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عيون

ي�أخذنا

رجائي ُب�صيلة في هذا
الكتاب الرائع في رحلتين

متوازيتين:
الأولى �إلى فل�سطين ما قبل النكبة ،حيث
نرى المكان ب�أحا�سي�سنا ،ن�شم رائحته،
ونلم�سه ،ونعي�ش في مناخاته ،من خالل �سيرة
ذاتية معجونة بال�شعر وبذاكرة الكلمات
المجبولة بتراب الأمكنة.
والثانية �إلى الذات التي �صنع منها هذا
الكاتب مر�آة للحياة .فالفتى ي�ستعين بنور
الكلمات كي ي�ضيء لنا عيوننا العاجزة عن
تجاوز �سطح الأ�شياء و�صو ًال �إلى �أعماقها.
لقد �صنع هذا الكاتب من الكلمات عيون ًا
يرى من خاللها ما تعجز العين المب�صرة عن
ر�ؤيتهُ ،مدخ ًال القارئ �إلى الأ�سرار التي لم
يرها �سوى ال�شعراء الذين فقدوا الب�صر ،فر�أوا
بكلماتهم ما تعجز العيون عن ر�ؤيته ،من
هوميرو�س �إلى �أبي العالء المعري.
مع كتاب ''في الأر�ض التي ولدت فيها''،
�أعطى رجائي ب�صيلة الحياة ما حرمته منه،
ف�إذا ب�سيرته الناق�صة هذه ،تتحول من ذاكرة
�شخ�صية �إلى ذاكرة بالد يريدون محو ذاكرتها،
فتعيد الكتابة حياكة فل�سطين ،وتر�سم خريطة
المكان بالتجربة الحياتية المعي�شة.
يدخل هذا الكتاب في �سياق �أدب ال�سيرة
الذاتية العربي والفل�سطيني .واذا كان �أدب
ال�سيرة العربي ي�ستدعي كتاب ''الأيام'' لطه
ح�سين ،ف�إن �أدب ال�سيرة الفل�سطيني ي�ستدعي
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الكلمات*

كتابين على الأقل ،كتبهما مقد�سيان'' :البئر
َ
الأولى'' لجبرا �إبراهيم جبرا ،و''خارج المكان''
لإدوارد �سعيد.
في كتاب ''الأيام'' لطه ح�سين ،نقر�أ �سيرة
الفتى الم�صري الأعمى وهو يكافح كي يتملك
الأ�شياء بحوا�سه ،ويرحل بحث ًا عن المعرفة.
طه ح�سين كتب تجربة َمن حاول ا�ستبدال
لون الكلمات
الب�صر بالب�صيرةَ ،
ومن ّ
بالعقالنية والمعرفة ،وهو الإن�سان الذي ال
يذكر من الألوان �سوى طيف اللون الأحمر.
�سيرة طه ح�سين هي �سيرة نجاح العقل في
تروي�ض الطبيعة والتغلب على �أخطائها
بالإرادة والمعرفة ،فكان فقدان الب�صر �سلم ًا
ارتقى به هذا الفتى الريفي الم�صري ،لي�صير
عالمة الحداثة الأولى في الثقافة العربية
المعا�صرة� ،إذ نجح في تقديم قراءة عقالنية
للأدب العربي الكال�سيكي ،وفي تقديم نموذج
للمثقف الحر.
� ّأما في كتاب رجائي ب�صيلة ،وعلى الرغم
من حكايته مع تروي�ض العماء ،ف�إننا نن�ساق،
ومن دون �إرادة منا� ،إلى قراءة الحكاية
ب�صفتها ا�ستعارة .ي�صير فقدان الب�صر هنا،
ا�ستعارة لفل�سطين .وهنا تلتقي ا�ستعارتان:
* مقدمة كتاب رجائي ب�صيلة'' :في الأر�ض التي ُولدت
فيها :فتوة فل�سطينية''،

