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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�صبحي

حديدي*

ح ّمالة التحوالت

تبدلت

�صورة فل�سطين عبر مختلف �أطوار الوعي الذاتي ،وتحولت جزئي ًا �أو جذري ًا
كما ينبغي لأي فكرة عليا وق�صوى� ،إلى خ�سران جمعي ــ �إذا جاز لي �أن
�أقول ــ يتجاوز المحلي والوطني �إلى الأُطر الأعم والحدود الكونية .في �سورية تف ّتح وعينا
على فل�سطين ''الحبيبة'' و''ال�سليبة'' ،على نحو كان �أ�شد غو�ص ًا في الوجدان من حالتنا مع
لواء الإ�سكندرون الذي هو �سليب بدوره ،وكانت تلك ال�سيرورة ت�شتغل على �أ�صعدة تربوية
�شتى ،تبد�أ من ن�صو�ص الكتاب المدر�سي ،وتمر بالمذياع المنزلي قبل �شيوع التلفزة ،وال
تنتهي عند التلقين العائلي.
�شهدت �صورة فل�سطين ثالثة تبدالت ت�أ�سي�سية ،مثلما �أ�سميها� ،صارت
إلي،
ْ
بالن�سبة � ّ
فيـما بـعـد مهاداً النقالبات ال�صورة التكوينية االبتدائية :التبدل الأول كان اكت�شافي لما
ُ�سمي في حينه ''�شعر المقاومة الفل�سطينية'' ،وق�صائد محمود دروي�ش ب�صفة خا�صة� ،إذ
الح�س الفل�سطيني ،وارتقاء الذائقة الجمالية
ل�ست �أن�سى تلك البرهة اال�ستثنائية من ا ّتقاد
ّ
في الآن ذاته ،حين قر�أت ق�صيدة ''يوميات جرح فل�سطيني'' ،وفيها يقول دروي�ش'' :لم نكن
حبنا بين ال�سال�سل/نحن يا �أختاه من
قبل حزيران ك�أفراخ الحمام/ولذا لم يتفتت ّ
ع�شرين عام/نحن ال نكتب �أ�شعاراً ولك ّنا نقاتل'' .التبدل الثاني اتخذ �صفة �سيا�سية
ونظرية وتنظيمية �أي�ض ًا ،حين انقلبت ''الم�س�ألة الفل�سطينية'' �إلى واحدة من ق�ضايا
الخالف داخل الحزب ال�شيوعي ال�سوري ــ الذي انتميت �إليه ــ بين الخط البكدا�شي الذي
وخط ''المكتب ال�سيا�سي'' الذي ان�ضويت في �صفوفه وكان يتب ّنى
كان �سوفياتي ًا �أي�ض ًاّ ،
تحول
قراءة تجديدية و�أكثر انحيازاً �إلى الحق الفل�سطينيّ � .أما التبدل الثالث ف�صنعه ّ
وامحاء �صفتها الن�ضالية على نحو
حركة التحرر الوطني الفل�سطينية �إلى م�ؤ�س�سة/دويلةّ ،
أرا�ض
متدرج بلغ ذروة غير م�سبوقة مع اتفاق �أو�سلو وت�شكيل ''ال�سلطة الوطنية'' على � ٍ
محتلة ومطوقة بع�شرات الم�ستعمرات في قطاع غزة وال�ضفة الغربية.
في محطات الوعي الالحقة �أدركت حدود تعبير ''�شعر المقاومة الفل�سطينية'' ،وربما

* كاتب وناقد �سوري.

