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نحو أدب فلسطيني جديد

سامر خير*
نص إنساين
من أجل ّ

الطفولة

يف أول األمر هي احللم
بأن أصبح شاعراً وكاتب ًا.
كنت ألعب مع أترابي أحيان ًا ،لكن معظم
وقتي ـ يف فترة ما ـ كنت أقضيه يف
الكتابة ،ثم يف القراءة .بدأت الكتابة يف
سن مبكرة جداً ،يف السابعة أو الثامنة من
ّ
عمري ،بمحاوالت طفولية بريئة .وما زلت
أحتفظ إىل اآلن بعشرات "القصائد" التي
ألّفتها قبل أن أبلغ العاشرة من عمري.
الكتابة األوىل عندي كانت سابقة على
يحيرين
القراءة ،وهذا أمر ما زال إىل اآلن ّ
حق ًا.
السن املبكرة قرأت من الشعر
يف تلك
ّ
القديم املتنبي وأبا تمام وأبا العالء املعري
وغيرهم ،ومن الشعر املعاصر الشعراء
احمللّيين جورج جنيب خليل وسميح القاسم
وحممود درويش (الترتيب بحسب مواعيد
القراءة) ،وغيرهم .وكنت قد وجدت كتب ًا
لهؤالء جميع ًا بين خملفات ج ّدي الذي كان
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ُيعرف بذكائه وثقافته واطالعه الواسع يف
الفقه واألدب والعلوم.
كنته هو الذي يدفعني
ذاك الطفل الذي ُ
ويحثّني على االستمرار يف الكتابة ،ألنه
حق املعرفة أن هذه رسالته التي من
يعرف ّ
أجلها جاء إىل العامل.
والطفولة ثاني ًا هي احل ّد الفاصل عندي
ملين .فقد ترعرعت يف حارة قديمة
بين عا َ
يف قريتي املغار ،يف فترة كان ُيسدل الستار
فيها على مالمح حياة كاملة عاشها ج ّدي،
فال يبقى منها سوى أطالل يف ذاكرته ،أو
فيما تب ّقى من ُفتات املكان.
َمن قال إن املكان ال يمضي وال ينقضي
كالزمان؟!
 ..ويتزامن هذا ـ عند ذاك ـ مع سعي
املؤسسة الصهيونية حملو ذاكرتنا
وتاريخنا ،وفصلنا عن جذورنا .وأي إثبات
الع َدم املزعوم أقوى من األمر
على هذا َ
الواقع الذي يتربع الصهيوين على عرش
يعبد هو شوارع القرية؟ أمل
القوة فيه؟ أمل ّ
يم ّد هو شبكات الكهرباء واملاء؟ أمل ُيحضر
تمحي
هو التلفزيون امللون إىل البلد؟ ..بينما ّ
عالمات احلياة الفلسطينية القديمة كلها،
بناسها وبيوتها وحميرها وحقولها ،وقد

