
133
في الذاكرة

ترك الم�صاألة معلقة في نق�صان رواية لم تكتمل.

لقد اأ�صاع �صامي ميخائيل بطله التراجيدي ب�صبب 

العماء الأيديولوجي الذي جعل من رواية ''الملجاأ'' 

قراءة لم�صتويين من التجربة:

الم�صتوى الأول هو التفكك الذي اأ�صاب الحزب 

ال�صيوعي الإ�صرائيلي خالل حرب ت�صرين الأول/ 

اأكتوبر 1973، اإذ التحق اأع�صاوؤه اليهود بالجي�ش 

ب�صفتهم جنود احتياط كغيرهم من المواطنين 

الإ�صرائيليين اليهود، بينما ا�صطر المنا�صلون 

التقيت 
جوليانو مير خمي�ش اأول مرة على 

�صفحات رواية، فالروائي 

الإ�صرائيلي �صامي ميخائيل في روايته ''ملجاأ''، لم 

يقّدم جوليانو كبطل تراجيدي، واإنما و�صعه في 

�صياق تفكك عالقة القائد ال�صيوعي الفل�صطيني 

الم�صيحي المولد �صليبا خمي�ش بزوجته اآرنا مير، 

اليهودية الإ�صرائيلية التي كانت مقاتلة في �صفوف 

قوات النخبة الإ�صرائيلية ''البالماح''، قبل اأن تترك 

حزب ''المابام'' الي�صاري ال�صهيوني وتلتحق بالحزب 

ال�صيوعي.

ولم يحمل جوليانو اأو اأمه اآرنا �صمات الأبطال 

التراجيديين في رواية ميخائيل، اإذ بدت العائلة 

الفل�صطينية م�صابة بالت�صوهات، وكانت مجرد 

تف�صيل �صغير كي يروي الكاتب �صيرة مردوخ 

ال�صيوعي العراقي الذي هاجر اإلى اإ�صرائيل، ولم 

يكت�صف �صهيونيته اإّل على اإيقاع حرب ت�صرين 

الأول/ اأكتوبر 1973.

واأنا هنا ل اأريد اأن اأحلل رواية واقعية قامت 

بت�صطيح الواقع وحذف ظالله واحتمالته، واإنما اأريد 

اأن اأ�صير اإلى الفر�صة التي اأ�صاعها الروائي 

الإ�صرائيلي ل لأنه ل يعرف، بل لأن عينيه كانتا 

عاجزتين عن روؤية بطل تراجيدي يت�صكل اأمامه.

فالرواية الإ�صرائيلية لم تعالج م�صاألة العماء في 

التعامل مع ال�صخ�صيات الفل�صطينية التي اقتربت 

منها، واإنما بقيت عند حدود ال�صمم والخر�ش، 

وعندما حاول الروائي الفل�صطيني غ�صان كنفاني 

الو�صول اإلى العماء في روايته ''الأعمى والأطر�ش''، 

اليا�س خوري

جوليانو مير خمي�س: حا�ضر الذاكرة
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روى جوليانو اأنه اختار اأن يكون فل�صطينيًا بملء 

اإرادته. فهو لم يرث فل�صطين من اأحد، واإنما �صارها 

بعد تجربة مريرة مع النتماء الإ�صرائيلي الذي قاده 

اإلى اللتحاق بالجي�ش الإ�صرائيلي باعتباره يهوديًا 

ولد لأم يهودية، وقد ان�صم اإلى وحدة المظليين وهي 

اإحدى وحدات النخبة في الجي�ش، وكان عليه اأن 

يخدم في ال�صفة الغربية المحتلة.

''اأنا ل�صت ن�صف فل�صطيني ون�صف يهودي كما 

قيل عني، اأنا فل�صطيني كامل ويهودي كامل''، قال.

تذكرت كيف و�صف اإدوارد �صعيد نف�صه باأنه 

اليهودي الأخير، وقلت لجوليانو اأنني اأفهم ما يقوله، 

فالفل�صطيني اليوم هو يهودي الأم�ش الذي تخلى عن 

يهوديته.

