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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حتية عبد

النا�رص*

مرايا فل�سطني

ال�سنة

 .1995الحديقة المجاورة لقاعة �شا�سعة في الجامعة .كان محمود دروي�ش
جال�س ًا قبل �أن يلقي ق�صيدة من �شعره .كنت طالبة في الجامعة وكنت قد
ترجمت ق�صيدته ''�سنونو التتار'' �إلى الإنجليزية ،و ُن�شرت في العدد  6 - 5من مجلة
''ج�سور'' ( ،)1995ثم في كتاب Mahmoud Darwish: The Adam of Two Edens
( .)2001رحت �أترجم الكلمات ،مت�أملة جماليات الق�صيدة ،ومتمنية �أن �أُ َو ِّفي المعنى حقه
على الأقل .هكذا بد�أت عالقتي الأدبية بفل�سطين التي الزمتني في عملي الأدبي.
قابلت محمود دروي�ش في الحديقة ،قبل �أن �أكون في ح�ضرة ال�شاعر .في تلك الأم�سية
ال�شعرية انتابتني الده�شة �أمام وقع ال�شعر و�أ�صدائه� ،إذ احتل ح�ضور ال�شاعر القاعة
فتجاوز حدودها و�ساقنا �إلى الأر�ض الم�سلوبة .راح ال�شاعر يلقي ق�صائده ،وعرفت �أن
ال�شعر ي�صير �أجمل عندما يلقيه ال�شاعر .و�أتاحت لي الفر�صة �أي�ض ًا �أن �أ�سمع �إدوارد �سعيد
ُيلقي �أكثر من محا�ضرة في القاعة نف�سها .وكم كان �شعوري بالده�شة واالعتزاز في �آن
واحد ب�أن عمالق ًا في الفكر الأدبي طرح ق�ضية فل�سطين وناق�شها وخاطب جمهوراً
وم�ؤ�س�سات غربية بالإنجليزية من مكانته في الغرب كمفكر وناقد مرموق .لقد فتح �سعيد
الباب لجيل من الأدباء والنقاد العرب الذين مزجوا بين الثقافة العربية والثقافات
الأُخرى ،و�أدى دوراً محوري ًا في تكويني الفكري ،وظلت فل�سطين حا�ضرة في درا�ساتي
وتدري�سي وعملي الأدبي.
ت�أملت فل�سطين في مر�آة الثقافة العربية ما بين روايات و�شعر و�سير ذاتية ونقد �أدبي.
كانت فل�سطين حا�ضرة في الثقافة العربية ،وظلت في الواقع الثقافي الذي امتد �إلى نتاج
�أدبي عالمي �شمل ثقافات ولغات متعددة .عرفت فل�سطين من خالل �شعر محمود دروي�ش
ومريد البرغوثي ،وفكر �إدوارد �سعيد ،و�أعمال جبرا �إبراهيم جبرا ،وروايات غ�سان كنفاني،
والتفت �إلى الكتابة عن فل�سطين بالإنجليزية والإ�سبانية في �سيرة �إدوارد �سعيد و�سير
ّ
ذاتية �أُخرى.
* �أ�ستاذة م�شاركة بق�سم اللغة الإنجليزية والأدب المقارن في الجامعة الأميركية في القاهرة.

