امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

نورهان

توفيق*

احلكي عن فل�سطني يف ثالثة ف�صول
الف�صل الأول

كيف

الزمان� :أيلول�/سبتمبر ٢٠٠٠
المكان :الف�صل ''�أ'' ،الثالث االبتدائي

حدث وتالقت البدايات ،فت�صادف كل من اللقاء الأول ،والمعلمة الأولى،
وكذلك ال�سنون الأولى ،مع اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،فتداخلت
الحدود الفا�صلة بين اللغة والأدب والزمن ،تداخ ًال جعل من كل منها امتداداً للآخر؟
ال يغيب عن ذاكرتي غير الم�ستقرة �أول لقاء جمعني بالأدب� ،أو جمعه بي ،ال �أعرف �أي
التعبيرين �أ�صدق .لقاء في مطلع الألفية الثالثة �صيغت تف�صيالته داخل ف�صل مدر�سي
مدبراً من طرف معلمة اللغة العربية ذات ال�شعر
�سعى بين جدرانه ع�شرون طالبة ،وجاء َّ
الأحمر الكاريه ،الأ�ستاذة ف.
ق�صتي مع فل�سطين تبد�أ عند هذه الم�صادفة ،وخ�صو�ص ًا في �أواخر �أيلول/
�سبتمبر ،٢٠٠٠حين كنت طالبة في المرحلة االبتدائية في �إحدى مدار�س م�صر
الجديدة في القاهرة .كنت قد �سمعت �أ�شياء على مدار اليوم توحي ب�أن �أمراً جل ًال يحدث
في �أر�ض فل�سطين .بقيت على حيرتي �إلى �أن حان موعد العودة �إلى البيت ،وما �إن
عما و�صفه
�صعدت �إلى ال�سيارة مع والدتي حتى انهلت عليها بوابل من الأ�سئلة ّ
المعلمون باالنتفا�ضة ،وعن كونها ثانية ،وعن �سابقتها الأولى؛ والأهم من هذا كله،
ت�ساءلت عن �سبب انتفا�ض الفل�سطينيين والحكمة اللغوية وراء اختيار لفظ االنتفا�ضة
للتعبير عن الحدث .وعلى الرغم من عدم تذكري تف�صيالت ما قالته �أمي في محاولة
الرد على ت�سا�ؤالتي الملحة ،ف�إنني �أتذكر جيداً كيف �أم�ضينا ليلتنا �أمام �شا�شة التلفاز

* �صحافية م�صرية متخ�ص�صة بالمجال الثقافي.
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بث لثوار فل�سطين ،والتي بقيت محفورة في
الحية التي كانت ُت ّ
ن�شاهد ال�صور واللقطات ّ
ذاكرتي.
في اليوم التالي ،وعند بداية ح�صة اللغة العربية ،دخلت علينا الأ�ستاذة ف ،.وكانت
فل�سطينية ،و�أعلمتنا نب�أ تخ�صي�ص فقرة طابور ال�صباح في اليوم التالي لما ''يحدث في
فل�سطين'' ،كي تتداول الطالبات قراءة ن�شرة الأخبار المدر�سية ،بالتركيز على �آخر تطورات
الموقف هناك ،ثم �إلقاء مقاطع �شعرية� .أناطت المعلمة بي م�س�ؤولية �إلقاء المقاطع الأولى من
ق�صيدة م�شهورة غنتها ال�سيدة فيروز ،ف�أم�ضيت ليلتها �أتدرب على �إلقائها بعد �أن كانت
الأ�ستاذة قد �شرحت لي بالتف�صيل معنى الق�صيدة .وعلى الرغم من �أن فكرة تخ�صي�ص الطابور
ال�صباحي لمثل هذا الحدث لم تكن �إ ّال �إجراء روتيني ًا من طرف �إدارة المدر�سة ،وكذلك اختيار
الق�صيدة التي كانت مفعمة بالكلي�شيهات ،ف�إنني وجدت في �شغف �أ�ستاذة اللغة العربية
بالق�صيدة ،وفي حما�ستها تجاه فكرة �إلقاء ال�شعر كفعل ت�شاركي مع المنتف�ضين في �أر�ض
فل�سطين القريبة ــ البعيدة� ،إيمان ًا ملهم ًا ب�أهمية الأدب ك�أ�صدق ممثل للتجربة الإن�سانية.
حفظت الق�صيدة عن ظهر قلب ،حتى زال �أي اغتراب �سبق �أن حال بيني وبينها ،وكانت هذه
الم�صادفة ال�شعرية باكورة عالقتي بالأدب ،وخ�صو�ص ًا بال�شعر ،فتوالت الم�شاركات في
تنظم على م�ستوى مدار�س المنطقة .لكن لعل الحدث الأهم
م�سابقات الإلقاء ال�شعري التي كانت َّ
هو �أنني ،ومنذ لحظة وقوفي مرتبكة في طليعة طابور ال�صباح محاولة �إلقاء ق�صيدة عن حدث
بعيد ــ قريب� ،أحببت كثيراً الحكي عن فل�سطين.