امللف

�سذاجة ا�ستخدامه في �سياقات تعميمية وت�صنيفية ،ولهذا كان مبهج ًا للغاية �أن دروي�ش نف�سه
م�صاف كونية �أعمق
�سرعان ما انخرط في برامج تطوير �شعرية متعاقبة تذهب بق�صيدته نحو
ٍّ
تمثي ًال لعنا�صر فل�سطينية كبرى ،مثل االقتالع واالحتالل واال�ستيطان والمنفى وال�صمود
وك ْوني
والبقاء ،وبالتالي �أرقى تعبيراً عن جماليات ق�ضية جديرة باحتالل موقع �إن�ساني َ
ف�سيح� .صحيح �أن �ضغط ال�شروط المو�ضوعية �ألزم دروي�ش بدفع برنامجه الجمالي �إلى ال�صف
الثاني ،وال�سماح للمهمة الوطنية باحتالل ال�صف الأول ،خالل مراحل محددة و�أولى من
تجربته ال�شعرية ،لكن �صحيح �أي�ض ًا �أنه �أثبت ح�سا�سية فائقة تجاه تطوير لغته و�أدواته
ومو�ضوعاته ،وخ�صو�ص ًا في العقدين الأخيرين من م�سيرته ال�شعرية ،حين ا�ستقرت كثيراً
معادالت �أكثر هدوءاً للعالقة التبادلية بين تطوير جمالياته ال�شعرية ،وتطور نفوذه الأخالقي
والثقافي في الوجدان العربي .وهذه ،في ر�أيي ،حال تتجاوز مثال دروي�ش �إلى عالقة الق�ضية
الفل�سطينية بالإبداع العربي عامة.
وفي ال�شريط الوثائقي الذي �أنجزه المخرج ال�سينمائي ال�سوري عمر �أميراالي عن الكاتب
والم�سرحي ال�سوري �سعد اللـه و ّنو�س ،يطلق الأخير عبارة وجيزة �صاعقة'' :فل�سطين قتلتني''!
من الإن�صاف القول �إنه '' َق ْتل'' بالإرادة ،بمعنى �أن انخراط ونو�س و�أمثاله من �آالف المثقفين
الهم الفل�سطيني حتى النخاع ،كان خياراً طوعي ًا؛ بل كان ،على نحو �أو
والك ّتاب العرب ،في ّ
�آخر ،ذاتي ًا ومو�ضوعي ًا في �آن مع ًا .وفي المقابل ،لي�س �أق ّل �إن�صاف ًا التذكير ب�أن ذلك االنخراط
اتخذ وجهة ق�صوى لم�ستويات االلتزام واالنحياز والوفاء؛ وبالتالي كان ''قات ًال'' بالمعنى الذي
الفن الذي يترفع عن
ق�صده و ّنو�س :قتل لرفاه الكتابة المتخففة من �أعباء التاريخ ،وقتل لرفاه ّ
الآني واليومي والطارىء ،وقتل لرفاه المكوث في �أبراج عاجية عالية من �أي نوع...
و�ضمن النقا�ش ال�سوري� ،أو العربي �إجما ًال ،الذي �سعى لتطوير المارك�سية في ميادين نظرية
�أو تنظيمية ،لم تكن ح�صة فل�سطين قد تجاوزت تلك الم�ساهمات المعمقة التي اقترحها المفكر
ال�سوري الكبير الراحل اليا�س مرق�ص ،وخ�صو�ص ًا في عمله الرائد ''عفوية النظرية في العمل
الفدائي'' الذي �صدر في �سنة  .1970مجموعة ''المكتب ال�سيا�سي'' �إياها ،حتى بعد �أن �صارت
حزب ًا م�ستق ًال وعقدت ثالثة م�ؤتمرات وبدلت ا�سمها �إلى ''حزب ال�شعب الديمقراطي'' ،عجزت عن
تطوير الأج ّنات الأولى لتفكير ثوري وتجديدي ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية؛ ربما بت�أثير انقالب
الق�ضية ذاتها من ''�صراع عربي ــ �إ�سرائيلي'' �إلى ''عملية تفاو�ض'' فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية،
وتحول منظمة التحرير الفل�سطينية �إلى دويلة يمكن لأجهزتها �أن تمار�س الت�سلط والقمع
ّ
