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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

بالل

ف�ضل*

مل �أعد �أفكر يف فل�سطني كثرياً!

وقد

مما ينبغي
�أتى عليّ حين من الدهر ،كنت �أفكر فيه في فل�سطين كثيراً� ،أكثر ربما ّ
لغير الفل�سطيني �أن يفكر فيها ،ولم �أكن في ذلك وحدي ،وللأ�سف ال �أظن �أنني
الآن وحدي الذي لم يعد يفكر فيها ،مثلما كان يفكر من قبل.
ال زلت �أذكر حلم يقظة طويل في الطفولة ،راودني بعد �أن قر�أت ق�صة لكاتب الأطفال
محمود �سالم ،عن حبة �سحرية تم ِّكن َمن يتناولها من القدرة على التخفي ،لي�صبح قادراً
على فعل ما ي�شاء من دون رقيب �أو ح�سيب .كنت وقتها حديث عهد باالهتمام بفل�سطين
و�ش�ؤونها ،وكان االجتياح الإ�سرائيلي للبنان قد وقع للتو .كنت في الثامنة وقتها ،وبد�أت
تعر�ض لها الفل�سطينيون،
�أ�سمع من �أبي و�أمي وخالي حديث ًا متكرراً عن مذابح متفرقة ّ
مذابح كنت �أحفظ �أ�سماءها قبل �أن �أعرف مالب�ساتها :دير يا�سين؛ تل الزعتر؛ الطنطورة؛
�صبرا و�شاتيال؛ كفر قا�سم� .أفزعني ما كنت �أ�سمعه وما بد�أت �أقر�أ عنه ،و�أ�صبحت �أرى ال�شر
المطلق متج�سداً في وجه مناحم بيغن الذي كان متكرراً في ال�صحف والمجالت التي
تدخل بيتنا ،ولذلك لم يكن غريب ًا �أن �أحلم مراراً وتكراراً بتناول حبة الإخفاء ال�سحرية،
حرا�سه .وفي كل مرة كنت
لأقتحم مكتبه و�أقوم بت�صفيته ومغادرة المكان و�سط ذهول ّ
ب�سد الثغرات الدرامية غير المنطقية في الحلم :كيف �س�أ�صل �إلى �إ�سرائيل؟ كيف
�أقوم ّ
�س�أعرف عنوان بيغن؟ من �أين �س�أح�ضر ال�سالح؟ وكيف �س�أعود �إلى البيت؟
كانت تلك �أول عملية ت�أليف درامي �أقوم بها ،ولذلك ا�ستغرق �إنجازها في خيالي
بع�ض الوقت ،وبعد مرور فترة تطورت فيها محاوالتي لتطوير الحلم� ،أ�ضفت �إلى الحلم
الطويل بع�ض ''التحابي�ش'' التي ت�ضم م�ضاجعة مقاتالت �إ�سرائيليات كنت قد ر�أيت �صورة
لهن في �إحدى المجالت� .شعرت بالخجل لأن نيتي لم تكن �صافية لوجه فل�سطين ،فتلوث
حلمي الطاهر بتحرير فل�سطين ب�أفكاري المدن�سة التي لم تدرك �أن ''ع�شق الروح مالو�ش
�آخر ،لكن ع�شق الج�سد فاني'' .ارتبكت حين عرفت بعد فترة وجيزة �أن بيغن لم يعد يحكم
�إ�سرائيل ،لم �أفهم كلمة ''ا�ستقالة'' التي قر�أتها في ال�صحف ،فلم �أكن قد �سمعت عنها من

* كاتب و�سيناري�ست م�صري.

