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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

هدى

بركات*

هذيان

كدت

�أقول لل�صديق اليا�س خوري'' :يا اليا�س� ،سي�سفر هذا الملف عن بيان الإفال�س،
وعن الخ�سارة الأكيدة ،وربما النهائية لجيل كامل ،بل �أكثر من جيل؛ عن
�إعالن ر�سمي بالفقد الثقافي النوعي؛ عن موت �سريري لق�ضية �أخالقية ت�ضيع بعد �أن
�ضاعت متونها الأخرى''...
�أو'' :يا اليا�س ،لماذا تريد الت�أريخ لهذا الي�أ�س الذي بات مكتم ًال كبي�ضة؟ دع للأمر
بع�ض ال�شكوك �أو بع�ض االلتبا�سات لأنا�س ربما قادمين ي�أتون بما لم ن�ستطع �أو ي�ستطع
�سوانا''...
�أو'' :يا اليا�س� ،سيكون مل ّفك ورقة نعوة ،و�إعالن ًا وا�ضح ًا عن التخلي ،وعن النكران
الم�صر على المعنى الذي لفل�سطين في �ضمير ثقافتنا
الذي لن ي�صيح بعده ديك ،و�سيبدو
ّ
�سباح ًا رومنطيقي ًا غلبه التيار
العربية مطرب ًا فولكلوري ًا منقر�ض ًا من دون جمهور� ،أو ّ
وهو في الرمل ما زال يتخبط متوهم ًا �أنه يعارك �أمواج و�أوهام الزمن''...
�أو'' :يا اليا�س ،يا �أخيِ ،افتح جريدة� ،أي جريدة ،من �أي تاريخ� ،سيطلع في وجهك
م�سل�سل ال ينتهي من الخالفات والخناقات والخيانات الفل�سطينية/الفل�سطينية ،حتى
العظم ،حتى القتل .فهل يريد ملفك ت�شغيل الفيلم �إياه؟ عن الغدر ال�صهيوني والتواط�ؤ
الدولي؟ والخناجر العربية في الظهر وقد �صارت في البطن �صراحة؟؟
تلفزيونية� ،أي ...لم ي�سبق �أن �شهدنا في تاريخنا هذه
'' ِافتح �أي جريدة� ،أي قناة
ّ
المجموعة الهائلة من الـ 'مفكرين' ،الفهمانين الموكلين ب�إفهامنا وبتفهيمنا ،الأذكياء
اللماحين ال�شارحين المحذرين الم�ست�شرفين الم�ستقبل ،جميع �آفاق الم�ستقبل .ماذا لو
جمعتهم في غرفة واحدة؟ �أي مذبحة ومن دون �سالح؟''
�أو'' :يا اليا�س خل�ص ،لم تعد فل�سطين على المو�ضة ،ال عند ال�شباب العرب ،وال حتى
عند ال�شباب الفل�سطينيين .حتى المفردات في ر�سالة دعوتك �إلى الكتابة في المجلة
تنوعه �أو خ ّفته بالبائد .هل نحمد
�أ�صبحت اليوم �إ�شكالية ،ومن ع�صر ي�صفون ثقله وعدم ّ
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اللـه �أن دروي�ش مات قبل �أن يقر�أ بع�ض المتحررين ،الطاعنين في 'رطانته'؟ اُنظر �إلى عالمهم
ما بعد الحداثيَ ،من �سيقر�أ ملفك منهم؟ وبالعربي؟! �أنت في فيلم عربي قديم ،لكنه بال تلك
النو�ستالجيا العائدة بحنان �إلى �أ�سماء المطاعم الجديدة''...
لكن اليا�س خوري يعرف هذا كله...
تبقى �إذاً حلقة النادبات� .أي تبقى التراجيديا� ،أو احتماالتها.
ت�شد النا�س
التراجيديا هي �أ�سمى درجات العراك مع الأقدار ،والتي من عنا�صرها الأولية �أن ّ
