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الملف

في 
  )1972( �أعاد 

1
رو�ية ''�لب�ستان''

�لرو�ئي �لإ�سر�ئيلي بنيامين تموز 

ر�سم �لأر�ض ب�سفتها حلبة �ل�سر�ع في 

فل�سطين. وفي هذه �لرو�ية �لرمزية �لق�سيرة 

حاول �لكاتب �لإ�سر�ئيلي �أن يتجاوز �سورة 

�لعربي في �لرو�ية �لإ�سر�ئيلية ب�سفته 

�سبحًا �أخر�ض. فالأخر�ض في هذه �لرو�ية هو 

لونا، �لمر�أة �لتي ترمز �إلى �لأر�ض، كما �أن 

�ل�سر�ع عليها بين �ل�سقيقين �سينتهي 

بموتهما �لو�حد بعد �لآخر، بعد ��ستيالء 

�لبن على �أمه.

وقام �لأ�سلوب �لمغرق في �لرمزية في 

هذه �لرو�ية بتغطية �لعنا�سر �ل�سحرية �لتي 

تت�سمنها �لحكاية في �لعادة، فذكريات 

�لر�وي تك�سف حدود �لرمزية �لتي �ساهمت 

في محو حكاية �لألم في �لم�سرح 

�لفل�سطيني عبر �نعكا�ض فقير لأ�سطورة 

�إبر�هيم �لتور�تية وزوجتيه و�بنيه.

اليا�س خوري

النكبة الم�ستمرة

�لمتقدمة في برلين  �لدر��سات  ُقدمت كمحا�سرة في معهد  �لتي  �لدر��سة  تقر�أ هذه 

�لإ�سر�ئيلي  �لأدبين  ��ستعادتها  خالل  من  �لنكبة   ،2011 �أيار/مايو   22 في 

فر�سها  �لتي  �لح�سور/�لغياب،  ثنائية  �سياق  في  و�سعهما  عبر  و�لفل�سطيني، 

لي�ست  �لنكبة  �أن  هو  �لرئي�سي  �لفتر��ض  �لفل�سطيني.  للحا�سر  �لإ�سر�ئيلي  �لتاأويل 

حدثًا تاريخيًا �أُنجز في �سنة 1948، و�إنما هي م�سار م�ستمر لم يتوقف منذ ثالثة 

�أن قر�ءتها ب�سفتها ما�سيًا تحجب حقيقتها، فالم�سار �لنكبوي  �أي  و�ستين عامًا، 

حا�سر  هي  فالنكبة  �لتاريخية،  �لمر�حل  بح�سب  متعددة،  �أ�سكاًل  ويتخذ  م�ستمر 

فل�سطين ل ما�سيها.

ي عوباديا 
َ
يتخذ �إ�سماعيل و�إ�سحق ��سم

)عبد �للـه( ود�نيال، وهما �سقيقان ولد� لأب 

رو�سي يهودي، و�لدة �لأول تركية م�سلمة 

بينما و�لدة �لثاني يهودية رو�سية. ويلتقي 

�ل�سقيقان في ب�ستان محمد �أفندي، ماّلك 

تركي في يافا، �لذي له �بنة متبناة 

�أ�سولها غام�سة، هل هي يهودية �أم عربية 

م�سلمة؟ وينتهي �سر�ع �ل�سقيقين على 

�لبنة �لتي تتخذ �سكل �ل�سخ�سية 

�لأ�سطورية، بموتهما، بينما تحبل لونا من 

�بنها �لبالماحي.

ن�ستطيع قر�ءة هذه �لرو�ية �لق�سيرة 

ب�سفتها ن�سخة جديدة من ق�سة �أ. ب. 

  �لتي نجد فيها 
2
يهو�سع ''�إز�ء �لغابات''،

حلم �لنار نف�سه و�للتبا�سات نف�سها �لتي 

تحجب حكاية �لفل�سطينيين، �سكان �لبلد 

�لأ�سليين. فق�سة ''�إز�ء �لغابات'' ل تكتفي 

باأن تطلق على �لفل�سطيني �لذي ل ��سم له 

النكبة جمدداً
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من �لنكبة، كتبها غ�سان كنفاني وُن�سرت في 

�سنة 1963، �أي �ل�سنة نف�سها �لتي ن�سر فيها 

يهو�سع ق�سته ''�إز�ء �لغابات''. رو�ية ''رجال في 

  محملة �أي�سًا �أبعاد�ً كنائية ثقيلة. 
4
�ل�سم�ض''،

�إنها حكاية ثالثة �أجيال من �لفل�سطينيين في 

بحثهم عن �لخال�ض �لفردي، وقد ق�سو� في 

�ل�سحر�ء من دون �أن تت�سنى لهم فر�سة �لقرع 

على جد�ر �لخّز�ن �لذي �ختباأو� في د�خله خالل 

محاولتهم �لت�سلل �إلى �لكويت.

كيف يمكننا قر�ءة هذ� �لتو�زي �لرمزي في 

�لأدبين؟

ي�ستطيع �لمحلل �ل�ستدر�ك كي يقول �إن هذ� 

لم يكن حال �لأدب �لإ�سر�ئيلي، م�ستند�ً في ذلك 

  ليزهار �سميالن�سكي 
5
�إلى رو�ية ''خربة خزعة''

)1949(، ب�سفتها �سهادة و�قعية عن حرب 

.1948

  
6
وقد �سبق �أن ذكرت �أهمية هذه �لرو�ية

باعتبارها تعبير�ً نادر�ً عن قدرة �لأدب على 

تجاوز �أ�سو�ر �لتمثيالت �لجاهزة، لكن ل بد من 

�لإ�سارة هنا �إلى �أن ''خربة خزعة''، من ناحية 

ثانية، �حترمت �لخطوط �لتي ل يمكن تجاوزها. 

فالفالحون �لفل�سطينيون �لذين ُطردو� من 

ر عنهم، كما �أنهم 
ّ
قريتهم كانو� بال �سوت يعب

عوملو� ب�سفتهم جزء�ً من �لم�سهد �لطبيعي �لذي 

كان يتعر�ض لتحولت عنيفة ب�سبب �لحرب، 

ف�ساًل عن �أن �لتر�سيمة �لتور�تية حددت دورهم 

في �لحكاية، مذّكرة �ليهود بحاجتهم �إلى �لفد�ء، 

ومقدمة لهم �إمكان �أن يكون لهم يهودهم.

وكان ن�ض يزهار عماًل فريد�ً في �أدب جيل 

�لحرب من �لكّتاب �لإ�سر�ئيليين، وعندما �سيقوم 

�لجيل �لتالي من �لرو�ئيين برو�ية �لحكاية، 

فاإنه �سيلتزم �لحدود �لتي ر�سمها يزهار.

ونحن ن�ستطيع تف�سير �لطريقة غير �لمبا�سرة 

كم �للغة في 
ُ
في رو�ية هذه �لماأ�ساة �لإن�سانية بب

مو�جهة وح�سية �لتاريخ، لكن كيف نحدد هذه 

كتب 
ُ
كم؟ هل �للغة بكماء؟ وما هو معنى �أدب ي

ُ
�لب

بال ل�سان؟

في �لق�سة، لقب ''�لعربي''، بل �إن ��سم قريته 

حيت 
ُ
�لأ�سلية يختفي تحت ركام �لقرية �لتي م

وُزرعت غابة فوق �أر�سها. وفي �لمقابل فاإن 

�لفل�سطيني في رو�ية تموز لي�ض عربيًا، و�إنما هو 

�بن �أم تركية، وهوية �سعبه ملتب�سة. غير �أن 

�لتطور �لالفت يكمن في �لمر�أة �لتي تتماهى مع 

�لب�ستان، �أو ''�لبيارة''، مثلما ي�سمي �لفل�سطينيون 

ب�ستان �لليمون، فهذه �لمر�أة خر�ساء، ترف�ض 

على مدى �لرو�ية كلها �لتكلم مع زوجها 

�لمهاجر �لرو�سي، بينما نجد �إ�سار�ت �إلى �أنها 

تكلمت مع ع�سيقها �لم�سلم، �لأخ غير �ل�سقيق 

لزوجها. لكن ما هو موؤكد �أنها تكلمت مع �بنها 

�ليهودي �لجديد، وهو جندي �إ�سر�ئيلي 

وكيبوتزي، �سيرث �أبويه ب�سيفه.

�لعربي �أو �لم�سلم لي�ض �أخر�ض في رو�ية 

''�لب�ستان''، كما �أنه لي�ض �سبحًا كالتو�أم خليل 

وعزيز �للذين لحقا منامات حّنه بالغت�ساب 

  
3
في رو�ية ''ميخائيلي'' لعامو�ض عوز )1968(،

و�إنما هو �سريك وعدو، و�سيكون موته �إعالنًا 

بولدة �ليهودي �لجديد �لذي هو �لوريث �ل�سرعي 

لالأر�ض و�لأم معًا.

�لأر�ض خر�ساء في رو�ية بنيامين تموز. 

فلونا، ع�سيقة �ل�سقيقين، ل ت�ستطيع �أن تتكلم على 

نف�سها، كما �أن ع�سيقها �لحقيقي، �أي �بنها، 

�سيتمكن من �ل�ستيالء عليها من خالل حربين 

متتابعتين: حرب 1948 �لتي يطلق عليها 

�لإ�سر�ئيليون ��سم ''حرب �ل�ستقالل'' وي�سميها 

�لفل�سطينيون �لنكبة، و�جتياح �لجي�ض �لإ�سر�ئيلي، 

بال�ستر�ك مع �لجي�سين �لفرن�سي و�لبريطاني، 

 في حملة �ل�سوي�ض في �سنة 1956.
َ
م�سر

وم�ساألة �لبكم لي�ست �سوؤ�ًل �أدبيًا فح�سب، بل 

هي �أي�سًا جزء من تر�سيمة �أدبية تلقي بظاللها 

على �لأدب �لإ�سر�ئيلي باأ�سره.