على الحاجز بالقرب من جنين حدث التحول، 

فانقلب عالم الفتى راأ�صًا على عقب. روى اأنه كان 

يدقق في هويات الفل�صطينيين عندما لمح وجه اأحد 

اأعمامه. كان الرجل يريد العبور اإلى جنين من اأجل 

زيارة طبيب الأ�صنان، لأن تكلفة معالجة الأ�صنان 

في اإ�صرائيل مرتفعة جداً مقارنة بتكلفتها في ال�صفة. 

''راأيت الرجل، فغطيت وجهي بقبعة الجنود واأ�صرت 

اإلى ال�صيارة بالمرور من دون التدقيق في هويات 

ركابها. اأمرني ال�صابط باأن اأطلب من ركاب ال�صيارة 

النزول، فلم اأجاوب. اأوقف ال�صابط ال�صيارة واأنزل 

ركابها، ثم اأم�صك الكهل من ياقته، وكان الرجل 

عاجزاً عن فتح عينيه، واأوقفه اإلى جانب ال�صيارة 

مديراً ظهره ورافعًا يديه، ثم ركله ما بين رجليه كي 

يفتحهما، عندها اأ�صبت بالجنون، ف�صربت ال�صابط 

بكعب بندقية الـ ام 16 على وجهه، وخلعت قمي�ش 

الجي�ش، ورميت بندقيتي وم�صيت ت�صع �صاعات اإلى 

البيت. كنت مجنونًا بالغ�صب، وفي البيت اعُتقلت 

واأخذوني اإلى كيلي �صي�ش )ال�صجن رقم 6(، ثم اإلى 

كيلي اأربع وبقيت في ال�صجن عامين. وهناك التقيت 

�صبابًا من الجبهة ال�صعبية.''

�صار الفتى المتمرد فل�صطينيًا لأنه تماهى مع 

ال�صحية، وهذا التماهي �صيقوده اإلى جنين كي يتابع 

تجربة اأمه في م�صرح ''الحرية''، ويموت من اأجل 

فل�صطين التي �صنعتها مخيلة ال�صهداء وال�صعراء، 

الفل�صطينيون العرب في �صفوف الحزب نف�صه اإلى 

التخفي في بيوت رفاقهم اليهود، كحال ال�صاعر 

هة لمحمود دروي�ش اأو 
ّ
د �صورة م�صو

ّ
فتحي الذي يج�ص

�صميح القا�صم.

الم�صتوى الثاني والأكثر اأهمية، هو اكت�صاف 

مردوخ، اليهودي ال�صيوعي العراقي الذي هاجر اإلى 

اإ�صرائيل مكرهًا، انتماءه ال�صهيوني على اإيقاع طبول 

الحرب.

التقيت جوليانو في نيويورك. كان قادمًا 

للم�صاركة في مهرجان ''ترايبيكا'' ال�صينمائي بفيلمه 

''اأولد اآرنا''. ح�صرت الفيلم الذي ل ي�صبه الأفالم، 

واإنما يتفوق عليها بكونه �صجاًل لحياة مجبولة 

بالموت الفل�صطيني في مخيم جنين، و�صعرت اأن 

قتلون واحداً بعد الآخر على يد 
ُ
''اأولد اآرنا'' الذين ي

الجي�ش الإ�صرائيلي، وي�صقط اأحدهم في عملية 

انتحارية، ي�صبهوننا في كل �صيء. راأيت على ال�صا�صة 

مراآة لتجربة بيروت، وحكاية جديدة للعر�ش 

الفل�صطيني حيث ''ل ي�صل الحبيب اإلى الحبيب/ اإّل 

�صهيداً اأو �صريداً''، مثلما كتب محمود دروي�ش.

وكان لقاوؤنا الأول، الذي تبعته لقاءات متعددة 

في نيويورك، ي�صبه لقاء الأ�صدقاء. �صداقة ل ما�صي 

د حكاية واحدة اأ�صخا�صها يعي�صون 
ّ
لها، اإّل اإنها تج�ص

في اأماكن متباعدة، لكنهم حين يلتقون، يجدون 

اأنف�صهم معًا وبال حاجة اإلى مقدمات.

وفي كل مرة كنا نلتقي، كنت اأ�صاأله واأ�صتمع اإليه. 

قلت له اأنني اأرى فيه بطاًل لرواية محتملة عن 

فل�صطين، ثم تحدثت معه عن رواية �صامي ميخائيل. 