والف�ساد على غرار النظام العربي المعياري المتماثل.
كذلك كان تطوراً مريراً للغاية ،و�أبعد كثيراً من َج ْرح النرج�سية الي�سارية� ،أو بالأحرى
علي �أن �أقول� ،أن نجد ''الحكيم'' جورج حب�ش يقيم في دم�شق ،تحت
الي�سراوية مثلما يتعين ّ
�سلطة ا�ستخبارات حافظ الأ�سد ،في الوقت الذي كانت التنظيمات والأحزاب اللبنانية الحليفة
للنظام ال�سوري تخو�ض حرب المخيمات وتجويع الفل�سطينيين بالطرائق الأ�شد وح�شية
نعده في �صف ''اليمين'' ،الديني
وبربرية؛ و�أن نتابع ،في الآن ذاته ،يا�سر عرفات (الذي كنا ّ
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أمر لهذه
تارة والقومجي طوراً!) ،طريداً ومحا�صراً من جانب الأ�سد وحلفائه .اال�ستكمال ال ّ
ولندع جانب ًا �سلطة محمود
الحال تمثل في مواقف عدد غير قليل من المثقفين الفل�سطينيين،
ْ
عبا�س وبع�ض قيادات حركة ''فتح''� ،إزاء االنتفا�ضة ال�شعبية ال�سورية ومواالة النظام �إجما ًال،
وخ�صو�ص ًا ح�صار مخيم اليرموك وتدميره.
في �سنة  2000منعتني �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية من دخول فل�سطين عبر الج�سر ،وكنت
توجه �إلى رام اللـه للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،وكانت
�ضمن وفد �أدبي وثقافي عربي ّ
ذريعة المنع �أن بع�ض كتاباتي ال�سيا�سية �ضد الكيان ال�صهيوني جعلني �شخ�ص ًا ''غير مرغوب''
في دخوله؛ فات�ضحت �أمامي حقائق �أُخرى ميدانية كا�شفة لمزيد من الأوهام ،وربما
اال�ستيهامات ،ب�ش�أن �أي ''�سالم'' مع هذا الكيان ال�صهيوني .وفي �سنة  ،2015وكنت �ضمن وفد
عالمي يمثل ''احتفالية فل�سطين للأدب''� ،سمحت لي �سلطات االحتالل بالدخول ،وب ّلغني
ال�ضابط الإ�سرائيلي �أنهم وافقوا هذه المرة على الرغم من كتاباتي (وبع�ضها يندرج �ضمن
العداء لل�سامية ،مثلما �أخبرني!) ،لع ّلي �أب�صر الفارق بين دولة االحتالل ومجازر الأ�سد في
لدي �أدنى ا�ستعداد لالنخراط معه في حديث من �أي نوع� ،أو حتى في
�سورية .ولو كان ّ
مجادلته ،لكنت �سردت له �أوجه التطابق الكثيرة بين النظامين .وفي �سنة  2018دخلت �إلى
فل�سطين للمرة الثانية ،بدعوة من م�ؤ�س�سة محمود دروي�ش ،كي �أ�شارك في �إحياء الذكرى
العا�شرة لغيابه؛ وهذه المرة كانت �شركة عالقات عامة �إ�سرائيلية هي التي تتولى حركة
الج�سر ،وبات الدخول �إجراء ''تقني ًا'' ت�شرف عليه �سلطات االحتالل عن كثب.
�شددت� ،أكثر من ذي قبل ،على ما
هذه ثالث تجارب ميدانية �شخ�صية لمواطن �سوري
ْ
�شرعت �أقتنع به منذ �أن اكت�سبت فل�سطين �صورة الواقع ،ولي�س فقط بالد المجاز �أو الحلم �أو
ُ
الفردو�س ال�ضائع �أو الق�ضية المقد�سة �أو ''الأر�ض التي تمت�ص جلد ال�شهداء'' بح�سب تعبير
دروي�ش .وفي رام اللـه والقد�س وبيت لحم والخليل ونابل�س ات�ضحت� ،أكثر �أي�ض ًا� ،ضرورة �أن
الحق في �أن يكون �إن�سان ًا ،ال مجرد اختزال �أ�سطوري �أو بطولي؛ وهذا لي�س
ي�سترد الفل�سطيني ّ