امللف

قبل ،لكنني ا�ستبدلت بيغن على الفور في الحلم بخليفته يت�سحاق �شمير .وا�ستمر تطويري
لتف�صيالت حلمي الذي �سيح�سم �صراعنا مع �إ�سرائيل ،حتى وقعت انتفا�ضة الحجارة فق�ضت
على حلمي الذي بدا لي �شديد التفاهة ،وال عالقة له بالبطولة وال بالب�سالة .فكيف تحترم نف�سك
حين تتخفى بفعل حبة �سحرية ،كي تقتل رئي�س حكومة �إ�سرائيل ،في الوقت الذي ترى طف ًال
يواجه دبابة بحجر؟
من �أجل فل�سطين� ،شاركت في �أول تظاهرة في حياتي ،لتتكرر م�شاركتي في التظاهرات
يغير فيها الفل�سطينيون �شكل �أحالمنا
عقب كل مجزرة ترتكبها �إ�سرائيل ،وعقب كل انتفا�ضة ّ
بتحرير فل�سطين .في �صحف الحائط المدر�سية ومو�ضوعات الإن�شاء ودفاتري الخا�صة ،كتبت
كثيراً عن فل�سطين ،كتابات خطابية ومتحم�سة و�ساذجة �أحيان ًا ،لكنني كنت �أ�صدقها و�أ�شعر
ب�أنها �أقل ما يمكن فعله لم�ساندة الطفل الواقف �أمام الدبابة .حين عملت في ال�صحافة ،دخلت
في معارك كثيرة �ضد َمن كنت �أعتبر �أنهم ي�ساعدون العدو في اغت�صاب فل�سطين �إلى الأبد،
بحديثهم عن الت�سوية والتفاو�ض والتنازالت والواقعية ،لكنني اكت�شفت بعدها �أنني كنت
من�شغ ًال بالدخول في ''خناقات'' ومعارك عن فل�سطين� ،أكثر من ان�شغالي بمعرفة فل�سطين
والفل�سطينيين ،و�أ�صبحت �ألوم نف�سي لأنني لم �أكتب كثيراً عن فل�سطين ،بقدر ما كتبت في
هجاء َمن �أراهم يخونون فل�سطين.
حين زرت الجنوب اللبناني بعد تحريره ،ذهبت �إلى بوابة فاطمة ،ولم �أ�شعر برغبة جارفة
في تنفيذ ما كنت قد عزمت عليه ب�أن �ألتقط حجراً و�أرميه على العدو في الجانب الآخر ،مثلما
ر�أيت �إدوارد �سعيد يفعل من قبل .كنت ال �أزال ''مكبو�س ًا'' من ت�أثير زيارة معتقل الخيام الذي
كنا قد قدمنا منه لتونا� ،أحاول مغالبة �شعوري بالفزع بعد �أن �شاهدت الزنزانات االنفرادية،
و�أحاول التوقف عن البكاء منذ �أن قر�أت كتابات المعتقلين على حيطانها .جل�ست على �أقرب
بيارة
نقطة ممكنة من �أر�ض فل�سطين وبكيت مجدداً ،ثم غنيت مع فيروز'' :كانت لنا من زمان ّ
جميلة و�ضيعة ظليلة ينام في �أفيائها ني�سان� ،ضيعتنا كان ا�سمها بي�سان'' ،تلك الأغنية التي
كانت �أحب �أغنية عن فل�سطين �إلى قلبي ،مع �أنني ما زلت حتى الآن ال �أعرف موقع بي�سان على
الخريطة.
تغير كثير في تفكيري عن فل�سطين ،حين ع�شت في �سنة  2006اختبار الحياة تحت الق�صف
الإ�سرائيلي لبيروت ،فقد رف�ضت الخروج من بيروت بعد �أن بد�أ العدوان الإ�سرائيلي عليها،
وتذكرت لحظة �سنة  1982حين بد�أت عالقتي بفل�سطين ،وتملكتني رغبة في معاندة قدرة
�إ�سرائيل على فر�ض الأمر الواقع على بيروت ،مثلما تفعل في غيرها .بقيت �أنا وزوجتي في
مما كان يجب ،وجربت الخوف كما لم �أجربه من قبل ،ور�أيت حيرة النا�س
بيروت وقت ًا �أطول ّ
العاديين وقلقهم و�ضيقهم ،حين ُيفر�ض عليهم الدخول في معارك لم يختاروها ،وبد�أت �أفكر
ب�شكل مختلف في الفل�سطيني الذي نت�ضامن معه دائم ًا من دون �أن نختبر م�شاعره ،فنطالبه
بال�صمود والت�صدي ،ون�ستهجنه لو طالب بالهدنة �أو تحدث عن ال�سالم؛ نحبه �شامخ ًا متحدي ًا،
ون�ستغربه باكي ًا مت�صدع ًا ،وال نفهم لماذا ين�ضم �إلى �أحزاب مت�صارعة ،مثلما يفعل النا�س في