�صحك واأخبرني كيف ا�صت�صاطت اآرنا غ�صبًا حين 

قراأت الرواية، واأعلنت براءتها من هذا الأدب، 

و�صتمت، اإلى اآخره. فتحُت اأمامه �صفحات الرواية 

بترجمتها الإنجليزية فبداأ بت�صحيح اأخطائها، ثم 

لته 
ّ
قال اإننا ن�صيع وقتنا، واأخبرني الحكاية التي حو

فل�صطينيًا.

لقد التقط �صامي ميخائيل خيط التوتر الذي �صاد 

عائلة �صليبا خمي�ش، لكنه اأ�صاعه، ولذا تابع اأبطال 

الرواية حيواتهم خارجها، محولين حياتهم وموتهم 

اإلى ا�صتعارة اإن�صانية كبرى للمنفى الفل�صطيني.
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في البالماح، وكانت �صائقة �صيارة رحبعام زئيف 

)غاندي(، و�صاركت في ترحيل البدو بين بئر ال�صبع 

واأ�صدود. وبعد لقائها �صليبا خمي�ش ان�صمت اإلى 

الحزب ال�صيوعي، وكان زواجها من عربي فل�صطيني 

ا 
ّ
�صببًا في طردها من مو�صاف رو�ش بينا. اأم

�صقيقتها مايا فكانت �صائقة �صيارة اإ�صعاف خالل 

حرب النكبة 1948، وكانت �صاهدة عيان على 

مجزرة جامع دهم�ش في اللد. ولم تت�صالح اآرنا مع 

اأهلها اإّل في �صبعينيات القرن الما�صي.

معلنًا اأن المكان الذي �صاق به وباأحالمه لم يكن 

�صوى عتبة اإلى فل�صطين التي اأراد القتلة قتل فكرتها، 

عبر اغتيال اأحد اأبناء اآرنا.

عندما روى لي حكاية التحاقه بالجي�ش 

الإ�صرائيلي في �صياق بحثه عن هويته، تذكرت 

خلدون، اأو دوف، الطفل الفل�صطيني في رواية غ�صان 

كنفاني ''عائد اإلى حيفا''، الذي ن�صيته اأمه لحظة 

الرحيل الكبير عن المدينة عند �صقوطها.

''اأنت دوف''، قلت له.

روى لي اأن �صامي ميخائيل حاول اأن يتابع 

حكاية دوف في روايته: ''حمام في ترافالغار''، 

كم�صروع لفيلم �صينمائي اإيطالي لم يب�صر النور، 

لكنها هي اأي�صًا كانت اأ�صيرة عدم القدرة على روؤية 

الألم الفل�صطيني في النتفا�صة الثانية.

''اأنت ت�صبه دوف''، قلت له.

''ل اأبداً، اأنا اأوؤمن باأن الإن�صان ق�صية، وق�صيتي 

هي الإن�صان.''

هكذا تكلم دوف في رواية كنفاني، قلت له، ثم 

تذكرت اأنني اأمام ممثل كبير. نجم لم يحقق 

نجوميته، احتل خ�صبة الم�صرح وال�صا�صات، وو�صل 

د �صخ�صية عطيل في 
ّ
اإلى ذروة عمله كممثل حين ج�ص

م�صرحية �صك�صبير، التي تقم�ش فيها الدور اإلى حد اأن 

الممثلة التي قامت بدور ديزدمونة اأ�صيبت بالرعب.

قال اأنه لم يحب �صخ�صية دوف، لكنه ممثل، 

ابت�صم وقال لي اأنه قادر على تمثيل ما ي�صاء من 

الأدوار، لكن كل �صيء تغير ب�صبب اآرنا واأولدها.

ن هي هذه المراأة التي احتلت فيلم جوليانو 
َ
م

الوحيد ''اأبناء اآرنا''، وماتت في الفيلم اإلى جانب 

اأبنائها الذين تحولوا من اأطفال يلهون بالم�صرح 

والر�صم اإلى فدائيين؟

ولدت اآرنا مير في مو�صاف رو�ش بينا، قرب 

الجاعونة و�صفد بالجليل. وكان والدها طبيبًا هاجر 

اإلى فل�صطين في ع�صرينيات القرن الما�صي و�صنع 

تحوياًل في الـ د.د.ت. كي يالئم مكافحة المالريا في 

الحولة. خدم في الجي�ش البريطاني في الحرب 

ا اآرنا 
ّ
العالمية الأولى، ثم التحق بالهاغاناه. اأم

فالتحقت ب�صبيبة حزب المابام، وعملت خالل النكبة 

لقد اختارت هذه المراأة فل�صطين، واأ�ص�صت في 

مخيم جنين م�صرحًا لالأطفال، ونحن نراها في فيلم 

جوليانو تقاوم ال�صرطان، وت�صرخ مع اأطفالها بكلمة 

واحدة هي الحرية قبل اأن تموت، ول يجد لها ابنها 

قبراً.

