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شماس*
أنطون ّ

فلسطين خارج اخلريطة:
حكاية جواز السفر
هذه علبة دمشقية
من املوزاييك ،أي اخلشب
طعم بالصدف ،اشتراها
ا ُ
مل ّ
الشماس
شخص ُيدعى حنا
ّ
يف بيروت ،يف أواخر
الثالثينيات من القرن
املاضي ،كهدية خطوبة
لصب ّية اسمها إيلين بيطار،
أصبحت فيما بعد والدتي.
جت هذه العلبة
فقد ّ
تو ْ
ملص ّدفة ثالثة أعوام من
ا ُ
موازييك التودد واملالحقة
والغرام والطلعات والنزالت،
بين قرية صغيرة يف شمال
فلسطين ُتدعى فسوطة،
الشماس يف سنة  ،1908وبيروت التي انتقلت إليها عائلة البنت اليتيمة إيلين بيطار من
حيث ُولد حنا
ّ
ا
جنوب
فعقد يف كانون الثاين  /يناير ،1940
القران
ا
أم
.1920
سنة
يف
إيلين
لدت
و
حيث
مدينة صور
ً
ّ
ُ
ُ
يف ع ّز الشتاء اللبناين الذي ال يعرف الرحمة .ثم أخذ حنا الشماس عروسه وعاد إىل قريته ،قاطع ًا
احلدود اللبنانية ـ الفلسطين ّية معها بمعونة َج َملين كان أقرباء والدي وأصدقاؤه قد جاؤوا بهما ملالقاة
العروسين يف بلدة رميش اللبنانية ،إىل الشمال الشرقي من فسوطة .وكانت هذه العلبة الدمشقية
* كاتب ومترجم وأكاديمي فلسطيني.
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ملص ّدفة من ضمن أشياء "اجلهاز" الكثيرة التي حملتها قافلة العروسين املتواضعة ،ولعلها كانت
ا ُ
أثمن ما فيها ،إذ احتوت على "صيغة العروس" ،أي ُحل ّيها ،هد ّية العرس من أمها األرملة .بعد ذلك بستة
لي،
لص حم ّلي من فسوطة إىل بيتنا الذي كان خالي ًا يف تلك الساعة ،ويسرق هذه ُ
أعوام سيتسلل ّ
احل ّ
وستبقى هو ّيته سر ًا عائلي ًا ال يجوز البوح به على مدى السنوات .وبعد ذلك بعامين ،أي يف سنة 1948
لدت أنا كاتب هذه السطور يف فسوطة،
املشؤومة" ،راحت فلسطين" .وبعد أن ُنهبت فلسطين بعامينُ ،و ُ
لكن األمر مل ِ
باحلري على ضياع وطن بكامله.
لي الزواج ،فكم
ّ
يأت بكثير من العزاء على ضياع ُح ّ
يف طفولتي كانت العلبة،
أو تكاد ،حمظورة علينا،
فعالوة على العلب اخململية
الصغيرة ،والتي ّ
تلطف اللص
بأريحية غير معهودة بتركها
فارغة داخلها ،كانت العلبة
ملص ّدفة التي أصبح اسمها
ا ُ
"علبة اخلطبة" ،حتتوي
أيض ًا على وثائق عائلية
ثمينة ،وعلى أشياء ُأخرى
تخص أبي :س ّكين اجليب
ّ
ين األسود؛
بمقبضها القر ّ
أدوات احلالقة؛ ساعة اجليب
الفضية املعطوبة؛ مف ِّكرته
ّ
ذات الغالف اجللدي األحمر
موضوع هذه السطور ـ جواز سفر أبي .وهكذا ،فالعلب
احلائل ،والذي َك َمن يف داخله متربص ًا بي
ُ
الفارغة كما تعلمون ال ُتطيق البقاء فارغة إىل أمد طويل ،فهي تستدعي األشياء إىل داخلها مللء
فراغها ،ليس بما ّديتها فقط ،بل أيض ًا باحلكايات التي حتملها هذه األشياء معها .ويف املقابل ،فإن
العلب والصناديق تمنح األشياء وحكاياتها مأوى وحماية.
معشر اإلخوة واألخوات وجدنا
قلت إن علبة اخلطوبة املص ّدفة كانت حمظورة علينا أو تكاد .ألننا
ُ
َ
أكثر إغواء
وشأنها،
نتركها
أن
من
إغواء
أكثر
املقفلة
العلبة
أن
ووجدنا
لنا،
م
حت
من
أصعب
احلظر
ذلك
ّ
َ
َ
املؤجل الذي
تهبه لنا العلب عادة؛ احليّ ِز
من أن نتحمل البعد عن احل ّيز األليف املصون
ّ
ّ
كالسر والذي ُ
شأن احلكاية ،غير جاهزين
تضعه العلب حتت تصرفنا حين يأخذ منا التردد كل مأخذ أو حين نكون،
َ
أهش من أن نواجه فضاء العامل اخلارجي ،العامل الالشخصي البارد
بعد لهجر دفء األعشاش ،أو
ّ
املشحون بالتحدي.
"إن هذه التحف املركبة التي أبدعها حرفيون َم َهرة" ،يقول غاستون باشالر يف جماليات املكان،
بترجمة غالب هلسا مع بعض التصرف (بيروت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،)2000 ،
للسرية ،على احلاسة احلدسية ألماكن اإلخفاء .إن املسألة
"هي شواهد شديدة الوضوح على احلاجة
ّ
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هنا ليست جمرد احملافظة الشديدة على أمالكنا ،فليس ث ّمة قفل يستطيع مقاومة العنف املطلق"
(جماليات املكان ،ص  .)94وقد حتدث ريلكه عن املتعة التي شعر بها حين رأى صندوق ًا يغلق بشكل
حمكم" :غطاء الصندوق الذي يف حالة جيدة ،حوا ّفه سليمة وغير مهشمة ،ال رغبة لديه سوى أن يكون
ال شائع ًا يصفه بالـ "متفائل" ،قد تكون
فوق صندوقه" ( املصدر نفسه ،ص .)95ثم يورد باشالر مث ً
التنويعات العربية احملكية عليه معروفة ـ "لكل قدر غطاؤه" .فالعامل ،يواصل باشالر" ،سيكون أفضل
ال لو أن القدور وأغطيتها حافظ بعضها على بعض".
حا ً
ولكننا نعلم أن ذلك مستحيل.
غطاء هذه العلبة املص ّدفة،
وهو شيء تصعب مالحظته يف
شاب ُه االعوجاج
هذه الصورةَ ،
وتساقطت بعض تعشيقاته،
فكان ذلك سبب ًا كافي ًا يف نظري
الستيالئي املاكر عليه يف عهد
مبكر ،األمر الذي أثار استياء
إخوتي وأخواتي الذين شككوا،
وبصدق ،يف حقّي القانوين
واألخالقي ،كأصغر اإلخوة ،يف
أن أكون وريث هذا الكنز .كنت
قد انتقلت إىل القدس يف أواخر
الستينيات ،وكنت أتردد بين
احلين واآلخر على دكان جنار
إسرائيلي يف القدس الغربية
تخصص ببيع األثاث القديم ،أي "األنتيكا" كما كنا نس ّميه ،من أديرة يف املناطق الفلسطينية
حرفي ًا
احملتلة منذ سنة  ،1967وخصوص ًا من منطقة بيت حلم وبيت جاال .وكنت قد استشرت
ّ
فلسطيني ًا يعمل لديه بأمر غطاء هذه العلبة التي مل تكن استقرت بعد يف حيازتي ـ أن الغطاء بدأ
ال من جزء العلبة السفلي ـ ومل أكن أعلم
بإظهار إشارات عدم االرتياح ،وأن زواياه أخذت بالنفور قلي ً
احلريف الفلسطيني إن ذلك هو ما
وقال
يومها أن ريلكه بشخصه كان سيمتعض من أداء هذا الغطاء.
ّ
يحدث عادة للعلب والصناديق والناس حين تهاجر إىل مناخ خمتلف ،شأنها شأن اآلالت املوسيقية
التي يتأثر خشبها بصورة ملحوظة من تقلبات الطقس .وحق ًا ،كانت العائلة قد غادرت قرية فسوطة
املرتفعة ذات املناخ اجلاف ،وانتقلت يف مطلع الستينيات إىل مدينة حيفا الساحلية ذات املناخ
احلريف
الغارق يف الرطوبة والتلوث ،وأرجح الظن أن العلبة املص ّدفة مل يعجبها األمر قط .واقترح
ّ
احلريف وترجم ُته
أن أريه العلبة لعله يستطيع أن يقترح طريقة للعالج .وهكذا تع ّللت باقتراح
ّ
ملصلحتي ،وأخذت العلبة إىل القدس بحجة املعاجلة املزعومة ،وأصبحت العلبة يف حيازتي منذ
ذلك احلين .وكما تالحظون يف الصورة ،فإن الغطاء شفي تمام ًا من التوعكات املناخية يف الشتات
خفيف الوطأة ،غير الفلسطيني ،يف آن آربور ،مشيغان ،حيث أقيم منذ سنة .1987
هكذا بدت والدتي يف األربعينيات ،قبل سرقة جواهرها وسرقة فلسطين .لقد جاوزت اآلن التسعين،