Raja-e Busailah, In the Land of My Birth: A

Palestinian Boyhood (Washington, D. C.: Institute
for Palestine Studies).
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العماء كا�ستعارة لفل�سطين ،وفل�سطين ب�صفتها
ا�ستعارة كونية ،بح�سب محمود دروي�ش.
يقودنا الفتى الأعمى الذي يعي�ش تجارب
اكت�شاف ظاللها� ،إلى فل�سطينه من خالل
تجربة الفقدان ،وي�أخذنا في رحلته �إلى
مدار�س المكفوفين في القد�س والخليل ،ثم
يعيدنا �إلى اللد ويافا حيث ينهي درا�سته
الثانوية .وفي هذا الم�سار نتعرف �إلى �صورة
غنية عن الحياة الفل�سطينية :عالم العائلة
والأ�ساتذة والرفاق والجيران وزيارة الأقرباء .
�أطفال يلعبون ويتناف�سون ،وعادات وطقو�س
ودرو�س قر�آنية ،ونكت�شف تع ّلق الفتى بدرو�سه
و�شغفه بالأدب.
في البحث عن بدائل العينين ،نتعرف �إلى
المكان ب�شكل جديد .ملم�س الأ�شياء
ومنعطفاتها ي�صيران دليلنا �إلى مكان مفقود
وحا�ضر في �آن واحد .الفقدان ي�ؤكد الح�ضور
ويعطيه مذاق ًا مغايراً ،والح�ضور ي�ضعنا في
مواجهة جنون التاريخ وعماه.
يقدم هذا الكتاب ال�شهادة الأكثر بالغة
ّ
على م�أ�ساة اللد في الطرد والمذابح ،وعلى
م�سيرة الموت الرهيبة في الفالة ،والتي
ُفر�ضت على �سكانها الذين طردهم االحتالل
الإ�سرائيلي منها.
وعندما ي�صل الكتاب �إلى النكبة ،ف�إنه
يقدم لنا ر�ؤية ت�شبه لوحات ملونة بالأ�سى،
ك�أن الكاتب كان ير�سم بكلماته الوجوه
والأمكنة ،فنرى النكبة كما لم يرها �أحد من
الك ّتاب الفل�سطينيين الذين كتبوا عنها ،ونرى
لوحة �إن�سانية لغرنيكا فل�سطينية لم ير�سمها
�إ�سماعيل �شموط ،الفنان الفل�سطيني الذي
عا�ش م�سيرة الموت كما كتبها ب�صيلة.
�س�ألت رجائي مرة ،كيف يتخيل الألوان،
فابت�سم وقال لي �إن لغته تختلف عن لغتنا؛

