امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

روجيه

ع�ساف*
ّ

فل�سطني ــ الأمل
لي�س الأمل قناعة ب�أن الذي نريده �سيتحقق يوم ًا،
بل اليقين ب�أنه الحقيقة مهما يحدث.

كان

هناك �صبي ينتظرني وفي يده حجر،
بحرية في �ضوء ال�شم�س؛ يقف على م�سافة
بحرية في ال�شوارع؛ ي�سير ّ
يرك�ض ّ
من دبابة �ضخمة محاطة برجال بال وجه تحت خوذاتهم :مقيدين في دروعهم،
ومت�شبثين ب�أ�سلحتهم الغليظة ،وخائفين منه.

بين الحجر وال�صبي وئام تام،
يخفق الحجر في يده على �إيقاع قلبه،
ُيلقي الولد الحجر في الهواء ،ج�سمه ممدود مثل القو�س
()freeze
حر كما لم �أكن قط،
هذا ال�صبي ّ
حرر قطعة الأر�ض التي يقف عليها،
تدون في الهواء توقيع ًا ال ُيمحى
نفخ في الحجر ُح ّبه للحرية ،وجعلها ّ
الحجر حجر فل�سطيني ،قطعة �أر�ض فل�سطينية منذ �آالف الأعوام ،كانت على موعد منذ
�أجيال مع ال�صبي الفل�سطيني ،فبينهما انتماء �إلى الأر�ض نف�سها يربطهما ارتباط ًا وثيق ًا.
�أجداده هم الذين وهبوا الأر�ض ا�سمها وتاريخها و�أمواتها.
الأحياء ال ي�ستطيعون �أن يفعلوا �أي �شيء من �أجل الموتى ،لكن الموتى يع ّلمون
الأحياء �أن يعي�شوا.
* مخرج وممثل م�سرحي لبناني.

049

050

جملة الدراسات الفلسطينية 119

صيف 2019

�أن نعرف ذلك يف�سر لماذا كان الجنود خائفين في مواجهة ال�صبي .م�شاهدة الحرية تثير
� ّإما الفرح ،و� ّإما الرعب .خوفهم خوف �سحيق ال يعرفون تمام ًا مدلوله� .إنهم يغرقون في كراهية
قد تبتلعهم ولن يخرجوا منها �سالمين� .سي�أتي يوم تتجلى لهم �أعمالهم الفظيعة وي�ستولي
عليهم الهلع.

امر�أة مع طفل ر�ضيع بين ذراعيها تم�شي ب�سرعة في ال�شوارع.
ترى رج ًال ال تعرفه محاط ًا بالجنود الإ�سرائيليين.
وتوبخ الرجل المعتقل :لماذا تت�سكع في ال�شوارع وتتركني وحدي في المنزل
تهرع �إليهم ّ
مع الطفل؟
تو�سعه �شتم ًا  :تنبل! ك�سالن! خ�سي�س!
لدي كثير من الأ�شياء
ثم فج�أة تعطيه الر�ضيع وتجبره على �أخذه� :أرجعه �إلى المنزلّ ،
للقيام بها،
ثم تدير ظهرها وتذهب م�ستعجلة.
ي�سخر الجنود من الرجل ويطردونه.
ي�سير الرجل في االتجاه الذي �سلكته المر�أة ،ويجدها مختبئة في زاوية ،مرتجفة والهثة،
وهي تهم�س �أدعية.
ال يعرف كيف ي�شكرها .من دون كلمة ،ت�أخذ الطفل وتذهب .يوا�صل طريقه في اتجاه �آخر.
()fade out
ال �شك في �أن هذه ال�شابة الجريئة والذكية تنتمي �إلى �شعب لن يخ�ضع �أبداً.
جعلت طفلها ي�شارك في مقاومة المحتل؛ طفل فل�سطيني �صائر �إلى الت�شرد قبل �أن يولد.
فع ًال ،لقد �سمع كل �شيء وهو في بطن �أمه :الر�صا�ص؛ القذائف؛ ال�صراخ ...عرف كل �شيء
قبل �أن يولد :االحتالل؛ الحرمان؛ الإذالل؛ الحظر؛ القمع...
لن يكون لديه مملكة غير تلك التي �ستحددها قدماه .لكن عندما �سيقف في ال�ساحة،
�سيحت�ضن نظره الم�ساحة ب�أكملها �إلى ما وراء جميع الحدود ،بينما �ستكون النظرات
ال�ضيقة لع�شرين جندي ًا منكم�شة على الح�صاة ال�صغيرة التي يحملها في يده.
هذا الفتى هو كابو�س لأحد �أقوى الجيو�ش في العالم.
()cut
تذكروا معي:
ّ
في الما�ضي القريب ،ح�صار بيروت ،واالنتفا�ضة؛ لم يكن ممكن ًا لأحد �أن ينكر وجود وحدة