016

جملة الدراسات الفلسطينية 92

خريف 2012

لكنها ّ
تذكرنا دائم ًا ،شأن فلسطين ،بأنه لزام ًا علينا أن نتذكرها
كما تبدو يف هذه الصورة بالذات ،ألنها (الصورة) ،بين الصور
ال عن أنها ال ُتقطت قبل اختفاء
جميعها ،أكثرها إيثار ًا لديها ،فض ً
احللي بوقت قصير .فتلك األشياء املنهوبة التي ال تزال أطيافها
ّ
االفتراضية حمفورة يف ذاكرتها ،تركت وراءها آثار ًا قليلة؛ آثار ًا
تشهد على وجود األشياء يف املاضي البعيد .وهذا أثر من تلك
اآلثار:

التي ما زالت تستطيع أن تتذكر.

صورة قرط من اللؤلؤ هي كل ما تبقّى من العلبة الفارغة .أثر
فيرميري ،هو اإلثبات الوحيد على أن دا ًّ
معين ًا كان موجود ًا ذات
ّ
ال ّ
يوم ،دا ًّ
ال ترك وراءه
أثر ًا قبل أن يختفي؛
أثر ًا ال يستطيع
اللصوص أن ينهبوه،
ملتصق ًا بشحمة األذن

وكان يف داخل العلبة املص ّدفة شيء آخر ،وبعكس
األشياء األُخرى املنهوبة ما زال يمكن ملسه واستنشاق
رائحته ،لكنه ،شأن القرط اللؤلؤي ،فقد مدلوله أيض ًا.
إنه شيء ما زال يف استطاعته أن يتباهى بصورته
ومظهره ،أن يتباهى بما ّديته احملسوسة امللموسة ،ويوم
تختفي جميع الذكريات املتعلقة به ،فإن صورته هذه
ستواصل طرح السؤال ،شأن الصور واملظاهر جميعها ،حين نرغب يف االستماع .ما الذي تو ّد هذه
الصورة أن تقوله لنا إذ ًا؟
الكلمات اإلجنليزية على اليمين ـ
British Passport
فوق الشعار امللكي البريطاين ـ Dieu et

 ،Mon Droitوكلمة  Palestineحتته.
الكلمات العربية "جواز السفر" و"حكومة
فلسطين" ،وما يقابلها باللغة العبرية
حتت الكلمات العربية":פספורט" و "ממשלת
פלשתינה (א”י).
ما الذي تو ّد هذه الكلمات أن تقوله ،إذا
ال ما تقوله؟
كان لديها أص ً
"ح ّرر يف
إنه جواز السفر رقم ُ ،45856