ويمكننا �أن نالحظ �أن طريقة �لنظر �إلى 

�ل�سر�ع في فل�سطين كانت �أي�سًا محملة بالرموز 

في �لأدب �لفل�سطيني. فالرو�ية �لفل�سطينية 

�لأولى، ''رجال في �ل�سم�ض''، �لتي حملت �سمات 
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كما ترى فاإن �لب�ستان يوؤدي دور �لغطاء 

و�لمكان �لذي تختبئ فيه �أنو�ع �لأ�سياء كلها 

�لتي ل عد�لة فيها.. نعم، ل عد�لة فيها. �أعاد 

هذه �لكلمات بحزم. عدت �إلى �أر�ض �آبائي 

كي �أعي�ض حياة عد�لة ونز�هة، و�نظر ماذ� 

فعلت؟ �سنعت ب�ستانًا �أ�سود، معبد�ً لأ�سحاب 

�لأعمال �لخطاأ. لقد قتلت �أخي في �لب�ستان...

ربما يجب �إحر�قه، تمتم د�نيال. �إذ� 

�أحرقناه �ستبقى جذوع �لأ�سجار، و�سيكون 

في و�سعنا �أن نرى �لب�ستان من �أق�ساه �إلى 

�أق�ساه، وكل �سيء �سيكون �سفافًا ب�سكل 

7
كامل، وو��سحًا من جديد.

لن يحترق �لب�ستان، كما في ق�سة ''�إز�ء 

ر �أحد�ً، و�إنما على 
ّ
�لغابات''، ونار يهو�سع لن تطه

�لعك�ض من ذلك، فاإن نار ''�إز�ء �لغابات'' ت�سير 

جزء�ً من �حتالل �لأر�ض عبر �ل�ستيالء عليها 

وور�ثة خريطة تحمل �آثار �لنار.

و�سيقدم �لطابع �لكنائي لرو�ية ''�لب�ستان'' 

حرية للر�وي ت�سمح له باأن يمحو �لفل�سطيني من 

خريطة �لأر�ض. فعوباديا، �لذي ن�سفه �لأول 

يهودي ون�سفه �لثاني تركي م�سلم، لي�ض 

فل�سطينيًا، كما �أن �سر�عه مع �سقيقه يت�سكل 

د�خل مقترب �لحركة �لكنعانية في �إ�سر�ئيل، 

و�لتي كانت تدعو �إلى ولدة �ل�سعب �لعبري. 

وهكذ� فاإن �لفل�سطيني غير �لموجود، �أو �لمغيب، 

لي�ض تف�سياًل �سغير�ً هنا، و�إنما هو �لم�ساألة 

�لتي تحتل �لمقترب باأ�سره.

ا�ض فاأعاد 
ّ
ا �لكاتب �لفل�سطيني �أنطون �سم

ّ
�أم

ر�سم �لتو�أم خليل وعزيز �لماأخوذ من رو�ية 

عامو�ض عوز: ''ميخائيلي''، عبر �بَني ثريا �سعيد 

  
8
�لأ�سمين �لأبكمين في رو�يته ''�أر�بي�سك''،

و�ل�سر�ع هنا بين �لمنت�سر و�لمهزوم �سيتخذ 

ن �سيحتل موقع ر�وي 
َ
�سكل �ل�سر�ع على م

�لحكاية.

ي�سع عامو�ض عوز �لنز�ع في �إطار �ل�سر�ع 

بين حّقين مطلقين:

�ساأحاول في هذه �لدر��سة �أن �أقر�أ �لنكبة 

كم هذه �لتي 
ُ
�لفل�سطينية من خالل حال �لب

�ستعطي �لفل�سطينيين في مرحلة ما بعد �سنة 

1948 و�سعية يهود �ليهود.

لي�ض �لأدب مرجعًا تاريخيًا ول ي�ستطيع �أن 

يكون كذلك، فالرو�يات و�لق�سائد، �لفل�سطينية 

�أو �لإ�سر�ئيلية، �لتي روت مقاطع من �لنكبة، ل 

يمكن �لتعامل معها كوثائق، و�إنما يجب �لنظر 

�إليها كمر�يا تعك�ض �تجاهات متعددة في 

�لم�سهد �لأيديولوجي. ولأن هذه �لمر�يا جزء من 

تاريخ �لأنو�ع �لأدبية، فاإن �لتحليل ل ي�ستطيع 

�أن يتجاهل مختلف �لمد�ر�ض و�لتجاهات 

�لأدبية. ومن جهة �أُخرى، فاإن �لتيار�ت 

�لأيديولوجية: �لحركة �لكنعانية في �إ�سر�ئيل، 

ويقظة �لتجاه �لمارك�سي ــ �لو�قعي في �لعالم 

�لعربي، �ستقدم لنا فهمًا �أف�سل لأعمال بنيامين 

تموز وغ�سان كنفاني و�إميل حبيبي.

�أعتقد �أن رو�ية ''�لب�ستان'' ت�ستطيع �أن توؤدي 

كم �للغة �لتي 
ُ
دور�ً رئي�سيًا في �إي�ساح م�ساألة ب

�أ�سرنا �إليها �أعاله. وفي هذه �لرو�ية نعثر على 

ثالثة عنا�سر تكوينية:

�أوًل، ''�سّد وثاق �إ�سحق'' )عكيده( بالعبرية، 

كمقترب وعنو�ن للت�سحية و�لأ�ساحي.

ثانيًا، �لإ�سارة �إلى لونا، �إلهة �لقمر، �لتي 

تج�سد تو�ريخ �ل�سقيقين في بنية �أ�سطورية.

ثالثًا، �ل�سر�ع بين �ل�سقيقين �لذي �سيغطي 

�لتاريخ �لحقيقي بالأ�ساطير.

ن هو �لع�سيق 
َ
و�ست�سبح �لأ�سئلة من نوع: م

ن 
َ
ن �لم�سيب وم

َ
ن هو �لأب، م

َ
�لحقيقي، �أو م

قدم فيها �لبن 
ُ
�لمخطئ، نافلة في �للحظة �لتي ي

�لبالماحي على قتل �لعم ــ �لأب، وممار�سة �لحب 

مع �أمه.

�لمو�سوع هو �لإ�سر�ئيلي �لجديد ولي�ض 

�ليهودي. وكلمات د�نيال في نهاية �لرو�ية �ستكون 

�سرخة يائ�سة، فاليهودي يموت في �لب�ستان على 

�أمل باأن يلتقي �سبح �أخيه �لم�سلم �لذي مات قبله، 

لكن �سوته لن يحمل �سوى �سدى �لفر�غ:
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ى غ�سان 
ّ
''�أر�ض �لبرتقال �لحزين''، مثلما �سم

  فل�سطين، طويلة. و�ستعاني �لحكاية 
12

كنفاني

�لفل�سطينية �سدمة )Trauma( �لنكبة، وتحاول 

من خالل �لرموز و�ل�ستعار�ت و�لمحاكاة 

�ل�ساخرة �أن تجد �سوتها �لخا�ض.

و�أود هنا �أن �أ�سير �إلى �لدور �لكبير �لذي �أد�ه 

�ل�سعر في هذ� �لم�سار، فق�سائد محمود دروي�ض 

لم تعثر فقط على �ل�سم �لفل�سطيني �لغائب وغير 

�لمرئي، و�لذي ُدفن تحت ركام �لنكبة، بل روت 

�لحكاية �أي�سًا. ففي ''لماذ� تركت �لح�سان 

  وهي ق�سيدة طويلة تحمل مالمح من 
13

وحيد�ً''،

�سيرة �ل�ساعر �لذ�تية، ي�سير �ل�ساعر ر�ويًا 

للحكاية، وي�ساهم في بناء �سردية �لنكبة عبر 

�إنتاجه ملحمة �لمهزومين.

لكن ماذ� عن تمثيل �لآخر ــ �لإ�سر�ئيلي في 

�لأدب �لفل�سطيني؟ هل ن�ستطيع �أن نفتر�ض �أي�سًا 

�أن �لإ�سر�ئيلي غائب في �لأدب �لفل�سطيني؟

وهنا يجب �لعتر�ف بهذ� �لغياب في �أغلبية 

�لنتاج �لأدبي �لفل�سطيني، لكن علينا �لتوقف 

عند ثالثة عو�مل تتحدى هذ� �لفتر��ض ب�سكل 

عميق:

�أوًل: ت�سلل �لأ�ساطير �لتور�تية �إلى �ل�سعر 

�لفل�سطيني.

ثانيًا: رو�ية غ�سان كنفاني ''عائد �إلى 

  �لتي تروي مقاطع من �لنكبة، وفيها 
14

حيفا''

�سيلتقي �لقارئ بميريم، �لناجية من �لمحرقة 

�لنازية، و�لتي تج�سد �لماأ�ساة �ليهودية.

ثالثًا: ظهور ريتا، كتج�سيد ل�سورة �لمر�أة 

�لمع�سوقة في �سعر دروي�ض، وهي فتاة �إ�سر�ئيلية 

�ستحتل �أ�سطورة �لحب في �ل�سعر �لعربي 

�لمعا�سر.