من دون اقتران هذه الخال�صة بال�س�ؤال الرديف :لكن ...هل ي�ستطيع ،حق ًا؟ هل في و�سع
الفل�سطيني �أن يكون �آدمي ًا عادي ًا ،حتى �إذا �شاء؟ هل يمكنه هذا ،متى و�أينما وكيفما يرغب في
ذلك؟ وماذا عن ''ثقافة اال�ست�شهاد'' التي ي�سوقها البع�ض على �سبيل التهمة �ضد الفل�سطيني؟ هل
م�ستبعد من ،احتمال ال�شهادة؟ وفي باطن
يمتلك �أي فل�سطيني رفاه الزعم ب�أنه بعيد عن� ،أو
َ
أ�سط َرة فل�سطين،
هذه الأ�سئلة ،وربما ذروتها ،هل في و�سعي كمواطن �سوري �أن �أتحرر من � َ
أنفك عن حال االرتباط العالقة مع فكرة عليا وق�صوى ،هي التج�سيد الأ�شد
والفل�سطيني؟ و�أن � ّ
تعبيراً عن خ�سران جمعي لم يفارق الوجدان منذ �أن تف ّتح الوعي؟
بين �أعمال �إدوارد �سعيد ،غير الم�شهورة كثيراً في العالم العربي ،ثمة كتاب بعنوان ''بعد
ت�ضمن كثيراً من �صور جان موهر الفوتوغرافي ال�سوي�سري من �أ�صل �ألماني،
ال�سماء الأخيرة''ّ ،
قر�أ فيه �سعيد التاريخ الفعلي ،الب�شري والمادي القائم في الزمان والمكان ،ل�سل�سلة نماذج
فل�سطينية .وابتد�أ من افترا�ض طريف ،لكنه عميق الداللة :على الرغم من وجود �أدبيات كثيرة
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�سطرها الفل�سطينيون �أنف�سهم ،ف�إن
ت�صف فل�سطين والفل�سطينيين ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ّ
الفل�سطيني يظل مجهو ًال ن�سبي ًا ،بمعنى �أنه ال ينتمي �إلى �شعب بقدر تمثيله لذريعة حرب
و�صراع ونزاع .يكتب �سعيد'' :منذ  1948كان وجودنا من طراز �أقل .ع�شنا الكثير الذي لم
�سجلُ .قتل منا الكثيرون ،و�أ�صابتنا ندوب ،و�أُخر�سنا ،دون �أن نترك �أثراً .وال�صورة التي
ُي ّ
ُت�ستخدم في تمثيلنا ال تقوم �إ ّال ب�إنقا�ص حقيقتنا الفعلية �أكثر .وعند الكثيرين ال ُيرى
المطارد''.
الفل�سطيني �أ�سا�س ًا �إال في هيئة المقاتل �أو الإرهابي �أو
َ
والتزيد
�أخال �أنني لم �أفلح يوم ًا في التخل�ص من �إدمان اال�ستزادة من مقدار فل�سطينيتي،
ّ
رداً على ذلك ''الإنقا�ص'' الذي ي�شير �إليه �سعيد ،فح�سب؛ بل كذلك لأن �سل�سلة عوامل
فيها ،لي�س ّ
تحث على هذا ،في ال�سيا�سة واالجتماع والثقافة.
تتعلق ب�إن�ضاج خيارات الوعي المتعددة ظلت ّ
فعلى �سبيل المثال ،كنت في بداية انكبابي على درا�سة الن�ص الأدبي منحازاً �إلى الرواية �ضد
ال�شعر ،ف�أقامت ق�صيدة دروي�ش الميزان ال�صحيح بينهما؛ وكان مزاجي الي�ساري� ،أو
أدق ،ال يذهب بي �إلى �أبعد من لوكا�ش ،حتى قادتني جاذبية �إدوارد
''الجدانوفي'' على وجه � ّ
�سعيد الفل�سطيني �إلى غرام�شي!
وهكذا ،ال �أراني قادراً على� ،أو حتى راغب ًا في ،االنعتاق من حال ''القتل'' التي تحدث عنها
ت�ستحث الإحياء واالنبعاث واالرتقاء فقط ،بل لأن فل�سطين هي
و ّنو�س؛ لي�س لأنها ريا�ضة
ّ
حمالة التحوالت و''�أم البدايات''� ،سواء ب�سواء.
�أي�ض ًا ّ
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