جواز السفر
بالعبرية
فلسطين خارج اخلريطة :حكايةكتب
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مثبت باإلجنليزية فقط) سنة  ،1932أي 10
القدس" يف  5تشرين األول  /أكتوبر (الحظوا أن التاريخ
ٌ
أعوام بعد إعالن االنتداب البريطاين على فلسطين ،و 16عام ًا قبل النكبة الفلسطينية يف سنة ،1948
لشخص يدعى حنا جبران الش ّماس ،وفق ًا للمادة األوىل من قانون اجلنسية الفلسطينية لسنة :1925
"جواز السفر  /صادر من املندوب السامي لصاحب اجلاللة البريطانية يف فلسطين  /نطلب ونرجو،
ن ومع
بحرية  /املرور من غير توا ٍ
باسم جاللته ،كل َمن له اختصاص أن يسمح حلامل هذا اجلواز ّ
تذليل كل صعوبة يف سبيله وأن يبذل له كل ما يحتاج إليه من  /مساعدة ورعاية".
التوقيع ـ آرثر ووكوب
املندوب السامي
دعوين أق ّدم لكم إذ ًا السير آرثر
غرنفلد ووكوب ،املندوب السامي
البريطاين يف فلسطين وشرق األردن،
ال يف شوارع القدس
وهو يسير متخاي ً
بعيد وصوله إليها يف  20تشرين
الثاين  /نوفمبر  .1931وكان السير
ووكوب ،قبل أن ينال هذا التعيين
اإلمبراطوري الرفيع املستوى ،قد
خدم وحارب من أجل التاج يف
جنوب إفريقيا والهند وبالد ما بين
النهرين وأملانيا ،وقبل عامين من
التقاط هذه الصورة كان يخدم التاج
يف إيرلندا الشمالية.
بعض املصادر تقول لنا إنه "يف
هذا املنصب [أي منصب املندوب
السامي يف فلسطين] كان ُيعتبر من
أكبر املتحمسين لألشغال العامة
وبرامج الهندسة املدنية ،ولكنه
ان ُتقد ألنه مل يتعامل بالصرامة
املطلوبة مع العرب يف املراحل
األوىل لثورتهم [.]1939-1936
وقد خلفه يف منصبه يف سنة 1938
السير هارولد ماكمايكل" ،الذي صار
املندوب السامي يف فلسطين حتى
سنة .1944
السير ووكوب ،بعد عام واحد
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من تو ّليه هذا املنصب
السامي ،ويف  5تشرين
األول  /أكتوبر  1932على
وجه الدقة ،وعلى الرغم من
أشغاله اإلمبراطورية اليومية
الكثيرة (التي ال تبدو طبع ًا
يف هذه الصورة)ّ ،
تلطف
بأن وجد لديه الوقت املالئم
كي يدمغ تاريخ عائلتي
املتواضع بشارته الرفيعة،
إذ وضع ختمه ذا الشأن على
الغالف الداخلي جلواز السفر
الفلسطيني الذي استصدره
والدي ،ليس بسبب كونه
ال مع العرب يف فلسطين ،كما اتهمه منتقدوه ،وإنما ،ببساطة ،لكون ذلك هو العمل الذي ُأنيط به
متساه ً
تنفيذه :أن يسم األوراق الثبوتية التي يف حيازة أحد رعايا التاج بشارة السلطة اإلمبراطورية...
 ...وبذلك يكون قد وقّع مع رعيته ميثاق ًا ذا اجتاه واحد تكون طبيعته وبنوده واضحة للتاج فقط.
فكل ما أراد أبي أن يفعله كان أن يعبر ،قانوني ًا ،احلدود الفلسطينية ـ اللبنان ّية من خالل املعبر
احلدودي يف رأس الناقورة ،على ساحل البحر األبيض املتوسط ،كي يزور أقاربه يف مدينة زحلة
أصر على اكتناه طبيعة ذلك امليثاق ،واكتفى من الغنيمة باإلياب ،أي
اللبنانية ،ولذلك ،ال أعتقد أنه
ّ
أنه شعر بالسعادة جملرد
حصوله على وثيقة السفر
الثمينة هذه.
وكي ينفّذ ما تتطلبه
االتفاقية من طرفه ،أضاف
والدي توقيعه ،كما ينص
القانون ،يف اخلانة التي
ُخصصت لذلك ،على الصفحة
الثالثة من صفحات اجلواز،
حتت صورته الشمسية ،وهي
صورة ال ُتقطت له يف أعقاب
مرض الزمه وأنهكه طويالً،
كما يذكر الفولكلور العائلي.
وهذا يفسر الشحوب يف
الوجه الذي يبدو وقد أرهقته
األسفار التي سيقوم بها يف
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علي أن أضيف
املستقبل .وربما كان ّ
هنا أن هذا ليس هو الرجل الذي وقعت
إيلين بيطار يف ح ّبه؛ لقد كان على
احلب أن ينتظر حتى نهاية الثالثينيات.
توقيع والدي ،بخط يده ،كان باللغة
العربية ،باللغة الفلسطينية العربية،