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كل مكان من العالم ،وال نتحم�س له حين ينتج �أدب ًا وفن ًا ال عالقة له بالمقاومة وال�شهداء
والكفاح الم�سلح ،وال نبحث في �أي فل�سطيني �إ ّال عن �صورة الفل�سطيني مثلما �ألفناها
وتعودناها .وعاهدت نف�سي منذ ذلك الوقت �أن �أفكر �أكثر في الفل�سطيني ومطالبه و�أحالمه
ومخاوفه� ،أكثر من تفكيري في رغبتي في الحديث عن مطالب الفل�سطيني و�أحالمه ومخاوفه،
و�أ�صبحت حري�ص ًا على الكتابة عن فل�سطين وما جرى ل�شعبها وما يفكر فيه �أدبا�ؤها وفنانوها
ومثقفوها� ،أكثر من حر�صي على كتابة ت�صوراتي الخا�صة عن فل�سطين.
في العقد الأخير تغير مزيد من �شكل تفكيري في فل�سطين ،ف�أنا حين �أرى الجرائم التي
يرتكبها الجنود الإ�سرائيليون بحق المتظاهرين الفل�سطينيين الع ّزل في م�سيرات العودة،
والتظاهرات المت�ضامنة معها في المدن الفل�سطينية المحتلة ،ال �أ�ستطيع منع نف�سي من التفكير
في �آالف المتظاهرين الع ّزل الذين قتلتهم الجيو�ش العربية بدم بارد في �سورية وم�صر وليبيا
واليمن ،و�أقول لنف�سي :لعل بنيامين نتنياهو يح�سد عبد الفتاح ال�سي�سي وب�شار الأ�سد على
قدرتهما على العربدة الكاملة من دون �أن تهاجمهما �صحافة� ،أو ي�سائلهما ع�ضو في برلمان.
�أ�صبحت حين �أ�سمع كلمة مذبحة ال يتبادر �إلى ذهني فقط المذابح التي حفظت �أ�سماءها و�أنا
طفل ،بل �أ�ضيف �إليها الآن �أي�ض ًا ،مذابح رابعة وحم�ص ودرعا وحلب والمن�صة� .أ�صبحت حين
�أرى ما ُين�شر عن �أو�ضاع الأ�سرى الفل�سطينيين في �سجون �إ�سرائيل� ،أ�شعر بالخزي حين �أدرك
�أنها �أف�ضل من �أو�ضاع الأ�سرى العرب في معتقالت الأنظمة العربية� .أ�صبحت حين �أ�سمع كلمة
االحتالل �أفكر في االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطين ،واالحتالل الأميركي للعراق ،واحتالل
الأنظمة العربية القمعية لبالدها وا�ستحاللها لحرمات ومقدرات �شعوبها ،وبات يملأني �سخط
خانق مرير لم �أعهده من قبل ،على الجنراالت العرب والق�ضاة العرب والمخبرين العرب
والمنافقين العرب الذين لم يكفهم كل ما ارتكبوه من جرائم التفريط في الحق الفل�سطيني،
وا�ستخدام الق�ضية الفل�سطينية كحجة للنهب وال�سلب والقمع ،ف�أ�ضافوا �إليها الآن جريمة غ�سيل
�سمعة �إ�سرائيل ،وجعلها ،على الرغم من جميع جرائمها ومجازرها ،تبدو �أقل وح�شية ،مقارنة
بما يفعله حكام الأنظمة ''الوطنية'' ب�شعوبهم ،ولذلك �أ�صبحت �أراهم مثل �إ�سرائيل تمام ًا :عدواً
وا�ضح ًا �صريح ًا ،ال خال�ص لي ولأبناء العرب �إ ّال بالتخل�ص من احتالله الكريه الذي يحرمنا
من حقنا في الحرية والكرامة والعدالة.
م�ؤخراً �ضبطت نف�سي متلب�س ًا بحلمي ال�ساذج القديم با�ستخدام حبة الإخفاء ال�سحرية ،لكن
الهدف لم يكن �إ�سرائيلي ًا هذه المرة .لم ُي�شعرني حلمي الجديد بالن�شوة الغامرة التي كان
ُي�شعرني بها حلمي القديم ،لأنني �أ�صبحت �أعرف �أن طريق خال�صنا ''طويل ويطول'' ،و�أن
فل�سطين لن يحررها �إ ّال �أحرار ،و�أن �أكثر الآراء وجاهة فيما يتعلق بال�صراع العربي ــ
الإ�سرائيلي ربما قيل في لحظة ما ،في ال�سبعينيات ،لحظة ربما بدت لكثيرين عنترية
رام ،ر�أي لخ�صته عبارة تقول'' :الطريق �إلى
وخطابية ،مع �أنها كانت رمية عقالنية من دون ٍ
تحرير فل�سطين يبد�أ بتحرير العوا�صم العربية''.