شهادات
كانت "حياة بائسة" على أي حال!
ِمن حسن حظنا ـ أنا وبعض أترابي ـ
أن ُق ّيض لنا أن نغني نشيد "موطني" بتأثر
ودموع منذ سن مبكرة ،وأن نكتشف
أن معظم شعبنا منكوب ومشرد ،وأننا
حمظوظون لبقائنا حيث نحن يف وطننا
الوحيد ،ونتعلم أن وطننا كان اسمه فلسطين
وسيظل اسمه فلسطين ،ويستطيع َمن شاء أن
يسمي هذه الدولة أو تلك بما شاء.
ّ
مل تكن طفولتي سعيدة بشكل خاص،
لكنها مل تكن بائسة قط .مل تكن أسرتي
غنية ،لكنها مل تكن فقيرة أيض ًا .كان كل
شيء يف الوسط .كانت األمور عادية ،لكن
األسئلة كانت كبيرة وخطرة .وكان جيلنا
مغامراً وجريئ ًا وشجاع ًا ،يف حين أن آباءنا،
يف معظمهم ،مل يتخلصوا من اخلوف الذي
حماهم يف مرحلة ما من التشرد والضياع.
إذاً فالطفولة يف آخر األمر ،بما احتوت
من مفارق تاريخية مصيرية ،شكّلت وعيي
األويل للعامل واحمليط .وال شك يف أنها أثّرت
ّ
يف صقل أسلوبي الشعري ورسم مشروعي
الشعري وتكوينه ،لكن يظل البحث يف هذا
األمر شأن الباحثين اخملتصين بالتأكيد.
ومع ذلك كله ،كم وددت لو أنني ولدت
فلسطيني ًا يف ظروف ُأخرى.
أَن تولد فلسطيني ًا يعني أن توجد يف
حالة دائمة من احليطة واحلذر واملقاومة.
ليست الشجرة شجرة فقط ،وليست األرض
أرض ًا فقط ،وليس البيت بيت ًا فقط .فوراء
هذه األشياء كلها ما يهدد بسلبها .يصبح
لزام ًا عليك إذاً أن تبقى صاحي ًا ،أو أن تنام
بعين واحدة ،فتنال منك مهمة حماية عاملك
وحراسته قسط ًا أكبر كثيراً من جمرد االنتباه
إليه والتفكر فيه واالستمتاع به ككل إنسان
سواك على وجه هذه البسيطة.
بل إن األمور تتعقد أكثر حين تكون
أنت نفسك مهدداً بالسلب ،وثقافتك وتراثك
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وأزياؤك وخبزك كلها مهددة بالسلب!
ف ُقل يل بربك كيف تتمكن ـ يف مثل هذه
األوضاع ـ من الكتابة كإنسان فقط ،جمرداً
من جنسيتك أو قوميتك ،كما يفعل الفرنسي
أَو الصيني؟ أي كيف تنجح يف إضافة شيء
ما إىل األدب اإلنساين من دون أن تتعثر
بحفر تفصيالت مأساتك القومية اآلنية التي
ُ
قد ال تعني أحداً ،وقد ال تعنيك أنت نفسك يف
مرحلة ما الحقة؟ أو بكلمات ُأخرى :كيف
تنجح يف االمتناع من وصف اجلوع ،حين
تتحدث عن جمال البحر واألفق والغيوم
الس َغب؟!
والسماء وأنت جائع إىل حد ّ
إنها ملعضلة!
وأنت حتاول اجتراح املعجزة ،فقد
تتعمد االبتعاد عن التفاصيل السياسية
اليومية ،فتنجح حين ًا ،وتفشل حين ًا ..فأنت
جزء من هذه التفاصيل .فتراك تكتب تارة
ما لو قرأته الحق ًا بحيادية فلن تعرف أن
كاتبه فلسطيني بالضرورة ،بل قد يكتبه
أي كائن بشري .وتراك تكتب تارة ُأخرى ما
يمكن اجلزم بكل ثقة ووضوح أن َمن كتبه
فلسطيني ابن فلسطيني!
إنها ملعضلة حق ًا! ولكنك تتعلم مع الوقت
أن عليك جتاوز اخلاص الفلسطيني إىل العام
اإلنساين .قد يحلّ هذا بعض ًا من معضلتك،
لكنه قد يخلق يف آن مشكلة مع بعض
املتحجرين الذين ُيهيأ لهم أن كلمة فلسطين
ويشتق منها ـ
وحدها ـ أو كل ما يدل عليها ُ
نص أدب ًا .فهم ال يفهمون
كافية جلعل أي ّ
ال بهذا الشكل املباشر اجلاف .وهكذا،
االلتزام إ ّ
مما ربما يلهث
ا
أحيان
للهرب
فقد تسعى
ً ّ
اللحاق به.
آخرون من أجل
ِ
يف جمموعتي الشعرية العاشرة ،وهي
سميتها "الشاعر يريد
األحدث صدوراً ،والتي ّ
تغيير القصيد" ( ُنشرت يف سنة  2013يف
ديوان أعمايل الشعرية الناجزة "ال اسم يل..
اتخذت هذا املنحى اإلنساين
ال ابن آدم")،
إ ّ
ُ
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الكاتب أو الكاتبة .وألن النصوص األدبية
هي التي تستهويني ،فها أنذا أتعمد أن أجت ّنب
ذكر األسماء.
قد أذكر نكهة نصوصهم وقد أنسى
النص ،وهو
أسماءهم .فما يعنيني هو
ّ
الذي يؤثر يفّ ويف أسلوب كتابتي .إن
النصوص اإلبداعية اإلنسانية الصرفة هي
التي حفزتني دائم ًا على مزيد من الكتابة
والتجريب واإلبداع.
وألن الكتابة عندي كانت سابقة على
ذكرت ،فإن ميدان التجارب
القراءة ،كما
ُ
واحلياة والواقع كان املنبع األول الذي ينهل
نصي
منه قلمي .بمعنى آخر ،ال أرضى عن ّ
إ َّ
ال إذا كان ذا جذور منغمسة يف الواقع ،وذا
أغصان ته ّزها رياح التجارب.

يف الكتابة يف معظم قصائد اجملموعة.
رافق هذا مع أسلوب
وليس مصادفة أن َت َ
شكلي نثري تخلّيت فيه عن أوزان شعر
التفعيلة ،كأن هذا الهمس الشعري اإلنساين
ال أن يكون صارخ ًا.
أبى إ ّ
لقد قرأت عبر السنين لشعراء وك ّتاب
عبريون
وعامليين كثر ،بينهم أدباء
عرب
ّ
ّ
أيض ًا .وأكثر ما كان وما زال يستميلني هو
النصوص ذات املضامين اإلنسانية التي
باق ما بقي
تتجاوز كل ما هو آ ّ
ين إىل ما هو ٍ
اإلنسان .ففي نصوص أدبية كهذه أشعر
بأنني يف بيتي أجلس على الكنبة بمالبسي
قدمي على طاولة الصالون،
البيتية واضع ًا
ّ
وأقفز بين احلين واآلخر ألقطف ما أشاء عن
رفوف الثالجة بال حرج .وال يعنيني َمن هو
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