خالف ًا خلتم السير ووكوب الذي يحمل
صورة طبق األصل من احلروف
اإلجنليزية املرتاحة املعلقة التي تك َّون
منها توقيعه ،يف أدائه لسلطته املطلقة.
ولو كان يف إمكاين أن "أشحط" فالتر
بنيامين إىل هذا السجال لقلت إن توقيع
والدي ،خالف ًا لتوقيع املندوب السامي،
يحمل تلك "الهالة" ،أي "األورا" ،التي يتمتع بها األصل يف عصر االستنساخ الصناعي اإلمبراطوري،
وإن توقيع والدي يعلن بما ال يقبل اجلدل حضور ًا أصلي ًا ألنه يتكلم لغة األرض التي اعتبرها والدي
عصي على التزوير ،على
وطنه ،وإن توقيع والدي يع ّبر بالبيان الواضح عن حضور لغوي ،وعن اسم علم
ّ
الرغم من غياب "الباراف" ،أي تلك اخلطوط األنيقة التي ُيختم بها التوقيع منع ًا للتزوير ـ اسم علم ،كما
يذهب دريدا ،تستحيل ترجمته إىل أي لغة.
كان والدي فخور ًا بكونه ـ خالف ًا لكثيرين من أبناء جيله يف القرية ـ يستطيع أن يوقّع اسمه ،أن
ينطق نفسه حبر ًا ال يقبل احملو ،ريش ًة على ورقُ .ولد يف سنة  ،1908وقد أوشكت السلطنة العثمانية على
األفول ،فقضى طفولته حتت
ظل اجملاعة األسود خالل
احلرب العاملية األوىل .وكان
والده جبران ترك زوجته عليا
وأوالده الستة عشية احلرب
وسافر إىل بالد األرجنتين
البعيدة ،حيث اختفت آثاره
طوال ما يقرب من  10أعوام.
والقرية يف ذلك الزمان كان
فيها مدرسة يديرها معلم
واحد يتقاضى من الطالب
أجر ًا معلوم ًا ،فاستطاع أبي،
على الرغم من املصاعب
كلها ،أن يكمل الصف الرابع االبتدائي وقد أوشكت جدتي على اإلفالس ،عدا أن احلياة يف أعوام البؤس
تلك كانت تفرض عليها اإلنفاق على أشياء أهم من العلم .واستطاع أبي يف سنوات الحقة أن يتقن
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بعض الفرنسية ،بمساعدة أمي اللبنانية؛ ويف سنين الحقة ُأخرى ،وبمساعدة ـ أو على الرغم من ـ
اإلمبراطورية الصاعدة التي خلفت التاج ،استطاع أن يتعلم العبرية بشكل عصامي ،لكن تلك حكاية
ُأخرى.
أما اآلن ،يف تشرين األول  /أكتوبر  ،1932فهو يو ّقع اسمه باللغة العربية .والده جبران كان قد
ّ
مات يف مطلع تلك السنة ،وهو اآلن يضيف اسم والده إىل توقيعه ،كنوع من التكريم ،كنوع من االسم
يفضل لو أن والدي اكتفى بحرف اجليم بمفرده) ،مضيف ًا "الـ" التعريف إىل اسم
األوسط (جاك دريدا كان
ّ
العائلة ،كعادة أبناء جيله؛ حنا جبران الش ّماس ـ زيادة يف التعريف ومنع ًا للشكوك يف شأن الهو ّية
احملفورة على غالف هذه الوثيقة.
السير آرثر غرنفلد ووكوب ،خالف ًا لوالديُ ،يسقط اسمه األوسط من توقيعه ،عالمة الثقة القصوى
بالنفس ،فاإلمبراطورية يف نهاية املطاف ليست بحاجة إىل اسمها األوسط حين تعلن ثوابتها .وفوق
ذلك ،فإن السير ووكوب كان
قد درس يف "ربتون سكول"،
يف ديربيشاير يف إجنلترا،
وهذه املدرسة كما يقال من
أعرق مدارس اإلمبراطورية،
إذ إنها تفتخر بتاريخ
متواصل من التدريس مل
ينقطع منذ سنة .1557
آرثر الشاب خدم التاج
يف الهند من سنة 1903
إىل سنة  ،1914وحين بدأت
احلرب اس ُتدعي إىل أوروبا
حيث حارب على األراضي الفرنسية .ويف سنة  ،1916حين كان جدي جبران يف مكان جمهول يف
األرجنتين ،وجدتي عليا تصارع أشباح اجلوع ،وحنا الصغير يف الثامنة من عمرهُ ،أرسلت كتيبة آرثر
إىل العراق ،وسيمر  16عام ًا قبل أن يزخرف آرثر بتوقيعه امللكي جواز سفر والدي.
يقول لنا أوروبي آخر بالغ الثقافة إىل ح ّد اإلعجاز اسمه جاك دريدا" :من حيث التعريف ،فالتوقيع
اخملطوط يعني الالحضور الفعلي أو العملي لصاحب التوقيع .وربما جاز القول إن التوقيع اخملطوط
يشهد على ،ويحتفظ بكون صاحب التوقيع كان حاضر ًا يف حاضر قد مضى ،وسيبقى حاضر ًا
مستقبلي ًا ،وعليه فهو يف حاضر ما على وجه العموم ،يف شكل للحاضر هو ما وراء اخلبرة البشرية التي
