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حتية �إىل ح�سني الربغوثي

غ�سان

زقطان*

ال �أ�ستطيع الكتابة عن ح�سني الربغوثي

ال

�أدري كيف اهتدى ح�سين البرغوثي �إلى ذلك البيت في قرية ''�أبو ق�ش'' �شمالي رام
اللـه؛ بيت من الحجر غير المهذب ،ب�شرفة مزججة على الطراز الذي انت�شر في منطقة
القد�س ورام اللـه في �ستينيات القرن الما�ضي ،وبطبقة واحدة ت�صعد �إليها عبر درب �ضيق
وطويل من ال�شارع الرئي�سي الذي يخترق القرية ،ويلت�صق ظهره (البيت) بالجبل حيث
تطل �صخور رمادية تتخللـها تربة حمراء رطبة ،وت�صل الأع�شاب ونباتات �شوكية ق�صيرة
وعقارب وكائنات الجبل �إلى نوافذه الخلفية.
عندما و�صلنا �إلى رام اللـه (مروان جيالني ،و�أنا) بعد البدء بتطبيق اتفاق �أو�سلو ،لم
يكن جي�ش االحتالل قد ان�سحب من المدينة بعد ،وكانت حواجزه ودورياته ال تفارق
�شوارعها ومداخلها والقرى المحيطة بها ،بينما تحتل قيادته مبنى ''المقاطعة'' الذي كان
ي�ضم �سجن ًا وغرف ًا للتحقيق .ولم تكن البطاقات الجديدة التي ح�صلنا عليها (هوياتنا)،
تخولنا دخول المنطقة ،وكان
وال�صادرة من �أريحا وغزة باللغتين العربية والعبريةّ ،
ح�صولنا الموقت على ذلك البيت بمثابة هدية ت�سمح لنا باالقتراب والت�سلل �إلى المدينة.
لم �أ�س�أل ح�سين كيف اهتدى �إلى البيت ،وكيف دفع الباب بثقة في تلك الليلة من
خريف �سنة  .1994وقف في مدخل ال�شرفة الأمامية المزججة ،وال�ضوء القادم من �إنارة
ال�شارع يتخلل �شعره الطويل الأ�شقر فيعطيه لون ًا ذهبي ًا م�ضاعف ًا .للوهلة الأولى كانت
�ضجة �سيارة ''الخنف�ساء'' الألمانية المتهالكة التي �أن�صتنا �إليها في الداخل بقلق ،والتي
حد بعيد �ضجة �سيارات دوريات ''حر�س الحدود'' االحتاللي ،ووقوفها �أمام
ت�شبه �إلى ّ
المنزل ،ثم انفتاح الباب وهيئة ال�شاب المتين الأ�شقر الذي ظهر من دون مقدمات ،كلها
كانت حركات متتابعة مثل جملة توا�صل اكتمالها من دون توقف ،فيها من الحد�س �أكثر
كثيراً من المعرفة:
�أبحث عن غ�سان زقطان ،قال ال�شاب الذي يقف �أمام الباب تحت �ضوء ال�شارع الأ�صفر.
هكذا التقيت ح�سين البرغوثي للمرة الأولى.

* �شاعر فل�سطيني.