الف�صل الثاين

الزمان� :شباط/فبراير ٢٠١١
المكان :الجامعة الأميركية في القاهرة

�أخيراً بد�أ الف�صل الدرا�سي بعد عدة ت�أجيالت ب�سبب ثورتنا الجليلة .و�صلت �إلى الجامعة،
واتجهت لح�ضور �أول ح�صة من در�س عن ال�صهيونية واليهودية الحديثة تقدمها دكتورة في
ق�سم التاريخ لم �أكن قد در�ست معها من قبل ،و�سط تحذيرات من زمالئي ب�أنه كور�س ''تقيل''،
و�أن فر�ص الـ '' ''Aفيه لن تكون كبيرة.
ترحب بالطالب الوافدين
ما �إن دخلت الف�صل حتى وجدت �شيرين �صيقلي واقفة في الأمام ّ
واحداً تلو الآخر .ابت�سمت لي ثم علقت على زيي مداعبة :الب�سة �أ�سود و�أحمر و�أبي�ض؟ ف�ضحكت
بود �سريع تجاه هذه الدكتورة الحيفاوية ،ربما
لأنني لم �أتق�صد مثل هذه المواءمة� .شعرت ّ
لأنني ،وعلى مدار الأ�سابيع ال�سابقة للقائنا ،ان�شغلت كثيراً بمقاربة ما كان يحدث في ميداننا
حفظت �صورها
بفل�سطين ،ك�أنني وجدت في حما�سة الثورة مالمح من االنتفا�ضة الثانية التي
ُ
عن ظهر قلب� ،أو ربما لأنني وجدت في مداعبة د� .شيرين ت�شديداً �ضمني ًا ،حتى �إن كان غير

احلكي عن فلسطين يف ثالثة فصول

امللف

وخف معه
مق�صود ،على مثل هذا الربط .المهم �أنه �سرعان ما زال قلقي من �صعوبة الف�صل،
ّ
هو�سي ال�شديد بالعالمات.
وبد�أنا .وعلى مدار الأ�شهر الالحقة ،قادتنا د� .شيرين في رحلة عن بدايات الحركة
ال�صهيونية وتطورها ،مروراً بم�أ�س�سة الم�شروع اال�ستيطاني ال�صهيوني ،ثم تداعيات هذا
الت�أ�سي�س على فل�سطين .بد�أنا حيث كان يجب �أن نبد�أ ،تمام ًا عند �إدوارد �سعيد ،فكان التعريف
باال�ست�شراق كمدخل �أ�سا�سي لفهم ما حدث في فل�سطين� .شغلتني عالقة ال�سيادة الثقافية وفكرة
كامتدادين للقوى ال�سيا�سية التي تحكم هذا العالم .وتوالت الف�صول مع
تكوين ''الخطاب''
َ
ف�سجلت في ف�صل ثانٍ عن الدولة والمجتمع في ال�شرق الأو�سط ،ثم في �سمينار عن
د� .شيرينّ ،
ال�شرق الأو�سط في القرن الع�شرين.
احتل الأدب ،والتعبير الفني ب�صورة عامة ،م�ساحة لي�ست ب�صغيرة في هذه الف�صول� ،إذ لم
المقدمة ،بل ك�شريك �أ�سا�سي في
يكن دوره مقت�صراً على مجرد كونه مكم ًال للمادة التعليمية
َّ
محاولة فك طال�سم التاريخ تلك .فكانت ف�صول د� .شيرين بمثابة تثوير لثنائية الأدب والتجربة
عرفتني �إليها الأ�ستاذة ف .لتنبثق عندي ثالثية فل�سطين والأدب والتاريخ.
الإن�سانية التي ّ
أعد نف�سي محظوظة .ف�إن قلنا �إن �أول عهدي بالأدب ومعرفتي به كانحياز �إلى
ولذلك � ّ
التجربة الإن�سانية جاء خالل فترة المدر�سة ،فالف�ضل في �أن يتخذ ان�شغالي بفل�سطين بعداً
�أكاديمي ًا و�أنا طالبة جامعية يعود �إلى الدكتورة �شيرين .وهذا الأمر �أيقنته بعد عدة �أعوام من
تتلمذي على يدها ،وخ�صو�ص ًا في اللحظة التي دخلت مبنى عتيق ًا له �شرفة وا�سعة تطل على
م�سجدي الرفاعي وال�سلطان ح�سن .وهذه حكاية ثالثة.
َ