و�أن تث ّقفهم ــ بح�سب �أر�سطو ــ با�ستثارة الخ�شية وال�شفقة .هي قبل �أي �شيء بحاجة �إلى جمهور،
�أي لخ�شبة م�سرح ،ول�شخ�صيات بطولية ت�سقط في حربها مع �أقوياء غا�شمين فيت�ضرج ال�ضمير
مما �أخذته اليونان من التراجيديا ،ثم الأديان ،ثم ثقافات العالم .نحن
بدماء الأبرياء .دعك ّ
غير موجودين في الم�سرح ،نحن ال ن�سقط م�ضرجين ب�أي من ال�سوائل .ونحن ال ت�أخذنا خ�شية
وال تع ّلم .والذين ماتوا في معارك التراجيديا �سقطوا ك�أن �سهواً في حروب نحن انت�صرنا فيها
على الدوام ،وفي التح�صيل الأخير ...فيما عدا النك�سات ال�صغيرة التي �صححناها بحروب ف ّذة
ردت االعتبار ...يلال خل�ص .كل واحد عا بيتو.
ّ
''�سنقف �إذاً كالغربان� .سنقف لننعي في عبث الغياب ،من دون غابتنا .في �سديم الفراغ
الكوني ،نحن �أرباب النعي .هو موهبة في الجينات مذ ِقفا ِ
نبك...
''�أو �سنقف لنقول �إن فل�سطين �صارت جزءاً مجز�أ من 'ثقافة عربية' لي�ست ملزمة �أن تكون
واحدة ،وهي �أنهت فعل التجزيء والجميع بخير ،ولو متفرقين� .صرنا نفهم في فل�سفة الن�سبية،
همه .هل �سنردد مجدداً وتكراراً �أن خ�سارة فل�سطين هي
وفي حرية التفرد و�أحقيته .كل راح �إلى ّ
�أم الخ�سارات التي تلتها؟! يعني لو لم نخ�سر في فل�سطين لما ف�سد الملح في لبنان ،ولما وقعت
�سورية على ركبتين مطحونتين؟ وال اليمن ال�سعيد؟ وال العراق العلماني؟ وال ليبيا الجماهير؟
عم .هذا �أ�شبه بالكوميديا يا
وال م�صر التحرير؟! �سيقول لك الجمهور 'هذا كالم غير دقيق يا ّ
رجل .لقد ا�ستغفلتم �أبانا طوي ًال؛ يكفي'''.
برمته �آي ًال �إلى الخراب بعد خم�سين عام ًا
ثم�'' :أين �أنت من هموم الع�صر �إن كان الكوكب ّ
على �أبعد تقدير بفعل االحتبا�س الحراري؟ �أفل�سطين �أهم للأر�ض من الدب القطبي الذي ينقر�ض
�أمام �أعيننا؟؟''
�ش ّق ْتنا فل�سطين ك�سيف الف�ضيحة .و�ضعت الكتابة على �شفرة حادة ،و�صار المعنى موقع ًا
ا�صطفافي ًا� .أنت تكتب هنا؟ مع جماعة قطر؟ �أم هناك؟ مع جماعة ال�سعودية ــ الإمارات؟ و�إن
حدة ال�س�ؤال ف�إنها تكون على الأغلب في نيات التطبيع الم�ستترة ،المتلطية
حاولت االبتعاد عن ّ
يجرك المت�آمرون.
وراء ''العالمية'' .وفي �أف�ضل الأحوال �أنت �أبله ال تعي �إلى �أين ّ
ذهبت �إلى �آخر كهف في �آخر غابة على �شفير �آخر الأرا�ضي �ستجد هناك َمن ينبري
حتى لو
َ
ن�صك .ما عالقة الن�ص؟! ما عالقة
لجرك �إلى خريطة الأفخاخ من دون �أن يقر�أ ّ
�إلى ا�صطيادكّ ..
الن�ص بحرب داح�س والغبراء؟!
ّ
يبث التلفزيون الفرن�سي �أفالم ًا
ن�س فل�سطين .نن�سى ...لكنها تعود من بوابات بعيدةّ .
ِا َ