امللف

كانت ق�ضية فل�سطين محوراً �أ�سا�سي ًا في الثقافة العربية ،فقد ظهرت مالمحها ،وعك�ست
�صورها روايات غ�سان كنفاني و�إميل حبيبي و�سحر خليفة و�إليا�س خوري� .سردت الرواية
وال�شعر والق�صة الق�صيرة حكاية فل�سطين ،وت�أملت م�صيرها .فالثقافة العربية هي المر�آة التي
عك�ست لي �صورة فل�سطين :النكبة واالحتالل والعودة والمخيمات والحروب ،و�أي�ض ًا فل�سطين
من خالل الثنائيات التي خ ّلدها �شعر محمود دروي�ش مثل الذاكرة والن�سيان؛ الح�ضور والغياب.
�سرد �إليا�س خوري حكاية فل�سطين امتداداً من روايته الملحمية ''باب ال�شم�س'' �إلى ''�أوالد
الغيتو ــ ا�سمي �آدم'' و''نجمة البحر'' .و�صلت رواية ''باب ال�شم�س'' �إلى العالمية ،فقد ُترجمت �إلى
در�س في مناهج جامعية
الإنجليزية والفرن�سية والإ�سبانية والإيطالية والبرتغالية ،و�صارت ُت ّ
�إلى جانب الأدب العالمي� .إنها رواية مرتبطة بق�ضية فل�سطين ،فهي تر�سخ تاريخ النكبة،
و�أ�صبحت جزءاً من الأدب الفل�سطيني لما تحتوي عليه من �صور للنكبة والقرى الفل�سطينية
والمقاومة والفدائي والمخيمات و�أ�شجار الزيتون .رواية �إليا�س خوري�'' ،أوالد الغيتو ــ ا�سمي
اللد .يجمع �إليا�س خوري المر�آة المه�شمة
�آدم'' تدور حول النكبة في �سنة  ١٩٤٨ومجزرة ّ
لفل�سطين من �شظايا مبعثرة ،ويعك�س لنا ق�ص�ص ًا عن الم�سكوت عنه .تروي ''�أوالد الغيتو'' حكاية
اللد في ن�ص متعدد الم�ستويات ،وتدور الرواية حول مخطوطات ت�صل �إلى �شخ�صية في
مدينة ّ
الرواية تحمل ا�سم الكاتب نف�سه� ،إليا�س خوري ،م�ؤلف رواية ''باب ال�شم�س'' ،الذي يت�أمل روايته
والدفاتر في الن�ص ،وت�شير �إلى �أعمال �أدبية في الثقافة العربية والتراث العربي القديم ،مازجة
الق�ص وما خارج الن�ص ،بين الحقيقة والتخييل .تتكون الرواية من محاوالت للكتابة
بين ّ
ومداخل وم�شروع رواية وم�شاهد ،في �إ�شارة �إلى �صعوبة البدايات والكتابة عن المذابح
وال�صمت الذي تالها ،مثلما يقول �آدم دنون ،م�ؤلف الدفاتر في الرواية'' :هذه لي�ست رواية وال
حكاية وال �سيرة'' (�ص  .)99يروي �آدم دنون ،ابن الغيتو ،ق�صة الغيتو وهجرته �إلى نيويورك
في دفاتره ،والغيتو هو الحي الذي جمع جنود االحتالل فيه الفل�سطينيين الذين لم يهاجروا من
المدينة.
الجزء الثاني من ''�أوالد الغيتو'''' ،نجمة البحر'' ،هو �إ�شارة �إلى �ستيال مار�س� ،أو نجمة البحر
المطلة على حيفا ،وفيه عودة �إلى �أ�صل حكاية �آدم دنون .وهكذا ير�سم لنا �إليا�س خوري �صور
النكبة والمذبحة ،القرى الفل�سطينية وغيتو الفل�سطينيين ،وما بين رواي َتيه يقدم لنا ق�ضية
فل�سطين المحتلة من خالل انعكا�س االحتالل على القرى والمدن والغيتو .يقول �إليا�س خوري
في رواية ''�أوالد الغيتو ــ ا�سمي �آدم'''' :ف�أنا لم �أكتب تاريخ ًا ،بل كتبت ق�صة'' (�ص � .)14إنها
حكاية تك�شف حقيقة ،مثلما ي�صفها الراوي ــ البطل�'' :أن الفل�سطينيات والفل�سطينيين الذين
ا�ستطاعوا البقاء في �أر�ضهم ،هم �أوالد الغيتوات ال�صغيرة التي ح�شرتهم فيها الدولة الجديدة
التي ا�ستولت على بالدهم ومحت ا�سمها'' (�ص  .)18وبذلك �ساهم �إليا�س خوري في �سرد حكاية
فل�سطين من خالل نتاجه الأدبي ،وطرح الق�ضية عربي ًا وعالمي ًا.
� ّأما ق�ص�ص محمود �شقير فر�سمت �صوراً مف�صلة لمدينة القد�س ،وج�سدت واقع ًا من خالل
الكوميديا ال�سوداء التي ت�ستوحي �شخ�صية المت�شائل لإميل حبيبي� .سردت ق�ص�صه �سيرة القد�س
