــيــر، أصــبــحــت تنقل 

ُ
كــانــت ت

بالفاليك )جمع لكلمة: فلوكة(.
إنكليزية )Felucca( دخلت قاموس  والفلوكة كلمة 
العامية املــصــريــة بــقــوة، والــدلــيــل مــا جــاء فــي مطلع 
قصيدة أحمد شوقي »النيل نجاشي« التي يغنيها 
عــبــد الـــوهـــاب: قــالــت غـــرامـــي فـــي فــلــوكــة. وفـــي أحــد 
 من 

َ
تــعــال الفاليكي،  أنـــادي  يــقــول: وقــفــت  مقاطعها 

قال  مــاليــكــي،  بــصــوت  الفاليكي  رد  خــدنــا،  فضلك 
مرحبا بكم مرحبتني، دي ستنا وأنت سيدنا.  

مذكرًا،  الكلب  تعتبر  أنها  األملانية  اللغة  عجيب  من 
ها الطائَر 

ُ
والبقرة مؤنثة، وأما الفتاة التي يوقُع جمال

من أعالي السماء، فتأتي بصيغة )املحايد(. وكذلك 
الحال بالنسبة للطفل الذي تقف األسرة األملانية على 
ساق واحدة لخدمته، والدولة األملانية توليه اهتمامًا 
 ،)kindergeld( استثنائيًا، وتدفع له تعويض اسمه
مــنــذ والدتــــه وحــتــى بــلــوغــه ســن 23 ســنــة. واألملــــان 

ــذا الـــتـــنـــاقـــض، ولــكــنــهــم ال  أنــفــســهــم يــســتــغــربــون هــ
يناقشونه، ويقولون: اللغة هكذا.  

الـــذيـــن  ــلـــب  لـــغـــة أهـــــل حـ واألغـــــــــرب مــــن هـــــذا وذاك، 
الــقــاف، وفي  للفظ حــرف  الحلق   

َ
ُعــْمــق يستخدمون 

الوقت ذاته يرققون لفظة بطاطا، الغليظة بطبيعتها، 
اِته(.. وعندهم البندورة )أو الطماطم( 

َ
ويلفظونها )َبت

البندورة  أن  َرنجي«، ومع 
ْ
»ف تحمل اسمًا غريبًا هو 

طبخنا  فيقولون  املذكر،  معاملة  يعاملونها  مؤنثة، 
وبهذه  الــفــرنــجــي..  عملنا مسقعة  أو  وفــرنــجــي،  رز 
املــنــاســبــة أتــذكــر مــا رواه لــي صــديــقــي اإلدلـــبـــي أبــو 
عبدو، أنه ووالدته الحلبية كانا يستخدمان »الترجمة 

الفورية« أثناء تحاورهما في شؤون الحياة اليومية، 
ــقـــول لـــه:  ــار لــلــبــيــت تـ فــعــنــدمــا تـــوصـــيـــه عـــلـــى خـــضـ
دبس  وعلبة  بطاطا..  يعني  بتاته،  كيلو  تالتة  جيب 
فرنجي، يعني دبــس بــنــدورة.. وذات مــرة، في أوائــل 
تتفرج  جالسة  فوجدها  البيت  دخــل  السبعينيات، 
ــه، وقــفــت وســألــتــه: إشــي  عــلــى الــتــلــفــاز، وعــنــدمــا رأتــ
ه هـــادا الــبــنــدورايــة؟ ليش كــل شــوي عــم يطلع 

ُ
قصت

في نشرة األخبار؟ وهو فهم منها أنها تتحدث عن 
رئيس لبنان املرحوم سليمان »فرنجية«! 

ــي حــلــب  ــن يـــعـــيـــشـــون فــ ــذيــ ــ ــن ال مـــضـــى عـــلـــى األرمــــــ
أكــثــر مــن مــئــة ســنــة، ومـــع ذلـــك لــم يتمكنوا مــن حل 
العربية، ومثلهم  اللغة  التذكير والتأنيث في  مشكلة 
اليونانيون والطليان الذين يعيشون في مصر منذ 
مئات السنني، ومع ذلك يلفظون الحاء خاًء، والسني 
بديع خيري وسيد  العبقريان  داعبهما  وقــد  شينًا، 

درويش بأغنية خالدة تقول كلماتها: 
ــاْس، َمــَســخــتــو  ــتـ ــْح مـــحـ ــ ــَب َمــخــســوبــكــو انــــــــداْس، َصــ
بقيتو منخوس،  فلوس،  نــاس، مفيس  يا  بابوتسي 
ْستو خالص، نستغلو في إيه، يا فندي يا بيه، ما 

َّ
ل
َ
ف

دام البخت موريه، مافيس تهييص، مافيس قميص، 
فينيتو خالص. بوكر مفيس، يابو درويس، قهاوي 
رقص مفيس، ازاي يافندي، ابن الكيف يقدر يعيس؟

طرائف اللغات اليومية

وأخيرًا

مضى على األرمن الذين 
يعيشون في حلب أكثر من 

قرن لم يتمكنوا خالله من حل 
أزمتهم مع اللغة العربية
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