هذيان

امللف

ويقتل �أوالد يرفعهم �شبان �إلى
ت�سجيلية ،فيها قرى �صغيرة تتظاهر عند �شريط �شائك �أو جدارُ ،
�أهاليهم ويعودون في اليوم التالي .ثم يعودون في اليوم التالي .بعد الفيلم ُتعقد حلقة نقا�ش
مع �ضيوف �أجانب �أوروبيين من الم�شهورين بوقوفهم مع ق�ضايا �إن�سانية عادلة .ال �أحد يبكي
�أو ُيغمى عليه �أو يعلن �إ�ضراب ًا عن الطعام حتى الموت .مي�شيل خليفي بدا �أم�س في �إحداها
يهم بقوله� ،شاحب ًا وعلى و�شك �أن ُي�صاب بذبحة قلبية.
دخي ًال ،ال �أحد يفهم ما يقول �أو ّ
ِان�سي فل�سطين .ما لك ولفل�سطين؟ قالت الأم الرئي�سة التي علمت بهربي �إلى التظاهرة بعد
وب ْلت على نف�سي ،وبعد �أن ذهبت �أمي ت�س�أل عني في المدر�سة حين
�أن تهت في و�سط البلد ُ
ت�أخرت عن العودة �إلى البيت.
لعمال التبغ في
ثم ،لماذا فل�سطين؟ ما لك �أنت والكتابة عن فل�سطين؟ �أال يكفيك ما يح�صل ّ
الجنوب؟ ف�ساد اليمين اللبناني؟ معركة الجبل؟ مذبحة الدامور؟ الحرب اللبنانية؟
****
تبقى خ�سارة واحدة .ف�شل وحيد ومرارة بال حدود .اللغة الم�ضروبة بعبث المعاني.
ذلك ال�صمت في الخيال المنك�سر .حين �أكلم �أ�صدقاء فل�سطينيين.
يرد على الر�سائل الإلكترونية التي �أُر�سلها مو�سمي ًا لالطمئنان على �صحته.
''فـ'' لم يعد ّ
''تـ'' تقول بن�صف الحروف'' :ماذا �أقول عن و�ضعنا؟'' وت�سكت لتنتقل �إلى مو�ضوع ال يكدر
ال�صباح.
''ي'' لم تعد تريد ح�ضور �أي عر�س �أو عزاء ''هناك''.
الم�سخن ثم قالت
''�أ'' �أقلع عن تعليم حفيدته العربية ،وزوجته الأجنبية ن�سيت و�صفة طبق
ّ
�إنه طبق خليجي.
''ع'' قال �أنه ال ،لم يكتب رواية فل�سطينية ،بل رواية عربية بالمقايي�س كافة.
''ن'' قالت �إن النا�شرين الأجانب ال يطلبون روايات فل�سطينية للترجمة حالي ًا .يريدون
مو�ضوعات ..معا�صرة.
 ..وفي �آخر الأخبار المفرحة في جميع ال�صحف العربية� ،أن رئي�س �إل�سلفادور من �أ�صل
فل�سطيني.
****
ماذا يفيدني �أن �أكرر لحفيدتي يا�سمين ما �سبق �أن قلته لأمها عندما كانت طفلة في
المنا�سبة نف�سها ،وا�ضعة �إ�صبعي على نقطة هي نف�سها ،على الخريطة نف�سها :هنا تقع بالد
ميالد الطفل الذي ا�سمه ي�سوع ،في هذه النقطة المه�شمة بالألوان التي ا�سمها فل�سطين .وما
زال .قولي للمعلمة.
هاتي �إ�صبعك يا�سمين.
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