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التي عا�ش فيها وا�ستبعد منها ،فقدم لنا �شخ�صيات عادية والحياة اليومية ومفارقات تحت
االحتالل الإ�سرائيلي ،ب�سخرية متميزة ت�شير �إلى م�صير فل�سطين الم�أ�سوي.
عالوة على الثقافة العربية ،توجهت �إلى �صور �أُخرى لفل�سطين في ثقافات �أُخرى� ،أحدثها
�سيرة كتبتها كاتبة ت�شيلية من �أ�صول فل�سطينية ،هي لينا ِمرواني ،بعنوان�'' :أن تعودي
فل�سطين'' ( .)Volverse Palestina, 2014فقد لفت هذا العمل اال�ستثنائي اهتمامي في �أثناء
بحثي في العالقات الأدبية بين الأدب العربي و�أدب �أميركا الالتينية .كتاب ''�أن تعودي
فل�سطين'' يتكون من �سيرة ومذكرات ومقالة و�أدب الرحلة ،والعنوان له عدة دالالت ،منها� :أن
تعود الكاتبة �إلى فل�سطين؛ �أن ت�صير فل�سطينية ،ذلك ب�أن كلمة '' ''Palestinaبالإ�سبانية ت�شير �إلى
''فل�سطين'' و''فل�سطينية'' ،فتتماهى الكاتبة بذلك مع فل�سطين .وترجم �شادي روحانا العنوان
�إلى ''�أن تعودي فل�سطين'' ،وهذه ترجمة مالئمة ،بل بارعة ،لأنه بذلك يربط بين ''العودة''
و''فل�سطينية'' الكاتبة ،فترجمة العنوان هكذا فيها الأ�صداء التالية� :أي �أن تعود الكاتبة �إلى
فل�سطين� ،أو �أن ت�صير فل�سطينية مجدداً� ،أو �أن تعود فل�سطين .ي�سرد كتاب ''�أن تعودي فل�سطين''
رحلة الكاتبة لينا ِمرواني �إلى فل�سطين في �آذار/مار�س  ،2012للبحث عن �أ�صل ا�سم عائلتها
ِمرواني ( ،)Meruaneوالكتاب ي�سلط ال�ضوء على المهاجرين الفل�سطينيين في �أميركا الجنوبية
حيث يوجد في ت�شيلي �أكبر جالية فل�سطينية خارج العالم العربي .هذه ''العودة الم�ستعارة''،
مثلما ت�سميها لينا ِمرواني ،هي بمثابة العودة البديلة لعودة �أبيها المهاجر .الكتاب يقدم مر�آة
معني بالهوية الفل�سطينيةُ ،كتب باللغات العربية
�أُخرى لفل�سطين ،وينتمي �إلى �أدب عالمي
ّ
والإنجليزية والإ�سبانية .تكتب لينا ِمرواني في ''�أن تعودي فل�سطين''�'' :أعود .هذا هو الفعل الذي
يداهم ذهني في كل مرة تثب �إليه �إمكانية فل�سطين� .أكلم نف�سي :هي لي�ست بعودة ،بل مجرد
زيارة �أر�ض تط�أها قدماي لأول مرة� ،أر�ض لي�س لها �أي وجود في ذاكرتي ،ولو �صورة واحدة
منها .فلطالما كان كل ما هو فل�سطيني ،بالن�سبة لي ،مجرد همهمة ُي�سمع �صوتها في الخلفية،
ق�صة نلج�أ �إليها لننقذ �أ�صلنا الم�شترك من االندثار� .إنها عودة ،نعم ،ولكنها لي�ست بعودتي �أنا.
هي عودة م�ستعارة� ،أي �أن �أعود بدل �آخرين .بدل جدي .بدل والدي''.
قامت لينا برحلة �إلى فل�سطين كانت بمثابة العودة على الرغم من �أنها كانت �أول زيارة
لها؛ ر�أت فيها جنود االحتالل ،وكتبت عن الم�ستعمرات وكاميرات المراقبة والجنود المدججين
ببنادقهم والأ�سالك ال�شائكة ونقاط التفتي�ش والعودة .ا�ستدعى االحتالل الإ�سرائيلي ،لدى
الكاتبة ،الديكتاتورية الت�شيلية ،فربطت بين الجنود الإ�سرائيليين وبلطجية الديكتاتورية في
ت�شيلي� ،إذ �إن مظهرهم مت�شابه؛ لكنها لم تعتد م�شاهد تداخل جنود االحتالل في الحياة
اليومية .حجبت الكاتبة �سطوراً في الن�ص ،م�ستدعية الملفات ال�سرية من عهد �أوغ�ستو بينو�شيه،
والتي ُك�شف كثير منها الحق ًا ،لكن كثيراً من المعلومات بقي �سري ًا �أو ُحذف ،مع �أن القارىء
الت�شيلي يعرفه معرفة كبيرة� .أرادت لينا ِمرواني �أن تبرز العالقة بين االحتالل الإ�سرائيلي
والديكتاتورية الت�شيلية ب�صري ًا في الن�ص.
وفي ''�أن تعودي فل�سطين'' ،تزور لينا ِمرواني بلدة بيت جاال في ال�ضفة الغربية ،وهي البلدة