ما �أريد �لإ�سارة �إليه هو �أن �لأدب �أي�سًا ربما 

يكون حلبة �سوء تفاهم. فغياب �لفل�سطيني في 

�لأدب �لإ�سر�ئيلي �لمعا�سر، �أو ح�سوره ك�سبح، 

يج�سد�ن م�سكالت هذ� �ل�سر�ع �لطويل �لذي 

ي�سميه �لفل�سطينيون �لنكبة، �أي �لكارثة. وعبارة 

نكبة �سّكها ق�سطنطين زريق وهو موؤرخ �سوري 

�إن �لمو�جهة بين �ل�سعب �لذي عاد �إلى 

�سهيون و�سكان �لبلد �لعرب، مثلما �أر�ها، ل 

ت�سبه فيلمًا �أو حكاية ''وي�سترن''، و�إنما ت�سبه 

�لتر�جيديا، لأن �لتر�جيديا لي�ست �سر�عًا بين 

''�لنور'' و''�لظالم''، و�إنما هي �سد�م بين حق 

9
كامل وحق كامل.

�إن هذ� �لتحديد لل�سر�ع يمحو فكرة �لجريمة، 

وبدًل من �أن يقدم �سورة �إن�سانية عن �لعدو، 

ي�سقط في �ل�سورة �لنمطية، جاعاًل من �لآخر 

نافذة على �لمخاوف �ل�سيكولوجية �لد�خلية من 

جهة، ومجرد جزء من �لم�سهد �لطبيعي من جهة 

�أُخرى.

خليل وعزيز ي�سير�ن كابو�سًا، كما �أن 

عجزهما عن �لكالم يترك �لق�سة ناق�سة.

ا حلمي في ''�بت�سامة �لحمل'' لد�فيد 
ّ
�أم

غرو�سمان فيبدو مختلفًا. �إنه تج�سيد للطبيعة، 

غير �أن �ختالفه لن يخرجه عن �لنموذج       

)paradigm( �ل�سائد في �لأدب �لإ�سر�ئيلي، 

و�سيكون �أد�ة حكاية �لحمل. �سي�سير يوري �بنه 

10
بالتبني، بينما �سيدفع كاتزمان �لثمن.

وعلى �لرغم من �أن رو�ية غرو�سمان ُكتبت 

في �إطار �حتالل �ل�سفة �لغربية بعد حرب �لأيام 

�ل�ستة، ولي�ض لديها كثير لتقوله عن �لأ�سئلة 

�لعميقة �لمتعلقة بعد�لة �إن�ساء �لدولة �لعربية 

وتبرير�ته، فاإنها لم ت�ستطع تجاوز �إطار ''�سّد 

وثاق �إ�سحق'' )�لعكيده(، وكانت عاجزة عن 

�ل�سماح للفل�سطيني بامتالك �سوته �لخا�ض 

و�لمتميز.

كم �لتاريخ، 
ُ
كم �لأدب هو جزء من ب

ُ
ب

وبكلمات �أُخرى هو جزء من عدم قدرة �ل�سحية 

على كتابة �لحكاية.

لقد �ساغ �أنطون �سما�ض �ل�سر�ع ب�سفته 

ن يمتلك �للغة 
َ
�سر�عًا مرتبطًا بر�وي �لحكاية، فم

و�لحكاية، كما يقول �ساعر فل�سطين �لكبير 

محمود دروي�ض، �سيمتلك �لأر�ض، لأن ''�لأر�ض 

11
تورث كاللغة.''

كانت �لرحلة من ''ب�ستان'' بنيامين تموز �إلى 
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طرحها في كتابه �لقديم، و�لتي بقيت من دون 

جو�ب.

وبر�أيي، فاإن تحليل زريق، على ما فيه من 

روؤية م�ستقبلية تنبوؤية، �أهمل طبيعة �لنكبة، فهو 

بنى �فتر��سه �نطالقًا من معطيين �ثنين:

�لأول، هو �أن �لنكبة نتاج �لتخلف �لذي يجب 

��ستبد�له بالحد�ثة و�لعقالنية.

�لثاني، هو �أن �لنكبة حدث تاريخي وقع مرة 

و�حدة في �سنة 1948، و�أن �لأمة )وهي هنا 

�لأمة �لعربية( م�سوؤولة عن �إيجاد �لجو�ب 

�لمالئم عن هذ� �لحدث.

ومع �أن زريق حلل �لحركة �ل�سهيونية 

ب�سفتها م�سروعًا كولونياليًا، غير �أن فهمه 

للم�ساألة �ليهودية و�لمحرقة �لنازية كان عامًا، 

ه �إلى �أن �لنظام �لعالمي �لجديد 
ّ
فهو لم يتنب

�لذي ن�ساأ بعد �لحرب �لعالمية �لثانية، وم�سالح 

�لقوتين �لعظميين �ل�ساعدتين، �سيعطيان 

�لم�سروع �ل�سهيوني تفوقًا و��سحًا يجعله �أمر�ً 

ممكنًا.

و�لنقطة �لأ�سا�سية في تحليل زريق هي 

�لفتر��ض �أن �لنكبة كانت لحظة تاريخية، و�أن 

�لفل�سطينيين و�لعرب �سيبد�أون بعد �سنة 1948 

يقظتهم �لجديدة من �أجل مو�جهة هذ� �لتحدي. 

لكن كتاب ق�سطنطين زريق �لذي ُكتب خالل 

حرب فل�سطين في �سنة 1948، لم ياأخذ في 

�لعتبار حقيقة �أن �لنت�سار �ل�سهيوني في تلك 

�ل�سنة كان بد�ية �لعملية ولي�ض نهايتها.

�سيبقى �لفكر �لقومي �لعربي تحت تاأثير هذ� 

�لكتاب �ل�سغير، و�سُتبنى �ل�ستر�تيجيا �لقومية 

�لتي �ساغها نا�سر على �لقبول بحدود وقف 

�إطالق �لنار على �أمل باأن تتمكن �لقوة �لع�سكرية 

�لعربية من حّل هذه �لم�سكلة يومًا ما. غير �أن 

هذ� �ليوم لم ياأِت قط، وعلى �لعك�ض من �لآمال 

�لعربية كلها، جاءت �لهزيمة �لف�سائحية لم�سر 

و�سورية و�لأردن، و�حتالل جميع فل�سطين 

ومعها �سيناء و�لجولن في �سنة 1967، لتبرهن 

�أن �سنة 1948 كانت تاريخ �لبد�ية �لجديدة 

و�أحد �لآباء �لفكريين للحركة �لقومية �لعربية. 

وكانت هذه �لعبارة بالغة �لإ�سكالية، لأنها 

�أوحت بما ي�سبه �لكارثة �لطبيعية.

وقد رف�ض �لعديد من �لمثقفين هذه �لعبارة، 

باعتبارها تعفي �لقيادة �لفل�سطينية 

و�لحكومات �لعربية من م�سوؤولياتهم عن 

�لهزيمة. و�لو�قع �أن ناقدي زريق �متلكو� �لعديد 

من �لحجج �لمقنعة من �أجل رف�ض هذه �لكلمة، 

�إّل �إن للكلمات تاريخها و�أ�سر�رها، وعندما 

ت�سير كلمة ما ��سمًا محدد�ً ع�سيًا على �لترجمة 

�إلى لغات �أُخرى، ي�سبح لز�مًا علينا �أن ننحني 

لحكمة �للغة.

ففي كتيب �سغير ُن�سر في �سنة 1948، قبل 

�أن تنتهي �لحرب في فل�سطين، ويحمل عنو�ن 

  �أ�سار زريق �إلى �أن �إن�ساء دولة 
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''معنى �لنكبة''،

�إ�سر�ئيل هو �لتحدي �لأكبر و�لأكثر خطورة �لذي 

يو�جه �لعالم �لعربي في �لقرن �لع�سرين. وكان 

مقتربه �لحديث و�لعقالني تنبيهًا مبكر�ً للنخب 

�لعربية �إلى فد�حة ما جرى، معلنًا �أن مو�جهة 

�لنكبة ممكنة فقط عبر تغير�ت جذرية في 

ميادين �لحياة �لعربية كافة.

وكان مقترب زريق جزء�ً من خطاب 

''�لنقالب''، وهو تعبير ��ستخدمه �لمثقفون 

�لعرب مر�ر�ً في زمن �ل�سيطرة �لعثمانية، وقام 

  وهذه �لكلمة 
16

موؤ�س�ض حزب �لبعث بتعميمه.

�لغام�سة �لتي تعني �سيئًا يقع ما بين �لثورة 

و�لنقالب �ستتحول �إلى �إطار �أيديولوجي 

لمجموعة من �لنقالبات �لع�سكرية �لمتتابعة 

�لتي �حتلت �لحياة �ل�سيا�سية �لعربية في �إثر 

نجاح �لنموذج �لذي قدمه �لنقالب �لع�سكري 

�لم�سري في �سنة 1952.

غير �أن �لديكتاتوريات �لع�سكرية �لتي 

تاأ�س�ست في �أكثر من بلد عربي، �ستاأخذ �لعالم 

�لعربي �إلى �لبوؤ�ض �ل�سيا�سي، وقد فر�ست هزيمة 

حزير�ن/يونيو 1967 �لكارثية على زريق 

�إ�سد�ر كتاب جديد بعنو�ن ''معنى �لنكبة 

  عاد فيه �إلى طرح �لأ�سئلة �لتي كان 
17

مجدد�ً''،
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مع �لفل�سطينيين في �لمرحلة �لتي �أطلق عليها 

��سم ''�لحرب على �لإرهاب''.

��ستخدم �إميل حبيبي، في رو�يته ''�لوقائع 

�لغريبة في �ختفاء �سعيد �أبي �لنح�ض 

  �لمحاكاة �ل�ساخرة من �أجل �سوغ 
20

�لمت�سائل''،

�سخ�سية �سعبية تج�سد تجربة �لأقلية �لفل�سطينية 

في �إ�سر�ئيل عبر مزجها �لذكاء بال�سذ�جة 

و�لحكمة بال�سخرية، معلنًا �أن هذ� �لمزج هو 

و�سيلة �لفل�سطيني للدفاع عن وجوده في بلده 

�سد �لفتر��ض �لإ�سر�ئيلي باأنه غائب.