لآلن ّية الدائمة ،أي الـ  ... maintenanceوكي يكون التوقيع ذا ف ّعالية ،أي كي يكون واضح ًا ومقروء ًا ،عليه
أن يكون ذا شكل قابل لإلعادة والتكرار والتقليد [من قبل صاحبه]؛ وعليه أن يستطيع عزل نفسه عن
الن ّية املميزة والدائمة احلضور التي رافقت تنفيذه".
وعلى الرغم من احترامي الشديد لـ "ربتون سكول" ،فإنني ال أدري ما إذا كان السير آرثر على
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علم بجميع هذه الدقائق
والفذلكات الدريدائية ،لكننا
نستطيع أن نفترض بكل
تأكيد أن السير آرثر مل يكن
ختمه جوا َز
حاضر ًا حين دمغ
ُ
سفر أبي .فوالد اللوغوس،
أي والد الكلمة ،إذا استعرنا
تعبير ًا آخر لدريدا ،مل يكن
حاضر ًا حين مهرت "الكلمة"
التي للتاج ،واملتجسدة فيه،
جوا َز السفر ،ألن حضوره
الفعلي مل يكن ضروري ًا ،إذ إن
"الحضوره" كان بانوبتيكي ًا كما يقول فوكو ،كان شامل الرؤية :حضور ًا يستطيع أن يرى دون أن ُيرى؛
حضور ًا يجب أ ّ
توقيعه ،أي أن وجود فلسطين
ال يكون حتى موجود ًا كي ُيرى .فاآلن ّية الدائمة يوحي بها
ُ
يف احلاضر كان وجود ًا غير منوط بخبرة بشرية كي يكون معروف ًا ومسلّم ًا به؛ وأن تكون فلسطيني ًا،
ال وممهور ًا بتوقيع ال تراجع عنه.
بالنسبة إىل حامل اجلواز ،كان يعني ميثاق ًا موعود ًا ومكفو ً
لكن وفق ًا لقانون اجلنسية البريطاين ،1925-British Law of Nationality ،وبما أن فلسطين كانت
حتت االنتداب ومل تكن دولة مستقلة ذات سيادة ،فإن املدعو حنا جبران الش ّماس هو فلسطيني من حيث
املواطنة ( ،)citizenshipلكن جنسيته ( )nationalityعربية ،األمر الذي يعني ،نظري ًا وعملي ًا ،أنه حين تصبح
فلسطين دولة ذات سيادة ،فإنه (الش ّماس) سيصبح فلسطيني ًا من حيث اجلنسية .وهذا طبع ًا مل يحدث
(ويقال لنا يف بعض األحيان إنه لن يحدث) ،فقد انتهى األمر بحنا الش ّماس أن أصبح ،على الرغم منه،
"مواطن ًا" يف دولة إسرائيل التي ستواصل تعريفه ،وفق القانون االنتدابي ،كعربي من حيث اجلنسية.
فدولة إسرائيل حتى
هذه الساعة تواصل
تعريف مواطنيها
كيهود وعرب (ودروز)
من حيث اجلنسية.
بكلمات ُأخرى ـ ليس
هناك إسرائيليون يف
إسرائيل ،لكن تلك قد
تكون حكاية ُأخرى.
إ ّ
ال إن والدي كان
يستطيع أن يقول إن
يف حيازته وثيقة
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ملزِمة قانوني ًا ،مع أن ما تقوله األحرف الصغيرة فيها غير واضح له تمام ًا ،لكن أمر ًا آخر كان يف غاية
الوضوح :إنه كان يحمل وثيقة سفر حتمل اسم فلسطين ،يف ضرب من "اآلن ّية الدائمة ...غير املنوطة
باخلبرة البشرية"؛ كان يف إمكانه أن يترك فلسطين ،ثم يعود إليها كالعائد إىل سياقه الطبيعي .وما عدا
ذلك كله كان سيسقط يف حكم الترهات.
اآلن ،وفق ًا للنظام الرابع من
األنظمة املثبتة يف الصفحة
"يعمل
األخيرة من جواز السفر ـ ُ
بهذا اجلواز للسفر إىل البالد
املذكورة يف الصفحة الرابعة فقط
ولكن يمكن التصديق عليه للعمل
به يف بالد ُأخرى"...
بين تشرين األول  /أكتوبر
 1932وتشرين األول  /أكتوبر
 1937كان يف استطاعة والدي
أن يسافر ،لو أراد ذلك ،إىل سورية
ومصر وفرنسا وتركيا وأملانيا
وإيطاليا والواليات املتحدة واألرجنتين والبرازيل .لكن اجلواز مل يسمح له بالسفر إىل إسبانيا ،ليس
ألن العرب يحنّون دائم ًا إىل الرجوع غير املشروع إىل األندلس .فوالدي مل يكن ينوي السفر إىل أي من
هذه الدول بما فيها إسبانيا ،فجورج أورول مل يكن من أصدقائه ،وكل الذي أراده هو السفر إىل زحلة،
يف لبنان ،لرؤية أبناء عمته.
ووفق ًا ألختام املغادرة على
صفحات إشارات االعتماد يف
اجلواز فإنه انتظر ثالثة أعوام،
حتى تشرين الثاين  /نوفمبر