مرايا فلسطين

امللف

عمات تربطها بهن قرابة بعيدة .تعك�س الكاتبة
التي جاء منها والدها ،وال تزال تقيم فيها ّ
الحياة اليومية في حيفا والقد�س :نقاط التفتي�ش والم�ستعمرات والجدار العازل والقرى التي
ُدمرت .تت�شكل العودة �إلى فل�سطين كعودة �إلى جذورها� ،أي ت�صير لينا ِمرواني فل�سطينية،
على الرغم من �أنها لم تحل لغز ا�سم عائلتها ،وال تعرف �إذا كانت قد عادت حق ًا� ،أو ت�ستطيع �أن
تعـود مـرة �أُخرى .بذلك تنتمي ال�سيرة �إلى نتاج �أدبي فل�سطيني عالمي يطرح الهوية
الفل�سطينية ،ويتكون من �سير ذاتية وروايات بلغات متنوعة.
قراءة فل�سطين في ال�شعر والنقد الأدبي والرواية وال�سيرة الذاتية والق�صة الق�صيرة ،تقدم لنا
تكون �أدب ًا خا�ص ًا غني ًا هو الأدب الفل�سطيني،
ر�ؤى متنوعة تعك�س م�شاهد وم�ساراً قا�سي ًا ،وتكاد ّ
يت�سن له ر�ؤية فل�سطين ،وتتيح لي �أن �أجمع من هذه المرايا �صوراً متعددة
�أو مر�آة لكل َمن لم
ّ
لفل�سطين .يطرح هذا الأدب حواراً ثقافي ًا وفكري ًا ي�ضيف �إلى الثقافة العالمية ،وهو بداية ثقافة
جديدة تفتح �آفاق الأدب العالمي على الأدب العربي .ا�ستوقفتني هذه العالقات الأدبية التي
عد درا�سة عن الك ّتاب
ك�شفت عنها درا�ستي للأدب الفل�سطيني في ثقافات متنوعة ،و�أنا الآن �أُ ّ
العرب والمهاجرين �إلى �أميركا الالتينية الذين �أنتجوا �أدب ًا عن فل�سطين ،وعن ك ّتاب من �أ�صل
فل�سطيني كتبوا عن فل�سطين ،و�آخرين ال �صلة لهم بها قاموا برحالت وكتبوا عن االحتالل ،مثل
الكاتبة المك�سيكية �إرمغارد �إميلهاينز التي كتبت'' :ال�سماء لي�ست مكتملة :دفتر رحلة �إلى
فل�سطين'' (Irmgard Emmelhainz, El cielo está incompleto: Cuaderno de viaje en
.)Palestina, 2014
في ظل الواقع الأليم الذي نعي�شه ،ها قد بد�أت حملة ق�صف جديدة �ش ّنها االحتالل
الإ�سرائيلي على قطاع غزة في مناخ من العنف المتوا�صل ،وهنا ن�سترجع كلمات من ق�صيدة
محمود دروي�ش'' :خطبة الهندي الأحمر ــ ما قبل الأخيرة ــ �أمام الرجل الأبي�ض'' .ال �أدري
كيف لجيلي التعامل مع العودة االفترا�ضية والتحرير اللذين تت�ضمنهما الق�صيدة ،في ظل
الظروف ال�صعبة التي نعي�شها ،نحن جيل ن�ش�أ على ق�ضية فل�سطين والإبداع الأدبي لجيل
من الأدباء وال�شعراء الذين كتبوا عن النكبة ،وفي ظل واقع تنهار فيه �أ�س�س العودة كلها،
''�سيرجع �شعبي هواء و�ضوءاً وماء''� .إنها كلمات خالدة في حا�ضر
لكنها كلمات تتداعى،
ُ
ن�أمل ب�أن يزول.
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