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حتية اإىل ح�سني الربغوثي

غ�سان زقطان*

ال اأ�ستطيع الكتابة عن ح�سني الربغوثي

اأدري كيف اهتدى ح�شين البرغوثي اإلى ذلك البيت في قرية ''اأبو ق�ش'' �شمالي رام ال 

اللـه؛ بيت من الحجر غير المهذب، ب�شرفة مزججة على الطراز الذي انت�شر في منطقة 

القد�ش ورام اللـه في �شتينيات القرن الما�شي، وبطبقة واحدة ت�شعد اإليها عبر درب �شيق 

وطويل من ال�شارع الرئي�شي الذي يخترق القرية، ويلت�شق ظهره )البيت( بالجبل حيث 

تطل �شخور رمادية تتخللـها تربة حمراء رطبة، وت�شل االأع�شاب ونباتات �شوكية ق�شيرة 

وعقارب وكائنات الجبل اإلى نوافذه الخلفية.

عندما و�شلنا اإلى رام اللـه )مروان جيالني، واأنا( بعد البدء بتطبيق اتفاق اأو�شلو، لم 

يكن جي�ش االحتالل قد ان�شحب من المدينة بعد، وكانت حواجزه ودورياته ال تفارق 

�شوارعها ومداخلها والقرى المحيطة بها، بينما تحتل قيادته مبنى ''المقاطعة'' الذي كان 

ي�شم �شجنًا وغرفًا للتحقيق. ولم تكن البطاقات الجديدة التي ح�شلنا عليها )هوياتنا(، 

لنا دخول المنطقة، وكان 
ّ
وال�شادرة من اأريحا وغزة باللغتين العربية والعبرية، تخو

ح�شولنا الموقت على ذلك البيت بمثابة هدية ت�شمح لنا باالقتراب والت�شلل اإلى المدينة.

لم اأ�شاأل ح�شين كيف اهتدى اإلى البيت، وكيف دفع الباب بثقة في تلك الليلة من 

خريف �شنة 1994. وقف في مدخل ال�شرفة االأمامية المزججة، وال�شوء القادم من اإنارة 

ال�شارع يتخلل �شعره الطويل االأ�شقر فيعطيه لونًا ذهبيًا م�شاعفًا. للوهلة االأولى كانت 

�شجة �شيارة ''الخنف�شاء'' االألمانية المتهالكة التي اأن�شتنا اإليها في الداخل بقلق، والتي 

ت�شبه اإلى حّد بعيد �شجة �شيارات دوريات ''حر�ش الحدود'' االحتاللي، ووقوفها اأمام 

المنزل، ثم انفتاح الباب وهيئة ال�شاب المتين االأ�شقر الذي ظهر من دون مقدمات، كلها 

كانت حركات متتابعة مثل جملة توا�شل اكتمالها من دون توقف، فيها من الحد�ش اأكثر 

كثيراً من المعرفة:

اأبحث عن غ�شان زقطان، قال ال�شاب الذي يقف اأمام الباب تحت �شوء ال�شارع االأ�شفر.

هكذا التقيت ح�شين البرغوثي للمرة االأولى.

* �شاعر فل�شطيني.
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وهكذا انفتحت فجاأة، مثل �شربة �شعيدة من الحظ، �شداقة عميقة مختلفة، توا�شلت بحيوية 

حتى ع�شية رحيله في اأيار/مايو 2002 قبل يومين من عيد ميالده الثامن واالأربعين.

بين تلك الليلة من خريف �شنة 1994، حين دفع ح�شين الباب الحديدي للمنزل في قرية 

''اأبو ق�ش'' �شمالي رام اللـه، البيت الذي اأعارنا اإياه �شديق اإعالمي اإلى حين ترتيب اأمورنا، 

وليلة رحيله في غرفة مزدحمة وم�شاءة في الم�شفى الذي ق�شى فيه اأيامه االأخيرة خالل 

اجتياح الجي�ش االإ�شرائيلي لل�شفة الغربية واحتالل رام اللـه في ربيع �شنة 2002، تنه�ش 

ثمانية اأعوام.