 ،1935قبل أن ين ّفذ مبتغاه .هذا
من الوجهة القانونية ،لكنه يف
الواقع مل يكن بحاجة إىل جواز
سفر كي يعبر احلدود إىل لبنان
التي كانت ،وال تزال ،على قاب
قوسين فلسطين َّيين أو أدنى من
ال من الذهاب غرب ًا
فسوطة ،بد ً
ّ
حتى نقطة احلدود يف الناقورة
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الساحلية.
لعله قد فعل ذلك ما دام ذهب لزيارة أصدقائه املقيمين يف القرى القريبة من اجلنوب
اللبناين ،ومل ينو الذهاب إىل بيروت حيث كانت ستلتقطه أعين اجلندرمة الفرنسية املفتوحة دائم ًا
حلراسة املستعمرات من خطر املتسللين.
حب صبية لبنانية ،يالحقها من مدينة
يف سنة  1938تبدأ حكاية خمتلفة .فهو اآلن واقع يف ّ
ال إقناع عائلتها بأن
إىل مدينة ـ من صور إىل بيروت ثم إىل البترون يف شمال لبنان ،حماو ً
الزواج بفلسطيني يعيش يف قرية مغمورة يف شمال فلسطين مل يسمع بها أحد ليس بالفاجعة
الكبرى .وكانت الثورة العربية ضد التاج وضد الهجرة اليهودية إىل فلسطين ،جعلت عبور احلدود
اللبنانية بصورة غير قانونية من األمور غير اآلمنة على اإلطالق.
هذه صورة حنا العاشق ،صورة ال ُتقطت يف بيروت نحو نهاية الثالثينيات ،وأرجح الظن أنها
الصورة التي كان والدي ،قبل موته يف سنة  ،1978يو ّد أن نتذكره بها.
فهو يبدو اآلن فلسطيني ًا خمتلف ًا تمام ًا عن الفلسطيني الذي يف جواز
السفر ،من حيث أنه يفرض على الناظر أن يعترف بحضوره.
وهذه هي إشارة االعتماد األخيرة يف اجلواز ،تعود إىل أيار /
إما فقد صبر االنتظار الذي
مايو  .1938بعد ذلك ربما يكون والدي ّ
يتطلبه تقديم الطلب يف احلصول على تأشيرة دخول إىل لبنان ،فعبر
وإما أنه مل يكن يف حاجة إىل الذهاب إىل لبنان،
احلدود تهريب ًاّ ،
كمدرسة شابة يف املدرسة
فإيلين بيطار كانت قد عادت إىل فسوطة،
ّ
االبتدائية .بعد ذلك بعشرة أعوام سيفقد اجلواز القابع يف اخلزانة من
دون استعمال صالحيته القانونية.
عائلة بيطار تذعن يف النهاية وتستسلم يف وجه العاشق الذي ال
يعرف الكلل ،وتصبح هذه الصبية
الواقفة يف الوسط ،متشحة بالسواد
حداد ًا على قريب عزيز ،زوجة حنا
الش ّماس يف كانون الثاين  /يناير
ُ .1940يعقد القران يف البترون ،يف
شمال لبنان ،يف كنيسة مارونية،
مع أن العروسين كليهما كانا من
أتباع املذهب الكاثوليكي ،ذلك
ألن كاهن الكنيسة الكاثوليكية
ذمة الراوي ،قال
يف بيروت ،على ّ
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لهما من دوان مواربة إنه يرفض زواج صبية لبنانية من "جمرد فالح فلسطيني" .تلك كانت كلماته
بحذافيرها ،ويمكنكم أن تتصوروا أن احلرب األهلية اللبنانية كانت تختبئ وراء الباب ،وأن اندالعها
بعد ذلك بخمسة وثالثين عام ًا مل يكن إ ّ
ال مسألة وقت.
يف نيسان  /أبريل  ،1948سقطت مدينة حيفا حتت احتالل
شارات القوة والسلطة التي لإلمبراطورية اجلديدة ،وبين ليلة
وضحاها ،كما يقول العرب ،أخذت "فلسطين" جواز السفر باألفول
واالختفاء عن وجه اخلريطة ،وأخذت "فلسطين" اجلواز تفقد
اخلريطة .كانت عائلتي قد انتقلت إىل حيفا من فسوطة قبل ذلك
بعام واحد ،يف خطوة اع ُتبرت يف التاريخ العائلي فيما بعد غلطة
مأساوية ارتكبها والدي .فقد كان يحاول اآلن ،يف نيسان  /أبريل
 ،1948أقسى األشهر الفلسطينية ،ويف خض ّم احلرب على حيفا،
بر األمان النسبي يف فسوطة ،يحاول
وبعد أن أرسل بالعائلة إىل ّ
يائس ًا أن يجمع ويعيد إلصاق بعض الشظايا من حياته احملطمة.
جواز السفر الفلسطيني ـ البريطاين الذي كان يف حيازته
فقد صالحيته يف تشرين األول  /أكتوبر  ،1942لكنه اآلن،
يف نيسان  /أبريل  ،1948غدا حزمة من األوراق التي فقدت
كل داللة .فوالدي مل يجدد اجلواز ألن السفر إىل بيروت مل يعد