ن قر�أو� هذ� �لكتاب و�سلو� �إلى 
َ
�أغلبية م

��ستنتاج �أن �سعيد يوؤدي �لدور �لمركزي في 

�لرو�ية. �إنه �لفل�سطيني ــ �لإ�سر�ئيلي بامتياز، 

�لذي تذهب جميع محاولته للتاأقلم و�لتعاون 

�أدر�ج �لرياح. �إنه بطل تر�جيدي ي�ستخدم 

�لفكاهة �ل�سود�ء، ''كانديد'' فل�سطيني يمزج 

�لتفاوؤل بالت�ساوؤم في محاولته عقلنة طريقة 

حياة ل عقالنية.

ففي جامع �لجز�ر في عكا �سيلتقي �سعيد 

بالمطرودين و�لالجئين من مختلف �لقرى 

�لمدمرة في �لجليل �لأعلى. �لن�ساء و�أطفالهن 

�لذين ينتظرون في �لجامع �أو�مر �لطرد من 

بلدهم، ي�سيرون �أ�سباحًا لفظائع �لنكبة �لتي 

�ستوؤطر �لن�ساء �لثالث للرو�ية: يعاد �لأولى، 

ويعاد �لثانية، وباقية. فهوؤلء �لن�سوة �لثالث 

يج�سدن م�سار �لنكبة: محاولة �لعودة �لتي تقوم 

بها �لـ ''يعاد�ن''، كما �أن عالقة ''باقية'' ب�سرها 

�ستفجر �لحدود بين �لما�سي و�لحا�سر في 

فل�سطين، ب�سكل ي�سع �لق�سة في �إطار ماأ�ساة 

مفتوحة.

كيف نقر�أ �لنكبة �ليوم؟ وما هي مكانة 

�لذ�كرة في هذه �لقر�ءة؟

لم يعد ممكنًا �ليوم �إنكار حقائق �لنكبة 

ب�سفتها تطهير�ً عرقيًا، وخ�سو�سًا بعد �أعمال 

�لموؤرخ �لفل�سطيني وليد �لخالدي، و�أعمال 

�لموؤرخين �لإ�سر�ئيليين �لجدد.

�إن �لتطهير �لعرقي �لذي ج�سدته �لخطة د�لت 

للم�سروع �لإ�سر�ئيلي، و�أن �لخطاب �لقومي 

�لعربي قر�أ �لتحول �لتاريخي �لكبير في �لعالم 

�لعربي باأدو�ت �لما�سي.

يمكننا و�سع كتاب �إدو�رد �سعيد ''م�ساألة 

فل�سطين''، كمتابعة من موقع مختلف للخط 

قر�أ 
ُ
  ويجب �أن ي

18
ب زريق،

ّ
�لفكري �لذي بد�أه كتي

ب�سفته تحوًل جذريًا في مقترب قر�ءة �لم�ساألة 

�لفل�سطينية.

لقد فهم زريق �لنكبة كحدث تاريخي �أ�س�ض 

وعيًا جديد�ً، غير �أن موؤلف كتاب ''�ل�ست�سر�ق'' 

و�سع �لنكبة �سمن روؤية كونية، وقر�أها في 

�إطار �لحركة �لكولونيالية في �لقرنين �لتا�سع 

ع�سر و�لع�سرين، وكنقطة �نطالق لما �أطلق عليه 

�سعيد ��سم ''فكرة فل�سطين''.

�إن كتاب �سعيد عن م�ساألة فل�سطين هو تطبيق 

�سيا�سي ملمو�ض لكتابه �لنظري عن 

  ذلك باأن و�سع فكرة فل�سطين في 
19

�ل�ست�سر�ق،

قلب تاريخ �لعالم �سيعطيها بعدها �لكوني 

جاعاًل منها نقطة مرجعية في م�ساألَتي �لعد�لة 

و�لحرية. فالغزو �ل�سهيوني، بح�سب �سعيد، هو 

جزء من م�سروع �أوروبي كولونيالي �سامل، 

تبنت فيه �لحركة �ل�سهيونية �لخطاب 

و�لممار�سات �لكولونيالية.

فل�سطين هي حقل �سر�ع بين �لح�سور 

و�لتاأويل. فالح�سور �لفل�سطيني هو �سحية 

�لتاأويل �لإ�سر�ئيلي �لذي حين �سينت�سر عبر 

�لقوة �لع�سكرية �سيقود �إلى �لنكبة. وكان �إنكار 

�لوجود �لفل�سطيني في �لأر�ض تج�سيد�ً للخطاب 

�ل�ست�سر�قي وقد تغطى بم�سطلح ��ستر�كي 

ني من حول �أ�سطورة �لكيبوتز.
ُ
وتقدمي ب

�إنها و�حدة من �سخريات �لتاريخ �لكبرى �أن 

يتبنى �سحايا �لعن�سرية و�لال�سامية 

�لأوروبيتين خطاب جالديهم، �إلى درجة جعلت 

�لموؤرخ �لإ�سر�ئيلي ِبني موري�ض )�أحد وجوه تيار 

�لموؤرخين �لإ�سر�ئيليين �لجدد( يتماهى مع 

�لإمبر�طورية �لرومانية، عبر �إقامته تو�زيًا بين 

�سر�ع �لرومان �سد �لبر�برة و�سر�ع �إ�سر�ئيل 
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هل نتكلم هنا على �سوء تفاهم؟ ولماذ� 

�تخذت كلمة ''�إي�ض'' )''نار'' بالعبرية و''لماذ�'' 

بالعربية( هذ� �لموقع �لمهم في �أحد�ث �لنكبة؟ 

هل كان �لفل�سطينيون جاهلين بحقائق �لنكبة 

�لآتية، �أم كانو� �سعفاء وغير قادرين على فهم 

�لفارق بين �لنار و�للغة؟ �أغلب �لظن �أن �ل�سببين 

يتكامالن: مزيج من عدم �لوعي و�ل�سعف، 

و�سعور بالخيانة و�لياأ�ض.

�إن �أحد�ث �سنة 1948 لم تعد مجال �إنكار من 

�أحد، غير �أن معنى ما حدث ل يز�ل عالمة 

��ستفهام كبرى. هل كان �سر�عًا بين حّقين 

مطلقين مثلما يّدعي عامو�ض عوز؟

قبل �أن �أعالج هذه �لم�ساألة �أود �أن �أ�سير �إلى 

�أنني �أحاول �أن �أطرح �ل�سوؤ�ل عن طريقة فهم 

�لنكبة ووعيها ب�سفتها حدثًا وقع مرة في 

�لتاريخ و�نتهى، لأن �فتر��سي مناق�ض لهذ� 

�لفهم تمامًا، فما حدث لم يتوقف منذ 63 عامًا، 

و�إنما ل يز�ل يحدث �ليوم في هذه �للحظة 

بالذ�ت.

لقد فقد �لفل�سطينيون في �سنة 1948 �أربعة 

عنا�سر �أ�سا�سية في حياتهم، هي:

�أوًل، فقدو� �لأر�ض �لتي �سادرتها �لدولة 

�لإ�سر�ئيلية �لوليدة. ف�سكان فل�سطين، في 

معظمهم، كانو� ينتمون �إلى طبقة �لفالحين 

�لذين تحول معظمهم بين ليلة و�سحاها �إلى 

لجئين يعي�سون في مخيمات �أن�سئت على 

�أطر�ف �لمدن �لعربية �لمتعددة في �ل�سفة 

ا في �إ�سر�ئيل 
ّ
�لغربية وغزة و�سورية ولبنان. �أم

فتحول فالحو �لقرى �لفل�سطينية �لمهدمة �إلى 

لجئين في قرى �أُخرى، وفقدو� �أمالكهم وحق 

�لعودة �إلى ديارهم، على �لرغم من �أنهم �سارو� 

مو�طنين �إ�سر�ئيليين.

ثانيًا، فقدو� �لمدن، فالمدن �ل�ساحلية 

�لفل�سطينية �لثالث: يافا وحيفا وعكا، �حُتلت 

و�أُجبر �سكانها على �لرحيل. وتحولت يافا �لتي 

كانت ميناء و�لمركز �لثقافي �لفل�سطيني �لأول 

مت �لقد�ض 
ّ
�إلى �ساحية بائ�سة لتل �أبيب، كما ُق�س

لم يعد �ليوم محل نقا�ض بين �لموؤرخين، حتى 

�إن بع�ض �لموؤرخين �ل�سهيونيين �لجدد ��سطر 

�إلى تبريرها ب�سفتها �سرورة ل بد منها.

في �سباط/فبر�ير 1948، �قتحمت قو�ت 

�لبالماح �لتي كان يقودها �إيغال يادين، وهي 

وحدة �لنخبة في �لهاغاناه )�لتي �ست�سبح نو�ة 

�لجي�ض �لإ�سر�ئيلي(، قرية �سع�سع �لفل�سطينية. 

ومع �أن �لقرويين لم يقاومو� �لهجوم، �إّل �إنه 

جرى تدمير 35 منزًل في �لقرية، وقتل ما بين 

60 و80 قرويًا.