بين حركة يديه التي دفعت الباب في ذلك المنزل، ويدي التي دفعت العربة التي و�شعنا 

عليها ج�شده الهادىء في طريقنا عبر �شارع �شيق عر�شة لطلقات القنا�شة اإلى ثالجة الموتى 

في م�شفى رام اللـه، تكمن تلك الم�شافحات والتلويحات وال�شحك واإ�شارات االإقناع والتو�شيح، 

من تقويم �شولخوف ودفعه نحو القرن التا�شع ع�شر في رو�شيا، وتقريب �شك�شبير ودفعه نحو 

القرن الواحد والع�شرين، والمقارنة بين ت�شيالن ومحمود دروي�ش، ودفع اأميخاي خارج 

الح�شابات وخارج المقارنة ــ كان جنديًا في جي�ش احتالل ــ وت�شكين بيالك في ثالثينيات 

القرن، والبحث عن ممرات بين كفافي�ش وغين�شبرغ، بين الم�شير االإن�شاني الممتلىء بالمرح 

والبهجة والموت والمغامرة والمر�ش وال�شعف عند اأنكيدو، وبين م�شير جلجام�ش المعزز 

برعاية االآلهة. اأين تكمن مغامرة االآلهة واأي اأ�شئلة يملكونها؟ المغامرة وال�شوؤال هما اأمور 

ب�شرية خال�شة.

لم اأ�شتطع الكتابة عن ح�شين البرغوثي. في حياته كنت من�شغاًل بحواراتنا وم�شاريعنا التي 

ال تنتهي ولم تكتمل، وفي مر�شه كنت من�شغاًل عنه بقلقي وخوفي عليه، وفيما بعد اإح�شا�شي 

الذي لم يفارقني اإلى االآن بالخ�شارة. حتى تلك المقدمة الق�شيرة التي اأنجزتها لكتابه ''ال�شوء 

االأزرق'' في طبعته الكبرى التي تجاوزت الثالثة ماليين ن�شخة �شمن م�شروع اليون�شكو ''كتاب 

ه ليلة رحيله.
ّ
في جريدة''، كانت اأقرب اإلى تاأمل موؤلم وخا�ش في ع�شائه الذي لم يم�ش

لم ننِه الن�ش الم�شرحي مع فرن�شوا اأبو �شالم، والذي و�شعنا له درا�شات، وبنينا حوله مكتبة 

ومراجع الإنجازه في قراءة مختلفة لملحمة جلجام�ش. الف�شل الخا�ش من الن�شخة ال�شومرية 

كان االأر�شية التي �شينطلق منها الن�ش، كنا )فرن�شوا، واأنا( اإلى جانبه في االأيام االأخيرة، كان 

ي�شتيقظ بين غيبوبتين ليوا�شل الحديث عن الن�ش ب�شفاء غريب، ونحن ن�شغي.

لم نتفق مع المنتج ال�شينمائي االإيطالي الذي اأراد اأن ينتج فيلمًا �شينمائيًا عن رواية غ�شان 

كنفاني ''عائد اإلى حيفا''، الأنه اقترح ا�شمًا ثالثًا لكاتب اإ�شرائيلي. كان اللقاء مع المنتج 

والمخرج االإيطاليين في مطعم �شغير في رام اللـه محبطًا تمامًا، انتهت الفكرة بالن�شبة اإلينا، 

حتى عندما عاد المنتج اإلى رام اللـه بعد اأيام وهو يحمل ا�شم ''اإ�شحق الوؤور'' الي�شاري اليهودي 

المعادي لل�شهيونية كحل و�شط. وبقي احتمال اأن يتحرك ال�شيناريو عبر خطين متوازيين: 

م�شير غ�شان وم�شير دوف، اأفكاراً �شغيرة على ثالث �شفحات من دفتر مالحظات اأزرق. غادر 

ال�شينمائيان المطعم ال�شغير، وبقيت �شيارة غ�شان ال�شغيرة واقفة اأمام مبنى غام�ش في 
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بيروت. تذّكر الم�شهد من جديد في اأيامه االأخيرة، بينما كنفاني يوا�شل ال�شير نحو ال�شيارة 

التي �شتنفجر بعد قليل.