اإلدراك أنه لن يحصل أبد ًا بعد اليوم على جواز سفر فلسطيني.

ضروري ًا
بعد أن
أصبحت إيلين
البيروتية
زوجته وأم
أوالده ،لكن
األمر خمتلف
اآلن ـ فهو ،يف
قرارة نفسه،
يدرك تمام

كان اجلواز قد منح والدي ،بصورة أو ب ُأخرى ،احلق يف ترك هذه اخلريطة وراءه ،ثم العودة إليها
بكل بساطة ،من دون أن يقوم أحد بوضع هذا احلق موضع النقاش؛ ح ِّقه يف التنقل بين موضع وآخر
يعرفه هذا اجلواز الذي فقد صالحيته بـ "حرية املرور من غير
من وإىل وطنه؛ ح ِّقه يف العودة؛ ح ِّقه فيما ّ
توا ٍ
ن ومع تذليل كل صعوبة يف سبيله وأن يبذل له كل ما يحتاج إليه من مساعدة ورعاية ".وهذه
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صورة كارتوغرافية للح ّيز الصغير الذي كان ملكه املعنوي يف الفضاء الشاسع الذي لفلسطين ،الذي
للوطن .هذه خريطة بريطانية ،شبكة ُمتسامتة عسكرية ( ،)gridقام برسمها طاقم تابع لهيئة مسح
تصور دقائق التفصيالت للمنطقة التي حتيط
األراضي األسترالية يف آب  /أغسطس  .1941خريطة
ّ
بفسوطة ،ب َِي ٍد فيها كثير من الشغف ،املنطقة التي يعرفها الفسوط ّيون عن ظهر قلب ،ألن ذلك هو ما
ّ
تفعله حين تعيش على خيرات األرض :تمنح األسماء لقطع بعينها من األرض التي تمنحك احلياة،

وتذوت املسافات التي تفصل القطعة عن األُخرى سير ًا على
وحتفظ هذه األسماء وحتفظ مواقعها،
ّ
ومواقع اآلبار والعيون
األقدام ،والشبك َة املتشعبة للطرقات والدروب والسبل الفرعية وااللتفافية،
َ
والينابيع والبرك ـ ألن ذاك هو الذي تفعله كإنسان قروي ،سواء أكنت فالح ًا أم ،كما كان والدي،
حالق ًا وصانع أحذية.
لكنها شبكة متسامتة عسكرية يف نهاية املطاف ،مل يكن القصد منها منح رعايا التاج متعة
النظر من األعايل إىل منظر قريتهم ،وإىل قطع األرض التي حتيط بها :خ ّلة الصواين؛ خ ّلة املريجات؛
خ ّلة الزاوية ...إلخ ،وإنما كان القصد منها أن يكون يف قدرة التاج يف أي وقت من األوقات أن يسيطر
سيطرة كاملة على رعاياه وعلى اجلغرافيا التي يوجدون فيها ،وأن يحدد أماكن وأوقات وجودهم
تسامت ًا بعد تسامت ،بدقة متناهية ،كي يستطيع القبض عليهم يف ذلك الفضاء الشاسع يف أي وقت
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يشاء .وحين ينسحب التاج من املشهد فإنه يمنح هذه اخلريطة ،لقمة سائغة ،إىل السيد البانوبتيكي
اجلديد ،سيد األرض اجلديد ،شامل الرؤية.
وهذا ما يفعله السيد اجلديد:

"ج َمعتها ورسمتها وطبعتها هيئة مسح األراضي يف
هذه خريطة للمنطقة نفسها يف اجلليلَ ،
فلسطين ."1946 ،وقد ُأضيفت فوقها ،باألزرق ،أسماء مستعمرات يهودية ،يف تشرين الثاين  /نوفمبر
 ،1949ثم تبعتها ،وهذه املرة باألحمر ،أسماء مستعمرات يهودية ُأضيفت إىل اخلريطة نفسها يف
املدونة بأحرف التينية.
تموز  /يوليو  ،1950بأحرف عبرية فوق األسماء العربية املنقحرة ،أي
ّ
"إيرتس يسرائيل" بالعبرية أضيفت باألزرق فوق "فلسطين" باإلجنليزية .وها هو إذ ًا الكارتوغراف
اجلديد يستويل على الوطن ،وفق ًا للمنطق القائل إنك تستطيع أن تمتلك ما تستطيع أن تصوره
كارتوغرافي ًا .القدر الفلسطيني ،كما كان باشالر ليقول ،أصبح له اآلن غطاء ال يالئمه.
هذه هي اخلريطة اجلديدة للبلد ،للجليل "اجلديد" .وعلى مدى ما يقارب العقدين بعد سنة ،1948
كان الفلسطينيون يحتاجون إىل تصاريح خاصة للتنقل بين قراهم ،وبين تلك القرى وأقرب مدينة.
وتلك التصاريح كانت ُتمنح فقط إذا قرر احلكم العسكري الذي كان يفرض سلطته على املواطنين
الفلسطينيين يف الدولة اجلديدة ،أن التحرك والسفر من مكان إىل آخر داخل الوطن ،ال خطر فيه على
أمن الدولة اجلديدة؛ الوطن الذي ُغ ّيب حتت هذا التراكب فوق ال َّرقّ املمسوح الذي كان اسمه ذات يوم ـ
حتول بين عشية وضحاها إىل شتات.
فلسطين؛ الوط ِن الذي ّ
فلسطين تخرج من اخلريطة؛ إسرائيل تدخل اخلريطة.
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فال حاجة إذ ًا بعد اليوم إىل جواز سفر ملعرفة هذا األمر.
فما الذي تو ّد ،أو تستطيع هذه الصورة إذ ًا أن تقوله لنا؟
املذهبة ،احملفورة على قماش الغالف
أرجح الظن أن أول ما يستحوذ على نظرتنا ليس األحرف
ّ
البنّي الناصل احلائل ،والتي غدت جمرد أثر إمبراطوري .الكلمات اإلجنليزية على اليمين ـ British
 Passportفوق الشعار امللكي البريطاين
ـ  Dieu et Mon Droitوكلمة Palestine
حتته؛ الكلمات العربية "جواز السفر"
و"حكومة فلسطين" ،وما يقابلها
باللغة العبرية حتت الكلمات العربية،
يوم كانت اللغتان على عالقة خمتلفة
من القوى غير املتكافئة" :פספורט" و
"ממשלת פלשתינה (א”י)ـ هذه الكلمات
املذهبة ،أصبحت
جميع ًا ،هذه الداالّت
ّ
فارغة من مدلوالتها :فالشعار امللكي،
 Dieu et Mon Droitـ "الله وحقّي" ،والذي
أقره هنري اخلامس يف مطلع القرن
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حتول إىل أغنية تهكمية لرينغو ستار ،ط ّبال "اخلنافس"
اخلامس عشر ،شعار اإلمبراطورية والقوةّ ،
(الـ "بيتلز") يف سنة  1973ـ  ،Duit On Mon Deiأي "افعلها نهار االثنين"؛ و"فلسطين" ،باملعنى الذي
قصده ـ أو هكذا يتخيل املرء ـ أوالء الذين كانوا قد أصدروا جواز السفر ،وباملعنى الذي كان يقصده
حامل اجلواز للسفر من مكان إىل مكان ،فلسطين تلك مل تعد هناك ،شأن "حكومتـ"ـها.
أول األشياء التي تستحوذ على النظرة إذ ًا ،هو قطعة الشاش هذا الذي "رقّ حتى قلته نفدا" ،قطعة
القماش التي أوشكت على االختفاء شفافي ًة ،وهي ما زالت حتاول ،على حافة الصمت أو تكاد ،أن ُتمسك
بشقّي الغالف املتفكك ،فظهر اجلواز هذا ،أو "عموده الفقري" وفق ًا للتعبير اإلجنليزي ،والذي كان فيما
مضى بالغ التماسك واإلحكام ،جدير ًا بتسميته ،جامع ًا مع ًا ،وكما يجب ،صفحات اجلواز االثنتين
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والثالثين ،الصق ًا الدالّ إىل مدلوله من دون فكاك ـ هذا العمود الفقري أصبح اآلن
ال،
أهش من أن يستطيع أن يجمع مع ًا ما كان ذات يوم وثيقة للسفر ،ما
ّ
بالي ًا ناص ً
كان ذات يوم إثبات ًا لهوية وجتسيد ًا لتوقيع.
جواز السفر الفلسطيني رقم  54856يبادلنا اآلن النظر ،بحشرجة غير مسموعة،
معيد ًا على مسامعنا جملة شهيرة من عهد ما بعد الكولونياليةَ ،بلِيت هي األُخرى
من كثرة االقتباس وكثرة االستعمال ـ "تتهاوى األشياء وتتفكك؛ فاملركز مل يعد
يقوى على الصمود
(”.)“Things fall apart; the center cannot hold
جملة أصبحت من الرواسم ،أي الكليشيهات؛ جملة جوفاء .كاخلريطة .كاجلواز.
كل ما تبتغيه اآلن قطعة الشاش الناصلة هذه ،وقد خلدت للصمت ،هو أن ُتترك
وشأنها ،أن تكون ذاتها فقط ،خرقة ُأخرى من الشاش املرهق الواهن ،ننظر من
خالله نحو فلسطين التي ،متفكك ًة ،تغادر اخلريطة ،ثم نعيد جواز السفر إىل علبته،
ونعيد العلبة إىل مكانها ،ونمضي يف طريقنا ،باحثين عن استعارة ُأخرى.
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