فلسطين ـ ـ األمل

امللف

عربية عميقة تترك في كل حركة �شعبية ،في كل ُقطر عربي� ،أثراً يتفاعل معه الإن�سان في
الأقطار الأُخرى كافة.
في الما�ضي القريب� :أي قمع �إ�سرائيلي وح�شي في فل�سطين� ،أو �أي عمل مقاومة لالحتالل،
كانا يثيران تعاطف ًا �شعبي ًا في كل ُقطر عربي ،يهز الإن�سان في جميع الأقاليم.
� ّأما اليوم:
ح�صار غزة �أفظع كثيراً من ح�صار بيروت ،ومقاومة �شعبها الهائلة �أعظم كثيراً من
الت�صديات الأُخرى التي كبحت العدو في ال�سابق ،غير �أن بطوالتهم ال تثير انفعا ًال في الفئات
ال�شعبية العربية ،و�آالمهم ال تُغ�ضب الجماهير في الأقطار الأُخرى.
� ّأما نحن:
نحن جماعة من مفكرين وك ّتاب وفنانين مر�صودين للتعبير عن الثقافة الديمقراطية
والتحريرية العربية ،مجموعة تعتز بطاقاتها الفنية والفكرية المنذورة لإن�شاء وتطوير عقلية
جماعية عا�صية تتخطى الحواجز الإقليمية والقواطع ال�سيا�سية� .أين نحن اليوم من تفتيت
المنطقة وتفكيك مجتمعنا ،و�إتالف هويتنا الح�ضارية؟ بين الدواع�ش والكتلة الغربية ،وبين
الوح�ش المتخلف والغول المتح�ضر ،ف�أحدهما يكمل دور الآخر! �أين نحن من الكارثة التي تهدد
تدك مدماكه الثقافي �أكثر كثيراً من بنيته ال�سيا�سية؟ ال �أعتقد �أن الإرهاب
مجتمعنا والتي ّ
الإ�سالمي �صنيعة �أميركا ،مثلما يحلو للبع�ض �أن ي�شرح الأمور ب�شكل تب�سيطي ،و�إنما هو نتاج
ل�سيا�سات الإق�صاء ،وللطائفية والمذهبية ،ولتغييب الق�ضية المركزية (فل�سطين) وانحراف
الر�ؤية عن الآفة الع�صبية الرئي�سية (�إ�سرائيل).
و�إن �أردنا الإفالت من واقعنا المرير ،والتخل�ص من ثنائية الإرهاب واال�ستعمار ،ف�إن ثمة
خياراً �أمامنا ال بديل منه ،ينطلق من �ضرورة المحافظة على فتات هويتنا الثقافية ،وهذا
يعني ّادخار ال�شظايا الوراثية من تاريخنا وح�ضارتنا ومقاومتنا؛ تاريخنا الفكري والفني
والأخالقي ،وت�أريخ المقاومة وتوثيق جميع ما يتعلق بدالالت الوحدة الح�ضارية العربية (فكر؛
فن؛ �أدب) ،وباغت�صاب �أر�ض ِ
وعر�ض في فل�سطين.
ّ
ِ
يجب �أن تكون القد�س قبلة ن�شاطاتنا الثقافية ،مهما تكن مواقعها و�أهدافها الخا�صة ،وذلك
الموحد للقوى الحية في مجتمعنا.
من �أجل الحفاظ على حد �أدنى من االنتماء
ِّ
تعمر �أكثر من الإن�سان ،و�أن امتداد �أجلها يتوقف على حيوية
علينا �أن ن�ؤمن ب�أن الأفكار ّ
خالياها الجذرية.
يجب �أن ن�ؤمن ب�أن تحرير فل�سطين هو الحقيقة مهما يحدث.
ــ ح�صار قطاع غزة ال ُيطاق .وال يطاق ال�سكوت عنه؛
ــ اال�ستيطان الم�ست�شري في ال�ضفة الغربية ال ُيحتمل .وال ُيحتمل ال�سكوت عنه؛
ــ تهويد القد�س جريمة ثقافية نكراء ال ُيغتفر الت�سامح بها.
هزيمتنا الثقاقية تكمن في الخور الإعالمي �ضد الجهاز ال�صهيوني المت�شعب الأطراف.
علينا �أن نتغلب على هذه ''الميدوزا'' ( )Méduseالأ�سطورية المعا�صرة التي ال تنفك الثعابين
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تتوالد من فروة ر�أ�سها فت�صيبنا وت�صيب كل َمن ينظر �إليها بالرعب .علينا �أن نتغلب عليها
بوا�سطة مر�آة تعك�س �صورتها فتموت من ر�ؤيتها.

فل�سطين اغ ُت�صبت ...فل�سطين ُتغت�صب
كما ج�سد امر�أة مغت�صبة بال نهاية
مخترقة ،مدن�سة ،مغت�صبة با�ستمرار ،بال توقف
يوم ًا بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم ــ
''فل�سطين مغت�صبة!''
يجب �أن تكون هذه اال�ستغاثة ك�صيحة الديك في كل فجر ،كالدعوة �إلى ال�صالة ،وينبغي لها �أن
تكون تروي�سة جميع كتاباتنا ،وم�ستهل ن�شاطاتنا كلها ،و�أن تتحول �إلى كابو�س هلو�سي متكرر
في ذهن ال�صهيونيين.

ماذا تفعل الكلمات �ضد الأ�سلحة؟
بمقدار الح�صى �ضد الدبابات!
�أو طفل ر�ضيع في مواجهة الع�سكر!
''كل جهود العنف ال يمكن �أن ُت�ضعف الحقيقة'' (با�سكال)
مالحظة� :أر�سل التلفزيون الفرن�سي فريق ًا لت�صوير فيلم وثائقي عن الحياة اليومية في غزة،
البث�ُ ،سحب الفيلم من
فطلبت ال�سفارة الإ�سرائيلية في باري�س حظر ن�شرها .وبعد �إعالن موعد ّ
البرمجة من دون لغط وال تبرير.
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
ومؤسسة التعاون

حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة:
التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد
نظمي الجعبة
 460صفحة
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