م�صطلحي
�أنتم تعتقدون �أننا نرى ال�سواد ،لكن
َ
الأ�سود والأبي�ض ال وجود لهما في لغتنا ،نحن
نرى ما ال ت�ستطيع لغة الألوان التعبير عنه.
كنت �أريد �أن �أجيبه ب�أنني قر�أت الف�صل
الأخير من كتابه بلغة الألوان ،و�أنني ر�أيت مع
جموع النازحين الذين تركوا وراءهم جثث
�أحبتهم مرمية في �شوارع اللد� ،ألوان الغبار،
و�أنني لم � َأر �سوى الأ�صفر يغطي المكان .لكنني
لم �أقل ،لأنني كنت مت�أكداً من �أن �ألوان كلماتي
ال تكفي لو�صف العط�ش الذي اجتاح الخارجين
من اللد ،وهم يم�شون �إلى �صحراء تيههم.
� ّأما �سيرتا جبرا �إبراهيم جبرا و�إدوارد
�سعيد ،فترويان الذاكرة ال�شخ�صية في مختلف
�سياقاتها .مع �سعيد نكت�شف التبا�سات
التناق�ض بين اال�سم ال�شخ�صي وا�سم العائلة،
والتي قامت تجربة �سعيد الحياتية والفكرية
بت�أويلها كترابط يلخ�ص تناق�ضات العالقة
بين المحلي الفل�سطيني والعالمي الأميركي،
وك�إطار ي�سمح بت�شكيل مدخل لتجربة مثقف
فل�سطيني كبير نجح في الم�ساهمة في بلورة
فكرة فل�سطين كفكرة تختزن قيم العدالة
والحريةّ � .أما مع جبرا فنذهب �إلى ذاكرة
المكان في بيت لحم والقد�س ،ونكت�شف حكاية
الطفل ابن البيئة ال�سريانية الفقيرة ،وهو ير�سم
العالم بلوحاته وكلماته.
في ال�سير َتين نحن �أمام الذاكرة وهي
تنت�صب كعالمة على زمن دخل في ن�سيج
التكوي َنين ال�شخ�صي والعام ،فت�صير فل�سطين
في الذاكرة ''بئراً �أولى'' للطفولة� ،أو حكاية َمن
�صاروا ''خارج المكان'' ،ف�صنعوا لأنف�سهم
مكان ًا من كلمات ،وبالداً من �ألم المنافي.
في �سيرة رجائي ب�صيلة نحن �أمام تجربة
غياب ي�ؤكد الح�ضور ،ك�أننا �أمام ذاكرة تت�شكل
كحا�ضر .ذاكرة الفتى التي يكتبها �أ�ستاذ
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الأدب االنكليزي في الواليات المتحدة ،هي
حا�ضر يدعونا �إلى اكت�شافه� .إنها رحلة �إلى
فل�سطين ما قبل النكبة ،وا�ستك�شاف لمعالمها
وحكاياتها.
ال نرى خطر الم�شروع ال�صهوني في وعي
الفتى �إ ّال في خلفيات هذه المذكرات ،تظهر
وتختفي بح�سب الأحداث .فوعيه جزئي
وناق�ص :اليهود يجتاحون البلد ،والإنجليز
الذين �أتوا من �أجل م�ساعدتهم على طرد
�سكانها ،يقومون بقتل الفل�سطينيين و�شنقهم
ون�سف منازلهم .كان ال�صراع في عي َني الفتى
مما كان مخيف ًا ،وحتى النهاية
�شيق ًا �أكثر ّ
تقريب ًا �ستبقى حقيقة التفوق ال�ساحق لقوى
العدو غائبة عن وعيه ،وهو وعي ا�شترك فيه
الفل�سطينيون مع بقية �شعوب الم�شرق العربي،
ب�أن �شرعية وجودهم على �أر�ضهم الم�ستمدة
من الواقع المعا�ش ومن اال�ستمرارية
التاريخية لي�ست في مواجهة خطر ِ
داهم.
لذا ي�أتي �سقوط فل�سطين في �سنة 1948
يعبر عنها ب�صيلة في
كمفاج�أة �صاعقة ّ
الف�صل الأخير من هذا الكتاب ،بلغة ملحمية
م�أ�سوية .فالكتاب الذي �سعى لرواية حكاية
عادية لفتى من اللد يعي�ش تجربة اكت�شاف
نف�سه والعالم المحيط به ،ينتهي بم�أ�ساة كان
الفتى الأعمى ابن الثامنة ع�شرة كاتبها،
وكانت �شهادته هي ال�شهادة الأكثر دقة في
و�صف ما لم يره �إ ّال ب�أحا�سي�سه.
عندما ن�صل �إلى الف�صل الأخير من هذه
ال�سيرة نفهم �أننا �أمام ا�ستعارة كبرى لم
يتق�صد الكاتب الو�صول �إليها ،لكنها �أتت في
�سياق و�ضع نقطة النهاية على طفولته وطفولة
�شعب ُ�سرقت منه طفولته حين طُ رد من بلده.
ال يوجد خيار �أدبي �أكثر بالغة من �أن
يروي لنا �أعمى حكاية عماء التاريخ ووح�شيته.
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لكن رجائي ب�صيلة لم يكتب رواية كي يلج�أ
�إلى اال�ستعارة ،و�إنما كتب الرجل حياته
بب�ساطة ،وحين يكون المرء فل�سطيني ًا مطروداً
من بلده ،ي�صير كل تف�صيل في حياته ا�ستعارة
للألم الإن�ساني في مواجهة الظلم والقهر.
ل�سنا �أمام حبكة ق�ص�صية ،بل �أمام حياة
�صنعتها الإرادة في مواجهة ظلم الحياة.
فحين بد�أ الفتى يح�صد نتاج ذكائه واجتهاده
وو�صل �إلى نهاية المرحلة الثانوية في الكلية
العامرية في يافا ،وجد نف�سه و�سط زلزال
النكبة ،ف�صار جزءاً من �شعب يتخبط في
العتمة ،وكان عليه �أن يبد�أ من جديد في رحلة
التيه التي �أخذته �إلى القاهرة والكويت قبل �أن
ت�صل به �إلى نيويورك حيث نال الدكتوراه في
الأدب الإنجليزي.
في يافا كانوا ثالثة في الكلية العامرية:
�شفيق الحوت الذي خا�ض غمار الن�ضال
ال�سيا�سي وكتب مذكراته ،و�إبراهيم �أبو لغد
الأكاديمي الفل�سطيني الذي بنى وعي ًا
فل�سطيني ًا جديداً ،ورجائي ب�صيلة الذي كتب
ال�شعر والنثر بالإنجليزية ،ورف�ض الذهاب �إلى
اللد حين �سنحت له الظروف لزيارة فل�سطين
والتدري�س في جامعة بير زيت ،والذي ر�أى ما
لم يره �أحد �سواه.
ثالثة ورابعهم �إدوارد �سعيد� ،صنعوا �سياق ًا
ثقافي ًا وفكري ًا ،فقد ر�أوا فل�سطين بعيون
جديدة ،وجعلوا من المنفى الفل�سطيني وطن ًا
ي�ستعيد الوطن ال�ضائع.
هذا الكتاب الذي �سمحت �صداقتي لرجائي
قرائه الأوائل ،هو �أحد الكتب
ب�أن �أكون بين ّ
التي تغير حياة قرائها ،وتدعوهم �إلى اكت�شاف
العالم بعيون الكلمات.
بيروت � 4شباط/فبراير 2017
�إ .خ.
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ال�رشطة الربيطانية خالل قمع تظاهرة �ضد الهجرة اجلماعية اليهودية عند الباب اجلديد
يف القد�س العتيقة يف ت�رشين الأول�/أكتوبر .1933
امل�صدر :مكتبة الكونغر�س.
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امل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل يف �سنة .1929
امل�صدر.Public Domain Photo :

كني�سة �سان جورج وم�سجد اللد يف �سنة .1938
امل�صدر :مكتبة الكونغر�س.
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طفل �رضير ي�صنع �سلة من الق�ش يف مدر�سة العيا�شي يف �سنة .1940
امل�صدر :مكتبة الكونغر�س.
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