وا�شل الحديث حتى دخوله في غيبوبته االأخيرة عن قلقه اإزاء وجود ''ثرثرة'' يمكن حذفها 

في الف�شل االأخير من ''�شاأكون بين اللوز''.

المناوب اأمام الثالجات كان �شابًا من ال�شمال. بدا مرهقًا في تلك ال�شبيحة المبكرة، وقد 

ن 
ّ
ا�شتغرق وقتًا ليدرك و�شول عربة ''العمليات'' التي ا�شتعرناها من الم�شفى المجاور، ويتبي

الج�شد المغطى ب�شرا�شف بي�شاء انح�شرت عنه في اأكثر من مكان. كانت اأ�شوات جنازير دبابات 

''الميركافا'' الثقيلة ت�شل بو�شوح وهي تذرع ال�شوارع حول ''دوار المياه'' المجاور للم�شفى قبل 

اأن تتفرق نحو اأحياء المدينة.

خلفنا مبا�شرة كان عمال يوا�شلون حفر قبر جماعي ل�شهداء االأ�شبوع الما�شي الذين 

تراكموا في الثالجات، في حديقة تابعة للم�شفى تحت اأ�شجار �شرو معمرة.

بدا االأمر برمته مقحمًا من كابو�ش وخارج المكان: اأ�شوات الحفر وهدير الدبابات وطلقات 

القن�ش تتقاطع مع محاولة مناوب ثالجات الموتى المرهق بالمباالته الخا�شة البحث عن 

مكان �شاغر لميت جديد، ثم، وبالحياد نف�شه، اإفراغه اإحدى الثالجات من اأكيا�ش خ�شار وخبز، 

يبدو اأنه احتفظ بها هناك خالل الح�شار، ليف�شح مكانًا لح�شين.

في اليوم التالي لزيارته في المنزل الحجري، اأخذني ب�شيارته الغريبة عبر قرية ''برهام'' 

اإلى ''حر�ش جيبيا'' كي ن�شاهد القطعان ال�شغيرة للغزالن وهي تعبر بهيئاتها القلقة كروم 

الزيتون وم�شاطب الزراعات الحقلية في منحدرات التالل.

لم تظهر الغزالن في ذلك اليوم وال في االأيام التي تلته، وبدا عليه الحزن واالإح�شا�ش 

بالخذالن، كان ياأخذ االأمر على نحو �شخ�شي تمامًا.

فيما بعد، بعد اأعوام، كنا نهبط من ''بير زيت'' نحو قرية ''جفنا'' لن�شاهد تح�شيرات 

''مهرجان الم�شم�ش'' الخا�ش بهذه القرية الم�شيحية، وكنا نتحدث عن ثعالب الجبال، عندما 

قفز من كرم زيتون على جانب الطريق، وفي اإحدى االنعطافات، غزال، وقف في و�شط الطريق 

ونظر نحونا طوياًل، كاأنما يوؤكد ح�شوره ونفوذه الخا�ش في هذه التالل، ثم عاد من حيث اأتى.

ع اأثر الغزال اأو بقية القطيع في 
ّ
ركّنا ال�شيارة اإلى جانب الطريق، وهبطنا في محاولة لتتب

انحدار الكروم، لكنه كان قد اختفى تمامًا، وبالن�شبة اإلى ح�شين فاإن االأمر اأخذ منحى �شعيداً، 

ع من اأجله.
ّ
وبدا كاأن الم�شهد برمته تجم

كنت اأفكر في هذا اأمام �شعادة ح�شين وهو يحدق في المنحدر بحثًا عن اأثر الغزال الذي جاء 

من اأجله ليحدق فيه مثل نبوءة، واأنا اأتابع حار�ش ثالجات الموتى في م�شت�شفى رام اللـه وهو 

يو�شع له مكانًا بين اأكيا�ش الخ�شار والخبز، بينما يوا�شل اأحد تالميذه لملمة ال�شر�شف االأبي�ش 

حول ج�شده على العربة.  