قال جوليانو: ''تركتها في البيت ثالثة اأيام، ثم 

قررت دفنها في الحديقة، اأمام عد�صات و�صائل 

الإعالم، وعندها تطوع اأع�صاء اأحد الكيبوت�صات من 

ال�صيوعيين القدامى لدفنها فيه، وتم دفنها هناك.''

حين التقيت جوليانو كان يحمل معه الن�صخة 

الأخيرة من حكايته، ول اأدري اإلى اأين كانت �صتقوده 

اآرنا يف الفيلم
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ينتهي بوقوف الممثلين على الخ�صبة اأمامنا كي 

ن�صفق لهم. لكن الفيلم كان فادح ال�صدق ومرعبًا، 

وبدًل من اأن ن�صفق للممثلين انهمرت دموعنا، 

و�صفقنا لالأ�صى وللوطن الذي ي�صبه الكفن. وعو�صًا 

عن اأن ياأخذنا الفيلم اإلى ذاكرة الما�صي اأخذنا اإلى 

حا�صر الذاكرة، فما ل يعرفه دعاة التم�صك بالذاكرة 

هو اأن فل�صطين لي�صت جزءاً من ما�ٍش انطوى، واإنما 

هي الحا�صر الذي نعي�صه. لم يتذكر اأبطال الفيلم، 

وبينهم اآرنا نف�صها، الموت والنكبة والخراب، واإنما 

عا�صوها اأمامنا وع�صناها معهم ومن خالل موتهم.

هل كان ل بد من هذا الموت كي تكتمل الحكاية؟

ولماذا على الحكايات اأن تكتمل دائمًا، ويكون 

�صانعوها هم �صحاياها؟

اأعرف لماذا قتلوك، لكنني ل اأفهم.

هل ثمن م�صرح انطلقت منه المقاومة، هو موت 

�صانعه؟

ن هم هوؤلء القتلة الذين يعتقدون اأن ''األي�ش في 
َ
م

بالد العجائب'' اأو ''حديقة الحيوانات'' تهدد 

معتقداتهم؟

ن هم هوؤلء الذين يحملون ال�صالح الذي �صرعنته 
َ
م

المقاومة، مقاومتك اأنت واأولد اآرنا كي يقتلوا به 

روح المقاومة؟

ل اأريد اأن اأ�صدق الأ�صدقاء الذين قالوا، وهم 

يحب�صون دموع موتك في ماآقيهم، اإنه لم يعد هناك 

من اأمكنة لهم في فل�صطين اأو في المجتمع 

الإ�صرائيلي.

ل، كل الأمكنة لك ولهم، لأنكم �صنعتم المكان 

بكلماتكم ووقع اأقدامكم على الأر�ش.

لكن ثمن تاأ�صي�ش اأمكنة الحرية كبير جداً.

لم يقتلوا جوليانو لأن اأمه يهودية اأو لأنه يهودي، 

قتلوه لأنه فل�صطيني. اأرادوا قتل فل�صطين الجديدة 

الحرة والمتحررة، لأن ل �صيء ي�صبه الحتالل 

الإ�صرائيلي اأكثر من التزمت والنغالق والتقوقع.

اختار جوليانو اأن يكون فل�صطينيًا، معلنًا اأن 

ن اختارها، وتماهى مع 
َ
فل�صطين ل يرثها اإّل م

عذاباتها، وقبل اأن يكون منفيًا في وطنه. وهو يعلن 

اليوم في غيابه اأن ابن اآرنا و�صليبا �صار ابن نف�صه، 

الحكاية لو لم يمت بتلك الطريقة الوح�صية في مخيم 

جنين.*  لكن الحكايات الإن�صانية الكبرى تختار 

نهاياتها حين ت�صاء، وتتركنا في الحيرة الكبرى بين 

اعتبار الموت الحكمة الأخيرة، اأو اعتباره اعتداء على 

الحياة.