وقد و�سف �لموؤرخ �لإ�سر�ئيلي �إيالن بابه في 

  �لحادثة 
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كتابه ''�لتطهير �لعرقي في فل�سطين''

م�سير�ً �إلى تقرير كتبه مو�سيه كالمان قائد 

�لكتيبة �لتي �سنت �لهجوم:

وكان �لأمر و��سحًا: ''يجب �أن تن�سفو� ع�سرين 

منزًل، و�أن تقتلو� �أكثر ما يمكن قتله من 

'�لمحاربين' ]�قر�أ: ''�لقرويين''[.'' وهوجمت 

�لقرية في منت�سف �لليل ــ جميع �لقرى �لتي 

هوجمت تنفيذ�ً لأو�مر رمزها ''لِمْد ــ ِهيْه''، 

هوجمت في منت�سف �لليل تقريبًا، كما يروي 

مو�سيه كالمان. ون�سرت ''نيويورك تايمز'' في 

عددها �ل�سادر بتاريخ 16 ني�سان/�أبريل 

1948، �أن �لوحدة �لكبيرة �لتابعة للقو�ت 

�ليهودية لم تو�جه �أية مقاومة من �سكان 

�لقرية عندما دخلتها وبد�أت بتزنير �لبيوت 

باأحزمة �لديناميت. وروى كالمان في وقت 

لحق: ''�سادفنا حار�سًا عربيًا. وفوجئ 

بوجودنا �إلى درجة �أنه لم ي�ساأل: 'مين هاد�' 

و�إنما '�إي�ض هاد�'. و�أجابه �أحد جنودنا مّمن 

يعرفون �لعربية مازحًا ]كذ�[ 'هاد� �إي�ض' 

)'�إي�ض' بالعبرية تعني 'نار'(، و�أطلق عليه 

ر�سقة ر�سا�ض.'' وتقدم جنود كالمان في 

�ل�سارع �لرئي�سي للقرية ون�سفو� ب�سكل 

منهجي �لبيوت و�حد�ً تلو �لآخر بينما كانت 

 �لعائالت �لقاطنة فيها ل تز�ل نائمة.

)�ض 88 في �لترجمة �لعربية(.
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''عا�سق من فل�سطين'' )1966( �سيطلق على 

�لمر�أة، �لتي هي �أي�سًا تج�سيد لالأر�ض، ��سم 

فل�سطينية مر�ت عديدة، بحيث �سار �ل�سم 

مر�دفًا للـهوية، و�ستكون ��ستعادته �سرطًا م�سبقًا 

لليقظة �ل�سيا�سية. وهذ� �لإ�سر�ر على �ل�سم 

�سيتحول �إلى عن�سر �أ�سا�سي في �لأدب 

�لفل�سطيني، و�سيتخذ �أ�سكاًل متعددة: �ل�سوت 

�لفالحي )دروي�ض(؛ �لالجئ )كنفاني(؛ �لمثقف 

ا�ض(؛ 
ّ
)جبر� �إبر�هيم جبر�(؛ ر�وي �لحكاية )�سم

�لبطل �ل�سعبي )حبيبي(.

لقد تمت ��ستعادة �ل�سم بعد هزيمة 1967 

حين دخلت �لأيديولوجيا �لقومية �لعربية طور 

�لحت�سار، وعندما وجدت �لحركة �لوطنية 

وطنها في �لمنفى مع منظمة �لتحرير 

�لفل�سطينية.

ر�بعًا، فقدو� حكايتهم، �أو قدرتهم على 

رو�يتها. وهنا �أريد �أن �أقترح ��ستبد�ل �لخر�ض 

بال�سمم في ق�سَتي �أ. ب. يهو�سع ''�إز�ء �لغابات''، 

وغ�سان كنفاني ''رجال في �ل�سم�ض''. فر�وي 

�لق�سة �لإ�سر�ئيلية يبد�أ بفر�سية تقول �إن �لعربي 

�سمى �لفل�سطيني ــ �لإ�سر�ئيلي في �لدولة 
ُ
)هكذ� ي

نهي 
ُ
�لعبرية( �أخر�ض مقطوع �لل�سان، بينما ي

ر�وي �لق�سة �لفل�سطينية حكايته ب�سيحة �أبي 

�لخيزر�ن: ''لماذ� لم يقرعو� جد�ر �لخز�ن''؟

نحن نعرف �أن ر�وي �لق�سة �لإ�سر�ئيلية ل 

يعرف �للغة �لعربية، فماذ� لو قاده جهله بهذه 

كم 
ُ
�للغة �إلى �لفتر��ض �أن �لعربي �أخر�ض؟ �إن ب

�لآخر �لذي ل يتكلم لغتنا كان جزء�ً من تقليد 

كبير في �للغات �لكال�سيكية، فالعرب كانو� 

ن ل يتكلم لغتهم لقب �لأعجمي 
َ
يطلقون على م

�أو �لأخر�ض. وربما قاد عجز �لإ�سر�ئيلي عن فهم 

كم �لآخر. 
ُ
لغة �لفل�سطيني �لعربية �إلى �فتر��ض ب

ا في رو�ية كنفاني فال وجود لأي �سبب 
ّ
�أم

يدعونا �إلى ت�سديق �لر�وي، فهو متاأكد من 

م�ساألة ل ي�ستطيع �لبرهنة عليها. لماذ� �سّدق �أبا 

�لخيزر�ن في �دعائه �أن �لفل�سطينيين �لثالثة لم 

يقرعو� جد�ر �لخز�ن؟ �إذ لو �فتر�سنا �أنهم قرعو� 

بح�سب خط �لهدنة وجرى ترحيل �لفل�سطينيين 

ا حيفا 
ّ
من �لأحياء �لغربية من �لمدينة. �أم

فو�جهت بناء �أول غيتو فل�سطيني في �إ�سر�ئيل، 

و�سيقدم �لموؤرخ �لإ�سر�ئيلي توم �سيِغف و�سفًا 
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لهذه �لعملية في كتابه ''�لإ�سر�ئيليون �لأو�ئل''،

في حين و�جهت عكا م�سير �لتهمي�ض �لكامل، 

ف�ساًل عن �أن �لمدينة �لقديمة تحولت �إلى نقطة 

جذب للعديد من �لالجئين في بلدهم.

لقد ترك تدمير �لمدن �لفل�سطينيين من دون �أي 

مرجعية ثقافية، محدثًا فر�غًا ثقافيًا كبير�ً، وكان 

علينا �أن ننتظر حتى بد�ية �ل�ستينيات يقظة 

�لثقافة �لفل�سطينية في مدينَتي حيفا و�لنا�سرة، 

في �إطار جريدة ''�لتحاد'' ومجلة ''�لجديد'' �للتين 

�أ�سدرهما �لحزب �ل�سيوعي �لإ�سر�ئيلي بقيادة 

�لكاتب �إميل حبيبي، وحركة مماثلة في بيروت 

في �لفترة نف�سها مع ولدة وعي فل�سطيني جديد 

بقيادة �لرو�ئي غ�سان كنفاني.

ثالثًا، فقدو� ��سمهم �لفل�سطيني، وكان هذ� 

�أحد �أكثر نتائج حرب 1948 �إيالمًا. ومع �أن 

�لبع�ض يحاجج �أن فل�سطين لم توجد قبل �سنة 

1948 كدولة م�ستقلة، وهذ� �سحيح لكنه ل 

ينطبق على فل�سطين وحدها، بل على �أغلبية 

بالد �لمنطقة، �إّل �إن �ل�سحيح �أي�سًا �أن هذه 

رفت با�سم فل�سطين، حتى �إن �لوثائق 
ُ
�لأر�ض ع

�ل�سهيونية ��ستخدمت هذ� �ل�سم للدللة على 

�لمكان �لفل�سطيني، كما �أن �ل�سعب �لذي �أقام 

عرف ب�سفته فل�سطينيًا. 
ُ
على هذه �لأر�ض كان ي

وفجاأة �ختفى �ل�سم، و�سار �لفل�سطينيون بال 

هوية. �لأقلية �لفل�سطينية �لتي بقيت في �أر�سها 

�سارت تدعى ''عرب �أر�ض �إ�سر�ئيل''، في حين �أن 

مت �إلى �إمارة  فل�سطينيي �ل�سفة �لغربية �لتي �سُ

�سرق �لأردن بعد حرب 1948 �سارو� �أردنيين، 

ن ت�سرد ولجاأ �إلى مخيمات �سورية ولبنان 
َ
ا م

ّ
�أم

وقطاع غزة، ف�سار لجئًا.

�إن ��ستعادة �ل�سم �لفل�سطيني �سارت م�ساألة 

رئي�سية مع بزوغ �لأدب �لفل�سطيني في �ستينيات 

�لقرن �لما�سي. فمحمود دروي�ض في ق�سيدته: 



045 الملف/درا�سة �لنكبة �لم�ستمرة

و�لجو�ب في �آن معًا. غير �أن �لفالح �لفل�سطيني 

�لم�سكين لم يفهم �أن �لإجابة عن �سوؤ�له ب�سوؤ�له 

نف�سه لم يكن عالمة �سوء تفاهم، و�إنما كان 

عالمة موت.

�سيغطي �لموت حكايات �لنكبة بال�سمت. 

فالتمثيل �لرمزي للفل�سطيني في �لأدب 

�لإ�سر�ئيلي، و/�أو موقعه ك�سبح �أو فتى �سغير �أو 

بدوي، �سيجعالن من حكايته ل مرئية، كما 

�أنهما �سيحطمان قدرته على �إيجاد جمهور 

م�ستعد لال�ستماع �إلى حكايته.

ويعود غياب جمهور �لم�ستمعين �إلى �لحكاية 

�لفل�سطينية �إلى حقيقة �أن �لفل�سطيني هو �سحية 

�ل�سحية. فماأ�ساته مغطاة بماأ�ساة �أُخرى، 

وجالده هو �سحية �لعن�سرية �لأوروبية �لتي 

ذ�قت �أهو�ل غرف �لغاز في لحظة جنون 

تاريخية، وخ�سو�سًا عندما حاول �لنازيون 

فر�ض �لحّل �لنهائي للم�ساألة �ليهودية.