امللف

وهكذا انفتحت فج�أة ،مثل �ضربة �سعيدة من الحظ� ،صداقة عميقة مختلفة ،توا�صلت بحيوية
حتى ع�شية رحيله في �أيار/مايو  2002قبل يومين من عيد ميالده الثامن والأربعين.
بين تلك الليلة من خريف �سنة  ،1994حين دفع ح�سين الباب الحديدي للمنزل في قرية
''�أبو ق�ش'' �شمالي رام اللـه ،البيت الذي �أعارنا �إياه �صديق �إعالمي �إلى حين ترتيب �أمورنا،
وليلة رحيله في غرفة مزدحمة وم�ضاءة في الم�شفى الذي ق�ضى فيه �أيامه الأخيرة خالل
اجتياح الجي�ش ا إل�سرائيلي لل�ضفة الغربية واحتالل رام اللـه في ربيع �سنة  ،2002تنه�ض
ثمانية �أعوام.
بين حركة يديه التي دفعت الباب في ذلك المنزل ،ويدي التي دفعت العربة التي و�ضعنا
عليها ج�سده الهادىء في طريقنا عبر �شارع �ضيق عر�ضة لطلقات القنا�صة �إلى ثالجة الموتى
في م�شفى رام اللـه ،تكمن تلك الم�صافحات والتلويحات وال�ضحك و�إ�شارات ا إلقناع والتو�ضيح،
من تقويم �شولخوف ودفعه نحو القرن التا�سع ع�شر في رو�سيا ،وتقريب �شك�سبير ودفعه نحو
القرن الواحد والع�شرين ،والمقارنة بين ت�سيالن ومحمود دروي�ش ،ودفع �أميخاي خارج
الح�سابات وخارج المقارنة ــ كان جندي ًا في جي�ش احتالل ــ وت�سكين بيالك في ثالثينيات
القرن ،والبحث عن ممرات بين كفافي�س وغين�سبرغ ،بين الم�صير ا إلن�ساني الممتلىء بالمرح
والبهجة والموت والمغامرة والمر�ض وال�ضعف عند �أنكيدو ،وبين م�صير جلجام�ش المعزز
برعاية الآلهة� .أين تكمن مغامرة الآلهة و�أي �أ�سئلة يملكونها؟ المغامرة وال�س�ؤال هما �أمور
ب�شرية خال�صة.
لم �أ�ستطع الكتابة عن ح�سين البرغوثي .في حياته كنت من�شغ ًال بحواراتنا وم�شاريعنا التي
ال تنتهي ولم تكتمل ،وفي مر�ضه كنت من�شغ ًال عنه بقلقي وخوفي عليه ،وفيما بعد �إح�سا�سي
الذي لم يفارقني �إلى الآن بالخ�سارة .حتى تلك المقدمة الق�صيرة التي �أنجزتها لكتابه ''ال�ضوء
الأزرق'' في طبعته الكبرى التي تجاوزت الثالثة ماليين ن�سخة �ضمن م�شروع اليون�سكو ''كتاب
يم�سه ليلة رحيله.
في جريدة'' ،كانت �أقرب �إلى ت�أمل م�ؤلم وخا�ص في ع�شائه الذي لم ّ
لم نن ِه الن�ص الم�سرحي مع فرن�سوا �أبو �سالم ،والذي و�ضعنا له درا�سات ،وبنينا حوله مكتبة
ومراجع لإنجازه في قراءة مختلفة لملحمة جلجام�ش .الف�صل الخا�ص من الن�سخة ال�سومرية
كان الأر�ضية التي �سينطلق منها الن�ص ،كنا (فرن�سوا ،و�أنا) �إلى جانبه في الأيام الأخيرة ،كان
ي�ستيقظ بين غيبوبتين ليوا�صل الحديث عن الن�ص ب�صفاء غريب ،ونحن ن�صغي.
لم نتفق مع المنتج ال�سينمائي ا إليطالي الذي �أراد �أن ينتج فيلم ًا �سينمائي ًا عن رواية غ�سان
كنفاني ''عائد �إلى حيفا'' ،لأنه اقترح ا�سم ًا ثالث ًا لكاتب �إ�سرائيلي .كان اللقاء مع المنتج
والمخرج الإيطاليين في مطعم �صغير في رام اللـه محبط ًا تمام ًا ،انتهت الفكرة بالن�سبة �إلينا،
حتى عندما عاد المنتج �إلى رام اللـه بعد �أيام وهو يحمل ا�سم ''�إ�سحق ال�ؤور'' الي�ساري اليهودي
المعادي لل�صهيونية كحل و�سط .وبقي احتمال �أن يتحرك ال�سيناريو عبر خطين متوازيين:
م�صير غ�سان وم�صير دوف� ،أفكاراً �صغيرة على ثالث �صفحات من دفتر مالحظات �أزرق .غادر
ال�سينمائيان المطعم ال�صغير ،وبقيت �سيارة غ�سان ال�صغيرة واقفة �أمام مبنى غام�ض في
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تذكر الم�شهد من جديد في �أيامه الأخيرة ،بينما كنفاني يوا�صل ال�سير نحو ال�سيارة
بيروتّ .
التي �ستنفجر بعد قليل.
وا�صل الحديث حتى دخوله في غيبوبته الأخيرة عن قلقه �إزاء وجود ''ثرثرة'' يمكن حذفها
في الف�صل الأخير من ''�س�أكون بين اللوز''.
المناوب �أمام الثالجات كان �شاب ًا من ال�شمال .بدا مرهق ًا في تلك ال�صبيحة المبكرة ،وقد
ويتبين
ا�ستغرق وقت ًا ليدرك و�صول عربة ''العمليات'' التي ا�ستعرناها من الم�شفى المجاور،
ّ
الج�سد المغطى ب�شرا�شف بي�ضاء انح�سرت عنه في �أكثر من مكان .كانت �أ�صوات جنازير دبابات
''الميركافا'' الثقيلة ت�صل بو�ضوح وهي تذرع ال�شوارع حول ''دوار المياه'' المجاور للم�شفى قبل
�أن تتفرق نحو �أحياء المدينة.
خلفنا مبا�شرة كان عمال يوا�صلون حفر قبر جماعي ل�شهداء الأ�سبوع الما�ضي الذين
تراكموا في الثالجات ،في حديقة تابعة للم�شفى تحت �أ�شجار �سرو معمرة.
بدا الأمر برمته مقحم ًا من كابو�س وخارج المكان� :أ�صوات الحفر وهدير الدبابات وطلقات
القن�ص تتقاطع مع محاولة مناوب ثالجات الموتى المرهق بالمباالته الخا�صة البحث عن
مكان �شاغر لميت جديد ،ثم ،وبالحياد نف�سه� ،إفراغه �إحدى الثالجات من �أكيا�س خ�ضار وخبز،
يبدو �أنه احتفظ بها هناك خالل الح�صار ،ليف�سح مكان ًا لح�سين.
في اليوم التالي لزيارته في المنزل الحجري� ،أخذني ب�سيارته الغريبة عبر قرية ''برهام''
�إلى ''حر�ش جيبيا'' كي ن�شاهد القطعان ال�صغيرة للغزالن وهي تعبر بهيئاتها القلقة كروم
الزيتون وم�صاطب الزراعات الحقلية في منحدرات التالل.
لم تظهر الغزالن في ذلك اليوم وال في الأيام التي تلته ،وبدا عليه الحزن وا إلح�سا�س
بالخذالن ،كان ي�أخذ الأمر على نحو �شخ�صي تمام ًا.
فيما بعد ،بعد �أعوام ،كنا نهبط من ''بير زيت'' نحو قرية ''جفنا'' لن�شاهد تح�ضيرات
''مهرجان الم�شم�ش'' الخا�ص بهذه القرية الم�سيحية ،وكنا نتحدث عن ثعالب الجبال ،عندما
قفز من كرم زيتون على جانب الطريق ،وفي �إحدى االنعطافات ،غزال ،وقف في و�سط الطريق
ونظر نحونا طوي ًال ،ك�أنما ي�ؤكد ح�ضوره ونفوذه الخا�ص في هذه التالل ،ثم عاد من حيث �أتى.
لتتبع �أثر الغزال �أو بقية القطيع في
رك ّنا ال�سيارة �إلى جانب الطريق ،وهبطنا في محاولة ّ
انحدار الكروم ،لكنه كان قد اختفى تمام ًا ،وبالن�سبة �إلى ح�سين ف�إن الأمر �أخذ منحى �سعيداً،
تجمع من �أجله.
وبدا ك�أن الم�شهد برمته ّ
كنت �أفكر في هذا �أمام �سعادة ح�سين وهو يحدق في المنحدر بحث ًا عن �أثر الغزال الذي جاء
من �أجله ليحدق فيه مثل نبوءة ،و�أنا �أتابع حار�س ثالجات الموتى في م�ست�شفى رام اللـه وهو
يو�سع له مكان ًا بين �أكيا�س الخ�ضار والخبز ،بينما يوا�صل �أحد تالميذه لملمة ال�شر�شف الأبي�ض
حول ج�سده على العربة.