لكن ق�صة جوليانو ت�صتحق اأن تكون ا�صتعارة 

كبرى لفل�صطين، ل لأن الفنان والممثل والمنا�صل 

ُقتل اغتياًل باأيد مجهولة، لأن الغتيال م�صاألة 

معلومة، ول لأنه �صقط كما يفعل كبار الفنانين اأمام 

الم�صرح الذي اأعاد تاأ�صي�صه واأعطاه ا�صم ''م�صرح 

الحرية''، واإنما لأن القتلة الذين اأرادوا اأن يقفلوا 

ف�صاء فل�صطين بالعتمة فوجئوا ب�صرخة الحرية وهي 

تهز العالم العربي، وراأوا في الطفل حمزة الخطيب 

ه جثته في درعا في �صورية، 
ّ
قتل وُت�صو

ُ
عذَّب وي

ُ
وهو ي

�صرقون بحريتهم على بالد 
ُ
اأخًا لأولد اآرنا وهم ي

العرب كافة.

قال لي اإن فيلم ''اأولد اآرنا'' �صيكون فيلمه الأخير، 

وقال اأنه يتوقع موته قتاًل بالر�صا�ش، لكني يومها 

لم اأ�صدقه. كيف ت�صّدق الموت واأنت ترى اأمامك 

جًا بالحياة والحب والجمال؟
ّ
رجاًل م�صر

لكن جوليانو لم يكذب، فعندما اختار ''اأولد اآرنا''، 

عنوانًا لفيلمه الأخير، كان يعلم اأن المخرج الذي 

ر موت اأبطاله واحداً 
ّ
وقف خلف الكاميرا كي ي�صو

بعد الآخر، �صيكون هو البن الأخير الذي �صيلتحق 

باأ�صقائه ال�صهداء، لكن في و�صع مختلف.

اأبطال الفيلم هم مجموعة من ال�صبان �صبق اأن 

�صورهم جوليانو اأطفاًل يلهون بالم�صرح ويلعبون 

باأقالم التلوين في مخيم جنين، وعندما عاد اإلى 

المخيم بعد اجتياحه �صورهم �صبانًا ي�صنعون 

بطولت ''كتائب �صهداء الأق�صى'' في النتفا�صة 

قتلون واحداً بعد الآخر.
ُ
الثانية، وي

 فيلمًا ي�صبه هذا الفيلم، فو�صط ذلك الموت 
َ
لم اأر

 تمنيت اأن يكون الفيلم كاذبًا، واأن 
َّ
الذي غّطى عيني

)*( اغتيل جوليانو مير خمي�ش )29 اأيار/ مايو 1958 –

4 ني�صان/ اأبريل 2011( على يد مقّنع اأطلق عليه النار اأمام 

م�صرح الحرية في مخيم جنين، الذي اأ�ص�صه في �صنة 2006 

ا�صتكماًل لعمل والدته اآرنا مير مع اأطفال مخيم جنين.
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و�صنع م�صرحه، وحين مات بر�صا�ش القتلة 

المختبئين في ظالم اأرواحهم، فتح وطنه الفل�صطيني 

ل�صم�ش الحرية التي ي�صنعها الأحرار.

الآن تلتقي اآرنا باأولدها كلهم، تاأخذهم اإلى 

الأر�ش التي ا�صطبغت بدمائهم، وتفتح ذراعيها 

وتدعونا اأن ن�صير جميعًا اأبناء لها وللحرية التي 

n .صنعها اأبناوؤها�

.............................................
�صدر حديثًا عن موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مقاالت تاريخية

تكريمًا للأ�ضتاذ الدكتور

بطر�س اأبو مّنه

اإعداد وتحرير

عطا اهلل قبطي؛ جوني من�ضور؛ م�ضطفى عبا�ضي

352 �صفحة           12 دولراً

.............................................

.............................................
من من�صورات موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية والمعهد الفرن�صي لل�صرق الأدنى

تجليات الهوية

الواقع الُمعا�س للجئين الفل�ضطينيين في لبنان

تحرير

محمد علي الخالدي

172 �صفحة           15 دولراً

.............................................