الف�صل الثالث

الزمان :كانون الثاني/يناير ٢٠١٧
المكان :درب اللبانة

و�أنا �أتمم عامي الأول كطالبة ماجي�ستير في الأدب العربي� ،سنحت لي فر�صة االن�ضمام
كزميل زائر في معهد القاهرة للعلوم والآداب الحرة (�سيال�س) ،حيث قدمت م�ساق ًا عنوانه
''ال�سرد الفل�سطيني في الأدب العربي الحديث''� ،أو ما �أحببت و�صفه ب�شكل غير ر�سمي
بـ ''الحكاية الفل�سطينية'' .ركز الم�ساق على �أدب ما بعد النكبة ،وخ�صو�ص ًا الرواية الفل�سطينية
وتطورها كفعل مقاومة �ضد الم�شروع ال�صهيوني ومحاوالته محو الذاكرة الجماعية
الفل�سطينية.
على مدار ما يقرب من ثالثة �أ�شهر ،كنت �أنا والطلبة الم�سجلون في الم�ساق ــ وكنا ع�شرة ــ
نجتمع في مغرب كل ثالثاء لنناق�ش رواية جديدة .لم يكن ما نفعله ت�سيير نقا�ش بالمعنى
الر�سمي والممل للكلمة :تخيلوا معي ،غرفة في �شقة قديمة في درب اللبانة بحي القلعة،
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تتو�سطها طاولة خ�شبية معرو�ض عليها �صينية من المعمول ال�سوري ُر ّ�صت حولها فناجين من
مكونين دائرة �صغيرة .وما �إن
ال�شاي ،محاطة ُ
بب ُ�سط مفرو�شة على �أر�ضية الغرفة نجل�س عليها ّ
يبد�أ �أحدنا بالكالم عن الن�ص حتى ت�ست�أثر بنا حكاية طويلة دائم ًا ما ي�صعب علينا اختتامها
عند حلول الثامنة والن�صف ،موعد انتهاء الف�صل .في تلك الغرفة �أيقنت �أن الرواية �أبداً ال تقف
عند حدود تف�صيالتها ،وال عند غ�سان كنفاني ،وال جبرا �إبراهيم جبرا ،وال �إميل حبيبي،
معبر عن الإن�سان في �سعادته وم�أ�ساته مع ًا ،ال
وغيرهم من الروائيين ،و�أن الأدب ،كونه �أ�صدق ّ
يمكن تقييده ببقعة جغرافية معينة ،بل �إنه موجود تمام ًا لنقد مثل هذا الطرح .والأهم �أنني
اكت�شفت �أن هذا الف�صل الذي زعمت �أنني مخرجة تف�صيالته ،هو في كثير منه �إعادة �إنتاج لما
مدر�س َتي الفل�سطينيتين ،ف�أ�صبحت �ساعات المغربية في �سيال�س بمثابة
�سبق �أن تعلمته من ِّ
امتداد للحظة وقوفي في طابور ال�صباح من �أيلول�/سبتمبر  ٢٠٠٠محاولة �إلقاء ق�صيدة كفعل
ت�ضامني مع فل�سطين ،وكذلك في محاوالتي فهم تف�صيالت عالقة الأدب الم�شتبكة بالتاريخ
في فترة الجامعة .ولع ّلي بعد هذه االكت�شافات ،وبعد �أن �أيقنت �أن حكايتي مع فل�سطين طويلة
الملح �إياه :هو � ِ
أنت بتحبي
بطول عمري كله� ،أ�صبحت �أجد �أريحية ما في الإجابة عن ال�س�ؤال
ّ
فل�سطين ليه؟ هو � ِ
أنت فل�سطينية؟
ال يا �سيدي (�أو يا �ستي) �أنا م�ش فل�سطينية .ب�س بحب �أحكي عن فل�سطين.
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