وهنا، ن�ستطيع �أن نحاجج قائلين �إن �لحركة 

�ل�سهيونية ل عالقة لها ب�سحايا �لمحرقة 

�لنازية �أو بالناجين من هذه �لمحرقة، ذلك 

باأنها حركة كولونيالية قامت بدمج �لفكرة 

�لقومية �لحديثة بحكاية �أ�سطورية. وهذ� 

�سحيح، لكنه لي�ض عقالنيًا، فموؤرخو �ل�سهيونية 

يعّلموننا �أن هذه �لحركة لم تنجح في �ل�ستيالء 

على �لوعي �ليهودي �لعام �إّل بعد �لمحرقة 

وب�سببها.

لقد وجد �لغرب �أن غ�سل يديه من �لدم 

�ليهودي بالدم �لفل�سطيني هي �لطريقة �لأ�سهل 

كي يقيم قطيعة مع فظاعات �لحرب �لعالمية 

�لثانية. وهكذ� وجد �لفل�سطينيون �أنف�سهم 

وحيدين في �لعالم، ول �أحد على ��ستعد�د 

لال�ستماع �إلى حكاية �ألمهم، حتى �إن �سوَتي 

مارتن بوبر وحنه �أرنت �للذين د�فعا عن فكرة 

دولة ثنائية �لقومية في فل�سطين، و�حتجا �سد 

ف�سا.
ُ
طرد �لفل�سطينيين من بلدهم، �أُهمال ور

روى توم �سيغف حكاية قرية دير يا�سين، 

تلك �لقرية �لفل�سطينية �لتي تعر�ست لمذبحة 

فالر�وي �لمتماهي ب�سكل غير مبا�سر مع �ل�سائق 

كان عاجز�ً عن �سماعهم. فال�سائق كان في 

غرفة مقفلة مالأى ب�سجيج مكيفات �لهو�ء، 

ود�خل فخ ن�سبه له تحقيق �سرطي �لحدود 

�لكويتي �ل�سمج وهو يطرح عليه �لأ�سئلة عن 

مغامر�ته �لجن�سية في �لب�سرة. وهنا �ستاأخذ 

و�قعة �إ�سابة �أبي �لخيزر�ن بالعجز �لجن�سي 

معناها �لكامل من خالل �سر�ك �ل�سمم �لتي وقع 

فيها.

وفي فيلم ''�لمخدوعون'' )1972( �لماأخوذ 

عن رو�ية غ�سان كنفاني ''رجال في �ل�سم�ض''، 

قام �لمخرج �لم�سري توفيق �سالح بتعديل 

ق نرى 
ّ
نهاية �لق�سة. ففي نهاية هذ� �لفيلم �ل�سي

�أيدي �لفل�سطينيين وهي تقرع جد�ر �لخز�ن. وقد 

برر �سالح هذ� �لتعديل �لذي �أحدثه على �لق�سة 

�لأ�سلية بالتغير�ت �لتي طر�أت على �لو�قع 

�ل�سيا�سي �لفل�سطيني بعد بروز حركة �لمقاومة 

�لفل�سطينية.

لقد كانت قر�ءة �لمخرج مخل�سة لالأ�سل 

�لأدبي، و�عُتبر فيلمه، ببنيته �لو�قعية و�ن�سياب 

تقطيعه و�سال�سة ''�لفال�ض باك'' فيه، بد�ية موجة 

جديدة في �ل�سينما �لعربية، لكن ما فات �سالح 

هو �أن �لإحالة �إلى خارج بنية �لعمل �لرو�ئي 

تنفي �إمكان تاأويل �لرمز من د�خله. ومن هذ� 

�لد�خل ن�ستطيع �أن نفتر�ض �أن بكم �لفل�سطيني 

في �لق�سة �لإ�سر�ئيلية ناجم عن رف�ض 

ه، 
َ
�لإ�سر�ئيلي �لمنتفخ بالقوة و�لنت�سار �سماع

كما �أن �سمم �ل�سرطي �لكويتي و�ل�سائق 

�لفل�سطيني في ق�سة كنفاني كان تعبير�ً مو�ربًا 

عن عجزهما.

ق�ستا كنفاني ويهو�سع تت�ساديان. فالرمزية 

�لتي تهيمن على �لعملين هي �إ�سارة �إلى 

�سعوبات �سرد ق�سة فل�سطين، ل لأن �لق�سة 

غائبة، بل لأن ل �أحد على ��ستعد�د لال�ستماع 

�إليها.

�إن �سوء �لتفاهم في قرية �سع�سع تمحور حول 

كلمة و�حدة هي �إي�ض، �لتي كانت �ل�سوؤ�ل 
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�أدى دور�ً كبير�ً في �إنتاج �سورة جديدة عن 

�لهوية �لفل�سطينية، وبد�أت مقاطع من حكايات 

�سنة 1948 تجد طريقها �إلى �لن�سر.

ول تنبع خ�سو�سية �لنكبة �لفل�سطينية فقط 

من فقد�ن �لحياة �لفل�سطينية �لعنا�سر �لأربعة 

�لتي حاولُت تحليلها ب�سكل مخت�سر �أعاله، بل 

تنبع �أي�سًا من حقيقة �أنها ماأ�ساة م�ستمرة، 

و�أنها كارثة بال حدود في �لمكان و�لزمان. 

�لنكبة تحدث �ليوم في فل�سطين، وهي لي�ست 

تاريخًا كي يجري تذّكره، و�إنما حا�سر مهدد 

بالتاأويل �لد�ئم، كما يقول �إدو�رد �سعيد.

و�أنا هنا �أريد �أن �أقترح مخططًا �أوليًا ي�سمح 

لنا باأن نقر�أ مختلف �سفحات �لنكبة من �لطرد 

�لكبير في �سنة 1948، و�سوًل �إلى �لحائط 

و�لم�ستعمر�ت في �ل�سفة �لغربية، و�لطرد �لذي 

يجري في هذه �لأيام في �لقد�ض. وعنا�سر هذ� 

�لمخطط هي �لتالية:

�أوًل، م�سادرة �لأر��سي �لتي ��ستمرت بعد 

نهاية حرب 1948، وقريتا �إقرت وكفر برعم 

تقدمان نموذجًا لو�قع �لفل�سطينيين �لذي بقو� 

كغرباء في وطنهم، وعا�سو� تحت �لحكم 

�لإ�سر�ئيلي حتى �سنة 1965، وو�سعيتهم 

كمو�طنين من �لدرجة �لثانية في �إ�سر�ئيل، 

''�لدولة �لديمقر�طية �ليهودية''.

ثانيًا، �سيد �لمت�سللين من �لفالحين 

�لفل�سطينيين �لذين حاولو� بعيد طردهم �جتياز 

�لحدود من �أجل �لعودة �إلى بيوتهم، �أو من �أجل 

ح�سد محا�سيلهم �لزر�عية. وقد قّدم لنا حبيبي 

في رو�يته ''�لوقائع �لغريبة في �ختفاء �سعيد 

�أبي �لنح�ض �لمت�سائل'' نماذج حية لهم، كما �أن 

محمود دروي�ض روى في ن�سه ''في ح�سرة 
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�لثامنة من عمره، وكيف عبر �لحدود �للبنانية 

�إلى �لجليل مع و�لديه وجده و�إخوته، كي 

حيت من �لوجود.
ُ
يكت�سفو� �أن قريتهم �لبروة م

ثالثًا، �لمخيمات �لفل�سطينية ببنيتها �لتي 

تمزج بنية �ل�سو�حي �لفقيرة ببنية �لغيتو، 

مروعة في 9 ني�سان/�أبريل 1948، على يد 

رجال �لإرغون، وقد حاول مارتن بوبر في ذلك 

�لوقت �إقناع رئي�ض �لحكومة �لإ�سر�ئيلية د�فيد 

بن ــ غوريون باإبقاء �لقرية فارغة وتحويلها 

�إلى مكان لتذكر �ل�سحايا، �إّل �إن طلب �لفيل�سوف 

ني �ليوم م�ست�سفى 
ُ
ف�ض، وب

ُ
�لإ�سر�ئيلي ر

لالأمر��ض �لعقلية على �أر�ض �لجريمة، حيث 

�ساءت �لمفارقة �أن يق�سي مناحم بيغن، �أحد 

�أبطال تلك �لمجزرة، �أيامه �لأخيرة.

ا �لفيل�سوف �لوجودي �لفرن�سي جان بول 
ّ
�أم

�سارتر، وخالل زيارته لمخيمات �لالجئين 

�لفل�سطينيين في غزة في �سنة 1965، فاأعطى 

�لمثقفين �لعرب در�سًا بليغًا في معنى �ل�سمت. 

ففي �لخم�سينيات و�ل�ستينيات كان �سارتر يتمتع 

ب�سعبية كبرى في �أو�ساط �لمثقفين �لعرب 

ب�سفته نموذجًا للمثقف �لملتزم، وخ�سو�سًا بعد 

مو�قفه �لمعار�سة للحرب �لفرن�سية �سد �لثورة 

�لجز�ئرية، وتقديمه لكتاب فر�نز فانون: ''معذبو 

�لأر�ض''، غير �أنه بعد زيارته غزة رف�ض �أن 

يتكلم على �لالجئين �لفل�سطينيين. ول �أحد 

ي�ستطيع �أن ين�سى �أن �سارتر ��سترط لزيارة م�سر 

�أن تطلق �ل�سلطات �لم�سرية جميع �لمثقفين 

�لي�ساريين �لم�سريين �لمعتقلين في �سجون 

نا�سر، لكن عندما تعلقت �لم�ساألة باإ�سر�ئيل 

فاإنه رف�ض و/�أو عجز عن �لكالم.

ل �أحد �أر�د �أن ي�ستمع، بل �إنه حتى في �لعالم 

ل �لالجئون �إلى و�قع يذّكر 
ّ
�لعربي حيث تحو

بالهزيمة �لعربية، ُفر�ض �ل�سمت على 

�لفل�سطينيين، �إّل �إنهم نجحو�، وعلى �لرغم من 

�ل�سدمة، في �إعادة بناء حيو�تهم عبر �لخيال، 

فاأطلقو� على �أزقة مخيماتهم �لتي تثير �لأ�سى، 

�أ�سماء قر�هم �لمهدمة، وجعلو� من �لنتظار 

و�سيلة كي يجعلو� من خ�سار�تهم طريقة حياة.

لقد �سهد �حتالل ما تبقى من فل�سطين في 

�سنة 1967 )�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة( 

وتوحيده، �لولدة �لجديدة للحركة �لوطنية 

�لفل�سطينية، وخ�سو�سًا �أن �لأدب �لفل�سطيني 
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1947 ــ 1949''. فهذه �لحقائق ''�لملتب�سة'' 

�ستتحول �إلى حقائق �سلبة في �أعمال موؤرخين 

�آخرين، وخ�سو�سًا في كتاب �إيالن بابه �لمتميز: 

''�لتطهير �لعرقي في فل�سطين'' )2006(، و�لذي 

برهن فيه على وجود خطة رئي�سية للطرد، 

و�أخذنا �إلى ''�لبيت �لأحمر''، كا�سفًا تف�سيالت 

''�لخطة د�لت''.

كما �أن ل �أحد �سي�سكك في �أ�سماء تدل على 

معانيها �لماأ�سوية مثل ''عملية د�ني'' �أو عمليات: 

''حير�م'' و''ديكل''... فالعديد من وقائع �لمجازر 

و�لغت�ساب و�لطرد جرى �لك�سف عنها، مثاًل: 

�لطنطورة؛ �ل�سف�ساف؛ عين �لزيتون؛ �سع�سع؛ 

�سعب؛ �لكابري؛ �أبو�سو�سة؛ عيلبون؛ وغيرها.

وكان �لموؤرخ �لفل�سطيني وليد �لخالدي ك�سف 

منذ �سنة 1961 عن وجود ''�لخطة د�لت''، كخطة 

ا �إيالن بابه فقادنا 
ّ
رئي�سية لحتالل فل�سطين، �أم

في كتابه �إلى ''�لبيت �لأحمر'' في تل �أبيب، �لذي 

�أ�سبح في �سنة 1947 مقر قيادة �لهاغاناه، 

قد �جتماع في 10 �آذ�ر/مار�ض 1947 
ُ
حيث ع

و�سعت فيه �للم�سات �لأخيرة على �لخطة د�لت 

لتطهير فل�سطين عرقيًا، وقد �أُنجزت �لمهمة 

خالل �ستة �أ�سهر.

ولم يعد ''�لبيت �لأحمر'' موجود�ً، غير �أن �أثر 

ما حدث خالل تلك �لأ�سهر �ل�ستة ل يز�ل ماثاًل 

في �أنحاء فل�سطين كافة.

لقد ُك�سفت �ليوم ذكريات �سنة 1948 �لتي 

غطاها �لإنكار �لكلبي للتاأريخ �لر�سمي 

�لإ�سر�ئيلي، لكن هناك موؤ�سر�ت �إلى وجود موجة 

جديدة من �لتاأريخ �لإ�سر�ئيلي تحاول تبرير ما 

جرى عبر و�سعه في �إطار ذ�كرة تاريخية 

م�ست.

وهذ� �لتبرير �إ�سكالي على �لم�ستوى 

�لأخالقي، �إذ ل �سيء ي�ستطيع تبرير �لتطهير 

�لعرقي و�لجر�ئم �سد �لإن�سانية �لتي �رُتكبت في 

فل�سطين. فالتبرير �لوحيد �لممكن، وهو غير 

�أخالقي �أي�سًا، هو و�سع هذه �لجر�ئم في ذمة 

ن ي�ستطيع محاكمة �لتاريخ؟ 
َ
�لتاريخ. لكن م

ف�ساًل عن �لقمع �لذي عاناه �لفل�سطينيون في 

مختلف �لأقطار �لعربية على �لم�ستويات 

�ل�سيا�سية و�لجتماعية.

ر�بعًا، �حتالل �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة في 

�سنة 1967، مع ما ر�فق ذلك من م�سادرة 

لالأر��سي وبناء �لم�ستعمر�ت �ليهودية و�قتالع 

�لأ�سجار �لمثمرة و�لح�سار و�لإغالق و�لقمع 

�لمنظم، �لأمر �لذي جعل �لحتالل ��ستكماًل 

لحرب 1948. بل حتى �لن�سحاب من غزة تحول 

�إلى و�سيلة لخلق غيتو فل�سطيني مقفل بالح�سار 

و�لنار.

خام�سًا، �لمذ�بح �لتي تعر�ست لها �لمخيمات 

�لفل�سطينية: �لأردن )1970(؛ لبنان منذ �سنة 

1975 عبر مذبحتين كبريين: تل �لزعتر 

)1976( و�سبر� و�ساتيال )1982(، �للتين 

ت�سكالن ��ستكماًل لمذ�بح �سنة 1948، �لتي 

�ستتخذ في �ل�سفة �لغربية ��سم مخيم جنين 

.)2002(

هذ� �لمخطط �لأولي ممتلئ بحكايات 

�لخ�سارة و�لألم، ولذ�، فاإن �لفكرة �لتي تقول �إن 

�لنكبة حدثت فقط في �سنة 1948 هي فكرة 

م�سللة، فالنكبة لي�ست ذ�كرة فح�سب، بل �إنها 

حا�سر م�ستمر لم يتوقف منذ �سنة 1948، 

و�لتعامل معها ب�سفتها من �لما�سي هي طريقة 

لحجب �ل�سر�ع بين �لح�سور و�لتاأويل �لذي لم 

يتوقف منذ �سنة 1948.

قد تكون �لذ�كرة فخًا، و�لنكبة كذ�كرة فقط 

ربما ت�سلل �أي تحليل عقالني للحا�سر 

�لفل�سطيني.

وهكذ�، لم نعد في حاجة �إلى �لبرهنة على ما 

بات �ليوم حقيقة تاريخية. �إن ما حاول جيالن 

من �لموؤرخين وكّتاب �لوقائع �لفل�سطينيين 

�لبرهنة على �سحته تحول �إلى حقيقة مقبولة 

من �لجميع بعد بروز �لموؤرخين �لإ�سر�ئيليين 

�لجدد، وما عاد هناك �أي معنى لنفي �لحقائق 

''�لملتب�سة �لمعاني''، �لتي ك�سفها كتاب ِبني 

موري�ض: ''ولدة م�سكلة �لالجئين �لفل�سطينيين، 
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ي�سعى لتدميرك يجبرك على تدميره. وعندما 

ر، فاإن �لأف�سل 
ِّ
ر �أو ُتَدم

َّ
يكون �لخيار بين �أن ُتَدم
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ر.''

ِّ
�أن تكون �أنت من يدم

غير �أن هذ� �لفتر��ض يتناق�ض مع �فتر��ض 

�آخر قدمه موري�ض و�أعلن فيه ب�سريح �لعبارة �أن 

�سبقًا لإعالن �لدولة 
ُ
�لطرد كان �سرطًا م

�ليهودية، و�أنه ل عالقة له باأي تهديد، و�إنما 

كان نتاج قر�ر هجومي �تخذته �لقيادة 

�لإ�سر�ئيلية: ''طبعًا كان بن ــ غوريون د�عية 

تر�ن�سفير... لأنه لو لم يقم بما قام به، لما 

تحققت �لدولة. يجب �أن يكون هذ� و��سحًا، 

ولدة �لدولة �ليهودية لم تكن ممكنة من دون 

�جتثاث �لفل�سطينيين.''

لكن ِبني موري�ض يذهب �إلى �أبعد من ذلك عبر 

�نتقاده �أول رئي�ض حكومة �إ�سر�ئيلية لأنه لم 

ينجز �لمهمة: ''�أعتقد �أن بن ــ غوريون �رتكب 

خطاأ تاريخيًا جديًا في �سنة 1948... فلو قام 

ر �لبلد كله، جميع �أر�ض 
ّ
بعملية طرد �أكبر وطه

�إ�سر�ئيل و�سوًل �إلى نهر �لأردن، لكان هذ� 

�لمكان �أكثر هدوء�ً، ولعرف عذ�بات �أقّل.''

ا �لنقطة �لأكثر �أهمية في هذه �لمقابلة 
ّ
�أم

فهي �أن ِبني موري�ض يعي �أن ما يحللـه لي�ض 

�لما�سي و�إنما �لحا�سر، ولذ�، فاإنه يقترح و�سع 

�لفل�سطينيين في �أقفا�ض متوقعًا طرد�ً جديد�ً 

ينهي �لعمل �لذي لم ينجزه بن ــ غوريون في 

�سنة 1948. �إن ما قاله ِبني موري�ض في �سياق 

دفاعه عن �لتطهير �لعرقي، هو �أننا ل نتكلم 

على �لما�سي فح�سب بل �أ�سا�سًا على �لحا�سر 

و�لم�ستقبل �أي�سًا.

لقد دخل �لخطاب �ل�سهيوني �لتقليدي 

ل �لح�سور �لفل�سطيني بالنفي، 
ّ
�لقديم، �لذي �أو

مرحلة جديدة، عبر �لعتر�ف باأن هذ� �لنفي 

كان عماًل مخططًا ي�ستند �إلى عقالنية منظمة، 

رف 
ُ
�لأمر �لذي يو�سح لماذ� كان �ل�سالم، �أو ما ع

با�سم عملية �ل�سالم، وهمًا.

وتتاأرجح �لتبرير�ت بين �لخوف من محرقة 

جديدة و�لفوبيا من �لإ�سالم �لتي تتعامل مع 

ي�ستطيع �لبع�ض �لمحاججة باأننا ن�ستطيع 

��ستخال�ض درو�ض من �لتاريخ، غير �أن محاكمته 

�أخالقيًا ل تحمل �أي معان �سيا�سية!

�إّل �إن لعبة �لحتكام �إلى �لعجز عن محاكمة 

�لتاريخ تك�سف زيفها، لأن �لنكبة، مثلما يعترف 

كبير �لموؤرخين �لإ�سر�ئيليين �لجدد ِبني 

موري�ض، ل تز�ل في �ل�سيرورة، �إنها حا�سر، 

و�لحا�سر يخ�سع للمحاكمة �لأخالقية من جهة، 

كما �أن م�سار�ته، من جهة �أُخرى، لي�ست حتمية، 

ذلك باأن �ل�سحية ت�ستطيع �لتدخل من �أجل 

تقديم روؤية لمعنى �لعد�لة على �أر�ض �سهدت 

�أكثر �أنو�ع �نتهاكات �لعد�لة وح�سية، لأن هذه 

�لنتهاكات تغطي ل �أخالقية �لحا�سر باأخالق 

كاذبة.

نحن ن�سهد �ليوم ولدة ما يمكن �أن نطلق 

عليه ��سم �لتاريخ �ل�سهيوني �لجديد، وقد حلل 

  هذ� �لتحول �لكبير ��ستناد�ً �إلى 
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�إيالن بابه

قر�ءته كتابًا جماعيًا بعنو�ن: ''�إ�سر�ئيل: حرب 

�ل�ستقالل 1948 ــ 1949'' )بالعبرية(، تحرير: 

�ألون كادي�ض، وهو رئي�ض �سابق لق�سم �لتاريخ 

في �لجامعة �لعبرية في �لقد�ض. فهذ� �لكتاب 

يقدم روؤية ''�أخالقية جديدة للنكبة �لفل�سطينية 

�لتي ُتقر�أ فيها فظائع �سنة 1948 في �إطار 

مقترب لهوتي يبرر �لتطهير �لعرقي ك�سرورة 

لتفادي محرقة يهودية جديدة!''

ا ِبني موري�ض فقدم تنقيحًا لمر�جعته 
ّ
�أم

�لتنقيحية للتاريخ �لإ�سر�ئيلي، ففي مقابلة 

ن�سرتها �سحيفة ''هاآرت�ض'' )9 كانون �لثاني/

يناير 2004(، لم يكتف زعيم �لموؤرخين 

�لإ�سر�ئيليين �لجدد بتبرير �لتطهير �لعرقي في 

�سنة 1948، بل تكلم �أي�سًا على �إمكان �إحد�ث 

موجة ''تر�ن�سفير'' جديدة للفل�سطينيين، لي�ض 

فقط من �ل�سفة �لغربية، بل من �إ�سر�ئيل �أي�سًا. 

و�لتبرير �لذي قدمه ب�سيط: ''ل �أعتقد �أن �لطرد 

�لذي جرى في �سنة 1948 كان جريمة حرب، 

فاأنت ل ت�ستطيع �إعد�د �لعجة من دون تك�سير 

خ يديك... �إن مجتمعًا 
ّ
�لبي�ض، عليك �أن تو�س
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�لكبرى و�لطويلة �كت�سفت فل�سطين، �لأر�ض �لتي 

ته لي 
ّ
لم �أزرها يومًا. غير �أن �ل�سر �لذي �أ�سر

�لرو�ية، وهذ� �سبيه بما يحدث في �لأدب حين 

م �لحياة، هو �أن 
َ
يكت�سف �لكاتب و�لقارئ معًا َكر

�سنة 1948 لي�ست كبقية �ل�سنو�ت، و�إنما هي 

مرحلة طويلة بد�أت في تلك �ل�سنة وتنكرت 

باأ�سماء �ل�سنو�ت �لتي تلتها.

لقد ُن�سرت رو�يتي في �سنة 1998 كي ت�سرد 

خم�سين عامًا من �لنكبة، وبعد ثالثة ع�سر عامًا 

على �سدورها، ما زلت �أرى �لنكبة م�سار�ً ل 

نهاية له.

حاولت �أن �أ�سنع مر�يا بدًل من �ل�ستعار�ت 

و�لكنايات، فالكناية تّدعي �أنها ت�ستطيع �أن 

تعك�ض �لو�قع، بينما تعك�ض �لمر�يا مر�يا �أُخرى، 

وحكايات ''باب �ل�سم�ض'' كانت مر�يا للحكايات 

�لتي يجد �لألم فيها مر�آته في �لألم. و�فتر�ست 

�أن كتابة �لألم تاأخذه �إلى عو�لم �لذ�كرة، جاعلة 

منه ما�سيًا يمّكننا من �لتعالي عليه وتجاوزه 

من �أجل بناء �لم�ستقبل، غير �أن �لرو�ية خانتني 

وخانت �فتر��ساتي. ف�سخ�سيات �لرو�ية لم 

تك�سف �أو تروي ذكرياتها، و�إنما على �لعك�ض، 

كانت تعي�ض في �لحا�سر: حكاياتها لم تكن 

�لما�سي بل �لحا�سر، كما �أن �ألمها لم يكن 

ذ�كرة �لألم، و�إنما تجارب حياتها �ليومية في 

�لحا�سر. ولذ� �أ�سعر باأن ''باب �ل�سم�ض'' رو�ية لم 

تنته، و�ستبقى عماًل مفتوحًا �إلى �أن يبر�أ �لجرح 

�لفل�سطيني �لمفتوح.

ل�ست عدميًا كما �أنني ل�ست مت�سائمًا. فاأنا 

�أعتقد �أن لحظة يقظة �سعوب �لم�سرق من هذ� 

�لكابو�ض �آتية ل محالة، وعندها �سنكت�سف �أن 

�لحياة ممكنة من دون حروب ومجازر، و�أن 

�لإن�سان لي�ض عبد �لأ�ساطير و�لأيديولوجيات، 

و�أن حقوق �لأقليات لن ت�سمنها �سوى �لمنطقة 

من خالل �سعوبها، وعبر �نت�سار �لديمقر�طية 

n .و�لحرية و�حتر�م حقوق �لإن�سان

�لعرب و�لم�سلمين ب�سفتهم �لبر�برة �لجدد �لذين 

يهددون روما. غير �أن �لتبرير�ت مهما تختلف 

ت�سل �إلى نتيجة و�حدة فحو�ها �أن �لنكبة ذ�كرة 

عربية فل�سطينية وعمل �إ�سر�ئيلي م�ستمر في 

�لآن نف�سه. وعلى �لرغم من �لقانون �لإ�سر�ئيلي 

�لذي يمنع �سكان �لبلد �لأ�سليين من تذّكر 

 باأن ما جرى 
ّ
نكبتهم، فاإن على �لعالم �أن يقر

وما يجري �ليوم هو ذ�كرة ما�ٍض يجب �أن 

ن�سى!
ُ
ي

�لخطاأ �لفل�سطيني في �تفاق �أو�سلو هو �أن 

�ل�ست�سالم �لفل�سطيني �فتر�ض �أن �لنكبة حدثت 

في �لما�سي، ولذ� فاإن ��ست�سالم �لقيادة 

�لفل�سطينية �تخذ �سكل �لفخ.

�إن �لنكبة م�سار م�ستمر، وما جرى في �سنة 

1948 كان بالتاأكيد �لحدث �لأكبر فيه، �إّل �إن 

 بمر�حل متعددة و�تخذ �أ�سكاًل 
ّ
هذ� �لم�سار مر

متنوعة، فالفل�سطينيون كانو� ول يز�لون 

غائبين، �أو غائبين ــ حا�سرين، �أو بر�برة 

يحلمون بالغت�ساب و�سفك �لدماء.

�سورة خليل وعزيز في رو�ية ''ميخائيلي'' 

لي�ست نتاج تهويمات حّنه، و�إنما هي تر�سيمة 

)archytype( �لفل�سطيني �لغائب و�لأخر�ض. 

ن�ستطيع �أن نعود �إلى �فتر��ض عامو�ض عوز 

ون�ساأل عن معنى �لعد�لتين �لمطلقتين حين يفقد 

�أحد طرفيها ل�سانه. ما معنى �لكلمات حين 

يذوب �سوت �ل�سقيقين، في رو�ية ''�لب�ستان''، 

د�خل رمز يتجاهل �لحقيقة ويدفع بها �إلى 

�لأ�سطورة و�لكناية؟

*  *  *
بد�أت عالقتي �ل�سخ�سية بالنكبة خالل م�سار 

  �إذ 
26

�لإعد�د �لطويل لرو�يتي ''باب �ل�سم�ض''،

�كت�سفت �أن خلفية ق�سة �لحب �لتي كنت �أكتبها 

تحتاج �إلى �لأحد�ث �لتي جرت في �سمال 

فل�سطين في �سنة 1948. لقد �سعرت باأن جزء�ً 

من عملي يكمن في جمع ذكريات وكتابة 

حكايات لم ُتكتب من قبل، وفي هذه �لرحلة 
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